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 در تنش میان شیعیان عراق
 ارتش اعالم بی طرفی کرد

همدلی| هم زمان با ادامه تحصن حامیــان جریان صدر در 
پارلمان عراق نیروهای امنیتی نیز تدابیر شــدیدی را در مرکز 
پایتخت برقرار کردنــد. وزارت دفاع عراق نیــز اعالم کرد که 
نیروهــای ارتش در خدمت مردم هســتند و وظیفه نیروهای 
امنیتی حفاظت از تظاهرات کنندگان و اموال عمومی و خصوصی 
آن هاســت. ناآرامی ها در عراق پس از نخستین یورش حامیان 
صدر به پارلمان این کشــور در واکنش به تعیین محمد شیاع 
السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور از سوی ائتالف 
شیعیان آغاز شد. مقتدی صدر رهبر این جریان یکشنبه شب در 
بیانیه ای که در حســاب کاربری خود در توییتر منتشر کرد به 
هوادارانش گفت: »اگر فرصت را از دست دادید، من را سرزنش 
نکنید.«او با اشاره به اینکه برخی در عراق مدعی هستند انقالب 
کنونی یک انقالب صدری است، اضافه کرد: »من به حمایت از 
انقالبیون، نه تحت لوای خودم یا فرماندهی من، بلکه با پرچم 
عراق، دعوت می کنم.« رهبر جریان صدر با بیان اینکه انقالب 
خودجوش و مسالمت آمیز اولین گام برای کسانی است که دچار 
فساد، تروریسم و وابستگی شده اند، تأکید کرد: »امیدوارم تراژدی 
تباه شدن فرصت طالیی در سال ۲۰۱۶ تکرار نشود.« او اضافه 
کرد: »این فرصتی است برای از بین بردن فساد، انحصار قدرت 
و سهمیه بندی.«کمیته مسئول مقدمات تظاهرات چارچوب 
هماهنگی شیعیان عراق، شامگاه یکشنبه، مکان و تاریخ آغاز 
تظاهرات هواداران خود را که روز گذشــته در منطقه سبز در 
مرکز بغداد، پایتخت عراق، برگزار شد را تعیین کرد. این کمیته 
در بیانیه ای اعالم کرد که محل شــروع تظاهرات ساعت پنج 
بعدازظهر به وقت محلی از پل معلق در منطقه الکراده در بغداد 
خواهد بود و تمدید زمان تظاهرات یا تبدیل آن به تحصن علنی 
به رهبری چارچوب هماهنگی مربوط است.دفتر نخست وزیری 
عراق نیز اعالم کرد که استفاده از گلوله های واقعی و الستیکی و 
بمب های دودزا علیه تظاهرات کنندگان ممنوع است. همچنین 
تأکید شــده که ســرویس های امنیتی باید محل تظاهرات را 
کنترل و از مقر و زیرساخت های دولتی محافظت کنند. عالوه بر 
این گروه رسانه امنیتی عراق )ارتش( اعالم کرد که دستگاه های 
امنیتی و نظامی وفاداری خود را به عراق در هر شرایطی ثابت 
کرده اند و در امور سیاسی دخالت نمی کنند. در این بیانیه آمده که 
وظیفه نیروهای امنیتی جلوگیری از نقض امنیت است. سرویس 
مبارزه با تروریســم هم به نوبه خود استقرار عناصر آن در جاده 
فرودگاه یا منطقه سبز را تکذیب و تأکید کرد که هیچ طرفی در 
سیاست یا حکومت نخواهد بود و بر اساس دستورات فرماندهی 
کل قوا عمل می کند.در همین حال، به دنبال بن بست سیاسی 
در عراق و ناآرامی های اخیر در بغداد، دو حزب عراقی خواستار 
انحالل پارلمان، اصالح قانون اساسی و برگزاری انتخابات در این 
کشور شدند. به گزارش روزنامه القدس العربی، حزب کمونیست 
عراق و جنبش امتداد با صدور بیانیه ای جداگانه خواستار انحالل 
پارلمان، برگزاری مجدد انتخابات و اصالح قانون اساسی عراق 
در راستای حل وفصل بحران سیاسی این کشور شدند. در بیانیه 
حزب کمونیست آمده است: »ما نسبت به تحوالت سیاسی و 
میدانی اخیر و پیامدهای خطرناک آنکه ممکن است کشور را 
به بی راهه بکشاند، بسیار نگران هستیم.«این حزب تأکید کرد: 
»امروز کامالً مشخص شــده است که پارلمان با ترکیب فعلی 
قادر به مدیریت بحران نیســت و نخستین گام برای خروج از 
بحران برگزاری انتخابات زودهنگام، آزاد و پاک اســت.« حزب 
کمونیســت عراق در بیانیه خود آورده است: »یک دولت واقعاً 
مستقل، متشکل از شخصیت های ملی کارآمد، منصف و دارای 
مقبولیت سیاسی و مردمی که قبل از انحالل مجلس نمایندگان 
یا تعیین یک دولت موقت - با اعمال اصالحات در آن تشکیل 
شود، می تواند زمینه را برای ایجاد شرایط مناسب فراهم کرده 
و راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام هموار کند.« این حزب 
در ادامه خواســتار وضع قانون عادالنه برای انتخابات پیش از 
انحالل پارلمان و تشکیل کمیسیون انتخابات عادل شد.جنبش 
امتداد نیز در بیانیه ای بر تالش برای انحالل پارلمان تأکید کرد 
و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام طبق یک قانون انتخاباتی 
عادالنه شد. این جنبش همچنین تأکید کرد که پیش از انحالل 
پارلمان و برگزاری انتخابات باید اصالحاتی در قانون اساسی عراق 
صورت گیرد و این اصالحات به همه پرسی گذاشته شود. جنبش 
امتداد در ادامه خواستار تشکیل یک دادگاه عالی فدرال مستقل 
در عراق شــد. عراق شنبه شــاهد ناآرامی و تظاهرات حامیان 
جریان صدر در بغداد بود و معترضان با ورود به منطقه ســبز 
بغداد وارد ســاختمان پارلمان شدند و همین مسئله منجر به 

تعویق جلسه پارلمان شد.

گزارش

همدلی|  محســن رفیق: درگیــری دوباره 
نیروهای مرزی در مرز ایران و طالبان در منطقه 
شغالک شهرســتان هیرمند، بار دیگر اهمیت 
اصالح در ســاختار دیوار امنیتی در پشت مرز 
بین المللی با افغانســتان را واضح تــر کرد. روز 
یکشنبه، بار دیگر تجاوزی مرزی از سوی طالبان 
رخ داد که با عکس العمل نیروهای ایرانی روبرو 
شد و متقابالً پاسخ های آن ها را در بر داشت، اگر 
چه تلفاتی جانی به دنبال نداشت. این درگیری 
اگر چه مختصر بود و بالفاصله به اتمام رسید اما 
مقام های امنیتی ایران را هوشیارتر کرد تا برای 
ممانعت از وقوع اتفاقاتی ازاین دســت، راه های 
جدیــدی را پیش بینی کنند. طی ســال های 
گذشــته در منطقــه شــغالک، از توابع بخش 
مرکزی شهرستان هیرمند در استان سیستان و 
بلوچستان، دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و 
اشرار احداث شده است؛ دیوارهایی که در داخل 
خاک ایران و در چند صدمتری مرز این کشــور 
با افغانســتان قرار دارد و نیروهای طالبان تصور 
می کنند که این دیوارها خط مرزی دو کشــور 
است. این دومین تنش مرزی دو کشور طی سه 
ماه گذشته بود. پنج ماه پیش نیز نیروهای طالبان 
با مرزبانان پاکستانی وارد درگیری های مسلحانه 
شدند که در جریان آن دو نیروی طالبان و پنج 

مرزبان پاکستانی کشته شدند.
در همین حال، معــاون امنیت و انتظامی وزیر 
کشــور گفت: »نیروهای مرزبانی افغانستان به 
سمت نیروهای مرزبانی ایران تیراندازی کردند 
و متقابالً نیروهای مرزبانی کشورمان پاسخ این 
تیرانــدازی را دادند.« به گزارش ایســنا، مجید 
میراحمدی با تشــریح جزییات درگیری میان 
نیروهای مرزبانی کشورمان با نیروهای طالبان، 
اظهار کــرد: »برابر گزارش هــای واصله، دیروز 
تعداد محدودی از نیروهای مرزبانی افغانستان 
در منطقــه زهک بیــن میــل 5۶ و میل 57 
بدون رعایت حدود جغرافیایی و مرزی دســت 
به اقدامــات تحریک آمیزی زدنــد که مرزبانی 
جمهوری اســالمی ایران بــا مدیریت صحنه و 
جلوگیری از تشدید تنش ها، موضوع را مدیریت 

کرد و این مسئله خاتمه یافت.«
او ادامه داد: »متأسفانه به تازگی در همان منطقه، 
نیروهای مرزبانی افغانســتان دست به اقدامات 
تحریک آمیز دیگری زدند و به ســمت نیروهای 
مرزبانی ایران اقدام به تیراندازی کردند. متقاباًل 
نیروهای مرزبانی جمهوری اســالمی ایران نیز 
پاسخ این تیراندازی را دادند. در ساعت یک و نیم 
بعدازظهر و پس از حدود یک ســاعت درگیری 
محدود، این موضوع با مدیریت و تسلط مرزبانی 
جمهوری اسالمی خاتمه پیدا کرد.« معاون وزیر 
کشور در پایان تصریح کرد: »الزم است نیروهای 
مرزبانی افغانستان به حدود جغرافیایی و مرزی 
توجیه بشــوند. بارها این موضــوع به مقامات 
افغانستانی گوشــزد شده اســت تا این باعث 
نشــود که تنش های محدود علیرغم خواست 
دو طرف صورت بگیرد.« سخنگوی وزارت امور 
خارجه نیز روز گذشته در مورد اتفاقات اخیر در 
مرزهای ایران و افغانســتان گفت: »این اتفاقات 
ناشــی از عدم توجه و توجیه نیروهای مرزبانی 
افغانستان در خصوص خطوط مشترک مرزی 
دو کشــور است.«از ســوی دیگر، نماینده ویژه 
رییس جمهور در امور افغانســتان گفت: »پس 
از درگیری اخیر در منطقه  هیرمند، جلسه ای با 
حضور نماینده جمهوری اسالمی و وزارت دفاع 
حکومت سرپرست افغانستان تشکیل شد.« به 
گزارش ایسنا، حسن کاظمی قمی دوشنبه شب 
در صفحه توییتر خود با اشاره به درگیری های 
منطقه هیرمند نوشت: »پس از درگیری امروز 
در منطقه  هیرمند، جلسه ای با حضور نماینده 

جمهــوری اســالمی و وزارت دفــاع حکومت 
سرپرست افغانستان تشــکیل شد. وزارت دفاع 
حکومت سرپرســت، طی تماســی با نیروهای 
مرزی این کشــور پرهیز از درگیری و تشکیل 
کمیته مشــترک جهت عدم تکرار این دست 

اقدامات را در دستور کار قرار داد.«
بر اساس این گزارش عصر روز یکشنبه فرماندار 
هیرمند نیز با تأییــد وقوع درگیری مرزی بین 
نیروهای ایــران و طالبان، گفت: »این درگیری 
تلفاتی نداشت.« میثم برازنده اضافه کرد: »بین 
نیروهای ایــران و طالبان در منطقه شــغالک 
شهرستان هیرمند درگیری شده است.« فرماندار 
هیرمند در مورد علــت این درگیری بیان کرد: 
»تجاوز مرزی از ســوی طالبان امروز رخ داد که 
نیروهای ما پاسخ الزم را دادند، متقابالً آن ها هم 
پاسخ دادند اما تلفات جانی به دنبال نداشت.« او 
بیان کرد: »این درگیری مختصر بود و به اتمام 

رسیده است.«
 همچنیــن دراین ارتبــاط دســتیار وزیر امور 
خارجه کشــورمان درگیری مرزی امروز میان 
مرزبانی ایــران و نیروهای طالبان را ناشــی از 
عدم درک طــرف مقابل از تفاوت دیوار امنیتی 
با مرز بین المللی دانست. سید رسول موسوی در 
حســاب توییتر خود با اشاره به درگیری مرزی 
میان مرزبانی ایران با نیروهای طالبان نوشــت: 
»سر چشمه شاید گرفتن به بیل/چو پر شد نشاید 
گذشــتن به پیل« امروز باید اشتباه مدیریتی و 
محاسباتی انجام شده در ساخت دیوار امنیتی در 
پشت مرز بین المللی با افغانستان را برطرف کرد؛ 
فردا دیر است. آنچه در مرز اتفاق افتاده ناشی از 
عدم درک طرف مقابل از تفاوت دیوار امنیتی با 
مرز بین المللی است.«او در این توییت یک تصویر 
از موقعیت مرز بین المللــی و دیوار امنیتی که 
توسط ایران پشت مرز ایجاد شده، منتشر کرده 
است که نشــان می دهد زمین های کشاورزان 
ایرانی بین دیوار امنیتی و مرز بین المللی )داخل 
خاک ایران( قرار گرفته است؛ مسئله ای که باعث 
شده در برخی مواقع طرف افغان این زمین ها را 

متعلق به خود فرض کند.
بااین حال، رسانه های افغانستان صبح روز یکشنبه 
به نقل از مولــوی محمدابراهیم هیواد، فرمانده 
مــرزی طالبان از درگیری مســلحانه نیروهای 
مرزی افغانســتان و ایران در ســاحه درویش 
ولســوالی کنگ این والیت خبــر دادند. آقای 
هیواد کشته شدن یک نیروی مرزی افغانستان 
و زخمی شدن یک تن دیگر را تایید و نیروهای 
ایران را آغازگر این درگیری اعالم کرد. در همین 
حال، خبرگزاری تسنیم هم گزارش داد که این 
درگیری پــس از تالش برخی نیروهای طالبان 
برای افراشــتن پرچم طالبان در خاک ایران رخ 
داده است. بر پایه گزارش این خبرگزاری، در این 
درگیری  نیروهای طالبان گلوله هایی به سمت 
منازل حاشیه شرقی شهر دوست محمد شلیک 
کردند و حجم آتش بین دو طرف برای دقایقی 
تشدید شده بود. البته فرماندار هیرمند بعدازظهر 

یکشنبه با تأکید بر اینکه این درگیری در میان 
نیروهای ایرانی تلفات جانی نداشته از پایان آن و 
عقب نشینی نیروهای طالبان به پشت خط مرزی 
دو کشــور خبر داد. منابع مستقل نیز تا کنون 
کشته شدن یک نفر از نیروهای طالبان و زخمی  

شدن یک تن دیگر از آن ها را تایید نکرده اند.
اختالف مرزی البته تنها چالش ایران با حکومت 
جدید در افغانستان نیست. مسئله آب و تسلط 
طالبان با سرشــاخه های اصلی رود هیرمند نیز 
یکــی دیگر از زمینه های دیگــر این اختالفات 
اســت. این در شرایطی است که تسلط طالبان 
بر عمده مناطق افغانستان نگرانی را برای جنگ 
آب در مرزهای شرقی ایران بیشتر از پیش کرده 
است. در دهه پنجاه قراردادی درباره رود هیرمند 
در کابل منعقد شد که بر اســاس آن قرار بود، 
۲۶مترمکعب آب در ثانیه حقابه ایران باشــد و 
افغان ها هم آن را پذیرفتنــد اما بعد از کودتا و 
جنگ های داخلی و خارجی در افغانســتان آن 
قرارداد انجام نشــد و حکومت های افغانســتان 
هم از انجام کامل آن قرارداد ســر باز زدند. حاال 
اما افغان ها پا را فراتر گذاشــته اند و حتی اعالم 
کرده اند که با افتتاح سد کمال خان، ازاین پس در 

مقابل نفت به ایران آب می دهند.
پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل افغانستان 
دراین بــاره می گوید: »واقعیت این اســت که 
افغان ها در هیچ برهه زمانــی به قرارداد حقابه 
پایبند نبودند و مشکالت کم آبی در سیستان و 
بلوچستان هم ناشی از عدم اجرای همین قرارداد 
است و حاال با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، 
اوضاع بدتر هم شده است. هیرمند بزرگ ترین و 
مهم ترین رودخانه افغانستان است که از شرق، 
وارد خاک ایران شــده و بــه رود پریان و تاالب 
هامون می ریزد و حاال که افغانســتان روی این 
رودخانه ســدهای متعدد احداث کرده اســت، 
خشک ســالی در سیستان و بلوچستان تشدید 
شده است.«شه بخش گرگیج، نماینده سیستان 
و بلوچستان در شورای عالی استان ها پیش ازاین 
گفته بود: »۴۰ تا 5۰درصد روســتاهای استان 
سیستان و بلوچستان به دلیل بحران کم آبی در 
تخلیه هستند. روستایی که ۱۰۰خانوار داشته، 
االن ۴۰خانوارش باقی مانــده و بقیه مهاجرت 
کرده انــد و ۴۰ تا 5۰درصد روســتاها در حال 
تخلیه هستند.« پیرمحمد مالزهی، کارشناس 
مسائل افغانستان توضیح می دهد: »در آن سوی 
مرز و در ســمت افغانســتان، مزارع گســترده 
خشخاش به وجود آمده و این مزارع منبع درآمد 
طالبان هســتند و از طرف دیگر سدسازی هم 
انجام شده اســت و با این وضعیت، انتظار اینکه 
وضعیت کم آبی در این سمت مرز و در سیستان 

و بلوچستان تشدید شود، وجود دارد.«
این در حالی است که به تازگی و به دنبال تأکید 
مقام های ایرانی بر لــزوم پرداخت حقابه ایران، 
سخنگوی وزارت انرژی و آب دولت طالبان تأکید 
کرد که این حقابه بر اســاس توافقنامه هلمند 
پرداخت خواهد شــد. به گــزارش خبرگزاری 

صــدای افغــان )آوا( ســخنگوی وزارت انرژی 
و آب دولــت طالبان اعالم کرد که بر اســاس 
توافقنامه میان دو کشــور حقابه ایران پرداخت 
خواهد شد. اختر محمد نصرت؛ دراین باره گفت: 
»مطابــق با توافق نامــۀ ۱۳5۱ در حالت عادی 
ایران ۲۲مترمکعــب در یک ثانیه حقابه دارد و 
ما ۴مترمکعب نیز به دلیل حسن هم جواری به 
این کشور پرداخت می کنیم و اگر خشک سالی 
باشد، به همان اندازه آب کمتری به سمت ایران 
جاری می شود.« نصرت تأکید کرد که چگونگی 
پرداخــت آب در ســال های غیرعــادی نیز در 

توافقنامه میان دو کشور ذکرشده است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران اخیراً 
وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور پیگیری حقابه 
ایران از رود هیرمنــد کرده و گفته بود: »دولت 
ایران در پیگیری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه 
نخواهد آمد.« به دنبال این اظهارنظر، حســین 
امیر عبداللهیان؛ وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه 
هفته گذشــته با امیرخان متقی؛ سرپرســت 
وزارت خارجه افغانســتان تلفنی گفت وگو کرد. 
وزیر خارجه ایران با اشاره به بارندگی های اخیر 
و جاری شــدن آب در رودخانــه هیرمند، ابراز 
امیدواری کرده بــود که موانع مصنوعی جهت 
تأمین حقابه ایران وجود نداشــته باشــد. وزیر 
امور خارجه ایران گفــت: »تحویل حقابه ایران 
شاخص مهمی برای ســنجش تعهدات هیات 
حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات 
بین المللی در قبال ایران است.« امیرخان متقی 
نیز در این گفت وگوی تلفنی روابط دو کشــور 
را برادرانه و در مســیر کمک به ملت افغانستان 
توصیف کرد. او با استقبال از سفر هیئت وزارت 
نیروی ایران گفت: »ما نســبت به حق آبه ایران 
متعهد هستیم. زمانی که آب موجود باشد، آن 

را به سوی ایران روان می کنیم.«
از سوی دیگر، ابوالفضل ظهره وند دیپلمات، سفیر 
سابق ایران در افغانســتان و ایتالیا به تازگی در 
گفتگویی تصریح کرده است که ایران اهرم هایی 
دارد که می تواند با اســتفاده از آن، برای گرفتن 
حق آبه استفاده کند. او می گوید: »مسئله حقابه 
ایران غفلت دســتگاه دیپلماسی ما در گذشته 
نســبت به پیگیری این موضــوع به عنوان یک 
مؤلفه کلیدی اســت. همین غفلــت در روابط 
دوجانبه با افغانستان منجر شد که تاکنون این 
حقابه وصول نشود. طبق توافقنامه ۱۳5۱ که به 
تصویب مجلســین دو کشور رسیده و بر اساس 
آن، میزان آب دریافتی آب ایران مشخص است 
و طبق جدول آبی که در آب ســنجی دهراوود 
تعیین شــده باید حقابه ایران داده می شد. در 
دوره اصالحــات کــه غفلت جــدی ای صورت 
گرفت، دوره آقای روحانی هم به همین ترتیب. 
اکنون نیز با گروهی مواجه هستم که رسمیت 
قانونی ندارد؛ یعنی دولتی نیست که موردقبول 
و تایید جامعه جهانی باشــد؛ بنابراین با شرایط 
خأل قدرت و بی قانونی مواجه هستیم.«او ادامه 
داده است: »پیگیری حق آبه که همواره باید انجام 
شود مانند ِچکی است که باید دنبال نقد شدنش 
باشید. دادن حق آبه توافقنامه ای است که امضا و 
تایید مجلس های دو کشور رسیده است. کسی 
نمی تواند آن را انکار کند. اکنون بیش از 5میلیون 
مهاجر افغان را در کشور بدون کمک سازمان های 
بین المللــی نگهداری می کنیــم، بزرگ ترین و 
بیشــترین آســیب را از مواد مخــدر دیده ایم، 
بیشترین کمک را همین االن در بحث انرژی و 
مســائل دیگر انجام می دهیم. این ها اهرم هایی 
است که ما داریم و این برمی گردد به هوشمندی 
سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی که به موقع 
و به هنگام با ایفای نقش فعال به گونه ای این حق 
مسلم را عملیاتی کند و آب را در هامون ببینیم.«

طالبان چهره اش را برای ایران عیان تر می کند 

بی اعتنا به آب، متجاوز به خاک
خبر

کنعانی: احتماالً دور جدید مذاکرات 
برجامی به زودی برگزار شود

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی در مورد 
مذاکرات احیای برجام گفت: »بعد از تبادل پیام ها و دیدگاه ها 
در روزهای اخیر و بررسی هایی که بر روی متون پیشنهادی 
انجام شد، این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک بتوانیم 
در خصوص زمان مذاکرات به نتیجه برسیم و احتماالً دور 
جدید مذاکرات را شاهد باشیم و این بستگی کامل به اراده 
طرف مقابل مشخصاً آمریکا دارد.«سخنگوی وزارت خارجه 
همچنین از کشورها و سفارت خانه های خارجی مقیم ایران 
که در پی سیل اخیر در ایران با ارسال و انتشار پیام با دولت و 
ملت ایران و خانواده های قربانیان ابرار همدردی کردند، تشکر 
کرد. ناصر کنعانی در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی 
و خارجی همچنین گفت: »برخی از کشورهای همسایه نیز 
در پی این حوادث اقدام به ارسال کمک های انسان دوستانه 
به ایران کردند که از آن ها نیز تشــکر می کنیم.«سخنگوی 
وزارت امــور خارجه ایران در پاســخ به ســوالی در مورد 
تحوالت اخیر عراق گفت: »ما با حساســیت تحوالت اخیر 
عراق را پیگیری می کنیــم و معتقدیم بهترین روش برای 
حل مســائل داخلی عراق، گفت وگو اســت.« او همچنین 
گفت: »ایران همواره به انتخاب مردم عراق احترام گذاشته و 
می گذارد.«او همچنین در بخش دیگری از این نشست گفت: 
»درصورتی که درخواســت و تقاضای رسمی از سوی دولت 
لبنان در مورد ارســال سوخت به این کشور دریافت کنیم، 
آن را به منظور کمک به مردم لبنان بررسی می کنیم. هنوز 
درخواست رسمی از سوی دولت لبنان دراین ارتباط دریافت 
نکرده ایم.« سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: »هنوز زمان 
دور جدید مذاکرات ایران و عربستان مشخص نشده است.«

وزیر انرژی لبنان: پیشنهاد ارسال سوخت 
ایران رسمی شود آن را می پذیریم

وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان در دیدار با یک مسئول 
آمریکایی تأکید کرد که اگر پیشــنهاد ارسال سوخت ایران 
رسمی شــود ما نمی توانیم هیچ گونه بخششی در این راستا 
را نپذیریم.به گزارش النشــره، ولید فیاض، وزیر انرژی دولت 
پیشبرد امور در لبنان با آموس هوکشتاین، میانجی آمریکایی 
دیدار و در خصوص بحران ســوخت این کشور رایزنی کرد. 
فیاض در خصوص این دیدار گفت: »من و هوکشتاین به مسئله 
سوخت ایران پرداختیم و با صراحت به او گفتم که باید برای 
مردم لبنان برق ایجاد کنیم و اگر پیشنهاد ایران رسمی شود 
من نمی توانم هیچ گونه بخششی در این راستا را نپذیرم.«وزیر 
انرژی و منابع آبی دولت پیشــبرد امور لبنان پیش ازاین نیز 
در اظهاراتی گفت: »ما از هر کمک و بخششــی که از طرف 
دولت های دوست بیاید استقبال می کنیم.« پیش تر جبران 
باســیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان در گفت وگو با شبکه 
المنار تأکید کرده بود که بــا وجود امضای قرارداد با مصر و 
اردن تصمیم سیاسی آمریکا مانع رسیدن برق و گاز به لبنان 
می شود. او در ادامه گفت که من نزد سید حسن نصراهلل، دبیر 
کل حزب اهلل لبنان و همچنین وزیر انرژی لبنان می روم و از 
آن ها درخواست می کنم که سوخت ایرانی وارد کنیم، در این 
صورت از فردا ۱۰ساعت در روز برق خواهیم داشت.همچنین 
سید حسن نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان اخیراً در گفت وگو 
با شبکه المیادین در خصوص بحران سوخت لبنان تأکید کرد: 
»من حاضرم از ایران سوخت وارد کنم اما مسئله این است که 
دولت لبنان باید این امر را بپذیرد، هیچ کسی در لبنان جرات 
این کار را ندارد زیرا از تحریم های آمریکا می ترسند.«از سوی 
دیگر وئام وهــاب، رئیس حزب التوحید العربی لبنان تأکید 
کرد که پیشنهاد سید حسن نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل لبنان 
برای آوردن سوخت از ایران تحولی مثبت است و باید اجرایی 
شود. هرکس که با این پیشنهاد مخالفت کند باید رسوا شود. 
وهاب در ادامه خاطرنشان کرد: »به عقیده من مخالفت با این 
پیشــنهاد خیانت به مردم و منافع مردم است زیرا نفتی که 
از عــراق وارد کردیم آخر ماه اوت به پایان خواهد رســید. از 
سوخت ایرانی استقبال می کنیم.«محمدصادق فضلی، دستیار 
وزیر امور خارجه، در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت: 
»جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید و 
صادرکنندگان انرژی در منطقه، برای کمک به مردم لبنان، در 
کنار آن ها ایستاده است. تهران آمادگی دارد میزبان لبنانی ها 
برای گفتگو در خصوص تأمین ســوخت موردنیاز مردم این 
کشور باشد. ما هرگز دوستان خود را در روزهای سخت تنها 

نخواهیم گذاشت.«


