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ورود دومین نفتکش ایران به سوریه
دومین نفتکش حامل سوخت ایران وارد بندر بانیاس سوریه شد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه المنار، حزب اهلل لبنان در بیانیه ای اعالم 
کرد که دومین نفتکش حامل ســوخت ایران پنجشنبه شب ساعت ۱۰ وارد 

بندر بانیاس سوریه شد.
بر اســاس این گزارش، اولین محموله سوخت ایران هفته پیش وارد لبنان 

شد و با جشن و استقبال مردم این کشور همراه بود.

ویژه

نشست وزرای خارجه آمریکا و شورای همکاری 
خلیج فارس درباره ایران

وزرای خارجــه آمریــکا و شــورای همــکاری خلیج فارس روز گذشــته 
گفت وگویی با محوریت ایران و برنامه هسته ای کشورمان برگزار کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از نشنال نیوز، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
روز پنج شــنبه جلســه ای ۹۰ دقیقه ای با همتایان خود از شــورای همکاری 

خلیج فارس در نیویورک برگزار کرد.
بلینکن پس از این جلســه در جمع خبرنگاران مدعی شد: هر روز ایران به 
اقدامــات مغایر خود با توافق ادامه می دهد. ما به نقطه ای خواهیم رســید که 

بازگشت به برجام دیگر مزایای توافق را دربر نداشته باشد.
ســه منبع مطلع به نشــنال اعالم کردند که محور اصلی این گفت وگوها 

ایران بوده است.
این منابع همچنبن مدعی شدند که حاضران در نشست درخصوص مزایای 
محدود کردن برنامه هســته ای ایران از طریق بازگشت آمریکا به برجام توافق 
کردند اما درباره امتیازاتی که ایران باید درصورت بازگشــت دوجانبه به توافق 

هسته ای دریافت کند، به اجماع نرسیدند.
یک منبع اعالم کرده که فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی 
درخصوص نقشــه جایگزین درصورت عدم حصول توافق جهت بازگشــت به 
برجام ســوال کرده اما بلینکن بدون ارائه پاسخی صریح تنها به وزرای خارجه 

اطمینان داده که آمریکا به امنیت خلیج فارس متعهد است.

 امیدواری پادشاه عربستان به بهبود روابط با تهران
»ســلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان ســعودی در سخنرانی خود در 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با یادآوری اینکه ایران همسایه عربستان 
اســت ابراز امیدواری کرد گفت وگوهای میان دو کشور به اعتمادسازی منجر 

شود.
به گزارش »انتخاب«؛ به نقل از »الجزیره«، ملک سلمان، پادشاه عربستان 
ســعودی، در سخنرانی خود  گفت: چالش های پیش روی جامعه بین المللی 
مســتلزم تقویت همکاری های چندجانبه بین المللی است. عربستان سعودی 
نقش مهمی در پاسخ به درخواست های جامعه بین المللی برای مقابله با همه 
گیــری کرونا ایفا کرده و 5۰۰ میلیون دالر بــرای مبارزه با همه گیری کرونا 

کمک کرده است.
وی افزود: سیاســت خارجی ما برای تحکیم امنیت و ثبات و حمایت از راه 
حل های مسالمت آمیز اهمیت زیادی قائل است. عربستان طرح سبز سعودی 
و خاورمیانه ســبز را مطرح کرده و بر این باور است که صلح گزینه راهبردی 

برای حل بحران خاورمیانه است.
ملک سلمان مدعی شد: ابتکار صلح که سال گذشته توسط عربستان ارائه 
شــد برای دستیابی به صلح در یمن کافی اســت. حوثی ها راه حل مسالمت 
آمیز را رد کرده و کشتیرانی بین المللی را تهدید می کنند و به حمالت علیه 

شهروندان غیرنظامی سعودی ادامه می دهند.
او در ادامه گفت: ایران کشــور همسایه ما اســت و امیدواریم مذاکرات ما 
بــا آنها باعث ایجاد اعتماد شــود. ما از تالش ها برای دســتیابی به صلح در 
افغانستان و تضمین حقوق همه افغان ها حمایت می کنیم. عربستان سعودی 
بــه مقابله با ایدئولوژی های افراطی ادامه می دهد و جامعه بین المللی باید با 

قاطعیت در برابر گروه های تروریستی بایستد.

احتمال عملیات اکتشاف و استخراج نفتی ایران
 در لبنان

النشــره در مطلبی به قلم ناجی س. البســتانی نوشــت، در شرایطی که 
همچنان مذاکرات ترســیم مرز ها بین لبنان و اســرائیل در حالت تعلیق قرار 
دارد، اســرائیل به اقدامات خود در راســتای تکمیل اســتخراج نفت و گاز از 
میادین واقــع در مدیترانه ادامه می دهد. در تازه تریــن اقدام، قراردادی بین 
مقامات اســرائیل و شــرکت هالیبرتون آمریکا امضا شد و هدف از آن، کاوش 
نفــت و گاز در یــک حوزه دریایی اســت که در منطقه مــرزی قرار دارد که 
محل نزاع بین لبنان و اســرائیل است. اما لبنان در برابر این تحول بزرگ چه 
می تواند بکند؟ سرنوشت رویای تبدیل لبنان به دولت صادر کننده نفت و گاز 

چه می شود؟
در ادامه این مطلب آمده است که درست است که مسئوالن لبنانی صدای 
اعتراض خود را باال بردند و وزیر خارجه، عبداهلل بوحبیب و امل مدللی نماینده 
دائم لبنان در ســازمان ملل  تماس های دیپلماتیک الزم را با طرف های بین 
المللی داشــتند تا مانع از تجاوز اســرائیل به حقوق لبنان در جریان عملیات 
حفاری شــوند، اما این نوع درگیری ها با قطعنامه سازمان ملل حل نمی شود، 
چرا که به توازن های سیاســی و نظامــی دقیق و درگیری های مربوط به نفوذ 
منطقه ای و بین المللی مرتبط اســت. بهترین دلیل برای این مهم آن اســت 
که ائتالف شــرکت های توتال فرانسه، نوفاتک روســیه و اینی ایتالیا تا کنون 
هیچ عملیات حفاری در منطقه شــماره ۹ که محل درگیری با اسرائیل است، 

انجام ندادند.
الزم به ذکر اســت مذاکرات غیر مستقیم بین دو هیئت لبنانی و اسرائیلی 
که هدف از آن رســیدن به توافقی در مورد ترسیم مرز های دریایی در منطقه 
مورد اختالف بود، در ســال ۲۰۲۰ آغاز شــده و به دلیل اختالفات عمیق در 
مورد نقشــه ها، چند بار متوقف شد. امید بر آن بود که دولت جدید در لبنان 
بار دیگر زمینه مذاکرات با اسرائیل در این باره را فراهم کند، که اقدام تحریک 
امیز اسرائیل در هفته گذشته، سواالتی را در مورد دور پنجم مذاکرات ترسیم 
مرز ها برانگیخت، چرا که ظاهرا اسرائیل نیتی برای حل مساله ندارد و آمریکا 
که ایفاگر نقش میانجی است، تمایل و جهت گیری بیشتری به موضع اسرائیل 
دارد. لبنان به سیاســت محکمی پایبند اســت تا ضامن تامین حقوق دریایی 
اش باشــد و حتی با صحبت از ارائه امتیاز هم مخالف است. اما مشکل بزرگ 
اینجاســت، در حالی که این شرایط باعث شده پرونده حفاری میادین نفت و 
گاز در آب های منطقه ای لبنان در حالت تعلیق قرار گیرد، اسرائیل به عملیات 
منظم خود برای استخراج مواد اولیه از آب های نزدیک خاکی که بر آن سیطره 
یافته ادامه می دهد و و اخیرا اقدامات لجستیکی و اجرایی الزم برای استخراج 
گاز از مناطق نزدیکی به مرز های دریایی لبنان در جنوب را هم تکمیل کرده 
اســت، بدین معنا، اســرائیل در زمینه مســابقه نفت و گاز از لبنان چند گام 
جلوتر اســت و سعی می کند یک واقعیت میدانی را تحمیل کند که تغییر آن 

در آینده دشوار است.
در مقابل، حزب اهلل و نیرو های وابســته به آن از دولت لبنان می خواهند تا 
به شــرکت های ایرانی اجازه حفاری میادین نفتی و گازی را بدهند و این در 
صورتی است که شرکت های غربی تحت تاثیر فشار های بین المللی در اجرای 
این مأموریت تعلل کنند و نخواهند در مناطقی سرمایه گذاری کنند که محل 
درگیری بین اســرائیل و لبنان اســت. ترویج درخواست کمک از ایران، اخیرا 
و پــس از تالش های حــزب اهلل در این باره، اهمیت زیــادی دارد، اما به نظر 
کارشناسان، صحبت از درخواســت کمک از شرکت های حفاری و کاوشگری 
ایران از ســوی لبنان، تنها در چارچوب مزایده های کالمی جای می گیرد، چرا 
که لبنان هرگز به ســمت چنین گزینه ای که می داند موجب ورودش به یک 
مهلکه قانونی در مقابل جامعه بین المللی می شــود، نمی رود. بسیاری نگرانند 
که این طرح مقدمه ای برای باال گرفتن تنش ها با اســرائیل باشد که هدف از 
آن، متوقــف کردن حفاری های احتمالی در منطقه دریایی محل اختالف بین 
لبنان و اسرائیل است. در این حالت، بعید نیست حزب اهلل در آینده در دریای 
جنوب دست به اقدام امنیتی بزند تا عملیات حفاری اسرائیل را متوقف کند.

به گزارش انتخاب، النشــره در پایان گزارش می نویســد که راه حل بهتر 
برای دولت لبنان می تواند بازگشت به میز مذاکرات برای ترسیم مرزها، بدون 
شــروط اضافی باشد، تا به این شــکل حقوق خود را حفظ کرده و تالش کند 

لبنان به یکی از کشور های صادر کننده نفت و گاز تبدیل شود.

رویداد

استراتژیک

وزیر خارجه کشــورمان در گفت وگویی با 
شبکه ان بی ســی تاکید کرد که آمریکا برای 
بازگشــت به تعهداتش ذیل برجــام تاکنون 
هیچ اقدام عملی انجام نداده اســت. درهمین 
حال، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
که به عنوان هماهنــگ کننده برجام خواهان 
از ســرگیری مذاکرات وین برای احیای توافق 
هسته ای ایران است، گفت باید به دولت جدید 
تهران که به تازگی کار خود را آغاز کرده است، 

فرصت داده شود.
در این میان ، یک مقام ارشــد آمریکایی به 
شرط فاش نشــدن نام خود با اشاره به اینکه 
پنجره مذاکرات هسته ای همچنان باز است به 
خبرنگاران گفت که صبــر آمریکا تا ابد ادامه 

نخواهد داشت.
وی در این زمینه گفت: ما همچنان مشتاق 
هســتیم و همچنان میخواهیم به میز مذاکره 
بازگردیم. پنجره فرضت همچنان باز است اما 
اگر ایران مسیر دیگری اتخاذ کند، این پنجره 

تا ابد باز نخواهد ماند.
این مقام آمریکایــی از تعیین ضرب االجل 
بــرای بازگشــت به مذاکــرات هســته ای یا  
خودداری کرد. وی همچنین حاضر نشد اعالم 
کند که واشــنگتن در صورت عدم بازگشــت 
ایران به مذاکرات وین دســت به چه کارهایی 

خواهد زد.
انتقاد از پالس منفی آمریکا

به گزارش ایسنا، »حسین امیرعبداللهیان« 
وزیر امــور خارجه کشــورمان روز جمعه در 
گفت وگــو بــا شــبکه ان بی ســی گفت که 
رئیس جمهور جو بایدن بایــد اقدامات عملی 
را پشت حرف های دیپلماتیک خود قرار دهد 
تا نشان دهد که واشنگتن برای احیای برجام 

جدی است.
امیرعبداللهیــان گفت: آن ها می گویند »ما 
آماده بازگشت به تکمیل تعهدات مان هستیم« 
اما هیچ اقدام عملی برای نشــان دادن و ثابت 
کردن عزم شــان به ملت و دولت جدید ایران 
نشــان نداده اند و بدتر از همه این اســت که 
همزمان تحریم های جدیدی را اعمال کرده اند.
وزیر خارجه کشورمان تصریح کرد که این 
به عهده آمریکا اســت که نشــان دهد پس از 
خروج سه ســال پیش دونالد ترامپ از برجام، 
واشنگتن برای بازگشــت به این توافق جدی 

است.
وی در این زمینه گفــت: به عبارت دیگر، 
رئیس جمهــور بایدن به رفتــار رئیس جمهور 
پیشــین خود اعتراض کــرده و همچنان نیز 
می کند امــا تحریم هایی که آقای ترامپ علیه 

ایران اعمال کرده بود توســط آقای بایدن به 
دقت ادامه پیدا می کنند.

امیرعبداللهیان پرســید که اگر آمریکا در 
دنبال کــردن مذاکرات جدی بــود، پس چرا 

درحال »انباشت« اقدامات )علیه ایران( است.
وی گفت: این نشــانه  و سیگنالی منفی به 

ایران است.
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشورمان ادامه 
داد: واقیعت امر این است که ما سال هاست از 

برجام منفعتی نبرده ایم.
وی عنوان کرد که دولــت جدید ایران در 
حال ارزیابی مذاکراتی است که دولت پیشین 

انجام داده است.
وزیر خارجه کشــورمان بیان کــرد: ما در 
حال ارزیابی هســتیم و می توانم بگویم که ما 
دیدارهای زیادی داشتیم و پنجره دیپلماسی و 
مذاکرات را باز خواهیم گذاشت و به زودی به 

مذاکرات بازخواهیم گشت.
امیرعبداللهیان اشاره کرد که ایران در این 
مقامات  با  هفته »گفت وگوهای ســازنده ای« 
آلمانی و انگلیسی در خصوص مسائل هسته ای 
داشته اســت و جمعه برنامه دیدار با مقامات 

فرانسوی را دارد.
وی همچنین عنوان کرد که ایران با تبادل 

زندانیان با آمریکا مشکلی ندارد.
وزیر خارجه کشــورمان با اشــاره به اینکه 
ایران آماده تالفی کــردن هرگونه اقدام علیه 
امنیت ملــی  خود از جمله ترور دانشــمندان 
هســته ای و اقدامات خرابکارانه در سایت های 

هسته ای اســت، اظهار کرد: اگر ایران مدارک 
معتبری به دســت بیاورد، سریع و بدون طفره 

به شیوه خود پاسخ خواهد داد.
امیرعبدالهیــان همچنیــن تاکید کرد که 
پرونده ترور ســردار شهید سلیمانی همچنان 

بسته نشده است.
وی گفت: از دیدگاه ما این پرونده همچنان 
بســته نشده اســت. عامالن و کسانی که این 
اقدام تروریستی را علیه قهرمان ملی و قهرمان 
ایران در مبارزه با تروریســم انجام داده اند باید 

محاکمه شوند.
چانه زنی بورل و الوروف درباره برجام

»انریکه مورا« معاون مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شنبه در توییتی 
نوشــت: پس از مجمع عمومی سازمان ملل، 
بازگشــت کامل به اجرای برجــام در اولویت 
اســت. دولت جدید ایران ابراز کرده که آماده 
بازگشت به مذاکرات هسته ای و تعامل با باقی 
اعضای برجام اســت. آمریکا نیز نشان داده که 
با لزوم ازســرگیری هرچه سریعتر مذاکرات - 
درست از همانجایی که در انتهای دور ششم به 

آن رسید - موافق است.
جوســپ بــورل در گفت وگــو با شــبکه 
تلویزیونی فرانس ۲۴ درباره دیدارش با حسین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجــه ایران در 
حاشــیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد در نیویورک توضیحاتی ارائه داد.
وی اظهار کرد وزیر امــور خارجه ایران به 
وضوح تمایل خود را برای اینکه مذاکرات وین 

به زودی آغاز شود، نشان داد.
این مقــام اتحادیه اروپا تصریح کرد: از نظر 
من ایــن ابراز تمایل، صادقانــه، معتبر و قابل 
اعتماد بود و امیــدوارم که مذاکرات به زودی 

در وین آغاز شود.
بورل یادآور شد وزیر امور خارجه ایران تنها 
۲۸ روز است که کار خود را در این سمت آغاز 
کرده است و »باید به او کمی بیشتر وقت داد؛ 
اما گمان می کنم کــه مذاکرات وین به زودی 

آغاز می شود.«
وی در برابر این ســوال کــه آیا در جریان 
مذاکراتش با امیرعبداللهیان تغییری را در زبان 
ایران احســاس کرده است، گفت که دو طرف 

وارد جزئیات نشدند.
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
یادآور شــد که مذاکرات برجــام بین ایران و 
جامعه جهانی )روســیه، چین، انگلیس، آلمان 
و فرانسه( جریان دارد و »وظیفه من هماهنگی 

مذاکرات بین اعضا است.«
بورل خاطر نشــان کرد: باید به یاد داشته 
باشیم که این توافق داشت خوب کار می کرد، 

اما دولت ترامپ به طور یکجانبه خرابش کرد.
درهمیــن حال، وزارت خارجه روســیه در 
بیانیــه ای اعالم کــرد که ســرگئی الوروف، 
وزیــر خارجــه روســیه در حاشــیه هفتاد و 
ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
گفت وگویی با جوزپ بورل، مســئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا با محوریــت اوکراین، 
افغانستان و توافق هسته ای ایران داشته است.

سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا هم 
در بیانیه ای از دیدار مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا و هماهنگ کننده کمیســیون 
مشــترک برجام با آنتونــی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا خبر داده و نوشته بود که این دو 
درخصوص موضوعات مختلفی از جمله ایران، 
توافق هســته ای و مذاکــرات وین گفت و گو 

کرده اند.
بیانیه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا 
مطرح کرده بود: بورل درباره برجام بر ضرورت 
از ســرگیری مذاکــرات در ویــن تاکید کرد. 
برجام)توافق هســته ای( یک ابزار مهم برای 
عدم اشاعه جهانی، صلح در خاورمیانه و امنیت 
بین المللی اســت اما  زمان باقــی مانده برای 
بازگشت به اجرایی کردن آن نامحدود نیست.

شش دور مذاکره در وین
قــدرت هــای جهانی تا کنون شــش دور 
مذاکرات پیرامون احیای توافق هســته ای در 
ویــن را برگزار کرده اند. ایــن مذاکرات میان 
ایران و دیگر اعضای کمیسیون مشترک برجام 
و با حضــور آمریکا درمحل مذاکــرات برگزار 
شــدند. البته ایران و آمریکا و ایران مذاکرات 
مستقیمی نداشتند و تنها از طریق نمایندگان 
دیگر کشورهای حاضر در مذاکرات در جریان 

مواضع یکدیگر قرار می گرفتند.
برگــزاری دور هفتم ایــن مذاکرات تا پس 
از تشــکیل دولت سید ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهور کشــورمان به تاخیر افتاد. زمان دقیق 
از سرگیری مذاکرات مشخص نیست، اما ایران 
اخیرا گفته اســت که این مذاکرات می تواند 

ظرف چند هفته آتی از سر گرفته شود.
این مذاکرات در راستای بازگشت دوجانبه 
ایران و آمریکا به پایبندی کامل به توافق هسته 
ای برگزار شده اســت که دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا در سال ۲۰۱۸ 
از آن خارج شد و ضمن بازگردانی تحریم های 
قبلی علیه ایران، تحریم های متعدد جدیدی را 
نیز بر آن اعمال کرد. ایران با گذشت یک سال 
و نیم پس از متحمل شــدن این تحریم ها و 
تعلل کشورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان 
در راســتای پیداکردن راهکارهای عملی برای 
کاهش تاثیر تحریم ها و عادی ســازی روابط 
اقتصــادی با ایران، در چند گام تعیین شــده 
از تعهدات داوطلبانه اش در توافق هســته ای 

فاصله گرفت.
مذاکرات وین در این راســتا پیش می رود 
که بتواند از طریق اقداماتی هماهنگ شــده، 
موجب بازگشــت دوجانبه آمریــکا و ایران به 

پایبندی کامل به توافق هسته ای شود.

وزیر امور خارجه:

بهزودیبهمذاکراتهستهایبازمیگردیم
بورل: دولت جدید ایران برای شروع مذاکرات برجام به فرصت نیاز دارد

ترس جمهوری خواهان از امتیازدهی بایدن به ایران

جمهوری خواهان کنگره آمریکایی در تالش 
هســتند تا از طریق الیحه بودجــه دفاعی این 

کشــور، اقداماتی را در راســتای مقابله با ایران 
انجام دهنــد. به گزارش واشــنگتن فری بیکن، 

جمهــوری  خواهــان آمریکایی در تالشــند تا 
متممی را به الیحه بودجه دفاعی آمریکا اضافه 
کنند تا امتیازاتی که بایدن سعی داشت در قالب 
مذاکرات جهت احیای برجام به ایران اعطا کند، 

فاش شود.
یکی از طــرح های پیشــنهادی این متمم 
وزارت خزانــه داری آمریــکا را موظف می کند 
تا کنگــره از اعطای معافیت به کشــورهای به 
اصطالح حامی تروریســم مطلع سازد. این طرح 
باعث می شــود آمریکا پیشــاپیش کنگره را در 
جریان رفــع تحریم های ایران بگذارد. این طرح 
برای آن پیشنهاد شــده که بایدن کنگره را در 
جریان مذاکــرات و امتیازاتی احتمالی به ایران، 

قرار دهد.
طــرح دیگــری از دولت بایــدن می خواهد 
کــه »گزارش هایــی درخصــوص عملیات های 
مخرب ایــران در خاک آمریکا از جمله حمالت 
تروریســتی، نقشــه های آدم ربایــی و دور زدن 

تحریم ها« را به کنگره ارائه دهد.
طرح پیشنهادی دیگری از وزیر دفاع آمریکا 
می خواهد که کنگره را از تهدیدهای کوتاه مدت 
و بلندمدت مربوط به شبه نظامیان تحت حمایت 

ایران در عراق آگاه سازد.
در متمــم الیحه بودجه دفاعی به رابطه بین 
ایــران و چین پرداخته شــده و دولــت آمریکا 
خواســته تا به صورت منظم کنگــره را از روند 

روابط نظامی رو به رشــد ایران و چین از جمله 
در زمینه دادوستد تسلیحاتی، دیدارهای نظامی 
و حمایت مادی پکن از نیروهای مســلح ایران 

مطلع کند.
دیگر مفاد این ســند دولت بایدن را ملزم به 
ارائــه اطالعات درخصــوص توانایی های نظامی 
ایــران و »گروه های نیابتی اش از جمله حزب اهلل 

لبنان و حماس« می کند.
مشــخص نیســت کدام  یک از این طرح ها 
تصویــب شــده و کدام  رد شده اســت. دو عضو 
مجلس نمایندگان آمریــکا بامداد جمعه بدون 
ارائه به جزئیات دقیق گفته اند که طرح هایشان 

علیه ایران به تصویب کنگره رسیده است.

حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در 
ادامه دیدارهای خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، 
با »جیحــون بایرامف« وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در 

خصوص روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایسنا، وریر امور خارجه جمهوری آذربایجان در 
ابتدای این دیدار از برگزاری نشست سه جانبه ایران، ترکیه و 

جمهوری آذربایجان در تهران استقبال کرد.
بایرامف روابط دو کشور را دارای پویایی های بسیار مثبت 
و در مســیری درســت توصیف و از حمایت هــای ایران از 

تمامیت سرزمینی جمهوری آذربایجان تشکر کرد.
وزیــر خارجه جمهوری آذربایجان بــا تأکید بر آمادگی 
کشورش برای همکاری در تمامی حوزه ها از جمله حوزه های 
سیاســی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی با جمهوری اسالمی 

ایران، گفــت : از طرف جمهــوری آذربایجان، »شــاهین 
مصطفی یف« آماده است تا با همتای ایرانی خود در چارچوب 
کمیسیون مشترک تماس برقرار کند. وی همچنین با بیان 
اینکه جمهوری آدربایجان آماده است تا پروژه های مشترک 
در حوزه خزر را پیگیری کند، تعامالت و رایزنی های منظم در 
سطوح مختلف را امری ضروری خواند. در ادامه این نشست، 
وزیر امور خارجه کشورمان روابط ایران و جمهوری آذربایجان 
را دارای اهمیت ویژه برشــمرد و با ابراز امیدواری از اجرایی 
شدن توافقات پیشین، یادآور شد که دولت جدید جمهوری 
اسالمی ایران برای روابط با همسایگان اولویت ویژه ای قائل 
شده است. امیرعبداللهیان با بیان اینکه دو کشور در مجامع 
بین المللی و منطقه ای از هم حمایت متقابلی داشته اند، تأکید 

کرد که ضروری است که این روح حفظ شود.

حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان، 
در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد دیدار و در خصوص 

همکاری ها با سازمان ملل و وضعیت منطقه گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا، دبیرکل سازمان ملل در ابتدای این دیدار 
که بیش از 5۰ دقیقه طول کشــید، با بیان اینکه از دهه ها 
قبل با ایران آشنایی دارد و در مسئولیت های مختلف به ایران 
سفر کرده است، همکاری های میان جمهوری اسالمی ایران و 

سازمان ملل متحد را خوب توصیف کرد.
گوترش با اشــاره به موضع اصولی سازمان ملل در مردود 
شــمردن خروج آمریکا از برجام، گفت: همواره حامی توافق 

هسته ای بوده است.
دبیــرکل ســازمان ملل با یــادآوری اینکــه رایزنی ها و 

همکاری هــای ســازمان ملل متحد با ایــران در موضوعات 
منطقه ای مانند یمن همواره در جریان بوده، گفت: سازمان 
ملل از همکاری های گسترده تر با جمهوری اسالمی استقبال 
می کند. آنتونیو گوترش موضع ایران در خصوص افغانستان 
را موضعی اصولی خواند و گفت که معتقد اســت می بایست 
در افغانستان دولتی فراگیر تشکیل شود که همه گروه ها در 
دولت صدایی داشته باشند. دبیرکل سازمان ملل همچنین 
بر لزوم تضمین حقوق همه گروه هــا، اقوام و زنان در آینده 

افغانستان تأکید کرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه مأموریــت ســازمان ملل در 
افغانستان بســیار جدی تر شــده، تصریح کرد که در همه 
 این موضوعات ایران شــریک نزدیک همکاری ها با سازمان

 ملل است.

تاکید گوترش بر شراکت سازمان ملل و ایران در موضوعات منطقه ایپیگیری وضعیت 2 راننده بازداشتی ایران توسط آذربایجان

فارن پالیسی در گزارشــی به قلم ِکوجن 
لیم نوشــت: روزی که طالبان کابل را تصرف 
کردند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید 
ایران، درباره ی شکست و عقب نشینی نظامی 
ایــاالت متحده صحبت کــرد. اگرچه ممکن 
اســت ایران از خروج نیرو هــای آمریکایی از 
مرز های شمال شــرقی خود خوشحال باشد، 
اما امارت اسالمی بازسازی شده در افغانستان 
مجموعه دیگری از چالش ها را ایجاد می کند 
کــه تصمیم گیرندگان تهران تمایلی به بحث 
علنی دربــاره ی آن ها ندارنــد. اگرچه تهران 
در ســال های اخیر از طالبــان حمایت کرده 
است، اما ســناریو های نگران کننده ای برای 
تهران وجود دارند کــه از آن جمله می توان 
به اقدامات طالبان علیه ایران یا اقلیت شیعه 
افغانســتان و همچنین برخی تحریک ها در 

ایران اشاره کرد.
بــه گزارش انتخــاب؛ در ادامه این مطلب 
آمده اســت: ایران و طالبــان در اواخر دهه 
بودند.  ۱۹۹۰ دشــمنان قســم خــورده ای 
هنگامی که طالبان تحت تسلط پشتون ها در 
آخرین مرحله از جنگ داخلی افغانســتان در 
قدرت بودند، که یک درگیری قومی به اندازه 
افغانســتان جریان  یک درگیری مذهبی در 
داشت، آن ها نه تنها مخالفان بلکه اقلیت هایی 

مانند هزاره شــیعه را در هم کوبیدند. در آن 
زمان، ایران به ایاالت متحده، روســیه و هند 
در حمایــت از ائتالف شــمال علیــه طالبان 

پیوست.
در ســال ۱۹۹۸، ایران و افغانستان تحت 
ســلطه طالبان پس از کشــته شــدن چند 
دیپلمــات و یــک روزنامــه نــگار ایرانی در 
مزارشــریف افغانســتان، تقریبــاً وارد جنگ 
شــدند. شــورای عالی امنیت ملــی ایران به 
جنگ رای داد، اما این مصوبه توســط رهبر 
معظم این کشور لغو شد. هنگامی که ایاالت 
متحده در سال ۲۰۰۱ برای برکناری طالبان 
و مقابله با القاعده به افغانســتان حمله کرد، 
ایــران به طور ضمنی با واشــنگتن همکاری 
داشــت و اطالعاتــی را در زمینــه جنگ در 
اختیار ارتش آمریکا قرار داد. تهران همچنین 
به دولت جدید روی کار آمده پس از طالبان 

در افغانستان کمک کرد.
روابط ایران در طول سال ها با طالبان گرم 
شــد، به ویژه با ظهور داعش و وابسته ی آن 
در افغانســتان به نام داعش خراسان در سال 
۲۰۱۴ و ۲۰۱5 روابط دو طرف نزدیک تر شد. 
ایران شــروع به حمایــت از طالبان به طرق 
مختلف از جمله آموزش و تســلیح آن ها در 
برابر داعش خراسان، نیرو های دولتی آمریکا 

و افغانســتان کرد. اگرچه طالبــان و داعش 
خراسان هر دو شــبه نظامیان سنی جهادی 
هســتند، اما در اهــداف سیاســی و الهیات 
اختالف دارنــد و همین مســائل آن ها را به 

رقبای سرسختی تبدیل کرده است.
گفته می شــود که طالبان دفاتر خود را در 
ایران، از جمله در زاهدان و مشهد حفظ کرده 
اســت و ظاهراً برخی از آن هــا در ایران خانه 
خریده اند. البته عباس عراقچی، معاون وزیر 
امور خارجه وقت ایران در سال ۲۰۲۰ وجود 
شــورای طالبان در مشــهد را مانند آنچه در 
شهر های کویته، پیشاور و میرانشاه پاکستان 
وجــود دارد، رد کــرد. به طور کلــی، تهران 
ترجیح می دهد دولت مرکزی در افغانســتان 
به اندازه کافی قوی باشــد تــا بنیادگرایان را 
مهار کند، اما آنقدر ضعیف باشــد که از نظر 
سیاســی قابل منعطف بوده و تهدید نظامی 

برای ایران به شمار نرود.
تهــران که بــه دنبال نفوذ بر افغانســتان 
پــس از خروج آمریکا بــود، میزبان هیاتی از 
نمایندگان طالبان از دفتر سیاسی موقت این 
گروه در دوحه به سرپرســتی مال عبدالغنی 
برادر شــد که اکنــون معاون اول نخســت 
وزیر افغانستان اســت. ایران همچنین محل 
مذاکرات بین طالبان و دولت افغانستان بود. 

به نظر می رســد ایران یک جناح عمل گرا را 
در طالبان شناسایی کرده که احتماالً با شاخه 

سیاسی اش ارتباط دارد.
با این حــال، در ماه های اخیــر، مقامات 
ایران نظرات ضــد و نقیضی در مورد طالبان 
داشــته اند. احمد نادری، یکی از نمایندگان 
پارلمــان ایران، طالبــان را بــه خاطر کنار 
گذاشــتن وهابیت و تبلیغ کننده اصلی این 
ایدئولوژی یعنی عربســتان سعودی ستایش 
کرد. رســانه های ایرانی مانند کیهان و جوان 
سرمقاله های مشابهی را در تحسین تحوالت 

احتمالی طالبان منتشر کردند.
برخی دیگر امــا از طالبان انتقاد می کنند. 
آیت اهلل العظمی صافــی گلپایگانی، روحانی 
ارشد شیعه در مورد »اعتماد به شبه نظامیانی 
که ســابقه ســوء نیت و قتل« دارند، هشدار 

داد. محمــود احمدی نــژاد، رئیس جمهور 
سابق ایران مدعی شــد که طالبان به دنبال 
کنترل خراسان بزرگ، منطقه تاریخی شامل 
بخش هایی از افغانســتان و آسیای مرکزی و 

شمال شرقی ایران است.
در آستانه ســقوط کابل، پیام های رسمی 
تهــران بین هشــدار و اطمینــان مجدد به 
طالبان متغیر بود. در ۸ ژوئیه، طالبان کنترل 
گذرگاه مرزی اســالم قلعــه را که ایران را به 
هرات وصل می کند، به دست آورد. چند روز 
بعد، در دوقــارون در طرف ایران، عبدالرحیم 
موســوی فرمانده ارتش ایران حاضر شد تا به 
ایرانیان اطمینان و شــاید به طالبان هشدار 
دهد که مرز امن اســت. در ۱ اوت، ســفارت 
ایــران در کابل از همه ایرانیان خواســت که 

افغانستان را ترک کنند.

فارن پالیسی بررسی کرد

دردسر طالبان برای تهران


