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قطع ارتباط ۲۰ روزه حمید نوری با خانواده
ارتباط تلفنی حمید نوری با خانواده اش، حدود ۲۰ روز است که قطع شده و 
اعضای خانواده وی در نگرانی به سر می برند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، 
»حمید نوری« شــهروند ایرانی که از آبان سال ۹۸ در سلول انفرادی سوئدی ها 
به سر می برد، پس از برگزاری بیش از ۹۰ جلسه دادگاه و در حالی که در انتظار 
صدور حکم دادگاه سوئدی می باشد، از ۲۰ روز قبل امکان تماس تلفنی با خانواده 

را از دست داده است.
براساس گزارش های دریافتی، دستگاه قضائی سوئد محل نگه داری »حمید 
نوری« را تغییر داده اند اما شرایط وی تغییر نکرده است؛ این در حالی است که با 
توجه به پایان روند برگزاری دادگاه، انتظار می رفت  محدودیت های سخت اعمال 

شده در خصوص او از جمله نگه داری در سلول انفرادی تغییر کند.
خانواده »حمید نوری« در طول ۲۰ روز گذشــته تالش های فراوانی کردند تا 
با وی تماس داشته و از وضعیت سالمتی او آگاه شوند، اما دستگاه قضائی کشور 
سوئد هر بار با بهانه ای از برقراری این تماس خودداری نموده است. »نوری« پس 
از بازداشت نیز تا هفت ماه و نیم امکان تماس تلفنی  و تا ۲ سال امکان مالقات 
حضوری با خانواده را نداشــت. همچنین در سفر آخر خانواده »حمید نوری« به 
ســوئد، امکان مالقات نوه هایش با وی نیز علی رغم درخواست های مکرر فراهم 
نشــده است. قابل ذکر است »حمید نوری« در روند یک دادرسی غیرقانونی، بنا 
بر شکایت تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین و به اتهامات واهی در 
کشــور سوئد مورد محاکمه قرار گرفته و در طول دو سال و نیم گذشته با نقض 
مکرر حقوق شهروندی از جمله نگه داری در سلول انفرادی، ضرب و شتم، عریان 
کردن اجباری، عدم دسترسی به پزشک و مواردی از این دست روبرو بوده است.

حقوق بشر

جعل خبر درباره مذاکرات وین توسط عربستان
یک پایگاه خبری ســعودی با هدف اثرگذاری منفی در روند مذاکرات وین، 

اقدام به جعل خبر در زمینه مواضع ایران کرده است.
به گزارش ایرنا، در ادامه برخی خبرســازی های چند روز اخیر با هدف وارونه 
نشــان دادن واقعیت های مذاکرات ویــن، پایگاه خبری تحت عنوان »اســاس 
مدیا« )asasmedia( اقدام به انتشــار گزارشــی ساختگی تحت عنوان »ایران 
از درخواســت خود مبنی بر حذف سپاه از لیســت تروریستی صرف نظر کرده 
است« به قلم ابراهیم ریحان تحلیل گر و نویسنده لبنانی کرد که در این گزارش 
از قول یک مقام بی نام آمریکایی ادعا شــده است امیر قطر ایران را متقاعد کرده 
که در مقطع کنونی از درخواست خود برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست 
تروریســتی آمریکا دست بکشد. جستجوی نام ابرهیم ریحان سوابق متعددی از 
مصاحبه های وی با شبکه های سعودی علیه مقاومت و جمهوری اسالمی ایران را 
به دست می دهد. این در حالی است که در این پایگاه به اصطالح تحلیلی با نام 
اساس مدیا نیز کلکسیونی از نویسندگانی با گرایش های ضد ایرانی قلم می زنند. 
این گزارش در ادامه فضاسازی هدفمند و مغرضانه برخی محافل ضد ایرانی با 
ترجمه اشتباه عامدانه از اظهاراتی منتست به معاون نخست وزیر و وزیر خارجه 
قطر در مصاحبه با روزنامه آلمانی هندلزبالت در مورد »موافقت رهبری ایران با 
سازش هسته ای« می باشد. گزارش پایگاه اساس مدیا در برخی کانال ها و پایگاه 
های ضد ایرانی هم بازنشر داشته است. الزم به ذکر است از دو روز قبل نیز یک 
خبر از شبکه الجزیره درباره دیدار اخیر امیر قطر با رهبر معظم انقالب اسالمی، 
در فضای مجازی دست به دست میشود مبنی بر اینکه که وزیر خارجه قطر گفته 
اســت رهبری ایران به هیئت قطری اعالم کرده است که »آماده سازش درباره 
پرونده ایران اســت.« الجزیره در خبر خود این ســخن را به  نقل از رهبر معظم 
انقالب اســالمی درج نکرده بلکه از کلمه Leadership اســتفاده کرده است 
که در عرف دیپلماتیک از آن به »مقامات« تعبیر و ترجمه می شــود، لذا ترجمه 
آن به رهبر ایران کاماًل غلط اســت. در همین باره سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امــور خارجه در گفت وگویی اینطور گفته بود: اوال چنین روایتی از دیدار 
کاماًل غلط است و ثانیا به نظر می رسد حتی در ترجمه از الجزیره هم دقت کافی 
صورت نگرفته اســت و یک شیطنت  رسانه ای و تبلیغاتی نیز در میان است. وی 
گفت: رهبر معظم انقالب هیچ سخنی از سازش به میان نیاورده  بلکه به امیر قطر 
فرمودند؛ »ما همیشه گفته ایم که مذاکرات باید نتیجه دار باشد نه وقت تلف کردن. 
آمریکایی ها می دانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام بدهند«. خطیب زاده 
تأکید کرد: از مضمون فرمایش رهبر معظم انقالب کاماًل مشخص است که توپ 
در زمین آمریکاست که باید برای اجرای تعهداتش تصمیم سیاسی عاقالنه بگیرد.

استقالل عمان در روابط با ایران
کارشــناس مسائل غرب آســیا با بیان اینکه عمان در حال حاضر ظرفیت 
باالیی برای همکاری تجاری با ایران دارد، گفت: ســفر رئیس جمهور به عمان 

به افزایش حجم مبادالت تجاری با ایران کمک خواهد کرد.
حسن هانی زاده در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به سفر آیت اهلل ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور کشــورمان به عمان، گفت، پادشاهی عمان یکی از شش کشور 
عضو شورای همکاری خلیج فارس است که به رغم فشارهای عربستان سعودی 
توانســت در طول چهار دهه گذشــته رابطه کامال معتدل و بر اساس منافع 

مشترک با ایران برقرار کند.

آمادگی ایران برای ارتقای سطح همکاری های 
تخصصی با بلغارستان

معاون سیاسی وزارت امورخارجه بر تاکید بر اراده دولت جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه توســعه بیشتر مناسبات با بلغارستان به ویژه در حوزه اقتصاد 
و تجارت افزود: هرگونه مشــکل یا مانع در این خصوص باید با تالش متقابل 
هر دو کشــور برطرف شود. به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، علی باقری 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه ضمن دیدار خانم »ولیسالوا پترووا« معاون 
وزیر امور خارجه بلغارســتان و هیأت همراه در قالب کمیته مشورتی  سیاسی 
وزارتین امورخارجه دو کشــور با تاکید بر اراده دولت جمهوری اسالمی ایران 
در زمینه توســعه بیشــتر مناسبات با بلغارســتان به ویژه در حوزه اقتصاد و 
تجارت افزود: هرگونه مشــکل یا مانع در این خصوص باید با تالش متقابل هر 
دو کشور و به خصوص با پیگیری وزارت خانه های امور خارجه بر طرف شود.

معاون سیاســی وزارت امور خارجه با اشــاره به جایگاه سنتی مناسبات و 
ســابقه همکاری های دو کشور، آمادگی جمهوری اســالمی ایران متناسب با 
امکانات و ظرفیت های موجود و نیز پذیرش سرمایه گذاری آن کشور در ایران 

برای ارتقاء سطح همکاری های تخصصی را مورد تاکید قرار داد.
طرفین در ایــن دیدار ضمن مرور تحوالت منطقه ای و بین المللی بر لزوم 
رایزنی مســتمر و تبادل تجربیــات متقابل در زمینه هــای مختلف از جمله 
مســائل و پیامدهای ناشــی از پذیرش مهاجران و پناهنــدگان تأکید کردند. 
خانم »ولیسالوا پترووا« نیز در این دیدار با اشاره به پیشینۀ 1۲5 ساله روابط 
دیپلماتیک ایران و بلغارســتان، عضویت کشــورش در اتحادیه اروپا را فراهم 
آورنده زمینه های بیشــتر برای همکاری دو کشــور افزون بر روابط دوجانبه 
دانســت و بر اهمیت برقراری پرواز مســتقیم میان صوفیه و تهران به عنوان 

تسهیل کننده ارتباطات مردمی، تجاری و کالن روابط فیمابین تاکید کرد.
معاون وزیر امور خارجه بلغارســتان با ابراز خرســندی از سفر به کشوری 
با ســابقه تمدنی و فرهنگی هم چون ایران آمادگی کشورش را برای برگزاری 
بیستمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در نیمه دوم سال جاری در 
تهران اعالم کرد و بر حوزه های فرهنگ، ورزش و جوانان به عنوان زیرساخت 
روابط دیرینه دو کشــور که می توانند هم چنان به توســعه بیشــتر مناسبات 

دیپلماتیک و دیگر زمینه های روابط مساعدت نمایند، تاکید کرد.

برگزاری نشست معاونان وزرای خارجه کشورهای 
عضو اکو در تهران

نشســت دو روزه معاونان وزیران امورخارجه کشــورهای عضو ســازمان 
همکاری اقتصادی اکو در تهران برگزار شــد. به گزارش ایرنا، نشست معاونین 
وزرای امور خارجه کشــورهای عضو اکو )افغانســتان، جمهــوری آذربایجان، 
جمهوری اسالمی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، 

ترکمنستان و ازبکستان( روز دوشنبه در تهران برگزار شد.
معاونین وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو 
قرار اســت امروز در این اجالس حضور پیدا کنند. این مقامات قرار اســت در 
نشســت های جمعی و دوجانبه به بررســی راه های ارتقا بیشتر همکاری های 
منطقــه ای بپردازند. مهدی صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور 

خارجه نیز به عنوان نماینده کشورمان در این اجالس حضور دارد.

رویداد

دیدگاه

دیپلماسی

گروه سیاسی: پس از اقدام تروریستی در 
خیابان مجاهدین اســالم تهران که به شهادت 
سرهنگ پاســدار »حســن صیاد خدایی« از 
نیروهای قدس ســپاه منجر شــد؛ رسانه های 
اســرائیلی به شــدت این اتفاق را برجســته 
ســازی کردنــد.  از آنجا که نوع ترور شــهید 
حسن صیاد خدایاری، مشابه ترور دانشمندان 
هسته ای از جمله داریوش رضایی نژاد است؛ در 
گمانه زنی های اولیه، موســاد عامل اصلی ترور 
شناخته شد تا اینکه چند ساعت بعد رسانه های 
اســرائیلی گزارش هایی از ترور شهید خدایی 
ارائه کردند. پس از ترور، در شــرایطی که هنوز 
هویت شهید برای رسانه  های ایرانی مشخص 
نشــده بود، یک اکانت اســرائیلی به نام »ترور 
آالرم« مشــخصات شهید را به همراه جزئیاتی 

از عملیات ترور اعالم کرد.
کانال 1۲ اسرائیل مدعی شد سرهنگی که در 
تهران ترور شده است، مسئول طراحی حمالت 
تروریستی و ربایش اسرائیلی ها بود. اینتل تایمز 
دیگر رسانه صهیونیستی نوشت: »اطالعاتی که 
ما از حســن خدایاری داریم آن اســت که وی 
یک سرتیپ! سپاه است که سال های اخیر خود 
را در محور ســوریه و لبنان بوده و یا مســئول 
یکی از واحد های تهاجمی نیروی قدس اســت 
و یــا آن که در بخش لجســتیکی که مقر آن 
در خاک ســوریه اســت در قالب قاچاق سالح 
و کمــک به تولید موشــک های دقیق فعالیت 

می کرده است.«
سرتیپ »کوپر فایزر« رئیس سابق سرویس 
اطالعات ارتش اشغالگر در گفت وگو با اسرائیل 
هیوم گفت: »خدایاری به طور غیررســمی در 
برنامه هسته ای تهران نقش داشته است! با این 
حال او تا همین اواخر در ســوریه بود، بنابراین 
مشخص نیست که آیا او در انتقال تسلیحات از 
این کشور به سوریه نقش داشته است یا خیر«.
روزنامه صهیونیســتی »جروزالم پســت« 
در لفاظی ای در این باره مدعی شــد که ترور 
یادشــده به نوعی پاســخی در قبال تهدیدات 

پهپادی ایران برضد این رژیم است.

روزنامه »تایمز اسرائیل« نیز در همین رابطه 
به نقل از منابع غیرموثق عبری زبان اعالم کرد 
که شــهید خدایی در صدد برنامه ریزی برای 
ضربه زدن بــه منافع رژیم صهیونیســتی در 

سراسر جهان بوده است.
روزنامه »هاآرتص« نیز با تکرار لفاظی های 
فوق مدعی شــد که پاســدار شــهید، پشت 
اقداماتی برضد بازرگانــان و دیپلمات های این 

رژیم بوده است.
روزنامه عبری زبــان »معاریو« نیز گزارش 
داد که این ترور ممکن است ارتباطی به مسئله 
هسته ای ایران نداشته و بیشتر مرتبط به مسائل 

امنیتی در سوریه باشد.
شــبکه 1۳ تلویزیون اســرائیل هم مدعی 
شــد فرد ترور شــده مســئول انتقال فناوری 
موشک های پیشرفته و دقیق به حزب اهلل بوده 
»اینتل  است. همچنین رســانه صهیونیستی 
تایمز« نیز مدعی شد که شهید خدایی مسئول 
یکی از واحدهای تهاجمی نیروی قدس است و 
یا آنکه در بخش لجســتیکی این نیرو که مقر 
آن در خاک سوریه است در قالب ارسال سالح 
و کمــک به تولید موشــک های دقیق فعالیت 
می کرده اســت. وی احتمــاالً در فعالیت های 

پهپادی نیز مشارکت داشته است!
در این میان ، »دنی ســتیرونوویچ« رئیس 
سابق شعبه ایران در واحد تحقیقات اطالعات 
نظامی ارتش صهیونیســتی نیز در واکنش به 

ترور شهید حسن صیاد در تهران نوشت:
1 - »حذف در تهران« 

 برخــالف حــوادث گذشــته کــه در آن 
دانشمندان هســته ای در تهران حذف شدند، 
این بار یک نیروی قدس که احتماالً مرتبط با 

تأسیس این محور در سوریه است، ترور شد.
۲ -  تجربه گذشته

 اگر ایران سینه اسرائیل را باالتر از آن قرار 
دهــد )منظور بهم خــوردن معادله قدرت اول 
بودن اسرائیل در منطقه(، برای »تعادل معادله« 

عمل خواهد کرد.
۳- تقابل با جمهوری اسالمی

 به نظر می رسد که شخصی که این ترور را 
انجام داده اســت می خواهد مبارزات را در برابر 

نظام ایران در منطقه گسترش دهد.«
سکوت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

روزنامه صهیونیســتی تایمز اسراییل، بنی 
گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که اخیرا 
در سفر به واشنگتن با وزیر دفاع آمریکا دیدار 
کرده و درباره ایران نیز گفت وگو کرده بودند، در 
گفت وگویی با این روزنامه درباره تمایل آمریکا 
برای دست یافتن به توافقی بر سر احیای برجام 
از طریق مذاکرات وین گفت: من فکر می کنم 
آن ها]آمریکا[ هنوز از حصول یک توافق راضی 
خواهنــد بود اما کامال قاطع هســتند، به ویژه 
در زمینه مسئله سپاه پاســداران]قرار گرفتن 
نام ســپاه پاسداران در فهرســت سازمان های 

تروریستی خارجی آمریکا[ و نیروهای قدس.
نام ســپاه پاســداران ایران در دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور پیشــین آمریکا و پس 
از خروج این کشــور از توافق هسته ای در سال 
۲۰1۸، در این فهرست قرار گرفت. این موضوع 
در ماه هــای اخیر، پس از درخواســت تهران 
مبنی بر خارج کردن نام سپاه پاسداران از این 
فهرســت به عنوان مطالبه ای برای بازگشت به 
توافق چندجانبه هســته ای، بارها مورد بحث 
قرار گرفته اســت. اســراییل با ادعای این که 
سپاه »هزاران نفر از جمله آمریکایی ها را کشته 
اســت« از واشنگتن خواســته این درخواست 

تهران را نپذیرد.
گانتس در ادامه این گفت وگو از پاســخ به 
ســوالی درباره ترور روز یک شنبه شهید حسن 
صیاد خدایی، در تهران و این که آیا این موضوع 
تاثیری بر مذاکرات خواهد گذاشت، طفره رفت 
و ترجیح داد از پاســخ به این سوال خودداری 

کند.
او همچنین مدعی شــد ایران یک »تهدید 
جانــی و منطقــه ای« بــوده و آمریــکا را در 
عرصه هایی همچون ونزوئال، الجزایر و خاورمیانه 
به چالش می کشــد و برنامه هسته ای آن هنوز 
در حال پیش روی اســت. وزیــر جنگ رژیم 

صهیونیستی درباره برنامه هسته ای ایران مدعی 
شــد: آن ها به روند غنی ســازی و فعالیت های 
تحقیق و توســعه در زمینه ســانتریفیوژهای 
پیش رفتــه و انبــار کردن آن ها ادامــه داده و 
حتی به نصبشان در مکان هایی حفاظت شده تر 
نزدیک هستند. این چیزیست که جهان آن را 

بر نمی تابد.
گانتس در ایــن باره گفت: نمی دانم توافقی 
در کار خواهد بود یا نه اما اگر باشد، امیدواریم 

راه های گریزی را که در خود توافق وجود دارند، 
ببندنــد.  در این میان ، روزنامه صهیونیســتی 
»یدیعــوت آحارونــوت« از آماده بــاش ارتش 
ایــن رژیم خبر داد. براین اســاس ،  در جبهه 
شــمالی یعنی مرز فلسطین اشــغالی با لبنان 
و ســوریه حالت آماده باش اعالم شــده است. 
همچنین بر اســاس گزارش »لبنان دیبیت«، 
رژیم صهیونیســتی سطح هشدار امنیتی را در 

سفارتخانه هایش در جهان افزایش داده است.

شهادت سرهنگ خدایی سوژه روزنامه های صهیونیستی شد

اعتراف ضمنی موساد به »حذف در تهران«
در مرز شمالی سرزمین اشغالی آماده باش اعالم شد

زنجیره تروریسم در افغانستان

توسعه رخنه آنکارا در قفقاز، جرقه اختالف با تهران

عرب نیوز در تحلیلی نوشــت ، اگرچه شاید 
افغانســتان تحت ســلطه طالبان گرفتار جنگ 
نباشد، اما شــهرت آن به عنوان قطب تروریسم 
علیه اقلیت هــای قومی مذهبی و کشــورهای 

همسایه ، بار دیگر در حال افزایش است.
شبح تروریسم فرامرزی ریشه گرفته از خاک 
افغانستان، به ویژه پاکستان را تحت الشعاع قرار 
می دهد. پس از آن که طالبان با شکســت دادن 
ائتالف تحت رهبری امریکا، تابستان گذشته به 
قدرت بازگشت، افغانستان برای نخستین بار در 
بیش از۴۰ ســال گذشــته، بااحتمال یک صلح 
شــکننده مواجه شد. رژیم طالبان با هیچ رقیب 
سیاســی قدرتمندی روبرو نبود، دولت اسالمی 
خراســان نیز  خطر بزرگی برای آن محســوب 
نمی شد. چالش بزرگ طالبان ماهیت اقتصادی 
داشت، زیرا امریکا  از آزادسازی 1۰ میلیارد دالر 
بودجه افغانســتان خودداری کــرده و این پول 
برای مقابله با بحران بشردوســتانه بی سابقه در 

کشور به شدت مورد نیاز بود.
خوشــبختانه ســازمان ملل مداخله کرد و 
بین المللی  امــدادی و کمک هــای  آژانس های 
توانســتند تا حدودی با مشــکالت اجتماعی و 
اقتصادی این کشــور مقابله کنند. همســایگان 
افغانســتان، به ویژه پاکســتان و جمهوری های 
آســیای مرکزی نیز به  این روند کمک کردند. 

اســالم آباد حتی جلســه ویــژه وزرای خارجه 
ســازمان همــکاری اســالمی را  بــرای تأمین 
کمک های بشردوستانه به افغانستان ترتیب داد.
 هزینه اولیه جنگ های متوالی در افغانستان 
از سال 1۹۷۹  تاکنون بر دوش مردم این کشور 
بوده، ولی کشورهای همسایه نیز بهای هنگفتی 
را پرداخته اند، زیرا تروریســم ریشه گرفته در 
افغانســتان صلح و امنیت آنها را تضعیف کرده 
اســت.  طالبان وعــده داده بودند حقوق زنان و 
اقلیت هــای افغان را باز گرداند  و ســازمان های 
تروریستی را از پناهگاه امن خود محروم کنند. 
ولی اکنون ترجیح داده اند دوران ارتجاع پیشین 
خود را تکرار کنند. این خیانت برای اقلیت های 
افغان گران تمام شــده است. مساجد، مدارس و 
بیمارستان های آنها به طور فزاینده مورد حمله 
قرار گرفته و در کشورهای همسایه نیز وضعیت 
به همان اندازه تیره و تار اســت. از ماه دسامبر 
تاکنــون، دو بار ســربازان طالبان بــا نیروهای 
امنیتی مرزی ایــران جنگیده اند و گزارش هایی 
از حمالت شــبه نظامیان در مرز با ترکمنستان 

گزارش شده است.
اختالفات جدی میان طالبان و تاجیکســتان 
و ازبکســتان بــر ســر بازگشــت هواپیماها و 
هلیکوپترهای افغانســتان کــه در جریان حمله 
طالبان به کابل در ســال گذشته از کشور خارج 

شدند، ایجاد شــده است. جمهوری های آسیای 
میانه با خطرات امنیتی دوباره از سوی گروه های 
تروریستی مستقر در شمال افغانستان، از جمله 

جنبش اسالمی ازبکستان، روبرو هستند.
وجود دولت اسالمی خراسان تهدید دیگری 
است و روســیه می داند که تهدید افراط گرایی 
در افغانســتان به خشــونت های تروریستی در 
قفقاز تبدیل خواهد شــد. در همین حال، چین 
از گسترش ســتیزه جویی جنبش ترکمنستان 
شــرقی در امتداد داالن واخان به اســتان سین 
کیانگ بیمناک است. پاکســتان نیز با بدترین 
شــرایط روبرو است. این کشور برای به رسمیت 
شــناختن طالبان و کمک های بشردوستانه به 
مردم افغانستان البی کرده ولی، درخواست های 
مکرر آن از طالبان بــرای نابودی مخفیگاه های 
تروریســتی جنبــش طالبان پاکســتان نادیده 

گرفته شده است.
صبر پاکســتان پس از کشــته شدن هفت 
ســرباز آن به پایان رســید و  نیروی هوایی آن  
سایت های مشکوک ستیزه جویان در افغانستان  
را بمباران کردند . پاکســتان در حال درو کردن 
گردبــاد رویکرد معیوب خود - طالبان خوب در 
برابر طالبان بد- اســت. نادیــده گرفتن قرابت 
عقیدتی بین دو دســته  شبه نظامی یک اشتباه 
راهبردی بود که اکنــون در عدم تمایل طالبان 

به اقدام علیه جنبش طالبان پاکســتان، آشکار 
شده است. 

ممکــن اســت افغانســتان و پاکســتان با 
مشکالت بیشتری روبرو شوند. سایر کشورهای 
همسایه نیز شــاید با مشکل مواجه شوند و این 
خبر بدی برای آنهایی از جمله چین و روســیه 
اســت که در صلح افغانســتان منفعت دارند . 
رژیم طالبان بــا امتناع از پیگیری تعهدات خود 
در زمینه پیشــگیری از تروریســم و حمایت از 
حقوق بشــر، جامعه بین المللــی را نگران کرده 
اســت. یک رویکرد چماق و هویج برای متقاعد 
یــا وادار کردن آن به اقــدام در این موضوعات 

مورد نیاز است، ولی منزوی کردن رژیم طالبان 
راه چــاره نیســت. خبــر خوب آن کــه چین، 
پاکستان، روسیه، ترکمنستان و ایران اعتبارات 
محدودی را به دیپلمات های طالبان اعطا کرده 
و جمهوری های آســیای مرکــزی نیز به تامین 
نیازهای انرژی افغانســتان ادامه می دهند. چین 
هم به عنــوان نیروی ثبات بخــش منطقه ای، 
همچنان سطح اعتماد خود را با رهبری طالبان 
حفظ می کنــد. پکن به یقیــن  می تواند نقش 
مهمــی را در محدود کردن  چالش افغانســتان 
ایفا کند کــه در غیراین صورت ، پیامدهای آن 

بسیار گسترده خواهد بود.

به گزار دیپلماسی ایرانی، اندیشکده خاورمیانه 
در تحلیلی نوشت که از اواخر سپتامبر ۲۰۲1 که 
روابط ایران و آذربایجان آشفته شد، تهران و باکو 
درگیر روند کاهش تنش شــده اند. بیشتر تمرکز 
دو کشــور بر گســترش همکاری های اقتصادی 
و پیشــبرد طرح هایی بــرای ایجــاد پیوندهای 
حمل ونقل فرا منطقه ای ماننــد کریدور راه آهن 
شــمال-جنوب اســت که هند را از گذر ایران و 

آذربایجان به روسیه وصل می کند. 
تالش ایران و ترکیه برای نفوذ در قفقاز جنوبی 
مهم ترین موضوعی است که باید مدیریت شود. از 
دیدگاه تهران پیروزی آذربایجان در جنگ ۲۰۲۰ 
علیه ارمنســتان بدون حمایت ترکیه و اسرائیل 
امکان پذیــر نبود. در این قرائت، باکو جســارت 
یافت تا پایه های راهبرد دیپلماتیک و نظامی اش 
را بچیند. این تصمیم شــامل انتخــاب ترکیه و 

اســرائیل به عنوان شــرکای اصلی خود است.  از 
دیــدگاه تهران این تصمیــم چالش هایی دارد. از 
اواســط دهه 1۹۹۰ ایرانی ها مجبور به یک اقدام 
متعادل کننده شــدند تا اجــازه ندهند همکاری 
نظامی- امنیتی بین باکو و اسرائیل، ترجیح تهران 
برای حفظ روابط صمیمانه با آذربایجان را از بین 
ببرد. نگرانــی دیگر ایران به برنامــه ترکیه برای 
گسترش نفوذ خود در آذربایجان و قفقاز جنوبی 
مربوط می شــود که می تواند جرقه تنش تازه ای 
را روشــن و فصل تازه ای در تاریخ منطقه را رقم 
بزنــد. تهران بیم آن را دارد که راهبرد آنکارا برای 
تقویت روابط با باکو به شدت بر پیام پان ترکیستی 
استوار باشد که می خواهد بر زبان، تاریخ و فرهنگ 
تــرک زبانان تمرکز کند که در منطقه وســیعی 
از ترکیه در شــمال تا قفقاز و آســیای مرکزی و 
مســیری که تا چین می رســد زندگی می کنند. 

در پان ترکیســمی که ایران بیش از همه نگران 
آن است، روسیه نیز ســهمی دارد چرا که دارای 
اقلیت های مهم ترک زبان می باشــد. روسیه فعال 
درگیر جنگ اوکراین اســت. حدود ۲۰ درصد از 
جمعیت ۸5 میلیونی ایران را آذری ها تشــکیل 
می دهند که عمیقا در تــار و پود ایران یکپارچه 
شده و هیچ نشــانی از گرایش های تجزیه طلبانه 
جدی از آنها به چشــم نمی خــورد. با این حال، 
مقامات ایرانی به شــدت نسبت به هرگونه تمایل 
ترکیه بــرای تحریک آذری هــا و افزایش تنش 
ایران و ترکیه حساس هستند. استدالل ایران نیز 
اینگونه اســت که تفاهم ترکیه و آذربایجان برای 
استفاده از کارت پان ترکیســم علیه ایران مورد 
حمایت صمیمانه اســرائیل است. رقابت ترکیه و 
ایــران در قفقاز جنوبی ابعــاد اقتصادی هم دارد. 
مقامات ایرانی مدت ها مدعی بوده اند که موقعیت 
کشور این امکان را می دهد تا یک پل زمینی برای 
مسیرهای ترانزیتی باشد که غرب آسیا را به اروپا 
و آسیای شرقی متصل می کند. با این حال، آمریکا 
و اســرائیل همواره با دخالت ایران در پروژه های 
فرامنطقه ای که از نظر اقتصادی به نفع ایران است 

مخالف بوده اند.
در مقابــل، تهــران تقریباً هیــچ کاری برای 
جســتجوی راه هایی برای کاهش این مخالفت ها 
انجام نداده است، زیرا انجام این کار مستلزم تغییر 
جهت سیاست خارجی کلی خود و کاهش تنش 

با ایاالت متحده و اسرائیل است. در عوض، تمرکز 
تهران بر کشورهایی مانند ترکیه بوده که به دنبال 
ســود بردن از ناتوانی ایران به عنوان یک کانون 

منطقه ای تجارت و ترانزیت هستند.
وقتی به ســرعِت حرکت ترکیه برای تبدیل 
شــدن به قطب ترانزیت منطقــه  برای کل غرب 
آســیا، از جمله قفقاز جنوبی و آســیای مرکزی، 
نگاه می کنیم، می بینیم که ایرانی ها برای اصالح 
این وضعیت بســیار کند عمل کــرده اند. بر این 
اســاس، تالش های اخیر ترکیه، از جمله رونمایی 
از طرح هایی برای پیوند با آسیای مرکزی از طریق 
دریای خزر، به عنوان یک چالش مســتقیم برای 

منافع ایران تلقی می شود. 
میانه-غــرب- فراخــزر  کریــدور  طــرح 
Trans-Caspian East-West-(شــرق

Middle Corridor( ترکیه را در نظر بگیرید. 
این طرح ترکیه را از گذر گرجستان و آذربایجان 
به قفقاز وصل می کند و سپس با یک پیوند دریایی 
از دریای خزر به آسیای مرکزی و چین می رسد. 
ترکیه در عرصه جهانی آن را احیای جاده ابریشم 
نامیده است در حالی که این اطالق، دروغ است و 

جاده ابریشم تاریخی از ایران می گذرد.
یکی از نتایج فرعی تالش های ترکیه توافقنامه 
کریدور ترانزیتی ترکیه- گرجستان- آذربایجان- 
ترکمنســتان و افغانســتان اســت که به توافق 
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معروف اســت. بازهم بازنده توســعه مسیری که 
آسیای مرکزی و افغانســتان را به دریای سیاه و 
مدیترانه متصل می کند، ایران اســت که کشور را 
از شبکه های مهم ترانزیتی منطقه محروم می کند. 
به عالوه، روابط ایران با افغانســتان و کشورهای 

آسیای مرکزی را در معرض خطر قرار می دهد. 
با وجود چنیــن واقعیت هایی، ایران همچنان 
ُکند اســت. بوروکراســی های مربوط به سیاست 
تجــارت منطقه ای و ترانزیت نیــاز به بازنگری و 
ساده سازی دارد. شبکه ترانزیتی ایران در مقیاس 
بین المللی جذاب نیســت. ایران همچنین برای 
تبدیل شــدن به یک مسیر ترانزیتی اولیه نیاز به 
امضای قراردادهای ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه 

با همسایگان و فراتر از آن دارد.
ایرانی ها می دانند که رفع تحریم ها برای توانایی 
آنها در جهت تبدیل شــدن به یک هاب ترانزیتی 
منطقه حیاتی است. این منبع درآمدی است که 
ایران از آن استقبال خواهد کرد. درآمد حاصل از 
ترانزیت هر تن کاال از طریــق ایران با درآمد هر 

بشکه نفت صادراتی برابر است.
به رغــم تالش های اخیر باکــو و تهران برای 
تمرکز بر همکاری های اقتصادی سودمند متقابل، 
نیاز به گفت وگوهای سیاســی گسترده تر وجود 
دارد. مهمتــر از همه، ایران باید برای تبلیغ نقش 
ســازنده ای که می تواند به عنــوان میانجی بین 
آذربایجان و ارمنستان ایفا کند، بیشتر تالش کند.

مصعب العلوسی در »موسسه دول عربی خلیج ]فارس[ 
در واشنگتن« نوشت ، رقابت ژئوپلیتیک بین ریاض و تهران 
حداقل به انقالب 1۹۷۹ ایران برمی گردد. در ســال ۲۰1۶، 
حمله به سفارت عربستان در تهران، پس از اعدام نمر النمر، 
روحانی شیعه سعودی، عربستان را وادار کرد تا سفیر خود را 
از ایران فرا بخواند. از آن زمان تا کنون تنش ها بیشتر شده، 

زیرا حوثی های مورد حمایت ایران در یمن به عربستان حمله 
کرده اند و گمان می رود ایران در سپتامبر ۲۰1۹ حمالتی را 
به تاسیسات آرامکو در عربستان سعودی انجام داده باشد. با 
این حال، دور پنجم مذاکرات بین عربستان سعودی و ایران 
در بغداد باعث ایجاد حس جدیدی از خوش بینی شده است. 
نخســت وزیر عراق گفت: »آشتی نزدیک است«. سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه در دور اخیر مذاکرات 
پیشرفتی را شــاهد بوده، آن را مثبت و جدی توصیف کرد 
و گفت: اقدامات برای کاهش تنش بین عربســتان و ایران 
در حال حاضر اثرات فراگیری را در سایر کشور های منطقه 
ایجاد کرده است. به گزارش سرویس بین الملل »انتخاب«؛ 

در ادامه این مطلب آمده اســت: یمن از سال ۲۰11 یکی از 
عرصه های اصلی رقابت بین عربستان و ایران بوده است، اما 
اکنون به فرصتی برای اعتمادســازی در چارچوب مذاکرات 
بین دو طرف در عراق تبدیل شــده است. سیاست ایران در 
یمن تا حد زیادی بر تضعیف امنیت عربستان از طریق ایجاد 
خاری زیرپای آن ها متمرکز شده است. ایران از مدت ها قبل 
حمایت قابل توجهی از حوثی ها کرده. پشتیبانی و آموزش 
نظامی گسترده توسط تهران، حوثی ها را قادر ساخته تا بار ها 
به خاک عربســتان حمله کنند. تخمین ها از ســال ۲۰15 
نشــان می دهد که جنگ یمن ماهانه ۶ میلیارد دالر برای 
عربســتان سعودی هزینه دارد. از ســرگیری مذاکرات بین 

عربستان سعودی و ایران، پس از یک وقفه چند ماهه، مدت 
کوتاهی پس از توافق آتش بس در یمن انجام شد که نشان 
می دهد ایران احتماالً نقشــی در تأثیرگــذاری بر حوثی ها 
داشــته اســت. آتش بس گام اولیه مهمی برای پایان دادن 
بــه جنگ در یمن بوده و در صــورت برقراری آن، می تواند 
سنگ بنای اعتماد بین ریاض و تهران باشد. مذاکرات ایران 
و عربستان احتماالً بر عرصه سیاسی لبنان و عراق نیز تأثیر 
خواهد گذاشت، جایی که تهران و ریاض از نیرو های سیاسی 
رقیب حمایت می کنند. هم ریــاض و هم تهران نفوذ قابل 
توجهی در لبنان داشــته اند و این باعث افزایش تنش بین 
ایران و متحدان عربستان سعودی در این کشور شده است. 

عربستان به ادامه چانه زنی با ایران امیدوار است

کاهش تنش های خاورمیانه در سایه گفت وگوی ریاض و تهران


