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گفت وگوی ایران و عربستان درباره سهمیه حج ایران
رئیس ســازمان حج و زیارت جمهوری اســامی ایــران و وزیر حج و عمره 
عربســتان در دیدار با یکدیگر درباره افزایش ســهمیه حجاج ایرانی، رفع موانع 

عمره، هزینه سفر حج و امنیت حجاج گفت وگو کردند.
به گزارش ایسنا سیدصادق حسینیـ  رئیس سازمان حج و زیارتـ  در آستانه 
حج تمتع و همزمان با حضور زائران ایرانی در عربستان پس از دو سال وقفه حج، 
در شــهر جده با توفیق بن فوزان الربیعةـ  وزیر حج و عمره عربستان سعودیـ  

دیدار کرد.
آخرین دیدار رســمی و مذاکره رو در روی مقامات حج دو کشــور به ســال 
۱۳۹۸ برمی گردد که با همه گیری کرونا و توقف حج، این دیدارها و گفت وگوهای 
حضوری نیز متوقف شده بود. بنابر اعام سازمان حج و زیارت،   مذاکره و توافق 
حج امسال ایران نیز به صورت غیرحضوری انجام شده است. سازمان حج و زیارت 
که درباره بازنگری در سهمیه حج ایران و همچنین افزایش هزینه ها با عربستان 
مکاتبه کرده بود، نســبت به بی توجهی و پاسخ ندادن عربستان به این مطالبات، 
معترض شده بود. تعطیلی دفاتر کنسولی و سفارتخانه های دو کشور در سال های 

اخیر پیگیری مطالبات حج و عمره را تحت تاثیر قرار داده است.
ســیدصادق حسینی ـ رئیس سازمان حج و زیارت ـ  در این دیدار  با اشاره به 
برخی سوء تفاهم های سیاســی موجود میان ایران و عربستان و انجام مذاکرات 
میان دو کشــور در بغــداد به منظور حل و فصل مشــکات موجود، بیان کرد: 
امیدواریم دیپلماســی حج به کمک دیپلماسی سیاســی آمده و در حل شدن 

مشکات موجود نقش آفرینی کند.
وی همچنین گفت: ما امیدواریم با مساعدت طرف سعودی، موانع موجود در 

مسیر برقراری دوباره سفر عمره به روی شهروندان ایرانی برداشته شود.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به این که بیش از یک میلیون و۲۰۰ هزار 
ایرانی در نوبت اعزام به حج تمتع هســتند، از همتای عربستانی خود خواست با 

افزایش سهمیه ایران در حج امسال موافقت کند.
حســینی در این دیدار از افزایش نرخ ارائه خدمــات به حجاج گله کرد و از 
مقامات عربســتان سعودی خواست در این راســتا و به منظور وارد نشدن فشار 

مضاعف بر زائران، همکاری های الزم را انجام دهد.
وزیر حج و عمره عربستان نیز در دیدار با همتای ایرانی خود، امنیت و سامت 
حجاج تمام کشورها را مهم ترین اولویت دولت عربستان دانست و گفت: نظر به 
لغو اعزام حجاج از سوی برخی کشورها و همچنین استفاده نکردن برخی دیگر 
از کشورها از تمام سهمیه خود، موضوع افزایش سهمیه امسال مورد بررسی قرار 

گرفته و در صورت مهیا بودن شرایط به اطاع مقامات خواهد رسید.
توفیق بن فوزان الربیعةـ  درباره موضوع افزایش قیمت خدمات حج نیز اظهار 
کرد: این موضوع به افزایش قیمت های جهانی و همچنین برگزار نشــدن حج با 
آمار کامل مربوط می شود، اما دولت عربستان با تعیین سقف برای ارائه خدمات 
از سوی شرکت ها و مؤسسات، تاش خود را برای کمک به حجاج تمام کشورها 

به کار می گیرد.

ویژه

گفت وگوی سفیر ایران در دوحه با رئیس فیفا
ســفیر ایران در قطر با رئیس فیفا در مورد تامین بلیط و حضور هموطنان 
ایرانی در بازی های تیم ملی فوتبال کشــورمان در جریان برگزاری مسابقات 

جام جهانی فوتبال دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش ایســنا، حمید رضا دهقانی در صفحه توییتر خود در این ارتباط 
نوشت :» گفت وگوهای معاون دیپلماسی وزارت خارجه، مسئوالن وزارت ورزش 
و اینجانب با مقامات فیفا، وزارت خارجه قطر و کمیته عالی برگزارکننده جام 
جهانی، جهــت تامین بلیط و حضور هموطنان عزیــز در بازی های تیم ملی 
فوتبال کشورمان، ادامه دارد.گفت گوی امروز اینجانب با دکتر الخلیفی و آقای 

اینفانتینو ...«

رایزنی ایران و عراق درباره اتباع زندانی
محمد کاظم آل صادق ســفیر ایران در بغداد با »ساالر عبدالستار محمد« 
وزیر دادگســتری عراق و سرپرســت وزارت کار و امور اجتماعی این کشــور 
ماقــات و در مورد همکاری های دو جانبه ایران و عراق در حوزه های مختلف 
حقوقی، قضایــی، کار و امور اجتماعی و راهکارهای توســعه این همکاری ها 

گفت وگو و تبادل نظر کرد.
به گزارش ایسنا، در این ماقات همچنین دو طرف در خصوص اتباع ایرانی 
زندانــی در زندان های عراق و رعایت حقوق این زندانی ها، اجرای برنامه اقدام 
مشــترک پنج ساله که در ســفر فروردین ماه ۱۴۰۰ وزیر سابق تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی به بغداد توافق شده بود، مذاکره کردند.

بررسی رابطه فکری و معنوی امام موسی صدر
با مصطفی چمران

»صاح فحص«، نمایندۀ جنبش امل لبنان در ایران به مناسبت فرا رسیدن 
چهل و یکمین سالگرد شهادت شــهید مصطفی چمران یادداشتی را منتشر 

کرد.
به گزارش ایسنا ، در این یادداشت آمده است :»۳۱ خرداد امسال ۴۱ سال 
اســت که چمران از میان ما رفته است. او هفت ســال از عمرش را در لبنان 
گذراند و تأثیرات عمیقی بر حیاِت سیاسی و اجتماعی شیعیان گذاشت. اغراق 
نیســت بگوییم که اوج گرفتن شــیعیان لبنان و تأثیرگذاری انقاب اسامی 
ایــران بر لبنان و منطقه ثمردهــی در زمینی بود که چمران آن را مهیا کرده 
بود. چمران در سال ۱۹۷۴ در کنار امام موسی صدر با بنیان گذاشتن جنبش 
امل پایه گذار مقاومت لبنانی شد. به یک معنا امام صدر رهبر و شهید چمران 

فرمانده بود.
 اساســاً، این امام موسی صدر بود که چمران را به لبنان دعوت کرده بود. 
لذا به نظر می رســد که بررســی رابطة این دو ایرانی مهاجر به لبنان می تواند 
موضوعی تاریخی برای پژوهش باشــد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد 
که همکاری این دو ثمرات ملموس و تأثیرات عمیقی در شیعیان لبنان و خود 
لبنان و حتی منطقه گذاشــت. به نظر می رسد که همکاری و هماهنگی امام 

صدر و چمران دو بُعد دارد: یکی اندیشه ای و دیگری عملی.
اولیــن نکته ای که می خواهم در بعد اندیشــه ای به آن اشــاره کنم، نوعی 
انســان محوری در اندیشة امام صدر و چمران اســت. در اینجا اصا منظورم 
اومانیســم غربی نیست. انســان محورِی امام صدر و چمران برخاسته از متِن 
دین است. به بیان دیگر، در اندیشة دینِی آنان انسان و کرامت انسانی تبلوری 
چشــم گیر دارد. من فکر می کنم همین نگاه اســت که هردو را اهل تقریب و 
گفتگو و پذیرش دیگری و خطاپوشــی کرده است. چمران می گوید وقتی به 
لبنان آمدم صاحب چند ده یا چند صد فرزند شــدم و دیگر نمی توانســتم به 
آســایش خودم فکر کنم. در نگاه امام صدر و چمران پرورش مقدم بر آموزش 
اســت. دو مثال می زنم تا منظورم روشن شود. چمران برای مدیریت مدرسة 

فنی وحرفه ای جبل عامل به لبنان دعوت شد. 

برگزاری مراسم بزرگداشت احمد مهدوی دامغانی
مراســم بزرگداشــت احمد مهدوی دامغانی اسام شــناس و ایران شناس 
برجسته جهان و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا شب گذشته به صورت مجازی 
با حضــور محمدجواد ظریف و کمــال خرازی وزیران امور خارجه پیشــین 
جمهوری اسامی ایران برگزار شــد. در این مراسم سیدکمال خرازی با بیان 
اینکه استاد احمد مهدوی دامغانی از نسلی هستند که علم و دانش شان را در 
خدمت مردم به کار بردند، افزود: اشراف ایشان بر ادبیات و تاریخ تمدن اسام 

بسیار قابل تحسین و ستودنی است. 
وی با بیان اینکه باید از چنین بزرگوارانی درس بگیریم و پیرو منش و رفتار 
آن ها باشیم، تصریح کرد: ایشان حلقه وصل بین نمایندگی ایران در نیویورک 
و ایرانیــان مقیم آمریکا بودند و با توجه به جایگاه علمی شــان ایرانیان مقیم 
آمریکا به ایشــان ارادت و عاقه ویژه ای داشــتند. ایشان شخصیت کم نظیر و 

نمونه ای بودند که باید به جوانان و جامعه هر چه بیشتر معرفی شوند. 
به گزارش ایســنا، در این نشســت مجازی محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
پیشــین کشــورمان نیز با بیان اینکه خدا را شــاکرم که افتخار شــاگردی و 
مصاحبت استاد احمد مهدوی دامغانی را داشتم، تصریح کرد: ایشان دل باخته 

ایران و اهل بیت بودند. 
ظریف همچنین در این نشست به بیان خاطراتی از احمد مهدوی دامغانی 
و ارتباط ایشان با ایرانیان مقیم آمریکا در زمان حضور ظریف به عنوان رئیس 

نمایندگی ایران در نیویورک پرداخت.

کنسولی

دیدگاه 

رویداد

خبرگــزاری رویتــرز مدعی شــد، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعام کرده 
است ایران در حال آماده سازی برای تزریق گاز 
UF)اورانیوم هگزافلورید( به ســانتریفیوژهای 

پیشرفته در تاسیسات فردو است.
به گزارش ایســنا، خبرگــزاری رویترز در 
گزارشی مدعی شــد، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز دوشــنبه گزارشی منتشر کرده است 
که در آن گفته شده، ایران در حال آماده سازی 
برای به کار بردن ســانتریفیوژهای پیشــرفته  

IR-6 در تاسیسات فردو است.
رویترز مدعی اســت، در گــزارش محرمانه 
آژانــس کــه آن را رویت کرده، آمده اســت، 
»بازرســان آژانس روز یک شــنبه تایید کردند 
 ،)UF6( که ایران آماده تزریق گاز هگزافلورید
مــوادی که ســانتریفیوژها آن را غنی ســازی 
می کنند، به دومین آبشــار ســانتریفیوژهای 

IR-6 در تاسیسات فردو است.«
رویترز بر اســاس این گزارش مدعی است، 
» ایران روز دوشــنبه بــه آژانس اطاع داد که 
غیرفعال ســازی این آبشار، روندی که جلوتر از 
غنی سازی اســت و شامل تزریق گاز UF6 به 
این دستگاه هاســت، از روز یکشنبه آغاز شده 
اســت.« رویترز همچنین مدعی شد: ایران به 
آژانس اطاع نداده اســت که این آبشار پس از 

غیرفعال سازی تا چه درصد خلوصی غنی سازی 
را آغــاز خواهد کرد. ایــران پیش تر به آژانس 

اطاع داده بود که دو آبشــار IR-6 می توانند  
از ۵ تا ۲۰ درصد خلوص غنی سازی کنند. این 

خبرگزاری مدعی اســت، در بخشی از گزارش 
محرمانه آژانس آمده اســت: آژانس هنوز هیچ  

توضیحی از سوی ایران درباره این که ایران قرار 
است پس از غیرفعال سازی آبشار یادشده، کدام 
روش را برای تولید]اورانیوم غنی شــده[ به کار 

ببنند، دریافت نکرده .
ادعای رویتــرز در بحبوحه وقفه چند ماهه 
ایجــاد شــده در مذاکرات وین بــرای احیای 
توافق هسته ای مطرح می شود که در ازای لغو 
تحریم های ایران موجب اعمال محدودیت هایی 
بر برنامه هســته ای آن شــد. اخیــرا آمریکا و 
سه کشــور اروپایی فرانســه، آلمان و انگلیس 
قطعنامه ای سرزنشــی را درباره همکاری ایران 
و آژانس در شــورای حکام آژانس بین.المللی 

انرژی اتمی به تصویب رساندند.
در پیش نویس این قطعنامه آمده بود: شورای 
حکام از ایران می خواهد که هرچه فوری برای 
اجرای تعهــدات قانونی اش اقدام و بدون اتاف 
وقت به پیشــنهاد مدیرکل آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی بــرای همکاری بیشــتر جهت 
شفاف ســازی و حل وفصل مســائل باقی مانده 
پادمانی عمل کند. ایران گفته بود پاســخش 
به این اقدام »قاطع و متناســب« خواهد بود. 
محمد اسامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در 
پی تصویب این قطعنامه از تصمیم ایران برای 
خاموش کردن دوربین های فراپادمانی نظارتی 

آژانس در تاسیسات هسته ای ایران خبر داد.

رویترز به نقل از آژانس انرژی اتمی مدعی شد

توسعه غنی سازی اورانیوم ایران در سایت فردو

واشنگتن پست مدعی شد

مانور قایق های تندروی ایرانی مقابل کشتی های آمریکایی

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

به توافق نهایی در وین خیلی نزدیک هستیم

یک روزنامه آمریکایی مدعی شد، قایق های 
تندروی ایرانی در آب هــای خلیج فارس به دو 
کشــتی آمریکایی نزدیک شــده  و یکی از این 

کشتی ها را وادار به هشدار کرده است.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روزنامه 
گفته اند،  آمریکایــی  مقامات  واشنگتن پســت، 
ســه قایق تنــدروی ســپاه پاســداران به ۵۰ 
یاردی]حــدود ۵۰ متر[ کشــتی های آمریکایی  
 USNS Chctaw و   USS Sirocco

County نزدیک شده اند.
کشتی USS Sirocco در حال گشت زنی 
در دریای عمان دیده شــده است، در ۲۰ ژوئن 
از فاصلــه بســیار نزدیک قایق هــای ایرانی در 
خلیج فارس رد شــده اســت. آخرین باری که 

قایق های ایرانی از کنار کشتی های آمریکایی از 
این فاصله نزدیک رد شده اند، روز دوشنبه بوده 
اســت که به گفته ارتش آمریکا، سه قایق تحت 
کنترل ســپاه پاســداران با »سرعتی که در حد 
خطرناکی باال بوده اســت«، از کنار کشتی های 
آمریکایی رد شــده اند. یک مقــام ارتش آمریکا 
که می خواســت نامش فاش نشود، گفت، قایق 
USS Sirocco که یک کشــتی گشــت زنی 
 USNS    اســت و کشتی Cyclone کاس
Choctaw Countyکه یک قایق ترانسپورت 
تندرو است، در مســیر همیشگی ترددشان در 
آب های بین المللی در خلیج فارس بودند که سه 
قایق ایرانی طراحی شده برای حمله سریع، از رو 
به رو به کشتی Sirocco  نزدیک شدند. آن ها 

تنها پس از هشدار صوتی این کشتی مسیرشان 
را منحــرف کردند. قایق  هــای ایرانی همچنین 
 Choctaw County بــه ۵۰ یاردی کشــتی
  Sirocco نزدیک شدند که باعث شدند کشتی
از منور هشــدار اســتفاده کند. جوزف بوچینو، 
ســخنگوی ســنتکام، مقر فرماندهی نیروهای 
آمریــکا در غرب آســیا مدعی شــد، این اقدام 
نیروی دریایی ایران »مطابق استانداردهای رفتار 
حرفــه ای و ایمن در دریانوردی نبوده اســت و 
خطر اشتباه محاسباتی و تصادف را در بر دارد.« 
مقامات آمریکایی گفتند، نزدیک شدن قایق های 
ایرانی به کشتی های آمریکایی که تا حدود یک 
ساعت ادامه داشــت، با خروج قایق های ایرانی 
از آن محدوده به پایان رســید. سال گذشته، بر 

اساس گزارش های موجود، سه کشتی تندروی 
ایرانی به طور مشــابهی به دو کشتی آمریکایی 
که مشغول گشت زنی در آب های بین المللی در 
خلیج فارس بودند، نزدیک شــدند و کشت های 

آمریکایــی را وادار بــه شــلیک تیر هشــدار 
کردند. آمریکا در ســال ۲۰۲۰، یازده کشــتی 
 ایرانــی را به انجــام دادن »اقدامــات ناایمن و 

غیرحرفه ای« متهم کرد.

سخنگوی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا با اشاره به اینکه مذاکرات درباره ازسرگیری 
اجرای برجام همچنان جریان دارد، تصریح کرد: 
به توافق نهایی خیلی نزدیک هستیم. به گزارش 
ایرنا، پیتر اســتانو روز سه شنبه در نشست خبری 
از بروکســل افزود که دستیابی به توافق نهایی از 
اجرای کامل برجــام اطمینان حاصل می کند اما 

هنوز به خط پایان نرســیده ایم. وی خاطر نشان 
کرد که هنوز برای تاش های آخر در راســتای از 
ســرگیری اجرای برجام فرصت باقی مانده و »به 
همین خاطر نماینده عالی )جوسپ بورل( و تیم او 
در تاش هستند تا مذاکرات وین را به جمع بندی 

برسانند.«
سخنگوی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه 

اروپا تصریح کرد که جوسپ بورل »نهایت تاش 
خــود را می کند تا اطمینان حاصــل کند که به 

اجرای کامل این توافق بسیار مهم برگردیم.«
وی در خصــوص اقدامات جبرانــی ایران در 
پــی تصویب قطعنامه ضد ایرانی شــورای حکام 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی هــم گفت: »ما 
نگران هســتیم و به همین خاطر است که باید به 
اجرای کامل برجام برگردیم.« استانو گفت: »تنها 
زمانی که تعهدات به طور کامل اجرا شود، زمانی 
که فعالیته های اتمی ایران ۱۰۰ درصد تحت نظر 
باشد و مشارکت کنندگان تعهدات خود را تحت 
برجام اجرا کنند این توافــق به طور کامل فعال 
می شود.« استانو در پاسخ به این سئوال که مانع 
رســیدن به توافق نهایی از ناحیه ایران چیســت 
گفت که اتحادیه اروپا دربــاره موضع طرف های 
مشارکت کننده در گفت وگوها اظهارنظر نمی کند. 

»ما بعنوان هماهنگ کننــده تمام تاش خود را 
به کار می بندیم تا به مشــارکت کنندگان کمک 
کنیم که به توافق برسند و اطمینان حاصل کنیم 
که برجام به طــور کامل اجرا می شــود. اما این 
یک روند دیپلماتیک اســت و ما درباره محتوای 
گفت وگوها نظر نمی دهیم.« مذاکرات وین پس از 
ماه ها گفت وگوهای فشرده، از ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به 
دلیل تعصبات غلط و تعلل در تصمیم گیری ایاالت 
متحده آمریکا برای جبران اقدامات غیرقانونی این 
کشــور در قبال ایران و برجــام، به یک وضعیت 
بن بست کشیده شــده است. دولت جو بایدن که 
مدعی رویکرد دیپلماســی در قبال ایران و تاش 
برای بازگشــت به برجام است، تاکنون گامی در 
جهت نشــان دادن حســن نیت خود برنداشته 
اســت. قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده 
در گفت  وگوهــا، خواهان جمع بندی ســریع تر 

مذاکرات هستند اما دستیابی به توافق نهایی در 
انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند 
موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است. جمهوری 
اسامی ایران همواره تاکید کرده که برای رسیدن 
به توافقی خــوب، قوی و پایــدار در صورتی که 
طرف هــای غربی واقع بین باشــند آمادگی دارد. 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
در تماس تلفنی اخیر با جوسپ بورل تاکید کرد: 
تهران از مذاکره منطقی و مبتنی بر نتیجه همواره 
اســتقبال کرده اســت اما برای رسیدن به توافق 
خوب و پایدار ضروری است طرف مقابل رفتارهای 
دوگانه و متناقض خود را کنار بگذارد. وی افزود: 
ایران هیچ گاه از میز مذاکره فاصله نگرفته اســت 
به همین دلیل همــواره در گفت وگوها ابتکارات 
مهمی را برای رسیدن به توافق مطلوب ارائه کرده 

ایم اما باید مذاکره نتیجه بخش باشد.

به گزارش دیپلماسی ایرانی، اسکای نیوز در 
تحلیلی نوشت که طی روزهای اخیر حوادثی 
روی داده که نشــان دهنده وقــوع تحوالتی 
جدی در منطقه خاورمیانه است از جمله این 
که اســرائیل به صراحت اعــام کرد فرودگاه 
دمشــق را بمباران کرده اســت تا به ادعای 
آن مانع قاچاق ســامانه های حساس از ایران 

به حزب اهلل لبنان شــود. رویداد دیگر این بود 
که دســتگاه های امنیتی اسرائیل ادعا کردند 
که توانســتند حمله ایران به اهداف اسرائیلی 
در خــاک ترکیه را در ماه مــه خنثی کنند. 
همچنین شاهد تندتر شــدن لحن تهدیدات 
اسرائیل علیه لبنان مثل اعام تعیین اهدافی 
که اســرائیل در صورت جنگ با لبنان منهدم 

خواهد کرد، بودیم.
ایران نیز تهدید را با تهدید پاســخ می دهد 
که ایــن کار به طور مســتقیم یــا از طریق 
متحدانش در منطقه صورت می گیرد. سرتیپ 
کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش 
ایران از آمادگی برای با خاک یکســان کردن 
تل آویو و حیفا در صورتی که اسرائیل مرتکب 
اشــتباه در خصوص ایران شود سخن گفت. 
همچنین ایران تلویحا به استفاده از برگه های 
حســاس مثل افزایش غنی سازی اورانیوم تا 
۹۰ درصــد و غیرفعــال کــردن دوربین های 
نظارتی آژانــس انرژی اتمــی در واکنش به 
قطعنامه شورای حکام علیه ایران اشاره کرده 
است. سید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان نیز از روی میز بودن گزینه های نظامی 
سخن گفت و اسرائیل را از آغاز استخراج گاز 
از مناطق مورد مناقشــه در مدیترانه برحذر 
داشت. این هشدار نصراهلل در شرایط حساس 

کنونی مذاکرات ایران و آمریکا، تامین کننده 
منافع ایران است. شواهد نشان می دهد پرونده 
ترسیم مرزهای دریایی بین اسرائیل و لبنان، 
به برگه ای در دست ایران در مذاکرات وین با 
آمریکایی ها تبدیل شده است. اسرائیل نیز از 
این برگه برای فشار بر آمریکا استفاده می کند 
تا مانع مدارا کردن این کشور با ایران با هدف 

به نتیجه رساندن توافق هسته ای شود.
تاکید باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه 
آمریکا بر این که هنــوز هیچ تصمیمی برای 
انتقــال گاز و برق به لبنان از طریق ســوریه 
اتخاذ نشده اســت نشــان می دهد آمریکا و 
اســرائیل با مطرح کردن احتمال فروپاشــی 
کامــل بخش انرژی لبنان تاش می کنند این 
کشــور را برای بازگشت به میز مذاکره بر سر 
ترســیم مرزهای دریایی زیر فشار قرار دهند. 
آمریکا و اسرائیل به این ترتیب از اهرم لبنان 
که تحت ســیطره ایران اســت برای فشار بر 

تهران نیز بهره بــرداری می کنند. قطعا ایران 
در برابر این بازی دست بسته نخواهد نشست 
و وقــت را هدر نخواهــد داد و میدان را برای 
کســانی که درباره پرونده هســته ای با ایران 
مذاکــره می کند خالی نخواهد کــرد تا برگه 

لبنان را از دستش خارج کنند.
ممکن اســت جدال بین ایران و اســرائیل 
صرفا برای قدرت نمایی باشــد. اســرائیل به 
دنبال اســتخراج نفــت و گاز و فروش آن به 
اروپا در فصل زمستان است و ایران نیز احیای 
توافق هسته ای و لغو تحریم ها و بهبود اوضاع 
بحرانی داخلــی را که بــا اعتراضات مردمی 
همراه شده است، مدنظر دارد. اما این احتمال 
هــم وجود دارد که رقص ایران و اســرائیل از 
کنترل خارج شــود و بین دو طرف رویارویی 
نظامی صورت گیرد که در آن ایران از لبنان و 
دیگر کشورهایی که در آنها نفوذ دارد استفاده 

خواهد کرد.

رقص ایران و اسرائیل روی طناب جنگ

آمادگی تاجیکستان برای توسعه روابط با ایران وزیر کشــور تاجیکســتان آمادگی کشورش 
و وزارت امور داخلی آن کشــور را برای توسعه 
روابط بــا ایران در همه زمینه ها از جمله مبارزه 
با تروریســم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد 

مخدر اعام کرد.
به گزارش ایســنا، ســید مجید میراحمدی 
که برای شرکت در نخســتین اجاس کارگروه 
مشــترک امنیتی ایران و تاجیکســتان به شهر 
دوشنبه سفر کرده است با »رمضان رحیم زاده« 

وزیر کشور تاجیکستان دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این دیدار با تشــکر از مهمان نوازی و 

اســتقبال خوب طرف تاجیک، تشکیل کارگروه 
مشــترک امنیتی را موجب ارتقــای امنیت دو 
کشــور و خنثی شــدن تهدیدهای دشــمنان 
دو ملت دانســت و بر اراده جــدی طرف ایرانی 
برای اجرایی شــدن توافق ها و فرامین رهبران و 
سران دو کشور، به منظور تقویت روابط در همه 

زمینه ها تاکید کرد.
معــاون امنیتــی و انتظامــی وزیر کشــور 

جمهوری اســامی ایران با اعــام اینکه امنیت 
تاجیکســتان را امنیت ایران می دانیم، آمادگی 
ایــران را برای هــر نوع کمکــی در این زمینه 
اعام و اظهار امیدواری کرد کارگروه مشــترک 
امنیتی دو کشور بتواند بسترهای الزم را در این 
خصوص فراهم ســازد. میراحمدی با اشــاره به 
اشتراکات دینی، تمدنی، فرهنگی و زبانی ایران 
و تاجیکستان، تسهیل ســفر و تردد شهروندان 

دو کشــور را بــرای همکاری هــای فرهنگی و 
مبــادالت تجاری و اقتصادی، عامل مهمی برای 
توسعه دو کشور دانســت و خواستار اهتمام دو 
طــرف برای فراهم کردن شــرایط لغــو روادید 
شهروندان دو کشور شد. رمضان رحیم زاده وزیر 
کشور جمهوری تاجیکســتان هم در این دیدار 
بر تاش برای اجرایی شــدن توافق های بین دو 
طرف تاکید کرد. وی تشکیل کارگروه مشترک 

امنیتی را موجب تقویت روابط و اجرایی شــدن 
تمایــات مقامات عالی دو کشــور و توافق های 
امضا شــده قبلی دانســت و آمادگی جمهوری 
تاجیکســتان و وزارت امور داخلی آن کشور را 
برای توســعه روابط در همــه زمینه ها از جمله 
مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق 
مواد مخدر اعام کرد. وزیر کشــور تاجیکستان 
برطرف شدن تهدیدهای منطقه ای و تروریسم 
را در ســایه همکاری نزدیک تر دو کشور عنوان 
کرد و خواســتار اجرایی شدن توافق های سران 

دو کشور در دیدارهای اخیر آنان شد.

اکونومیست نوشــت که جو بایدن ترجیح 
می دهد تصــور کنیم ســفر او ربطی به نفت 
ندارد، اما شــاید شــما چنین تصوری نداشته 
باشــید. بایدن پیش از این متعهد شــده بود 
عربستان را »مطرود« کرده و از گفتگو با محمد 
بن ســلمان، ولیعهد خودداری کند. اما حاال و 
در دوران افزایــش قیمت نفت، به عربســتان، 
دومین تولیدکننده بــزرگ نفت جهان رفته و 
قرار است با محمد بن  سلمان هم ماقات کند. 
اما دولت او اصرار دارد که نفت محور ســفر او 
نیســت. آقای بایدن در ۱۲ ژوئن گفت: »این 
سفر حول مسائل بســیار بزرگتری است«. به 
گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: 

این گفته شــاید اعتراف ضمنی باشد که بعید 
اســت این سفر که برای ماه آینده برنامه ریزی 
شده کمک زیادی به کاهش قیمت نفت کند. 
چنین واقع گرایی از زمان روی کار آمدن آقای 
بایــدن کم دیده شــده. او در ابتدا قول داد که 
سیاست خاورمیانه ای متفاوت از سیاست قبلی 
خود داشته باشد. او قول داد به توافق هسته ای 
با ایران برگردد که سال ۲۰۱۵ امضا شد، اما در 
سال ۲۰۱۸ دونالد ترامپ از ان خارج شد. قرار 

بود از سعودی ها دوری کرده و حقوق بشر را در 
مرکز سیاســت خارجی آمریکا قرار دهد. هیچ 
کدام از آن اتفاقات نیفتاد. آقای بایدن بیش از 
حــد وعده داده و کمتر عمل کــرد. لحن او با 
آقای ترامپ متفاوت است و مقامات آمریکایی 
می گویند تغییراتی در سیاست های این کشور 
اتفاق افتاده اســت. آنها عــاوه بر تاش برای 
احیــای گفتگوها با ایران، به شــدت به دنبال 
آتش بس کنونی در یمن هســتند. اما در اصل 

موضوع تغییری ایجاد نشده و نتایج بسیاری از 
سیاست های آقای بایدن با آقای ترامپ یکسان 
است. از توافق هسته ای برجام شروع کنیم که 
تحریم های ایران را در ازای محدود کردن برنامه 
هســته ای کاهش داد. آقای ترامپ امیدوار بود 
ایران برای توافقی جدید بــه التماس افتاده و 
سیاست خارجی خود را تغییر دهد. اما کمپین 
به اصطاح »فشار حداکثری« او شکست خورد. 
ایران سر خم نکرد، بلکه فعالیت های هسته ای 

ممنوعه را از ســر گرفت و به متحدان آمریکا 
در منطقه حمله کرد. بایدن به جای بازگشــت 
به توافق قبلی، به دنبال چیزی بود که آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه او، توافقی »طوالنی تر 
و قوی تر« خواند. اما مذاکرات در وین تا آوریل 
گذشته یعنی تنها دو ماه قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران آغاز نشد. رئیس جمهوری که 
به قدرت رسید، ابراهیم رئیسی، حتی با توجه 
به معیارهای ایران، فردی در جریان اصولگرا به 
حساب می آید. جای تعجب نیست که او نسبت 
به سلف خود کمتر تمایل به توافق دارد. با این 
حال، ایران و آمریکا در بهار امســال به توافق 

نزدیک بودند. 

اکونومیست بررسی کرد
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