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تاکید گروه G7 بر تعامل دیپلماتیک با تهران
کشــورهای عضو گروه هفت با انتشــار بیانیه ای ضمن تکرار ادعای وجود 
اهداف نظامی در برنامه هســته ای ایران، راهکار دیپماتیک را بهترین راه برای 

محدود کردن آن عنوان کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز، کشورهای عضو گروه هفت 
در پایان نشست خود در آلمان در بیانیه ای مشترک ضمن اشاره به موضوعات 
مختلفی از جمله روسیه، چین، اوکراین و تغییرات آب و هوایی با تکرار ادعای 
وجــود اهداف نظامی در برنامه هســته ای ایران، بر »تعهد راســخ خود برای 

ممانعت از دست یابی ایران به یک سالح اتمی« تاکید کردند.
این ادعا در حالی اســت که مقامات ایران بارها به شــکل رســمی تاکید 
کرده اند به کار بردن تســلیحات اتمی در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد و 

برنامه هسته ای ایران اهدافی صلح آمیز را دنبال می کند.
ســران گروه هفت همچنین در این بیانیــه آورده اند، راهکاری دیپلماتیک 

بهترین روش محدود کردن برنامه هسته ای ایران است.
بیانیه گــروه هفت درباره ایران در آســتانه ازســرگیری مذاکرات احیای 
توافق هســته ای پس از وقفه ای چند ماه، در قطر مطرح شده است. تیم های 
مذاکره کننــده ایران و آمریکا برای مذاکراتی غیرمســتقیم با تســهیل گری 

اتحادیه اروپا به دوحه سفر کرده اند.

ویژه

کمک موشکی چین به عربستان
بالل صاب در فارین پالیســی نوشت: کاخ سفید بار ها تاکید کرده است که 
دیدار جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در جده، عربســتان سعودی، با رهبران 
عربستان و دیگر کشــور های عربی در اواسط ژوئیه، موضوعات مختلفی فراتر 
از افزایش شــدید قیمت های بین المللی نفت را پوشش خواهد داد. دولت حق 
دارد بر این پیام پافشــاری کند. گفتگوی بایدن با سعودی ها نباید محدود به 
درخواست از آن ها برای پمپاژ نفت بیشتر شود، که به هر حال در کوتاه مدت 

مشکالت بازار انرژی را حل نمی کند.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: 
اولویت های دیگری نیز وجود دارد که مقامات ایاالت متحده باید و امیدواریم 
در گفتگو با ســعودی ها به آن ها بپردازند - همه آن ها در نامه شش دموکرات 
برجســته مجلس نمایندگان در ۷ ژوئن خالصه شده است. برنامه موشک های 
بالســتیک عربســتان و توســعه آن با کمک چین یکی از این اولویت ها است 
کــه بیش از همه وزارت دفاع ایاالت متحده را نگــران می کند. احتماال برای 
بایدن سخت باشد که ســعودی ها را از تقویت قابلیت های موشکی بالستیک 
و پهپاد های مســلح خود منصرف کند. ظاهرا ریــاض قصد دارد این برنامه را 
پیش ببرد که در اواخر دهه ۱۹۸۰ با خرید تعداد نامشخص، اما احتماالً کمی 
از موشــک های بالستیک میان برد چینی آغاز شــد. دو دلیل برای این برنامه 
وجود دارد: اول، محدودیت های جدی دفاع موشکی عربستان و دوم، شکست 
قدرت های جهانی، از جمله ایاالت متحده، در مهار برنامه موشــکی ایران، که 

بزرگترین برنامه در خاورمیانه است.
با این حال، علیرغم دشــواری کار بایــدن، او باید تمام تالش خود را برای 
متقاعد کردن ســعودی ها انجام دهد، زیرا تکثیر موشــک های بالســتیک در 
خاورمیانه ذاتاً بی ثبات کننده اســت. در واقع، آخرین چیزی که منطقه به آن 
نیاز دارد، مســابقه موشــکی تهاجمی با توجه به قــدرت و مخرب بودن آن 
سالح ها است. اگر ایران و عربستان سعودی )و همچنین سایرین در منطقه( به 
سالح هسته ای دست یابند، موشک های بالستیک با توجه به برد و سرعتشان، 

اگر نگوییم سیستم ایده آل، حداقل سیستم مقرون به صرفه خواهند بود.
بســیاری از تحلیلگران به عدم اطمینان فزاینده به ایاالت متحده در تامین 
امنیت عربســتان ســعودی به عنوان یکی دیگر از دالیل مهم سرمایه گذاری 
ســعودی ها در برنامه موشکی گســترده اشــاره می کنند. )در سپتامبر سال 
گذشــته، ایاالت متحده با وجود موجی از حمالت حوثی ها علیه این کشــور، 
سیستم های پاتریوت خود را از عربستان سعودی خارج کرد(. این واقعیت که 
ســعودی ها نسبت به تمایل واشــنگتن برای محافظت از آن ها در برابر تجاوز 
ایران کمتر از همیشــه اطمینان دارند، ممکن اســت بر تصمیم گیری امنیتی 
آن ها تأثیر گذاشته باشــد. اما حتی اگر این نگرانی ها وجود نداشت، مشخص 

نیست که ریاض به طور کلی گزینه موشکی تهاجمی را کنار می گذاشت.
عربستان سعودی مانند ســایر نقاط جهان دریافته است که هر چقدر هم 
که دفاع موشکی قوی باشد، نمی تواند حمالت موشکی و پهپادی پیشرفته ای 
را متوقف کند که ایرانی ها و متحدان حوثی شان در یمن بار ها علیه این کشور 
انجام دادند. ویرانگرترین حمله در پاییز ۲۰۱۹ علیه تاسیسات نفتی عربستان 
بــود. در اواخر ماه مارس ســال جــاری، حوثی ها با موفقیــت چندین هدف 
غیرنظامی را در چندین بخش از پادشــاهی از جمله تأسیســات نمک زدایی 

انرژی و آب مورد حمله قرار دادند.
حتی بهترین فناوری ایاالت متحده که ســعودی ها با سیستم های دفاعی 
منطقه ای پاتریوت و ترمینال در ارتفاع باال دارند، قادر به دفاع در برابر حمالت 
پیچیده و همزمان نبوده است. گزارش شده است که اسرائیل اخیراً در فناوری 
دفاع موشــکی پیشرفت هایی داشته اســت و یک سیستم لیزری جدید به نام 
»پرتو آهن« را با موفقیت آزمایش کرده است، اما نتیجه گیری قطعی در مورد 
اثربخشــی آن، به ویژه قبل از آزمایش در نبرد های واقعی، بســیار زود است. 
حتی اگر عربســتان سعودی به همکاری دفاع موشــکی با اسرائیل عالقه مند 

باشد - که هست - این سیستم جدید به این زودی ها عملیاتی نخواهد شد.
عالوه بر نقص های عملیاتی، دفاع موشــکی، قیمت بسیار باالیی نیز دارد. 
برای دســتیابی و نگهداری سامانه های دفاع موشکی پیشرفته میلیارد ها دالر 
هزینــه الزم خواهد بود. در نتیجه یک راه فوق العــاده ناکارآمد، اگرچه هنوز 
اجتناب ناپذیر، برای دفاع در برابر پهپاد ها و موشک های مهاجم ارزان تر است. 
)دومی، بســته به مشخصات آنها، ممکن است چند میلیون دالر هزینه داشته 
باشــد، در حالی که قیمت اولی فقط چند هزار دالر است.( چنین کاری حتی 

برای ثروتمندترین کشور ها نیز بصورت دایمی شدنی نیست.
البته هیچکدام از این ها به این معنی نیســت که ســعودی ها از ســرمایه 
گذاری های خود در دفاع موشــکی چشم پوشی کرده یا آن را محدود خواهند 
کرد. اما نشان می دهد که آن ها - مانند بسیاری از کشور های دیگر در سراسر 
جهان، از جمله کشــور های عضو ناتو - ممکن اســت دیگــر برای حفاظت از 
شــهر ها و زیرساخت های حیاتی خود به دفاع موشــکی تکیه نکنند. احتمال 
چنین ســناریویی کمتر می شد اگر ایران کارت ســفید برای توسعه و بهبود 
مســتمر برنامه موشــکی خود نداشــت. دیپلماســی و تحریم های آمریکا و 
همچنین اســتفاده اسرائیل از زور در ســال های اخیر، نتوانسته اند زرادخانه 
ایران را محدود کنند. هر بار که واشنگتن موضوع موشک ها را با تهران مطرح 

کرده است، تهران بالفاصله هرگونه مصالحه را رد کرده است.

حمایت چین از درخواست ایران
برای پیوستن به گروه بریکس

سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی اعالم کرد که پکن از درخواست 
ایران و آرژانتین برای عضویت در گروه بریکس حمایت می کند.

به گزارش ایسنا، ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه 
در کنفرانســی خبری در پی درخواســت ایران و آرژانتیــن برای عضویت در 
گروه بریکس عنوان کرد که این کشــور »با شرکای بریکس همکاری می کند 
تا سازوکار الزم برای گسترش اعضا را جهت الحاق شرکای هم فکر به خانواده 

برکیس به طور پیوسته پیش ببرند.
سعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری 
روز دوشــنبه اش در پاسخ به سوالی درباره سخنرانی روز جمعه رئیس جمهور 
ایران در نشســت بریکس پالس و درخواســت عضویت ایران در این سازمان 
گفت: بریکس یک ســازوکار ابتکاری اســت که دارای ابعاد مختلف است ۳۰ 
درصــد تولید ناخالص جهان و ۴۰ درصد جمعیت جهان در این حوزه تعریف 
می شــود. وزیر خارجه ایران درخواســت عضویت ایران را در این نشست ارائه 
کرده و روز جمعه نیز آقای رئیس جمهور در نشست بریکس پالس به صورت 

مجازی سخنرانی کرده است.
ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز اخیرا تایید کرده 
بود که آرژانتین و ایران برای عضویت در ســازمان بریکس درخواست داده اند 

که متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است.
زاخارووا در این باره در کانال تلگرامی اش نوشــت: در حالی که کاخ سفید 
فکــر می کرد موجب قطع کردن، ممنــوع کردن و تضیع چه چیزی در جهان 

شود، آرژانتین و ایران درخواست عضویت در بریکس را داده اند.
آلبرتو فرناندز، رئیس جمهور آرژانتین در نشســت بریکس پالس در هفته 
گذشته گفته بود که کشورش می خواهد به عضویت کامل این سازمان دربیاید.

استراتژیک

پولیتیک

معاون سیاســی وزیر امور خارجه و رئیس 
هیــات مذاکره کننده کشــورمان صبح دیروز 
وارد دوحه شــد. به گــزارش ایرنا، علی باقری، 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیات 
مذاکره کننده جمهوری اســالمی ایران، صبح 
دیروز )ســه شنبه( با استقبال سفیر کشورمان 
وارد دوحه شد. براساس گمانه زنی ها ، مذاکرات 
غیرمســتقیم ایران و آمریکا از امروز در دوحه 

آغاز خواهد شد.
»حمیدرضــا دهقانی« ســفیر ایــران در 
دوحه در توییتی نوشــت:»ورود آقای باقری و 
هیات محترم مذاکره کننده کشــورمان را  به 
دوحه خــوش آمد می گویم و بــدون هرگونه 
پیــش داوری و ابراز بدبینــی و یا خوش بینی 
غیر واقعی، برای آنهــا در انجام ماموریت مهم 
خــود در تامین منافع ملت بزرگ ایران آرزوی 
موفقیت دارم.« معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
و مذاکره کننده ارشــد ایران دیروز همچنین 
در مذاکــرات لغو تحریم ها با »احمد حســن 
الحمادی« دبیــرکل وزارت خارجه و »محمد 
الخلیفی« معاون منطقه ای وزارت امور خارجه 
قطر دیدار و رایزنی کــرد. وزارت خارجه قطر 
اعــالم کرد: از میزبانی مذاکرات غیرمســتقیم 

آمریکا و ایران برای احیای توافق هســته ای در 
دوحه اســتقبال می کنیم. وزارت خارجه قطر 
اعالم کــرد: امیداواریم که مذاکــرات دوحه با 
نتایج مثبت همراه باشــد و ثبات و امنیت در 

منطقــه را تقویت کند. ایــن وزارت همچنین 
تاکید کــرد: قطر آماده فراهــم کردن فضایی 
مثبت اســت تا مذاکرات غیرمستقیم ایران و 

آمریکا موفقیت آمیز باشد.

از سوی دیگر ، سفارت آمریکا در دوحه در 
صفحــه توییتر خود اعالم کرد که رابرت مالی، 
نماینــده ویژه آمریکا در امــور ایران با محمد 
بن عبدالرحمــن آل ثانی، وزیــر خارجه قطر 

دیــدار و رایزنی کرد. دو طــرف در این دیدار 
درخصوص شــراکت قوی میان دو کشــور و 
تالش های دیپلماتیک مشــترک درخصوص 
ایران رایزنی کردند. ناصر کنعانی، ســخنگوی 
وزارت امورخارجــه روز دوشــنبه گفت وگو با 
خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا در مورد سفر 
رئیس هیات مذاکره کننده کشــورمان گفت: 
در چارچوب توافقات انجام شده در سفر جوزف 
بورل، مســئول عالی سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و هماهنگ کننده کمیســیون مشترک 
برجام به تهران مبنی بــر ادامه مذاکرات رفع 
تحریم هــا، علی باقری معاون سیاســی وزارت 
امور خارجه و مذاکره کننده ارشــد جمهوری 
اسالمی ایران سه شنبه عازم دوحه خواهد شد. 
در این دور از گفت وگوهــا که پس از وقفه ای 
سه ماه از سر گرفته می شود، نمایندگان ایران 
و آمریکا با تســهیل گری نماینده اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کننده مذاکــرات ادامه می یابد. بر 
اســاس اظهارات وزیر خارجه کشورمان آنچه 
که برای تهران اهمیت دارد، انتفاع اقتصادی از 
برجام است و هر آنچه که به نفع ایران از توافق 
را تحت شعاع قرار بدهد، از منظر تهران غیرقابل 

قبول خواهد بود.

قطری ها از مذاکرات احیای برجام استقبال کردند

آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه

امتناع قاهره از پیوستن به ائتالف ضدایرانی

دیدار مفصل اردوغان و امیرعبداللهیان

یک رسانه عربی به نقل از منابع مصری اعالم 
کرد که فرماندهان ارشد نظامی این کشور مخالف 
پیوستن مصر به ائتالف نظامی ضد ایرانی هستند 
و سفر سیســی به عمان در راستای رساندن پیام 

اطمینان بخشی به تهران است.
به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید به نقل 
از منابع مصری اعالم کرد که یک جریان قدرتمند 
در داخل نیروهای مسلح مصر و نهاد امنیت ملی 
این کشور که وابسته به سازمان اطالعات هستند، 
اخیرا ایده مشــارکت مصر در ائتالف نظامی علیه 

ایران را به طور کامل رد کردند.
این منابع می گویند: فرماندهان ارشــد نظامی 
مصر در نشســت های داخلی نیروهای مسلح به 
صراحت اعالم کردند که به طــور کامل ورود به 
مقابلــه نظامی با ایران به شــکل های مختلف را 

نمی پذیرند و در نشست های نهاد امنیت ملی این 
کشور این موضع بارها تکرار شده است.

بر اســاس این گزارش، نشست های نیروهای 
مســلح مصر و نهــاد امنیت ملی این کشــور در 
پی انتشــار برخــی اخبار مبنی بــر ایجاد ناتوی 
خاورمیانه ای بــرای مقابله با ایران و تالش برخی 
طرف ها برای پیوســتن مصر به این ائتالف برگزار 

شد.
در این راســتا، منابع مصری می گویند: یکی 
از اهداف اساســی ســفر پیــش روی عبدالفتاح 
سیســی، رئیس جمهور مصر به عمان ، رساندن 
پیام اطمینان بخش به ایران است مبنی بر اینکه 

کشور مصر تمایلی به مقابله مستقیم با ایران ندارد. 
همچنین جو بایدن، رئیــس جمهور آمریکا قرار 
است به عربســتان سفر کند و نشستی در سطح 
ســران عربی و آمریکایی در این کشور انجام شود 
و انتظار می رود که در این نشســت در خصوص 
تشکیل ائتالف نظامی گفت وگو شود و کشورهای 
عربــی توقع دارنــد که مصر نیز بــه این ائتالف 
بپیونــدد. این منابع تاکیــد کردند: مخالف مصر 
با پیوســتن به ائتالف ضد ایرانی موضع شخصی 
عبدالفتاح سیسی نیست بلکه فرماندهان نظامی 
مصر بر این باورند که به دالیل مختلف هیچ نیازی 
برای درگیری با ایران وجود ندارد زیرا ایران هیچ 

گاه با مصر دشــمنی نکرده اســت بلکه بالعکس 
توافق غیر علنی میان سازمان های  این دو کشور 
وجود دارد میبنی بر اینکه هیچ یک از دو طرف به 

یکدیگر تعرض نکنند.
منابع مصری خاطرنشــان کردند: بعید نیست 
که در سفر اخیر شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، 
امیــر قطر به مصر و دیدار با عبد الفتاح سیســی 
به این مســاله پرداخته شــده باشــد زیرا دوحه 
موضع متعادلی درخصوص مســائل بین المللی 
و منطقــه ای بویژه با تهران دارد. بر اســاس این 
گــزارش، اخیرا اخبــاری مبنی بر تــالش برای 
تشــکیل ناتوی خاورمیانه ای برای مقابله با ایران 

مطرح شــده اســت. روزنامه وال استریت ژورنال 
خیرا در گزارشــی به نقل از مقامات آمریکایی و 
کشورهای منطقه خاورمیانه مدعی شد که آمریکا 
در ماه مارس نشستی محرمانه با مقامات نظامی 
ارشد رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، اردن، 
بحرین، قطر، مصــر و امارات متحده عربی برگزار 
کرده اســت تا بررسی کنند که چگونه می توانند 
بــا توانمندی های موشــکی و پهپادهــای ایران 
مقابله کنند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، این 
مذاکرات که پیشتر فاش نشده بود در شرم الشیخ 
مصر برگزار شد و این اولین بار بود که این طیف 
از نظامیان عالی رتبه صهیونیســتی و کشورهای 
عربی تحت نظــارت ارتش آمریکا برای گفت وگو 
درباره چگونگی مقابله در برابر آنچه »یک تهدید 

مشترک« می خوانند، دیدار کردند.

امــور خارجه  امیرعبداللهیان وزیر  حســین 
کشورمان در جریان دیدار از ترکیه شب گذشته 
با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشــور 
دیــدار و در خصوص موضوعــات موردعالقه دو 
کشور به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. به گزارش 

ایســنا، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار 
با ابالغ ســالم رئیــس جمهور اســالمی ایران و 
همچنین تجدید دعــوت از رئیس جمهور ترکیه 
برای سفر به کشورمان به منظور برگزاری نشست 
شــورای عالی همکاری های دو کشور در تهران و 

همچنین برپایی نشست کمیسیون همکاری های 
مشــترک اقتصادی فی مابین، آمادگی کشورمان 
برای ارتقای روابط اقتصــادی و تجاری با ترکیه 
و افزایش تبادالت تجاری در سطح هدف گذاری 

شده بین دوکشور را مورد تصریح قرار داد.
امیــر عبداللهیان همچنین در ایــن دیدار با 
تشریح آخرین وضعیت گفتگو برای لغو تحریم ها، 
جدیت جمهوری اســالمی ایران برای رسیدن به 
توافقی خوب، قابــل اتکا و پایدار، در صورت واقع 
بینی طرف آمریکایی و اجتناب از زیاده خواهی را 

دست یافتنی دانست و مورد تاکید قرار داد.
وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص موضوع 
سوریه با تبیین دیدگاه اصولی جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه راه حل سیاسی بعنوان تنها مسیر 
بــرای حل بحران، و ضــرورت اجتناب از هرگونه 
اقدام نظامی، آمادگی کشورمان برای تسهیل در 

زمینه گفتگو برای کاهش نگرانی های امنیتی در 
سوریه را مورد تاکید قرار داد.

امیر عبداللهیان همچنین در خصوص برخی 
تحــرکات رژیم جعلی صهیونیســتی در منطقه 
و کشــورهای پیرامونی جمهوری اسالمی ایران، 
بر فتنه انگیــزی و ایجاد ناامنــی بعنوان ارمغان 
حضور این رژیم برای منطقه تصریح و بر حمایت 
جمهوری اسالمی ایران از آرمان فلسطین تاکید 
کرد. رجب طیب اردوغــان رئیس جمهور ترکیه 
نیز در این دیدار با ابالغ ســالم به مقامات عالیه 
کشــورمان، سیاست همســایگی دولت و نگاه به 
فعال ســازی روابط با همسایگان را مورد تمجید 
قــرار داد و با تاکید بر ضــرورت نیل به تبادالت 
تجاری هدف گذاری شــده از سوی دو کشور، با 
تشــکر از تجدید دعوت برای ســفر به جمهوری 
اســالمی ایران، ابراز امیدواری کــرد در فرصت 

مناسب برای برگزاری شورای عالی همکاری های 
فی مابین به تهران سفر نماید.

رئیس جمهور ترکیه همچنین حصول توافق 
در مذاکرات هسته ای را مورد اشاره قرار داد و ابراز 
امیدواری کرد این گفتگوها به نتایج ثمر بخشــی 

منجر شود.
وی همچنیــن ضمن بــا اهمیــت خواندن 
موضوعــات مرتبــط بــا فلســطین، قــدس و 
مســجداالقصی از دیــدگاه ترکیه، فلســطین را 
موضوع مهم دنیای اسالم دانست و وحدت جهان 

اسالم در این خصوص را با اهمیت ذکر کرد.
تحوالت افغانســتان، اوضاع در عــراق، روند 
آستانه، عزم دوکشور در زمینه مبارزه با تروریسم، 
تمرکز بر راه حل سیاسی برای مشکالت منطقه از 
دیگر محورهای مــورد گفتگو در دیدار وزیر امور 

خارجه کشورمان با رئیس جمهوری ترکیه بود.

تارنمای وزارت خارجه فرانسه گزارش داد: وزیر خارجه 
فرانسه در گفت وگو با همتای اماراتی خود استفاده تهران 
از فرصت ایجاد شده برای احیای هرچه سریعتر برجام را 
خواستار شد. به گزارش ایرنا، امانوئل مکرون روز دوشنبه 
با اشــاره به روند مذاکرات هسته ای برجام، بازگشت نفت 
ایران به بازارهای جهانی را خواســتار شد. کاخ الیزه مقر 
ریاســت جمهوری فرانسه با انتشــار این خبر، از تمایل 
پاریس برای بازگشــت نفت ایــران و ونزوئال به بازارهای 
جهانــی خبــر داد. رئیس جمهوری فرانســه تاکید کرد: 
»پس گره ای وجود دارد که در صورت لزوم باید باز شــود 
تا نفت ایران دوباره به بازارها بازگردانده شــود. همچنین 
نفت ونزوئال نیز باید به بازارها بازگردد.« ســاعاتی پس از 
این ســخنان، وزیر خارجه فرانسه تلفنی با همتایان خود 
در امارات متحده عربی و قطر با محوریت ضرورت احیای 

برجام گفت وگو کرد. تارنمای وزارت خارجه فرانســه در 
این ارتباط اعالم کرد: کاترین کولونا وزیر خارجه فرانســه 
در گفت وگو با همتای اماراتی خود شــیخ عبداهلل بن زاید 
اســتفاده ایران از فرصت ایجاد شــده برای احیای هرچه 
ســریعتر برجام را خواستار شــد. وی در ادامه بر اهمیت 
تبادل نظر در زمینه مســائل امنیتــی منطقه ای تاکید و 
اراده پاریس بــرای هماهنگی نزدیک با شــرکای اصلی 
منطقه ای خود را یادآوری کرد. کولونا به ماهیت راهبردی 
مشارکت دوجانبه بین فرانسه و امارات متحده عربی اشاره 
کرد و خواســتار تعمیق آن شد. بر اســاس این گزارش، 
وزیران خارجه دو کشــور همچنین در مورد چشــم انداز 
روابط دوجانبه، به ویژه در زمینه همکاری در حوزه مبارزه 
با تغییرات آب و هوایی و نشستی که در همین ارتباط در 

امارات متحده عربی برگزار می شود، سخن گفتند.

وزیر خارجه عراق در خصوص نتایج سفر نخست وزیر 
این کشور به ایران و عربستان با همتایان سعودی و اردنی 
خــود رایزنی کرد. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری 
رســمی عراق )واع(، فواد حســین، وزیــر خارجه عراق 
در تمــاس تلفنی با ایمن الصفــدی و فیصل بن فرحان، 
همتایان اردنی و سعودی خود درخصوص روابط دوجانبه 
و تحوالت منطقه و نقش عراق در تالش برای ایجاد گفت 

وگو و همکاری و هماهنگی رایزنی کرد. 
فواد حسین همچنین در خصوص مهم ترین نتایج سفر 
اخیر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور به تهران 
و ریاض با وزرای خارجه اردن و عربستان تبادل نظر کرد 
و بــر اهمیت گفت وگوهای موجود میــان طرف ایرانی و 
ســعودی و تاثیر این گفت وگوهــا بر ایجاد ثبات و تعادل 
در منطقه تاکید کرد. بر اســاس این گــزارش، مصطفی 

الکاظمی، نخســت وزیر عراق اخیرا بعد از سفری دو روزه 
به عربســتان و انجام »مالقاتی گرم« با محمدبن سلمان 
ولی عهد ســعودی در جده و انجام مناسک حج عمره، به 
تهران آمد و با مقامــات ایران در مورد تحوالت منطقه از 
جمله آخرین تحوالت روابط پرفراز و نشیب تهران-ریاض 

رایزنی کرد.
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران که 
روز گذشته از این سمت خداحافظی کرد در خصوص سفر 
نخســت وزیر عراق به ایران گفت: سفر  آقای الکاظمی به 
تهران از پیش برنامه ریزی شده بود و در این سفر مقامات 
دو کشــور در ارتبــاط با موضوعــات دو جانبه و تحوالت 
منطقه رایزنــی و گفت وگو کردند. از جمله در مورد نقش 
مثبت و ســازنده ای که بغداد در ماه های گذشته در مورد 

روابط ایران و عربستان ایفا کردند.

رایزنی وزیرخارجه عراق با همتایان مصری و اردنی درباره سفر تهرانگفت وگوی امارات و فرانسه درباره وضعیت برجام

وزیــر امورخارجه بعد از دیــدار با مقامات 
ترکیه در آنکارا راهی عشــق آباد شده بود ؛ در 
اجالس وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه 

خزر شرکت کرد.
حســین امیرعبداللهیان در این نشســت 
گفت که از زمان امضای کنوانســیون وضعیت 
حقوقی دریای خزر چهار ســال می گذرد، در 
این رابطه اگرچه یک گام مهمی برداشــته ایم، 
ولی موضوعات بســیار مهــم »تعیین مناطق 
آبــی« و »تحدید حدود بســتر و زیر بســتر« 
دریــای خزر همچنان باقی مانده اســت. پس 
از امضای کنوانســیون به منظور بررسی ابعاد 
مختلف همکاری در دریای خــزر و با اولویت 
کار بــر روی تدوین پیش نویس موافقتنامه ای 
در خصوص خطوط مبدا، »گروه کاری مقامات 
عالیرتبه در مورد مسائل دریای خزر« تشکیل 
شد.طی چهار سال گذشته چهار اجالس گروه 

کاری برای نهایی کردن پیش نویس موافقتنامه 
خطوط مبدا برگزار شــد و هنوز مذاکرات آن 
ادامه دارد. عالوه بــر آن چندین اجالس برای 
تدوین و نهایی کردن اسناد تخصصی پنج جانبه 
به صورت مجازی برگزار شده است که مذاکرات 
آنها نیز همچنان ادامه دارد. البته طی این مدت 
با وجود شــیوع کرونا تالش ها و اقدامات زیاد 
و بســیار خوبی برای پیشــبرد همکاری های 
پنج جانبه در مورد مسائل خزر صورت گرفته 
است. با این حال تأکید داریم برای بهره مندی 
از مزایای کنوانســیون در به سرانجام رساندن 
توافق در مورد خطوط مبدا تسریع به عمل آید.  
بدیهی است مشخص شدن خطوط مبدا منجر 

به اجرایی شدن کنوانسیون خواهد شد.
وی در ادامــه افزود که ســازوکار همکاری 
جمعی در زمینه های حفــظ ثبات و امنیت و 
گســترش همکاری های اقتصادی پنج جانبه 

در دریای خزر همــواره مورد تأکید جمهوری 
اســالمی ایــران بوده اســت. ایــن موضوع از 
لحاظ امنیــت و منافع ملی همه کشــورهای 
ســاحلی دریای خزر بسیار حائز اهمیت است. 
در این رابطه از ســازوکارهای پنــج جانبه از 
جمله پیشــنهاد اخیر روسیه به منظور تکامل 
و تشــکیل ســاختار همکاری در دریای خزر 
حمایت می کنیــم و معتقدیم این ابتکار باعث 
نظام مند کردن و تقویت همکاری ها در دریای 

خزر خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر حمایت تهران از پیشنهاد 
برگــزاری دومین »همایش اقتصــادی خزر« 
گفت: بر این نظریم که توجه ویژه کشــورهای 
ســاحلی به دو حوزه تجارت و حمل و نقل در 
دریای خزر، به عنوان دو بازوی محرک رشــد، 
توسعه و رفاه و پیشرفت کشورهای ساحلی این 
دریا باید همواره مورد عنایت ویژه کشــورهای 

ساحلی دریای خزر قرار داشته باشد. همچنین 
مســئله حفاظت از محیط زیست و منابع زنده 
دریای خزر بایستی به عنوان یکی از موضوعات 
پیگیــری  و  دســتورکار  در  اولویــت،  دارای 
کشــورهای ســاحلی خزر قرار گیرد. علیرغم 
تصمیم متخذه در پنجمین اجالس طرف های 
متعاهد کنوانســیون حفاظت از محیط زیست 

دریایــی دریای خزر در عشــق آباد در ســال 
۲۰۱۴ در مورد اســتقرار دبیرخانه کنوانسیون 
تهــران در منطقه، این تصمیــم هنوز اجرایی 
نشــده اســت، لذا مدیریت صحیح حفاظت از 
محیط زیســت دریای خزر و استقرار دبیرخانه 
موقت »کنوانســیون تهران« در منطقه مورد 

تأکید ما می باشد.

حمایت تهران از برگزاری دومین »همایش اقتصادی خزر«

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در نشســت ساالنه 
»هفته سایبری« این رژیم به تالش برای ایجاد بازدارندگی 
سایبری به ویژه در قبال ایران تاکید کرد. به گزارش ایسنا 
به نقل از روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست، نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در نشست ساالنه هفته 
سایبری اســراییل در دانشــگاه تل آویو در اظهاراتی ضد 
ایرانی مطرح کرد، »همان طور که بازدارندگی هســته ای 
داریم، بازدارندگی ســایبری هم خواهیم داشت.  رویکرد 
مــن به طور کلی و به ویژه در قبال ایران این اســت و ما 
نمی خواهیــم در تهران ایجاد ناامنی کنیم، این هیچ وقت 
سیاســت ما نبوده است اما سیاســت ما این است که اگر 
با اســراییل در بیفتید، بهــای آن را می پردازید.« بنت در 
ادامه گفت: دیگر نمی توان به طور غیرمستقیم و از طریق 
نیروهای نیابتی به اسراییل ضربه زد و فکر کرد که می توان 

در امان بود.  اگر شما یک زورگو هستید که دیگران را ]به 
سراغمان[ می فرستید، ما تالش خواهیم کرد به شما ضربه 
بزنیم. نخســت وزیر رژیم صهیونیستی گفت: هر کسی که 
به ما در فضای ســایبری حمله کند، متقابل به آن حمله 

می کنیم. در این زمینه سستی نخواهیم کرد.

مشاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانسی خبری مدعی 
شــد که تصمیم گیری درخصوص احیای برجام بر عهده 

ایران است.
به گزارش ایســنا، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
آمریکا روز دوشــنبه در کنفرانســی خبری در رابطه با 
ایران گفت: دیدگاه ایاالت متحده سرراســت است و آن 
اطمینان حاصل کردن از عدم دســتیابی ایران به سالح 
هسته ای اســت. به نظر ما روش دیپلماتیک بهترین راه 

برای جلوگیری از وقوع این اتفاق است.
وی افزود: ما گمان می کنیم که بازگشــت متقابل به 
برجام به نفع ایاالت متحده و شــرکای مان است. توافقی 
بر روی میز برای ایران وجود دارد و این ایران اســت که 

باید تصمیم بگیرد می خواهد از آن استفاده کند یا نه.
ادعــای تالش ایران برای دســتیابی به تســلیحات 

هسته ای در حالی تکرار می شود که مقام معظم رهبری 
کشــورمان در فتوایی، تولید، نگهــداری و به کارگیری 

تسلیحات هسته ای را حرام اعالم کرده اند.
مقامات ایران نیز تاکید کرده اند که برنامه هسته ای 

ایران صرفاً اهداف صلح آمیز را دنبال می کند.

تاکید سالیوان بر حفظ کانال های دیپلماتیک با تهراننگرانی اسرائیل درباره توان نظامی ایران 


