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مراسم تودیع و معارفه سخنگوی وزارت امورخارجه
وزیر امور خارجه با قدردانی از ســعید خطیب زاده ســخنگوی سابق این 
وزارتخانه گفت: وزارت امور خارجه توجه ویژه ای به دیپلماسی عمومی دارد و 

امیدوارم ناصر کنعانی سخنگوی جدید در این مسئولیت موفق باشد.
به گزارش بامداد دوشــنبه ایرنا، حســین امیرعبداللهیان روز یکشنبه در 
مراســم معارفه ناصر کنعانی سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی 
وزارت امور خارجه از زحمات و تالش های ارزنده، مسئوالنه و توأم با پشتکار 
ســعید خطیب زاده در دوره مسئولیت به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه 
و رئیس مرکز دیپلماســی عمومی قدردانی کرد و برای او در مسؤلیت جدید 

آرزوی موفقیت کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر ســوابق و توانایی های بســیار خوب 
ناصــر کنعانی در وزارت امور خارجه و در نمایندگی های جمهوری اســالمی 
ایران در خارج از کشور از جمله به عنوان رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری 
اســالمی ایران در قاهره، از وی جهت قبول مســئولیت در این حوزه تشکر و 
قدردانی کرد و افزود: وزارت امور خارجه توجه ویژه ای به دیپلماســی عمومی 

دارد و امیدوارم سخنگوی جدید در این مسئولیت موفق باشد.
امیرعبداللهیان همچنین در این مراســم برای پنج تــن از مدیران جدید 

االنتصاب در انجام امور محوله آرزوی موفقیت کرد.
انتصاب هــای جدید ظرف هفته های اخیر در وزارت امور خارجه به شــرح 

زیر است:
١- حجت االســالم و المسلمین امرودی به عنوان مشاور وزیر امور خارجه 

در امور فرهنگی
٢- »موسی فرهنگ« به عنوان مشاور وزیر امور خارجه 

٣- »مجتبی بنی اســدزاده« به عنوان دســتیار وزیر امور خارجه در امور 
اجرائی

۴- »عیسی کاملی« به عنوان دستیار وزیر و مدیر کل آمریکا
۵- »محمد صادق فضلی« به عنوان دســتیار وزیر و مدیرکل غرب آسیا و 

شمال افریقا
در پایان این مراســم با اهدای یک جلد کالم اهلل مجید و لوح ســپاس از 
سخنگوی پیشــین وزارت امور خارجه قدردانی به عمل آمد.همچنین سعید 
خطیب زاده به سمت مشاور وزیر امور خارجه منصوب شد. مراسم معارفه ناصر 
کنعانی ســخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه 
و قدردانی از زحمات ســعید خطیب زاده ســخنگوی پیشین این وزارتخانه با 

حضور معاونان و مدیران وزارت خارجه در محل این وزارتخانه برگزار شد.

ویژه

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در قزاقستان
نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در شــهر آلماتی جمهوری 
قزاقســتان توسط مجید صابر سفیر ایران در این کشور و رئیس اتاق بازرگانی 
بین المللی قزاقســتان و با حضور مقامات از جمله اســتانداری، شــهرداری، 
دیپلمات های مقیم، بازرگانان و فعاالن اقتصادی و ... افتتاح شــد. به گزارش 
ایسنا، این نمایشــگاه  با حضور  بیش از ١۰۵ بازرگان و فعال اقتصادی ایران 
در قالب ۶۷ شــرکت در زمینه های مختلف: ماشــین آالت صنعتی و معدن، 
ترابری و پشــتیبانی،  تجهیزات برقی، کابل و سیم، مخابرات، آب و فاضالب، 
ســاختمانی، خدمات فنی - مهندسی، کشاورزی، دام و طیور، سرمایه گذاری، 
تجهیزات بیمارســتانی، منســوجات، مواد غذایی، شوینده، رنگ، پتروشیمی، 
لوازم آشــپزخانه، پالستیک، صنایع دســتی، دارو، خشکبار، بهداشتی و ... در 

حال برگزاری است.  
در حاشیه نمایشگاه مالقات دوجانبه جداگانه بین مقامات ایرانی و مقامات 
محــل و بــازرگان و فعاالن تجاری نیــز صورت پذیرفت. گفتنی اســت این 
نمایشگاه با استقبال بسیار خوب از طرف فعاالن تجاری و بازرگانان قزاقستان 
و عموم مردم مواجه شده است. این نمایشگاه بالفاصله پس از سفر ٢۹ خرداد 
رئیس جمهوری قزاقســتان به تهران برگزار شــده و عزم و اراده سیاسی ایران 

برای بسط هرچه بیشتر مناسبات دو کشور را نشان می دهد.

ناتوی عربی، سراب یا واقعیت
»ابوالقاسم دلفی« دیپلمات پیشین ایرانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی 
نوشت که در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده به خاورمیانه 
و خلیج فارس و در شرایطی که کشورهای همسو وغیر همسو با راهبرد اعالمی 
واشنگتن برای این منطقه که کاهش حضور و واگذاری آن به ظرفیت های موجود 
در ایــن منطقه اســت، در تدارک و تالش برای رفع تنش هــا و اختالفات فیما 
بین و دســت دستیابی به جایگاه مناســب برای خود هستند. عبداهلل دوم، شاه 
اردن هفته گذشــته در مصاحبه ای با رسانه های آمریکایی با یاد کردن از بحران 
»فلســطین – اسرائیل« و چگونگی »نقش آفرینی هژمونی ایران در منطقه« به 
عنوان چالش های اصلی خاورمیانه، موضوع تشــکیل ائتالف نظامی – امنیتی یا 
آنچه بــه زعم وی می تواند ناتوی عربی نام نهاد را بــرای مقابله با این بحران ها 

مطرح کرد.
با نگاهی گذرا به شــرایطی که کشــور اردن طی دهه های اخیر از آن عبور 
کرده اســت، مفهوم و آمال این کشور برای طرح یک چنین ایده قدیمی بیشتر 
هویدا مي شود. ارتش اردن در پوشش »استقرار سریع« سالهاست که با نیروهای 
واکنش سریع ناتو در مناطق مختلف دنیا همکاری مي کند که نمونه هایی از آن در 
همکاری های این کشور با ناتو در منطقه بالکان، افغانستان و لیبی تحت عناوین 
مقابله با تروریســم و حفظ صلح انجام گرفته و متقاباًل ســازمان ناتو تسهیالت 
آموزشی و حمایت های لجستیکی در زمینه هایی  از جمله امنیت مرزهای اردن 

و تامین تجهیزات الزم در دوران بحران کرونا را در اختیار اردن قرار داده است.
علی رغم اینکه پادشــاهی اردن به عنوان یک شریک مقبول، امکانات زمینی 
مهمی را برای سازمان نظامی ناتو در منطقه  ای متالطم و متشنج همواره فراهم 
ساخته و با اذعان به اینکه امان منابع درآمدی چندانی در اختیار ندارد و وابسته 
به کمک های خارجی است، بدون چشم انداز روشن از الحاق به ناتو همواره به این 

فکر است که چگونه هزینه همکاری های خود را باید پرداخت کند.
در واقع اردن که تحت تاثیر تحوالت منطقه ای و شــرایط بین المللی بیش از 
پیش نگران امنیت خود اســت، در عین حال شاهد راهبرد اعالمی حامی اصلی 
خود یعنی ایاالت متحده برای دور شدن هر چه بیشتر از منطقه خاورمیانه است 

که در صورت تحقق، مي تواند کیان پادشاهی را با تزلزل روبه رو کند.
لذا در چارچوب مالحظات یاد شده است که پیشنهاد شاه اردن برای تشکیل 
ناتو خاورمیانه برای مقابله با تهدیدات موجود در این منطقه مفهوم و جایگاه خود 
را مشــخص مي کند و اظهارات اخیر دبیرکل ناتو در تمجید از همکاری های این 
ســازمان با اردن که  ضمن آن به نقش اردن در ثبات منطقه ای، از این کشور به 
عنوان دولت قدیمی، با وفا و با ارزشی برای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یاد 

مي کند، مي تواند تکمله ای بر خیال پردازی های پادشاه اردن تلقی شود.
اردن از سال ١۹۹۶ که ایاالت متحده این کشور را یک شریک اصلی در بین 
کشــورهای غیر عضو ناتو نامید، در گفت وگوهــای مدیترانه ناتو حضور یافته و 
ضمن اینکه نیروهایش را برای حمایت از ناتو آماده کرده، پذیرای تمرینات نظامی 
مشترک با این سازمان در خاک خود نیز بوده است. همچنین در چارچوب ابتکار 
»تقویت ظرفیت دفاعی ناتو – اردن«  که از ســال ٢۰١۸ شــروع شده، سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی امکانات و منابع الزم برای مدیریت بحران ها و کمک به 

توسعه و تجهیز نیروهای نظامی اردن را در اختیار امان قرار داده است.
از ســویی به زعم برخی از آگاهان منطقه ای  در چارچوب تغییرات سیاسی 
و امنیتی در حال وقوع در جهان و اتحاد های آتی که ممکن اســت در راه باشد، 
خاورمیانه و آفریقای شــمالی نیز مي تواند با وضعیت مشــابهی روبه رو شود که  
ضرورت توجه به شــرایطی که  تامین امنیــت در این منطقه نیاز به تصمیمات 
نظامی و امنیتی داشــته باشــد را از هم اکنون جریان سازی آن در دستور کار 
قرار گیرد. در این راستا عواقب تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم های اقتصادی 
یکپارچه بین المللی علیه مسکو و احتمال دستیابی به موافقتنامه جدید هسته ای 
ایران، قطعاً تاثیرات خود را در تشدید بحران های امنیتی آتی منطقه خاورمیانه به 
همراه خواهد داشت. به نظر مي رسد که برداشت منطقه از احتمال نهایی شدن 
موافقتنامه هسته ای ایران و کشورهای گروه پنج به اضافه یک به این نتیجه سوق 
داده شده که پول های فراوانی راهی ایران مي شود و ازرهگذر آن نیروهای نیابتی 
و یا جبهه مقاومت در لبنان، ســوریه، عراق، یمن و افغانســتان بهره مند شده و 
موجبات تقویت نفوذ ایران به عنوان کشور غیر هم سو در منطقه مي شود و نتیجتا 
اثرات غیر قابل انکاری بر امنیت منطقه خواهد داشت. با نظر داشت به این فرض 
که درگیری امریکا – اروپا با روســیه اهمیت بیش از پیش ســازمان ناتو را برای 
دفاع از اعضای این ســازمان آشکارتر ساخته، لذا ایده تشکیل اتحاد عربی مشابه 

برای ممانعت از هرگونه تهاجم علیه کشورهای منطقه را مطرح ساخته است.

اکونومیک

دیدگاه

یک منبع مطلع اعالم کرد که از ســرگیری 
روابط دیپلماتیک ایران و عربســتان در بغداد و 
با حضور مسئوالن دو کشور و همچنین نخست 

وزیر و وزیر خارجه عراق اعالن خواهد شد.
به گزارش ایســنا به نقل از الفرات نیوز، یک 
منبع آگاه اعــالم کرد که از ســرگیری روابط 
ایران و عربســتان قرار است در بغداد و با حضور 
مســئولین دو کشــور و همچنین مشــارکت 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیــر عراق و فواد 

حسین، وزیر خارجه این کشور اعالن شود.
این منبع تاکید کرد: مباحثاتی که مصطفی 
الکاظمــی در ســفر اخیرش به جــده و تهران 
انجــام داد منجر به حل بســیار از پرونده های 
مورد اختالف شــد و این امر مي تواند به کاهش 

تنش های موجود در منطقه کمک کند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا ســفر 
مســئوالن ســعودی به بغداد قبل از نشســت 
ســران در جده انجام خواهد شد گفت که این 
امر نیازمند هماهنگی و تدارکات میان سه کشور 

است.
بر اســاس این گزارش، پیش از این نیز یک 
منبع دیپلماتیک در ریــاض اعالم کرد که قرار 
است مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق روز 
گذشته )یکشــنبه( به شهر جده عربستان برود 
و با محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی و دیگر 

مقامات ارشد این کشور دیدار کند.
این منبــع در گفت وگو با خبرگزاری آلمان 
گفت: الکاظمی نتایج سفر اخیر خود به ایران و 
موضع ایران نســبت به مذاکرات با عربستان که 
مقدمه ای برای باال بردن ســطح این مذاکرات 
و حــل اختالفات میان دو کشــور و در نهایت 
بازگشت کامل روابط دیپلماتیک میان دو کشور 
اســت را با مقامات ســعودی در میان خواهد 
گذاشت. این منبع که خواستار عدم فاش شدن 

نامش شــده است در ادامه تاکید کرد که پاسخ 
تهران به مطالبات عربستان و در راس آن ها پایان 
دادن به آن چه دخالت در امور داخلی کشورهای 
عربی و همچنین پایان دادن به تشکیل نیروهای 
نیابتی در این کشورها که ثبات و امنیت منطقه 
را تهدید مي کند، عنوان شده و همچنین اثبات 
عملی این امر مي تواند روابط درســت و سالم و 
مبتنی بر احترام متقابل که به ســود ملت های 
منطقه است را ایجاد کند. همچنین یک منبع 
دولتی عراقی در گفت وگو با روســیا الیوم اعالم 
کرد که بغداد میزبان نشستی میان دیپلمات های 

ایرانی و سعودی خواهد بود.
این منبع تاکید کــرد: پیش از این پنج دور 
مذاکرات میان تهران و ریاض در بغداد انجام شد 
که همه آن ها در سطح امنیتی و اطالعاتی بود، 

اما دور جدید در سطح دیپلماتیک خواهد بود.
آمادگی تهران برای گفت وگوهای موثر

در همین حــال، رئیس شــورای راهبردی 
روابــط خارجی دربــاره »امنیــت و همکاری  
منطقه ای در خلیج فارس« گفت: کشــورهای 
منطقه خلیج فارس به اندازه کافی بالغ هستند 
که بتوانند بر اختالفات خود غلبه کنند، مکمل 
یکدیگر باشــند و از طریق طراحی یک سازوکار 
امنیت منطقــه ای رقابت های تاریخی خود را به 
همکاری تبدیل نمایند. ســید کمال خرازی در 
ســخنرانی خود که به صورت مجازی در جلسه 
عمومی »نهادهــا و نظم منطقه ای« در دهمین 
مجمع صلح جهانی ایراد کرد، گفت: براســاس 
بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، دبیرکل آن سازمان موظف شده است از 

طریق مشــورت با کشورهای منطقه سازوکاری 
را بــرای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه خلیج 
فارس پیشنهاد دهد، ولی متاسفانه این وظیفه تا 
کنون مورد غفلت سازمان ملل قرار گرفته است. 
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران به رغم 
برخی اختالفات جدی بین ایران و عربســتان، 
معتقد اســت که این دو کشور می توانند مکمل 
ظرفیت های یکدیگر باشــند، افزود: ما آمادگی 
کامــل را برای گفتگــو با دولت عربســتان در 
همــه موضوعات دوجانبــه و منطقه ای داریم و 
خرســندیم که با مســاعی جمیله دولت عراق، 
تاکنون چند دور گفتگو میان دولت های طرفین 

برگزار شده است.
اشتباه محاسباتی برخی کشورهای منطقه
 خــرازی در ادامه با بیان اینکه »متاســفانه 

برخــی از دولت هــای منطقه در یک اشــتباه 
محاســباتی مهلک به دنبال باز کردن پای رژیم 
آپارتایــد جنگ افروز اســرائیل بــه این منطقه 
هســتند«، گفــت: آن ها حتی از عادی ســازی 
روابط فراتر رفتــه، در جهت هم پیمانی با رژیم 
صهیونیســتی گام بر می دارند. این یک اشتباه 
راهبردی بزرگ است که زمینه تنش و درگیری 
را در منطقه با سرعتی سرســام آور باال خواهد 
برد. جمهوری اســالمی ایران پیشاپیش نسبت 
به تبعات حضور اسرائیل در منطقه خلیج فارس 
هشدار می دهد و آن کشورها را مسئول هرگونه 
تبعــات خطرناک آن می داند. وی گفت: منطقه 
خلیج فارس نیازمند ســازوکاری امنیتی است 
که از هژمونی هــر قدرتی، چه منطقه ای و چه 
جهانی، ممانعت کند. برای محقق شدن چنین 
هدفی باید اقدامات اعتمادســاز در حوزه هایی 
همچون مدیریت آب، حفاظت از محیط زیست، 
ایمنی هســته ای، امنیت انــرژی، جهانگردی، 
همکاری اقتصادی، تجارت، سرمایه گذاری، ریشه 
کن نمودن فقر و توانمندسازی مردم در دستور 

کار همه کشورهای منطقه قرار گیرد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان 
اینکه ایران همواره بر گفتگو به عنوان روشــی 
کارآمد برای رفع ســوء تفاهمات، حل منازعات 
و تقویت اشتراکات تأکید دارد، افزود: حرکت به 
سمت ایجاد یک »مجمع گفتگوی منطقه ای« 
به حل مشکالت امنیتی منطقه  کمک می نماید 
و گفتگوهــای برادرانــه، اما صریــح و بی پرده 
میان کشورهای منطقه، بدون حضور و دخالت 

خارجی، کلید حل مشکالت است.
گفتنی است که  مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق اخیرا ســفری به عربســتان و ایران 
داشــت و گفته مي شود که این سفر در راستای 

گفت وگوهای میان دو کشور بود.

یک منبع آگاه عراقی مدعی شد 

اعالم از سرگیری روابط تهران- ریاض در بغداد
خرازی: آمادگی کامل برای گفت وگو با عربستان را داریم

وزیر امــور خارجه اســترالیا از گفت وگویش با مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هســته ای ایران 
و کره شــمالی در میان دیگر موضوعات مورد بحث در سفر 
مدیرکل آژانس به استرالیا خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از روزنامه گاردین، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی امروز در ســفر به استرالیا با پنی ُونگ، وزیر امور 
خارجه این کشــور دیدار کرد و درباره مســائل مختلفی از 
جمله خریداری زیردریایی های اتمی توســط استرالیا ذیل 

توافق تسلیحات AUKUSو ایران گفت وگو کردند. گروسی 
کارگروهــی برای تحقیق درباره جوانب پادمانی و قانونی این 
توافق تشکیل داده است. استرالیا ذیل این توافق این شناورها 
را یــا از آمریکا یا از انگلیس خریــداری خواهد کرد. آژانس 
باید اطمینان حاصل کند که اســترالیا از معاهده منع اشاعه 
تسلیحات اتمی)ان پی تی( تخطی نخواهد کرد. نگرانی هایی 
جهانی وجود دارد که کشورهای دیگر با دنباله روی از استرالیا 

به دنبال دست یافتن به زیردریایی های اتمی باشند.

وزیر امور خارجه فرانسه،با اشاره به برگزاری مذاکرات لغو 
تحریم ها و احیای برحام گفت: باید از فرصت گفتگو و مذاکره 
استفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد رضایت همه 
طرف ها باشد، تالش کنیم. به گزارش ایسنا، خانم »کاترین 
کولونا« وزیر امور خارجه فرانســه در گفت وگوی تلفنی با 
وزیر امور خارجه ایــران از  وجود روابط خوب بین تهران و 
پاریس استقبال کرد و بر ضرورت تداوم مذاکرات هسته ای 
و لغو تحریم ها تأکید کرد.  وی گفت: باید از فرصت گفتگو 

و مذاکره اســتفاده کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد 
رضایت همه طرف ها باشد، تالش کنیم. وزیر خارجه فرانسه 
افزود: ما معتقدیم پنجره دیپلماسی همچنان باز است و باید 
از آن به بهترین شــکل استفاده کنیم تا توافق حاصل شود. 
انجام توافق،بهتر از نداشتن توافق است. وی همچنین ابراز 
امیدواری کرد: سفرای جدید دو کشور به زودی فعالیت خود 
را آغاز کنند تا روند توسعه همکاری ها و مناسبات دو کشور 

بیش از پیش تسریع شود.

تاکید فرانسه بر دستیابی به توافق با ایرانگفت وگوی وزیر خارجه استرالیا و گروسی درباره برنامه هسته ای ایران

معاون سیاســی وزیر امــور خارجه اظهار 
کرد: زمان و مــکان گفت وگوها در تبادلی که 
بین ما و آقای مورا در جریان اســت، در حال 
نهایی سازی است. به گزارش ایسنا، علی باقری، 
مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در 
مذاکــرات برای احیای برجام و لغو تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران، عصر روز یکشــنبه 
١٢ تیرمــاه در جمع خبرنگاران در حاشــیه 
»چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق بشــر 
آمریکایی از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی«، 
در پاسخ به سوالی در ارتباط با روند مذاکرات از 

جمله مذاکرات اخیری که در دوحه بین ایران و 
آمریکا به صورت غیرمستقیم و با تسهیل گری 
اتحادیه اروپا برگزار شــد، اظهار کرد: مذاکرات 
در قطر در چارچوبی که قبال مشــخص شده 
بود شــکل گرفت و ادامه گفت وگوها براساس 
توافقی است که بین ما و طرف مقابل به صورت 
مشــخص آقای انریکه مورا در حــال رایزنی 
است، ان شــاءاهلل شکل می گیرد. این دیپلمات 
ارشــد کشــورمان ادامه داد: زمان و مکان این  
گفت وگو هــا نیز در تبادلی کــه بین ما و آقای 
مورا در جریان است، در حال نهایی سازی است.

قدردانی بلینکن از قطر برای میزبانی 
مذاکرات برجامی

از ســوی دیگر، وبــگاه وزارت امور خارجه 
آمریکا شــب گذشــته در بیانیه ای اعالم کرد: 
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امروز با محمد 
بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر 
گفت وگــو کرد. بلینکن و همتــای قطری اش 
درباره شــراکت آمریکا با قطر گفت وگو کرده 
و بر روی فرصت هــای همکاری بزرگ تری در 
زمینه مســائل منطقه ای تمرکــز کردند. در 
ادامه این بیانیه آمده اســت: وزیر امور خارجه 

از وزیر خارجه قطر بابت اعالم کردن تخصیص 
۶۰ میلیــون دالر دیگر در حمایت از نیروهای 
مســلح لبنان تمجید کرده و از قطر به خاطر 
کمک های دیپلماتیک به افغانســتان قدردانی 
کرد. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا می افزاید: 
وزیر امــور خارجه همچنین از تالش های قطر 
برای کمک به رســیدن به بازگشتی دوجانبه 
به اجرای کامل برجام]تواقق هســته ای[ و به 
ویژه میزبانی مذاکرات غیرمستقیم با ایران در 
دوحه تشــکر کرد. قطر اخیرا میزبان مذاکرات 
غیرمســتقیم ایران و آمریکا در زمینه احیای 

توافق هسته ای با تســهیل گری اتحادیه اروپا 
بوده اســت. انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا 
در ایــن مذاکــرات درباره مذاکــرات برجامی 
غیرمستقیم در صفحه توییترش نوشت: دو روز 
مذاکرات نزدیک در دوحه بر سر برجام داشتیم. 
متاسفانه هنوز پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا 
به عنوان هماهنگ کننده نسبت به حصول آن 
امیدوار بودند، به دست نیامده است. ما به کار با 
ضرورت بیشتر برای بازگرداندن ثبات منطقه ای 
و توافق کلیدی عدم اشــاعه هسته ای به مسیر 

خود ادامه خواهیم داد.

باقری خبر داد

چانه زنی با مورا درباره تعیین دور بعدی گفت وگوهای احیای برجام

وزیر امورخارجه کشــورمان با تاکید بر اینکه از مرحله 
ســو تفاهمات عبور کردیم، گفت:نشست سه جانبه وزرای 
خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در تهران برگزار می شــود. 
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، جیحون بایرام اف 
وزیرخارجــه آذربایجان ظهر دیروز)دوشــنبه( با حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار و گفتگو 
کرد. وزرای خارجی ایران و آذربایجان در ادامه با حضور در 

نشست خبری مشترک به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند.
در ابتــدای این نشســت خبــری امیرعبداللهیان وزیر 
امورخارجه کشــورمان گفت: در چارچوب مذاکرات امروز 
طیف گسترده ای از موضوعات دوجانبه را به طور ویژه مورد 
بحث و تبادل نظر قرار دادیم. مطلع هســتید که روســای 
جمهور دو کشــور طی ١۰ ماه گذشته دو دیدار با یکدیگر 
داشتند در جریان این دو دیدار به ویژه دیدار هفته گذشته 
آقــای الهام علی اوف و آیت اهلل رئیســی درخصوص مرحله 
جدید توســعه مناسبات دو کشــور گفت و گوهای سازنده 
و رو به جلویی را داشــتیم. ما بر تعمیق مناسبات دو کشور 
براساس حسن تفاهم، اعتماد، ومنافع متقابل دو کشور تاکید 
کردیــم. وزیر امور خارجه افــزود: در گفت و گوهای امروز 
بار دیگر موضوع تمامیت ارضی کشورها از جمله جمهوری 
آذربایجــان مورد تاکید ما قرار گرفــت. همچنین حمایت 
خودمان را از روند حل و فصل مسالمت آمیز ادامه مناقشه 
قره باغ بر پایه اصول شــناخته شده حقوق بین الملل مورد 

تاکید قرار دادیم.
امیرعبداللهیان بیان کرد: جمهوری اســالمی از ابتدای 
مناقشــه قره باغ همواره آمادگی خود را برای کمک به حل 
و فصل بحــران از طریق گفت  و گو اعالم کرد. ما همچنان 
آماده تداوم حمایت ها و مساعدتمان در این زمینه هستیم 
تا مســائل باقی مانده نیز بر مبنای احترام به تمامیت ارضی 
و حاکمیت طرفین و از مسیر گفت وگو های سیاسی حل و 
فصل شــود. وی عنوان کرد: معتقد هستیم که در شرایط 
جدید فرمت های منطقه ای که میان دو کشــور و یا با دیگر 
کشــورها وجود دارد باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد. در 
سفر هفته گذشــته ام به آنکارا با برادرم آقای چاووش اغلو 
توافق کردیم به زودی نشست سه جانبه جمهوری اسالمی 
ایران، جمهــوری آذربایجان و جمهوری ترکیه را در تهران 
در ســطح وزرای امور خارجه برگزار کنیم و امروز با برادرم 
جیحون درخصوص بازه زمانــی و تاریخ آن توافق خواهیم 
کرد. وزیر امور خارجه تصریح کرد: فرمت دیگری در سطح 
کارشناســان ارشد موسوم به اجالس ٣+٣ در منطقه قفقاز 
وجود دارد. این اجالس میان کارشناســان ارشــد و در گام 
بعدی وزرای خارجه آذربایجان، ارمنســتان، گرجســتان و 
روسیه و ایران و ترکیه برگزار خواهد شد. جمهوری اسالمی 
ایران در تاریخی که نسبت به آن توافق خواهیم کرد میزبان 

این اجالس در تهران و یا یکی از شهرهای کشورمان خواهد 
بود.

اعالم آمادگی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان 
برای سفر به تهران

امیرعبداللهیان گفت: ما یادداشــت رسمی را همزمان با 
سفر آقای جیحون بایراموف مبنی بر آمادگی رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان برای ســفر به تهــران دریافت کردیم. 
درخصوص نهایی شــدن و توافق بر سر تاریخ سفر رسمی 
رییس جمهور آذربایجان در ادامه نشست امروز پیشنهادات 
را مورد بررســی قرار خواهیم داد و از همینجا به آقای الهام 
علی اف برای سفرشــان به جمهوری اســالمی ایران خوش 
آمــد می گوییم.  وی افزود: همانطــور که می دانید انرژی و 
ترانزیت دو موضــوع مهم در همکاری هــای اقتصادی دو 
کشور اســت. وزیر نیروی کشورمان در سفری که در هفته 
جاری به آذربایجان خواهند داشت و برنامه ریزی سفر ایشان 
انجام شده است درخصوص بهره برداری از سد خداآفرین و 
قیزقلعه سی اقدام خواهند کرد گفت وگوهای مهمی در این 
رابطه میان روسای جمهور دو کشور هفته گذشته انجام شد.
وزیر امور خارجه بیان کرد: ما معتقد هستیم با توجه به 
ورود به گرمای تابستان هرچه سریعتر این دو پروژه ای که 
میان دو کشــور وجود دارد و به مرحله نهایی رسیده است، 
باید مورد بهره برداری قرار گیرد. امیرعبداللهیان تصریح کرد: 
بحث  سنکرون سازی شبکه برق و تبادل برق میان دو کشور 
در فصــول پرمصرف و با هدف تقویــت امنیت انرژی بین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان مورد توافق 

دو کشور قرار گرفته است.

وزیــر خارجه آذربایجــان با تاکید بر اینکــه آذربایجان 
خواستار عادی ســازی روابط با جمهوری ارمنستان است، 
گفــت: آمادگی خود را برای بازگشــایی حمــل و نقلی و 
ارتباطات بین المللی بین آذربایجان و ارمنستان اعالم کردیم. 
به گزارش ایرنا، در ادامــه وزرای خارجه ایران و آذربایجان، 
جیحون بایــرام اف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با بیان 
اینکه درخصوص تولید مشترک خودرو و تراکتور به توافقاتی 
با ایران دســت یافتیم گفت:تاسیس و بهره برداری از سد و 
نیروگاه برق و آبی یکــی از پروژه های مهم و دارای اولویت 

دو کشور است. 
وی ادامه داد: وزیــر خارجه آذربایجان با تاکید بر اینکه 
ساخت راه آهن رشت به آستارا آمادگی داریم تعهدات خود 
را اجرا کنیم.  وزیر خارجه آذربایجان تصریح کرد: امروز بعد 
از جنگ ۴۴ روزه که به اشــغال ٣۰ ساله اراضی جمهوری 
آذربایجــان پایان داد و در چارچوب حقــوق بین الملل به 
عدالت تاریخ تحقق بخشید موضع جمهوری آذربایجان تکرار 
کردیم که از این قرار است، آذربایجان خواهان عادی سازی 

روابط با جمهوری ارمنستان بعد از دوران جنگ است.
وی با بیان اینکه  بعد از ســی سال اشغال اولویت اصلی 
بازسازی و آبادانی عمرانی مناطق آزاد شده از اشغال است، 
گفت: آذربایجان قدم هایی را در این خصوص برداشته است 
و پنج ماده اصلی را برای امضای ســند صلح بین دو کشور 
کمک می کند، را تقدیم ارمنستان کردیم. همچنین آمادگی 
خود را برای بازگشــایی حمل و نقل جاده ای و ارتباط بین 
منطقه ای در آذربایجان و ارمنســتان و تحدید حدود مرزی 
بین ارمنســتان و آذربایجان را اعالم کردیم و پیشنهادهایی 

را ارائــه دادیم. بایرام اف افــزود:  همکاری های منطقه ای با 
اجرای پروژه های مشــترک با کشــورهای منطقه از جمله 
ایران،چارچوب همکاری ما را تشکیل می دهد.به عنوان آغاز 
با ساخت یک بیمارســتان و یک مدرسه را به شرکت های 
ایرانی واگذار کردیم ولی غیر از این ورود شــرکتهای ایرانی 
در شــهرک های صنعتی و مناطــق آزاد تجاری جمهوری 
آذربایجان پیش بینی شده اســت که معافیت هایی را برای 
شرکت های فعال در نظر گرفته شده است و به توسعه و رشد 

مناطق حاشیه خواهد انجامید.
وی ادامه داد: وزیر خارجه ایران به بحث محیط زیســت 
و رود ارس اشــاره کردند که دارای اهمیت زیادی برای من 

است. 
وی اظهار داشــت: در راستای این ســفر با جناب آقای 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی مالقاتی داشتیم و 
تبادل نظر با ایشــان انجام شــد همچنین بعد از این دیدار 
خدمت آقای رئیسی خواهیم رفت و مالقات با ایشان خواهیم 
داشــت، روابط بین دو کشور مبتنی بر اشتراکات تاریخی و 
فرهنگی و مبتنی بر همسایگی و برادری مردمان دو کشور 
اســت. وی ادامه داد: دو هفته قبل وزیر فرهنگ جمهوری 
آذربایجان به تهران سفر کرده بود و امروز وزیر نیروی ایران 

به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.
وزیــر خارجه آذربایجــان افزود: در گفتگوهــای امروز 
مذاکــرات در خصوص روابط دوجانبه و مســائل منطقه ای 
انجام شــد. علی رغــم اینکه ٣۰ درصــد افزایش مبادالت 
تجاری ٢۰٢١ در بین دو کشــور داشــتیم و همچنین ١۸ 
درصد در ۸ ماهه نخست سال ٢۰٢٢ نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته حجم تجارت بین دو کشور رشد یافته است، 
اما ظرفیت های تجاری و اقتصادی  دو کشــور باالتر از این 
ارقام است همچنین توافق کردیم که تکمیل و بهره برداری 
از پروژه های مشترک نیمه تمام را پیگیری کنیم و پروژه های 

جدید را تعریف و اجرایی کنیم.
بایرام اف گفت: در خصوص تولید مشترک خودرو و لوازم 
یدکی خــودرو، تولید تراکتور و ادوات کشــاورزی توافقات 
خوبی انجام شــد که بین دو کشور انجام خواهد گرفت. وی 
ادامه داد: همچنین تکمیل فاز دوم ســد و نیروگاه های برق 
آبی و بهره برداری و مشترک از آن یکی از پروژه های مهم و 
دارای اولویت است و از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. 
پروژه کریدور شــمال جنوب اهمیت خود را تاکنون بسیار 
ثابت کرده اســت و از اهمیت به ویژه در وضعیت سیاســی 
موجــود برخوردار اســت. بایرام اف تاکیــد کرد: جمهوری 
آذربایجان آمادگی دارد در باال بردن ظرفیت کریدور شمال-
جنوب و ساخت و تکمیل راه آهن رشت- آستارا -جمهوری 
آذربایجان و تکمیــل بارانداز ریلی در آســتارا- جمهوری 

آذربایجان تعهدات خود را اجرا کند.

امیرعبداللهیان خبر داد
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وزیرخارجه آذربایجان تاکید کرد

اراده مسئوالن ایران و جمهوری آذربایجان بر افزایش حجم تبادالت 


