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نقش البی باکو در رفتار ضدایرانی فرانسه
احسان موحدیان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد که در دنیای 
امروز البی های وابسته به هر کشور تالش می کنند برای حفظ منافع دولت های 
متبــوع خود تالش کنند ولی البی دولت الهام علی اف در کشــورهای مختلف 
جهان به دنبال این اهداف است: پنهان کردن فساد دولت علی اف، تخریب روابط 
کشــورهای مخالف باکو با دیگر کشورها و ضرب و شتم منتقدان الهام علی اف. 
دو کشــور ایران و فرانسه دارای دو تمدن بزرگ و باسابقه در دو قاره مهم جهان 
هســتند و حفظ روابط دو کشــور برای ارتقای صلح و امنیت در جهان اهمیت 
فراوانــی دارد. اما برخی نیروهای ثالث که حفــظ و ارتقای این روابط را به ضرر 

منافع خود می دانند برای تخریب آن تالش می کنند.
از جمله این نیروها باید به البی باکو در ایران و فرانسه اشاره کرد. یک نمونه 
روشــن در این زمینه تیره شــدن روابط دو کشــور بعد از انتشار کاریکاتورهای 
نشــریه شارلی هبدو اســت. برای صاحب نظران و کارشناسان مشخص بود که 
دولت فرانســه از چاپ کاریکاتورهای ضد ایرانی و ضداســالمی در این نشــریه 
حمایت نکرده و نشریه مذکور با تنها 55 هزار نسخه تیراژ جایگاه باالیی در میان 
مطبوعات فرانسوی ندارد. همچنین آشــکار بود که بخش عمده کاریکاتورهای 
مذکور با حمایت سازمان مجاهدین خلق )منافقین( طراحی شده اند. این سازمان 
عامل بسیاری از اقدامات تروریستی در ایران و عراق، کشتار مردم عادی و حامی 
صدام حسین در هشت ســال جنگ علیه ایران در دهه 80 میالدی بوده است. 
نیروهای این سازمان مدتی است به آلبانی منتقل شده اند و الهام علی اف در سفر 
به آلبانی مذاکراتی برای انتقال برخی از اعضای این ســازمان به مرز ایران برای 

فعالیت های تروریستی داشته است. 
اما البی باکو در تهران به خواســت الهام علی اف ایــن رویداد را به گونه ای 
جلوه داد که انگار نشریه شارلی هبدو، نشریه بسیار مهم و معتبری است و دولت 
فرانسه حامی و سفارش دهنده چاپ کاریکاتورهای مذکور بوده و به همین علت 
باید در برابر رویداد مذکور پاســخگو باشد. این البی اصرار داش دولت فرانسه به 
همین علت مجازات شود.  در نتیجه، این فشارها و مصاحبه ها و تحریک بخش 
قابل توجهی از افکار عمومی، انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران تعطیل شد.

البی باکو در فرانسه نیز نقش مخربی دارد. 

ویژه

اتهام زنی سفیر انگلیس در عراق به ایران
ســفیر انگلیس در عراق در تازه تریــن موضعگیری خود ادعاها و اتهاماتی 
را علیه جمهوری اســالمی ایران در ارتباط با وضعیت عراق، جنگ اوکراین و 

موضوع صلح آمیز هسته ای ایران مطرح کرد.
به گزارش ایرنا، »مارک برایســون ریچاردسون« ســفیر انگلیس در بغداد 
امــروز دوشــنبه در گفت وگو با پایگاه خبری »العربی الجدید« در پاســخ به 
این ســوال که »نظرش درباره تاکید عراق بر آمادگی برای سرپرستی )گفت 
وگوها( یا حمایت از بازگشــت گفت و گو بین غرب و ایــران پیرامون برنامه 
هســته ای این کشور چیست؟ با اتهام زنی و مقصر دانستن ایران گفت: عراق 
می تواند چنین نقشــی را در چارچوب تالش های خود بــرای رفع تنش ها و 
اختالفات در منطقه و جهان ایفا کند و ما از ایران انتظار داریم که حسن نیت 
را ابراز و آمادگی خود را از طریق انجام اقدامات واقعی شــامل متوقف کردن 
حمایت نظامی خود از جنگ روســیه علیــه اوکراین، متوقف کردن تهدیدات 
خود علیه شــخصیت ها در انگلیس و همچنین اجرای مجدد تعهدات خود در 

توافق هسته ای با غرب نشان دهد.
ســفیر انگلیس همچنین با دخالــت در روابط دوجانبه بین ایران و عراق و 
بدون توجه به مشــروع و قانونی بودن اقدام جمهوری اســالمی ایران در دفع 
تهدید خارجی از خاک عراق براساس حقوق بین الملل، در پاسخ به این سوال 
العربی الجدید که » ایران در اواخر سال گذشته حمالتی را در اقلیم کردستان 
عراق انجام داد و انگلیس به این موضوع چگونه نگاه می کند؟ گفت: حمالتی 
از این دست، چه از سوی ایران و چه از سوی هر کشور دیگری، غیرقابل قبول 
است برای اینکه حاکمیت عراق را نقض می کند و باید متوقف؛ و دیگر تکرار 
نشــود. ما مخالف هرگونه اقدامی هســتیم که تنش های منطقه ای را افزایش 
دهــد و عراق از روابط قوی و طوالنی مدت با ایران برخوردار اســت و باید در 

این روابط احترام متقابل به حاکمیت ملی و ثبات حاکم باشد.
ریچاردسون همچنین با بازی با کلمات به طور ضمنی تالش کرد که نقش 
ایران را در عراق منفی جلوه دهد و در پاســخ به این سوال العربی الجدید که 
» به نظر شــما ایران در عراق نقش منفــی ایفا می کند؟« گفت: ما معتقدیم 
که فعالیت های ایران در عراق و منطقه باید مثبت و شفاف و مبتنی بر احترام 
متقابل به حاکمیت ملی باشد و از تضعیف صلح و ثبات منطقه خودداری کند.

سفیر انگلیس در پاسخ به این سوال که »گشایش بین المللی و منطقه ای 
اخیر به روی عراق در دولت جدید این کشــور را چگونه ارزیابی می کنید؟« 
گفت: به اعتقاد ما، محمد شیاع السودنی نخست وزیر برای ایجاد روابط مثبت 
با همسایگان عراق و جامعه بین المللی تالش می کند و بغداد می تواند نقش 
مهم و مثبتی در کاهش تنش و پایین کشــیدن شعله بحران ها در منطقه ایفا 
کند و این همان چیزی اســت که مــا در تالش هایش برای بهبود روابط بین 

عربستان سعودی و ایران دیدیم و انگلیس از این تالش ها حمایت می کند.

ابالغ پیام قدردانی مقامات ایران به نخست وزیر عراق
محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد با دیدار »محمدشیاع السودانی« 
نخســت وزیر عراق دیدار و رایزنی کرد.به گزارش ایســنا در این دیدار ، دو طرف 
درباره روابط دوجانبه و مناسبات مشترک گفت وگو کردند.  السودانی در جریان 
این دیدار  تصریح کرد که عراق در موضع گیری ها اعتدال گراســت و در راستای 

تحقق ثبات در خاورمیانه همواره رویکرد گفت وگو را در پیش می گیرد.
 آل صادق نیز پیام قدردانی مقامات ایران از عراق برای نزدیک کردن دیدگاه ها 
و به نتیجه رسیدن تالش ها در مسیر تفاهم ایران و عربستان را به السودانی منتقل 
کرد. به گزارش ایسنا محمدکاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق همچنین روز 
گذشته نیز  با »عبداللطیف رشید« رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت وگو 
کرد. آل صادق در این دیدار دعوت نامه مکتوب ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
ایران برای سفر به تهران را به رئیس جمهوری عراق تحویل داد.رئیس جمهوری 
عراق نیز ضمن تقدیر و تشــکر از این دعوت گفت که در اولین فرصت به ایران 

سفر می کند.
رشید ضمن ابراز خرسندی نسبت به توافق ایران و عربستان خاطرنشان کرد 

که امیدوارم این گام منجر به تحوالت مثبت در منطقه و جهان شود.
وی همچنین بر اهمیت همکاری و هماهنگی مشترک میان تهران و بغداد که 

در راستای تقویت ثبات و امنیت در منطقه است، تاکید کرد.
رئیس جمهوری عــراق بر لزوم تالش جدی برای توقف درگیری ها و تحقق 
صلح و امنیت جهانی تاکید کرد. از سوی دیگر سفیر ایران در عراق از تالش های 
بغــداد در نزدیکی روابط تهران و ریاض و میزبانــی از چند دور مذاکره تقدیر و 
تشکر کرد. وی همچنین گفت که ایران خواهان تداوم همکاری مشترک با عراق 

و گسترش روابط دوجانبه است.

دیدار باقری با وزیرخارجه عمان
معاون سیاسی وزیر امور خارجه که به مسقط سفر کرده در دیدار با »بدر بن 
حمد البوسعیدی« وزیر امور خارجه عمان گفت: رمز موفقیت سیاست همسایگی 

ایران اعتماد متقابل سیاسی است.  
بــه گزارش ایرنا، »علی باقری« روز یکشــنبه در این دیدار با تمجید از نقش 
ســازنده سلطنت عمان در این خصوص تصریح کرد: توافق ریاض و تهران برای 
آغاز دوره جدیدی از مناسبات نشان داد سیاست همسایگی راهبرد هوشمندانه 

دولت برای تامین منافع ملی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی است.
وی افزود: رمز موفقیت سیاســت همســایگی ایران، اعتماد متقابل سیاسی 
و هدف این سیاســت راهبردی برقــراری ثبات و آرامــش در منطقه و ارتقای 
همکاریهای اقتصادی برای ترویج توسعه در همه کشورها و رفاه فراگیر برای همه 

ملتهای منطقه است.
بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان با استقبال از توافق اخیر جمهوریی 
اســالمی ایران با عربستان ســعودی برای برقراری مجدد روابط دو کشور اظهار 
داشــت: این توافق مبنایی برای تقویت روح همکاری و تعامل بیشتر کشورهای 

منطقه خواهد بود.
همچنین در این دیدار دو طرف درخصوص مســائل دوجانبه و منطقه ای به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
موضوعات توافق برای از سرگیری روابط جمهوریی اسالمی ایران و عربستان 
سعودی و گفت وگوهای منطقه ای به منظور تقویت صلح و امنیت در منطقه نیز 

از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.

پولیتیک

دیپلماسی

ســخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: 
ما آمــاده انجام تبــادل زندانیان بــا آمریکا 
هستیم و مشکل فنی طرف آمریکایی در این 

زمینه به خود آنها ارتباط دارد.
به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی در نشست 
خبری خود با خبرنگاران در این زمینه ادامه 
داد: در صورتی که طرف آمریکایی نسبت به 
این موضوع برخورد واقع بینانه داشــته باشد 
موضوع تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع 

کامال انسانی قابل انجام است.
وی در همیــن ارتباط گفت: در ماه مارس 
ســال گذشــته  میالدی توافق مکتوبی بین 
طرفین در این زمینه صورت گرفته و از سوی 
نماینده رســمی آمریکا نیز  این توافق امضا 

شد.
سکوت درباره برنامه دیدار وزرای 

خارجه ایران و عربستان
ســخنگوی وزارت خارجــه در مورد خبر 
منتشــر شــده به نقل از وال استریت ژورنال 
مبنی بر اینکه چین  به دنبال برگزاری نشست 
مشترک سران  شورای همکاری خلیج فارس 
بــا مقامات ایــران در پکن  اســت و آیا این 
خبر  از ســوی ایران تایید می شــود؟ گفت: 
من نمی توانم این موضــوع را با این جزئیات 
تاییــد کنم. آنچه که در مــورد نقش آفرینی 
دولت چین مطرح هســت و حائز اهمیت بود  
نقش آفرینی این کشور در از سرگیری روابط 
ایران و عربستان برای رفع سوء تفاهم ها  بود 

و این موضوع محقق شد.
وی ادامــه داد: فــارغ از اینکــه در مورد 
برگزاری این نشســت توافق شــده یا نشده  
ما از هرگونه تحــول دیپلماتیک که می تواند 
به همگرایی سیاســی کمک کند، اســتقبال 
می کنیم چرا که همگرایی سیاســی به تحقق 

منافع اقتصادی کشورها نیز کمک می کند.
ســخنگوی وزارت خارجه اعــالم کرد که 
جمهوری اســالمی ایران در نشست مشترک 
معاونین وزرای خارجه ایران و سوریه ، ترکیه 

و روسیه در مسکو  شرکت می کند.
توافق تهران و ریاض در چارچوب 

مذاکرات محرمانه و عالی
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد 
مطالب مطرح شــده در ارتباط با توافق ایران 
و عربســتان در نشریه آمریکایی وال استریت 
ژورنال و طرح این ادعا از ســوی این رســانه 
که قرار اســت فعالیت شبکه تلویزیونی ایران 
اینترنشــنال در پی توافق ایران و عربســتان 
تعطیل شــود، گفــت: توافق صــورت گرفته 
بین ایران و عربســتان در چارچوب مذاکرات 
محرمانــه و عالی انجام شــده اســت. عموماً 
رســانه ها  در مورد این توافق ها به گمانه زنی 
رســانه ای می پردازند ولی شما این حق را به 
ســخنگوی وزارت خارجه بدهید که در مورد 

گمانه زنی رسانه ای اظهار نظر نکند.
وی بــا تاکید بر اینکه توافق صورت گرفته 
بین ایران و عربســتان توافق خوبی اســت و 
امیدواریم روابط دو کشــور در ریل  طبیعی 
خود قرار بگیرد گفت : این که بین دو کشور 
اختالف نظر و مشــکالتی وجود داشته باشد 
یک امر طبیعی اســت و مهم این اســت که 
کشــورها در مورد این موضوعات اختالفی و 
حل آنها به روندهای دیپلماتیک پایبند باشند 
و امیدواریــم با تحول مثبــت صورت گرفته 
شاهد شــکل گیری روابط هم همراه با حسن 

نیت بین دو کشور باشیم.
ســخنگوی وزارت  امور خارجه همچنین 
در پاســخ به ســوالی مبنــی بــر اینکه در 

رســانه ها مطرح شــده که ایران متعهد شده 
به عربســتان به خاطر حملــه صورت گرفته  
به  آرامکو و حمله به ســفارت این کشور در 
تهــران غرامت پرداخت کنــد ، گفت: بعد از 
توافق  صورت گرفته بین ایران و عربســتان، 
شاهد شــکل گیری جریان های رسانه ای و با 
طرح برخی از موضوعات حاشــیه بوده ایم ، 
جریاناتی که می خواهند حاشیه بر  متن غلبه 
پیدا کند و اصل موضوع  یعنی حصول توافق 

را  تحت تاثیر قرار دهند.
وی ادامــه داد: در واقــع تالش هایی برای 
تحت شــعاع قــرار دادن این تحــول مثبت 
صــورت گرفته  و ما مایل نیســتیم که  این 

مسائل حاشیه ای را مورد توجه قرار دهیم.
چانه زنی درباره مساله یمن

وی همچنین در پاســخ به سوال خبرنگار 
المســیره  مبنی بر اینکه آیا در گفت وگوهای 
صورت گرفته بین ایران  و عربســتان توافقی 
نیز در ارتباط با یمــن صورت گرفته و اینکه 
آیــا ایــران با مقامــات ســعودی در ارتباط 
با مســئله بحــران یمن توافق کرده اســت؟ 
گفــت: گفت وگوهای صورت گرفته بین ایران 
عربستان در مورد مسائل دو جانبه بوده است. 
ایــران به نیابت از کشــوری مذاکره نمی کند 
مگر اینکه از ایران خواســته شــود در مورد 
یک مورد و یک پرونده نقش مثبتی داشــته 
باشــد. در ارتباط با یمن نیــز نگاه جمهوری 
اســالمی ایران مشخص اســت و ما همانطور 
که در گذشــته تالش کردیم نقش مثبتی در 
ارتباط با این موفقیت ها ایفا کنیم اکنون نیز 
برای ایفای نقش مثبت به درخواست سازمان 
ملل از تمام ظرفیت های خوب برای حل این 
بحران اســتفاده می کنیم. مــا در مورد یمن 
همانطور کــه بارها تاکید کرده ایم مردم یمن 

باید تصمیم بگیرند.
تردید درباره حسن نیت آمریکا

کنعانــی همچنین در پاســخ به ســوال 
دیگــری در مورد مباحث منتشــر شــده در 
مــورد  تبادل زندانیان میــان ایران آمریکا و 
همچنین بدعهدی آمریکا در اجرای توافقات 
گفت :  سابقه سوء دولت آمریکا در پایبندی به 
تعهدات و توافقات باعث ایجاد تردید نســبت 
به اجرای آن از ســوی دولت آمریکا  شــده 

است.
وی با اشاره به  مباحث مطرح شده در روز 

گذشته در بحث تبادل زندانیان و با بیان این 
که روند مذاکرات می بایســت به نتایج عملی 
منتهی بشــود و ما بارها تاکید کردیم که به 
دیپلماســی به عنوان بهترین مسیر برای رفع 
اختالفات اعتقاد راســخ و عملی داریم، گفت: 
در ارتبــاط با  موضوع زندانیان و در ارتباط با 
بقیه مسائل مذاکرات از طریق واسطه ها  ادامه 

داشته و دارد.
کنعانی ادامــه داد: در موضــوع زندانیان 
در ماه مارس ســال میالدی گذشته توافقات 
مکتوبی بین طرفین شــکل گرفت و از سوی 

نماینده رسمی آمریکا امضا شد.
وی ادامــه داد : طــرف آمریکایی در یک 
مرحلــه پذیرفت که این موضوع بدون ارتباط 
با روند مذاکرات رفع تحریم ها انجام بشــود و 
مبادله صورت بگیرد و البته در مقطع دیگری 

آن را به روند مذاکرات هسته ای گره زدند.
 کنعانی گفت: ما آمادگــی داریم که این  
کار به عنوان یک موضوع انســانی انجام شود 
و مشــکالت فنی طرف آمریکایی هم در این 
زمینــه به خودش ارتباط دارد. در صورتی که 
شاهد برخورد واقع بینانه طرف آمریکایی در 
موضوع تبادل  زندانیان به عنوان یک موضوع 
کامال انسانی باشــیم این تبادل و اقدام قابل 

انجام است.
وی در مورد مذاکرات هسته ای نیز گفت: 
روند مذاکرات  هسته ای با توجه به سابقه سوء 
عدم التزام دولت آمریکا به تعهداتش مستلزم 
ضرورت اخذ تضمین های قابل راستی آزمایی 
جهت کســب اطمینــان از پایبنــدی دولت  

آمریکا به هرگونه توافق جدید است.
ایفای نقش واسطه ها در مذاکرات 

غیر مستقیم تهران و واشنگتن
 کنعانی همچنین در پاســخ به سوال یک 
رســانه آمریکایی در مورد بحث تبادل پیام ها 
در مورد تبــادل زندانیــان و چرایی تکذیب 
توافق صورت گرفتــه برای انجام این موضوع 
از سوی  دولت آمریکا  تاکید کرد : مذاکرات 
از طریق واســطه ها که  ایفای نقش می کنند 
انجام شد. در این زمینه ما پیش از این توافق 
مکتوب میان دو کشور از طریق واسطه امضا 
کردیــم. طرفی کــه تکذیــب می کند دولت 
آمریکاســت. من شــما را ارجاع می دهم به 
مواضع ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا که 
در نشست اخیرش صراحتاً اشاره می کند که 

دولت آمریکا روی ایــن پرونده کار، تالش و 
پیگیری می کند. سوال من از طرف آمریکایی 
این اســت که در خأل و به طور یک جانبه و با 
خــودش دارد روی ایــن موضوع کار و تالش 
و پیگیری می کند؟ یا از طریق واســطه ها در 
چارچوب پیام هایی که رد و بدل می شود؟ در 
هر صورت توافق مکتوب وجود دارد در ارتباط 
بــا موضوع زندانیان در ارتبــاط با موضوعات 

هسته ای هم دیپلماسی فعال است.
وی تاکیــد کــرد: بنابرایــن اینکه دولت 
آمریکا چرا چنین ادعایی می کند باید ببینیم 
که مشــکل  دولــت آمریکا چیســت؟ آیا به 
مســائل داخلی دولت آمریکا بر می گردد؟ آیا 
به رقابت های سیاسی درونی دولت آمریکا بر 
می گردد؟ در هر حال این مشــکلی است که 
مرتبط با دولت آمریکا است و آنها باید در این 

رابطه توضیح دهند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا شما 
نســبت به تحقق این موضــوع  یعنی تبادل 
خوشبین هســتید، گفت: دیپلمات ها همواره 
خوش بین هســتند ولی هر توافقی دو طرف 
دارد و بایــد طرف هــای دیگر نیــز التزام و 

پایبندی خود را نشان دهند.
کنعانــی در پاســخ بــه ســوال خبرنگار 
آمریکایی که آیا توافق مکتوب صورت گرفته 
بیــن ایران و آمریکا درمــورد تبادل زندانیان 
توســط خبرنگاران قابل رویت است؟ گفت: 
در ایــن زمینه محدودیت هــای دیپلماتیک 
وجود دارد و ما به التزامات دیپلماتیک پایبند 
هستیم ولی همانطور که گفتم چنین توافقی 

وجود دارد.
 پیگیری آزادسازی پول های بلوکه 

شده ایران
ارشــد جمهوری اســالمی  این دیپلمات 
ایران در پاســخ به پرسشی درباره آزادسازی 
دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و 
عراق و ژاپن نیز گفت : آزادسازی دارایی های 
ایران یکی از موضوعات مورد توجه ماست که 
با اهتمام جدی در حوزه های سیاســی قابل 
پیگیری است. راجع به اصل بلوکه کردن این 
پول ها معترضیم و  این اقدام غیرقانونی است.
وی ادامه داد : دولت آمریکا  حق ندارد در 
ارتباط با مناسبات دوجانبه ، قانونی و رسمی 
ایران و دیگر کشــورها مداخله و از ابزارهای 
غیرقانونی برای ایجاد خلل در مناسبات پولی 

و مالی ایران و دیگر کشــورها استفاده و مانع 
ایجاد کند.

 کنعانی با بیان این که ایران در مذاکراتی 
کــه در حال انجام اســت این موضــوع را با 
جدیت دنبال می کند و امیدوار است در روند 
گفت وگوهای رفــع تحریم ها و گفت وگوهای 
دیپلماتیک شــاهد آزادســازی این دارایی ها 
باشیم، تصریح کرد : روند را مثبت می دانیم و 

امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.
امور خارجه جمهوری  ســخنگوی وزارت 
اســالمی ایران، خاطرنشــان کرد : در ارتباط 
با عراق روند مناســبات ما در مجموع از این 
اســت، چارچوب های خوبی  قاعده مستثنی 
برای مبادالت اقتصادی و تجاری دو کشــور 
داریــم. دولت عراق متعهد و ملتزم اســت و 
همواره تالش های حداکثــری انجام داده که 
فشارهای دولت آمریکا را حل و فصل کند. در 
مورد عراق مکانیســم ها و چارچوب های خود 
را داریــم و همکاری هــای مالی و پولی ما در 

چارچوب های مورد توافق ادامه دارد.
پرواز عرف هواپیمای

ایرانی در مرز آذربایجان
ارشــد جمهوری اســالمی  این دیپلمات 
ایــران درباره احضــار اخیر ســفیر ایران در 
باکــو  بــه وزارت خارجــه آذربایجــان طی 
روزهای اخیر نیز گفــت: این موضوع مربوط 
بــه پرواز یک هواپیمــا در محدوده مرزی دو 
کشور اســت. پروازی که انجام شد یک پرواز 
عــادی و متعارف بود که بــه صورت دوره ای 
در چارچــوب پایش مناطق مرزی ایران و در 
فضای داخلی ایران انجام شــد و در گذشته  
هم این پروازها انجام می شد. پرواز هواپیما به 
موازات مرز مشترک در فضای داخلی ایران و 
با فاصله مناســب از مرز آذربایجان انجام شد. 
اگر اتفاقاتی به سهو و اشتباه رخ دهد معموال 
رادارها و شــبکه های پدافندی در ارتباطات 

رادیویی هشدارهای الزم را می دهند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در ادامه خاطرنشــان کرد:  در ارتباط با 
ایــن پرواز هیچ هشــدار راداری و رادیویی از 
ســوی طرف مقابل  داده نشد. روند معمول 
در قوانین پروازی بین المللی این است که اگر 
تحول خارج از عرفی رخ داده شــود در همان 
چارچوب های فنی پیام و تبادل می شــود که 

این اتفاق رخ نداد.
کنعانــی گفت: ما بــا آذربایجان در حوزه 
دفاعی رابطه داریم ، ســفارت ما فعال است و 
وابســته دفاعی ما در آذربایحان  حضور دارد. 
اگر بنا به حسن نیت بود موضوع می توانست 
در ارتباط با سفارت ایران و وابسته دفاعی ما 
طرح شود و تبادل نظر و رفع سوءتفاهم شود.
کنعانی تصریح کرد : نمی توانیم این اقدام 
دولت آذربایجان در احضار ســفیر و رسانه ای 
کردن موضــوع  را توأم با حســن نیت و در 
قالب روابط عادی  بین کشــورهای از جمله 

کشورهای همسایه تلقی کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران گفت : ما با آذربایجان همسایه هستیم 
و در منطقه همسایگی و تعامل سازنده مورد 
انتظار و توقع جمهوری اسالمی ایران است و 
در مورد  اینگونه موضوعات تخصصی ، انتظار 
داریــم در چارچوب های تخصصی، مســائل  
مطرح و حل و فصل شــود. وی تاکید کرد : 
در موضوعات اختالفی، طرح مسائل در فضای 
رســانه ای و از پشت تریبون ها کمکی به حل 
و فصل نمی کند و نشــان دهنده حسن نیت 

نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

رفتارآذربایجانراتوأمباحسننیتنمیبینیم
آمادگی ایران برای تبادل زندانی با آمریکا

وزیر خارجه عربستان تاکید کرد

ریاض پیگیر دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان
وزیر امور خارجه عربســتان در اظهاراتی به 
جزئیات توافق تهران و ریاض برای از سرگیری 
روابط پرداخت. به گزارش ایســنا، فیصل بن 
فرحــان، وزیر خارجه عربســتان، در گفتگو با 
الشرق االوســط درباره انگیزه ریاض از توافق با 
ایران گفت که اصل در روابط بین الملل وجود 
روابط دیپلماتیک میان کشورهاست و این اصل 
زمانی که مربوط به دو کشور همسایه به وسعت 
عربستان و ایران باشد، قوی تر می شود زیرا این 
دو کشــور روابط دینی، فرهنگــی، تاریخی و 
تمدنی مشــترک با هم دارند. او گفت که این 
توافق بعد از دو سال مذاکرات در عراق و عمان، 
در نهایت با وساطت چین انجام شد و عربستان 
بــا توجه به نقش و مســئولیتش برای تقویت 
ثبــات و امنیت منطقه و جهــان به روند خود 
برای کاهش تنش و ایجاد آرامش ادامه خواهد 
داد. بن فرحان گفت که رســیدن به این توافق 
که منجر به احیای روابط سیاســی می شود به 
معنای حل تمام مســائل مورد اختالف نیست 

بلکه دلیلــی برای تمایل مشــترک دو طرف 
برای حل اختالفات از طریق گفتگوها، راه های 

مسالمت آمیز و ابزارهای دیپلماتیک است.
وزیر خارجه عربســتان گفــت: امیدواریم 
صفحه جدیدی از روابط را با ایران ایجاد کنیم 
و همکاری هایمــان را تقویت کنیــم زیرا این 
مســاله نتایج مثبتی در راستای تحقق ثبات و 
امنیت و شکوفایی برای دو کشور و تمام منطقه 

دارد.
او در پاسخ به این سوال که برای اجرایی کردن 
توافق و انجام مقدمات تبادل سفرا چه زمانی با 
وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد و آیا امکان 
آن وجود دارد که به زودی به تهران سفر کند، 
گفت: بر اســاس توافقی که انجام شد به زودی 
با وزیر خارجــه ایران دیدار خواهم کرد و طی 

دو ماه آتی اقدامات الزم برای ازسرگیری روابط 
دیپلماتیــک را انجام خواهیــم داد و طبیعی 
اســت که در آینده ســفرهای متقابلی انجام 
خواهیم داد. فیصل بن فرحان درباره پایبندی 
ایــران به بندهــای توافق و عــدم دخالت در 
امور داخلی دیگر کشــورها خاطرنشــان کرد: 
از مهم تریــن مقتضیات ایجاد صفحه جدید از 
روابط با تهران، پایبنــدی به توافق دوطرفه و 
بیانیه ســه جانبه تهران، ریاض و پکن اســت. 
بی شک منافع دو کشــور و همچنین منطقه 
در همکاری و هماهنگی مشــترک و تمرکز بر 
مســاله توسعه به جای سلطه گری است و این 
امر منجر به ایجاد امنیت و ثبات و شــکوفایی 
و تحقق آرزوی ملت های ما می شود. امیدواریم 
که طرف ایرانی نیز همین اهداف و خواسته ها 

را داشــته باشد و ما خواهان همکاری با آن در 
راســتای تحقیق این امر هستیم. وزیر خارجه 
عربستان در پاســخ به سوالی درباره به نتیجه 
نرســیدن توافق هســته ای، و برخس مسائل 
داخلی ایران گفت: درباره بخش های زیادی از 
این سوال صحبت نمی کنم زیرا مسائلی داخلی 
هستند اما چیزی که می توانم بگویم این است 
که ایران همســایه ماست و ثبات و توسعه آن 
منجر به ثبات و توسعه در تمام منطقه می شود 
و ما در عربســتان به جز خیر و خوبی چیزی 
برای ایران آرزو نمی کنیم. درباره تداوم تالش 
ایران برای گسترش توان هسته ای باید بگویم 
که این مساله بی شــک ما را نگران می کند و 
بار دیگر تکرار می کنیم که خواهان خالی بودن 
منطقه خلیج )فارس( و خاورمیانه از سالح های 

کشــتار جمعی هستیم و از تهران می خواهیم 
که تعهدات هســته ای خــود را اجرایی کند و 
همکاری هــای خود با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی را گسترش دهد و ما در راستای تضمین 
این مســاله به همکاری های خود با دوستان و 
هم پیمانانمان ادامه می دهیم. فیصل بن فرحان 
در پاسخ به این سوال که چرا چین میان تهران 
و ریاض واسطه شد و کشور دیگری این نقش را 
ایفا نکرد، گفت: همانگونه که در بیانیه مشترک 
آمده اســت عربستان از ابتکار عمل شی جین 
پینگ، رئیس جمهوری چین، استقبال کرد. از 
هیچکس پنهان نیست که چین روابط خوبی 
بــا دو طرف دارد و این امــر منجر به نزدیکی 
رویکردها شــد و امیدواریم که وساطت چین 
منجر به تقویت همزیســتی و امنیت مشترک 
در منطقه و تقویت حســن همجواری شــود. 
ایجــاد صلــح و ثبات و امنیــت در منطقه به 
سود هر سه کشور است تا بتوانند شراکت های 

منطقه ای و بین المللی داشته باشند.

یک اندیشــکده آمریکایی در گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف 
توافق عادی سازی روابط ایران و عربستان با کمک چین پرداخت و آن را 

عاملی برای کاهش تنش ها در منطقه خاورمیانه دانست.
به گزارش ایسنا، اندیشکده شورای آتالنتیک در گزارش خود از نظرات 
چند کارشــناس مختلف درباره توافق ایران و عربستان برای عادی سازی 
روابط که با میانجی گری چین انجام شــد، اســتفاده و این رویداد مهم را 
از جنبه های مختلف بررســی کرده است. دانیل شاپیرو، سفیر آمریکا در 
سرزمین های اشغالی در سال های ۲0۱۱ تا ۲0۱۷ و کارشناس اندیشکده 
شورای آتالنتیک در یادداشت خود درباره توافق عادی سازی روابط تهران 

و ریاض به بررسی تاثیر آن بر سیاست های منطقه ای ایران پرداخت و تاکید کرد که این رویداد موجب تغییر استراتژی 
اصلی جمهوری اسالمی ایران در منطقه که به ادعای او تالش برای تسلط بر خاورمیانه است، نخواهد شد.

دیپلمات ســابق آمریکایی نوشت: واشنگتن در مواجهه با این توافق که با میانجی گری چین انجام شد، می تواند نیمه 
پر لیوان و نیمه خالی آن را ببیند. نیمه پر این است که کاهش تنش های ایران و عربستان همان هدفی است که ایاالت 
متحده پیشــتر نیز با حمایت از دورهای قبلی چنین مذاکراتی در عــراق و عمان از آن حمایت کرده بود. این توافق در 
صورت اجرا می تواند به پایان جنگ در یمن، همان طور که ایاالت متحده به دنبال آن بوده اســت، کمک کند و تنش ها 
در عراق را نیز کاهش دهد. اما نیمه خالی لیوان، مشــاهده افزایش نفوذ چین از طریق نشان دادن توانایی این کشور در 
اعمال اهرم روابط سازنده خود با هر دو طرف رقیب در خاورمیانه است که ناراحت کننده بوده و گواه دیگری از تردیدها 

در منطقه، حتی در میان شرکای ایاالت متحده درخصوص قدرت ایستادگی ایاالت متحده است.

سرانجام شاهد صلحی نادر در خاورمیانه هستیم، نه بین اسرائیل و 
عربها بلکه میان عربســتان سعودی و ایران که دهه هاست پا بر گلوی 
هم دارند؛ آن هم صلحی که نه توسط ایاالت متحده بلکه با میانجیگری 
چین حاصل شــد. این توافق در زمره باالترین و دگرش دهنده ترین 
تحوالتی اســت که کسی می توانســت تصور کند، چرخشی که برای 
پایتخت های اطراف جهان، شــوک آور بود. اتحادها و هماوردی هایی 
که برای چندین نسل بر دیپلماسی حاکم بود، دستکم فعال وارونه شده 
اســت. توافقی که در گفت وگوهای پکن برای از سرگیری رابطه میان 
تهران و ریاض به دست آمد، دست کم نشان از یک بازآرایی موقت در 

اتحادها و رقابت های معمول دارد و واشنگتن را به حاشیه می راند. آمریکایی ها، که برای سه چهارم یک قرن، بازیگران کانونی 
خاورمیانه بودند و همیشه در چنین مواردی در اتاق حضور داشتند، اکنون خود را در حاشیه می بینند آن هم در لحظه یک 
دگرش چشمگیر. چینی ها، که سالها در این منطقه، تنها نقشی دست دوم داشته اند، ناگهان خود را به جایگاه یک بازیگر تازه 
قدرت رسانده اند و اسرائیلی ها، که مخ سعودی ها را علیه یک دشمن مشترک در تهران به کار گرفته بودند، اکنون حیرانند 
که کجای کار هستند. آمی هاوترون Amy Hawthorne، معاون مدیر پژوهش در پروژه دمکراسی خاورمیانه که یک گروه 
غیرانتفاعی در واشــنگتن است، می گوید: »این یک توافق بزرگ است. نمی شود آن را نادیده گرفت. آمریکا در حال حاضر 
نمی توانست چنین توافقی را بویژه با ایران میانجیگری کند چرا که با این کشور رابطه ای نداریم. اما در یک نگاه وسیعتر، 
کار درخشان چین، این کشور را وارد یک باشگاه دیپلماتیک تازه می کند و هرآنچه را آمریکا قادر بود از زمان روی کارآمدن 

بایدن در خاورمیانه بدست آورد، در سایه قرار می دهد.«

اندیشکده شورای آتالنتیک بررسی کرد

پیدا و پنهان عادی سازی روابط ایران و عربستان
نیویورک تایمز مطرح کرد

مرگ رویاهای اسرائیل با تفاهم ایران و عربستان


