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احیای برجام شکست خواهد خورد؟

طالبان ضمن اعالم محورهای نشست
دوحه:

ایران:

خط و نشانهای دیپلماتیک پیش از مذاکره

همه شروط را برای به رسمیت
شناخته شدن اجرا کردیم

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اعالم کرد،
این گروه در مذاکره بعدی خود با آمریکا در
دوحه مسائل سیاسی ،اقتصادی و کمکهای
انسانی را بررسی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری
الجزیره ،محمد نعیم ،سخنگوی دفتر سیاسی
طالبان گفت ،تمام همّ و غم طالبان کمک
به ملت افغانستان است که در حال حاضر
با مشکالت اقتصادی زیادی روبرو هستند و
طالبان سعی دارد آنها را حل کند .باید این
نظام سیاسی جدید پذیرفته شود زیرا مردم و
نظام یکی هستند.
وی افزود :خواهان اجرای توافقنامه دوحه
هستیم که بر عدم مداخله در امور داخلی
افغانستان و نیز کمک اقتصادی به ملت این
کشور و حمایت از آن تصریح دارد.
طالبان روز چهارشنبه اعالم کرده بود ،در
این مذاکرات با آمریکا که دومین نشست در
نوع خود از زمان کنترل این گروه بر قدرت در
افغانستان است ،صفحه جدیدی در روابط
سیاسی میان دو طرف باز خواهد شد.
نعیم در پاسخ به این سوال که طالبان با
مطالبات جامعه بینالملل برای مشروعیت
بخشی به آن چگونه برخورد خواهد کرد،
گفت ،طالبان تمامی شروط مورد نظر دولتها
و سیستمها در جهان را برای به رسمیت
شناختن خود عملی کرده است .سراسر
افغانستان تحت کنترل طالبان است .این
گروه امنیت را برای ملت افغانستان آورده و به
جنگ  ۴۰ساله پایان داده است .این دستاورد
مهمی برای همه است .حتی یک وجب از
خاک افغانستان تحت کنترل عناصر خرابکار
نیست و طالبان به فسادی که بیش از  ۲۰سال
ادامه داشت ،پایان داد .این گروه به هیچ کس
اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای
حمله به کشور دیگری استفاده کند.
پیش از این وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد،
در این دو روز مذاکره مسائل مختلفی همچون
مبارزه با تهدیدات داعش و القاعده و نیز
کمکهای انسانی بررسی خواهد شد.
نعیم درمورد مطالبات جامعه بینالملل
پیرامون احترام به حقوق بشر گفت :ما به
حقوق بشر به شیوهای که در جهان نظیر
ندارد ،احترام میگذاریم و همه کسانی که با ما
هنگام کنترل ما بر کشور جنگیدند ،بخشیدیم
کسی را به اسارت نگرفتیم یا نکشتیم .اگر
کسی میخواهد حقوق بشر را بیاموزد پیش
ما بیاید .ما به حقوق زن احترام می گذاریم و
هیچگونه کوتاهی در این زمینه وجود نخواهد
داشت اما باید در نظر گرفت که هر جامعه ای
ویژگی هایی دارد و امور باید طبق اصول آن
جامعه و ارزشهایش پیش برود .به دختران
اجازه داده شده در بسیاری از والیتها در
مقطع دبیرستان تحصیل کنند و این مشکل به
زودی حل خواهد شد زنان هم در بسیاری از
زمینهها مشغول هستند.
توماس وست ،نماینده آمریکا در افغانستان
ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکا با طالبان
را بر عهده خواهد داشت .وی قبال گفته بود،
هرگونه حمایت مالی و دیپلماتیک واشنگتن از
طالبان مستلزم شروطی معین است .طالبان
باید یک دولت فراگیر تشکیل داده و به
حقوق اقلیتها ،زنان و دختران احترام بگذارد
و فرصت برابری در حوزه آموزش و اشتغال
فراهم کند.
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«علی باقری کنی» مذاکره کننده ارشد ایران ،در
مصاحبه با نشریه انگلیسی ایندیپندنت لغو تمامی
تحریمها علیه ایران را شرط الزم برای موفقیت
مذاکرات هستهای در وین دانست.
دیپلمات کشورمان در ابتدای این مصاحبه گفت:
«اولین مذاکره دولت جدید ایران در روزهای آتی
برگزار خواهد شد و اگر آمریکا با یک سری شرایط
موافقت نکند ،با شکست مواجه خواهیم شد .هدف
مذاکرات در اصل این است که دولت بایدن به
توافقی بپیوندند که دولت ترامپ یکجانبه از آن
خارج شد .البته هرگونه پیشرفتی در این راستا باید
همراه با لغو تمامی تحریمها باشد و این تضمین ارائه
شود که دولتهای بعدی در آمریکا مانند ترامپ
یکجانبه از این توافق خارج نشوند».
علی باقری کنی در ادامه افزود« :متأسفانه
ت شکست خورده فشار حداکثری علیه ایران
سیاس ِ
از دولت دونالد ترامپ آغاز شد و همچنان در دولت
بایدن ادامه دارد .بایدن برای خروج از سردرگمی
سیاسی باید تمامی تحریمها را لغو کند».
در بخش دیگر این مصاحبه نماینده کشورمان به
تحوالت منطقه اشاره کرد و گفت« :فرار آمریکا از
افغانستان بار دیگر نشان داد که این کشور شریک
قابل اتکایی برای هیچ کشوری نیست ،اما ما در
تعامل با کشورهای منطقه هستیم».
هشدار آمریکا به ایران
نماینده آمریکا در سازمانهای بینالمللی مستقر
در وین روز پنجشنبه ایران را به عدم همکاری با
آژانس بینالمللی انرژی اتمی متهم و تهدید کرد
چنانچه این روال ادامه داشته باشد ،شورای حکام
آژانس برای رسیدگی به «این بحران» نشست

فوقالعاده تشکیل خواهد داد.
به گزارش فارس ،مقام آمریکایی گفت« :چنانچه
مسئله عدم همکاری ایران در مسائل مختلف از
جمله مسائل مطرح ذیل برجام و به خصوص
تضمین تداوم اطالع [آژانس] از سایت کرج فورا ْرفع
نشود ،شورا چارهای نخواهد داشت مگر اینکه قبل
از پایان سال جاری برای رسیدگی به این بحران،
نشست فوقالعاده تشکیل دهد ».لوئیز بونو ،نماینده
آمریکا در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین که
این بیانیه را صادر کرده ،از اقدام ایران در توقف
اجرای پروتکل الحاقی ابراز نگرانی کرده و گفته است:
«این اقدام بر توانایی آژانس برای ارائه ضمانتهای
الزم در خصوص نبود مواد و فعالیتهای هستهای
اعالمنشده در ایران اثر منفی میگذارد».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است« :ما
همچنین از تصمیم ایران در توقف اجرای کد اصالحی
 ۳.۱بر خالف تعهدات حقوقیاش نگران هستیم .بار
دیگر امروز تأکید میکنیم که کد اصالحی  ۳.۱از
لحاظ حقوقی برای ایران الزامآور است و این کد را
نمیتوان به صورت یکجانبه اصالح یا تعلیق کرد».
به گزارش فرارو ،نشست امروز شورای حکام
آژانس انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران
پایان یافت .به نظر میرسد شورای حکام منتظر
مذاکرات هفته آینده ایران و قدرتهای جهانی برای
احیای برجام است.
دو روز پیش رافائل گروسی به ایران سفر کرد تا به
توافقی تازه با تهران دست یابد اما این اتفاق رخ نداد
و او روز گذشته اعالم کرد که مذاکراتش بینتیجه

مقام ارشد آمریکایی:

آژانس پاسخ رویکرد مثبت و سازنده
تهران را ب ه طور مناسب نداده است

در حالی که چند روز به موعد هشتم آذرماه برای از سرگیری مذاکرات باقی نمانده است .دو طرف ماجرا یعنی ایران و آمریکا به صورت جداگانه برای یکدیگر
خط و نشان می کشند .در حالی که طرف آمریکایی عهد شکن معاهده بوده است اما همچنان با رویکرد طلبکارانه کار را دنیال می کند .با این حال اما هر دو
طرف بر مواضع خود پایبند هستند هرچند صحبت از امتیازدهی گام به گام هم می شود اما علی باقری کنی گفته که باید تمامی تحریم ها برداشته شود.

اولین مذاکره
دولت جدید
ایران در
رو زهای آتی
برگزار خواهد
شد و اگر
آمریکا با یک
سری شرایط
موافقت نکند ،با
شکستمواجه
خواهیم شد
بوده اما به تالشهایش برای رسیدن به توافق ادامه
میدهد.
بورل :یک فرصت واقعی پیش رو داریم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه
توییترش به محورهای گفتوگوی امروزش با وزیر
امور خارجه کشورمان پرداخته و بر اهمیت به
نتیجهرسیدن مذاکرات وین تاکید کرد.
به گزارش ایسنا،جوزپ بورل مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا درباره گفتوگوی تلفنی
امروزش با وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه
توئیترش نوشت :امروز پیش از مذاکرات وین با
حسین امیرعبداللهیان صحبت کردم .بازگرداندن
ش از پیش
برجام [توافق هستهای] به مسیر خود بی 
فوریت دارد.
بورل ادامه داد :ما یک فرصت واقعی پیش رو
داریم و باید با عملگرایی ،واقعبینی و حسن نیت به
سرعت مذاکرات درباره تمامی مسائل حل نشده را
به نتیجه برسانیم .همکاری کامل با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی مهم و کلیدی است.
همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
تنها راه برداشتن تحریمها را احیای برجام عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،جوزپ بورل ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در گفتوگوی تلفنی با حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره
به تماس های خود با تمامی طرفها به عنوان

مسئول هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام
گفت :در مذاکرات وین بحثهای فشرده و مفصلی
به ویژه بر روی موضوعات معوق و رفع تحریم ها
باید انجام بگیرد و احتمال اینکه همه بتوانند به شکل
اصلی برجام بازگردند ،وجود دارد.
جوزپ بورل با اشاره به تعهدات آمریکا گفت  :تنها
راه برداشتن تحریمها احیای برجام است که از این
طریق هم ایران به حقوق خود میریسد و هم جامعه
بین الملل از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران
اطمینان پیدا میکنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همه طرف ها
با رویکرد مثبت و عمل گرایانه و با اراده محکم برای
گفتگو درباره مسائل توافق نشده و رفع تحریم ها
وارد مذاکرات وین شوند.
امیرعبداللهیان :باید تضمین جدی و کافی وجود
داشته باشد
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان
و جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در گفتوگویی تلفنی درباره مذاکرات وین با یکدیگر
بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه کشورمان در این
گفتوگوی تلفنی تاکید کرد :اگر طرف های مقابل
آماده بازگشت به تعهدات کامل خود و رفع تحریم
ها باشند ،دستیابی به یک توافق خوب و حتی فوری
امکان پذیر است.

امیر عبداللهیان تاکید کرد :علیرغم عهد شکنی
آمریکا و سه کشور اروپایی در برجام ،ما با حسن
نیت و جدیت در مذاکرات وین حضور می یابیم و
خواهان توافق خوب و قابل راستی آزمایی هستیم.
وی افزود :بازگشت به برجام در عمل باید به
معنی پایبندی به تمام مفاد و محتوای آن باشد.
وزیر امور خارجه با تشکر از تالشهای جوزب بورل
به عنوان هماهنگ کننده گفت :روشن است که
نتیجه نهایی در شش دور مذاکرات وین به دست
نیامده ،لذا تمام مواردی که الزم است مورد حل و
فصل قرار گیرند از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی
مورد توجه قرار دارد.
ن تاکید کرد :باید تضمین جدی
امیرعبداللهیا 
و کافی وجود داشته باشد که آمریکایی که به آن
اعتمادی وجود ندارد دوباره از برجام خارج نخواهد
شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رفتار
متناقض آمریکاییها و عدم تطابق حرف و عمل
آنها گفت :کاخ سفید همزمان با اعالم آمادگی برای
بازگشت به برجام  ،در هفته های اخیر طی دو
مرحله اشخاص و شرکتهای ایرانی را تحریم کرد،
لذا باید در عمل  ،همگان شاهد اراده و اقدام جدی
برای لغو کامل تحریم ها باشند.
امیر عبداللهیان اظهار کرد :غرب باید با رویکرد
جدید و سازنده به وین بیاید.

از دخالت در خاورمیانه درسهای سختی گرفتیم

هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا به
اشتباهات آمریکا در خاورمیانه در  ۲۰سال گذشته اذعان کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نشنال نیوز ،برت مک
گورک ،هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا
گفت :از سیاستهای سه رئیس جمهوری گذشته درسهایی آموخته
ام که نشان میدهد واشنگتن مدام در حال پیاده کردن استراتژی
بازگشت به اصول اولیه در امور خارجی و اعمال سیاستهای تغییر
رژیم است.
مک گورک در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه نشنال در پایان
نشست منامه گفت :اگر به  ۲۰سال گذشته نگاه کنید دولت جورج
دبلیو بوش دستور تحول منطقهای را میخواست در خاورمیانه اجرایی
کند .حمله به عراق بخشی از همین سیاست بود .بوش به دنبال ملت
سازی و سرمایه گذاریهای هنگفت برای تغییر رژیم بود و هزینههای
بسیار زیادی را نیز در این جهت انجام داد .من همه اینها را از نزدیک
دیدم .او ادامه داد :دولت اوباما روش متفاوتی را در پیش گرفت ،ولی
همچنان امیدوار بود در دوران ریاست جمهوریش تغییرات چشمگیری
در زمینه تغییر رژیم در منطقه را ببیند .دونالد ترامپ گفت نمیخواهد
در خاورمیانه سرمایه گذاری کند ،اما عمال ً با سیاستهایی که تعیین
کرد در یک راستا با سایر روسای جمهوری آمریکا حرکت کرد.
گورک همچنین تاکید کرد :دولتهای قبلی همگی اهدافی را دنبال
میکردند که برخالف منافع آمریکا بود و منجر به درسهای سختی
برای کشورمان شد.
او مدعی شد :دولت فعلی آمریکا ،اما به دنبال تقویت روابط و
گسترش همکاریها با متحدانش در منطقه خاورمیانه است و این
سیاست را مزیت نسبی منحصر به فرد خود میداند.
مک گورک در این مصاحبه به جزئیات بیشتری از سیاستهای جو

بایدن در منطقه اشاره نکرد و اینکه دولت فعلی چگونه میخواهد با
متحدان جهان عرب خود وارد تعامل شود؛ وی تنها به این نکته اشاره
کرد که ما عمیقا ًمتعهد به تقویت توان دفاعی شرکای خود در خاورمیانه
هستیم.
او تصریح کرد :تمام سیاستهای فعلی با مطالعه و بررسی دقیق
حقایق و رایزنی با متحدان تعیین شده و باید به صراحت بگویم که این
بار میخواهیم از منافع و دوستان خود به شدت محافظت کنیم.
برت مک گورک در ادامه این گفتوگو مدعی شد :در صورت شکست
مذاکرات هستهای با ایران ممکن است رژیم صهیونیستی تصمیم بگیرد
تاسیسات هستهای ایران را از بین ببرد.
این مقام آمریکایی ،اما در ادامه به این سوال که آمریکا تا چه حد
با سیاستهای رژیم صهیونیستی در قبال ایران موافق است و با او
همراهی خواهد کرد پاسخی نداد .او گفت :ما و متحدانمان متعهد
هستیم که ایران نباید هرگز به سالح هستهای دسترسی پیدا کند.
او ادامه داد :آمریکا در تالش است تا شبکههای دفاعی و نظامی
عربستان را تقویت کند .این کار میتواند تاثیر پایدارتری بر روابطمان
و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده داشته باشد .کنگره آمریکا هم
از فروش تسلیحات توسط دولت بایدن برای کمک و تقویت نظامی
عربستان کامال ًآگاه است.
مک گورک در ادامه این مصاحبه ضمن انتقاد از نیروهای انصارالله
در یمن مدعی شد :شکی نیست که نیروهای انصارالله متجاوز هستند.
برای همین میخواهیم به دنبال راههای متفاوت برای کاهش تنشها در
یمن با همکاری عربستان باشیم.
او تاکید کرد :ما میخواهیم در سوریه بمانیم گرچه در این سالها
درسهای سختی گرفته ایم .ولی به هر حال اینجا خاورمیانه است و
برای رسیدن به اهداف باید خودتان را به دردسر بیندازید .ما با مشورت

دوستان و شرکای منطقهای خود نگاهی جامع به وضعیت فعلی سوریه
داریم.
این مقام ارشد آمریکایی در مورد جنگ سوریه مدعی شد :ما در تمام
این سالها تحریمها را حفظ کردیم و به لزوم آنها تاکید داشتیم .اما در
تمام این سالها همیشه تالش کردیم کمک به مردم سوریه را فراموش
نکنیم و هیچ کدام از تحریمهای ما تا به حال مانع رسیدن کمکهای
بینالمللی بشردوستانه به مردم سوریه نشده است!
مک گروک افزود :ما قصد داریم در سوریه بمانیم و نیروهایی داریم
که میخواهیم برای مبارزه با داعش در شمال کشور مستقر کنیم .او در
مورد حمالت رژیم صهیونیستی به بخشهایی از سوریه گفت :ما کامال
از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکنیم! این سخنان در حالی
انجام شد که در ماههای اخیر برخی مقامات عالی کاخ سفید شخصا به
برخی کشورهای منطقه سفر و با سران این کشورهای در مورد تحوالت
منطقه و اهداف واشنگتن دیدار و گفتوگو کرده اند.
جان مرشایمر ،استاد روابط بینالملل دانشگاه شیکاگو و سردمدار
رئالیسم تهاجمی معتقد است پس از جنگ سرد ،ایاالت متحده از دهه
 ۹۰میالدی سیاستهای اشتباه زیادی را در خاورمیانه دنبال کرد .اوج
این اشتباهات به دکترین جرج بوش پسر که تغییر رژیم بود مربوط
میشود که هم اینک نیز ادامه دارد.
مرشایمر بر این باور است که دخالت نظامی آمریکا در خاورمیانه
اشتباه بوده و تالش برای ملت سازی حماقتی بیش نیست .او تاکید
دارد که واشنگتن باید از مداخله در خاورمیانه اجتناب کرده و تمرکز
خود را بر مهار چین به عنوان یک قدرت هم تراز قرار دهد .رئالیستها
ظهور چین را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا میدانند و
معتقدند هزینه کردن نظامی واشنگتن در سایر مناطق مانند اروپا و
خاورمیانه در شرایط فعلی اشتباه است.

سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان
ملل متحد در وین تصریح کرد :تهران به تعهدات
خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس
پایبند است و تمام تالش خود را در این زمینه به
منظور رفع نگرانیهای فنی آژانس به کار گرفته
است.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا غائبی ،سرپرست
نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در
وین در نشست بررسی موضوعات پادمانی بین
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ،تصریح
کرد :جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود
ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس ()CSA
پایبند است و تمام تالش خود را در این زمینه به
منظور رفع نگرانیهای فنی آژانس به کار گرفته
است.
وی در این نشست افزود :واقعیت این
است که هیچ موضوع پادمانی در خصوص
فعالیتهای هستهای کنونی ایران که همواره
نیز در گزارشهای مختلف تایید شده ،وجود
ندارد .ایران همچنین داوطلبانه به تعامالت
مختلف عملی و سازنده خود با آژانس ادامه داده
و از نزدیک با آژانس برای رسیدگی به سواالت
مربوط به چند موضوع بی اهمیت همکاری کرده
است .متأسفانه ،رویکرد مثبت و سازنده نشان
دادهشده توسط ایران ،بهطور مناسب از سوی
آژانس پاسخ داده نشد که میتواند مانعی برای
تعامالت آتی بین دو طرف شود.
غائبی در ادامه گفت :تعامل جمهوری اسالمی
ایران با آژانس بر اساس تعهدات مندرج در
موافقتنامه جامع پادمان ( )CSAهرگز کاهش
نیافته است .ایران بر عزم خود برای ادامه تعامل
سازنده و همکاری با آژانس کامال ً در راستای
تعهداتش ذیل  CSAتاکید میکند .برای انجام
این کار ،احترام به سه اصل شناخته شده
استقالل ،بی طرفی و حرفهای بودن ،و خودداری
از درگیر شدن در هر گونه دعوای سیاسی برای
منافع هر دو طرف بسیار مهم است .در این
مقطع ،بر همه ما از جمله آژانس و کشورهای
عضو الزم است که ضمن در نظر گرفتن محتوای
کنونی بیانیهها ،منافع بلند مدت آژانس را از
جمله با اجتناب از ورود به هرگونه مداخالت با
مالحظات سیاسی در نظر بگیریم.

فرانسه و ایتالیا ،معاهدهای تاریخی
امضا کردند
نخست وزیر ایتالیا و رئیس جمهوری فرانسه
معاهدهای تاریخی را در کاخ ریاست جمهوری
ایتالیا امضا کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانس
 ،۲۴رهبران فرانسه و ایتالیا که از قدیم روابط
تاریخی ،فرهنگی و زبانی زیادی با یکدیگر
داشتهاند ،در یک کنفرانس خبری مشترک،
عالوه بر تاکید بر روابط نزدیک خود ،تعهد
مشترک خود نسبت به اتحادیه اروپا را نیز یادآور
شدند.
ماریو دراگی ،نخست وزیر ایتالیا امضای این
معاهده را یک لحظه تاریخی دانست که همسو
و سرعت بخش به فرایند یکپارچگی اروپاست.
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه
نیز گفت ،این معاهده م ُهری بر یک دوستی
عمیق است و افزود :ما به عنوان بنیانگذاران
اتحادیه اروپا ،از اروپایی یکپارچهتر ،دموکراتتر
و مستقلتر حمایت میکنیم.
این معاهده در حالی به امضا رسید که تنها
چند هفته به آغاز ریاست فرانسه بر اتحادیه
اروپا باقی مانده و این قاره بطور کلی ،شاهد
تغییرات زیادی است.
خروج آشفته انگلیس از اتحادیه اروپا و
منازعات میان دموکراسیهای لیبرال و همسایگان
شرقیشان ،اتحادیه اروپا را به هم ریخته است؛
این در حالی است که آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان و رهبر دوفاکتوی این اتحادیه ،سرانجام به
دنبال انتخابات ماه سپتامبر سال جاری ،از این
سمت کنارهگیری میکند.
این معاهده که به دلیل امضا شدن در کاخ
کوئیرینال ایتالیا ،به معاهده کوئیرینال معروف
شده است ،طیف وسیعی از مسائل را پوشش
میدهد ،از جمله مسائل اقتصادی ،صنعتی،
فرهنگی  ،تحصیلی ،امنیتی و همکاریهای
فرامرزی و همچنین روابط خارجه.

روزنامه روسی:

آنکارا به همراه باکو در قفقاز جاهطلبیمیکند
روزنامه روسی در مقاله ای نوشت :آنکارا شروع به نشان دادن جاه طلبی
های ژئو سیاسی کرده که در اتحاد با باکو ،یک عامل قدرتمند در شمال ایران را
ایجاد می کند.
به گزارش خبرآنالین ،تاراسوف استانیسالف در مقالهای برای روزنامه رگنیوم
روسیه نوشت :دولت جدید ایران به پیروزی های سیاسی در عرصه خارجی و
کاهش تنش سیاسی در عرصه داخلی نیاز دارد .اما ،فعال ،در تهران ،در حال
هضم واقعیت های ژئوپلیتیک جدیدی هستند که پس از جنگ دوم قرا باغ در
منطقه ایجاد شده است .تصمیم های مهم در راه است.
سعید خطیب زاده خبر داده که احتمال دارد ،ابراهیم رئیسی در روز  ۲۸ماه
نوامبر در دوشنبه ،و در حاشیه اجالس سازمان همکاری های اقتصادی با الهام
علی اف دیدار کند .خطیب زاده این رویداد احتمالی را با سفر شاهین مصطفی
اف به تهران مرتبط دانست .از قرائن چنین برمی آید که در جریان مذاکرات
مصطفی اف در تهران ،دیدار شخصی دو رئیس جمهور بحث و بررسی شده
است.
گفتنی است که در روابط رئیسی و علی اف ،ظرافت های خاصی از ویژگی
بزاده میگوید که برای روسای
های پروتکلی با زمینه سیاسی وجود دارد .خطی 
جمهوری دو کشور ،دیدارهای دو جانبه در چارچوب اجالس ها امری طبیعی

است .در حقیقت ،چنین نیز است .اما اصطالح «دیدار در حاشیه» نشانگر
مشخصه مهمی است :این رویداد اصلی نیست که به خاطر آن ،به اجالس آمده
باشند ،اگرچه ،نباید دستیابی به برخی از توافقها و بروز تغییرات در مواضع
کشورها در چنین قالبی را رد کرد .موضوع از این قرار است که پس از جنگ دوم
قرا باغ ،میان ایران – ترکیه – آذربایجان ،شکاف هایی ایجاد شد که طرفین به
دالیل گوناگونی و با انگیزه های متفاوت برای سرپوش گذاشتن آن تالش کردند.
در حال حاضر ،تهران در سیاست خود در منطقه تجدید نظر می کند .در
گذشته ،در آنجا ،سلطه طلبی روسیه حاکم بود و اکنون ،آنکارا شروع به نشان
دادن جاه طلبیهای ژئوپلتیک کرده که در اتحاد با باکو ،یک عامل قدرتمند در
شمال ایران را ایجاد می کند .واقعیت عینی این است که این نیرو به طور بالقوه،
قادر است ،بر روند رویدادها در مناطقی از ایران که آذری نشین هستند ،تاثیر
گذار باشد.
افزون بر آن ،تهران آشکارا ،از نگرانی خود از افزایش روز افزون نفوذ اسرائیل
در آذربایجان سخن می گوید .اما ،در حال حاضر ،ایران برای انجام یک بازی
ژئو سیاسی مستقل در ماورای قفقاز ،به غیر از منابع تاریخی و نمادین از منبع
دیگری برخوردار نیست .از این رو ،از میان تمامی گزینه های پیشنهادی ،یکی را
ترجیح می دهد که در گذشته ،کمتر مورد انتظار بوده است :ایجاد نوعی کمربند

محافظ در اتحاد با روسیه.
در حال حاضر ،تهران تحت تاثیر جدی دو عامل قرار دارد :سیاست های
مرتبط با انزوای آن در عرصه بین المللی و مهار آن در ماورای قفقاز که غرب
خواهان آن است و همچنین ،تالش های فزاینده اقوام خاص (آذری ها و کردها)
برای حفظ هویت خود .ایران در تالش است تا زمان کسب کند .در تهران به این
موضوع واقف هستند که پویایی تغییرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ،توزیع مجدد
عرصه های نفوذ را در دستور کار قرار می دهد.
بیجهت نیست که بسیاری از کارشناسان فعال شدن سیاست ایران در
رویکرد روسیه را با هدف تشکیل کمربند حفاظتی در ماورای قفقاز مرتبط
می دانند .از این رو ،مکث ایران در برقراری روابط جدید با ترکیه و آذربایجان
قابل درک است .در حال حاضر ،تهران نیاز به پیروزی مهمی دارد که معنای
آن ،کاهش تنش های داخلی در رابطه با گروه های قومی مانند عرب های
اهواز ،بلوچ ها در جنوب شرقی و کردها در شمال غربی و آذری ها در شمال
کشور می باشد.
بیجهت نیست که درگیری با آذربایجان و مشکالت با ترکیه در پس زمینه
برنامه های اطالعاتی ایران محو شده است تا فرصتی برای گرم شدن روابط
دیپلماتیک ایجاد شود .در تهران ،در حال هضم واقعیت های ژئوپلیتیکی جدید

هستند .احتمال دارد که شراکت راهبردی میان ترکیه ،ایران و آذربایجان تحقق
نیابد و این مثلث فرو بریزد .باید منتظر ماند و دید که در آینده چه اتفاقی
خواهد افتاد.

