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احتمال سفر رئیسی به ترکیه

وزیر خارجه ترکیه در سخنانی اعالم کرد که 
هفته آینده دیداری با همتای ایرانی اش خواهد 

داشت. 
با  ترکیه  خارجه  وزیر  اوغلو،  چاووش  مولود 
اشاره به اینکه دیداری با حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران داشته است، عنوان کرد که در 
روز سه شنبه دیدار مجددی با همتای ایرانی اش 
که  کرد  عنوان  ادامه  در  وی  داشت.  خواهد 
»رئیس  جمهوری ایران می تواند طی روزهای آتی 

از ترکیه بازدید کند«.

اهداف طالبان از الگوبرداری 
سیاست های آبی ترکیه

تاکید  با  افغانستان  مسائل  کارشناس  یک 
ترکیه  وضعیت  بداند  باید  طالبان  که  این  بر 
منابع  از  برداری  بهره  درمسائل  افغانستان  و 
مدل  گفت:  دارد،  تفاوت  سازی  سد  و  آبی 
شمال-جنوبی بودن ترکیه با شرایط افغانستان 
اسالمی  امارت  مسئولین  و  است  متفاوت 
که  این  ضمن  نیستند.  مساله  این  متوجه 
توسعه  برای  گذاری  سرمایه  جذب  دنبال  به 

درازمدت هستند. 
ایسنا درباره  با  نوروزی در گفت وگو  مجتبی 
سفر سرپرست وزارت آب و انرژی امارت اسالمی 
به ترکیه و این که آیا طالبان به دنبال الگوبرداری 
از سیاست های آبی ترکیه و حل منازعات آبی 
است؟ گفت: اینکه طالبان روی ظرفیت ترکیه در 
مسائل آب حساب باز کرده ممکن است به الگو 
برداری از نوع نگاه ترک ها به مساله سدسازی 
در  خود  بودن  باالدست  مزایای  از  استفاده  و 

موضوع آب گرایش داشته باشند.
وی افزود: سیاست های ترکیه طی بیش از یک 
دهه گذشته منجر به مشکالت زیست محیطی 
پایین دست و کشورهای همجوار  گسترده در 

شده است.
این کارشناس مسائل افغانستان خاطرنشان 
و  ترکیه  وضعیت  بداند  باید  طالبان  کرد: 
موقعیت جغرافیایی  و  دارد  تفاوت  افغانستان 
افغانستان و جهت وزش باد در این کشور به 
مشکالت  تغییر،  صورت  در  که  است  گونه ای 
زیست محیطی به داخل افغانستان برمی گردد 
و غرب این کشور و برخی از شهرها با مشکالتی 
مواجه می شوند که عمال زندگی کردن در آنها 

مختل می شود.
نوروزی ادامه داد: بنابراین مدل شمال-جنوبی 
بودن ترکیه با شرایط افغانستان متفاوت است 
مساله  این  متوجه  اسالمی  امارت  مسئوالن  و 
نیستند. ضمن این که به دنبال جذب سرمایه 
افغانستان  مدت  دراز  توسعه  برای  گذاری 

هستند.
وی ادامه داد: در واقع مسئوالن امارت اسالمی 
به دنبال جذب پول و سرمایه ولو به صورت کوتاه 
مدت هستند و ترک ها هم نشان داده اند که در 
اینگونه شرایط تاکتیکی برخورد می کنند تا بتوانند 

بهره برداری کنند.
درباره  افغانستان  مسائل  کارشناس  این 
اینکه اقدامات طالبان در این زمینه چه تبعاتی 
برای ایران خواهد داشت؟ گفت: ما در زمینه 
مسائل مربوط به آب به طور مداوم گفت وگو 
و دیپلماسی دو جانبه داشته ایم و در دستور 
اقدامی  که  در صورتی  اما  دارد  قرار  کار جدی 
انجام شود، ایران هم به لحاظ زیست محیطی 
مشکالت  همچنین  و  انسانی  و  جغرافیایی  و 

اشتغال و امنیت تحت تاثیر قرار می گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: در هر حال جمهوری 
اسالمی ایران از سطح باالتر و قدرت برخوردار 
است و در چنین شرایطی حتما گزینه جایگزین 
دارد در مقابل بعید است طالبان بتواند گزینه 

های جایگزینی داشته باشد.

اتهام زنی عربستان و مصر به ایران
در  مصر  و  سعودی  عربستان  خارجه  وزیران 
یک بیانیه سراسر اتهام به ایران خواستار پایبندی 

تهران به اصول بین المللی شدند. 
به گزارش ایرنا از پایگاه الیوم السابع فیصل بن 
دور  پنجمین  پایان  در  الشکری  و سامح  فرحان 
همفکری  و  همکاری  کمیته  گوهای  و  گفت  از 
عربستان و مصر در ریاض بیانیه ای سراسر اتهام 

نسبت به ایران صادر کردند.
وزرای خارجه مصر و عربستان در این بیانیه بر 
لزوم پایبندی کامل ایران به تعهداتش بر مبنای 
اتمی  از گسترش سالح های  معاهده جلوگیری 
که از دستیابی به سالح اتمی جلوگیری می کند 
و تضمین کننده صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 

ایران است تاکید کردند.
دو طرف حمایت خود را از تالش های کشورهای 
عربی برای وادار کردن ایران به پایبندی به اصول 
بین المللی به منظور خودداری از دخالت در امور 
داخلی کشورهای عربی و احترام حسن همجواری 
و جلوگیری از اقداماتی که به برهم خوردن ثبات 
منطقه منجر می شود از جمله حمایت از گروه 
و خطوط  دریانوردی  تهدید  و  نظامی  های شبه 

بازرگانی بین المللی اعالم کردند.
تاکید بر اهمیت تقویت نقش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، حفاظت از سازوکار منع انتشار سالح 
های اتمی و اهمیت حمایت از تالش ها برای ایجاد 
منطقه عاری از سالح های اتمی و کشتار جمعی 
مشترک  بیانیه  بندهای  دیگر  از  خاورمیانه  در 

عربستان و مصر است.
عربستان و مصر با هرگونه تالش از سوی طرف 
داخلی  امور  در  دخالت  برای  ای  منطقه  های 
کشورهای عربی و تهدید ثبات آن ها و نقض 
منافع ملت های آن از طریق تحریک مذهبی 
یا نژادی یا تروریسم و گروه های تروریستی یا 
اندیشه های توسعه طلبانه که حاکمیت کشورها 
کند  می  نقض  را  همجواری  حسن  مبانی  و 

مخالفت کردند.
برای  تالش  مصر  و  عربستان  خارجه  وزیران 
آسیب زدن به امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، 
تنگه باب المندب و دریای سرخ را محکوم و بر 
منظور  به  تالش ها  تقویت  و  افزایش  اهمیت 
تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراهه ها تاکید 
کردند و خواستار مقابله با چنین اقداماتی شدند 
و  ای  منطقه  ثبات  و  امنیت  برای  تهدیدی  که 

جهانی بشمار می رود.

ایجاد منطقه آزاد تجاری محور سفر 
امیرعبداللهیان به مسکو

کرد  اعالم  روسیه  خارجه  وزارت  سخنگوی 
که در سفر هفته آینده حسین امیرعبداللهیان 
الوروف  با  دیدار  و  مسکو  به  ایران  وزیرخارجه 
همتای خود، دو طرف در درباره احیای برجام و 
توافقنامه کامل منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسالمی ایران گفت 

و گو خواهند کرد. 
به گزراش ریانووستی ماریا زاخارووا، سخنگوی 
دیدار  در  کرد  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
۱۷ ژانویه ) ۲۷ دی( سرگئی الورورف وزیرخارجه 
روسیه با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود 
در مسکو روند احیای برجام، موضوعات در دستور 
کار دوجانبه و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار 

خواهد گرفت.
است  قرار  نشست  این  در  گفت:  زاخارووا 
تعدادی  مورد  در  عالقه مندانه  نظر  تبادل  به 
جمله  از  منطقه ای  و  بین المللی  موضوعات  از 
وضعیت برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه 
هسته ای ایران )برجام( و تعامل بین دو کشور در 

این مورد پرداخته شود.
وی افزود: پلتفرم های بین المللی از جمله 
شانگهای،  همکاری  سازمان  ملل،  سازمان 
و  جنوبی  قفقاز  افغانستان،  وضعیت سوریه، 
مسائل خزر« نیز مورد گفت و گو قرار خواهد 

گرفت.
برنامه  نشست  این  برای  زاخارووا،  گفته  به 
ریزی شده است تا در مورد دستور کار دوجانبه، 
در درجه اول موضوع تجاری و اقتصادی آن از 
جمله منقطه آزاد تجاری بین دو طرف و همچنین 
زمینه  در  کلیدی  مشترک  های  پروژه  اجرای 
 انرژی، حمل و نقل و سایر صنایع بحث شود.
زاخارووا گفت: روند مذاکرات برای انعقاد یک 
توافقنامه کامل در مورد منطقه آزاد تجاری بین 

اوراسیا و ایران نیز انجام خواهد شد

یکی  دارد؛  وجود  موازی  مسیر  دو  داد:  ادامه  وی 
مسیر توافق کلی و حصول توافق برای برجام و دیگری 
مذاکرات آژانس و ایران. ما تاکنون نتوانسته ایم پیشرفتی 
حاصل کنیم اما ایران به پیشرفت در غنی سازی اورانیوم 
ادامه می دهد و درحال ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته 
بیشتری است. این مسئله نگران کننده است چرا که 
محسوب  هسته ای  انرژی  اشاعه  جهت  در  گام هایی 
در  گروسی  کنیم.  ممانعت  آن  از  باید  ما  و  می شود 
پایان گفت: امیدوارم که بتوانم به تهران بروم. همیشه 
گفته ام که آژانس محلی برای توافق و پلتفرمی برای 
تفاهم دوجانبه است. پس اگر امکان پذیر باشد، من 
آمادگی سفر و شروع مجدد مذاکرات در اسرع وقت 

را خواهم داشت.
در برابر فشار تسلیم نمی شویم

که  می شود  مطرح  حالی  در  گروسی  صبحت های 
در  کشورمان  خارجه  وزیر  امیرعبداللهیان  حسین 
نشست وبیناری وزرای خارجه صدای جنوب در بخشی 
از صحبت های خود مطرح کرد که جمهوری اسالمی 
ایران اراده قاطع برای استیفای حق بهره مندی از انرژی 
از جمله غنی  آمیز آن  برای مقاصد صلح  ای  هسته 
سازی را داشته و با حسن نیت و بر مبنای برابری به 
تحقق توافق هسته ای پایبند است، با این وجود، دولت 
بین الملل و  به رغم درخواست جامعه  آمریکا  کنونی 
جامعه جهانی، همچنان بر نقض تعهدات و سیاست 
تحریمی و بهانه جویی و وقت کشی پافشاری دارد و این 
در حالیست که ایران به همکاری های خود با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد. امیرعبداللهیان 
ایران در برابر تهدید و  تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
فشار خارجی و زور تسلیم نمی شود و معتقد است 

دیپلماسی و مذاکره بهترین گزینه است.
ضعف در سیاست خارجی

با  برجام  مذاکرات  که  حالی  در  و  رابطه  در همین 
بن بست مواجه شده است، ساسان کریمی محقق 
پسادکتری و مدرس دانشگاه تهران در پاسخ به این 
سوال که با توجه به اینکه وزارت امور خارجه در دولت 
سیزدهم همواره بر داشتن روابط دو جانبه با همسایگان 
تاکید داشته اما در طول مدت اخیر مشاهده کردیم که 
کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان و همچنین عراق به 
شکلی رفتار کردند که روابط دو جانبه وارد چالش شده 
است. چه عواملی باعث شده تا روابط با همسایگان 
این مسیر پیش برود ، گفت: اول آنکه پشت این ابراز 
راهبرد دولت سیزدهم یک پیش فرض مطرح شد و آن 
کارآمدی الزم در راس دولت و وزارت امور خارجه بود. 
متاسفانه این کارآمدی حتی در حداقل آن هم وجود 
ندارد. واقع امر این است که دولت دچار ضعف شدید 
در حوزه سیاست خارجی است و این در مناسبات به 

شدت دیده می شود.
با  روابط  بهبود  اساسا  اینکه  دیگر  نکته  افزود:  وی 
و  تحریمی  فشار  شدن  برداشته  گرو  در  همسایگان 
انزوای تحمیل شده از سوی ایاالت متحده است. امروز 
که اروپا نیز به علل مضاعفی بیش از پیش با امریکا 
همراه شده است، کار از نظر سیاسی دشوارتر هم شده 
است. نهایتا باید توجه کرد که کشورهای همسایه ما 
کشورهای قدرتمندی در ابعاد جهانی نیستند و نوعا 
دلیلی  بنابراین  و  دارند  آمریکا  با  خوبی  بسیار  رابطه 
نمی بینند که به علت بهبود روابط با ما به خصوص 
در حوزه تجاری و اقتصادی خود را در معرض خطر 
تحریمی و تنبیهی آمریکا قرار دهند. به خصوص که 
از اساس شرکای آمریکا در  این کشورها،  از  بسیاری 
منطقه و دارای رابطه ای که برایشان اهمیت راهبردی 

دارد  هستند. 
فرصت سوخته

سوال  این  به  پاسخ  در  کریمی  ایلنا،  گزارش  به 
که چالش های موجود وزارت امور خارجه تا پایان این 
دوره چیست و به چه شکلی باید این چالش ها را برطرف 

کرد، گفت: مهم ترین کاری که وزارت امور خارجه در 
این دوره قرار بود انجام دهد امضا کردن توافقی بود که 
آقای عراقچی نهایی کرده بود و محورهای آن در گزارش 
آخر آقای ظریف به مجلس وجود دارد. اما با سر کار 
آمدن کادر جدید، علیرغم اینکه سیاست پیگیری مسیر 
دادن  دخالت  با  و  مجدداً  هسته ای  پرونده  در  قبلی 
مقامات جدید تصمیم گیری و ابالغ شد، اما به دالیلی 
که هنوز هم برای ما نامعلوم است این کار تاکنون انجام 
نشده و به نظر هم انجام شدنی نمی آید. چرا که احیای 
در  دموکرات  حزب  خصوص  به  و  غرب  برای  برجام 
ایاالت متحده از نوعی دستاورد بالقوله تبدیل به هزینه 
شده است، بنابراین می توان گفت که فرصت برای رفع 
انزوای  و  از تحریم ها  ایران  بیرون آمدن  تحریم ها و 

ظالمانه سوخته و از دست رفته است.
وی تصریح کرد: کار اساسی برای وزارت امور خارجه 
بر  مبتنی  که  است  تحلیل هایی  دام  از  آمدن  بیرون 
سیاست  کار  در  گشایش  برای  ما  نیستند.  واقعیت 
خارجی مان نمی توانیم صبر کنیم تا نظم بین المللی 
تغییر کند و آمریکا از قدرت بیفتد. بلکه باید در همین 
نظم کنونی و با نگاهی واقع گرایانه به موضوع اصالح 
سیاست خارجی مان بپردازیم که این فارغ از بدنه دائمی 
وزارت امور خارجه، نیازمند توان کارشناسی سیاسی در 
سطح باال است که کاری فراتر از روابط دوجانبه و روزمره 

با کشورها و سازمان های بین المللی را دنبال کند.
این  به  پاسخ  در  الملل  بین  مسائل  تحلیل گر  این 
سوال ریشه به وجود آمدن چالش با غرب در کجاست 
و چه شرایطی الزم است تا این روابط بهبود پیدا کند، 
گفت: روابط ما با غرب بنابر تعریف کالسیک خصمانه 
را دوستانه هم  نام آن  نمی توان  نیست، گرچه عمالً 
گذاشت. به هر حال تنش هایی که در داخل کشور 
به وجود آمد و بیش از آن تحرکات ایرانیان خارج از 
کشور بر ذهنیت دولت های غربی و بیش از آن بر 
افکار عمومی آن جوامع بی تاثیر نبوده اند و بنابراین 

دولت های غربی که خود را ملزم به پاسخگویی به این 
افکار عمومی می دانند باید تا اطالع ثانوی الاقل مراعات 

این حساسیت را در دستور کار خود داشته باشند. 
وی افزود: از سوی دیگر باید از خود بپرسیم که چه 
جذابیتی از جانب ما برای غربی ها باقی مانده است؟ 
تنش مدام، تحریم همیشگی، عدم جذابیت سرمایه 
صادرات  عدم  و  ایران  از  انرژی  خرید  عدم  گذاری، 
گسترده به بازار ایران همه عناصری هستند که مبتنی 
بر آن بوده و به نظر می رسد غرب هر روز بیشتر به 
زندگی بدون ایران یا با یک ایران محدود عادت می کند و 
این موضوع مهم ترین چیزی است که دستگاه سیاست 
خارجی دولت جدید از دست داد. ما در دوره قبل مرتبا 
در جایگاه پرسشگر بودیم و اینک مجدداً به نقطه ای که 
در انتهای دولت دهم در سیاست خارجی تجربه کردیم، 

بازگشته ایم و این غم انگیز است.
 دیگر موضوع احیا برجام مطرح نیست

در  اشکاالتی  آیا  سوال  این  به  پاسخ  در   کریمی 
خارجه  امور  وزارت  توسط  خارجی  سیاست  مدیریت 
البته  گفت:  کجاست،  در  اشکاالت  این  دارد؟   وجود 
دولت  در  خارجی  سیاست  که  است  پرواضح  که 
جدید دستاورد چندانی نداشته است. تنها چیزی که 
مشخص شده  اینکه با چوب جادو نمی توان سیاست 
خارجی را پیش برد و سیاست در محیط بین المللی 
صرفاً تابع عملکرد و حرفه ای بودن ماست. نمی توان 
آن طور که در ابتدای دولت القا می شد از راه دیگری 
ناگهان به دستاوردهای خارق العاده رسید. وی افزود: 
راه، همان است که حرفه ای ها می روند و می گویند. مهم 
ترین اشکال در سیاست خارجی ما در نگاهمان است، 
شناخت و تصوری که از محیط بین المللی و مفاهیم 
ذیل آن داریم هنوز تا حد زیادی نگاه جنگ سردی و 
بلوک بندی دوقطبی است و سایه این شناخت و تصور 
معوج، بر عملکرد دستگاه سیاست خارجی مان افتاده 
است. اگر به تعداد سفرهایی که وزیر خارجه ما در 

این یک سال و نیم رفته نگاه و آن را با قبل مقایسه 
کنیم مشخص می شود که دستگاه سیاست خارجی 
ما در انزوایی عریان فرو می رود و اصالح این موضوع 
حتی توسط حرفه ای ترین ها نیز البته تا حد زیادی دشوار 
است. این تحلیل گر مسائل بین المللی در پاسخ به این 
سوال که برخی از تحلیل گران سیاست خارجی و روابط 
خارجی  سیاست  در  که  مدلی  می گویند  دیپلماتیک 
ایران در دولت سیزدهم اداره می شود این گونه است 
از وزارت امور خارجه در تصمیم  که نهادهایی خارج 
موافق  گزاره  این  با  چقدر  شما  دارند  دخالت  گیری 
اطالعات  بیشتر  اظهارنظری  چنین  هستید، گفت: 

می خواهد تا تحلیل و ما این اطالعات را نداریم. 
 کریمی در پاسخ به این سوال در حوزه برجام، در 
دولت قبلی وزیر امور خارجه مسئول مذاکره با طرف 
مقابل بود و در عین حال به شکلی درباره مذاکرات 
توضیحاتی را ارائه می کرد اما در این دوره با فقدان 
اطالع رسانی دقیق از وزارت خارجه ایران مواجه هستیم 
ایفا  اولیانوف روس  به طوری که این نقش را عمدتا 
می کند از نظر شما چه دالیلی باعث شده تا این اتفاق 
آقای  گفت:  معناست،  چه  به  رفتار  این  و  دهد  رخ 
اولیانوف البته از طرف دستگاه سیاست خارجی ما سخن 
نمی گوید و نگفته است. حاال هم که دیگر موضوع احیا 
برجام مطرح نیست و این مورد موضوعیت سابق را 
ندارد. ولی مبرهن است که دستگاه دیپلماسی و به 
خصوص تیم مذاکره کننده هیچ پاسخگویی را نسبت 
به مردم بر خود مفروض ندیده اند و از اساس خود را 
نیازمند تنویر افکار عمومی نمی دانند. به همین نسبت 
هم می توان سردی را در جامعه نسبت به سیاست 
خارجی و احیای برجام مشاهده کرد که در دولت جدید 
هر روز بیشتر شده است. این را اگر با روزها و شب های 
مذاکرات برجام مقایسه کنیم وضوح این تفاوت صد 

چندان مشخص خواهد شد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان که به لبنان سفر کرده 
است، روز گذشته با جمعی از مقامات این کشور دیدار و گفت و 

داشت.
وی در نشست خبری مشترک با »عبدالله بوحبیب« وزیر خارجه 
لبنان که در محل وزارت خارجه لبنان برگزار شد، گفت: با وزیر خارجه 
لبنان گفت وگوهای مفیدی را در زمینه های مختلف منطقه ای داشتیم.

وی با تبریک سال نو میالدی به مردم لبنان گفت: جمهوری اسالمی 
ایران دوست روزهای سخت لبنان بوده و خواهد بود. در آخرین سفرم 

به لبنان توافقی را برای کاهش آالم اقتصادی مردم لبنان داشتیم و 
خوشحالم که این توافق پیشرف داشته است.

امیرعبداللهیان با اشاره به بحران سوخت لبنان گفت: هیات فنی 
لبنانی برای رفع نیازهای سوختی این کشور به ایران آمد و برای هر 
گونه کمک آمادگی کامل داریم. وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران 
با داشتن فناوری برتر آمادگی ساخت و بازسازی نیروگاه های برق بر 

اساس توافق بین دو طرف را دارد.
امنیت لبنان را امنیت منطقه و ایران می دانیم

امیرعبداللهیان همچنین افزود: جمهوری اسالمی ایران با قدرت از 
مقاومت اسالمی لبنان و فلسطین ادامه خواهد داد و ما امنیت لبنان را 

امنیت ایران و منطقه می دانیم.
در ادامه وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: ایران 
در امور داخلی لبنان دخالت نمی کند و معتقد هستیم که جریان های 
سیاسی لبنان از تجربه کافی و شایسته برای انتخاب رئیس جمهوری 

جدید این کشور برخوردار هستند.
وی همچنین در مورد مذاکرات ایران و عربستان گفت: گفت وگوهای 
متعددی را طرف سعودی در بغداد داشتیم و در حاشیه نشست عراق۲ 
فرصت گفت و گوی گوتاهی بین بنده و فیصل بن فرحان مهیا شد. ما 

در خصوص ادامه مذکرات برای بازگشت روابط تهران و ریاض اتفاق 
نظر داریم . ما هیچ وقت در جهان اسالم برای قطع روابط پیش قدیم 
دو  دیپلماتیک  روابط  بازگشت  از  داد:  ادامه  وزیرامورخارجه  نبودیم. 
کشور و بازگشت سفارت خانه هایمان استقبال میکنیم. وی در پاسخ 
به سوال خبرنگاری در مورد گفت وگوهای اخیر بین مقامات سوریه و 
ترکیه گفت: ما از انجام گفت وگوهای سوری و ترکی خرسند هستیم 
و معتقدیم برای حل مشکالت موجود، باید فرمت آستانه با مشارکت 

دادن سوریه تقویت شود.
همچنین در ادامه وزیر خارجه لبنان از دیدار با همتای ایرانی خود و 
عالقه ایران برای به پایان رسیدن بحران سیاسی لبنان ابراز خوشنودی 

کرد.
بوحبیب در کنفرانس خبری مشترک گفت: در خصوص بحران یمن 

و ضرورت پایان یافتن آن بحث و گفتگو شد.
وی افزود: یکی از محورهای گفت وگوی دو جانبه بررسی سیاست های 
افراطی دولت جدید رژیم صهیونیستی بود که خواستار مسئولیت پذیری 
جامعه بین المللی درخصوص تجاوز صهیونیست ها به حریم مسجد 
االقصی هستیم.ما ورود وزیر امنیت داخلی اسرائیل به مسجد االقصی 

را محکوم کردیم.

» ابتکار« بررسی می کند

وج از بن بست برجام الزامات دستگاه دیپلماسی برای خر
گروه بین الملل - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گفت وگویی با واتیکان مدیا در پاسخ به نگرانی پاپ در رابطه با توقف 
مذاکرات هسته ای با ایران عنوان کرد: حق با پاپ است، مذاکرات به بن بست خورده است. گفت وگوهایی انجام گرفته است. دیدارها و تبادالتی انجام گرفته 

و به همین خاطر است که آژانس  و شخص من  نمیخواهیم خالء سیاسی پیرامون چنین مسئله خطرناکی باقی بماند.

امنیت لبنان را امنیت ایران و منطقه می دانیمدر سفر امیرعبداللهیان به بیروت مطرح شد

به نظر می رسد 
غرب هر روز 

بیشتر به زندگی 
بدون ایران یا با 

یک ایران محدود 
عادت می کند و این 

موضوع مهم ترین 
چیزی است که 

دستگاه سیاست 
خارجی دولت 

جدید از دست 
داد. ما در دوره قبل 

مرتبا در جایگاه 
پرسشگر بودیم 
و اینک مجدداً 

به نقطه ای که در 
انتهای دولت دهم 

در سیاست خارجی 
تجربه کردیم، 

بازگشته ایم

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، روز چهارشنبه والری گراسیموف، رئیس ستاد 
کل ارتش را برای فرماندهی عملیات نظامی در اوکراین منصوب کرد. این تغییر 
در حالی صورت گرفت که تنها حدود سه ماه از انتصاب سرگئی سورویکین که 
رسانه های روسی به دلیل بی رحمی معروفش او را »ژنرال آرماگدون« می نامیدند، 
به عنوان فرمانده عملیات اوکراین می گذشت. بمباران هوایی زیرساخت های 
غیرنظامی اوکراین و همچنین عقب نشینی روسیه از شهر خرسون در دوران 
تصدی سورویکین رخ داد. او قبالً نیروهای روسی در سوریه را رهبری می کرد و 

متهم به نظارت بر بمبارانی بود که بسیاری از شهر حلب را ویران کرد.
گفتنی است وزارت دفاع روسیه ضمن این انتصاب اعالم کرده است که از این 
پس، سورووکین به همراه ژنرال اولگ سالیوکوفارتش و سرهنگ الکسی کیم به 
عنوان یکی از سه معاون گراسیموف خدمت خواهد کرد. اینکه چرا وزارت دفاع 
روسیه این اقدام را انجام داده است، مشخص نیست. در بیانیه این وزارت آمده 
است: »نیاز به سازماندهی و تعامل نزدیک تر بین شاخه ها و بازوهای نیروهای 

مسلح و بهبود پشتیبانی و اثربخشی فرماندهی و کنترل نیروها وجود دارد«.
عده ای بر این اعتقادند که این تغییرات به منظور تشدید حمالت که بیش از ۱۰ 
ماه است که ادامه دارد و باعث کشته شدن ده ها هزار نظامی و غیرنظامی از هر 
دو طرف شده، انجام شده است. دیمیتری ترنین، تحلیلگر بنیاد کارنگی مستقر 
در مسکو، در گفتگو با الجزیره گفت که این اقدام به منظور بهینه سازی زنجیره 

فرماندهی در عملیات اوکراین انجام شده است و انتصاب گراسیموف به این معنی 
است که اهمیت عملیات افزایش یافته است و دامنه عملیات ممکن است فراتر 
از آنچه امروز می بینیم گسترش یابد. وزارت دفاع بریتانیا انتصاب گراسیموف را 
تحول مهمی در رویکرد پوتین به جنگ خواند و توئیتر خود نوشت: استقرار او 
نشانگر جدی بودن شرایطی است که روسیه با آن روبرو است و تصدیق واضحی 
است مبنی بر اینکه این عملیات اهداف نظامی روسیه را تامین نکرده است. 
گفتنی است پیش از این ژنرال والری زالوژنی، فرمانده کل ارتش اوکراین گفته 
بود که روس ها در حال آماده شدن هستند و انتظار دارد موج حمالت جدید 
روسیه در اوایل بهار آغاز شود. وی همچنین اشاره کرده بود که حمله بزرگ 
روسیه ممکن است در فوریه، در بهترین حالت در مارس و در بدترین حالت در 

پایان ژانویه رخ دهد.
گراسیموف کیست؟

به گزارش خبرآنالین، والری گراسیموف در سال ۱۹۵۵ در یک خانواده کارگری 
در شهر کازان روسیه در حدود ۸۰۰ کیلومتری شرق مسکو به دنیا آمد. در سال 
۱۹۷۷ به ارتش اتحاد جماهیر شوروی پیوست و به عضویت گروه نیروهای شمالی 
مستقر در لهستان درآمد. وی سپس در مناطق نظامی خاور دور و بالتیک 
خدمت کرد . در سال ۱۹۹۹ رئیس ستاد ارتش ۵۸ در منطقه نظامی قفقاز 
شمالی شد. جنگ دوم چچن اواخر همان سال آغاز شد، گراسیموف با ادامه این 

درگیری در سال ۲۰۰۱ به فرماندهی ارتش ۵۸ منصوب شد. وی از سال ۲۰۰۳ تا 
۲۰۰۵ به عنوان رئیس ستاد منطقه نظامی خاور دور خدمت کرد و در سال ۲۰۱۲ 
به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه منصوب شد. در سال ۲۰۱۴ 
باالترین درجه در ارتش روسیه، یعنی درجه ژنرالی به وی اعطا شد. گفته می شود 
گراسیموف در برنامه ریزی تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ شرکت داشت. 
این تصمیم توسط والدیمیر پوتین و گروه کوچکی از مقامات نظامی دیگر از جمله 

گراسیموف، سرگئی شویگو و نیکوالی پاتروشف گرفته شد.
فرصت کوتاه روسیه برای پیروزی

این تغییرات مکرر در سلسله مراتب فرماندهی جنگ می تواند منادی تغییراتی 
در میدان جنگی باشد که تاکنون هم برای روسیه گران تمام شده است. عالوه 
بر ده ها هزار تلفات نظامی و تخلیه بخش مهمی از توان ماشین نظامی روسیه، 
تحریم های اقتصادی که بنگاه های تجاری و اشخاص کلیدی در مسکو را هدف 
گرفته اند، می تواند دیر یا زود پیامدهای سیاسی داخل روسیه به همراه داشته 
باشد. مخدوش شدن اعتبار روسیه به منزله یکی از پنج ارتش قدرتمند جهان در 
کنار نتایج جنگ بر اقتصاد کالن روسیه و در راس آنها کاهش چشمگیر درآمدهای 
صادرات انرژی روسیه به اروپا و وابستگی بیشتر به چین، در نهایت می تواند 
به تنزل رتبه روسیه و البته افق و دورنمای این کشور در زمره قدرت های بزرگ 
منجر شود؛ رویدادی که نمی توان گفت با اهداف تعیین شده مسکو برای آغاز 

این جنگ مطابقت دارد. تغییر فرماندهی عملیات نظامی روسیه فرصتی است 
برای بدست آوردن دست باالتری که شاید توان چانه زنی روسیه را در مذاکرات 
آتی صلح بهبود ببخشد و پیش از افزایش غیرقابل کنترل هزینه ها، متضمن یک 

پیروزی سیاسی برای مسکو در این رویارویی بزرگ ژئوپولیتیکی باشد.

فرمانده جنگ اوکراین دوباره تغییر کرد
ویکین گراسیموف به جای سور


