
قفقاز دریچه ورود ایران به اروپا از 
طریق دریای سیاه است

سفیر پیش��ین کش��ورمان در جمهوری آذربایجان 
گفت: قفق��از دریچه ورود ایران ب��ه اروپا از طریق 

دریای سیاه است و منطقه مهمی تلقی میشود.
محم��د جواد ظری��ف وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اس��امی ایران ۵ بهمن ماه ٩٩ در صدر یک هیئت 
دیپلماتیک س��فر منطقهای خود را با ورود به باکو 
آغاز کرد. قرار اس��ت او در این سفرها به کشورهای 
ارمنس��تان،  جمه��وری  آذربایج��ان،  جمه��وری 
گرجس��تان، روسیه سفر کند و پایان بخش سفر او 

حضور در ترکیه خواهد بود.
محس��ن پاکآیین سفیر اس��بق ایران در جمهوری 
آذربایجان در گفتوگو با خبرنگار سیاس��ت خارجی 
گروه سیاسی باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره تور 
منطقهای محم��د جواد ظریف وزی��ر امور خارجه 
کشورمان، گفت: سیاست تقویت روابط با همسایگان 
و نگاه به شرق یکی از سیاستهای اصولی جمهوری 
اس��امی ایران به ویژه در دوره تحریم است که به 
دنبال متنوع سازی شرکای ایران در عرصه سیاست 
خارجی اس��ت. در این چارچوب سفر به سه کشور 
قفقاز و دو کش��ور روس��یه و ترکیه که ۴ کشور از 
این ها همس��ایه بافصل ایران هستند، سفر بسیار 

مهمی است.
او اف��زود: قفقاز دریچه ورود ایران به اروپا از طریق 
دریای س��یاه اس��ت و منطقه مهمی تلقی میشود، 
عاوه بر این در سیاست خارجی ما همواره اهمیت 

داشته است.  باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران  گزارش

در حالی این روزها وزیرخارجه کشورمان سفر به چند کشور 
منطقه و رایزنی هایی با مقامات این کشورها از باکو، مسکو، 
ایروان، تفلیس و ترکیه را در دستور کار خود دارد اما آنچه 
اهمیت دارد اینکه این سفرها مرتبط با برجام نیست، حال 
این سوال مطرح می شود، با توجه به تحرکات دیپلماتیک 
آمریکا در قبال برجام آیا نباید مقامات کش��ورمان موضوع 
رایزنی های خود را برای اعام موضع رس��می تهران دربرابر 
بازگشت احتمالی جو بایدن به برجام مد نظر قرار دهند؟ 

جو بای��دن آرایش برجامی خود را گرفت��ه و مهره هایی که 
برای پیش��برد اهداف خود در قبال ایران نیاز اس��ت، چیده 
اس��ت. دولت بایدن حتی رایزنی ه��ا و اقدامات دیپلماتیک 
خ��ود را با دیگر کش��ورها به ویژه کش��ورهای اروپایی آغاز 
کرده تا هماهنگی های الزم را در باره ایران و توافق هسته ای 
به دست آورد. همه تحرکات دولت تازه کار آمریکا در حالی 
دیده می ش��ود که در ایران و از سوی دولت تدبیر و امید به 

ویژه وزارت خارجه تحرکی در این زمینه دیدئه نمی شود.
سفر وزیر خارجه ایران به چند کشور منطقه ای بیشتر برای 
مس��ائل منطقه و گس��ترش روابط اس��ت، البته در سفر به 
مس��کو درباره مسائل برجام با همتای روس خود گفت وگو 

خواهد کرد اما به نظر نمی رسد که کافی باشد.
در واقع تحرکی از س��وی وزارت خارج��ه در قبال حرف و 
حدیث های بازگش��ت آمریکا به برج��ام نمی بینیم و حتی 

این س��فرهای منطقه ای ش��خص آقای ظری��ف نیز آنطور 
که مطرح کردند مس��ائل دوجانبه، آخرین تحوالت قفقاز و 
بررسی زمینه های گس��ترش صلح و ثبات در منطقه است 
ب��دون آنکه رویکرد خصمانه آمریکا در قبال ایران و اعمال 

تحریم های ضد ایرانی مطرح شود صورت می گیرد.
در گام نخست س��فر منطقه ای محمد جواد به آذربایجان او 
ب��ا جیحون بایرامف وزیر امور خارجه این کش��ور دیدار و در 
خصوص موضوعات مهم مورد عاقه دو کش��ور در حوزه های 
مختلف دوجانبه و منطقه گفتگ��و و تبادل نظر کرد. محمد 
جواد ظریف با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری آذربایجان 
در زمان پس از آزادی سرزمین های اشغالی این کشور و ادای 
احترام به قربانیان جنگ خصوصاً غیر نظامیان، با خانواده های 
آن��ان ابراز همدردی کرد و مرحله جدید را برهه مهمی برای 
کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه و برای منافع همه 
طرفها ارزیابی کرد. وزیرامور خارجه کش��ورمان هدف از سفر 
به منطقه و آغاز آن از باکو را تاش و مساعدت برای برقراری 
صلح و آرامش عنوان کرد و از اینکه دیدارهای فشرده مقامات 
جمهوری آذربایجان و کش��ورمان در ماه های اخیر درسطح 

مناسبی گسترش یافته است ابراز خرسندی کرد.
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان با اع��ام آمادگی جمهوری 
اس��امی ایران برای حضور فعال و گس��ترده در بازس��ازی 
مناطق آزاد ش��ده که در مرزهای مش��ترک دو کش��ور نیز 

واقع ش��ده اس��ت، به گفت وگوهای نتیجه بخش دو کشور 
در اج��اس اخیر کمیس��یون همکاری ه��ای اقتصادی دو 
کش��ور اشاره و دیدگاه اعام ش��ده از سوی رئیس جمهور 
آذربایج��ان در دیدار امروز را بیانگر عزم جدی دو کش��ور 
برای همکاری ها دانست. ظریف با اعام اینکه سقفی برای 
همکاری های فی مابین قائل نیس��تیم آمادگی همه جانبه 
بخش های مختل��ف اقتصادی در ایران ب��رای حضور فعال 
در پ��روژه ه��ای اقتصادی جمهوری آذربایج��ان را اعام و 
برق��راری آرامش در منطقه را فرصت بزرگی برای همکاری 
های دو کشور در زمینه ترانزیت و فعال سازی کریدورهای 

شرق- غرب و شمال- جنوب دانست.
جیحون بایرامف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در 
این دیدار مناس��بات دو کشور را برپایه دوستی و مشترکات 
تاریخی و فرهنگی دانس��ت و از مواضع جمهوری اس��امی 
ایران در س��طوح عالی و مردمی در قب��ال تمامیت ارضی و 
حق حاکمیت این کشور قدر دانی کرد. وی با اشاره به تبادل 
هیئت های بلند پایه بین دوکشور، توسعه مناسبات اقتصادی 
را بعنوان یکی از اولویت های مهم در روابط دو کشور ارزیابی 
کرد و برگزاری نشس��ت اخیر کمیسیون مشترک همکاری 
های اقتص��ادی را بیانگر این مهم دانس��ت. ظریف پیش از 
ای��ن نی��ز در دیدار با ریی��س جمهور آذربایج��ان با تبریک 
پیروزی ه��ای اخیر به دولت و مردم جمهوری آذربایجان، بر 

گسترش همکاری های دوجانبه تاکید کرد.
او با اس��تقبال از طرح پیشنهادی الهام علی اف تحت عنوان 
ابتکار همکاری های منطق��ه ای 6 جانبه، آمادگی جمهوری 
اس��امی ایران برای کمک و هم��کاری در همه زمینه هایی 
که به برقراری صلح، ثب��ات و آرامش در منطقه کمک کند 
را اعام داش��ت. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر 
موفقیت آمیز وزیر امور خارجه و همچنین معاون نخست وزیر 
جمهوری آذربایجان به کش��ورمان، همکاری های فی مابین 

بویژه در حوزه های اقتصادی را آماده جهش ارزیابی کرد.
ظری��ف با ابراز خرس��ندی از نتایج برگ��زاری چهاردهمین 
دور اجاس کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتصادی 
دو کش��ور، آمادگی جمهوری اسامی ایران برای مشارکت 
فعال در بازس��ازی مناطق آزاد شده خصوصا در زمینه های 
س��اخت و س��از، صدور خدمات فنی - مهندس��ی، برق و 
انرژی، کشاورزی، کشت فرا سرزمینی، مین روبی، بازسازی 

مساجد و بناهای تاریخی را اعام کرد.
اله��ام عل��ی اف نی��ز در این دیدار ب��ا قدر دان��ی از مواضع 
جمهوری اس��امی ای��ران در تحوالت اخی��ر در منطقه، از 
س��طح همکاری های فی مابین ابراز خرسندی کرد و فضای 
موجود برای توس��عه مناس��بات در همه زمینه ها خصوصا 

حوزه همکاری های اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد.
وی با برشمردن پروژه های اقتصادی بین دو کشور، از حضور 
شرکت های ایرانی در بازسازی قره باغ استقبال کرد و با ابراز 
خرس��ندی از دیدگاه جمهوری اس��امی ایران در خصوص 
ابتکار 6 جانبه، این پیشنهاد را به نفع صلح و منافع مشترک 
در منطق��ه ارزیابی کرد. اله��ام علی اف همچنین از برگزاری 
نشس��ت های 3 جانبه ایران- آذربایجان - روسیه و همچنین 
ایران - آذربایجان - ترکیه در آینده استقبال کرد. در مجموع 
با وجود آنکه این س��فرهای منطقه ای نقش��ی وثر در توسعه 
مناسبات ایران و کشورهای منطقه خواهد داشت، اما وزارت 
خارجه سرعت عمل بیش��تری برای در دستورکار قرار دادن 
رایزنی برای احقاق حقوق خود در برجام داشته باشد سفرها 
داشته باش��د. دولت گرچه به پایان کار خود چند ماه دیگر 
باقی اس��ت، اما بای��د مانند روزه��ای اول دل به کار بدهد. 
آمری��کای دوران جو بای��دن نیازمند برنام��ه ریزی، تدوین 
راهکارها، بهره گیری از کارشناس��ان و تحلیلگران سیاست 
خارج��ی به ویژه آمریکا و یک دیپلماس��ی فع��ال در قبال 

سیاست هایی است که جو بایدن با تیم خود آورده است.

تناسب رایزنی های بایدن درباره 
ایران و سفرهای ظریف

روابط ایران و آمریکا در دوره فرصت قرار دارد
فرمانده مرکزی تروریس��تهای آمریکایی در منطق��ه خاورمیانه میگوید، 
با روی کار آمدن دولت جدید در کاخ س��فید، روابط تهران و واش��نگتن 
در دوره فرص��ت ق��رار دارد. کنت مکنزی مدعی ش��د: دولت جدید در  
واشنگتن قصد دارد سیاست آمریکا را بازبینی کند. وی همچنین تایید 

کرد که نگرانیهای درباره افراط گرایی در داخل ارتش آمریکا وجود دارد. 
وی گف��ت: م��ن فکر میکنم هیچ وق��ت نمی توانید ارت��ش را از جامعه جدا 

کنید بنابرین مشکاتی که در جامعه وجود دارند در ارتش نیز وجود دارند.  این 
فرمانده نظامی آمریکایی همچنین گفت که ایران توانس��ت به میزان زیادی این 
گروه ها را متقاعد کند که اکنون زمان تحریک به جنگ نیست و این، تنها نتیجه 
مولفه نظامی نیست بلکه محاسبات سیاسی در تهران وجود دارد که منتظر دولت 

جدید )در آمریکا( است تا ببیند آیا چیزی تغییر خواهد کرد. فارس 

خسارتهایمان را پیگیری می کنیم 
وزیر امور خارجه گفت: کمیس��یون مش��ترک 3 ماه یک بار جلس��ه در 
سطح معاونین وزرا دارد و در این جلسه گفتوگو میشود و حتماً یکی از 

نکاتی که گفتوگو میشود بحث خسارات ما خواهد بود.
محمدجواد ظریف در پاس��خ به این مطلب که بارها از س��وی مقامهای 

دولتی از جمله رئیس دفتر رئیس��جمهور عنوان ش��ده است که مطالبه 
ایران از دولت جدید آمریکا بازگش��ت این کش��ور ب��ه دوران قبل از ترامپ 

اس��ت و این در حالی اس��ت که در همان دوره اوباما نیز برجام بارها نقض شده 
بود، گفت: نکتهای که باید بر آن تأکید کنم این اس��ت که برای اجرای تعهدات  
آمری��کا مذاکرهای صورت نخواهد گرفت. وی اف��زود: بعد اینکه آمریکا تعهدات 
خ��ود را انج��ام داد، میآید و در داخل 1+۵ برجام مینش��یند، آن وقت میش��ود 

عضوی از کمیسیون مشترک برجام است. تسنیم  

دیدگاه نماینده روسیه درباره امکان بازگشت آمریکا به برجام
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان ملل با تأکید بر عاقه مس��کو برای 
اجرای کامل برجام، گفت: در حال حاضر دولت جدید بایدن و مقامات 
تهران، شروط منحصربه فرد متقابلی را برای بازگشت آمریکا به توافق 
هس��تهای پیش��بینی میکنند. واس��یلی نبنزیا در رابطه ب��ا دورنمای 

توافق هس��تهای در دوره ریاس��ت جمهوری جو بای��دن، اعام کرد که 
دولت جدید آمریکا و جمهوری اس��امی ایران، فعا که شروط منحصر به 

فرد متقابلی را برای بازگش��ت احتمالی واش��نگتن به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( پیشبینی میکنند. این دیپلمات روس یادآور شد: نامزد پست وزارت امور 
خارجه آمریکا در جلسه شنود کنگره گفته بود که دولت جدید حاضر به بررسی 
مس��ئله امکان بازگش��ت ایاالت متحده به برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( 

درباره برنامه هستهای ایران است. مهر 
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س��خنگوی وزارت خارجه ای��ران درباره اینکه آیا توقیف نفتکش توس��ط 
اندونزی به توقیف کش��تی کرهای توس��ط ایران مرتبط است یا نه، گفت: 

در این باره نظری ندارم و این موضوع فنی است.
س��عید خطیب زاده درب��اره اینکه آیا توقیف نفتکش توس��ط اندونزی به 
توقیف کش��تی کرهای توس��ط ایران مرتبط است یا نه، گفت: در این باره 

نظری ندارم و این موضوع فنی است.
خطیبزاده درباره اینکه آیا پیش��رفتی در دریاف��ت بدهیهای ایران از کره 
حاصل ش��ده یا نه، گفت: درباره بحث بدهی ما از کره جنوبی هیچ اتفاقی 
نیفتاده اس��ت. منتطر عملیاتی شدن راه حلهایی هستیم که در سفر قائم 

مقام وزیر خارجه کره جنوبی مطرح شد.
س��خنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربس��تان 
گفت: موضع ما درباره همه همس��ایگان موضع  یکس��انی اس��ت. رئیس 
جمهور اس��امی ایران طرح صلح هرمز را طی نامه ای به تمام کشورهای 
حوزه خلیج فارس ارسال کرد و به واسطه کویت برای عربستان هم ارسال 
شد، پیام ما کاما روشن بود: ما به دنبال ایجاد سازوکار منطقه ای، بومی 
و چارچوبی برای همکاری های منطقه ای هستیم. اگر عربستان سعودی 
از چرخه باطل خش��ونت و نادیده گرفتن امنی��ت منطقه ای، و همکاری 
ص��رف با قدرت های فرامنطقه ای فاصله بگی��رد و اگر تغییر و تحول در 
نگرش، اقدامات عربستان صورت بگیرد، ما حتما گام های موثری طراحی 
م��ی کنی��م و برمی داریم. ولی واقعا ما نمی توانیم ش��اهد ت��داوم روزانه 
عملیات های بمباران یمن باشیم، و بعد هم راجع به صلح در یمن صحبت 
هایی صورت بگیرد. آمریکا با چه هدفی فشار حداکثری وارد کرده، بخاطر 
اینکه اقتصاد ما دچار فروپاش��ی کند و روابط اقتصادی ما را با کشورهای 
دیگر قطع کند. خاطرتان هس��ت زمانی ک��ه کرونا آمد مقامات آمریکایی 
گفتند که آن کاری را که ما نتوانستیم انجام دهیم، کرونا انجام داد. امروز 
بیش��ترین روابط ما با کجاست؟ همسایگان. باید کارهایی را که جمهوری 

اسامی برای شکست فشار حداکثر انجام داد را ارج نهاد.
وی در واکن��ش به انفجارهای تروریس��تی در بغداد گف��ت: درباره عراق، ما 
پیوس��تگیهای عمیق، مردمی و سیاسی داریم. درد و رنج مردم عراق درد و 
رنج ماست. آنچه در روزهای گذشته در طی عملیات تروریستی در عراق رخ 
داد، قلب و جان ما را آزرد. این عملیات تروریستی کور در بغداد، نشان دهنده 
روی کریه تروریسم در منطقه است که برخی به جای اینکه به ریشه های آن 
بپردازند، فکر می کنند با برخی زد و بندهای سیاسی می توانند بهره برداری 
هایی بکنند. ایران در کنار متحدان و کشورهای دوست اجازه نخواهد داد بار 

دیگر داعش در عراق و مناطق دیگر خودش را سازماندهی کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: درباره همکاریها با عراق ما در سطوح 
مختلف روابط بس��یار نزدیک��ی داریم. هنوز برخی بنده��ای توافق میان 

رئی��س جمهور اس��امی ایران و نخس��ت وزیر عراق را موفق نش��ده ایم، 
اجرایی کنیم. در بس��یاری حوزه ها رایزن��ی نزدیکی داریم و امیدواریم با 

مفاهمه ای که وجود دارد، موضوعات نهایی شود.
وی درباره موضوع پیگیری بحث ترور ش��هید سلیمانی از عراق گفت: در 
هیچ ماقاتی نیس��ت که موضوع پیگیری ترور ش��هید س��لیمانی از عراق 

مطرح نشود.
س��خنگو همچنین گفت: ایران در طول س��الهای حی��ات خودش همواره 
سیاست نه شرقی و نه غربی را در پیش گرفته است. در سالهای اخیر هم، 
نه از زمان دولت آقای روحانی، بلکه از دولت آقای خاتمی سیاس��ت نگاه 
به شرق را در پیش گرفتهایم. سیاست »نگاه به شرق« جمهوری اسامی 
ایران برخاس��ته از یک ش��ناخت اس��ت نه از یک الزام بین المللی صرف. 
جمهوری اسامی ایران برای اینکه از برخی برداشت های نادرست فاصله 
بگیرد، نقش��ه های راهبردی روابط را طراحی کرده اس��ت. سند 2۵ ساله 
همکاری با چین برای همین اس��ت، و برای روسیه هم. باالترین دستاورد 
جمهوری اس��امی ایران، اس��تقال، آزادی و معرفی راه س��وم به جهان 
است. در این راه هم ما همراه با دوستان خود مستقل عمل می کنیم. در 
روزهایی که در پیش اس��ت ما ش��اهد گسترش روابط خود با محور شرق 
خواهیم بود. خطیب زاده درباره اظهارات مقام آلمانی مبنی بر اینکه ایران 
عامل عدم موفقیت اینس��تکس بوده است، گفت: اینکه برخی طرف های 
برج��ام تصور کنن��د، تاریخ را می توانند با برخی اظهاراتش��ان پاک کنند 
یا حافظه تاریخی ملت ایران تعهدات آن ها در شش��م ژوئیه یا بیس��ت و 
چهارم س��پتامبر 2018 را فراموش می کند، بسیار س��اده انگارانه است. 
اروپ��ا بعد از خ��روج ایاالت متحده از برجام، تعهدات��ی داد که هیچ کدام 
را نتوانس��ت انجام دهد. انتفاع جمهوری اسامی ایران از برجام، به خاطر 
عدم پایبندی اروپا به تعهداتش، بس��یار محدود بوده اس��ت. اینس��تکس 
درست ش��د برای اینکه تحریم های یکجانبه، فراس��رزمینی و غیرقانونی 
امریکا را بی اثر س��ازد. اینستکس درست نشد برای اینکه ذیل تحریم ها، 
برخی مراودات بس��یار محدود صورت بگیرد. اینس��تکس درست نشد که 

اروپایی ها عدم پایبندی خود را پست این اسم پنهان کنند.
ب��ه همکاران خود در اروپ��ا توصیه می کنیم به جای ای��ن فرافکنی ها به 
اجرای موثر تعهداتش��ان بازگردند. بعد از گذش��ت چند روز از شروع به کار 
دولت بایدن، اروپاییها هن��وز هیچ کاری نکردهاند. اینکه آمریکا بخواهد از 
مسیر گذشته برگردند، به خودشان بستگی دارد. کمیسیون مشترک برجام 
هم حوالی اس��فند ماه برگزار میش��ود، البته تاریخ دقیق مش��خص نیست. 
اینکه آمریکا چه جایگاهی داش��ته باش��د، به خودش بستگی دارد. آمریکا 
در قدم اول باید تعهدات خود را به طور موثر با برداش��تن تمامی تحریمها 
انجام دهد. س��خنگو درباره اهداف س��فر وزیر خارجه ای��ران به باکو گفت: 
جمهوری آذربایجان از یکی از همسایگان مهم ما است. سفیر آقای ظریف 
بخاطر بررس��ی بودجه در دولت به تعویق افتاد. در این س��فر مفاهمههای 
مهم اقتصادی و سیاس��ی مطرح هس��ت. س��فر هم دوجانبه است و هم به 
مسائل منطقهای مرتبط است. این سفر، سفر تاریخی خواهد بود. وی درباره 
پرداخت حق رای ایران به س��ازمان ملل گفت: بدهی ما به س��ازمان ملل 
برخاف آنچه برخی گفته اند آن طور نبوده که ایران آماده پرداخت بدهی 
خود به سازمان ملل متحد نباشد، اتفاقا منابع را تخصیص داده و کانال را 
هم معرفی کرده بود اما عدم امکان برداش��ت این بدهی از حساب های ما 
مانع اصلی بود که مانع را هم ایاالت متحده با مس��دود کردن کانال های 
مالی ایجاد کرده است.  با دبیرخانه سازمان ملل متحد در ارتباط هستیم و 

تاش می کنیم مسیر امنی برای انتقال پول ها بیابیم.  تسنیم 
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