
پیام تسلیت به مردم آبادان
وزیر امور خارجه در پیامی حادثه ریزش ساختمان 
متروپل آبادان را به مردم این شــهر و خانواده های 

ضایعه دیده تسلیت گفت.
حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه 
جمهوری اســامی ایران در پیامی به مردم آبادان 
و خانواده هــای ضایعــه دیده در پــی فروریختن 
ســاختمان متروپل تسلیت گفت.در این پیام آمده 
است:حادثه دلخراش ریزش ساختمان متروپل در 
آبادان که موجب جان باختن عده ای از هم میهنان 
عزیز و مصدوم  شــدن گروهی دیگر شــد، موجب 
تأسف و تأثر عمیق شد.خانواده دستگاه دیپلماسی 
همانند آحاد مردم شــریف ایران خــود را داغدار 
این حادثه ناگوار می دانند و همدرد و شــریک غم 
خانواده های ضایعه دیده اســت. اینجانب از طرف 
خود و همه همکارانم به آحاد مردم غیور آبادان به 
ویژه خانواده های مصیبت  زده تسلیت عرض کرده 
و از خداوند متعال برای ایشان صبوری و شکیبایی 
و بــرای جــان  باختگان رحمت و مغفرت واســعه 
الهی طلب می کنــم و همچنین برای مجروحان و 
مصدومان این حادثه عافیت و ســامتی مســئلت 

دارم.  فارس

 ایرانیان قربانیان امیال سیاسی
 دولتمردان کانادا

ســفیر ایران در چین گفت: پنج سال قبل، پس از 
پنــج دور مذاکره با مقامات وزارت خارجه کانادا به 
توافق رسیدیم مانند آن چه که در واشنگتن داریم 
در اتاوا نیز به ایرانیان خدمات کنسولی دهیم ولی 
جمعیت نیم میلیونــی ایرانیان مقیم قربانی امیال 

سیاسی عده ای اندک شد.
محمد کشــاورز زاده سفیر کشــورمان در پکن در 
توئیتی با اشــاره به لغو بازی دوستانه ایران و کانادا 
نوشت: »از لغو بازی تیم ملی فوتبال تعجب نکنید، 
پنج ســال قبل به عنوان مدیــر کل آمریکا پس از 
پنــج دور مذاکره با مقامات وزارت خارجه کانادا به 
توافق رسیدیم مانند آن چه که در واشنگتن داریم 
در اتاوا نیز به ایرانیان خدمات کنسولی دهیم ولی 
جمعیت نیم میلیونــی ایرانیان مقیم قربانی امیال 

سیاسی عده ای اندک شد.«  ایسنا

 توسعه همکاری های تجاری
 ایران و پاکستان

سرکنسول جمهوری اسامی ایران با اعضای مجمع 
بازرگانی پاکستان شــاخه کراچی )PBF( دیدار و 

گفت وگو کرد.
 در این دیدار که در محل کنســولگری جمهوری 
اسامی ایران در کراچی برگزار شد، اعضای مجمع 
بازرگانی پاکســتان )PBF( از جمله آقای ســهیل 
عزیز، دبیر کل مجمع بازرگانی پاکســتان شــاخه 
کراچی راهکارها و پیشــنهادهایی را برای توسعه 
همــکاری های تجاری دوجانبه ارائه کرد. حســن 
نوریــان سرکنســول جمهوری اســامی ایران در 
کراچی در این دیدار گفت: بخش های خصوصی دو 
کشــور می توانند سهم باالیی در افزایش مراودات 
اقتصادی دوجانبه داشته باشد.گفتنی است در این 
دیدار درباره همکاری های نمایشــگاهی، ســرمایه 
گذاری هــا و تجاری بین ایران و پاکســتان گفت 

وگوی سازنده و مفیدی انجام شد.  ایرنا 

افزایش ۲۳ درصدی گردش تجاری 
آذربایجان و ایران

ســفیر جمهوری آذربایجان در ایران با اشــاره به 
افزایش ۳۰ درصدی گردش تجاری بین دو کشور 
در ســال گذشــته از افزایــش ۲۳ درصدی حجم 

تجاری در سال جاری خبر داد.
علی علیزاده ، با بیــان اینکه افزایش حجم تجارت 
جمهوری آذربایجان و جمهوری اســامی ایران در 
دستور کار اســت اظهار کرد: امیدواریم با اراده دو 
کشور حجم توافقات صادرات و واردات بین دو کشور 
و حجم ترانزیت به باالترین درجه ممکن برسد.وی 
با اشاره به اشتراکات ویژه بین جمهوری آذربایجان 
و جمهوری اســامی ایران، روابط دو کشــور را در 
سطح کان روابطی راهبردی و مهم دانست و افزود: 
دولت های دو کشــور به شدت معتقد به توسعه این 
روابط هستند. سفیر جمهوری آذربایجان در ایران با 
اشاره به ۲۸ می، روز استقال جمهوری آذربایجان، 
گفــت: آذربایجــان بــه عنــوان وارث جمهوری 
دموکراتیک آذربایجان، در ســال ۱۹۹۱ استقال 
خود را احیــا کرد و زمانی که آذربایجان مجددا در 
آستانه جنگ داخلی و از دست دادن استقال خود 
بود، حیدر علی اف، پیشوای ملی آذربایجان با عهده 
دار شدن مســئولیتی عظیم، کشور، دولت و ملت 
را نجات داد و توانســت آذربایجان را به عنوان یک 
کشور از آزمون های ســخت و دشوار برهاند.وی با 
بیان اینکه در ســال ۱۹۹۱ پس از احیای استقال 
جمهوری آذربایجان، روابط ما با کشــور همســایه 
جمهوری اســامی ایران تحکیم یافته و پیشرفت 
کرد، متذکر شد: بعد از آزادسازی اراضی جمهوری 
آذربایجان از اشغال، رئیس جمهور آذربایجان که از 
پل تاریخی خداآفرین بازدید کرد، مرز آذربایجان و 
ایران را مرز دوستی و برادری دانست.علیزاده افزود: 
جمهوری اسامی ایران که همواره از تمامیت ارضی 
و مصونیت مرزی جمهوری آذربایجان حمایت کرده 
عاقه مند به توسعه و تعمیق روابط دوجانبه است.

ســفیر آذربایجان در ایران اظهار کرد: در ماه نوامبر 
سال گذشــته ماقات صمیمانه روسای جمهور دو 
کشــور و تصمیمات اتخاد شــده پیرامون پیشبرد 
هرچه بیشــتر همکاری بین دو کشور جهت ارتقای 
روزافــزون روابطمان و ورود به مرحله کیفی جدید 

ثمره داده و از پیشرفت برخوردار است.  ایرنا 

اخبــــار گزارش

مقامات یونان در راســتای همکاری بــا آمریکا در اجرای 
قوانین یک جانبه و داخلی این کشور و تسریع آن به خارج 
از مرزهای واشــنگتن که اقدامی مغایر با قواعد بین المللی 
اســت، یک نفتکش ایرانی را در آب های ســرزمینی یونان 
توقیف کردند و سپس به ارتش یونان دستور دادند محموله 
آن را تخلیه و ســپس به کشتِی حامل پرچم لیبریا منتقل 

کنند تا این محموله وارد آمریکا شود.
اگــر آمریکا که خــود را نیرویــی فراتر از تمــام قوانین 
و توافقــات بین المللی می داند، در پــس این ماجرا نبود 
مقامات یونانی هرگز نمی توانســتند دســت به این دزدی 
دریایی و سرقت نفت ایران در روز روشن بزنند و اینچنین، 
قوانیــن بین المللی و موازین حقوق دریاها و توافقنامه های 

بین المللی را نقض کنند.
در تعامــل با ایــن دزدی دریایــی، ایران ابتــدا رویکرد 
دیپلماتیکی را اتخاذ کرد و چهارشنبه گذشته، وزارت امور 
خارجه ایران کاردار ســفارت یونــان در تهران را احضار، و 
مراتب اعتراض شدید خود را اعام کرد. تهران همچنین به 
کاردار سفارت یونان تاکید کرد که تصرف محموله کشتی با 
پرچم جمهوری اسامی ایران مصداق "راهزنی بین المللی" 
اســت و مســئولیت آن با دولت یونان و "تصرف کنندگان 
غیرقانونــی" این محموله اســت. وزارت خارجه همچنین 
کاردار ســفارت ســوئیس را به عنوان حافظ منافع آمریکا 
در تهران، احضار و اعتراض شدید خود را نسبت به دزدی 
محموله نفتی این کشــور توســط آمریکا را به اطاع وی 
رســاند.به رغم اینکه کاردار سفارت یونان در تهران تأکید 
کرد که مراتب اعتراض و ناراحتی وزارت امور خارجه ایران 

را فورا به اطاع دولت متبوعش خواهد رســاند ولی به نظر 
می رسد دولت یونان اشتباه خود را تصحیح نکرده و معتقد 

بود که ایران به رویکرد دیپلماتیک اکتفا خواهد کرد.
ایران توقیف محموله کشتی خود را دزدی دریایی توصیف 
و یونــان و طرف هایی که بــه آن فشــار وارد کرده اند، را 
مســئول کامل این دزدی اعام کرده اســت و لذا یونان و 
دیگر طرف هایی که پشــت این اقدام قرار دارند باید بدانند 
کــه قدرت در انحصار آمریکا نیســت و ایران به قدرتی در 
جهان دست یافته که باعث شده تا دشمنان به دنبال ایجاد 

توان بازدارندگی در برابر آن باشند، و از سوی دیگر، ایران 
در صــورت تهدید منافعش، در اســتفاده از چنین قدرتی 
تردید نمی کند.بنابراین ایران کشــوری نیست که بتوان با 
آن بــا زبان زور و قلدرمآبی ســخن گفت؛ چنین زبانی در 
قاموس واژگان ایرانی ناشــناخته است و تجربه چهار دهه 
گذشــته این واقعیت را به همگان به ویژه قدرت هایی که 

خود را ابرقدرت می دانند، ثابت کرده است.
نیروی سپاه پاسداران انقاب اسامی، دو نفتکش "پرودنت 
واریــور" )Prudent Warrior( و "دلتــا پوزیــدون" 

)Delta Poseidon ( را کــه بــا پرچــم یونان و تحت 
مالکیت این کشــور بوده اند به دلیــل "تداوم نقض صریح 
قوانین و مقررات بین المللی حقوق دریاها و کنوانسیون های 
بین المللی مربوطه"، در خلیج فارس توقیف و به ســواحل 

ایران منتقل کرد.
رســانه های ایرانی گزارش دادند که هر دو کشتی توقیف 
شده ظرفیتی مجموعا حدود ۳۰۰ هزار تن )هر کدام حدود 
۱5۰ هزار تــن( معادل ۱.۸ میلیون بشــکه نفت یا دیگر 
فرآورده های نفتی را دارنــد که در صورت بارگیری کامل، 
اکنــون این مقدار از محصول در اختیار ایران اســت.ایران 
امیدوار اســت که مقامات یونانی عقل گرا شــوند و قوانین 
داخلی آمریکایی را به عنوان قوانین بین المللی تلقی نکنند 
و اعتبار، جایگاه و اقتصاد و منافع خود را در معرض خطر و 
تهدید قرار ندهند و از واقعه این دو نفتکش توقیفی درس 
عبرت گرفته و فورا گام در مســیر تصحیح اشتباهات شان 
بردارند. آمریکا هرگز نمی تواند یونان را در برابر قدرت ایران 
ایمــن کند؛ قدرتی که باعث شــد انگلیس ) به عنوان یک 
ابرقدرت( از توقیف نفتکــش ایرانی در تنگه جبل الطارق 
پشــیمان گردد.اگر پیام این دو نفتکش توقیف شده برای 
برخی از مقامات یونانی روشــن نیست، باید منتظر باشند 
تا خــود را در موقعیتی قرار دهند که پیام های بیشــتر و 
واضح تری برای آنها از ســوی تهران فرستاده شود به  ویژه 
اینکه اکنون ۱7 کشــتی دیگر یونان در خلیج فارس حضور 
دارد. مضمون همه پیام های تهران یکی است و آن این که، 
ایران کشــوری نیست که در مقابل دزدی دریایی و سرقت 

نفت خود، دست بسته بنشیند.  العالم
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معاون وزیر مهاجران طالبان با بیان اینکه طی چند ماه گذشته 7۰۰ هزار آواره داخلی 
به مناطق اصلی خود بازگشته اند، گفت: رایزنی هایی با مقامات ایران برای فراهم کردن 

بازگشت مهاجران به افغانستان انجام شده است.
خشکســالی و نبود امنیت مناسب در دولت گذشــته افغانستان بخصوص در مناطق 
غربی سبب آوارگی هزاران خانواده شده بود، اما به دنبال تحوالت اخیر، طالبان تاش 
دارد تــا با جذب کمک های خارجی ضمن کمک رســانی به این افراد، این آوارگان را 

به والیات  خود بازگرداند.
به این منظور، اخیرا معاون وزیر مهاجران طالبان در ســفری با هدف بررسی وضعیت 
خانوادگان و بازدید از مرز اســام قلعه به هرات ســفر کرده اســت.»محمد ارساح 
خروتــی« معاون وزیر مهاجرین افغانســتان گفت: وزارت مهاجرین افغانســتان برای 
انسجام بیشــتر خانواده های آواره داخلی و مهاجران مستقر در کشورهای همسایه، با 
برنامه ریزی در این زمینه تاش دارد ضمن اســکان مجدد این افراد، آنها را به مناطق 

اصلی خود بازگرداند. 
خروتی همچنین گفت: یکی از برنامه های مهم وزارت مهاجرین در کنار اسکان مجدد 
خانواده های آواره داخلی، رسیدگی به وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه 
بوده که در این راستا مذاکراتی با مقامات ایرانی انجام شده و قرار است برای بازگشت 
این مهاجران تســهیاتی فراهم شود.وی تصریح کرد: مســؤوالن طالبان با مقام های 
ایرانی برای انتقال زندانیان افغان که در زندان های ایران هستند نیز مذاکراتی داشته 

و خواستار تحویل این افراد به مقامات افغانستان شده است. 
خبر دیگر آنکه مقام طالبان در بازدید از بیمارســتان امام خمینی بامیان گفت: منابع 
مالی برای تکمیل این پروژه عام المنفعه و بشردوستانه آماده بود اما توسط دولت قبل 
و بــه بهانه تحریم های آمریکا مســدود گردید که اکنون در حال رایزنی برای رفع آن 
هستیم.»قلندر عباد« سرپرست وزارت بهداشت حکومت سرپرست افغانستان و هیأت 
همراه او با حضور در والیت بامیان از بیمارســتان ۱۲۰ تخت خوابی امام خمینی)ره( 

این والیت بازدید بعمل آورد.
»ســید حسن مرتضوی« معاون سفارت جمهوری اســامی ایران در کابل که در این 
ســفر قلندر عباد را همراهی می کرد در رابطه با ســاخت این بیمارســتان از ســوی 
جمهوری اســامی برای مردم محروم والیت بامیان اطهار داشــت: ساخت این پروژه 
مربوط به ســال ها قبل اســت و با هدف دسترسی مردم این والیت به خدمات درمانی 
تخصصی در دســتور ســاخت قرار گرفت که تاکنون به دالیلی تکمیل و بهره برداری 
از آن به تعویق افتاده اســت. وی اظهار داشــت: منابع مالی بــرای تکمیل این پروژه 
عام المنفعه و بشردوســتانه آماده بود اما محل این منابع مالی توسط دولت آقای غنی 
و به بهانه تحریم های آمریکا مســدود گردید که اکنون در حال رایزنی برای رفع این 
مشکل هستیم.مرتضوی همچنین با اشاره به حضور کارمندان ایرانی این پروژه گفت: 
متاســفانه ســابقا برای بحث صدور روادید و تردد این عزیزان نیز مشکاتی به وجود 
آورده  بودند که ان شــاهلل پس از بازدید امروز و امکان ســنجی حضــور این همکاران 

درصدد رفع این مانع نیز هستیم.
معاون ســفارت کشــورمان همچنین ابراز امیدواری کرد که با تکمیل روند ترخیص 
تجهیزات پزشــکی در گمرک افغانســتان به زودی شــاهد بهره برداری از این پروژه 
خواهیم بود.قلندر عباد سرپرست وزارت بهداشت افغانستان نیز در این دیدار با اشاره 
به کمک های جمهوری اســامی ایران به مردم افغانســتان اظهار داشت:  احداث این 
بیمارستان در بامیان و برای مردم محروم این منطقه اقدامی شایسته و نیک از سوی 

جمهوری اسامی ایران برای تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم است.
در همین حال معاون ســفیر جمهوری اســامی ایران در افغانستان با حامد کرزای 
درباره تحوالت جاری در این کشــور ، منطقه و جهان گفت وگو کرد.در دیدار ســید 
حســن مرتضوی معاون سفیر کشورمان در افغانســتان با رئیس جمهور پیشین این 
کشــور در مورد روابط دیرینه و حسنه میان دو کشور، تحوالت جاری در افغانستان، 

منطقه و جهان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.  فارس

 رایزنی حکومت افغانستان با ایران 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به دو طرح سنا علیه احیای برای بازگشت مهاجران

توافق هســته ای که نیمه اردیبهشــت ۱۴۰۱ به تصویب رســید، بیان 
داشت که کاخ سفید به طور یکســان برای موفقیت یا ناکامی مذاکرات 
وین آمادگی دارد انریکه مورا، معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و شــیخ تمیم امیر قطر نیز برای گشودن مسیر مذاکرات در اواخر 
اردیبهشت ماه به تهران سفر کردند. این یادداشت با ارزیابی تحوالت اخیر 
مذاکرات وین و بن بســت کنونی، به بررسی روندهای مؤثر بر مذاکرات و 

سناریوهای احتمالی ناشی از تداوم بن بست گفتگوها می پردازد.
مهمترین اختاف نظر کنونی، مســأله حذف ســپاه پاسداران از فهرست 
»ســازمان های تروریستی خارجی« است. گرچه مســائل دیگری مانند 
تضمین، راستی آزمایی و دیگر تحریم های غیرهسته ای نیز مورد اختاف 
است. آمریکا در این خصوص خواســتار کسب امتیازی منطقه ای است. 
در حالی که ایران تن به چنین امری نمی دهد. زیرا در آن صورت برجام 
را به مســائل منطقه ای تعمیم داده و به فرمول دریافت امتیاز ایجابی در 
قبال فشار و محدودیت ســلبی، مشروعیت می دهد. در واقع تضمین گر 

تداوم فشارها علیه ایران خواهد بود.
برخی کارشناســان بیان می کنند که ایران باید خواسته آمریکا مبنی بر 
اجتناب از انتقام ترور ســردار سلیمانی را بپذیرد. در مقابل آمریکا ضمن 
حذف سپاه از این فهرســت، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره 
»ماهیت غیرقانونی« ترور سردار سلیمانی را تأیید کند. در حالی که اوالً 
صرف نظر کردن ایران از تحقق وعده انتقام بر اعتبار جمهوری اســامی 
در محور مقاومت تأثیر منفی خواهد داشــت. ثانیاً تأیید گزارش سازمان 
ملل از ســوی دولتی که حتی قطعنامه مصوب شــورای امنیت را اجرا 
نمی کند، امتیاز قابل ذکری نیست. مهمترین اختاف نظر کنونی، مسأله 
حذف سپاه پاسداران از فهرست »سازمان های تروریستی خارجی« است. 
گرچه مسائل دیگری مانند تضمین، راســتی آزمایی و دیگر تحریم های 
غیرهســته ای نیز مورد اختاف اســت. با توجه بــه رخدادهای کنونی 

می توان چهار روند را بر فرآیند مذاکرات مؤثر دانست.
جنــگ اوکراین: متأثر از نبــرد اوکراین مخالفت هــای داخلی آمریکا با 
احیای توافق هسته ای تشدید شــد. زیرا از منظر سیاست گذاران ایاالت 
متحــده، رفع تحریم های ایــران، به تقویت بلوک رقبــای آمریکا منجر 
می شــود. چنان که مارک دوبوویتز، از مدیران بنیاد دفاع از دمکراسی ها 
در یادداشــتی بیان داشت: »پس از حمله به اوکراین، جهان تغییر کرده 
اســت. اکنون ]توافق هسته ای[ به تضعیف نظم جهانی به رهبری آمریکا 
کمک می کند. اکنون زمان بازدارندگی و نه تقویت قدرت های ســرکش 
است«. تأثیر دیگر جنگ اوکراین، کاهش انگیزه مسکو برای میانجی گری 
میان ایران و کشــورهای غربی در مذاکرات هســته ای اســت. امری که 

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی بر آن صحه گذاشته است.
انتخابــات کنگره: انتخابات کنگره اولیــن محک قدرت دو حزب پس از 
استقرار بایدن اســت. تاکنون نظرســنجی ها اغلب از کاهش محبوبیت 
بایــدن حکایت دارند. به نظر می رســد در صورتی کــه موقعیت حزب 
جمهوری خواه در نظرســنجی ها و افکارســنجی های پیش از انتخابات 
کنگره بهبود یابد، ممکن اســت همراهی بخش بیشتری از دمکرات ها را 
علیه ایران چه در مجلس نمایندگان و چه در ســنا کسب کنند و بدین 

ترتیب تمایل کاخ سفید به تعامل با ایران کاهش خواهد یافت.
گفتگوهــای منطقــه ای: در صورتی که گفتگوهای ایران با عربســتان و 
در مرتبــه دیگر امــارات به نحوی پیش برود که به عادی ســازی روابط 
و گشــایش ســفارت خانه های طرفین منجر شــود، می توانــد از میزان 
البی گری های ریاض و ابوظبی در واشنگتن علیه احیای توافق هسته ای 

بکاهــد و مخالفان توافق چه در میان جمهوری خواهان و چه دمکرات ها 
کمتر می توانند به ضرورت حفــظ تحریم ها برای جلب رضایت متحدان 

آمریکا در غرب آسیا استناد کنند.
اصاحات اقتصادی: اقدامات دولت در حذف ارزهای ترجیحی و بازتوزیع 
یارانه ها می تواند بر مســیر مذاکرات تأثیر بگذارد. بــروز نارضایتی های 
اجتماعی و آشــوب های خیابانی ممکن اســت بهانــه ای برای تصویب 
تحریم هایی با برچســب »نقض حقوق بشــر« علیه ایــران فراهم کند. 
امری که فضای مذاکرات را پیچیده تر و هزینه تعامل را بیشــتر می کند. 
همچنیــن در صورت کاهــش تأثیر تحریم ها بر نــرخ ارز و نحوه تأمین 
کاالهای اساســی، ایران انگیزه بیشــتری برای مقاومت کســب خواهد 
کــرد. بدین ترتیــب در میان سیاســت گذاران آمریکا، ایــن توجیه که 
تحریم ها برای مهار ایران اعمال می شــود تضعیف می شــود. در صورتی 
که گفتگوهای ایران با عربســتان و در مرتبه دیگر امارات به نحوی پیش 
برود که به عادی ســازی روابط و گشایش سفارت خانه های طرفین منجر 
شود، می تواند از میزان البی گری های ریاض و ابوظبی در واشنگتن علیه 
احیای توافق هســته ای بکاهد. ســناریوهای توقف مذاکرات:در صورتی 

تداوم توقف مذاکرات، می توان سه سناریو را محتمل دانست.
بازی جوجه: ایران به گســترش غنی ســازی بیــش از ۶۰ درصد اقدام 
می کند. آمریکا تحریم هایی با برچســب های »ضدتروریســم« یا »نقض 
حقوق بشر« علیه نهادهای اقتصادی و یا ارگان های نظامی اِعمال کرده و 
هر یک در انتظار عقب نشینی دیگری خواهد بود. از این وضعیت می توان 
تحت عنوان بازی جوجه نام برد که هر یک از طرفین به دنبال اســتفاده 

از ابزارها و افزایش فشار بر طرف مقابل است.
انجماد مذاکرات: طرفین به یــک »وضعیت برزخی« عادت می کنند. به 
این نحو که نه ایران برنامه هســته ای خود را گسترش دهد و نه آمریکا 
متقابًا به میزان و شــدت تحریم ها بیفزایــد و در عین حال توافقی نیز 
حاصل نشود. ایاالت متحده سعی می کند با ترغیب مشتریان نفت ایران 

به کاهش خرید از ایران، فشارهای اقتصادی را افزایش دهد.
توافق موقت: ایران و آمریکا آن چــه تاکنون در جریان مذاکرات حاصل 
شــده را به طور موقت معیار اقدامات آتی خــود قرار می دهند. ایران به 
تدریج غنی ســازی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و در آن سطح نگاه دارد 
و دولت بایدن نیز ضمن آزادســازی اموال بلوکه شــده، معافیت هایی به 
خریداران نفت ایران ارائه دهد. تهران و واشــنگتن تصمیم گیری درباره 

موارد اختافی را به زمانی دیگر موکول می کنند.
ایران با متنوع ســازی مبادی دریافت کاالهای اساســی و تثبیت نرخ ارز 
می تواند مسیری مناسب در راستای کاهش اثر تحریم ها بگشاید. در عین 
حال که ضمن اســتقبال از میانجی گران و گفتگو با آنان، مانع از انزوای 

دیپلماتیک خود شود
جمع بندی

ایران با متنوع ســازی مبادی دریافت کاالهای اساســی و تثبیت نرخ ارز 
می تواند مســیری مناسب در راســتای کاهش اثر تحریم ها بگشاید. در 
عین حال که ضمن اســتقبال از میانجی گــران و گفتگو با آنان، مانع از 
انزوای دیپلماتیک خود شــود. تداوم مذاکرات منطقه ای با عربســتان و 
امارات نیــز می تواند اهرم های فشــار نومحافظــه کاران جمهوری خواه 
و هســته مرکزی حزب دمکــرات علیه ایران را تضعیــف کند. یکی از 
پیشــنهادات ایران می تواند حذف برچسب تروریستی از نیروی سنتکام 
طبق مصوبه مجلس، در قبال حذف ســپاه از فهرست مذکور در وزارت 
 خارجه آمریکا باشــد. امری که می تواند نشان گر ابتکار عمل دیپلماتیک 

ایران باشد.  اندیشکده راهبردی تبیین

توقف مذاکرات هسته ای؛ دالیل و روندها

پیام قاطع ایران به دزدی دریایی یونان و واشنگتن

وزیر امور خارجه مقابله با پدیده گرد و غبار در راســتای دســتورالعمل های ملی 
آمادگــی و مبارزه با آثار زیانبار گرد و غبار را از مهمترین اولویت های دســتگاه 
دیپلماســی خواند که در همکاری نزدیک با سازمان های ذیربط داخلی در سطح 

بین المللی پیگیری شود.
 جلســه کاری وزیر امور خارجه با دیپلمات هــای ایرانی در نمایندگی جمهوری 
اسامی ایران نزد مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.امیرعبداللهیان 
در این نشســت در خصوص برخی از مهمترین پرونده   های در دست پیگیری، با 
ســفیر و دیپلمات های مامور در نمایندگی جمهوری اسامی ایران در ژنو تبادل 

نظر کرد.  
وزیر امور خارجه کشــورمان با تاکید بر ضرورت توجه ویژه دســتگاه دیپلماسی 
به مبحث محیط زیســت، بحــران توفان های گرد و غبار  را بــه عنوان یکی از 
اولویــت های فوری وزارت خارجه ذکر و تصریح کرد که دســتگاه دیپلماســی 

به ویــژه نمایندگی های چندجانبــه وظیفه خطیری برای شناســایی و تقویت 
ظرفیت های بین المللی و منطقه ای جهت همکاری همه جانبه با دیگر کشــورها 
و ســازمان های بین المللی برای مقابله موثر بــا پدیده گرد و عبار بر عهده دارند.

امیرعبداللهیــان بــرای مثال اهمیت بهــره گیری از ظرفیت های ســازمان های 
بین المللی تخصصی از جمله ســازمان جهانی هواشناســی، برنامه محیط زیست 
ملل متحد )یونپ(، ســازمان جهانی بهداشــت، ســازمان خواروبار و کشاورزی 

)فائــو( را خاطرنشــان و تاکید کرد که وزارت امور خارجــه با محوریت معاونت 
حقوقی و بین المللی و با بهره گیری از توانمندی های تخصصی ســازمان حفاطت 
محیط زیست و ســازمان هواشناسی کشــور، باید از همه امکانات و شبکه های 
موجــود بین المللی، خصوصــا »ائتاف بیــن المللی مقابله بــا توفان های گرد 
و غبــار«  بــرای آگاهی افزایی در مــورد علل و آثار و تبعــات توفان های گرد و 
غبار و شــکل دهی به همکاری منطقه ای و بین المللی به منظو شناسایی کانون 
 هــای گرد و غبار و اجرای راه حل های علمی و پایــدار جهت کنترل این معضل 

استفاده کند.
وزیــر امــور خارجــه تاکید کــرد: مقابله بــا پدیده گــرد و غبار در راســتای 
دســتورالعمل های ملی آمادگی و مبارزه با آثار زیانبــار گرد و غبار از مهمترین 
اولویت های دستگاه دیپلماسی است که در همکاری نزدیک با سازمان های ذیربط 

داخلی باید با تمام توان در سطح بین الملل پیگیری شود.  ایرنا

وزیر امور خارجه خبر داد: 

مقابله با پدیده غبار از مهمترین 
اولویت های دستگاه دیپلماسی 


