اعطای مدال به فرمانده ناو آمریکایی نمون ه رویکرد خصمانه آمریکا است

یکشنبه  12تیر 1401
وطنامروز شماره 3523

وزارت امور خارجه به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی و فرارسیدن سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافری
ایران بر فراز خلیجفارس نوشت :اعطای مدال به فرمانده ناو آمریکایی ،نمونه دیگری از رویکرد خصمانه آمریکا علیه ملت
ایران است؛ این رویکرد خصمانه امروز نیز با ادامه سیاست شکستخورده «فشار حداکثری» ادامه دارد.

سیاسی

اخبار
واکنش سردار نصیری به شایعه بازداشتش

«وطنامروز» گزارش میدهد؛ چرا آمریکا در مواجهه با ایران هستهای ،راهی جز موافقت با ارائه تضمینهای اقتصادی ندارد

بایدن بیپلن!

شایعهپراکنی دشمن به دلیل
شکستهای پی در پی از سپاه است

روزنامه نیویورکتایمز در روزهای اخیر مدعی بازداشت
س��ردار نصیری به اتهام همکاری با س��رویس اطالعاتی
رژیم صهیونیستی (موساد) شد که این خبر مورد توجه
رسانههای معاند نیز قرار گرفت.
به گزارش س��پاه نیوز ،طرح این ادعا در واقع بازنشر
شایعهای است که سال  ۱۳۹۸پس از مراسم تودیع سردار
نصیری از فرماندهی حفاظت س��پاه توسط رسانههای
ضدانقالب فارسیزبان مطرح شده بود و در همان مقطع
نیز توسط سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه تکذیب و
تاکتیکی نخنما که معموال پس از تغییر و تحوالت سپاه
توسط دشمنان مطرح میشود ،عنوان شده بود.
س��ردار سرتیپ دوم پاس��دار علی نصیری نیز که در
هم��ان مقطع طرح این ش��ایعات را به دلیل نقش خود
در حوزههای حفاظتی دانسته بود ،در واکنش به بازنشر
مجدد و غیرحرفهای این شایعه که پس از تغییرات جدید
سپاه و پس از  3سال مجددا مطرح شده است ،آن را به
دلیل شکستهای پی در پی نظام سلطه و صهیونیسم از
سپاه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری
اسالمی دانست و گفت :اینگونه اقدامات توسط دشمنان
زخمخورده از انقالب با هدف ناامید کردن مردم نسبت به
سپاه و اقدامات موثر این نهاد مردمی و نیز مرهم گذاشتن بر
شکستهایشان صورت میپذیرد .سردار نصیری با تاکید
بر اینکه سرباز والیت و پاسدار انقالب اسالمی هستم ،گفت:
خداوند متعال را شاکرم که حیات من در دفاعمقدس و
سنگر پاسداری از نظام و انقالب اسالمی در سپاه پاسداران
رقم خورده است و امیدوارم عاقبت بخیری و شهادت در
این لباس مقدس برایم حاصل شود.

نمایش قدرت سپاه پاسداران
با ساخت شناورهای پیشرفته

روزنامه صهیونیستی نوشت ،تحرکات نیروی دریایی
س��پاه پاسداران ایران بدان معناست که این نیرو بزودی
میتواند کشتیهای بزرگتر روانه دریا کند.
به گزارش فارس ،رس��انههای منطقهای و بینالمللی
به س��اخت شناور رادارگریز از سوی نیروی دریایی سپاه
پاس��داران ایران اشاره کرده و نوش��تند ،نیروی دریایی
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی که معموال به قایقهای
تندرو و پهپاد مجهز است در حال نوینسازی خود است
و به طور فزایندهای در حال ساخت کشتی است .روزنامه
صهیونیستی «جروزالم پست» در مطلبی به قلم «ستث
فرانتسمن» نوشت ،بر اساس تصاویر ماهوارهای ،ایران در
حال س��اخت یک شناور رزمی جدید است .پیشتر نیز
ایران یک کشتی  ۶۵متری را به آب انداخت که بر اساس
یک طرح مخفی بزرگ بود .شناور فعلی در یک کارخانه
کشتیسازی در جزیره قشم در حال ساخت است .نویسنده
ادامه داد ،پروژه ساخت این کشتی رزمی جدید رادارگریز
ایران مورد توجه رسانههای اماراتی نیز قرار گرفت و این
ماجرا برجسته شد.
ش��ناور جدید ایران موش��کانداز بوده و پیشرفته به
نظر میرس��د و اندازه آن حدود  ۱۶۶فوت اس��ت .عرشه
عقب این ش��ناور جدید نشان میدهد که احتماال برای
موشکهای ضدکش��تی «نور» یا «قادر» آماده میشود.
این موش��کها برگرفته از موش��کهای چینی و معادل
موشکهای «هارپون» و «نپتون» هستند .نویسنده نوشت
که این شناورها برای ایران مهم است ،زیرا این کشور در
خلیجفارس به دنبال مقابله با آمریکاست .نیروی دریایی
ارتش ایران و نیروی دریایی سپاه  ۲نیروی دریایی مجزا
هستند و سپاه ایران قایقهای تندرو متعددی دارد .نیروی
دریایی ایران چندین کشتی دارد که قادر به عملیات آبی
دور از وطن هستند.
نویسنده با اشاره به نوع انتخاب این شناور و جالب بودن
آن نوش��ت ،این بدان معناست که ایران در حال ساخت
ش��ناورهای موشکانداز است .این شناورها میتوانند به
عنوان کشتیهای فرماندهی برای دستهای از قایقهای
کوچکت��ر مجهز به راک��ت ،اژدر ،مین و موش��کهای
ضدکش��تی عمل کنند .آنها همچنین میتوانند به طور
مستقل عمل کنند و یک بازوی دوربرد سپاه باشند .در
هر صورت ،این  ۲نوع جدید شناور ،قایقهای رزمی پیشرو
در برنامه نوسازی سپاه پاسداران هستند.

مسؤولیت کشورهای دخیل
در جنایت سردشت باید تعیین شود

دبیر س��تاد حقوق بش��ر ضمن اش��اره ب��ه جنایات
حقوقبشری آمریکا و حمایت این کشور از رژیم صدام در
طول جنگ تحمیلی گفت سهم و مسؤولیت کشورهای
دخیل در جنایت بمباران شیمیایی سردشت باید تعیین
شود.
کاظ��م غریبآبادی گفت :جمهوری اس�لامی ایران
قربانی سالحهای کشتار جمعی است؛ بر اثر بهکارگیری
س�لاحهای شیمیایی علیه مردم کشورمان بیش از ۱۳
هزار نفر شهید و بیش از  ۱۰۰هزار نفر مجروح شدند؛ در
حال حاضر نیز برخی از جانبازان شیمیایی ما به صورت
روزانه به ش��هادت میرس��ند .وی در ادامه اظهار کرد:
براساس گزارش چند سال پیش سازمان منع سالحهای
هس��تهای مستقر در الهه ،بیش از  ۱۵کشور که عمدتا
اروپایی هستند به همراه آمریکا ،در تجهیز رژیم صدام به
سالح شیمیایی نقش داشتند؛ این کشورها باید اکنون
پاسخگو باشند .به گفته دبیر ستاد حقوق بشر ،سازمانهای
حقوقی -بینالمللی ذیربط باید این کشورها را پاسخگو
کنند ،البته شکایتهایی در برخی مجامع علیه افراد از
تابعیتهای اروپایی انجام ش��ده اس��ت ولی این کفایت
نمیکند .معاون ام��ور بینالملل قوه قضائیه ،در بخش
دیگری به ش��کل موردی به حکم زندان  ۱۸ساله برای
یک تاجر هلندی براساس اسناد ارائه شده از سوی ایران
و شکایتهای قربانیان سالحهای شیمیایی در سالهای
قبل اشاره و بیان کرد :این فرد تبعه یک کشور اروپایی
اس��ت؛ این سیاست دولتهای اروپایی و آمریکا بود که
صدام را به س�لاح شیمیایی مسلح کرد ،نه ضرورتا یک
ی��ا  ۲فرد؛ این کش��ورها مقصرند و باید به جرائمش��ان
رسیدگی شود.

هنری کیسینجر :واقع ًا هیچ جایگزینی برای حذف توان هستهای ایران وجود ندارد
علیرضا حجتی :چشمانداز احیای برجام هر روز کمرنگتر از
قبل میشود .به نتیجه نرسیدن مذاکرات غیرمستقیم ایران و
آمریکا با تسهیلگری مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی
در دوحه ،ابهامها درباره بازگشت برجام را بیشتر کرد .در جریان
مذاکرات  2روزه در قطر ،واشنگتن بدون هیچ ابتکار جدیدی
و با نش��ان ندادن انعطاف در خواستههای زیادهخواهانه قبلی
خ��ود ،بر رویکردش مبنی بر ارائه نکردن هیچ گونه تضمینی
ب��ه تهران برای پایداری تواف��ق اصرار ورزید تا وضعیت توافق
هس��تهای را در آشفتگی بیشتری قرار داده و آن را به آستانه
شکست قطعی برساند.
در همین زمینه ،مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در
توئیتی نوشته است« :پس از سفرم به تهران و مذاکرات نزدیک
در دوحه ،پیام من به عنوان هماهنگکننده برجام این است
که پس از بیش از یک سال مذاکره ،خطر عبور نکردن از خط
پایان را داریم .ما باید در اسرع وقت توافق را منعقد کنیم و به
اجرای کامل برجام برگردیم».
بخشی از آشفتگی پیرامون فرجام برنامه هستهای ایران در
اینجاس��ت که هیچ راهحل جایگزین و آلترناتیوی ما به ازای
توافق با ایران و جلب نظر کش��ورمان وجود ندارد .طی قریب
به  20س��ال از آغاز مناقشه غرب با ایران در پرونده هستهای
از سال  ،82تمام مسیرهای دیپلماتیک و گزینههای سخت و
نیمهسخت دیگر آزموده شده است؛ از توافق سیاسی (سعدآباد
تا برجام) گرفته تا اقدامات خرابکارانه در تاسیسات هستهای
ایران (ویروس استاکس نت تا عملیات در نطنز و کرج) و ترور
دانشمندان هستهای ایران ،تمام این دستور کارها هم با رویکرد
«غنیسازی صفر» یا  Zero Enrichmentو تعطیلی کامل
برنامه غنیسازی ایران صورت گرفت.
ب��ا این وج��ود از نقطه نظر غربیها ،گزینه نظامی و حمله
رسمی به تاسیسات هستهای ایران تنها راهحل  -البته ناممکن-
باقی مانده است ،چرا که باز هم نتیجه مورد نظر واشنگتن و
تلآویو را به دنبال نخواهد داش��ت ،ب��ه این خاطر که برنامه
هستهای ایران یک «پروژه» نیست که بتوان با عملیات نظامی
آن را از بین برد ،بلکه برنامه هستهای ایران تبدیل به «دانش»
شده است .بنابراین یکی از دالیلی که مقامات دولت بایدن در
فواصل مذاکرات وین  7تا امروز عنوان میکنند مبنی بر اینکه
توافق دارد مزایای اولیه خود را از دست میدهد به این خاطر
است که برجام در سال  2015به عنوان یک توافق پایهای برای
عزیمت به توافقات مکمل و طوالنیتر درباره موضوعات دیگری
مثل برنامه موشکی و نفوذ منطقهای ایران نشانهگذاری شده
بود اما خروج ترامپ از توافق ،این برنامه را به هم زد .درست به
این دلیل است که بایدن و بلینکن بارها گفتهاند آمریکا در رنج
قضاوت نادرست ترامپ درباره برجام قرار دارد.

رایزنیهای سیاسی علی باقری در مسکو

نمایندگی روسیه در وین در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرد از دیدار «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه
روسیه با «علی باقری» معاون وزیر امور خارجه ایران و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسالمی در مذاکرات هستهای در مسکو
خبر داد .در این پیام توئیتری همچنین آمده است که «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر
در وین نیز در این نشست حضور داشته است« .میخائیل اولیانوف» درباره این نشست توضیح داد« :تبادل نظر بسیار حرفهای
درباره وضعیت فعلی برجام و چشماندازهای مذاکرات وین انجام گرفت .ارزیابی من این است :بهرغم تمام دشواریها ،هنوز
امکان احیای توافق هستهای وجود دارد و برای تحقق این امر ،ایاالت متحده باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد».

چالش اصلی واش��نگتن هم در اینجاس��ت که با توجه به
پیشرفت برنامه هستهای ایران ،هم نیاز به توافق با ایران برای
مهار سرعت برنامه هستهای تهران دارد و هم چارهای جز توافق
و واگذاری امتیازات عمده به کشورمان ندارد؛ این موضوعی است
که هنری کیسینجر هم در مصاحبه آخر خود با «اسپکتیتور»
بیان کرده است .دیپلمات کهنهکار و رئالیست میگوید« :اکنون
مشکل مذاکرات هس��تهای موجود این است که بازگشت به
توافقی که برای شروع ناکافی بود ،برای تغییر آن در جهتی که
ظاهرا برای دشمن (ایران) قابل تحملتر باشد ،بسیار خطرناک

پارلمانبلژیکبهدنبالتصویبطرحتبادلزندانیانبا ایران است

حبس غیرقانونی دیپلمات ایرانی تمام میشود؟
گروه سیاسی :دهم تیرماه سال  ،97اسداهلل اسدی دیپلمات
و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش ،درحالی که در اتوبانی در
ایالت بایرن آلمان به سمت محل سکونت خود در اتریش در
حرکت بود ،دستگیر و سپس به بلژیک منتقل شد.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،اس��دی درحالی با اتهام واهی
تالش برای بمبگذاری در نشست سازمان منافقین دستگیر
و ب��ه صورت غیرقانونی دادگاهی ش��د ک��ه دارای گذرنامه
دیپلماتیک بوده و طبق کنوانس��یون حق��وق دیپلماتیک
 ۱۹۶۱وی��ن ،اتریش صرفا میتوانس��ت او را اخراج کند .با
این حال اسدی اردیبهشتماه سال گذشته از سوی دادگاه
تجدیدنظر بلژیک به تحمل  20سال حبس محکوم شد .در
 ۴سالی که از بازداشت دیپلمات کشورمان میگذرد ،وی از
حداقلیترین امکانات که باید برای یک زندانی فراهم باشد،
محروم بوده است.
پ��س از اعالم حکم قطعی اس��دی ،س��عید خطیبزاده،
سخنگوی وقت وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به این
اقدام دادگاه بلژیک اظهار داشت« :همانطور که در گذشته هم
گفته شده است ،تمامی مراحل بازداشت ،دادگاه و صدور حکم
قضایی برای اسداهلل اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون
وین درباره حقوق دیپلماتیک صورت گرفته اس��ت و مراتب
اعتراض جمهوری اسالمی ایران پیش از این به طور رسمی به
کشورهای اتریش ،آلمان و بلژیک اعالم و مکررا بر رد اتهامات
وارده و آزادی فوری وی تاکید شده است».
شامگاه روز جمعه ( 10تیرماه  )1401پارلمان بلژیک اعالم
کرد فوریت الیحهای را تصویب کرده است که بر اساس آن،

زندانیان بلژیک و  ۵کشور دیگر دنیا از جمله جمهوری اسالمی
ایران ،میتوانند مدت محکومیتشان را در کشور خود بگذرانند.
بنا بر اعالم پارلمان بلژیک ،قرار است کلیات این الیحه بزودی
به رأی گذاشته شود.
در همین رابطه یک عضو پارلمان اعالم کرد دولت بلژیک
الیحهای را پنجش��نبه گذشته به پارلمان ارسال کرده و قرار
است سهشنبه هفته جاری در کمیسیون خارجی پارلمان این
کشور به رای گذاشته شود.
در صورت تصویب این طرح ،به احتمال بس��یار ،اس��داهلل
اس��دی نیز به عنوان یک زندانی ایرانی در بلژیک به ایران باز
خواهد گشت؛ احتمالی که از هماکنون رسانههای ضدایرانی
و منافقین را نگران کرده تا مبادا در سناریوس��ازی ضدایرانی
خود شکست بخورند.
اواخر خردادماه سال جاری بود که کاظم غریبآبادی ،معاون
بینالملل قوه قضائیه اعالم کرد« :نامهای را به کمیسر عالی
حقوق بشر فرستاده و از ایشان خواستم در این پرونده مداخله
کند ،زیرا ما شاهد نقضهای گسترده حقوق بشری علیه آقای
اسدی در آلمان و بلژیک هستیم .این اتفاق نباید میافتاد و ما
خواهان آزادی هر چه سریعتر آقای اسدی و جبران خسارت
هس��تیم .ما این درخواست را در باالترین سطح به مقامهای
بلژی��ک اعالم کردیم و به پیگیریهای خود نیز هم در حوزه
قضایی ،هم در س��تاد حقوق بش��ر و هم از طریق وزارت امور
خارجه و در سطوح دیگر ادامه میدهیم».
بای��د تا روز رأیگیری منتظر ماند و دید آیا الیحه تبادل
زندانیان بین ایران و بلژیک تصویب خواهد شد یا خیر.

است .بنابراین تمام نگرانیهایی که درباره توافق اولیه داشتم،
اکنون خواهم داشت .من هنوز بندهای توافق را ندیدهام اما واقعا
هیچ جایگزینی برای حذف توان هستهای ایران وجود ندارد».
با این وجود گزارههایی که درباره پلن  Bشکست برجام در
رسانههای غربی مطرح شده بسیار محدود و تقریبا غیرعملیاتی
اس��ت .تنها گزینههایی که روی میز اس��ت ادامه تحریمهای
نفت��ی علیه ایران ،بازگش��ت به ماجراجوییه��ای خرابکارانه
علیه برنامه هس��تهای ایران و تشکیل یک ائتالف منطقهای
به رهبری اسرائیل علیه ایران است .درباره این سناریو نشریه

فارن افرز اخیرا در مطلبی نوش��ت« :احیای برجام بهترین راه
برای کنترل برنامه هستهای ایران است اما حاال که دستیابی
به این هدف با احتمال شکس��ت روبهرو شده به نظر میرسد
واشنگتن در حال نزدیک شدن به رویکردی است که اسرائیل
در قبال ایران در پیش گرفته است .الزمه این رویکرد تنگتر
کردن حلقه محاصره اقتصادی علیه ایران با خروج این کشور
از بازار نفت اس��ت» .فارن افرز همچنین با اش��اره به تشکیل
ائتالف رژیم صهیونیستی با اعراب علیه ایران با حمایت آمریکا
مینویسد« :این اقدام دولت بایدن یعنی واگذاری امنیت منطقه
به تلآویو رویکردی بسیار خطرناک است ،چرا که پلیسی که
آمریکا برای منطقه انتخاب کرده هیچ تالشی برای اجتناب از
درگیری صورت نمیدهد و برعکس به ش��کل واضح و آشکار
برای افزایش تنش در منطقه فعالیت خواهد کرد .واشنگتن باید
اس��تراتژی متفاوتی در پیش گیرد که هدف آن حفظ امنیت
منطقه از طریق تشویق برای شکلگیری روابط دیپلماتیک بین
کشورهای عربی و ایران باشد».
از ط��رف دیگ��ر دیپلماتهای اروپایی و مقامهای س��ابق
ایاالتمتحده به ش��بکه «انبیسی» آمریکا گفتهاند احتماال
واشنگتن تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد
و به دنبال اجرای دقیقتر تحریمهای موجود با تمرکز ویژه بر
هدف قرار دادن فروش نفت تهران به چین اس��ت .طبق این
گزارش« ،عملیات خرابکارانه احتمالی علیه برنامه هس��تهای
ایران نیز میتواند روی میز باشد» .بر اساس گزارش انبیسی،
«مقامات سابق ،دستیاران کنگره و تحلیلگران گفتند با توجه
به اینکه چشمانداز نجات برجام به طور فزایندهای تیره به نظر
میرسد ،دولت بایدن تحت فش��ار فزایندهای در واشنگتن و
همچنین از سوی متحدان خاورمیانهای برای بررسی گزینههای
دیگر به منظور مقابله با برنامه هستهای ایران قرار گرفته است».
تمام کارشناسان و تحلیلگران بینالمللی تقریبا بر این مساله
اتفاق نظر دارند که موضوع هستهای ایران جز توافق با کشورمان
و واگذاری امتیاز هیچ آلترناتیو و جایگزینی ندارد .همانطور
که گفته شد تنها اقدامی که واشنگتن از پلن Bدر دستور کار
قرار داده بهروزرسانی تحریمها علیه صادرات نفت ایران است
ک��ه در کارایی این اهرم هم تردیدهای فراوانی وجود دارد .در
حقیقت واشنگتن با توجه به استفاده کامل از بسته تحریمی
خود در دوره فعلی ،برای آنکه بتواند یک واحد فشار تحریمی
به ایران وارد کند کار راحتی ندارد و باید انرژی مضاعفی صرف
کند ،چه اینکه در این مس��یر باید با چین هم سرش��اخ شود.
چین و روسیه بشدت نسبت به رویکرد برجامی دولت بایدن
انتقاد دارند و شکاف پکن و مسکو با غرب و همسویی با ایران
به چالشهای موجود در برخورد با برنامه هستهای به وضوح
پیشرفته شده ایران میافزاید.

دستیار وزیر امور خارجه:عضویتدر بریکسبزرگتریناقدامفرامنطقهایسیاستخارجیدولتخواهدبود

مأموریت بزرگ

گروه سیاس�ی :دس��تیار وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در
مصاحبهای ،با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران
در غرب آسیا ،اظهار داشت :ایران به دنبال احیای داشتههای
تاریخی خود است و در این راستا دولت تالش میکند تمام
ش��عارهای خود در طول انتخابات را محقق کند که یکی از
مهمترین آنها ارتباط با همسایگان با رویکرد اقتصادی است.
عبداهلل س��هرابی ضمن اش��اره به مناس��بات سیاس��ی و
دیپلماتیک فعال دولت سیزدهم بیان کرد :سفر رئیسجمهور
تاجیکس��تان ب��ه ایران بعد از  ۹س��ال ،س��فر رئیسجمهور
ترکمنس��تان به کشورمان بعد از  ۶سال ،سفر رئیسجمهور
ونزوئال به تهران بعد از  ۶سال ،سفر امیر قطر به تهران بعد از
 ۱۰سال ،سفر رئیسجمهور کشورمان به عمان بعد از  ۶سال
و سفر رئیسجمهور قزاقستان به ایران پس از  ۶سال نشان از
فعالیت دیپلماتیک دولت سیزدهم دارد.
دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه صحبتهای
خود ،با اعالم اینکه احیای شبکه مویرگی راه ابریشم با اتصال
به کریدورهای شمال  -جنوب امکانپذیر است ،تصریح کرد:
در این راستا پیمانهای منطقهای در نشست با همسایگان در
تحقق این مهم اهمیت بسیار زیادی دارد .سهرابی با تصریح بر
اینکه همه اقتصاددانان جهان به این واقعیت اعتراف دارند که
سال آینده قاره آسیا قدرت برتر اقتصادی جهان خواهد بود،
اظهار کرد :جمهوری اسالمی از مدتها قبل برنامهریزی کرده
است به شبکههای اقتصادی و پیمانهای فرامنطقهای بپیوندد.
دس��تیار وزیر ام��ور خارجه با بی��ان اینکه ای��ران دارای
استعدادهای فراوانی در حوزه کشاورزی ،اقتصادی ،صنعتی،

دانش فکری و پیش��رفتهای علمی است ،گفت :ایران با این
توانایی و اس��تعداد پیشنهاد پیوستن به گروه بریکس را داده
اس��ت ۲۰ .سال پیش رهبر انقالب در دیدار پوتین با ایشان
از ض��رورت ایجاد اوپک گازی گفتند و گروه بریکس یکی از
نمونههای ائتالفسازیهای جدید است.
وی در پای��ان اظهارات خود گف��ت :ایران همانند پیمان
شانگهای قرار اس��ت به شبکه گروه بریکس ملحق شود که
بزرگترین اقدام فرامنطقهای سیاست خارجی دولت سیزدهم
اس��ت .ایران در شرایطی قرار است وارد بریکس شود که ۲۶
درصد اقتصاد جهانی را در سال  ۲۰۲۱کشورهای عضو بریکس
داشتند .سهرابی افزود :این کشورها بیش از  ۴۰درصد جمعیت
جهان را به خود اختصاص دادهاند و این نشان از استعدادها و
ظرفیتهای زیاد این کشورهاست.
گروه بریکس متشکل از  ۵قدرت اقتصادی نوظهور جهان
شامل چین ،روسیه ،هند ،برزیل و آفریقای جنوبی است .نام این
گروه ،یک کلمه اختصاری برگرفته از حروف اول نام  ۵کشور
عضو کنونی آن است .اگر چه در ابتدای امر هدف اصلی تشکیل
این گروه ،اقتصادی بود اما با توجه به تغییرات در نظام بینالملل
و پیوستگی اقتصاد و سیاست ،عوامل سیاسی و بینالمللی نقش
انکارناپذیری در دامنه کاری بریکس ایفا میکند.
ای��ران نیز در برهه کنونی ب��ا در نظر گرفتن یک راهبرد
واقعگرایانه و عملگرایانه ،اش��تراکات فراوانی را با کنش��گران
قدرتمند در جهان تعریف کرده و پیوس��تن به ش��بکهای از
پیمانهای منطقهای نظیر سازمان همکاری شانگهای و گروه
بریکس را در دستور کار خود قرار داده است.

وزیر امور خارجه در جریان سفر به سوریه با بشار اسد دیدار و گفتوگو کرد

دیپلماسی صلح از آنکارا به دمشق

امیرعبداللهیان :مخالف هر گونه اقدام نظامی هستیم و برای حل سوءتفاهمات بین سوریه و ترکیه از مسیر دیپلماسی تالش میکنیم
گروه سیاسی :وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مردم
و دولت و رهبری سوریه در دفاع از تمامیت ارضی کشورشان
با قدرت عمل میکنند ،گفت :ما نگرانیهای کشور همسایه
خود ترکیه را درک میکنیم ولی قویا مخالف هر گونه اقدام
نظامی با هر توجیهی هستیم و برای حل سوءتفاهمات موجود
بین سوریه و ترکیه از مسیر دیپلماسی و گفتوگوی سیاسی
تالش میکنیم.
به گزارش «وطنامروز» ،دیپلماسی تهران این روزها بیش
از ه��ر زمان دیگر بر جلوگیری از وقوع جنگ و نزاع نظامی
جدید در منطقه معطوف ش��ده است .دوشنبه هفته پیش
بود که حسین امیرعبداللهیان راهی ترکیه شد؛ سفری که
رس��انهها و تحلیلگران مهمترین هدف آن را رایزنی با آنکارا
درباره احتمال حمله ترکیه به سوریه خواندند .در همین زمینه
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در مطلبی که پس از این سفر
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد ،نوشت:
«در این دیدار درباره موضوع س��وریه به آقای اردوغان گفتم

راهحل سیاسی را تنها راهحل
برایکاهشنگرانیهایامنیتی
ترکیه میدانیم و با تکرار مجدد
ضرورت اجتن��اب از هر گونه
اقدام نظام��ی ،حاضریم برای
تسهیل در زمینه گفتوگوی
منج��ر ب��ه نتیجه پیش��قدم
باش��یم» .در ادام��ه تحرکات
دیپلماتیک برای جلوگیری از
حمله نظامی ترکیه به خاک سوریه ،روز گذشته امیرعبداللهیان
برای چهارمین بار در قامت وزیر امور خارجه راهی سوریه شد.
وی در بدو ورود به فرودگاه دمشق گفت :سفر اخیر آقای بشار
اسد به تهران نقطه عطف جدیدی در روابط  ۲کشور به شمار
میرود .طی این س��فر وارد مرحله جدیدی از همکاریهای
همهجانبه  ۲کشور از جمله در حوزههای متنوع اقتصادی و
تجاری شدیم .وزیر امور خارجه ادامه داد :امروز فرصت خیلی

خوبی اس��ت که ب��ا همکارم
آق��ای فیصل مق��داد آخرین
وضعیت مناسبات  ۲کشور را
مورد بررسی قرار دهیم .اقدام
روز جاری رژیم صهیونیستی و
تجاوز به تمامیت ارضی سوریه
را قویا محک��وم میکنیم .در
کنار تحریمهایی که علیه مردم
مقاوم سوریه اعمال میشود،
صهیونیس��تها به دنبال بیثباتسازی و افزایش مشکالت
مردم سوریه هس��تند .امیرعبداللهیان بیان کرد :اکنون که
مردم س��وریه در حال بازگشت به شهرها و منازل مسکونی
خود هستند ،میخواهند با این اقدامات خودشان دمشق را به
صورت نادرست ،ناامن جلوه دهند .رئیس دستگاه دیپلماسی
خاطرنش��ان کرد :مردم و دولت و رهبری سوریه در دفاع از
تمامیت ارضیکشورشان با قدرتعمل میکنند .مانگرانیهای

کشور همسایه خود ترکیه را درک میکنیم .ولی قویا مخالف
ه��ر گونه اقدام نظامی با هر توجیهی هس��تیم و برای حل
سوءتفاهمات موجود بین سوریه و ترکیه از مسیر دیپلماسی
و گفتوگوی سیاسی تالش میکنیم« .فیصل مقداد» وزیر
خارجه سوریه نیز پس از استقبال از امیرعبداللهیان تصریح
کرد :این س��فر بسیار مهم اس��ت و پس از تحوالت داخلی،
منطقهای و بینالمللی زیادی انجام میشود .ما در پیگیری
جدی پرونده هستهای کنار ایران هستیم و از موضع آن در
این زمینه حمایت میکنیم .مقداد در ادامه با اشاره به تداوم
حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه و اقدامات مختلف آن
برای تضعیف محور مقاومت تاکید کرد در سایه تحوالت عمیق
جهانی ،باید این تحوالت مورد بررسی قرار گیرد و طی ساعات
آینده وزرای خارجه سوریه و ایران در دمشق به بررسی این
موضوع خواهند پرداخت.
دیدار و رایزنی با بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه مهمترین
برنامه امیرعبداللهیان در جریان این سفر بود.

