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ادعای آمریکا درباره طرح ایران برای
انتقام ترور شهید سلیمانی

رئیس ســازمان اطالعات ملی آمریکا به تازگــی ادعاهایی را درباره تحت 
تعقیــب قرار دادن مقامات ارشــد دولت دونالد ترامپ از ســوی ایران جهت 
اجرایی کردن طرحی برای انتقام ترور سردار شهید قاسم سلیمانی مطرح کرد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزمکس، آوریل هاینز، رئیس ســازمان اطالعات 
ملی آمریکا مدعی شــد که ایران ممکن اســت به زودی دست به انجام دادن 
طرحی برای »انتقام« ترور ســردار شــهید قاسم ســلیمانی، فرمانده پیشین 

نیروهای قدس سپاه پاسداران بزند.
هاینز هشدار داد که تعقیب مقامات ارشد پیشین آمریکایی در دولت دونالد 
ترامــپ، از جمله جان بولتون، مشــاور امنیت ملی، مایــک پمپئو، وزیر امور 
خارجــه دولت ترامپ و آنتونــی بلینکن، وزیر امور خارجــه دولت جو بایدن 
می تواند برای انتقام احتمالی به شــهادت رســاندن سردار شهید سلیمانی در 

ژانویه ۲۰۲۰ در عراق باشد که به دستور دونالد ترامپ انجام شده بود.
او مدعی شــد: ارزیابی ما این است که بیشــتر انگیزه آن ها]ایران[ در این 
سناریو در ارتباط با ســلیمانی و به نوعی بخشی از تالش هایشان برای انتقام 

است.
رئیــس ســازمان اطالعات ملــی آمریکا با خــودداری از ارائــه اطالعات 
غیرمحرمانه بیشــتر، تالش برای بازدارندگــی از این اقدام را »چالش برانگیز« 

تلقی کرد.
در ۱۴ فوریه سال جاری، یک گزارش وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد 
که ســرویس امنیت دیپلماتیک ۲ میلیــون دالر در ماه برای حفاظ از پمپئو 

هزینه می کند.
به گزارش ایسنا، پیش از این سردار سالمی، فرمانده کل سپاه در پاسخ به 
پرسشی درباره تداوم مسیر انتقام سخت که پس از شهادت سردار سلیمانی در 
منطقه شروع شده است، اظهار کرد: انتقام سخت نقطه نیست بلکه یک مسیر 
اســت؛ البته ما انتقام نقطه ای این ســردار بزرگ و همرزمانش را از عامالن و 
آمران آن خواهیم گرفت که جدا از همه مســیری است که ما طی می کنیم؛ 
یعنی آنانی که در این شهادت ها دســت داشتند، آرام نخواهند بود، اما زمان 
و مکان و کیفیت تابع شــرایط خاصی اســت که به وجود خواهد آمد و ما آن 

شرایط را به اذن خدا به وجود خواهیم آورد.

ویژه

ارزیابی ایران از رفع تحریم یمن
مشاور ارشــد وزیر امورخارجه کشورمان، رفع محاصره مردم یمن را گامی 
مهم در کاهش بحران انسانی دانسته و تحقق آن را در راستای تداوم آتش بس 
و حل و فصل سیاسی بحران این کشور ارزیابی کرد. به گزارش ایرنا، در ادامه 
رایزنی های بین المللی جمهوری اسالمی ایران در زمینه حل و فصل مشارکت 
آمیز بحران یمن، علی اصغر خاجی مشــاور ارشــد وزیر امور خارجه امروز با 
هانس گروندبرگ نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملــل در امور یمن بحث و 
تبادل نظــر کرد. در این گفتگوی ویدئویی دو طرف درباره تحوالت جدید در 
ســایه توافق دو ماهه آتش بس به بحث و گفت و گو پرداختند. مشــاور ارشد 
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن حمایت از تالش های نماینده سازمان ملل 
در امور یمن در برقراری آتش بس دو ماهه، آن را فرصت بی ســابقه ای برای 
تثبیت آتش بس و حل و فصل سیاســی بحران یمن دانست و افزود: عمل به 
تعهدات به صورت کامل کلید اصلی موفقیت در این زمینه اســت و شکســت 
در ایــن مرحله باعث تعمیق بی اعتمادی و پیچیده تر شــدن بحران یمن در 
آینده خواهد شد. وی رفع محاصره مردم یمن را گامی مهم در کاهش بحران 
انسانی دانسته و تحقق آن را در راستای تداوم آتش بس و حل و فصل سیاسی 
بحران این کشور ارزیابی کرد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن 
نیز اظهار داشــت: در برهه کنونی تمرکز وی بر رفع موانع به منظور عمل به 
تعهدات منطبق بر توافق آتش بس دو ماهه توسط طرفین می باشد و در ادامه 

تمدید آتش بس به عنوان گام بعدی مطرح خواهد بود.

انتقاد ایران از رویکرد غیردیپلماتیک اروپا 
در برخورد با اسدی

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاســازی رسانه ای پس از 
صدور حکم دادگاه تجدید نظر ســه فردی که طبق ادعاهای بی پایه و اساس 
گفته شــده با اسداهلل اســدی دیپلمات ایران که به طور غیرقانونی در بلژیک 
زندانی اســت، گفت: طرف های اروپایی دخیل در موضوع اســداهلل اسدی به 

پاسخگویی فرا خوانده شدند.
به گزارش ایرنا، ســعید خطیب زاده در واکنش به فضاســازی رســانه ای 
پــس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر ســه فردی که طبق ادعاهای بی پایه 
و اساس گفته شــده با اسداهلل اسدی دیپلمات جمهوری اسالمی ایران که به 
طور غیرقانونی در بلژیک زندانی است، مرتبط بوده اند، اظهار داشت: متأسفانه 
امروز بار دیگر و به بهانه دادگاه تجدید نظر ســه فرد یاد شــده شــاهد دروغ 
پردازی های مهندسی شده رسانه های غربی در مورد اسداهلل اسدی دیپلمات 

جمهوری اسالمی ایران هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همانطور که در گذشته هم گفته شده 
است تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای اسداهلل اسدی 
در نقــض فاحش مفاد کنوانســیون وین در مورد حقــوق دیپلماتیک صورت 
گرفته اســت و مراتب اعتراض جمهوری اســالمی 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.  
خطیب زاده این سناریونویسی را اقدامی از پیش تعریف شده دانست که با 
بازیگری یک گروهک تروریستی )منافقین( و با هدف ایران هراسی انجام شده 
و در ادامه تاکید کرد: همزمان با اقدامات دیپلماتیک، پیگیری حقوقی موضوع 
همچنان فعاالنــه ادامه دارد و طرف های اروپایی دخیل در موضوع اســداهلل 

اسدی به پاسخگویی فرا خوانده شده اند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: مــا عالوه بر آزادی فوری وی، 
موضوع جبران خســارت، اعاده حیثیــت، و تعهد به عدم تکــرار را پیگیری 

می کنیم.  
خطیب زاده در پایان تأکید کرد: حقوق بنیادین اســداهلل اسدی در تمامی 
مراحل بازداشــت تا فرایند قضایی و حتی پس از صدور حکم از سوی مدعیان 
حقوق بشر، به شــدت و به طرز تأسف باری نقض شده که طرف های ذیربط 

باید در قبال آن پاسخگو باشند.

گزارش سفر وزیرخارجه لهستان به ایران
وبگاه وزارت امور خارجه لهســتان در بیانیه ای درباره سفر زبیگنیو رائو، وزیر 
امور خارجه این کشــور به ایران نوشــت: در تاریخ ۷ تا ۹ مه ۲۰۲۰، وزیر امور 
خارجه زبیگنیو رائو به دعوت ایران ســفری رســمی به جمهوری اسالمی ایران 
داشــت که طی آن با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و محدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس این کشور دیدار کرده و با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
رایزنی های سیاسی کرد. وزارت امور خارجه لهستان در بیانیه ای نوشت: مذاکرات 
رسمی روسای دیپلماسی لهستان و ایران فرصتی برای بحث درباره مسائل مهمی 
در زمینه همکاری دوجانبه و تبادل نظر درباره مشکالت فعلی منطقه ای و جهانی 
شــد، به ویژه تجاوز ادامه دار روســیه علیه اوکراین. سرپرست وزیر امور خارجه 
لهستان، به عنوان رئیس فعلی سازمان امنیت و همکاری اروپا موضع این کشور 
را در زمینه وضعیت امنیت اروپای شــرقی مطرح کرد. در طی این دیدار، وزرای 
امور خارجه لهستان و ایران یک توافق را میان دولت جمهوری لهستان و دولت 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه همــکاری در عرصه های فرهنگی، آموزش   و 

پرورش، علم، ورزش، جوانان و وسایل ارتباط جمعی امضا کردند.
در ادامه این بیانیه آمده است: اولین سفر دیپلمات ارشد لهستان به ایران در 
هشــتادمین سالروز خروج ارتش ژنرال اندرس از اتحاد جماهیر شوروی به ایران 
انجام شد که در ۱۸ ممارس ۱۹۴۲ انجام شد. تا نوامبر ۱۹۴۲، بیش از ۱۱۵ هزار 
نفر از جمله حدود ۷۸ هزار سرباز و ۳۷ هزار غیرنظامی که تقریبا ۱۸ هزار نفرشان 
کوکان بودند، تخلیه شــد. پناهندگان لهستانی با استقبال گرم و سخاوتمندانه 
ملت ایران  رو به رو شدند، اردوگاه های لهستان در تهران، اصفهان، مشهد و اهواز 
واقع مستقر شدند. اولین مدرسه ها در تهران راه اندازی شد و بعد از یک سال به 
۱۰ مورد افزایش یافت. پرورشگاه لهستانی در اصفهان »شهر کودکان لهستانی« 
لقب گرفت و میزبان ۲ هزار و سیصد کودک و ۳۰۰ بزرگ سال و هشت مدرسه 

ابتدایی بود.

پولیتیک

دیپلماسی

رویداد

»انریکه مورا«، معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین با »علی باقری«، رئیس 
تیم مذاکره کننده هسته ای ایران دیدار کرد. همزمان با تالش 
اروپا برای پایان تعلیق مذاکرات وین، شــبکه قطری الجزیره 
بــه نقل از یک منبــع ایرانی اعالم کرد: بر ســر بیش از ۹۰ 
درصد مسائل هسته ای توافق شــفاهی کردیم اما این توافق 
هنوز مکتوب نشده است. وی گفت: تضمین های اجرایی مهم 
ترین اختالفات موجود با واشــنگتن در مذاکرات هســته ای 
اســت. این مسئول ایرانی خاطرنشــان کرد که در مذاکرات 
هسته ای با آمریکا ۶ اختالف اصلی وجود دارد. وی همچنین 
تاکید کرد که محقق شدن توافق در مذاکرات وین منوط به 
جدیت و حسن نیت آمریکا اســت. به گزارش ایسنا، انریکه 
مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 
آن در مذاکرات وین در صفحه توییتر خود درباره سفرش  به 
تهران نوشته بود: دوباره به تهران می روم تا با علی باقری کنی 
و دیگر مقامات درباره مذاکرات وین و دیگر مسائل دیدار کنم. 
کار در زمینه حل کردن اختالفات باقی مانده در این مذاکرات 
ادامه دارد. پیشتر نورنیوز اعالم کرده بود، مورا سه شنبه هفته 
جاری برای ادامه گفت وگو با مســئولین جمهوری اســالمی 
ایران به تهران ســفر خواهد کرد. بــا توجه به نقش اتحادیه 
اروپا در زمینه مبادله دیدگاه های تهران و واشــنگتن، ســفر 
انریکه مورا به تهــران می تواند گام جدیدی برای رایزنی های 
ســازنده پیرامون موضوعات اندک ولی مهِم باقی مانده تلقی 

شــود. »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نیز در گفت وگویی با روزنامه فایننشــال تایمز مطرح کرد به 
دنبال »یک راه حل میانه« برای شکســتن بن بست مذاکرات 
وین است که خطر بی نتیجه گذاشتن تالش های بیش از یک 
ســاله اتحادیه اروپا را برای انجام دادن یک توافق در بر دارد. 
مذاکرات وین که از زمان روی کار آمدن دولت بایدن در سال 
۲۰۲۱ در راســتای احیای توافق هسته ای و لغو تحریم های 
ایران آغاز شــده است، در پی برخی تحوالت اخیر بین المللی 
از جمله حمله روســیه به اوکراین و کشــمکش های تهران-

واشنگتن بر سر برخی مسائل باقی مانده در مذاکرات، تا اطالع 
ثانوی متوقف شــده است. در میان گمانه زنی ها درباره مرگ 
یا احیای برجام، نیویورک تایمز نوشت که جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا فرصت جلوگیری از یک بحران هســته ای را 
دارد که شــاید ایاالت متحده را تا آستانه جنگ پیش برده و 
ائتالف ایجاد شــده در برابر روسیه را به مخاطره بیاندازد. اما 
او به یک دلیل اصلی یعنی ترس از ضربه سیاســی این کار را 
نمی کند. بایدن از زمان روی کار آمدن همواره قول داده دوباره 
بــه توافق برجام برگردد. توافق هســته ای با ایران که باراک 
اوبامــا آن امضا را و دونالد ترامپ آن را لغو کرد. این مســئله 
بسیار حیاتی اســت، زیرا تهران که حاال تعهداتش را کاهش 
داده، با سرعت به سمت توانایی ساخت بمب هسته ای حرکت 
می کند. بر اســاس گزارش های متعــدد مطبوعاتی، ایاالت 
متحــده و ایران تا حد زیــادی در مورد چگونگی احیای این 

توافق به توافق رسیده اند. اما یک مانع بزرگ باقی مانده است: 
دولت ترامپ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به عنوان یک 
ســازمان تروریستی خارجی اعالم کرد و حاال تهران خواهان 
لغو آن است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در اواخر 

آوریل به کمیته روابط خارجی ســنا گفت که ایاالت متحده 
این کار را حداقل قبل از برآورده شــدن برخی شرایط اعالم 
نشده، انجام نخواهد داد و ظاهرا تهران هم تمایلی به برآورده 

کردن آن شرایط ندارد.

مورا و باقری در تهران دیدار کردند

تالش برای خروج مذاکرات وین از تعلیق
الجزیره: مذاکرات وین به 90 درصد تفاهم شفاهی رسیده  است

دستور کار امیر قطر در سفر به تهران

تردید آمریکا درباره بازگشت دوجانبه به برجام

»شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر ۴۲ ساله 
قطر در اواخر هفته جاری در پاســخ به سفر سه 
ماه پیش »سید ابراهیم رییسی« رئیس جمهور 
ایران به دوحه به تهران ســفر می کند و ضمن 
دیدار با همتــای ایرانی خود با تعدادی دیگر از 
مقامات عالی رتبه کشــورمان دیــدار و رایزنی 

می کند.
 به گزارش ایســنا، شــیخ تمیــم بن حمد 
آل ثانــی که اولین مقام عالی رتبه کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس است که در دولت سیزدهم 
به تهران ســفر می کند در جریان این ســفر در 
مورد مســائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
گفت وهای فشرده و مهمی با مقامات جمهوری 

اسالمی ایران خواهد داشت.
پیش از این سفر و در راستای اجرای موافقت 
نامه همکاری های سیاســی مشترک بین وزارت 
امور خارجه دو کشور ایران و قطر که سفر اخیر 
رئیــس جمهور به دوحه بــه امضای مقامات دو 
کشور رسیده است، اولین جلسه کمیته سیاسی 
مشــترک به ریاست علی باقری، معاون سیاسی 
وزیــر امور خارجه و »احمد حســن الحمادی« 
دبیرکل وزارت خارجه قطر در روز سه شنبه در 

تهران برگزار شد.
 طبق اعالم مقامات ایــران و قطر، پیگیری 
و تــالش برای اجرای ۱۴ ســند همکاری امضا 
شــده بین مقامات دو کشور در ســفر ابراهیم 
رییســی به قطر در اوایل اســفندماه ۱۴۰۰ در 
زمینه های هواپیمایی، تجاری، کشتی رانی، رادیو 
و تلویزیون، سیاست خارجی )لغو روادید(، برق، 
اســتاندارد و فرهنگی و آموزشی از جمله مهم 
ترین اهداف ســفر امیر قطر بــه ایران در حوره 

روابط دو جانبه است.
برگزاری جام جهانی فوتبال در ســال جاری 
در قطر فرصت خوبی است تا ایران بتواند از این 
فرصت برای گسترش گردشگری خود استفاده 
کند و ســهمی از بازار ایجاد شده در این زمینه 
را از آن خــود کنــد. چنانکه در همین راســتا 
پیشنهاداتی از ســوی مقامات ایرانی به مقامات 
قطری برای اســتفاده از پتانسیل جزایر کیش و 
قشم داده شده اســت و همچنین دو کشور در 
تالش هســتند که در این مــدت تعداد خطوط 

پروازی بین دو کشور را نیز گسترش دهند.
در همین چار چوب مهــدی صفری معاون 
وزیر امور خارجه در روز شــنبه ۱۶ اردیبهشت 
ماه در پاســخ به ســوالی درباره همکاری های 
ایران و قطر در طول برگــزاری جام جهانی در 
این کشــور عربی گفت: یک تیــم از قطر آمد و 
از کیش و قشــم بازدید داشتند و )به طور ویژه 

درباره عرضه( صنایع دستی صحبت شد.
وی بــا بیان این که وزارت صمت، گروه هایی 
را بــه قطر بــرده اســت و اتاق هــای بازرگانی 
مشترک راجع به کاالهای ایرانی فعال شده اند، 
افزود: روی عرضه صنایع دستی در کیش و قشم 

کار شده است.
صفری با اعــالم اینکه صــدور روادید برای 
تماشــاچی های بازی های جــام جهانی فوتبال 
در قطر جهت ســفر به ایران رایگان شده است، 
اظهــار کرد : در قطر تورهــای مختلفی فعالیت 
می کنند تــا در روزهای جام جهانــی به ایران 

بیایند و بازدید کنند.
بــا توجه به ایــن موضوع به نظر می رســد 
بررسی همکاری های دو کشور در زمان برگزاری 

این مسابقات و نهایی کردن ایده ها و پیشنهادات 
مطرح شده در این زمینه از جمله دیگر دستور 
کارهای مقامات ایران و قطر در حوزه دو جانبه 

در جریان این سفر است.
در روزهای اخیر برخی از رسانه های غربی و 
عربی منطقه در گزارش هایی با مضمون پشــت 
پرده سفر امیر قطر به تهران عنوان کرده اند که 
با توجه به وفقه پیش آمده در برگزاری حضوری 
مذاکرات وین و باقی ماندن برخی چالش ها بین 
ایران و آمریکا در جریان برگزاری این مذاکرات، 
امیر قطر در این ســفر با توجه رابطه خوبی که 
با مقامات دو کشــور ایران و آمریکا دارد، تالش 
خواهد کرد که به تســهیل این مذاکرات کمک 

کند.
با توجــه به این که طبق خبرهای منتشــر 
شده، امیر قطر بعد از سفر به تهران راهی، برخی 
از کشــورهای غربی از جملــه انگلیس و آلمان 
خواهد شد. او احتماال در این سفرها دیدگاه های 
ایران را بــه مقامات غربی منتقل خواهد کرد تا 
در این فرایند در قامت یک میانجی و یا تسهیل 

کننده عمل کند.
 به گزارش ایســنا چند روز پیش خبرگزاری 
رویترز به نقل از »یک منبع مطلع« که نام او را 
فاش نکرده است، در مورد این سفر نوشت: شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر از ایران بازدید 
خواهد کرد و سپس سفری به انگلیس و اتحادیه 

اروپا خواهد داشت.
به گفته این منبع که »نمی خواســت نامش 
فاش شود«، محور اصلی گفت وگوها »پر کردن 
حفره« مذاکرات هســته ای خواهد بود که از ماه 

مارس به حالت تعلیق درآمده است.

رویترز نوشته است: هدف این سفر این است 
که طرفین توافق هســته ای با ایران را »به حد 

وسط جدیدی« برسانند.
برخی از کارشناســان عرصه بین الملل نیز 
معتقد هســتند از آنجاکه طــی هفته های اخیر 
روند مذاکرات بین ایران و کشــورهای ۱+۴ در 
وین با مشــکالتی مواجه شده اســت، بنابراین 
امیر قطر که رابطــه نزدیکی با دولت جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا دارد، سعی خواهد کرد این 
فضا را بشکند و خروجی قابل قبولی از مذاکرات 

وین به دست آورد.
 این کارشناســان با تاکید بــر این که قطر 
نقش بســیار مهمــی در نزدیکــی دیدگاه های 
ایران و کشورهای غربی و تهران و واشنگتن ایفا 
کرده اســت، مدعی هستند شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی به دلیل ارتباط نزدیکی که با شــخص 
جــو بایدن دارد احتماال حامل پیامی از ســوی 
آمریکا به ایران اســت و می تواند نقش مهمی را 
در رســاندن نقطه نظرات ایران در خصوص حل 
مشــکالت فی مابین و لغــو تحریم های ظالمانه 

علیــه ایران به آمریکایی ها و کشــورهای غربی 
ایفا کند.

از دیگــر ســو از آنجایی که روســیه درگیر 
بحران اوکراین است و کشورهای اروپایی نگران 
امنیت انرژی خود هســتند، این کارشناســان 
بین المللــی معتقد هســتند که مســئله تامین 
انرژی کشــورهای غربی و همچین حفظ امنیت 
انتقــال انــرژی از خلیج فارس به کشــورهای 
اروپایی هم در مدار توجه شــیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی خواهد بود و او احتماال در سفر به تهران 
در ارتبــاط با این موضوع نیز بــا مقامات ایران 

رایزنی و گفت وگو می کند.
 به گزارش ایسنا روزنامه »العرب« چاپ لندن 
نیز در روز دوشــنبه در گزارشی در مورد اهداف 
ســفر امیر قطر به ایران نوشــت: »کشور قطر، 
جنگ اوکراین و روســیه و پیامدهای این جنگ 
بر بازار نفت را فرصتی برای موفقیت میانجیگری 
خود در خصوص توافق هسته ای ایران می داند؛ 
توافقی که به دلیل تداوم اختالفات میان تهران 

و غرب با مشکل مواجه شده است.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریکا در 
گفت وگویی مواضع این کشــور را درباره تالش ها 
بــرای احیــای توافــق هســته ای و چالش های 
آن مطــرح کرد. بــه گزارش شــبکه العربیه، ند 
پرایس ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 

گفت وگویی با این شــبکه دربــاره تالش ها برای 
احیای توافق هسته ای ]برجام[ گفت: این ]طرح[ 
هیچ وقــت قطعی نبود، هیچ وقت برایمان معلوم 
نبود که بتوانیم به بازگشتی دوجانبه به پایبندی 
به )برجــام( بازگردیم یا نه؛ بنابراین همیشــه با 

شرکای مان در حال برنامه ریزی برای رخدادهای 
احتمالی بوده ایم. پرایس با مطرح کردن ادعاهایی 
درباره ســپاه پاســداران ایران گفت: شما از وزیر 
امور خارجه )آنتونی بلینکن( شنیده اید که سپاه 
پاسداران حمالت تروریستی انجام داده است، ما 
نگران تهدید ناشــی از سپاه پاسداران هستیم. او 
در ادامــه گفت: از ۱۰۷ تحریمی که این دولت از 
ژانویــه ۲۰۲۱ بر ایران اعمال کرده اســت، تا ۸۶ 
درصد آن ها علیه سپاه پاسداران یا وابستگان آن 
بوده است. ما از اختیارات خودمان استفاده کرده 
و با شــرکایمان در منطقه همکاری می  کنیم تا با 
ســپاه پاسداران و تهدیدی که به طور بالقوه برای 
کارکنان نظامی ما و شــرکایمان در منطقه ایجاد 
می کنــد، مقابلــه کنیم. ســخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران و توافق 
هســته ای گفت: االن در مــه ۲۰۲۲ ما همچنان 

بر این باوریم که اگــر محدودیت هایی که توافق 
هســته ای ایجاد می کرد، دوباره بــر ایران اعمال 
شود، برنامه هسته ای ایران دوباره به داخل جعبه 
بازگردانده می شود و زمان گریز]هسته ای[ که االن 
چند هفته است، تا اندازه قابل توجهی طوالنی تر 
خواهد شد.  پرایس با وجود تاکید چندباره مقامات 
ایران مبنی بر این که به کار بســتن تســلیحات 
هســته ای در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد، 
افزود: این که زمان گریز بسیار کم است، غیرقابل 
قبول می باشد. رئیس جمهور بایدن تعهد دارد که 
ایران هیچ گاه به یک سالح هسته ای دست پیدا 
نکند. او با گفتن این که برجام تنها یک راه برای 
ممانعت از دست یابی ایران به یک سالح هسته ای 
خواهد بــود، بیان کرد که آمریکا و متحدانش در 
صورت لزوم، »به دنبال دیگر ابزارها« خواهند رفت 
تا اطمینان بیابند این اتفاق هیچ گاه نخواهد افتاد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ 
به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران 
گفت: ما به همکاری نزدیک با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از این که ایران 
بر تعهداتش پایبند اســت یا اطمینان یابی از این 
که ایران هیچ گاه نتواند به یک ســالح هسته ای 
دســت بیابد، ادامه خواهیم داد. به گزارش ایسنا، 
اظهارات پرایس دربــاره مذاکرات وین و تالش ها 
بــرای احیای توافق هســته ای در پی این مطرح 
می شــود که مذاکرات وین که در راستای احیای 
توافق هسته ای و لغو تحریم های ایران از آن موقع 
آغاز شد، در پی برخی تحوالت اخیر بین المللی از 
جمله حمله روســیه به اوکراین و کشمکش های 
تهران-واشــنگتن بر سر برخی مسائل باقی مانده 

در مذاکرات، تا اطالع ثانوی متوقف شده است.

به گزارش دیپلماســی ایرانی ، عرب نیوز 
در تحلیلی نوشــت که دولــت ترکیه چندی 
پیش بــا دادن اطالع قبلی به مســکو، عبور 
هواپیماهای نظامی و مســافربری روســیه از 
حریم هوایی این کشــور به مقصد سوریه را 
ممنوع اعالم کرد. این درحالی است که آنکارا 
برای برقراری آتش بس دائم بین روســیه و 
اوکراین، تالش می کند. به این ترتیب می توان 
گفــت، جنگ اوکراین روی تحوالت ســوریه 

تاثیر گذاشته است.  
ترکیه هر ســه ماه یک بار مجوزهای ورود 
هواپیما هــای خارجی به حریم هوایی خود را 
تمدید می کند. باید دیــد چرا ترکیه در این 
مقطع تاریخی حریــم هوایی خود را به روی 
هواپیماهای نظامی و غیرنظامی روسیه بسته 
است. علت این امر مسائل و تحوالت مربوطه 
به سوریه است، کشــوری که افزون بر ایران، 
ترکیه، روســیه و اســرائیل نیز در آن ذینفع 

هستند. 
ترکیه پیش از بستن حریم هوایی خود به 

روی هواپیماهای روســیه، به تازگی چندین 
بار مناطق کردنشین شمال سوریه را بمباران 
کرده اســت. ترکیه افزون بر حمله به مواضع 
کردهــای ســوریه، مواضع کردهــا در اقلیم 
کردستان عراق را نیز آماج حمالت خود قرار 
داده و بهانــه این حمــالت حمایت کردهای 
ســاکن در این دو کشــور، از حزب کارگران 
کردســتان اســت که در ســوریه به مبارزه 
جدایی طلبانه ادامه می دهند. کردهای ساکن 
در سوریه و عراق در ضمن با نیروهای داعش 
مبارزه می کنند و از این بابت از سوی آمریکا، 

حمایت می شوند. 
با توقف هماهنگی بین روســیه و آمریکا 
در مناطق شــمالی سوریه، در پی بروز جنگ 
در اوکراین، ترکیه فرصت را غنیمت شــمرده 
اســت. ترکیه در ضمن از تــوازن نیروها در 
شمال ســوریه آگاهی دارد و می داند که این 
قسمت از سوریه برای اسرائیل دارای اهمیت 
است و باید منافع تل آویو نیز محترم شمرده 

شود.  

ترکیــه با بهره گیــری از وضعیت کنونی، 
ضمن تالش برای برقراری ثبات، می کوشد از 
شکل گیری یک منطقه خودمختار کردنشین 
در شمال سوریه پیشــگیری کند. به همین 
علت اســت که دولت ترکیه با تغییر دیدگاه 
خــود، دیگر برای ســرنگون ســاختن دولت 
بشار اسد تالش نمی کند و گستره و ظرفیت 

تحرکات خود را افزایش داده است.  
در این میان، اســرائیل چندی پیش یک 
انبار مهمات متعلق به گروه های مورد حمایت 
ایــران را در نزدیکی دمشــق، بمباران کرد. 
اســرائیل ضمن حمایــت از مواضع و رویکرد 
متحــد خود، یعنــی آمریــکا در قبال جنگ 
اوکراین، تالش می کند تا منافع حیاتی خود 
را در امتــداد مرزهایش با ســوریه، تامین و 
تضمین کند. اســرائیل به شــدت از ســوی 
آمریکا و اتحادیه اروپا زیر فشــار اســت و با 
وجود گرایش به ســوی حمایــت از اوکراین، 
از موضع گرفتن علیه روسیه خودداری کرده 
است. مشخص است که مسکو از موقعیتی که 
اسرائیل در آن قرار دارد آگاه است و می داند 
که تل آویو ناگزیر اســت با ایران در ســوریه 
مقابله کند. تردیدی وجود ندارد که واشنگتن 
نیز از این مسائل با خبر است اما از فشار علیه 

تل آویو، دست بر نخواهد داشت.  
همه طرف های ذینفع در مسائل مربوط به 
ســوریه از توازن موجود خرسند هستند و در 
ضمن تالش می کنند تا از منطقه گسترده ای 
که حوزه نفوذ روســیه است، تا حد امکان به 

نفع خود بهره برداری کنند.   

با توجه بــه نکات فوق اکنون باید دید که 
ایران در قبال تحوالت ســوریه چه مواضع و 
دیدگاهی دارد، دیدگاه هایی که مســتقیما با 
روســیه ارتباط پیدا می کند. روســیه و ایران 
هرگز کامال با یکدیگر همســو و متحد نبوده 
اند. در گذشــته، دو کشــور اهداف مشترکی 
داشــته اند امــا در عین حال منافــع آنها با 
یکدیگر در تضاد بوده است. این مساله حتی 
در دوره ای  کــه هر دو کشــور تالش کردند 
تا اســد را در راس قدرت نگــه دارند، کامال 
مشــخص بود.  در نگاه اول متوجه می شویم 
که جنگ اوکراین برای ایران مزایایی داشــته 
اســت اما نباید در بررســی مسائل مربوط به 
ایران و روســیه، گفت وگوهای هســته ای را 
نادیده گرفت. روســیه حتی بــا وجود درگیر 
بــودن در جنگ اوکرایــن، در زمینه ذخیره 
ســازی اورانیوم، نقش تضمیــن کننده را بر 
عهده دارد. همین مســاله، ایران را در تنگنا 

قرار می دهد. 
اگر توافق هسته ای به دست آید، ایران در 
زمینه تامین گاز برای بازارهای جهانی رقیب 
مستقیم روســیه خواهد بود. مســاله زمانی 
پیچیده تر می شود که بدانیم خط لوله انتقال 
گاز ایــران به اروپا یا بایــد از طریق ترکیه یا 
ســوریه بگذرد. به همین علت ایران و ترکیه 
ممکن است برای ایجاد تغییر در توازن قوا در 

سوریه به نفع خود، به تکاپو بیفتند. 
دولت ترکیه تا کنون موضعی کامال آشکار 
در قبال حکومت بشــار اسد داشته است، اما 
ایران و روســیه از حامیان دولت سوریه بوده 

انــد. در نتیجــه توازنی که تا کنــون وجود 
داشته، ممکن است از میان برود. اما آنچه به 
دوام این وضعیت کمک می کنند، گره خوردن 
منافع بازیگران عمده بــه یکدیگر، رقبابت و 

حتی رویارویی آنها، در سوریه است.   
همه طرف ها به این نتیجه رســیده اند که 
سرنشینان یک کشــتی هستند و نباید برای 
غرق آن تالش کننــد هر چند ایران و ترکیه 
تالش می کنند تا آنجا که می توانند گســتره 
و دامنه نفوذ و مناطق تحت کنترل روســیه 
را محــدود و حــوزه نفوذ خود را گســترش 
دهند. مســاله اصلی در همین جاســت. باید 
دید که روســیه از وضعیت کنونی چگونه سر 
بیــرون خواهد آورد. هم ترکیــه، هم ایران و 
هم اســرائیل می دانند که رویارویی مستقیم 
با روسیه، پس از پایان یافتن بحران اوکراین، 
برایشــان گران تمام خواهد شد. اما چنانچه 
روسیه به علت جنگ اوکراین تضعیف شود و 
نتواند به حضور نظامی خود در ســوریه ادامه 
دهــد، تردیدی وجود ندارد که ایران و ترکیه 
تــالش خواهند کرد تا بیشــترین نفوذ را در 
سوریه به دست آورند و اسرائیل نیز بر حفظ 
منافع خود در سوریه، پافشاری خواهد کرد. 

نکته قابل توجه دیگر این اســت که اسد 
از این گونه تغییر و تحوالت ســود می برد و 
موقعیتش در میان متحدان و حتی مخالفان 
و دشــمنانش تقویت خواهد شــد. دوستان 
و دشــمنان اســد، حتی تا آنجا که به لبنان 
مربوط می شــود به حفظ این نظام او و توازن 

موجود نیاز دارند.

تالش برای تصاحب جای خالی روسیه در سوریه


