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دور جدید مذاکرات احیای برجام آغاز میشود

ظهر روز چهارشــنبه نماینده اتحادیه اروپا
در مذاکرات احیای توافق هســتهای در پیامی
خبر داد که برای ازسرگیری این مذاکرات میان
ایران و قدرتهای جهانی راهی وین شده است.
به گزارش ایســنا« ،انریکه مــورا» نماینده
اتحادیــه اروپــا در مذاکرات ویــن در صفحه
توییترش نوشــت :در راه وین بــرای مذاکره
درباره اجرایی شدن کامل برجام بر مبنای متن
ارائه شــده هماهنگکننــده مذاکرات[جوزپ
بورل] در  ۲۰ژوئیــه .از مقامات اتریش کمال
قدردانی را دارم.
ساعاتی بعد  ،ناصر کنعانی سخنگوی وزارت
امور خارجه هم از عزیمت هیأت مذاکرهکننده
کشــورمان به وین جهت ادامه مذاکرات برای
رفــع تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران خبر
داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه
گفت :در چارچوب سیاســت رفع تحریمهای
ظالمانه علیه کشــورمان ،هیأت مذاکرهکننده
جمهوری اسالمی ایران به ریاست علی باقری

سفر باقری و مورا به وین

مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران
عازم وین میشود.
بــه گفته کنعانی ،در ایــن دور از گفتگوها
که به روال قبل با هماهنگ کنندگی اتحادیه
اروپا برگزار خواهد شــد ،در خصوص ایدههای
مطرحشده از سوی طرفها از جمله ایدههای
ارائه شده از سوی جمهوری اسالمی ایران که
هفته جاری به طرف مقابل ارایه شــد ،بحث و
تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه با تأکید
مجدد بر عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران بر
دستیابی به یک توافق پایدار که ضامن حقوق
و پاسدار منافع ملت ایران باشد ،ابراز امیدواری
کرد طرفهای مقابــل نیز با اتخاذ تصمیمات
الزم و تمرکز جدی بر حل مسائل باقیمانده،
شرایط را برای پیشبرد موثر گفتوگوها فراهم
نمایند.
خبر ازســرگیری مذاکرات وین در پی این
از سوی این مقام اتحادیه اروپا مطرح میشود
که جوزپ بورل چند روز پیش در یادداشــتی

در فایننشــال تایمز درباره توافق هســتهای
نوشــت :اجرای کامل این توافق شدیدا تحت
تاثیــر تصمیم دونالد ترامــپ مبنی بر خروج
آمریکا از آن در ســال  ۲۰۱۸و اعمال کمپین
«فشــار حداکثری» یکجانبه قرار گرفته است.
ایــران نیز فعالیتهای هســتهای خــود را به
طرز هشدار دهندهای باال برد .متاسفانه ایران
حتی تواناییهای نظارتــی آژانس بینالمللی
انــرژی اتمــی را محــدود کرده و نتوانســته
همکاری کاملی با آژانس ذیل وظایف پادمانی
اساســیاش داشته باشد« .فشــار حداکثری»
شکســت خورد و علیرغم بهترین تالشهای
باقی شــرکتکنندگان در توافق ،مردم ایران
از منافع اقتصادی کامل رفع تحریمها محروم
ماندند .او در این یادداشــت بیان کرد :من در
آوریل  ۲۰۲۱به عنوان هماهنگکننده برجام
بــرای معکوسکردن این تشــدید تنشهای
خطرناک از عزم سیاســی دولت جدید آمریکا
برای راهاندازی رونــدی دیپلماتیک با حضور
آمریکا و مشارکتکنندگان در برجام استفاده

گروسی:

کاخ سفید:

ی ایران در حال گسترش است
برنامه هستها 
مدیــر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد که
«ظرفیت و جاهطلبی برنامه هستهای ایران رو به افزایش
است ».به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،رافائل گروسی،
مدیر کل آژانــس بینالمللی انرژی اتمی ،همچنین گفت
برنامه هستهای ایران «بسیار بسیار سریع پیش میرود».
وی در ادامــه گفت که «حرفهای خوب» از ســوی
ایران برای قانعکردن بازرســان آژانس بینالمللی انرژی
اتمی کافی نیستند .گروســی در این زمینه گفت :وقتی
که صحبت از مســائل هستهای باشــد ،حرفهای خوب
کافی نیستند .شــما باید شفافیت داشته باشید و با ما به
همکاری بپردازید .ما آمادهایــم و امیدوارم آنها نیز آماده
باشند .گروســی همچنین در دهمین کنفرانس بازبینی
پیمان عدم اشــاعه هســتهای در نیویورک در بخشی از
ســخنرانیاش به مســئله بازرســیهای آژانس از برنامه

کردم .هدف من تســهیل بازگشت آمریکا به
برجام و اجرای کامل تعهدات برجامی توســط
ایــران و آمریکا بود .پس از  ۱۵ماه گفتوگوی
شــدید و سازنده در وین و اعامالت بیشمار با
مشارکتکنندگان در برجام و ایاالت متحده به
این نتیجه رســیدم که فضا برای مصالحههای
اساســی اضافی به پایان رســیده است .متنی
بر روی میز گذاشــته بودم که با جزئیات روند
رفع تحریمها و همچنین گامهای هســتهای
الزم بــرای احیای برجام را تشــریح میکرد.
هماهنگکننــده مذاکرات توافق هســتهای
عنــوان کرد :این متن ،بهترین توافقی اســت
که من به عنوان تســهیلکننده مذاکرات آن
را ممکن میبینم .این توافقی بینقص نیست،
اما به تمامی عناصر حیاتی رسیدگی میکند و
شامل مصالحههای سخت حاصل شده توسط
طرفین میشــود .هماکنــون باید تصمیماتی
برای غنیمــت بردن از ایــن فرصت بیمانند
جهت رســیدن به موفقیت گرفته و پتانسیل
بزرگ اجرای کامل یک توافق نشان داده شود.

من هیچ جایگزین موثر یا جامع در دسترسی
نمیبینم.
بورل همچنین در این یادداشت مطرح کرد:
هماکنون زمان اتخاذ سریع تصمیمات سیاسی
برای به پایان رساندن مذاکرات وین بر مبنای
متن پیشنهادی من و بازگشت فوری به اجرای
کامل برجام است .این توافق در ازای برداشته
شــدن تحریمها به رژیم عدم اشاعه هستهای
خدمت میکند و نشــان میدهد که حصول
پیمانهــای بینالمللی متــوازن در این زمانه
متالطم امکانپذیر است .اگر توافق مورد قبول
واقع نشــود ،خطر بحرانی هســتهای به وجود
میآید و باعث انزوای بیشــتر ایران و مردمش
میشــود .به نتیجه رســاندن توافــق وظیفه
مشترک ماست.
حســین امیر عبداللهیان ،وزیر امور خارجه
ایران در پی ارائه این پیشــنهادات برجامی از
ســوی بورل به تازگی در گفتوگویی تلفنی
با او مطرح کــرد :هیچ تردیدی در اراده دولت
جمهوری اســامی ایران برای رسیدن به یک
توافق خوب ،قوی و پایدار وجود ندارد.
امیرعبداللهیــان تأکید کــرد :اگر آمریکا
با واقع بینی در مســیر دستیابی به راه حل و
حصــول توافق گام بــردارد ،توافق خوب قابل
دسترس همه طرفها خواهد بود.
وزیر امــور خارجه یادآور شــد :جمهوری
اسالمی ایران از آغاز مذاکرات تاکنون همواره
حسن نیت و اراده جدی خود را برای رسیدن
به توافق نشان داده است.
امیرعبداللهیان با اشــاره به متن ارائه شده
اخیر از ســوی بورل ،تاکید کرد :ایران از تداوم
مسیر دیپلماسی و مذاکره استقبال می کند.
وزیر امور خارجه کشــورمان افزود :آمریکا
همواره اظهار می دارد که خواهان توافق است،
پس باید در متن توافق و در عمل این رویکرد
مشاهده شــود .جوزپ بورل مسئول سیاست
خارجــی اتحادیه اروپا نیــز در این گفت وگو
اظهار داشت :طرف ایرانی تاکنون اراده مثبت
و جدی در روند مذاکرات از خود نشان داده و
اکنون زمان آن اســت که مذاکرات به نتیجه
مطلوب برســد .بورل بار دیگر بر آمادگی خود
و معاونش برای تســهیل و تسریع این روند از
طریــق ارتباط و رایزنی با همه طرفها تأکید
کــرد .طرفین در این گفــت وگو در خصوص
چگونگــی ادامه مســیر ،بحث و تبــادل نظر
کردند .جو بایدن با پیروزی در انتخابات مقابل
ترامپ در سال گذشته ،مذاکرات غیر مستقیم
با ایران را جهت بازگشــت دوجانبه به توافق،
در چارچوب مذاکرات وین از ســر گرفت .این
مذاکرات که دور آخر آن میان ایران و آمریکا با
تسهیلگری اتحادیه اروپا در قطر انجام شد ،تا
کنون به نهایی شدن توافق منجر نشده است.

بایدن حاضر به حذف نام سپاه از لیست واشنگتن نیست

هستهای ایران پرداخت و گفت :ما به دسترسی مناسب به
گستره و عمق این برنامه هستهای نیاز داریم.
گروسی گفت :تنها این موقع است که آژانس «خواهد
توانســت تضمین الزم و موثق بدهد که هر گونه فعالیت
[هستهای] در جمهوری اسالمی ایران در راستای اهداف
صلحآمیز است».
محمد اسالمی ،رییس سازمان انرژی اتمی ایران اخیرا
در حاشــیه بازدید از نمایشگاه همافزایی مدیریت ایران با
تاکید بر اینکه اســاس پذیرش برجام [توافق هســتهای]
توسط جمهوری اســامی ،رفع اتهام و اعتمادسازی بوده
اســت ،گفت :جمهوری اســامی آن زمــان پذیرفت که
فعالیتهای غنیســازی را در محــدود کند و ظرفیت و
ســرعت خود را کاهش دهد تا اعتمادسازی اتفاق بیفتد
اما آنها پایبند نبودند.

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به سوالی
درباره سپاه پاسداران ،با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران،
گفت که رئیسجمهور این کشور حاضر به خارج کردن نام
سپاه از فهرست سازمانهای تروریستی نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه کاخ سفید ،جان کربی،
ســخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس
خبری با مطرح کردن ادعایی ضدایرانی در پاسخ به سوال
خبرنگاری مبنی بر این که آیا سپاه پاسداران ایران در حال
حاضر در فعالیتی تروریســتی یا حمایت از آن دست دارد
یا نه ،ایران را کشــوری حامی تروریسم خواند و ادعا کرد
که آنها از شبکههای تروریستی در سراسر منطقه حمایت
میکنند و گفت :وقتی از رئیس جمهور پرسیده شد که آیا
حاضر است نام سپاه پاسداران ایران را به عنوان بخشی از
کارکرد مذاکرات با ایران بر سر توافق هستهای ،از فهرست

سازمانهای تروریستی خارجی ،حذف کند یا نه ،پاسخ او
نه بود .به گزارش ایســنا ،اظهارات کربی درباره حذف نام
سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی
آمریکا به عنوان بخشی از مقدمات احیای توافق هستهای
یشود که مذاکرات وین که در راستای
در پی این مطرح م 
احیای توافق هســتهای و لغو تحریمهای ایران مدت کمی
پــس از روی کار آمدن دولت جو بایدن آغاز شــد ،در پی
برخی تحوالت اخیر بینالمللی از جمله حمله روســیه به
اوکراین و کشــمکشهای تهران  -واشنگتن بر سر برخی
مســائل باقیمانده در مذاکــرات ،از جمله موضوع حذف
نام ســپاه پاسداران از این فهرســت با وقفههایی طوالنی
مواجه شد .اخیرا آمریکا و ایران مذاکرات غیرمستقیمی با
تسهیلگری اتحادیه اروپا در قطر داشتند که بدون رسیدن
به نتیجهای ملموس پایان یافت.

نشــنال در گزارشــی نوشــت که «رجب
طیــب اردوغــان» رئیس جمهــوری ترکیه
هفته گذشــته در تهران با اشــاره به این که
آنکارا گسترش حمایت تهران از نظام اسد را
نخواهد پذیرفت ،بــه والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهوری روسیه اعالم کرد که با طرح مسکو
برای برونســپاری مأموریت خود در سوریه
به ایران ،کام ً
ال مخالف اســت .اردوغان تأکید
کرد که هر گونه تالش ایران برای تســلط بر

سوریه در تضاد مستقیم با منافع ملی ترکیه
خواهــد بود و آنکارا در مورد منافع ملی خود
بسیار جدی اســت .در همین حال ،رهبری
ایران به پوتین نشــان داد که برای در دست
گرفتن کنترل ســوریه آماده اســت .پوتین
اذعان کرد که نقش روســیه در ســوریه در
نتیجــه گرفتاری در اوکراین کمرنگ شــده
اســت .وی ضمن پذیرش هشدار اردوغان در
مورد ایران ،به رهبران ایران اطمینان داد که

وعده نصراهلل درباره سوخت ایران

دبیرکل حــزب اهلل لبنان در اظهاراتی گفت کــه درصورت موافقت دولت
لبنان سوخت ایران به بنادر این کشور خواهد رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از المیادین ،سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزب اهلل
لبنان شب گذشته در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد که درصورت موافقت
دولت لبنان سوخت ایران به بنادر لبنان خواهد رسید.
دبیرکل حزب اهلل لبنان خاطرنشان کرد که روند انتقال این سوخت همانند
مازوت از طریق بندر بانیاس ســوریه نخواهد بــود و همه این امور با تصمیم
رسمی لبنان آغاز خواهد شد.
ســید حسن نصراهلل اخیرا نیز در گفتوگو با شــبکه المیادین درخصوص
بحران ســوخت لبنان تاکید کرد« :من حاضرم از ایران ســوخت وارد کنم اما
مساله این اســت که دولت لبنان باید این امر را بپذیرد ،هیچ کسی در لبنان
جرات این کار را ندارد زیرا از تحریم های آمریکا میترسند».
پیش تر جبران باسیل ،رئیس جریان آزاد ملی لبنان در گفتوگو با شبکه
المنــار تاکید کرده بود که بــا وجود امضای قرارداد با مصــر و اردن تصمیم
سیاسی آمریکا مانع رسیدن برق و گاز به لبنان می شود.
وی در ادامه گفت که من نزد سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزب اهلل لبنان و
همچنین وزیر انرژی لبنان می روم و از آن ها درخواست می کنم که سوخت
ایرانی وارد کنیم ،در این صورت از فردا  ۱۰ساعت در روز برق خواهیم داشت.
از سوی دیگر ولید فیاض ،وزیر انرژی دولت پیشبرد امور در لبنان با آموس
هوکشــتاین ،میانجی آمریکایی دیدار و در خصوص بحران سوخت این کشور
رایزنی کرد.
فیاض در خصوص این دیدار گفت :من و هوکشــتاین به مســاله سوخت
ایران پرداختیــم و با صراحت به او گفتم که باید برای مردم لبنان برق ایجاد
کنیم و اگر پیشــنهاد ایران رسمی شود من نمی توانم هیچ گونه بخششی در
این راستا را نپذیرم.
وزیــر انرژی و منابع آبی دولت پیشــبرد امور لبنان پیــش از این نیز در
اظهاراتی گفت :ما از هر کمک و بخششی که از طرف دولت های دوست بیاید
استقبال می کنیم.
همچنین محمد صادق فضلی ،دستیار وزیر امور خارجه ،در صفحه توییتر
خود در این زمینه نوشت« :جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگترین
تولید و صادرکننــدگان انرژی در منطقه ،برای کمک به مردم لبنان ،در کنار
آنها ایستاده است .تهران آمادگی دارد میزبان لبنانیها برای گفتگو درخصوص
تامین ســوخت مورد نیاز مردم این کشــور باشد .ما هرگز دوستان خود را در
روزهای سخت تنها نخواهیم گذاشت».
ناصر کنعانی ،ســخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشســت خبری اخیر
خود در پاســخ به سوالی در ارتباط با ارســال سوخت از سوی ایران به لبنان
و همچنیــن اظهارات اخیر وزیر انرژی این کشــور مبنی بر این که ایران باید
درخواست رسمی برای ارسال ســوخت به لبنان ارائه دهد ،اظهار کرد :ما در
جریان شــرایط سخت مردم عزیز لبنان در این ارتباط هستیم که این شرایط
سخت ناشی از سیاســت های غلطی است که برخی از دولت ها در ارتباط با
این کشور در پیش گرفتند .بر اساس این سیاست های غلط شرایط اقتصادی
لبنان به گونه ای رقم خورده که مردم این کشــور در بند هســتند .ما از این
وضعیت متاثر و ناراحت هســتیم .چنانچه درخواســت رسمی از سوی دولت
لبنان برای ارســال سوخت به این کشور به جمهوری اسالمی ایران ارائه شود
ایران با دید مثبت در راســتای کمک به مردم لبنان ،این درخواست و موضوع
را بررسی خواهد کرد.
پولیتیک

درخواست مسکو برای احیای برجام

هیات دیپلماتیک روســیه در دهمین کنفرانس بازبینی پیمان منع اشاعه
هستهای در سازمان ملل ،با اشاره به تعهد مسکو نسبت به توافق هستهای ،بر
ضرورت احیای این توافق در سریعترین زمان ممکن تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،صفحه توییتر نمایندگی روسیه در سازمانهای بینالمللی
در ویــن در یک رشــته توییت بــه بخشهای برجامی بیانیه این کشــور در
کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشــاعه هســتهای که در مقر ســازمان ملل در
نیویورک در حال برگزاریست ،پرداخته و نوشت :ما قویا بر ازسرگیری اجرایی
شدن کامل برجام[توافق هســتهای] در سریعترین زمان ممکن تاکید داریم.
توافق هستهای یکی از دســتاوردهای منحصر به فرد دیپلماسی چندجانبه با
کارآیی و دوام ثابتشده است .هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.
در ادامه این بیانیه آمده اســت :روسیه تماما نسبت به برجام متعهد است
و روی رفتار مســئوالنه مشابهی از سوی شرکا و کمکهای جامعه بینالمللی
حســاب میکند .امیدواریم وعدههای آمریکا و ایــران مبنی بر آمادگی برای
رســیدن به توافقی برای اجرایی کردن کامل برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای
امنیت ســازمان ملل ،محقق شــوند .هیات دیپلماتیک روســیه در کنفرانس
بازبینی پیمان عدم اشاعه هستهای ،همچنین مطرح کرد :بدون احیای برجام
با ظرفیت کامل آن ،احتمال نمیرود که سطح قبلی شفافیت برنامه هستهای
ایران که همان هدف توافق هستهای بود ،دوباره برقرار شود.

آمریکا با ادعا علیه ماهان
دنبال توقیف هواپیمای ونزوئال

پرواز بلند ایران با صادرات پهپادی
تهران به آرامی ،فــروش فنآوری پهپادی به
کشورهایی خارج از خاورمیانه را افزایش داده و در
پی آن است که به یک بازیگر نظامی در بازار بین
المللی تبدیل شود .بر پایه گزارشهای رسانهای
ایران و نیز کارشناســان دفاعــی درون و بیرون
کشــور ،در این ســالها ،ایران پیشرفت پیوسته
ای در طراحی و تولید پهپادهای نظامی داشــته
و اکنــون تالش دارد آنها را به فراتر از منطقه هم
صادر کند و با دست و پا کردن یک نفوذ جهانی،
پهپادهایی با قابلیت نظامی را که بطور فزایندهای
پیچیده میشــوند ،به دیگر کشــورها بفروشد.
ایران منزوی که دســت به
ایــن رویکرد ،بــرای ِ
گریبان محدودیتهای مالی تحمیل شده توسط
آمریکاست ،منبع مهمی از درآمد و نفوذ سیاسی
فراهم میآورد.
اکنون چه بسا روسیه هم یک مشتری بالقوه
باشد .ســت فرانتزمن که یک تحلیلگر دفاعی و
کارشناس پهپادی مستقر در بیت المقدس است
در این باره میگوید« :ایــران اکنون یک بازیگر
جهانــی در زمینه صــادرات پهپادهاســت .این

ویژه

رویداد

نیویورک تایمز بررسی کرد

واقعیت که پهپادهای تازه تر همچون مهاجر  6در
جاهایی مثل شمال آفریقا دیده میشوند ،نشان
میدهد که کشــورها به ایــن پهپادها به عنوان
دگرش دهنــده بازی مینگرنــد .مهاجر  ،6یک
پهپاد پیشرفته ایرانی اســت که ادعا میشود تا
 125مایل برد دارد و قادر به حمل مهمات نقطه
زن است ».فرانتزمن میگوید که «این یک جنگ
افــزار خیره کننده ارزان اســت» و میافزاید که
پهپادهای ایران ،ارزانتر از دیگر مدلهای موجود
در بازار هســتند اما پیچیده تر هم میشــوند و
ارزش خــود را در صحنههای نبرد در خاورمیانه
ثابت کرده اند.
ایران که توسعه پهپادها را از دهه  1980و در
زمان جنگ با عراق آغاز کرد ،به رغم تحریمهای
فلج کننده ،توانسته گونههای بسیاری از پهپادهای
نظامی را تولید کند که به گفته کارشناســان و
تحلیلگران ،توانایی شناسایی و تکاوری را دارند.
برنامه پهپادی ایران بــه یک نگرانی عمده برای
اســرائیل و ایاالت متحده تبدیل شده و اسرائیل
سایتهای تولید و ذخیره سازی پهپادهای ایران
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را هدف گرفته اســت .وزارت امور خارجه آمریکا
گفته که در نشســت اخیر امنیت منطقه ای در
قطر «شبکه ســامانههای هوایی بدون سرنشین
ایران ،یا همان پهپادها ،یک موضوع کلیدی بوده
است ».به گفته فرانتزمن ،پهپادهای ایران ،هنوز
در حاشیه بازار جهانی قرار دارند و بیشتر توسط
کشــورهای کم درآمدی خریداری میشوند که
قادر به تهیه آنها از دیگر عرضه کنندگان نیستند.
ایــران همچنین در این زمینه ،رقابت شــدیدی
بــا ترکیه دارد کــه پهپاد بیرقــدار  TB2را به
کشــورهایی چون آذربایجان ،پاکستان و اتیوپی
فروخته و اوکراین هم در جنگ خود با روســیه،
از آنها استقبال کرده است.
دیپلماتهای غربی در گفت وگو با نیویورک
تایمــز ،دریافت پهپادهای ایرانی توســط دولت
اتیوپــی را که درگیر جنگ با شورشــیان تیگره
است ،تایید کردند و پس از آن وزارت خزانه داری
آمریکا هم علنا این موضوع را تایید و تحریمهای
تــازه ای را علیه برنامه پهپادی ایران اعمال کرد.
وزیر دفاع اسرائیل هم در فوریه گذشته گفت که

مهاجر 6به ونزوئال هم فروخته میشود.
به گفته تحلیلگــران نظامی و بر پایه تصاویر
ماهــواره ای و تحلیل تصویری الشــه پهپادها،
ایران همچنین پهپادهایی را برای سودان تامین
میکند .ســودان نیز زیر تحریــم جنگ افزاری
سازمان ملل قرار دارد .ایران از انگیزههای سیاسی
و مالی برای فروش پهپاد به چنین کشــورهایی
برخوردار اســت ضمن آنکه به عنوان بخشــی از
سیاست منطقه ای اش در خاورمیانه ،پهپادها را
در اختیار گروههای نیابتی خود هم قرار میدهد.
این فروشهــا ،به تهران امــکان میدهد که در

رویارویی با تالشهای غــرب برای انزوای ایران،
پیوندهایــی بین المللی برقــرار کند و منبعی از
درآمد هم دست و پا کند.
فرزیــن ندیمی ،یک تحلیگــر نظامی و عضو
پیوسته موسســه واشنگتن که متخصص صنایع
دفاعی ایران اســت ،میگوید« :آنهــا به چنین
توانمندی پهپادی قابل توجهی دســت یافتند،
پس جای شــگفتی ندارد که دیگر کشورها هم
مایــل به در اختیار داشــتن چنین فن آوری ای
باشند .باید پهپادهای ایران را به عنوان یک جنگ
افزار ،جدی گرفت».

استراتژی فیریز در مثلث ایران ،ترکیه و روسیه
مســکو متحد راهبردی تهران باقی میماند
و بــدون توجه بــه دیدگاههــا و تهدیدهای
اردوغان ،به تهــران توصیه میکند تا در این
مقطع زمانی جایگزین روسیه در سوریه شود.
پوتین حتی آینده لبنان را نیز تابع محاسبات
ایران دانست .برخالف برخی تصورات ،هدف
از نشست تهران تالش برای تقسیم سه جانبه
نقش ها در ســوریه بود .با وجود موافقت سه
طرف بر ادامــه گفتگوها ،هیچ توافقی حاصل
نشد.
اردوغان با تأکید بر این که ارزیابی ترکیه
از منافعــش تغییر نکرده اســت و در صورت
نیاز به انجام عملیات نظامی در ســوریه ادامه
خواهــد داد ،عالقه چندانی بــه همکاری با
روسیه در سوریه نشان نداد.
تهران که به دنبال گسترش «خط مقدم»
خود با اســرائیل است ،ســوریه را برای طرح
خود در منطقه بســیار مهم می داند .ابراهیم
رئیســی در دیــدار دوجانبه خــود از پوتین

خواســت تا فشــار بر دیگر اعضای شــورای
امنیت ســازمان ملل را افزایش دهد .رئیسی
در این دیدار تأکید کــرد که ایران امتیازاتی
نخواهد داد که این کشــور را ضعیف نشــان
دهد .بــرای روســیه و ایران ،انعقاد ســریع
پیمانی میان دو کشــور بســیار مهم است .با
ادامه عقب نشینی آمریکا از خاورمیانه ،اتحاد
چین ،روســیه و ایران به طور عملی ،دقیق و
قاطعانه در حال پیشرفت است.
با این که حزب اهلل غایبی مهم در نشست
تهران بود ،اما همچنان قــوی ترین نماینده
ایران در ســوریه و لبنان است .حزب اهلل می
رود تــا خود را در کنــار نیروهای ایران یا به
نمایندگی از آنها قرار دهد.
در لبنــان ،حــزب اهلل در تالش اســت تا
منابع نفت و گاز کشــور را بــه مهماتی برای
«مقاومت» خود تبدیــل کند .حزب اهلل این
کار را بــا تهدید به ممانعت از تعیین مرزهای
دریایی میان لبنان و اسرائیل انجام می دهد و

دو هدف بسیار مهم را دنبال می کند :تضمین
برخورداری از ســهم خود از ثــروت لبنان و
تضمین جابه جایی بــدون مانع بین لبنان و
سوریه از طریق خشکی و دریا.
بــه گزارش دیپلماســی ایرانی  ،نشــنال
مینویســد که توافق آمریکا ،ایران و سکوت
ضمنی اســرائیل در مورد مسائل هسته ای و
امنیتی و کاهش تنش ناشی از آن ،گزینه ای
بسیار بهتر برای کشــورهایی مانند سوریه و
لبنان است .ایران و روسیه تصمیم گرفتهاند از
لبنان و سوریه برای منافع متقابل و محاسبات
مربوط به مهار اسرائیل استفاده کنند .دولت
بایدن هنوز بین امید به توافق با ایران ،تردید
در مورد فشــار بر تهران و حزباهلل ،تهدید به
بازگردانــدن تحریمهای «فشــار حداکثری»
دوران ترامپ و یــا انداختن تقصیر همه چیز
به گردن دولت قبلی گیر کرده اســت .شاید
بهترین ســناریو در خاورمیانه در این مقطع،
ادامه وضعیت موجود با تمام ایراداتش باشد.

وزارت خزانــهداری آمریــکا در بیانیــهای بــا مطرح کــردن ادعای نقض
تحریمهای آمریکا از ســوی شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان ،خواستار مصادره
هواپیمای باربری ونزوئالیی شد که در آرژانتین متوقف شده است .به گزارش
ایسنا به نقل از شــبکه بلومبرگ ،آمریکا از آرژانتین خواسته است هواپیمای
بــاری بویینگ  ۷۴۷را مصادره کند که از ماه ژوئن در خارج از بوئنوس آیرس
در حین تحقیقات درباره ارتباط کارکنان این هواپیما با ســپاه پاسداران ایران
متوقف شــده است .وزارت خزانهداری در بیانیهای مدعی شد که این هواپیما
توســط شرکت هواپیمایی ماهان ایران و با نقض تحریمهای آمریکا به شرکت
هواپیمایی امتراســور که شاخه ونزوئالیی موسسه حمل و نقل ُکنویاسا است،
فروخته شــده .مقامات آرژانتین در ماه ژوئــن این هواپیما را توقیف کردند تا
معلوم شود کارکنان آن ارتباطی با سپاه پاسداران ایران داشتهاند یا نه.
شــرکت هواپیمایی ماهان از سال  ۲۰۱۱و با ادعای آمریکا مبنی بر «ارائه
کمکهای مالی ،کاال و مصالح و فناوری» توســط آن به نیروهای قدس سپاه
پاسداران ایران تحت تحریمهای واشنگتن قرار گرفته است .آمریکا حاال مدعی
اســت ،شــرکت ماهان با انتقال بدون مجوز این هواپیمای ساخت آمریکا به
شرکت امتراسور در اکتبر  ،۲۰۲۱از مقررات کنترل و مدیریت صادرات تخطی
کرده اســت .متیو گ ِریوز ،دادستان واشنگتن در بیانیهای گفت :ما سرسختانه
در پی ممانعت از دســت یافتن نهادهای تحریمشده به اقالم ساخت آمریکا یا
سود بردنشان از انتقال غیرقانونی این اقالم هستیم.
طبق ادعای آمریکا ،کاپیتان این هواپیما یکی از فرماندهان پیشــین سپاه
پاسداران و مدیر شرکت هواپیمایی قشم فارس ایر بوده است.
به گزارش ایســنا ،ادعاهای وزارت خزانهداری آمریــکا درباره این هواپیما
یک روز پس از این مطرح میشود که رسانههای آرژانتین گزارش دادهاند که
یک قاضی در این کشــور اجازه داده  ۱۲نفر از خدمه ایرانی و ونزوئالیی این
هواپیما که از ماه گذشته میالدی در این کشور ممنوع الخروج بودند ،کشور را
ترک کنند اما چهار نفر از کارکنان ایرانی این هواپیما همچنان ممنوعالخروج
باقــی ماندهاند .بنا بر این گزارش ،ماجرا مربوط به هواپیمای باربری متعلق به
شرکت امتراسور ( )Emtrasurاســت که یک سال پیش شرکت هواپیمایی
ماهان آنرا به این شرکت ونزوئالیی که زیر مجموعه شرکت کونویاسا ونزوئال
است فروخت .کونویاسا تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
ایــن هواپیمای باربــری روز  ۵ژوئن با  ۱۴تبعه ونزوئالیــی و  ۵ایرانی از
مکزیک وارد آرژانتین شــد و دو روز بعد در حالی که تالش داشت به اروگوئه
پرواز کند ،پس از عدم صدور اجازه ورود مجبور شد به آرژانیتن بازگردد و پس
از آن در این کشــور زمینگیر شــده است .بر اساس حکمی که فدریکو ویلنا،
قاضی فدرال آرژانتین صادر کرده اســت  ۷نفر از  ۱۹نفر از جمله چهار ایرانی
و سه ونزوئالیی همچنان در آرژانتین باقی میمانند اما  ۱۲نفر دیگر میتوانند
این کشــور را ترک کنند .بر اساس گزارش رســانههای محلی ،قاضی معتقد
اســت که هنوز پرســشها و تردیدهایی در خصوص غالمرضا قاسمی ،خلبان
ایرانی این هواپیما و همچنین ســه ایرانی و سه ونزوئالیی دیگر وجود دارد و
همین مسئله مانع از صدور اجازه خروج این افراد شده است .این هواپیما قرار
بود روز  ۸ژوئن وارد اروگوئه شــود اما به گفته لوئیس آلبرتو هبر ،وزیر کشور
اروگوئه پس از دریافت اخطار رســمی از سوی ســازمان اطالعات پاراگوئه از
صدور اجازه ورود به این هواپیما خودداری کرده است.

