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توپ احیای برجام در زمین آمریکا
کارشــناس مسائل بین الملل گفت:جمهوری اســامی ایران همواره به دنبال 
حفظ برجام بوده اســت و برای انتفاع اقتصــادی مردم ایران به پای میز مذاکره 
آمده است و نکات خود در مورد بسته پیشنهادی اروپا را نیز ارائه کرده است لذا 
در حال حاضر این آمریکا است که باید اراده خود را نشان دهد و تصمیم نهایی 
خود را بگیرد. محسن پاک آیین در گفت وگو با ایرنا در مورد مذاکرات اخیر وین 
گفت: همانطور که جوزف بورل اعام کرد، مذاکرات وین تمام شــده است و در 
حال حاضر نیز پایتخت ها باید بر اساس متون پیشنهادی تصمیم نهایی خود را 
بگیرند. تصمیم جمهوری اســامی ایران به عنوان کشوری که هیچ گاه از برجام 
خارج نشده است، کاما مشــخص، منطقی و مبتنی بر مفاد برجام است و تیم 

مذاکره کننده نیز نکات خود را به طرف اروپایی ارائه داده است.
این کارشــناس مســائل بین الملل عنوان کرد: ما تعهــد را در مقابل تعهد 
می پذیریــم به این معنی کــه هرگاه طرف مقابل به تعهــدات خود عمل کرد، 
جمهوری اســامی ایران هم به تعهدات خود عمل خواهد کرد. طرف آمریکایی 
بایــد تعهد بدهد که تمام تحریم ها علیه ملت ایــران را لغو کند و تضمین های 
الزمــی را ارائه دهد تا مجددا مانعی برای شــرکت هایی که می خواهند در ایران 
ســرمایه گذاری کنند یا کشورهایی که به دنبال انجام معامات اقتصادی با ایران 

هستند، ایجاد نکند.
وی تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد و در آمریکا هم این اراده سیاسی ایجاد 
شود که تعهدات مندرج در برجام را انجام دهد و تحریم ها را لغو کند، ایران هم 
بــه تعهدات خود عمل خواهد کرد و محدودیت های هســته ای را آنگونه که در 

برجام است می پذیرد.
این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به فضاسازی های رسانه ای علیه ایران 
خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی ایران همواره به دنبال حفظ برجام بوده است 
و برای انتفاع اقتصادی مردم ایران به پای میز مذاکره آمده است و نکات خود در 
مورد بســته پیشنهادی اروپا را نیز ارائه کرده است لذا در حال حاضر این آمریکا 
است که باید اراده خود را نشان دهد و تصمیم نهایی خود را بگیرد و اگر خواهان 
به نتیجه رسیدن مذاکرات اســت باید به تعهدات خود عمل کرده و حسن نیت 

داشته باشد. 
پاک آیین همچنین در مورد راه اندازی ۵۰۰ ماشین سانتریفیوژها نسل جدید 
در صنعت هسته ای کشور گفت: اقدام جمهوری اسامی ایران مبنی بر تزریق گاز 
به صدها ســانتریفیوژ ایران و به  خصوص ۵۰۰ سانتریفیوژ پیشرفته IR۶ اقدام 

بسیار هوشمندانه و در چارچوب سیاست های مستقانه ایران است.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: اقدام ایران در راه اندازی سانتریفیوژهای 
نســل جدید دارای منطق قوی اســت به دلیل اینکه ما همواره در مذاکرات لغو 
تحریم ها اعام کرده ایم که قائل به تعهد در مقابل تعهد هستیم به این معنا که 
اگر وارد مذاکرات شدیم به این دلیل بود که تحریم های ایران لغو شود و بعد ما 

هم در مقابل برخی از محدودیت های هسته ای را بپذیریم.
پاک آیین عنوان کرد: اما متاســفانه شاهد این بودیم که آمریکایی ها در دوره 
ترامــپ از برجام خارج شــدند و تاکنون هم هیــچ اراده ای در آمریکا برای لغو 
تحریم های ایران دیده نمی شود و جز لفاظی و وعده های بی پشتوانه و ژست های 

فریبکارانه اقدام دیگری را از سوی آمریکا شاهد نبوده ایم.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه رویکرد مذاکره کنندگان ایران بسیار منطقی و 
مبتنی بر قانون و مفاد برجام بوده و با حوصله و صبر کافی به دنبال این بودند که 
مسیر لغو تحریم ها را با ادامه مذاکرات در وین محقق کنند و به نتیجه برسانند اما 
شاهد این هستیم که آمریکایی ها در یک اقدام مستکبرانه نه تنها اراده ای را برای 
لغو تحریم ها نشان نمی دهند بلکه چند شرکت و نهاد ایرانی را هم تحریم کردند.

سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان بیان کرد: بنابراین اقدامی که از سوی 
ایران در راه اندازی ۵۰۰ ماشــین سانتریفیوژها نسل جدید در صنعت هسته ای 
کشــور انجام شد، اقدام بسیار درســت و انقابی بود و نشان دهنده این بود که 
جمهوری اسامی ایران در مقابل زیاده خواهی های آمریکا تسلیم نمی شود و پاسخ 

محکمی را به اقدامات سلطه طلبانه و یکجانبه آمریکا می دهد.
پاک آیین ادامه داد: اقدام ایران در راه اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید اقدام 
قانونی بود که در چارچوب و در جهت اجرای قانونی راهبردی مجلس شــورای 
اسامی برای لغو تحریم ها اجرا شد و مبنای قانونی دارد و دولت باید این قانون را 

که مصوبه مجلس در مورد تایید شورای نگهبان هم هست اجرا کند.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که دلیل منطقی بودن کار ایران است این 
بــود که آژانس بین المللی انرژی اتمی را از اقدام جدید ایران مطلع کردیم و این 

اقدام ایران در چارچوب حضور ایران در آژانس و احترام به موارد پادمانی است.
کارشناس مسائل بین الملل عنوان کرد: همانطور که بارها اعام کردیم به هیچ 
عنوان به دنبال حرکت در مسیر ساخت ساح هسته ای نیستیم اگرچه می توانیم 
در مســیر توانمند شدن برای این اقدام باشیم اما اراده و تصمیمی در نظام برای 
ســاخت و تولید بمب اتمی وجود ندارد و همه اقدامات ایران از جمله تزریق گاز 
به سانتریفیوژهای ایرانی جدید همه در مسیر صلح آمیز و برای استفاده از انرژی 
هســته ای برای مصارف صلح آمیز از جمله در حوزه های نیروگاهی، کشــاورزی، 

بهداشتی و صنعتی بوده  است. 
پاک آیین یادآور شد: به نظر می رسد اقدام ایران در راه اندازی سانتریفیوژهای 
نسل جدید کامًا اقدام درستی بوده است. تا زمانی که تحریم ها از سوی آمریکا 
لغو نشــود ما این حــق را داریم که از توانایی های خودمان در حوزه هســته ای 
اســتفاده کنیم و هیچ محدودیتی را در این زمینه نپذیریم و با احترام به موارد 
پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی و با مطلع کردن آنها، فعالیت های خودمان را 
دنبال کنیم. وی خاطرنشان کرد: ما تسلیم فشارهای غربی نمی شویم و معتقدیم 

مسیر درستی انتخاب شده است و توان هسته ای ایران باید ادامه پیدا کند.

دیدگاه

اتصال نخجوان به باکو از طریق ایران
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در گفت وگویی از آغاز ساخت اولین پل 
بر روی رودخانه ارس به عنوان مســیری جایگزین برای متصل ساختن باکو به 

ارمنستان از طریق نخجوان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه آسبارز، جیحون بایرامف، وزیر امور خارجه 
جمهوری  آذربایجان گفت: آذربایجان مســیر جایگزینی برای متصل ســاختن 
نخجوان آذربایجان از طریق رود ارس دارد که ارمنستان را دور می زند. باکو به این 
منظور و طبق توافق با ایران، ساخت اولین پل روی رود ارس را آغاز کرده است.

بایرامف ســپس از ارمنستان به خاطر »وقت کشی« در انجام دادن وظایفش 
در زمینه »کریدور زنگه زور« انتقاد کرد. باکو با اجرای طرح کریدور زنگه زور قصد 

داشت جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان به نخجوان متصل کند.
ایــروان از مدت هــا قبل با طرح ایجــاد این کریدور مخالفت کرده اســت و 
آذربایجان و ترکیه این طرح را پیش شرطی برای عادی سازی روابط با ارمنستان 
تعیین کرده اند. به گفته بایرامف، آذربایجــان با تاش برای پیش برد این طرح، 
»صرفا فرصتی برای ارمنســتان فراهم می کند که از عوامل همکاری منطقه ای 

جدا نیفتد. اگر ایروان تصمیم اشتباه را اتخاذ کند، به خودش آسیب می زند.«

فالحت پیشه:
اسرائیل نمی تواند مانع احیای برجام شود

رئیس پیشــین کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســامی، با بیــان اینکه در جریان این دور از مذاکــرات احیای برجام مواضع 
طرفین مذاکره کننده به یکدیگر بیش از گذشــته نزدیک شــده است و شاید 
بتوان گفت در طول یک ســال و نیم گذشــته تا این حــد مواضع طرفین به 
یکدیگر نزدیک نبوده اســت، اظهار کرد: مســائل مربوط به ایران و آژانس به 
گونه ای اســت که با عزم سیاســی می توان همراه با احیای برجام آن را حل و 

فصل کرد.
حشمت اهلل فاحت پیشه، در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر 
آژانــس چند مورد را تحت عنوان »موارد مشــکوک برنامه هســته ای ایران« 
اعام کرده اســت و در همین ارتباط شــاهد این بودیم که اخیرا قطعنامه ای 
در شــورای حکام علیه فعالیت های هســته ای ایران با توجه به موارد ادعایی 
آژانس به تصویب رسید، افزود: در سال 1394 همزمان با توافق برجام موضوع 
PMD نیز طی توافقی بین ایران و آژانس بســته شــد تا پرونده بازی در راه 
اجرای برجام وجود نداشــته باشد.  این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: 
یکی از مواردی که در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران مطرح می شد، ابعاد 
نظامی فعالیت های هسته ای ایران بود که چنین موضوعی می تواند ایران را ذیل 
فصل هفت منشور ملل متحد قرار دهد. در سال 1394 بر اساس توافق صورت 
گرفته تمام ادعاهایی که علیه برنامه هسته ای ایران از سال 1991 مطرح شده 
بود و بیشــتر این ادعاها توسط عنصر ثالث یعنی رژیم صهیونیستی ادعا شده 
بود، بســته شد و این زمینه فراهم شــد که ایران به عنوان یک عضو عادی با 

آژانس همکاری داشته باشد.

اکونومیک

پولیتیک

یک مقــام آمریکایی در گفت وگویی مدعی 
شده است که مقامات روسی از چند هفته قبل 
در حال آموزش دیدن در ایران برای استفاده از 
پهپادهایی هستند که به ادعای مقامات دولت 
آمریکا، روسیه قرار بوده است از ایران خریداری 

کند.
به گزارش ایســنا، شــبکه ســی ان ان در 
گزارشــی نوشــت، یک مقــام آمریکایی در 
گفت وگو با ســی ان ان با اتکا بــه ادعای قبلی 
مقامات آمریکایی مبنی بر این که ایران قصد 
دارد هواپیماهــای بدون سرنشــین)پهپاد( از 
جملــه انواع دارای قابلیت حمل ســاح را به 
روسیه بفروشــد و روش اســتفاده از آن ها را 
به نیروهای روســی آموزش دهد، مدعی شده 
است، »مقامات روسی در طی هفته های اخیر 
دوره دیدن در ایران را به عنوان بخشی از توافق 
بر ســر انتقال پهپادها از ایران به روسیه آغاز 

کرده اند.«
بــه گفته این مقــام آمریکایــی، اطاعات 
مربوط به آموزش دیدن مقامات روســی اخیرا 

از حالت محرمانگی درآمده است.
این شــبکه در گزارش خود آورده اســت 
که از ســفارت روسیه در واشــنگتن خواسته 

توضیحاتی در این باره ارائه دهد.
در این گزارش مطرح شــد کــه دمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین در ماه گذشته در 
پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره، گفته بود 

نظری درباره این موضوع ندارد.
به گزارش ایسنا، ادعای این مقام آمریکایی 
در پی این مطرح می شــود که جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی آمریکا مدتی پیش در یک 
کنفرانس خبری مدعی شده بود، ایران در حال 

آماده ســازی برای تحویل صدها پهپاد دارای 
قابلیت حمل ساح به روسیه برای استفاده در 

جنگ اوکراین است.
مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شده بود، 
»اطاعاتی در دســت داریم که نشان می دهد 
ایــران در حال آماده شــدن بــرای آموزش 

نیروهای روس در این زمینه است.«
پس از این ادعای سالیوان، چند مقام دولتی 
دیگر آمریکا از جمله رییس سازمان سیا نیز بر 

اظهارات او صحه گذاشتند.
ایــن در حالی اســت که ناصــر کنعانی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ 
به ســوال خبرنگاران درباره اظهارات مشــاور 
امنیت ملی امریــکا درباره فروش فناوری های 
نوین ایرانی به روســیه، تصریح کرد: ســابقه 
همکاری های میان جمهوری اســامی ایران و 
فدراسیون روسیه در حوزه برخی فناوری های 
نوین به پیــش از آغاز جنــگ در اوکراین بر 
می گــردد و در مقطع اخیر هیچ تحول خاصی 

در این ارتباط رخ نداده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: موضع 
جمهوری اسامی ایران در قبال جنگ اوکراین 
کاما روشن است و بارها بصورت رسمی اعام 

شده است.
کنعانی در ادامه افزود: ادعای مقام آمریکایی 
در حالی اســت که امریکا و اروپایی ها سال ها 
است کشورهای اشغالگر و متجاوز از جمله در 
منطقه غرب آســیا را به انباری از ســاح های 
کشــنده متنوع خود تبدیل کرده اند که قطعاً 
بدون این تسلیحات، تداوم بیش از هفت دهه 
تجاوز، جنایت و اشــغالگری صهیونیست ها در 

سرزمین های اشغالی ممکن نبود.

واشنگتن مدعی شد

آموزش پرواز با پهپادهای ایرانی به ارتش روسیه

تمدید معافیت تحریم های هسته ای ایران توسط آمریکا

در شــرایطی که اوضاع جاری خاورمیانه و 
حوزه جغرافیایی خلیج فارس بدنبال برگزاری 
اجاس سران کشورهای روند آستانه در تهران 
و همچنین اولین ســفر آقای جو بایدن، رئیس 
جمهوری ایاالت متحده به سرزمین های اشغالی 
و دیدار از عربســتان ســعودی و شــرکت در 
نشست »غیر متعارف« سران شورای همکاری 
خلیج فارس به همراه نخست وزیر عراق، رئیس 
جمهوری مصر و پادشاه اردن در جده، به تدریج 
در حال بروز تحوالت و آثار خود است، تاش ها 
و ابتکارات دیگری نیز خــارج از دایره و حوزه 
نفوذ دو نشست مورد بحث در دستور کار دیگر 
بازیگران مدعی ایفای نقش در خاورمیانه پس 
از خــروج ادعایــی ایاالت متحــده از آن، قرار 
گرفته که از دریچه ی منافع ملی و ژئوپلیتیک 

منطقه ای ایران حائز اهمیت است.
ســفر بدون مقدمه و خــارج از برنامه های 
کاری محمــد بن ســلمان »MBS« ولیعهد 
مغضوب عربستان ســعودی که بافاصله پس 
از دیدار جو بایدن ازمنطقــه، به پاریس انجام 
و طــی آن ماقات با امانوئــل مکرون، رئیس 
جمهوری فرانســه نیز صورت گرفت، بخشی از 
راهبرد و تمایات رئیس جمهوری فرانسه برای 
آینده خاورمیانه و حضور فعالتر پاریس در این 
تحــوالت را به نمایش گذاشــت. قبل از دیدار 
»MBS« از پاریس که به عقیده بســیاری از 
ناظران منطقه ای، موضوع احیای دوباره ولیعهد 
سعودی پس از چندین سال انزوای سیاسی – 
بین المللی به خاطر قتل فجیع جمال خاشقجی، 
ناراضی سعودی – امریکایی در استانبول، یکی 
از اهداف اصلی این ســفر محســوب می شد، 
محمــد بن زائد »MBZ« حاکم جدید امارات 

متحده عربی نیز در پاریس با رئیس جمهوری 
فرانسه دیدار و طی آن »موافقت نامه مشارکت 
استراتژیک پیرامون همکاری انرژی« دو کشور 
و نیز توافــق نامه مربوط به همکاری در زمینه 
تامین انرژی بین شــرکت فرانســوی توتال و 
شرکت نفتی امارات موسوم به »Adnoc« به 

امضا رسید.
فعــل و انفعــاالت و تحــوالت سیاســی 
دیپلماتیــک خاورمیانه حــول محور تمایات 
پاریس و راهبرد رئیس جمهوری فرانســه که 
بــه تازگی دور دوم ریاســت جمهوری خود را 
در این کشــور آغاز کرده، در شرایطی در حال 
بروز و نمود اســت که آقای ماکرون چند هفته 
قبل به طور ضمنی موضوع تشــکیل اجاس 
سران کشــورهای منطقه، مشــابه آنچه سال 
قبل و در بغداد با حضور تعدادی از کشورهای 
همسایه عراق تشکیل شده بود، با شرکت سران 
جمهوری اســامی ایران، عربســتان سعودی، 

ترکیه، اردن و مصر را مطرح کرده بود.
این تحوالت در شرایطی در حال وقوع است 
که عربستان ســعودی طی پنج سال گذشته 
به دالیــل عدیده ای که عمدتاً می تواند بخاطر 
ارتکاب  »متعاقــب   »MBSسیاســی انزوای 
جنایت ضد بشــری علیه خاشقجی و یا تقلید 
و پیروی ریاض از »مدل حکمرانی و سیاســت 
توســعه امارات متحــده« باشــند، در صحنه 
تحوالت و موضوعات استراتژیک منطقه  خلیج 
فــارس، خاورمیانه و شــمال افریقا غایب بوده 
است. لیکن فعل و انفعاالت یکی دو ساله اخیر 
و بــه ویژه تاش های به عمــل آمده به منظور 
خاتمه بخشی به پرونده قتل ناراضی امریکایی 
– سعودی از تمایل جدی ریاض به بازگشت به 

صحنه تحوالت اصلی منطقه ای به ویژه پس از 
راهبرد جدید امریکا برای خاورمیانه را حکایت 

دارد.
از طرف دیگر و در شــرایطی که مذاکرات 
هسته ای جمهوری اسامی ایران و جامعه بین 
المللی علــی رغم کش و قوس های فراوان یک 
ساله اخیر هنوز به سرانجامی که کشور، منطقه 
و فضای بین المللی انتظار آن را دارد نرسیده، 
به نظر می رســد آقای امانوئل مکرون، رئیس 
جمهــوری فرانســه درصدد اســت در صورت 
ناکامی مذاکرات یاد شــده، نقش میانجی گرانه 
خــود را در منطقه ای کــه می تواند در تامین 
انرژی اروپا در جریان بحران اوکراین تاثیرگذاری 

خود را داشته باشد به عهده گیرد.
پــس از ســفر پرحاشــیه جو بایــدن به 
سرزمین های اشــغالی و عربستان و تاش در 
جهت تحقق راهبرد ایاالت متحده برای دوران 
کمرنگ شــدن حضــور فیزیکــی در منطقه، 
بسیاری از سران منطقه که با رئیس جمهوری 
امریکا در ســفر به این منطقه دیدار و ماقات 

کرده بودند راهی پاریس شدند.
ابتدا MBZ«« حاکم جدید امارات متحده 
عربی و نزدیکترین هم پیمان فرانسه در منطقه 
که کشــورش پایگاه نظامــی در اختیار ارتش 
فرانسه قرار داده است عازم پاریس شد و با آقای 
ماکرون دیدار و گفت وگو کرد. پیش از این سفر 
محمود عباس، رئیس تشــکیات خودگردان 
فلســطین و نیز عبدالفتاح السیســی، رئیس 
جمهوری مصر نیز به دیــدار رئیس جمهوری 
فرانسه در پاریس رفته بودند و باالخره این مسیر 
 »MBS« پر رفت و آمد ماه های اخیر با ســفر
و رسمیت یافتن سناریوی پایان انزوای سیاسی 

عربستان سعودی و ولیعهد مغضوب آن توسط 
غرب علنی شد.

بــه روال معمــول ایــن رفــت و آمد های 
دیپلماتیــک کــه در آخرین لحظــات تحقق 
آن، اطاعاتــی در حد مقــدور در اختیار افکار 
عمومی قرار می گیــرد و نتایج حاصل از آن نیز 
طی بیانیه ای به صــورت ابهام آمیز و گذرا در 
دسترس ارباب رسانه و جراید قرار داده می شود، 
لیکن بر کســی پوشیده نیســت که درکلیت 
موضــوع، به گونــه ای طراحی و ســازماندهی 
می شود که علی اصول تاثیرات بلند مدتی را به 

عنوان راهبرد در دستور کار دارند.
با توجه به دادوستدهای پشت پرده تحرکات 
گسترده و پر ســر و صدای منطقه ای، به نظر 
می رسد آنچه می تواند محرک اصلی نگرانی ها 
تلقی شــود، تاکیــد همگانی بر متاثر شــدن 
امنیت منطقه ای ناشی از بحران تجاوز روسیه 
بــه اوکراین و عواقب بی چــون و چرای آن در 
بازارهــای بین المللی انــرژی و امنیت جهانی 
غــذا از یک ســو و از ســوی دیگر ســرانجام 
موافقتنامه هســته  ای جمهوری اسامی ایران 
با جامعه جهانی اســت. به مــوازات دو رخداد 

یاد شــده موضوعات دیگری همچون چگونگی 
نقش آفرینی جمهوری اسامی ایران در تحوالت 
منطقه ای، اوضاع یمن، تحوالت سیاسی لبنان 
و آینده عراق نیز از جمله موضوعاتی هســتند 
که دیپلماســی فرانســه در فضــای متصور از 
خاورمیانه بدون امریــکا درصدد نقش آفرینی 
و تاثیرگــذاری در آنهاســت. طــرح موضوع 
اجاس سران منطقه ای با سازماندهی مشترک 
فرانسه – عراق با حضور کشورهای مصر، اردن، 
عربستان، ایران و ترکیه تا پایان سال جاری به 
هدف کاهش تخاصمات منطقه ای، مستمسکی 
اســت که مدت هاســت در تعامات دوجانبه 
پاریس با پایتخت های منطقه در دســتور کار 
قرار دارد. فرانســه طی هفته هــای اخیر و در 
چارچــوب تاش های خود بــرای تاثیرگذاری 
هرچه بیشتر بر روند تحوالت منطقه ای، عاوه 
بر میزبانی از یائیر الپید، نخســت وزیر دوکتور 
رژیم صهیونیســتی، در مکالمه تلفنی مفصلی 
نیز با رئیس جمهوری اسامی ایران، موضوع به 
سرانجام رسیدن موافقتنامه هسته ای و تاثیراتی 
که می تواند بر سایر ابعاد تحوالت منطقه داشته 

باشد را مورد پیگیری قرار داده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعام 
کرد، کاخ ســفید به کنگره اطــاع داده که 
معافیت برخــی از تحریم های ایران را تمدید 
کرده اســت که به موجب آن امکان همکاری 
بیــن المللی در برخی پروژه های هســته ای 

صلح آمیز ایران فراهم می شود.
به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا به نقل از 
تارنمای المانیتــور، این معافیت که موعد آن 
ماه جاری به سر می آید، شرکت های خارجی 
را مجــاز می کند تا بــدون اینکه مشــمول 

تحریم هــای آمریکا شــوند، فعالیتهای خاص 
مرتبط با عدم اشــاعه را در سایت های هسته 

ای ایران انجام دهند. 
مشــاوران کنگره گفتند کــه تمدید این 
معافیت مورد انتظار بود و وزارت امور خارجه 
آمریکا بــه قانونگذاران این کشــور در مورد 
آن اطاع داده اســت.  سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا اعام کرد که واشنگتن معافیت 
از تحریم ها را تمدید کرد تا شــرایط مشارکت 
کشور ثالث در پروژه های خاص مرتبط با منع 

اشاعه هســته ای و ایمنی هسته ای در ایران 
تسهیل شود. 

با این حال این ســخنگو خاطر نشان کرد: 
این سیگنالی نیست که ما در شرف دستیابی 
به تفاهم در مورد بازگشــت متقابل به اجرای 

کامل برجام هستیم. 
وی به این مساله اشاره داشت که آمریکا از 
هر گونه معامله خاص که طبق معافیت قبلی 
تسهیل شده، بی اطاع است، اما در عین حال 
گفت: این معافیت، امــکان اجرای پروژه های 

مرتبط با ایمنی و منع اشــاعه هسته ای را که 
منطبق با منافع ملی ما باشد، فراهم می کند.

گــزارش  ایــن  ادامــه  در   المانیتــور 
عنوان کــرد: این معافیت شــامل فعالیت در 
ســایت هایی چون نیروگاه هسته ای بوشهر، 
راکتور آب ســنگین اراک و راکتور تحقیقاتی 

تهران است.
المانیتــور عنــوان کرد: به نظر می رســد 
دونالــد  حداکثــری  فشــار   سیاســت 
ترامــپ رئیس جمهــوری ســابق آمریکا در 

دولت کنونی واشنگتن نیز دنبال می شود، به 
 طوری که  کاخ ســفید در ماه های اخیر چند 
دور تحریم هایی را در زمینه فروش نفت ایران 
و محصوالت پتروشیمی اعمال کرده است تا به 
زعم خود تهران را برای بازگشت به تعهداتش 

طبق توافق هسته ای تحت فشار قرار دهد. 
امــور  وزارتخانه هــای  گذشــته،   هفتــه 
خارجه و خزانه داری آمریکا چند شرکت را به 
دلیل نقش ادعایی در تجارت بین المللی نفت 

ایران در لیست سیاه قرار دادند.

 Dana هفته گذشــته در قطر، دانا اشترول
Stroul مدیر سیاست خاورمیانه ای پنتاگون 
درباره »راه هــای تقویت و درهــم بافتن یک 
معماری امنیتی منطقه ای« و تقویت نیروهای 

مسلح این کشور گفت وگو کرد.
در ایــن میــان، ژنــرال »مایــکل اریک 
کوریا«، فرمانده ســنتکام و دو فرمانده ارشد 
نیروهــای آمریکایی در منطقه از ســایت های 
نظامی عربستان ســعودی بازدید کردند که از 
جمله آنها پایگاه های دریای ســرخ و سکوهای 
موشــکی پاتریوت در نزدیکی جده بود. اوایل 
این هفته هم کوریا با رهبران نظامی اسرائیل 
و کویت دیدار داشت تا یک »مسیر روان« برای 
درهم بافتن سامانه های دفاع هوایی در سراسر 
منطقــه را به بحث گذارد با این هدف که دفاع 
بهتــری در برابر موشــک ها و پهپادهای ایران 
انجام شود. وی همچنین درباره امکان پیوستن 

کویت به نیــروی عملیاتی ۵9 گفت وگو کرد. 
این یک نیروی تجمیعی دریایی تحت هدایت 
آمریکاست که سرگرم آزمایش پهپادهای مجهز 
به هوش مصنوعی برای تقویت نظارت و ردیابی 

آبراه های منطقه است.
مقام های رســمی کنونی و پیشــین آمریکا 
می گویند که این پیشــنهادها، بخشی از یک 
پیش نویس فراگیرتر اســت که در یک ســال 
گذشته توسط ســنتکام و با رهنمودهای کاخ 
سفید فراهم شده اســت. این ساختار امنیتی 
منطقه ای، نخستین چکش دولت بایدن برای 
حل مشکلی است که سیاستگذاران آمریکایی 
در دوران اوباما و ترامــپ را درگیر خود کرده 
بود: اینکه چگونه متحدان خاورمیانه ای آمریکا 
را توانمند ســازیم که عمدتا بــا خوداتکایی از 
خودشان دفاع کنند تا واشنگتن بتواند نیروهای 
خود را بــرای هماوردی های آینــده با چین، 

بازآرایی کند. یک منبع آشــنا با طراحی های 
آمریــکا می گوید: پنتاگون هنــوز باید راهبرد 
خاورمیانه ای خود را روشن سازد اما تا به اینجا، 
همه نشانه ها حکایت از یک رویکرد کمینه دارد. 
یک نقشه راه غیرمحرمانه سنتکام برای ابتکار 
امنیتی منطقه ای، فاقد پیوست های اقتصادی 
و سیاســی برای احیــای ایــده دوران ترامپ 
یعنی یک »ناتوی عربی« اســت. هدف کنونی 
این است که با اســتفاده از تاسیسات موجود، 
رهبران نظامی منطقه درباره لجســتیک، دفاع 
هوایی، پشــتیبانی آتش و واکنش به بحران و 
نیــز عملیات هوایی، دریایی و عملیات ویژه در 
ســال های آینده آموزش ببینند. ژنرال جوزف 
ُوتل، فرمانده پیشــین ســنتکام، به المانیتور 
می گویــد: این ایده ها »به خوبی در دســترس 
هستند و می توان آنها را به روش نسبتا آسانی 
به پیش راند.« این ژنرال بازنشســته می گوید: 
»ما و شرکایمان منابع الزم برای این کار را در 
اختیار داریم. می خواهیم روی مســائل بزرگ 
تمرکــز کنیــم و ببینیم چگونه می شــود در 
زمینه هایی سرمایه گذاری کرد که بر سر آنها 

توافقی آشکار برای همکاری وجود دارد.«
ُوتــل می گویــد: »برخی از فــن آوری ها و 
سامانه هایی که اسرائیلی ها توســعه داده اند، 
دقیقا از همان گونه توانمندی هایی هستند که 

شرکای خلیج )فارسی( ما به آنها نیاز دارند.«

به گفته دو مقام ارشــد پیشــین آمریکایی 
نزدیک به این مباحث، دولــت کنونی آمریکا 
نیــز همانند دولت های پیشــین، عاقه ای به 
یــک توافق دفاعی از نوع بند پنج با دولت های 
خاورمیانه ندارد به رغم آنکه دســت کم ســه 
دولت عربی خلیج فارس از زمان روی کار آمدن 
دولت جو بایدن، خواهان چنین توافقی شده اند.
یک مقــام پیشــین آمریکایــی می گوید: 
»نخســتین پیش نویِس چارچــوب راهبردی 
آمریــکا – امارات، هیچ تضمینــی برای دفاع 
متقابل را در خود ندارد و رهبران اماراتی منتظر 
پیشــنهادهایی مشخص تر در دور آینده گفت 
وگوها هستند. شرکای واشنگتن در خاورمیانه 
همچنین می خواهند بدانند در صورت ساخت 
یک بمب هسته ای توســط ایران، آمریکا چه 

طرح های اضطراری ای در چنته دارد.«
 Mike ســپهبد بازنشســته مایک ناگاتــا
Nagata، رییس پیشــین نیروهای عملیات 
ویژه آمریکا در خاورمیانه در دوران باراک اوباما 
به المانیتور می گوید: »به باور من، ایران اکنون 
در نیرومندترین موضع راهبردی خود از زمان 
انقاب 1979 اســت. موشــک های بالستیک 
ایران، اکنون می توانند بخش هایی از اروپا را هم 

پوشش دهند.«
کارشناســان و مقام های پیشین آمریکایی 
می گویند کــه هر کشــوری در خلیج فارس، 

فهرســتی از سایت هایی را که باید از آنها دفاع 
شود، به عنوان اولویت خود دارد و مشکل این 
است که به اندازه کافی، ردیاب های دفاع هوایی 
برای پوشــش همه اینها وجود ندارد. حتی اگر 
کنگره، بودجه این کار را هم افزایش دهد، چند 
سالی طول می کشــد تا اسرائیل آماده تحویل 
سخت افزارهای خود به دولت های خلیج فارس 

بشود.
بِکا واســر Becca Wasser، عضو مرکز 
امنیت آمریکای نوین، می گوید: اگر قرار باشد 
که آمریکا، محور کار قرار گیرد، نیاز بیشــتری 
به برخی نیروهای دفاع موشکی و هوایی خواهد 
بود. ارتــش آمریکا هم اکنون، از دفاع هوایی و 
موشــکی کافی برای حفاظت از نیروهای خود 
هم برخوردار نیست چه رسد به دارایی هایی که 

برای شرکای منطقه ای، ارزشمند هستند.
در حال حاضر، ســنتکام مجبور اســت با 
بکارگیری امکانات کمتر، کار بیشــتری انجام 
دهد؛ چشــم اندازی که احتمــاال هراس آورتر 
هم می شــود چنانچه آتش بس یمن یا گفت 
وگوهای هسته ای وین یا هر دو از هم بپاشند. 
ناگاتا به المانیتــور می گوید: »این یک بازی با 
حاصــل جمع صفر اســت. اگــر بخواهیم کار 
بیشــتری در خاورمیانه انجام دهیم، باید کار 
کمتری در دیگــر جاهای جهان انجام دهیم و 

این یک بحث آزاردهنده است.«

المانیتور بررسی کرد

برتری قدرت نظامی ایران

نگرانی آمریکا از پرتاب ماهواره خیام
یک سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی علیه نوع کاربری ماهواره ایرانی خیام که با همکاری ایران و روسیه به فضا پرتاب شد، 

درباره این اقدام و تعمیق اتحاد تهران-مسکو ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به پرتاب ماهواره خیام به مدار زمین که با همکاری ایران و روسیه 

انجام شد، در این باره ابراز نگرانی کرده و گفت که همکاری رو به افزایش روسیه با ایران باید خطربزرگی برای جامعه بین المللی در نظر گرفته شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی علیه نوع کاربری این ماهواره به خبرگزاری آناتولی گفت که آمریکا از پرتاب »یک 

ماهواره با قابلیت های چشم گیر جاسوسی به نیابت از ایران« مطلع است.
او  تعمیق اتحاد میان روسیه و ایران را تهدیدی دانست که تمام جهان باید به آن توجه کنند در حالی که یوری بوریسوف، رییس آژانس فضایی روسیه 

از این پرتاب ماهواره ای به عنوان »رخ دادی برجسته در همکاری دوجانبه روسیه-ایران که راه را برای پروژه های جدید باز می کند«، استقبال کرد.
به گزارش ایسنا، واکنش آمریکا به پرتاب ماهواره خیام در پی این مطرح می شود که روز گذشته ماهواره  سنجش از دور خیام با موشک روس »سایوز« 

از پایگاه فضایی قزاقستان به مدار زمین فرستاده شد.

سودای مکرون برای جانشینی آمریکا در خاورمیانه


