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گوترش:

دستیابی به توافق هسته ای با ایران دشوار شده است
دبیرکل ســازمان ملل دیروز )سه شــنبه( در هفتادوهفتمین جلسه مجمع 
عمومی این ســازمان گفت: جهان ما با مشکالت بزرگی مواجه است. اختالفات 

عمیق تر شده، نابرابری گسترده تر شده و چالش ها افزایش یافته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در هفتادوهفتمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک، با بیان اینکه جهان ما در وضعیتی بحرانی قرار 

دارد، کشورها را به اتحاد در مقابله با چالش های جهان امروز فراخواند.
وی در ادامه این ســخنرانی دستیابی به توافق هسته ای با ایران را »کماکان 
دشــوار« خواند و گفت: کنفرانس بازبینی پیمان عدم اشاعه هسته ای نتوانست 

به اجماع دست یابد.
دبیر کل سازمان ملل بر تداوم تالش ها برای ادامه صادرات غالت از اوکراین و 
روسیه برای مقابله با بحران جهانی غذا تاکید کرد و آن را نشانگر توانایی کشورها 

در اتحاد با یکدیگر دانست.
او گفت: مــا در مقابله با بحران جهانی غذا به حمایــت از بازار جهانی کود 

نیازمندیم. اگر کود نباشد، غذایی هم در کار نخواهد بود.
گوترش گفت: یک زمســتان نارضایتی جهانی در افق دیده می شود و سیاره 
ما در حال از بین رفتن اســت. این در حالیســت که آسیب پذیرترین مردمان، 

بیشترین رنج را متحمل می شوند.
این مقام ارشد سازمان ملل گفت: بحران هایی مانند جنگ اوکراین، وضعیت 
اقتصادی بد، آسیب رسیدن به اهداف توسعه پایدار جهانی و بحران های اقلیمی 

جهان ما را احاطه کرده است.
او گفت: جنگ اوکراین تخریب و ویرانی فراوانی به بار آورده است. میلیون ها 
تن آواره شــده و هزاران تن جان باخته اند. خطرات علیه صلح و امنیت جهانی 

شدید هستند.
گوترش با بیان اینکه بحران های انسانی در حال افزایش هستند، خاطرنشان 
کرد: اقتصاد افغانستان از بین رفته و بیش از نیمی از مردم آن با سطح باالیی از 

گرسنگی مواجه هستند. همچنین حقوق دختران افغان پایمال می شود.
گوترش  خشکی در شاخ آفریقا، درگیری ها در اتیوپی، گروه های تبهکاری در 
تاهیتی، تنش های عراق، حکومت نظامی در میانمار و جنگ اوکراین و روســیه 
– خصوصا تهدید هســته ای – را از مواردی دانســت که جهان امروز را تهدید 

می کنند.
دبیرکل ســازمان ملل اســتفاده از گفت وگو، ابزارهای دیپلماتیک و قوانین 
حقوق بشری را راه حل وفصل بحران هایی دانست که جهان ما را احاطه کرده اند، 
بحران هایی مانند دودستگی ها، گرسنگی، اشاعه هسته ای و وضعیت پناهجویان.
او همچنین با اشاره به سیل ویرانگر اخیر پاکستان، بحران اقلیمی را مسئله ای 
دانست که زمانه ما با آن تعریف شده و مقابله با آن، خواسته اکثریت مردم جهان 

است، اما دولت ها اقدامات کافی در این زمینه انجام نمی دهند.
او هشــدار داد: شــاید داغ ترین تابســتان های امروز، برای نسل های آینده 
تابستان هایی خنک به نظر برسد! جهان ما به سوخت فسیلی معتاد شده و باید 

مداخله کنیم.
او ســه حوزه »صلح و امنیــت، بحران انرژی و بحــران اقلیمی« را مواردی 
دانست که کشورهای جهان باید در مواجهه با آن متحد باشند. وی افزود: ما باید 

شرکت های سوخت  فسیلی و حامیان آن ها را پاسخگو کنیم.
گوترش تاکید کرد که مناقشــه اوکراین نباید اجازه دهد که ما از بحران های 

دیگر جهانی مانند وضعیت افغانستان و میانمار غافل شویم. 
دبیرکل سازمان ملل همچنین بر اهمیت رهبری زنان تاکید کرد.

ویژه

»علی  گل محمدی:  هدیه  سیاســی- 
باقــری« رئیس تیــم مذاکره کننــده ایران از 
دیدارش در نیویــورک با انریکه مورا هماهنگ 
کننده مذاکــرات احیای برجام خبــر داد. به 
موازات این خبر، »محمد بن عبدالرحمن« وزیر 
خارجه قطر در حاشیه نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا 
در امــور ایران دیدار کرده اســت. معاون وزیر 
خارجه ایران گفته که» بــا توجه به پیام های 
دریافتی از آژانس بین المللی و گروســی امروز 
در حاشــیه های جلســات دیپلماتیک دیدار و 

گفت وگویی با انریکه مورا می کنم.«
الزم به ذکر است که اخیرا، مرندی، مشاور 
تیم مذاکره کننده ایران نیز گفته بود: مشــاور 
تیم مذاکره کننده ایــران در مذاکرات وین در 
پیامی، سفر سرپرست تیم مذاکره کننده ایران 
به همراه ســید ابراهیم رئیسی به نیویورک را 
فرصتی برای شــرکای اروپایی برجام دانست 
تا آمریکا را ترغیب کنند مســائل باقی مانده را 

حل وفصل کند.
همچنین کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه 
در کنفرانــس خبری گفته بــود که در ارتباط 
بــا حضور آقــای باقری معاون سیاســی وزیر 
امور خارجه و مذاکره کننده ارشــد ایران برای 
همراهی با هیأت ایران اســت و برنامه تعریف 
شــده ای برای گفت وگو دربــاره مذاکرات رفع 
تحریم هــا در چارچوب این ســفر وجود ندارد 
ولی نشست های بین المللی فرصت خوبی است 
برای نشست های سیاسی و مذاکرات حاشیه ای 
بین مقامات کشورها و فرصتی برای تبادل نظر 
در خصوص موضوعات مــورد عالقه دوجانبه، 
منطقه ای و موضوعات چندجانبه و بین المللی 

است. 
از چنــد هفته پیــش مقامــات آمریکایی 
مذاکــرات احیــای برجام را بــه حالت تعلیق 
درآورند. آنها با این ادعا که ایران پاسخ  مناسبی 
به آخرین جمع بندی آمریکا نداده است، توپ 
را در زمین ایران انداختند و سعی کردند ایران 
را مقصر شــرایط ایجاد شده معرفی کنند. این 
در حالی بود که البی مقامات صهیونیســتی از 
چندی قبل و برگزاری انتخابات کنگره آمریکا 
و پارلمان اسراییل مانع دولت بایدن برای ادامه 

مذاکرات در وین و توافق احتمالی بود.
احساس سرخوردگی بورل

در این میان ، جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، گفت انتظار نمی رود که 
در جریان مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
که هم اکنون در نیویورک جریان دارد، تحولی 
در دستیابی به توافق هسته ای با ایران رخ دهد. 
او گفت که گمــان نمی کند مالقات با ابراهیم 

رئیســی در این خصوص فایده ای داشته باشد. 
بورل در گفت وگو با نشریه پولیتیکو در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، گفت که 
اتحادیه اروپا همه طرف ها را تحت فشــار قرار 
داده اســت تا در روند احیای برجام، »ده متر 
نهایی مسیر را نیز پشت سر گذارند.« او گفت 
پیش بینــی نمی کند که ایــن مذاکرات تحت 

میانجی گری اتحادیه اروپا راه به جایی ببرد.
بورل گفت: »در ســه ماه گذشته، تعامل و 
روند چندمرحله ای رو به پیشــرفت داشــت و 
فعالیت طرف ها نتیجه را بهبود می بخشید. اما 
در هفته های گذشــته، چنین نبود و اکنون در 

بن بستیم و متوقف شده ایم.«
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: 
»پیشنهاد اخیر که آخرین درخواست از طرف 
ایرانی اســت، اصراری برای رســیدن به توافق 
نبود، و اگر قرار باشد که امروز بگویم آیا در این 
هفته تحول خاصی رخ خواهد داد یا نه، جوابم 

این است که گمان نمی کنم.«
بورل در پاســخ به این ســوال کــه آیا در 
نیویورک با ابراهیم رئیســی مالقات می کند یا 
نه، گفت در ماه ژوئن برای پیشبرد روند توافق 
به تهران ســفر کرده بود. او گفت: »آنها وعده 
دادنــد، به دوحه رفتند. بــه وین رفتند. گمان 
نمی کنم این مســئله ای باشــد که در دیدار با 

رییس جمهوری حل شود.«
از سوی دیگر، »کاترین کلون« وزیر خارجه 
فرانسه روز دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک درخصوص مذاکرات 
احیای برجام به خبرنگاران گفت: هیچ پیشنهاد 
بهتــری بر روی میز قرار نــدارد و این برعهده 

ایران است که تصمیم درست را بگیرد.
وی در ادامه عنوان کــرد که هیچ ابتکاری 
بــرای خارج کردن شــرایط از وضعیت کنونی 
وجــود ندارد. بد عهدی آمریــکا و تالش برای 
دادن کمترین تضمین و امتیازها از ســوی این 
کشــور در مســاله احیای برجام و بی تحرکی 
کشــورهای اروپایی به ویژه از جمله فرانسه از 
عوامل اصلی وضعیت کنونی مذاکرات هسته ای 
است. ایران پاســخ خود را به متن پیشنهادی 
اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای داده و 
تاکید دارد که حاضر نیست از هیچ یک از منافع 

ملت ایران کوتاه بیاید.
دفاع اولیانوف از تهران

میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در نزد 
سازمان های بین المللی در وین و مذاکره کننده 
ارشد این کشــور در مذاکرات وین در واکنش 
به اظهارات اخیر جوزپ بورل، مسئول سیاست 
اروپــا و هماهنگ کننده  اتحادیــه  خارجــی 
مذاکرات وین دربــاره وضعیت فعلی مذاکرات 
ویــن، گفت: به نظر می آیــد مقصر جلوه دادن 
نشانه ای است که مذاکرات وین در یک بن بست 
قرار دارد. اگر این طور باشد، این وضعیت نتیجه 
عوامل متعددی است. اولیانوف ادامه داد: تالش 
برای این که تمــام تقصیرها را به گردن ایران 
بیاندازیم، منصفانه نیست. مذاکرات بیش از حد 
به برنامه سیاسی داخلی طرف دیگر مذاکرات 
بستگی دارد. مقامات روسیه و چین و سه کشور 
اروپایی در دو ماه اخیر از پاســخ های ایران به 
جمع بندی  نهایی ارایه شده از متن پیش نویس 
توافق اســتقبال کردند. تقریبا همه کشورهای 
درگیر در مذاکرات بر سر متنی که جوزپ بورل 

در نهایــت ارایه کرد تا حد زیاد و قابل توجهی 
تفاهم داشتند و اساسا تفاهم سیاسی در همان 
زمان ایجاد شــده بود. اما در جریان رد و بدل 
شــدن پیام ها، طرف آمریکایی بر سر یکی دو 
موضوع به ویژه حمایت سیاســی این کشورها 
از بسته شدن موضوعات باقی مانده میان ایران 
و آژانس دبه کردند. آنها با این ادعا که بررسی 
ســواالت آژانس از ایــران در چارچوب برجام 
نیست و موضوعی پادمانی نیست تاکید داشتند 
که نباید حل و فصل این مســاله به برجام گره 
زده شــود این در حالی بود که بسته شدن این 
سواالت از خطوط قرمز ایران در مذاکرات است.
ایران  خواهان این است که همان طور که در 
توافق 2015 سواالت آژانس درباره فعالیت های 
گذشــته ایران همزمان با اجرای برجام حل و 
خاتمه یافت، درباره چند سوال فعلی نیز باید به 

همین شکل رفتار شود.
در عین حــال کارشناســان بین المللی به 
این مســاله اذعان داشتند که انتخابات کنگره 
مانــع کار دولت آمریکا اســت و در این میان 
فشــار مقامات اسراییل حائز اهمیت است. این 
برای دومین بار طی شــش ماه گذشــته است 
که تحوالت داخلی کشــورهای عضو برجام، بر 
روند مذاکرات تاثیر گذاشــته یا در آن اخالل 
ایجاد می کند. البته اینکه مذاکرات تحت تاثیر 
تحوالت سیاســی داخلی کشورهای عضو قرار 
گیرد، مسبوق به سابقه است اما نکته قابل توجه 
رویکرد دولت آمریکاست که سعی دارد تمایلش 
بــرای تعویق در مذاکرات را بــه گردن ایران و 

پاسخ هایش به متن پیش نویس توافق بیندازد.
با وجــود توقف موقت رایزنی های فشــرده 

میــان ایــران و آمریکا با هماهنگــی نماینده 
اتحادیه اروپا، ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه روز دوشنبه گفت که، مذاکرات و 
رایزنی ها برای رفع تحریم ها به صورت طبیعی 
در چارچوب معمول از طریق اتحادیه اروپا ادامه 
دارد و هرگونه تحولی در این چارچوب خواهد 

بود.
مقامات روسیه و چین و سه کشور اروپایی 
در دو ماه اخیر از پاسخ های ایران به جمع بندی  
نهایی ارایه شــده از متن پیــش نویس توافق 
استقبال کردند. تقریبا همه کشورهای درگیر 
در مذاکرات بر ســر متنی که جوزپ بورل در 
نهایت ارایه کرد تا حد زیاد و قابل توجهی تفاهم 
داشتند و اساسا تفاهم سیاسی در همان زمان 
ایجاد شــده بود. اما در جریان رد و بدل شدن 
پیام ها، طرف آمریکایی بر سر یکی دو موضوع 
به ویژه حمایت سیاســی این کشورها از بسته 
شدن موضوعات باقی مانده میان ایران و آژانس 
دبه کردند. آنها با این ادعا که بررســی سواالت 
آژانــس از ایران در چارچوب برجام نیســت و 
موضوعی پادمانی نیست تاکید داشتند که نباید 
حل و فصل این مســاله به برجام گره زده شود 
این در حالی بود که بسته شدن این سواالت از 

خطوط قرمز ایران در مذاکرات است.
ایران  خواهان این است که همان طور که در 
توافق 2015 سواالت آژانس درباره فعالیت های 
گذشــته ایران همزمان با اجرای برجام حل و 
خاتمه یافت، درباره چند سوال فعلی نیز باید به 

همین شکل رفتار شود.
در عین حــال کارشناســان بین المللی به 
این مســاله اذعان داشتند که انتخابات کنگره 
مانــع کار دولت آمریکا اســت و در این میان 
فشــار مقامات اسراییل حائز اهمیت است. این 
برای دومین بار طی شــش ماه گذشــته است 
که تحوالت داخلی کشــورهای عضو برجام، بر 
روند مذاکرات تاثیر گذاشــته یا در آن اخالل 
ایجاد می کند. البته اینکه مذاکرات تحت تاثیر 
تحوالت سیاســی داخلی کشورهای عضو قرار 
گیرد، مسبوق به سابقه است اما نکته قابل توجه 
رویکرد دولت آمریکاست که سعی دارد تمایلش 
بــرای تعویق در مذاکرات را بــه گردن ایران و 

پاسخ هایش به متن پیش نویس توافق بیندازد.
با وجــود توقف موقت رایزنی های فشــرده 
میــان ایــران و آمریکا با هماهنگــی نماینده 
اتحادیه اروپا، ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه روز دوشــنبه گفت که، مذاکرات 
و رایزنی هــا بــرای رفع تحریم هــا به صورت 
طبیعی در چارچوب معمول از طریق اتحادیه 
 اروپــا ادامــه دارد و هرگونه تحولــی در این 

چارچوب خواهد بود.

باقری و مورا دیدار می کنند

چانه زنی برجامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
وزیر خارجه قطر جداگانه با مالی و امیرعبداللهیان مذاکره کرد

توطئه علیه امنیت ملی ایران در قلب قفقاز

المنار خبر داد

موافقت ایران با ارسال ۶۰۰ هزار تن سوخت به لبنان

»خدایار ســعیدوزیری« در یادداشــتی برای 
دیپلماسی ایرانی می نویسد؛ پس از چندماه آتش 
بس میان ارمنستان و باکو، بار دیگر شعله  جنگ با 
تجاوز باکو به خاک اصلی ارمنستان زبانه کشید و 
به التهاب کانون بحران در قفقاز جنوبی منجر شده 
است. رژیم باکو به پشت گرمی ترکیه، در حقیقت 
با جنگ های مقطعی در حال پیشبردن راهبردی 
بلندمدت اســت که با اجــرای تدریجی آن، قصد 
دارد تا حد ممکن حساسیت ها را در این خصوص 
کاهش دهد و این راهبرد چیزی نیست جز اشغال 
استان ســیونیک، در جنوب ارمنستان و قطع مرز 
ایران و ارمنستان و درعین حال اتصال سه منطقه  
جمهوری باکــو، نخجوان و خــاک اصلی ترکیه! 
امری کــه در حقیقت ترک ســازی قفقاز جنوبی 
و ایجــاد محور ترکی از قفقاز تا آناتولی اســت. در 
واقع ترکیه و باکو از وضعیتی که متحد ارمنستان 
یعنــی روســیه، در جنگ اوکراین گرفتار شــده، 

اســتفاده کرده و جنگی را آغاز کرده اند تا اهداف 
بلندپروازانه  خود را محقق کنند. اهدافی که از زمان 
دولت عثمانی همواره در سر حاکمان آن و ترکیه  
بعدی وجود داشته است تا قفقاز جنوبی را به خود 
ملحق کنند و همچنان نیز سیاســت الحاق گرایی 
از سوی آنکارا با شدت دنبال می شود. این راهبرد 
ضمن تهدید صلح و امنیت بین المللی که به ویژه 
با رویکردهای تهاجمی ترکیه بیش از هر منطقه ای 
در جهان، حساسیت زا خواهد بود و همچنین ضمن 
نقض فاحش حقوق اقــوام و اقلیت ها تات، تالش، 
ارمنی و دیگر اقلیت ها که در پروژه  ترکسازی این 
مناطق پیش از ایــن نیز مورد ظلم رژیم باکو قرار 
گرفته اند، تهدیدی راهبردی علیه ژئوپلیتیک ایران 
است. چنانکه در سال های اخیر از رویکرد تهاجمی 

ترکیه نسبت به همسایگان خود از سوریه تا یونان 
و ارمنستان، می توان دریافت که این کشور با تغییر 
کامل راهبــرد درون نگری که میراث آتاتورک بود، 
به تالش برای توسعه طلبی ارضی و قومی مشغول 
اســت و از سال های گذشــته در حال تالش برای 
ایجاد اتحادهای منطقه ای و گســترش حوزه نفوذ 
خود به منطقه آسیاپاســیفیک از طریق همکاری 
راهبردی با پاکستان و حضور در افغانستان از یک 
سو و اتصال قفقاز به خود از رهگذر حمایت از باکو 
در جنگ علیه اقوام و کشــورهای قفقاز از ســوی 
دیگر است. تغییر ژئوپلیتیک در قفقاز و اتصال باکو 
به نخجوان و به تبع آن به خاک ترکیه، از یک سو 
سبب شکل گیری کانون ناامنی در مرزهای شمال 
غربی ایران خواهد شد که این امر از رویکرد کنونی 

دولت قوم گرای باکو نیز به وضوح مشــخص است 
و در عین حال ایران یک همســایه  تاریخی، یعنی 
ارمنســتان را که از دوران باستان همواره همسایه 
و متحد ایران بوده اســت از دست خواهد داد و از 
ســوی دیگر، مرز ایران و ارمنستان در واقع یکی 
از کوریدورهای مهم ایــران برای اتصال زمینی به 
اروپاست که عالوه بر اهمیت ترانزیتی، مسیری امن 
برای صدور انرژی به اروپا در آینده و مسیر تنفسی 
مهمی برای ایــران خواهد بود. تغییر این وضعیت 
سبب خواهد شد که معقول ترین راه عبور ایران به 
اروپا از خاک ترکیه و یا قفقاز تحت حاکمیت رژیم 
باکو باشد که تهدیدی علیه منافع ملی ایران تلقی 
می شود. عالوه بر این، همکاری تنگاتنگ نظامی و 
امنیتی رژیم باکو با اســرائیل و همچنین برقراری 

روابط دوســتانه  ترکیه و اسرائیل، خود به تنهایی 
تهدیدی علیه منافع ملی ایران تلقی می شود، حال 
اگر نفوذ ایران در قفقاز نیز به واسطه  یکپارچه شدن 
آن در دســت رژیم باکو که در واقع تحت الحمایه 
ترکیه است، از دست برود، این تهدید بیش از قبل 

خواهد بود.
بر این اســاس به نظر می رسد تنها راه مقابله با 
این وضعیت و جلوگیری از اجرایی شــدن توطئه  
مذکور، ورود جدی ایران به بحران قفقاز در حمایت 
از ارمنســتان و حفظ مرزهای بین المللی به شکل 
ســابق و جلوگیری از تغییــر ژئوپلیتیک منطقه 
خواهد بــود. قطعا ورود جدی ایــران به موضوع، 
سبب عقب نشینی ترکیه و رژیم باکو از مواضع خود 
خواهد شد، چرا که ترکیه در وضعیت اقتصادی ای 
نیســت که خود را در معرض تقابلی جدی با ایران 
قرار دهد و رژیم باکو نیز بدون پشتوانه  آنکارا، یارای 
پافشاری بر بلندپروازی های فعلی را نخواهد داشت.

منابع خبری ادعا کردند که ایران با ارســال 
۶00 هــزار تن ســوخت به لبنان طــی 5 ماه 

موافقت کرده است.
به گزارش ایسنا، شبکه لبنانی المنار به نقل 
از منابع خود ادعا کرد که ایران به هیات رسمی 
لبنانی که اکنون در تهران به ســر می برد اعالم 
کرده است که طی 5 ماه ۶00 هزار تن سوخت 

به لبنان ارسال خواهد کرد.
چنــد دقیقه پیــش مجتبی امانی، ســفیر 

جمهوری اســالمی ایران در بیــروت در صفحه 
توییتر خود نوشــت: به زودی اخبار خوشــحال 
کننده ای درباره توافق میان هیات وزارت انرژی 
لبنان و مســئوالن ایرانی درخصوص ســوخت 
ایران و همکاری در زمینه برق اعالم خواهد شد.
سفیر کشورمان همچنین #سوخت و # ایران 

را هشتگ کرد.
بر اســاس این گزارش، پیــش از این وزارت 
خارجــه لبنان اعالم کرد کــه عبداهلل بوحبیب، 

وزیر خارجه لبنان در حاشــیه هفتاد و هفتمین 
نشست مجمع عمومی ســازمان ملل با حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیــر خارجه ایــران دیدار و 
رایزنــی کرد. وزارت خارجه لبنان اعالم کرد که 
امیرعبداللهیان در این دیــدار بر آمادگی ایران 
برای ارسال سوخت به لبنان و تقدیم کمک های 

دیگر برای غلبه بر مشکالت تاکید کرد.
همچنین شــبکه المنار اعالم کرد که از روز 
شنبه گذشته یک هیات رسمی لبنانی به تهران 
آمده اســت تا درخصوص پرونده سوخت و برق 
و کمک های ایران به لبنان با مســئوالن ایرانی 

رایزنی کند.
این شــبکه لبنانی به نقل از یک مسئول در 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت اعالم 
کرد که این هیات لبنانی با مسئوالن مربوطه در 

وزارت نیرو و نفت ایران رایزنی می کند.
این مسئول گفته است که مسئوالن ایرانی و 
لبنانی در خصوص سه موضوع رایزنی می کنند؛  

کمک به لبنان در زمینه سوخت بر اساس توافق 
انجام شده با نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت 
پیشــبرد امور لبنان و ولیــد فیاض، وزیر انرژی 
این کشــور، اصالح شــبکه های برق و ساخت 

نیروگاه های تولید برق.
ایــن مســئول همچنیــن اعالم کــرد که 
نفتکش های ایرانی حامل سوخت آماده هستند 
که طی یک الی دو هفته آینده به ســوی لبنان 
حرکــت کننــد و در بندری که طــرف لبنانی 

مشخص می کند پهلو بگیرند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزرات خارجه ایران 
در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالی 
در خصوص  اخبار منتشــر شــده در مورد سفر 
تیمــی از وزارت انرژی لبنــان  به ایران و دیدار 
اخیر سفیر  ایران در بیروت با وزیر انرژی لبنان 
گفت: روابط ایــران با دولت و ملت لبنان روابط 
دوستانه ای  اســت و ایران همواره تالش کرده 
در جهت کمک به رفع مشــکالت لبنان اعم از 

مشــکالت سیاســی و به ویژه در دو سال اخیر 
کمک به رفع مشکالت اقتصادی لبنان و خاصه 
در حوزه انــرژی نقش ســازنده ای را ایفا کند.  
ایران در  چارچوب مناسبات سازنده و دوستانه 
با  لبنان و در راســتای  توســعه همکاری های 
دوجانبه با این کشــور  در ســطوح مختلف  با 
این کشــور ارتبــاط دارد و گفت وگوهایی هم با 
وزارتخانه های مربوط به حوزه انرژی لبنان انجام 
داده اســت. کنعانی در پاسخ به سوال خبرنگار 
پرســش کننده مبنی بر اینکه آیــا این کمک 
رایگان خواهد بود؟ گفــت: بحث رایگان مطرح 
نیســت. گفت وگوهــای ما در حوزه مناســبات 
اقتصادی و تامین انرژی در قالب یک بســته در 
حال انجام  اســت و موضوع رایگان موضوعیت 
ندارد، بلکه کمک به رفع مشکالت انرژی هم در 
حوزه سوخت و هم در حوزه برق مطرح است و 
امیدواریم مذاکرات پیش رو بین دو کشــور به 

رفع بخشی از نیازهای ملت لبنان کمک کند.

احســان موحدیــان در یادداشــتی برای 
دیپلماســی ایرانی می نویســد ؛ در یک هفته 
اخیر دور جدیــدی از درگیری مرزی میان دو 
کشور قرقیزستان و تاجیکستان روی داده که 
علی رغم تالش کشورهای عضو سازمان پیمان 
امنیت جمعی برای ایجــاد صلح، ترکیه نقش 
مخربی در این زمینه ایفا کرده است. این نقش 
مخرب یادآور نقش مخــرب ترکیه در منطقه 
قفقاز و حمایت بی چون و چرای این کشــور 
از باکو علیه ارمنســتان است که موجب شده 
علی رغــم همه تالش های انجام شــده، روند 
ناآرامی هــای این منطقه ادامه یابد و باکو برای 
اشغال خاک یک کشور مستقل و از بین بردن 
مرز ایران و ارمنســتان نقشه های شومی را در 
ســر بپروراند. در جریــان درگیری های مرزی 
میان تاجیکســتان و قرقیزســتان، رسانه های 
وابسته به ترکیه و جمهوری آذربایجان به طور 

مرتب تصاویری از حمالت پهپادهای مونتاژشده 
در ترکیه موســوم به بیرقــدار را به اهدافی در 
خاک تاجیکســتان منتشــر می کردند که در 
برخی از این حمالت تجهیزات و استحکامات 
ارتش تاجیکستان دچار آسیب می شد.  ترکیه 
بــا این اقدام نقش مخرب خــود در تنش های 
میان ارمنســتان و باکو را مجــددا تکرار کرده 
و به قرقیزســتان امکان داده اســت تا دامنه 
درگیری های مرزی خود با تاجیکســتان را که 
قبال بسیار محدود بود توســعه دهد. حمایت 
ترکیــه از قرقیزســتان در راســتای دفاع این 
کشــور از یکی از اعضای اتحادیه کشــورهای 
ترک زبان قابل تفســیر است و اردوغان با این 
اقدام تالش دارد برای ســایر کشورهای عضو 
نقش پدری و حمایتــی ایفا کند و دامنه نفوذ 
خود را در آنها توســعه دهد تا بتواند به جاده 
صاف کن ناتو و رژیم صهیونیستی تا آن سوی 

دریای کاســپین مبدل شود و روند محاصره و 
تهدید منافع و امنیت کشورهای غیرترک مانند 
تاجیکستان، افغانستان، روسیه، چین و ایران را 
تداوم ببخشــد. ایران در سال های اخیر تالش 
کرده اســت روابط خود با تاجیکستان را پس 
از یک دوره فترت و مشــکالت مختلف توسعه 
دهد و این کشــور همزبان و دوست را در برابر 
تهدیدات مختلف و مشترک همراه کند. بدیهی 
اســت که ایران بــر خالف ترکیــه از افزایش 
درگیری ها در منطقه قفقاز و آســیای میانه و 
نیز بی ثباتی منطقــه که به منافع اقتصادی و 
سیاســی و امنیت کشــورهای مختلف لطمه 
می زند، استقبال نمی کند. اما جمهوری اسالمی 
برای دفاع از کشورهای دوست در آسیای میانه 
در برابــر نیروهای متخاصم مصمم اســت و از 
همین رو در یک ســال اخیر تالش کرده است 
توان نظامی تاجیکستان را با اقداماتی همچون 

تاسیس کارخانه تولید پهپاد تمام ایرانی ابابیل2 
تقویت کند. بدیهی است روسیه و چین نیز در 
این زمینه درک مشــترکی با ایران دارند و از 
تحریکات ترکیه در قرقیزســتان برای تشدید 

تنش با تاجیکستان استقبال نمی کنند.
اختالفات قرقیزستان و تاجیکستان مربوط 
به دوره حاکمیت شــوروی بــر جمهوری های 

مذکور است. مرزهای این دو کشور در بسیاری 
از نقاط نامشــخص و مبهم باقی مانده و نقاط 
صفر مــرزی دو طرف عمومــا عالمت گذاری 
نشده است. هنوز حدود ۶00 کیلومتر از نقاط 
مرزی دو کشــور نامشخص است و با توجه به 
وجــود مراتع و منابع آبی در این مناطق، انجام 

چنین کاری مناقشه برانگیز خواهد بود. 

نقش مستقیم ترکیه در تنش میان تاجیکستان و قرقیزستان

واکنش آمریکا به اظهارات اخیر رئیسی 
درباره هولوکاست

مشــاور امنیت ملی آمریکا و نماینده این کشــور در مبارزه با یهودی ستیزی 
به اظهاراتی که رئیس جمهور ایران اخیرا در گفت وگویی با یک شبکه آمریکایی 

درباره هولوکاست مطرح کرد، واکنش نشان دادند.
به گزارش ایســنا، جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا در واکنش به 
اظهارات ســید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که در گفت وگویی در پاسخ 
به ســوالی درباره هولوکاســت مطرح کرده بود، در صفحــه توییترش اظهارات 

رئیس جمهور ایران را تکان دهنده خواند.
عالوه بر این، دبورا لیپشتات، نماینده ویژه آمریکا در نظارت بر یهودی ستیزی 
و مبارزه با آن نیز در صفحه توییترش درخواســت رئیس جمهور ایران مبنی بر 
»تحقیق« برای تعیین کردن این که هولوکاست رخ داده است یا نه، را خطرناک 
عنوان کرد. واکنش این مقامات آمریکایی در پی این مطرح می شــود که رئیسی 
اخیرا در گفت وگو با شبکه سی بی اس در پاسخ به این سوال که »آیا به هولوکاست 
باور دارد؟« عنوان کرد: ببینید مسئله تاریخی باید توسط محققان و تاریخ نگاران 
مورد بررســی قرار بگیرد. نشانه هایی وجود دارد که این اتفاق انجام گرفته است. 

اگر این طور است باید اجازه دهند درخصوص آن بررسی هایی انجام بگیرد.

رویداد

تحریم آمریکا علیه هواپیمایی ایرانی 
وزارت بازرگانی آمریکا از اعمال تحریم علیه سه فروند هواپیمای باری متعلق 
به خطوط هواپیمایی ایران خبــر داد. به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا 
اعالم کرد که 3 فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ متعلق به شرکت های هواپیمایی 
ایران که به روسیه خدمات باری ارائه می کنند را به لیست تحریم های خود اضافه 

کرده است.
اداره امنیــت و صنعت وزارت بازرگانی آمریکا می گوید که هواپیماهای تحت 
کنترل شــرکت های هواپیمایی ماهان، فارس  ایر قشــم و ایران ایر  کاالهایی را 
ازجمله قطعات الکترونیکی به روســیه ارسال کرده اند و این باعث نقض قوانین 
صادرات وضع شــده توسط آمریکا علیه روسیه شده است. براساس این گزارش، 
1۸3 فروند هواپیما به دلیل آنچه نقض قوانین صادراتی آمریکا خوانده می شود در 
این فهرست قرار دارند. گفته می شود که دولت آمریکا پیش از این محدودیت های 

متعددی را علیه این سه شرکت هواپیمایی ایرانی وضع کرده است.

پولیتیک

ماجراجویی جدید آرژانتین 
در امنیت هوانوردی بین المللی

اقدام دولت آرژانتین در توقف یک هواپیمای تجاری و خدمه، این خطر بزرگ 
بین المللی را به همراه دارد که تبدیل به رویه ای در عرصه بین الملل شــده و به 
طور کلی امنیت هوانوردی غیرنظامی را با خدشــه مواجه سازد. به گزارش ایرنا، 
مقارن نیمه شب دوشــنبه 1۶ خردادماه 1۴01 )ششم ژوئن 2021( هواپیمای 
باربری شرکت امتراسور ونزوئال در فرودگاه بوئنوس آیرس به زمین نشست. این 
هواپیما پس از تخلیه بار خود که قطعات اتومبیل از مکزیک برای یک شــرکت 
آرژانتینی بود، آماده بازگشت شد، ولی شرکت های نفتی از ارائه سوخت )به دلیل 
تحریم های آمریکا( به آن خودداری کردند. کاپیتان هواپیما به ناچار نزدیک ترین 
فرودگاه خارجی به بوئنوس آیرس برای دریافت سوخت را انتخاب و با هماهنگی 
انجام شده، هواپیما عازم مونته ویدئو)پایتخت اروگوئه( درشرق آرژانتین می شود 
امــا برخالف توافق و اعالم آمادگی قبلی، برج مراقبت اروگوئه با ورود هواپیمای 
باری بوئینگ ۷۴۷ مخالفت کرده و هواپیما مجبور به بازگشت به بوئنوس آیرس 
می شود. در زمان ورود مجدد هواپیمای باری ونزوئال به فرودگاه ائیسیسا بوئنوس 
آیرس، شــرایط برخالف ساعتی قبل از آن تغییرکرده و بصورت کامال نظامی در 
آمده بود. برخورد با اســتاد خلبان و کادر پرواز به شکلی غیرمنتظره بد و زننده 
بوده است. خدمه هواپیما شامل 1۴ ونزوئالیی و 5 ایرانی، تحت الحفظ به هتلی 
مخروبه درکنار فرودگاه هدایت می شــوند. هواپیما نیز محاصره شــده و توسط 
عوامل اطالعاتی و امنیتی مورد تفتیش قرار می گیرد. کادر پرواز که مورد حمایت 
کنوانسیون های بین المللی هوانوردی هستند، از این برخوردهای غیرمتعارف که 
نقض همه مقررات بین المللی پروازهای تجاری هســتند، شوکه می شوند، اما در 
واقع کاری از پیش نمی برند و این رفتار غیرانسانی نیروهای امنیتی و اطالعاتی 
آرژانتین تا ساعت ها بعد ادامه می یابد. بازجویی از استاد خلبان کاپیتان قاسمی 
و عوامل پرواز به آن شب ختم نمی شود و دو روز بعد نیز نیروهای امنیتی ساعت 
11 شــب بصورت ناگهانی به هتل محل اقامت 1۹ نفر کادر پرواز هواپیما حمله 
ور شده و تا ۶ صبح در فضایی پر از رعب و وحشت به تفتیش محل اقامت کادر 
پــرواز و بازجویی مجدد می پردازند. کلیه اســناد و مدارک هواپیما و حتی لوازم 
شــخصی کادر پرواز توقیف و ضبط می شوند همزمان و مانند قضیه های مشابه 
در گذشته، رسانه های وابسته به صهیونیست ها داستان سرایی های خالف واقع و 

دروغ پردازی ها خود را آغاز می کنند. 

اکونومیک


