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دی ســایت در تحلیلی نوشــت که توافق
هســتهای بینالمللی با ایران نقطه عطفی در
تالش برای دستیابی به خلع سالح هستهای
تلقی شــد .هدف برجام ،جلوگیری از ساخت
بمب هســتهای توســط ایران و تحت کنترل
بینالمللی قــرار دادن برنامه هســتهای این
کشور بود.
یک ســال پس از خروج آمریــکا از توافق
هســتهای ،ایران اعالم کرد که تنها بخشی از
ایــن توافق را اجرا خواهد کــرد .از آن زمان،
این کشــور هم از محدودیتها در موجودی
اورانیوم غنی شــده و هــم از محدودیتهای
غنیسازی فراتر رفته است .در ژوئن گذشته،
رافائل گروسی ،رئیس آژانس بینالمللی انرژی
اتمی گفت که ایران میتواند ظرف چند هفته
مواد خام کافی برای یک ســاح هســتهای
تولید کند .کورنلیوس ادبار ،کارشناس مسائل
ایران از شــورای روابط خارجــی آلمان می
گوید ،با وجود این ،ایران در آســتانه ساخت
بمب هستهای نیست.
پیشــنهاد اتحادیــه اروپا برای بازگشــت
بــه توافق از ابتدای مــاه اوت آماده بوده و به
گفته جوزپ بورل ،مســئول سیاست خارجی
اتحادیــه اروپا ،تنها نیازمنــد یک «آری» یا
«نه» از سوی کشــورهای امضاکننده بود .او
انتظار داشت که دو طرف در عرض چند هفته
پاسخ دهند.
اخیراً ،کشورهای غربی امضاکننده نسبت
به این توافق بدبینی بسیار بیشتری ابراز کرده
اند .آلمان ،فرانسه و بریتانیا روز شنبه گذشته
ایران را به به خطر انداختن احیای توافقنامه

تالشها برای نجات توافق هستهای ادامه دارد

وحشت غرب از فردای مرگ برجام

متهم کردند.
ادبار میگوید با توجه به پیشــرفت روزانه
ایــران در برنامــه هســتهای اش و تنشها
در خاورمیانــه ،فشــار زمانی باالســت .برای
اروپاییها ،در صــورت به تعویق افتادن مکرر
نتیجهگیری اعالم شــده از مذاکرات ،خطر از

دست دادن اعتبار به عنوان مذاکرهکننده نیز
وجود دارد.
با این حال ،نمیتوان احتمال شکست این
توافق را رد کرد .درخواستهای مکرر و جدید
ایران و همچنین اظهارات آمریکا مبنی بر رد
مطالبات ایران اخیرا ً موجب عصبانیت تهران

بدبینی سالیوان به گشایش در پرونده برجام
مشــاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری به
سواالتی درباره ســخنرانی رییس جمهور این کشور درباره
ایران در سازمان ملل و اظهارات اخیر مالک شرکت اسپیس
ایکس درباره ارائــه خدمات اینترنت ماهــوارهای به ایران
پاسخ داد .به گزارش ایسنا ،وبگاه کاخ سفید نوشت ،جیک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری
در پاســخ به این سوال که جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا
در ســخنرانیاش در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان
ملل به چه مواردی درباره ایران خواهد پرداخت و آیا فرصتی
در این هفته برای بازگرداندن مذاکرات وین به مســیر خود
وجود خواهد داشــت ،گفت :او بــه چیزهایی میپردازد که

شده است .اهمیت داخلی توافق هستهای در
آمریکا و ایران نیز نقش مهمی در این مناقشه
دارد .این مذاکرات در پــی جنگ اوکراین و
بحران بینالمللی با روسیه نیز دشوارتر شده
است.
به گزارش دیپلماســی ایرانی ،دی سایت

تاکید کرد که دولت فدرال توافق هستهای با
ایران را «ضامن امنیت و ثبات در خاورمیانه»
میداند و به شــدت برای حفــظ این توافق
تــاش میکند .از ســوی دیگر ،اســرائیل و
همچنین عربســتان ســعودی نگران هستند
که بازگشــت به برجام ،جاه طلبیهای ایران
را تقویت کند.
عقب نشینی آمریکا در سال  2018نشان
داد که توافق هســتهای چقدر شکننده است.
منتقدان تردید دارند که با توجه به پیشرفت
قابل مشاهده در برنامه هستهای ایران ،هنوز
بتوان بــه تمدید معتبر فرصــت بریک آوت
دســت یافت .اما ادبار هنوز معتقد اســت که
توافق هســتهای باید بازگردانده شود« :بدین
ترتیــب یــک قانونمندی خــاص بازگردانده
شــده و اعتماد به ســاختارهای چند جانبه
برقرار میشــود ».برجام یــک قطعه مهم در
معماری امنیتی اســت که بر اساس معاهده
منع گســترش سالحهای هســتهای ساخته
شده است.
اما او نیز اثربخشی توافق را محدود میداند.
محدودیتهای برنامه هســتهای ایران که در
توافق هستهای پیشبینی شده بود ،به تدریج
در طــول یک دهه منقضی میشــود .قبل از
خروج آمریکا ،تمدید این محدودیتها هنوز
قابل تصور بود ،اما اکنون این بســیار دشوار
بــه نظر میرســد .ادبار میگویــد در نهایت
باید بررســی کرد که ضرر توافق هستهای با
ایران بیشتر اســت یا فواید آن .دیدگاه غالب
همچنان این اســت که منافع آن بیشــتر از
ضررش است.

گفتوگوی وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا درباره ایران

مدت قابل توجهی اســت دربارهاش صحبت کرده ،این که
آمریکا آماده بازگشتی بر مبنای پایبندی در ازای پایبندی
به برجام[توافق هســتهای] بوده اســت .این که اگر ایران
آماده اســت برای عمل به تعهداتش و پذیرفتن این قاعده
جدیت به خرج دهد ،میتوانیم توافق کنیم .سالیوان درباره
فرصت موجود در این نشســت بــرای مذاکرات وین بیان
کرد :من فکر میکنم در نیویورک که هستیم ،فرصتهای
چندجانبهای برای ما فراهــم خواهد بود تا با دیگر اعضای
گروه  ،۵+۱به ویژه اروپاییها رایزنی کنیم .ایران هم مسلما
تعامالت خودش را خواهد داشــت ،نــه با هیچ یک از افراد
هیات آمریکایی ،بلکه با دیگر هیاتها از جمله اروپاییها.

وزارت امور خارجه آمریــکا در بیانیهای اعالم کرد که
موضوع ایــران و برجام از موضوعات مورد بحث وزیر امور
خارجه این کشــور در دیدار با همتای انگلیســیاش بوده
است.
به گزارش ایســنا ،وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا در
بیانیــهای از دیدار آنتونی بلینکــن ،وزیر امور خارجه این
کشــور با جیمز کلورلی ،همتای انگلیسیاش در نیویورک
خبر داده و نوشــت :وزیر امــور خارجه بلینکن بر اهمیت
تداوم همــکاری نزدیک آمریکا-انگلیس جهت پاســخگو
کردن روســیه به خاطر جنــگ بیرحمانهاش در اوکراین
تاکید کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که وزیر امور خارجه
و کلورلی همچنین دربــاره طیف کاملتری از موضوعات
مربــوط بــه منافــع و نگرانیهــای مشــترک ،از جمله
چالشهای ناشــی از جمهوری خلق چیــن ،همکاری در
زمینه بهداشت و سالمت جمعی و وضعیت فعلی تالشها
در راستای بازگشــت به برجام[توافق هستهای] و مقابله
با آن چه رفتارهای مخرب ایران خوانده شــده ،گفتوگو
کردند .در ادامه این بیانیه آمده است :وزرای امور خارجه
دو کشور درباره اهمیت دست یافتن به راهکاری با اتحادیه
اروپا ،از طریق مذاکــره ،در زمینه اجرایی کردن پروتکل
ایرلند شمالی گفتوگو کردند.

تاکید وزیرخارجه قطر بر اهمیت احیای توافق هستهای ایران

وزیر امور خارجه قطر احیای توافق هستهای
را در راستای تقویت ثبات منطقه توصیف کرد.
به گزارش ایرنا ،شیخ محمد بن عبدالرحمن
آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه

قطر در گفــت وگو با شــبکه بلومبرگ تصریح
کــرد :قطر به احیای توافق هســتهای به عنوان
یک عامل کمک کننــده به ثبات منطقه اعتقاد
راسخ دارد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار بلومبرگ
که «رئیــس جمهوری ایران (دیروز ) در مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد سخنرانی میکند
و شــما با همتــای ایرانی خــود و رابرت مالی
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کردید،
از ایران چه شــنیدید و آیا توافقی وجود خواهد
داشــت» ،تصریح کرد :همانطور که میدانید در
دو هفته اخیــر ما اظهارات غیرخوشــبینانهای
درباره دســتیابی به یک توافق شــنیدیم .ما با
همه طرفها صحبت میکنیم و تالش میکنیم
که هرچه در تــوان داریم برای ایفای یک نقش
سازنده در این مذاکرات انجام دهیم.
وزیر خارجه قطر افزود :از همه طرفهایی که
در چند روز گذشته با آنها تماس داشتیم ،نیت
مثبتی شــنیدیم و میخواهنــد وارد یک توافق

شوند .به یک توافق نرسیدهاند و معتقدم که آنها
وقتی با یکدیگر مینشینند و یک بستر مشترک
برای این زمینههای مورد اختالف بین خودشان
مییابند ،قادر خواند بود که به یک توافق دست
یابند..قطــر به اهمیت بازیابی توافق هســتهای
اعتقاد راســخ دارد زیرا نگرانی همه طرفها را
رفع میکند .معتقدیم که توافق به ثبات منطقه
کمک خواهد کرد.
وزیــر خارجه قطر در پاســخ به این ســوال
خبرنگار بلومبرگ که «ما این را در طول ســال
گذشــته شــنیدیم..آیا فکر میکنید که ایران
حقیقتا تمایل به دســتیابی بــه یک توافق دارد
یا آنهــا تالش میکنند کــه وضعیت موجود را
طوالنی کنند»؟ گفت :به طور قطع ،وزیر خارجه
ایران ممکن اســت که به سوال شما بهتر از من

پاسخ دهد.اما آنچه ما از آنها میشنویم این است
که خواهان توافق هســتند و برخــی نگرانیها
دارند که نیازمند رسیدگی و حل و فصل است.
این امر از طریق مذاکرات انجام میشود.
وی افــزود :معتقدیم که مهم اســت که یک
توافق و یک منطقه عاری از ســاح هســتهای
وجود داشته باشد.
شــیخ محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانی
همچنین درباره موضوع افغانستان تصریح کرد:
جامعه بیــن المللی باید راهی بــرای تعامل با
دولت افغانستان بیابد.
وزیر امور خارجه قطــر در بخش دیگری از
مصاحبه خود بــا بلومبرگ درباره انرژی تصریح
کرد :مذاکراتی با طــرف آلمانی درخصوص گاز
در جریان است.

نماینده جمهوری اســامی ایران با اشــاره به
تاریخچــه اقدامات ضد حقوق بشــری و حقوق
بینالمللی آمریکا علیه ایران در طول ســالهای
پس از پیروزی انقالب اسالمی خواستار محکومیت
ایاالت متحــده و جبران خســارتهای وارده به
دولت ایران در دیوان بینالمللی دادگستری الهه
شــد .جلسه بعدی رســیدگی به این پرونده روز
پنجشنبه خواهد بود.
به گــزارش ایرنا ،توکل حبیــبزاده نمایندۀ
کشــورمان (رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی
ریاســت جمهوری) در جلسه استماع دادگاه بین
المللــی الهه ضمن مرور بــر اقدامات غیرقانونی
آمریکا از جمله ســرنگونی هواپیمای مسافربری
ایران بر فراز خلیج فارس ،حمله و انهدام تأسیسات
و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس ،حمایتهای
مادی و تسلیحاتی از رژیم صدام حسین در جنگ
عراق علیه ایران ،حمایت از گروههای تروریستی
برای اقدامــات خرابکارانه و تــرور مردم عادی و
دانشمندان ایرانی و مقامات کشور ،تأکید کرد که

واشنگتن مدعی اســت ،این ایران بوده که در
وهلــه اول با حمایت از تروریســم بینالمللی ،از
پیمان مودت میان دو کشور تخطی کرده است.
در ادامه جلسه اســتماع دادگاه ،وکالی ایران
با اســتناد به موازین حقوقی و رویههای قضایی
بینالمللی نشــان دادند که قوانین مصوب ایاالت
متحده و تصمیمات دادگاههای آن کشــور علیه
ایران با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵
مغایر است .این قوانین شخصیت حقوقی مستقل
بانکها و شــرکتها از دولــت را نادیده گرفته و
آنها را از حق دفاع جهــت حضور در دادگاههای
امریکا و ارائه مدافعات حقوقی الزم محروم ساخته
و بــا تصویب و عطف به ما ســبق کردن قوانین
جدید ،حقوق مســلم و اموال بانکها و شرکتها
را بــر خالف معاهده مــودت  ۱۹۵۵به نفع اتباع
آمریکایی مصادره کرده اســت .لذا به خاطر این
اقدامات غیرقانونی باید محکوم شــده و خسارات
وارده به دولت ایران و بانکها و شرکتهای ایرانی
را جبــران نماید .در رابطه بــا ادعاها و مدافعات

ایاالت متحده با توســل آن به موادی از معاهده
مودت  ۱۹۵۵مبنی بر ملزم نبودن آن کشــور به
اجرای تعهدات عهدنامهای خود که روز چهارشنبه
استماع خواهد شد ،تیم حقوقی ایران توضیحات
و دفاعیات ماهوی الزم را مبنی بر غیرموجه بودن
ادعاهای دولت امریکا را به دیوان ارائه خواهد داد.
جلسه استماع نهایی پرونده مربوط به انسداد و
مصادره اموال بانک مرکزی ،بانک ملی و تعدادی

دیگر از بانکها و شرکتهای ایرانی توسط دولت
آمریکا و دادگاههای آن کشور در دیوان بینالمللی
دادگستری در الهه در حال برگزاری است.
این جلســات از روز دوشنبه هفته جاری ۲۸
شهریور  ۱۴۰۱شــروع شده و تا روز جمعه ادامه
خواهد داشت .طبق برنامه دیوان ،جلسات مذکور
در دو راند مدافعات اصلی طرفین و پاســخ به این
مدافعات برگزار میگردد.

هدفگذاری جدید ناتو در قلب قفقاز

بحران اوکراین هنوز ادامــه دارد که آمریکا در تدارک
کشــاندن منطقه تازهای به چاه جنگ است و هدف اینبار
کشورهای تازه استقالل یافته قفقاز .کاخ سفید در سناریو
خود ،ضمن جنگافروزی در منطقه ،در تالش است ،حوزه
نفوذ ایران و روسیه را تحدید را هم کند.
به گــزارش ایرنا« ،نانســی پلوســی» رئیس مجلس
نماینــدگان آمریــکا شــنبه  ۲۶شــهریور و در بحبوحه
درگیریهــای مــرزی میــان ارمنســتان و جمهــوری
آذربایجان ،وارد ایروان پایتخت ارمنســتان شــد و مورد
اســتقبال «نیکول پاشینیان» نخست وزیر این کشور قرار
گرفت .سفری که به نوعی میدان جدید بازی واشنگتن را
روشــن و مشــخص کرد که آمریکا اینبار قفقاز و آسیای
میانه را برای زیادهخواهیهای خود انتخاب کرده است.
دور دوم تنش های مــرزی باکو و ایروان درحالی آغاز

شــد که به گفته مقامات جمهوری آذربایجان و ارمنستان
در درگیریهای  ۱۲تا  ۱۴ســپتامبر( ۲۱تا  ۲۳شهریور)،
 ۷۹ســرباز آذری و  ۱۳۵ســرباز ارمنستانی کشته شدند.
میانه این معرکه ،نانسی پلوسی آتشبیار آن شد و با سفر
به ایروان و اعالم حمایت رسمی از پاشینیان ،میدان رقابت
با روسیه را به آســیای میانه کشاند .در دکترین سیاست
خارجی آمریکا ،حضور در آســیا به ویژه غرب و میانه آن،
جایگاه غیرقابل تغییری دارد و به همین دلیل اســت که
خروج ظاهری از افغانســتان به معنای آغاز سناریوچینی
برای ورود به ارمنستان ،گرجستان و دیگر جمهوریهای
مستقل خواهد بود.
ســفر به ارمنســتان و حمایت از یکــی از طرفهای
درگیــر جنــگ ،وقتی طــرف دیگر هم بــرای جلبنظر
آمریکا از هیچ کوششــی فروگذار نکرده! گرچه در ارزیابی

ویژه

عقب نشینی نسبی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در پرونده پادمانی
روزنامه االنباء در گزارشــی تاکید کرد که پایداری جمهوری اسالمی ایران بر
روی احقاق حقش در خصوص مســایل صلح آمیز هستهای باعث عقب نشینی
آژانس بینالمللی انرژی هســتهای در این پرونده شــد .به گزارش ایرنا ،روزنامه
االنباء لبنان در گزارش خود آورده است :پرونده صلح آمیز هستهای ایران یکی از
موضوعاتی است که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل (میان مقامات
ایرانی و غربی) به آن پرداخته شد؛ این پرونده شاهد تحوالت مهمی بود که یکی
از آن ها نتایج دیدار آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با «امانوئل
مکرون» همتای فرانسوی خود بود .مکرون در این دیدار ،از رئیس جمهوری ایران
برای سفر به فرانسه دعوت کرد.
این روزنامه افزود :در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل «حسین امیر
عبداللهیان» وزیر خارجه ایران و «علی باقری» رئیس هیات مذاکره کننده ایران
در مذاکرات وین نیز با هیات های اروپایی دیدار کردند .این درحالی اســت که
«محمد اسالمی» رئیس سازمان انرژی هستهای ایران پیش از این اعالم کرد که
این سازمان پیام هایی از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی دریافت کرده است.
محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۲۸
شهریور در برنامه صف اول شبکه خبر گفته بود که «پیغامهایی که از طرف آژانس
آمده ،نشان میدهد قصد بستن پرونده سه مکان ادعایی را دارند .امیدواریم صادق
باشــند و بیش از این وقت خود را تلف نکرده و فکر نکنند که با چنین موردی
بتوانند فشار حداکثری اعمال کنند» .روزنامه االنباء در گزارش خود نوشت :منابع
پیگیر پرونده مذاکرات وین تاکید می کنند که این امر (عقب نشینی آژانس) به
خاطر پایداری ایران در برابر کارزار حمالت تبلیغاتی غربیها مبنی بر کنار رفتن
گزینه مذاکره و صحبت های غرب از جایگزین هایی غیر از مذاکره از یک سو و
نیاز ضروری اروپایی ها به منابع گازی و نفتی در سایه بحران انرژی پیش از آمدن
زمســتان سرد و تبعات اجتماعی و اقتصادی و بدنبال آن پیامدهای سیاسی در
داخل اتحادیه اروپا صورت گرفت .این روزنامه خاطرنشان کرد :این تصمیم آژانس
بینالمللی انرژی اتمی امید برای احیای برجام را باز گرداند.
دیپلماسی

انتقاد ایران از موضعگیری کشورهای غربی
در پرونده مهسا امینی

ســخنگوی وزارت امور خارجه مواضع مداخلهجویانه آمریکا و اتحادیه اروپا را
محکوم و به این کشورها توصیه کرد :از فرصت طلبی و استفاده ابزاری از مقوله
حقوق بشــر اجتناب کنند .به گزارش ایرنا ،ناصر کنعانی شــامگاه سه شنبه در
واکنش به مواضع مداخله جویانه برخی مقامات آمریکا ،اتحادیه اروپایی و تعدادی
از کشورها در خصوص فوت خانم مهسا امینی با عرض تسلیت به پدر و مادر و
خانواده داغدار ایشان ،مواضع مداخلهجویانه خارجی در مورد این حادثه تأسفبار
را محکوم کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :کشــورهایی که با سابقه طوالنی
جنگافروزی و خشــونت در سرتاســر جهان شناخته شــده اند ،از وجاهت و
مشروعیتی برخوردار نیستند که دیگران را در مورد حقوق بشر موعظه کنند.
وی افزود :دولت آمریکا با تداوم سیاســت شکســتخورده فشار حداکثری و
تروریســم اقتصادی ،بزرگترین ناقض حقوق ملت ایران است و نمیتواند با طرح
ادعاهای اثبات نشــده و اتخاذ مواضع فریبکارانه ،خود را غمخوار و حامی مردم
ایران نشان دهد .کنعانی با تأکید بر اینکه حقوق بشر بر اساس باورها و ارزشهای
دینی و تاریخی ،برای جمهوری اسالمی ایران از ارزش و جایگاهی ذاتی برخوردار
است ،افزود :باعث تأسف است که برخی کشورها با سوء استفاده سیاسی و ابزاری
از حقوق بشــر ،تالش میکنند از یک حادثه در حال بررسی ،به عنوان فرصتی
برای پیگیری اهداف و امیال سیاســی خود علیه دولت و ملت ایران بهره گیرند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دستورات الزم جهت انجام تحقیقات
دقیق و شــفاف در مورد این رخداد غمبار از ســوی باالترین مسئوالن اجرایی،
قضایی و قانونگذاری کشــور صادر شده اســت ،گفت :رویکرد دوگانه طرفهای
غربی و چشم بستن آنها بر جنایات مداوم هم پیمانان خود در اقصی نقاط جهان
از جمله علیه ملت مظلوم فلسطین ،صرفا به نمایان شدن بیش از پیش ریاکاری
غرب در موضوع حقوق بشر منجر خواهد شد.
کنعانی در پایان به این دسته از دولت ها توصیه کرد بر اصالح وضعیت اسفبار
حقوق بشر در کشــورهای خود پرداخته و از تالش بیثمر برای فتنهانگیزی در
دیگر کشورها دست بردارند.
رویداد

پاسخ آمریکا به درخواست ایالن ماسک
برای مجوز ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای به ایران

پیگیری شکایت ایران از آمریکا در دادگاه الهه
دولت آمریکا به جای پاسخگویی در مورد اقدامات
متخلفانه خود ،با تصویب قوانین و مقررات خالف
معاهده مودت  ۱۹۵۵بین دو کشور زمینۀ صدور
صدها حکم از ســوی دادگاههای داخلی آمریکا
علیه دولت جمهوری اسالمی ایران و ضبط اموال
متعلق به ایران و بانکها و شــرکتهای ایرانی به
نفع اتباع آمریکایی را فراهم کرده است.
در طــرف مقابل ،آمریــکا امــروز در دادگاه
بینالمللی الهه از قضات خواســت دعوی ایران
مبنی بر این که واشــنگتن به طور غیرقانونی به
ل شرکتهای
دادگاههایش اجازه داده است که پو 
ایرانی را بلوکه کنند ،رد کند.
ریچارد ویسِ ــک ،مشــاور حقوقی وزارت امور
خارجه آمریکا در این باره گفت :شکایت ایران کال
باید به خاطر «دستهای آلوده» رد شود.
ویســک مدعی است ،ایران نمیتواند شکایتی
درباره بلوکه کردن پولهایش داشته باشد ،چون
اقداماتی که منجر به بلوکه کردن این پولها شده،
نتیجه رفتار غیرقانونی خود ایران بوده است.
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ی آمریکایی اســت اما در
تحلیلگران نتیجه البیهای ارمن 
نگاه اســتراتژیک میدانکِشی جدید کاخ سفید در جنگ
پنهان با بلوک شــرق یعنی روســیه و چین است .حضور
نانسی پلوسی در آسیای میانه و میان درگیریهای روسیه
و اوکراین در یکی از اقمار شــوروی سابق ،ارسال سیگنال
«هل من مبارز» برای مسکو است ،به ویژه آنکه واشنگتن
تصور میکند جنگ اوکراین ،تمرکز از روسیه گرفته است.
در راســتای همین سناریوی رقابت با شرق ،فشردن بر
نقاط ضعف روســیه و چین در دســتور کار قرار گرفته و
ســفر چندماه گذشته پلوسی به تایوان صحنه نخست این
سناریوست .قدرت نمایی آمریکا در ارمنستان و حضور در
تایوان برای مهار چین ،با نقشآفرینی نانسی پلوسی ،برای
این ســناتور  ۸۲ســاله هم نوعی برگ برنده و نقطه قوت
مثبت به ویژه در ایــام منتهی به انتخابات کنگره ارزیابی
میشــود تا نقش و جایگاه خود را در ســاختار سیاســی
آمریکا محکمتر سازد.
بخش دیگــری از اهداف آمریکا در قفقــاز و البته آن
بخشی که برای ایران اهمیت دارد ،تقالی کاخ سفید برای
محدود کردن زمین بازی ایران در منطقه آســیای میانه
است .این مهم به ویژه پس از تغییر نگاه تهران به منطقه
اســت .حضور جمهوری اسالمی ایران در جمع کشورهای
شــانگهای و چرخش متوازنساز به شرق و منطقه ،حتی
اگر در ظاهر برای نظریهســازان سیاســت خارجی آمریکا
مهم نباشــد ،در باطن نگرانیهــای عمیقی را برای آنها
ایجاد کرده است.
قدرت ایران در خاورمیانه به اندازه کافی واشــنگتن را
تحت فشــار قرار داده اســت و اکنون میدان تازه آسیای
میانه و قفقاز برای ایرانی که با بســیاری از کشورهای این
حوزه تاریخ و اشــتراکات فرهنگی دارد ،گران تمام شــده
است و سفر سراسیمه پلوسی به ایروان ،به فاصله کوتاهی

از سفر آیتاهلل رئیسی به سمرقند نشانه واضخ این گرانی
است.
تثبیت هژمونی زیر ســوال رفته آمریکا در آسیا ،تصور
مهار روســیه از طریق ســلطه بر منطقــه تحت نفوذش،
کنتــرل بلندپروازیهــای ترکیه در موضوع ارمنســتان،
هشــدار به چینی که از آسیای میانه و با طرح »کمربند-
جاده» در پی گشــودن راه تازهای برای ارتباط است و در
نهایت تسلط بر انرژیهای موجود در منطقه و کریدورهای
حیاتی آن از مهمترین اهداف پیدای واشــنگتن در قفقاز
است.
عضویت در ناتو (ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی)
رویایــی اســت که آمریــکا و غــرب با فروختــن آن به
کشــورهایی اروپای شرقی و همسایگان مسکو ،آنها را به
دام جنگهای فرسایشــی انداخته و بحرانسازی میکند.
پس از این گرفتاری اما این کشــورها نه تنها از سوی کاخ
سفید مورد حمایت قرار نمیگیرند بلکه داشتهها و قدرت
داخلی خود را هم به واسطه نفوذ آمریکا از دست میدهند.
تــازه ترین نقشآفرین این خیمهشــب بازی جوبایدن
و نانســی پلوســی؛ اوکرایــن و «ولودیمیر زلنســکی»
رئیسجمهور این کشــور بود که با رویای پیوستن به ناتو
در دام بحــران افتاد .نگاهی به وعد ه و وعیدهای پلوســی
در ایروان هم نشــان میدهد که داســتان دوستی خاله
خرســه آمریکا با این جمهوری هم در حال آغاز اســت و
در صورتی ایروان از هوشیاری کامل برخوردار نشود ،تکرار
تازه اوکراین خواهد بود .از آن رو که واضح اســت :روسیه
چشــم بر حضور آمریکا در مرزهای خود نبسته و انسداد
راههــای خود به ایران و ترکیه جنوب قفقاز را به تماشــا
نخواهد نشســت! ایران هم صورت واضح تصریح کرده که
هرگونــه تغییر در مرزها را تحمل نخواهد کرد و این مهم
خط قرمز تهران است.

وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای در پاســخ به درخواست مالک شرکت
اســپیس ایکس برای معافیت از تحریمهای ایــران جهت ارائه خدمات اینترنت
ماهــوارهای به ایران ،گفت که از صدور مجوزهای به خصوص جهت فعالیتهای
مرتبط با «آزادی اینترنت» در ایران استقبال میکند.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویتــرز ،وزارت خزانهداری آمریکا در
پی اظهارات ایالن ماسک ،مالک شرکت اسپس ایکس مبنی بر این که به دنبال
کسب معافیت از تحریمهای ایران خواهد بود تا بتواند خدمات اینترنت ماهوارهای
اســتارلینک را به مردم ایران ارائه دهد ،اعالم کرد که امکان صادر کردن برخی
تجهیزات اینترنت ماهوارهای به ایران وجود دارد و شرکت اسپیس ایکس مجوزی
برای ارائه خدمات پهن باند اینترنت ماهوارهای اســتارلینک به ایران نیاز نخواهد
داشت.
یک ســخنگوی وزارت خزانهداری در بیانیهای در این باره گفت :دفتر کنترل
داراییهــای وزارت خزانهداری(اوفک) از قبل مجــوزی دارد که صادرات برخی
سختافزارها ،نرمافزارها و خدمات مربوط به ارتباطات اینترنتی به ایران را مجاز
میسازد.
در این بیانیه آمده اســت :برای هرگونه صادراتی که مشمول مجوزهای فعلی
نمیشود ،اوفک از درخواستها برای مجوزهای به خصوص جهت مجاز ساختن
فعالیتها در راستای آزادی اینترنت در ایران استقبال میکند.
ایالن ماسک ،اخیرا در پاسخ به سوال یکی از کاربران توییتر مبنی بر این که
آیا امکان ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای اســتارلینک به مردم ایران وجود دارد
یا نه ،در صفحه توییتر نوشت که در پی اخذ معافیت از تحریمهای آمریکا علیه
ایران تا بتواند خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک را به مردم ایران ارائه کند.
اسپیسایکس نزدیک به  ۲۰۰۰ماهواره را در شبکهای به نام استارلینک به مدار
زمین پرتاب کرده است .سیستم اینترنتی شرکت اسپیسایکس به کابلهای فیبر
نوری نیازی ندارد و هدف از این برنامه آن است تا دسترسی بخش زیادی از مردم
جهان به اینترنت را فراهم کند.
دیپلماسی

تعویق نشست کمیته مشترک ایران و کویت

ســفیر کشــورمان در کویت اعالم کرد که نشست کمیته مشترک ایران و
کویت که قرار بود ماه جاری برگزار شود ،به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا ،محمد ایرانی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت در
گفت وگو با روزنامه الرای اعالم کرد که نشست کمیته مشترک ایران و کویت
که قرار بود در ماه جاری در کشور کویت برگزار شود به تعویق افتاد.
وی گفت که دلیل تعویق این نشســت ایجاد برخــی تغییرات در مناصب
کنســولی وزارت امور خارجه ایران اســت .ایرانی در ادامه گفت که وجود ۱۷
پرواز مســتقیم در هفته میان ایران و کویت نشــان دهنده قوی بودن روابط
گردشگری و دینی و درمانی میان دو کشور است.
سفیر کشورمان همچنین گفت که دو طرف ایرانی و کویتی طی ماه آینده
درخصوص تاریخ دقیق برگزاری نشســت کمیته مشترک توافق نظر خواهند
کرد و در این نشســت درمورد مســاله ویزاهای اتباع ایرانی و مشکالت ایرانی
های مقیم کویت و همچنین مشکالت تبادالت تجاری دریایی میان دو کشور
گفتوگو خواهد شد.
وی با ابراز امیدواری نســبت به برگزاری این نشســت پس از  ۷سال گفت
که اعضای این کمیته در ســطح دســتیاران وزیر خارجه در امور کنسولگری
خواهند بود .بر اســاس این گزارش ،محمد ایرانی همچنین در صفحه توییتر
خود نوشت که شــرایط منطقه نیازمند همکاری تهران با کشورهای همجوار
است.
وی گفت :تحوالت منطقه نیازمند این همکاری است و رویکرد جدید ایران
نسبت به کشورهای همجوار و عزم آن برای تقویت روابط ،باعث شد که سفرا
به تهران بروند.

