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  گزارش  2

تغییر بازی به نفع ایران در آسمان
ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای امریکایی در غرب 
آسیا )سنتکام( اذعان کرد قدرت پهپادی ایران باعث شده امریکا قدرت 

و برتری هوایی خود را در منطقه غرب آسیا از دست بدهد. 
مکنزی در جلس��ه اس��تماع کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس 
نمایندگان امریکا گفته که ایران با استفاده از انواع پهپادهای رزمی و 
شناسایی، برتری هوایی امریکا در منطقه را به چالش کشیده است. به 
گفته او قدرت پهپادی ایران باعث شده امریکا برای اولین بار از جنگ 
کره، برتری هوایی خود را از دس��ت بدهد. ژنرال مکنزی در پاس��خ به 
س��ؤالی در مورد برتری هوایی امریکا گفت: »اس��تفاده گسترده ایران 
از پهپادهای کوچک و متوسط برای عملیات های شناسایی و هجومی 
بدین معنا اس��ت که برای اولین بار از زمان جنگ ش��به جزیره کره در 
اوایل دهه ۱۹۵۰ ما بدون برتری کامل هوایی، عملیات انجام می دهیم. 
فرمانده سنتکام تأکید کرد: تا زمانی که نتوانیم شبکه ای برای شناسایی 
و نابودی سامانه های پهپادی ایران تولید کنیم، برتری کامل هوایی در 

اختیار ما نخواهد بود. 
اذعان این فرمانده ارش��د امریکایی به قدرت پهپادی ای��ران در واقع 
بار دیگر نش��ان داد ک��ه به رغم تبلیغات گس��ترده رس��انه های غربی 
درباره ضعیف ش��دن ایران در نتیجه اجرای سیاست فشار حداکثری 
از دوره ترامپ ، تهران توانس��ته در عرصه نظامی با اتکا به ظرفیت   ها و 
توانمندی های داخلی و متخصصان بومی ، نیروی پهپادی عظیمی را 
ایجاد کند که قادر به به چالش کشیدن برتری هوایی امریکا در منطقه 
غرب آسیا است. در واقع پهپاد های ایرانی توانسته اند ضمن انجام انواع 
عملیات شناسایی از تجهیزات و نیروهای امریکایی در منطقه در موارد 
الزم اقدامات رزمی و ضربتی نیز به انجام رسانند و همین مسئله موجب 

شگفتی طرف امریکایی شده است. 
در سند اولیه اس��تراتژی امنیت ملی دولت بایدن که در مارس 2۰2۱ 
تحت عنوان »راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی « منتشر شد تأکید 
ش��ده که ایران به عنوان بازیگری منطقه ای، به پیگیری توانمندی    ها 
و فناوری    هایی که » تغییر دهنده قواعد بازی« اس��ت پرداخته اس��ت. 
آنچه مد نظر واشنگتن است دس��تاوردهای چشمگیر ایران در زمینه 
فناوری های پهپادی، موشکی و هس��ته ای است که با توجه به اهمیت 
فزاینده آنها در قدرت نظامی و قدرت صنعتی کشور   ها با واکنش منفی 
امریکا مواجه شده است. ایران در سال های اخیر گام های بسیار بلندی 
در زمینه توسعه انواع پهپاد   ها و استفاده مؤثر از آنها در عرصه عملیاتی 
داش��ته اس��ت. به گفته مایکل نایتس، کارش��ناس نظامی امریکایی ، 
پیش��رفته    ترین اس��تفاده کنندگان پهپادهای ایران، گروه های مورد 
حمایت این کشور از جمله انصاراهلل یمن هستند که اسرائیل را در این 

زمینه به چالش کشیده اند. 
پیشرفت های جمهوری اس��امی ایران در زمینه دفاعی و تسلیحاتی 
به ویژه درعرصه پهپادی امری است که مورد تصدیق دوست و دشمن 
است. ایران اکنون جزو چند کش��ور معدود دنیا است که روندی رو به 
پیشرفت در زمینه طراحی ، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپاد   ها دارد. 
این مس��ئله با توجه به نقش آفرینی روزافزون پهپاد   ها در عرصه های 
مختلف نبرد های زمینی ، هوایی و دریایی و نیز در بسیاری از حوزه های 
غیرنظامی از اهمیت روز افزونی برخوردار اس��ت. اکنون ایران قادر به 
طراحی و س��اخت و عملیاتی نمودن گستره چشمگیری از پهپادهای 
کوچک تا پهپادهای بس��یار بزرگ ودارای انواع پیشرانه های ملخی و 
جت اس��ت. این پهپاد   ها قادر به اجرای طیف وس��یعی از مأموریت   ها 
از جمله شناسایی ، رزمی ، تجسس��ی ، حمات انتحاری ، گشت زنی و 
بس��یاری وظایف دیگر هس��تند. ضمن اینکه با برداشته شدن تحریم 
تسلیحاتی ایران از اکتبر 2۰2۰ طبق قطعنامه 223۱ شورای امنیت 
سازمان ملل ، تهران قادر به بازاریابی و فروش گسترده پهپاد   ها است که 
این مسئله نیزاز دیگر نگرانی های بزرگ واشنگتن محسوب می شود. 
اکنون اظهارات فرمانده سنتکام نش��ان می دهد که واشنگتن نگرانی 
جدی درباره قدرت پهپ��ادی ایران و تأثیر منف��ی آن بر برتری هوایی 

امریکا در منطقه دارد. 
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  استرالیا 4 توافق با ایران، چین و سوریه را لغو کرد
دولت فدرال استرالیا برای اولین بار با استفاده از اختیارات جدیدی که 
به این دولت اعطا شده است، توافق های دولت محلی ویکتوریا با ایران، 

چین و سوریه را لغو کرد.  
وبگاه اس��ترالیایی »ای بی س��ی نت« خبر داد، طبق اختیارات جدید 
اعطایی ب��ه دولت فدرال، ای��ن دول��ت می تواند توافقات امضا ش��ده 
دولت های ایالتی، نهادهای دولتی، ش��وراهای محلی و دانش��گاه های 
استرالیا با کشورها و نهادهای خارجی را لغو کند.  دو توافق از مجموع 
این چهار توافق لغو شده از سوی دولت فدرال استرالیا، مربوط به توافق 
دولت محلی ویکتوریا با چین در زمینه ابرپروژه »جاده و کمربند« )راه 
ابریشم جدید( است.  دولت فدرال استرالیا همچنین توافق امضا شده 
بین »اداره آموزش و پرورش ویکتوریا« با یک نهاد دولتی ایران را لغو 
کرد.  رسانه های استرالیایی توضیح بیش��تری درباره اینکه چرا دولت 
فدرال این کشور توافق آموزشی ایالت ویکتوریا با »نهاد دولتی ایران « را 

لغو کرد، ارائه ندادند و توضیحی هم درباره مفاد این توافق ندادند. 
-----------------------------------------------------
 بشار اسد رسماً نامزد انتخابات ریاست  جمهوری سوریه شد
رئیس پارلمان سوریه خبر داد که رئیس جمهور فعلی این کشور رسماً 

برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری درخواست داده است. 
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا(، »حموده صباغ « رئیس 
پارلمان سوریه اعام کرد که پارلمان از جانب دادگاه عالی قانون اساسی 
مطلع شده است که بشار حافظ اسد رس��ماً برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری س��وریه درخواست نامزد ش��دن کرده است که این 
ششمین درخواس��ت وی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 

سوریه است. 
 پیش از این، حموده صباغ اعام کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری 
برای س��وری های مقیم خ��ارج در 2۱ می 2۰2۱ )3۱ اردیبهش��ت( 
و س��وری های داخل این کش��ور در 2۶ می 2۰2۱ )۷ خرداد( برگزار 
خواهد شد.  دمش��ق همچنین از آغاز نام نویس��ی نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری در تاریخ ۱۹ آوریل )3۰ فروردین( خبر داده و اعام 

کرده بود که نامزد   ها ۱۰ روز برای نام نویسی مهلت دارند. 
-----------------------------------------------------

  رونمایی از همرزمی هوایی امارات و صهیونیسم
منابع خبری از نخستین حضور مشترک نیروی هوایی امارات و رژیم 
صهیونیستی در مانور نظامی در یونان پس از عادی سازی روابط میان دو 
طرف خبر دادند.  به گزارش ایسنا، شبکه خبری » i2۴ « اعام کرد که 
نیروی هوایی امارات برای نخستین بار پس از عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی با استفاده از چند جنگنده در کنار نیروی هوایی این رژیم 

در مانورهای هوایی درحال برگزاری در یونان شرکت کرده است. 
این اولین مانوری است که پس از امضای توافقنامه عادی سازی روابط به 

شکل علنی با نیروی هوایی امارات درحال برگزاری است. 
این مانور که از یک   شنبه هفته جاری آغاز شده است، شامل تمرینات 
 )INIOCHOS( مش��ترک نظامی در چارچوب مانورهای بین المللی
اس��ت که با مش��ارکت نیروهای هوایی ایاالت متحده امریکا، قبرس، 

اسپانیا، فرانسه، اسلوونی و کانادا در یونان درحال برگزاری است. 

زمزمه نرسیدن نتانیاهو به قدرت 
تقویت شد

در ادامه ناکامی صهیونیس�ت  ها برای تش�کیل دولت، منابع آگاه 
امکان اینکه نخس�ت وزیر این رژی�م بتواند در ای�ن زمینه نقش 
مؤثری ایفا کند، را بس�یار ان�دک ارزیابی کرده ان�د. این موضوع 
باعث شده گزینه واگذاری تش�کیل دولت به کنست قوت بگیرد. 
انتخابات 23 مارس )سوم فروردین( نتوانس��ت گره سیاسی در رژیم 
صهیونیستی را باز کند. اگرچه حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو 
با کسب 3۰ کرس��ی، در صدر نتایج انتخابات قرار گرفت اما اختافات 
سیاسی و پرونده های فساد نخس��ت وزیر مانع از تشکیل دولت جدید 
شد. روز چهار  شنبه نیز یک منبع نزدیک به بنیامین نتانیاهو اعام کرد، 
امکان موفقیت وی در تشکیل دولت تقریباً وجود ندارد و لیکود طی دو 
هفته گذشته بسیار تضعیف شده است. این در حالی است که نتانیاهو 
بار دیگر بدون انحال کنس��ت )پارلمان رژیم صهیونیستی(، خواهان 

استفاده از روش انتخابات مستقیم برای تعیین نخست وزیر است. 
روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی ماه جاری )آوریل( نتانیاهو را 
مسئول تشکیل دولت کرد. روزنامه اسرائیل هیوم روز چهار  شنبه نوشت 
که چهارم ماه مه )۱۴ اردیبهشت( مهلت 2۸ روزه نتانیاهو برای تشکیل 
دولت پایان می یابد و در صورت شکست وی، ریولین با رهبران احزاب 
کنست به صورت تلفنی رایزنی می کند تا نامزدی که بیشترین شانس 

را برای تشکیل دولت دارد، مشخص شود. 
در گزارش اسرائیل هیوم آمده است که با توجه به اینکه شرایط تشکیل 
دولت برای هیچ یک از رهبران احزاب سیاسی رژیم صهیونیستی فراهم 
نیست، انتظار می رود که مأموریت تش��کیل دولت به شخص دیگری 
منتقل نش��ود و این ماموریت به کنست منتقل ش��ود تا یک شخص 
توانمند را مکلف به تشکیل دولت کند که بتواند رضایت اکثریت کنست 
)۶۱نماینده( را جلب کند و به این ترتی��ب، مانع از برگزاری پنجمین 

انتخابات شود. 
 احتمال تعویق انتخابات فلسطین

صهیونیست   ها که در زمینه تشکیل دولت به بن بست برخورد کرده اند. 
از تاش برای تعویق انتخابات فلس��طین نیز فروگذار نیس��تند. نبیل 
شعث، مشاور رئیس تشکیات خودگردان با اشاره به احتمال به نتیجه 
نرسیدن تاش های فلس��طینی  ها در س��طح بین المللی برای اعمال 
فشار بر رژیم اس��رائیل با هدف موافقت با برگزاری انتخابات در قدس، 
از احتمال به تعویق افتادن برگزاری انتخابات خبر داد. وی در گفت وگو 
با العربی الجدید گفت: »ما نمی  خواهی��م به هیچ دلیلی انتخابات را به 
تعویق بیندازیم اما از طرفی نمی خواهیم به اس��رائیل اجازه دهیم که 
مانع از رأی دادن اهالی قدس )فلس��طینی ها( در انتخابات شود و تنها 
دلیلی که می تواند ما را به س��مت تعویق انتخابات سوق دهد، همین 
موضوع است.«  قرار است تشکیات خود گردان، 2۶ یا 2۷ آوریل )۶ یا ۷ 

اردیبهشت( در امکان تعویق برگزاری انتخابات تصمیم گیری کند. 

طالبان : شروط ما محقق شود
 به استانبول می رویم

س�خنگوی طالبان درباره حضور در نشست اس�تانبول گفت که 
اگر خواس�ته های این گروه در مورد خ�روج نیروهای امریکایی از 
این کشور براس�اس توافق این گروه با دولت قبلی امریکا برآورده 
ش�وند، در تصمیم خود برای شرکت در این نشس�ت تجدیدنظر 
می کنند. همزمان فرمانده نیروهای مرکزی امریکا درباره قابلیت 
اطمینان به طالبان به عنوان یک ش�ریک مذاکره برای واشنگتن 
و دیپلمات ه�ای افغان به دنب�ال طرح خروج نظامی�ان امریکایی 
از طوالنی     ترین جنگ ایاالت متحده، به ش�دت اب�راز تردید کرد. 
»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان گفت که ممکن است در صورت 
برآورده شدن خواسته های این گروه، در موضع خود درباره شرکت در 
کنفرانس در استانبول تجدیدنظر کند. مجاهد افزود: ما در کنفرانس 
ترکیه با آن ش��رایطی که آنها می خواهند ما ش��رکت کنیم ش��رکت 
نمی کنیم. اگر درخواست     ها و ماحظات ما برای نشست برآورده شود، 
می توانیم در موضع خود تجدیدنظر کنیم.  پیش از این شبکه تلویزیونی 
الجزیره با استناد به منبعی در ش��ورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
گزارش داده بود، که گفته می ش��ود کنفرانس درباره افغانس��تان در 
اس��تانبول به دلیل امتناع نمایندگان گروه طالبان از ش��رکت در آن 
به تعویق افتاده اس��ت.  ضمیر کابلوف، فرس��تاده ویژه رئیس جمهور 
روسیه، رئیس بخش دوم آس��یا از وزارت خارجه روسیه هم گفت، که 
مسکو امیدوار است که طالبان سرانجام در کنفرانس استانبول در مورد 
افغانستان شرکت کنند.  کابلوف خاطرنشان کرد که مسکو مقدمات این 
رویداد را از نزدیک پیگیری می کند و روشن بود که اختافات بین همه 
طرف های مذاکره کننده افغانستان هنوز هم بسیار زیاد است.  طالبان 
پیش تر اعام کرده بود، تا زمانی که همه نیروهای خارجی از افغانستان 
خارج نشوند، قصد شرکت در این کنفرانس     ها را ندارند. در ماه آوریل، 
مقامات امریکایی تصمیم به عقب نشینی نیرو    ها از افغانستان پیش از 
۱۱ سپتامبر اعام کردند، در حالی که پیش از این در مذاکرات در قطر، 

تاریخ خروج نیروهای خارجی اول ماه می تعیین شده بود. 
 بی اعتمادی امریکا به طالبان

در ش��رایطی که دس��تور جو بایدن برای عقب نش��ینی تمام نیروهای 
امریکایی از افغانستان تا یازدهم سپتامبر را اجرایی می کند، خروج نیرو    ها 
قرار است از اول مه آغاز شود، ژنرال کنت مک کنزی، فرمانده نیروهای 
مرکزی امریکا در غرب آسیا در اظهاراتی درباره خروج از افغانستان در 
کمیته سرویس های مسلح مجلس نمایندگان امریکا گفت هنوز معلوم 
نیست که ایاالت متحده دقیقاً چگونه تهدیدات القاعده یا داعش را که 
پس از عقب نشینی به وجود می آید، شناس��ایی کرده و به آنها واکنش 
نشان می دهد.  مک کنزی گفت، اما ایاالت متحده توافقنامه های اساسی 
نظامی با همسایگان افغانستان عقد نکرده است و هنوز روی یک توافق 
دیپلماتیک حاکم بر نیروهای امنیتی که بتوانند در سفارتخانه امریکا در 
کابل باقی بمانند، کار می کند.  مک کنزی در نشست این کمیته گفت: 
من عمیقاً درباره قابلیت اطمینان طالبان تردید دارم...  اما باید ببینیم 
که آنها دست به چه کاری می زنند. اگر آنها بخواهند در آینده افغانستان 
از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شوند، باید به توافق     هایی 
که بسته اند، پایبند بمانند.  صحبت های این ژنرال امریکایی یک روز پس 
از آن انجام شد که سه منبع مطلع به رویترز گفتند که کنفرانس صلح 
افغانستان با پشتیبانی واشنگتن در ترکیه که برای روز      شنبه برنامه ریزی 
شده بود، بر س��ر عدم مش��ارکت طالبان به تعویق افتاد.  مک کنزی در 
ادامه گفت: ایاالت متحده توافقی با طالبان ندارد که تضمین کند این 
شبه نظامیان بعد از اول مه به نیروهای امریکایی حمله نمی کنند اما ارتش 

آمادگی دارد در صورت بروز چنین موردی اقدام کند. 
 آلمان 2 ماه زودتر می رود

همزمان با شدت گرفتن اظهارنظر    ها در امریکا و ناتو درباره طرح دولت 
جو بایدن برای خروج نظامیان این کش��ور از افغانستان، وزارت دفاع 
آلمان اعام کرد در تاش اس��ت حداقل دو ماه زودتر از برنامه زمانی 
دولت جو بایدن برای خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، نظامیان 
آلمانی را از افغانستان خارج کند. بنا بر گزارش خبرگزاری آلمان، ارتش 
آلمان در مشورت با متحدان این کشور در ناتو در حال آماده شدن برای 
خروج س��ریع تر نظامیان آلمانی از افغانستان است.  خبرگزاری آلمان 
افزود: وزارت دفاع آلمان به اعضای بوندستاگ )پارلمان فدرال آلمان( 
اطاع داد که برنامه برلین خارج کردن نظامیان خود از افغانستان در 

تاریخ چهارم جوالی )۱3 تیر ماه( است. 

مرحله جوشکاری توافق در پایتخت ها!
شکل گیری کارگروه سوم در مذاکرات وین، نشان دهنده ورود به مرحله ای است که ایران یک بار طعم تلخ آن را چشیده است

دکترسيدرضاميرطاهر

ی�ک دور دیگر از    گزارش  یک
مذاکرات در وین 
برگزار ش�د و هیئت های ش�رکت کننده برای 
مش�ورت، به پایتخت     ه�ا برگش�ته اند؛ چنین 
وضعیتی در مذاکرات، اغلب در ش�رایطی رخ 
می دهد که طرف ها، چشم اندازی روشن تر از 
کار     هایی که باید انجام بدهند، دارند ولی اجازه 
الزم برای توافق بر س�ر آنها را ندارند. سخنان 
نماینده چین که گفته »اکنون درک واضح تری 
از چارچوب و مؤلفه های آن مقدمات « به دست 
آمده نشان دهنده رسیدن  مذاکرات به چنین 
مرحله ای است. حاال طرف های شرکت کننده به 
پایتخت     ها آمده اند تا ببینند تا چقدر می توانند 
مواض�ع قبل�ی را تعدیل کنن�د و باعث جوش 
خوردن توافق ش�وند یا به تعبی�ر دیگر به زور 
توافقي را رقم زنند. تشکیل کارگروه سوم برای 
ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو 
تحریم     ها نیز با همین هدف است. این مرحله از 
این جهت برای ایران حائز اهمیت است که یک 
بار در جریان اجرای برجام، مزه پایبند نماندن 

امریکا به تعهداتش را چشیده است. 
»ونگ گون « رئیس هیئت چین در مذاکرات هسته ای 
وین، در پایان نشست سه      شنبه کمیسیون مشترک 
برجام در وین گفت که مذاکرات درباره احیای توافق 
هس��ته ای، وارد مرحله جدیدی ش��ده است. ونگ 
مذاکرات را س��ازنده خواند و گفت که کش��ورش از 
تهیه پیش نویس توافق در خصوص بازگشت متقابل 

به برجام حمایت می کند و آماده است در خصوص 
تهیه متن توافق برای رسیدن به نتیجه ای که مورد 
قبول تمامی طرف      ها باش��د، همکاری کند.  او گفته 
که لغو تمامی تحریم      ها علیه ایران، »کلید موفقیت« 
در مذاکرات اس��ت، چیزی که ظاهراً بعد از دو هفته 
مذاکره، چشم انداز مناسب تری درباره کارهای الزم 
برای تحقق آن به دست آمده، ولی هنوز به یک توافق 
منجر نشده است. »ند پرایس« س��خنگوی وزارت 
خارجه امریکا شامگاه سه      شنبه گفت وگوهای وین 
را عملی و سیستماتیک توصیف کرد و گفت که این 
گفت وگو     ها مثبت بود و پیشرفت      هایی وجود داشته 
اما همچنان مسیر طوالنی پیش روی ماست. پرایس 
تأکید کرده که امریکا »هیچ امتیازی به ایران پیش 
از اطمینان یافتن از پایبندی کامل تهران به برجام 
نخواهد داد.« عباس عراقچی، مع��اون وزیر خارجه 
هم بعد از پایان مذاکرات در وی��ن، در حالی که قرار 
است هفته آینده از سر گرفته شود، درباره وضعیت و 
چشم انداز مذاکرات، موضعی شبیه به موضع طرف 
امریکایی داشت. عراقچی، هر چند روند مذاکرات را 
رو به جلو ارزیابی کرد ولی مج��دداً اصول و مواضع 
ایران در ارتباط با برجام و مسیری که باید طی شود، 
را بیان کرد و گفت که هیئت ایرانی هر زمان که روند 
گفت وگو     ها به سمت زیاده خواهی، وقت کشی و چانه 
زنی ه��ای غیرمنطقی برود، گفت وگو     ه��ا را متوقف 

خواهد کرد. 
 کارگروه سوم کلیدی است

آنگونه که همه طرف های مذاکره تأیید کرده اند، 

عاوه بر کارگروه هسته ای )ناظر بر اجرای تعهدات 
ایران( و کارگروه لغو تحریم     ه��ا )ناظر بر تعهدات 
امریکا(، سه      شنبه شب یک کارگروه سوم هم شکل 
گرفته که صرف شکل گیری آن، نشان دهنده ورود 
مذاکرات به مرحله ای جدید اس��ت. این کارگروه 
وظیفه دارد در خصوص ترتیبات عملی مورد نیاز 
برای اجرایی شدن لغو تحریم      ها و سپس بازگشت 
امریکا به برجام را بررس��ی کند. تش��کیل چنین 
کارگروهی عاوه بر اینکه نشان می دهد مذاکرات 
وارد مرحله جدیدی شده، بیانگر سخت تر شدن 
مذاکرات نیز هست، زیرا با روشن شدن نسبی اینکه 
هرکدام از طرف     ها چه اقدامی بای��د انجام دهند، 
حاال گفت وگو     ها وارد مرحله عملی شده است، به 
این معنی که تقدم و تأخر اقدامات چگونه است و 
چه ابزار     هایی برای اطمینان از اقدامات طرف مقابل 
وجود دارد. به همین خاطر، هیئت      ها به پایتخت     ها 
برگشته اند تا درباره ممکن بودن اقدامات عملی، با 
آنها مشورت کنند و اوایل هفته بعد مجدداً به وین 
برگردند. در واقع تحت چنین ش��رایطی است که 
نماینده روسیه در مذاکرات، به رغم تأیید پیشرفت 
مذاکرات، گفته که بی اعتمادی ایران به طرف های 
توافق، تحقق نتایج عملی در مذاکرات وین همچنان 
بعید است. میخاییل اولیانوف با اشاره به بد عهدی 
امریکا و اروپ��ا بعد از برجام می گوی��د: » من مایل 
نیستم درباره شرکای ایرانی و اروپایی مان صحبت 
و از آنان انتقاد کنم، اما این روند طبیعی است و ایران 
از شرکای اروپایی ناراحت است، زیرا اروپایی      ها با 

تحریم های تحمیلی دونالد ترامپ به ایران موافقت 
و به ایران به علت فاصله گیری از تعهداتش اعتراض 

کردند.«
 فاصله     ها همچنان باقی است

میخاییل اولیان��وف در گفت وگو با روس��یا الیوم 
گفت:» از نظر من نتیجه اساس��ی آن اس��ت که 
از س��خنان کلی به مرحله ازس��رگیری توافقنامه 
هسته ای منتقل شده ایم. هیئت      ها به بحث درباره 
شیوه      ها و ابزار های مشخص منتقل شده اند و کار 
تدوین فرمول سند آغاز شده است. « او با این حال 
می گوید:»ما امروز به عنوان دو گروه از کارشناسان 
تاش می کنیم، یک گروه درباره مبادله تحریم های 
امریکا علیه ایران صحبت می کند، اما هیچ نتایج 
حقیقی حاصل نشده است. این به اجرای تعهدات 
بستگی دارد که طرف      ها عهده دار اجرای تعهدات 
شده اند. «  او نیز نتیجه گفت وگو     ها را به شروع به کار 
کارگروه سوم وابسته دانسته است ، کارگروهی که به 
گفته اولیانوف، » کارش جمع آوری نتایج به دست 
آمده توسط گروه های دیگر است تا گام های واقعی 
حاصل شود. « نماینده روسیه می گوید:  »بازگشت 
ایران به اجرای تعهدات هسته ای اش به زمان زیادی 
نیاز دارد و شاید بیش از دو ماه زمان ببرد.«  اولیانوف 
می گوید:»بای��د توافق کنند موارد مطرح ش��ده 
چگونه پیش برود. نمی توان فوراً تش��کیل جلسه 
داد و به توافق هسته ای بازگشت. کار لحظه ای غیر 
ممکن اس��ت. « به گفته او  الزم است گام      هایی که 
باید برداشته شود ساماندهی شود. درباره هر یک 
از این      ها نیز باید توافق شود. الزم است فهرستی از 
گام      هایی که امریکا و ایران باید بردارند تهیه شود 
و س��پس این دو گردآوری و نقشه راه تهیه شود تا 
هدف مشترک به دست آید و آن هدف مشترک نیز 

بازگرداندن امید به برجام است.«  
نماینده روس��یه همچنان از فاصله داشتن مواضع 
طرفین صحب��ت می کند: » امری��کا از تحریم های 
برجامی صحبت می کند، اما ایران می گوید باید همه 
تحریم      ها برداشته شود که در زمان ترامپ تحمیل 
شده است از جمله تحریم های ناشی از موشک ها. 
امریکا مایل به لغو چنین تحریم      هایی نیست و فقط 
می خواهد تحریم های در چارچوب معامله هسته ای 
برداشته شود. « اولیانوف به موضع امریکایی     ها برای 
واردکردن بحث موش��کی و منطقه ب��ه مذاکرات 
صحبت کرده و می گوی��د:  »امریکایی      ها جمله ای 
دارند که می گویند تاش می کنند سه گنجشک را با 
یک سنگ بزنند. برخی مواقع می گویند می خواهند 
همه این امور را در یک معامله جمع کنند، اما این 
غیرواقعگرایانه است و آنچه در توافق هسته ای حاصل 
شده است به سال      ها زمان از طرف شرکت کنندگان 
در آن نیاز است تا این مسئله حل شود. چنین چیزی 
فقط با موافقت ایران امکان پذیر است. درباره موضوع 
منطقه نیز الزم است کشور های دیگری شرکت داده 
شوند، زیرا در این منطقه، کشور های بزرگ دیگری 
وجود دارند و این به فرم��ول دیگری و به مذاکرات 

دیگری نیاز دارد. 

در پ�ی هش�دارهای روس�یه ب�ه غ�رب برای 
جلوگی�ری از هر گونه تن�ش در م�رز اوکراین، 
امریکا و متحدانش از مواض�ع قبلی خود عقب 
نش�ینی کردند. به گفته س�خنگوی کاخ سفید 
س�فیر امریکا در مسکو که به واش�نگتن آمده 
بود، به زودی به مح�ل خدمت خود بازمی گردد. 
رئیس جمهور اوکراین ه�م از همتای روس خود 
خواس�ت با یکدیگر دی�دار و گفت وگ�و کنند. 
والدیمی�ر پوتین ه�م با بی�ان اینک�ه غربی    ها 
نباید از خط قرمز روس�یه عبور کنند، هش�دار 
داد ک�ه هرگون�ه واکنش مس�کو ب�ه اقدامات 
تحریک آمی�ز س�ریع و کوبن�ده خواه�د بود. 
در ش��رایطی که در هفته های گذش��ته تنش بین 
روس��یه و غرب بر س��ر تحوالت داخلی اوکراین به 
اوج خود رس��یده بود و حتی در آس��تانه درگیری 
نظامی نیز پیش می رفت، اما هش��دارهای مسکو، 
امریکا و متحدان اروپایی آنه��ا  را به تعدیل مواضع 
خودش��ان وادار کرد. جن س��اکی، سخنگوی کاخ 
سفید روز چهار    شنبه طی نشست خبری روزانه خود 
اعام کرد که جان جوزف سالیوان، سفیر امریکا در 
مسکو که پس از وقوع تنش میان روسیه و امریکا به 
واشنگتن آمده بود، به زودی به روسیه بازمی گردد. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، جن س��اکی اظهار 
داش��ت: »دلیل حض��ور س��الیوان در اینجا دیدن 
خانواده اش است. حدود یک سال است از آنها دور 
است. همچنین با اسامی جدید در دولت بایدن نیز 
دیدار خواهد کرد. وی به مسکو بازخواهد گشت. « 
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این 
س��فیر آیا با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا دیدار 
خواهد کرد یا نه، تصریح کرد: » در برنامه بایدن هنوز 
چنین دیداری وجود ندارد. س��الیوان با تیم جدید 
در وزارت خارجه و تیم امنی��ت ملی دیدار خواهد 
کرد.« با عقب نشینی امریکایی    ها از تشدید تنش    ها 
با مسکو، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 
نیز از والدیمیر پوتین، همت��ای روس خود دعوت 
کرد با یکدیگر در هر نقط��ه ای از منطقه درگیری 
دونباس در ش��رق اوکراین که در آن تنش     ها میان 
اس��تقال طلبان حامی روس��یه با نظامیان ارتش 

اوکراین رو به افزایش است، دیدار کنند. به گزارش 
خبرگزاری تاس، زلنسکی در یک پیام ویدئویی که 
سه     شنبه شب منتشر ش��د، گفت:»مشاوران چهار 
کش��ور گروه نرماندی )آلمان، روس��یه، اوکراین و 
فرانس��ه( و همچنین زیرگروه امنیتی گروه تماس 
برای حل مسئله اوکراین، احیای کامل آتش بس در 
دونباس را در روز دو    شنبه و سه     شنبه مورد بحث قرار 
دادند. « وی گفت:» پیشنهادی برای دیدار در خط 
تماس برای دیدن و درک موقعیت به بهترین شکل 
ارائه شد. من چه چیزی را باید درک کنم؟ من هر ماه 
از آنجا بازدید می کنم. آقای پوتین من آماده ام حتی 
از این هم فراتر بروم و از ش��ما دعوت کنم تا در هر 

مکانی از منطقه درگیری دونباس دیدار کنیم.« 
 عقب نشینی امریکا و متحدانش در مقابل روسیه، 
درحالی است که در روزهای اخیر مقامات اروپایی 
و امریکایی گفته بودند که روسیه بیش از ۱۰۰ هزار 
نیرو و تجهی��زات نظامی در مرز اوکراین مس��تقر 
کرده است، ادعایی که از س��وی مقامات روس رد 
ش��ده اس��ت. در روزهای اخیر امریکا و متحدانش 
اقداماتی تحریک آمیز را به بهانه حمایت از اوکراین 
در دستور کار قرار داده اند و انگلیس و امریکا حتی 

از اعزام ناوهای خود به دریای سیاه خبر دادند که با 
واکنش تند روسیه از این موضع عقب نشینی کردند. 
همچنین منابع خبری گزارش دادند که یک فروند 
هواپیمای »سی -۱3۰« نیروی هوایی امریکا اخیراً 
در یک پای��گاه هوایی در کی یف ف��رود آمد. گفته 
می شود که این هواپیما تجهیزات و پرسنل نظامی 
برای کمک به ارتش اوکراین به همراه داشته است. 
با روی کار آمدن جو بایدن، مقامات واشنگتن بار    ها 
اعام کرده اند که به دنبال تقویت نیروهای نظامی 
خود در اوکراین هس��تند و اگر الزم باشد نیروهای 
جدیدی به این کش��ور اعزام خواهند کرد. مقامات 
مسکو پیش تر هشدار داده بودند که حمله اوکراین 
به استقال طلبان دونباس، به بهای نابودی اوکراین 
تمام خواهد ش��د و همین موضع قاط��ع روس ها، 
امریکا و اروپایی    ها را به تجدیدنظر در سیاست های 

خود واداشته است. 
 هشدار روسیه 

با افزایش تح��رکات نظامی غربی    ه��ا در اوکراین، 
مقامات مسکو به ش��دت به هر گونه تنش آفرینی 
در این منطقه هش��دار دادند. والدیمیر پوتین روز 
چهار    شنبه در سخنرانی ساالنه خود به کشورهای 

غربی هش��دار داد واکن��ش این کش��ور در مقابل 
اقدامات تحریک آمیز س��ریع و کوبنده خواهد بود 
و ابراز امیدواری کرد هیچ کشوری از خطوط قرمز 
روسیه عبور نکند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
پوتین گفت:» اقدامات غیردوس��تانه علیه روسیه 
متوقف نمی شود. در این شرایط ما با خویشتنداری 
کامل و حتی می توان گفت فروتنانه رفتار می کنیم 
و در اغلب موارد نه تنها اقدامات غیردوستانه بلکه 
بی ادبی آشکار را پاسخ نمی دهیم. « رئیس جمهور 
روسیه اظهار داشت: »حرکت های غیردوستانه در 
قبال روسیه به نوعی سرگرمی تبدیل شده است. ما 
واقعاً می خواهیم روابط خوبی با همه اعضای جامعه 
بین المللی داشته باشیم. اما اگر کسی این نیات خوب 
را ضعف برداشت کند، پاسخ روسیه نامتقارن، سریع 
و کوبنده خواهد بود.« وی با بیان اینکه امیدوار است 
هیچ کشوری از خطوط قرمز روسیه عبور نکند، افزود 
:»این روسیه است که در هر زمینه ای تعیین می کند 
این خطوط چه هستند. « وزارت خارجه روسیه با 
بیان اینکه اوکراین و ناتو به انباشت نیروی نظامی در 
مرزهای این کشور ادامه می دهند، به آنها هشدار داد 
از اقداماتی که منجر به درگیری خواهد شد، اجتناب 
کنند. پتر ایلییچف، رئیس دپارتمان سازمان های 
بین المللی در وزارت خارجه روس��یه در سخنانی 
گفت :»اوکراین و سازمان پیمان آتانتیک شمالی 
)ناتو( به تدارکات نظامی ادامه می دهند و مسکو از 
آنها می خواهد که از اقدامات تنش زا اجتناب نمایند. 
« ایلییچف در مصاحبه با ش��بکه »ریانووس��تی« 
گفت:»روسیه از س��ازمان امنیت و همکاری اروپا 
می خواهد که از تمام ابزارهای هیئت نظارتی ویژه 
اس��تفاده کند تا مانع تنش زایی و درگیری در خط 

تماس در منطقه »دونباس « شود.« 
روسیه در سال 2۰۱۴، با کنترل شبه جزیره کریمه 
نشان داد که تا چه حد در مقابل غربی    ها قاطعیت 
دارد و برای حفظ منافع خود و اتباعش حاضر است 
به اقدام نظامی متوسل ش��ود. روسیه در سال های 
اخیر با رونمایی از نس��ل جدید تسلیحات آمادگی 
خود را برای پاسخ به هرگونه تهدیدی از سوی غرب 

اعام کرده است. 

عقب نشیني امریکا از تنش سازي بیشتر با روسیه درمورد اوکراین 

سفير امريکا به زودي به مسکو برمي گردد 


