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گرگ بايدن در پوستين گوسفند 
جو بايدن چه در مبارزات انتخاباتي و چه پس از ورود به كاخ سفيد مي گفت 
به توافق هسته اي برجام برمي گردد ولي عملكرد دولت او طي اين 140روز 
نش��ان دهنده تداوم رويكرد خصمانه واش��نگتن عليه ايران است. وزارت 
خزانه داري امري��كا در تازه ترين اقدام روز پنج ش��نبه 20 خرداد چندين 
ش��خص و نهاد را به بهانه نقش آفريني در تأمين مالي نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي و جنبش انصاراهلل يمن در فهرست تحريم قرار داد. 
وزارت خزانه داري امريكا گفته كه دفتر كنترل دارايي هاي خارجي )اوفك( 
شبكه اي را كه به تأمين مالي نيروي قدس سپاه و حوثي هاي يمن )انصاراهلل 
يمن( كمك مي كردند، در فهرست تحريم ها قرار داده است. طبق فهرست 
وزارت خزانه داري امريكا، اسامي هفت شخص، چهار شركت و يك كشتي 
را در فهرست جديد تحريم ها قرار داده است. اين اقدام با استناد به »فرمان 
اجرايي 13224« انجام شده اس��ت. نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي نيز به موجب همين فرمان، سال 2007 در فهرست تحريم ها قرار 
گرفته است. از س��وي ديگر وزارت خزانه داري امريكا در حركتي متفاوت 
اعالم كرد كه اسامي سه مقام س��ابق دولت ايران را از فهرست تحريم ها 
خارج كرده است. دولت امريكا عالوه بر اين سه نفر، دو شركت را كه قبالً به 
اتهام اكتساب، فروش، انتقال يا بازاريابي براي محصوالت پتروشيمي ايران 
در فهرس��ت تحريم ها قرار گرفته بودند، از فهرست تحريم ها خارج كرده 
است. خزانه داري امريكا ادعا كرده است اين اقدام در نتيجه تغيير رفتار يا 
وضعيت نفرات و نهادهاي تحريم شده صورت گرفته و تعهد واشنگتن را به 
رفع تحريم ها در صورت تغيير رفتار نشان مي دهد. »ند پرايس« سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا نيز تأكيد كرده كه هيچ ارتباطي بين رفع تحريم ها 
عليه سه مقام سابق ايران و مذاكرات جاري در وين براي تعيين سرنوشت 
برجام، وجود ندارد.  به نظر مي رسد دولت بايدن با اقدامات تحريمي اخير 
يعني اعمال تحريم هاي جديد و لغو برخي موارد تحريمي قبلي قصد دارد 
اين را به نمايش بگذارد كه اگر چه همچنان سياست تحريمي عليه ايران 
و متحدان منطقه اي آن را در دس��تور كار دارد، اما در موارد مقتضي و در 
راستاي نشان دادن به اصطالح حسن نيت خود، تحريم ها عليه اشخاص و 
نهادهايي را كه به ادعاي آن تغيير رفتار داشته اند، لغو مي كند، با اين حال 

چند مسئله در اين زمينه قابل ذكر است:
نخست اينكه به نظر مي رس��د رويكرد جديد تحريمي دولت بايدن عليه 
ايران را مي توان در اين گزاره خالصه كرد: »چند تحريم را از فهرست خارج 
و در عوض تعداد بيشتري از تحريم ها را به فهرست تحريم هاي ضد ايراني 
اضافه كن.« به عبارت ديگر واش��نگتن در رويكردي عوام فريبانه و براي 
تصديق ادعاي خود درباره اينكه قصد دارد با ايران در زمينه برجام به تفاهم 
برسد، برخي موارد تحريم هاي قبلي عليه اشخاص و شركت ها را كه ديگر 
مصداق و موضوعيت ندارد، لغو كرده است اما در عمل در راستاي تحقق 
اهداف ضدايراني و سياست هاي منطقه اي خود همچنان به تشديد فشارها 
عليه ايران و متحدان منطقه اي آن از طريق اعم��ال انواع تحريم ها ادامه 
مي دهد. از سوي ديگر، به رغم ادعاي كنار گذاشتن رويكرد فشار حداكثر 
ترامپ كه بي سابقه ترين تحريم ها را عليه ايران اجرا كرد، دولت بايدن بر 
تداوم فشارهاي تحريمي عليه ايران به انحاي مختلف تأكيد كرده و حتي 
در جريان مذاكرات وين براي احياي برجام نيز حاضر نشده است اندكي 
در اين زمينه تخفيفي ايجاد كند.  مسئله بعدي اين است كه دولت بايدن 
بارها تأكيد كرده است تنها لغو تحريم هايي را بررسي خواهد كرد كه مغاير 
با برجام باشند، از اين رو احتمال لغو ساير تحريم هاي دوره ترامپ كه به 
عناوين ديگر مانند حمايت ادعايي تهران از تروريسم عليه ايران وضع شده 
است، وجود ندارد. اين در حالي است كه تهران خواهان لغو همه هزارو500 
تحريمي است كه در دوره ترامپ عليه ايران وضع شده است. به نظر مي رسد 
رويكرد دولت بايدن به نوعي تداوم همان رويكرد زورمدارانه دولت ترامپ در 
قبال ايران است كه ناكامي آن تاكنون به اثبات رسيده است ولي واشنگتن 

هم چنان بر اعمال اين سياست شكست خورده تأكيد مي كند. 

15 مسكو:  امريكا براي روسيه و چين
 شمشير را از رو بسته است

پرواز بمب افكن هاي اتمي ناتو در مرز روسيه و صحبت 

از »تلفن قرمز« بين پكن و واشنگتن
امريكايي ها فعاًل همچنان در مسيري هستند كه اژدهاي چيني و 
خرس روسي را تحت فشار نظامي و امنيتي قرار دهند تا مبادا اين 
دو قدرت موازنه قوا را بيش از اين به ضرر امريكا و متحدانش جابه جا 
كنند. سفارت مسكو در واشنگتن در زمينه تصميم پنتاگون براي 
استفاده از بمب افكن هاي اتمي B- 52H در رزمايش دريايي ناتو در 
نزديكي مرزهاي روسيه هشدار داد. در عين حال تنها يك هفته پس 
از آغاز رزمايش نظامي امريكا در اقيانوس آرام، روسيه نيز از آغاز 
برگزاري رزمايش گسترده اي در اين اقيانوس خبر داد اما مانوري 
از لفاظي و تهديدات عليه چين هم از واشنگتن به گوش مي رسد 
و وزير دفاع امريكا از لزوم برقراري خ�ط تلفن قرمز ما بين پكن و 
واشنگتن سخن گفته است تا روح رقابت ميان دو اين هم همچنان از 
صرف تجاري بودن فاصله بگيرد و به سمت تقابل نظامي پيش برود. 
رزمايش بزرگ بالتاپس، بزرگ ترين رزماي��ش دريايي بين المللي در 
درياي بالتيك است كه از سال 1971 س��االنه در ماه هاي ماه و ژوئن 
برگزار مي ش��ود. رزمايش 2021 بين روزهاي شش��م ت��ا 18 ژوئن با 
مشاركت بيش از 4هزار نظامي، ش��ش هواپيماي نظامي از 16 كشور 
عضو ناتو از جمله امري��كا، انگليس، كان��ادا، س��وئد و فنالند در حال 
برگزاري اس��ت. نيروهاي امريكايي در اقيانوس آرام نيز هفته گذشته 
يك رزمايش دريايي گس��ترده را برگزار كردند. در مقابل، وزارت دفاع 
روسيه نيز روز پنج شنبه از آغاز رزمايش نظامي گسترده اين كشور در 
بخش مياني اقيانوس آرام خبر داد. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، 
وزارت دفاع روس��يه در بيانيه خود اعالم كرد: »در حال حاضر تمرين 
بخش هاي مختلف ني��روي دريايي در بخش ميان��ي اقيانوس آرام بر 
اس��اس طرح آموزش فرماندهي و گروه هاي وابسته به نيروي دريايي 
در اقيانوس آرام در حال انجام اس��ت.«  در اين رزمايش 20 كش��تي 
جنگي و كشتي پشتيباني و زيردريايي و 20جنگنده مشاركت دارند. 
در همين حال سفارت مسكو در واشنگتن از تصميم وزارت دفاع امريكا 
براي استفاده از بمب افكن هاي راهبري B- 52 با قابليت حمل كالهك 
اتمي در رزمايش بالتاپس)Boltops( 2021 نيروهاي ناتو شديداً انتقاد 
كرد و آن را اقدامي تحريك كننده و بستن شمشير از رو خواند. سفارت 
روسيه در امريكا همچنين تأكيد كرد: استفاده از بمب افكن هاي اتمي 
B- 52H در طول اين رزمايش يك رفتار تحريك آميز ديگر است. اين 
قبيل اقدامات باعث تشديد شرايط در اروپا و بدتر شدن فضای روابط 
پيش از نشس��ت مهم »جو بايدن« و »والديمير پوتين« شده است. ما 
از امريكا مي خواهيم در اين تصميم خود درباره امنيت اروپا بازنگري و 

فعاليت هاي خطرناك نزديك مرزهاي روسيه را متوقف كند. 
 ضرورت برقراري خط »تلفن قرمز« با چين 

در جريان يك جلسه استماع مربوط به بودجه نظامي در كميته نيروهاي 
مسلح سناي امريكا سناتور انگوس با ابراز نگراني درباره نبود يك خط 
تلفن داغ)قرمز( با چين هم در سطح رياست جمهوري و هم در سطح 
وزير دفاع گفت: چيني ها به آن بي ميل هستند اما من معتقدم اين بايد 

يك اولويت امنيت ملي باشد. 
لويد آس��تين، وزير دفاع امريكا با بيان اينكه در اي��ن نگراني با كينگ 
ش��ريك اس��ت و كاماًل موافق چنين چيز حياتي اس��ت، ادامه داد: با 
نگاه به برخ��ي از رفتارهاي تهاجمي كه ما از س��وي چي��ن در حوزه 
هند- اقيانوسيه ش��اهد بوده ايم، من نگران رخدادي هستم كه باعث 
بروز يك بحران شود و من فكر مي كنم ما نيازمند اين قابليت هستيم 
كه بتوانيم هم با همپيمانان و ش��ركايمان و هم با رقبا يا رقباي بالقوه 

خود گفت وگو كنيم. 
آستين در مواجهه با پرسش هاي مكرر سناتورها درباره ارزيابي اش از 
نيات چين و اينكه آيا امريكا تالش كافي در قبال پيروز شدن در جنگ 
احتمالي با چين ص��رف مي كند، گفت: من قطع��اً معتقدم هدف آنها 
كنترل حوزه هند- اقيانوسيه است و من همچنين معتقدم آنها مايل 
هس��تند به اينكه در جهان كشور مسلط يا برتر باش��ند. در عين حال 
مارك ميلي، رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا نيز در اين نشست در 
پاسخ به سؤال سناتور جاش هاولي درباره لزوم آمادگي براي بازداشتن 
چين از اقدام عليه تايوان در عرض »سه تا هفت سال آينده« اظهار كرد 

مأموريت اصلي بايد بازدارندگي باشد نه درگيري. 

نمايش قدرت ناوگروه ايراني 
در اقيانوس اطلس

حضورناوگروه ايراني متشكل از مكران و سهند در اقيانوس اطلس، 
باعث نگراني امريكا شده است. ايران سفر اين ناوگروه را نشان دادن 
اقتدار در دريانوردي خوانده و آن را بلندترين و سخت ترين مأموريت 
دريايي ني�روي دريايي توصيف ك�رده، ول�ي امريكايي ها مدعي 
هستند اين كشتي ها حامل تسليحات به »همسايگي امريكا« ست. 
لويد آس��تين، وزير دفاع امريكا روز پنج ش��نبه درباره حضور دو كشتي 
نظامي ايراني كه گزارش منابع غربي مي گويند در حال حركت به سمت 
ونزوئالس��ت ابراز نگراني كرد. دو مقام در وزارت دفاع و يك مقام كنگره 
امريكا كه خواستند نامشان فاش نشود، به پوليتيكو گفتند كه دولت جو 
بايدن از طريق كانا  ل هاي ديپلماتيك كاراكاس و هاوانا را تحت فشار قرار 
داده است تا مانع پهلو گرفتن كشتي هاي ايراني در بنادر اين كشورها شود. 
ايران تأييد كرده كه يك ناوشكن و يك كشتي پشتيباني در حال حركت 
در اقيانوس اطلس هستند اما مسير آنها را تأييد نكرده است. حبيب اهلل 
سياري، معاون ارتش گفته كه اين كشتي ها ماه پيش بندر عباس را ترك 
كرده اند و اين سفر را بلندترين و س��خت ترين مأموريت دريايي نيروي 
دريايي توصيف كرد. س��ناتور دموكرات ريچارد بلومنتال روز پنج شنبه 
در يك جلس��ه كنگره از وزير دفاع امريكا درباره اين دو كش��تي ايراني 
سؤال كرد كه آيا دولت امريكا دقيقاً مي داند كشتي هاي ايراني حامل چه 
نوع باري هستند كه لويد آستين گفت حاضر است در نشستي ديگر به 
اين سؤال پاسخ دهد. آستين در عين حال گفت: من كاماًل نگران اشاعه 
تسليحاتي، از هر نوعي، در همسايگي امريكا هس��تم. سناتور بلومنتال 
گفته كه تصور مي شود اين كشتي ها »حامل سالح هايي باشند كه براي 
برآورده كردن شرايط معامله اي كه ايران و ونزوئال سال پيش امضا كردند 
ارسال مي شود.« او ادعا كرد: » حداقل تا جايي كه به من مربوط مي شود 
ما نوع سالح ها را نمي دانيم. گزارش هايي هست كه ونزوئال در حال بررسي 
خريداري موشك از ايران است، از جمله موشك هاي دوربرد.« بلومنتال 
گفت به شدت نگران بدعتي است كه اجازه مي دهد ايران به منطقه سالح 
بفرستد و آستين نيز گفته كه در اين نگراني با او شريك است. ند پرايس، 
سخنگوي وزارت خارجه امريكا نيز در مورد بار اين كشتي ها اظهار نظر 
نكرده اما گفته »آماده ايم اهرم هايي كه در اختيار داريم، از جمله تحريم ها 
را عليه هر بازيگري كه به ايران امكان مي دهد س��الح در اختيار شركا و 
گروه هاي خشن تحت امر خود بگذارد، استفاده كنيم.« او گفت: » اگر اين 
تالشي براي انتقال سالح يا در غير اين صورت ناقض تعهدات بين المللي 
ايران باشد، ما آماده نشان دادن واكنش هستيم.« حبيب اهلل سياري، معاون 
هماهنگ كننده ارتش بدون تأييد ادعاي مقام هاي امريكايي به خبرنگاران 
گفته كه اين دو كشتي هفتاد و هفتمين ناوگروه نيروي دريايي ايران را 
تش��كيل مي دهند و هدف از سفر آنها نيز نش��ان دادن اقتدار جمهوري 

اسالمي ايران در عرصه دريانوردي است. 

تحريم  جديد در كشاكش مذاكره براي لغو تحريم!
امريكا باز هم چند فرد و نهاد را در رابطه با ايران در فهرست تحريم قرار داد

دكترسيدرضاميرطاهر

در آس�تانه دور    گزارش  یک
شش�م مذاكرات 
وين براي احي�اي برج�ام، وزارت خزانه داري 
امريكا در تازه ترين تحريم ها چند فرد حقيقي 
و حقوقي يمني، س�وري و اماراتي را به ادعاي 
ارتباط با سپاه پاسداران براي قاچاق كاال و ارز به 
انصاراهلل يمن تحريم كرد؛ اقدامي كه مي تواند 
مذاك�رات هس�ته اي ب�راي لغ�و تحريم ها را 
تحت الش�عاع قرار دهد و پروس�ه رسيدن به 

توافق را طوالني تر كند. 
درحالي كه مقامات ايران بارها اعالم كرده اند امريكا 
براي بازگشت به برجام و نش��ان دادن حسن نيت 
خود بايد همه تحريم هاي ضد ايراني را لغو كند، اما 
برخالف اين درخواست ها، كاخ سفيد تحريم هاي 
جديدي عليه اف��رادي كه مدعي ارتب��اط با ايران 
هس��تند، اعمال كرده اس��ت. دولت  امريكا مدعي 
شده يك ش��بكه قاچاق كاال و انتقال ارز مرتبط با 
سپاه پاسداران و انصاراهلل يمن را شناسايي و تحريم 
كرده است. به گزارش شبكه تي آر تي تركيه، وزارت 
خزانه داري امري��كا روز پنج ش��نبه در يك بيانيه 
رس��مي اعالم كرد كه اين ش��بكه زير نظر سعيد 
جمال، سرمايه دار انصاراهلل مستقر در ايران فعاليت 
مي كند. بنا بر ادعای اين بيانيه، افراد تحريم ش��ده 
دهها ميليون دالر درآمد ناش��ي از فروش كاالهاي 
مختلف از جمله نفت ايران را به طريق ش��بكه اي 
از واس��طه ها و صرافي ها در چند كشور به انصاراهلل 
منتقل مي كنند. اين وزارتخانه يكي از افرادي كه به 
فهرست افراد تحت تحريم  امريكا افزوده را شخصي 
به نام سعيد احمد محمد الجمال معرفي كرده است. 
الجمال متهم به حمايت مالي از انصاراهلل با استفاده از 
تجارت غيرقانوني نفت شده است. مقامات امريكايي 

گفتند كه برخي افراد تحريم شده در تركيه و امارات 
فعاليت دارند. وزارت خزان��ه داري امريكا در بيانيه 
خود مدعی است: »حمايت مالي اين شبكه حمالت 
اسفناك حوثي ها كه زيرساخت هاي غيرنظامي و 
عمده در يمن و عربستان سعودي را تهديد مي كند، 
امكانپذير مي كند. اين حمالت تالش ها براي خاتمه 
بخش��يدن به درگيري را تضعيف مي كند.« امريكا 
درحالي ايران را به قاچاق كاال و ارز به انصاراهلل متهم 
مي كند كه يمن از هفت سال پيش توسط ائتالف 
سعودي از س��وي دريا و هوا محاصره شده است و 
حتي كمك رساني بشردوستانه سازمان ملل نيز به 
آن امكان پذير نيست. امريكا كه تحريم هايش عليه 
ايران به سقف رسيده اس��ت، اكنون به گزينه هاي 
ديگر روي آورده است و به بهانه كمك به گروه هاي 
نزديك به ايران در منطقه تالش مي كند همچنان 
ليس��ت تحريمي خود را ادامه دهد. از سوي ديگر، 
آنتوني بلينك��ن، وزير امور خارج��ه امريكا هم روز 
پنج شنبه با صدور بيانيه اي محمد عبدالكريم غماري 
و يوسف مدني را متهم كرد كه با ادامه حمالت نظامي 
در تشديد بحران انساني و بي ثباتي يمن نقش جدي 
داشته اند و نام آنها به فهرس��ت تحريم هاي اياالت 
متحده اضافه شده است. به گزارش بي بي سي، در 
اين بيانيه آمده اس��ت: »محمد عبدالكريم غماري 
تدارك حمالت نيروهاي حوثي به ويژه در اس��تان 
مأرب و حمالت هوايي عليه عربستان سعودي را بر 
عهده داشته است. يوسف مدني از رهبران برجسته 
نيروهاي حوثي نيز متهم شد كه در عمليات عليه 

مأرب نقش داشته است.«
تحريم هاي جديد امريكا كه به بهانه هاي واهي عليه 
افراد مرتبط با ايران اعمال شده، درحالي است كه 
ايران و ديگر اعضاي برجام ب��راي لغو تحريم هاي 

امريكا از دو ماه پيش در وين مذاكرات هسته اي را 
از سر گرفته اند، با اين حال دولتمردان كاخ سفيد با 
اين ادعا كه برخي تحريم ها ربطي به برنامه هسته اي 
ايران ن��دارد، كماكان به تحريم ه��اي جديد اقدام 
مي كنند. در روزهاي اخير آژانس بين المللي انرژي 
اتمي نيز همسو با سياست هاي غرب، مدعي كشف 
ذرات اورانيوم در برخي مناطق ايران شده است تا 
بدين ترتيب ايران را براي رسيدن به توافق فوري و 
همكاري هاي بيشتر با آژانس تحت فشار قرار دهد؛ 
اقدامي كه با واكنش روسيه و ايران مواجه شده است 
و مقامات دو كشور چنين سناريويي را سياسي كاري 
براي اهداف پنهان غرب اعالم كرده اند. با توجه به 
اينكه برخي مسائل كليدي حل نشده بين ايران و 
امريكا براي لغو تحريم ها باقي مانده اس��ت، اعمال 
تحريم هاي جديد فرايند رسيدن به توافق را دشوارتر 
از قبل مي كند، چراكه هيئت ايراني هر گونه تحريم 

جديد را مغاير با روح برجام مي داند. 
  لغو شماري از تحريم ها

با وجود تحريم هاي جديد امريكا عليه افراد مرتبط 
با ايران، برخي شخصيت ها و شركت هاي مرتبط با 
ايران از ليس��ت تحريم ها كنار گذاشته شده اند. به 
گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، وزارت خزانه داري 
امريكا روز پنج شنبه س��ه مقام سابق دولت ايران را 
از فهرست تحريم ها خارج كرد. در بيانيه اي كه روي 
وب سايت وزارت خزانه داري امريكا قرار گرفته است 
اسامي سه فرد ايران به نام هاي »احمد قلعه باني«، 
»ف��رزاد ب��ازرگان« و »محمد معيني« ب��ه عنوان 
اش��خاص ايراني كه نامش��ان از فهرست تحريم ها 
حذف شده ديده مي ش��ود. همچنين دولت امريكا 
دو شركت كشتيراني سي چارمينگ  )هنگ كنگ( 
و شركت آوكسيينگ )شانگهاي( چين هم كه در 

سال 2020 ميالدي به اتهام حمل و نقل محصوالت 
نفتي ايران تحريم شده بودند نيز از فهرست تحريم ها 
خارج كرده است. خزانه داري امريكا گفته اين اقدام 
در نتيجه تغيير رفتار يا وضعيت نفرات و نهادهاي 
تحريم ش��ده صورت گرفته و تعهد واشنگتن را به 
رفع تحريم ها در صورت تغيير رفتار نشان مي دهد. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، ند پرايس سخنگوي 
وزارت امور خارجه امريكا پنج شنبه شب در ارتباط با 
لغو اين تحريم ها گفت: »خارج كردن افراد و نهادها 
از ليست تحريم ها امري متداول است و اقدامي در 
مطابقت با رويه هاي دولت است و جهت شفاف سازي 
اعالم مي كنم كه برداشتن اين تحريم ها، با برجام يا 
مذاكراتي كه در وين در جريان است هيچ ارتباطي 
ندارد.« ايران لغو همه تحريم هاي قبلي را پيش شرط 
رسيدن به توافق در وين عنوان كرده است، در حالي 
كه مقامات واشنگتن مدعي هستند تنها حاضرند 
تحريم هاي مرتبط با برنامه هس��ته اي را لغو كنند 
و تحريم هاي غيرهس��ته اي كماكان ادامه خواهند 

داشت. 
  مسائل الينحل در وين 

دور ششم نشست بعدي كميسيون مشترك برجام 
در وين در روزهاي آينده برگزار مي شود و به گفته 
مقامات روس��ي و ايراني، همچنان برخي مس��ائل 
الينحل باقي مانده است. به گزارش خبرگزاري تاس، 
ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين الملل��ي در وين درب��اره برگ��زاري دور بعدي 
مذاكرات احياي توافق هسته اي در وين در صفحه 
توئيترش نوشت: »نشست بعدي كميسيون مشترك 
برجام آخر هفته برگزار مي ش��ود. اين نشست آغاز 
ششمين دور از مذاكرات وين درباره احياي توافق 
هس��ته اي خواهد بود. آيا اين دور آخر خواهد بود؟ 
هيچ كس��ي نمي داند اما تمامي مذاكره كنندگان 
اميدوارند اين طور باشد.« اين ديپلمات روس تأكيد 
كرد: »ارزيابي هاي متعددي درباره چش��م اندازها 
وجود دارد، زيرا ه��ر دو طرف ايران��ي و امريكايي 
اظهارات خوددارانه اي را مط��رح مي كنند. اين امر 
به دليل اين واقعيت اس��ت كه برخي از مسائلي كه 
از اهميت اساس��ي براي اين دو مشاركت كننده در 
گفت وگوها برخوردار هستند، همچنان در دستور 
كار قرار دارند. پيش بيني چگونگي پيش��رفت امور 

دشوار است.«
 پيش��تر ني��ز س��يدعباس عراقچ��ي، رئي��س 
مذاكره كنندگان ايران اعالم كرده بود برخي مسائل 
كليدي در وين باقي مانده كه حل نش��ده اس��ت. 
وانگ يي، وزير خارج��ه چين هم روز جمعه بر لزوم 
رفع تحريم ه��اي امريكا عليه جمهوري اس��المي 

ايران تأكيد كرد.
 وانگ گف��ت: »اقدامات زورگويان��ه و قلدري هاي 
يكجانبه امريكا، منشأ اصلي مشكالت بر سر برنامه 
هسته اي ايران است.« همچنين سه كشور اروپايي 
طرف برجام در بيانيه اي مشترك از ايران خواسته اند 
كامالً با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند و 
تمامي اطالعات و توضيحات مورد نياز را بدون تأخير 

در اختيار اين نهاد بين المللي قرار دهد. 

 با وج�ود پافش�اري صهيونيس�ت هاي تندرو 
براي برگ�زاري راهپيمايي پرچم، واش�نگتن 
كه تجرب�ه جن�گ اخي�ر در غ�زه را فراموش 
نكرده اس�ت، مي داند تهديد ه�اي گروه هاي 
مقاومت فلسطين پوشالي نيس�ت و به همين 
دلي�ل از وزي�ر جن�گ رژي�م صهيونيس�تي 
خواس�ته اس�ت مانع ه�ر گونه اق�دام تنش زا 
از جمل�ه برگ�زاري اي�ن راهپيماي�ي ش�ود. 
قرار است صهيونيست ها سه شنبه آتي با تجمع 
در خيابان هاي قدس اشغالي و تكان دادن پرچم 
اين رژيم بر لزوم پاكس��ازي نژادي تأكيد كنند. 
برنامه برگزاري اين مراسم موسوم به راهپيمايي 
پرچم كه پيشتر يكبار لغو ش��ده بود، آن هم در 
محله هاي مسلمان نش��ين باعث نگراني امريكا 
شده است، به خصوص كه رسانه هاي صهيونيست 
هم از اقدام حماس در شليك آزمايشي يك فروند 
موشك از نوار غزه به س��وي دريا خبر دادند. در 
صورت صحت اين ادعا، موشك ياد شده، اولين 
موشك آزمايشي است كه حماس پس از برقراري 
آتش بس شليك كرده است. روزنامه صهيونيستي 
يديعوت آحارونوت در مورد توجه واش��نگتن به 
ضرورت برقراري آرامش نوش��ت كه كاخ سفيد 
به تل آويو هشدار داده است برگزاري راهپيمايي 
پرچم، عالوه بر اينكه موج جديدي از تظاهرات  
فلسطيني ها را به دنبال خواهد داشت، زمينه را 
براي جنگ ديگري در نوار غزه مساعد مي كند. 

در همين راستا، مقام هاي امريكايي به بني گانتس 
پيام دادند كه آنها انتظار دارند اسرائيل از اقداماتي 
كه منجر به افزايش تنش ها مي شود، اجتناب كند، 
البته اين تنها اق��دام امريكايي ها نيس��ت. آنها به 
موازات دعوت كردن صهيونيست ها به خودداري 
از تنش آفريني، تحريم حماس را هم مدنظر دارند. 
ژانت يلن وزير خزانه داري امريكا روز پنج شنبه در 
سخناني در كنگره از حماس به عنوان يكي از اهداف 
دولت امريكا براي برنامه هاي تحريم ضدتروريسم 
ياد كرد و گفت: »ما تحريم حماس و حاميان آن را 

در اولويت قرار مي دهيم.« 

با اين ح��ال، فضاي ق��دس چندان آرام نيس��ت. 
اشغالگران، هزاران نظامي و پليس در قدس اشغالي 
مستقر كرده اند. پليس رژيم اشغالگر صهيونيستي 
به فلس��طينياني كه مانع از اقدام ايتمار بن غفير 
عضو افراطي كنست براي برافراشتن پرچم رژيم 
صهيونيستي در باب العامود شدند، حمله و بيش از 
10فلسطيني را بازداشت كرد. 13نفر ديگر هم در 

درگيري با اين نيرو ها زخمي شدند. 
 صهيونيست ها منتظر انفجار هولناك

جنبش مقاومت اس��المي فلس��طين ب��ا صدور 
بيانيه اي ضمن هش��دار به رژيم صهيونيس��تي 
درب��اره عواق��ب برپاي��ي اي��ن راهپيماي��ي، 
فلسطين را به مقابله با اش��غالگران و تحصن در 
مس��جد االقصي فراخواند. خلي��ل الحيه، معاون 
رئيس جنبش حماس در غ��زه گفت كه چنانچه 
رژيم صهيونيس��تي،  شهرك نش��ينان تندرو در 
بيت المقدس و مسجد االقصي را مهار نكند، اين 
جرقه ها ممكن است در نهايت يك انفجار هولناك 
را به دنبال داشته باشد. الحيه تهديد كرد: »براي 
آنكه آتش بس ادامه يابد بايد فرآيند بيرون راندن 

فلسطينيان از خانه و كاشانه شان در حومه شهر 
بيت المقدس متوقف ش��ود. ما براي بازگش��ايي 
گذرگاه ه��ا و ورود كمك هاي مال��ي قطر به غزه 
زياد منتظ��ر نمي مانيم.« همچني��ن ابوعبيده، 
س��خنگوي گردان هاي ش��هيد عزالدين قس��ام 
درباره پيامدهاي ناشي از خدشه دار شدن حرمت 
مسجد االقصي هش��دار داد. خالد البطش، عضو 
دفتر سياسي جنبش جهاد اسالمي نيز از تمامي 
طرف ها خواس��ت بنيامين نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستي و دولت وي را از سياست زمين 
س��وخته بازدارند؛ سياس��تي كه او براي در امان 
ماندن از دادگاهي ش��دن و از دست دادن آينده 

سياسي خويش در پيش گرفته است. 
 تأخير راهپيمايي به دليل بازدارندگی

 محم��ود الزه��ار از رهب��ران جنبش حم��اس در 
گفت و گو با شبكه خبري الميادين گفت: پيامدهاي 
نبرد شمش��ير قدس عليه رژيم صهيونيس��تي و 
شركاي آن بسيار زياد اس��ت و اين رژيم در جنگ 
مذكور، شكس��ت خورد. الزهار با بي��ان اينكه اين 
نب��رد، ادعاهاي واه��ي صهيونيس��ت ها مبني بر 

شكس��ت ناپذيري آنان را نقش بر آب كرد، تصريح 
كرد: »نبرد آينده، سرنوشت ساز خواهد بود.« شيخ 
نعيم قاسم، معاون دبير كل حزب اهلل لبنان تصريح 
كرد: »برخي از نتايج مقاومت را در شمشير قدس 
ديديم كه در فلسطين صورت گرفت.« وي با بيان 
اينكه همه در فلسطين بر مقاومت به عنوان راهكار 
تأكيد دارند، خاطر نشان كرد: مقاومت فلسطين، 
بازدارندگي در برابر دشمن را تثبيت كرد و دستيابي 
به اين نتيجه كه دولت رژيم صهيونيستي تصميم 
گرفت راهپيمايي پرچم را ب��ه تأخير بيندازد، كار 

آساني نبود. 
   الپيد توافق امضا كرد

تنش آفريني نتانياهو با توجه به تحوالت اخير و در 
ش��رايطي كه حاميانش براي بقاي او در قدرت به 
جادو گري روي آورده اند، بي دليل نيست. نتانياهو 
در شرايطي كه در معرض حذف از قدرت قرار دارد، 
دس��ت از تحريك افراط گرايان برنم��ي دارد. وي 
شامگاه دوشنبه در حمايت از برگزاري راهپيمايي 
پرچم با رؤساي دس��تگاه هاي امنيتي ديدار كرده 
بود، با اين حال آخرين تحوالت نشان مي دهد يائير 
الپيد، رئيس حزب آينده اس��ت و رهبر مخالفان، 
پنج شنبه شب توافق هاي ائتالفي را با ليست متحد 
عربي به رهبري منصور عباس و »اسرائيل بيتنا« 
با رياست آويگدور ليبرمن امضا كرد. اين توافق به 
اين معناست كه قانون كامينتس درباره مجازات 
متهمان به س��اخت و س��از غيرقانوني به ويژه در 
مناطق عرب نشين اراضي اشغالي تا پايان 2024 

متوقف مي شود. 
همچنين دولت دو طرح را به ارزش 9/25ميليارد 
دالر و 770ميليارد دالر به مدت پنج س��ال براي 
كاهش شكاف بين جوامع عربي و يهودي و مبارزه 
با »خش��ونت و جنايت در جامعه عربي« تصويب 
خواهد كرد. طرح ديگري نيز به ارزش 20ميليارد 
شكل)6/17ميليارد دالر( با هدف ارتقاي زيرساخت 
جاده ها در جامعه عربي تصويب خواهد شد. براساس 
قانون رژيم صهيونيستي الپيد بايد تمام توافق هاي 

ائتالفي را به كنست ارائه كند. 

فشارامریکابرایلغوراهپیماییصهیونیستیازترسموشکها

واشنگتن پست: ايران براي رصد اسرائيل
از روسيه ماهواره مي خرد

يك روزنامه امريكايي مدعي شد روس�يه در تدارك تحويل يك 
سيستم پيشرفته ماهواره اي به ايران است تا  به ايران اين توانايي 
را  دهد كه اهداف نظامي در خاورميانه و اطراف آن را زير نظر بگيرد. 
به نوشته واشنگتن پست به نقل از سه منبع )دو مقام  سابق و فعلي دولت 
امريكا و يك مقام از خاورميانه ( روس��يه ظرف چند ماه آينده ماهواره 
كاناپوس−وي مجهز به دوربين با كيفيت باال را به ايران تحويل می دهد 

كه به ايران امكان ديده باني را از خليج فارس تا اسرائيل مي دهد. 
به گفته منابع اطالعاتي واشنگتن پس��ت، اين ماهواره به ايران امكان 
كنترل مستمر و مداوم اهدافي از پااليشگاه ها و تأسيسات نفتي در خليج 
فارس تا پايگاه هاي نظامي اسرائيل و پادگان هاي عراق را كه نيروهاي 
امريكايي در آن مستقر هستند، مي دهد. در اين گزارش ادعا شده در 
حالي كه ماهواره كاناپوس- وي براي اهداف غيرنظامي در نظر گرفته 
شده، مقامات نظامي ايران در تمامي مذاكرات خريد اين سيستم دخيل 
بوده اند و فرماندهان عالي رتبه ايران به همين منظور از سال 2018 تا 

كنون چندين بار به روسيه رفته اند. 
در ادامه اين گزارش ادعا شده است كه در بهار امسال نيز كارشناسان 
روسيه به ايران رفته اند تا نيروهاي زميني را كه قرار است اين ماهواره 
را در يك مركز جديدالتأسيس نزديك شهر كرج هدايت كنند، آموزش 
دهند. بنا بر گزارش اين روزنامه امريكايي اين يكي از موضوعاتي است 
احتماالً در ديدار اين ماه جو بايدن با والديمير پوتين درباره آن گفت 

و گو شود. 
 ويژگي هاي ماهواره جديد

سيستم جديد ماهواره اي ايران يك دوربين با وضوح 2/1 متري دارد و 
ايران قادر خواهد بود به اين ماهواره مأموريت جاسوسي را از مكان هاي 
مورد نظ��ر در زمان انتخابي خ��ود بدهد. يك مق��ام خاورميانه اي كه 
متخصص پكيج هاي س��خت افزار ماهواره اي است به واشنگتن پست 
گفته است: »اين سيستم بهترين در دنيا نيس��ت اما وضوح باالي آن 
براي اهداف نظامي بسيار مناسب اس��ت.« به گفته او »اين توانايي به 
ايران اين امكان را مي دهد كه مخزني از اهداف داشته باشد و ظرف چند 
ساعت داده هاي مورد نظر خود را به روز كند. مقاماتي كه با واشنگتن 
 پست صحبت كرده اند گفته اند نگراني ديگر اين است كه ايران مي تواند 
اين عكس هاي ماهواره اي را در اختيار شبه نظاميان مورد حمايتش در 
منطقه بگذارد؛ از حوثي هاي يمن كه با دولت مورد حمايت عربستان 
سعودي در اين كشور در نبرد هس��تند تا حزب اهلل در جنوب لبنان و 
نيروها در عراق و سوريه. در عين حال كاركرد اصلي اين توان ماهواره اي 
پنهان نگه داشته شده است و آن اينكه ايران و روسيه قصد دارند به طور 

مشترك براي فعاليت هاي فضايي شان سرمايه گذاري كنند. 
 ايراني ها خودشان مي توانند اما... 

در سال 2015 شركت هاي ايراني و روسي به توافقي رسيده اند كه به 
ايران اين امكان را مي داد تا يك سيستم حساس قابل كنترل را كه قادر 
به جمع آوري اطالعات از اطراف كره زمين، جو و اقيانوس هاس��ت، در 
اختيار بگيرد. ايران در حال حاضر موشك هاي بالستيك و پهپادهايي 
توليد مي كند كه قادرند اهدافي را در فواصل دور مورد هدف قرار دهند. 
توانايي ماهواره اي جديد مي تواند تأثيرگذاري اين موشك ها و پهپادها را 
بيشتر كند. جفري لويس، كارشناس مستقل و استاد انستيتو ميدل بري 
در مركز مطالعات بين المللي مونتري به واش��نگتن پست گفته است: 
»توان داخلي براي گرفتن چنين عكس هايي چيزي است كه نيروهاي 

نظامي خواهان آن هستند چراكه براي آنها بسيار باارزش است.« اشغالگران،هزاراننظاميوپليسدرقدساشغاليمستقركردهاند.


