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  گزارش  2

 حمایت الوروف از چارچوب ۳+۳ با حضور ایران
وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش از فرمت ۳+۳ متشکل از ارمنستان، 
آذربایجان ،گرجستان و کشورهای همسایه یعنی روسیه، ترکیه و ایران 
پشتیبانی می کند.  سرگئی الوروف دیروز در نشست خبری مشترک 
با جیحون بایراموف گفت: »روسیه از فرمت ۳+۳ متشکل از ارمنستان، 
آذربایجان و گرجس��تان و کشورهای همس��ایه یعنی روسیه، ترکیه و 
ایران پشتیبانی می کند. « رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه تأکید کرد: 
»ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال بررسی تاریخ      هایی برای دیدار 

دوجانبه آتی در مسکو در مورد تعیین حدود مرز بین خود هستند.«
-----------------------------------------------------

  اولین پرواز رسمی هواپیمایی امارات از دوبی به تل آویو
شرکت هواپیمایی امارات پنج  شنبه شب اعالم کرد که نخستین پرواز 
این شرکت از مقصد دوبی به فرودگاه بن گوریون در تل آویو انجام شد. 
به گزارش روس��یا الیوم، ش��رکت هواپیمایی امارات پنج  ش��نبه ش��ب با 
انتشار بیانیه ای کوتاه در توئیتر نوش��ت: »ما به مقصد جدید خود، تل آویو 
رسیدیم.« محمد آل خاجه، سفیر امارات در اراضی اشغالی در توئیتی از انجام 
این پرواز استقبال کرد. وی نوشت: »ما اکنون در پرواز افتتاحی امارات از 
مبدأ دوبی به تل آویو هستیم. امیدواریم که این مسیر هوایی جدید، فرصت 

جدیدی را برای مردم ما ایجاد و روابط میان دو طرف را تقویت کند.«
-----------------------------------------------------

 میقاتی مأمور تشکیل دولت لبنان شد
رئیس جمهور لبنان، نجیب میقاتی را پس از کس��ب ۵۴ رأی نمایندگان 
پارلمان این کشور مأمور تشکیل دولت لبنان کرد.  به گزارش رسانه های 
لبنانی، میش��ل عون پس از مش��ورت با نبیه بری، رئیس مجلس، نجیب 
میقاتی را برای ابالغ مأموریت تشکیل کابینه لبنان به کاخ بعبدا فراخواند. در 
پایان مشورت های پارلمانی نجیب میقاتی ۵۴ رأی از ۱۲۸ رأی نمایندگان 

پارلمان و نواف سالم دومین نامزد این پست ۲۶ رأی کسب کرد. 
-----------------------------------------------------

 امریکا یک زندانی گوانتانامو را تحویل طالبان داد
سخنگوی طالبان از اقدام امریکا در آزادی یک زندانی تبعه افغانستان پس 
از ۱۵ س��ال زندانی بودن در گوانتانامو خبر داد.  به گزارش فارس، ذبیح اهلل 
مجاهد اعالم کرد که امریکا یک تبعه افغانس��تانی به نام اسداهلل هارون را از 
زندان گوانتانامو آزاد کرده است. مجاهد در توئیتی نوشت: »هارون یکی از 
دو شهروند افغانستان است که در زندان گوانتانامو زندانی بود و پس از تعامل 
و گفت وگوی طالبان با امریکا، آزاد شده است.« به گفته  مجاهد، دولت قطر 
زمینه  این تعامل را فراهم کرده است. وی تأکید کرده است که تالش      ها برای 
آزادی سایر زندانیان افغان که در خارج از کشور زندانی هستند، ادامه دارد. 

اخبار ضدونقیض
 از ترور حامل کیف هسته ای پوتین 

وادیم زیمین، س�رهنگ بازنشس�ته روس که وظیف�ه حمل کیف 
ح�اوی کدهای اتم�ی را ب�رای والدیمی�ر پوتی�ن، رئیس جمهور 
روس�یه برعهده داش�ت، پس از اینک�ه در خان�ه اش در نزدیکی 
مس�کو مورد اصابت گلوله قرار گرفت در بیمارستان بستری شد. 
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، حال وادیم زیمین ۵۳ساله وخیم است و 
وی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است. برادر او روز پنج  شنبه 
زیمین را در حالی که آغشته به خون بود در خانه اش پیدا کرد. این مقام نظامی 
بازنشسته خدمات امنیتی فدرال روسیه که در شوروی به نام » ک.گ.ب « 
شناخته     می شد وظیفه حمل کیف حاوی کدهای تسلیحات اتمی روسیه را بر 
عهده داشته است. این کیف همیشه همراه رئیس جمهور روسیه است. نشریه 
انگلیس��ی » میرور « ادعا کرد که زیمین به خاطر اتهام فساد مالی و دریافت 
رشوه در طول خدمت خود در خدمات گمرکی روسیه تحت پیگرد قرار گرفته 
بود. زیمین این اتهامات را کاماًل رد کرده است. وی همچنین در دولت بوریس 
یلتسین، رئیس جمهور پیشین روسیه مسئول حمل کیف کدهای اتمی این 
کشور بوده است. روزنامه » مسکوفس��کی کومسومولتس « نوشت که طبق 
گزارش     ها، وادیم زیمین در زمان حادثه تیراندازی در حبس خانگی بوده است. 
این روزنامه روس همچنین ادعا کرد، با توجه به شکل جراحت های زیمین، 

اینگونه نتیجه گیری شده است که وی سعی کرده خودکشی کند. 
-----------------------------------------------------

نامزدی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا 
شارل میشل، رئیس ش�ورای اروپا اعالم کرده اس�ت که نامزدی 
اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا تأیید شده است. 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از این تصمیم استقبال کرده و 
شهردار کی یف با واکنشی مملو از هیجان آن را با مردم پایتخت در میان 
گذاشته است. او در توئیتر نوشته: » این یک لحظه تاریخی در روابط اوکراین 
با اتحادیه اروپا است.« ویتالی کلیچکو، شهردار کی یف در کانال تلگرام خود 
نوشته: » ما بهای بسیار سنگینی برای به دست آوردن این فرصت پرداختیم. 
آری! و البته هنوز هم برای پیوستن به خانواده اروپا کارهای زیادی مانده 
که باید انجام دهیم اما من یقین دارم که ما هر آنچه ضروری است و همه 
شرایط دیگر را هم به دس��ت خواهیم آورد، چرا که کشور ما به غیر از این 
آینده ای نخواهد داشت و صدالبته که سربازان س��رزمین مان در این راه 
جان داده اند.« اوکراین چند روز بعد از تهاجم روسیه به خاک این کشور، 
خواستار نامزدی کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا شد و از آن زمان 

روند رسیدگی به این درخواست به سرعت طی شده است. 

دیپلماسی دقیقه نودی نجات »احیای برجام«
جوزف بورل بعد از هماهنگی با رابرت مالی به تهران آمد

مس�ئول سیاس�ت خارجی اتحادی�ه اروپا که 
پیش تر با معاونش و فرس�تاده ویژه امریکا در 
امور ای�ران درباره احیای برج�ام رایزنی کرده 
بود، به ته�ران آمده اس�ت. در س�ایه رایزنی 
پنج  ش�نبه وزرای خارج�ه ای�ران و روس�یه، 
همزم�ان ک�ه آخرین تالش    ه�ا ب�رای احیای 
برجام ص�ورت می گی�رد تأکید می ش�ود که 
واشنگتن باید از زیاده خواهی    ها دست بردارد. 
تحوالت دیپلماتیک اخی��ر در روند احیای برجام 
حاکی از به کارگیری آخرین تیر    ها است. حسین 
امیرعبداللهیان روز پنج  شنبه در کنفرانسی خبری 
به همراه س��رگئی الوروف، وزیر خارجه روس��یه 
درباره مذاک��رات احیای توافق هس��ته ای گفت: 
»طرف ه��ای مقابل به صورت مش��خص امریکا و 
نماینده ارشد مذاکره کننده اتحادیه اروپا، بورل و 
مورا به تالش های خود برای بازگشت همه طرف     ها 
به مذاکرات و ادامه مذاکرات ادامه می  دهند. « وی 
تصریح کرد: »س��اعات قبل، باقری مذاکره کننده 
ارشد ما در تماس مس��تمر با مورا بود و من هم با 
بورل. امیدواری��م بتوانیم در آین��ده نزدیک ریل 
مذاکرات را که در مسیر درست خودش قرار دارد، 
مجدداً قطار را بر روی ریل در جریان و حرکت نگه 
داری��م.«  امیرعبداللهیان همچنین خاطرنش��ان 
کرد: » قطار به ایس��تگاه های س��خت نقطه پایان 
رسیده و ایجاب می کند که توقف در یک ایستگاه 
خاص را در نظر بگیریم. « وزیر خارجه روسیه هم 
در این نشست خبری گفت: »هدف ما این است که 
اشتباهی را که امریکا صورت داد، تصحیح کنیم. 
امریکا یک س��ال پیش ما را متهم کرد که ما ترمز 
ایجاد کردیم بر سر راه برجام و این مسئله درست 
نبود و ما به دوستان ایرانی گفتیم که از موضع آنها 
برای احیای کامل برجام بدون هیچ کم و کاستی و 

افزودن به آن حمایت می کنیم.«

 جنب و جوش اروپا و امریکا
همراس��تا با این تحوالت، س��عید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز سفر جوزف 
بورل، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا را 
رس��انه ای کرد. بورل که از دیشب به تهران آمده 
است، در نخستین سفر در دولت سیزدهم، برنامه 
دیدار با امیرعبداللهیان و برخی  دیگر از مقامات 
ایران را در دستور کار دارد. پیتر استانو، سخنگوی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگار 
ایرنا گفت ک��ه بورل به عن��وان هماهنگ کننده 
برجام با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
ایران و س��ایر همتایان ذی ربط ایران��ی دیدار و 
گفت وگو خواهد کرد. انریکه م��ورا، معاون بورل 
که پیش از این به تهران سفر کرده بود، دیشب با 
انتشار تصویری در توئیتر نوشت که در بروکسل 
با ب��ورل و رابرت مالی در یک ش��ام کاری درباره 
برجام گپ وگفتی داشته اس��ت. وی نیز تصریح 

کرد: »مالی تعهد امریکا برای بازگشت به برجام 
را تکرار کرد.«

 قلدرمآبی امریکا، مانعی در برابر پیشبرد 
مذاکرات

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین هم پنج  شنبه شب 
در گفت وگو با امیرعبداللهیان همت��ای ایرانی با 
تأکید بر تالش های دیپلماتیک برای پایان دادن به 
بن بست فعلی در مذاکرات، گفت: »طرف امریکایی 
باید با جدیت مسئولیت های خود را بشناسد و به 
خواس��ته های منطقی طرف ایرانی پاسخ مثبت 
دهد.« طرفین از ایاالت متحده خواستند که به ایران 
در مورد از سرگیری پایبندی به برجام پاسخ دهد. 
در بیانیه وزارت امور خارج��ه چین که درباره این 
مذاکرات منتشر کرده، آمده است: »امیرعبداللهیان 
به وانگ گفت که رفتار قلدرانه امریکا مانع اصلی 
مذاکرات کنونی است. وزیر امور خارجه ایران افزود: 
طرف ایرانی قاطعانه از منافع ملی خود محافظت 

خواهد کرد و همچنی��ن قاطعانه متعهد به حل و 
فصل اختالفات از طریق مذاکره به منظور دستیابی 
به توافق در زود    ترین زمان است«. طبق این بیانیه، 
وانگ در ادامه با اطمینان از حمایت قاطعانه از ایران 
در موضوعات مرتبط با مناف��ع اصلی یکدیگر، به 
دیپلمات ارشد ایرانی گفت که چین هیچ حرکت 
غیرسازنده ای را که منجر به تشدید اوضاع شود، 
تأیید نمی کند. وی با اشاره به توافق هسته ای افزود: 
»همه طرف     ها باید به حفظ منطق صحیح درست 
و غلط ادامه دهند و بی وقفه برای دست یافتن به 
توافق از طریق تالش های دیپلماتیک ادامه دهند. 
پکن با سیاسی شدن امور آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مخالف است و از حل و فصل مسائل باقی مانده 
از طریق گفت وگو و همکاری بین آژانس بین المللی 

انرژی اتمی و طرف ایرانی حمایت می کند.«
 واشنگتن دست از تهدید بردارد

۲۵ رهبر مذهبی امریکا روز پنج  ش��نبه با انتشار 
بیانیه ای از جو بایدن، رئیس جمهور این کش��ور 
خواستند بازگشت س��ریع به برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( را دنبال کند. این بیانیه به رهبری 
 )FCNL( » کمیته دوس��تان قانونگذاری مل��ی «
آماده شده و ائتالف گسترده ای از رهبران مذهبی 
و س��ران س��ازمان های مذهبی، از جمله رهبران 
پروتستان، کاتولیک، انجیلی و یهودی و همچنین 
رؤسای جوامع مختلف مسیحی و رئیس شورای 
ملی کلیسا    ها آن را امضا کرده اند. در این بیانیه با 
ابراز نگرانی در خصوص برخ��ی گزارش    ها درباره 
مذاکرات وین برای بازگشت به برجام آمده است: 
»ما قویاً از دولت بایدن می خواهیم که بر سر میز 
مذاکره بماند و برای صلح ش��جاعانه عمل کند. « 
 در این بیانیه خطاب به بایدن و دولتش آمده است: 
» پیشرفت مس��تلزم مذاکره و مصالحه است، نه 

تهدید و ارعاب.«
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وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی دو     ش��نبه قبل از تشکیل یک اتحاد 
جدید برای مقابله با تهدیدهای ادعایی ایران علیه کشورهای منطقه 
خبر داد. هرچند بحث ایجاد یک سیستم پدافندی منطقه ای علیه 
ایران با مشارکت کشورهای عربی به عنوان یک طرح امریکایی-عربی 
از سال     ها قبل مطرح است، ولی چیزی که بنی گانتس هفته قبل از 
آن صحبت کرده، چیزی شبیه به یک سیستم پدافندی هوایی است 
که به دنبال پیوند زدن سیستم های پدافندی عربی و اسرائیل است. 
ظاهراً، دولت امریکا رهبری این سیس��تم جدی��د را بر عهده دارد و 
گفته می شود که یکی از دستور کارهای اصلی سفر آتی جو بایدن به 
عربستان و اسرائیل که اواخر جوالی انجام خواهد شد، همین است. 
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اواخر آذرماه ۱۴00 در 
جریان سفر به امارات و بحرین ایده تشکیل نوعی ائتالف ناتوی عربی 
را با مشارکت اس��رائیل مطرح کرده بود و اوایل فروردین ۱۴0۱ نیز 
پس از دیدار سه جانبه رهبران اسرائیل، مصر و امارات در شرم الشیخ، 
رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که بنت ایده یک اتحاد نظامی را 
مانند ناتو بین کشورهای عربی و اسرائیل در برابر ایران مطرح کرده 
اس��ت. گانتس اتحاد دفاع هوایی خاورمیانه مع��روف به MEAD را 
»نخس��تین عنصر« دیدگاه مش��ترک تل آویو با کش��ورهای عربی 
خوانده؛ اتحادی که به ادعای او ب��رای » مواجهه با تالش های ایران 
برای حمله به کشورهای منطقه با اس��تفاده از راکت، موشک های 
کروز، هواپیماهای بدون سرنش��ین و همچنین پهپادها« عملیاتی 
می شود. یک مقام اسرائیلی به شرط ناشناس ماندن به رویترز گفته 
که کشورهای شرکت کننده سیستم های دفاع هوایی خود را از طریق 
ارتباطات الکترونیکی از راه دور به جای اس��تفاده از سیس��تم های 
تس��لیحاتی معمولی هماهنگ می کنند. قابل توجه اینکه گانتس 
گفته که این برنامه در حال حاضر عملیاتی است و حتی قبالً رهگیری 
موفقیت آمیزی مقابل تالش های ایران برای حمله به اسرائیل و سایر 
کشور     ها انجام داده است ولی او جزئیات بیشتری در مورد تاریخ     ها یا 

کشورهای مورد نظر ارائه نکرد. 
درباره اینکه چه کشور     هایی با صهیونیس��ت ها در ایجاد و مشارکت 
در این سیس��تم همکاری می کنند، چیزی گفته نش��ده و رویترز و 
آسوشیتدپرس هم نتوانسته اند از س��فارتخانه های عربی در این باره 
اطالعاتی دریافت کنند. با این حال، اشاره گانتس به اینکه جو بایدن 
در سفر به منطقه، که شامل اس��رائیل و عربستان سعودی است »از 
این روند )MEAD (حمایت خواهد کرد«، نشان می دهد که عربستان 
و اسرائیل یک طرف اصلی این سیستم هس��تند. رویترز از قول یک 
دیپلمات غرب��ی در منطقه خلیج ف��ارس نقل کرده که واش��نگتن 
همچنان در حال  د متقاعد کردن کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس به عنوان یک بلوک برای موافقت با پیوستن به سیستم دفاع 
هوایی یکپارچه امریکا و اسرائیل است. به عالوه شبکه ۱۲ تلویزیون 
اسرائیل گفته که سامانه های راداری برای مقابله با تهدیدات موشکی 
ایران در امارات متحده عربی و بحرین مس��تقر ش��ده اند. همچنین 
گفته می شود که در نشست ماه مارس ۲0۲۲ وزرای خارجه اسرائیل، 
امارات متحده عربی، بحرین، مراکش، مصر و امریکا در نقب نیز درباره 

ایجاد این سیستم بحث شده است. 

در ش�رایطی که امریکا با محوریت عربس�تان س�عودی و رژیم 
صهیونیس�تی در پی تش�کیل ائتالف علیه ایران اس�ت و گفته 
می شود در سفر جو بایدن به منطقه در هفته های آتی به طور رسمی 
جزئیات این ائتالف علنی خواهد شد، روسیه و ایران سیاست های 
خود را برای مقابله با تحرکات تنش زای امریکا هماهنگ می کنند. 
وزیر خارجه روس�یه  در دیدار با مقامات ایرانی ضمن مخالفت با 
اس�تقرار سیس�تم پدافندی و امنیتی امریکا در خلیج فارس با 
محوریت تل آویو، گفت »ما خواس�تار ایجاد امنیت توسط ایران 
و کشورهای عربی هستیم«. اظهاراتی که نشان می دهد مسکو 
این بار در مقابل جاه طلبی ه�ای واش�نگتن در خاورمیانه که با 
هدف ضربه زدن ب�ه منافع ایران اس�ت، س�کوت نخواهد کرد. 
در حالی ک��ه امریکا پس از ش��روع جنگ اوکراین و ب��ه دلیل تقابل 
غیرمس��تقیم با روس��یه به دنبال یارگیری در خلیج فارس است تا 
امنیت متحدانش را ارتقا ده��د، روس    ها نیز برنامه    هایی برای خنثی 
کردن طرح های امریکا در خاورمیانه دارند که بر مدار مسکو و تهران 
می چرخد. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روس��یه در سفر به تهران 
دیدارهای جداگانه ای را با مقامات ایرانی داش��ت و بر س��ر مس��ائل 
دوجانبه، برجام و تحوالت منطقه رایزنی و گفت وگو کرد. به گزارش 
فارس، الوروف روز پنج  ش��نبه در نشست خبری مشترک با حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه درباره طرح جدید امریکا برای تشکیل 
ائتالف منطقه ای در خاورمیانه گفت: »ما مخالف اس��تقرار سیستم 
پدافندی و امنیتی توسط امریکا در خلیج فارس با کشورهای عربی 
هستیم. ما خواس��تار ایجاد امنیت توس��ط ایران و کشورهای عربی 
هستیم. « اظهارات الوروف به برنامه اخیر امریکا برای تشکیل ائتالفی 
متشکل از اعراب و رژیم صهیونیستی اشاره دارد که قرار است در سفر 
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی و سرزمین های 

اشغالی در هفته های آینده مورد بررسی قرار گیرد. 
بنی گانتس، وزیر جنگ اسرائیل چند روز پیش در سخنانی ادعا کرده 
بود که تل آوی��و در حال ایجاد یک ائتالف پدافن��د هوایی منطقه ای 
تحت حمایت امریکا است و مدعی ش��د که این پدافند پیش از این 
حمالت ایران را خنثی کرده و ممکن اس��ت با س��فر ج��و بایدن به 
منطق��ه در آینده تقویت ش��ود. وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی در 
جلسه ای با نمایندگان پارلمان این رژیم با رونمایی از آنچه »ائتالف 

پدافند هوایی خاورمیانه)MEAD (« نامیده می ش��ود، ادعا کرد که 
چنین همکاری های دفاعی با کش��ورهای عربی همسو با واشنگتن 
در حال انجام است. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا 
کلید تشکیل ائتالف منطقه ای علیه ایران را زده بود اما به دلیل نبود 
روابط سیاسی بین اعراب و اسرائیل این برنامه اجرایی نشد اما باتوجه 
به عادی س��ازی روابط برخی رژیم های عربی با اس��رائیل و احتمال 
عادی سازی روابط عربستان س��عودی با این رژیم در آینده نزدیک، 
موانع تشکیل چنین ائتالفی از بین رفته است. صهیونیست    ها در حالی 
از ایجاد سامانه پدافند هوایی منطقه علیه ایران سخن می گویند که 
در برابر رهگیری موشک های گروه های فلسطینی که نسبت به توان 
موشکی ایران ضعیف تر است، عاجز هستند. از سوی دیگر، کشور    هایی 
مثل عربستان و امارات هم که قرار است در این طرح منطقه ای به داد 
صهیونیست    ها برسند، خودشان ناتوان تر از اسرائیل هستند که حتی 
در مقابل موش��ک های یمنی    ها نمی توانند از امنیت خودشان دفاع 
کنند.   باتوجه به اینکه تنش    ها بین ایران و امریکا در هفته های اخیر بر 
سر زیاده خواهی های غرب در برنامه هسته ای افزایش یافته و شانس 
رسیدن به توافق را کاهش داده است، بنابراین امریکایی    ها می خواهند 
با تشکیل ائتالف منطقه ای، امنیت متحدان شان را در برابر تهدیدات 

ادعایی از سوی ایران ارتقا دهند. 
اینکه روسیه به صراحت مخالفت خود را با اقدامات امریکا در خلیج 
ف��ارس ابراز می کند، نش��ان می دهد ک��ه در ص��ورت تنش آفرینی 
واشنگتن در منطقه، روس    ها س��کوت نخواهند کرد و با کمک ایران 
سعی می کنند این اقدامات تنش زا را خنثی کنند. روسیه با توجه به 
اینکه در اوکراین با غربی    ها درگیر است و سطح دشمنی دو طرف به 
حد بی سابقه ای رسیده است، بنابراین با سیاست های امریکا در همه 
جای جهان مخالفت می کند و خاورمیانه هم یکی از این مناطق مهم 
و استراتژیکی است که مقامات مسکو اجازه جوالن به امریکایی    ها را 
نخواهند داد و واکنش قاطع روس    ها به تحرکات  امریکا و متحدانش 
در خاک س��وریه گویای این قضیه اس��ت. مخالفت مسکو با پدافند 
هوایی خاورمیانه درحالی است که روابط روسیه با اسرائیل در ماه های 
اخیر به دلیل موضع گیری های مقامات صهیونیستی در قبال بحران 
اوکراین، تنش آلود شده است و روس    ها با سیاست های این رژیم در 
منطقه مخالفت می کنند. حتی مسکو که تا چندی پیش در مقابل 

حمالت رژیم صهیونیستی به خاک سوریه موضع انفعالی می گرفت 
در روزهای اخیر به شدت با این حمالت مخالفت کرده و حتی تالش 
می کند پیش نوی��س قطعنامه علیه اس��رائیل را به ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل ببرد. ایران و روسیه در عرصه های سیاسی و اقتصادی 
روابط مستحکمی با یکدیگر دارند و دوکشور تالش می کنند روابط 
امنیتی و نظامی خود را برای مقابله با برنامه های امریکا و متحدانش 

نیز تقویت کنند. 
 برجام و اقتصاد در اولویت دو کشور

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه سخنان خود در کنفرانس مطبوعاتی 
با همتای ایرانی، به برنامه هسته ای ایران نیز گریزی زد و گفت:»همه 
تحریم های غیرقانونی علیه ایران که ناقض برجام است باید لغو شود.« 
به گزارش فارس، وی در این زمینه اظهار داشت: » هدف ما این است 
که اش��تباهی را که امریکا صورت داد تصحیح کنیم. زمانی امریکا از 
برجام و قطعنامه خارج ش��د، یک بار دیگر حقوق بین الملل را نقض 
کرده است. باید کاری کنیم که برجام احیا شود و به همان شکل اول 
آن که در سال ۲0۱۵ توسط قطعنامه سازمان ملل تأیید شد، بدون 
هیچ اضافه و کم کردن از آن.« وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: »همه 
تحریم های غیرقانونی علیه ایران که ناقض برجام است، باید لغو شود، 
امیدوارم امریکا انتخاب منطقی خودش را صورت دهد. البته در این 
زمینه اطمینان نهایی ندارم. « الوروف به سنگ اندازی های امریکا در 
مسیر احیای برجام اش��اره کرد و گفت:» امریکا یک سال پیش ما را 
متهم کرد که بر سر راه احیای برجام ترمز ایجاد کردیم، و این مسئله 
درست نبود و همه به این موضوع اذعان دارند، روسیه مثل طرف های 
دیگر گفته که آماده است برجام را به صورت کامل احیا کند. امریکا 
از آن زمان به تنهایی در این زمینه ترمز ایجاد می کند. ما به دوستان 
ایرانی گفتیم که از موضع آنها برای احی��ای کامل برجام بدون هیچ 
کم و کاس��تی و افزودن به آن حمایت می کنیم.« روس��یه همواره با 
تحریم های امریکا علی��ه ایران مخالفت کرده و آنه��ا را ناقض برجام 
می داند و با قطعنامه اخیر شورای حکام علیه ایران به شدت مخالفت 
کرده است، زیرا این اقدام را مانع جدی بر س��ر راه رسیدن به توافق 

احتمالی در وین می داند. 
از س��وی دیگر، الوروف، مس��ائل تجاری بین تهران و مسکو را مهم 
ارزیابی کرد و درباره توافقات انجام ش��ده برای توس��عه همکاری    ها 
گفت: »مذاکرات بسیار خوبی داشتیم و امروز هم به صورت مفصل با 
امیرعبداللهیان گفت وگو داشتیم و دو کشور تصمیم دارند روابط خود 
را تعمیق ببخشند. ما نظر مشترک داریم که روابط فیمابین توانسته به 
سطح بسیار باالیی در طول تاریخ برسد. با این هدف کار می کنیم روی 
توافق بزرگ که ابتکار آن توسط رئیس جمهور ایران مطرح شده است. 
چند وقت پیش پیشنهاد وزارت ما به تهران مخابره شد و امروز توافق 
کردیم کارشناسان هر چه سریع تر درباره این سند مهم توافق کنند. 
سندی که آینده شراکت استراتژیک ما را برای ۲0 سال آینده مشخص 
می کند. « وزیر خارجه روس��یه خاطرنشان کرد:  »وظیفه ماست که 
روابط فیمابین را گسترش دهیم در شرایطی که تحریم های امریکا 
و کشورهای اقماری مانع توس��عه پویای روابط دو کشور شده است. 
به رغم همه این تبعیض     ها تجارت ما سال گذشته ۸0 درصد افزایش 
یافت و به حدود ۴میلیارد دالر رسیده است و امسال روند مثبت است 
و هر کاری صورت می دهیم که از این روند حمایت کنیم.« وزیر خارجه 
روسیه در ادامه همچنین حضور ایران در سازمان شانگهای را هم مهم 
ارزیابی کرد و گفت که روسیه از پروسه رسمی ورود ایران به سازمان 

همکاری شانگهای به عنوان عضو دائم استقبال می کند. 
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم در دیدار با الوروف تأکید 
کرد که این مالقات     ها میان رؤس��ا و مقام های ارش��د ایران و روسیه 
نشان دهنده اراده جدی دو کشور برای شکل دادن به دوران جدیدی 
از همکاری های راهبردی س��ودمند برای دو ملت از جمله در حوزه 

اقتصادی است. 

اتحاد دفاع هوایی
 خاورمیانه )MEAD( چیست؟

MEAD  نشانه کنار آمدن
 با ایران هسته ای است؟

 با وجود اینک��ه بنی گانتس، وزی��ر جنگ رژیم صهیونیس��تی گفته که 
سیستم موسوم به »اتحاد دفاع هوایی خاورمیانه )MEAD( برای مقابله 
ب��ا توانایی های » راکتی«، » موش��ک های ک��روز« و » هواپیماهای بدون 
سرنش��ین«  ایران و متحدان آن طرحی شده، حدس و گمان هایی جدی 
درباره این وجود دارد که شکل توسعه یافته این سیستم، می تواند به عنوان 
یک چتر امنیتی مقابل توانایی هس��ته ای ایران نیز عمل کند. در واقع، از 
ابتدای شکل گیری چالش حول برنامه هسته ای ایران، هرچند ایران آشکارا 
اعالم کرده که دنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای نیست ولی دو دیدگاه 
متعارض در میان تحلیلگران امنیتی غربی شکل گرفته که گاه این دیدگاه 
به سطوح باالی سیاس��ی هم راه یافته است. ژاک شیراک، رئیس جمهور 
فقید فرانس��ه بهمن ماه س��ال ۱۳۸۵ در یک مصاحبه مناقشه برانگیز با 
روزنامه اینترنش��نال هرالدتریبیون گفته بود اینکه ایران یک یا دو سالح 
هسته ای داشته باش��د، خطر زیادی محسوب نمی ش��ود. شیراک گفته 
بود که »اگر ایران سالح هسته ای داشته باش��د کجا از این بمب استفاده 
کند؟ علیه اسرائیل؟ هنوز ۲00 متر در فضا حرکت نخواهد کرد که تهران 
از روی زمین محو می شود.«  هرچند، چند روز بعد شیراک حرف خود را 
پس گرفت، ولی دیدگاه او انعکاس یک دیدگاه کمتر علنی شده در میان 
بخشی از استراتژیست های امریکایی و اروپایی است که معتقدند اگر ایران 
به دنبال توسعه و تولید سالح هسته ای باشد، سرانجام آن را به دست خواهد 
آورد و هیچ دولتی نخواهد توانست مانع دستیابی ایران به سالح هسته ای 
شود. این دسته استراتژیست     ها معتقدند که امریکا و اروپا به جای مقابله 
پرهزینه با برنامه هسته ای ایران که به قیمت دست کم دو دهه هزینه های 
امنیتی تمام شده، باید خودش��ان را برای روز بعد از هسته ای شدن ایران 
آماده کنند. علی رضا نادر، کارشناس اندیشکده »رند« معتقد است: » ایران 
هسته ای شده، احتماالً اهداف سنتی امنیت ملی ایران از جمله جلوگیری از 
حمله امریکا یا اسرائیل را تقویت می کند .« او معتقد است ایران از تسلیحات 
هسته ای علیه دیگران استفاده نخواهد کرد. موازی با این دیدگاه  برخی 
از ایجاد یک سیستم بازدارندگی مختلط بین کشورهای عربی با اسرائیل 
حمایت کرده اند. »کارلو ماساال« و »ایوو هاالواسک« ۱0سال قبل در سال 
۲0۱۲ در مقاله ای نوشته بودند:» با فرض اینکه ایران هسته ای شود، در 
میان مدت به یک سیستم بازدارندگی گسترده تر و معتبرتر برای منطقه نیاز 
خواهد بود. چنین سیستمی ممکن است متشکل از توانایی های یکجانبه 
اسرائیل، توافقنامه های امنیتی چندجانبه بین اسرائیل و کشورهای عربی 
و تضمین های هسته ای ایاالت متحده برای همه اعضا باشد.«  هرچند آن 
موقع »ماساال« و »هاالوواسک« دو پژوهشگر گفته بودند » هنوز مدتی باقی 
مانده است تا چنین سیستمی مستقر شود « ولی حاال به نظر می رسد با 
ایجاد بن بست در مذاکرات احیای برجام و در حالی که ایران به سمت توسعه 
توانمندی هسته ای خود حرکت می کند، دولت بایدن به این نتیجه رسیده 
که باید یک سیستم بازدارندگی مختلط را به طور جدی در دستور کار قرار 
دهد. در عین حل برخی منابع معتقدند که همچنان اولویت اصلی دولت 
بایدن، احیای برجام است تا از طریق خرید زمان مقابل توسعه توانمندی 
هسته ای ایران،»اتحاد دفاع هوایی خاورمیانه )MEAD( را به قدری توسعه 
بدهد که شامل ایجاد بازدارندگی مقابل ایران شود. بن کاسیپ روز پنجم 
آوریل ۲0۲۲ در ال مانیتور با اشاره به روند عادی سازی که تل آویو با برخی 
کشورهای عربی در منطقه در پیش گرفته، نوشت که »قبل از اینکه ایران 
توانمندی هسته ای خود را تکمیل کند  احیای توافقنامه ۲0۱۵ بین ایران 
و قدرت های جهانی، به اس��رائیل و متحدانش در منطقه و جاهای دیگر، 
هشت تا 9 سال آرامش نسبی اضافه می دهد .« او ادامه می دهد:» این وقفه 
به اسرائیل این امکان را می دهد که روی تجهیز سریع نظامی برای مقابله با 
تهدید ایران و تکمیل اتحاد منطقه ای ضدایرانی سرمایه گذاری کند، که آنها 
را ترویج می کند. « به گفته بن کاسیپ، »تل آویو  به عنوان بخشی از تجهیز، 
 )MEAD( اسرائیل چارچوبی را که آن را س��امانه دفاع هوایی خاورمیانه
می نامد، با مشارکت متحدان منطقه ای خود، با سایر کشورهای منطقه، 
مانند عربستان س��عودی که به عنوان ناظران حمایت خارجی توصیف 

می شود، تنظیم می کند.«

حامد خبیری

علیه پدافند صهیونیستی شیوخ
الوروف به تهران آمد و در دیدار با امیرعبداللهیان با MEAD مخالفت کرد 
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