تحول تازهای در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به مباحث اخیر درباره رژیم حقوقی خزر گفت:
هیچ اتفاق تازهای رخ نداده و هر پنج کش��ور تالش کردهاند به راه حل برس��ند
که مس��تلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق است و حرفهایی که در این زمینه
مطرح میشود ،فاقد مبنا و ناموجه است.
س��یدعباس موس��وی درباره ابراز نگرانی برخی از تعیین حدود رژیم حقوقی خزر
گفت :حضور ظریف در صحن مجلس ش��ورای اس�لامی برای پاس��خ به س��وال سال
گذش��ته نمایندگان محترم مجلس بوده اس��ت .هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی
نش��ده اس��ت .مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کش��ورهای ساحلی خزر
بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقس��یم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی
نشده است .وی خاطرنشان کرد که دریای خزر پیچیدگیها و ویژگیهای خاص خود را
صداوسیما
دارد که پنج کشور آن را احاطه کردهاند.

تحریم یک وزیرخارجه در جهان بی سابقه بود

تحریم ظریف نشانه ورشکستگی سیاسی ترامپ است

دیپلمات با تجربه چین و سفیر پیشین این کشور در تهران در واکنش به تحریم
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران توسط واشنگتن ،ضمن اظهار شگفتی از این
اقدام آمریکا گفت :تحریم وزیر خارجه یک کش��ور توسط کشور دیگری تاکنون
سابقه نداشته است حتی کشورهایی هم که با یکدیگر دشمن بودهاند چنین اقدام
غیر دیپلماتیک و غیر منطقی انجام ندادهاند.
خوالی مینگ به س��خنان رییس جمهوری اس�لامی ایران که تحریم ظریف را بچگانه
خوانده بود استناد کرد و او نیز تایید نمود که تحریم ظریف توسط آمریکا اقدامی بچگانه
و دور از اصول دیپلماتیک است.
وی تحریم ظریف را پشت پا زدن آمریکا به دیپلماسی و مذاکره عنوان کرد و گفت :با این
شرایط تا وقتی که آمریکا به برجام بر نگردد امکان مذاکره بین ایران و آمریکا وجود ندارد
چون با چنین اقداماتی ایران هیچ وقت به آمریکا اعتماد نمیکند .ایرنا

نویس��نده مش��هور جهان عرب تحریم وزیر خارجه ایران را نش��انه ورشکستگی
سیاس��ی و اخالق��ی دولت آمریکا خواند و گفت ،،رئی��س جمهور باجگیر آمریکا
فکرش را نمی کرد ظریف دعوت او را برای دیدار از کاخ سفید رد کند.
عبدالب��اری عطوان گفت :چرا معتقدیم تحریمه��ای رئیس جمهور ترامپ علیه
ظریف نش��انه ورشکس��تگی سیاس��ی و اخالقی اس��ت؟ آیا به این دلیل است که
ظریف دعوت دیدار از کاخ س��فید را رد کرد؟ ...آیا شایسته است این دلقک (ترامپ)
رئیس جهان آزاد باشد؟ در این یادداشت آمده است :زبان تحریمها تنها زبانی است که
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا به بهترین وجه آن را بلد است خصوصاً علیه ایران و
جنبشهای عربی و اسالمی که با آن متحد شدهاند اما در مورد اعمال تحریمها بر محمد
جواد ظریف این گواه ورشکستگی و سردرگمی و به ته دیگ خوردن کفگیر تحریمهای
فارس
آمریکا علیه اهداف ایرانی است.

دیپلمـاسی

 دوشنبه  14مرداد 1398شماره 5088

ائتالفی که نیامده بساطش جمع شد

ناکارآمدی سیاست آمریکا در قبال اهداف ضد ایرانی
در حالی طرح تشکیل ائتالفی
پرونـــــده
نظامی با اهداف ضد ایرانی از
س��وی آمری��کا و انگلیس ب��ا ادعای ت�لاش برای
برق��راری ثب��ات وآرامش در خلیج ف��ارس و تنگه
هرمز مطرح شده اس��ت که بسیاری از کشورها به
این ائتالف نه گفتند و تقریبا آمریکا با ائتالفی تک
نفره با شکست مجدد روبرو شده است.
در چند هفته گذش��ته شاهد سرنگون شدن پهپاد
جاسوسی آمریکا توسط پدافند جمهوری اسالمی
ای��ران ،انفجارهای مش��کوک و نفتکش در دریای
عمان و در نهای��ت اقدام تهران در توقیف نفتکش
متخلف انگلیس��ی بودیم .لندن نیز پیشتر نفتکش
ایران��ی را در جبل الطارق توقیف کرده بود؛ بعد از
این حوادث آمریکا با همراه��ی انگلیس از اجرای
طرح ایجاد ائتالف عبور و مرور ایمن کش��تیها در
خلیج فارس و تنگه هرمز خبر دادند که این طرح
با واکنش ش��دید مقامات کش��ورمان مواجه شده
است .به اعتقاد کارشناسان چنین ائتالفی میتواند
تنش در خاورمیانه را به بحران تبدیل کند.
مقامات کش��ورمان به این طرح اروپاییها واکنش
نش��ان دادند .معاون اول رئیس جمهور ،تش��کیل
چنی��ن ائتالفی را محکوم ک��رد .جهانگیری گفت:
در طول تاریخ ،ایران همواره حافظ امنیت منطقه
و خلی��ج فارس بوده و پدید آوردن ائتالف ،موجب
تنش و ناامنی در منطقه شده است.
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان هم در
بخش��ی از پیام تبریک پیروزی بوریس جانس��ون
نوشت :ایران دنبال رویارویی نیست .اما ما ۱۵۰۰
مایل خط س��احلی در خلیج ف��ارس داریم .اینها
آبهای ماست و ما از آنها محافظت میکنیم.
به نظر میرس��د اروپاییها تمایل نداشتند در این
ائت�لاف با آمریکایی متحد ش��وند ک��ه هر لحظه
ممکن است در منطقه با ایران وارد درگیری شود.
حت��ی یک برخورد جزئی میتوانس��ت راه ش��روع
عملیات نظامی را باز کند و کل کشورهای اروپایی
را درگی��ر کند .از طرف دیگ��ر طرفهای اروپایی
برج��ام هم��واره مخالف خ��روج آمری��کا از برجام
بوده اند و حضور آنه��ا در ائتالفی بین المللی به
رهبری آمریکا متناسب با یکجانبهگرایی آمریکا در

سیاست خارجی نیست.
دورهگردی پمپئو
پس از پاس��خ منف��ی متحدان اصلی واش��نگتن،
مقامات آمریکا همچنان ت�لاش دارند برای حفظ
آبرو کش��ورهای دیگر را برای ش��رکت در ائتالف
دریایی در خلیج فارس دعوت کنند.
مایک پمپئو ،وزیر خارجه و مارک اسپِنس��ر ،وزیر
دفاع آمریکا به منظور دعوت رس��می از اس��ترالیا
برای ش��رکت در ائتالف دریایی در آبهای خلیج
فارس با وزرای دفاع و خارجه این کش��ور دیدار و
گفتگو کردند.
پس از پاسخ منفی متحدان اصلی واشنگتن مانند
آلم��ان ،ژاپن و اس��پانیا به درخواس��ت حضور در
ائتالف ادعایی تضمین امنیت دریانوردی در خلیج
ف��ارس ،مقام��ات آمریکا برای ف��رار از این ائتالف
یک نف��ره همچنان ت�لاش دارند دیگر کش��ورها
را ب��ه ائتالف دعوت کنند .مهمترین دلیل پاس��خ
منفی کشورها به درخواست آمریکاییها این است
ک��ه این ائتالف را ائتالف��ی ضدایرانی میدانند که
میتواند تنشها را در منطقه افزایش دهد.

لین��دا رینولدز ،وزیر دفاع اس��ترالیا ،پس از دیدار
با مقام��ات آمریکا با بیان اینکه س��یدنی هنوز در
این باره تصمیمگیری نکرده افزود تصمیم دولت بر
اساس منافع حاکمیتی استرالیا خواهد بود.
وی همچنین افزود :درخواست آمریکا درخواستی
بس��یار جدی و پیچیده اس��ت ،به همین دولت با
جدید تمام این درخواست را بررسی میکند.
ب��ا توج��ه به ای��ن مواض��ع و البت��ه ادعاهایی که
انگلیسیها در باب حضور بیشتر نظامی منطقه پس
از توقیف نفتکشش��ان توسط ایران مطرح کردهاند
برخی محافل رسانهای و سیاسی تالش کردهاند تا
چن��ان عنوان کنند که از یک س��و احتمال گزینه
نظامی علیه ایران ش��دت گرفته اس��ت و از سوی
دیگر اقدام قاطع ایران در پاسخگویی به تهدیدات
دشمنان زمینه ساز افزایش حضور نظامی غرب در
منطقه و کاهش نفوذ دریایی ایران خواهد شد.
در حال��ی آمریکا از پیمان های بین المللی زیادی
خارج ش��ده به ب��اور ناظران سیاس��ی این رویکرد
ائتالفی به معنای ضعف و نشانگر به نتیجه رسیدن
سیاست مقاومت در برابر آمریکاست.
آمری��کا ادعای اقدام برای امنی��ت خلیج فارس را

سناتور آمریکایی:

درباره دیدار با ظریف نمیتوانم حرفی بزنم چون محرمانه است
سناتور جمهوریخواه که به نمایندگی
معادلــــ�ه
از ترام��پ ب��ا وزی��ر خارجه ای��ران در
نیوی��ورک دیدار کرده بود ،در ی��ک مصاحبه ضمن صحبت
درباره این دیدار از مواضع واشنگتن درباره تهران انتقاد کرد.
رند پال در یک مصاحبه خواندنی ،دیدار اخیرش با محمد
جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در نیویورک را فوق محرمانه
خواند و گفت :نمیتوانم هیچ حرفی در این باره بزنم.
ای��ن مصاحبه در حالی انجام ش��ده که پیش��تر مجله
«نیویورک��ر» گزارش داده بود که رند پال طی دیدار با وزیر
خارجه ایران در نیویورک ،ظریف را برای دیدار با ترامپ به
کاخ سفید دعوت کرد اما او این دعوت را نپذیرفت.
مج��ری برنامه تلویزیون��ی فری د پیپ��ل مصاحبه را با
یکی از اظهارنظرهای رئیسجمهور آمریکا آغاز کرد و گفت:
درباره ایران مس��ائل زیادی در جریان است ،من میخواهم
که یا نقل و قولی از رئیسجمهور دونالد ترامپ شروع کنم و
او خیلی صریح و قاطع به نظر میرسد .او گفت " :من کسی
نیس��تم که بخواهد وارد جنگ شود چرا که جنگ به اقتصاد
آس��یب میزند و مهمتر از هر چیز دیگر اینکه ،جنگ مردم
را میکشد .خودتان را دست نیاندازید ،شما (در آمریکا) یک
مجتمع صنعتی -نظامی دارید که آنها جنگ را دوست دارند
اما وقت��ی من میگویم که خواهان برگرداندن س��ربازانمان
به خانه هس��تم ،اینجا (در واش��نگتن) دیوانه شدند چرا که
در واش��نگتن افرادی هس��تند که آنها هرگ��ز خواهان ترک
(نظامیان آمریکایی از دیگر کش��ورها) نیس��تند و همیش��ه
خواهان جنگ هستند" (پایان نقل و قول ترامپ).
مجری و مصاحبهکننده سپس از رند پال پرسید :تصور
من این اس��ت که ش��ما با رئیسجمهور ترامپ درباره این
موضوع اتفاق نظر دارید.
سناتور آمریکایی جواب داد« :به نظر میرسد این چیزی
باشد که من (قبل از ترامپ) باید آن را میگفتم .من قبل از
این مصاحبه در جمع گروهی به نام "نقطه عطف در آمریکا"
حضور داش��تم ،اعضای آن افراد جوان و کم س��ن و س��الی
هس��تند که حامی رئیسجمهور هستند و دقیقا همین پیام
(ترامپ) را به آنها دادم و آنها هم ایستادند و تشویق کردند.
آنها هیچ هدفی در جنگ افغانستان یا اینکه چرا ما همچنان
در آنجا حض��ور داریم ،نمیبینند و رئیسجمهور هم همین
نظر را دارد اما متاس��فانه همه کس��انی که به رئیسجمهور
مش��اوره میدهند با این موضوع اتف��اق نظر ندارد به خاطر
همین کمی سخت است که آنچه که رئیسجمهور میگوید
را به خط مش��ی و سیاست تبدیل شود اما من فکر میکنم
که او واقعا به حرفهایی که میزند اعتقاد دارد».
پ��ال افزود :یکی از چیزهایی که او بارها و بارها گفته و

واقعا به آن باور دارد این اس��ت که جنگ عراق یک اشتباه
ب��زرگ ژئوپلیتیک در مقیاس��ی بس��یار بزرگ ب��ود و او به
این موضوع همیش��ه اش��اره کرده اس��ت و به نظرم همین
موضوع راهنمای او است و امیدوارم که همین موضوع او را
راهنمای��ی کرده و به تفکر درباره اینکه آیا ما باید وارد یک
جنگ جدید با ایران بشویم ،سوق دهد.
مجری این مصاحبه س��وال کرد :آی��ا او (ترامپ) رابطه
بین تغییر رژیم در عراق و پرداختن به ایران در حال حاضر
را متوجه است؟
پ��ال گفت :بله بله من اینط��ور فکر میکنم (که ترامپ
این موضوع را متوجه اس��ت) و اگر ش��ما به اظهاراتش طی
چن��د هفته اخی��ر فکر کنید او به این موضوع اش��اره کرده
اس��ت و گفت که ما خواهان تغییر رژیم در ایران نیستیم او
گفت که او خواهان تغییر رژیم نیست.
وی اف��زود :او افرادی دور و ب��رش دارد از قبیل (جان)
بولتون که میگوید ما خواهان تغییر رژیم در کره ش��مالی،
ایران و هر کشوری دیگری هستیم و اینکه جهان یک جهان
صلح آمیزی خواهد ش��د اگر ما همه رهبران کشورهایی که
دوستشان نداریم را خودمان انتخاب کنیم این موضع بولتون
اس��ت اما این نظر رئیسجمهور نیست ،رئیسجمهور واقعا
موضع متفاوتی دارد البته او خواهان این نیس��ت که درباره
ایران دست به هیچ کاری نزند چرا که مشکالتی وجود دارد،
واقعا مش��کالتی در هر دو س��و (ایران و آمریکا) وجود دارد
همانطور ک��ه والدین میگویند ،هر دعوای��ی دو طرف دارد
میتواند درباره جنگ هم تا حد زیادی همین را گفت.
سناتور آمریکایی سپس گفت« :من به طور کلی درباره
این موضوع که اهداف ما در رابطه با دیپلماس��ی چیست و
اینکه ما باید درباره چه چیزی حرف بزنیم ،صحبت میکنم.
به نظ��ر من ،همانطوری که توافق (هس��تهای) ایران که ما
قبال داش��تیم نش��ان داد ،ایرانیها به محدود کردن برنامه
غنیس��ازی هستهایشان تمایل دارند و واقعا آماده صحبت
ک��ردن درب��اره این موضوع هس��تند که آنها هرگز س�لاح
هس��تهای نداشته باشند ،به نظر من آنها واقعا در این نقطه
قرار دارند و میتواند امکان یک توافق دیگری وجود داشته
باشد .موضوع سختتر (توافق با ایران) ،توافق بر سر موشک
بالستیک است و این موضوع بخشی از توافق هستهای ایران
نبود و رئیسجمهور و بسیاری دیگر از افراد گفته بودند که
ای��ن یک نقص بزرگ در توافق (برجام) بود و آنها (ترامپ و
اطرافیان او) خواهان یک معاهده درباره موش��ک بالستیک
هستند اما مشکل این است که شما باید به نقطه نظر ایران
و اینکه چرا آنها موش��کهای بالستیک تولید میکنند هم
توجه کنید ،آنها این کار را میکنند .فارس

درحالی مطرح میکند که به باور ناظران سیاس��ی
اقدام ای��ران اجرای قوانی��ن بینالملل��ی بوده اما
انگلیس در دزدی دریایی آش��کار ،نفتکش ایرانی
را در جبل الطارق ربوده اس��ت .حمایت آمریکا از
این اقدام انگلیس واهی بودن ادعای آمریکا مبنی
بر اقدام برای امنیت دریایی را آشکارتر ساخته که
نتیجه آن نیز افزایش آمار مخالفان ائتالف دریایی
آمریکا در جهان است.
هر طرحی برای امنیت خلیج فارس
باید با تایید ایران باشد
در همین رابطه یک تحلیلگر سیاس��ی آمریکایی با
اش��اره به طرح واش��نگتن برای آن چه که ائتالف
دریای��ی در منطقه خلیج فارس خوانده میش��ود،
تاکی��د کرد که هرگونه اقدامی ب��ا هدف امنیت در
منطق��ه باید ب��ه تأیید همه طرفه��ای مربوطه از
جمله ایران برس��د .دنیس اتلر در پاسخی به سوالی
ش آمریکا برای تش��کیل ائتالف دریایی
درب��اره تال 
در منطقه و مخالفت کش��ورها از جمله طرحی که
روس��یه در برابر این تالش آمریکا ارائه داده اس��ت،
گفت :درخواست روس��یه برای همکاری در تامین

امنیت خلیج فارس مورد تأیید چین واقع شده است
و در صورت تمایل آمریکا میتواند فرمان اجرای آن
توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر شود.
وی با اشاره به هدفی که آمریکا از این طرح دنبال
میکند ،گفت :اما ایاالت متحده میخواهد نیروی
امنیتی خود را که متش��کل از نیروهای آمریکایی
و متحدان اروپاییاش اس��ت را بط��ور یکجانبه به
خلیج ف��ارس تحمیل کند .اما حت��ی وفادارترین
همپیم��ان ایاالت متح��ده یعن��ی انگلیس هم به
پیشنهاد آمریکا پاسخ مثبت نداده است.
این اس��تاد آمریکایی تصریح ک��رد :هرگونه طرح
امنیتی در خلیج فارس باید توسط همه طرفهای
مربوط��ه از جمل��ه ایران مورد تأیید ق��رار گیرد و
توسط سازمان ملل اداره شود.
اتلر در ادامه با اشاره به طرح انگلیس برای منطقه
گفت :طرح انگلیس که به طور مس��تقل از ائتالف
دریایی ایاالت متحده و برای پاس��خ به اقدام ایران
در توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس مطرح
شده بود ،هیچ توفیقی کسب نکرد .این اقدام ایران
پس از آن صورت گرفت که نیروهای انگلیسی یک
نفتک��ش ایرانی را با این ادعا که به مقصد س��وریه
و با قصد نقض تحریمه��ای اتحادیه اروپا در حال
حرکت ب��وده در نزدیکی تنگه جبلالطارق توقیف
کردند .این درس��ت مثل طرح آمریکاییها اس��ت
که یک راه حل غرب��ی را بطور یکجانبه برای یک
مش��کل جهانی تحمیل کرده است .عمل تحمیلی
و یکجانبه گرایانه انگلیس درست مثل همان طرح
شتابزده آمریکایی ،راه حلی غربی برای یک مشکل
جهانی است.
این تحلیلگر آمریکای��ی تاکید کرد :ایاالت متحده
می خواه��د هژمونی منطقهای خ��ود را در خلیج
فارس و خلیج ع��دن حفظ کند .با این حال دیگر
بازیگران منطق��های مانند روس��یه و چین ،بیکار
نخواهند نشس��ت و اج��ازه نخواهند داد که ایاالت
متحده آمریکا بر منطقه جوالن دهد .کش��ورهای
دیگر هم با ایاالت متحده وارد ائتالف نخواهند شد
چ��را که با این کار فقط خود را در معرض خطرات
جدی قرار میدهند و از این رو تمایلی برای رفتن
زیر بار آن ندارند.

یک روزنامه روسی مطرح کرد:

اهمیت سیاسی همکاریهای نظامی ایران-روسیه
مانوره��ای نظامی-دریایی مش��ترک
راهبــــ�رد
روسیه و ایران در شمال اقیانوس هند
و دری��ای عمان که قرار اس��ت تا پایان س��ال جاری انجام
ش��ود ،بیشتر از جنبه نظامی مسئله ،دارای اهمیت سیاسی
بوده و میتواند ارس��ال عالمت مش��خصی ب��رای آمریکا و
متحدانش باشد.
روزنامه ایزوس��تیا ،چاپ مس��کو ،در تحلیلی نوش��ته است:
ناوگان نظامی-دریایی روس��یه و ایران قصد دارند مانورهای
مش��ترکی تا پایان س��ال جاری در مناطق شمالی اقیانوس
هند ،ازجمل��ه در تنگه هرمز ،برگزار کنند .این مس��ئلهای
اس��ت که هفته گذشته دریادار "حسین خانزادی" فرمانده
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران در جریان سفر خود
به روس��یه اع�لام کرد .ای��ن روزنامه در تحلیل��ی اهداف و
دورنمای چنین مانورهای مشترکی را بررسی کرده است.
کش��تیهای ناوگان نظامی-دریایی روسیه به طور مرتب در
اقیانوس هند حضور دارند ،هرچند این اواخر این حضور در
رابطه با افزایش تهدیدات از س��وی دزدان دریایی در آبهای
بین المللی س��واحل قاره آفریقا کاهش یافته و کشتیهای
هرچهار ناوگان دریایی روس��یه چند سالی است که به طور
مرتب در آنجا گشتزنی میکنند.
تاکن��ون اصلیترین دلی��ل برای حضور گس��تردهتر ناوگان
نظامی-دریای��ی روس��یه در عرصه آبه��ای جنوبی ،انجام
مانور نظامی مش��ترک ب��ا هند ،از جمل��ه در اقیانوس آرام
بود .ضمن اینکه همکاریهای نظامی مش��ترک با ایران هم
در وهله نخس��ت در آبهای دریای خزر ص��ورت می گیرد.
کشتیهای ناوگان دریای خزر روسیه به طور مرتب در بندر
انزلی در شمال ایران حضور می یابند .عالوه بر این ،ناوگان
دریای خزر روس��یه در جریان مناقش��ه نظامی در س��وریه
امکانات راهب��ردی خود را به خوبی نش��ان داده و چندین
بار حمالت موشکی دقیقی به مواضع تروریستها در خاک
س��وریه انجام داده که مس��لماً این عملی��ات با هماهنگی و
همکاری ایران صورت گرفته است.
امکان برگزاری مانورهای مشترک با ایران در مناطق شمال
اقیان��وس هند ،از جمله در منطقه تنگه هرمز ،یک ارس��ال
ال جدی است که برای ارزیابی اهمیت
عالمت سیاس��ی کام ً
آن م��ی توان ب��ه مانورهای دیگر در مناطق مورد مناقش��ه
اش��اره ک��رد .در وهله نخس��ت باید به درخش��ش فعالیت
کش��تیهای نظامی روسیه در سالهای  2012و  2014در
س��وریه در اوایل آغاز جنگ داخلی در این کشور اشاره کرد
ک��ه این حضور تأثیر زیادی ب��ر بازدارندگی عملیات نظامی
کش��ورهای غربی علیه سوریه داش��ت .فعالیت کشتیهای
نظامی روس��یه در س��واحل س��وریه پس از آغ��از عملیات

نظامی روس��یه در این کشور گس��ترش بیشتری یافت .در
همین رابط��ه نیز ناوگان دریایی نظامی روس��یه مانورهای
مختلفی را در مناطق شرقی دریای مدیترانه انجام دادهاند.
حض��ور نظامی روس��یه و ایران در خاک س��وریه که هر دو
به دعوت مقامات دمش��ق صورت گرفته ،تاکنون باعث بروز
مش��کل جدی نشده و هماهنگی خوبی بین مقامات نظامی
دو کشور وجود دارد.
در مانورهای نظامی-دریایی مش��ترک ب��ا ایران نیز ممکن
اس��ت کشتیهایی از هر یک از چهار ناوگان دریایی روسیه
اعزام شوند و این مسئله اهمیت چندان زیادی ندارد .مسئله
مه��م در این رابطه پیام سیاس��ی با توجه به وخامت اوضاع
اخیر در منطقه خلیج فارس است که بیشتر از جنبه نظامی
همکاریهای دوجانبه اهمیت پیدا میکند.
یکی از جنبهه��ای توان بالقوه همکاریه��ای نظامی-فنی
روسیه و ایران ،امکان فروش تجهیزات نظامی به جمهوری
اسالمی ،به خصوص در ش��رایطی است که تنش در روابط
تهران با آمریکا و متحدانش افزایش یافته است.
البته باید به این مس��ئله توجه داش��ت ک��ه در حال حاضر
بخ��ش اعظم امکانات در عرص��ه همکاریهای نظامی-فنی
با ایران بر اس��اس قطعنامه ش��ماره  2231ش��ورای امنیت
محدود شده که حفظ رژیم تحریمها برای فروش تجهیزات
نظامی-فن��ی به این کش��ور را تا  5س��ال پ��س از امضای
توافقنامه هس��تهای با ایران یعنی تا تابس��تان سال 2020
در نظر گرفته است .تردیدی وجود ندارد که ایاالت متحده
ب��ه تالش خود برای جلوگیری از همکاریهای نظامی-فنی
سایر کشورها با ایران پس از این دوره نیز ادامه خواهد داد.
البته واضح اس��ت ک��ه این تالش از طریق ش��ورای امنیت
ص��ورت نخواهد گرف��ت ،بخصوص پس از خ��روج یکجانبه
آمریکا از توافق هستهای با ایران ،آمریکا امکان تاثیرگذاری
بر روند اجرای قطعنامه فوق را از دست داده است.
با توجه به سفرهای مرتب مقامات بلندپایه نظامی ایران به
روس��یه ،می توان تصور ک��رد که مذاکرات دو طرف درباره
مسائلی اس��ت که هرچند مس��لماً محتوای آنها فاش نمی
شود ،ولی توس��عه همکاریهای نظامی-فنی بین دو کشور
مورد توجه مقامات تهران و مسکو قرار دارد.
ایزوستیا تاکید میکند با توجه به روند تحوالت در منطقه باید
درک کرد که توس��عه همکاریهای نظامی-فنی بین روسیه
و ایران حداقل به یک س��ال وقت نی��از دارد البته اگر در این
فاصله آمریکا تصمیم به ماجراجویی نظامی در منطقه نگیرد .با
ال ممکن است که در
توجه به وضعیت سیاسی در منطقه ،کام ً
صورت بروز هرگونه درگیری نظامی احتمالی با آمریکا ،روسیه
و چین از ایران حمایت نظامی کنند .تسنیم
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خبر
درخواست برای نظارت دقیق
بر برنامه هستهای ایران

یک دیپلم��ات آرژانتینی که از گزینههای اصلی برای
ریاس��ت بر دیدبان هس��تهای س��ازمان ملل به شمار
میآید ،گفت این نهاد باید وضعیت برنامه هس��تهای
ایران را به دقت گزارش دهد.
رافائل گروس��ی هرچند گفته گامهای اخیر جمهوری
اسالمی ایران در جهت کاهش تعهد به توافق هستهای
بح��ران قریبالوقوعی ایجاد نمیکند ،اما این اقدامات
را موضوع��ی ج��دی توصیف کرده ک��ه باید به نحوی
فوقالع��اده محتاطانه ب��ه آن پرداخت تا تنشها بیش
از پیش تش��دید نش��ود .گروس��ی افزود :باید ثبات را
بازگرداند.
گروس��ی گفت با وج��ود گامهایی که ای��ران تاکنون
برداش��ته ،تهران هنوز با دستیابی به یک «گشایش»،
یعن��ی رس��یدن به توان س��اخت س�لاح اتمی ،کمی
بی��ش از یک س��ال فاصله دارد .این در حالی اس��ت
که جمهوری اس�لامی ایران همواره تأکید کرده است
که خواهان دس��تیابی به این تسلیحات نیست و آن را
مهر
خالف منافع خود میداند.

از نگاه دگیران
نامزدهای دموکرات،
خواهان کاهش تنش با ایران هستند

ی��ک روزنامه آمریکایی گزارش ک��رد با توجه به آنکه
رأیدهن��دگان آمریکای��ی از موض��ع تن��د ترامپ در
قبال ایران ناراضی هس��تند ،فرصت��ی برای نامزدهای
دموکرات ب��ه وجود آمده تا آنه��ا را متقاعد کنند که
راهحل بهتری در قبال ایران دارند.
گرچ��ه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا فش��ارها بر
ایران را تش��دید بخشیده اس��ت و تنشها در منطقه
را نیز افزایش داده ،اما طبق نتایج نظرس��نجی جدید
مرک��ز پیش��رفتهای آمریکای��ی ،اکث��ر آمریکاییها
خواس��تار کاهش تنشها با ایران و بازگشت واشنگتن
به برجام هستند.
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز ،طی یادداشتی با این
مقدم��ه ادامه داد ،نامزدهای اصلی حزب دموکرات در
رقابتهای انتخابات ریاس��تجمهوری  2020آمریکا
همراس��تا با درخواس��ت مردم آمریکا در قبال آمریکا
هستند و اکثر آنها وعده دادهاند که در صورت پیروزی
در انتخابات مجددا ً به برجام بازمیگردند.
روزنام��ه نیویورکتایم��ز گزارش کرد ک��ه تمامی این
نامزده��ا در گفتوگو با این روزنام��ه تأکید کردند که
ترام��پ با زیر پا گذاش��تن برجام ،به مناف��ع و اعتبار
آمریکا آس��یب وارد آورد و برای ایران که به طور کامل
به توافق هس��تهای پایبند بود ،دلیلی برای بازگشت به
فعالیتهای هستهای که طبق برجام ممنوع شده بود،
به وجود آورد .طبق این گزارش ،ترامپ نه تنها اعتماد
ایران به پایبندی آمریکا به تعهداتش را سلب کرد بلکه
موجب شد تا تهران برخی از فعالیتهایش را به واسطه
آشفتگیهایی که ترامپ به وجود آورده ،از سربگیرد.
نیویورکتایم��ز گ��زارش ک��رد ،برخ��ی از نامزدهای
دموکرات انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا معتقدند
ک��ه در صورت پیروزی به برج��ام بازمیگردند و برای
تقویت آن تالش میکنند.
این گزارش س��پس به س��خنرانی ماه ج��والی بایدن
درباره سیاست خارجی اش��اره کرد که گفته بود :من
مجددا ً به تواف��ق (برجام) میپیوندم و با همپیمانمان
برای تقویت و تمدید آن تالش میکنم.
آنط��ور ک��ه نیویورکتایمز گزارش کرده اس��ت ،وارن
معتقد اس��ت که توافق هس��تهای ،آغاز و نه پایان کار
اس��ت .ما زمان و اهرم در اختیار داری��م و اگر درباره
چگونگی اس��تفاده از آن ،هوشمند باشیم ،دیپلماسی
موف��ق خواهد ب��ود .وی تصری��ح کرد که اگ��ر ایران
حاضر به بازگشت به تعهداتش ذیل برجام نشود ،یک
دیپلماسی محکم و نظاممند را برای مذاکره با آمریکا
و ایران به منظور بازگشت به توافق ،دنبال میکنم.
این نامزد دموکرات معتقد اس��ت که دیپلماسی ،تنها
راه پایدار برای پیشبرد این موضوع است-هیچ راهحل
نظامی وجود ندارد».
نیویورکتایمز ادامه داد ،با اینحال اورک نظر متناقضی
دارد و در عی��ن حالیکه ترامپ را مقصر افزایش خطر
تقابل نظامی در خلیجفارس میداند ،همچنین معتقد
اس��ت که نمیتوان رفتارهای تهاجمی ایران را بدون
کنترل و مجازات رها کرد.
سندرز نیز بنا به گفته نویسنده یادداشت نیویورکتایمز
معتقد اس��ت که رس��یدن به توافقی با تقاضای بیشتر
از ای��ران ،آمریکا را ملزم میکند تا کاهش تحریمهای
بیش��تر و انگیزههای بیش��تری را به ایران ارائه کند و
بای��د اعتراف کرد که ایران تنها بازیگر مش��کلآفرین
در خاورمیانه نیس��ت .طبق این گزارش ،بس��یاری از
دموکراته��ا برای ارتباط مس��تقیم با رهب��ران ایران
نی��ز ابراز آمادگی کردهاند به طوریکه س��ندرز تصریح
ک��رده در صورتیکه بهترین راه پیشرو برای رس��یدن
به توافق ،مذاکره باش��د ،حاضر است با حسن روحانی
رئیسجمهور ای��ران و آیت اهلل عل��ی خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی مالقات کند .فارس

