
بازگشت تعدادی از هموطنان ایرانی از 
نپال بعد از پنج ماه به کشور

تع��دادی از هموطن��ان ایرانی در نپ��ال که در پی 
ش��یوع کرونا امکان بازگشت به ایران را نداشتند، با 
پیگیری های انجام شده از سوی سفارت جمهوری 
اس��امی در هند و بعد از حدود پنج ماه به کش��ور 

بازگشتند.
ب��ه دنب��ال هماهنگ��ی های انجام ش��ده توس��ط 
س��فارت جمهوری اس��امی ای��ران در دهلی نو و 
اخ��ذ مجوزهای الزم بخش��ی دیگ��ر از هموطنان 
ایرانی طی هجدهمین پ��رواز امدادی بامداد امروز 

چهارشنبه ۲۵ تیر ماه به کشور بازگشتند. 
در پرواز اخیر تعداد هش��ت نفر از اتباع کش��ورمان 
حضور دارند که پ��س از قطع پروازهای بین المللی 
در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۰ در کش��ور نپال، امکان 
بازگش��ت به کشور را نداشتند و نزدیک به پنج ماه 
مجبور به توقف اضافی در این کش��ور ش��ده بودند 
با توجه به اینکه جمهوری اس��امی ایران در نپال 
س��فارت ندارد، عما یاری رس��انی ب��ه هموطنان 
مذک��ور را با دش��واری هایی همراه ک��رده بود و در 
این بین از تاش های کنس��ول افتخ��اری در نپال 

نیز استفاده شد
در همین خصوص، سفارت جمهوری اسامی ایران 
ط��ی این م��دت تاش های زیادی برای بازگش��ت 
اتباع ایرانی گرفتار در این کشور از طرق مختلف از 
جمله گنجاندن این افراد در پروازهای اضطراری به 
مقصد کشورهای دیگر انجام داد و تعدادی از آنها با 

استفاده از آن پروازها به کشور بازگشتند.
علیرغم آن، هش��ت نف��ر از اتب��اع ایرانی همچنان 
در نپ��ال ام��کان بازگش��ت ب��ه کش��ور را نیافت��ه 
بودند،س��فارت ایران برای کمک به این افراد، طی 
رایزنی های گسترده و فش��رده با دولت هند موفق 
ش��د مجوز ورود آنها را از طریق روادید ترانزیتی به 
صورت زمینی به هندوس��تان گرفته تا آنان را پس 
از انتق��ال به دهلی نو با یک پرواز امداد هواپیمایی 

ماهان به کشور بازگرداند
تحقق ای��ن امر در ش��رایطی مهیا ش��د که دولت 
هند ص��دور انواع روادی��د برای اتب��اع خارجی به 
جز موارد بس��یار محدود و خ��اص را ممنوع کرده 
بود و خوش��بختانه دولت هند با کمک و استثنا به 
هموطنانم��ان اجازه ورود زمینی به این کش��ور را 
ص��ادر کرد. همچنین با رایزنی ب��ا دولت نپال، این 
کش��ور نیز که مرزهای آن در ش��رایط همه گیری 
کرونا با محدودیت های بس��یاری مواجه بود، مجوز 
خ��روج از مرز زمینی خود را ب��رای این افراد صادر 

کرد.
این افراد پ��س از ورود به هند، ب��ا هماهنگی های 
انجام ش��ده توسط س��فارت ایران به محلی جهت 
استقرار موقت منتقل و پس از ساماندهی  و بامداد 
ام��روز )چهارش��نبه( مورخ ۲۵ تی��ر ۹۹  به مقصد 

ایران و پرواز کردند.
ش��ایان ذکر اس��ت، در پی پروازهای امدادی که از 
دو مس��یر دهل��ی نو و مومبای )بمبئ��ی( به مقصد 
تهران توس��ط س��فارت جمهوری اسامی ایران در 
دهلی نو هماهنگ شده است، تاکنون تعداد زیادی 
از هموطنان ایرانی که خواهان بازگش��ت به کشور 

بودند، به ایران بازگشتند. فارس

اخبار گزارش

مرحله جدید همکاری نظامی ایران و س��وریه 
تقویت پدافند هوایی سوریه خواهد بود که به 
گفته طرفین قرارداد، این توافق می تواند مقابله 
جدی با تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی 

در منطقه باشد. 
دیپلماس��ی فعال دفاعی یک��ی از رویکردهای 
مهم سرلش��کر باقری پ��س از انتصاب در تیر 
۱۳۹۵ به عنوان ریاس��ت س��تاد کل نیروهای 
مس��لح کش��ورمان اس��ت. در ای��ن س��ال ها 
دیپلماس��ی دفاعی پویا و کارآم��د به موازات 
افزایش توان دفاعی کشور و ارتقا توانمندی ها 
و آمادگی دفاعی، امنیتی نیروهای مس��لح که 
در حکم انتصاب سرلش��کر باقری مورد تاکید 
فرماندهی معظم کل قوا قرار داشته به عنوان 
یکی از سیاست های کان ستاد کل نیروهای 
مسلح دنبال شده است که امروز بعد از ۴ سال 
با س��فر هفته گذشته هیئت عالی رتبه نظامی 
کشورمان به ریاست سرلشکر باقری به سوریه 
و امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه با این 

کشور وارد مرحله جدیدی شده است.
سفر هیئت های نظامی کشورمان به کشورهایی 
چون روس��یه، چین، ایتالیا، پاکستان، ترکیه، 
ع��راق، عمان و س��وریه و در کنار آن میزبانی 
از هیئت های عالی رتبه نظامی از کش��ورهایی 
چون روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان، بولیوی، 
افغانس��تان و س��وریه و همچنی��ن برگ��زاری 
بزرگتری��ن اجاس نظام��ی تاریخ ای��ران در 
اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷ و حض��ور بیش از ۳۵ 
هیئت عالیرتبه نظامی از کش��ورهای مختلف 
جهان در این اجاس دو روزه در تهران و البته 
برگزاری رزمایش دریایی مش��ترک با چین و 
روس��یه از جمله مصداق های بارز دیپلماس��ی 

فعال دفاعی در دوران جدید است.
در کنار ستاد کل نیروهای مسلح وزارت دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری 
اسامی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی 
نیز در این دوران رویه نو و پویایی را در حوزه 
دیپلماس��ی دفاع پی��ش گرفته ان��د و در این 

مدت عالی تری��ن فرماندهان و مقامات ارتش، 
س��پاه، وزارت دفاع و نیروی انتظامی سفرهای 
متعددی را به کشورهای دوست و هم پیمانی 
همچون چین، روسیه، عراق، پاکستان، سوریه 
و ارمنس��تان داش��ته و همچنین از همتایان 
خ��ود میزبانی کرده اند ک��ه در کنار این رفت 
و آمدها پیرامون مس��ائل مشترک گفتگو و به 
توافقات خوبی دس��ت یافتند که هر کدام در 
جای خود قابل بررسی است. دیپلماسی فعال 
دفاعی در س��طح منطقه و جهان بس��یار حائز 
اهمیت و راهبردی اس��ت که می تواند در کنار 
دیپلماس��ی فعال سیاسی اقتصادی و فرهنگی 
پیشبرد منافع ملی کشور را به همراه داشته و 
بر عمق استراتژیک کشور بیفزاید. دیپلماسی 
فع��ال دفاع��ی ای��ران در این س��ال ها ابعاد و 
اه��داف مختلف��ی را دنبال می کند و س��فرها 
و دیدارهای مقامات عال��ی رتبه نظامی ایران 
به سایر کش��ورها و میزبانانی از همتایان خود 
از کش��ورهای مختلف جهان اهدافی از قبیل 
توسعه همکاری های نظامی و دفاعی، مبارزه با 
تروریسم و مقابله با تهدیدات مشترک، مبارزه 
ب��ا قاچاق مواد مخدر، تأمی��ن امنیت مرزها و 
تجارت بین الملل، برگزاری دوره های مشترک 
آموزش��ی و رزمایش ه��ای مش��ترک را در بر 

می گیرد.
۱-توسعه همکاری های دفاعی و نظامی

توس��عه مناس��بات دفاع��ی و همکاری ه��ای 
مش��ترک برای تأمین امنی��ت مرزها و مبارزه 
ب��ا قاچاق مواد مخ��در و همچنی��ن مبارزه با 
تروریس��م یکی از مهمترین محورهای گفتگو 
و رایزنی های سرلش��کر باقری و سایر مقامات 
عالیرتبه نظامی کشورمان در سفرهای خارجی 

و دیدار با همتایان خود بوده است.
جمهوری اس��امی ای��ران همواره بر توس��عه 
مناس��بات و روابط دوجانبه با کشورها بر پایه 
احترام متقابل در عرص��ه منطقه ای و جهانی 
تاکید داش��ته است. دیپلماس��ی فعال دفاعی 
و دی��دار مقام��ات عالی نظامی کش��ورمان با 

همتای��ان خ��ود را می ت��وان اقدامی در جهت 
توس��عه روابط دو ی��ا چند جانبه ب��رای ارتقا 
امنی��ت و ثب��ات منطقه و جهان دانس��ت، در 
ای��ن راس��تا می توان به س��فرهای سرلش��کر 
باقری به روس��یه، چین، پاکس��تان، ترکیه و 
س��وریه اش��اره کرد که هر کدام به نوبه خود 
نخستین سفر عالی ترین مقام نظامی ایران به 
این کش��ورها پس از پیروزی انقاب اسامی 
بوده و همچنین به س��فر مقام��ات عالی رتبه 
نظام��ی برخی از کش��ورها از جمله روس��یه، 
ترکیه، عراق، افغانس��تان، بولیوی، آذربایجان، 
س��وریه و پاکستان به کشورمان اشاره کرد که 
هر کدام در راس��تای دیپلماسی فعال دفاعی 
و برای ارتقا همکاری ه��ای نظامی و دفاعی و 
البته تأمین امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم 

و قاچاق صورت گرفته است
افزای��ش مناس��بات و همکاری ه��ا در قال��ب 
قراردادهای دو و چند جانبه یکی دیگر از ابعاد 
دیپلماس��ی فعال دفاعی نیروهای مسلح برای 
تأمین منافع کش��ور و همچنین ارتقا ثبات و 
امنیت منطقه است که از آن جمله می توان به 
عضویت و ریاس��ت ایران بر اجاس کشورهای 
حاشیه اقیانوس هند و برگزاری کمیسیون های 
مش��ترک نظامی با کش��ورهای دوست و هم 
پیم��ان و همچنین میزبان��ی از گفت و گوی 

امنیت منطقه ای در تهران اشاره کرد.
اقداماتی که هر کدام می تواند نقش��ی فعال تر 
در عرص��ه بین المللی برای ایران باش��د و در 
راستای دیپلماس��ی فعال سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی منافع کشور را به همراه داشته باشد. 
حلقه زنجیری که ش��اید در گذشته کمتر به 
آن توج��ه ش��ده بود و امروز با گذش��ت چهار 
سال از مس��ئولیت سرلش��کر باقری در ستاد 
کل نیروهای مس��لح و اتخ��اذ رویکرد جدید، 
دیپلماسی فعال دفاعی دستاوردهای بسیاری 
برای کش��ور به هم��راه داش��ته و امید آینده 

روشن تر در این حوزه را می دهد.
۲- برگزاری رزمایش های مرکب و مش��ترک 

دریایی
برگزاری رزمایش های مشترک و مرکب با سایر 
کش��ورها یکی دیگر از نمونه های دیپلماس��ی 
فع��ال و در جهت برقراری صل��ح و امنیت در 
منطقه اس��ت که جمهوری اس��امی ایران در 
این سال ها در دستور کار خود داشته و در این 
راستا رزمایش های متعددی در دریایی عمان 
و اقیانوس هند برگزار کرده است که رزمایش 
مشترک امدادی کش��ورهای حاشیه اقیانوس 
هند و رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و 

چین از جمله مهمترین این رزمایش ها است
رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین، 
که یک رزمایش بسیار ویژه و بی سابقه ای بود 
از ششم دی ماه سال ۱۳۹۸ با حضور یگان های 
سطحی روسیه و چین در بندر شهید بهشتی 
چابه��ار آغاز و در س��ه روز، تمرینات مختلفی 
از جمله تیراندازی س��طحی، ام��داد و نجات 

دریایی، اطفای حریق و مقابله با دزدی دریایی 
اجرا شد. این رزمایش مرکب به خوبی گویای 
تبدیل شدن ایران اسامی به یک قدرت برتر 
جهانی ب��ود که در کن��ار دو ابرقدرت جهانی 
یعن��ی چین و روس��یه ی��ک رزمایش مرکب 

دریایی را برگزار می کند.
۳- مبارزه با تروریس��م و مقابل��ه با تهدیدات 

مشترک
جمهوری اس��امی به عنوان یکی از قربانیان 
اصل��ی تروریس��م که به واس��طه ای��ن پدیده 
ش��وم بی��ش از ۱۷ ه��زار نفر از مس��ئوالن و 
م��ردم بی گناه خود را از دس��ت داده همواره 
ب��ر مبارزه جهانی با تروریس��م و افراط گرایی 
و همکاری کش��ورها برای ریشه کن کردن آن 
تاکید داش��ته اس��ت. در همین راستا مقامات 
عالی کشورمان همواره در سفرهای خارجی و 
دیدار با سران کشورها بر مقابله همه جانبه با 
تروریس��م جهانی تاکید داشته و در این مسیر 
پیشتاز بوده است. در این مسیر اقدامات عملی 
گس��ترده ای در حمایت از ملت ها و دولت های 
قانونی کشورهای همسایه مانند سوریه و عراق 
داش��ته و امروز دیگ��ر برای آزاداندیش��ان در 
سرتاس��ر جهان آشکار است که ایران اسامی 
با حمایت ه��ای مادی، معن��وی، تجهیزاتی و 
مستشاری ایران یکی از عوامل اصلی شکست 
تروریست های تکفیری در عراق و سوریه بوده 

است.
مب��ارزه با تروریس��م یک��ی از ابع��اد مختلف 
دیپلماسی فعال نظامی و دفاعی کشورمان در 
این س��ال ها بوده است و جمهوری اسامی به 
دنبال گسترش روابط و همکاری مشترک برای 
مقابله با پدیده جهانی افراط گرایی و تروریسم 
بوده که امنیت جهان را تهدید می کند. شاید 
اوج ای��ن همکاری نظامی را بتوان در مس��ئله 
س��وریه و همکاری ایران، روس��یه و س��وریه 
مش��اهده کرد که البته دستاوردهای بسیاری 
نیز به همراه داش��ت و موج��ب آزادی بخش 
عظیمی از خاک س��وریه از دست تروریست ها 
ش��د. این همکاری ها حتی گس��ترش یافته و 

ترکیه نیز به این جمع افزوده شده است.
سفر ژنرال »حلوصی آکار« رئیس ستاد ارتش 
ترکیه به ایران در یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶ و در 
پاسخ به سفر هیأت عالیرتبه نظامی جمهوری 
اسامی ایران یکی از نمونه های رایزنی مقامات 
ایرانی برای مبارزه با تروریسم است. همچنین 
سرلشکر باقری در همین راستا در دومین سفر 
برون م��رزی خود در مه��ر ۱۳۹۶ و همچنین 
آخرین س��فر خود در هفته گذشته به سوریه 
رفت؛ سفری بسیار مهم که به اذعان بسیاری 

حتی مهم تر از دیگر سفرهای او بوده است.
س��فر به روسیه، پاکس��تان و چین و دیدار با 
مقامات عالی سیاسی و نظامی این کشورها از 
دیگر سفرهای مهم و البته بی سابقه عالی ترین 
مقام نظامی کشورمان در دوره جدید ریاست 
ستاد کل نیروهای مس��لح در جهت مبارزه با 

تروریسم و افراط گرایی است.
۴- هم��کاری کش��ورها برای تأمی��ن امنیت 

تجارت دریایی و مقابله با دزدان دریایی
پدیده دزدان دریایی یکی از پدیده هایی که در 
س��الیان اخیر امنیت تجارت جهانی و اقتصاد 

کش��ورها را تهدید کرده است. بی تردید بسط 
و گسترش رویدادهایی همانند دزدی دریایی 
در آب ه��ای بین المللی ن��وع جدید تهدیدات 
س��ازمان یافته به عنوان یکی از نگران کننده 
تری��ن چالش ها پی��ش روی تج��ارت جهانی 

است.
در چند سال گذش��ته حمات متعدد دزدان 
دریای��ی در آب ه��ای بی��ن الملل��ی ب��ه ویژه 
منطقه خلیج عدن به ش��ناورها و کشتی های 
تجاری ابع��اد جدیدی از تجاوزات منطقه ای و 
تهدیدات فرامنطقه ای سازمان یافته را در برابر 
کشورهای منطقه قرار داده است. از زمانی که 
جوالن دزدان دریای��ی در منطقه خلیج عدن 
باعث اخال در روند عادی مبادالت تجاری و 
تردد کش��تی های تجاری ایران در این منطقه 
ش��د، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران هم طب��ق وظیفه ذاتی خود و مأموریت 
اباغ��ی وارد عم��ل ش��د و با اعزام مس��تمر 
ناوگروه ه��ای دریایی به منطق��ه عدن تا حد 
زیادی از صدمات و آسیب های دزدان دریایی 

جلوگیری کرد.
ای��ن حضور مقتدران��ه ناوگروه ه��ای ایران به 
آب ه��ای بین الملل��ی و خلیج ع��دن نه تنها 
پاس��خ کوبنده ای ب��ه دزدان دریایی حاضر در 
ای��ن منطقه بود بلکه ب��رای قدرت های بزرگ 
ه��م پیام آمادگی و ق��درت یگان های دریایی 
ارتش را دربرداش��ت. البته جمهوری اسامی 
که بر همکاری کش��ورها ب��رای تأمین امنیت 
منطقه ب��دون حضور قدرت های فرامنطقه ای 
تاکی��د دارد، میزبان یک اج��اس جهانی در 
ای��ن خصوص بودبه گزارش مه��ر، بنا بر آنچه 
از دیپلماس��ی فعال نظامی آورده ش��د، شاید 
بتوان اوج دیپلماس��ی دفاعی فعال در راستای 
توس��عه همکاری نظامی و دفاعی را در س��فر 
هفته گذشته سرلشکر محمد باقری به سوریه، 
دیدار با بش��ار اس��د رئیس جمهور این کشور 
و همچنی��ن وزی��ر دفاع س��وریه و البته امضا 
توافقنام��ه جامع برای تقوی��ت همکاری های 

نظامی و امنیتی بین دو کشور دانست.
همکاری نظامی میان ایران و سوریه با سابقه ای 
طوالنی که از ابتدای پیروزی انقاب اسامی و 
جنگ تحمیلی با کمک های آموزشی و نظامی 
سوریه به ایران در دوران حافظ اسد آغاز شده 
ب��ود و یادآور روزهای حضور س��ردار ش��هید 
تهرانی مقدم و همراهانش در این کشور برای 
گذراندن دوره آموزشی موشک است و به نوعی 
شروع تبدیل شدن ایران به یک قدرت جهانی 
در حوزه موش��کی از این کشور خورده شد با 
رش��د و شکوفایی ایران در حوزه نظامی تغییر 
ماهیت داد و در مقابله با گروه های تکفیری و 
تروریستی مانند داعش و جبهه النصره به اوج 
خود رس��ید، به گونه ای به اعتراف همگان این 
همکاری و حمایتهای بی دریغ ایران از دولت 
و ملت س��وریه عامل اصلی شکست گروه های 
تروریستی شد. امروز و با سفر مجدد سرلشکر 
محمد باقری به سوریه و البته امضا توافقنامه 
جام��ع ب��رای تقویت همکاری ه��ای نظامی و 
امنیتی بین دو کش��ور، همکاری نظامی میان 
ایران و سوریه وارد مرحله جدیدی شده است.  

 مهر
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دیپلماسی نظامی تا بیخ گوش آمریکا

خواب ترامپ برای مذاکره مستقیم با ایران تعبیر نشد
خبرگزاری رس��می اسپانیا )افه( با انتش��ار تحلیلی در پنجمین سالگرد 
امضای توافق برجام، نوش��ت: ترامپ نتوانست در طول ریاست جمهوری 

خود به خواب و خیال طایی مذاکره مستقیم با ایران دست یابد
در بخش��ی از این تحلیل آمده اس��ت؛ همواره ترامپ ط��وری از برجام 

س��خن می گوی��د که انگار این تواف��ق، قرارداد خرید و ف��روش یا اجاره 
مسکن است. ترامپ از برجام خارج شد و  نتوانست در طول  دوران  ریاست 

جمهوری خود به خواب و خیال طایی مذاکره مس��تقیم با ایران دس��ت یابد. او 
حتی نتوانس��ت به زعم خود به یک توافق بهتری نسبت به برجام، با ایران برسد 
و در ای��ن راه ناکام ماند. براس��اس این گزارش تحلیل ای��ن خبرگزاری در دیگر 
رس��انه های اس��پانیا مانند روزنامه های الوانگواردیا، آ ب ث و ال اس��پانیول نیز 

بازتاب داشته است. ایسنا

موشک های بالستیک ایران برای دفاع مشروع است 
 عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سعودی 
ها باید پاسخ دهند، چطور می توانند برای تجاوز به یمن از موشک های 
بالستیک استفاده کنند اما ایران برای دفاع مشروع مقابل تجاوزگران و 

حفظ امنیت مرزهایش نمی تواند از تولیدات بومی خودش بهره ببرد
رضایی در رابطه با تکرار ادعاهای شورای وزیران سعودی علیه ایران، گفت: 

ط��رح چنین موضوعاتی فرافکنی از شکس��ت های پی در پی آل س��عود در 
منطقه و یمن اس��ت. نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسامی با تاکید 
بر اینکه سعودی ها در جایگاهی نیستند که بخواهند علیه جمهوری اسامی ایران 
موض��وع گیری کنند، اظهار کرد: در واقع کش��وری که امروزه به عامل ناامنی در 
منطقه و همپیمان ایاالت متحده تبدیل شده، چطور می تواند ایران را که در خط 

مقدم مبارزه با تروریست قرار دارد، عامل بی ثباتی معرفی کند. خانه ملت 

ایران باید بتواند از منافع اقتصادی  برجام بهره مند شود
 مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی که در پنجمین 
س��الروز امضای برجام منتش��ر ش��د، به جوانب مختلف اهمیت برجام 

اشاره و بر ضرورت حفظ آن تاکید کرد.
جوزپ بورل، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در یادداش��تی 

درباره اهمیت برجام که در پنجمین س��الروز امض��ای برجام از پایگاه 
خبری پراجکت س��یندیکیت منتشر شد، گفت: برجام از سوی جبهه های 

مختلفی تحت فش��ار اس��ت. من به این باور رسیده ام که اقدام برای حفظ آن نه 
تنها ضرورت دارد بلکه فورا باید انجام شود. 

او با اش��اره به خروج آمریکا از این توافق و اعم��ال دوباره تحریم هایش بر ایران، 
متذکر شد که ایران با وجود متحمل شدن تاثیر این تحریم ها پس از این اقدام 

آمریکا به مدت ۱۴ ماه هنوز کاما به برجام پایبند بود.  ایسنا

دادس��تان های آمریکایی ب��رای ممانع��ت از روابط تجاری 
تهران و کاراکاس با تنظیم ش��کایت نامه خواس��تار توقیف 

نفتکش های ایرانی شدند
اواخر هفته گذش��ته )۱۲ تیر( بود ک��ه خبر های تازه ای از 
تاش دولت آمریکا برای س��نگ ان��دازی در روابط ایران و 
ونزوئا شنیده ش��د و بر اساس آن دادستان های آمریکایی 
برای جلوگیری از ادامه روابط تجاری بین تهران و کاراکاس 
با تنظیم ش��کایت نامه خواستار توقیف نفتکش های ایرانی 

شدند
مدعیان این شکایت نامه می گویند در حال حاضر ۴ فروند 
نفتکش ایرانی عازم ونزوئا هستند که مجموعاً بالغ بر یک 
میلیون و ۱۶۰ هزار بش��که بنزین با خود حمل می کنند. به 
همین منظور »جیمز بوسبرگ« قاضی فدرال آمریکا بامداد 
۱۳ تیر دس��تور مصادره محموله ه��ای نفتی و توقیف چهار 
نفتکش ایرانی را که به س��مت کاراکاس در حرکت هستند 

را صادر کرد. البته مسیر دشمنی و سنگ اندازی آمریکا بر 
هیچکس پوشیده نیست و تاش های این کشور برای فشار 
بر ایران اتفاق جدیدی نیست، اما این بار تهران دست روی 
نقطه ضعف این کش��ور گذاشته و با توجه به تجربه ناکامی 
که واش��نگتن در یک م��اه اخیر در جلوگیری از س��وخت 
رسانی ایران به ونزوئا داشته است، اینبار جری تر از گذشته 

به دنبال جلوگیری از روابط حسنه ایران و ونزوئاست
کاراکاس ک��ه مانند ته��ران تحت ش��دیدترین تحریم های 
ایاالت متحده قرار دارد، توانس��ت ماه گذشته از طریق پنج 
نفت ک��ش، محموله هایی به حجم حدود یک و نیم میلیون 
بشکه بنزین و فرآورد های پتروشیمی از تهران بگیرد. انتقال 
سوخت به ونزوئا با وجود تحریم های آمریکا پیروزی بزرگ 
برای ایران و کش��ور دوس��تش ونزوئا تلقی می شود و این 
اتفاق بار دیگر ناکارآمد بودن سیاس��ت های محدودکننده و 

سخت گیرانه واشنگتن را نشان می دهد

آمریکا از جاِن تهران و کاراکاس چه می خواهد؟
حس��ن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، می گوید که دادس��تان های 
آمریکای��ی قصد دارند با ای��ن کار مانع دریافت درآمد نفتی 
ایران از ونزوئا و تجارت این دو کشور شوند و ارسال چنین 

محموله هایی در آینده را متوقف کنند.
او تح��رکات اخیر آمریکا برای منع ورود محموله های نفتی 
و م��واد غذایی ایران به مردم ونزوئ��ا در چارچوب راهزنی 
دریای��ی خواند و می گوید همانطور که در ماه گذش��ته که 
تهدید های واش��نگتن برای ممانع��ت از ورود نفتکش های 
ایران به آب های ونزوئا بیهوده بود و آمریکا مجبور به عقب 
نشینی شد این بار هم تاششان بر این است که کشتی های 
جدیدی که به س��مت کاراکاس در حال حرکت هستند را 
با حکم دادس��تان فدرال آمریکا مص��ادره کنند که بی ثمر 
خواهد بودهانی زاده همچنین می گوید که ترامپ در تاش 
اس��ت که از توقیف کش��تی های حامل کمک های ایران به 
ونزوئا به عنوان پروپاگاندای انتخاباتی اس��تفاده کند، ولی 
اگر واش��نگتن دست به ماجراجویی زد تهران عکس العمل 
به موقعی از خود نش��ان می دهد، لذا واشنگتن بار دیگر در 

مورد توقیف کشتی های ایران عقب نشینی می کند.
همچنین در ادامه احمد س��بحانی س��فیر پیشین ایران در 

ونزوئا و گابن و همچنین مدیرکل اس��بق آمریکای التین 
و غرب آس��یای وزارت امور خارجه در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، در این ب��اره گفت ک��ه معامله نفت و 
س��وخت یک معامله کاما مش��روع اس��ت و از آنجایی که 
مردم ونزوئا تحت ش��رایط س��ختی از نظر سوخت و مواد 
غذایی قرار دارند، بنابراین طبیعی اس��ت که ایران به عنوان 
کش��ور دوست و تحت عنوان یک کار تجاری سودمند برای 

دو طرف اقدام کند.
س��بحانی با اش��اره به اینکه در صورت توقیف نفتکش های 
ایران از سوی آمریکا، کشور ما چه اقدامی می کند؟ توضیح 
داد: ته��ران دارای ابزار ه��ا و برگ ها برنده ای اس��ت که در 

صورت توقیف نفتکش های خود واکنش نشان می دهد.
او همچنین ب��ا تاکید بر اینکه از نظر قانونی آمریکا قادر به 
مصادره محموله های ما نیس��ت، گفت که  نفتکش های ما 
در آب ه��ای آزاد حرکت می کند و هی��چ گونه مصوبه ای از 
سوی ش��ورای امنیت برای منع همکاری های بین تهران و 
کاراکاس نیس��ت، عاوه بر این شورای امنیت سازمان ملل 
متح��د هم مصوبه ای در این خصوص صادر نکرده اس��ت و 
اگر واشنگتن نفتکش های ما را توقیف کند، ایران به جامعه 

جهانی و نهاد های بین المللی شکایت خواهد کرد.
سفیر پیش��ین ایران در ونزوئا با بیان اینکه تهدید آمریکا 

نش��ان از خ��وی امپریالیس��تی این کش��ور دارد، گفت که 
واشنگتن در گذشته با زور و قدرت نظرات خود را در مقابل 
کش��ورهای ضعیف تر پیاده می کردن��د، اما آمریکا امروز در 
وضعیتی ق��رار ندارد که بخواهد این موضوع را به ما دیکته 
کند، جلوی یک تجارت مش��روع را بگیرد و کشتیرانی بین 

المللی را به خطر بی.ندازد
آمریکا بعد از ناکامی که اردیبهشت ماه امسال در جلوگیری 
از ارس��ال محمول��ه س��وخت ۵ نفتکش ایران ب��ه ونزوئا 
داش��ت، اکنون تاش ت��ازه ای را برای ممانع��ت از تجارت 
قانونی این دو کش��ور آغاز کرده اس��ت. پی��ش از این، پنج 
نفتکش ایرانی ضمن حمل حدود ۱.۵ میلیون بشکه بنزین 
از تنگه باب المندب، سوئز و جبل الطارق عبور کردند و خود 
را به آب های اقیانوس اطلس رس��اندند. کشتی های متعلق 
به محموله ه��ای ایرانی پس از طی کردن مس��افت زیادی 
در اقیان��وس اطلس، خود را به ونزوئا رس��اندند و علی رغم 
تهدی��دات آمری��کا مبنی ب��ر هدف قرار دادن کش��تی های 
ایرانی،  این کش��ور نتوانس��ت اقدامی را علی��ه تجارت آزاد 
ای��ران با ونزوئا انج��ام دهند. که در ادامه م��ادورو رئیس 
جمه��ور ونزوئا از مردم ایران و مس��ئوالن ایرانی به دلیل 
کمک های تهران در زمانی که این کش��ور در شرایط خوبی 

قرار ندارد، تشکر کرد. فارس

 نفتکش های ایرانی بار دیگر در آب های ممنوعه؛ 
آمریکا این بار هم می بازد؟


