
تجدید پیمان علمای لبنان با مقاومت
هیأتی از »تجمع علمای مسلمین« لبنان با »سید 
محمد جال فیروزنیا« ســفیر جمهوری اســامی 

ایران در لبنان دیدار کرد.
شــیخ »غازی حنینه« رئیس هیأت علمای تجمع 
علمــای مســلمین لبنان در پی ایــن دیدار اعام 
کرد که تجمع علمای مســلمین در »خط وحدت 
اسامی« کار می کند، وحدتی که امت اسام بویژه 
دو مذهب شیعه و سنی را گرد هم آورده است؛ این 
وحدت همواره مورد تأکید امام خمینی )رحمة اهلل 
علیه( بود و امام خامنه ای )حفظه اهلل( نیز همیشه 
بر آن تأکید دارد.وی افزود: به جناب ســفیر تأکید 
کردیم که تجمع علمای مســلمین با تمام توان و 
امکانات برای حمایت از خط مقاومت در راســتای 
آزادی سازی فلســطین و بازگشت فلسطینی ها به 

سرزمین خود کار می کند.  المنار

توسعه مناسبات ایران و  کرواسی 
وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران با ارسال 
پیامی کتبی برای همتای خود، روز ملی کرواســی 

را تبریک گفت.
 در متن نامه حســین امیــر عبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشــورمان خطاب به گردان گرلیچ رادمان 
وزیر امور خارجه و اروپایی کرواســی، آمده است: 
امیدوارم با اراده مشترک سیاسی طرفین و ظرفیت 
باالی همکاری میان جمهوری اسامی و جمهوری 
کرواســی، روابط دوســتانه دو کشــور که اکنون 
سی امین ســال آن را جشن می گیریم در عرصه 
های گوناگون اقتصــادی و فرهنگی بیش از پیش 
گســترش یابد. وزیر امور خارجه کشورمان در این 
پیام برای دولت و ملت کرواســی موفقیت، سعادت 

و بهروزی آرزو کرده است.  ایسنا

اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران  
معاون اتاق تجارت و ســرمایه گذاری افغانســتان 
از ایجاد اتاق مشــترک بازرگانی و ســرمایه گذاری 

افغانستان و ایران در کابل خبر داد.
»خانجــان الکوزی« با اظهــار اینکه پیش از این با 
اتاق تجارت ایران بطور غیر رســمی ارتباط موجود 
بود، افزود که با این حال زمینه حل همه مشکات 
وجود نداشــت. الکوزی در ادامه ابــراز امیدواری 
کرد که مشــکات حقوقی و فنی تاجــران افغان 
و ایرانی بــه همکاری اتاق های تجارت دو کشــور 
حل شود. »حســین سلیمی« رئیس اتاق بازرگانی 
ایــران و افغانســتان پیــش از این گفتــه بود که 
پیشــنهاد داده ایم که در معادن افغانســتان ورود 
کرده و از طریق ســرمایه گذاری و صدور خدمات 
فنی و مهندســی درآمدشــان را از معادن افزایش 
 دهیم تــا بتوانند واردات را در همان ســطح قبل 

ادامه دهند.  تسنیم

زیاده خواهی فرانسه  
وزارت خارجه فرانسه از مقام های جمهوری اسامی 
درخواســت کرد که دو نفتکش توقیف شده یونان 

در آب های خلیج فارس را آزاد کنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه فرانســه گفت: »ما 
از ایــران درخواســت می کنیم که فــوراً خدمه و 
کشــتی ها را آزاد کنند«. در ادامه این بیانیه  آمده 
اســت: »فرانســه تعهد خود را بــه قواعد حقوق 
بین الملل در حمایت از آزادی دریانوردی و ایمنی 
دریایی تکرار می کنــد. ما از ایران می خواهیم فورا 
 اقدامــات خود را کــه مغایر با این قوانین اســت، 

متوقف کند«.  فارس

اخبــــار گزارش

 همایــش بین المللی ایران و ســازمان همکاری اقتصادی 
دریای سیاه: چشــم اندازها برای همکاری دیروز در محل 
دفتر مطالعات سیاســی و بین المللــی وزارت امور خارجه 
در تهران آغاز به کار کرده و طرفین بر لزوم توســعه روابط 
به عنوان اقدامی جهت هم افزایی و نیز شکستن تحریم ها 

تاکید کردند 
در این همایش مهدی صفری معاون دیپلماســی اقتصادی 
وزارت امور خارجه، »الزار کومانســکو« دبیرکل ســازمان 
همکاری اقصادی دریای سیاه )بیسک(، سفرای کشورهای 
عضو، نماینده ســازمان ملل متحد در تهران، دبیرکل اکو، 
نمایندگان بخش خصوصی ایران و کشورهای حوزه دریای 
سیاه به همراه مدیران ارشــد و متخصصان وزرات خانه ها 
و دســتگاههای داخلی به تبــادل نظر در خصوص راه های 

گسترش همکاریهای اقتصادی فیمابین پرداختند.
»اســتفان پریســنر« هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل 
در ایــران در اظهاراتی در این همایــش گفت: میخواهیم 
همکاری را با ایران در پنج ســال آینده داشــته باشیم. از 
همکاری ایران با ســازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه 
اســتقبال می کنیم. تبعات جنگ در اوکراین جهانی است 
و زنجیــره تامین غــذا دچار اختال شــده و باید بر صلح 

تمرکز کنیم. 
وی افزود: باید به راه حلی برای بحران جهانی غذا دســت 
یابیم. نیازمند همکاری برای مقابله با چالش هایی هستیم 
که با آن روبرو هستیم.هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل 
در ایران افزود: میخواهیم تا ســال ۲۰۳۰ انتشار گازهای 
گلخانه ای را کاهش دهیم. فاصله زیادی بین کشــورهای 

مختلف در دستیابی به فناوری ها وجود دارد.
وی ادامه داد: هر چقدر چالش داشــته باشیم نمی توانیم 
بــه تنهایی با آن مقابله کنیم و نیازمند تاش های منطقه 
ای هســتیم تا به توسعه پایدار دســت پیدا کنیم. »الزار 
کومان سکو« دبیرکل ســازمان همکاری اقتصادی دریای 
ســیاه نیز طی ســخنانی در این همایش اظهار داشــت: 
سال ۲۰۲۲ سی امین ســالگرد این سازمان است و ابتکار 
ایران برای برگزاری این نشســت را ارج مــی نهیم. ایران 
فعال ترین همکار گفتگوهای این ســازمان بوده است. وی 

اضافه کرد: همکاری های در گذشــته بیــن ما و ایران بر 
تامین مالی، انرژی و کشــاورزی و ...استوار بوده و از عاقه 
مندی ایران در ســال های گذشــته برای همکاری با این 
ســازمان خرســندیم. رویداد امروز اولین در نوع خودش 
است و امیدوارم دیگران نیز جا پای ایران بگذارند. در حال 
حاضر شــرایط کنونی در منطقه برای اهداف ســازمان به 
منظور صلح و ثبات و رفاه خیلی مناســب نیست. امیدوارم 
خردورزی در منطقه ما حاکم شود و از دست دادن جانهای 
معصوم را در جنگ اوکراین نبینیم و به راهکاری برســیم 
و وقت آن رســیده که این خشــونتها پایان یابد. دبیرکل 
سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه افزود: این سازمان 
به عنوان قدیمی ترین ســازمان در دریای ســیاه شناخته 
شــده و وظیفه اصلی ما این اســت بین دو قاره آســیا و 
اروپا پیوند ایجاد کنیم.»الزار کومان ســکو« همچنین به 
۱۳ عضو این ســازمان اشاره کرد و اظهار داشت: تاشهای 
این سازمان همکاری برای توســعه اقتصادی پایدار است. 
این ســازمان در ســالیان متمادی توانســته ابزاری برای 
همکاری چندجانبه در منطقه باشــد. مــا در این منطقه 
با چالشهایی روبرو هســتیم. از زمان تشکیل این سازمان 
توانستیم یک خانواده را تشــکیل دهیم. دبیرکل سازمان 
همــکاری اقتصادی دریای ســیاه خاطرنشــان کرد: این 
خانواده بزرگ اعضای ناظر و کشورهای طرف گفتگو دارد. 

۲۰ کارگروه زیرمجموعه این ســازمان است. االن ریاست 
 آن برعهــده مولداوی اســت. میخواهیم ســازمان خود را 

چابک سازی کنیم.
وی به دستاوردهای این سازمان اشاره کرد و گفت: رویکرد 
بلندمدتــی را برای اهداف خود طراحــی کردیم از جمله 
بازنگری درباره طول دوره ریاست سازمان، سطح مشارکت 
در فعالیتهای سازمان. مشــارکت ایران همواره عالی بوده 
است.»الزار کومان ســکو« گفت: نیاز به همکاری ماهوی 
و قوی تر بین اعضای ســازمان، اعضای ناظر و کشورهای 
طرف گفتگو وجود دارد. باید برای چالش های آینده آماده 
باشیم. االن در فرآیندی هستیم که امیدواریم فضا برگردد 
و به همکاری اقتصادی در منطقه بپردازیم. باید به ســمت 
شرق و غرب توجه داشته باشیم. از ایران برای سازماندهی 
این رویداد تشــکر کنیم و این مشوقی است که روابط بین 
اعضای ســازمان، اعضای ناظر و کشــورهای طرف گفتگو 

گسترده تر شود.  
» خســرو  ناظری« دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو 
نیز دیگر سخنران این نشست بود و اظهار داشت: خط آهن 
استانبول- تهران - اسام آباد را داریم که بسیار مهم است 
و به دنبال این هستیم از طریق ترکیه، خط آهن پاکستان 
و ایران را به اروپا متصل کنیم. خط آهن استانبول- آلماتی 
- بندرعبــاس را داریم و دنبــال راه اندازی قطار کانتینربر 

هستیم. ما در اکو کریدورهای موازی هم داریم مثل جاده 
اســام آباد- تهران - ترکیه و ...ناظــری همچنین گفت: 
پتانســیل فراوانی برای همکاری بین اکو و بیســک وجود 
دارد و امیدواریم در آینده شــاهد همکاری بیشتر بین این 
دو ســازمان باشیم. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجــه در همایــش همکاری ایران و ســازمان همکاری 
اقتصادی دریای سیاه گفت که تهران این روزها به یکی از 
مراکز بسیار فعال و بالقوه برای دیپلماسی اقتصادی تبدیل 

شده است.
 مهدی صفری معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران در نشســت بین المللی 
ایران و ســازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه )بیسک(: 
چشــم اندازها برای همکاری کــه در محل دفتر مطالعات 
سیاســی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، طی 
سخنانی گفت: این نشست بیان واضحی است از تعهد ایران 
برای تحقق دیپلماســی اقتصادی چندجانبه.صفری افزود: 
مشارکت ایران و بیسک )سازمان همکاری اقتصادی دریای 
سیاه( به اتصال بیشتر جهانی کمک می کند، چون غرب و 
شــرق آسیا و اروپا و ...از طریق خلیج فارس و دریای سیاه 

به هم متصل می شوند.
معاون وزیر خارجه ادامه داد: اگر بیســک بتواند مشارکت 
قــوی تری را با ایــران برقرار کند، ایــران دارای جایگاه و 
ظرفیت باالیی از جهت دسترسی به خلیج فارس، اقیانوس 
هنــد و چین و آســیای میانه برخوردار اســت و علیرغم 
تحریمها، ایران پتانســیل باالیی برای همــکاری با اکو و 
بیسک دارا اســت. وی ادامه داد: چشم انداز همکاری بین 
ایران و بیســک یکی از مهمترین رویکردها برای توسعه و 
رفاه اســت. ایرانیان بســیار عاقه مند به همکاری با این 
ســازمان هســتند.معاون وزیر خارجه افزود: ما در وزارت 
خارجه و بخش دیپلماسی اقتصادی مصمم هستیم که در 
جهت ارتقای همکاری بین ایران و کشورهای همسایه گام 
برداریم. تهران این رزوها یکی از مراکز بسیار فعال و بالقوه 
برای دیپلماسی اقتصادی است. دبیرخانه بیسک می تواند 
روی آمادگی ایران برای همکاری حســاب کند. امیدوارم 

نشست بسیار موفقی داشته باشیم.
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بخش خصوصی ایران و سوریه 
در مسیر توسعه روابط

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: آمادگی بخش خصوصی ایران جهت همکاری با بخش های دولتی و 
خصوصی سوریه در بازسازی زیرساخت های مختلف معدنی و سرمایه گذاری مشترک در زمینه های 
عمرانی ســوریه از جمله سدسازی، جاده سازی، آب و فاضاب، کشاورزی، نیروگاه های برق و انرژی 

را اعام می کنم.
 غامحســین شــافعی دیروز در همایش تجاری ایران و سوریه که در اتاق بازرگانی ایران با حضور 
سفیر کشور سوریه در ایران و همچنین هیأت تجاری این کشور برگزار شد، اظهار داشت: ما شاهد 
رابطه عمیق مبتنی بر عایق و منافع مشــترک بین ایران و ســوریه هستیم و سعی ما بر این است 
تا روابط حســنه دولت ها به بخش خصوصی و بنگاه های دو کشور تسری یابد.رئیس اتاق بازرگانی 
ایران افزود: در این راه نیاز به تبادل اطاعات و آشنایی در زمینه فرصت های دو کشور برای افزایش 

همکاری ها است و همایش دیروز در این راستا تشکیل شده است.
وی بیان داشــت: اگر چه سطح روابط تجاری دو کشور پیشرفت داشته است، اما تا رسیدن به سطح 
مطلوب فاصله زیادی دارد بنابراین حمایت دولت ها در راســتای اجرایی شــدن توافقات حمل و نقل 
گمرکی، تجارت آزاد، بانکی و غیره الزمه جهش در روابط اقتصادی دوجانبه است.شافعی اظهار داشت: 
حضور امروز شــما بیانگر اراده واقعی دولت و بخش خصوصی ســوریه در جهت توسعه همکاری های 
تجاری ایران و ســوریه اســت. وی بیان داشت:  اتاق های مشــترک بازرگانی به عنوان بازوان اجرایی 
نقش تعیین کننده در توســعه مبادالت در این راســتا دارد و پیشنهاد می کنیم تا اتاق های مشترک 
گام های عملی مؤثری در توســعه روابط تجاری ایران و ســوریه بردارند.شافعی اظهار داشت: با توجه 
به پیشرفت های کشاورزی در ایران و با عنایت به وجود زمین های حاصلخیز در سوریه پیشنهاد می 
شود کشت فراسرزمینی و اســتفاده از امکانات فنی شرکت های ایرانی و همچنین نصب و راه اندازی 

ماشین آالت و استفاده از صنایع بسته بندی در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اتاق مشــترک ســوریه و ایران با ارائه پیشنهادی برای تأســیس بانک مشترک بین ایران و 
ســوریه گفت:  در راستای توسعه مبادالت تجاری دو کشــور ایجاد یک بانک مشترک خصوصی و 
همچنین شــرکت حمل و نقل مشترک، الزم است.فهد درویش در همایش توسعه روابط اقتصادی 
ایران و ســوریه اظهار داشت: منطقه با جنگ اقتصادی بسیار گسترده ای روبه رو شده است و ما به 
عنوان ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی و به عنوان ســربازان اقتصادی باید در این زمینه کمک 
کنیم تا مشــکات از سر راه برداشته شود.وی اظهار داشــت:  اتاق مشترک سوریه و ایران در سال 
۲۰۱8 در راســتای گسترش روابط اقتصادی دو کشور تشکیل شــد.رئیس اتاق مشترک سوریه و 
ایران بیان داشــت: برای توســعه روابط تجاری دو کشور ایران و سوریه باید نقشه راه داشته باشیم 
و بایــد بر کارهای عملی تأکید کنیم و تاش کنیم تا نقایص را از ســر راه برداریم.رئیس اتاق های 
کشاورزی سوریه اظهار داشت: ایران و سوریه در یک جنگ گسترده پیروز شده و باید این پیروزی 
تکمیل شود. با توجه به بحران غذایی که در آینده کل جهان با آن مواجه خواهد بود  از مسؤوالن دو 
کشــور می خواهیم تا گام های عملی را بردارند و با ایجاد شرکت های مشترک بین دو کشور مسائل 
و مشکاتی که در حوزه بحران غذا در آینده کل جهان را تهدید می کند را حل کنند.سفیر سوریه 
در ایران با بیان اینکه حجم روابط تجاری دو کشــور در طول یک ســال دو برابر شده است، گفت: 
با این حال این رقم هنوز به ســطح الزم نرســیده اما تاش های ما در سفارت از یک سال پیش در 
جهت تقویت روابط تجاری دو طرف بوده است.شــفیق  دیوب در همایش مشترک اقتصادی ایران 
و ســوریه که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شــد، اظهار داشت: بســیار خوشوقتم که امروز در این 
همایــش اقتصادی حضور دارم. برگزاری این همایش به دنبال دعوت اتاق بازرگانی ایران از همتای 

ایرانی خود انجام شده است.

 پیدا و پنهان 
 بازی جدید آمریکا 
در مذاکرات وین

روند مذاکرات رفــع تحریم ها میان ایران 
و ۴+۱ در ویــن کــه از هشــتم آبان ماه 
۱۴۰۰ تاکنــون به دو شــکل حضوری و 
غیر حضــوری و همراه با فراز و فرودهای 
بسیار استمرار داشته به دلیل عدم اتخاذ 
تصمیم سیاسی از سوی کاخ سفید دچار 
فرآیندی فرسایشی شده و به ُکندی پیش 

می رود.
طی این چند ماه، غربی ها همواره ســعی 
کردند با کشــاندن بازی به بیرون از اتاق 
مذاکره و طرح موضوعات فرابرجامی از تن 
دادن به رونــد منطقی و مبتنی بر اصول 
مذاکره ی متوازن امتناع کرده و عاوه بر 
ایران،  بازی »مقصرنمایی« علیه  پیگیری 
فضا را برای تشــدید فشــار بر جمهوری 
اسامی و اخذ امتیازات بیشتر مهیا کنند. 
این رونــد البته با توجه به برنامه دقیق و 
شــفاف هیئت مذاکره کننده ایرانی در دو 
بخش »رفع تحریم ها« و »برنامه هسته ای 
« عمــا راه را بر فرافکنــی آمریکایی ها 
بســت و آنها را در مســیری قرار داد که 
برای دستیابی به توافق قوی، چاره ای جز 

اتخاذ تصمیم سیاسی ندارند.
در خال این روند، مخالفین همیشــگی 
توافق میــان ایران و غــرب به ویژه البی 
صهیونیستی و جنگ طلبان جمهوری خواه 
آمریکایی تاش کردند تا از ضعف اراده و 
اختیار دولت بایدن استفاده کرده و مانع 
اتخاذ این تصمیم سیاســی از سوی او و 
شوند.هم زمان  سیاســی-امنیتی اش  تیم 
هیئــت آمریکایی حاضــر در وین با امید 
به یافتن فرصتی مناســب در داخل ایران 
برای تحقق خواسته های خود، تاش کرد 
اختافات داخلی در واشــینگتن که مانع 
اصلی اتخاذ تصمیم از ســوی دولت است 
را به ابزاری برای فشــار بیشــتر بر ایران 

تبدیل نموده و به آن بهانه، ضمن استمرار 
سیاست فشار حداکثری علیه ملت ایران 
مسیر منطقی مذاکرات را به بی راهه برده 
و همچنان از پذیــرش تعهدات برجامی 
خود به عنوان تنها مســیر برای بازگشت 

به میز برجام شانه خالی کند.      
سفر اخیر »انریکه مورا«، هماهنگ کننده 
مذاکرات وین و معاون مســئول سیاست 
خارجــی اتحادیــه اروپــا به تهــران که 
در تاش بــود تا تعادل را بــه مذاکرات 
بازگردانــد اما؛ بر همه اضــاع حاضر در 
مذاکرات وین روشن ساخت که ایران هیچ 
تخطی نســبت به تعهدات خود و فرآیند 
مذاکرات نداشــته و هیــچ بهانه ای برای 
عدم پذیرش توافق از سوی ایاالت متحده 
کــه عامل اصلی وضعیت موجود اســت، 
وجود نــدارد.در این میــان؛ آمریکایی ها 
که به زعــم خود مترصــد فرصتی برای 
تضعیف دولت ســیزدهم در داخل کشور 
بودند تا از این رهگذر ســناریوی خود را 
تکمیل کنند، به کمک جریان های معاند 
جمهوری اســامی و رژیم صهیونیستی 
سعی کردند برخی اعتراضات محدود در 
کشــور در پی اقدام اقتصادی اخیر دولت 
را به آشــوب بکشــند تا بلکه از این نمد 
کاهی برایشــان حاصل شود. این خواب 
آشــفته اما همچون گذشته تعبیر نشد و 
در این میان رژیم مستأصل صهیونیستی 
بــا بهره گیــری از همــه ظرفیت ها اعم 
از رفت وآمــد مســتمر به اتریــش برای 
تاثیرگذاری بر مذاکره کنندگان حاضر در 
وین، نمایش دستگیری و بازجویی از یک 
شهروند و منتسب نمودن او به سپاه، ترور 
فیزیکی یک نیروی رسمی سپاه در تهران 
و... ســعی کرد مســیر بازی را به  سمتی 
پیــش ببرد تا فضای گفتگوها به ســمت 
تنــش منحرف شــده و ایران بــه عنوان 
مقصر توقف مذاکرات معرفی شود.آخرین 
توییت »استفانی القاق« نماینده لندن در 
مذاکرات وین مبنی بر گفتگوی دوساعته 
با مقامات تل آویو درباره مذاکرات در کنار 
اظهــارات »رابرت مالــی« نماینده ویژه 

آمریکا در امور ایران در جلســه استماع 
کنگــره، ناخواســته پــرده از مانع اصلی 
حصول توافــق در وین برداشــت و این 
واقعیت را در معرض نــگاه جهانیان قرار 
داد که دولت ناتــوان بایدن به دلیل آنکه 
قادر به خروج از احاطه رژیم صهیونیستی 
به عنوان اصلی ترین مخالف توافق نیست 

از اتخاذ تصمیم سیاسی عاجز است.
نکته اینکه؛ هم زمان با این تحرکات، ماشین 
رســانه ای و جنگ روانــی غربی ها به ویژه 
شبکه های معاند فارسی زبان به صورت پر 
حجم در حال تاش برای القاء بن بست در 
مذاکرات به دلیل مخالفت ایران با تصمیم 
بایــدن در خصوص عدم خروج ســپاه از 
فهرست تحریم ها هستند تا به زعم خود با 
ایجاد دوگانه »سپاه-معیشت«، دولت ایران 
را مجبور به پذیرش شــرایط کاخ ســفید 
کنند.این در حالی اســت که در جلســه 
استماع کنگره آمریکا که امروز چهارشنبه 
برگزار شــد صراحتا بر این واقعیت تاکید 
شد که »ترامپ ضمن آنکه از برجام خارج 
شــد، برای جلوگیری از بازگشت آسان به 
این توافق، مســیر بازگشت را مین گذاری 
کرد.« گرچه واشــینگتن ایــران را متهم 
به درخواســت های فرابرجامی می کند اما 
واقعیت این است که دولت ضعیف بایدن 
توانایی برچیدن مین های کاشــته شده از 
ســوی ترامپ برای جلوگیری از بازگشت 
آمریکا به برجام را ندارد و از این رو تاش 
می کند تــا توافقی یک طرفــه را به ایران 

تحمیل کند.
ســخنان رابرت مالی در جلســه استماع 
کنگره آمریکا نشــان داد کــه آمریکا در 
حالــی کــه در وضعیت بغرنج ناشــی از 
اختافــات سیاســی در داخل و فشــار 
مستمر البی صهیونیســتی گرفتار شده، 
درصدد است با عدم پرداخت هزینه های 
برون رفت از این شــرایط، ایران را وادار 
به گام برداشتن در مسیری کند که ابتدا 
و انتهای آن صرفا بــه امتیازدهی و عدم 
دســتیابی به نتیجه ای قابــل قبول ختم 

می شود.  نور نیوز

در چارچوب فاز جدید دیپلماسی اقتصادی صورت می گیرد  

سازمانهمکاریاقتصادیدریایسیاهظرفیتیعلیهتحریمها

 اقدام ایران در چارچوب ادبیات قدرت 
انجام شد

سفیر پیشین ایران در افغانستان اظهار کرد: اقدام 
سپاه در توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس 
در چارچوب ادبیات قدرتی انجام شده که در روابط 

بین الملل حاکم و جاری است.
ابوالفضل ظهروند  در مورد تحوالت اخیر در روابط 
ایران و یونــان و اقدام تنبیهی تهــران علیه  آتن 
بــه خاطر مصادره نفتکش ایرانــی و تحویل آن به 
آمریکا تصریح کرد: اقدام ایران در متوقف کردن دو 
نفتکش یونانی را بایــد در چارچوب ادبیات قدرت 
کــه در روابط بیــن الملل جاری و حاکم اســت ، 
تحلیــل کنیم. وی با بیان این که براســاس قوانین 
بین الملــل اقدام یونان در مصــادره کردن نفتکش 
ایــران و تحویــل آن به آمریــکا دزدی و برخاف 
مقررات بین الملل اســت و با هیچ نرم بین المللی 
سازگار نیست، افزود: در واکنش به این اقدام ایران 
به عنوان یــک قدرت بین المللــی و منطقه ای در 
چارچــوب ادبیات قــدرت و بازدارندگی رفتار کرد 
و عمــل متقابل انجــام داد. ظهروند با بیان این که 
کارشناســان یونانی نیز معترض هستند که اقدام 
دولت آتن در تحویل دادن نفتکش ایران به آمریکا 
اشــتباه بوده اســت، افزود: به نظر می رســد این 
کشــورها که به صورت یک طرفه اقدام به اجرای 
تحریم های یک جانبه آمریکا می کنند، جز ادبیات 
ایــن چنینی قادر به فهم موضوعات نیســتند و ما 
باید با ادبیات قــدرت و بازدارندگی از منافع ایران 
در عرصه های مختلف صیانت کنیم و این راهکاری 
است که جواب داده است.وی اضافه کرد: کشورها 
باید در راستای مقررات بین المللی و حق کشتیرانی 
آزاد رفتار کنند و به بهانه های واهی اقداماتی چون 

اقدامات دولت یونان را انجام ندهند.  ایسنا

نگـــاه

وبســایت تحلیلی ۱۹۴۵ که به مسائل امنیت ملی آمریکا به ویژه از منظر نظامی 
می پردازد، در یادداشــتی به قلم مایا کارلین به بررسی تهدید موشک های ایرانی 

برای ناوهای هواپیمابر آمریکا پرداخته است.
در این یادداشــت اعام شــده اســت: ایران بارها تمایل خــود را برای حمله به 
اهداف ایاالت متحده در خاورمیانه از جمله یک ناو هواپیمابر نشــان داده است و 
در ســال های اخیر این تهدیدها به شکل تصاعدی افزایش یافته است. نویسنده 
باال گرفتن تنش ها میان ایران و آمریکا بر ســر تحوالت پیرامون برجام را دلیلی 
خوانده که ســپاه پاسداران انقاب اسامی با افزایش زرادخانه موشکی خود این 
تهدیدها را معنادارتر کرده اســت. ایران پیش تــر در رزمایش های دریایی خود 
نیز حمله به یک ناو هواپیمابر را تمرین کرده اســت.کارلین اشاره کرد: در سال 
۲۰۱۵، سپاه پاسداران انقاب اسامی موشکی را به نزدیکی ناو هواپیمابر کاس 
نیمیتــز یــو اس اس هری اس ترومن در حالی که در حــال عبور از تنگه هرمز 
بود، شــلیک کرد. فرماندهی مرکزی ایاالت متحده )ســنتکام( با محکوم کردن 
حمله ایران و توصیف آن با عبارت »بســیار تحریک آمیز«، انگیزه سپاه از شلیک 

مانورهای کمتر از ۱۵۰۰ یارد دورتر از این ناو را تهدید حضور آمریکا در منطقه 
خواند. فرمانده کایل رینز، ســخنگوی سنتکام در آن زمان اظهار داشت: شلیک 
ســاح در نزدیکی کشــتی های ائتاف و ترافیک تجــاری در یک خط ترافیک 
دریایی شناخته شــده بین المللی ناامن، غیرحرفه ای و مغایر با قوانین بین المللی 

دریایی است.
نویســنده با ســکوت درباره رفتار تحریک آمیز ناوگان آمریــکا در خلیج فارس و 
حضور آن ها در مجاورت آب های ســرزمینی ایران و نادیده گرفتن حق مشــروع 

ایران برای دفــاع از منافع خود در مجاورت مرزهای خود صرف تمایل و توانایی 
ایران برای شــلیک هر ســاحی را که نزدیک به ناو هواپیمابــر نیروی دریایی 
ایاالت متحده باشــد، رفتاری تشدیدکننده و تحریک آمیز توصیف می کند.کارلین 
در ادامه ادعا می کند ایران را باید عامل حمات مشــکوک متعدد به نفت کش ها 
و دیگر کشــتی های تجاری در منطقه خلیج فارس دانست. نویسنده این حمات 
را ناشــی از تمایل ایران برای بازگو کردن این حقیقت توصیف می کند که هرگاه 

بخواهد می تواند با اختال در جریان نفت، اقتصاد جهان را بر هم بزند.
کارلین در پایان تصریح می کند: اگرچه اژدرها و راکت های ایران به تنهایی خطر 
قابل توجهی برای بقای ناو هواپیمابر نیــروی دریایی آمریکا ایجاد نمی کنند، اما 
افزایش توانمندی های ایران تهدید بزرگ تری برای دشــمنانش از جمله آمریکا 
محســوب می شــود. ناوگان زیردریایی های نیروی دریایی ارتش ایران مجهز به 
اژدرهایی هستند که در صورت شلیک می توانند ساختار یک ناو را به شدت تحت 
تأثیر قرار دهند. عاوه بر این، ایران توانسته است موشک های بالستیک دوربردی 
تولید کند که در نهایت قادر به هدف قرار دادن اهداف آمریکایی هستند.  مهر

گزارش پایگاه مرتبط با مسائل امنیت ملی آمریکا؛ 

 موشک های ایرانی تهدیدی برای
 ناوهای هواپیمابر آمریکا هستند


