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 دو حادثه تروریستی در فاصله چهار 
روز برای یکی از اعضای سپاه پاسداران 
و منطقه نظامی پارچین نشان داد که 
رویارویی ایران و اســرائیل وارد مرحله 

جدیدی شده است. 
۱۰ ساعت قبل از اعالم رسمی وقوع 
حادثه در منطقه پارچین تهران، حساب 
توئیتری یک رسانه غیردولتی اسرائیلی 
از »حادثه ای امنیتی« در این منطقه خبر 
داده بود. بعد از انتشار خبر رسمی وقوع 
حادثه بار دیگر انگشــت اتهام به سوی 

اسرائیل نشانه رفت. 
این در حالی است که در حادثه ای به 
فاصله نزدیک، صیاد خدایی، از اعضای 
سپاه پاسداران که ســال ها در سوریه 
فعالیت می کرد در خیابان مجاهدین 
اسالم ترور شد و رسانه های خارجی هم 
این بار اسرائیل را اصلی ترین عامل این 
ترور دانستند.   روزنامه نیویورک تایمز 
با انتشــار جزئیاتی از انفجار در سایت 
پارچین از قول منابع ایرانی و آمریکایی 
گزارش کرده که این حادثه نتیجه یک 
حمله پهپادی به ساختمانی در مجتمع 

فناوری نظامی پارچین بوده است. 
بنابر گزارش نیویورک تایمز، الگوی 
این حمله با حمالت قبلی اســرائیل به 
مراکز حســاس ایران مطابقــت دارد. 
نیویورک تایمز البته مدعی شده منابع 
ایرانی او اجازه نداشــتند به طور علنی 
در این بــاره صحبت کننــد، ولی آنها 
می گویند در این حمله از »پهپادهای 
کوادکوپتر انتحاری« اســتفاده شده 
اســت.این روزنامه در ادامــه به نقل از 
منابع ایرانی خود گفته که پهپادها در 
ساختمانی که وزارت دفاع برای تحقیق 
در مــورد ســاخت هواپیماهای بدون 
سرنشین استفاده می کرد، منفجر شدند.  
و البته تصریح کرده که این حمله با الگوی 
حمالت گذشته اسرائیل به ایران و لبنان 
مطابقت دارد. نیوریوک تایمز نوشته که  
حمله به پارچین ادامــه جنگ پنهان 

تهران و تل آویو است.
 پارچین؛ منطقه حساس 

برای ایران و غرب
پارچین نام منطقــه ای در جنوب 
شــرقی تهران و در شــمال شــرقی 

شهرستان پاکدشت است. این منطقه 
از شــمال به پارک ملی سرخه حصار و 
جاده دماوند و از جنوب به پاکدشــت و 

جاده سمنان اتصال دارد. 
نام پارچین همواره در ســال های 
اخیر در برنامه هسته ای ایران از سوی 
کشــورهای غربی و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مطرح شــده اســت. در 
گزارش های مختلف این آژانس همواره 
درباره تاسیسات نظامی پارچین بحث 
شده است.گفته می شــود این منطقه 
پیش از انقالب نیــز منطقه ای نظامی 
بوده که تاسیسات ساخت تسلیحات و 
مواد منفجره با سرمایه گذاری و کمک 

کشورهای غربی در آن ساخته می شد.

پارچین، آشنا با حادثه
در ۲۲ آبان ۱۳۸۶ انفجاری در منطقه 
پارچین رخ داد که به روستای حمومک 
آسیب زد. خبرگزاری فارس در آن سال 
به نقل از ســازمان آتش نشانی محل 
انفجار را یک انبار ضایعات و پالستیک 
اعالم کرد کــه در نتیجــه آن پنج نفر 
زخمی شــدند.در مهرماه سال ۱۳۹۳ 
نیز خبرهایی در رســانه ها از جمله در 
گزارشــی در نیویورک تایمــز درباره 
مشــاهده انفجار در منطقــه پارچین 
منتشر شد. ســازمان صنایع دفاعی با 
بیانیه ای در ۱۴ مهر آن سال در توضیح 
حادثه اعالم کــرد در یک کارگاه تولید 
مواد ناریه آتش ســوزی صورت گرفته 
است که در نتیجه آن دو نفر از کارکنان 
کارگاه جان باختند.بین ساعت ۱۱:۳۰ 
تا ۱۲:۰۵ بامداد پنجــم تیر ۱۳۹۹ نیز 
نور نارنجی رنگ عظیمی در افق شرق 
تهران دیده شــد. ســخنگوی وزارت 
دفاع اعــالم کرد دلیل صــدای انفجار 
و نور شــدید، حادثه ای در مخزن گاز 
طبیعی در پارچین بوده است که هیچ 
تلفاتی نداشته اســت. تلویزیون ایران 
هم تصویرهایی از یک مخزن سوخته در 
منطقه ای که پارچین معرفی می کرد، 
منتشر کرد.البته بعضی از رسانه های 

غربی با تحلیل تصویرها مدعی شدند 
که انفجار مربوط به تاسیسات مرتبط با 

برنامه موشکی ایران بوده است.
 رویارویی ایران و اسرائیل 

به نوشته نیویورک تایمز، هدف قرار 
دادن مرکز تحقیقاتی پهپاد در پارچین 
را می توان بخشی از برنامه اسرائیل تلقی 
کرد که در تالش است تا با قابلیت های 
رو به رشد هواپیماهای بدون سرنشین 

ایران مقابله کند.
شــاید به همین دلیل اســت که 
روز گذشته سرلشــکر محمد باقری، 
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی ایران پس از بازدید 
از پایــگاه پهپادی راهبــردی ۳۱۳ در 
جمع فرماندهان ارتش و فعاالن عرصه 
طراحی و تولید پهپادهای ارتش، گفت: 
امروز برای مــن یــک روز فوق العاده 
ارزشمند و اســتثنایی است که چنین 
قدرت قابل توجهــی در حوزه پهپادی 
را در ارتش جمهوری اســالمی ایران 
و در یکــی از پایگاه هــای زیرزمینی و 
امن عملیاتی پهپاد، آن هم در ســطح 

راهبردی مشاهده کردم. 
وی افــزود: در نبردهــای امروز در 
عملیات های گوناگون دفاعی، تهاجمی، 
زمینی، دریایی، هوایی و پدافند هوایی 

و در ابعاد دفاعــی، تهاجمی، انهدامی، 
شناسایی، مراقبتی، جنگ الکترونیک، 
حمل محموله و ده ها ماموریت دیگر، 
پهپادهــا روز به روز جایــگاه باالتری 
در میان تجهیــزات و روش های نبرد 
پیــدا می کنند. به گفتــه فرمانده کل 
ارتش، در سال های اخیر، ایران به طور 
پیوسته برنامه طراحی و تولید پهپادها 
را گسترش داده و گفته می شود فناوری 
و قطعات هواپیماهای بدون سرنشین را 
به شبه نظامیان وابسته به خود در سراسر 

خاورمیانه منتقل کرده است.
پایگاه پهپــادی راهبــردی ۳۱۳ 
یکی از پایگاه هــای زیرزمینی پهپادی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران است 
که متناســب با ســطح امنیتی مورد 
نیاز در مناطق مختلف مرزی توســط 
ارتش طراحی و گســترش یافته اند. در 
این پایگاه، پرنده های بدون سرنشــین 
راهبردی ارتش شــامل بیش از یکصد 
فروند پهپادهای کمان۲۲، کمان۱۲، 
ابابیل۵، مهاجر۶، فطرس و کرار ، مجهز به 
انواع مهمات، بمب ها، موشک های رهگیر 
و هوا به سطح و راکت های بومی  استقرار 
یافته اند.از جمله دستاوردهای جدید 
ارتش در پایگاه ۳۱۳، موشک »حیدر۱« 
برای افزایش برد کمــان ۲۲  و اجرای 
عملیات دورایستا و پهپاد کروز »حیدر۲« 
برای افزایش برد و توان عملیاتی پهپادی 
اســت که امکان حمل پهپــاد کروز بر 
پهپادهای راهبردی نیز فراهم شده است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، 
فرمانده کل ارتش جمهوری اســالمی 
ایران نیز در حاشــیه بازدیــد از پایگاه 
پهپادی راهبردی ۳۱۳ گفت: امروز این 
توفیق را داشتیم که بخشی از توانمندی 
پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران را 
ارائه کنیم. همه این امکاناتی که فراهم 
شده در راستای تدابیر فرمانده معظم کل 
قوا )مدظله العالی( و سیاست های ابالغی 
ستاد کل نیرو های مســلح ایجاد شده 
اســت که بتوانیم در مقابل تهدید های 
احتمالی، وظیفه و ماموریت اصلی خود 
را که دفاع از اســتقالل، نظام جمهوری 
اســالمی و حدود و ثغور کشــورمان و 
برقراری امنیت ملت بزرگ ایران است به 
خوبی انجام دهیم.شاید حضور باالترین 
مقام های نظامی ایران را در یک پایگاه 
سری پهپادی بتوان پاسخی به حوادث 
روزهای گذشــته میان ایران و اسرائیل 
نامید. زیرا این کشور بارها اعالم کرده که  
استفاده ایران از پهپاد را تهدیدی بزرگ 
علیه امنیت خود می پندارد. به ویژه آنکه 
پهپادها می توانند از تیررس سامانه های 
ضد موشکی پیشــرفته اسرائیل مانند 

گنبد آهنین پنهان شــوند. یک مقام 
ارشــد نظامی اســرائیل گفته که این 
کشور منابع قابل توجهی را برای یافتن و 
انهدام پهپادهای دشمن سرمایه گذاری 

می کند. 
اسرائیل و تالش برای پایان 

راه حل  دیپلماتیک ایران و آمریکا
 اندیشکده کوئینســی بعد از ترور 
شــهید صیاد خدایی در تهران نوشت: 
به نظر می رسد این ترور ها با پیشرفت 
برنامه هســته ای ارتباطی نداشــته 
باشد، زیرا صرفا الهام بخش تسریع این 
برنامه شــده اند، برعکس این ترور ها 
در زمان هایــی انجام شــده که ایاالت 
متحده و ایران در آستانه یک پیشرفت 
دیپلماتیک بوده اند.این اندیشــکده 
سپس به تفاوت تیم اوباما و بایدن اشاره 
می کند و می نویسد: در واقع، تیم اوباما 
ترور های قبلی اسرائیل را دقیقاً به این 
دلیل محکوم کردند که می دانســتند 
این قتل هــا برنامه هســته ای ایران را 
متوقف نمی کند و تنها هدف و تأثیر آن 
عقب نشینی دیپلماسی خواهد بود. ترور 
یک دانشمند در سال ۲۰۱۲ – درست 
هم زمان با حرکت بی سروصدای دولت 
اوباما به سمت مذاکراتی که به برجام در 
سال ۲۰۱۵ ختم شد - به شدت از سوی 
دولت امریکا محکوم شد.به نظر می رسد 
اسرائیل که با ترور شــهید فخری زاده 
موفق شــد ایران و آمریکا را از سر میز 
مذاکره و رسیدن به توافق فوری به اندازه 
کافی دور کند این بار به دنبال به پایان 
رساندن ماموریت خود یعنی اعالم ختم 
برجام است و با تحرکات نظامی تالش 
دارد ایــران را از موضع دیپلماتیک دور 
و دورتر کند. امید آنها این اســت که نه 
دولت آمریکا و نه دولت ایران هیچ کدام 
نشانه ای از دولت های سابق که برجام را 

به نتیجه رساندند، ندارند.

رویارویی غیرمستقیم ایران و اسرائیل ادامه دارد

پارچین و  ادامه جنگ پهپادها
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به نظر می رسد اسرائیل که 
با ترور شهید فخری زاده 
موفق شد ایران و آمریکا 

را از سر میز مذاکره و 
رسیدن به توافق فوری 
به اندازه کافی دور کند 
این بار به دنبال به پایان 
رساندن ماموریت خود 
یعنی اعالم ختم برجام 

است و با تحرکات نظامی 
تالش دارد ایران را از موضع 

دیپلماتیک دور و دورتر 
کند

به نوشته نیویورک تایمز، 
هدف قرار دادن مرکز 

تحقیقاتی پهپاد در پارچین 
را می توان بخشی از برنامه 

اسرائیل تلقی کرد که در 
تالش است تا با قابلیت های 

رو به رشد هواپیماهای 
بدون سرنشین ایران 

مقابله کند

طهمورث حسینی

وزیر خارجه مسقط مذاکرات 
محرمانه درباره برجام را رد کرد

وزیر امور خارجه عمان صحت برخی گزارش ها 
درباره وجود مذاکرات محرمانه میان ایران، آمریکا و 

عمان درباره احیای توافق هسته ای را تایید نکرد.
به گزارش ایسنا، بدر البوسعیدی، در گفت وگو 
با روزنامه فرانسوی فیگارو وجود مکالمات محرمانه 
میان عمان، ایران و آمریــکا را تایید نکرد، اما اظهار 
کرد که توافقــی جدید در راســتای احیای توافق 
هسته ای که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شده 
بود و تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است، به نفع 

خاورمیانه و جهان است.
    

  هاآرتص نوشت:
 شانس کم احیای برجام، عامل 
حفظ سپاه در لیست تروریسی 

تصمیم جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده 
برای نگه داشتن نام سپاه در فهرست سازمان های 
تروریستی، ظاهراً نشان می دهد واشنگتن پذیرفته 
شانس امضای توافق هسته ای جدید با ایران در سال 

جاری کاهش یافته است. 
هاآرتص در ادامه آورده است: راب مالی، نماینده 
بایدن در امور ایران روز چهارشنبه در جلسه استماع 
کنگره در واشنگتن سخنرانی کرد. اگرچه او معموالً 
مراقب است خوشــبینانه صحبت کند، اما گفت 
شــانس امضای توافق اکنون ضعیف است و دولت 

تشدید تحریم ها را در نظر خواهد گرفت.
این روزنامه در ادامه تاکید کرده اســت: اکنون 
گفته می شــود موضوع تحریم ســپاه پاسداران 
که ارتباط مســتقیمی با موضوع هسته ای ندارد، 
مانع اصلی بر ســر راه توافق بوده، اما واقعا کدام اول 
اتفاق افتاده؟ تشکیالت دفاعی اسرائیل می گوید 
شرایط برعکس اســت، دولت بایدن تنها زمانی به 
تصمیم برای نگه داشتن سپاه پاسداران در لیست 
سازمان های تروریســتی رسید که فهمید شانس 
امضای توافقنامه در وین بسیار کم است و دلیل آن 
تا حدودی سرسختی ایران و البته اختالفات داخلی 

در دولت بایدن بود.
    

فرمانده کل ارتش: 
ارتقای توان پهپادی ما 

توقف ناپذیر است
فرمانده کل ارتش گفت: بزرگترین دستاورد ما 
این است که به هیچ کجا وابسته نیستیم و همه آن 
چیزی که برای دفاع از کشور و انجام ماموریت هایمان 
نیاز داریم را خودمان فراهم می کنیم و به هیچ وجه 
ارتقای توان رزمی از جمله ارتقــای توان پهپادی 

توقف پذیر نیست.
به گزارش ایســنا، امیر سرلشــکر موســوی 
خاطرنشــان کرد: نیاز به تقویت پهپاد دورپرواز با 
مداومت پروازی باال و توان حمــل باالی مهمات 
برای زدن اهداف راهبردی، باعث شــد که ارتقای 
قابلیت پهپادهای موجود و تجهیز به انواع موشک ها 
و بمب ها با بردهای مختلف را در دستور کار خود قرار 
دهیم و با کمک جوانان با انگیزه، متعهد و متخصص 
مسیر خوداتکایی را با طراحی و تولید انبوه پهپادها 

ادامه خواهیم داد.
    

 اعتراض یونان به ایران 
برای توقیف دو نفتکش 

پس از آنکه ایران دو نفتکش یونانی را در خلیج 
فاس توقیف کرد، وزارت امور خارجه یونان اعالم کرد 
که اعتراض خود را به ایران برای توقیف دو نفتکش 

اعالم کرده است.
بر اســاس اعالم وزارت امور خارجــه یونان، دو 
خدمه یکی از نفتکش ها یونانی بوده و هفت خدمه 
از نفتکش دوم تابعیت یونانی داشته اند. وزارت امور 
خارجه یونان پس از این حادثه، به شهروندان این 
کشور برای سفر به ایران هشــدار سفر صادر کرد. 
همچنین از ایران خواست تا فورا این دو نفتکش و 
خدمه آن را آزاد کنند. شبکه خبری الجزیره نیز به 
نقل از پایگاه دریانودری »لوید لیست« نوشت که 
یکی از نفتکش ها، حامل نفت از بصره عراق بوده و به 

سوی آمریکا در حال حرکت بوده است.
    

استاندار تهران: 
هرکجا بزرگترها تصمیم بگیرند 

خدمت خواهم کرد
اســتاندار تهران در واکنش به شایعه انتصابش 
در وزارت کشور گفت: ما ســرباز هستیم و هر کجا 

که بزرگترها تصمیم بگیرند خدمت خواهیم کرد.
به گزارش فارس، محســن منصوری، استاندار 
تهران در پاسخ به شایعه انتصابش به عنوان معاونت 
سیاسی وزارت کشــور اظهار داشت: درستی این 

شایعه را از شایعه سازان بپرسید.
استاندار تهران در ادامه از تأیید یا تکذیب کردن 

این شایعه خودداری کرد.

روی موج کوتاه

خبر

استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون معتقد است که هم 
ایران و هم آمریکا خواهان احیای برجام هســتند، اما به دلیل 
شرایط پیش آمده و مخالفت های اسرائیل و کشورهای عربی 

دو کشور خود را آماده عدم احیای برجام می کنند.
شیرین هانتر، گفت: از ابتدا هم امید زیاد به جو بایدن داشتن 
درست نبود؛ به خصوص اینکه دولت بایدن به مسئوالن فعلی 
ایران اعتماد کمتری دارند و البته ایران نیز اعتمادی به آمریکا 
ندارد. اینطور به نظر می رسد که هم ایران و هم آمریکا خود را 

برای شرایط عدم احیای برجام آماده می کنند.
وی ادامــه داد: یک علت اصلی دیگر نیز مخالفت شــدید 

اســرائیل با احیای برجام است. عربستان ســعودی و دیگر 
کشــورهای عربی نیز حاضر به قبول بازگشت ایران به صحنه 
بین الملل نیستند. با توجه به احتیاجی که غرب در حال حاضر 
به انرژی عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس دارد، بایدن 
حاضر به این ریسک در قبال ایران نخواهد بود. حاال با ایران است 
که حساب کند از میان احیای برجام یا ادامه بن بست فعلی کدام 

به نفعش است. 
این استاد دانشگاه گفت: مسلما بازگشت به برجام به نفع 
آمریکاست به شرط اینکه ایران شرایط واشنگتن را قبول کند. 
از طرف دیگر آمریکا نمی خواهد مسئول شکست مذاکرات وین 

تلقی شود. ایران هم می خواهد برجام احیا شود اما در صورتیکه 
که خواسته هایش برآورده شوند. به طور خالصه هم واشنگتن 
و هم تهــران خواهان احیــای برجام هســتند در صورتیکه 

خواسته هایشان تامین شود. 
هانتر در پاسخ به این سوال که ترور اخیر در تهران قطعا به 
عنوان سنگ اندازی در مسیر احیای برجام تعریف می شود، آیا 
این اقدام اسراییل در هماهنگی و با چراغ سبز آمریکا صورت 
گرفت است، گفت: من تصور نمی کنم که این کار با چراغ سبز 
واشنگتن بوده باشد. اسرائیل به طور کلی در اینگونه اعمال نظر 
آمریکا را نادیده می گیرد؛ چراکه می داند واشنگتن معترض 

نخواهد شد. به طور کلی تل آویو با هرگونه کاهش فشار بر ایران 
مخالف است. همچنین همیشه سعی می کند ایران را تحریک 
به انجام کارهایی کند که عکس العمل شدید آمریکا و غرب را 
موجب شود و ترور سردار ســپاه هم به همین منظور صورت 

گرفته است. 

استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون:

تهران و واشنگتن خود را برای شرایط عدم احیای برجام آماده می کنند

یک نماینده اصولگرای مجلس پیشنهاد 
کرد فرزندان مســئوالن به جای حضور در 
کشــورهای متخاصم به کشورهایی چون 
چین و روسیه بروند.به گزارش خبرآنالین،  
حسن نوروزی، گفت: حضور حدود ۴ هزار 
نفر از فرزندان مســئولین در خارج از کشور 
واقعیت دارد. از اول انقالب بخش عظیمی 
از این ها در خارج از کشــور هستند و ما هم 
اعتقادمان این است که حضور دارند. نباید 

فرزندان مســئولین در کشــور هایی که متخاصم هستند، 
حضور داشته باشند طبیعتاً از آن ها سوء استفاده خواهد شد 
و درست نیست؛ بنابراین ما همواره گفتیم که حضور فرزندان 
مسئولین در خارج از کشور چیزی جز خسران برای انقالب 
اســالمی نخواهد بود.وی افزود: به عنوان قوه مقننه با طرح 

»قانوِن نظارت بر اموال و سفر های مسئوالن با 
ضمانت اجرایی« به حضور فرزندان مسئولین 
در کشور های متخاصم ورود می کنیم، اما 
بیشتر شورای امنیت باید از نظر امنیتی آن را 
بررسی کند چرا که بسیاری از افرادی که آنجا 
رفتند، کارشان مفید نبوده است. به عنوان 
مثال بگوییم فقط برای تحصیالت رفته اند، 
به هرحال همان علم و دانش در ایران نیز وجود 
دارد، لذا این قبیل سفر ها خیلی مثبت ارزیابی 
نمی شوند.نوروزی گفت البته کشور های دیگری مانند روسیه، 
چین و یا هند هستند که با ما غیرمتخاصم هستند و اشکالی 
ندارد فرزندان مسئولین به آن کشور ها بروند و تحصیل کنند، 
اما حضور فرزندان ما در کشور هایی که در جنگ های جهانی و 

... با ایران درگیر بودند، خطرآفرین است.

رســانه ها از دو حادثه تیرانــدازی به 
ماموران انتظامی در تهران و سیســتان و 
بلوچستان خبر دادند که موجب فوت مامور 
انتظامی در سیســتان و زخمی شدن دو 

مامور و یک شهروند در تهران شده است.
گزارش فارس، مرکز اطالع رسانی پلیس 
تهران اعالم کرد که حمله روز گذشته  در 
تهران هم زمان با »تجمع تعدادی از افراد« 
مقابل ساختمان بنیاد شــهید در خیابان 

طالقانی تهران صورت گرفته و یک نفر با سالح کمری اقدام 
به تیراندازی به سمت ماموران و شهروندان کرده است.

بر اساس این گزارش در این حادثه دو نفر از ماموران پلیس 
بر اثر اصابت گلوله از ناحیه پا و صورت مجروح و به بیمارستان 
منتقل شــده اند. خبرگزاری برنا از زخمی شدن یک عابر 

 نیز در پی این تیراندازی خبر داده اســت.
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ  گفت: »فردی که روز گذشته در یکی 
از روستاهای شهرستان شهریار چهار نفر را 
کشته و ۲ نفر را زخمی کرده بود، امروز در 
خیابان طالقانی شناسایی شد و پس از آن 
به سمت مأموران و شهروندان شلیک کرد.«
همچنین به دنبال حادثــه تیراندازی 
در سیستان و بلوچســتان احمد طاهری، 
فرمانده این استان مامور فوت شــده را »عباس راه انجام« 
معرفی کــرد که خــودروی او در حالی که خانــواده او نیز 
همراهش بوده اند با سالح »کالشینکف« مورد اصابت افراد 
مسلح قرار گرفته و در جریان این حمله، همسر آقای راه انجام 

نیز مجروح شده است.

نماینده اصولگرای مجلس: 

فرزندان مسئوالن به جای آمریکا به روسیه و چین بروند
روز گذشته اتفاق افتاد:

حمله مسلحانه به ماموران پلیس در تهران و سیستان 


