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استقرار روس   ها 
در شرق اوکراین نمایشی نیست

روسیه برای کاهش اختالفات با ناتو و امریکا چند هفته قبل پیش نویس 
طرح   هایی  را برای دریافت تضمین های امنیتی امریکا و ناتو منتشر کرد 
که در چارچوب همین طرح ها، چند گفت وگوی امنیتی-راهبردی میان 
روسیه با امریکا، شورای ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. 
حاال چند هفته بعد از برگزاری هر سه نشست و بی نتیجه ماندن آنها، 

تنش   ها بین طرفین افزایش یافته است. 
واقعیت این است که مهم  ترین موضوع در هر سه مذاکره، عدم پذیرش 
اعضای جدید در ناتو بود. در مذاکره روس   ها با امریکا، وندی ش��رمن، 
معاون وزیر خارجه امریکا این خواس��ته روس   ها را »مخرب « خواند و 
مدعی شد که امریکا به کسی اجازه نمی دهد در های عضویت در ناتو را 
به روی کسی ببندد. مواضع اعالمی واشنگتن بعد از مذاکرات هم نشان 
می دهد که دولت بایدن قصد ندارد امتیاز مهمی به مسکو بدهد یا اینکه 
به طور جدی به دغدغه های امنیتی روسیه به ویژه تالش برای عضویت 
اوکراین در ناتو رس��یدگی کند. همچنین در مذاکرات با ناتو، »ینس 
استولتنبرگ « دبیرکل این پیمان نظامی هرگونه مذاکره درباره عدم 
گسترش این پیمان نظامی به سمت شرق را که خواسته مسکو است، 
رد کرد. اس��تولتنبرگ تأکید کرد که ناتو آماده بحث در مورد خواسته 
روسیه درباره تضمین عدم گسترش به سمت ش��رق نیست و چنین 
تضمینی با »اصول اصلی ناتو« متناقض اس��ت. منظور اس��تولتنبرگ 
از سیاس��ت درهای باز، همان رویکرد ناتو در زمینه گسترش به سوی 
شرق و تالش برای عضویت کشورهای حوزه خارج نزدیک روسیه مانند 
اوکراین و گرجستان در این سازمان نظامی غربی است. از سوی دیگر، 
ناتو به بهانه حمله احتمالی روس��یه به اوکراین اقدام به استقرار نیرو و 
تجهیزات نظامی در ش��رق اروپا به ویژه کشورهای همسایه اوکراین و 
روسیه و نیز در دریای بالتیک و دریای سیاه کرده که عماًل این اقدام، 
به معنای محاصره و مهار نظامی روس��یه به ش��مار می آید. »الکسی 
پوشکوف« سیاس��تمدار روس می گوید: »حضور نیروهای ناتو در مرز 
اوکراین و روس��یه و گس��ترش همکاری های نظامی ناتو و اوکراین به 
منزله تدارک برای آغاز جنگ با روسیه اس��ت. اگر ناتو درصدد تهدید 
نظامی روسیه نیست چرا می خواهد اوکراین را وارد ساختار خود کند.« 
روسیه همچنین از امریکا خواسته که هیچ پایگاه نظامی در کشورهای 
سابق اتحاد شوروی احداث نکند که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
امریکا به این درخواست نیز پاسخ منفی داد و با کاهش شمار نیروهای 

امریکایی در شرق اروپا مخالفت کرد. 
بدین ترتیب همان گونه که از قبل هم پیش بینی    می ش��د، مذاکرات 
دو جانبه روسیه و ناتو به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده است. نکته مهم این 
است که مس��کو اعالم کرده همه راهکار   ها در مقابل افزایش تهدیدات 
امنیتی از جانب ناتو را مد نظر قرار خواهد داد. گروشکو، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه با بیان اینکه مخالفت ناتو با پیشنهاد های مسکو می تواند 
زمینه ساز تنش و درگیری باشد، گفته است:» اگر نتوانیم با ناتو به تفاهم 
برسیم، برای هر گزینه  ای آماده ایم. ناکامی آشکار گفت وگوهای امنیتی 
روسیه با غرب موجب هشدار   هایی درباره افزایش احتمال بروز جنگ 
در اروپا شده است.«  »زبیگنیو رائو« وزیر امور خارجه لهستان هشدار 
داده که خطر وقوع جنگ در اروپا بیش از هر زمان دیگری در 30 سال 
گذشته است و باید راه حلی مسالمت آمیز برای درگیری های اوکراین 
یافت شود: »به نظر می رسد خطر جنگ در حوزه این سازمان )شامل ۵۷ 
عضو( بیش از هر زمان دیگری ظرف 30 سال گذشته است«. به گفته 
این مقام لهستانی که ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری های 
اروپا را بر عهده دارد، »به مدت چند هفته است که با چشم انداز تشدید 
تنش نظامی بزرگی در ش��رق اروپا مواجه هستیم«. اش��اره این مقام 
ارشد لهستانی به تقابل نظامی فزاینده بین روسیه و ناتو به سرکردگی 
امریکا در چند هفته اخیر در شرق اروپا بر سر اتهام غربی   ها به روسیه 
درباره قصد این کشور برای حمله به اوکراین است. امریکا و متحدانش 
مدعی اند که حضور نیروهای روسیه در مرز اوکراین تهدیدی برای این 
کشور محس��وب می ش��ود و پوتین درصدد حمله به اوکراین است . به 
همین دلیل واشنگتن ضمن افزایش قابل توجه کمک های نظامی به 
کی یف ، از زبان مقامات ارش��د دولت بایدن به مسکو درباره پیامدهای 
عظیم تهاجم به اوکراین، هش��دارهای جدی داده است. ضمن اینکه 
واشنگتن روس��یه را به اعمال بی س��ابقه    ترین تحریم   ها تهدید کرده 
است. در مقابل ، روسیه اتهامات غرب درباره قصد مسکو برای حمله به 
اوکراین را رد کرده و امریکا و متحدان اروپایی اش را به تشدید عامدانه 
تنش    ها متهم کرده است. »آناتولی آنتونوف« سفیر روسیه در واشنگتن 
می گوید: » ما هیچ گونه قصد تهاجمی نس��بت ب��ه اوکراین نداریم. به 
نظر می رسد که سیاستمداران امریکایی افس��انه تهاجم قریب الوقوع 
روسیه به اوکراین را در رس��انه    ها مطرح کرده اند واکنون با »فوبیای « 
خود مواجه هستند«. انتظار می رود که با این روند تحوالت،  تنش های 
دو جانبه بین روسیه و غرب بیش از پیش تش��دید شود. بدین ترتیب 
موضع غیرسازنده و جنگ طلبانه ناتو و امریکا ، اکنون اروپا را به آستانه 
یک جنگ تمام عیار با روسیه کشانده است. با توجه به صف آرایی نظامی 
روسیه در مرزهای غربی و شمالی خود با اوکراین و نیز ارسال تجهیزات 
عظیم نظامی به بالروس و از طرف دیگر، استقرار هزاران نفر از نظامیان 
و تجهیزات نظامی اوکراین در مناطق مجاور شرق این کشور، خطر بروز 
درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین به شدت افزایش پیدا کرده است. 
به عبارت دیگر، آرایش نظامی روس   ها در اوکراین در س��طحی است 
که اگر ناتو مقابل مطالبات مسکو عقب نشینی نکند، سناریوی نظامی 
محتمل است. هرچند زمان مشخصی درباره رویارویی نظامی نمی توان 
تعیین کرد، ولی اگر کار به رویارویی نظامی بکشد، دو سناریو محتمل 
است؛ اول اینکه روس   ها ش��رق اوکراین و مناطق مجاور کریمه )مانند 
بندر اودسا( را ضمیمه کنند. دوم با توجه به استقرار نیروهای روس در 
بالروس و نزدیکی نسبی بالروس به کی یف، روس   ها حتی ممکن کی یف 
را تصرف کنند و آن را به یک کشور فدرال تبدیل کنند. در چنین حالتی، 

امکان رویارویی با ناتو نیز وجود دارد. 
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گزارش امریکایی
 از نقض گسترده حقوق زنان بحرینی

 س��ازمان امریکایی     ه��ا برای دموکراس��ی و حق��وق بش��ر در بحرین 
)ADHRB( گزارش��ی را با عنوان »حقوق زنان در بحرین...  رؤیا    ها به 
تعویق افتاد « منتشر کرد که با افشای موارد گسترده نقض حقوق بشر 
زنان در بحرین وضعیت واقعی حق��وق زنان و تبعیض     هایی را که علیه 
آنها در این کشور خلیج فارس اعمال می ش��ود، برمال کرد. به گزارش 
القدس العرب��ی، این گزارش حقوق بش��ری با تأکید ب��ر اینکه قوانین 
بحرین هنوز علیه زنان تبعیض  آمیز اس��ت، آغاز شده است و می گوید 
که به رغم همه الپوشانی     هایی که توسط نهادهای مرتبط با حقوق زنان 
مانند شورای عالی زنان در بحرین انجام می شود، باز این کشور در واقع 
نتوانس��ته اصالحات فوری را مورد توجه قرار ده��د و همچنان قانون 
مجازات اجازه می دهد ت��ا از اتهامات جنایی فرار کند. بر اس��اس این 
گزارش، قانون جزا در بحرین همچنان به متجاوز اجازه می دهد تا در 
صورت ازدواج با قربانی از اتهامات جنایی فرار کند و تبعیض جنسیتی 

نیز می تواند در همان خانواده مشاهده شود. 

استیصال امارات در انتقام از یمنی    ها 
پس از سلس�له عملیات موش�کی انصاراهلل در خ�اک امارات که 
موج�ی از وحش�ت را در این کش�ور ایجاد ک�رد، ابوظب�ی برای 
مقابل�ه به مثل، دیروز مدعی ش�د یک س�کوی موش�کی یمن را 
مورد هدف ق�رار داده اما یمنی    ها گ�زارش دادند که جنگنده های 
متجاوز ماش�ین آالت یک ش�رکت پیمانکاری را هدف گرفته اند. 
امارات که از عملیات های پی درپی جنبش انص��اراهلل و ارتش یمن به 
خاک خود به ستوه آمده است، تالش می کند با عملیات مشابه جبران 
مافات کند. وزارت دفاع امارات دو    شنبه شب با انتشار ویدئویی مدعی 
ش��د که جنگنده های اف -۱۶ این کش��ور عصر دو    ش��نبه توانسته اند 
»سکوی شلیک موشک  های بالس��تیک « ارتش یمن را در شهرستان 
الحزم واقع در اس��تان الجوف منهدم کنند اما ساعتی بعد خبرنگاران 
یمنی با حض��ور در محلی که جنگنده های امارات��ی اخیراً آن را هدف 
حمله قرار دادند، از خطای محاس��باتی امارات خبر دادند. به گزارش 
شبکه المس��یره، خبرنگاران یمنی با ارائه مس��تندانی گزارش دادند 
که جنگنده های ابوظبی ماش��ین آالت ش��رکت پیمانکاری المیو، در 
شهرستان الحزم را هدف حمله قرار داده اند. طبق گزارش منابع یمنی ، 
معلوم شده است که پرنده های ابوظبی دستگاه  های آسفالت  سازی را 

در منطقه یادشده منهدم کرده اند. 
رس��انه های یمنی همچنین خب��ر دادند که در پی ای��ن حمله، چهار 
کارگر شرکت پیمانکاری المیو به شهادت رس��یده اند. از سوی دیگر، 
جنگنده های ائتالف س��عودی-اماراتی بامداد سه     شنبه هم چند بار به 
شهرستان های مختلف در استان صنعا حمله کردند. وبگاه اطالع رسانی 
انصاراهلل گ��زارش داد: »جنگنده های متجاوز امریکایی- اماراتی س��ه 
بار منطقه جربان در شهرستان س��نحان را هدف قرار دادند.« وزارت 
خارجه امارات هم دیروز بدون توجه به هدف قرار گرفتن غیر نظامیان 
یمنی در حمالت ائتالف سعودی، با انتشار بیانیه ای، مدعی شد که حق 
پاسخگویی به این حمالت و افزایش تنش زایی را برای خود، محفوظ 
می داند. خبرگزاری رس��می ام��ارات )وام( با نقل ای��ن بیانیه گزارش 
داد:»نیروه��ای یمن به حمالت خ��ود بدون هی��چ بازدارندگی ادامه 
می دهند تا هرج ومرج در منطقه ایجاد کنند و به اهداف نامشروع خود 
دست یابند.« ابوظبی ضمن نادیده گرفتن جنایات اخیر خود در ائتالف 
متجاوز سعودی در حمله به غیرنظامیان یمنی، مدعی شد:  »حمالت 
یمن، غیرنظامیان و مراکز غیر نظامی را هدف قرار داده است.« یمنی    ها 
اخیراً دو عملیات موشکی و پهپادی را به شهرهای دبی و ابوظبی انجام 
دادند و مقامات انصاراهلل با بیان اینکه ابوظبی باید تبعات جنایاتش را 
در یمن بپردازد هشدار داده اند که عملیات بعدی در راه است. حمالت 
عربستان سعودی و امارات پس از آن علیه تأسیسات غیرنظامی یمن 
تشدید می ش��ود که نیروهای صنعا پس از هش��دارهای مکرر اهداف 
مهمی را در خاک امارات و عربستان سعودی هدف قرار دادند. امارات 
که از ادامه عملیات موشکی یمنی    ها وحشت دارد و آن را تهدید برای 
اقتصاد متزلزل خود می داند، تالش می کند با حمالت هوایی مانع تکرار 

عملیات یمنی    ها شود. 
امریکا هم که به حمایت از ائتالف س��عودی در مقابل یمنی    ها متعهد 
ش��ده اس��ت، به رایزنی با متحدان عربی اش ادامه می دهد. به گزارش 
شبکه روسیاالیوم، کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد که مشاور امنیت 
ملی امریکا درباره حمالت موشکی اخیر به ابوظبی و جازان با ریما بنت 
بندر بن سلطان، سفیر عربستان و یوسف العتیبه، سفیر امارات در امریکا 
گفت وگو کرد. در این بیانیه آمده است که سالیوان از تالش های سازمان 
ملل برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن استقبال می کند. در 
این بیانیه تأکید شده که سفرای عربس��تان و امارات و سالیوان درباره 

تالش های مشترک برای پاسخگویی به انصاراهلل گفت وگو کردند. 

سماجت بیشتر صدر بر »دولت اکثریت «
بعد از رأی دادگاه عراق

حکم دادگاه فدرال عراق درباره قانونی بودن جلسه اول پارلمان، 
باعث ش�ده مقتدی صدر رویکرد تهاجمی تندتری مقابل ائتالف 
ش�یعیان به کار بگیرد. او ب�ه چارچوب هماهنگی ش�یعیان گفته 
که اگر ن�وری المالکی را ح�ذف نکنند، خبری از ائتالف نیس�ت. 
مقتدی صدر از حکم دادگاه عالی فدرال این کش��ور و قانونی خواندن 
جلسه نخست پارلمان اس��تقبال کرد و نوش��ت که بار دیگر دستگاه 
قضایی عراق پاک بودن و استقاللش را ثابت کرد و نشان داد که تسلیم 
فشارهای سیاسی نمی شود. این دادگاه دیروز در پاسخ به دادخواست 
ارائه ش��ده، اعالم کرد که جلس��ه اول پارلمان عراق به صورت قانونی 
برگزار شده است. »باسم خش��ان«نماینده پارلمان در دادخواستی به 
دادگاه فدرال عراق، با استناد به خشونت های اعمال شده در این جلسه و 
همچنین روند غیرقانونی تصمیمات که منجر به انتخاب مجدد »محمد 
الحلبوسی « به عنوان رئیس مجلس شد، خواستار ابطال رسمی بودن 
رأی این دادگاه شده بود ولی در حکم دادگاه فدرال آمده، ریاست »خالد 
الدراجی« در جلس��ه اول پارلمان عراق نیز تعارضی با قانون اساس��ی 
نداشته است. دادگاه مذکور در ادامه دستور تعلیق موقت فعالیت هیئت 

رئیسه پارلمان جدید عراق را لغو کرد. 
نخس��تین نشس��ت پارلمان جدید عراق در نوزدهم دی م��اه با تأخیر 
چندساعته آغاز ش��د اما پس از ادای سوگند نمایندگان جدید، فضای 
پرتنشی بر صحن علنی مجلس حاکم و به درگیری منتهی شد اما در 
نهایت محمد الحلبوس��ی برای بار دوم به پست ریاست پارلمان دست 
یافت. فاضل موات، عضو ائتالف دولت قانون به رهبری نوری المالکی 
درباره رأی دادگاه گفت: تصمیم دادگاه فدرال کاماًل قابل انتظار بود زیرا 
دادگاه تمام دعاوی درباره تقلب ]در انتخابات[ را که با دلیل و مدرک 
ارائه شده بود، رد کرده بود و طبیعی است که شکایت دو نماینده را نیز 
رد کند. » عادل المانع«، از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق 
نیز در واکنش به حکم مذکور گفت: حکم دادگاه فدرال قابل پیش بینی 
بود، به ویژه اینکه این دادگاه اخیراً ش��کایت علیه نتایج انتخابات را رد 
کرده بود و این درحالی بود که ادله و شواهد کافی مبنی بر دستکاری 
آرا ارائه شده بود. رأی دیروز دادگاه عراق منجر به این شده که رویکرد 
تهاجمی مقتدی صدر در قبال چارچوب هماهنگی شیعیان تندتر شود. 
غروب دیروز در حالی نشس��ت چارچوب هماهنگی برای بررسی رأی 
دادگاه برگزار ش��د که مقتدی صدر گفت که در دیداری که با رهبران 
گروه های شیعه موسوم به چارچوب هماهنگی داشته، شرط کرده است 
که تنها در صورت حضور نیافتن نوری المالکی در دولت ائتالفی، حاضر 
به ائتالف با این چارچوب است. او که با کس��ب ۷3 کرسی، بیشترین 
کرسی های پارلمان را به دست آورده، گفت که حاضر به ائتالف با نوری 
المالکی، رئیس ائتالف دولت القانون برای تشکیل دولت جدید نیست. 
خبرگزاری ش��فق عراق دیروز به نقل از صدر گ��زارش داد که هادی 
العامری، قیس الخزعلی و فالح الفیاض را به مشارکت در دولت اکثریت 
دعوت کردم مشروط به اینکه مالکی در این دولت حضور نداشته باشد. 
مقتدی صدر همچنین بار دیگر بر تشکیل »دولت اکثریت ملی « تأکید 
کرد. این در حالی است که سه نفر یاد شده که به ترتیب رئیس ائتالف 
الفتح، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق و رئیس سازمان حشدالشعبی 
هستند، با این ش��رط صدر مخالفت کرده اند. صدر همچنین گفته که 
ما در حال تشکیل یک دولت اکثریت ملی هستیم و درهای ما هنوز به 
روی کسانی که همچنان به آنها حسن نیت داریم، باز است. به گفته او، 
همه تا زمانی که درصدد اصالح هستند و در راستای حیثیت حفظ عراق 
تالش می کنند، برادر ما خواهند ماند، حتی اگر قدم در مسیر مخالفت 

و اپوزیسیون بردارند. 

آرایش نظامی امریکا و ناتو در  اوکراین
12هزارو500 نیروی امریکایی و ناتو به اروپا اعزام می شوند

دکترسيدرضاميرطاهر

امری�کا در ادامه    گزارش  یک
هفته      ه�ا تنش با 
روسیه بر سر اوکراین، از آمادگی بیش از 8هزار 
نیرو برای اعزام به اروپا خبر داده است. اگرچه 
پاریس و برلین هم از تنش زدایی سخن گفته اند 
اما لندن در کنار هشدار درباره هرگونه جنگی، 
بر تحری�م مس�کو پافش�اری می کن�د. یک 
کارش�ناس معتقد اس�ت که تحوالت در مرز 
اوکراین درصورت تحریک روس�یه می تواند 

منجر به رویارویی شود. 

به موازات باال گرفت��ن گمانه زنی     ها درباره آینده 
تنش کنون��ی در مرزه��ای اوکراین با روس��یه، 
س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( حدود 
۴هزار نظامی را در قالب گردان های چندملیتی 
در اس��تونی، لیتوانی، لتونی و لهس��تان دارد و با 

تانک ها، پدافند هوای��ی و واحدهای اطالعاتی و 
نظارتی از آنها پش��تیبانی می کن��د. وزارت دفاع 
امریکا )پنتاگون( نیز در حالی از آماده باش 8هزار 
و ۵00 نظامی امریکایی برای اعزام به اروپا برای 
کمک به اوکراین خبر داد که همچنان واشنگتن 
تأکید دارد روس��یه قصد ندارد تن��ش را کاهش 
دهد. گزارش     ها حاکی از این اس��ت که نیروهای 
امریکایی ش��امل تیم های تیپ رزم��ی اضافی، 
پرسنل لجستیک، پشتیبانی پزشکی، پشتیبانی 
هوایی و نیروهای مأموریت های اطالعاتی، نظارتی 
و شناسایی است. جان کربی، سخنگوی پنتاگون 
خاطرنشان کرد که لوید آستین، وزیر دفاع امریکا 
خواستار آمادگی تعداد نامشخصی از نیروهای این 

کشور برای مقابله با احتماالت دیگر است. 
 لندن پیشگام تحریم مسکو

دفتر بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر  انگلیس 

پس از گفت وگو با دیگر کشورهای عضو ناتو در 
بیانیه ای اعالم کرده که رهبران توافق کردند، در 
صورت حمله مجدد روسیه به اوکراین، متحدان 
بای��د واکنش      هایی س��ریع از جمله یک بس��ته 
تحریمی بی س��ابقه را به اجرا درآورند. جانسون 
گفت: »کرملین باید متوجه ش��ود که اوکراین 
می تواند یک » چچن جدید « باش��د. اطالعات 
بسیار واضح اس��ت که ۶0گروه رزمی روسی در 
مرزهای اوکراین وج��ود دارد، طرح یک جنگ 
برق آسا که می تواند کی یف را از بین ببرد، طرحی 
اس��ت که همه می توانند ببینند. م��ا باید برای 
کرملین و روسیه کاماًل روشن کنیم که این یک 
گام فاجعه بار خواهد بود.«  لندن اعزام نیروهای 
رزمی را رد کرده اس��ت اما جانس��ون گفت که 
بریتانیا »پیش��گام ایجاد بسته ای از تحریم های 
اقتصادی« علیه روسیه است و او بعداً با متحدان 

بین المللی صحبت خواهد کرد. 
 لزوم گفت وگو برای حل مسئله

رئیس جمهور فرانس��ه نیز ش��امگاه دو     شنبه از 
لزوم پاسخ اتحادیه اروپا به پیشنهادهای امنیتی 
س��خن گفت و خواس��تار تالش برای کاهش 
تنش ش��د. کاخ الیزه همچنی��ن اعالم کرد که 
ماک��رون به زودی تم��اس تلفنی ب��ا والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه خواهد داش��ت. 
همزمان دولت آلمان نیز اعالم کرد که س��ران 
این کش��ور و دیگر اعضای اتحادیه اروپا ضمن 
اع��الم آمادگی برای حل مش��کالت امنیتی از 
طریق گفت وگو، خواستار کاهش تنش روسیه 

در مسئله اوکراین شدند. 
  ماهیت ناتو در ایجاد دشمن است

سید وحید کریمی، کارشناس مسائل اروپا درباره 
تحوالت اخیر معتقد اس��ت که هدف های دیگر 
در پس تحوالت اخیر قرار دارد. او می گوید: »در 
زمان ترامپ، روسیه از مسیر دشمنی با ناتو خارج 
شده بود و این خوشایند انگلیس و ناتو نبود. چون 
ماهیت ناتو در ایجاد یک دشمن بالقوه یا فرضی 
اس��ت. « وی افزود: »در دوران ترام��پ، چین را 
به عنوان دش��من بالقوه مطرح کردند و با خروج 
ترامپ از کاخ سفید، الزم بود که ناتو جایگاه خود 
را احیا و روسیه را مجدداً دشمن اول غرب قلمداد 
کند. به همین دلیل پیش زمینه ایجاد تنش بیش 
از قبل وجود داش��ت. همچنین زیر س��ایه تنش 
اوکراین، ناتو و مجموع غربی در حال بازس��ازی 
خود در اروپای شرقی هستند.«  وی معتقد است 
که در مجموع هدف جابه جایی است و اگر ناتو به 
اهداف خود برسد، احتمال تنش کاهش می یابد، او 
در عین اینکه روسیه را در شرایط واکنشی می داند 
که ناتو با آزار و تحریک روسیه، پوتین در شرایط 

حمله و اشغال بخشی از اوکراین قرار می دهد.
این کارش��ناس ناتو و اروپای غربی افزود: »اروپا 
گروگان گاز س��یبری اس��ت ولی ناتو و انگلیس 
مایل نیس��تند که اروپا همزیستی مسالمت  آمیز 
با روسیه داشته باشد و آتش بیار معرکه، انگلیس 
اس��ت آن هم از طریق ناتو. به نظ��ر من این یک 
دعوای درون غربی و یکی از نتایج برگزیت )خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا( محسوب می شود و این 
کش��ور می خواهد از طریق ناتو بر اروپای غربی و 

اتحادیه اروپا اشراف داشته باشد.«

یک گزارش جدید درباره اسالم هراسی در انگلیس که روز 
دو    شنبه منتشر شد نشان داده که مسلمانان انگلیس جزو 
گروه     هایی هس�تند که با بیش�ترین تبعیض     ه�ا مواجهند. 
به گزارش ف��ارس، به نوش��ته روزنامه »ینی ش��فق « تجزیه و 
تحلیل »دانش��گاه بیرمن��گام « و داده های مؤسس��ه »یوگو « 
نش��ان داد که 2۵/9 درصد از مردم انگلیس ک��ه اکثریت آن از 

طرفداران حزب محافظه کار و برگزیت هس��تند، دیدگاه های 
تبعیض  آمیز علیه مسلمانان دارند و مردم این کشور به مسلمانان 
نگاه تبعیض آمیزتری نس��بت به ادیان دیگ��ر دارند. اطالعات 
جمعیت شناختی افرادی که به احتمال زیاد عقاید اسالم  هراسی 
دارند در میان افراد مس��ن، طبقه کارگر، مردان و کسانی که به 
خروج از اتحادیه اروپا رأی داده ان��د و همچنین حامیان حزب 

محافظه کار به نخس��ت وزیری »بوریس جانس��ون« هس��تند. 
»اس��تفان جونز« نویس��نده اصلی این گ��زارش می گوید که 
تبعیض نسبت به اسالم و مسلمانان در انگلیس بین ثروتمندان 
و تحصیلکردگان رایج تر است. عموم مردم غیرمسلمان انگلیس 
سه برابر بیشتر احتمال دارد نسبت به اسالم نگرش منفی داشته 

باشند تا نسبت به ادیان دیگر. 

مذاک�رات1+4 همراه با امریکا برای بازگش�ت 
به توافق با ایران در حال�ی در پایتخت اتریش 
پیگیری می شود که اکنون نگاه       ها بیش از ایران 
متوج�ه اختالف�ات داخلی در تی�م مذاکراتی 
امریکا شده است. منابع امریکایی وجود شکاف 
در هیئ�ت دیپلماتی�ک این کش�ور را در وین 
تأیید کرده اند و گفته شده که چند عضو دیگر 
این تیم از ادامه کار کنار رفتن�د و وین را ترک 
کردند. اگرچه تالش شده سطح اختالفات میان 
دیپلمات های امریکایی به رس�انه      ها کش�یده 
نش�ود، اما ش�اید نبود مواضع هماهنگ میان 
اعضای دولت بایدن در برابر نحوه توافق با ایران 
بار دیگر به بن بست موقت در مذاکرت منجر شود. 
به گزارش »جوان«، وقتی در آبان امس��ال وزارت 
خارجه امریکا اعالم کرد که ماه هاس��ت در انتظار 
مذاکره بر سر توافق هسته ای در وین است، به ذهن 
کسی نمی رسید که تیم مذاکره کننده امریکایی در 
میانه گفت وگو      ها دچار اختالف نظرهای داخلی شود 
و آوازه این اختالفات در رسانه      ها نیز مطرح شود. در 
حال حاضر که حدود سه ماه از آغاز مذاکرات اخیر 
با ایران در وین می گذرد، سطح اختالفات داخلی 
میان دیپلمات های امریکایی به ح��دی بوده که 
روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال آن را »شکاف « 
نامیده است. این روزنامه بامداد سه       شنبه خبر داد که 
دو عضو دیگر تیم مذاکره کننده امریکایی به دلیل 
اختالف نظر با مواضع »رابرت مالی« سرپرست این 
تیم در قبال ایران، مذاکرات وی��ن را ترک کرده و 
به واشنگتن بازگش��تند. این روزنامه  امریکایی به 
نقل از افراد مطلع از روند مذاکرات وین نوش��ت: 
»با رس��یدن گفت وگوهای احیای برجام با ایران 
به مرحله حساس، در تیم مذاکره کننده امریکا بر 
سر سختگیری با تهران و زمان خروج از مذاکرات، 

اختالف       هایی پدید آمده است.«
بر اساس این گزارش، برخی اعضای تیم امریکا پس 
از اصرار به رویکرد سختگیرانه تر در مذاکرات رفع 
تحریم های ایران، تیم را ترک کردند یا از مذاکرات 
کنار کشیدند. حتی گفته شده اختالف میان تیم 
دیپلماتیک امریکا در وین تا بدانجاست که شاید 

این اختالفات ب��ار دیگر به بازگش��ت نمایندگان 
کش��ور      ها به پایتخت های خود برای مشورت های 

بیشتر منجر شود. 
 از اختالف تا شکاف

گ��زارش  انتش��ار  از  پی��ش  روز  چن��د 
»وال استریت ژورنال «  درباره اختالف میان هیئت 
دیپلماتیک امریکا، اعالم شده بود »ریچارد نفیو« 
که به معمار تحریم های هوشمند علیه ایران معروف 
است، از تیم مذاکره کننده و دیپلماتیک امریکا در 
وین جدا شده و به واشنگتن بازگشته است و اکنون 
مشخص شده که نه فقط نفیو، بلکه دیپلمات های 
دیگری نیز از تیم امریکایی در وین جدا ش��ده اند. 
»ریچارد نفیو« از مهم  ترین عناصر کلیدی دولت 
امریکا در دوران اوباما به شمار می رود و تحریم های 
امریکای دوران اوباما علیه ایران را که بعد      ها در دوره 
ترامپ نیز تداوم یافت، ساخته و پرداخته او می دانند. 
اکنون به نظر می رسد که تیم مذاکره کننده امریکا 
در وین بر سر تداوم مذاکرات  یا ترسیم تحریم های 
جدید علیه ایران دچار اختالف نظر است و همین 
اختالف نظر باعث ش��ده که نفیو و چند دیپلمات 
امریکایی دیگر از تیم مذاکره کننده دولت بایدن 

در وین جدا شوند. وال استریت ژورنال هم نوشته 
است به اطالعاتی دس��ت یافته که نشان می دهد 
اختالفات در تیم امریکا در رابطه با طیفی از مسائل 
از جمله اینکه »آیا مذاکرات را در اوایل دسامبر پس 
از بازگشت تیم جدید ایران به وین قطع کنیم یا خیر 
و همچنین اینکه چقدر در اجرای تحریم       ها سخت 

می توان عمل کرد « به وجود آمده است. 
این رس��انه امریکایی با تأکید بر اینکه باید توجه 
داش��ت که اینها تمام اختالف��ات درون تیم مالی 
نبودند، توضیح داد: »این اختالفات شکاف بزرگی 

را در تیم امریکا ایجاد کرده است.«
 عجله کاخ سفید برای توافق

مقامات امریکایی همواره ب��ا لحنی تهدیدآمیز 
نس��بت به پایان زمان مذاکره در وین هش��دار 
می دهند، اما یک طرف دیگر ماجرا حاکی از آن 
است که واش��نگتن حتی بیش از دیگر طرف      ها 
برای بازگشت به توافق هس��ته ای در وین عجله 
دارد. »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه امریکا 
نی��ز روز سه       ش��نبه در گفت وگو ب��ا خبرنگاران، 
ضمن هشدار درباره اینکه فرصت باقی مانده برای 
بازگشت به توافق بسیار بسیار کم است، در عین 

حال احتمال دستیابی به توافق را رد نکرد. 
عصر دو      ش��نبه »حس��ین امیرعبداللهیان « وزیر 
امور خارجه درباره گفت وگوی مستقیم با امریکا 
اعالم کرد بود: »اگر در روند مذاکرات به مرحله ای 
برسیم که رسیدن به یک توافق خوب با تضمین 
باال الزمه اش این باشد که سطحی از گفت وگو را با 
امریکا داشته باشیم، آن را نادیده نخواهیم گرفت.« 
 این سخنان وزیر خارجه بالفاصله با واکنش مقامات 
امریکایی روبه رو ش��د و »ند پرایس«، سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا چند س��اعت بعد از سخنان 
امیرعبداللهیان در کنفرانس خبری خود گفت که 
واشنگتن آماده مذاکرات مستقیم و فوری با ایران 
برای پیشبرد مذاکرات هسته ای است. سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا حتی تعیین پیش شرط برای 
بازگشت به برجام را رد کرد و گفت: »برخی اظهارات 
درباره لزوم آزادی چهار امریکایی زندانی در ایران، 
پیش شرط واشنگتن برای بازگشت به برجام نبوده 
است.«  ند پرایس گفت: »چیزی که فرستاده ویژه 
گفت این اس��ت که در حالی که چه��ار امریکایی 
بی گناه در گروگان ایران هستند، تصور بازگشت به 

توافق هسته ای برای ما بسیار سخت است.«
عالوه بر سخنگوی وزارت خارجه امریکا، »جن 
ساکی« سخنگوی کاخ سفید نیز شامگاه دو      شنبه 
در کنفرانس خبری خود گفت که واشنگتن آماده 
مذاکرات مستقیم و فوری با ایران برای پیشبرد 
مذاکرات هسته ای است. شتاب امریکا برای نهایی 
کردن توافق با ایران در ش��رایطی است که »جو 
بایدن«، رئیس جمهور امریکا یک س��ال پس از 
ورود به کاخ سفید در آستانه ارائه گزارش عملکرد 
خود در حوزه های مختلف به کنگره اس��ت. در 
حالی که بایدن در پایین       ترین س��طح مقبولیت 
عمومی در افکار عموم��ی امریکایی      ها قرار دارد، 
شاید دیپلمات های او در وین تالش دارند با نهایی 
کردن توافق هس��ته ای حداقل دستاورد دولت 
بایدن را در سیاست خارجی بازگشت به تعهدات 
پیشین عنوان کنند و از همین رو نیز امریکایی      ها 
بیش از دیگر طرف های مذاکرات برای دستیابی 

به توافق عجله دارند. 

26 درصد انگلیسی    ها به مسلمانان  نگاه تبعیض  آمیز دارند

وین در معرض تهدید اختالف داخلی تیم امریکا 
تیم های غربی ممکن است برای مشورت مجدد به پایتخت      ها برگردند


