
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6410 پنجش��نبه7بهمن1400| 24جمادیالثانی1443|

   رویکرد

  گزارش  2

فرار رو به جلوی امریکا و متحدان 
در پرونده های شکست خورده

بسیاری از گزاره ها و نشانه ها از مراکز فکری امریکایی یا دسته بندی های 
سیاسی دموکرات، شروع به کار بایدن را سرآغاز بازنگری در بسیاری 
از راهبردهای ملی و جهانی امریکا می دانس��تند و البت��ه در ماه های 
اولیه ریاست جمهوری بایدن، ش��اهد برخی گام ها هم بودیم، ولی در 
رویکردهای کالن یا حوزه های راهبردی مانند غرب آس��یا و تعامل با 
قدرت های بزرگ و رقیب و برخی سیاس��ت های امنیتی- نظامی، این 
بازنگری را ش��اهد نبودیم، بلکه بالعکس در ریل گذاری سیاست های 
افراطی و تنش ساز، جنگ افروز و جنایتکارانه و با عبور از قواعد و قوانین 

و رویه هایی که تا به حال از امریکا دیده شده بود، رفتار کردند.
این استمرار در رفتار سیاست خارجی بایدن، در برخی حوزه ها به نوعی 
حالت فرار به جلو دارد تا به هر دلیلی این پدیده را توجیه کنند. آنچه بدیهی 
است اینکه سیاست فرار به جلو و عبور از رویه ها، از یک سو به محدودیت 
گزینه های سیاس��ت خارجی امریکا، داللت دارد و از سوی دیگر چنین 
سیاستی به شکل طبیعی هزینه های افزایش یافته یا پیش بینی نشده ای 
برای امریکا ثبت خواهد کرد و تضمینی وجود ندارد که این استمرار در 
سیاست های ترامپ یا غیرعادی ش��دن و افراطی تر شدن سیاست های 
بایدن، نتایج حداقلی یا مناسبی هم دربر داشته باشد. در موضوع برجام، 
بایدن با همه تنگناهای اقتصادی، نرخ انرژی و پیامدهای آن و انتخابات 
میان دوره ای که ترامپ و جمهوریخواهان در کمین آن نشسته اند، درحالی 
راهبرد مذاکره و فشار حداکثری را حفظ کرده و به خوبی شاهد است که 

برج و باروی تحریم ها علیه ایران در حال فروپاشی است.
سیاست فرار به جلو با تنش آفرینی غیرعادی با روسیه و سپس چین به 
مرحله غیرعادی رسیده و این تصور را دنبال می کنند که با رفتارهای 
سؤال برانگیز و پرهزینه، می توانند روسیه و چین را متوقف کنند تا جایی 
که اکنون یک دلهره از جنگی تمام عیار با روسیه بر جامعه اروپایی سایه 
انداخته است. در پرونده های منطقه ای، با اینکه سخن از خروج از عراق 
و کاستن از حضور منطقه ای و تمرکز بر جنوب شرق آسیا مطرح بوده و 
فضای اخراج امریکا فعال تر از گذشته دنبال می شد، امریکا با صراحت 
از قصد باقی ماندن سخن می گوید و در یک کودتای وقیحانه انتخاباتی 
و ساختارسازی در پارلمان با روش های چماقداری و اکنون با به زنجیر 
کشیدن و اسارت قوه قضائیه عراق، تصور ربودن حاکمیت کامل عراق را 
دارد تا با گسترش منازعه و تنش و فتنه و جنگ در بین شیعیان، پروژه 

تقسیم عراق را مقدمه ای برای خروج خود قرار دهد.
در یمن که این پروژه را به لحاظ نظامی باخته اند و امیدی برای سیطره 
از طریق طرح سیاسی و مذاکراتی ندارند، دست به جنایت غیرعادی و 
بسیار فراتر از فجایع هفت سال گذشته می زنند و از بمب های هسته ای 
تاکتیکی برای ویرانی و کشتار بیشتر استفاده می کنند. تاوان دهی در 
قبال اینگونه رفتارهای جنایتکارانه در یمن یا کودتای وقیحانه در عراق 
یا دیگر سیاس��ت های امریکا در قبال روسیه و چین، با مشت آهنین و 
واکنش قانونی و دفاع مشروع در مقابل متجاوز امکانپذیر است که در 
گام نخست، امارات و ریاض باید این تاوان را بپردازند ولی در گام های 
بعدی مقاومت منطقه ای پاسخ هماهنگ و شبکه ای خواهد داد و امریکا، 

انگلیس و رژیم صهیونیستی هدف خواهند بود.
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 سفر رئیسی نشان دهنده ارتقای روابط راهبردی با روسیه 
»س��یمون باغداس��اروف«، نماینده سابق دومای روس��یه گفت: سفر 
سیدابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهور ایران به روسیه، به وضوح ارتقای 
سطح روابط ایران و روسیه تا مش��ارکت راهبردی پایدار را اثبات کرد. 
به گزارش ایرنا، باغداس��اروف که چندین س��ال عضو کمیسیون امور 
بین المللی دومای روسیه بوده و اکنون رئیس مرکز مطالعات کشورهای 
خاورمیانه و آس��یای مرکزی در این کشور اس��ت، اظهار داشت: همه 
برنامه های سفر رئیسی به مسکو، برای یک مقام عالی رتبه کشور دوست 
روسیه تدارک دیده ش��ده بود و والدیمیر پوتین بار    ها بر اهمیت باالی 

روابط مسکو و تهران تأکید کرده است. 
-----------------------------------------------------

  پهپادهای ایران موازنه قوا را در منطقه به هم  زدند
اندیشکده صهیونیستی »مطالعات راهبردی و امنیتی جروزالم« روز 
سه     ش��نبه در تحلیلی به قدرت پهپادی ایران در منطقه اعتراف کرد و 
نوشت پهپادهای ایرانی می توانند به تنهایی موازنه قدرت را در منطقه 
خاورمیانه )غرب آسیا( بر هم بزنند. در این تحلیل به نقل از »عاموس 
هارل« تحلیلگر نظامی گفته ش��ده که ایران پهپادهایش را به عنوان 
موازنه مقابل برتری هوایی اس��رائیل در نظر دارد. به باور نویسنده این 
تحلیل، اظهارات بنت و گانتس گواه »نگرانی فزاینده تل آویو « در مورد 
تهدید پهپادهای ایران اس��ت. در خاتمه این تحلیل نوش��ت شده که 

پهپادهای ایرانی می تواند به تنهایی معادالت بازی را تغییر دهد. 
-----------------------------------------------------

  پیش بینی میلیاردر امریکایی درباره سقوط امریکا 
میلیاردر امریکایی و مؤس��س بزرگ ترین صندوق پوشش ریسک جهان 
گفت: »چین در حال برنده شدن رقابت اقتصادی با امریکاست. « به گزارش 
فارس، »ری دالیو«، میلیاردر امریکایی و مؤسس بزرگ ترین صندوق پوشش 
ریسک جهان با نام »بریج واتر اسوسیتس« گفت: »امریکا در یک نزول نسبی 
به سر می برد درحالی که چین در حال رشد است.«  این میلیاردر امریکایی، 
خطرات سیاسی در امریکا را با رشد اقتصادی اخیر چین مقایسه کرد و گفت 
یک »احتمال معقولی« وجود دارد که هیچ یک از احزاب سیاس��ی بزرگ 

امریکا نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2024 را نپذیرند. 
-----------------------------------------------------

  وعده ممنوعیت حجاب و مسجد در فرانسه
نامزد راست افراطی فرانسه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
اعالم کرده که پوشیدن حجاب و ساخت مسجد را ممنوع خواهد کرد. 
»اریک زمور« نامزد راس��ت افراطی فرانس��ه برای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری این کش��ور که برنامه خود را در توئیتر منتش��ر کرده، اعالم 
کرد پوشیدن هرگونه لباسی که نش��ان دهنده اسالم باشد – از جمله 
حجاب- در اماکن عمومی ممنوع خواهد شد. همچنین ساخت مسجد 
و گلدسته نیز در فرانس��ه در صورت پیروزی زمور در انتخابات ریاست 
جمهوری ممنوع می شود. زمور همچنین تهدید کرده که فعالیت تمامی 

گروه های اسالمی در فرانسه ممنوع می شود. 

تالش برای شکست
 بن بست عادی سازی

امریکا گروه های عراقی را به جلسه ای در قبرس فراخواند
با وجود آنکه بیش از یک سال از عادی سازی روابط تل آویو و ابوظبی 
می گذرد، برخالف انتظارات غربی ها، عربستان هنوز روابط خود را با 
اسرائیل به حالت عادی درنیاورده و مقامات تل آویو در تکاپوی جلب 
نظر سعودی    ها برای عادی سازی روابط هستند. یائیر الپید، وزیر امور 
خارجه اس�رائیل نیز به تازگی به مس�ئله توقف فرایند عادی سازی 
روابط تل آویو با برخی کش�ورهای عربی حاش�یه خلیج فارس اشاره 
ک�رده و گفته ای�ن موضوع درب�اره عربس�تان زمان بر خواه�د بود. 
به گزارش »جوان«، پاییز س��ال گذش��ته  در آس��تانه برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا مقامات دو کش��ور عربی امارات و بحرین با فشار 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور شکست خورده ایاالت متحده و »بنیامین 
نتانیاهو«، نخست وزیر وقت اس��رائیل که این روز    ها درگیر پرونده قضایی 
خود اس��ت، توافق عادی س��ازی روابط با تل آویو را امضا کردند. در همان 
زمان بسیاری از رسانه های غربی گفتند که مقصد بعدی عادی سازی روابط 
اسرائیل پس از امارات و بحرین، کشور عربستان سعودی خواهد بود، اما این 
پیش بینی اکنون با گذشت بیش از یک سال هنوز محقق نشده و نمایش 
روند عادی سازی روابط با اسرائیل در نهایت با شکست نتانیاهو و ترامپ در 
انتخابات متوقف شد.  اکنون که قطار عادی سازی روابط با اسرائیل در همان 
ایستگاه ابوظبی متوقف ش��ده، »یائیر الپید « روز سه     شنبه در گفت وگو با 
رادیوی ارتش این رژیم که به رادیو گلگلتز معروف است، گفت که عربستان 

سعودی و اندونزی جزو گزینه های مهم برای عادی سازی روابط هستند. 
وزیر خارجه امور خارجه تل آویو در این ارتباط گفت: »اسرائیل عالقه مند به 
توسعه دامنه توافق هاست. اندونزی و عربستان سعودی ]در این زمینه[ جزو 

کشورهای بسیار پراهمیت هستند اما این مسئله زمانبر خواهد بود.«
 بی میلی عربستان به علنی سازی روابط 

به نظر می رسد که عربستان هنوز تمایلی به پیوستن به روند عادی سازی 
روابط با اسرائیل ندارد و کمتر از دو ماه پیش نیز »عبداهلل المعلمی« نماینده 
دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد عادی سازی روابط با اسرائیل 
را به ش��رط اجرای طرح صلح پیشنهادی ریاض در س��ال 2002 توسط 
تل آویو عنوان کرد.  در عین حال یک پای ثابت عادی سازی روابط اسرائیل 
با دیگر کشور    ها رهبران واشنگتن هس��تند و در شرایطی که دولت بایدن 
طی یک سال گذشته چندان دستاوردی در سیاست خارجی نداشته است، 
رئیس جمهور فعلی امریکا نیز به مانند سلف خود به تکاپو افتاده تا از نمد 
پوسیده عادی سازی، کالهی برای خود بسازد. وبگاه امریکایی »آکسیوس « 
ابتدای دی ماه خبر داده بود که »جو بایدن « وزیر امور خارجه امریکا با برخی 
مقامات اندونزی درباره امکان عادی سازی روابط با تل آویو گفت وگو کرده 
است. آکسیوس گزارش داده بود دولت فعلی امریکا قصد دارد بزرگ ترین 
کشور    هایی را که رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسند، وارد توافق 

عاد ی سازی روابط کند. 
 تالش برای کشاندن عراق به روند عادی سازی 

کارنامه مقامات دول��ت بایدن در پرونده عادی س��ازی رواب��ط با تل آویو 
خالی اس��ت و از این رو به تازگی واش��نگتن به این فکر افتاده که بن بست 
عادی س��ازی را فراتر از عربس��تان و این بار در عراق آزمایش کند. یکی از 
رهبران کمیته هماهنگی ش��یعیان نیز روز سه     شنبه خبر داد که امریکا از 
برخی از سیاستمداران عراقی دعوت کرده است که در یک نشست در قبرس، 
برای عادی سازی روابط با صهیونیست    ها شرکت کنند. »جبار المعموری « از 
رهبران کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به »االطار التنسیقی « )چارچوب 
هماهنگی( به پای��گاه خبری المعلومه گفت ک��ه امریکایی    ها در کنار این 
دعوت، به این سیاستمداران عراقی، مبالغ مالی نیز دادند و از کسانی دعوت 
شده است که حامی این عادی سازی هستند.  این مسئول عراقی تأکید کرد 
که باید این سیاستمداران عراقی در برابر افکار عمومی این کشور رسوا شوند 
و سرویس امنیتی عراق نیز این افراد را تحت تحقیق قرار دهد زیرا این افراد، 
به امنیت و قانون اساسی عراق، خدشه وارد می کنند.  حدود سه ماه پیش 
نیز نشستی غیردولتی در اقلیم کردستان عراق درباره عادی سازی روابط 
با اسرائیل برگزار ش��د که در همان زمان با واکنش های منفی گسترده ای 
روبه رو شد و بس��یاری در بغداد نشست یادش��ده را محکوم کرده و برخی 
رهبران سیاسی مانند »عمارحکیم « خواستار پیگرد قضایی برگزار کنندگان 
چنین نشستی شدند. براین اساس با توجه به واکنش  های منفی قبلی در 
عراق همراهی گروه های عراقی با درخواست امریکا برای شرکت در نشست 

عادی سازی در قبرس غیرمحتمل تر از همیشه به نظر می رسد. 

»طوفان یمن « رئیس رژیم صهیونیستی را
به ابوظبی کشاند

در کشاکش بحث   ها درباره کمک تل آویو به سیستم دفاع هوایی 
امارات، رئیس رژیم صهیونیس�تی هفته آینده به ابوظبی می رود. 
کمتر از دو هفته بعد از حمالت پهپادی موشکی انصاراهلل به ابوظبی، در 
حالی که دیروز »حمید عبدالقادر عنتر« مشاور نخست وزیر دولت نجات 
ملی یمن در صنعا بار دیگر هشدار داد که اگر امارات از ائتالف متجاوز علیه 
یمن خارج نشود، حمالت بیشتری از سوی یمنی    ها دریافت خواهد کرد، 
»اسحاق هرتزوگ« یک   شنبه آتی در اولین سفر رسمی یک رئیس رژیم 
صهیونیستی، به »ابوظبی « خواهد رفت. »یعدیعوت آحارانوت « نوشته 
که قرار اس��ت هرتزوگ در این سفر با »ش��یخ محمد بن زاید«، ولیعهد 
ابوظبی، »شیخ محمد بن راشد آل مکتوم « معاون رئیس جمهور و معاون 
نخست وزیر و نمایندگان جامعه یهودی دیدار کند. عالوه بر این، هرتزوگ 
»روز اسرائیل « را در نمایشگاه »اکس��پو 2020« در دبی افتتاح خواهد 
کرد. دفتر هرتزوگ، در بیانیه ای گفته که او ۳0 و ۳۱ ژانویه )یک   شنبه و 
دو   شنبه ۱0 و ۱۱ بهمن( در تالش برای تقویت روابط با کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس به امارات سفر می کند. هرتزوگ طی روزهای اخیر، بعد 
از حمله موشکی یمنی   ها به ابوظبی با »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی 
تماس تلفنی برقرار کرد. خبرگزاری رسمی امارات )وام( گزارش کرده که 
هرتزوگ، حمالت یمن به مواضعی در امارات را محکوم کرد و وی مدعی 
شد که رژیم صهیونیستی مخالف این حمالت است و »از همه اقدامات 
امارات در دفاع از امنیت و حاکمیت آن حمایت می کند.« دستور کار جزئی 
این سفر مشخص نیست ولی طی یک هفته اخیر منابع اسرائیلی گفته اند 
که امارات به دنبال توسعه زرادخانه خود با سامانه دفاعی اسرائیلی پس 
هدف گیری ابوطبی در عملیات » توفان یمن « است. روزنامه عبری زبان 
یدیعوت آحارانوت به نقل از منابع اسرائیلی ضمن اشاره به خرید و استقرار 
یکی از این سامانه    ها در ماه های اخیر توس��ط ابوظبی نوشت: زرادخانه 
مورد نیاز شامل سامانه های دفاعی ضد پهپاد است. رئیس اجرایی شرکت 
اسرائیلی اسکای الک که در زمینه تولید پدافند هوایی فعالیت دارد پس 
از عملیات بزرگ »طوفان یمن « که ابوظبی را مورد هدف قرار داد، گفت: 
»اکنون آنها )اماراتی ها( از ما می پرسند که چگونه می توانیم در اسرع وقت 

آنها را با لیست بلند باالی سامانه    ها مجهز کنیم.«
عالوه بر این، عملیات طوفان یمن، اسرائیلی   ها را نگران کرده که انصاراهلل 
ظرفیت هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی را هم به دست آورده است. 
آخر دی ماه روزنامه هاآرتض در مقاله ای به قلم یوس��ی ملمان نوش��ت 
که منطقه تحت کنترل انصاراهلل به این جنب��ش اجازه می دهد خطوط 
کش��تیرانی بندر ایالت در دریای س��رخ را تهدید کنند. به گفته ملمان، 
انصاراهلل پی��ش از این اس��رائیل را تهدید به حمله موش��کی کرده بود و 
نهادهای امنیتی باید با این تهدید به صورت جدی برخورد کنند. هاآرتص 
تأکید کرد که حمله به ابوظبی نشان داد که بندر ایالت اسرائیل نیز دیگر 
مصون نیست. وبگاه امریکایی »المانیتور « هم به تازگی از قول تحلیلگران 
اسرائیلی  نوشت: »جرئت و اراده حوثی ها، اسرائیل را نگران کرده و قدرت 
عالی آنها در حوزه موشکی و پهپاد   ها یک تهدید واقعی برای اسرائیل به 
ش��مار می رود. به طوری که بندر ایالت و تأسیسات هسته ای دیمونا در 
بانک اهداف حوثی    ها قرار دارد و آنها توانایی عالی برای پرتاب موشک    ها و 
پهپاد   هایی با برد 2هزار کیلومتر و اصابت دقیق به هدف دارند.«المانیتور 
نوشت که حمله به ابوظبی یک هشدار برای صهیونیست    ها بود. یمنی    ها 

این توانایی را دارند که نقاط حساس تری را در امارات هدف قرار دهند. 

غرب با  سوئیفت   تهدید کرد 
مسکو با انرژی 

مچ اندازی اقتصادی غرب و روسیه روی تخته نرد اوکراین 

هادیمحمدی

تنش    ها بین روسیه    گزارش  یک
و غ�رب ب�ر س�ر 
اوکراین از شاخ و شانه کش�یدن نظامی فراتر 
رفته و اهرم اقتصادی ه�م وارد کارزار رقابتی 
شده است. غربی    ها هشدار داده اند در صورت 
حمله روسیه به کی یف، دسترسی این کشور به 
سامانه بین بانکی س�وئیفت را قطع می کنند، 
مقامات مس�کو هم در واکنش به این سناریو، 
هشدار داده اند که با بستن شیرهای گاز، اروپا را 
از نعم�ت ان�رژی مح�روم خواهن�د ک�رد. 

بحران اوکراین هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد 
و غرب و روسیه از داشته های خود برای تحت فشار 
قرار دادن طرف مقابل اس��تفاده می کنند تا قدرت 
خود را به رقیب نشان دهند. هرچند مقامات مسکو 
بار    ها اعالم کرده اند که قصد حمله به خاک اوکراین 
را ندارند، اما غرب به رهبری امریکا اصرار دارند که 
روسیه آماده لشکرکش��ی به کی یف است و سعی 
دارند با هشدارهای نظامی و اقتصادی، روس    ها را از 
حمله احتمالی منصرف کنند. به گزارش خبرگزاری 

تاس، » به دنبال تنش های اخیر غرب به ویژه امریکا 
و انگلیس با روسیه بر سر ادعای حمله به اوکراین، 
یک بار دیگر برخی گمانه زنی     ها در کشورهای غربی 
درباره قطع دسترس��ی روسیه به شبکه بین بانکی 
سوئیفت مطرح شده اس��ت.  امریکایی    ها معتقدند 
که این اقدام به طور فوری و در درازمدت به اقتصاد 
روسیه آسیب وارد می کند.« این اولین بار نیست که 
درباره احتمال توقف دسترسی روسیه به سوئیفت 
صحبت شده اس��ت. برای اولین بار در سال 20۱4 
بود که به دنبال همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه 
به روسیه، پارلمان اروپا مصوبه ای با موضوع اخراج 
مسکو از سوئیفت تصویب کرد اما این مصوبه تاکنون 
شکل اجرایی به خود نگرفته است. باتوجه به اینکه 
اروپایی    ها دهها میلی��ارد دالر مبادالت اقتصادی با 
روسیه دارند، در صورت قطع دسترسی این کشور 

به سوئیفت، اروپا نیز متضرر می شود. 
از سوی دیگر، گزارش ها حاکی از آن است که امریکا 
در حال گفت وگو با متحدانش برای متقاعد کردن 
آنها در راستای تحریم روسیه در صورت حمله به 
اوکراین است. روزنامه آلمانی تبلوید بیلد، به نقل از 

منابع آگاه، نوشته که این تحریم    ها شامل محدود 
کردن صادرات تس��لیحات و نفت و گاز روس��یه 
است که می تواند برای این کشور ۵0 میلیارد دالر 
خسارت مالی به بار بیاورد. گفته می شود پیشنهاد 
این تحریم     ها از س��وی ویلیام برنز، رئیس سازمان 
سیا، و در طول سفر به برلین مطرح شده است. این 
مقام امریکایی از دولت آلمان خواسته واردات مواد 
اولیه از روسیه را متوقف کرده و جلوی بهره برداری 
از خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 را بگیرد. منابع 
آگاه به روزنامه آلمانی گفتن��د: » دولت برلین به 
واش��نگتن اطمینان داده در صورتی که روسیه به 
اوکراین حمله کند جری��ان گاز در خط لوله نورد 
استریم 2 برقرار نخواهد شد. « امریکا در سال های 
اخیر ت��الش کرده ب��ا وارد کردن انرژی از س��وی 
کش��ورهای دیگر، وابس��تگی اروپایی    ها به انرژی 
روس��یه را کاهش دهد اما تاکنون جایگزین های 

مناسبی پیدا نشده است. 
 هشدار مسکو 

اگرچه غربی    ها از اهرم اقتصادی برای تحت فشار 
قرار دادن روسیه بهره برداری می کنند اما مسکو 

هم ابزار    های��ی در اختی��ار دارد ک��ه می تواند در 
صورت نیاز در مقابل غرب به کار بگیرد. نیکوالی 
ژوراولف، س��ناتور ارشد روس��یه روز چهار    شنبه 
در واکنش به سناریوی غرب هش��دار داد که در 
صورت قطع دسترس��ی روسیه به س��امانه بین 
بانکی سوئیفت، کش��ورهای اروپایی وارد کننده 
محصوالت روسیه شامل نفت و گاز، از این منابع 
انرژی محروم خواهند ش��د. ب��ه گفته »نیکوالی 
ژوراولف«، اگرچه استفاده از س��امانه بین بانکی 
س��وئیفت اقدامی راحت و سریع اس��ت اما برای 
این کشور، س��وئیفت تنها راه انتقال دادن پول و 
وجوهات نیست. این قانونگذار ارشد مجلس اعالی 
روسیه البته هشدار داد:»در صورت قطع ارتباط 
این کشور با سوئیفت، کش��ورهای اروپایی دیگر 
قادر به دریافت و واردات گاز، نفت و فلزات از روسیه 
نخواهند بود. آیا آنها به چنین چیزی نیاز دارند؟ 
مطمئن نیستم.« نایب رئیس شورای فدراسیون 
روسیه که در مصاحبه با خبرگزاری تاس صحبت 
می کرد، افزود: »من مطمئن نیستم که کشورهای 
دیگر به ویژه کش��ور    هایی که از تجارت با روسیه 
سهمی قابل توجه دارند، از توقف دسترسی روسیه 
به سوئیفت حمایت کنند.« روسیه در برهه    هایی از 
اهرم انرژی برای تحت فشار قرار دادن اروپایی    ها 
استفاده کرده تا امتیازات بیشتری از غرب بگیرد. 
قطع انرژی روس��یه به اروپا، در ش��رایط کنونی 
می تواند شرکت های اروپایی و مردم این کشور    ها را 

در شرایط سختی قرار دهد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه روس��یه هم روز چهار    ش��نبه در 
جمع نمایندگان دومای دولتی درباره پیشنهادات 
مربوط به تضمین های امنیت��ی به غرب گفت: »ما 
اجازه نخواهی��م داد طرح    ها و درخواس��ت های ما 
در بحث های بی پایان خاتم��ه یابد و چنین خطی 
به وضوح قابل مشاهده اس��ت، ما اجازه نمی دهیم 
ابتکار عمل ما به پایان برسد«. الوروف گفت: »اگر 
پاسخ سازنده ای داده نشود و غرب به مسیر تهاجمی 
خود ادامه دهد، مسکو همانطور که رئیس جمهور ما 
بار    ها اعالم کرده است، اقدامات تالفی جویانه الزم را 
انجام خواهد داد«. روسیه در هفته های اخیر هشدار 
داده که اگر غرب با پیشنهادات این کشور موافقت 
نکن��د، از ابزارهای نظامی و فنی برای رس��یدن به 
خواسته هایش استفاده خواهد کرد. روسیه مخالف 
توسعه ناتو به سمت شرق است و به دنبال گرفتن 
تضمین های امنیتی از امریکا و متحدانش است تا 

این سناریو عملی نشود. 

گفت وگوه�ای احی�ای برج�ام ب�ه مرحله ای 
رس�یده ک�ه رؤس�ای هیئت   ه�ا ب�ه ج�ای 
کارشناس�ان، س�کان مذاکرات را در دست و 
مس�ئولیت تهیه متن را به عه�ده گرفته اند. 
به این ترتی�ب، برخالف اظه�ارات اخیر وزیر 
خارج�ه انگلی�س مذاکرات ب�ه زم�ان اتخاذ 
تصمیم سیاسی نزدیک می ش�ود نه بن بست. 

رایزنی   ها در چارچوب دور هش��تم مذاکرات وین 
به منظور رفع تحریم های امریکا علیه ایران ادامه 
دارد. حسین امیرعبداللهیان روز دو   شنبه با اشاره 
به آخرین تحوالت، از نزدیک شدن به مرحله ای 
خبر داد که مس��تلزم اتخاذ تصمیم مهمی است. 
وی خاطرنشان کرد: »مذاکرات فنی ما در آینده 
نه چن��دان دور به حد اش��باع می رس��د و ما باید 
تصمیم سیاسی بگیریم. « صبح همان روز سعید 
خطیب زاده، سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی نیز 
به بیانی دیگر ب��ه همین موارد اش��اره کرده بود: 
»پیشرفت  گفت وگو   ها در مسیر درست است. در 
هر چهار حوزه ای که اسناد برای گفت وگو داریم، 
پیشرفت های خوبی داشتیم البته در برخی اسناد 
پرانتز   ها و اختالف    ها کمتر ش��ده است. موفقیت 
بزرگ این بوده که بسیاری از ایده های ایران تبدیل 

به کلمات شدند از جمله در حوزه تضامین.«
  در پیچ و خم تهیه متن

تازه    ترین گزارش   ه��ا از وین مؤید این اس��ت که 
جلس��ات تهیه متن که پی��ش از این در س��طح 
کارشناس��ان و در قالب کارگروه   ها یا جلسات دو 
یا چند جانبه برگزار    می شد، طی روزهای گذشته 
در سطح رؤسای هیئت   ها و با حضور همه طرف   ها 
برگزار شده اس��ت و همانطور که انتظار می رفت، 
تضمین   ها و راس��تی آزمایی مح��ور مذاکرات در 

این جلسات بود. در حالی که این موضع گیری   ها 
و شواهد موجود از حساسیت این برهه از مذاکرات 
حکایت دارد تا جایی که بازگشت مذاکره کنندگان 
به پایتخت   ها برای رایزنی ه��ای نهایی نیز دور از 
ذهن نیست، روز سه    شنبه لیز تراس، وزیر خارجه 
انگلیس بار دیگ��ر به منفی باف��ی پرداخت: »این 
مذاکرات فوری است و پیش��رفت به اندازه کافی 
س��ریع نبوده اس��ت. ما ب��ه هم��کاری نزدیک با 
متحدان خود ادام��ه می دهیم، ام��ا مذاکرات به 
بن بست خطرناکی نزدیک می ش��ود.« وی که از 
زمان روی کار آمدن س��ابقه آشفته کردن فضای 
مذاکرات و مقصر جلوه دادن ای��ران را در کارنامه 
خود دارد، افزود: »ای��ران اکنون باید انتخاب کند 
که آیا می خواهد توافقی را نهایی کند یا مسئول 
فروپاشی برجام )توافق هسته ای( باشد و اگر برجام 

فرو بپاشد، همه گزینه    ها روی میز است.«

  گفت وگو درباره اولویت ها
البته برخالف لندن، طرف چینی و روسی دیدگاه 
دیگری دارند. وانگ کوان، مذاکره کننده ارش��د 
چین، چندی پیش ب��ه ایرنا گفته ب��ود که تمام 
طرف    ها برای رس��یدن به تواف��ق در کوتاه    ترین 
زمان مصمم هس��تند. میخائیل اولیانوف، رئیس 
هیئت روسیه نیز یک   شنبه گذشته پس از پایان 
نشست نمایندگان گروه ۱+4 و ایران که در واقع 
نخستین جلسه تمام طرف    ها خارج از چارچوب 
کمیسیون مشترک برجام بود به خبرنگاران گفت 
که مذاکره کنندگان مشغول گفت وگو درباره »یکی 
از مسائل مهم و با اولویت باال« هستند. همچنین 
اولیانوف در پیامی توئیتری با اشاره به نشست عصر 
سه    شنبه نوشت: »اعضای برجام )به جز ایران( و 
امریکا عصر دیدار کردند ت��ا وضعیت کنونی امور 
در گفت وگوه��ای وین را ارزیاب��ی کنند. همانند 

همیشه، روس    ها خوش بین تر بودند در حالی که 
همکاران غربی بدبین تر هستند. مناقشه قدیمی 

]ادامه دارد[- نیمه لیوان پر است یا خالی؟ «
  وعده های پوچ ترامپ

ند پرایس، س��خنگوی وزارت امور خارجه ایاالت 
متحده امریکا روز سه    شنبه در کنفرانس خبری، 
کارزار فش��ار حداکث��ری دولت دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین امریکا علیه تهران را شکستی 
فاحش خواند و بدون اش��اره به رویکرد مشابه در 
دولت دموک��رات امریکا تصریح ک��رد که دولت 
ترامپ وعده داده بود با سیاست فشار حداکثری 
علیه ایران به توافق بهتری با ایران خواهد رسید، 
می توان در برنامه هسته ای ایران وقفه ایجاد کرد 
و جامع��ه بین الملل را علیه ای��ران متحد کرد که 
هیچ کدام از اینها محقق نشد. وی سپس با اشاره به 
این موارد گفت: »برخالف آنچه ترامپ وعده داده 
بود، ]هم اکنون[ ما برنامه هسته ای ایران را به ارث 
برده ایم که با س��رعت به جلو می رود و در معرض 

نظام راستی آزمایی و نظارت قرار ندارد.«
ع��الوه ب��ر ای��ن، برخ��ی گزارش   ه��ا از اردوگاه 
امریکایی ها، از اختالف میان آنه��ا حکایت دارد. 
این در حالی اس��ت که خبرنگار ایرن��ا در وین از 
جابه جایی م��کان برگزاری جلس��ات گروه 4+۱ 
با امریکا هم خبر داد و با اس��تناد به مش��اهدات 
خود تصریح کرد: » اعضای برجام در غیاب ایران 
هرچند روز ی��ک بار با هیئ��ت امریکایی در هتل 
ماریوت که درست مقابل هتل کوبورگ قرار دارد، 
دیدار می کردند.«  وی دیروز اعالم کرد که جلسه 
سه    شنبه ش��ب در هتل کارلتون ریتز برگزار شد. 
برخی اخبار تأیید نش��ده حاکی است که هیئت 
اروپایی هم که در هتل ماریوت مستقر بود، به ریتز 

نقل مکان کرده است. 

در محافل غیر رس�می بحث   هایی مطرد ش�ده درب�اره اینکه 
موش�ک باران ابوظب�ی از ط�رف یمن، ممکن اس�ت ب�ر روند 
تنش زدایی که امارات با ایران ش�روع کرده، تأثیر بگذارد، ولی 
ابوظبی می گوید که همچنان دنبال تنش زدایی با ایران اس�ت. 
به گزارش پایگاه خبری عربی 2۱، النا نسیبه، نماینده دائم امارت در 
سازمان ملل دیروز در گفت وگو با شبکه س��ی ان ان گفت که امارات 
به رغم حمالت نیروهای یمنی، به مس��یر خود در راس��تای کاهش 
تنش با ته��ران ادامه می دهد. ای��ن دیدگاه امارات تح��ت تأثیر این 
واقعیت قرار دارد که ابوظبی از این واقعیت آگاه است که موشک باران 

ابوظبی از طرف انصاراهلل، به دلیل نقش منفی آن در جنگ یمن، به 
خصوص بدعهدی در توافق با انصاراهلل بر سر شبوه انجام شده است. 
طی هفته های اخیر، ش��هر مأرب در محاصره انصاراهلل قرار گرفته و 
در آستانه س��قوط بود که مداخله امارات به رغم توافق غیررسمی با 
انصاراهلل مانع سقوط مأرب ش��د. همین بدعهدی باعث شد یمنی   ها 
ابتدا دو   شنبه هفته قبل و س��پس دو   ش��نبه این هفته، ابوظبی را با 
موش��ک و پهپاد هدف قرار دهند، اقدامی که مس��تقل از مناسبات 
ایران با یمنی   ها رقم خورده اس��ت. حاال اظهارات نماینده امارات در 
سازمان ملل نیز نش��ان می دهد که مقام های ابوظبی به این واقعیت 

آگاهی دارند. نماینده دائم امارات در سازمان ملل به شبکه سی ان ان 
گفته که طی یک یا دو سال گذشته به شدت بر مسئله کاهش تنش 
در منطقه و ارتباط با بازیگران و ش��رکای منطق��ه تمرکز کردیم. ما 
مسیر کاهش تنش و به کارگیری دیپلماس��ی را ادامه خواهیم داد. 
به رغم استقرار سامانه های پاتریوت در این کشور، این نماینده اماراتی 
خواستار حمایت بیشتر ایاالت متحده امریکا از ابوظبی برای مقابله 
با موشک   هایی که از یمن شلیک می شود شد. نسیبه در ادامه مدعی 
شد، هدف نهایی امارات از مشارکت در ا   ئتالف متجاوز سعودی دفاع از 

خود و فشار بر انصاراهلل برای حل بحران از راه های سیاسی است. 

نگارش متن در وین به سطح رؤسای هیئت ها رسید

موشک های یمنی مانع تنش زدایی امارات با ایران نیست


