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  گزارش  2

توصیه دیفنس نیوز 
برای توقف میکرورآکتورهای پنتاگون

 از بیم ایران، روسیه و چین 
یک پایگاه خبری امریکایی که به انتش�ار اخب�ار نظامی می پردازد 
به کنگ�ره امریکا توصیه کرد ک�ه بودجه برنام�ه میکرورآکتورهای 
هس�ته ای پنتاگون را تصویب نکند، چراکه این رآکتورها هدف های 
اصل�ی موش�ک ها و پهپاده�ای رقب�ای ای�ن کش�ور خواه�د بود

به گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه دیفنس نی��وز، پنتاگون در دولت جو 
بایدن با طرحش برای خروج از افغانستان و تصمیمش برای پایان دادن 
به برنامه های مربوط به جنگ های امریکا در دو دهه گذش��ته، در حال 
برنامه ریزی برای رقابت های بلندمدت علیه چین و روس��یه اس��ت.  اما 
برای برنامه مربوط به میکرو رآکتورهای سیار پنتاگون موسوم به » پروژه 
پله « )Pele Project(  سال ۲۰۰۷ است.  پروژه پله که با هدف تأمین 
انرژی برای سربازان در مناطق دوردست طراحی شده، مناسب جنگیدن 
در مراحل پایانی جنگ است که فاقد تهدیدات سطح باال باشد تا طی آن 
کاروان های سوخت آسیب پذیر که از جمله منشأهای مهم تلفات سربازان 
امریکایی  هستند، حذف شود.  پایگاه دیفنس نیوز نوشته است: پنتاگون 
از کنگره تقاضا کرده ۶۰ میلیون دالر را در سال آینده میالدی روی پروژه 
پله صرف کند اما کنگره باید ترمز آن را بکش��د. نه فقط پروژه پله ریشه 
در س��ناریوهای نظامی نابجا دارد، بلکه برای ارتش های چین، روسیه، 
کره شمالی و حتی ایران از اهداف اصلی موش��ک های دقیق و پهپاد      ها 
و همچنین منش��أ تنش با هم پیمانان مخالف با انرژی هسته ای امریکا 
که انتظار میزبانی شان از این رآکتور      ها می رود، خواهد بود.  مسئله سر 
امکانپذیر بودن نیست. رآکتورهای کوچک مثل پروژه پله باید بتوانند به 
تأمین انرژی برق برای پایگاه       ها فعال در خط مقدم – سازگار با خودروهای 
دوگانه ساز – پرداخته و تقریباً نیاز به کاروان های سوخت را در خط مقدم 
برطرف کنند.  به گزارش دیفنس نیوز، مش��کل این است که تجهیزات 
تولید برق و دیگر زیرساخت های پشتیبانی در صدر فهرست های اهداف 
چین و روسیه هستند. جدید      ترین موشک های بالستیک چین توانایی 
حمل کالهک های مختلف را دارد در حالی که حمالت اخیر در عربستان، 
س��وریه و قره باغ مرگبار بودن موش��ک      ها و پهپادهای روسی، چینی، 
ترکیه ای و ایرانی را نش��ان دادند. این سالح       ها به یک تأسیسات رآکتور 

آسیبی فاجعه بار وارد می کنند. 
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 ادعای آلمان درباره تالش ایران برای دسترسی به اطالعات 
حساس 

سازمان اطالعات آلمان در گزارش ساالنه خود ادعا    هایی را علیه کشورمان 
مطرح و ایران را به تالش برای به دست آوردن اطالعات حساس این کشور 
متهم کرده است. به گزارش دویچه وله، سازمان اطالعات آلمان به تازگی 
گزارش امنیتی ساالنه خود را منتشر کرده است که در آن، دست کم در 
۲٥ مورد از ایران نام برده شده و ادعا    هایی را علیه کشورمان مطرح کرده 
است. این گزارش اطالعاتی درباره تهدید    ها و مخاطرات امنیتی برای این 
کشور در ۲۴۰ صفحه منتشر شده است. در بخش های مربوط به ایران در 
این گزارش ادعا شده است که جمهوری اسالمی فعالیت    هایی مخفیانه از 
جمله فعالیت های مربوط به جاسوسی در آلمان انجام می دهد. همچنین 
در این گزارش ادعا شده است که فعالیت های جاسوسی ایران و از جمله 
جاسوسی سایبری این کشور در آلمان در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال 
پیش از آن گسترش یافته است. سازمان اطالعات آلمان مدعی شده است 
که ایران، روسیه و چین با هدف تأثیرگذاری بر اذهان عمومی در آلمان 

اقدام به حمالت سایبری می کنند. 
-----------------------------------------------------

  عربستان یک نوجوان شیعه را اعدام کرد
مقامات سعودی با اتهام » خروج علیه ولی امر « و حضور در صف مخالفان 
یک نوجوان بازداش��تی را با دست بسته س��ر بریدند و جسدش را در 
مکانی نامعلوم سر به نیست کردند. به گزارش شبکه المیادین، مقامات 
عربستان رسانه    ها را از انتشار لینک های تسلیت به مناسبت اعدام آل 
درویش از اهالی القطیف منع کردند. صفحه توئیتری » فعال قطیفی « در 
توئیتی نوشت، ریاست امنیت کشور اجازه نداد خانواده آل درویش برای 
دریافت تسلیت، گروهی در واتس اپ تش��کیل دهد و با تهدید و رعب 
و وحشت آنها را وادار به س��کوت کرده است. سازمان اروپایی سعودی 
» ESOHR « هم در واکنش به این اعدام، در توئیتی نوشت، یک سال 
است که دولت عربستان ادعا می کند اعدام کودکان زیر سن قانونی را 
متوقف کرده اس��ت اما امروز مصطفی آل درویش را که در کودکی با 

اتهاماتی روبه رو شد، کشت. 
-----------------------------------------------------

  پروازهای سوریه به امارات از سر گرفته می شود
وزارت حمل و نقل سوریه اعالم کرد که پروازهای مستقیم از دمشق به 
مقصد دبی و شارجه از یک    شنبه آینده از سر گرفته می شود. طبق گزارش 
خبرگزاری سوریه )سانا(، وزارت حمل  و نقل سوریه از مسافران خواسته 
است با مراجعه به دفاتر شرکت هواپیمایی »السوریه للطیران « از بهای 
بلیت پرواز    ها و رزرو آن اطالع کسب کنند. قرار است شرکت هواپیمایی 
مذکور هر هفته س��ه پرواز به ش��ارجه و چهار پرواز به دبی انجام دهد. 
خبرگزاری سوریه گزارش کرد که پرواز    ها از فرودگاه بین المللی دمشق به 
دبی و شارجه از زمان شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود. امارات، عراق 
و عمان از نخستین کشورهای عربی بودند که پس از گذشت بیش از ۱۰ 

سال قطع روابط با سوریه، پرواز    ها به این کشور را از سرگرفتند. 
-----------------------------------------------------

  هشدار اون درباره وضع »حاد « غذایی کره شمالی 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در نشست کمیته مرکزی حزب حاکم 
هشدار داد که به دلیل طوفان سال گذش��ته و خسارات وارده به تولید 
غالت، دسترسی مردم این کشور به مواد غذایی دچار مشکل شده است. 
خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش��ی درباره نشست روز سه     شنبه 
کمیته مرکزی حزب کارگران ک��ره با حضور کیم جون��گ اون رهبر 
کره شمالی منتش��ر کرد. طبق این گزارش، رهبر کره شمالی وضعیت 
کنونی در این کشور در زمینه دسترسی به مواد غذایی و امنیت غذایی 
را »حاد « خواند و بر لزوم تالش دولت برای حل این مسئله تأکید کرد. 
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی در این باره نوشت: »کیم جونگ اون 
رهبر کره شمالی اذعان کرد که وضعیت غذایی در کره شمالی » حاد « 
است و این موضوع باعث به صدا در آمدن زنگ هشدار درباره کشوری 
شده که در دهه ۱۹۹۰ از یک قحطی ویرانگر آسیب دید و این قحطی 

صد    ها هزار نفر را کشت.«
-----------------------------------------------------

  مک کارتی: ایلهان عمر یهودستیز و ضد امریکا است
در ادامه فش��ار    ها علیه ایلهان عمر نماینده مس��لمان کنگ��ره امریکا 
به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیس��تی، کوین م��ک کارتی رهبر اقلیت 
جمهوریخواه��ان در مجل��س نمایندگان ب��ه دلیل توئی��ت نماینده 
مسلمان کنگره علیه تل آویو، اخراج او از کمیته روابط خارجی مجلس 
نمایندگان این کشور را خواستار ش��د. به گزارش وبگاه »هیل«، مک 
کارتی در مصاحبه با برنامه »فاکس و دوس��تان « شبکه »فاکس نیوز« 
گفت: »به نظر من، نانسی پلوس��ی باید ایلهان عمر را از کمیته روابط 
خارجی حذف کند. این فردی است که نه یک بار بلکه به دفعات نشان 
داده که یهودستیز است. همه اعضای هم حزبی خود او در کنگره هم 
در آخرین مورد )توئیت او( مجبور شدند که او را شماتت کنند«. طی 
روزهای اخیر، جمهوریخواهان و سران دموکرات  ها توئیت این نماینده 
مسلمان و سومالیایی تبار کنگره درباره حماس، طالبان، امریکا و رژیم 

صهیونیستی را محکوم کرده اند. 

نشانه های تزلزل عادی سازی
 روابط تل آویو با ابوظبی و خارطوم

تصمیم وزیر محیط زیس�ت رژیم صهیونیس�تی برای لغو قرارداد 
انتقال نفت خام امارات از مس�یر اراضی اش�غالی ب�ه مقصد اروپا 
از یک س�و و بدعه�دی صهیونیس�ت    ها و امریکایی    ه�ا در انجام 
طرح های توس�عه در س�ودان باعث ش�ده نگاه مثبت ب�ه توافق 
عادی سازی با تل آویو در ابوظبی و خارطوم به شدت زیر سؤال برود. 
عادی سازی رابطه میان امارات و صهیونیست ها، ۱٥سپتامبر ۲۰۲۰ در 
کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا رسمیت 
پیدا کرد. این توافق که قرار بود زمینه ساز گسترش روابط میان طرفین 
ش��ود حاال با یک چالش زیس��ت محیطی روبه رو ش��ده است. گزارش 
رسانه های صهیونیست حاکی از این است که سخنان تمار زندبرگ درباره 
لغو قرارداد انتقال نفت خام و تولیدات نفتی امارات به بازارهای اروپا از 
طرق خط لوله های نفتی در اراضی اشغالی که دریای سرخ و مدیترانه 
را به یکدیگر متصل می کند، می تواند س��رآغازی بر بحران دیپلماتیک 
میان امارات و رژیم صهیونیس��تی باش��د. گزارش رویترز حاکی از این 
اس��ت که ارزش این قرارداد بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دالر برآورد شده 
است. منابع ارشد در امارات به روزنامه اسرائیل الیوم گفتند، اگر دولت 
رژیم صهیونیستی واقعاً این قرارداد را لغو کند، این اقدام روابط دو طرف 
را بحرانی می کن��د و ثبات توافقنامه های ابراهیم��ی را به خطر خواهد 
انداخت.  سودان یکی دیگر از طرف های عادی سازی با صهیونیست    ها 
بود. گزارش روز چهار   شنبه شبکه کان  حاکی از این است که خارطوم نیز 
از نتایج عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و امضای توافق سازش 
راضی نیست. امریکایی    ها به سودان وعده سرمایه گذاری های هنگفت 
در بسیاری پروژه های زیرساختی در سودان را داده بودند اما منابع مطلع 
می گویند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. همچنین، سودان انتظار 
داشت جلسات متعددی با مقام های امریکایی و صهیونیستی درخصوص 
وعده های توافق سازش داشته باشد اما در هشت ماهی که از عادی سازی 
روابط می گذرد، فقط یک ب��ار اِلی کوهن، وزیر س��ابق اطالعات رژیم 
صهیونیستی به سودان سفر کرد اما نشستی با محوریت مسائل اقتصادی 

یا تجاری در سودان برگزار نشد. 

فلسطینی    ها حماس را   شایسته تر
از  تشکیالت خودگردان می دانند

نتیج�ه ی�ک نظرس�نجی پ�س از نب�رد »شمش�یر ق�دس « 
تش�کیالت  از  را  حم�اس  فلس�طینی    ها  می ده�د  نش�ان 
می دانن�د.  شایس�ته تر  رهب�ری  ب�رای  خودگ�ردان 
به گزارش فارس، یک نظرسنجی تازه نشان داده است که حمایت مردم 
فلسطین از حماس پس از پیروزی مقاومت در نبرد »شمشیر قدس « 

علیه دشمن صهیونیستی به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. 
براساس گزارش »روسیاالیوم«، مرکز پژوهش های سیاسی فلسطین با 
انجام یک نظرسنجی بین مردم این کشور، به این نتیجه رسیده است که 
پیروزی های حماس در مقابله با رژیم صهیونیستی،  تحول گسترده ای 
را در نزد افکار عمومی علیه تشکیالت خودگردان و رهبران آن به نفع 
»حماس « و مقاومت مسلحانه ایجاد می کند.  براساس این نظرسنجی، 
بیشتر فلس��طینی    ها با تصمیم تش��کیالت خودگردان برای به تعویق 
انداختن انتخابات در فلسطین مخالف هستند و حدود ۷۰ درصد آنها 
خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاس��تی هستند و معتقدند که 

»حماس « برای رهبری ملت فلسطین شایسته تر است. 
این نظرس��نجی با حاش��یه خطای 3 درصد، هفته گذشته به صورت 
مصاحبه مستقیم با ۱۲۰۰ فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه انجام 
شده که در نهایت نشان داد بیش از ٥3 درصد فلسطینی    ها حماس را 
برای رهبری فلسطین شایس��ته تر می دانند و فقط ۱۴ درصد جنبش 
فتح به رهبری »محمودعباس « را شایسته این موضوع می دانند.  این 
نظرسنجی همچنین نشان داده است که محبوبیت »محمود عباس « 
به عنوان رئیس تش��کیالت خودگردان کاهش یافته است و همچنین 
۷۷ درصد شرکت کنندگان معتقدند که حماس پیروز نبرد »شمشیر 
قدس « بوده و به همین نسبت معتقدند که مقاومت برای دفاع از قدس و 
اماکن مقدس آن وارد جنگ با اسرائیل شد نه به خاطر رقابت با جنبش 
فتح.  عالوه بر این، دوسوم شرکت کنندگان با تصمیم »محمودعباس « 
برای تعویق انتخابات اظهار مخالفت کرده اند و معتقدند که او این  کار 
را به خاطر ترس از نتایج و نه به خاطر مخالفت رژیم صهیونیس��تی با 

رأی گیری در قدس شرقی انجام داده است. 

کار بن سلمان در یمن  به امتیازدهی کشید
یک منبع سعودی ادعا کرد، ولیعهد عربستان سعودی حاضر شده 
در مقابل آتش بس به دولت یمن امتی�از بدهد. صنعا، پذیرش این 
امتیازدهی را به بازگشایی بنادر صنعا و الحدیده مشروط کرده است. 
محمد بن سلمان در طول جنگ یمن که بیش از هفت سال طول کشید 
تأکید داشت که ائتالف تحت رهبری ریاض می تواند بر یمنی     ها پیروز 
شود. وی حاال حاضر شده برای مذاکرات صلح به دولت نجات ملی صنعا 
به منظور توقف حمالت نظامی به عربس��تان امتی��از بدهد. یک منبع 
عالی رتبه سعودی در این مورد به سعودی لیکس گفت که میانجی های 
بین  المللی نیز از این موضوع مطلعند و هیئت عمانی که هفته پیش صنعا 
را ترک کرد این امتیازدهی جدید را به اطالع انصاراهلل و دولت در صنعا 
رسانده است. اطالعات به دس��ت آمده درباره جزئیات این امتیازدهی 
حاکی از این است که بن سلمان با پرداخت دهها میلیارد دالر به صنعا 
برای بازسازی نقاط تحت نفوذش��ان و نیز شناسایی حاکمیت آنها در 
شمال یمن موافقت کرده است و صنعا اگرچه از این امتیازدهی      استقبال 
کرده اما گفته باید فرودگاه صنعا و بندر الحدیده نیز بازگشایی شوند. 
جنبش انصاراهلل نیز اعالم کرد که چنانچه ائتالف به نامه هیئت عمانی 
پاسخ مثبتی بدهد، با برگزاری دور جدید مذاکرات در قطر موافق است. 
محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی دولت نجات ملی یمن 

تأکید دارد که این توافق نباید همانند توافق ریاض، صوری باشد. 
در راس��تای این تحوالت، وزارت امور خارجه امریکا با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که تیم لیندرکینگ، فرس��تاده این کش��ور به یمن را راهی 
عربستان می کند تا درباره آخرین تالش های انجام شده برای برقراری 
آتش بس در یمن رایزنی کند. پیش از این، احمد عوض بن مبارک، وزیر 
خارجه دولت مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی از پیشرفت 
در میانجی گیری عمان برای دستیابی به توافق آتش بس در یمن خبر 

داده و خواستار اعمال فشار اروپا بر صنعا شده بود. 

گروسی: برجام تا استقرار دولت جدید ایران
 احیا نمی شود

برجام تا انتخابات    گزارش  یک
28 خرداد که احیا 
نش�د هیچ، حاال صحبت   ها از احتمال کشیده 
شدن مذاکرات به بعد از تشکیل دولت جدید 
در ایران است. این پیش بینی سیاسی را دیروز 
مدی�رکل آژان�س بین المللی ان�رژی اتمی به 
عنوان غیرسیاس�ی    ترین فرد درگیر پرونده 
هسته ای ایران انجام داده، ولی از موضع دیگر 
طرف های درگیر هم می توان حدس زد که اگر 
قرار ب�ه احیای برجام باش�د، احتم�االً باید تا 
ک�رد.  صب�ر  بع�دی  دول�ت  تش�کیل 

به گزارش »ج��وان«، جوزف بورل، کمیس��یونر 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا می گوید که روز 
سه    شنبه در حاش��یه نشس��ت اتحادیه – اروپا- 
امریکا با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا مالقات 
کرده و با حس��اس خواندن وضعیت حول برنامه 
هس��ته ای ایران، به او گفته که »ما نزدیک توافق 
بر سر احیای برجام هستیم و نباید این فرصت را 
از دس��ت بدهیم .« خبرنگار از بورل پرسیده که 
واکنش جو بایدن چه ب��ود که بورل می گوید:»او 
لبخند زد.«  بورل البته توضیح داده که به »نتیجه 
مذاکرات خوش بین«  اس��ت ولی تأکید می کند: 
»در عرض چن��د هفته دیگر متوجه می ش��ویم 
کار   ها خوب به نتیجه می رسد یا نه.« چند هفته ای 
که بورل از آن صحبت کرده، هرچند ممکن است 
در فاصله بین انتخابات تا تشکیل دولت جدید در 
ایران در اواخر مردادماه ۱۴۰۰ باشد، ولی احتمال 
بیشتر این است که طرف های اروپایی و امریکایی 
مایل باشند، زمان توافق را تا تشکیل دولت جدید 
هم ک��ش بدهند، البت��ه اگر با توج��ه به ماهیت 

اختالفات باقی مانده، توافقی در کار باشد!
ای��ن مالحظ��ه سیاس��ی طرف ه��ای اروپایی و 
امریکای��ی را، رافائل گروس��ی، مدی��رکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی به ش��کلی صریح تر بیان 
کرد. گروس��ی به واس��طه س��مت خود به عنوان 
مدیرکل دیده بان هسته ای سازمان ملل، چهره ای 
غیر سیاسی محسوب می ش��ود، ولی به خصوص 
طی ماه های اخی��ر، موضع گیری های سیاس��ی 
کمی نداشته است. گروسی در گفت وگو با روزنامه 
ایتالیایی»ریپوبلیکا« که روز چهارش��نبه منتشر 
ش��د، هرچند تأیید کرده که مذاکرات »با مسائل 
فنی بس��یار پیچیده و ظریفی مواجه شده « ولی 
روشن کرده که آن چیزی که برای توافق مورد نیاز 
است »اراده سیاسی طرف    ها است. «  احتماالً این 
بخش از حرف های رافائل گروسی را بایستی ترجمه 
سیاسی »لبخند بایدن«  به اصرار جوزف بورل برای 
توافق سریع تر با ایران قلمداد کرد. گروسی در ادامه 
گفته است: »همه می دانند که در این برهه، ضروری 

است که منتظر دولت جدید ایران بمانیم.«
اراده سیاس��ی برای ت��داوم مذاکرات ت��ا بعد از 
انتخابات و ش��اید بعد از تش��کیل دولت جدید، 
در موضع گیری دیگر مقام های اروپایی مستتر 
اس��ت. »انریکه مورا« معاون ج��وزف بورل روز 
سه    ش��نبه مقابل هتل محل برگزاری مذاکرات 
وین ، هرچند تأیید کرد که حتی بر س��ر »موانع 
کلیدی « در مذاکرات نیز پیشرفت    هایی حاصل 
شده، ولی گفت که نمی تواند بگوید که دور فعلی 
مذاکرات وین، دور آخر مذاکرات است یا خیر. او 
توضیح داد: »واقعاً نمی دانم. منظورم این است که 
در حال حاضر قطعاً ]به توافق نهایی[ نزدیک تر 
ش��ده ایم ام��ا نمی دان��م.«  همزمان،»میخائیل 

اولیانوف « نماینده مس��تقر روس��یه در وین در 
گفت وگو با اینترفکس گفت��ه که حصول توافق 
در خصوص احی��ای برجام تا قب��ل از انتخابات 
ریاست جمهوری ایران »امکانپذیر نیست« ولی 
حرف��ی از توافق در فاصله انتخابات تا تش��کیل 

دولت هم نزده است: »مذاکرات ادامه می یابد.«
 »موانع کلیدی « چیست؟

منابع غیر رس��می در امریکا از روز     شنبه که دور 
جدید مذاکرات در وین شروع شده، تأیید کرده اند 
ک��ه ۷۰-۸۰ درصد اختالفات بی��ن طرفین حل 
شده است. ظاهراً اختالفات باقی مانده، همان دو 
گره پیچیده »اول ایران ی��ا اول امریکا« و »نحوه 
راستی آزمایی لغو تحریم ها« است که طرفین از 
ابتدا درباره آنها اختالفات نظر داش��ته اند و برای 
خرید زم��ان، آنها را به آخ��ر کار محول کرده اند. 
»جوزف بورل« روز سه    شنبه در اندیشکده آلمانی 

»جرمن مارشال فاند« ضمن تأیید این معضالت 
توضیح داد که گره کار در مذاکرات وین، بر س��ر 
ترتیب و توالی احیای برجام اس��ت، یعنی اینکه 
به گفته او »تحریم    ها یکجا برداش��ته ش��ود یا به 
تدریج«. میخاییل اولیانوف، نماینده روس��یه در 
وین هم دیروز درگفت وگو با اینترفکس، از همان 
چالش��ی صحبت کرد که بورل آن را بیان کرده 
است:»سؤال اصلی فعاًل این است. ما باید به توافق 
برسیم که چه کس��ی، چه کاری را و در چه بازه  
زمانی باید انجام بدهد تا نتیجه نهایی بشود احیای 
کامل برجام. «  عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد 
ایرانی در وین، امکان انعطاف ایران در موضوعات 
کلیدی را چیزی تقریباً نزدیک به صفر می داند: »ما 
قبالً تصمیمات سخت خود را گرفته ایم و در برجام 
ماندیم. آمادگی داریم مذاکرات را تا جایی که آنها 
بتوانند به تصمیم برسند، ادامه دهیم.«  او تأکید 
کرده است: » االن زمان تصمیم گیری طرف های 

مقابل است.« 
 شرایط دوگانه اروپا- امریکا 

تحت چنین شرایطی، امریکا و طرف های اروپایی 
اکنون با شرایطی دوگانه و متضاد روبه رو هستند. 
آنها از یک طرف نمی خواهند تا مش��خص شدن 
نتیجه انتخابات و ]احتماالً[ استقرار دولت جدید 
در پاستور و همچنین ارزیابی از تمایالت هسته ای 
دولت  احتمالی ایران، به توافق برسند. »اختالفات 
کلیدی « اروپا و امریکا بر س��ر احیای برجام نیز 
همچنان ادامه دارد، اختالفاتی که به گفته عباس 
عراقچی، » بدون تحقق این م��وارد، ایران توافق 
نخواهد کرد« . رهبران دو سوی آتالنتیک همزمان 
با مشکل زمان دست و پنجه نرم می کنند، زمانی 
که هر روز و ساعت آن برنامه هس��ته ای ایران را 
گسترده تر خواهد کرد و این روند ممکن است بعد 
از انتخابات ۲۸ خرداد نیز تشدید شود. این نگرانی 
در بیانیه دیروز آنها منعکس شده است. اتحادیه 
اروپا و امریکا در بند 3۴ بیانیه سی وش��ش بندی 
موسوم به دستورکار تجدید شراکت فراآتالنتیک، 
هرچند » ب��ر حمایت از تالش ه��ای دیپلماتیک 
جاری در شهر وین که با هدف تسهیل بازگشت 
ایاالت متحده ب��ه برنامه جامع اقدام مش��ترک 
)برجام( از یک سو و اجرای کامل و مؤثر این توافق 
از سوی ایران و ایاالت متحده از سوی دیگر برگزار 
می شود « تأکید کرده اند، ولی گفته اند:»ما مشترکاً 
از اقدامات ناسازگار با برجام که از سوی ایران انجام 

شده اند نگرانیم. 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده می دانند که در کنار 
بازگشت به اجرای کامل و مؤثر تعهدات هسته ای 
ایران، رفع تحریم جزو بخش های اساس��ی این 
توافق است. برجام کماکان برای تضمین ماهیت 
صرفاً صلح آمیز برنامه هس��ته ای ای��ران و حفظ 
معماری منع اشاعه هسته ای در جهان از اهمیت 
حیاتی برخوردار اس��ت«. دومینی��ک راب، وزیر 
خارجه انگلیس هم سه    ش��نبه در جلسه پارلمان 
انگلیس گفت:» ایران به طور سیستماتیک در حال 
عدم پایبندی به برجام اس��ت و ما که با شرکای 
اروپایی و با امریکا، چین و روس��یه در این زمینه 
همکاری می کنیم، انتظار و درخواست بازگشت 

به پایبندی کامل را داریم.«

در پی باالگرفتن تنش های اقتصادی و نظامی 
بین امریکا و چین، مقام های آگاه امریکایی از 
طرح پنتاگون در ساخت یک پایگاه دریایی در 
اقیانوس آرام برای مواجه�ه محتمل با ارتش 
چین خب�ر دادند. دفتر امور تای�وان در دولت 
چین هم ب�ا تأکید ب�ر واکنش ج�دی پکن به 
هرگون�ه تبانی کش�ورهای غربی در مس�ئله 
تای�وان، گفت چی�ن هرگز دخال�ت نیروهای 
خارج�ی در این موض�وع را تحم�ل نمی کند. 
امریکا که در سند راهبردی خود چین را به عنوان 
تهدید اصلی در عرصه جهانی معرفی کرده است، 
درصدد است استحکامات نظامی خود در مرزهای 
رقیب را تقویت کند. در همین راس��تا، مقام های 
آگاه امریکایی روز چهار     ش��نبه از طرح پنتاگون 
)وزارت دفاع امری��کا( برای س��اخت یک پایگاه 
نظامی در اقیانوس آرام برای مواجهه با ارتش چین 
خبر دادند. وبگاه »پالتیکو « به نقل از دو مقام آگاه 
نوشت که پنتاگون می خواهد یک پایگاه دریایی 
برای مواجهه با ارتش چین در منطقه تأس��یس      
کند. به گفته این مقام های امریکایی، وزیر دفاع 
امریکا در پی دریاف��ت بودجه برای انجام این کار 
است. یک مقام مطلع در این زمینه گفت: »در حال 
بررسی تعدادی از پیش��نهاد     ها در هند-اقیانوس 
آرام و سرتاسر این بخش هستیم تا فعالیت های 
خود را بهتر هماهنگ کنیم. اکنون زمان ش��روع 
کار است، هنوز جزئیات و مشخصات بسیاری برای 
نهایی شدن وجود دارد.« یک مقام سابق پنتاگون 
نیز گف��ت که وزارت دف��اع امری��کا درپی خارج 
ساختن منابع نظامی و مالی خود از خاورمیانه به 
اقیانوس آرام است. به گفته مقام های امریکایی، 
»ساخت پایگاه دریایی همانند پایگاه دریایی ناتو 

در اروپا در دوره جنگ سرد است.« این درحالی 
اس��ت که در تازه      ترین ارزیابی بخش های نظامی 
امریکا آمده اس��ت که ناوه��ای هواپیمابر امریکا 
در تیررس موش��ک های ابرفراص��وت چین قرار 
دارند. به گزارش وب��گاه »نیروی دریایی امریکا« 
مدیر آژانس موشکی امریکا وابسته به پنتاگون در 
روزهای گذشته گفت که ناوهای هواپیمابر امریکا 
اینک با خطراتی از جانب دشمنان ایاالت متحده 
مواجه هستند. ارتش چین نیز در روزهای گذشته 
قابلیت های خود در استقرار و شلیک موشک های 
بالس��تیک که برای حمله به ناوه��ای هواپیمابر 
امریکا تهیه شده را به نمایش گذاشت. به نوشته 
وب��گاه »واش��نگتن اگزمینر« »جیانگ فنگ « از 
مقام های ارشد نظامی چین گفت که ارتش این 

کشور موش��ک های »دانگ  فنگ -۲۶ « را که به 
قاتل ناوهای هواپیمابر امریکا معروف هس��تند، 
در یک رزمایش آبی، خاکی از قبل اعالم نشده به 
نمایش گذاشت. تأسیس      پایگاه جدید امریکا در 
مرزهای دریایی چین، پس از آن انجام می ش��ود 
که در نشست اخیر گروه ۷، به پیشنهاد جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا طرح ۴۰ تریلیون دالری برای 

مقابله با سیاست های چین تصویب شد. 
 هشدار و قدرت نمایی پکن 

با افزایش مداخالت امریکا در امور داخلی چین، 
دفتر امور تایوان در دولت چین با تأکید بر واکنش 
جدی پکن به هرگونه تبانی کشورهای غربی در 
مسئله تایوان، گفت چین هرگز دخالت نیروهای 
خارجی در این موضوع را تحمل نمی کند. بعد از 

ورود گسترده هواپیماهای نظامی چین به حریم 
هوایی تایوان در روز سه شنبه، دولت پکن بر لزوم 
برخورد ب��ا دخالت نیروهای خارجی در مس��ئله 
تایوان تأکید کرد. ما ش��یائوگوانگ، س��خنگوی 
دفتر امور تایوان در دولت چین روز چهار     ش��نبه 
طی نشست خبری تأکید کرد پکن هرگز دخالت 
نیروه��ای خارجی در مس��ئله تای��وان را تحمل 
نکرده و ب��ه هرگونه تبانی کش��ورهای غربی در 
این خص��وص واکنش جدی نش��ان خواهد داد. 
به نوش��ته خبرگ��زاری »رویت��رز«، وی با بیان 
اینکه دولت تای��وان مقصر تنش ه��ای اخیر در 
منطقه اس��ت گفت از نظر چی��ن، تایپه در حال 
توطئه کردن با کشورهای خارجی است تا بتواند 
رسماً از پکن جدا ش��ود. این مقام چینی توضیح 
داد: »ما هرگ��ز تالش      ها برای جدای��ی یا دخالت 
گس��تاخانه نیروهای خارجی در مس��ئله تایوان 
را تحمل نمی کنیم، پس ما مجبور هس��تیم که 
واکنش محکمی به اینگونه اقدامات برای تبانی 
نشان دهیم«. روز سه      شنبه وبگاه نشریه امریکایی 
»نیوزویک « ادعا کرد ۲۸ فروند هواپیمای نظامی 
چین ش��امل چندین جنگنده و بمب افکن های 
اتمی وارد حریم هوایی تایوان شدند. به رغم تعهد 
رسمی واش��نگتن به پکن، طی س��ال های اخیر 
رؤسای جمهور امریکا از هر دو حزب جمهوریخواه 
و دموکرات اقداماتی مغایر با سیاست چین واحد از 
قبیل فروش تسلیحات نظامی و برقراری مراودات 
دیپلماتیک با تای��وان انج��ام داده اند. همچنین 
نیروی دریایی امری��کا چندین بار و به بهانه دفاع 
از آزادی ناوبری در آب های بین المللی و به قصد 
حمایت از جدایی طلبان تایوان، کشتی های جنگی 

خود را از تنگه تایوان عبور داده است. 

با تأسیس یک پایگاه دیگر در شرق دور صورت می گیرد

پروژه پنتاگون برای ناآرام سازی ضدچینی اقیانوس آرام

امریکا و طرف های اروپایی اکنون با شرایطی 
دوگانه و متضاد روبه رو هستند. آنها از یک 
طرف نمی خواهند تا مشخص شدن نتیجه 
انتخابات و ]احتماالً[ استقرار دولت جدید 
در پاس�تور و همچنین ارزیابی از تمایالت 
هس�ته ای دولت  احتمالی ایران، به توافق 
برسند. »اختالفات کلیدی « اروپا و امریکا 
بر سر احیای برجام نیز همچنان ادامه دارد، 
اختالفاتی که به گفته عباس عراقچی، » بدون 
تحقق این موارد، ایران توافق نخواهد کرد«


