
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6481 ش��نبه24ارديبهش��ت1401| 12ش��وال1443|

  گزارش  2

هجوم راهبردی امریکا و انگلیس
 به  شبه قاره

جنگ اوکراین و برنامه های جهانی امریکا و انگلیس برای نظم تک قطبی 
جهانی که به اولویت مهار و مدیریت روس��یه و چین تأکید بیش��تری 
تولید کرده، بر اهمیت جایگاه ژئوپلتیک و جغرافیاسازی برای گشودن 
جبهه های جدید بحران سازی علیه روسیه، چین و ایران، افزوده است.

کودتای سفید در پاکس��تان و س��رعت تحرکات امریکا و انگلیس برای 
ساماندهی س��اختارها و رویکردهای آنان در پاکس��تان به عنوان جبهه 
پشتیبانی کننده از برنامه امریکا و انگلیس در افغانستان و سپس آسیای 
میانه، بر این ارزیابی تأکید دارند. بر همین اس��اس تمامی ظرفیت های 
ارتباطی و نفوذ و هماهنگ سازی از سوی امریکا و انگلیس بر ثبات سازی 
مطلوب در پاکستان قرار گرفته و از طریق خلیل زاد، آرام سازی عمران خان 
و حزب او که ظرفیت های خود را برای به چالش کش��یدن ساختارهای 
کودتایی متمرکز کرده اند، دنبال می ش��ود و دس��تگاه های اطالعاتی و 
نظامی پاکستان وارد مرحله جدیدی از همکاری و بده بستان با امریکا و 
گسترش آن در افغانستان شده اند. در این دستورکارها، احتمال اقدامات 
نظامی نیز دیده ش��ده و حذف و ترور یا عملیات های ویژه برای س��اکت 
کردن و همراه کردن جریان های مزاحم در پاکستان و افغانستان، منتفی 
نیست. این شتاب و تحرک ویژه به دلیل نیازهای راهبردی و ژئواستراتژیک 
امریکا و انگلیس است تا فرصت و ظرفیت های تحقق استراتژی جهانی 
خود را میسر و در دس��ترس بدانند. در این برنامه اضطراری و پرتحرک، 
برخی جریان  ها اگر همراهی نکنند، باید قربانی و متحمل فشارهای جدید 
شوند، حاصل این تحرک و استراتژی امریکایی و انگلیسی، تسلط کامل در 

پاکستان و افغانستان است و این گونه هدفگذاری شده است.
بدیهی اس��ت که امریکا و انگلی��س ویژگی  و ش��اخص های فعلی در 
پاکستان و افغانستان را مطلوب و متناسب با مطالبات استراتژیک خود 
نمی دانند و لذا سیاست چماق و هویج در قبال بازیگران ناهمسو، در 
پاکستان و افغانستان در دستور کار آنهاست و سیاست فریب و چانه زنی 
و همراه س��ازی را خلیل زاد و ابعاد دیگر س��اماندهی را دس��تگاه های 
اطالعاتی در همکاری مش��ترک دنبال خواهند کرد. ای��ن تصویر از 
تالش های هدفگذاری ش��ده، به مفهوم مرحله جدی��دی از بی ثباتی 
و تنش آفرینی و بحران است که س��رریز برنامه ریزی شده آن متوجه 
محیط منطقه ای و بازیگران اصلی آن است.  استقرار خلیل زاد از چند 
ماه قبل در دوحه و سازماندهی و آموزش کماندوهای افغانستانی که 
بخش گزینش ش��ده ارتش و دس��تگاه های امنیتی دوره اشرف غنی 
می باشند، قرار است پیاده نظام و اهرم فشار نظامی اقدامات امریکا در 
برخی استان های جنوبی افغانستان باشند تا داعش نیز، پتانسیل های 
خود را حفظ و گس��ترش داده و طالبان افغانس��تان در طرح فریب و 
تطمیع اقتصادی و سیاسی و به رسمیت شناخته شدن، از دشمن به 

همکار تبدیل یا مجبور به همکاری شود. 
ان فضای امنیتی، پیامده��ای راهبردی برای محیط همس��ایگان در 
بردارد و نیازمند ارزیابی دقیق تر و اقدامات متناس��ب خنثی س��ازی 
و هماهنگی ه��ای راهبردی با بازیگران مؤثر اس��ت. اگ��ر چینی ها در 
استراتژی اقتصادی خود در جهان، با کابوس امریکا و غرب در مسابقه 
نظام جهانی مواجه هستند و قدرت یابی روسیه، مزاحم  منافع راهبردی 
امریکا در اروپا و عرصه های جهانی اس��ت، امری��کا و انگلیس از طریق 
انتقال بحران ها و بن بس��ت های خود به همه جهان، با راهبرد آشوب و 
بی ثباتی و بحران های گوناگون امنیتی و مواذ غذایی و انرژی، به دنبال 
یک محصول ژئو استراتژیک هستند و امید دارند از طریق قربانی کردن 
مردم و کشورها و حتی حوزه های اقتصادی در غرب به سلطه شیطانی 

خود در جهان استمرار داده و نظم استعماری خود را حفظ کنند. 
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 رایزنی بغداد و ریاض درباره مذاکرات ایران و سعودی
پس از اعالم برگ��زاری دور پنجم گفت وگوهای میان ایران و عربس��تان 
سعودی، وزیر امور خارجه عراق و همتای سعودی او درباره پیشبرد این 
گفت وگو    ها رایزنی کردند. به گزارش فارس،  بنابر بیانیه وزارت امور خارجه 
عراق، فؤاد حسین، وزیر خارجه این کشور در این دیدار تأکید کرده است 
که بغداد تمام تالش خود را به کار خواهد بست و از روابط خود به منظور 
ایجاد فرصتی مناسب برای توافق میان تهران و ریاض بهره خواهد گرفت. 
طبق این بیانیه، »دو وزیر به روابط دوجانبه عربستان سعودی و ایران و 
بهبود آن در حوزه     هایی مشخص پرداخته اند و بر لزوم تداوم گفت وگو    هایی 
که میان تهران و ریاض در بغداد آغاز ش��د، تأکی��د کرده اند«. دو طرف 
همچنین در این دیدار بر پیشبرد راهکارهای مسالمت آمیز برای تأمین 

امنیت و ثبات و همکاری به منظور تحقق صلح و توسعه تأکید کردند. 
-----------------------------------------------------
 شکنجه شدید ۲5 یمنی و شهادت 7 نفر به دست نظامیان سعودی

وزارت بهداشت یمن روز جمعه اعالم کرد که نظامیان ارتش سعودی در 
منطقه »الرقو« واقع در استان صعده، ۲۵ غیرنظامی یمنی را تا سر حد 
مرگ شکنجه کرده اند. به نوشته وبگاه سبأنت، در این بیانیه آمده است که 
هفت تن از شکنجه شدگان در نهایت جان خود را از دست داده  و پیکرشان 
به بیمارستان »جمهوری « در صعده منتقل شده است. این افراد با اتصال 
برق و همچنین غرق مصنوعی شکنجه شده اند. وزارت بهداشت یمن با 
محکومیت شدید این اقدام و بیان ضدیت آن با قوانین بشری و جهانی، 
از س��کوت مجامع بین المللی انتقاد کرد. در این باره نهاد حقوق بشری 
»عین« نی��ز در بیانیه ای اعالم کرد که احتمال افزایش کشته  ش��دگان 
وجود دارد و این اقدام چهره حقیقی نظام سعودی »وهابی-تکفیری « را 
که تحمل همزیستی با دیگران را ندارد، بر مال کرد و نشان داد که تمامی 

ادعا    ها در مورد انجام اصالحات در عربستان دروغی بیش نیست. 
-----------------------------------------------------

  رایزنی نظامی امارات و امریکا
محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد و معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح 
امارات در دیدار با مایکل کوریال، فرمانده ستاد فرماندهی نیروهای مرکزی 
امریکا )سنتکام( روابط دوستانه و همه جانبه میان دو کشور را مورد بحث 
و بررسی قرار داد. به گزارش شبکه روس��یا الیوم، دو طرف در این دیدار 
بر گسترش و تقویت همکاری های مش��ترک در تمامی سطوح نظامی 
دفاعی در چارچوب روابط راهبردی دو کشور تأکید کردند. براساس اعالم 
رسانه های اماراتی،  دو طرف همچنین تعدادی از مسائل و قضایای مورد 
اهتمام مشترک منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
-----------------------------------------------------

  ادعای تعرض »پ.ک.ک « به کنسولگری ترکیه در فرانسه
رس��انه های ترکیه ای از تعرض عده ای افراد ناش��ناس به کنسولگری 
این کشور در فرانسه خبر دادند  و مدعی شدند که گروه های وابسته به 
»پ. ک.ک « این اقدام را انجام داده اند. منابع یادش��ده در گفت وگو با 
خبرگزاری »آناتولی« در این خصوص گفتند که تعدادی افراد ناشناس 
روز پنج  شنبه به سمت کنسولگری ترکیه مواد آتش زا پرتاب کرده اند. 
طبق این گزارش، در پی این تعرض، به پنجره ساختمان کنسولگری و 
دیوار بیرونی آن خسارت وارد شده و مقامات فرانسه تحقیقات خود را به 
منظور پی پردن به زوایای پنهان این اقدام آغاز کرده اند. دیپلمات های 
ترکیه ای در گفت وگو با آناتولی مدعی ش��دند که اطالعاتی به دست 
آورده اند که نش��ان می دهد برخی گروه های مرتب��ط با »پ .ک .ک « 

مسئولیت این اقدام را برعهده گرفته اند. 
-----------------------------------------------------

  خشونت جدید پلیس سودان علیه معترضان
کمیته پزشکان س��ودان اعالم کرد پلیس این کشور از سالح جدیدی 
علیه تظاهرکنندگان استفاده می کند که آنها را به شکل عجیبی زخمی 
می کند. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، کمیته مرکزی پزش��کان 
س��ودان دیروز در بیانیه ای اعالم کرد: مجدداً پلیس از نوع جدیدی از 
سالح استفاده کرده است که موجب شکستگی عضو مکرر بین تعدادی 
از معترضان و در همان مکان شده است. این نوع زخمی شدن     ها عجیب 
و غیرمعمولی است که نشان می دهد پلیس از ابزار جدید ناشناخته ای 
اس��تفاده می کند که موجب زخمی ش��دن معترضان می ش��ود بدون 
اینکه زخمی را برجای بگذارد یا اثری از آن بماند. براس��اس گزارشات 
زخمی شدگان، آنها حین زخمی شدن احساس برق گرفتگی یا لرزش 
می کنند. در این راستا خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد که پلیس سودان 
عصر پنج    شنبه به سمت صد    ها معترض مخالف نظامیان در خارطوم گاز 
اشک آور شلیک کرد. تظاهرات هزاران س��ودانی در مسیر کاخ ریاست 
جمهوری در خارطوم درحالی برگزار می ش��ود که هیچ پیش��رفتی در 

تحرکات دیپلماتیک برای حل سیاسی بحران صورت نگرفته است. 

صهیونیست       ها از پیکر »شیرین« شهید هم
وحشت کردند

دیروز  در ش�رایطی که پیکر بانوی خبرنگار ش�هید شبکه خبری 
الجزیره روی دس�ت فلس�طینی      ها تش�ییع       می ش�د، نظامیان به 
شرکت کنندگان در مراسم تشییع حمله و شماری را زخمی کردند. 
روز پنج  شنبه  یک روز پس از اینکه صهیونیست       ها تقال کردند از پذیرش 
مسئولیت ترور ش��یرین ابوعاقله، خبرنگار فلس��طینی شبکه خبری 
الجزیره شانه خالی کنند، ناچار به اعتراف شدند. روزنامه عبری هاآرتص 
به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی نوش��ت که ابوعاقله به ضرب گلوله 
نظامیان یگان مخفی دوفدوفان که در جری��ان حمله به جنین، دهها 
گلوله شلیک کرده اند، کشته شده است. بر اساس این گزارش، گلوله ای 
که به ناحیه سر خبرنگار الجزیره اصابت کرد، کالیبر ۵/۵6 میلیمتر بود 
و از تفنگ نوع m16 شلیک شد. پیش تر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی مدعی شده بود که ش��واهدی نشان می دهد افراد مسلح 

فلسطینی با شلیک بی هدف باعث کشته شدن این خبرنگار شدند. 
دیروز  در مراسم تشییع این خبرنگار شهید، نظامیان صهیونیست تالش 
کردند مانع انتقال پیکر وی، از بیمارستان شوند. پلیس رژیم صهیونیستی 
با تأکید بر اینکه خواهان پایین آوردن پرچم های فلس��طین در جریان 
مراسم است، مسیرهای های منتهی به بیمارستانی را که پیکر ابوعاقله در 
آن قرار داشت، مسدود کرد. عالوه بر این، نیروهای صهیونیست، به سمت 
بیمارس��تان حمله و آن را محاصره کرده اند. هالل احمر فلسطین خبر 
زخمی شدن دهها فلسطینی را در پی حمله نظامیان صهیونیست تأیید 
کردند.  همچین روز پنج  شنبه در جریان مراسمی، پیکر ابوعاقله با کاروان 
نظامی از بیمارستانی در رام اهلل به سمت مقر ریاست تشکیالت خودگردان 
فلسطین تشییع شد. در این مراسم نیز صد      ها فلسطینی، ضمن گل آرایی 
مسیر عبور کاروان، تصاویر ابوعاقله را برافراشته و جمالتی را در محکومیت 
ترور وی سر دادند. محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
در این مراسم، که سرود ملی فلسطین اجرا شد، تاج گلی را روی پیکر این 
خبرنگار شهید قرار داد. عباس تحقیقات مشترک با رژیم صهیونیستی 
را نپذیرفت و گفت: »جنایتکاران مس��ئول این قتل را در دیوان کیفری 
بین المللی تحت تعقیب قرار خواهیم داد.« پیکر خبرنگار فقید الجزیره 
از محل ریاست تشکیالت خودگردان فلسطینی به بیمارستان فرانسوی 
در شهر بیت المقدس منتقل و جمعه در گورستان»صهیون « در نزدیکی 
باب الخلیل در کنار پدرش به خاک س��پرده ش��د. در این مراسم محمد 
اشتیه، نخست وزیر تشکیالت خودگردان فلسطین و برخی اعضای کمیته 
اجرایی س��ازمان آزادیبخش و کمیته مرکزی جنبش فتح، برخی وزرا، 
سفرا، دیپلمات ها، روحانیون، تعداد زیادی از خبرنگاران و اهالی رسانه و 
همکاران شهید ابوعاقله و نمایندگانی از گروه       ها و نهادهای رسمی و غیر 

رسمی و جمعیت انبوهی از مردم شرکت کردند. 

پلیس آلمان نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین را پس از بازگشت از تهران بازداشت کرد 

رد پای صهیونیست     ها در بازداشت »انریکه مورا« !

هادیمحمدی

م�ورا،  انریک�ه    گزارش  یک
نماینده اتحادیه 
اروپا در مذاکرات وین که برای حل اختالفات 
باقی مانده بین ایران و امریکا به تهران سفر و با 
مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو کرد، در راه 
بازگشت به بروکسل، از سوی پلیس آلمان برای 
مدت کوتاهی بازداشت شد؛ اقدامی که هرچند 
آلمانی     ها دلی�ل آن را اعالم نکرده ان�د اما در 
آستانه از سرگیری مذاکرات هسته ای، رد پای 
البی صهیونیستی در این اقدام مشهود است تا 
از جزئی�ات ای�ن گفت وگو     ه�ا مطلع ش�وند. 
نماینده اتحادیه اروپا در مذاک��رات وین، پس از 
دیدار با مقام��ات ایرانی روز پنج  ش��نبه تهران را 
به مقصد بروکسل، پایتخت بلژیک ترک کرد اما 
در اتفاقی نادر از ادامه س��فر بازماند. انریکه مورا 
روزجمعه در حساب توئیتر از بازداشت خود و دو 
همکارش در فرودگاه فرانکفورت آلمان در مسیر 
بازگشت از تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، 
معاون رئیس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا با 
انتشار این پست توئیتری اعالم کرد:» در مسیر 
بروکسل، زمانی که از تهران بازمی گشتم، بدون 
هیچ توضیحی به دس��ت پلیس آلمان بازداشت 
شدم.«  به گزارش یورونیوز، این مقام اتحادیه اروپا 
تأکید کرد: » در یک مأموریت رسمی با گذرنامه 
دیپلماتیک اسپانیایی، پاسپورت و گوشی هایم را 
ضبط کردند.« مورا در ادامه نوش��ت:  »اکنون به 
همراه دو همکارم، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان 
ملل در وی��ن و رئیس گروه ویژه ایران س��رویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا آزاد شده ایم. ما را جدا 
از هم نگه داشتند. از ارائه هرگونه توضیح در این 
مورد خودداری کردند.« او همچنین نوش��ت که 
این اقدام نقض کنوانسیون وین مبنی بر مصونیت 
دیپلمات      ها اس��ت، چرا که او به عنوان یک مقام 
اتحادیه اروپا و در چارچوب یک مأموریت رسمی 

در حال سفر بوده است. 

به گزارش خبرگزاری رویترز، انریکه مورا ضمن 
توقف در فرودگاه فرانکفورت در توئیتی نوش��ت 
که در مالق��ات با مقام��ات ایران بر ل��زوم توقف 
حکم اعدام احمدرضا جاللی، پزشک و پژوهشگر 
دوتابعیت��ی، تأکید ک��رده و خواس��تار آزادی او 
به دالیل بشردوس��تانه شده اس��ت. پیتر استانو، 
سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در توضیحی گفت :»اتفاق پیش آمده در فرودگاه 
فرانکفورت، مسئله خاصی نبوده و مورا توانسته 
سفر خود را طبق برنامه پی بگیرد. « چنین اتفاقی 
به حدی غیرمنتظره بود که در ابتدای انتشار این 
توئیت برخی کاربران در فضای مجازی این گمانه 
را مطرح کردند که شاید حساب توئیتر مورا هک 

شده باشد. 
انریکه م��ورا روز چهار     ش��نبه ب��رای دومین بار 
در س��ال جدید به ته��ران آمد و با عل��ی باقری، 
مذاکره کننده ارش��د ایران در محل وزارت امور 
خارجه دیدار کرد. این س��فر در پی توافق اخیر 
حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا صورت گرفت. هرچند دول��ت  آلمان دلیل 
بازداش��ت مورا و همکارانش را اعالم نکرده است 
اما از آنجا که این اتفاق نادر پس از بازگشت مورا 
از تهران انجام ش��ده اس��ت گمانه زنی     هایی را به 
وجود آورده است که شاید آلمانی     ها قصد داشتند 
از جزئیات گفت وگوهای مورا ب��ا مقامات تهران 
مطلع ش��وند. با توجه به اینکه مورا در این س��فر 
برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و امریکا، به 
تهران سفر کرده بود، شاید آلمانی     ها می خواستند 
از پیام های رد و بدل شده بین امریکا و ایران برای 
یکدیگر اطالعاتی کس��ب کنند، چرا که مقامات 
کاخ سفید هم درباره جزئیات سفر مورا و پیام     هایی 
که احتماالً امریکا به تهران فرستاده اظهارنظری 
نکردند و اروپایی     ها از اینکه ممکن است واشنگتن 

آنها را دور بزند، نگران هستند. 

 نقش البی صهیونیستی
از آنجا که رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر تالش 
کرده با سنگ اندازی در مسیر مذاکرات ایران و 4+1، 
مانع از احیای برجام ش��ود می توان رد پای نقش 
البی صهیونیستی را در بازداشت مورا جست وجو 
کرد. خبرگزاری ایرنا دیروز درباره دلیل بازداشت 
انریکه مورا نوشت:»البی صهیونیستی در بخشی از 
دستگاه های امنیتی آلمان نفوذ خوبی دارد و برخی 
از گزارش های سرویس های امنیتی این کشور که 
به طور اختصاصی در رسانه های اسرائیلی و درباره 
موضوع ایران منتشر شده اند، در کنار سایر شواهد، 
چنین گزاره ای را تأیید می کنند. « به نوشته ایرنا، 
یکی از موضوعاتی ک��ه مورا در توئی��ت دوم خود 
به آن اش��اره کرده، موضوع حکم اعدام احمدرضا 
جاللی اس��ت که به اتهام جاسوسی برای موساد و 
کمک به ترور دانش��مندان هسته ای کشورمان در 
حال حاضر در زندان است. فش��ار بر مقام اروپایی 
در خصوص جاللی، به عبارتی دم خروس��ی است 
که مبدأ فش��ارهای این اقدامات مخرب را افش��ا 
می کند. در ماجرای فرانکفورت زمینه مخالفت با 
پیشرفت در گفت وگوهای هسته ای دیده می شود 
که از طریق فشار بر فردی که به دنبال تحقق توافق 
اس��ت، اتفاق می افتد و دیگری حمایت از جاللی 
اس��ت که عامل رژیم صهیونیس��تی است. مخرج 
مشترک این دو موضوع، منافع رژیم صهیونیستی و 
دوستان آن است. « باتوجه به اینکه در ماه های اخیر 
مذاکرات ایران و 1+4 به مرحله نهایی رسیده و تنها 
اختالفات کلیدی بین تهران و واشنگتن باقی مانده 
است، صهیونیست     ها که از احتمال لغو تحریم های 
ایران نگران هستند، دست به کار شده اند تا مسیر 
مذاکرات را منحرف کرده و امریکا و اروپا را از تعامل 
مجدد با تهران بازدارند، چرا که به ادعای مقامات 
صهیونیستی، تزریق میلیارد     ها دالر به ایران دست 
این کشور را برای مقابله با سیاست های تل آویو در 

منطقه باز می گذارد. 

 شروع مذاکرات در آینده نزدیک 
درحالی که جزئیات گفت وگوهای مورا با مقامات 
ایرانی منتشر نش��ده اس��ت، جوزف بورل دیروز 
در س��خنانی گفت که س��فر انریکه مورا به تهران 
بس��یار مثبت بود و مذاکرات با ای��ران به  زودی از 
سر گرفته می شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، 
وی در این باره توضیح داد: »مذاکرات هس��ته ای 
با ایران تعلیق ش��ده بود، اما سفر هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا به ایران اجازه از سرگیری مذاکرات 
را داد«. این مقام ارشد اروپایی همچنین گفت که 
چشم انداز رسیدن به یک توافق نهایی وجود دارد. 
بورل تصریح کرد: »پاسخ ایران، پس از آنکه انریکه 
مورا این پیام را منتقل کرد که اوضاع نمی تواند به 
همین شکلی که هست ادامه یابد، به اندازه کافی 
مثبت بود. این مس��ائل یک ش��به حل نمی شود. 
فرض کنیم مذاکرات متوقف شده و بعد اختالفات 
حل می ش��ود و این یعنی احتمال دس��تیابی به 
توافق نهایی وجود دارد.« حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران نی��ز روز جمعه در توئیتی 
با اش��اره به حضور انریکه مورا در تهران نوش��ت: 
» توافق با آقای بورل، س��فر آقای مورا به تهران و 
گفت وگوهایش با همکارم آق��ای باقری، فرصت 
مجددی بود تا بر ابتکارات ب��رای حل موضوعات 
باقیمانده مذاکرات وین متمرکز شویم.« وی با بیان 
اینکه تماس      ها ادامه دارد، افزود:»توافق خوب و قابل 
اتکا در دسترس است، اگر امریکا تصمیم سیاسی 
خود را بگیرد و به تعهداتش پایبند باشد. « مذاکرات 
هسته ای در وین به دلیل برخی موارد اختالفی دو 
ماه است که متوقف شده است. گفته می شود اصرار 
ایران بر خروج سپاه پاسداران از لیست تروریستی و 
تحریم     ها مهم  ترین اختالف بین تهران و واشنگتن 
است که در رسیدن به توافق احتمالی سایه افکنده 
است. امریکایی     ها تالش می کنند همچنان سپاه را 
در لیست تحریم     ها داشته باشند اما هیئت ایرانی 

مخالف این مسئله است. 

روسیه:فنالندوسوئدعضوناتوشوندبههدفماتبدیلمیشوند
غرب و در رأس آن س�ازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی در بحبوحه جنگ اوکراین، با استقبال 
از پیوستن فنالند و سوئد به این سازمان، آن هم 
در شرایطی که آینده تنش میان مسکو- کی یف 
در هال�ه ای از ابهام اس�ت، از یک س�و نه تنها 
خطر گس�ترش دامنه جنگ کنونی را افزایش 
می دهند بلکه زمینه را برای پیچیده تر ش�دن 
ش�رایط هموار می کند.  روسیه هش�دار داده 
که در صورت عضویت فنالند و س�وئد در ناتو، 
این کشورها به هدف روسیه تبدیل می شوند.

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( که موضوع 
عضویت اوکراین در آن، یکی از عوامل ش��عله ور 
ش��دن آتش جنگ بود، حاال بر آتش پیوس��تن 
کشورهای اس��کاندیناوی برای عضویت در این 
سازمان می دمد. تصمیم فنالند برای عضویت در 
ناتو به عنوان کشوری که حدود هزار کیلومتر با 
روسیه مرز دارد و مطرح شدن احتمال پیوستن 
س��وئد به ناتو، فصل جدیدی را در پرونده تقابل 
میان روس��یه و غرب گشوده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری تاس، دیمیتری پولیانسکی، معاون 
نماینده روس��یه در س��ازمان ملل در این مورد 
گفت: »پیوستن سوئد و فنالند به ناتو تهدیدی 
برای امنیت روسیه نیست و مسکو آماده مقابله 
با تهدید ایجاد شده از جانب این ائتالف است. در 
عین حال، عضویت فنالند و سوئد در ناتو و حضور 
نظامی این ائتالف در این دو کشور سبب می شود 
قلمرو س��وئد و فنالند به ه��دف احتمالی ارتش 
روسیه تبدیل شود.«  از سویی دیگر، وزارت امور 
خارجه روسیه در بیانیه تندی این اقدام را محکوم 

کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه روس��یه آمده 
است:  »ملحق ش��دن فنالند به ناتو تغییر تندی 
در سیاست خارجی این کشور محسوب می شود. 
روسیه ناچار خواهد بود به منظور متوقف کردن 
تهدیداتی که متوجه امنیت ملی خود می بیند، 
دست به اقدام متقابل بزند که ماهیت آن نظامی 
و فنی خواهد بود.«  در بخشی از این بیانیه آمده 
اس��ت: »عضویت فنالند در ناتو نقض مس��تقیم 
تعهدات بین المللی این کش��ور و پیش از همه، 
معاهده صلح پاریس در س��ال 1۹4۷ و معاهده 
اصول روابط فنالند و روس��یه در س��ال 1۹۹۲ 
خواهد بود .« دیمیتری پس��کوف، س��خنگوی 
کاخ کرملین نیز اعالم کرد که اقدام فنالند برای 

پیوستن به ناتو قطعاً تهدیدی برای روسیه است 
و گسترش این ائتالف نظامی، اروپا یا جهان را با 
ثبات تر نمی کند.  وی خاطرنشان کرد که اقدامات 
فنالند برای پیوس��تن به ناتو مایه تأسف است و 
هشدار داد که اقدام فنالند در این باره دلیلی برای 

پاسخ متقارن روسیه فراهم می کند. 
  از استقبال اروپا و امریکا تا محافظه کاری 

سوئد
البته موض��ع فنالند درب��اره عضوی��ت در ناتو با 
استقبال همه جانبه غرب مواجه شده است. ینتس 
اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو از س��خنان سائولی 
نینیستو، رئیس جمهور این کشور درباره عضویت 
هلسینکی در ناتو استقبال کرد. کاخ الیزه نیز بعد 

از تماس تلفنی ماکرون و نینیس��تو در بیانیه ای 
اعالم کرد : »رئیس جمهور گفت، فرانسه از انتخاب 
مستقل فنالند برای عضویت سریع در ناتو به صورت 
تمام و کمال حمایت می کند .« اوالف ش��ولتس، 
صدراعظم آلمان نیز در تماس تلفنی با نینیستو، بر 
حمایت برلین از تصمیم هلسینکی برای عضویت 
در ناتو تأکید کرد. همچنین ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین در تماس تلفنی با همتای 
فنالندی، اعالم آمادگی این کشور برای عضویت در 
ناتو را »ستودنی « توصیف کرد. مت فردریکسون، 
نخست وزیر دانمارک، کاجا کاالس، نخست وزیر 
کشور استونی، باب منندز، سناتور دموکرات امریکا 
و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای این 
کش��ور و جیم ریش، عضو جمهوریخ��واه کمیته 
روابط خارجی س��نای امریکا از دیگر چهره های 
بین المللی بودند که عضویت فنالند در ناتو را مثبت 
ارزیابی کردند. آن لیند، وزیر امور خارجه س��وئد 
که کشورش در سف پیوستن به ناتو قرار دارد، در 
واکنش به این اقدام فنالند گفت ارزیابی های فنالند 
برای عضویت در ناتو را مد نظر قرار خواهد داد. وی 
در پیامی توئیتری نوش��ت:  »فنالند نزدیک       ترین 
شریک دفاعی و امنیتی سوئد محسوب می شود و ما 
باید ارزیابی فنالند را مد نظر قرار دهیم. سوئد پس 
از آماده ش��دن گزارش مربوط پس از رایزنی های 
الزم درباره سیاست های امنیتی، تصمیم خود را 
اتخاد می کند.« پارلمان سوئد روز جمعه با انتشار 
نتیجه ارزیابی خود درباره عضویت این کشور در 
ناتو اعالم کرد که بر اساس ارزیابی      هایی که پارلمان 
سوئد انجام داده، عضویت این کشور در ناتو، خطر 

درگیری در شمال اروپا را کاهش می دهد. 

غرب از تحریم های پوچ سوریه عقب نشست 
در شرایطی که غربی           ها در 11 سال گذش�ته همواره برای تضعیف 
دول�ت س�وریه تحریم           های�ی را علیه این کش�ور اعم�ال کردند، 
اکنون ناامید از رس�یدن به هدف ش�ان مواضع خود را تغییر داده 
و بر اس�اس گزارش           ها اروپایی           ها در پی بازبینی در تحریم           ها علیه 
دمشق هستند. همزمان، امریکا هم برخی معافیت های تحریمی 
در شرق سوریه را لغو کرده و مجوز س�اخت و ساز           ها را داده است. 
با پیروزی ارتش دولت سوریه در آزادس��ازی بسیاری از مناطق تحت 
اشغال تروریست ها، کشورهای غربی نیز پس از 11 سال تفرقه افکنی 
در رویکرد خود علیه دولت سوریه تغییراتی انجام داده اند. خبرگزاری 
اسپوتنیک، شامگاه پنج شنبه، به نقل از یک دیپلمات عربی خبر داد که 
تعدادی از کشورهای اروپایی در حال بازبینی تحریم های اعمال شده 
علیه سوریه هستند و گمانه زنی            هایی درباره احتمال تغییر موضع این 
کشور           ها در قبال این پرونده مطرح شده است. منبع مذکور در گفت وگو 
با اسپوتنیک اظهار داشت که رایزنی های مستمری پشت درهای بسته 
در برخی از کش��ورهای اروپایی با هدف فائق آمدن ب��ر لجبازی های 
امریکا در زمینه حفظ تحریم            ها علیه س��وریه ادامه دارد. این دیپلمات 
که اشاره ای نیز به نام او نشده، اضافه کرد که بازگردانی روابط با دمشق 
به حالت عادی در حال حاضر تحت پوش��ش ض��رورت بازنگری های 
انسانی جریان دارد که مضمون آن این است که تحریم های اقتصادی 
اهداف سیاسی خود را محقق نکرده و نتوانسته فشار موردنظر را علیه 
دولت سوریه ثبیت کند. کش��ورهای اروپایی در همس��ویی با  امریکا 
تروریست           ها در سوریه را از لحاظ مالی و تس��لیحاتی تأمین کردند تا 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را سرنگون کنند اما همه این تالش           ها 
ناکام ماند و تکفیری           ها بسیاری از مناطق اشغالی خود را از دست دادند. 
بنابراین، غربی           ها به این جمع بندی رسیده اند که بشار اسد همچنان 
در قدرت خواهد ماند و تحریم های اقتصادی هم تأثیری برای تضعیف 
دولت دمش��ق ندارد. پیش از برخی کش��ورهای عرب��ی روابط خود با 
س��وریه را عادی کرده بودند و غربی           ها نیز در نهایت همین مسیر را در 
پیش خواهند گرفت. از سوی دیگر، همزمان با تالش اروپایی           ها برای 
عقب نشینی از مواضع ضد سوری خود، امریکا روز پنج  شنبه اعالم کرد 
اجازه سرمایه گذاری خارجی را در بخش            هایی از مناطق شمال سوریه 
که کنترل آن در دست دولت نیس��ت، صادر کرده است. طبق گزارش 
رویترز، وزارت خزانه داری امریکا با صدور یک مجوز عمومی اعالم کرد 
که فعالیت های اقتصادی در چندین بخش از جمله کشاورزی، ساخت 
و ساز، امور مالی و خدمات بهداشتی در مناطق مذکور مشمول تحریم 
نخواهد بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، ویکتوریا نوالند، معاون وزیر 
خارجه امریکا گفت��ه که هدف از این کار کمک به بازس��ازی مناطقی 
است که پیش از این در اشغال تروریست های داعش قرار داشت. اعالم 
معافیت تحریمی برای شمال شرق س��وریه پس از آن است که امریکا 
تحریم موس��وم به »قانون س��زار « را در آذرماه 1۳۹۸ در دوره دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور علیه سوریه تصویب کرد. 


