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بازگشت »تقریبًاهیچ«  به برجام را
تکرار نمی کنیم

وب سایت امریکایی دیپلمات در گزارش اخیر خود به یادداشت مشترک خاویر 
سوالنا، دبیرکل سابق ناتو و شورای اتحادیه اروپا و کارل بیلت، نخست وزیر 
پیشین سوئد، در روزنامه واشنگتن پست اشاره کرده که نوشته بودند: »بایدن 
باید هزینه های انفعال خود را در قبال ایران به طور جدی در نظر بگیرد و راهی 
برای پیشرفت بیابد یا در غیر این صورت، ممکن است گرفتار جنگ دیگری 
شویم که هیچ کس خواستار آن نیست.«  دیپلمات در پایان این گزارش به این 
توئیت از انریکه مورا، معاون دبیرکل اتحادیه اروپا، استناد کرده: »جمع آوری 
قضاوت صحیح تر در سیاست خارجی اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. لطفاً 
این مقاله را بخوانید. صراحت کامل؛ هر دو خیلی زمان های قبل رؤسای من 
بودند و س��والنا به خوبی بیش از یک رئیس  بود«. بله، قضاوت صحیح تر در 
سیاست خارجی کار مشکلی است اما دست کم در مورد برجام یک معیار از 

ابتدای کار مطرح بوده که باید هر قضاوتی با توجه به آن انجام شود. 
معیاری که بر مبنای آن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در 14 ژوئیه 
2015 بین ایران، اتحادیه اروپا و کشورهای حاضر در گروه 1+5 به امضا 
رسید، برد - برد بود، به این معنا که بنابر این توافقنامه، محدودیت         هایی 
بر برنامه هسته ای ایران وضع می شود و در مقابل، تحریم های وضع شده 
علیه ایران چه تحریم های سازمان ملل و چه تحریم های یکجانبه امریکا و 
اتحادیه اروپا برداشته می شوند و عالوه بر این، گروه 1+5 زمینه ورود ایران را 
به بازار جهانی فراهم می کند. این معیار باعث         می شد برجام منافعی را برای 
هر دو طرف ایجاد کند و با توجه به این منافع، هر طرف می توانست مدعی 
برد در این توافقنامه شود و حاال هم اگر قرار به بازگشت به برجام و پایبندی 
کامل به تعهدات آن باشد، همین معیار می تواند بار دیگر نقش تعیین کننده 
قبل خود را داشته باشد، به این معنا که بازگشت به برجام تنها با وجود این 
معیار ممکن است اما آیا بازگشت به برجام با توجه به این معیار ممکن است 
و به عبارت دیگر، آیا بازگشت به برجام بازگشتی است که نتیجه  آن برد- برد 

باشد یا اینکه نتیجه آن یک سر باخت برای یک طرف است؟
دست کم تجربه سال های بعد از امضای برجام نشان داد که نتیجه آن بر 
مبنای معیار برد- برد نبوده است. در حالی که ایران به شهادت گزارش های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از زمان اجرای برجام تا 8 مه 2019 به تمامی 
تعهدات خود در برجام پایبند بود و این یک سال بعد از این بود که امریکا 
نه تنها به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم های قبل را دوباره 
اجرا کرد بلکه با شعار کارزار »فشار حداکثری« تحریم های شدیدتری را 
نیز وضع کرد. پس، سؤال اول و اساس��ی در بازگشت به برجام این است 
که چه تضمینی برای دستیابی به توافقی بر مبنای برد- برد وجود دارد؟ 
این پرس��ش به خصوص از دو جنبه قابل توجه است؛ اول اینکه اتحادیه 
اروپا و کشورهای عضو آن عماًل از مه 2018 به این سو در برابر تحریم های 
امریکا منفعل بودند و بی شک، اگر امریکا باز هم از برجام خارج شود هیچ 
کاری در برابر آن نخواهند کرد. دوم اینکه بازگشت به برجام تنها بردی 
برای امریکا است که توانسته به عنوان یکی از طرف های برجام به موقعیت 
خود در این توافقنامه بازگردد و با اتکا به این موقعیت، هر وقت که خواست 
مکانیزم ماشه را فعال کند؛ مکانیزمی که عماًل ایران و حتی روسیه و چین 
نیز ابزاری برای مقابله با آن ندارند. سؤال اینجا است که در مقابل این برد 
اساسی امریکا، ایران چه چیزی به دست می آورد؟ پاسخ روشن است؛ هیچ. 
در واقع، قرار داشتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی 
خارجی امریکا فقط یک عمل نمادین علیه سپاه پاسداران نیست بلکه یک 
اقدام مشخص حقوقی است که هر شخص و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران 
و به خصوص نظام مالی ایران از جمله بانک مرکزی ایران و بانک های تابعه 
را خود به خود مشمول رژیم تحریمی امریکا قرار می دهد. بنابراین، اگر قرار 
باشد ایران بدون خروج نام سپاه پاسداران از این فهرست به برجام بازگردد، 
باز نظام مالی آن تحت تحریم خواهد بود و نه تنها بردی از بازگش��ت به 
برجام نصیب ایران نمی شود بلکه رعایت تمام تعهدات مندرج در برجام 
با وجود تحریم نظام مالی ایران فقط به این معنا است که بازگشت ایران 
به برجام بازگشتی یک سر باخت خواهد بود. در این میان، اعتماد به وعده 
انریکه مورا برای رسیدگی به وضعیت سپاه پاسداران بعد از بازگشت به 
برجام خطای محض و حتی احمقانه اس��ت زیرا نه تنها تجربه توافقنامه 
سعد آباد و حتی این برجام نش��ان داده که اعتماد به غرب خطای محض 
بوده بلکه چه ضمانتی در این وعده مورا است، به خصوص اینکه اروپایی         ها 
در مقابل امریکا مسلوب االراده هستند. از این جهت که ایران باید مسئله 
سپاه و فهرست کذایی امریکا را قبل از بازگشت به برجام حل کند و تعویق 
آن به بعد از بازگش��ت به برجام جز باخت تمام عیار هیچ عایدی ای برای 

ایران نخواهد داشت. 
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 محبوبیت بایدن در سراشیبی 
نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که میزان محبوبیت رئیس جمهور 
امریکا به پایین      ترین حد خود در دوران ریاس��ت جمه��وری در ماه مه 
 ،NORD رسیده است. بر اس��اس نظرسنجی آسوش��یتدپرس و مرکز
تنها ۳9 درصد از بزرگس��االن امریکایی با عملکرد جو بایدن به عنوان 
رئیس جمهور این کشور موافقند و از هر 10 امریکایی، دو نفر می گویند 
امریکا در مسیر درست است یا اقتصاد خوبی دارد، در حالی که این میزان 
در اوایل ماه گذشته میالدی سه نفر بود. همچنین این میزان رضایت در 
میان دموکرات  ها تنها ۳۳ درصد است و آنها می گویند این کشور در مسیر 

درستی است، در حالی که در آوریل 2022 این میزان 49 درصد بود. 
-----------------------------------------------------
 نماین�دگان امریکای�ی تحقیقات مس�تقل را درب�اره ترور 

ابوعاقله خواستار شدند
بیش از 50 نماینده امریکایی، در نامه ای از دفتر تحقیقات فدرال امریکا 
درخواست کردند که در خصوص کشته شدن خبرنگار فلسطینی شبکه 
خبری الجزیره، به صورت مستقل تحقیق کند.  به گزارش روسیا الیوم، 
5۷ نماینده چپ گرای امریکایی از حزب دموک��رات به رهبری آندره 
کارسون، نماینده کنگره امریکا تأکید کردند که شیرین ابوعاقله دارای 
تابعیت امریکایی است و خواس��تار آغاز تحقیقات درباره علل و عوامل 
کشته شدن این خبرنگار فلسطینی شدند. این نمایندگان در نامه ای 
خطاب به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و کریستوفر ری رئیس دفتر 
تحقیقات فدرال امریکا بی��ان کردند؛ با توجه به اوض��اع نگران کننده 
منطقه و گزارش های متعدد و گاهی متناقض از کش��ته شدن شیرین 
ابوعاقله، از وزیر امور خارجه و رئی��س دفتر فدرال، می خواهیم در این 

زمینه تحقیق و بررسی های الزم را آغاز کنند. 
-----------------------------------------------------

  سوال و جواب ۹ ساعته از جولیانی 
با تداوم تحقیقات کمیته رسیدگی به حوادث ششم ژانویه سال گذشته، 
وکیل سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا در جلسه ای 9 
ساعته سؤال و جواب شد.   به نوشته نشریه »بیزنس اینسایدر«، رودی 
جوالنی ژانویه سال گذش��ته )دی ماه( برای حضور در برابر این کمیته 
و توضی��ح درباره ادعاهای��ش در زمینه »تقلب در انتخابات « ریاس��ت 
جمهوری 2020 امری��کا احضاریه دریافت کرده بود. بر اس��اس بیانیه 
کمیته منتخب مجلس نمایندگان امریکا برای رسیدگی به حوادث حمله 
به کنگره، جولیانی به »مبادرت برای قانع کردن قانون گذاران ایالتی برای 
اقدام جهت ابطال نتیجه انتخابات « متهم ش��ده است. طبق احضاریه 
ارسال شده برای جولیانی، او قرار بود اوایل ماه جاری میالدی در برابر این 
کمیته حاضر شود اما شرط او برای ضبط فیلم جلسه با مخالفت مواجه 
شد و در نهایت وکیل سابق ترامپ روز جمعه در جلسه کمیته منتخب 

حاضر شد و به مدت بیش از 9 ساعت سؤال و جواب شد. 

ائتالف سعودی 
یک کشتی نفتی یمن را توقیف کرد 

س�خنگوی رس�می ش�رکت نف�ت یم�ن گف�ت ک�ه ائت�اف 
یمن�ی  جدی�د  کش�تی  ی�ک  س�عودی-اماراتی  متج�اوز 
اس�ت.  ک�رده  توقی�ف  را  نفت�ی  فرآورده ه�ای  حام�ل 
در حالی که رهبران انصاراهلل یمن نسبت به هرگونه کارشکنی سعودی     ها 
در اجرای توافق آتش بس هشدار داده اند، ائتالف متجاوز همچنان در عمل 
به تعهداتش بدعهدی می کند. در همین راستا، عصام المتوکل، سخنگوی 
رسمی شرکت نفت دولت نجات ملی یمن شامگاه جمعه از توقیف یک 
کشتی نفتی دیگر متعلق به این کشور خبر داد. خبرگزاری رسمی یمن 
)سبأ( به نقل از المتوکل گزارش داد: ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی یک 
کشتی جدید حامل فرآورده های نفتی را توقیف کرده است، هرچند که 
این کشتی، بازرسی شده و از س��ازمان ملل مجوز گرفته بود. وی تأکید 
کرد که ائتالف س��عودی-اماراتی همچنان در حال دزدی کشتی های 
حامل فرآورده های نفتی است. این مقام یمنی همچنین خبر داد که این 
کشتی حامل ۳0 هزار و 59۷ تن گازوئیل بوده است. سخنگوی رسمی 
شرکت نفت تأکید کرد، با توقیف این کشتی، تعداد کشتی های توقیف 
شده به سه کشتی رسیده است که همه آنها بازرسی شده و از سازمان ملل 
مجوز ورود گرفته اند. این مقام یمنی از جامعه بین الملل و سازمان های 
بشردوستانه و بین المللی خواست که به ائتالف متجاوز اعمال فشار کنند 
تا به آتش بس پایبند بماند و توقیف کشتی های نفتی را متوقف کند. اخیراً 
آتش بس دوماهه در یمن برقرار شده است، ولی به خاطر کارشکنی های 
ائتالف سعودی، پیشرفت قابل توجهی در زمینه نظامی و انسانی صورت 
نگرفت. با کمرنگ شدن اعتماد صنعا به امکان وفاداری ائتالف سعودی 
و سازمان ملل به تعهدات، نش��انه های پایداری آتش بس در این کشور 
خوش بین کننده نیس��ت. قرار بود با این آتش بس محاصره دریای یمن 
برداشته شود اما سعودی     ها همچنان به محاصره ادامه می دهند و با وجود 
فشارهای سازمان ملل حاضر به عقب نشینی از سیاست های مخرب خود 
نیستند. مقامات انصاراهلل هشدار داده اند که هرگونه کارشکنی در اجرای 
توافق آتش بس به منزله بازگشت به جنگ و ازسرگیری حمالت هوایی 

به خاک متجاوزان است. 

روسیه تسلط کامل بر »ماریوپل « را
 اعالم کرد

با خروج همه نظامیان اوکراینی از ش�هر ماریوپل، روس�یه تسلط 
کامل خود را بر این بندر اس�تراتژیک اعام کرد؛ اقدامی که راه را 
برای اتصال زمینی شبه جزیره کریمه به خاک روسیه هموار می کند. 
پس از چند هفته درگیری ش��دید بین روس��یه و ارتش اوکراین در شهر 
ماریوپل، سرانجام این ش��هر به کنترل نیروهای روس درآمد. وزارت دفاع 
روسیه روز         شنبه در بیانیه ای تس��لط کامل نیروهای این کشور را بر شهر 
ماریوپل، پس از حدود سه ماه از آغاز جنگ در اوکراین اعالم کرد. به نوشته 
خبرگزاری رویترز، در بیانیه این وزارتخانه آمده اس��ت که با تسلیم شدن 
آخرین نیروی اوکراینی باقیمانده در کارخانه فوالد آزوفس��تال و تس��لط 
نیروهای روسی بر آن، ماریوپل به  طور کامل تحت کنترل روسیه درآمد. 
در این بیانیه همچنین آمده است که سرگئی ش��ویگو، وزیر دفاع روسیه 
طی نامه ای رسمی، خبر تصرف کارخانه آزوفستال و سقوط شهر ماریوپل 
را به اطالع والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور رسانده است. ایگور 
کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، با بیان اینکه 5۳1 شبه نظامی 
ملی گرای اوکراینی در کارخانه فوالد آزوفستال شامگاه جمعه سالح های 
خود را زمین گذاشته و تسلیم شدند، گفت بدین شکل محاصره این منطقه 
بزرگ صنعتی به پایان رسیده و نیروهای روسی کنترل کامل آن از جمله 
تأسیسات زیرزمینی را به دست گرفتند. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از 
کوناشنکوف نوشت: » آخرین گروه از جنگجویان گردان آزوف روز جمعه 
تسلیم شدند. در مجموع،2هزار و 4۳9 جنگجوی آزوف و سرباز اوکراینی که 
در کارخانه آزوفستال مخفی شده بودند از تاریخ شانزدهم می  به نیروهای 
روسیه تسلیم شده اند«. پیش از این، بخش اطالعات ارتش انگلیس ارزیابی 
کرده بود که روسیه بعد از به دست گرفتن کنترل ماریوپل، بدون آمادگی 
کافی شروع به توزیع نیروهای خود در مناطق عملیاتی کند. روسیه با کنترل 
ماریوپل می تواند بخشی از نیروهای خود را به مناطق شرقی اوکراین که 
نبردهای اصلی در آن جریان دارد اعزام کند تا بتواند این مناطق را سریع تر به 
کنترل خود درآورد. همچنان که وزیر دفاع روسیه هم روز جمعه در سخنانی 

گفته بود که تصرف شهر لوهانسک در شرق اوکراین نزدیک است. 
ماریوپل از لحاظ استراتژیکی اهمیت ویژه ای برای روسیه دارد، چرا که 
از طریق این شهر می تواند کاًل نوار ساحلی اوکراین را تحت کنترل خود 
گرفته و شبه جزیره کریمه را به خاک اصلی روسیه متصل کند. همچنین، 
با تصرف ماریوپل راه دسترس��ی اوکراین به دریای آزوف نیز قطع شده و 

عماًل مسیر کمک رسانی نظامی به این کشور از بین می رود. 
 غرامت خواهی کی یف از مسکو 

درحالی که جنگ روس��یه و اوکراین روز به روز ابعاد گسترده ای به خود 
می گیرد، مقام��ات کی یف از هم اکن��ون دنبال گرفت��ن غرامت جنگی 
از روس       ها برای بازس��ازی کشورش��ان هس��تند. ولودیمیر زلنس��کی، 
رئیس جمهور اوکراین روز         شنبه از کش��ورهای جهان خواست با امضای 
یک توافق، اموال روسیه را بلوکه کرده تا هزینه خسارات جنگ اوکراین را 
از این دارایی        ها پرداخت کنند. روزنامه گاردین گزارش داد، رئیس جمهور 
اوکراین تصریح کرد که روسیه تالش می کند تا جای ممکن زیرساخت های 
اوکراین را تخریب کند و چنین توافقی به کشور       هایی که به دنبال تهاجم 
هستند، نشان می دهد که باید هزینه اقدامات خود را بپردازند. وی در یک 
سخنرانی ویدئویی گفت: »ما کشورهای شریک خود را دعوت می کنیم 
تا یک توافق چندجانبه را به امضا درآوریم تا مکانیسمی را ایجاد کنیم تا 
تضمین ش��ود که تمامی آنهایی که از اقدامات روسیه متحمل خسارت 
شده اند، می توانند برای تمامی خسارات وارد آمده، غرامت دریافت کنند«. 
رئیس جمهور اوکراین ادامه داد که طبق چنین توافقی، سرمایه        ها و اموال 
روسیه در کشورهای امضاکننده ضبط خواهد شد و مستقیماً  این اموال 
صرف پرداخت غرامتی خواهد شد که روسیه باید بابت خسارات وارد آورده 
به اوکراین بپردازد. وی با اشاره به این موارد گفت: »منصفانه خواهد بود و 
روسیه وزن تمامی موشک ها، تمامی بمب        ها و تمامی خمپاره        هایی که به 
ما شلیک کرد را احساس خواهد کرد«. اظهارات زلنسکی در حالی مطرح 
شده است که جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی 
پیش در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز گفته بود که کشورهای اتحادیه 
اروپا باید برداشت ذخایر ارزی مسدود شده روسیه به منظور استفاده این 
مبالغ در بازسازی اوکراین را مورد بررسی قرار دهند. میزان دارایی های 
مسدود شده روسیه در کشورهای اروپایی و امریکا، حدود 500 میلیارد 
دالر اس��ت که غربی       ها دنبال اس��تفاده از این منابع ارزی برای بازسازی 
اوکراین هستند، اقدامی که خشم مقامات کرملین را در پی داشته است 

که آن را دزدی می دانند. 

وحشت تل آویو  ازجایگزینی حز ب اهلل با روس ها در سوریه
رژیم صهیونیستی مجدداً به حومه دمشق حمله کرد 

ولی با وجود اس 300های روسی به موشک زمین به زمین روی آورد

سيدرحيمنعمتی

  گزارش  یک رژیم صهیونیستی 
حدود ساعت 23 
جمعه شب، برای چندمین بار ظرف هفته های 
اخیر به سوریه حمله کرد؛ حماتی که این بار در 
آن برخاف دفعات قبل، به جای موشک های هوا 
به زمین، از موشک های زمین به زمین استفاده 
شد. حمات جمعه شب نشان داد که تنش های 
تل آویو-مس�کو ک�ه مناب�ع غیررس�می طی 
هفته های اخیر از آن صحبت می کنند، عمیق تر 
از آن چیزی است که گفته می شود، به خصوص 
که این حمات در کش�اکش گزارش               ها درباره 
کاه�ش حض�ور نیروه�ای روس در س�وریه و 
جایگزینی نیروهای حزب اهلل اتفاق افتاده است. 

به گزارش »جوان«، رژیم صهیونیستی در آخرین 
ساعت شامگاه جمعه مجدداً به سوریه حمله کرد. 
در این حمله به ریف جنوبی دمش��ق، سه افسر 
پدافند ارتش سوریه کشته شدند و خساراتی به 
نزدیک منطقه زینبیه دمشق وارد شد؛ منطقه ای 
که طی سال های اخیر به دلیل حساسیت های 
موجود به ندرت مورد حمله قرار گرفته اس��ت. 
برخی گزارش های رس��ماً تأیید نشده حاکی از 
آن است که موشک های رژیم صهیونیستی در 
حمله جمعه ش��ب به گاراژ نزدیک حرم اصابت 
کرده و باعث ایجاد آتش س��وزی شده که البته 
بنابر گزارش               ها این آتش سوزی مهار شده است. 
بعد از چند حمله اسرائیلی               ها به سوریه که آخرین 
آن جمعه هفته قبل انجام ش��د و جنگنده های 
اسرائیلی ۳2 موشک از آسمان مدیترانه شلیک 
کرده اند، حمالت جمعه شب یکی از شدید                ترین 
حمالت هفته های اخیر است. نکته قابل توجه در 
حمالت جمعه شب، اینکه برای اولین بار رژیم 
صهیونیستی در این حمله از موشک های زمین 
به زمین استفاده کرده؛ رویدادی که نشان دهنده 
روند تصاعدی تنش               ها بین تل آویو و مسکو است. 
اخیراً کانال 1۳ رژیم صهیونیستی گزارش کرده 
بود که در 16 م��ه 2022، روس               ه��ا در یکی از 
معدود واکنش               ها به حمالت رژیم صهیونیستی به 
سوریه، یک موشک اس-۳00 به سمت جنگنده 
اسرائیلی شلیک کرده اند که در واقع تیر اخطار 
روس               ها به تل آویو قلمداد                می شد. آلون بن دیوید، 
 خبرنگار دفاعی کانال 1۳،رژیم صهیونیستی به 
inews. co. uk/ می گوید: »کاماًل واضح است 
که روس                ه��ا از ای��ن واقعیت که ما در س��وریه 
عملیات می کنیم خوش ش��ان نمی آید. تعبیر 
من این اس��ت که روس                ها می گویند شما روی 
یخ نازک راه می روید. مواظب باش صبرمان تمام 
شده است. « البته پنج  شنبه هفته ای که گذشت، 
»میخائیل بوگدانوف « معاون وزیر خارجه روسیه 
گفت که گزارش های رسانه ای در مورد استفاده 
ارتش روسیه از سامانه دفاع هوایی »اس-۳00 « 
علیه جنگنده های اس��رائیلی در سوریه صحت 
ندارد ولی اینکه اسرائیلی               ها در حمالت جمعه 
شب به جای اس��تفاده از موش��ک های هوا به 
زمین، از موش��ک های زمین به زمین استفاده 
کرده اند، نش��ان دهنده جدی ش��دن رویارویی 
روس               ها با اسرائیل در سوریه در گرماگرم جنگ 

اوکراین است. 
 واگذاری به حزب اهلل 

منابع غیر رسمی روس چند هفته است که گزارش 
می کنند مسکو در کش��اکش جنگ اوکراین که 

اسرائیلی               ها نیز در آن فعال شده اند، در حال تخلیه 
بخشی از نیروهای خود از سوریه هستند. اولین 
بار گزارش               ه��ا در این باره را منابع روس اواس��ط 
اردیبهش��ت ماه منتش��ر کردند. » مسکو تایمز « 
حوالی 19 اردیبهشت ماه نوش��ت که روسیه در 
حال خارج کردن نیروهای خود از سوریه است و 
پایگاه های نظامی را به سپاه پاسداران و حزب اهلل 
لبنان تحویل داده است. » تایمز اسرائیل « هم با 
نقل همین گزارش نوشت که شماری از واحدهای 
نظامی روسیه مستقر در نقاط مختلف سوریه پیش 
از آنکه به اوکراین انتقال یابند، به س��ه فرودگاه 
تاکنون نامش��خص در دری��ای مدیترانه منتقل 
شده اند. تقریباً چند روز بعد از انتشار این خبر               ها 
بود که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در سفری 
اعالم نشده به تهران آمد و حاال هم منابع رسمی تر، 
نقل و انتقال               ها در سوریه را تأیید می کنند. ملک 
عبداهلل دوم، پادشاه اردن روز چهار               شنبه 18 مه 
در مصاحبه ای در دانشگاه استنفورد گفت که پر 
شدن خأل روسیه با نیروهای نیابتی ایران مرزهای 
این کش��ور را در امتداد س��وریه به خطر خواهد 
انداخت. او گفته است:»ما می خواهیم همه بخشی 
از خاورمیانه جدید باشند و به جلو حرکت کنند، 
اما چالش ه��ای امنیتی داریم. م��ا به طور منظم 
شاهد حمالت مرزی هس��تیم و می دانیم که چه 
کسی پشت آن است.«  منابع غیررسمی هم تأیید 
می کنند که روس               ها در سایه سنگین شدن جنگ 
در اوکراین که اتفاقاً مداخله اسرائیلی               ها هم به آن 
دامن زده، بخش               هایی از نیروهای خودشان را از 
سوریه منتقل کرده اند. س��ایت الجزیره گزارش 
کرده که روس��یه به دلیل درگیر شدن در جنگ 
اوکراین، تمرکز خود را از سوریه به اوکراین برده 
است. به همین دلیل شماری از واحدهای نظامی 
و نیروهای وابسته به خود را از مناطقی در سوریه 

خارج کرده است. 
به نوش��ته الجزیره، س��ایت های خب��ری مانند 

» مسکو نیوز «  و سایت اسرائیلی » دبکا « خبر               هایی 
درباره عقب نشینی نیروهای روسیه از سوریه برای 
اس��تقرار در اوکراین منتش��ر کرده اند. به نوشته 
سایت اسرائیلی دبکا مس��کو از تمرکز بر اوضاع 
سوریه دور ش��ده و انتصابات اخیر در فرماندهی 
عالی نیروهای مسلح سوریه، نش��ان دهنده این 
موضوع است. سایت اسکای نیوز عربی هم نوشت 
به نظر می رسد نیروهای ارتش روسیه برخی مراکز 
نظامی در اس��تان های الذقیه و حمص سوریه را 
تخلیه کرده اند. روس               ه��ا همچنین برخی مراکز 
نظامی خود را در مناطق کردنشین و ترکمن نشین 
س��وریه ترک کرده اند. روزنامه الشرق االوسط در 
این باره نوشت ارتش روس��یه انبارهای مهمات 
» مهین « در شرق استان حمص سوریه را تحویل 

حزب اهلل لبنان داده است. 
  هشدار مسکو به تل آویو

ارتش سوریه دیروز بعد از حمله جمعه شب رژیم 
صهیونیستی به س��وریه اعالم کرد که شماری از 
موشک های دشمن صهیونیس��تی را در آسمان 
حومه جنوبی دمش��ق رهگی��ری و منهدم کرده 
است. منابع خبری هم می گویند که در حمالت 
جمعه شب، مقر لشکر یکم ارتش در شهر کسوه، 
محیط فرودگاه دمش��ق و مزرعه ای در مجاورت 
منطقه زینبیه مورد حمله قرار گرفته است. تحت 
چنین ش��رایطی، برخی می گوین��د که کاهش 
حضور روس               ها در سوریه و تحویل برخی مناطق 
به حزب اهلل، در واقع انتقام روس               ها از مداخله رژیم 
صهیونیس��تی در جنگ اوکراین است. نیکالس 
هراس از مؤسس��ه نیوالینز می گوید: »روس��یه 
سیگنال قوی به اسرائیل می فرستد مبنی بر اینکه 
اورش��لیم باید در حمایتش از اوکراین محاسبه 
شود، در غیر این صورت با عواقبی در سوریه مواجه 
خواهد شد«. به گفته هراس، » روسیه همچنین در 
حال ارسال پیامی گسترده تر به جامعه بین المللی 
است که از موقعیت اس��تراتژیک خود در سوریه 

دست نمی کش��د.« در مقابل، تش��دید حمالت 
تل آویو به خاک س��وریه در هفته ه��ای اخیر، در 
واقع تالش ب��رای جلوگیری از معادل��ه در حال 
ظهوری اس��ت که با افزایش نفوذ امنیتی ایران و 
متحدان آن در سوریه در حال شکل گرفتن است. 
روزنامه نیویورک تایمز نوش��ته که روس               ها قصد 
دارند حدود 60 هزار نیرو را از سوریه خارج کنند 
ولی کارشناسان تأکید می کنند که روسیه قصد 
ندارد به طور کامل از سوریه خارج شود و از نوعی 
تعدیل نیروهای روس��یه در این کش��ور صحبت 
می کنند. اندریه اونتیکوف، کارشناس روسی به 
سایت الجزیره گفته است که بعید می داند ارتش 
روسیه از مناطق جنوبی سوریه به ویژه مرزهای 
مشترک با اسرائیل خارج شود زیرا در این صورت، 
با رسیدن نیروهای نزدیک به ایران به نزدیکی های 
منطقه جوالن و اس��تقرار آنه��ا در خط تماس با 
اسرائیل، این منطقه قابل شعله ور شدن است. او 
می گوید: » مسکو حساسیت مناطق جنوب سوریه 
را درک می کند و عجیب خواهد بود اگر تصمیم 
غیربررسی شده ای در این زمینه بگیرد.«  علیرضا 
تقوی نیا در قدس آنالین نوشته است: »بشار اسد 
رئیس دولت سوریه با س��فر به تهران این پیام را 
اعالم کرد بای��د همزمان با خروج روس��یه از این 
نقاط، نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران 
و حزب اهلل لبنان خأل نظام��ی و امنیتی به وجود 
آم��ده را پرکنند.«  علیرضا ش��کیبایی، قائم مقام 
جمعیت دفاع از ملت فلس��طین نیز معتقد است 
بین افزایش حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه 
یا تش��دید تنش های مس��کو – تل آویو ارتباط 
وجود دارد:  »مس��کو ارزش اف��زوده زیادی برای 
رژیم صهیونیستی داشته است و با این تنش های 
شکل گرفته میان تل آویو و مسکو، حمایت های 
کرملین از رژیم اسرائیل جدا می شود و قطعاً رژیم 
 صهیونیس��تی خودش را در چنبره غرب آسیا و 

موضوع فلسطین تنها می بیند.«

هشدار مقام های غیررسمی در امریکا به دولت بایدن درباره برجام
مجموع�ه تح�والت اخیر از جمله س�فرهای 
برخ�ی مقام�ات ب�ه ای�ران و ماق�ات وزیر 
جنگ صهیونیس�ت       ها با وزیر دف�اع امریکا 
در واش�نگتن حول محور احی�ای برجام، در 
حالی ص�ورت می گیرد که بی عمل�ی امریکا 
در پیش�برد مذاک�رات، انتقاد       ه�ا را متوجه 
کاخ س�فید و ش�خص جو بایدن کرده است. 

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی که پیش تر به ایران 
سفر کرده بود و برنامه سفر به انگلیس و فرانسه 
را هم در دس��تور کار دارد، در کنفرانسی خبری 
در برلین به همراه اوالف شولتس ابراز امیدواری 
کرد که روند احی��ای برجام روی غلتک بیفتد تا 
جایی که حتی گفت که آماده است برای حل این 
مسئله، وارد عمل شود. ش��ولتس نیز از ایران و 
طرف های مذاکرات وین خواس��ت که نگذارند 
فرصت ایجاد شده از دس��ت برود. عالوه بر امیر 
قطر، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد اتمی اتحادیه 
اروپا نیز به تازگی سفری به ایران داشت. این سفر 
در حدی بود که جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا پس از بازگشت مورا، گفته 
بود که سفر معاونش به اندازه کافی مثبت بوده که 
می توان مذاکرت هسته ای را از سر گرفت. سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم 
چهار روز پیش به خبرنگاران گفت: » در جریان 
سفر مورا در مورد برخی راه حل        هایی که پیشنهاد 
شد، اگر طرف امریکایی پاسخ دهد، ما می توانیم 
در موقعیتی قرار بگیری��م که همه طرف        ها برای 
انجام توافق به وین برگردند اینها تمام پاس های 

مثبتی نبودند که نش��ان از بهب��ود روند احیای 
برجام داشتند.«

 تقای تل آویو و ریاض
به موازات ای��ن تحوالت رژیم صهیونیس��تی به 
دیپلماسی متوسل شد و بنابر بیانیه ای که وبگاه 
وزارت دفاع امریکا منتشر کرد، لوید آستین، وزیر 
دفاع این کش��ور به تازگی با بن��ی گانتس، وزیر 
جنگ صهیونیست       ها که به واشنگتن سفر کرده 
است دیدار کرده و موضوع جلوگیری از دستیابی 
ایران به تسلیحات هس��ته ای نیز در دستور کار 
طرفین قرار داشته است. در بیانیه پنتاگون آمده 
است که وزیر دفاع بر تعهد راسخ امریکا به امنیت 
اسرائیل و حفظ آمادگی نظامی اسرائیل تأکید 

کرد. روز جمعه یک خبرنگار رژیم صهیونیستی با 
انتشار توئیتی، حضور معاون وزیر دفاع عربستان 
را افش��ا کرد و نوش��ت: »اعضای هیئ��ت همراه 
خالد بن س��لمان که در حال حاضر در امریکا به 
سر می برد، در همان هتلی اقامت دارند که بنی 

گانتس هم در آن حضور دارد.«
با این همه، وبگاه تحلیلی دیپلماتیک در گزارشی 
درباره احیای توافق هس��ته ای نوشت: مقامات 
فعلی و پیشین اروپایی ابراز نگرانی کرده و هشدار 
داده اند که امریکا ممکن است با احتیاط  سیاسی 
در زمینه مس��ئله ای که تا حد زی��ادی نمادین 
است، موفق به احیای توافق هسته ای نشود. یک 
دیپلمات اروپایی که در جری��ان مذاکرات بود،  

گفت: »هر روزی که بدون دست یافتن به توافق 
سپری می شود، خطر از دست دادن همه چیز به 
طرز قابل توجهی افزایش می یابد. آن طور که من 
می بینم، هر دو طرف مسیر جداگانه ای را می روند 

و فاصله در حال کمتر شدن نیست.«
 بایدن سیاست منفعانه را کنار بگذارد

در ای��ن گزارش همچنی��ن آمده اس��ت: خاویر 
سوالنا، مدیرکل اسبق سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی)ناتو( و کارل بیلت، نخست وزیر پیشین 
سوئد این هفته در »واشنگتن پست« نوشتند که 
بایدن باید به طور جدی هزینه های انفعالش را در 
قبال ایران بپذیرد و راهی رو به جلو بیابد یا اینکه 
خود را در درگیری دیگری خواهیم یافت که هیچ 

کسی آن را نمی خواهد.«
وبگاه دیپلماتیک نوش��ت: » سخنگوی وزارت 
امور خارجه فرانسه روز 19 مه در یک کنفرانس 
خبری گفت که توافق پیش نوی��س در زمینه 
از س��رگیری پایبندی به برجام دو ماه اس��ت 
که آم��اده ش��ده. به همی��ن دلیل اس��ت که 
مذاکره کنندگان تروئی��کای اروپا وین را ترک 
کردند، آنها متقاعد شده بودند که احتمال نهایی 
شدن توافق در مدتی کوتاه وجود دارد«. به گفته 
وی، مذاکرات به دلیل مسئله ای با وقفه مواجه 
ش��ده که بین امریکا و ایران اس��ت و به برجام 
مربوط نیست.«  او افزود: »ما از تمامی طرفین 
می خواهیم رویکردی مسئوالنه در پیش بگیرند 
و فوراً تصمیمات الزم را برای نهایی سازی توافق 
اتخاذ کنند. اینکه فکر کنیم توافق می تواند به 
طور نامحدود روی میز بماند، اشتباهی جدی و 

خطرناک خواهد بود.«


