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  گزارش  2

   دورنما

توهم سوری اردوغان 
در کشاکش جنگ اوکراین

رامی الشاعر از تحلیلگران بنام سوری است که هفته قبل طی مصاحبه ای 
با رسانه های شمال سوریه گفت که »بعید است ترکیه به شمال سوریه 
حمله کند.«  او با این ح��رف تهدیدهای اخیر رج��ب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه، برای حمله به ش��مال سوریه را دست کم گرفت 
و تنها در حد طرحی برای بازگرداندن پناهجویان به مناطق اش��غالی 
ارزیابی کرد و گفت: »این اقدامات به معنای عملیات نظامی نیس��ت، 
بلکه یک طرح امنیتی نظامی است که ثبات در مرز    ها و مناطق بازگشت 
آوارگان و حضور مخالفان سوری را افزایش می دهد.«  حاال با ورود نیروی 
زمینی ارتش ترکیه به شمال سوریه و عبور یک ستون نظامی بزرگ آن 
از گذرگاه باب السالمه به سمت شمال سوریه معلوم شده که آن تحلیل 
منطبق بر واقعیت های موجود نیست و اردوغان قصد جدی برای اشغال 

شمال سوریه به عمق 30 کیلومتر دارد. 
قبل از هر چیز، باید توجه کنیم که آنچه اردوغان هفته قبل بیان کرد 
چیز تازه ای نبود و در واقع، تکرار سیاست قدیمی ترکیه برای مداخله 
نظامی در سوریه بود. ترکیه از زمان شروع جنگ داخلی سوریه و دولت 
باراک اوباما در امریکا خواستار ایجاد منطقه امنی در شمال سوریه برای 
اسکان پناهجویان شده بود و از عمق 30 کیلومتری آن در خاک سوریه 
می گفت و نه تنها دولت اوباما بلکه دولت دونالد ترامپ و حاال جو بایدن 
از او حمایت نکردند و در آن سو، روسیه به عنوان حامی دولت سوریه 
نیز نظر خوشی به این طرح نداشت. به نظر می رسد که اردوغان شرایط 
فعلی ناشی از جنگ اوکراین را مناسب دیده تا هم این طرح را اجرا کند 
و هم اینکه بر کل خط مرزی شمال سوریه تمرکز کند. در واقع، او قبل 
از این و به خصوص در زمان دولت اوباما بیشتر بر ایجاد منطقه امن در 
شمال استان ادلب تأکید داشت اما حاال که ترکیه این استان سوریه را 
در اشغال خود دارد، به خط منطقه تحت کنترل نیروهای کرد سوریه 
نظر دارد تا این که با اشغال شمال این منطقه، طول مرز شمالی سوریه 

را به اشغال خود درآورده باشد. 
شکی نیست که اردوغان با اشغال شمال منطقه کردنشین سوریه قصد 
بازگرداندن پناهجویان سوری به این منطقه را دارد. این چیزی است که 
او بار    ها عنوان کرده و جنگ اوکراین و تمرکز غرب و به خصوص امریکا 
به این جنگ فرص��ت طالیی او برای تحقق این هدف اس��ت. در واقع، 
مخالفت اردوغان با عضویت سوئد و فنالند در ناتو را باید در همین راستا 
ارزیابی کرد به این معنا که او سعی می کند با گروگان گرفتن عضویت 
در ناتو، امتیازی از امریکا بگیرد تا دس��تش برای اشغال کامل شمال 
سوریه باز باشد. از سوی دیگر، بازگرداندن پناهجویان بی شک یک تغییر 
اساسی در ترکیب جمعیتی این منطقه به همراه دارد و باعث می شود 
کردهای ساکن این منطقه مجبور به اخراج از خانه آبا و اجدادی خود 
شوند تا ترکیه پناهجویان عرب سوریه را جایگزین آنها کند. ترکیه تنها 
از طریق جنگ و اشغالگری قادر به انجام این کار است و ارزیابی الشامر 
صرف یک خوش بینی بی جهت نبود، چرا که اجرای طرح اردوغان برای 
انتقال صد    ها هزار پناهجوی عرب سوری به شمال منطقه کرد نشین و 
اسکان آنها به جز از طریق جنگ، اشغال و بیرون راندن اهالی بومی از 
این منطقه ممکن نیست. طنز ماجرا اینجا است که غرب به بهانه اشغال 
مناطق ش��رقی اوکراین به دست ارتش روس��یه، نظم جهانی را به هم 
ریخته، در حالی که روشن است روسیه قصد ایجاد تغییری در ترکیب 
جمعیتی این منطقه و بیرون راندن اهالی آنها از خانه و کاشانه ش��ان 
را ندارد، اما امریکا و متح��دان اروپایی اش در برابر اش��غالگری ترکیه 
دست کم تا اینجا سکوت کرده و حرکت ستون بزرگ نظامی ترکیه به 
این منطقه حاکی از این است که امریکا و متحدان غربی اش چراغ سبز 

الزم را به اردوغان نشان داده اند. 
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 ترام�پ: تیران�دازی تگ�زاس دلیل مس�لح ش�دن اس�ت 
نه خلع سالح

پس از آنکه فردی مس��لح به تازگی ۱۹ دانش آموز و دو معلم را در یکی 
از مدارس تگزاس به قتل رساند، رئیس جمهور سابق امریکا تأکید کرد، 
واشنگتن باید قرنطینه کردن افراد » دیوانه « در تیمارستان     ها را آسان تر و 
مدارس مناطق بدون اسلحه را حذف کند و آنها را مسلح سازد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ در جریان س��خنرانی در کنوانسیون 
انجمن ملی سالح درباره ارتقای امنیت مدارس گفت: هر مدرسه ای باید 
تنها یک در ورودی، حفاظ های مستحکم و دستگاه فلزیاب داشته باشد تا 
اطمینان حاصل شود که هیچ فرد غیرمجاز نمی تواند با سالح وارد مدرسه 
شود. همچنین باید در هر مدرسه ای یک افسر پلیس یا یک نگهبان مسلح 
به طور تمام وقت حضور داش��ته باش��د. ترامپ گفت که ایاالت متحده 
تریلیون    ها دالر در عراق و افغانستان در ازای هیچ هزینه کرد. وی افزود 
که ایاالت متحده باید قبل از اینکه به فکر ساختن کشور در سراسر جهان 
باشد، در تقویت امنیت در مدارس ایاالت متحده سرمایه گذاری کند. این 
درحالی است که هزاران امریکایی در اعتراض به آزاد بودن حمل سالح 
در کشورشان مقابل محل برگزاری کنوانسیون انجمن ملی سالح امریکا 

تظاهرات برپا کردند و خواستار کنترل حمل سالح شدند. 
-----------------------------------------------------

  رهبر النهضه تونس ممنوع الخروج شد
منابع قضایی تونسی به شبکه الجزیره گفتند که یک قاضی در این کشور 
حکم ممنوع الخروجی »راشد الغنوشی« رهبر جنبش النهضه تونس را 
در آنچه به عنوان پرونده »سرویس مخفی« شناخته می شود صادر کرد. 
حکم ممنوع الخروج شدن الغنوشی و برخی دیگر از شخصیت های تونس 
را قاضی تحقیق دادگاه بدوی ش��هر آریانا صادر کرده است. وب سایت 
»الشروق آنالین« گزارش داد که این حکم علیه الغنوشی و سایرین در 
رابطه با پرونده »سرویس مخفی« است. جاسوسی، نفوذ در نهادهای 
دولتی و محاکمه مخالفان جنبش النهضه از دیگر اتهاماتی اس��ت که 
هنوز قوه قضائیه آنها را اثبات نکرده است. در ژانویه 2022، قوه قضائیه 
تونس تصمیم گرفت تحقیقاتی را در مورد آنچه که »دس��تگاه مخفی 
جنبش النهضه « نامیده می شود و به دس��ت داشتن در ترور مخالفان 
سیاسی مانند شکری بلعید و محمد براهمی در سال 20۱3 متهم است، 
آغاز کند. پرونده به اصطالح س��رویس مخفی النهضه از اکتبر 20۱8 
آغاز شد، زمانی که دولت تونس مدعی است یک سری اسناد و مدارکی 
کشف کرده است که نشان می دهد النهضه دارای یک دستگاه امنیتی 

موازی با دولت دخیل در ترور مخالفان بوده است. 
-----------------------------------------------------
  ماهاتیر محمد: هدف گروه اقتصادی امریکا، انزوای چین است

نخست وزیر سابق مالزی ضمن انتقاد از گروه اقتصادی جدید به رهبری 
امریکا تأکید کرد، این گروه قصد دارد چین را منزوی کند و بدون پکن 
هیچ منفعتی برای رش��د اقتصادی منطقه ای وجود نخواهد داشت. به 
گزارش، آسوش��یتدپرس ماهاتیر محمد در ی��ک کنفرانس بین المللی 
در توکیو گفت: امریکا همیش��ه می خواهد از گروه     هایی از جمله همین 
گروه برای منزوی کردن چین استفاده کند. بسیاری از کشور    ها تأکید 
دارند که این یک گروه اقتصادی نیست بلکه حقیقتاً یک گروه سیاسی 
است. ماهاتیر محمد درباره کش��ورهای این گروه گفت: این گروه حتی 
برای توس��عه اقتصادی اعضای این گروه نیز خوب نیست. چین یکی از 
شرکای تجاری بزرگ مالزی اس��ت. ما نمی خواهیم شاهد هیچ تنش و 
هیچ درگیری با چین باش��یم و امیدواریم امریکا درک کند که چین در 
این منطقه حضور دارد، قرار نیست ناپدید شود و ما مجبوریم با چین که 

اکنون از بسیاری از کشور    ها در جهان ثروتمندتر است، زندگی کنیم. 

هشدار مقاومت مسیر پرچم های
صهیونیستی را تغییر داد 

هش�دارهای مک�رر مقاوم�ت فلس�طینی ب�رای دادن پاس�خ 
کوبنده به برگ�زاری راهپیمایی پرچم از س�وی شهرک نش�ینان 
صهیونیس�تی در مس�جداالقصی، تل آوی�و را ب�ه عقب نش�ینی 
واداش�ت و آنگون�ه ک�ه نخس�ت وزیر ای�ن رژی�م اع�الم کرده، 
شهرک نش�ینان از داخ�ل مس�جداالقصی عب�ور نخواهند کرد. 
در شرایطی که مقامات صهیونیستی اصرار داشتند شهرک نشینان در مراسم 
راهپیمایی پرچم به هر نحوی شده از صحن های مسجداالقصی عبور کنند، 
به نظر می رسد هشدارهای فلسطینی    ها نتیجه بخش بوده است. نفتالی بنت، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی جمعه ش��ب در نشستی امنیتی با مقامات 
تل آویو در پاس��خ به نگرانی     ها درخصوص راهپیمای��ی پرچم اعالم کرد که 
این راهپیمایی روز یک    ش��نبه برگزار می ش��ود اما شهرک نشینان از داخل 
مس��جداالقصی عبور نخواهند کرد. طبق گزارش پایگاه خبری i24، بنت 
نشستی با حضور »عمر بارلو « وزیر امنیت داخلی، »کوبی شبتای « فرمانده 
پلیس در مناطق اشغالی و س��ایر مقامات رژیم صهیونیستی داشته است و 
آنها در این نشس��ت آخرین وضعیت آمادگی پلیس و مرزبانی، تالش های 
اطالعاتی، و تقویت حضور نظامیان اشغالگر در مسیر راهپیمایی را بررسی 
کرده اند. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این نشست، حمایت 
خود را از راهپیمایی پرچم اعالم و اذعان کرد: »ما اجازه داریم و می توانیم هر 
راهپیمایی ای که بخواهیم در پایتخت خود برگ��زار کنیم«. وی در این باره 
افزود: »ما هیچ قصدی برای نقض وضعیت موجود در مسجداالقصی نداریم و 
پلیس برای جلوگیری از درگیری بین مردم و ایجاد اصطکاک عمدی در آنجا 
حاضر خواهد بود«. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن درخواست پرهیز 
از هرگونه تنش در طول مسیر راهپیمایی، به عملیات »سیف القدس« سال 
گذشته نیز اشاره کرد و مدعی شد: »حماس دیگر حاکمیت ما را تهدید نخواهد 
کرد. سال گذشته، حماس تصمیم گرفت طی آن عملیات به سوی ما راکت 
شلیک کند اما من هم اکنون به این باور دارم که عقالنیت آنها باعث خواهد شد 
از این امر اجتناب کنند«. این در حالی است که در روزهای گذشته گروه های 
فلسطینی پس از یک نشست اضطراری در غزه و در واکنش به تحوالت جاری 
قدس، نیروهای خ��ود را به حالت آماده باش عموم��ی درآورده و به مقامات 
تل آویو هشدار دادند که برگزاری راهپیمایی پرچم مثل یک بشکه باروت، 
کل منطقه را به آتش خواهد کشید. این گروه    ها هشدار دادند که در صورت 
برگزاری چنین مراسمی در مسجداالقصی، تبعات آن تنها متوجه مقامات 
اسرائیلی است. سال گذشته نیز گروه های مقاومت غزه برای جلوگیری از این 
مراسم عملیات سیف القدس را علیه صهیونیستی    ها شروع کردند و در مدت 
۱2 روز بیش از 4هزار موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند . در نهایت 
صهیونیست    ها مراسم پرچم را لغو کردند. حماس و دیگر گروه های فلسطینی 
هشدار داده اند که اگر تل آویو در قدس و کرانه باختری دست از پا خطا کند، 
چنان پاسخی به آن خواهند داد که نبرد س��یف القدس در مقابل آن ناچیز 
است و در سایه همین هش��دار    ها بود که مقامات اسرائیل تصمیم گرفته اند 
مسیر راهپیمایی شهرک نش��ینان را تغییر دهند، چرا که از پاسخ مقاومت 
واهمه دارند. فلسطینی    ها مراس��م پرچم را تحریک  آمیز می دانند و همواره 
نسبت به برگزاری این مراسم هشدار داده اند و سبب شده صهیونیست    ها در 
محاسبات خود همه جوانب را درنظر بگیرند. در همین راستا، محمد السنوار 
از فرماندهان ارتش ستاد مشترک گردان های القسام روز جمعه در مصاحبه 
با شبکه الجزیره گفت:» هر سخنی که ما نسبت به اشغالگری صادر می کنیم 
و هشدار می دهیم برای ما اعتبار دارد. میزان آمادگی را افزایش داده و به واحد 
توپخانه دستور داده ایم که آماده بوده و تحوالت قدس را لحظه به لحظه زیر 
نظر داشته باشند«. مقاومت فلسطین اکنون به قدرت موشکی پیشرفته ای 
دست پیدا کرده که وحشت صهیونیست    ها را در پی داشته است و مقامات 
امنیتی اسرائیل از ترس درگیری مجدد، به نیروهای ارتش دستور داده اند از 

هرگونه اقدام نظامی علیه غزه خودداری کنند. 
 فراخوان نامگذاری روز پرچم فلسطین

جنبش مردمی جوانان فلسطینی در واکنش به قصد رژیم صهیونیستی 
برای برگزاری راهپیمایی پرچم، خواستار نامگذاری روز یک    شنبه به »روز 
پرچم فلسطین« شد. بر اساس گزارش »العربی الجدید«، این جنبش به 
منظور مقابله با راهپیمایی پرچم، به برافراشتن پرچم فلسطین در هر خانه، 
میدان و خیابانی در قدس تا »باب العامود « شد. جنبش مذکور اعالم کرد، 
رژیم اشغالگر باید بداند که عقربه های ساعت پس از نبرد »سیف القدس« 
و ایستادگی اس��طوره ای اهالی قدس و نگهبانان مسجداالقصی به عقب 
بازنخواهد گش��ت. جنبش مردمی جوانان از فلس��طینی     ها در فلسطین 
اشغالی به ویژه فلسطینی های اراضی اشغالی ۱۹48 خواست روز یک    شنبه 
خود را به مسجداالقصی برسانند و صفی واحد در مقابل یورش های اشغالگر 
تشکیل دهند. این جنبش تأکید کرد، اراده مردمی دست در دست مقاومت 

مسلحانه، پیروزی و آزادسازی را رقم خواهد زد. 

عصبانیت امریکا 
از جرم انگاری روابط بغداد  با تل آویو

امری�کا تصویب قانونی در ع�راق که رابطه با رژیم صهیونیس�تی 
را جرم ان�گاری ک�رده، باع�ث » ب�ه خط�ر افت�ادن آزادی بیان« 
 دانس�ت و روی آن برچس�ب  »تروی�ج یهودی س�تیزی « زد.

پارلمان عراق روز پنج  شنبه ۵ خرداد با تصویب قانونی عادی سازی روابط 
با اسرائیل را ممنوع کرد و هر تالش��ی را در این راستا جرم دانست. این 
قانون برای خاطیان، مجازات حبس ابد و حتی اعدام پیش بینی کرده 
اس��ت. قانون»جرم انگاری عادی س��ازی و برقراری روابط « با اسرائیل 
با 2۷۵ رأی موافق به تصویب رس��ید و مجلس عراق ه��م در بیانیه ای 
اعالم کرد که این قانون » انعکاس واقعی اراده مردم « عراق اس��ت ولی 
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به این مصوبه در 
بیانیه ای گفت: امریکا به شدت از تصویب یک قانون در پارلمان عراق که 
عادی سازی روابط با اسرائیل را غیرقانونی می کند، ناراضی است. در بیانیه 
وزارت خارجه امریکا ادعا شده است: این قانون عالوه بر به خطر انداختن 
آزادی بیان و ترویج فضای یهودی ستیزی، کاماًل در تضاد با پیشرفتی 
است که همسایگان عراق از طریق ایجاد ارتباط و عادی سازی روابط با 
اسرائیل به  دست آورده اند و در نتیجه فرصت های جدید برای مردم در 
سراسر منطقه ایجاد کرده اند. وزارت خارجه امریکا در بیانیه خود آورده 
است: امریکا همچنان یک ش��ریک قوی و قاطع در حمایت از اسرائیل 
خواهد بود و از گسترش روابط آن با همسایگان خود در راستای دستیابی 
به صلح و رفاه بیشتر برای همه حمایت خواهد کرد. همچنین وزارت امور 
خارجه رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای، تصویب قانون ممنوعیت 
عادی سازی روابط عراق را با این رژیم در مجلس عراق به شدت محکوم 
کرد. این در حالی اس��ت که جنب��ش حماس در بیانی��ه ای اعالم کرد 
این قانون نش��انه اصالت مردم عراق و مواض��ع تاریخی آنها در حمایت 
از مردم فلس��طین و عدالت آرمان فلسطین اس��ت. همچنین اتحادیه 
سراسری کارگری تونس کمک به مردم فلسطین و تصویب قوانین برای 

جرم انگاری عادی سازی روابط با اسرائیل را خواستار شد. 

» طرح -  B«  امریکا با فشار روی عصب های انرژی ایران
نشانه های بن بست مذاکرات بیشتر نمایان می شود

سيدرحيمنعمتی

گارد ساحلی ایران    گزارش  یک
در  جمع�ه،  روز 
واکنش به توقیف محموله نفتی ایران با همدستی 
آتن و واش�نگتن، دو نفتکش یونان را در خلیج 
فارس توقیف کرد. این پاسخ، مقابله به مثلی در 
برابر تشدید فشارهای امریکا بر ایران در فضای 
تقریباً به بن بست رسیده مذاکرات احیای برجام 
است که ظاهراً با نقش آفرینی بازیگران جدیدی 
مثل دولت یونان در حال اجرا اس�ت؛ طرحی که 
 » Bامریکایی      ها از چند ماه قب�ل با عنوان »طرح
بودن�د.  ک�رده  صحب�ت  درب�اره اش 

امریکایی      ها که با نهایی شدن توافق برجام نخست 
با خودداری از انجام تعهدات خود و بعد با خروج از 
توافق، ناسازگاری شان را اثبات کردند، طی دوران 
احیای برجام نیز از سنگ اندازی در مسیر مذاکرات 
فروگذار نکردند. این روند مدتی است که به موازات 
اعمال تحریم های جدید، با تحت فش��ار گذاشتن 
ایران پیگیری می شود. مداخله یونان در توقیف نفت 
یک نفتکش ایرانی ظاهراً بخشی از یک سناریوی 
جدید است که نشان دهنده ورود بازی مذاکرات به 
مرحله های جدید است. روز جمعه سپاه پاسداران 
در اطالعیه ای از توقی��ف دو فروند نفتکش یونانی 

به دلیل تخلفات صورت گرفت��ه در آب های خلیج 
فارس خبر داد. شبکه المیادین نیز به نقل از منابع 
خود اعالم کرد که این نفتکش        ها »دلتاپوزیدون « و 
»پرودنت واریر « نام دارند و گارد ساحلی در سواحل 
بندرلنگه و عسلویه آنها را توقیف کرده است. وزارت 
خارجه یونان که هف��ت هفته قب��ل، بار های یک 
فروند کش��تی ایرانی را با هماهنگی دولت امریکا، 
توقیف کرده بود، در قالب بیانیه ای اعتراضی از ایران 
خواست فوراً هر دو نفتکش را آزاد کند. پس از آن هم 
امریکا واکنش نشان داد و گفت که در حال بررسی 
گزارش       هایی در خصوص توقیف دو نفتکش یونانی 
در خلیج فارس است. واشنگتن در شرایطی یونان را 
برای باج خواهی خود از ایران به میان انداخته است 
که وزارت خزانه داری این کش��ور روز چهارشنبه، 
یعنی هم��ان روزی که ای��ران در واکنش به دزدی 
دریایی یونان، کاردار این کشور را احضار کرده بود، 
فهرس��ت تحریم      ها علیه ای��ران را طوالنی تر کرد و 
اسامی چند فرد و شرکت را با این ادعا که بخشی از 
یک شبکه بین المللی درآمدزایی برای نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حزب اهلل هستند، 
در فهرس��ت تحریم ق��رار داد. وزارت خزانه داری 
امریکا همچنین مدعی شد که این شبکه از حمایت 

نهاد های اقتصادی روسیه برخوردار است. 

 واشنگتن دست در دست تل آویو در اجرای 
»Bطرح«

دولت بایدن طی هفته ه��ای اخی��ر مذاکراتی را با 
رژیم صهیونیستی آغاز کرده است که به سناریوی 
پلن B در ارتباط با مذاکرات هس��ته ای سال 20۱۵ 
اشاره دارد. بنابر گزارش آکس��یوس، تل آویو دولت 
جو بایدن را تحت فشار گذاش��ته است تا در صورت 
شکست مذاکرات با ایران که به درازا انجامیده است، 
پلن B را اجرایی کن��د. از این رو مقامات امریکایی و 
اسرائیلی یک ماه قبل در مذاکرات ایال هوالتا، مشاور 
امنیت ملی اس��رائیل با مالقات با جیک س��الیوان، 
همتای امریکایی خود این طرح را بررس��ی کردند 
و حاال به نظر می رس��د این طرح در حال اجراشدن 
است.  به رغم همه کارشکنی     های امریکایی ها، حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در نشست داووس 
به اقدام تهران در ارائه ابتکارات متعددی از ابتدای دور 
جدید گفت وگو های احیای برجام اشاره کرد و گفت: 
»اخیراً هم ابتکار جدیدی را روی میز گذاشتیم، ولی 
احساس می کنیم بایدن دچار بی تصمیمی شده است. 
امیدوارم طرف امریکای��ی واقع بینانه برخورد کند. 
ما باید در بازگشت همه طرف       ها به برجام، از منافع 
اقتصادی برجام برخوردار ش��ویم. باید عوامل فشار 
حداکثری ترامپ از میان برداشته شود. « وزیر خارجه 

در بخشی از سخنانش گره خوردن سیاست خارجی 
امریکا با صهیونیس��ت      ها را به میان کشید : »پنجره 
دیپلماسی را باز نگه داشته ایم و امیدواریم در صورت 
نگاه واقع بینانه امریکا به توافق برس��یم. منافع ملی 
امریکا از سوی صهیونیست       ها به گروگان گرفته شده 
است و ادله زیادی در این زمینه وجود دارد.« اما طرف 
امریکایی در روز های گذشته، اسامی ۱0فرد که اتباع 
کشور های مختلف از جمله ایران، ترکیه و افغانستان 
هستند و ۹ شرکت مس��تقر در هنگ کنگ، لبنان، 
چین، ایران، روسیه، کره جنوبی و امارات را در فهرست 
تحریم جدید خزانه داری امریکا قرار داد و یک نفتکش 
را هم در یون��ان توقیف کرد.« میخائی��ل اولیانوف، 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در 
وین روز جمعه در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: 
»مذاکرات وین درباره برجام دو ماه و نیم اس��ت که 
متوقف باقی مانده است. به نظر می رسد امریکا سعی 
دارد برخی تحریم های ترامپ بر ایران را حفظ کند. « 
وی همچنین افزود: »اگر واشنگتن واقعاً به عدم اشاعه 
اتمی پایبند است، باید رویکرد سازنده تر و حرفه ای 

]در قبال مذاکرات وین[ داشته باشد. «
 پیامی روشن به دنیای غرب 

دکتر کلیانتی��س کریاکیدی��س، تحلیلگر یونانی 
درباره اقدام اخیر کشورش گفت: »بله یونان اشتباه 
کرد و نباید نفت ایران را به امریکا تحویل می داد.  « 
س��ینا آزودی، تحلیلگر ایران در شورای آتالنتیک 
در واش��نگتن، اقدام ایران را این طور تحلیل کرده 
است:»هدف اصلی، ارس��ال پیامی روشن به غرب 
اس��ت که توقیف نفتکش  ها در آینده با واکنش��ی 
مش��ابه مواجه خواهد ش��د. « روزنامه انگلیس��ی 
گاردین هم نوش��ت: » با متوقف ش��دن مذاکرات 
بین قدرت های بزرگ و ای��ران درباره احیای توافق 
هس��ته ای 20۱۵، نش��انه های فزاین��ده ای وجود 
دارد که تهران و دش��منانش آماده توس��ل به زور 
برای پیشبرد منافع خود هستند.  « کلر جونگمن، 
رئیس س��تاد گروه حمای��ت از امری��کا علیه ایران 
هس��ته ای از منظری دیگر در این م��ورد به رویترز 
گفت:»این باید پیامدهای مستقیمی بر مذاکرات 
برجام داشته باشد و احتمال احیای توافق را بیشتر 
دچار توقف می کند.«  ش��یرین هانتر، عضو شورای 
روابط خارجی امریکا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
با بیان اینکه اس��رائیل به همراه عربستان سعودی 
و دیگر کش��ورهای عربی مخالف بازگشت ایران به 
عرصه بین المللی هس��تند، گفت: به نظر می رسد 
امریکا و ایران در حال آماده ش��دن برای شرایطی 
هستند که برجام احیا نشود. وی اعتقاد دارد که هم 
واشنگتن و هم تهران خواهان احیای برجام به شرط 
برآورده شدن خواسته های شان هستند: »بازگشت 
امریکا به توافق به نفع واشنگتن است در صورتی که 

ایران شروط امریکا را بپذیرد.«

مسکو: »بحران غذایی جهان « به خاطر تحریم های امریکا و اقمار است

روسیه تجهیزات نظامی سنگین به شمال فرستاد

اثرات س�ه ماه جنگ در اوکرای�ن بیش از هر 
موقع دیگری در حال نمایان شدن است. نفت 
در آستانه 120 دالر و قیمت مواد غذایی نیز در 
جهان رو به افزایش است. در حالی که روس ها، 
تحریم های امری�کا و اقمارش علیه روس�یه 
را عامل اصلی تش�دید بحران غذایی جهان 
خوانده اند، رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا 
و رئیس پیشین کمیس�یون اروپا هم در یک 
گفت وگو درباره تبعات سنگین تحریم روسیه 
بر اقتصاد ایتالیا و آلمان هش�دار داده است. 
حاال که بحران غذایی جهان تشدید شده، روسیه و 
غرب بازی مقصر سازی در پیش گرفته اند. »آناتولی 
آنتونوف« سفیر مس��کو در واش��نگتن گفته که 
بحران غذایی که طی س��ال های گذش��ته آشکار 
ش��ده به خاطر تحریم های امریکا و اقمارش علیه 
روسیه تش��دید شده اس��ت. آنتونوف تالش های 
ایاالت متحده برای مقصر دانس��تن روسیه برای 
بحران غذایی را کاماًل بی اساس خوانده و این کار 
را » نهایت ریاکاری« توصیف کرده است. به گفته 
سفیر روسیه،  این بحران به دلیل اعمال تحریم های 
غیرقانونی واشنگتن و دولت های اقماری آن علیه 
روسیه تشدید ش��ده اس��ت. این دیپلمات روس 
همچنین گفت، مشکالت در بازار مواد غذایی برای 
مدت طوالنی، یا حداقل در دو سال گذشته، افزایش 
یافته اس��ت. وی گفت: آنها با محاسبات اشتباه و 
خطاهای فاحش و سیستمی در سیاست های کالن 
اقتصادی، در درجه اول سیاست های مالی و تجارت 
خارجی، و سیاست های انرژی و غذایی کشورهای 
غربی همراه هس��تند. در عین ح��ال، همه گیری 
کووید ۱۹ منجر ب��ه اخت��الالت قابل توجهی در 

زنجیره تأمین کاال ش��ده اس��ت. دیپلمات روس 
می گوید:»هزینه حمل و نقل تقریباً دو برابر شده 
است. به طور طبیعی، همه اینها به تنهایی منجر به 
شکست نمی شود اما منجر به افزایش شدید قیمت 
مواد غذایی شده است. قیمت گندم نسبت به سال 

202۱ یک چهارم افزایش یافت.«
این صحبت های سفیر روس��یه در حالی است که 
براساس گزارش رویترز، روسیه و اوکراین مجموعاً 
نزدیک به یک سوم عرضه جهانی گندم را تشکیل 
می دهد و عالوه بر این، اوکراین صادرکننده عمده 
ذرت، جو، روغن آفتابگردان و روغن کلزا اس��ت. 
همچنین به گفته س��ازمان ملل 3۶ کشور جهان 
بیش از نیمی از نیاز گندم خود را از طریق اوکراین 

و روس��یه تأمین می کنند. تحت چنین شرایطی، 
دولت های غرب��ی بیش از هرموق��ع دیگری طی 
سه ماه گذشته تحت فشار قرار گرفته اند و انتظار 
می رود که این فشارها، به شدت گرفتن اختالفات 
بین دولت های غربی منجر شود. رومانو پرودی  در 
گفت وگو با »مکس چیویلی« خبرنگار پرس تی وی 
در رم ایتالیا درباره تبعات سنگین تحریم روسیه بر 
اقتصاد ایتالیا و آلمان هشدار داده و گفته که بحران 
اوکراین، ضربه ای جدی را به اقتصاد اتحادیه اروپا 
وارد خواهد کرد. به گفته پرودی، تحریم ها، برای 
ایتالیا و آلمان تبعات سنگین تری را نسبت به دیگر 
کشورهای اتحادیه به دنبال خواهد داشت و بدیهی 
اس��ت که عواقب آن بر وضعیت کشور    هایی چون 

فرانسه و اسپانیا خفیف تر خواهد بود. 
 تراس: روسیه پیروز شود، امنیت نداریم

با تغییر نس��بی ت��وازن جنگی به نف��ع روس ها، 
سیاس��تمداران غربی بیش از قبل درباره احتمال 
موفقیت روس    ه��ا در جنگ صحب��ت می کنند. 
»بوریس جانسون« نخس��ت وزیر انگلیس ضمن 
تردید درب��اره احتمال مذاکرات صلح با روس��یه 
درباره جن��گ اوکراین گفت: »نمی ش��ود به طور 
کامل به پوتین اعتماد کرد.«  به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، »جانسون« 
تالش برای آغاز مذاکرات با روس��یه را رد کرده و 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره دورنمای گفت وگو با 
والدیمیر پوتین،  رئیس جمهور روسیه گفته است: 
»چطور می توانید با یک » کروکودیل « معامله کنید 
وقتی که درست به پای چپ تان رسیده و دارد آن را 
می خورد؟ « »لیز تراس « وزیر امور خارجه انگلیس 
هم گفت کش��ورهای غربی در ص��ورت موفقیت 
روسیه در اوکراین احساس امنیت نخواهند کرد و 
بار دیگر گفت که نباید در مقابل روسیه مماشات 
کرد. تراس که در جریان یک سخنرانی در پراگ 
صحبت می کرد، گفت:»م��ا باید اطمینان حاصل 
کنیم که اوکراین در این مبارزه بزرگ برای آزادی 
پیروز می شود«. او پیش از این در نشست جهانی 
اقتصاد در »داووس « هم گفته بود:» نباید خشونت 
روسیه را با مماشات پاسخ داد. نباید اجازه دهیم 
درگیری در اوکراین طوالنی و به طور فزاینده ای 
دردآور شود. باید برای تضمین برتری اوکراین از 
طریق کمک نظامی و تحریم ]روس��یه[ بی امان 
تالش کنیم. اکنون زمان آن نیست که پا را از روی 

پدال گاز برداریم.«

با تشدید ماجراجویی ترکیه در سوریه، روسیه 
تجهیزات نظامی س�نگین به پایگاه خود در 
قامش�لی فرس�تاده و روس    ها ه�م نیروهای 
بیشتری در شمال سوریه مس�تقر کرده اند. 
به گزارش فارس، منابع المیادین اعالم کردند که 
روسیه به عنوان بخشی از طرح خود برای تقویت 
حضور نظامی در شمال شرق سوریه کمک های 
نظامی از جمله هواپیماهای جنگی و بالگرد    هایی 
را به آنجا ارسال کرد. به گفته این منابع، نیروهای 

روسی حاضر در فرودگاه قامشلی در شمال سوریه 
در حال آوردن تجهیزات نظامی جدیدی به پایگاه 
خود در فرودگاه هستند. این منابع افزودند: از بین 
تجهیزات کمکی هواپیماهای جنگی و بالگردهای 
روسی در فرودگاه قامشلی مستقر شده اند و این 
کار در چارچوب طرح روسیه برای تقویت حضور 
نظامی در شمال شرق س��وریه است. »سرگئی 
الوروف« وزیر خارجه روسیه هم روز پنج  شنبه 
تأکید کرد که مسکو به حمایت از رهبری سوریه 

در موضوع احیای کامل تمامیت ارضی این کشور 
ادامه خواهد داد. همچنین منابع سوری از گشت 
مش��ترک میان نظامیان ارتش سوریه، روسیه و 
شبه نظامیان کرد در استان الحسکه خبر دادند. 
تقویت حضور نیروهای روس در شمال سوریه، 
واکنشی به تحرکات ترکیه در این مناطق است. 
رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه چند 
روز پیش اع��الم کرد که ارت��ش ترکیه درصدد 
اجرای عملیات نظامی برای مبارزه با تروریس��م 

در مرزهای ترکیه اس��ت و تصمی��م درباره این 
عملیات به زودی گرفته خواهد شد. او از سازمان 
پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( خواست که به 
منظور اس��کان آوارگان، به این کشور در ایجاد 
آنچه »منطقه ام��ن« خواند، در خطوط مرزی با 
س��وریه کمک کند. اردوغان می گوید که آنکارا 
به تالش خود برای ایجاد منطق��ه امن در عمق 
30کیلومتری در طول مرزهای جنوبی با سوریه 

ادامه خواهد داد. 
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