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  گزارش  2

ریل گذاری برای آنکارا  در تهران
نشست سه جانبه سران کشورهای ایران، روسیه و ترکیه در تهران، با 
توجه به تحوالت منطقه ای و بین المللی، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. دستور کار این نشست اینگونه بیان شده که درخصوص امنیت 
مرزهای جنوبی ترکیه و بازگشت آوارگان س��وری به کشورشان از 
ترکیه متمرکز اس��ت. بهانه  نخ نمای ترکیه که در دهه های گذشته 
با برجسته کردن مس��ئله پ ک ک و کردهای ترکیه و سوریه عامل 
توسعه طلبی ترکیه در ش��مال عراق و س��وریه بوده، امروز از سوی 
اردوغان به کارتی برای انتخابات پیش رو در ترکیه تبدیل ش��ده تا 
از خأل اهتمام بین المللی در سوریه بهره جسته و مناطقی را از خاک 
سوریه به اشغال درآورد. شاید اردوغان با ژست آمادگی برای حمله 
به شمال سوریه، به دنبال امتیازگیری در این نشست سه جانبه باشد 
ولی باید به خوبی درک کند که تجریه اوکراین پیام روشنی به ترکیه 
است که هرگونه ماجراجویی ممکن است به قطع انتقال گاز از ایران و 
روسیه به ترکیه منجر شود که سرنوشت اروپا را برای ترکیه رقم بزند. 
بهتر است که ترکیه حاکمیت سرزمینی سوریه را در گام های واقعی 
محترم بشمارد و به بازیگری سازگار تبدیل شود و نگرانی های خود را از 
مسیر های عقالنی دنبال کند. اردوغان در سال های جنگ تروریستی 
در سوریه، نقش مخربی داشته و حامی اصلی بسیاری از دسته جات 
تروریستی بوده و از آوارگان جنگی سوریه در ترکیه، داللی و کاسبی 
قابل توجهی از اروپایی   ها به دست آورده و وقت آن است که این رویکرد 
را کنار گذاشته و اجازه بازگشت آنها به کشورشان را صادر کند. واقعیت 
این است که نشست سران سه کشور که امروز )سه شنبه( در تهران 
صورت می پذیرد، صرفاً در چارچوب پرونده سوریه محدود نمی شود 
و محورهای دوجانبه ای را نیز دارد که بسیار فراتر از دستورکارهای 
پرونده سوریه است. در پرونده س��وریه، باید به اردوغان تفهیم شود 
که ادامه نقش آفرینی در پروژه تروریس��تی و بی ثبات کردن سوریه، 
نه تنها برای ترکیه، منافع شرافتمندانه در بر ندارد، بلکه می تواند از 
ریل امریکایی و صهیونیستی خارج شده و در کنار ایران و روسیه از 

موقعیت و منافع  مهم تری برخوردار شود. 
دیدارهای دوجانبه ایران و روسیه می تواند یکی از مهم  ترین دیدارهای 
ناشی از تحوالت جهانی باشد و ماهیت جدیدی به اتحاد ائتالف های 
نوین ببخشد. روس��یه باید موضع اخیر سیدحسن نصراهلل درمورد 
منابع نفت و گاز در ش��رق مدیترانه را در تراز راهبردی درک کند و 
برای اینکه سیاست تنبیه  گازی و نفتی علیه غرب و امریکا به حاصل 
بنشیند، در کنار حزب اهلل و لبنان و مس��ئله استخراج منابع انرژی 
قرار گیرد و حداقل در تأمین نیازهای انرژی لبنان تا زمان استخراج 
گاز و نفت، نقش فعال داشته باشد. این یکی از محور  هایی است که 
باید پوتین و رئیسی روی آن نقشه  راه روشنی تعریف کنند. بحران 
در اوکراین که امروز در مرز شکست پروژه جنگ افروزی امریکایی 
و غربی علیه روسیه قرار گرفته، تأثیر ریشه ای در مسیرهای تجارت 
جهانی به جای گذاشته و روسیه حتی نمی تواند به مسیرهای مربوط 
به اقیانوس آرام، تکیه چندانی داشته باش��د و بهترین،  امن   ترین و 
ارزان   ترین مس��یر تجارت کاال و انرژی از خاک ایران است که به جز 
عایدات مالی و تجاری دوجانبه، جایگاه مهمی در مقابله با رویکردهای 

امریکایی در قبال ایران و روسیه دربردارد. 
یکی از دالیل و انگیزه   های سفر بایدن به غرب آسیا و تأکید بر امنیت 
آبراه ها، به مفهوم سیطره بر مفاصل آبراهی در تجارت روسیه و چین 
است و نشانه ای اهمیت جدید تنگه هرمز و باب المندب و دریای سرخ 
است. همین امر فصل جدید از همکاری   های ایران و روسیه و چین 
است که باید از امنیت واقعی آبراه های پیرامونی دفاع کنند و به موازات 
آن باید در پرونده های منطقه ای نیز فصل جدیدی از همکاری سیاسی 
و دیپلماتیک و بشردوستانه در یمن، عراق، سوریه و لبنان را ساماندهی 
کنند. دیدار پوتین و رئیسی باید به خلق معادالت جدید ژئوپلتیکی 
و اقتصادی و ترانزیتی و امنیتی پرداخته و دیگر کشورهای مرتبط با 
این نیاز راهبردی را نیز همراه کنند. اگر ملزومات مسیرهای ترانزیتی 
شمال، جنوب و شرق به غرب، تنها حاصل دیدارهای دو جانبه با روسیه 
و ترکیه باشد، که اقالم متنوعی از تجارت کاال را بدان مرتبط بدانیم، 
زیرساخت های جدیدی در مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری و 
امنیتی و متکی به جغرافیای ایران و با کارکردهای راهبردی و جریانی 

شکل خواهد گرفت. 
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حزباهلللبنان:جنگنمیخواهیم،امابرایشآمادهایم
حزب اهلل لبنان اعالم کرد که این حزب خواهان جنگ نیست اما برای آن 
آماده است. به گزارش ایسنا، محمد رعد، رئیس فراکسیون » وفاداری 
به مقاومت « در پارلمان لبنان در مصاحبه با العهد خطاب به اسرائیل 
گفت: »گاز در منطقه اقتصادی حق ماس��ت و ما از تمام جهان به این 
س��زاوارتر هس��تیم که حق مان را درباره آب     ها و گازمان بگیریم.«وی 
افزود: زمانی که اشاره می کنیم گزینه جنگ به ما اجازه می دهد با عزت 
و کرامت و بدون گدایی از دیگران زندگ��ی کنیم، می خواهیم بگوییم 
که ما آزاده هس��تیم و باید بدانید که با چه کسانی تعامل می کنید. ما 
آرزوی جنگ نمی کنیم اما برای آن آماده هستیم. اگر از فرمانده شهید 
ما در آغاز مقاومت و دیگر ش��هدا دلیری و شجاعت دیدید در روزهای 
آتی زمانی که گزینه اشتباه را انتخاب کنید و به تجاوز بپردازید شاهد 
تمام شجاعت و دلیری ما خواهید بود. محمد رعد گفت: »ما از حق مان 
درباره سرمایه گذاری در منابع خود و ترسیم مرزهای مان کوتاه نخواهیم 
آمد. ما کس��انی هس��تیم که در این باره تصمیم می گیریم و از هر فرد 
بااخالصی در این دولت حمایت می کنیم برای اینکه از کرامت و عزت 
کشور و تمام طوایف و مناطقش حفاظت کنیم. عهد و پیمان ما با تمام 
فرزندان مقاومت و تمام لبنانی     ها پایبندی به گزینه مقاومت اس��ت تا 

حاکمیت مان را در کشور حفظ کنیم.«
-----------------------------------------------------

  تقویتمواضعارتشسوریهدرمرزباترکیه
دمشق پس از تفاهمات مستمر با نیروهای کرد سوریه دموکراتیک 
معروف به »قس��د« با میانجیگری و نظارت نیروهای روسی، مواضع 
و حضور خود را در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه در حومه استان های 
حلب، رقه و حسکه تقویت کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، به نقل از 
رأی الیوم، به گفته منابع محلی در حومه حس��که، یگان های ارتش 
سوریه یک    شنبه ۱۷ژوئیه، مواضع و مراکز نظامی خود را در اطراف 
شهر » الدرباسبه « در شمال استان حسکه تقویت کردند. یگان های 
ارتش سوریه در این منطقه از شهر حسکه با همراهی دفتر هماهنگی 
مشترک ارتش سوریه، نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای روسی 
مستقر هستند. عالوه بر این، منابع میدانی در حومه حلب تأیید کردند 
که یگان هایی از ارتش سوریه در مجاورت شهرک » العریمه « در خط 
» الس��اجور « در حومه منبج در ش��رق حلب با پشتیبانی سالح های 
سنگین شامل سه عدد تانک و سه فروند راکت انداز به نیروهای کمکی 
نظامی که به روستا    ها و مناطق غرب منبج ارسال شده بودند، مواضع 
خود را در آن مناطق تقویت کردند. هرچند اسپوتنیک گزارش کرده 
که این خبر    ها واقعیت ندارد و ارتش سوریه چنین اقدامی تا به حال 
اتخاذ نکرده ولی منابعی از معارضان دولت سوریه از کشته شدن پنج 
تن و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر از نیروهای قسد و انهدام سه خودروی 
نظامی آنها در اثر گلوله باران موشکی ارتش ترکیه که کاروان نظامی 
قسد را عصر یک    ش��نبه در حوالی روس��تای » احرص « از توابع شهر 
تل رفعت در ش��مال حلب هدف قرار داد، خبر می دهند؛ تحولی که 

نشان دهنده تشدید تنش    ها است. 

روسیه:  حمله به کریمه 
قیامت برپا می کند

اظهاراتمقام�اتاوکراینیب�رایحملهبهش�بهجزیرهکریمهبا
استفادهازموشکهایامریکایی،خشممقاماتروسیهرادرپی
داشتهاس�ت.معاونشورایامنیتروس�یهدرسخنانیگفتکه
امتناعاوکراینوقدرتهایغربیازبهرس�میتشناختنکنترل
مسکوبرکریمه،خطریسیستماتیکرابرایروسیهایجادمیکند
وهرگونهحملهخارجیعلیهاینمنطقهقیامتبهپاخواهدکرد.
درحالی که مقامات روسیه بار     ها نسبت به ارسال کمک های نظامی غرب 
به اوکراین هشدار داده و آن را سبب تشدید تنش     ها در اروپا اعالم کرده اند 
اما اوکراینی     ها با دریافت این تسلیحات پیشرفته در پی تغییر در موازنه 
میدانی هستند و همین مس��ئله واکنش تند روس     ها را به همراه داشته 
اس��ت. به گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری مدودف، معاون ش��ورای 
امنیت روسیه روز یک     شنبه در س��خنانی اعالم کرد: »روز قیامت بسیار 
سریع و سخت خواهد آمد. برای پنهان شدن بسیار دشوار خواهد بود.« 
 مدودف جزئیات بیش��تری در این خصوص ارائه نکرد اما قباًل به ایاالت 
متحده درخصوص خطرات مجازات یک قدرت هس��ته ای مثل روسیه 
هش��دار داده و گفته بود که » چنین چیزی می تواند بشریت را به خطر 
بیندازد. « خبرگزاری اینترفاکس به نقل از مدودف گفت: »اگر هر کشوری، 
چه اوکراین و چه کشورهای ناتو، کریمه را بخشی از روسیه ندانند، این 
تهدیدی سیستماتیک برای ما محسوب می شود.« وی افزود: »با توجه 
به آنچه برای کریمه رخ داده، این خطری مستقیم و آشکار است. کریمه 
به روسیه بازگشت.«  اظهارات مدودف یک روز پس از آن منتشر شد که 
یک مقام رسمی اوکراینی گفت کریمه، منطقه ای که اکثر جهان آن را به 
عنوان قسمتی از اوکراین می شناسند، می تواند هدفی برای موشک های 
» هیمارس « ساخت امریکا باشد. وادیم اسکیبتسکی، یک مقام اداره ارشد 
اطالعات وزارت دفاع اوکراین در مصاحبه ای با این پرسش مواجه شد که 
 HIMARS آیا اوکراین ممکن است از تسلیحات و موشک هایی همچون
و M270 علیه منطقه شبه جزیره کریمه استفاده کند. اسکیبتسکی اظهار 
کرد: »امروز، شبه جزیره کریمه صرفاً به کانونی برای انتقال کلیه تجهیزات 
و تسلیحاتی که از روسیه به مناطق جنوبی کش��ور ما می آیند، تبدیل 
شده است. « مقامات کرملین بار     ها نسبت به هرگونه حمله به کریمه و 
مناطق غربی روسیه هشدار داده اند و گفته اند که در صورت استفاده از 
موشک های امریکایی برای ضربه زدن به منافع روسیه، به شدت به آن 
پاسخ خواهند داد. روسیه در ماه های اخیر توانسته با تصرف مناطق شرقی 
و جنوبی اوکراین، شبه جزیره کریمه را به خاک اصلی خود متصل کند 
و به هیچ وجه حاضر نیست خطری متوجه این منطقه شود. مدودف در 
ادامه سخنان خود همچنین گفت که مقامات اوکراین در تالش برای ادامه 
عملیات نظامی خود » تا آخرین سنگر « غیرمنطقی هستند. او در جلسه ای 
با کهنه سربازان گفت: »امیدواریم کی یف دیر یا زود متوجه شود که روسیه 
به هر حال به اهداف خود برای غیرنظامی کردن این کشور دست یافته 
است. با این حال، او گفت که این امید نس��بتاً ضعیف است، » زیرا رفتار 
آنها غیرمنطقی بوده است. «  مدودف گفت: »تالش های بی پایان برای 
ادامه جنگ تا همان طور که گفته اند، آخرین سنگر اوکراین قطعاً منجر 
به فروپاشی رژیم سیاسی موجود خواهد شد، به رغم تالش های آنها برای 
گفت وگو«. از سوی دیگر، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم 
درباره هدایت مستقیم نیروهای اوکراینی توسط ناتو و عواقب خطرناک آن 
هشدار داد. به گزارش اسپوتنیک، الوروف روز دو     شنبه گفت: »متخصصان 
ناتو به شکل مستقیم در حال هدایت نیروهای اوکراینی در لوهانسک و 
دونتسک هستند. امیدواریم افرادی در میان سیاستمداران اروپایی وجود 
داشته باشند که عواقب خطرناک چنین اقداماتی را درک کنند.« روس     ها 
بار     ها گفته اند که سالح های غربی که به اوکراین ارسال می شوند در تیررس 
آنها خواهند بود و تاکنون بخش زیادی از آنها را قبل از رسیدن به مقصد 
منهدم کرده اند. ارسال تسلیحات به اوکراین درحالی است که بسیاری در 
غرب از اتمام زرادخانه کشورهای غربی در آینده نزدیک نگران هستند. 

 نگرانیاروپاازقطعگازروسیه
باتوجه به تحریم های گس��ترده غرب علیه نفت و گاز روس��یه، مقامات 
اروپایی از هم اکنون نس��بت به مش��کالت انرژی در آینده ابراز نگرانی 
می کنند. کالوس مول��ر از مقام های بخش انرژی آلمان روز یک     ش��نبه 
هشدار داد این کشور بدون گاز روسیه در زمستان دوام نخواهد آورد. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی گفت: »در حالی که مخازن گاز آلمان 
تقریباً 65 درصد پر شده و وضعیت در مقایسه با هفته های گذشته بهتر 
است اما هنوز این ذخایر برای عبور از زمستان بدون گاز روسیه ناکافی 
است«. این مقام بخش انرژی اضافه کرد: »اکنون بیشتر به این بستگی 
دارد که آیا کار تعمیر و نگهداری خط لوله نورد اس��تریم ۱ همانطور که 
انتظار می رود روز پنج  شنبه به پایان خواهد رسید یا خیر«. این درحالی 
است که شرکت روسی »گازپروم « چهار     شنبه گذشته اعالم کرد به رغم 
تصمیمات اخیر در کانادا مبنی بر بازگرداندن تجهیزات گازی روسیه پس 
از تعمیر، تضمینی برای ازسرگیری ارسال گاز به اروپا از طریق خطوط لوله 
»نورد استریم ۱« خود نمی دهد. از سوی دیگر، اوالف شولتز، صدراعظم 
آلمان هم روز یک     شنبه مدعی شد که رئیس جمهور روسیه از انرژی، به 
عنوان سالح استفاده می کند، اقدامی که حتی اتحاد جماهیر شوروی نیز 
در دوران جنگ سرد آن را انجام نداد. صدراعظم آلمان اضافه کرد: »باید با 
پوتین مقابله کنیم و اجازه ندهیم که قانون را با زور زیر پا بگذارد چون این 

موضوع آزادی و امنیت ما را در خطر قرار می دهد.«

سندرز: بایدن به دیکتاتوری عربستان
پاداش داد

برن�یس�ندرز،عض�ودموک�راتمجل�سس�نایامریکاس�فر
ج�وبای�دنب�هعربس�تانرام�وردانتق�ادق�راردادوآنرا
پاداشدهیب�هدیکتات�وریدانس�تکهب�اتوجهب�هنقشاین
مق�امس�عودیدرقتلخاش�قجی،نبای�دص�ورتمیپذیرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، برنی سندرز گفته که به باور او، بایدن 
نباید به این سفر می رفته و افزود: »شما با رهبر کشوری طرف هستید 
که در قتل روزنامه نگار واشنگتن پست دخیل بوده است. فکر می کنم 
که نباید به چنین دولتی، از طریق سفر رئیس جمهور امریکا پاداش داده 
شود.«  برنی س��ندرز گفت امریکا باید به جای گرم گرفتن با عربستان، 
مالیات سنگینی بر شرکت های نفتی اعمال کند. بایدن روز جمعه گفت 
که در دیدار با بن س��لمان به او گفته که وی را مسئول قتل خاشقجی 
می داند، اما یک مقام سعودی حاضر در جلسه گفت که این دیدار آن طور 
که بایدن گفته پیش نرفته است؛ روایتی که حاال کاخ سفید هم آن را 
تأیید می کند. کاخ س��فید گفته که اظهارات بایدن درباره سخنانی را 
که وی به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی درباره پرونده خاشقجی 
در نشس��ت اخیر جده گفته بود، پس گرفت و آنها را مطابق با دیدگاه 
عربستانی     ها تصحیح کرد. یک منبع سعودی گفته که محمد بن سلمان 
در یک بحث س��ریع درباره حادثه جمال خاشقجی به جو بایدن پاسخ 
داد که عربستان تمام اقدامات قانونی از جمله تحقیقات و محاکمه را تا 
زمان صدور و اجرای احکام انجام داده است. این منبع که در مذاکرات 
طرف های سعودی و امریکایی حضور داش��ت، افزود که بن سلمان به 
بایدن در جریان مذاکره گفت که عربستان تدابیری را برای جلوگیری 
از تکرار چنین اشتباهاتی در آینده اتخاذ کرده است. بر اساس اعالم این 
منبع، محمد بن سلمان همچنین تصریح کرد که چنین حادثه ای در 
هر جای دنیا رخ می دهد و در همان سالی که این حادثه ناگوار رخ داد، 

خبرنگاران دیگری در سایر نقاط جهان کشته شدند. 

ائتالف چندپاره حول پدافند ضد ایرانی
بایدندرسفرمنطقهایائتالفمقابلایرانرادرحاشیهقرارداد

هادیمحمدی

رئیسجمهورامریکا

حامد خبیری
بهسفرپرمناقشه  گزارش  یک

خودبهمنطقهپایان
داد؛سفریکهقراربودمنجربه»شتاببیشتر«
ادغامسیس�تمهایپدافندهواییاسرائیلبا
دولتهایعربیشودولینهچنینچیزیمطرح
شدونهآنچهائتالفمقابلایراننامیدهمیشد،
گامیبزرگیاکوچکبهپیشرفت.جوبایدن
هرچنددربیانیهموس�ومبهاورشلیمبرتعهد
رهبرانواش�نگتنوتلآویوب�رجلوگیریاز
دستیابیایرانبهجنگافزارهستهایانگشت
گذاشتولیباتأکیدبراینکهترجیحمیدهد
نگرانیهادربارهپیشرفتبرنامههستهایایران
راازطری�قدیپلماتی�کحلکند،نش�انداد
همچناناصرارداردکهبهسمتوسوییحرکت
نکندکهپنجرهدیپلماسیباایرانبستهشود.
رژیم صهیونیس��تی روز یک    ش��نبه به فاصله یک 
روز بعد از پایان نخستین سفر جو بایدن به عنوان 
رئیس جمهور به خاورمیانه، ایران را به حمله نظامی 
تهدید کرد. آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش 
رژیم صهیونیس��تی گفته که آم��اده بودن گزینه 
نظامی علیه برنامه اتمی جمهوری اسالمی ایران 
»یک تعه��د اخالقی و یک وظیف��ه امنیت ملی « 
برای اسرائیل است. کوخاوی گفته که اسرائیل باید 
برای هر نوع تحول و سناریویی در ارتباط با ایران 
آمادگی داشته باشد و تأکید کرده که این آمادگی 
شامل »انواع طرح های عملیاتی، تخصیص بسیاری 
از منابع، دستیابی به سالح های مناسب، اطالعات 
و آموزش« اس��ت. تهدید رئیس ستاد ارتش رژیم 
صهیونیستی که به زودی با فرد دیگری جایگزین 
خواهد ش��د، بیش از هر چیز دیگری نش��ان داد 
اسرائیلی    ها از س��فر آخر هفته بایدن به تل آویو و 
بعد هم به ریاض، رضایت ندارند. پیش از این گفته     
می ش��د که دولت دموکرات امری��کا درباره روش 
برخورد با برنامه هسته ای ایران با بنیامین نتانیاهو 
اختالف ج��دی دارد ول��ی حاال به نظر می رس��د 
دموکرات ها با دوقلوی الپید-بنت هم دچار مشکل 
هس��تند. در کنفرانس مش��ترک مطبوعاتی بین 
الپید و بایدن، رئیس جمهور امریکا هرچند گفت 
که »تعهد ایاالت متحده در قبال امنیت اسرائیل 
بسیار مستحکم اس��ت و ما تضمین می کنیم که 
اس��رائیل می تواند از خود دفاع کند « ولی تأکید 
کرد که »دیپلماس��ی، بهتری��ن راه جلوگیری از 
دستیابی به تسلیحات هسته ای است« . در مقابل، 
الپید گفت:»تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به 
سالح هسته ای این است که ایران بفهمد که جهان 
آزاد از زور اس��تفاده خواهد کرد و تنها راه متوقف 
ک��ردن ایران، تحمی��ل تهدی��دات نظامی معتبر 
است«. موضع گیری روز یک    شنبه آویو کوخاوی، 
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نشان دهنده 
نارضایتی فزاینده اسرائیلی    ها از نتایج سفر بایدن 
است. کوخاوی گفته »ممانعت از دستیابی ایران به 
سالح هسته ای با دیپلماسی ترجیح دارد اما تاریخ 

بار    ها ثابت کرده است که دیپلماسی می تواند تنها 
در مدت کوتاهی شکست بخورد یا موفق شود و به 

دنبال آن نقض یا خیانت باشد.«
 احتیاطبایدنمقابلسیستمپدافندی

از چند هفته قبل از سفر بایدن گفته     می شد که در 
سفر او، بحث ادغام سیستم های پدافندی اسرائیل 
با دولت های عربی یک گام جلوت��ر خواهد رفت. 
جان کربی، سخنگوی کاخ س��فید اواسط تیرماه 
گفته بود که مقام ه��ای امریکایی و کش��ورهای 
خاورمیانه در حال بررس��ی طرح یکپارچه سازی 
پدافند هوایی کش��ورهای منطقه ب��رای مقابله با 
تهدید ایران هس��تند. رویترز به نقل از چند منبع 
آگاه امریکایی گ��زارش کرده بود ک��ه این طرح، 
سیستم های پدافند هوایی کشورهای خاورمیانه را 
برای مقابله با تهدیدهای موشکی و پهپادی ایران 
به هم مرتبط می کند و ممکن است در طول سفر 
جو بایدن به منطقه زمینه سازی برای اجرایی کردن 
آن شتاب بیش��تری بگیرد. با این حال، بایدن که 
همچنان به دنبال احیای برجام از طریق دیپلماسی 
با ایران است، در سفر خود چیز جدی درباره طرح 
ادغام سیستم های امنیتی اس��رائیلی    ها با اعراب 
نگفت و س��ایر مقام های امریکایی ترجیح دادند 

درست در مرحله فعلی با سکوت از کنار آن عبور 
کنند. هرچند بایدن در آخر سفر خود به عربستان، 
در شهر بندری جده در دریای سرخ با شش عضو 
»شورای همکاری خلیج فارس« یعنی عربستان، 
عمان، کویت، بحرین، قطر و امارات به همراه مصر، 
اردن و عراق صحبت کرد و با اشاره به قابلیت های 
دفاع هوایی و موش��کی قابل توجه اسرائیل، گفت 
که معتقد اس��ت »ادغام هر چه بیشتر ظرفیت     ها 
در این منطقه ارزش زی��ادی دارد « ولی با گفتن 
اینکه امریکا گفت وگ��و در زمینه ادغام ظرفیت    ها 
را » به صورت دوجانبه با این کشور    ها « انجام خواهد 
داد، نشان داد که هنوز نه تنها کشورهای منطقه 
آمادگی برای حضور در این طرح ندارند بلکه دولت 
امریکا نیز با کلید زدن چنین پروژه ای، نمی خواهد 
همه دریچه های دیپلماس��ی با ایران را مس��دود 
کند. مایکل اریک کوریال، رئیس ستاد فرماندهی 
مرکزی امریکا )سنتکام(، بعد از سفر بایدن اعالم 
کرد در جریان تازه     ترین س��فرش به اس��رائیل با 
مقام های دفاعی  درباره »اهمیت سامانه یکپارچه 
دفاع هوایی و موشکی و همچنین نیاز مستمر به 
همکاری امنیتی منطقه ای مس��تحکم« بحث و 
گفت وگو کرده ولی صحبت های او چیزی بیشتر 

از آن چیزی نب��ود که بایدن و لوید آس��تین وزیر 
دفاع امریکا  او در سفر به سرزمین های اشغالی آن 
را تکرار کردند: »تعهد امریکا به اسرائیل همچنان 

استوار است.«
 اختالفاتبیناعرابوداخلتلآویو

اینکه بایدن در جده بر رایزنی دوجانبه  کشورهای 
عربی بر س��ر دفاع هوایی تأکید کرده،  نشانه ای از 
شکاف در میان کشورهای عربی نیز هست. به نوشته 
ش��ینهوا، در جهان عرب، در مورد نح��وه برخورد 
با تهدید به اصط��الح فزاینده ای��ران، اختالفاتی 
وجود دارد. قطر مدت هاس��ت ک��ه روابط نزدیکی 
با ته��ران دارد، در حالی که ام��ارات متحده عربی  
گفته اس��ت که به دنبال رویارویی با ایران نخواهد 
بود، به خصوص که انور قرقاش مشاور دیپلماتیک 
رئیس جمهور امارات روز جمعه همزمان با س��فر 
بایدن، به صراحت اعالم کرد که امارات بخش��ی از 
هیچ گروهی نخواهد بود که ایران را هدف قرار دهد 
زیرا این کش��ور مخالف » ایده ایجاد هر محوری « 
علیه تهران است. سینم چنگیز، تحلیلگر سیاسی 
ترک، به روزنامه انگلیسی زبان عرب نیوز، مستقر در 
عربستان سعودی گفته که کشورهای درگیر بحث، 
هنوز در مورد اینکه همکاری باید بر یکپارچه سازی 
سیس��تم های دفاع هوایی متمرکز شود یا شامل 
اشتراک اطالعات و عملیات نظامی باشد، اختالف 
نظر دارند. همچنین در این باره که بایس��تی یک 
اتحاد جدید ایجاد کرد یا اینکه ساختارهای موجود 
را بهب��ود داد، اخت��الف نظر وج��ود دارد. از طرف 
دیگر، حتی در داخل اس��رائیل نی��ز بحث    ها دچار 
پراکندگی اس��ت. به رغم لفاظی ه��ای تند و تیز 
مقام های رژیم صهیونیس��تی طی روز های اخیر، 
گفته می ش��ود بین نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
در تل آوی��و درب��اره حمایت از تالش ه��ای بایدن 
برای احیای برجام، اختالف نظر بروز کرده اس��ت. 
روزنام��ه نیویورک تایمز به تازگی در گزارش��ی به 
اختالف نظر     ها بین مقامات امنیتی اسرائیل پرداخت 
و نوشت که اگرچه کابینه اسرائیل با هرگونه توافق 
با ایران مخالفت است، اما مقامات ارتش اسرائیل و 
سازمان های اطالعاتی آن معتقدند که این توافق 
می تواند به نفع باش��د. روزنامه جروزالم پست این 
روز    ها دیدگاه های منتشر می کند که نشان دهنده 
تغییرات قاب��ل توجی در دیدگاه ه��ای امنیتی در 
تل آوی��و در برخورد ب��ا ایران اس��ت. در یک مقاله 
کم سابقه که دیروز در جروزالم پست منتشر شده، 
یاکوف کاتز نوشت:»اسرائیل باید بپذیرد که حمایت 
از جهان برای درک نیاز به رویکرد سخت گیرانه تر 
در قبال ایران، همیش��ه یک نبرد دش��وار خواهد 
بود.«جروزالم پست همچنین در یادداشتی جداگانه 
از قول حسن عواد نوش��ت: » تالش های آنها برای 
ایجاد یک اتحاد امنیتی در خاورمیانه به استثنای 
ایران تنها به تشدید درگیری    ها و مسابقه تسلیحاتی 
در منطقه کمک خواهد کرد. پرزیدنت بایدن باید 
تالش کند تا نوعی اتحاد تش��کیل دهد که همه از 

جمله ایران را پای میز مذاکره بیاورد.«

نظم جدید منطقه با سفر پوتین و اردوغان به تهران
رؤسایجمهورروس�یهوترکیهبرایحضوردر
نشستس�هجانبهامروز)سهش�نبه(بهتهران
س�فرمیکنندت�ادیدگاهه�ایخ�ودرادرباره
پروندهس�وریههماهنگوازتنشبیش�تردر
منطقهجلوگی�ریکنند.نشس�تیک�هدولت
ترکیهرادرس�وریهدرمس�یریق�رارمیدهد
کهتهران-مس�کوآنراریلگ�ذاریکردهاند.

حضور پوتین در تهران که در بحبوحه جنگ اوکراین 
و پس از سفر بایدن به منطقه انجام می شود نشان می 
دهد که روس ها تالش می کنند مناسبات خود را با 
ایران تقویت کرده و ابتکار عمل منطقه ای را به دست 
بگیرند و اجازه جوالن به امریکا و متحدانش ندهند. 
نوزدهمین دور مذاکرات آس��تانه درباره بررس��ی 
بحران س��وریه امروز )سه ش��نبه( در تهران برگزار 
می ش��ود و والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، 
رؤسای جمهور روس��یه و ترکیه هم به تهران سفر 
می کنند تا درباره اوضاع کنونی س��وریه با یکدیگر 
رایزنی کنند. این نشس��ت در حالی برگزار می شود 
که ترکیه در هفته های اخیر بار    ه��ا اعالم کرده که 
قصد دارد عملیاتی را در ش��مال سوریه انجام دهد 
و نگرانی    ها نسبت به تشدید تنش    ها افزایش یافته 
است. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، به گفته 
فئودور لوکیانوف، مدیر هیئت مشاوره کرملین در 
سیاست خارجی و دفاعی، مسکو در این دیدار تأکید 
خواهد کرد که به رغم مشغولیت در جنگ اوکراین، 
همچنان بازیگر کلیدی در سوریه خواهد ماند. این 
روزنامه نوشته است: » ترکیه به عنوان میزبان دو دور 
مذاکرات شکست خورده روس��یه و اوکراین، قصد 
دارد از این مالقات برای اصرار بر انجام عملیات علیه 
کردهای شمال سوریه استفاده کند.« گفته می شود 
در نشست تهران در مورد تحوالت اخیر در سوریه و 
مبارزه با تروریسم از جمله علیه داعش و »پ .ک .ک « 
و بازگش��ت داوطلبانه پناهجویان سوری به سوریه 
گفت وگو کنند. ترکیه قصد دارد روس��یه و ایران را 
برای انجام عملیات خود در سوریه متقاعد کند اما 
روس    ها پیش تر به هرگونه ماجراجویی جدید آنکارا 
در خاک سوریه هشدار داده اند. دولت ایران هم که 
میزبان این نشست است پیش از این درباره هرگونه 
تنش زایی با آغاز این عملیات و افزایش بی ثباتی در 

سوریه هشدار داده است. خبرگزاری فرانسه نوشت: 
این سه کشور که دیدگاه های متفاوتی درباره سوریه 
دارند قصد دارند در نشست تهران دیدگاه های خود 
را هماهنگ کنند از تنش و بی ثباتی بیشتر در منطقه 
جلوگیری کنند. روسیه، ترکیه و ایران در سال های 
اخیر مذاکراتی را درباره س��وریه به عنوان بخش��ی 
از »روند صلح آس��تانه« برای پایان دادن به بیش از 
۱۱ سال درگیری در این کش��ور خاورمیانه برگزار 
کرده اند. هرچند ۱8 دور برگزاری مذاکرات درباره 
سوریه تاکنون نتایج ملموسی در پی نداشته است اما 
رؤسای سه کشور تالش می کنند از افزایش تنش    ها 
در سوریه در برهه کنونی جلوگیری کنند. دیدار روز 
سه     شنبه همچنین باعث خواهد شد اردوغان اولین 
دیدار چهره به چهره خود را با رئیس جمهور روسیه 
از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین 
برگزار کند. رئیس جمهور ترکیه پیش از این بار    ها 
خواستار دیدار با پوتین برای کمک به حل و فصل 
تنش های جهانی از زمان آغاز جنگ در اوکراین بوده 
است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یک    شنبه 
خبر داد ک��ه رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور 
ترکیه درصدد است در جریان سفر دوروزه خود به 
تهران با »والدیمیر پوتین « رئیس جمهور روس��یه 

دیدار دوجانبه داشته باشد. 

در صورتی که توافقات مهم و نتیجه بخشی در این 
نشست اتخاذ شود، می تواند با همگرایی بین روس ها 
و ایران، نفوذ غربی ها را در سوریه کاهش داده و نقش 
ایران را به عنوان بازیگری فعال در س��وریه بیش از 
پیش تقویت کند.   اگرچه بررس��ی اوضاع س��وریه 
مهم  ترین بحث در نشست س��ه جانبه تهران است 
اما باتوجه به تحوالت جهان��ی و به خصوص جنگ 
اوکراین در ماه های اخیر احتماالً گفت وگو بر س��ر 
مسائل جهانی هم در این دیدار    ها مطرح خواهد شد. 

 سفرمهمپوتینبهتهران
با توجه به اینکه روسیه چند ماهی است درگیر جنگ 
اوکراین است، بنابراین فعالیت های خود را در میدان 
سوریه تا حدی کاهش داده است و به همین منظور 
ایران به عنوان حامی دولت دمشق، می تواند در این 
میان نقش مهمی را بازی کند. همچنین از آنجا که 
روابط رژیم صهیونیستی و روسیه نیز به دلیل بحران 
اوکراین تیره شده است، ایران و روسیه سعی دارند 
با تحرکات صهیونیست ها در سوریه مقابله کنند. از 
سوی دیگر، با توجه به اینکه سفر پوتین به تهران چند 
روز پس از سفر رئیس جمهور امریکا به منطقه انجام 
می شود، برخی رس��انه ها حضور پوتین را به مثابه 
یارگیری در منطقه برای مقابله با سیاست های غرب 
و متحدانش می دانند و سعی دارند اینگونه وانمود 

کنند که ایران در تحوالت منطقه تابع سیاست های 
مسکو است و از خود اراده ای ندارد اما روابط روسیه و 
ایران در یک دهه گذشته نشان می دهد که روابط دو 
کشور چه در سطح اقتصادی و چه روابط سیاسی و 
همکاری در میدان سوریه، در حد اتحاد استراتژیک 
بوده است و با روابطی که امریکا با شیوخ عربی دارد، 

خیلی متفاوت است. 
 نقشراهبردیدولتسیزدهم

نشست س��ه جانبه تهران در ادامه سیاست های 
راهبردی دولت سیزدهم با نگاه به شرق و توسعه 
مناس��بات با همس��ایگان انجام می شود و نقش 
برجسته ایران در کنترل بحران های منطقه را به 
خوبی نش��ان می دهد، همچنان که در ماه های 
اخیر بسیاری از مقامات ارشد کشورهای منطقه 
به تهران سفر و مناس��بات خود را با ایران تقویت 
کردند که از جایگاه ژئوپلتیک��ی ایران در منطقه 
حکایت دارد. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، 
تجارت بی��ن ایران و کش��ورهای منطقه افزایش 
یافته و تعامالت دوجانبه روسیه با کشورمان نیز 
به مراتب گسترده تر از قبل ش��ده است و حتی با 
امضای قانون تجارت آزاد بین اوراسیا و ایران، در 
آینده همکاری های تجاری بین دو طرف تقویت 
خواهد شد. باتوجه به اینکه کریدور شمال- جنوب 
ایران اخیراً راه اندازی شده است، کشورهای منطقه 
به انتقال کاالهای خود از مسیرهای ریلی و جاده ای 
ایران تمایل پیدا کرده اند. تقویت مناسبات ایران 
با کشورهای منطقه و روس��یه درحالی است که 
امریکا و غربی ها تالش می کنند تحریم های تهران 
و مسکو را افزایش دهند و این دو متحد را در عرصه 
جهانی منزوی کنند اما این سناریوها با شکست 
مواجه شده است و کشورها دیگر مثل گذشته از 
واشنگتن حرف شنوی ندارند. توسعه تراز تجاری 
ایران با کش��ورهای منطقه نش��ان می دهد که 
سیاست فشار حداکثری امریکا علیه ایران دیگر 
کارایی خود را از دست داده است و ادامه آن بیشتر 
به ضرر خود غربی ها است. همچنین در هفته های 
اخیر روس��یه و ایران مواضع خود را بر سر مسئله 
برجام هماهنگ کرده اند و دو طرف سعی می کنند 

تحریم های غرب را خنثی کنند.   


