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پاتک غرب به جاده ابریشم چینی
گروه 7 یا جی 7 متشکل از کش��ورهای امریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، 
فرانسه، ژاپن و کانادا است که نشس��ت سران آن طی روزهای اخیر در 
ارتفاعات کوه های آلپ برگزار شد. همان طور که انتظار می رفت، موضوع 
تهاجم روس��یه به اوکراین در این بیش از چهار ماه یکی از محورهای 
اصلی این نشست بود که این بار هم ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین، مثل نشست های مشابه قبلی حضور مجازی در بین رهبران 
گروه 7 داشت. با این حال، روسیه و جنگ اوکراین و کمبود انرژی ناشی 
از آن در بازار جهانی یا تغیی��رات آب و هوایی تنها موضوعات مهم این 
نشست نبودند، بلکه مسئله تقابل با چین در عرصه اقتصادی نیز موضوع 
مهم دیگری بود که رهبران هفت کشور در این گروه به آن پرداختند. 

طرح این هفت کشور برای تقابل با چین به نام »همکاری برای زیرساخت 
و توسعه  جهانی« است که گفته می شود گروه 7 می خواهد با این طرح 
با طرح چینی »کمربند و جاده چین« مقابله کند. طرح کمربند و جاده 
طی یک دهه گذشته اصلی     ترین محور اقتصادی و سیاسی چین بوده 
تا اینکه جاده ابریشم باستانی را در قالب مسیری تازه احیا کند و عالوه 
بر مسیر زمینی، مسیر دریایی نیز به عنوان جاده ابریشم دریایی به آن 
اضافه شده است. گفته می ش��ود که بیش از 146 کش��ور به این طرح 
پیوسته اند و پکن طی این دهه بیش از 1/300میلیارد دالر هزینه کرده 
است. پکن با این طرح از یک س��و به دنبال ایجاد مسیر امن تجاری از 
ایالت های غربی و شرقی خود با دو مسیر خشکی و دریایی به سمت قاره 
اروپا است و از س��وی دیگر، زمینه ای برای توسعه اقتصادی کشورهای 
درگیر این ط��رح فراهم کند. همی��ن موضوع نگرانی اصل��ی امریکا از 
سال     ها قبل بوده، چرا که می ترسد با تحقق اهداف جاده ابریشم چینی، 
زمینه های نفوذ خود را دست کم در مسیر این جاده از دست بدهد و به 
این وس��یله، جهان چندقطبی بتواند در مقاب��ل یکه تازی های آن قرار 
بگیرد.  به این جهت اس��ت که با وجود تالش واشنگتن برای کشاندن 
کشورهای اروپایی به رویارویی با جاده ابریشم چینی، موفقیت چندانی 
 به دست نیاورده و طرح های شکست خورده به نام های »دروازه جهانی 
)Global Gateway( و »دنیایی بهتر بسازیم )B3W( « از سوی اتحادیه 
اروپا و امریکا از مصادیق این موضوع بودند. این طرح     ها مثل طرح اخیر به 
دنبال سرمایه گذاری در کشور    های در حال توسعه بود که حتی از جذب 
4هزار میلیارد دالر سرمایه صحبت می ش��د اما به دو دلیل واقع بینانه 
نبودن جذب این حجم از سرمایه و رقابت نه چندان پنهان بین امریکا و 
اتحادیه اروپا، این طرح     ها محکوم به شکست بودند. حاال جنگ اوکراین 
باعث شده امریکا مجال بیشتری برای کشاندن دیگر کشورهای عضو 
گروه 7 به خصوص اروپایی     ها به تقابل چی��ن بدهد، جدای از اینکه به 
نظر می رس��د 600 میلیارد دالر س��رمایه گذاری طی پنج سال آینده 
حاکی از نگاه واقع بینانه ای از س��رمایه گذاری در این طرح است. با این 
حال، هنوز مش��کل رقابت بین اتحادیه اروپ��ا و حتی تعامل اقتصادی 
امریکا با چین به قوت خود باقی اس��ت. در واقع، چین طی س��ال های 
اخیر نش��ان داده از چنان قدرت اقتصادی برخوردار است که می تواند 
از اقدامات تنبیهی اقتصادی برای برخورد با اعمال تحریک آمیز دیگر 
کشور    ها اس��تفاده کند و این عامل می تواند دست کم برخی از شرکای 
اروپایی را برای مش��ارکت فعال در همکاری برای زیرساخت و توسعه  
جهانی دچار تردید کند. گذشته از این، نحوه واکنش نسبت به جنگ 
اوکراین از سوی کش��ورهای در حال توسعه نشان داد که این کشور    ها 
آگاه به نیات استعماری غرب هستند و چندان تمایلی به همسویی با 
آن ندارند و این مانع قابل توجهی در برابر این طرح غربی است. حجم 
باالیی از کشورهای درگیر در کمربند و جاده چینی را هم باید به این 
عوامل اضافه کرد که فعالیت های عمرانی در بخش قابل توجهی از آنها 
شروع شده و به نظر نمی رسد که آنها حاضر باشند نقد چینی را به نسیه 
غربی بفروشند. به این ترتیب، طرح امریکایی-اروپایی »همکاری برای 
زیرساخت و توسعه  جهانی« می تواند روی کاغذ پاتکی به جاده ابریشم 
چین باشد اما تا تحقق واقعی این پاتک راه زیادی در پیش است و پکن 

در این مدت در مسیر خود در جاده ابریشم پیش می رود. 
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 ایران یکی از بازیگران اصلی حوزه سایبری 
رئیس سازمان سایبری رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه تل آویو برای 
دفاع از خود به دنبال ایجاد گنبد سایبری است، از ایران به عنوان یکی 

از بازیگران اصلی حوزه سایبری یاد کرد. 
بنابر گزارش روزنامه معاریو، گابی پورتنوی دی��روز اعالم کرد که این 
رژیم به منظ��ور تقویت خود در برابر حمالت س��ایبری علیه اقتصاد و 
جبهه داخلی به دنبال ایجاد گنبد سایبری است. وی در بخش دیگری 
از اظهاراتش درباره ایران گفت: »ایران امروز در کنار حماس و حزب اهلل 

به یکی از بازیگران اصلی عرصه سایبری مبدل شده است.«
-----------------------------------------------------

  افغانستان پایگاهی برای نفوذ و انتقال تروریست      ها 
بنابر اعالم وزیر دفاع روسیه، تروریست های بین المللی خاک افغانستان 
را پایگاهی برای نفوذ به کش��ورهای همس��ایه و ایجاد شبکه گسترده 
زیرزمینی می دانند ک��ه از طریق انتق��ال ش��به نظامیان از نقاط داغ 
تکمیل می ش��ود.  به گزارش فارس، سرگئی ش��ویگو گفت: »رهبران 
تروریس��ت های بین المللی خاک افغانس��تان را پایگاهی برای نفوذ به 
کشورهای همسایه و ایجاد شبکه گس��ترده زیرزمینی می دانند که از 
طریق انتقال ش��به نظامیان از نقاط داغ تکمیل می ش��ود.«  وزیر دفاع 
روسیه تقویت هماهنگی بین نهادهای مجری قانون کشورهای آسیای 
مرکزی و روسیه را برای مقابله با سازمان های تروریستی بین المللی در 
منطقه و شکل گیری رویکردهای مشترک برای مبارزه با این ساختار     ها 

ضروری دانست. 
-----------------------------------------------------

  نشست شیعیان عراق درباره تشکیل کابینه
گروه های چارچوب هماهنگی ش��یعیان عراق و ائت��الف عزم و حزب 
اتحادیه میهنی کردستان عراق در نشستی به بررسی فضای سیاسی 
این کشور و روند تشکیل کابینه جدید پرداختند.  به گزارش شفق نیوز 
عراق، طبق بیانیه ائتالف عزم به رهبری خمیس الخنجر، این ائتالف 
و چارچ��وب هماهنگی ش��یعیان عراق )ش��امل گروه های ش��یعه و 
برخی از احزاب س��نی و کرد معترض به نتایج انتخاب��ات پارلمانی( و 
اتحادیه میهنی کردستان عراق روز دو     شنبه در منزل جالل طالبانی، 
رئیس جمهور فقید عراق نشس��ت مهمی برای بررسی تحوالت عرصه 
سیاسی و پایان بخشیدن به روند تشکیل کابینه داشتند.  در ادامه بیانیه 
یاد شده آمده است که در این نشست درباره آخرین تحوالت در عرصه 
سیاسی گفت وگو شده و بر لزوم افزایش تالش      ها برای سرعت بخشیدن 
به تشکیل کابینه ای قدرتمند که قادر به عبور از تمامی چالش های پیش 

روی کشور باشد، تأکید شد. 
-----------------------------------------------------

  سفر مقامات امریکایی به ونزوئال 
مقامات ارش��د ایاالت متح��ده در تازه      تری��ن تالش ب��رای بازگرداندن 
امریکایی های بازداش��ت ش��ده به خانه و بازس��ازی روابط با غول نفتی 
امریکای جنوبی به کاراکاس سفر کرده اند.  به گزارش رویترز، سخنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا این سفر را یک سفر تفریحی با تمرکز بر امنیت 
چندین امریکایی توصیف کرد. راجر کارس��تنز، فرس��تاده ویژه ریاست 
جمهوری در امور گروگان ها، همچنین سفیر جیمز استوری که ریاست 
واحد امور ونزوئال را از کلمبیا برعهده دارد راهی ونزوئال شده اند. شهروندان 
بازداشت شده در کاراکاس، از جمله گروهی از مدیران نفتی سیتگو مستقر 

در هیوستون، بیش از چهار سال پیش به زندان افتادند.

واکنش گاردین به کشف جسد 46 مهاجر در تگزاس

  مرگبار ترین 
تراژدی مهاجران در امریکا

در پ�ی کش�ف کامیون�ی حام�ل اجس�اد ش�ماری از مهاج�ران 
در امری�کا ک�ه تع�دادی ک�ودک ه�م در بی�ن آنه�ا ب�ه چش�م 
می خورد، ی�ک روزنام�ه انگلیس�ی آن را احتم�االً مرگبار    ترین 
فاجع�ه در میان ه�زاران مهاج�ری دانس�ت که کوش�یده اند در 
چن�د ده�ه گذش�ته خ�ود را ب�ه خ�اک امری�کا برس�انند. 
موضوع مهاجرانی که مقصدش��ان ورود به خاک ایاالت متحده است، 
همواره یکی از چالش ه��ای دولت    ها بوده تا جایی ک��ه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین این کشور با کلید زدن پروژه ساخت دیوار مرزی 
با مکزیک، یکی از جنجالی     ترین اقدامات را علیه ورود مهاجران به نام 
خود ثبت کرد. در ش��رایطی که همچنان اختالفات در این مورد و نیز 
ش��کاف سیاس��ی بین جمهوریخواهان و دموکرات  ها درباره وضعیت 
مرزهای امریکا ادامه دارد، خبر کش��ته ش��دن دس��ت کم 46 مهاجر 
غیرقانونی در ایالت تگزاس و روانه شدن 16 نفر به بیمارستان، بار دیگر 
نگاه    ها را به یکی از مسائل حل نشده امریکا معطوف کرد. منابع رسانه ای 
در امریکا اعالم کردند که  نیروهای پلیس و امنیتی کامیونی را حامل 
مهاجران غیرقانونی در نزدیکی ایستگاه قطار خیابان ساوتوست ساید 
شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس پیدا کردند. این کامیون در یک جاده 
دورافتاده در جنوب غربی سن آنتونیو پیدا شد. بنابر اعالم ویلیام مک 
مانوس، رئیس پلیس این ش��هر، س��اعت 6 عصر روز دو    شنبه به وقت 
محلی یکی از کارمندان شهرداری بعد از شنیدن صدای فریاد یکی از 
سرنشینان کامیون، به نیروهای پلیس اطالع داد. این مقام پلیس اعالم 
کرد، نیروهای پلیس بعد از حضور در محل، جس��د یک نفر را نزدیک 
کامیون پی��دا کردند و پس از ب��از کردن در آن، به وجود دهها جس��د 
دیگر در داخل کامیون پی بردند. چارلز هود، رئیس اداره آتش نشانی 
سن آنتونیو اعالم کرد که حداقل 46 نفر کشته و 16نفر شامل 1۲ فرد 
بزرگس��ال و چهار کودک هم در اثر گرما به بیمارستان منتقل شدند. 
به گفته این مقام امریکایی، در کامیون آب وجود نداشت و افرادی که 
زنده پیدا شدند دچار کم آبی بودند و بدن شان به شدت گرم بود. اگرچه 
این نخستین بار نیست که اخباری از این دست منتشر می شود اما بنابر 
گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، احتماالً مرگبار    ترین فاجعه در میان 
هزاران نفر رقم خورده اس��ت که در دهه های اخیر تالش کردند از مرز 

مکزیک به سمت ایاالت متحده بروند. 
  ناامیدی از اقدام مؤثر جو بایدن

با آغاز موج جدی��دی از مهاجران که به س��مت ایاالت متح��ده به راه 
افتاده  اند، دوباره در قاره امریکا زنگ  های خطر به صدا درآمده است. کمتر 
از سه هفته پیش سران کشورهای قاره امریکا در لس آنجلس جلسه ای را 
ترتیب دادند تا چگونگی مواجهه با موج جدیدی از مهاجرانی که عمدتاً 
راهی امریکا می شوند، را بررسی کنند. به نوشته روزنامه نیویورک  تایمز، 
افکار عمومی و سیاس��تمداران امریکا برای دهه     ها بر هجوم گس��ترده 
مهاجرانی که از مرز جنوبی به س��مت ایاالت متحده حرکت می  کنند، 
تمرکز کرده  اند اما این مهاجران تنها به امریکا بسنده نمی  کنند و آنها بر 
ورود به کشورهای نیمکره غربی جهان تمرکز کرده  اند. در این نشست 
اگرچه بیانیه ای صادر ش��د و جو بایدن، رئیس  جمه��ور ایاالت متحده 
نیز وعده های خوبی در زمینه پناهجوی��ان داد اما حاضرین چندان به 
این حرف    ها خوش بین نیس��تند، چرا که معتقدند ایاالت متحده برای 
رویارویی با لحظه تلخ یک بحران جهانی بسیار کم کاری می کند. عالوه 
بر این، چند کشور امریکای التین از جمله مکزیک این نشست را بایکوت 

کردند که به تضعیف این گردهمایی منجر شد. 

هشدار امیرعبداللهیان به چاووش اوغلو

حضور صهیونیست      ها 
برای کشورهای منطقه نحس است

وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به ترکیه و دیدار با همتای 
ترکیه ای خود، ضمن اشاره به طیفی از مسائل مشترک و منطقه ای، 
خطر حضور صهیونیست     ها برای کشورهای منطقه را یادآور شد. 
حسین امیرعبداللهیان روز دو     شنبه  در جریان دیدار دوجانبه با مولود 
چاووش اوغلو در آنکارا  در محل وزارت امور خارجه ترکیه ضمن تأکید 
بر ضرورت تقویت پیوند های دو ملت و صیانت از منافع مشترک و اراده 
ایران در زمینه فعال سازی ساز و کار های موجود در روابط فی مابین، به 
طور مشخص به دسیس��ه چینی های صهیونیست     ها و مانع تراشی های 
آنها اشاره و با تأکید بر پیوند های عمیق و ریشه دار میان دو ملت، تقویت 
ارتباطات و رایزنی می��ان همه نهاد های سیاس��ی و امنیتی جمهوری 
اس��المی ایران و ترکیه را مورد تأکید قرار داد. امیرعبداللهیان در این 
مورد در صفحه اینس��تاگرامش نوش��ت: »در خصوص حساسیت های 
ایران درباره حضور رژیم صهیونیس��تی بی پرده با برادر عزیزم چاووش 
اوغلو مذاکره کردیم و برادرانه به ایش��ان متذکر شدم حضور این رژیم 
قطعاً برای کشورهای منطقه نحس بوده و خواهد بود. هرچند معتقدیم 
ترکیه هیچ گاه از آرمان آزادسازی قدس کوتاه نیامده و ان شاءاهلل نخواهد 
آمد.«  وزیر امور خارجه به اوضاع سوریه نیز اشاره کرد و افزود: »در رابطه 
با س��وریه گفت وگو     هایی با آقای چاووش اوغلو داشتم. به ایشان اعالم 
کردم جمهوری اسالمی ایران نگرانی های امنیتی ترکیه در این خصوص 
را درک می کند، اما معتقدیم می توان این نگرانی      ها را از راه مسالمت  آمیز 
و گفت وگو رف��ع کرد.« وزیر امور خارجه همچنین در نشس��ت خبری 
مشترک با همتای ترکیه ای با بیان اینکه حساسیت و مالحظات ایران 
درباره صهیونیس��ت      ها و تحرکات این رژیم را به صراح��ت در دیدار با 
چاووش اوغلو بیان کردم، ابراز امیدواری کرد که دور جدید گفت وگو     ها 
برای رفع تحریم      ها با واقع بینی امریکا و سه کشور اروپایی به نقطه توافق 
منجر شود.   مولود چاووش اوغلو نیز در این دیدار با قدردانی از حضور 
وزیر امور خارجه کش��ورمان در آنکارا، با ابراز رضایت از روند رو به رشد 
همکاری های اقتصادی و تجاری فی مابین در ماه های اخیر، هدف تدوین 
شده از سوی رهبران دو کش��ور برای ارتقای روابط تجاری و برگزاری 
بیست ونهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو 
کش��ور در آینده نزدیک را در ارتقای س��طح همکاری      ها مؤثر دانست.  
تحوالت مربوط به سوریه در چارچوب سازو کار آستانه، مسائل قفقاز و 
هماهنگی نزدیک تر در ابتکار 3+3، دفاع از آرمان فلسطین و حفظ هویت 
اسالمی قدس ش��ریف، تالش برای توقف جنگ در اوکراین و مخالفت 
ترکیه با تحریم های غیرقانونی امریکا علیه ای��ران، از دیگر موضوعات 
مورد گفت وگو و تبادل نظر وزرای امور خارجه دو کشور بود.  در این دیدار 
همچنین پیش نویس سند برنامه جامع همکاری های بلندمدت بین دو 
کش��ور از طرف امیرعبداللهیان در اختیار وزیر امور خارجه ترکیه قرار 

گرفت تا در دستور کار بررسی از سوی طرف ترکیه ای قرار گیرد. 

لشکرکشی 300 هزار نفری ناتو به مرز روسیه 
همزمان با پیشرفت میدانی مسکو در شرق اوکراین انجام شد

سيدرحيمنعمتی

با پیشروی روس    ها    گزارش  یک
جبهه ه�ای  در 
جنگ در اوکراین که عمالً ناکارآمدی کمک های 
تس�لیحاتی غرب را نش�ان داد، نات�و تدابیر 
جدیدی را برای مقابله با روسیه اتخاذ کرده و 
آنگونه که دبیرکل ناتو گفته، قرار است نیروهای 
واکنش س�ریع و آماده ب�اش این س�ازمان به 
300هزار نیرو در کشورهای عضو ارتقا پیدا کند؛ 
اقدام�ی ک�ه می تواند س�طح تنش    ه�ا را بین 
دوطرف تش�دید کرده و در آینده به درگیری 

مستقیم منجر شود. 

به رغم هش��دارهای روس��یه به توقف کمک های 
تس��لیحاتی به اوکرای��ن، غربی    ه��ا همچنان به 
جنگ افروزی ه��ای خ��ود در برابر روس��یه ادامه 
می دهند و این بار نه از طریق کمک های تسلیحاتی 
بلکه با نیروهای نظامی به مصاف مسکو می روند. 
دبیرکل ناتو در کنفرانسی مطبوعاتی پیش از آغاز 
نشست این ائتالف در مادرید گفت، ناتو برنامه     هایی 
برای تقویت گروه های جنگی در بخش های شرقی 
خودش دارد و می خواهد مسائل مرتبط با تأمین 
نظامی را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری تاس، 
ینس استولتنبرگ دو    شنبه شب گفت:» در اجالس 

سران، ما تدابیر دفاعی پیش��روی خود را تقویت 
خواهیم کرد. گروه های جنگی خودمان را در بخش 
شرقی این ائتالف تا سطح تیپ افزایش خواهیم 
داد. ما نیروی واکنش ناتو را متحول خواهیم کرد 
و تعداد نیرو    هایی با آمادگی باال را افزایش خواهیم 
داد. آنها را به بیش از 300 هزار نیرو می رسانیم.« 
این درحالی است که تعداد نیروهای حال حاضر 
واکنش سریع ناتو در اروپا حدود 40 هزار نفر است 
و با تصمیم جدی��د به هفت برابر خواهد رس��ید. 
اس��تولتنبرگ افزود: » ما همچنین توانایی خود 
را برای تقویت در بحران و درگی��ری، از جمله با 
تجهیزات از پیش مستقر شده بیشتر و انبارهای 
تدارکات نظامی، قابلیت های بیشتر مستقر در جلو 
مانند دفاع هوایی، تقوی��ت فرماندهی و کنترل و 
برنامه های دفاعی ارتقایافته با نیرو    هایی که از قبل 
برای دفاع از متحدان خاص تعیین شده اند، افزایش 
خواهیم داد.« نشست سران ناتو از روز سه     شنبه در 
مادرید پایتخت اس��پانیا شروع شد و تا پنج  شنبه 
این هفته ادامه خواهد داشت. همانطور که ینس 
استولتنبرگ پیش تر گفته بود، شرکت کنندگان 
در نشس��ت اعالم خواهند کرد که روس��یه دیگر 
شریک این ائتالف نیست، بلکه تهدیدی برای صلح 
و ثبات است. همانطور که انتظار می رود، رهبران 

ناتو تصمیم خود را در مورد استقرار جدید نیرو    ها 
در اروپا اعالم خواهند ک��رد. همچنین در جریان 
اجالس س��ران ناتو، مفهوم اس��تراتژیک جدید 
ناتو تصویب خواهد ش��د و به گفت��ه منابع، »این 
مفهوم  به روابط با مس��کو پایان خواهد داد.« روز 
دو    شنبه برخی منابع اعالم کردند که ناتو نیروهای 
بیشتری را به مرزهای روسیه اعزام خواهد کرد که 
گس��ترده     ترین اعزام از زمان جنگ سرد به شمار 
می رود. اعزام دهها هزار نیروی جدید به نزدیکی 
مرزهای روسیه درحالی است که مقامات کرملین 
بار    ها نسبت به اینگونه اقدامات هش��دار داده اند 
که می تواند تنش    ها را تش��دید کند. این تصمیم 
جدید ناتو درحالی اتخاذ ش��ده است که روس    ها 
پیش��روی های زیادی را در جبهه ه��ای نبرد در 
اوکراین کسب کرده اند و به نظر می رسد کمک های 

تسلیحاتی غرب نتوانسته تغییری در عرصه میدانی 
جنگ ایجاد کند و به همین خاطر به سمت افزایش 
نیروهای نظام��ی رفته اند تا ش��اید از این طریق 
بتوانند روسیه را به عقب نشینی وادار کنند. پس 
از حمله روس��یه به اوکراین، کشورهای هم مرز با 
روس��یه از تکرار چنین اتفاقی برای خودشان در 
آینده ابراز نگرانی کرده و خواهان تقویت نیروهای 

ناتو در خاک خود شدند. 
از س��وی دیگر، همزمان با تصمی��م جدید ناتو، 
رهبران گ��روه 7 ه��م در بیانیه پایان��ی خود در 
آلمان بار دیگر تعهد خودش��ان را به اوکراین ابراز 
کرده و قول ادامه حمایت مالی، انس��انی، نظامی 
و دیپلماتیک تا هر زمان که الزم باش��د، دادند. به 
گزارش خبرگزاری آناتولی، پ��س از گفت وگو با 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین از طریق 
ارتباط ویدئویی، این رهبران قص��د خود را برای 
ضربه زدن به مسکو با تحریم های بیشتر و اتخاذ 
تدابیر دیگری از جمله افزایش تعرفه     ها و تعیین 

سقف قیمت برای نفت روسیه اعالم کردند. 
 حمله به کریمه یعنی اعالن جنگ

با افزایش تحرکات نظامی امریکا و متحدانش در 
نزدیکی مرزهای روس��یه، مقامات مسکو به این 
تحرکات واکنش تندی نش��ان دادند. دیمیتری 
م��دودوف، معاون ش��ورای امنیت ملی روس��یه 
روز سه     ش��نبه در مصاحب��ه ب��ا روزنامه روس��ی 
»آرگومنتس اند َفکتس « ضمن محتمل دانستن 
وقوع جنگ تمام عیار بین روسیه و سازمان پیمان 
آتالنتیک ش��مالی )ناتو(، هرگونه تالش اوکراین 
برای تجاوز به شبه جزیره کریمه را به معنای اعالن 
جنگ علیه روس��یه توصیف کرد. وی در این باره 
توضیح داد:  »هرگونه تالش برای تجاوز به کریمه 
اعالن جنگ علیه کشور ما است. اگر کشوری که 
عضو ناتو است این کار را انجام دهد، این درگیری 
با کل اتحاد آتالنتیک شمالی است، یعنی جنگ 
جهانی سوم. فاجعه کامل.« مدودوف با غیرممکن 
دانس��تن تالش های غرب برای جدایی روسیه از 
جهان، اظهار داشت که شرکت های غربی تالش 
کردند خروج از روسیه را به تعویق بیندازند، اما در 
مقابل فشار    ها س��ر تعظیم فرود آوردند. وی ادامه 
داد: »ما در کشور    ها و قاره     هایی هستیم که امریکا 
نه یک مرجع بی قید و شرط برای آنها است و نه یک 
ارباب یا مدیر. غرب پذیرفته که نمی تواند روسیه 
را از بقیه جه��ان جدا کند«. وی ضمن اش��اره به 
اینکه روسیه قادر خواهد بود صنایع خود را توسعه 
دهد، گفت: »مخالفان روس��یه که تحریم     هایی را 
علیه این کشور اعمال کرده اند، منتظر فروپاشی 
اقتصاد روس��یه هس��تند، اما این اتف��اق نخواهد 
افتاد و ما حفره های بزرگ��ی در پرده آهنی غرب 

ایجاد کردیم.«

شروع دور دوحه از دیروز با خوش بینی محتاطانه

احتمال توافق در قطر50-50  است
با ورود نمایندگان ای�ران، اروپ�ا و امریکا به 
قطر، مذاکرات برای احیای برجام بعد از حدود 
س�ه ونیم ماه وقفه ش�روع ش�ده؛ مذاکراتی 
که به طور غیرمس�تقیم بین ایران و امریکا با 
واسطه گری اتحادیه اروپا برگزار می شود. منابع 
غیررسمی سطحی از خوش بینی محتاطانه به 
مذاکرات دارند که با در نظر گرفتن پارامترهای 
بیرونی از جمله تالش تل آویو برای اثر گذاری ، 
احتمال موفقی�ت مذاک�رات در دوحه بعد از 
چند هفته تنش را به شانس 50-50 می رساند. 

به گزارش »جوان«، علی باقری، مذاکره کننده 
ارش��د ایران و هیئت همراه او برای شرکت در 
مذاکرات رفع تحریم      ها وارد دوحه پایتخت قطر 
شده اند و »رابرت مالی« نماینده ویژه امریکا در 
امور ایران ه��م که پیش از عل��ی باقری به قطر 
رفته بود، با »محمد ب��ن عبدالرحمن آل ثانی« 
وزیر امور خارجه قطر دی��دار و گفت وگو کرد. 
مذاکرات برای رفع تحریم      ها دیروز هفتم تیرماه 
بعد از حدود سه  ماه و نیم وقفه در دوحه پایتخت 
قطر برگزار ش��د. در این دور از مذاکرات، فقط 
طرف ایرانی و امریکایی حض��ور دارند و طرف 
اروپایی هم به عنوان تس��هیل کننده مذاکرات 
غیرمس��تقیمی خواهد بود که بی��ن دو طرف 
برگزار می شود. مقام های امریکایی گفته اند که 
انتظار نمی رود، مذاکرات بیش��تر از دو سه روز 
طول بکشد. هرچند با توافق روز       شنبه حسین 
امیرعبداللهیان ب��ا جوزف بورل، کمیس��یونر 
سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا، چش��م انداز 
مذاکرات روشن تر شده، ولی »پولیتیکو « نوشته 
که همچنان احتمال دستیابی به موفقیت کم 
است. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم 
مجدداً کوشید مس��ئولیت را از واشنگتن سلب 
کرده و سرنوشت گفت وگو     ها را به تصمیم گیری 
ایران گره بزند. این مقام امریکایی به المانیتور 
گفت:»ما آماده ایم به س��رعت توافقی را که در 
وین برای بازگش��ت دوجانبه ب��ه اجرای کامل 
برجام بر سر آن مذاکره کرده به سرانجام رسانده 
و اجرا کنیم. اما برای این هدف، الزم اس��ت که 
ایران تصمیم بگی��رد مطالبات اضافی اش را که 

فراتر از برجام است، کنار بگذارد.«
   نبش قبر نمی کنند

از صحبت های طرفین این طور برمی آید که قرار 
نیس��ت مجدداً مواردی را که از قبل درباره آنها 
توافق شده، نبش قبر کنند؛ موضوعی که نوعی 
خوش بینی را بر مذاکرات القا می کند. س��عید 
خطیب زاده روز دو     ش��نبه در آخرین اظهارنظر 
به عنوان سخنگوی وزارت خارجه گفت:» آنچه 
در مذاکرات انج��ام می دهیم اوالً درب��اره ابعاد 
هسته ای نیست، چون ابعاد هس��ته ای یک بار 
جمع بندی شده و تنها درباره بخش های اختالفی 
اس��ت که در خصوص رفع تحریم      ها باقی مانده 
است.«  به گفته خطیب زاده، آنچه انجام می شود 
فقط در مورد چند موضوع باقیمانده در حوزه رفع 
تحریم هاست ولذا هیچ چیزی به توافقات انجام 
ش��ده در وین افزوده نخواهد ش��د و چیزی هم 
کاسته نخواهد شد. همچنین »جیک سالیوان « 
مشاور امنیت ملی امریکا که به همراه بایدن به 
آلمان رفته، دو     شنبه ش��ب در جمع خبرنگاران 
گفت که امریکا معتقد است »توافق دیپلماتیک 
بهترین راه « برای اطمینان از این است که ایران 
به سالح هسته ای دست پیدا نخواهد کرد. وی 
که این سخنان را در جمع خبرنگاران در آلمان 

مطرح می کرد، گفت: »دیدگاه امریکا صریح است 
و مصمم هستیم که اطمینان حاصل کنیم ایران 
به سالح هسته ای دست نمی یابد. « مشاور امنیت 
ملی امریکا اضافه کرد: »ما معتقدیم که بازگشت 
دوجانبه به برجام به نفع امریکا و شرکای ما است 
و توافق روی میز برای ایران فراهم اس��ت و این 
به تهران بس��تگی دارد که بخواهد این توافق را 
داشته باش��د«. با چنین اوصافی، برخی منابع 
نوعی خوش بینی محتاطانه به مذاکرات دارند. 
علی هاش��م، خبرنگار المانیتور در گزارش��ی از 
قول یک مقام مطلع از مذاکرات، از اینکه هر دو 
طرف تیم مذاکره کننده ای��ران و امریکا به قطر 
آمده اند، نوعی خوش بینی ابراز کرده ولی در عین 
حال نوشته است: »دس��تیابی به یک پیشرفت 
واقعی مس��تلزم تالش جدی است.« علی واعظ 
از گ��روه بین المللی بحران المانیت��ور نیز گفته 
که » دو طرف برای مذاکرات غیرمس��تقیم این 
هفته فاصله زیادی دارند. «واعظ تأکید می کند: 
»مشکل این است که دولت بایدن در حال حاضر 
در انتهای طناب )آخرین حد امتیازاتی که تواند 

بدهد( قرار دارد.«
 اختالف در تل آویو

در تل آویو همزمان با ش��روع مجدد مذاکرات 

که چندان هم قابل پیش بینی نبود، نگرانی     ها 
تشدید شده است. »بنی گانتس« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیس��تی که ب��ه زودی ب��ه عنوان 
نخست وزیر جایگزین نفتالی بنت خواهد شد، 
گفته که اسرائیل مخالف توافق هسته ای نیست، 
بلکه با توافق بد مخالفت می کند. وی افزود: » این 
موضع ماست که آن را به دوستان مان در جهان 
منتق��ل کردیم.« گانتس گفته ک��ه »همزمان 
با ازس��رگیری احتمالی مذاکرات هسته ای، ما 
کار را با ایاالت متحده و کشور های دیگر ادامه 
می دهیم تا در تهی��ه پیش نوی��س توافقنامه 
مؤثر باش��یم.« این موضع در حالی اس��ت که 
منابع اس��رائیلی از اختالف نظر جدی در میان 
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی درباره توافق 
با ایران خبر داده اند. بر اساس گزارش یدیعوت 
آحرونوت، تعداد رو به افزایشی از افسران ارشد 
ارتش اسرائیل، حتی دس��تیابی به یک توافق 
بد را هم به بی توافقی ترجی��ح می دهند، زیرا 
ادعا می کنند که چنی��ن توافقی با خرید زمان 
مهلت بیشتری را برای توسعه گزینه های حمله 
مناسب برای تل آویو فراهم می کند. در مقابل 
موساد با بازگش��ت به توافق هسته ای مخالف 
بوده و معتقد اس��ت که بحث     های��ی که درباره 
موافقت افسران بلندپایه منتشر می شود، بخشی 
از یک کارزار فشار برای اثر گذاری بر یائیر الپید، 
وزیر امور خارجه اس��ت که به زودی قرار است 
نخست وزیر شود. موساد از این جهت با توافق 
احتمالی مخالف اس��ت که  این توافق، برنامه 
هسته ای ایران را بیش از دو سال و نیم به تعویق 
نمی اندازد و مدعی شده که چنین زمانی برای 
ارتش کافی نیست تا یک طرح تهاجمی جامع 
طراحی کند. مقامات موس��اد گفته اند که لغو 
تحریم های اقتصادی غرب به عنوان بخشی از 
چارچوب یک توافق بالقوه، تنها تهران را تشویق 
می کند تا پول بیش��تری را ب��ه متحدان خود 
تزریق و خود را بیشتر در خاورمیانه مستقر کند. 
موساد همچنین مخالف بند غروب توافق است 
که طبق آن ایران خواهد توانس��ت بعد از سال 
۲0۲5، غنی س��ازی اورانیوم را بدون ممانعت 

قدرت های جهانی تسریع کند. 

نیروه�ای ح�ال  تع�داد 
حاضر واکنش س�ریع ناتو 
در اروپا حدود 40 هزار نفر 
اس�ت و با تصمیم جدید به 
هفت براب�ر خواهد رس�ید


