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توانایی های پهپادی و پدافندی تهران 
سوژه نشست قاهره

روزنامه وال اســتریت ژورنال مدعی شــد، آمریکا یک نشست محرمانه با 
مقامات نظامی ارشــد رژیم صهیونیســتی و چند کشــور عربی برای بررسی 

راه های مقابله با توانمندی های موشکی و پهپادهای ایران برگزار کرده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات 
آمریکایی و کشــورهای منطقه خاورمیانه مدعی شد که آمریکا در ماه مارس 
نشستی محرمانه با مقامات نظامی ارشد رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، 
اردن، بحرین، قطر، مصر و امارات متحده عربی برگزار کرده اســت تا بررسی 
کنند که چگونه می توانند با توانمندی های موشــکی و پهپادهای ایران مقابله 
کنند. به نوشــته این روزنامه آمریکایی، این مذاکرات که پیشــتر فاش نشده 
بود در شــرم الشــیخ مصر برگزار شــد و این اولین بار بود کــه این طیف از 
نظامیان عالی رتبه صهیونیستی و کشورهای عربی تحت نظارت ارتش آمریکا 
بــرای گفت وگو درباره چگونگی مقابله در برابر آنچه »یک تهدید مشــترک« 

می خوانند، دیدار کردند.
بر اســاس این گزارش، یکی از عوامل افزایش این همکاری نظامی، تمایل 
کشــورهای عربی برای دسترســی به فناوری و تســلیحات دفاع هوایی رژیم 
صهیونیســتی در زمانی اســت که آمریکا اولویت های نظامی خود را به سمت 

مقابله با چین و روسیه متمرکز کرده است.
تاکنون مقامات صهیونیستی و کشــورهای عربی حاضر در این نشست به 

درخواست ها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده اند.
ژنرال جو بوچینو سخنگوی سنتکام )فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی 
در منطقه( نشســت شــرم الشــیخ را تایید نکــرد اما با بیان ایــن که »این 
فرماندهی تعهد قاطــع خود را به افزایش همکاری های منطقه ای و توســعه 
معماری یکپارچه دفاع هوایی و موشــکی برای محافظت از نیروهای آمریکا و 
شرکای منطقه ای اش حفظ می کند«، مدعی شد که ایران عامل اصلی بی ثباتی 
در خاورمیانه به شــمار می آید. همچنین به نوشــته وال استریت ژورنال، در 
مذاکرات شرم الشــیخ، شــرکت کنندگان درخصوص روش های اطالع رسانی 

سریع هنگام شناسایی تهدیدات هوایی به توافقاتی اساسی دست یافتند.

ویژه

رقابت آمریکا و چین در خاورمیانه
مینکسین پی در پراجکت سیندیکیت نوشت: در سفر آتی جو بایدن، رئیس 
جمهور ایاالت متحده به خاورمیانه در ماه آینده، میزبانان وی - به ویژه عربستان 
سعودی - احتماالً سعی خواهند کرد او را متقاعد کنند که دوباره با منطقه تعامل 
کند. استدالل احتمالی آن ها، نه بر تقویت موقعیت آمریکا در رقابت قدرت با چین 
و روســیه، که بر این امر متمرکز خواهد بود که جدایی استراتژیک از خاورمیانه 
بــه چین فرصتی برای تقویت نفوذ منطقه ای خــود می دهد. اما واقعیت به این 

سادگی نیست.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«؛ در ادامه این مطلب آمده است: از 
آنجایی که ظاهرا آمریکا در مورد رویارویی با چین در یک رقابت گســترده برای 
ســلطه جهانی جدی است، باید ابتدا شرایط داخلی خود را بهبود ببخشد. سایر 
کشــور ها نمی خواهند با قدرتی که بر پایه های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی 
نامطمئن تر است متحد شوند. خاورمیانه به عنوان یک تولید کننده عمده سوخت 
فســیلی، آشکارا برای ایاالت متحده مهم اســت. در واقع، این قیمت های بسیار 
باالی انرژی اســت که بایدن را مجبور کرده تا روابط خود با عربستان سعودی را 
اصالح کند. تا همین اواخر، بایدن از محمد بن ســلمان، ولیعهد و حاکم واقعی 
کشور، به دلیل نقش در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی در ترکیه در 
سال ۲۰۱۸ دوری می کرد. تغییر رویکرد بایدن نشان دهنده میزان نفوذ عربستان 
سعودی بوده و احتماالً ریاض از این اهرم برای ترغیب ایاالت متحده برای حفظ 
تعامل نظامی خود در خاورمیانه اســتفاده خواهد کرد. به نظر می رسد هشدار ها 
)معموال از سوی اسرائیل( مبنی عجله چین در پر کردن خالء امنیتی حاصل از 

خروج آمریکا، این موضوع را بیشتر تقویت می کند.
بعید اســت چین ردپای نظامی در خاورمیانه ایجاد کند، به ویژه به این دلیل 
که شرکای اصلی آن در منطقه - مصر، ایران، عراق، اسرائیل، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی - دشــمنان یکدیگر هستند. به عنوان مثال، در حالی که 
ایران و عربستان سعودی مایل به تجارت با بازیگران مشابه هستند، هیچ یک از 
آن ها روابط خوبی با کشــوری نخواهند داشت که روابط امنیتی قابل توجهی با 

رقیب اصلی ایجاد کند.
تردید چین در پیشــبرد منافع امنیتی خود در خاورمیانه نشان می دهد که 
این کشور به خوبی از این موضوع آگاه است. حتی در مورد ایران که می تواند به 
عنوان نماینده ای در رقابت استراتژیک چین با ایاالت متحده عمل کند، چین از 
اقداماتی که می تواند روابطش با عربستان سعودی و دیگر کشور های خلیج فارس 
را به خطر بیندازد، اجتناب کرده اســت. به عنوان مثال، برخالف روسیه، از ارائه 
سالح های پیشرفته به ایران خودداری کرده است. حتی اگر چین فضای بیشتری 
برای مانور استراتژیک در خاورمیانه داشته باشد، احتماال ردپای استراتژیک خود 
را گسترش ندهد، زیرا این منطقه را برای امنیت خود حیاتی نمی بیند. در حالی 
کــه خاورمیانه تقریباً نیمی از واردات نفت چیــن را به خود اختصاص می دهد، 
مهم ترین صحنه در جنگ سرد ایاالت متحده و چین، شرق و جنوب شرق آسیا 
اســت. چین بیشــتر از آمریکا به دنبال محدود کردن هزینه خود در خاورمیانه 
اســت. در این زمینه، چین به احتمال زیــاد به ابزار های دیپلماتیک و اقتصادی 
برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه ادامه خواهد داد. به نظر می رسد تنها راه 
مقابله با این تالش ها این اســت که ایاالت متحده بازی دیپلماتیک و اقتصادی 

خود را تقویت کند.

ایران شریکی مطمئن و پایدار برای اتصال بریکس 
اهمیت حضور ایران در بریکس پالس اگر از عضویت در ســازمان همکاری 
شــانگهای بیشتر نباشــد، کمتر از آن نیست و زمینه ســاز تحول بزرگی در 
اســتمرار، تقویت و اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی کشــورمان به عنوان یک 
بازیگــر جدید در نظــام بین الملل خواهد بود و می تواند ایران را به شــریکی 
پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ 
جهانی مبدل کند. به گزارش ایســنا، بریکس )BRICS( گروهی متشــکل 
از قدرت های اقتصادی نو ظهور اســت که شامل کشــورهای برزیل، روسیه، 
هند، چین و آفریقای جنوبی می شــود. اکثر این کشــورها در رده کشورهای 
اقتصادهای در حال ظهور هســتند و با توجه به داشتن اقتصادهای رو به رشد 

و تاثیرگذار می توانند اثرات مهم منطقه ای و جهانی داشته باشند. 
این کشورها در مجموع ۴۱ درصد جمعیت جهان، ۲۶درصد مساحت زمین 
در گســتره چهار قاره جهان ، ۲۵ درصد تولیــد ناخالص جهانی و ۲۰ درصد 
تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند، همچنین جمعیت بریکس ۸۸/۲ 
میلیارد نفر و مســاحت گستره جغرافیایی ۷/۳۹ میلیون متر مربع می باشد و 

تولید ناخالص این کشورها هم ۸/۱۵ هزار میلیارد دالر برآورد شده است.
بریکــس پالس یکــی از مهم ترین مجموعه های بین المللــی اقتصادی در 
کنار رقبایی همچون G ۲۰ محســوب می شــود و افق روشــنی فرا روی آن 
گســترده شده است. این گروه به ایتکار چین، قدرت های نوظهور اقتصادی را 
گردهم آورده تا با هم اندیشــی ضمن بررسی راهکارهای مرتبط با موضوعات 
اقتصادی، در پی حفظ امنیت بین المللی هم باشــند.  چین با چنین اهدافی 
به طور رســمی از رئیس جمهور کشــورمان برای ســخنرانی در این نشست 
دعوت کرد البته ایران عضو گروه بریکس نیســت. به نظر می رســد چین به 
دنبال تقویت ارتباطات اعضای گروه با کشــورهای موثر در منطقه اســت و از 
این رو ایران را که شــریکی پایدار و قابل اطمینــان برای اتصال این گروه به 
بازارهای انرژی است برای شرکت در اجالس این گروه دعوت می شود.  رئیس 
جمهور کشــورمان که به صورت ویدئوکنفرانس در نشســت سران کشورهای 
گــروه بریکس پالس که به میزبانی چین برگزار شــد، ســخنرانی کرد اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران، آمادگی دارد همه توانمندی ها و ظرفیت های 
خــود را، از جمله ذخایر کم نظیر انرژی، شــبکه های حمــل و نقل و ترانزیت 
کوتاه و ارزان، ثروت اســتثنایی نیروی انسانی آموزش دیده و نیز دستاوردهای 
علمی چشمگیر، برای نیل به اهداف بریکس به اشتراک بگذارد و این موقعیت 
کم نظیر جغرافیای سیاســی و اقتصادی، می تواند ایران را به شریکی پایدار و 
قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی 

مبدل کند.
همان طور که تاکید شــد، اهمیت حضور ایــران در بریکس پالس اگر از 
عضویت در سازمان همکاری شانگهای بیشتر نباشد، یقینا از آن کمتر نیست 
و زمینه ساز تحول بزرگی در استمرار، تقویت و اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی 

کشورمان به عنوان یک بازیگر جدید در نظام بین الملل خواهد بود.

استراتژیک

اکونومیک

قرار اســت در نخســتین روزهــای فصل 
تابســتان، ایران و ۱+۴ به همراه آمریکا بر سر 
میز مذاکرات بازگردند تا گفت وگوهایی که از 
زمستان متوقف شده بود را از سر بگیرند. پس 
از اعالم از ســرگیری مجدد مذاکرات احیای 
برجــام و رفــع تحریم های آمریکا، از ســوی 
جوزپ بورل و حســین امیر عبداللهیان و در 
حالی که بســیاری فکر می کردند که این دور 
از مذکرات هــم به مانند دورهــای قبلی در 
وین برگزار می شود، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم کــرد که این بار مذاکرات 
احتماال در یکی از کشــورهای حاشیه خلیج 

فارس برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، جوزپ بورل مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر روز شنبه 
بعد از دیدارهای خود با مقامات ایران )حسین 
امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و علی 
شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی( در 
گفت وگو با رسانه های خارجی در تهران گفت 
که دور جدیــد مذاکرات هســته ای در وین 
برگزار نخواهد شــد، چرا که این مذاکرات در 
چارچــوب برجام و گروه چهــار به عالوه یک 
برگزار نمی شود. بورل ادامه داد: از آنجایی که 
چنین گفت وگوهایی در چارچوب تماس های 
دوجانبه بین ایران و آمریکا برگزار می شــود، 
ترجیح می دهیــم در مکان دیگر آنها را انجام 
دهیم که سردرگمی ایجاد نکند. مذاکرات در 
وین مربوط به همه اعضای برجام اســت. فکر 
می کنم این )مذاکرات( در جایی نزدیک تر به 
خلیج فارس یا بگذار بگویم مثاًل در کشورهای 

حاشیه خلیج فارس انجام می شود.
بورل در ادامــه در خصوص زمان برگزاری 
ایــن مذاکرات کــه اتحادیه اروپا به ریاســت 
انریکه مورا قرار اســت تسهیل گر آن باشد بار 
دیگر صحبت های خــود در جریان کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با امیر عبداللهیان را تکرار 
کرد و گفت: »چه زمان؟ زود. زودتر از آن که 
تصور کنید. بعد از انتشار این خبر با توجه به 
نزدیکی روابط ایران با دو کشــور قطر و عمان 
این گمانه در اذهان تقویت شــد که احتماال 
دور بعــدی مذاکرات در دوحه و یا مســقط 
برگزار می شود و با توجه به این که مسقط  در 
سال ۱۳۹۰ نیز میزبان گفت وگوهای محرمانه 
ایــران و امریکا بوده اســت، مذاکراتی که به 
نوعی زمینه ســاز برگزاری مذاکرات برجام در 

سال ۱۳۹۲ شد، برخی از تحلیل گران معتقد 
بودند که احتماال مذاکرات در مســقط برگزار 
می شــود و یکی دیگر از دالیــل این موضوع 
را مذاکرات تلفنی اخیــر وزیران امور خارجه 
ایران و عمان در روز پنچ شــنبه، دوم تیرماه 

می دانستند.
در جریــان ایــن گمانه زنی هــا که هیات 
ایران، امریکا و اتحادیه اروپا برای از سرگیری 
مذاکرات و حل مسائل باقی مانده بین تهران 
و واشنگتن عازم دوحه و یا مسقط می شوند؟ 
خبرهایی منتشر شد که با توجه به تالش های 
مســتمر قطر بــرای از ســرگیری مذاکرات 
رفع تحریم ها، شــانس دوحه بــرای میزبانی 
مذاکرات آتی بیش از ســایر کشورهای حوزه 
خلیج فارس اســت. در همین راســتا شبکه 
قطری الجزیــره نیز به نقل از یک مســئول 
ایرانی اعالم کرد که احتمال دارد از سرگیری 
مذاکرات احیــای برجام به جای وین در یکی 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شود و 
قطر هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات الزم 
برای میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته 

ای را دارد.
دلیل انتخاب قطر

 به نظر می رســد انتخاب قطــر به عنوان 
مــکان دور بعدی مذاکرات بر اســاس توافق 
صورت گرفتــه بین طرفین مذاکــره کننده 
بــه دور از هیاهوی معمــول در وین، از نظر 
ایران و آمریکا چنــد مزیت عمده می تواند به 
همراه داشته باشــد. یکی از شعارهای اصلی 
دولت ســیزدهم در عرصه سیاســت خارجی 
در راستای داشــتن سیاست خارجی متوازن 
با کشــورهای همسایه  ارتباطات  گســترش 
و منطقه بوده اســت چنان کــه در این مدت 
شاهد افزایش نسبی تبادل هیات ها بین ایران 
و کشــورهای همسایه و منطقه و انعقاد توافق 
نامه هایــی بین دو طــرف بوده ایم که یکی از 
کشــورهای هدف در این زمینه کشــور قطر 
اســت، چنان که اولین ســفر خارجی رییس 
دولت ســیزدهم به یکی از کشورهای حاشیه 

خلیج فارس در اوایل اسفندماه۱۴۰۰، کشور 
قطر بود، رییسی در این سفر عالوه بر شرکت 
در نشست اپک گازی با »شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی« امیر ۴۲ ســاله قطر نیز دیدار کرد و 
نتیجه این سفر امضای ۱۴ سند همکاری بین 
مقامات دو کشــور در زمینه های هواپیمایی، 
تجاری، کشتی رانی، رادیو و تلویزیون، سیاست 
خارجی )لغــو روادیــد(، برق، اســتاندارد و 

فرهنگی و آموزشی بود.
در پاســخ به سفر رییســی به قطر در۲۲ 
اردیبهشــت ماه۱۴۰۱ در حالی که مذاکرات 
ویــن با وقفــه ای دو ماه مواجه شــده بود و 
تنش هــای لفظی بین تهران و واشــنگتن در 
مورد سرنوشــت مذاکــرات و متهــم کردن 
یکدیگر به زیاده خواهی در مذاکرات افزایش 
پیدا کرده بود، امیر قطر سفری کوتاه و مهم به 
ایران داشت و عالوه بر دیدار با رییس جمهور 

با مقام رهبری نیز دیدار و رایزنی کرد.
در همان زمان سفر امیر قطر به ایران برخی 
از رسانه های غربی و عربی در گزارش هایی با 
مضمون »پشت پرده سفر امیر قطر به تهران« 
عنوان کردند که با توجه به وفقه پیش آمده در 
برگزاری حضوری مذاکرات وین و باقی ماندن 
برخی چالش ها بین ایران و آمریکا در جریان 
برگزاری این مذاکرات، امیر قطر در این ســفر 
با توجه رابطه خوبی که با مقامات دو کشــور 
ایــران و آمریکا دارد، تالش خواهد کرد که به 

تسهیل ازسرگیری این مذاکرات کمک کند.
بر اســاس اعالم این رسانه ها، محور اصلی 
گفت وگوهــا در تهــران  »پر کــردن حفره« 
مذاکرات هســته ای بود که از مــاه مارس به 
حالت تعلیق درآمده اســت چنان که رویترز 
نیز در همان مقطع نوشــت هدف سفر تمیم 
این است که طرفین توافق هسته ای با ایران را 

»به حد وسط جدیدی« برسانند.
به نظر می رســد با توجه به این که قطر در 
ماه های اخیر نقش بســیار مهمی در نزدیک 
کردن دیدگاه های ایران و کشــورهای غربی و 
نیز تهران و واشنگتن ایفا کرده است از جمله 

گفت وگوها مکرر وزیر امور خارجه این کشور 
با همتایان ایرانــی و امریکایی خود و از دیگر 
ســو وجود ارتباط نزدیک بین  شیخ تمیم بن 
حمد آل ثانی  امیر قطــر و جو بایدن رییس 
جمهور امریکا، طرفین مذاکره به این تصمیم 
رســیده اند که به دور از هیاهوی وین امتیاز 
میزبانی این دور از مذاکرات را به قطر بدهند 
تا به نوعی به تحقق هدف قطر در نقش آفرینی 
جدی تری در عرصه سیاست خارجی منطقه 

ای و بین المللی نیز کمک کرده باشند.
در انتظار تابستان داغ

مذاکرات وین بر ســر احیای برجام که از 
آذرماه ۱۴۰۰ آغاز شــده بود در اســفندماه 
۱۴۰۰ متوقــف شــد. از آن زمــان تاکنون 
رایزنی ها میــان مقامات ایرانی و اتحادیه اروپا 
و آمریکا به طور تلفنی، تبادل پیام مستقیم و 
با واسطه ادامه داشته است. با این حال توقف 
مذاکرات مســتقیم در وین احیای برجام را به 
حاشــیه برد. در حالی که طرف های برجامی 
بــه ویژه ایران و آمریــکا در حال امتیازگیری 
حداکثری از یکدیگر بودند، جنگ روســیه و 
اوکراین بر ســر پیوســتن اوکراین به ناتو در 
عمــل به موضوع اول فضای بین الملل تبدیل 
شد و برجام و مذاکرات را به محاق برد. تنش 
میان روسیه و آمریکا بر سر بحران اوکراین تا 
آنجا پیش رفت که مذاکــرات برجامی را نیز 
تحت الشــعاع قرار داد و دو کشــور بی میل 
نبودند تا از قبل برجــام کالهی برای خود از 

نمد اوکراین ببافند.
عالوه بر تنش میان روسیه و آمریکا بر سر 
اوکراین که بر مذاکرات برجامی تاثیر داشت، 
تشــدید فضا بین ایران و آژانس هم مذاکرات 

احیای برجام را متاثر کرد.
در حالی که ایران و آژانس برای رفع برخی 
اختالف ها بر ســر چهار موضــوع پادمانی در 
حال مذاکره بودنــد و حتی یکی از این چهار 
موضوع حل و فصل شــده بود، شورای حکام 
با صدور قطعنامه ای، از تهران خواست هر چه 
زودتر به سواالت آژانس درباره سه محل مورد 

بحث پاســخ دهد. آمریکا و سه کشور اروپایی 
قطعنامه مذکور را دارای محتوایی توصیه محور 
می خواندند که لحن تنــدی علیه ایران ندارد 
امــا تهران در واکنش به ایــن قطعنامه تعداد 
قابل توجهی از دوربین های فراپادمانی آژانس 
که در چارچوب برجام در سایت های مختلف 
هسته ای ایران قرار داشــتند را از مدار خارج 
کرد. پــس از قطعنامه مذکور علیــه ایران و 
واکنــش کشــورمان،  در عمل شــاهد بودیم 
که گســتره تعامل میان ایران و آژانس و نیز 
ایران و ۱+۴ به شدت کاهش یافت. سه کشور 
اروپایی پیشــنهاد دهنــده قطعنامه و آمریکا 
انتظار چنین واکنشی از سوی ایران که باعث 
کاهش قابل توجه دسترسی نظارتی آژانس به 
فعالیت های هسته ای ایران می شد را نداشتند. 
ایران در ســه ســال اخیر تنها در رابطه با 
دسترســی های نظارتی و بازرســی  آژانس تا 
حدودی در چارچوب برجام عمل می کرد که 
آن هم در ســه ماه اخیر با شرایط منحصر به 
فردی دنبال شــد اما با قطعنامه اخیر شورای 
حکام در عمل همان ریســمان نازک هم پاره 
شــد؛ امری که کشــورهای طرف برجام را به 

شدت نگران کرد.
در ســه ماه گذشته پیشنهادهای متعددی 
از ســوی ایران و آمریکا و نیز کشورهای دیگر 
برای برون رفت از فضای ایجاد شده روی میز 
قرار گرفــت ولی هیچ کدام به بازگشــت دو 
طرف به میز مذاکرات منجر نشد. اما با آمدن 
جوزپ بورل ۷۵ ساله به تهران که برای اولین 
بار در دولت ســید ابراهیم رییســی به ایران 
سفر می کند، بارقه های امید برای از سرگیری 
مذاکرات ایجاد شد. یکی از مهم ترین تناقض ها 
در مواضع ایــران و آمریکا در هفته های اخیر 
که بارها از ســوی مقامات دو طرف شــنیده 
می شود این اســت که هر کدام دیگری را به 
درخواســت های فرابرجامــی متهم می کنند. 
تهران معتقد اســت آمریکا بایــد نفع کامل 
اقتصادی و تجاری ایران از رفع محدودیت های 
برجامی را تضمین کنــد و آمریکا بر این نظر 
اســت که نمی تواند به طور کامل تحریم های 
وضع شده در دوره ترامپ که در عمل بر رفع 
تحریم های برجامی تاثیر دارد را لغو کند؛ این 
اختالف نظر از کلیدی تریــن اختالف ها میان 
ایران و آمریکا در روند مذاکرات احیای برجام 

از ابتدای دولت بایدن تاکنون بوده است.

مذاکره کنندگان وین احتماال به دوحه می روند

جام جهانی برجام در قطر

الپید از بورل به شدت انتقاد کرد

حمله اسرائیل به تالش اروپا برای احیای برجام
نشــریه پولیتیکو در گزارشــی با اســتناد به 
اظهــارت دیپلمات های اروپایی مدعی شــد که 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پیش از 
ســفرش به ایران برای رایزنی جهت از سرگیری 
مذاکرات احیای توافق هسته ای، مورد انتقاد شدید 
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیســتی قرار گرفته 

است.
به گزارش ایســنا، نشریه پولیتیکو در گزارش 
خود نوشت: یائیر الپید، وزیر امور خارجه اسرائیل 
از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام 
به خاطر ســفرش به تهران درباره از ســرگیری 
مذاکرات احیای توافق هسته ای انتقاد کرده است. 
اســراییل مدت هاست با این توافق مخالفت کرده 
و ســعی داشته است به هر شــکل ممکن در آن 

کارشکنی کند.
پولیتیکــو در این باره نوشــت: بورل پیش از 
ســفرش به تهران، الپید را در جریان گذاشــته 
بــود اما الپید بورل را به نادیــده گرفتن اتهامات 
اخیر علیه ایران، مبنی بــر طرح ریزی برای ترور 
شهروندان غیرنظامی اســراییلی در ترکیه متهم 
کرد. اگرچه مقامات اتحادیــه اروپا گفتند، بورل 

دقیقــا با الپید ارتباط برقرار کــرده بود تا درباره 
تمامــی این نــکات صحبت کنــد و در اظهارات 
علنی اش پس از دیدارهایش در تهران، اشاره کرد 

که این موضوع را با ایرانی ها مطرح کرده است.
این نشــریه نوشــت که انتقاد اســراییل در 
بروکســل به عنوان بخشــی از خــراب کاری در 

مذاکرات هسته ای ایران تلقی شده است.
در گزارش پولیتیکو آمده است: یک دیپلمات 
که در جریان رد و بدل شدن این پیام ها بوده، به 
پولیتیکو گفت، »بورل پیش از ســفرش به تهران 
پیامی برای الپید فرســتاده بود و در آن تالشش 
برای بازگرداندن ایران به مذاکرات توافق هسته ای 
و برطرف کردن آخرین موانع تشــریح کرده بود. 
الپید در پاســخ به پیام او بــه بورل گفته بود که 
موضع او بسیار ناامیدکننده است، به ویژه پس از 
خاموش و خارج کــردن دوربین های]فراپادمانی 
نظارتی آژانس بین المللی در تاسیسات هسته ای 

ایران[ و مورد ســرزنش قرار گرفتن ایران توسط 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی«. این 
دیپلمات افزود، الپید به بــورل گفت، »این یک 
اشتباه اســتراتژیکی است که پیام اشتباهی برای 

ایران می فرستد.«
در ادامه این گزارش آمده است: یک سخنگوی 
بورل از اظهــار نظر درباره رد و بدل شــدن این 
پیام ها خودداری کرد. اما یکی از مقامات اتحادیه 
اروپا مطرح کرد که بورل در نقش تســهیل کننده 
و یک هماهنگ کننده بی طرف مذکرات به ایران 
سفر کرد و توانست با ایران در زمینه از سرگیری 
»مذاکرات نزدیک« با آمریکا در روزهای آتی توافق 
کند. همچنین در گزارش پولیتیکو آمده است: این 
مقام اروپایی تایید کرد که اسراییل پیش از سفر 
بــورل، در جریان برنامه های او بوده اســت. این 
مقام رســمی تایید کرد که »مســائل به شدت 
نگران کننده ای در میان است«، از جمله هدف قرار 

گرفتن شهروندان اسراییلی و بازداشت شهروندان 
اتحادیه اروپا توســط ایران. بورل بارها گفته است 
که از سرگیری پایبندی به توافق هسته ای از سوی 
تمامی طرفین برای ثبات جهانی و برای منطقه، از 

جمله اسراییل خوب و مفید خواهد بود.
مذاکرات وین بر سر احیای برجام که از آذرماه 
۱۴۰۰ آغاز شده بود در اسفندماه ۱۴۰۰ متوقف 
شــد. از آن زمان تاکنون رایزنی ها میان مقامات 
ایرانــی و اتحادیه اروپا و آمریــکا به طور تلفنی، 
تبادل پیام مستقیم و با واسطه ادامه داشته است. 
با این حال توقف مذاکرات مستقیم در وین احیای 

برجام را به حاشیه برد.
جوزپ بورل روز شنبه پس از دیدار طوالنی با 
امیرعبداللهیان، با اشاره به دیدار چهار ساعته خود 
با حسین امیرعبداللهیان در صفحه توییترش: با 
وزیر خارجه ایران توافق کردیم که مذاکرات میان 
ایران و آمریکا در روزهای آتی با تسهیل گری تیم 

من از سر گرفته شود تا آخرین مسائل باقی مانده 
را حل کنیم.

وی در توییتــی هــدف از ســفرش به تهران 
را»دادن نیــروی محرکه ای جدیــد به مذاکرات 
و بازگرداندن توافق هســته ای )برجام( به مسیر 
خــود« عنوان کــرد و گفت: ما بایــد رویه فعلی 
گســترش تنش ها را از بین ببریــم و کارمان را 
سرعت ببخشــیم. باید االن توافق را نهایی کنیم.

بورل هم چنین در نشست خبری با امیرعبداللهیان 
تصریح کرد: تصمیم برای از ســرگیری مذاکرات 
در روزهای آتی در واشنگتن و تهران گرفته شده 

است.
بنا بر ایــن گزارش،  حســین امیرعبداللهیان 
در نشســت خبری با جوزپ بورل اعالم کرد که 
گفت وگوهــا به زودی از ســر گرفته می شــود و 
امیدواریم طرف آمریکایی ایــن بار واقع بینانه و 
منصفانه در مســیر مذاکرات و رسیدن به نقطه 
پایانی توافق، اقدامات مســووالنه انجام دهد و به 
تعهداتــش عمل کند. او گفت: بــرای ایران مهم 
اســت که نفع کامل اقتصــادی از توافقی که در 
سال ۲۰۱۵ ایجاد شده را به دست بیاورد و چرخه 

انتفاع اقتصادی ایران از این توافق کامل شود.

یک روزنامه آمریکایی با اشاره به تحریم های 
اعمال شــده علیه ایران، کره شــمالی، سوریه، 
ونزوئال و کوبا نوشت: تحریم موجب تغییر رفتار 
دولت این کشورها نشد و در نتیجه موجب تغییر 
رفتار دولت روســیه در قبال جنگ اوکراین نیز 
نخواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی 
از گســترش ناامیدی و مشکل در میان ائتالف 
تحریم کننده روســیه خبرداد و نوشــت: بعد از 
گذشــت حدود چهار ماه از جنــگ اوکراین، با 
اینکه تحریم ها تاثیر زیــادی در توقف حرکت 
ماشین جنگی والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روســیه یا تزلزل جایگاه سیاسی وی نداشته اما 
کشــورهای تحریم کننده را با مشکالت زیادی 
مواجه کرده  اســت. این رسانه غربی به الف زدن 
جو بایــدن رئیس جمهوری ایــاالت متحده از 

تبدیل اقتصاد روســیه به خاکستر اشاره کرد و 
نوشت: با افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی 
روسیه رکورد زده و بعد از مقداری کاهش در ماه 
فوریه، روبل روسیه رکورد برتری هفت ساله خود 
برابر دالر را این هفته شکســت. نیویورک تایمز، 
ادعای مقامات آمریکا و کشورهای گروه »هفت« 
بــرای تحریم صنعت روســیه را یادآورشــد و 
نوشــت: دولت بایدن اعالم کــرده که باتوجه به 
اعمال محدودیت گســترده بــرای جلوگیری 
از انتقال فناوری به روســیه، اقتصاد این کشور 
در طول زمان آســیب جــدی خواهد دید. این 
روزنامه آمریکایی، اظهارات مقامات دولت بایدن 
درباره زمان بر بودن تاثیر تحریم های روســیه را 
به تمســخر گرفت و نوشت: معلوم نیست کدام 
طرف جنگ زمان بیشتری برای تلف کردن دارد. 

نظامیان روس هر روز پیشــروی بیشــتری در 
خاک اوکراین دارند و هر روز سربازان اوکراینی 
بیشتری در جنگ کشته می شوند. الینا ریباکوا 
اقتصاددان ارشــد در »موسسه مالی بین المللی 
در واشنگتن«، هفته گذشته در پیامی توئیتری 
نوشــت: شــرایط کنونی بازارهای مالی روسیه 
نشان داد آنها که فکر می کردند با قطع دسترسی 
نظــام مالی روســیه به نظام مالــی بین المللی 
می تواننــد مانع از تداوم جنگ شــوند، ســاده 
لوح بوده اند. نیویورک تایمز نوشــت: افراد کمی 
در میان مقامات دولت بایــدن، فکر می کردند 
تحریم ها فورا جنگ را متوقــف خواهدکرد اما 
دولت بایدن و متحدان اروپاییش انتظار نداشتند 
 که تحریم مســکو موجــب این حد از فشــار

اقتصادی روی آنها شود.

ضعف تحریم های اقتصادی آمریکا

یک مقام ارشــد کاخ ســفید گفت که آمریکا همچنان 
معتقد به بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک است.

به گزارش المیادین، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات 
راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در مسیر سفر خود 
به آلمان برای شــرکت در نشست کشورهای عضور گروه۷ 
تاکید کرد که ایاالت متحده کماکان به بازگشــت به توافق 

هسته ای ۲۰۱۵ معتقد است.

وی کــه در جمع خبرنگاران صحبــت می کرد، با تکیه 
بر ادعاهــای واهی مقامات آمریکایی علیــه ماهیت برنامه 
هســته ای ایران افزود: ما همچنان به بازگشــت به برجام 
اعتقاد داریم. من نمی توانم درباره وضعیت مذاکرات کنونی 
صحبت کنم اما هیچ چیزی درخصوص موضع ما مبنی بر 
اینکه توافق هسته ای بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی 

ایران به وضعیت سالح هسته ای است، تغییر نکرده است.

مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا درباره دستاورد 
ســفر خود به تهران تاکید کرد: بن بســت بــه وجود آمده 
در مذاکــرات وین را رفع کردیم. به گزارش ایســنا، جوزپ 
بورل مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا که به تهران 
ســفر و با مقامات کشورمان دیدار کرده است با انتشار یک 
پیام توئیتری از »رفع بن بســت« در مذاکرات وین به عنوان 
دســتاورد مهم ســفرش خبر داد. بورل نوشت: نتیجه مهم 

ســفر من به ایران این است که بن بست اخیر را رفع کردیم 
و مذاکرات متوقف شــده بر ســر احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( از سر گرفته خواهد شد. وی همچنین در 
پیامی دیگر به دیدار خود با علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی اشــاره و گفت وگوهای خود را مهم ارزیابی کرد. 
بورل در ادامه خاطرنشــان کرد که آنها در این دیدار درباره 

چگونگی بازگرداندن برجام به مسیر خود رایزنی کرده اند.

شادمانی از شکست بن بست مذاکرات احیای برجامپافشاری کاخ سفید بر احیای برجام


