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دور بعدی مذاکرات چه تفاوتهای با دورههای قبلی خواهد داشت؟

ترور اردوغان نمایشی بود؟

افشای طرح سوء قصد به جان رجب طیب
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روز گذشته،
بدان گونه که باید از سوی جامعه خبری و
رسانههای اجتماعی مورد توجه قرار نگرفت؛
اتفاقی که برخیها در این کشور نسبت به
صحت آن هم تردید دارند و آن را حرکتی در
ارتباط با فضای سیاسی اجتماعی جاری ترکیه
میدانند.
به گزارش ایرنا ،اردوغان روز شنبه در
شهرستان نصایبین استان سیرت که استان
محل تولد همسرش است یک سخنرانی داشت،
منطبق با پروتکلهای امنیتی برای محافظت از
محل سخنرانی افراد پلیس از مناطق مختلف به
این نقطه اعزام شدند.
در بین نیروهای پلیس اعزامی یک مامور
پلیس با اتومبیل شخصی خود قصد عزیمت
به محل ماموریت خود را داشت و در زمانی که
همکارش نیز قصد سوار شدن به اتومبیل با وی
را داشت متوجه یک وضعیت مشکوک در زیر
خودرو میشود و بعد از آن نیروهای امنیتی به
محل اعزام شدند.
اطالعات یاد شده بطور رسمی از سوی وزارت
کشور ترکیه منتشر شده است ،منطبق با
اطالعات ارائه شده این نکته که اتومبیلی که بمب
در زیر آن کشف شده آیا در محل سخنرانی بود
یا خیر؟ مشخص نیست.
عالوه بر این به نظر میرسد این نکته که این
مامور پلیس آیا از قبل اعالم کرده بود که با
اتومبیلش قصد عزیمت به محل ماموریت خود
را دارد یا خیر؟
هنوز اعالم نشده و نتیجه تحقیقات اطالعات
دقیق تری از اینکه آیا بمب مکشوفه واقعا برای
سوء قصد به اردوغان کار گذاشته شده بود و یا
یک خصومت شخصی بین مامور پلیس صاحب
خودرو با شخص یا گروهی وجود داشت؟ را
مشخص خواهد کرد.
شبکههای خبری ترکیه خبر کشف بمب را در
بخشهای مختلف خبری خود منتشر کردند و
در برخی میزگردها نیز این مسئله مطرح شد،
ولی این نکته بدانگونه که باید در رسانههای
نوشتاری و پایگاههای اینترنتی آنها جای نگرفته
است
رسانههای نزدیک به حزب حاکم عدالت و
توسعه همانند روزنامه ینی شفق نیز تنها به ذکر
اخبار رسمی منتشره بسنده کرده اند و مقاله
نویسان این رسانهها مقالههای تفسیری در این
زمینه منتشر نکردهاند.
ینی شفق روز جاری در خبری از ادامه
تحقیقات نوشت :منابع اطالعاتی میگویند
احتمال انتقال بمب کار گذاشته شده از جایی
به ترکیه بوده است.
بعد از انتشار خبر یاد شده ،این خبر در
شبکههای اجتماعی مانند توئیتر ،اینستاگرام و
سایر شبکهها نیز بازتاب یافت .دیدگاه طرفداران
حاکمیت حزب عدالت و توسعه عمدتا در
محکومیت این اقدام است ،اما مخالفان اردو
غان نقطه نظرات دیگری را ابراز داشته اند.
به عنوان مثال در نوشتههای مختلف
مخالفین ،این ماجرا را به کاهش آرای حزب
عدالت و توسعه ،کاهش ارزش لیر ترک در
مقابل اسعار خارجی ،وضعیت اقتصادی نه
چندان مطلوب ترکیه ،نزدیک بودن زمان اعالم
میزان افزایشهای ساالنه دستمزدها در این
کشور مرتبط دانستند و اساسا و در صحت اصل
ماجرا تردید و در قبال طرح سوء قصد شبهات
خود را مطرح کردهاند.
این دست از فعاالن سیاسی و رسانهای ادعا
دارند که طرح سوء قصد تالشی برای افزایش
آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو
و منحرف کردن افکار عمومی از نابسامانیهای
فعلی کشور است.
با این حال ،به گفته کارشناسان سیاسی ،با
اعالم رسمی نتیجه تحقیقات میتوان سرنخهایی
از اقدامات احتمالی آتی دولت آنکارا در این
زمینه یافت ،ولی چند روز حساس در انتظار
ترکیه است.
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درگیری شدید لفظی بین بلینکن و
الوروف در استکهلم

مسیر پیچیده برجام برای احیا

به گزارش فرارو ،علی باقری افزود :من هم
گفتم این طبیعی است ما قرار نیست در مذاکرات
چیزهایی بگوییم که مطابق دیدگاههای شما باشد،
ما مطالبی میگوییم مطابق دیدگاههای خودمان ،اما
نکته این است که اینها بر اساس یک مبنایی است که
مورد قبول طرفهای مقابل هم هست و هیچ یک از
طرفهای اروپایی ادعا نمیکرد که پیشنهادات مبانی
حقوقی و قانونی که مورد قبول دو طرف باشد ،ندارد.
وی افزود :پیشنهادهایی که ایران به طرفهای
مقابل در مذاکرات ارائه داده ،به گونهای است که
نمیتوان رد کرد .این پیشنهادها بر اساس مفاد
توافق سال  ۲۰۱۵است و همه تحریمهای آمریکا در
حوزه هستهای باید فورا لغو شوند.
اروپاییها چارهای جز قبول کردن شروط ایران ندارند
حمیدرضا ترقی معاون بینالملل حزب موتلفه
در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اروپاییها در
مذاکرات وین خود را آماده ادامه مباحث دورههای
گذشته کرده بودند ،گفت :آنها تصور میکردند که
با همان پیشنویسهایی که دولت روحانی قبول
کرده ،میتوانند مذاکرات را ادامه دهند ،در حالی
که موضع دولت رئیسی بسیار متفاوت با آن چیزی
است که در گذشته بر سر آن توافق شده ،بنابراین
آنها فکر نمیکردند که با مواضع مقتدرانه هیئت
ایرانی روبهرو شوند.
وی افزود :در دورهای قبلی ابتکار عمل در
دست طرف اروپایی بود و آنها با پیشنهادهای
خود مذاکرات را هدایت میکردند ،اما در دور
هفتم با دو پیشنهادی که هیئت ایرانی داد ،ابتکار
عمل مذاکرات به دست هیئت کشورمان افتاد و
اروپاییها چارهای جزء قبول کردن شروط ایران

ندارند ،زیرا این پیشنهادها در قبال مطابق با
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت است که
دارای منطق و در چارچوب برجام است.
ترقی با اشاره به اینکه پیشنهادهای ایران از موضع
اقتدار و بسیار عزتمندانه بوده است ،اظهار داشت:
پیشنهادها برای اروپاییها طبیعتا ً بسیار سخت
است ،این در حالی است که دولت روحانی امتیازات
بسیاری را در دورههای قبل به طرف اروپایی داده
بود و اصال به مسئله خروج آمریکا از برجام نیز
اشاره نشده بود ،اما در دور هفتم ایران اعالم کرد
تا شروط کشورمان از طرف مقابل پذیرفته نشود،
ایران اجازه حضور آمریکا در مذاکرات و بازگشت به
برجام را نخواهد داد .معاون بینالملل حزب موتلفه
ادامه داد :با توجه به این شرایط هیئت اروپایی که از
خود اختیاری برای ادامه مذاکرات نداشت ،از طرف
ایرانی اجازه خواست که در یک مدت زمان کوتاه به
پایتختهایشان برگردند تا با مقامات باالتر از خود
مشورت کنند ،این در حالی است که آنها مجبور
هستند شرایط ایران را بپذیرند ،زیرا اگر با پیشنهاد
ایران مخالفت کنند ،این اقدام به ضرر آنها خواهد
بود ،زیرا هرچه زمان بگذرد آنها بیشتر از این
گذشته از این مسئله متضرر خواهند شد.
با شروط ایران برجام به شکست منجر خواهد شد
علی بیگدلی کارشناس مسائل بینالملل در گفتگو
با فرارو با اشاره به اینکه ایران باید برای رسیدن به
توافق سطح انتظارات خود را کاهش دهد ،اظهار
کرد :با توجه به ترکیب هیئت مذاکره کننده ایرانی
که در وین حضور داشت بنده پیشبینی میکردم

در حالی که خبرنگار روزنامه والاستریت ژورنال خبر داده است که دیپلماتهای ارشد سه کشور اروپایی (انگلیس ،فرانسه و آلمان) مدعی شدهاند که
پیشنهادهای ایران با برجام مغایر بوده ،به طوری که به زعم آنها برخی از پیشنهادات ایران فراتر از مفاد برجام بوده است ،رئیس هیات مذاکره کننده ایران
در پاسخ به این که برخی دیپلماتهای اروپایی گفته اند که پیشنهادهای ایران غیرقابل قبول و تندروانه است گفت :اینکه طرفهای اروپایی خیلی درباره
برخی از پیشنهادهای ما رضایت نداشتند درست است ،اما اینها بر اساس مبانی مشترک میان دو طرف تنظیم شده و اعتراضی به اینکه اینها نامربوط
هستند ،نداشتند و گفتند که با دیدگاههای ما مطابقت ندارد.

آنها مجبور
هستندشرایط
ایران را بپذیرند،
زیرا اگر با
پیشنهادایران
مخالفتکنند،
این اقدام به ضرر
آنها خواهد
بود ،زیرا هرچه
زمان بگذرد آنها
بیشتر از این
گذشته از این
مسئلهمتضرر
خواهند شد
با استفاده از یک دیپلماسی نرم احتماال قضیه در
همین دوره هفتم فیصله پیدا کند و توافق صورت
گیرد ،اما با توجه به انتظاراتی که ایران مطرح کرده
بود ،عمال ًمذاکرات با شکست روبرو شد.
وی افزود :اگر ایران از پیشنهاداتی که ارائه کرده
عقب نشینی نکند ،مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید،
این در حالی است که اروپا تصور میکرد که ایران
چنین پیشنهادهایی را برای گرفتن امتیازات بیشتر
نظیر لغو تحریمها مطرح کرده ،اما اگر همچنان ایران
بر خواستههای خود پافشاری کند ،احتمال تشکیل
جلسه شورای حکام و صدور قطعنامه علیه پرونده
هستهای کشورمان و ارجاع آن از آژانس به شورای
امنیت و تکرار اتفاقات ده سال گذشته وجود دارد.
بیگدلی گفت :اگر قرار باشد علیه ایران در شورای
امنیت قطعنامه صادر شود ،چین و روسیه ممکن
است این قطعنامه را وتو کنند ،اما با توجه به
وجود مکانیزم ماشه در برجام هر یک از اعضای
اروپایی میتوانند این مکانیزم را فعال کنند که
موضوع میتواند برای ایران عواقب و تبعات بسیار
جبرانناپذیری را داشته باشد ،از سویی بنده نسبت
به حصول توافق در مذاکرات خوشبین بودم ،برخی
نیز با توجه به چنین موضوعی به من خرده گرفتند،
اما با توجه به نتیجه و اتفاقاتی که در وین رخ داده،
بنده نسبت به ادامه مذاکرات و حصول توافق بدبین
شدهام ،به طوریکه اگر قرار باشد که روند فعلی ادامه
پیدا کند ،فروپاشی برجام میتوانند ناگزیر باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه غربیها با
پیشنهاداتی که ایران داده ،به طور قطع مخالفت
خواهند کرد ،ادامه داد :در این رابطه یک سند

«والری پکرس» وزیر پیشین بودجه فرانسه

مربوط به مباحث هستهای ایران است که در آن به
نظر میرسد ایران بر حق خود بر غنیسازی  ۲۰و ۶۰
درصدی اورانیوم تاکید کرده و از آن کوتاه نخواهد
آمد و در سند دوم نیز که مربوط به رفع تحریمها
میشود ،در آن نیز ایران خواستار رفع اکثر تحریمها
شده است .وی ادامه داد :اگر قرار بود که ایران چنین
خواستههایی را مطرح کند بهتر بود که اصال ًمذاکره
صورت نگیرد ،زیرا عمال ً این درخواستها فراتر از
انتظارات اروپا است و اگر چنین درخواستهایی از
طرف آنها مورد قبول واقع شود در واقع ایران تمامی
امتیازات را دریافت کرده ،بدون اینکه تعهدات خود
را اجرا کند ،بنابراین در چنین شرایطی غرب با این
رویکرد ایران کنار نخواهد آمد و مذاکرات با شکست
روبرو میشود.
اروپاییها توان قبول واقعیت را ندارند
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل در
گفتوگو با فرارو با اشاره به اینکه اروپاییها به این
نتیجه رسیدهاند که تحریمها دیگر در مقابل ایران
اثرگذار نیست ،اظهار کرد :اما آنها به دو دلیل پذیرش
چنین واقعیتی را به تعویق انداختهاند ،زیرا در درجه
اول اعالم اینکه آنها باید یک تغییر نظر اساسی
انجام داده و شروط ایران در قبال رفع تحریمها را
بپذیرند ،به نوعی برای آنها دردناک است ،از سوی
دیگر رژیم صهیونیستی تالش زیادی به خرج داده
تا مانع از انجام گفتگو بر سر برجام و همچنین رفع
تحریمها شود.
وی افزود :در این رابطه با توجه به اینکه
امانوئل مکرون تا چند ماه آینده باید در انتخابات
ریاست جمهوری شرکت کند ،او نیاز به حمایت

صهیونیستها دارد ،انگلیس نیز به عنوان عضو دیگر
اروپایی برجام به رسانههای صهیونیست نیازمند
است ،برای همین نمیخواهد کاری انجام دهد که
مخالفت میل این رژیم جعلی باشد ،بنابراین آنها
مدام پذیرش شکست را به تعویق میاندازند تا از
تلخی آن بکاهند.
قنادباشی گفت :آنها نمیخواهند در داخل اروپا
و همچنین در بعد بین المللی به این قضیه اعتراف
کنند ،زیرا این یک تابو برای آنها محسوب میشود،
از سوی آنها نگران هستند ،در صورت اعالم
عقبنشینی ایران اعالم پیروزی کند ،بنابراین از
ایران تضمین میخواهند که چنین موضوعی را به
صورت رسمی علنی نکند ،با توجه به چنین مسائلی
آنها به آب و آتش میزنند تا از انجام شرایط ایران
طفره روند.
وی اضافه کرد :رفع تحریمها و آزادسازی پولهای
بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف باب میل
اروپاییها نیست ،از سوی دیگر آنها با توجه به
اینکه ابزار تحریم دیگر کارایی و تاثیر ندارد ،چارهای
جزء اعالم شکست ندارد ،همچنین به دلیل وعدههای
گوناگونی که اروپاییها دادهاند ،افکار عمومی ایران
نیز خیلی توجهی به موضوع دیپلماسی ندارد ،زیرا
در زمان موگرینی آنها از این کارت بسیار استفاده
کردند ،ولی االن چنین قابلیتی را در اختیار ندارند،
بنابراین اروپا و آمریکا اهرم فشار خود علیه ایران
را از دست دادهاند و اگر توافقی اعالم شود ،آنها
نمیخواهند به طور رسمی این موضوع اعالم شود،
اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،این نقطه ،شروع شکست
دشمن است.

این زن مکرون را به چالش میکشد

«والری پکرس» رای دهندگان راست میانه را هدف قرار میدهد
رای دهندگانی که «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فعلی فرانسه
با جذب رای آنان و دور کردن آنان از حزب سنتیشان یعنی حزب
جمهوری خواهان در دور قبلی توانسته بود در انتخابات پیروز شود.
به گزارش فرارو به نقل پلتیکو ،پکرس با چالش بزرگی روبرو است
آماده شدن برای شکست دادن مکرون در انتخابات آوریل .این وزیر
سابق و رئیس کنونی ناحیه پاریس با  ۶۱درصد آرا روز شنبه در
انتخابات مقدماتی حزب راست میانه جمهوری خواهان پیروز شد و
«اریک سیوتی» رقیب درون حزبیاش و نامزد جناح تندروی درون
آن حزب را شکست داد.

پیروزی پکرس خبر بدی برای مکرون است .او طرفدار مشاغل
متوسط است ودو پست وزارتی را در دوران ریاست جمهوری
سارکوزی رئیس جمهوری سابق برعهده داشته است .پکرس
تصویری مدرن از محافظه کاری را ارائه میدهد که مبتنی بر اقتصاد
لیبرال است ،اما بر قانون و نظم سخت گیرانه تاکید دارد .البته با لغو
اولین گردهمایی حزب محافظه کارش به دلیل شیوع دوباره کرونا در
فرانسه او باید سخت تالش کند تا بتواند به کرسی ریاست جمهوری
دست یابد.
او در جمع حامیان محافظه کارش گفته بود« :خبر خوبی دارم
جناح راست با حزب جمهوری خواهان بازگشته است .جناح راست
که از باورهایش دفاع میکند بازگشته است و فرانسه نمیتواند بیش
از این صبر کند».
پکرس  ۵۴ساله متعهد شده که «همه چیز ،همه نیروی خود و
عزم اش» را برای پیروزی حزب صرف کند« .میشل بارنیه» مذاکره
کننده سابق اتحادیه اروپا در امور برگزیت و «خاویر برتراند» وزیر
بهداشت سابق فرانسه که زمانی به عنوان چهرههای دارای بخت
پیروزی در رقابت شناخته میشدند هر دو در دور نخست رای گیری
درون حزبی شکست خوردند.
با توجه به اهمیت مسائل مرتبط با مهاجرت و امنیت در آستانه
انتخابات ،افراد درون آن حزب امیدوار بودند چهره قدرتمند
«سیوتی» بتواند رای دهندگان پایگاه رای راست افراطی را به سوی
آنان جذب کند .در حال حاضر نظرسنجیها نشان میدهند که
پکرس در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۰درصد آرا را کسب میکند.
براساس نظرسنجی «پولیتیکو» مکرون  ۲۴درصد و «مارین لوپن»

 ۱۹درصد و «اریک زمور» چهره جنجالی راست افراطی  ۱۴درصد را
کسب خواهند کرد.
به چالش کشیدن مکرون
روز شنبه پکرس از مکرون به عنوان سیاستمداری «بی اعتقاد»
یاد کرد .او گفت« :تفاوت بین من و رئیس جمهوری بیش از فرق
در خط مشی سیاسی است .بین ما تفاوت شخصیتی وجود دارد .او
تنها یک جاه طلبی دارد و آن راضی کردن است در حالی که من فقط
یک اشتیاق دارم و آن انجام امور و کارها است».
علیرغم آن که پکرس سیاستمداری حرفهای است این مزیت را
دارد که به دنبال اعتراضات جلیقه زردها در دوران ریاست جمهوری
مکرون که باعث شده تا کماکان بیاعتمادی نسبت به سیاستمداران
باال باشد چهرهای تازهای در رقابت محسوب میشود.
پکرس خود را «یک سوم تاچر و دو سوم مرکل» توصیف کرده
است .او متعهد شده در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس
جمهور سن بازنشستگی را به  ۶۵سال افزایش داده و هزاران شغل
در بخش دولتی را کاهش دهد .هم چنین ،او مانند اکثر نامزدهای
راست در مورد مهاجرت تندتر سخن میگوید که بازتاب دهنده نفوذ
راست افراطی بر احزاب جریان اصلی و راستهای سنتی و میانه
است .او وعده داده «غرور فرانسوی ها» را به آنان بازگرداند و از
«ارزشهای خانوادگی» دفاع کند.
او به عنوان رئیس منطقه «ایل دو فرانس» که پاریس را شامل
میشود میتواند تجربه دست اول اجرایی ،مدیریت بودجه محدود
و مقابله با مشکالت اجتماعی در حومههای فقیرنشین پاریس را
انجام دهد .او در زمان سارکوزی وزیر بودجه و آموزش عالی بود.

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که هفته جاری
یک درگیری لفظی «شدید» بین آنتونی بلینکن
وزیر خارجه آمریکا و سرگئی الوروف همتای
روس او بر سر اوکراین طی یک شام با حضور
دهها تن از همکارانشان رخ داد.
به گزارش ایسنا ،در ادامه گزارش بلومبرگ
آمده است« :این تنش لفظی پس از استقرار
نیروهای روس در مرز اوکراین و به دنبال
تحریمهای احتمالی ایاالت متحده و متحدان
اروپایی برای مقابله با تهدید حمله روسیه به
اوکراین به وجود آمده است».
این خبرگزاری به نقل از دو تن از افراد آگاه از
موضوع گزارش داد که الوروف در ضیافت شامی
که سازمان امنیت و همکاری اروپا در روز اول
دسامبر در استکهلم میزبانی کرده بود ،صحبت
کرد تا دیدگاه روسیه را درباره فروپاشی قدرت در
اوکراین در سال  ۲۰۱۴بیان کند .الوروف فروپاشی
قدرت در اوکراین را کودتا خواند و همچنین گفت
که ناتو و اتحادیه اروپا عقاید مخالفان را سرکوب
و روسیه را تهدید میکنند.
بلینکن با خالصهای از نسخه غربی رویدادهای
سال  ،۲۰۱۴با ادعاهایی مبنی بر اینکه «نیروهای
وفادار به رئیسجمهوری وقت ویکتور یانوکوویچ
به تظاهرکنندگان مسالمتآمیز در کییف
تیراندازی کردند» و بیش از  ۱۰۰نفر را کشتند ،به
این اظهارات الوروف پاسخ داد .بلینکن همچنین
به همتای روسی خود گفت که ناتو یک «ائتالف
دفاعی» است.
پیش از این الوروف ،غرب را متهم کرد که
کییف را برای برداشتن گامهای خصمانه علیه
روسیه تحت فشار قرار میدهد و خاطرنشان کرد
که فعالیت ناتو به اوضاع نزدیک مرزهای غربی
روسیه دامن میزند.
الوروف به بلینکن در جریان نشست روز
پنجشنبه خود در استکهلم هشدار داد که وارد
کردن اوکراین به بازی ژئوپلیتیک آمریکا عواقب
بدی خواهد داشت.

جمهوری آذربایجان به نشانه
اعتراض نشست با ارمنستان را لغو
کرد
دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری
آذربایجان اعالم کرد ،نشستی که قرار بود بین
وزرای امور خارجه این کشور و ارمنستان در
استکهلم سوئد برگزار شود ،با تصمیم جمهوری
آذربایجان لغو شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه نیوز.ایام،
براساس اعالم این سخنگو ،جمهوری آذربایجان
“به سبب سفر غیرقانونی نمایندگان پارلمان
ارمنستان به قرهباغ” این نشست را سازماندهی
نکرد.
در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان
تصریح شد« :همانطور که میدانید ،در نشست
شورای وزیران امور خارجه سازمان امنیت و
همکاری اروپا در تاریخ  ۳-۲دسامبر ،وزیر خارجه
جمهوری آذربایجان نیز شرکت داشت .روسای
گروه مینسک وابسته به این سازمان پیشنهاد
دادند نشستی بین وزیران خارجه جمهوری
آذربایجان و ارمنستان در چارچوب این برنامه
برگزار شود».
در ادامه این بیانیه آمده است« :همزمان چند
ساعت قبل از این نشست برنامهریزی شده،
مشخص شد که یک گروه از نمایندگان پارلمان
ارمنستان سفری غیرقانونی به خاک جمهوری
آذربایجان (قرهباغ) داشتهاند .طرف جمهوری
آذربایجان در پاسخ به این اقدامات ،برگزاری
نشست دو وزیر را به صالح ندید».
همچنین باکو گفت :موضع ایروان باعث
تضعیف تالشها با هدف ایجاد صلح در منطقه
میشود.
ارمنستان و جمهوری آذربایجان در  ۱۶نوامبر،
پس از شدیدترین تقابل خود از زمان جنگ سال
گذشته و با درخواست روسیه برای جلوگیری از
رویارویی ،بر سر آتشبس در مرزهایشان توافق
کردند .پس از شدیدترین نبرد از زمان جنگ ۴۴
روزه سال گذشته میان ارمنستان و جمهوری
آذربایجان بر سر منطقه قرهباغ که بیش از ۶۵۰۰
کشته بر جای گذاشت ،ارمنستان از روسیه
درخواست کمک کرد.

موشک مافوق صوت و کالهک هستهای

آیا چین آمریکا را درهم می شکند؟
چین به لطف فناوری مافوق صوت که آمریکا هنوز بر آن مسلط نشده است،
به زودی خواهد توانست قدرت خود را بر این کشور تحمیل کند و تمام برنامه
های نظامی مورد نظر حزب کمونیست در حوزه نفوذ آن را محقق سازد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا ،مجله فرانسوی لوبس « »L’Obsبا بیان این مطلب
افزود :دو خبر جدید از تسلیحات چین نظر جهانیان را در مورد رقابت پکن و
واشنگتن به طور اساسی تغییر خواهد داد ،تا جایی که ژنرال « مارک میلی»
فرمانده ارتش ایاالت متحده اعالم کرد که ما شاهد یکی از بزرگترین تغییرات
در قدرت ژئواستراتژیک هستیم که جهان هرگز مانند آن را قبال ندیده است”.
شوک اول
در این گزارش که توسط « وینسنت جوفیر» نوشته شده و پایگاه اینترنتی شبکه
الجزیره هم آن را منتشر کرده  ،آمده است :نخستین شوک زمانی بود که روزنامه
فایننشال تایمز در  ۱۶اکتبر گذشته فاش کرد که ارتش چین  ۳ماه پیش موفق
شده با موشکی مافوق سرعت صوت که از راه دور کنترل می شود ،در مدار زمین
و در ارتفاع کم  ۵بار دور بزند.
آیا جهان وارد جنگ سرد دوم شده است؟
لوبس نوشت که اعالم این خبر همه ساکنان روی کره زمینه را متحیر و
متعجب کرد زیرا برای نخستین بار چین توانست برتری خود را نسبت به ایاالت
متحده و حتی روسیه در زمینه فناوری های راهبردی اثبات کند.
این مجله فرانسوی افزود :دومین دلیل دیگر تعجب ساکنان زمین این است که

موشک مافوق صوت چین می تواند از « سپر ضد موشکی » که سالها از ایاالت
متحده محافظت کرده است ،عبور کند به ویژه اینکه سامانه رهگیری موشک
های بالستیک آمریکایی در آالسکا نصب شده است.
ح های قارهپیمایی از قطب شمال میگذرد ،در حالی که
مسیر چنین سال 
موشک جدید مافوق صوت چین میتواند مسیر دیگری را از طریق قطب جنوب
طی کند و این باعث می شود سپر موشکی آمریکا را از کار بیاندازد.
جوفیر تاکید می کند :اگر به اینها اضافه کنیم که یک موشک مافوق صوت
می تواند کالهک هسته ای حرارتی را در انتهای خود حمل کند که صدها برابر
قدرتمندتر از بمبی است که هیروشیما را ویران کرد ،آنگاه وحشتی را که در
پنتاگون حاکم شده است ،می توانیم درک کنیم.
شوک دوم
شوک دوم در روز سوم نوامبر ایجاد شد ،زمانی که وزارت دفاع ایاالت متحده
(پنتاگون) پیش بینی خود را برای تسلیحات چینی در پایان این دهه منتشر کرد.
در گزارش پنتاگون آمده است :ارتش آزادیبخش خلق چین ذخایر کالهک
های هسته ای خود را چهار برابر خواهد کرد تا در آغاز سال  ۲۰۳۰میالدی تعداد
آنها به یک هزار عدد برسد .در گزارش سابق پنتاگون آمده بود که ارتش چین ۲۰۰
کالهک هسته ای دارد و تنها می تواند آن را دو برابر کند.
به نوشته لوبس ،علت این تغییر در ارزیابی ها و پیش بینی ها مشخص نیست
اما استراتژیست ها را مجبور می کند تا برنامههای خود را به طور کامل بررسی و

بازنگری کنند .زیرا چین تاکید کرده است که در مورد مسائل هسته ای به تحقق
و دستیابی به بیش از حداقلهای الزم برای تضمین قدرت بازدارندگی خود و
سپس حفظ آن نمیاندیشد.
با این حال ،کارشناسان می گویند که حاال دیگر اینطور نیست ،زیرا به نظر
می رسد پکن به لطف موشک های مافوق صوت و هزار کالهک هسته ای خود،
به زودی و تا سال  ۲۰۳۰میالدی توانایی و قدرت وارد کردن« نخستین ضربه»
را خواهد داشت و این احتمال وجود دارد قبل از اینکه واشنگتن بتواند پاسخ و
واکنشی نشان بدهد ،چین بتواند ایاالت متحده را از بین ببرد.
رشد چشمگیر چین در صحنه بین المللی
ژنرال «جان هایتن» نفر دوم ارتش ایاالت متحده می گوید :همه این
موشکهای مافوق صوت که چینیها میسازند و همه این کالهکهای هستهای
را به سمت شهروندانشان نشانه گیری نمی کنند بلکه همه اینها به سمت آمریکا
است ،پس ما باید این را فرض کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.
لوبس نوشته است :علیرغم همه اینها ،ایاالت متحده در آینده نزدیک از نظر
حجم تسلیحات قادر به پیشی گرفتن از چین نیست به خصوص اینکه طبق
توافق نامه جدید امضا شده با روسیه در سال  ۲۰۱۰تنها می تواند دارای سه هزار
و  ۷۵۰کالهک هسته ای باشد که یک هزار و  ۷۵۰عدد از آنها دارای کالهک
جنگی است.
مجله فرانسوی می افزاید :این شرایط بدان معناست که آمریکا در سال ۲۰۳۰

میالدی بیش از چین کالهک هسته ای دارد ،اما چین به لطف فناوری مافوق
صوت که آمریکا هنوز بر آن مسلط نشده است ،به زودی خواهد توانست قدرت
و توان خود را به واشنگتن تحمیل کند و تمام ماجراجویی های نظامی را که
حزب کمونیست آرزوی تحقق آن را در منطقه نفوذش از جمله تایوان دارد،
محقق سازد.

