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اخبار
رئیسی در دیدار وزیر دفاع جمهوری
آذربایجان:

توان فنی و مهندسی خود را در
اختیار برادران آذربایجانی قرار
میدهیم

رئیس جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسالمی
ایران به برکت انقالب اسالمی به تواناییها و
قدرت باالیی در عرصههای مختلف دست یافته
است ،اظهار کرد :ایران این آمادگی را دارد
که توانمندیهای فنی و مهندسی خود را در
عرصههای مختلف در اختیار برادران آذربایجانی
قرار دهد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی ظهر
چهارشنبه در دیدار «ذاکر حسناف» وزیر دفاع
جمهوری آذربایجان با بیان اینکه روابط تهران
و باکو صرفا روابط مرسوم دوجانبه بین دیگر
کشورها نیست ،گفت :ایران و آذربایجان نه تنها
خویشاوند هستند ،بلکه روابط موجود ،رابطه
عمیق دو ملت است که بر پایه عقیده و باور مردم
دو کشور به مبانی دینی مشترک شکل گرفته و در
طول تاریخ قوام یافته و استوار شده است.
رئیس جمهوری با اشاره به دیدار خود با رئیس
جمهوری آذربایجان در حاشیه اجالس اکو در
ترکمنستان افزود :سیاست جمهوری اسالمی
همکاری گسترده با همسایگان بهخصوص
کشور آذربایجان در حوزه قفقاز است و با توجه
به تاکیدات صورت گرفته در آن دیدار از سوی
روسای جمهور دو کشور ،روند توسعه تعامالت
اقتصادی و تجاری و از جمله تعامالت ترانزیتی
دو کشور با سرعت بیشتری در حال انجام است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید
بر اینکه قدرت ایران در منطقه امنیتساز
است ،تصریح کرد :حضور نیروهای تکفیری
و داعشی در هیچ کجا به نفع مردم منطقه
نیست .این گروهکها دستساخته آمریکاییها
و صهیونیستها هستند و در هر کجا که حضور
داشتند ،اعمال جنایتکارانه انجام دادهاند.
آیتالله رئیسی خاطرنشان کرد :رژیم
صهیونیستی دشمن بشریت است و به هیچ
وجه نمیتواند دوست ملتهای مسلمان باشد و
اشغال و تجاوزگری صهیونیستها در منطقه و
ضد ملت فلسطین گواه این واقعیت است.
رییسجمهور ابراز امیدواری کرد با حضور و
نقشآفرینی آگاهانه نیروهای مسلح آذربایجان
جریانهای تکفیری و کسانی که سر سازش با
مسلمانان ندارند ،نتوانند جای پایی در منطقه
پیدا کنند.
«ذاکر حسناف» وزیر دفاع جمهوری آذربایجان
نیز در این دیدار ،مالقاتها و گفت و گوهای خود
با همتایان ایرانی را بسیار مفید ،پرثمر و راهگشا
برای آینده همکاریها توصیف کرد.

امارات:

به مسیر خود برای کاهش تنش با
ایران ادامه میدهیم
نماینده دائم امارت در سازمان ملل تاکید کرد
که کشورش به مسیر خود در راستای کاهش
تنش با ایران ادامه می دهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری عربی
 ،21النا نسیبه ،نماینده دائم امارت در سازمان
ملل در گفت وگویی تاکید کرد که کشورش
علیرغم حمالت نیروهای یمنی ،به مسیر خود در
راستای کاهش تنش با تهران ادامه می دهد.
وی به شبکه سیانان گفت :طی یک یا دو
سال گذشته به شدت بر مسئله کاهش تنش
در منطقه و ارتباط با بازیگران و شرکای منطقه
تمرکز کردیم .ما مسیر کاهش تنش و به کارگیری
دیپلماسی را ادامه خواهیم داد اما همزمان به طور
کامل حق دفاع از خود در منطقه محفوظ است.
نسیبه در ادامه با اشاره به اینکه امارات نیاز
به حمایت های بیشتر آمریکا برای مقابله با
موشک های انصارالله یمن را دارد خاطرنشان
کرد که انجام تحقیقات برای مجازات کسانی که
در حمالت اخیر در یمن دست داشتند امری
ضروری است.
به گزارش ایسنا ،جمهوری اسالمی ایران همواره
به دنبال کاهش تنش در منطقه و حل اختالفات
با کشورهای عربی از جمله امارت و عربستان از
طریق راه حل های سیاسی و دیپلماتیک بوده
است و در این راستا تالش های فراوانی کرده
است.
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اخبار

چشماندازها به توافق روشن تر شد

کاهش اختالفات در موضوع «تضمین»ها و «راستیآزمایی»
به گزارش ایسنا ،از هفته جاری به طور مرتب
جلسات چند جانبه میان هیاتهای مذاکره کننده
ایران و  4+1با حضور نماینده اتحادیه اروپا در هتل
کوبورگ به طور مستمر در جریان است که نشان
میدهد طرفهای مذاکره کننده بر جدیت و سرعت
عمل خود برای عبور از مرحله نگارش متن و رسیدن
به مرحله تصمیم گیری نهایی افزودهاند .تا پیش از
این مذاکرات به طور دو جانبه و چند جانبه میان
ایران و هیاتهای مذاکرهکننده سه کشور اروپایی یا
چین و روسیه برگزار می شد ،اما در روزهای اخیر
در عمل همان ترکیب شرکتکننده در جلسات
کمیسیون مشترک برجام در اتاق مذاکرات حضور
یافته است.
با این حال هیئت آمریکا که از نزدیک مذاکرات
احیای برجام را به سرپرستی رابرت مالی در وین
هدایت میکند هم چنان به طور غیرمستقیم در
جریان این مذاکرات از طریق مکتوب یا انتقال
موضوعات توسط هماهنگ کننده مذاکرات قرار
میگیرد.
وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه در
سخنانی از آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا در
چارچوب برجام و در صورت لزوم خبر داد .ایران
تا پیش از این اعالم کرده بود تا آمریکا تحریمها را
لغو نکند و تعهداتش را در چارچوب برجام اجرا نکند
عضو برجام نیست و مذاکرهای با این کشور نخواهد
داشت ،اما با دستیابی به پیشرفت هایی در مذاکرات
و اتخاذ رویکرد سازنده تر نسبت به گذشته به ویژه
از سوی سه کشور اروپایی ،ایران اعالم کرد که اگر
در روند مذاکرات به مرحلهای برسیم که رسیدن به
یک توافق خوب با تضمین باال الزمهاش این باشد که

سطحی از گفتوگوها را با آمریکاییها داشته باشیم،
این را نادیده نخواهیم گرفت.
حسین امیرعبداللهیان هم چنین اظهار کرد :در
نقطه ای از مذاکرات قرار داریم که باید نتیجه کار
کمیتههای سه گانه (بررسی لغو تحریمها ،اقدامات
هستهای ایران ،هماهنگی گامهای متقابل) را در
یک تعامل سیاسی با همه طرفها مورد توجه قرار
دهیم و تصمیم بگیریم که چه چیزی در مقابل چه
چیزی اتفاق افتاد .همچنین ابراهیم رئیسی رئیس
جمهوری کشورمان سه شنبه شب با تاکید بر اینکه
درخواست مذاکره مستقیم از سوی آمریکا جدید
نیست و مدتهاست مطرح شده است ،گفت :تا
االن با آمریکا مذاکره نکرده ایم ،اما چنانچه در طرف
مقابل آمادگی رفع تحریمها وجود داشته باشد ،جا
برای توافق وجود دارد.
در عین حال مقامات ایران تاکید دارند ،تا زمانی
که اطمینان حاصل نشود دیدار میان ایران و آمریکا
در چارچوب برجام ،دستاوردی خواهد داشت و به
دستیابی یک توافق خوب کمک نخواهد کرد ،نیاز
یا ضرورتی برای انجام گفتوگوی مستقیم وجود
نخواهد داشت.
با توجه به اهمیت و حساسیت این مرحله از کار،
جلسات نگارش متن از چند روز گذشته با حضور
رؤسای هیأتهای سیاسی و دیپلماتیک تشکیل می
شود.
بخش هایی از موضوعات به ویژه در موضوع
تضمین ها بررسی شده و آماده تصمیم گیری در
سطوح باال است .موضوع تضمین عدم تکرار خروج
آمریکا از برجام و بهرهمندی ایران از مزایای اجرای
برجام بدون توجه به هرگونه اقدامات یکجانبه یکی
از اعضا از مسائل مهم و در اولویت برای ایران بوده

آمریکا:

چشم انداز و افق مذاکرات وین به سوی توافق و بازگشت همه طرفها به برجام است اما این چشم انداز تنها در صورتی کامل خواهد شد که آمریکا دندان
لق تحریمهایش علیه ایران را بکشد و اجازه دهد دیپلماسی و گفتوگو جایگزین فشار و تهدید و تحریم شود.

در حوزه
«راستیآزمایی»
نیز جلسات با
حضور روسای
هیات های
مذاکرهکننده
برگزار شده است
و پیشرفت های
خوبی نیز در این
حوزه به دست
آمده است
است .در حوزه راستیآزمایی نیز جلسات با حضور
روسای هیات های مذاکره کننده برگزار شده است
و پیشرفت های خوبی نیز در این حوزه به دست
آمده است اما در این دو حوزه هنوز بخشهایی
از موضوعات نیازمند بحث بیشتر و اتخاذ تصمیم
هستند.
همزمان جلسات کارشناسی در رابطه با موضوع
اقدامات هستهای نیز در جریان است.
همانطور که وزیر امور خارجه کشورمان اعالم
کرد ،مذاکرات به مرحله ای رسیده است که طرف
ها به بررسی اقدامات و تعهدات به طور متوازن و
متقابل می پردازند .نگارش متن توافق به طور عمده
از حوزه لغو تحریم ها و اقدامات هسته ای عبور کرده
و اکنون دو موضوع تضمین ها و راستیازمایی بیشتر
مورد بحث است .هر چند موارد قابل توجه و مهمی
از روند باقی مانده است اما به نظر میآید هر چه
مذاکرات به دستیابی به توافق نزدیک می شود کار
در وین برای مذاکرهکنندگان پیچیده و سخت تر
خواهد شد.
مذاکرات روبه پیشرفت است اما زمان مشخصی
برای پایان آن وجود ندارد
شبکه العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک با اشاره
به اینکه مذاکرات وین به بن بست نرسیده است
نوشت که هنوز زمان مشخصی برای پایان مذاکرات
وجود ندارد.
شبکه سعودی العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک
که نام آنها را ذکر نکرده ،اعالم کرد که مذاکرات وین
درخصوص برنامه هسته ای ایران به کندی پیش می
رود اما این مذاکرات به بن بست نرسیده است.
این منابع تاکید کردند :هنوز معلوم نیست که

بتوانیم مذاکرات را ظرف دو هفته به پایان برسانیم
و تاریخ مشخصی برای پایان مذاکرات وجود ندارد.
این منابع در ادامه خاطرنشان کردند :مسئله
ضمانت ها در مذاکرات وین بسیار پیچیده است و
این پرونده همچنان باز است.
آنها در بخش دیگری نیز تاکید کردند که مذاکرات
وین بر بازگشت به توافق هسته ای به صورت قبلی و
بدون انجام اصالحات متمرکز است.
به گزارش ایسنا ،روزنامه عراقی الصباح یک هفته
پیش به نقل از یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات
وین درخصوص ضمانت ها نوشته بود :چهار پرونده
و با توجه به اینکه رابرت مالی ،مامور ویژه پرونده
ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته است که از برخی
مسائل اساسی به دلیل ارتباطشان با تصمیمات
کنگره نمی توان عبور کرد ،مذاکره کنندگان درحال
یافتن راه حل های عملی برای این پرونده ها هستند.
این منبع می گوید :مسئله اول مربوط به تحریم
های دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا است که
طرف آمریکایی معتقد است برخی از این تحریم ها
به برنامه هسته ای ارتباط ندارد و مربوط به مسائل
دیگر است و نمی توان به آنها دست زد در حالی
که طرف ایرانی تاکید دارد که این تحریم ها مربوط
به برنامه هستهای هستند و با استناد به قطعنامه
 2231شورای امنیت تحریمها باید برداشته شوند.
مسئله بعدی مسئله ضمانتها است و طرف ایرانی
بر ایجاد سازوکاری پافشاری می کند که عدم تکرار
خروج ترامپ از توافق را تضمین کند .طرف آمریکایی
تاکید می کند که واشنگتن نمی تواند چنین تضمین
هایی بدهد و طرف های مذاکره کننده در حال تالش
برای ایجاد ضمانت های جایگزین هستند که آمریکا

و کشورهای اروپایی در آن مشارکت داشته باشند
مسئله سوم مسئله اطمینان از سازوکار برداشتن
تحریمها است و برخی طرفهای مذاکره کننده
پیشنهاد دادهاند که وزارت خزانه داری آمریکا تعهد
مکتوبی مبنی بر عدم مخالفت با تبادالت تجاری با
بانک های ایرانی بدهد و همچنین با سرمایه گذاری
خارجی در داخل ایران مخالفت نکند .و مسئله آخر
این است که آمریکا تعهد دهد که با فعال سازی
مکانیزم اروپایی اینستکس برای تعامالت تجاری
با ایران مخالفت نکند .از سوی دیگر ،حسین
امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان روز
دوشنبه در سخنانی از آمادگی ایران برای مذاکره با
آمریکا در چارچوب برجام و در صورت لزوم خبر داد.
ایران تا پیش از این اعالم کرده بود تا آمریکا تحریم
ها را لغو نکند و تعهداتش را در چارچوب برجام اجرا
نکند عضو برجام نیست و مذاکره ای با این کشور
نخواهد داشت ،اما با دستیابی به پیشرفت هایی در
مذاکرات و اتخاذ رویکرد سازنده تر نسبت به گذشته
به ویژه از سوی سه کشور اروپایی ،ایران اعالم کرد
که اگر در روند مذاکرات به مرحلهای برسیم که
رسیدن به یک توافق خوب با تضمین باال الزمهاش
این باشد که سطحی از گفتوگوها را با آمریکاییها
داشته باشیم ،این را نادیده نخواهیم گرفت.
همچنین ابراهیم رئیسی رئیسجمهوری کشورمان
سه شنبه شب با تاکید بر اینکه درخواست مذاکره
مستقیم از سوی آمریکا جدید نیست و مدتهاست
مطرح شده است ،گفت :تا االن با آمریکا مذاکره
نکرده ایم ،اما چنانچه در طرف مقابل آمادگی رفع
تحریمها وجود داشته باشد ،جا برای توافق وجود
دارد.

به مذاکره مستقیم با ایران احتیاج داریم

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به
سواالتی درباره روند مذاکرات وین ،احتمال مذاکره مستقیم با ایران و
موضوع آزادسازی زندانیان آمریکایی پاسخ داد.
به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا ،ند پرایس
ک کنفرانس خبری در پاسخ
سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ی 
به سوالی درباره این که با توجه به برقراری مذاکرات وین ،آمریکا چه
کاری برای اطمینان یابی از آزادسازی زندانیان آمریکایی در ایران انجام
خواهد داد ،گفت :شما از رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
شنیدهاید که ما دو مذاکره غیر مستقیم جداگانه را با ایران با پیش
میبریم تا بتوانیم موجب آزادی آن کسانی بشویم که به طور غیرقانونی
زندانی شدهاند .از ما هم شنیدهاید که گفتهایم گره زدن سرنوشت این
افراد به طرحی که در بهترین حالت نامعلوم است ،در راستای منافع
ما ،منافع آمریکا و منافع کشورهای طرف سومی که شهروندانشان در

ایران زندانی اند ،نخواهد بود .این طرح ،بازگشتی دوجانبه به پایبندی
به برجام است [توافق هستهای] .این طرح در بهترین حالت ،نامعلوم
است .ما میخواهیم بازگشت آمریکاییها و شهروندان دیگر کشورها
یک امر قطعی باشد .هدف ما این است که آنها را به خانه بازگردانیم تا
دوباره به خانوادههایشان ملحق شوند .بنابراین ،نمیخواهیم چیزی که
ضرورت ندارد ،مانع ایجاد کند.
پرایس در پاسخ به این سوال که آیا با وجود پیوستن ریچارد نفیو به
ک اوباما
مذاکرات وین که طراح تحریمهای ایران در زمان دولت بارا 
بوده است ،شکافی در تیم مذاکره کننده آمریکا ایجاد شده است و
آیا سیاستهای نفیو در زمینه تحریمها و کارهایی که دولت آمریکا
میخواهد در جریان احیای توافق انجام دهد ،با دولت آمریکا متفاوت
است یا نه ،گفت قصد ندارد وارد جزئیات شود اما نفیو دیگر معاون
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیست و صرفا یکی از اعضای تیم
وزارت امور خارجه است و این تغییر سمتها با گذشت یک سال از روی
کار بودن دولت ،امری عادی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه با انتقاد از سیاستهای
دولت قبلی آمریکا در قبال توافق هستهای گفت :دولت قبلی برای
ما انتخابهای خیلی بدی به جا گذاشت .کارزار فشار حداکثری یک
شکست خفتبار بود .هر وعدهای که داد ،برعکسش محقق شد ،چه
ن و اعضای گروههای
وعده توافقی بهتر ،تضعیف روحیه شبه نظامیا 
تروریستی و چه متوقف کردن برنامه هستهای ایران بوده باشد ،در
س قضیه ثابت شد.
زمینه تمامی اینها عک 

او در این راستا با بیان اینکه در نتیجه سیاستهای دولت قبلی،
برنامه هستهای ایران پیشرفت زیادی داشته است ،گفت :بنابراین ،ما
که انتخابهایی بسیار دشوار ،چالشبرانگیز و حتی بد برایمان مانده،
مسیری را در پیش گرفتهایم که باور داریم در راستای منافع ملی ماست
و آن بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام است.این مسیر ،مسیری
است که طبق ارزیابی ما ،تا کنون بهترین راه بازگردانی محدودیتهای
سخت ،دائمی و قابل راستی آزمایی بر برنامه هستهای ایران بوده است.
پرایس با اشاره به این که ممکن است روزی برسد که مزایای عدم
اشاعهای برجام سال  ۲۰۱۵با وجود پیشرفتهای برنامه هستهای ایران
تقلیل بیابد ،اظهار کرد :بنابراین در حال حاضر ما به دنبال بازگشتی
دوجانبه به پایبندی هستیم اما تمامی گزینهها را هم بررسی میکنیم.
ی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
سخنگو 
با توجه به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران درباره احتمال مذاکره
مستقیم با آمریکا و این که آیا تیم آمریکا به طور غیر مستقیم به تیم
ایران اعالم کرده است برای چنین چیزی آمادگی دارد یا نه ،گفت :ما
از زمانی که [مذاکرات] در آوریل گذشته شروع شد ،حاضر به دیدار با
متحدان و شرکایمان و با ایران بودهایم .بنابراین ،به ایران بستگی دارد
که کاری در زمینه این اظهارات انجام دهد .ما بر این باوریم که تعامل
مستقیم با ایران در زمین ه برجام یا مسائل دیگر پربارتر خواهد بود.
همچنین ارتباطی کارآمد را میسر میسازد و این چیزی است که به آن
احتیاج داریم ،به ویژه در این برهه که زمان برای تالش در راستای نجات
برجام یا بازگشت دوجانبه به پایبندی ،خیلی کم است.

سفیر ژاپن در تهران:

مدیریت منابع آب در ایران معضل
جدی است
سفیر ژاپن در تهران با اشاره وضعیت آب در
استان خوزستان گفت  :مدیریت منابع آب در
ایران معضل جدی است.
به گزارش ایسنا ،کازویوشی آیکاوا ،سفیر
ژاپن در تهران در سفر به استان خوزستان و در
جریان بازدید از کمک هایی که دولتش داشته،
اظهار داشت :در سفر به خوزستان در ایران این
موضوع را کامال درک کردم که مدیریت منابع
آب معضل جدی است.
دولت ژاپن از طریق آژانسهای سازمان ملل،
جایکا و سایر سازمانها از تالشها برای بهبود
بهرهوری آب در کشاورزی ،که بخش بزرگی
از مصرف آب در ایران را تشکیل می دهد ،به
منظور ایجاد اقدامات جایگزین برای معیشت
و حفظ منابع آب از طریق حفاظت از جنگل ها
حمایت می کند.
امیدواریم این تالشها به حل مشکل کم آبی
در ایران کمک کند.
الزم به ذکر است سفیر آیکاوا از بیمارستان
امام علی(ع) شهرستان اندیمشک در استان
خوزستان بازدید کرد.
این بیمارستان یکی از  6بیمارستانی است
که دولت ژاپن در ماه اکتبر گذشته تصمیم به
اهدای دستگاه ام آر آی گرفته است .در این
دیدار کرمیان رییس بیمارستان از دولت و مردم
ژاپن قدردانی کرد.
این بیمارستان یکی از بیمارستانهای ارائه
دهنده مراقبت های پزشکی در منطقه است
و در خط مقدم مبارزه با کووید  19قرار دارد.
معتقدیم که حمایت ژاپن به بهبود وضعیت
سالمت مردم این منطقه کمک خواهد کرد.

در یک اقدام کمسابقه

بایدن ،شخص پوتین را تهدید کرد

جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد که
درصورت حمله روسیه به اوکراین ،ممکن است
س فدراسیون روسیه
شخص والدیمیر پوتین ،رئی 
را تحریم کند.
به گزارش ایسنا ،بایدن در اظهاراتی که رویترز
منتشر کرد ،گفت که اگر پوتین به اوکراین حمله
کند ،ممکن است شخص وی هدف تحریمهای
آمریکا قرار گیرد .زیرا رهبران غربی آمادگی های
نظامی خود را افزایش داده و برنامه هایی برای
محافظت از اروپا در برابر قطع گاز روسیه دارند.
در صحبت با خبرنگاران ،از بایدن پرسیده شد
که اگر روسیه به اوکراین حمله کند ،مستقیما
خود پوتین تحریم خواهد شد؟ او پاسخ داد :بله.
تحریم مستقیم رهبران خارجی در آمریکا نادر
است ،سایر افرادی که با تحریم مواجه شدهاند
عبارتند از نیکوالس مادورو ،رئیس جمهوری
ونزوئال ،بشار اسد ،رهبر سوریه و معمر قذافی
رهبر مخلوع لیبی.
بایدن اشاره کرد که ایاالت متحده ممکن است
به زودی بخشی از  ۸۵۰۰نیروی آمریکایی را
جابجا کند و در عین حال افزود که هیچ تغییری
در وضعیت نیروهای روسیه در مرز اوکراین
ایجاد نشده است.
رئیس جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد که
ایاالت متحده قصد ندارد نیروهای آمریکایی را
وارد اوکراین کند .او گفت ممکن است برای کوتاه
مدت نیرویی مستقر کند ما بطور یکجانبه هیچ
نیروی آمریکایی به اوکراین که عضو ناتو نیست
اعزام نخواهد شد.
بایدن گفت اگر روسیه حمله کند ،این
بزرگترین تهاجم پس از جنگ جهانی دوم خواهد
بود و جهان را تغییر خواهد داد.
کییف و غرب طی ماههای اخیر روسیه را به
جمعآوری نیرو در مرز با اوکراین جهت آمادگی
برای حمله نظامی متهم کردهاند ،در حالی
که کرملین بارها اعالم کرده است که روسیه
هیچکس را تهدید نمیکند.
مسکو تاکید دارد که اظهارات اینچنینی بهانه
غرب برای استقرار واحدهای ناتو در مناطق
مرزی نزدیک به خاک روسیه است.

آیا پوتین در مورد اوکراین بلوف میزند؟

روسیه و احتمال غافلگیری غرب

مانی که نوبت به ارزیابی خطر حمله احتمالی روسیه به اوکراین میرسد شکاف
ژئوپولیتیک بزرگی وجود دارد .ایاالت متحده همراه با متحد همیشگی خود در
سیاست خارجی یعنی بریتانیا هشدار داده که استقرار نیروهای نظامی روس در
مرز اوکراین نشان دهنده آن است که مسکو میتواند درگیری بزرگی را در خاک
اروپا آغاز کند .با این وجود ،حتی برخی از کشورهای اروپایی که به این احتمال
نزدیکتر هستند درباره امکان تحقق آن تردید دارند.
به گزارش فرارو ،به طور خاص ،آلمان در برابر منطق غالب در واشنگتن و لندن
مقاومت کرده است و با امریکاییها و بریتانیاییها هم نظر نیست .برلین تاکنون
تامین تسلیحات دفاعی برای اوکراین را رد کرده است .حتی هواپیماهای نیروی
هوایی سلطنتی بریتانیا هنگام تحویل تسلیحات ضد تانک به اوکراین از پرواز در
حریم هوایی آلمان خودداری کردند و در عوض مسیر طوالنیتری را بر فراز دریای
شمالی و دانمارک انتخاب نمودند.
«لیانا فیکس» کارشناس امور روسیه در بنیاد کوربر در برلین معتقد است دالیل
زیادی برای این شکاف و اختالف نظر وجود دارد .با این وجود ،تفاوت اساسی در
دیدگاه رئیس جمهوری روسیه و نیات او دیده میشود .او میگوید بسیاری در
اروپا گمان میکنند که پوتین در حال بلوف زدن است.
فیکس به «واشنگتن پست» میگوید« :در اروپا تصور این بود که روسیه در حال
ایجاد تهدید نظامی برای کسب امتیاز است .در حالی که در امریکا به نظر میرسد

تصور غالب آن است که تشدید تحرکات نظامی شاید محتملترین مسیر پیش رو
باشد و روسیه واقعا قصد ورود به فاز نظامی را دارد».
این تفاوت نظر فاحش در اظهارات روز جمعه توسط فرمانده نیروی دریایی
آلمان آشکارتر شد زمانی که او در پاسخ به پرسش خبرنگاری در این باره که آیا
روسیه عالقمند است خاک اوکراین را تحت کنترل خود داشته باشد گفت« :نه این
استدالل مزخرف است»« .کی آخیم شونباخ» در ادامه گفته بود« :پوتین خواهان
احترام از طرف شرکای غربی خود است و نشان دادن این احترام به او چندان
سخت نیست ،زیرا او احتماال سزاوار آن است» .او پس از اعتراضات بین المللی
به دلیل اظهاراتاش از مقام خود استعفا داد .دیدگاه مشابه نظر «شونباخ» در
اروپا در حاشیه قرار ندارد .بسیاری از مقامات و کارشناسان معتقدند که روسیه به
دنبال درگیری نیست و تقویت قوای نظامی آن کشور ترفندی است که برای امتیاز
گرفتن از غرب طراحی شده است .با این وجود ،در این باره که آیا خواستههای او از
جمله پایان دادن به گسترش قلمروی نظامی ناتو به سوی شرق باید برآورده شوند
یا خیر میان کارشناسان اختالف نظر وجود دارد.
«ادوارد لوتواک» مورخ و استراتژیست نظامی هفته گذشته در توئیتی نوشت
که پوتین درمورد اوکراین بلوف میزند ،زیرا حمله به اوکراین باعث آغاز جنگی
خواهد شد که ادامه آن از توان پوتین خارج است .لوتواک نوشته بود« :حمله به
بزرگترین کشور اروپا با کمتر از  ۲۰۰هزار نیرو بحران را با پیروزی برای روسیه به

اتمام نخواهد رساند».
با این وجود ،روسیه همواره همگان را غافلگیر کرده است و تجاوزات بین المللی
بزرگی پیش از این توسط پوتین آغاز شده بودند از حمله روسیه به چچن در سال
 ۱۹۹۹میالدی گرفته تا تجاوز نظامی به گرجستان در سال  ۲۰۰۸میالدی و مداخله
نظامی سوریه از سال  ۲۰۱۵میالدی و همچنین حمایت نظامی از جدایی طلبان
در مناطق جدا شده از اوکراین از سال  ۲۰۱۴میالدی .با این وجود ،تهاجم تمام
عیار به کشوری در ابعاد اوکراین که با اتحادیه اروپا هم مرز است و به خوبی با
تسلیحات غربی تجهیز شده و جمعیتی عمدتا متخاصم علیه روسیه دارد ممکن
است سناریوی بسیار متفاوتی را برای کرملین رقم بزند.
ن عدم اطمینان استفاده کرده و روز دوشنبه ایاالت متحده
مقامات روسیه از ای 
و متحداناش را به «هیستری» متهم کردند« .سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور
خارجه هفته گذشته گفت که روسیه به هیچ وجه اقدام تهاجمی انجام نخواهد
داد .او به رسانههای روسی گفت« :ما به اوکراین حمله نمیکنیم» .به نظر میرسد
برخی از مقامات اروپایی نیز در مورد محاسبات ایاالت متحده و بریتانیا تردید
دارند.
مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با «آنتونی بلینکن» وزیر
امور خارجه در بروکسل گفته بود« :کشورها باید در واکنشهای خود به این
وضعیت از» فروپاشی عصبی «اجتناب کنند« .جوزپ بورل» روز دوشنبه گفت:

«ما به خوبی میدانیم که تهدیدات چقدر است و چگونه باید واکنش نشان دهیم
و بدون شک باید از واکنشهای هشداردهنده اجتناب کنیم».
«مایکل کوفمن» تحلیلگر سیاسی معتقد است که آمریکا و متحداناش در ناتو
نمیتوانند به سادگی خواستههای روسیه را برآورده سازند.

