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پایان بازی جنگ چیست؟

پیوستن فنالند و سوئد به ناتو تبعاتی فراتر
از بحران فعلی دارد

معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید
کرد

هدف نامشخص غرب در مورد بحران اوکراین

بحران سازی بی طرفها

“پیشرفت احتمالی فنالند و سوئد در مسیرشان
برای پیوستن به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی
(ناتو) ناشی از ترس در این کشورها در قبال
جنگ روسیه و اوکراین است اما تحلیلگران
میگویند که این تحول میتواند عواقبی فراتر از
بحران فعلی داشته باشد”.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری شینهوا،
فنالند و سوئد از سال  ۱۹۹۳عضو اتحادیه اروپا
بودهاند ،اما در عین حال تاکنون جزو اقلیت
کوچکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در
ائتالف نظامی ناتو عضو نیستند ،بودهاند .در
صورت پیوستن آنها به ناتو ،تنها چهار کشور
از  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا شامل اتریش،
قبرس ،ایرلند و مالت خارج از ناتو باقی خواهند
ماند.
همچنین این اتفاق موجب خواهد شد که ۲۴
عضو از  ۳۲عضو مفروض ناتو از اعضای اتحادیه
اروپا باشند.
تحلیلگران میگویند که عضویت این دو کشور
در ناتو باعث تقویت این ائتالف خواهد شد:
طبق دادههای بانک جهانی ،هر دو کشور جزو
ثروتمندترین کشورهای جهان هستند و بودجه
نظامی هر دو کشور به طور کلی در راستای
میانگینهای اعالم شده از سوی ناتو به عنوان
درصدی از تولید ناخالص داخلی اعضا است.
النا سیسو ،استاد حقوق بینالملل در دانشگاه
لوییس شهر رم به خبرگزاری شینهوا گفت“ :این
به این معنی است که روابط بین ناتو و اتحادیه
اروپا حتی نزدیکتر خواهد شد .در نظر بگیرید
که معاهده لیسبون اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۹
شامل یک بند در مورد دفاع متقابل و جمعی
است همانطور که ناتو چنین کاری را انجام
میدهد”.
نیکوالی فون اوندارزا ،یک کارشناس علوم
سیاسی و رئیس بخش اتحادیه اروپا در مؤسسه
آلمانی امور بینالملل و امنیت ،گفت فنالند
و سوئد در مورد مسائل امنیتی هرگز “کامال ً
بیطرف” نبودهاند .او متذکر شد ،نیروهای
مسلح آنها سابقه هماهنگ کردن فعالیتهای
خود با نیروهای مسلح کشورهای عضو در ناتو را
داشته و تبادل اطالعاتی کردهاند.
در عوض ،آنها چیزی را که او “بیطرفی
مسلحانه” مینامید ،تمرین کردند  -به این معنی
که در صورت نیاز حاضرند از نیروی نظامی خود
برای حفظ بیطرفی خود استفاده کنند.
فون اوندارزا در ادامه مصاحبه خود گفت:
“یکی از نتایج این اتفاق این است که دریای
بالتیک عمدتا ً به یک دریای تحت تسلط ناتو
تبدیل خواهد شد.
او ادامه داد :من همچنین فکر میکنم در
سیاست خارجی و نظامی شاهد تغییری خواهیم
بود که تمرکزش را از مدیریت بحران به دفاع
ارضی تغییر خواهد داد.
به گفته سیسو از دانشگاه لوییس ،این اقدام
میتواند تأثیراتی بسیار فراتر از اروپا داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد که حوزه دریای قطب شمال
 یک منطقه تقریبا ًخالی از جمعیت بدون تودهزمینی عمده که تصور میشود حاوی  ۱۶۰میلیارد
بشکه نفت و  ۳۰درصد از ذخایر گاز طبیعی کره
زمین باشد ،در حال حاضر توسط هشت کشور
دارای مرز با آن که پنج تایشان عضو ناتو هستند
شامل کانادا ،دانمارک ،ایسلند ،نروژ ،و آمریکا
اداره میشود .هنگامی که فنالند و سوئد به ناتو
بپیوندند ،این تعداد از پنج تا به هفت تا خواهد
رسید و سبب خواهد شد که از میان آنها تنها
روسیه خارج از ائتالف ناتو باقی مانده باشد.
سیسو بیان داشت :این مهم است زیرا
کشورهای حاکم بر منطقه تحت سلطه ناتو
خواهند بود .کشورهای دخیل موظف به رعایت
قوانین توافق شده برای این منطقه در قبال
مواردی همچون حقوق مربوط به ماهی گیری
گرفته تا آزمایش هستهای هستند ،اما آنها
همچنان دارای حاکمیت خودشان هستند و دو
مورد از آنها بزرگترین قدرتهای هستهای جهان
به حساب میآیند.
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در سال  ۲۰۰۵میالدی ،او به عنوان استراتژیست
در دفتر وزارت دفاع آمریکا مشغول به کار شد جایی
که نویسنده اصلی اولین استراتژی سراسری دولت
ایاالت متحده برای بازدارندگی شبکههای تروریستی
بود .او در فاصله سالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۱میالدی در
پنتاگون به عنوان مشاور ویژه در مورد سیاست ایران
فعالیت کرد .کرونیگ به عنوان مشاور سیاست
خارجی در مبارزات انتخاباتی میت رامنی در سال
 ۲۰۱۲میالدی و مشاور ارشد کارزار انتخاباتی مارکو
روبیو در انتخابات  ۲۰۱۶میالدی فعالیت کرد .نام
او به عنوان یکی از  ۲۵دانشمند علوم سیاسی برتر
آمریکایی در دوره کنونی مطرح شده است.
پژوهشهای کرونیگ و این استدالل او که
کشورهایی که برتری هستهای بیشتری دارند
احتمال بیشتری برای برنده شدن در مناقشات
دارند از سوی سایر پژوهشگران مورد مناقشه قرار
گرفته چرا که آنان نتوانستهاند شواهدی را پیدا کنند
که اثبات کند برتری هستهای احتمال حصول نتایج
مطلوب در چانه زنی را افزایش میدهد.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی ،روز
پیروزی در مسکو بدون هیچ تغییر عمدهای در روند
جنگ با ناراحتی بسیاری از کارشناسان که پیش
بینی میکردند «والدیمیر پوتین» رئیس فدراسیون
روسیه در سخنرانی  ۹مه خود کاری دراماتیک مانند
اعالم بسیج کامل ارتش روسیه علیه اوکراین را انجام
دهد از راه رسید و سپری شد .در عوض ،تنها چیزی
که دیدیم رژهای معمولی و سخنرانی مملو از ابراز
نارضایتی پوتین علیه غرب بود.
با این وجود ،جای تعجبی نیست .اقتصاد پوتین
در حال چرخش و ارتش متعارف او از بین رفته
است .او ظرفیت تشدید تنش بزرگ را ندارد .جای
تعجبی نیست که مسکو در روزهای اخیر بیشتر به
تهدیدات هستهای متکی بوده است .این تمام و تنها
اهرم باقی مانده برای پوتین است.
کنگره ایاالت متحده آماده است مجوز جدیدی
به ارزش  ۴۰میلیارد دالر برای ارسال محمولههای
جدید تسلیحات و کمک به اوکراین تصویب کند
 ۷میلیارد دالر بیشتر از درخواست کاخ سفید.
این میزان کمک حدود  ۵درصد از هزینهای است
که ایاالت متحده در یک سال معین برای اقدامات
دفاعی خود هزینه میکند .اگر تمام پولی را که
آمریکا تاکنون در اوکراین خرج کرده است حساب
کنیم مجموعا نزدیک به بودجه ساالنه وزارت
خارجه ایاالت متحده است.
علت هزینه هنگفت آمریکا در اوکراین آن است
که واشنگتن به دنبال تعیین پایان بازی است این که
اوکراین برنده و روسیه بازنده شود .استدالل آمریکا
این است که چرا باید یک دیکتاتور قاتل را از تلهای
که خود ایجاد کرده و در آن گرفتار شده نجات داد؟
غرب باید تا زمانی که اوکراین آزاد شود روسیه در
جعبه نگه دارد و بر آن فشار آورد.

جدی در مذاکرات ،مصمم در بی
اعتمادی

متئو کرونیگ او معاون مرکز استراتژی و امنیت شورای آتالنتیک است .او به عنوان استراتژیست امنیت ملی و افسر سابق سیا نیز فعالیت کرده است.
کرونیگ هم اکنون استاد دانشگاه جورج تاون است .او بیشتر به دلیل پژوهشهایش در حوزه امنیت بین المللی و تسلیحات هستهای شناخته شده
است .کرونیگ کار خود را به عنوان یک تحلیلگر نظامی در گروه ارزیابی استراتژیک در آژانس اطالعات مرکزی آمریکا آغاز کرد .او به عنوان یک افسر سیا
واکنشهای بین المللی به برنامه هستهای ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در حالی که
واشنگتن
آماده ارسال
 ۴۰میلیارد دالر
کمکنظامی
دیگر و اروپا به
دنبالتحریم
نفتیروسیه
است هدف
نهایی غرب
هنوزنامشخص
به نظر میرسد
هدف باید بازگرداندن حاکمیت و تمامیت ارضی
اوکراین بر تمامی مرزهای بین المللی شناخته شده
اوکراین از جمله کریمه باشد .اگر یک دیکتاتور قاتل
مسلح به سالح هستهای و تجدیدنظر طلب در
این فرآیند به شدت آسیب ببیند این امری مثبت
محسوب میشود.
نیروهای روس پیش از این که تقریبا تمام مهمات
خود را مورد استفاده قرار دهند قلمرو اوکراین را به
مدت هشت سال در اختیار داشتند ،دهها ژنرال آنان
کشته شدند سربازان آنان اراده خود را برای جنگیدن
از دست دادند و اوکراین به بهترین تسلیحات غربی
مسلح شد.
بعید به نظر میرسد که جنگ تشدید شود ،زیرا
پوتین دست خود را با اوکراین پر کرده و مطمئنا
نمیخواهد با قدرتمندترین ائتالف نظامی در جهان
بجنگد ائتالفی که قرار است با اضافه شدن سوئد و
فنالند قویتر شود .منطقی است که غرب برای این
درگیری هزینه بیشتری صرف کند چرا که امنیت

وقتی جلوی خانهها دیوار کشیده میشود

و ثبات اروپا برای نظم جهانی مهمتر از خاورمیانه یا
جنوب آسیا است.
هنوز برای جهان آزاد سودمند است که به یک
دیکتاتور برای تقویت اقتصاد خود وابسته نشود
و این به جنون و توهم آلمان ،ایتالیا و سایر
کشورهایی که ماشین جنگی روسیه را تامین مالی
میکنند پایان میدهد .در حالی که ممکن است
این موضوع از نظر اقتصادی به روسها آسیب
چندانی وارد نکند با این وجود از نظر دیپلماتیک
آنان را منزوی میکند.
«امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه این هفته
گفت که ما باید از جنگ جهانی اول درس بگیریم
و روسیه را با شدت زیادی مجازات نکنیم .با این
وجود ،من فکر میکنم درس نیمه اول قرن بیستم
این نیست که کشورهای پیروز نباید آلمان را زمین
گیر میکردند بلکه درس اصلی آن بود که نباید اجازه
میدادند آلمان خیلی سریع عقب نشینی کند.
بیایید این اشتباه را در مورد پوتین تکرار نکنیم.

جنگ جهانی دوم به این دلیل ایجاد نشد که شرایط
معاهده ورسای برای آلمان بسیار دشوار بود .علت
جنگ جهانی دوم آن بود که قدرتهای مسئول
با تجهیز مجدد نازیها و از سرگیری تالشهای
تهاجمی پیشین آلمان برای تسخیر اروپا سردرگم
شدند.
به سیاست کووید صفر چین یک کشور خودکامه
دیگر نگاه کنیم .برای من این شواهد دالیل بیشتری
ارائه میدهند که چین مانند روسیه یک نظام
خودکامه عمیقا معیوب است که تصمیمات بدی
اتخاذ میکند« .شی جین پینگ» رئیس جمهور
چین اقتصاد و رشد ژئوپولیتیکی آن کشور را در
تالش دن کیشوتوار برای دستیابی به یک هدف
دست نیافتنی یعنی به صفر رساندن موارد ابتالی
شهروندان چینی به کووید ۱۹-مهار کرده است .من
میترسم که تصمیم گیری مشابه و نادرستی مانند
این نیز بتواند منجر به یک جنگ محکوم شده ،اما
خطرناک علیه تایوان شود.

چین زندانی صفر کرونا

چین به دنبال استراتژی بدون کووید ،۱۹شانگهای ،پرجمعیتترین
شهر این کشور را از ماه گذشته تاکنون قرنطینه کرده است.
دولت چین برای پیشگیری از شیوع دوباره کووید ،۱۹اقدامات
بهداشتی بیسابقهای را در شهر شانگهای انجام داده است .این کشور
به دلیل اینکه قصد دارد ،از انتقال ویروس کرونا تا جاییکه امکان دارد
بکاهد یا این بیماری را ریشهکن کند ،اقدامات بسیار سختگیرانهای
برای شانگهای در نظر گرفت .آزمایشهای کرونا در این شهر خبر از
چند مورد ابتال به کرونا داده بود .البته اخیرا موارد متعددی از ابتال به
سویه اُ-میکرون-که انتقال آن بسیار باالست -در شانگهای و چند شهر
دیگر مانند پکن ،پایتخت این کشور ،مشاهده شده است و بنابه گفته
دولت چین ،اگر الزم باشد قرنطینه در پکن را هم اجرایی میکند.
محدودیتهایغیرمنتظرهکرونایی
ساکنان شهر شانگهای ماه گذشته کامال در قرنطینه بودند ،اما هفته
پیش وقتی صبح از خواب بیدار شدند ،با محدودیتهای غیرمنتظره
جدیدی روبهرو شدند .مقامات محلی از وجود حصارهای دومتری در
برابر مجتمعهایی که ابتال به کرونا در برخی از افراد ساکن در آن مکانها
تایید شده بود ،خبر دادند .این حصارها برای جلوگیری از خروج ساکنان
آن مجتمعها کار گذاشته شده بودند .اکنون عالوهبر این حصارها ،روی
در تمام خانههایی که بیمار مبتال به کرونا وجود داشت ،زنگهای
هشدار الکترونیکی نصب شده است تا بهمحض خروج افراد از خانهها

زنگ هشدار به صدا درآید .البته برخی از خانهها هم برای ضدعفونی
شدن تخلیه شدهاند.
برخی میگویند این استراتژیهای سختگیرانه که قبال در کنترل
آلودگیهای ویروس کرونا موفق بوده و ابتال به این بیماری را در روزهای
شدت عالمگیری کووید ۱۹تا حد صفر کم کرده بود ،نمیتواند در برابر
سویه جدید اُ-میکرون موفقیتآمیز باشد.
کمبود مواد غذایی و دارو در شانگهای موجی از انتقاد از عملکرد
دولت در این شهر را موجب شده است .همچنین گزارشهایی هست
مبنی بر اینکه برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به داروهای معمول
خود ،به دلیل بیماریهایی غیر از کرونا جان خود را دست دادهاند.
شانگهای  ۲۴آوریل وجود  ۲۱هزار ابتالی جدید به کرونا را اعالم کرده
بود که از این تعداد  ۳۹نفر جان خود را از دست داده بودند .اما ۲۶
آوریل ،تعداد افراد مبتال ۱۷هزار نفر بودند ،ولی مرگها به  ۵۲نفر
افزایش یافته بود.
مقامات پکن هم در حال انجام آزمایشهای انبوه هستند با این فکر
که اگر الزم شد ،اقدامات سختگیرانهای وضع کنند تا این شهر هم از
نظر ابتال به کرونا به سرنوشت شانگهای مبتال نشود.
بعد از اینکه دولت چین  ۲۵آوریل خبر از قرنطینه شانگهای داد،
بازار بورس شانگهای سقوط کرد و افراد بسیاری را مضطرب و نگران
کرده است.
شیوع ابتال به سویه جدید کرونا از ماه مارس امسال در شانگهای
شروع شد و از آن زمان تاکنون حداقل  ۱۹۰نفر از جمعیت ۲۵میلیونی
این شهر را به کام مرگ فرستاده است .البته با توجه به این جمعیت،
هنوز نرخ مرگومیر بر اثر کرونا در این شهر بسیار کمتر از نرخ
مرگومیر در بریتانیا و آمریکاست.
علت ادامه محدودیتها
بنا به گفته مقامات چین ،از هر  ۶نفر در این کشور ۵ ،نفر کامال
واکسینه شدهاند .این رقم در آمریکا از هر  ۶نفر ۴ ،نفر است .بنابراین
چرا چین ،هنوز محدویتهای کرونایی را لغو نمیکند و حتی در برخی
نقاط آن را تشدید کرده است؟
پاسخ تاحدی در اینکه چه افرادی واکسینه شدهاند نهفته است .در
چین برخالف بریتانیا که ابتدا افراد مسن و گروههای حساس واکسینه
شدند ،جوانان در اولویت قرار گرفتند بنابه گفته مقامات پکن ،فقط
۵۷درصد از افراد باالی  ۶۰سال سه دوز واکسن خود را دریافت کردهاند.

اما این عدد برای ۶۰سال به باالهای بریتانیا ۸۰درصد است.
سیاست کووید صفر چین ،اضطرار برای واکسینه کردن افراد
آسیبپذیر را کاهش داد .در نتیجه در حال حاضر حدود  ۵۰میلیون
نفر هنوز در خطر ابتال به کرونا قرار دارند .هنوز افراد آسیبپذیر و
مسن بسیاری هستند که بهطور کامل واکسینه نشدهاند و این وضعیت
احتمال بیماری ،بستری و حتی مرگ را افزایش میدهد.
دقیقا به همین دلیل است که چین هنوز تمایلی به برداشتن
محدودیتهای کرونایی در این مرحله ندارد.

اثربخشی واکسن
عالوهبر مشکالت واکسیناسیون ،کارشناسان به واکسنهای تولید
چین اشاره میکنند که بسیار کماثرتر از واکسنهای غربی است .سال
گذشته مقامات چینی توصیه کردند که باید با استفاده از واکسنهای
موثرتر  ،mRNAمانند فایزر /بیوانتک قدرت واکسن سینوواک را
افزایش دهند .این توصیه زمانی ارائه شد که افراد واکسینهشده با
واکسنهای  mRNAدر شیلی توانستند در برابر سویه دلتای کرونا که
بسیار مرگبار بود ،بیش از چینیهایی که حتی سه دوز واکسن خود
را دریافت کرده بودند ،مقاومت کنند .شرایط هنگکنگ هم در برابر
سویه اُ-میکرون چندان خوشایند نیست و این ناحیه خودمختار شاهد
مرگهای متعددی بر اثر ابتال به کرونا بوده است تا جاییکه چین را
نگران کرده است .بیشتر اهالی هنگکنگ هم با واکسن سینووکس ،هر
سه بار ،واکسینه شدهاند.
سیاست کووید صفر
سیاست «کووید صفر» در چین پس از شروع عالمگیری کووید۱۹
در ووهان در سال  ۲۰۲۰معرفی شد .این استراتژی توانست موارد ابتال
به کرونا و مرگ ناشی از آن را بیش از دو سال در سطح بسیار پایینی
نگهدارد .به همین دلیل مقامات چینی این سیاست را در برابر سویههای
دیگر کرونا که سرعت انتقال آنها بسیار بیشتر است ،تغییر ندادهاند.
بنابه گفته کارشناسان ،تغییر این سیاست و برداشتن محدودیتها
برای کشوری که هنوز موارد ابتال به کرونا و مرگ ناشی از آن مشاهده
میشود بسیار سخت و چالشبرانگیز است .این سیاست برای سویه
اصلی کوید ۱۹کامال موثر بود .اما این روش برای سویه آُ-میکرون که
سریعاالنتقال است نمیتواند چندان موثر باشد که البته برداشتن
محدودیتهای کرونا ،بهویژه در شانگهای ،منوط به تصمیم دولت چین
است و به نظر میرسد ،آنها هنوز تمایلی برای این کار ندارند.

مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین
گفت :جمهوری اسالمی ایران به همان اندازه
که در مذاکرات جدی است ،در عدم اعتماد به
دشمن نیز مصمم است.
به گزارش ایسنا ،علی باقری معاون سیاسی
وزارت امور خارجه به همراه تعدادی از مدیران
کل این وزارتخانه از نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز و پتروشیمی بازدید کرد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در حاشیه
این بازدید تصریح کرد :سیاست راهبردی
خنثیسازی تحریم در کنار ابتکار هوشمندانه
رفع تحریم ،ترفند دشمن در متوقفسازی قطار
توسعه همهجانبه کشور را ناکام گذاشته است.
باقری در ادامه در تشریح سیر رسیدن به
دانش خنثیسازی تحریم ،گفت :اراده راسخ و
توانمندی شگرف کارگزاران و متخصصان صنعت
انرژی کشور ،هنر دور زدن تحریم را که زمانی
تنها ابزار این صنعت در مقابله با تحریم هوشمند
بوش بود به فناوری مقابله با تحریم فلجکننده
اوباما و سپس به دانش برای خنثیسازی تحریم
ناشی از کارزار فشار حداکثری ترامپ تبدیل
کرد و اکنون دیگر کشورهای تحت تحریم نیز به
دنبال دریافت دانش خنثیسازی تحریم از ایران
هستند.
وی توان خنثیسازی تحریم را ایجاد کننده
قدرت بازدارندگی در برابر تحریمهای ظالمانه
عنوان کرده و گفت« :توانمندی دانشمندان و
صنعتگران» در خنثیسازی تحریم ،افزون بر
آنکه «ظرفیت دیپلماسی» برای رفع تحریمها را
بهشدت افزایش میدهد« ،قدرت بازدارندگی»
کشور در قبال تحریمهای ظالمانه را بهطور
قابل مالحظهای ارتقا میبخشد .باقری تصریح
کرد :پایداری رفع تحریمها در گرو حفظ و
ارتقای ظرفیتهای سخت و نرم در خنثیسازی
تحریمها است .معاون سیاسی وزارت امور
خارجه و مذاکرهکننده ارشد کشورمان در
مذاکرات رفع تحریم ،همچنین گفت :جمهوری
اسالمی ایران همان اندازه که در فرآیند مذاکرات
و انجام تعهدات بینالمللی از جمله در موضوع
توافق برای رفع تحریمها جدی است ،در “عدم
اعتماد به دشمن” و “عدم اتکا به بیگانگان”
برای مصونیت از تحریم هم راسخ و مصمم
است .عقالنیت انقالبی اقتضا میکند با عدم
اعتماد به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان ،از
همه ظرفیتهای میدان دیپلماسی برای تامین
منافع ملی استفاده کرد .باقری در پایان گفت:
وزارت امور خارجه افزون بر آن که یک تنه
در میدان دیپلماسی با همه توان در پی “رفع
حداکثری تحریمها” است ،در کنار دانشمندان
و فناوران صنعتگران بخش انرژی کشور از همه،
ظرفیتهای بینالمللی برای ارتقای توان کشور
در “خنثیسازی تحریمها” استفاده خواهد کرد.

بیانیه حماس در سالروز نکبت:

اشغالگران در این سرزمین جایی
ندارند
جنبش مقاومت اسالمی حماس به مناسبت
سالروز اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی
تاکید کرد که اشغالگران جایی در سرزمین
فلسطینندارند.
به گزارش ایسنا ،جنبش مقاومت اسالمی
حماس در بیانیهای به مناسبت ۷۴امین سالروز
اشغال فلسطین بار دیگر تاکید کرد که اشغالگران
صهیونیست در این سرزمین از جمله در قدس و
مسجد االقصی ،هیچ جایگاه و مشروعیتی ندارند.
در این بیانیه آمده است که مقاومت فراگیر و
در راس آن مقاومت مسلحانه تنها راه رهایی از
اشغالگری و مقابله با جنایات آنها و همچنین
بازپسگیری حقوق سلب شده ملت فلسطین
است .حماس تاکید کرد که در سایه چالشها
و خطرات پیش روی مساله فلسطین ،الزم است
یک جبهه ملی با مشارکت تمامی جریانهای
فلسطینی طبق یک استراتژی مبارزاتی مبتنی بر
مقاومت تشکیل شود تا خواسته ملت فلسطین
در زمینه آزادی ،بازگشت و تعیین سرنوشت
خویش محقق شود.
 ۷۴سال پیش در  ۱۵مه سال  ۱۹۴۸گروهکها
و سازمانهای جنایتکار صهیونیست دست به
جنایتی وحشیانه علیه ملت فلسطین زده و
سرزمین آنان را اشغال کردند؛ جنایتی که به روز
نکبت “یوم النکبة” معروف شد .به گزارش مرکز
اطالع رسانی فلسطین ،در آن زمان اشغالگران
صهیونیست مرتکب بیش از  ۷۰جنایت وحشیانه
در حق ملت فلسطین شدند و طی آن بیش از
 ۵۳۱شهر و روستا ویران شد و  ۷۷۴روستای
دیگر به تصرف اشغالگران درآمد و بیش از ۸۰۰
هزار فلسطینی از سرزمین و خانه خود آواره
شدند.

واکنش غریبآبادی به حمله صهیونیستها به مراسم تشییع «ابوعاقله»
دبیر ستاد حقوق بشر به حمله وحشیانه صهیونیستها به مراسم تشییع
شیرین ابوعاقله واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر« ،کاظم غریب آبادی» ،معاون
امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت« :چطور میتوان از رژیم خونخوار اسرائیلغ
که خبرنگاران را به ضرب مستقیم گلوله هدف قرار می دهد ،انتظار داشت به
پیکرشان احترام بگذارد؟! این رژیم مستظهر به حمایت های ایاالت متحده آمریکا
طی چند دهه گذشته ،جنایتهای وحشتناک خود را افزایش داده و
رضا نصری تحلیلگر سیاست خارجی معتقد است که به دنبال سفر انریکه مورا
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ،مذاکرات احیای برجام از حالت «برزخی» خارج
شده است .رضا نصری در تحلیل خود از اظهارات جوزپ بورل مبنی بر اینکه
نتیجه سفر انریکه مورا به تهارن مثبت بوده و مذاکرات از بن بست خارج شده
است ،به «انتخاب» گفت« :پیش از سفر آقای مورا به تهران ،این تصور داشت
نزد تحلیلگران شکل میگرفت که طرفین تلویحا ًبه یک «وضعیت برزخی» خو
گرفتهاند ،به این نحو که نه ایران قصد دارد در عمل برنامه هستهای خود را
گسترش دهد و نه آمریکا میخواهد متقابال ً به بار تحریمها اضافه کند .یعنی
به نظر میرسید یک حالت «نه جنگ ،نه صلح» مزمن عمال ًبر فضای مذاکرات
حاکم شده و هر دو طرف هم به همین حد بسنده کرد ه اند».

وی ادامه داد« :به نظرم در سفر اخیر آقای مورا به تهران و متعاقبا ً در سفر
امیر قطر و مواضعی که پیرو آن مطرح شد ،تا حدودی روشن شد که این
برداشت باطل است و اراده غالب در هر دو طرف رسیدن به توافق و خروج از این
وضعیت فرسایشیست .به عبارت دیگر ،بعد از یک وقفه طوالنی در مذاکرات،
فعال ً «اراده سیاسی» در هر دو دولت ایران و آمریکا احیا شده است تا در گام
بعدی به تالش برای رفع موانع و احیای برجام بپردازند .البته ،پیشرفت مذاکرات
منطقهای میان تهران و ریاض و همچنین تغییر و تحوالتی که با جنگ اوکراین
در صحنه بینالمللی ،به ویژه در زمینه تامین سوخت اروپا حاصل شده ،به
تقویت و احیای این اراده کمک کرده است ».نصری همچنین در ارزیابی خود
از واکنش حسین امیرعبداللهیان و علی شمخانی و همچنین واکنش سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا که توپ را به زمین ایران انداخت و گفت که با توافق فاصله
داریم ،عنوان کرد« :مواضع رسانهای و توئیتری معموال ًبا مالحظات و محاسبات
خاصی تدوین میشود ،چرا که مخاطبان متعدد و متضادی دارد و اهداف خاص
خود را دنبال میکند .در ادبیات سیاسی غرب اصطالحا به این نوع مواضع
 Posturingمیگویند .اما این مواضع الزاما ًهمیشه با آنچه در صحنه در جریان
است تطابق کامل ندارد .مواضعی که مقامات رسمی ایران و آمریکا در واکنش
به تحوالت اخیر به صورت عمومی بیان کردهاند نیز احتماال ً از همین جنس
است .اما به نظر میرسد آنچه در پشت صحنه در جریان است مثبتتر از آن

چیزی است که علنا ً بیان میشود ».این تحلیلگر مسائل بینالملل در پاسخ به
این پرسش که سناریوی محتمل در مورد اتفاقات پیش رو چیست ،بیان کرد:
«یک سناریوی مطلوب میتواند این باشد که ایران و عربستان و کشورهای عرب
منطقه با یکدیگر به یک توافق جمعی در حوزه همکاریهای امنیتی دست یابند
تا به واسطه آن زیادهخواهیها و تندرویهای واشنگتن در مورد سیاستهای
منطقهای ایران نیز تعدیل شود .در واقع ،عادیسازی روابط میان تهران و ریاض
عمال ًبهانه «سیاستهای منطقهای ایران» را از آمریکا تا حدودی سلب میکند
و به تبع احتمال خروج دولتی بعدی جمهوریخواه از برجام  -دستکم به این
بهانه  -را کاهش میدهد .مضاف بر اینکه البیهای عربستان سعودی و امارات
در واشنگتن نیز که در ترغیب ترامپ به خروج از توافق هستهای نقش مهمی ایفا
کردند ،این بار تمایل چندانی به فعالیت و اِعمال فشار برای خروج مجدد آمریکا
از برجام نخواهند داشت ».این حقوقدان در ادامه افزود« :توافق منطقهای ایران
و عربستان در ب ُعد سیاست داخلی نیز برای دولت بایدن مطلوب خواهد بود؛ چرا
که تیم بایدن معتقد است برای اینکه بتواند با کمترین هزینه سیاسی به مطالبات
مذاکراتی ایران تن دهند الزم است همزمان یک دستاورد خاص و چشمگیر نیز به
افکار عمومی و بازیگران صحنه سیاست آمریکا نشان دهند .این دستاورد خاص
که تا حدودی بایدن را از هجمههای تبلیغاتی و سیاسی در آستانه انتخابات میان
دورهای کنگره مصون نگه خواهد داشت ،میتواند عادیسازی روابط تهران و

ریاض پس از قریب به چهار دهه تنش فرسایشی باشد .به عبارت دیگر ،توافق
تهران و ریاض به بایدن این فرصت را خواهد داد تا آشتی ایران و عربستان را به
عنوان دستاورد سیاست خارجی خود و یکی از پیامهای احیای برجام معرفی و از
آن در آستانه انتخابات بهرهبرداری سیاسی کند».

