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دست باال در معادله برجام با کیست؟

گزارشینشریهپولیتیکو:

سفر برجامی گروسی به واشنگتن

وزن کشی قدرتها در هماورد دیپلماسی برجام

تصمیم ایران برای بازگشت به
مذاکرات وین قطعی است
نشریه پولیتیکو در گزارشی با توجه به تحوالت
اخیر پیرامون موضوع هستهای ایران ،به نقل از
دیپلماتهای ارشد اروپایی مطالبی را راجع به از
سرگیری مذاکرات احیای توافق هستهای در وین
مطرح کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از نشریه پولیتیکو:
طبق گفته مقامات اتحادیه اروپا ،یک هیات
دیپلماتیک این نهاد اروپایی در سفر هفته
اخیرش به ایران نتوانست از دولت جدید ایران
تعهدی بابت از سرگیری مذاکرات احیای توافق
هسته ای در وین بگیرد.
یک مقام ارشد اروپایی که میخواست نامش
فاش نشود ،در این باره گفت :آنها آماده حضور
در وین نیستند.
ایران در عوض قرار است هفتههای آتی با
مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کند
تا درباره موارد به دست آمده از دور آخر [دور
ششم] مذاکرات وین در ژوئن مذاکره کنند.
این مقام ارشد اروپایی گفت« :فکر بدی
نیست که در دیداری طوالنی با هیئت جدید
ایران بنشینیم تا به تمامی متن های موجود
بپردازیم و راجع به سوال های مختلفی که ممکن
است داشته باشند ،شفاف سازی کنیم .مذاکرات
هسته ای از زمان انتخابات ریاست جمهوری
ایران در ژوئن به تاخیر افتاد .ایران مرتبا گفته
است «به زودی» آماده از سرگیری مذاکرات
خواهد بود اما تاکنون نتوانسته است تاریخی را
مشخص کند.
این مقام اتحادیه اروپا همچنین می گوید،
تهران علیرغم مشخص نکردن تاریخی برای از
سرگیری مذاکرات« ،صد در صد تصمیم دارد به
وین بازگردد».
اگرچه یک دیپلمات ارشد دیگر که در جریان
مذاکرات بوده است ،به شرط فاش نشدن نامش
به پولیتیکو گفت :به نظر می رسد این یک بن
بست باشد .امیدوارم این طور نباشد که می
گویم اما اگر امور به همین روال پیش بروند ،به
جایی نخواهیم رسید.
این دیپلمات ارشد در ادامه گفت ،مذاکرات
آتی در بروکسل «نمی تواند جایگزین ازسرگیری
مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در
وین به همراه دیگر اعضای باقی مانده در برجام
باشد».
این دیپلمات با مطرح کردن نگرانی از این که
ایران فقط امور را به تعویق می اندازد ،گفت:
من این تردید را دارم که مذاکرات بروکسل ممکن
است فقط انحراف از بحث اصلی و سردرگمی
باشند.
عالوه بر تالش های دیپلماتیک انریکه مورا،
معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
تهران ،آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا هفته
گذشته در واشنگتن دیدارهایی داشته است که
ایران در دستور کار آن ها در اولویت قرار داشت.
بلینکن در این زمینه ،عالوه بر الپید ،با جوزپ
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و
وزرای امور خارجه عربستان سعودی و امارات
متحده عربی دیدار کرده بود.
بلینکن با تاکید بر عمق نگرانیها دراینباره،
اظهار کرد آمریکا در صورت عدم تغییر رویه
ایران ،گزینههای دیگر را نیز در دستور کار خواهد
داشت .او گفت« :ما در مواجهه با چالش ایجاد
شده از سوی ایران ،همه ی گزینهها را بررسی
خواهیم کرد».
نظر کارشناسان دراینباره به دو دسته
تقسیم میشود ،مبنی بر این که ایران برنامه
هستهایاش را تقویت میکند تا پیش از
بازگشت به مذاکرات وین اهرم فشاری ایجاد کند
یا تمایلش را برای بازگشت به پایبندی به توافق از
دست داده است و آماده تحمل تحریمهای ادامه
دار آمریکاست.
علی واعظ ،مشاور و رئیس پروژه ایران در گروه
بینالمللی بحران ،معتقد است ایران در نهایت
به مذاکرات باز می گردد چون «نمی خواهد از
نظر روسیه و چین طرف غیر منعطف و مقصر
جلوه کند» .او افزود :اما اگر با خطوط قرمزی
جدید و پررنگ تر به وین بازگردد ،رسیدن به بن
بست حتمی است .همه ی طرف های مذاکره
باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنند.
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پایگاه خبری  Eurasia Reviewدر این رابطه
مینویسد« :معادله هستهای ایران و احیای توافق
برجام ،عمال میان ِ دو طرف متخاصم قضیه یعنی
ایران و آمریکا و رویکردهای متفاوت آنها به
مساله ،متوقف شده است .از یک سو ،آمریکا از لغو
تحریمها علیه ایران خودداری میکند و نمیپذیرد
که بدون بازگشت اولیه ایران به برجام ،بار دیگر به
توافق مذکور بازگردد .از سوی دیگر ،ایران نیز اعالم
کرده که تا زمانی که تحریمهای اقتصادی علیه این
کشور لغو نشوند ،تهران به پیشرویهای هستهای
خود که ورای ِ توافق برجام هستند ،ادامه خواهد داد.
در این نقطه ،بسیاری از ناظران و تحلیلگران به طرح
این پرسش میپردازند که در معادله جاری هستهای
ت باال
میان ایران و آمریکا ،حقیقتا کدام طرف دس ِ
را دارد؟
جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا در جریان
کارزار انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا بارها
و بارها تاکید داشت که معتقد است خروج یکجانبه
دولت ترامپ از توافق برجام ،از اساس اشتباه
بوده است .وی همچون دیگر رهبران غربی قویا
اعتقاد داشت که بهترین راه حل جهت مواجهه با
توانمندیهای هستهای ایران ،دستیابی به یک توافق
با تهران است .بایدن به هیچ عنوان باور نداشته که
فشار
اعمال ِ فشار اقتصادی علیه ایران نظیر کارزار
ِ
حداکثری که دونالد ترامپ آن را علیه ایران مدیریت
کرد ،بتواند راهگشا باشد.
بر این اساس ،در اندک زمانی پس از اینکه بایدن
کرسی ریاست جمهوری آمریکا را به دست گرفت،
وی خواستار تعامل با ایران در مساله هستهای این
کشور شد .امری که منجر به آغاز مذاکرات هستهای
وین با هدف احیای توافق برجام شد .با این همه،
پس از شش دور گفتوگوهای وین ،این روند در
ماه ژوئن و دو روز پس از پیروی ابراهیم رئیسی در
انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد.
به گزارش فرارو ،در تاریخ دو اکتبر سال  ،۲۰۲۱وزیر
خارجه جدید ایران حسین امیرعبداللهیان در جریان
یک مصاحبه تلویزیونی گفت :دولت آمریکا سعی
کرده بود تا با من از طریق کانالهای مختلف ارتباط
بگیرد و من به صراحت به واسطهگران اعالم کردم
که اگر آمریکاییها واقعا در مورد نیات خود جهت از
سرگیری برجام جدی هستند باید این مساله را مثال با
آزاد سازی ِ  ۱۰میلیارد دالر از داراییهای مسدود شده
ایران نشان دهند تا تهران نیز از حسن نیت واشنگتن
مطمئن شود .این موضع ِ تهران حاکی از عملگرایانه
بودن ِ دولت جدید ایران است .ایران در برهه کنونی
روی این مساله حساب کرده که بایدن قول داده تا
به توافق برجام بازگردد و از این رو ،از منظر سیاسی،
وی کامال متعهد است تا به قول خود نزد افکار
عمومی آمریکا عمل کند .در این چارچوب ،برخی
ناظران و تحلیلگران به طرح این پرسش میپردازند
که آیا واقعا تهران میتواند بر خواسته خود پافشاری
کند و آنچه میخواهد را از آمریکا بگیرد؟

پایگاه خبری  Eurasia Reviewدر گزارشی ضمن پرداختن به تحوالت جاری در مورد احیای توافق برجام و مواضع متقابل مقامهای ایرانی و آمریکایی در
این رابطه ،به طور خاص سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که در معادله احیای برجام ،فشارهای آمریکا علیه ایران و پیشرویهای هستهای تهران ،کدام
ف مسئله از دست باال و قدرت بیشتری برخوردار است؟ در این راستا ،این پایگاه خبری با طرح استدالل هایی ،موضع ایران را در شرایط کنونی بهتر از
طر ِ
آمریکا ارزیابی میکند و در این زمینه ،موارد مختلفی را نیز مورد اشاره قرار میدهد.

ایران به عنوان
یکی از متحدان
قدرتمندچین،
تمامی
علیرغم
ِ
چالشهای
اقتصادی و
اجتماعی ناشی از
فشارهایآمریکا
و کشورهای
غربی در مسئله
برجام ،از موضع
خوبی برخوردار
است
جهت پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که
ابراهیم رئیسی در شرایطی کرسی ریاست جمهوری
ایران را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با تحریمهایی
گسترده از سوی آمریکا و دولت سابق این کشور به
ریاست جمهوری دونالد ترامپ رو به رو میباشد.
در نتیجه تحریمها و فشارهای اقتصادی ایجاد شده
از سوی آمریکا علیه ایران ،این کشور در برهههایی
درگیر ناآرامیهای اجتماعی نیز شده است.
در این چارچوب ،نخستین دغدغه ابراهیم رئیسی،
ت اقتصادی و اجتماعی در ایران
احیای حدی از ثبا ِ
است .جهت دستیابی به این مسئله ،تحریمهای
آمریکا ،سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا علیه
ایران بایستی لغو شوند و یا حداقل به نحو قابل
مالحظهای کاهش یابند .در این چارچوب ،تنها
راه حل ِ عملگرایانه ،از سرگیری مذاکرات برجامی
و دستیابی به توافقی با ایران جهت احیای توافق
هستهای ایران است.
با این همه ،ابراهیم رئیسی و دولت وی فضای
قابل توجهی جهت مانور دادن دارند .برای مثال،
تحریمهای آمریکا و سازمان ملل متحد علیه فروش
نفت ایران تا حد زیاد با بی توجهی چین مواجه شده
اند .این مساله در نوع خود کمک زیادی کرده تا
اقتصاد ایران همچنان پابرجا باشد .از سویی نباید

پاسخ ایران به علیاف و وزیر خارجه عربستان

فراموش کرد که چین یکی از طرفهای بینالمللی ِ
برجام است و امکان دارد با آغاز مجدد مذاکرات
برجامی ،به نحو قابل مالحظهای از موضع ایران در
روند مذاکرات مذکور حمایت کند.
در این میان تهران از فضای الزم جهت بهرهبرداری
از اختالفات راهبردی میان چین و آمریکا مخصوصا ً
در حوزههای اقتصادی و ژئوپلیتیک نیز برخوردار
است .ایران به عنوان یکی از متحدان قدرتمند چین،
علیرغم تمامی ِ چالشهای اقتصادی و اجتماعی
ناشی از فشارهای آمریکا و کشورهای غربی در
مساله برجام ،از موضع خوبی برخوردار است تا
قدرتمندانه بر خواستههای خود پیش از بازگشت به
توافق برجام تاکید کند.
از سوی ایران میتواند ضمن ِ پیشبرد برنامه اتمی
خود ،عمال این سیگنال را به غرب برساند که اگر هر
چه سریعتر جهت انعقاد یک توافق سازنده با تهران
وارد میدان نشود ،امکان پیشرفتهای بیشتر نیز
برای ایران وجود دارد .امری که در نوع خود میتواند
برای طرفهای غربی و مخصوصا دولت آمریکا،
اتفاقی ناخوشایند باشد .در واقع این رویکرد ایران به
نوعی از پایههای منطقی نیز برخوردار است و عمال
پیشرویهای هستهای این کشور را نزد افکار عمومی
ایران نیز موجه و مشروع میکند.

در این چارچوب باید اذعان کرد که دولت بایدن
از ابزارهای چندان قابل اتکایی جهت مجبور ساختن
ایران برای پذیرش دستور کارهایش برخوردار نیست.
آمریکا در شرایط کنونی عمال نتوانسته با اِعمال
فشارهای اقتصادی بر ایران ،آن را وادار به حضور در
میز مذاکره و پذیرش خواستههای خود کند.
از طرفی ،دولت بایدن در شرایط کنونی سعی
دارد صرفا با ارائه وعدههایی نظیر اعطای امتیازهای
اقتصادی به ایران و همچنین دیگر مشوق ها ،تهران
را به بازگشت به میز مذاکره قانع کند .البته که این
رویکرد هم چندان از سوی دولت ایران اگر با رفتارها
و اعطای امتیازهای عینی به این کشور هموار نشود،
مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
جدای از اینها نباید فراموش کرد که موضع
بایدن در مقابل ایران ،به نوعی متحدان واشنگتن
در منطقه را نیز با چالشهایی جدی رو به رو
کرده و عمال ً آنها را هم به واشنگتن بی اعتماد کرد
است .امری که حتی این کشورها را بویژه در نمونه
ت تنش زدایی با ایران سوق
عربستانسعودی ،به سم ِ
داده است .به طور کلی با در نظر گرفتن جنبههای
مختلف مساله ،میتوان اینگونه استدالل کرد که در
معادله جاری هستهای میان ایران و آمریکا ،وزنه
موضع ِ ایران سنگینتر به نظر میرسد».

مقامات آذربایجان عنان کالم را داشته باشند

بزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری
«سعید خطی 
اسالمی ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران به سخنان اخیر
جوزپ بورل و وزیر خارجه عربستان واکنش نشان داد.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات
جوزپ بورل درباره این که زمان برای بازگشت ایران به مذاکرات
محدود است و فکر نمیکنم مذاکرات در بروکسل کامال ضرورت
داشته باشد ،گفت« :گفتوگوهای پنجشنبه خوب و سازنده بود و
نکاتی که باید به مورا منتقل کرد منتقل شد و توافق شد در چند روز
آینده در بروکسل این گفتوگوها ادامه یابد و این توافق دوسویه
بوده و موضوعات چالشها و موانعی که شش دور مذاکرات در وین
به نتیجه نرسید باید در گفتگوها مورد رایزنی قرار بگیرد».
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود :اجازه دهید در مسیری که
گفتوگوها بین ایران و هماهنگ کننده انجام شده پیش برود .آقای
باقری در اولین فرصت موضوعات مدنظر خود را بیان خواهد کرد.
بزاده در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات وزیر خارجه
خطی 
عربستان مبنی بر اینکه مذاکرات با ایران پیشرفت ملموسی
نداشته نیز اظهار کرد« :چهار دور گفتوگوها در در فضای مثبت
و دوستانهای بوده و در موضوعات دوجانبه و منطقهای پیگیری

شده است».
او افزود« :تماسها ادامه دارد .فکر میکنم واژهای که به خوبی
میتواند فضای گفتگوها را بیان کند گفتوگوهای محترمانه است،
البته به همان مقداری که محترمانه است جدی بوده و جدی
پیگیری شده و امیدواریم به نتیجه برسد».
بزاده همچنین خبر دویچه وله مبنی بر سفر هیئتی از
خطی 
عربستان به ایران را تایید نکرد.
بزاده تاکید کرد« :باید اجازه دهیم گفتوگوهایی که در
خطی 
بغداد شکل گرفته و تماسها بین دو طرف به نقطه قابل اعمال
برسد .االن در آن وضعیت نیستیم».
ایران پیششرطی برای آمریکا تعیین نکرده است
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات امیرعبداللهیان که
خواستار اقدام جدی آمریکا شده است ،گفت :پرونده مذاکرات
در وزارت امور خارجه پیگیری میشود و انشاءالله با ترکیب جدید
انجام خواهد شد .باقری در ادامه گفتوگوهای هفته گذشته در
تهران و براساس توافق طرفین به بروکسل میرود .آنچه توسط
رئیس جمهور و وزیر خارجه گفته شده این است که مذاکرات ادامه
مییابد و آنچه در حال انجام است روشن شدن برخی نقاطی
است که چالشهای گفتوگوهایی بوده که  ۶دور در وین انجام
شده است.
او افزود« :ما هیچ وقت پیش شرطی را برای آمریکا تعیین نکردیم
چون آمریکا عضو برجام نیست».
پاسخ به علیاف
سخنگوی وزارت خارجه درباره رزمایش پدافند هوایی در جمهوری
آذربایجان و خرید تسلیحات از رژیم صهیونیستی هم گفت« :اینکه
رزمایش توسط کشورهای منطقه رخ دهد موضوعی طبیعی است
و از جمله اینکه اطالع رسانی دقیق در این زمینه صورت بگیرد و
اگر کشورها بتوانند با این منش اقدام کنند نشانه بلوغ آنهاست که
اطالع رسانی کنند».
او گفت :ناامنیهایی که ریشه از حضور نامشروع رژیم
صهیونیستی ایجاد میشود همه کشورها باید با دقت توجه کنند.

ریشه و ذات این رژیم در خشونت و ترور رشد کرده و از این فضا
میتواند رشد و نمو کند.
بزاده در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس جمهور
خطی 
آذربایجان و ایران را متهم به قاچاق مواد مخدر به همراه ارمنستان
به اروپا کرده است نیز اظهار داشت« :توصیهام به برادران در
جمهوری آذربایجان این است که بیش از پرداختن به اظهارات
رسانهای اجازه دهند در کانالهای دیپلماتیک که پیامهای مثبت
و دوستانه میفرستند در همان مسیر ادامه یابد .ایران به تأیید و
اعتراف نهادهای ذیربط بینالمللی به خرد همه کنشگران که در
فضای بینالمللی آشنا به موضوعات هستند ایران در مبارزه با پدیده
شوم قاچاق مواد مخدر پیشرو است .ما شهدایی را در این مسیر
دادهایم .شاید روشن باشد برخی اظهارنظرات رسانهای از سوی
مسئوالن آذربایجان با چه هدفی صورت میگیرند توصیه میکنم
مقامات آذربایجان عنان کالم را داشته باشند و اجازه ندهند روابط
طبیعی ایران و این کشور با دستهای مصنوعی به هم بریزد».
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره همکاری جامع ایران
و روسیه نیز گفت« :یک توافقنامهای در  ۱۳۷۹را با روسیه در
خصوص همکاریها داریم که به صورت  ۱۰ساله بوده و  ۵ساله
تمدید میشد و فروردین امسال به  ۵سال بعد رسیدیم .صحبتی
شده بود و امیرعبداللهیان در سفر به مسکو با الوروف به صورت
جدی صحبت کرد و متن در تهران باید نهایی شود و زمانی نهایی
شود و مجوز مذاکرات را اخذ کردیم دستگاه دیپلماسی برای سند
جامع همکاری راهبردی با روسیه اقدام خواهد کرد».
نشست افغانستان در تهران
سخنگوی وزارت خارجه گفت« :چهارشنبه هفته آینده در
تهران میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه ( ۶کشور همسایه
افغانستان به اضافه روسیه) افغانستان به صورت حضوری خواهیم
بود .این نشست یک روزه خواهد بود.دستور کار نشست تهران
ادامه گفتوگوهایی است که در دور اول به صورت مجازی برگزار
شد .این کشورها متمرکز خواهند بود که کمک کنند به تشکیل
دولت فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در افغانستان».

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم
کرد که در جریان سفر خود به واشنگتن درباره
برجام و سایر موضوعات رایزنی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،رافائل گروسی مدیرکل
آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی
در حساب کاربری خود در توئیتر گفت که با
مقامات آمریکایی درباره برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
وی نوشت :به منظور رایزنی با آنتونی بلینکن
(وزیر امور خارجه آمریکا) و کمیته روابط خارجی
سنای آمریکا و سایر مقامات درباره برجام و
راستیآزمایی هستهای ،تغییرات اقلیمی ،امنیت
و ایمنی هسته ای و همچنین چگونگی حمایت
ایاالت متحده از اقدامات حیاتی آژانس در
راستای سالمت و توسعه در مسیر واشنگتن
هستم.
این سفر در حالی انجام می شود که معاون
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هفته
جاری به ایران سفر و با مقامات کشورمان دیدار
کرد .طرفها تصمیم گرفتند که برای برگزاری
ادامه مذاکرات در بروکسل گرد هم جمع شوند.

فرانسه:

آماده بازگشت به مذاکرات هستهای
هستیم
وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد که این کشور
آماده از سرگیری مذاکرات وین از نقطه توقف
آن است.
به گزارش ایسنا به نقل از العربیه ،وزارت
خارجه فرانسه اعالم کرد که این کشور آماده
بازگشت به مذاکرات هسته ای از نقطه توقف آن
در ژوئن گذشته است.
وزارت خارجه فرانسه همچنین تاکید کرد که
ایران باید به فعالیت های خطرناک خود که
توافق هستهای را نقض میکند پایان دهد.
بر اساس این گزارش ،پیش از این جوزپ
بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم
گفته بود که امور پرونده هستهای ایران در حال
بهبودی است.
وی تاکید کرد که امیدواریم به زودی نشستی
در این راستا در بروکسل برگزار شود و من به این
امر خوشبین هستم.

رهبر انصاراهلل:

وعده الهی درباره پایان اسرائیل
نزدیک است
رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنانی ضمن
تبریک به ملت یمن و امت اسالم به مناسبت
میالد پیام اکرم (ص) ،خواستار ادامه مقابله
و ایستادگی یمنیها در برابر تجاوز ظالمانه
آمریکایی -سعودی شد.
به گزارش ایسنا« ،سید عبدالملک الحوثی»
رهبر جنبش انصارالله یمن روز دوشنبه در
سخنانی به مناسبت سالروز میالد رسول اکرم
(ص) اعالم کرد که قدرتهای استکباری با غارت
سرمایههای ملتها ،جامعه بشری را دچار
مشکالتی کردهاند.
وی در ادامه سخنرانی خود در جمع میلیونها
نفر از ملت یمن در صنعا که به صورت ویدئو
کنفرانس پخش شده است ،بر موضع ثابت یمن
در قبال مسائل امت به ویژه حمایت از مردم
فلسطین تاکید کرد .سید عبدالملک الحوثی از
مردم یمن خواست تا به تالش خود برای مقابله
با تجاوزگری آمریکایی-سعودی که بدترین و
فاجعهآمیزترین جنایات بشری را در یمن مرتکب
شدهاند ،ادامه دهند.
الحوثی گفت :شرعا مقابله قاطعانه با تجاوزات
دشمن تا لغو کامل محاصره و اشغالگری و حل
پرونده جنگ یمن بر ما واجب است.
رهبر انصارالله تصریح کرد :ما بخشی از معادله
تاریخی اعالم شده توسط سید حسن نصرالله
دبیرکل حزب الله لبنان هستیم که گفت تهدید
قدس اشغالی به معنای جنگی منطقهای است.
وی هدف اصلی از مقاومت را تحقق آزادی و
استقالل دانست و از آن به عنوان هدف مقدس
یاد کرد و گفت :که این هدف مقدس است؛
چراکه تالش در راستای آزادی و استقالل ،جهاد
در راه خداست و مردم یمن هرگز تن به سازش
نخواهد داد.
سید عبدالملک الحوثی با استناد به آیاتی از
قرآن کریم گفت که زوال رژیم اسرائیل از نظر ما
مسلمانان نزدیک است.
وی با استناد به سوره اسراء گفت :وعده الهی
در عصر ما درباره ظلم و ستم اسرائیلیها محقق
خواهد شد .اسرائیلیها این وعده الهی را دور
میبینند ،ولی ما آن را نزدیک میبینیم .وعده
الهی درباره پایان استکبار اسرائیلیها محقق
میشود.

دولتهای عربی از مذاکرات هستهای ایران چه میخواهند؟
الخلیج انالین در مطلبی به قلم يوسف حمود نوشت :دولتهای عربی حاشیه
خلیج فارس می دانند که ادامه پیشرفت هسته ای ایران و عدم پایبندی اش به
توافقهای بین المللی دراینباره ،میتواند یکی از عوامل عدم امنیتی باشد که منطقه
را تهدید می کند ،که پیش بینی نتایج آن در زمان حاضر یا حتی طوالنی مدت ممکن
نیست.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است :به نظر میرسد دولتهای
عربی حاشیه خلیج فارس معتقدند که پرونده هسته ای ایران تنها از طریق دیپلماسی
حل میشود و با اینکه آنها در مذاکرات هسته ای با ایران حاضر نیستند ،این دولتها
تحوالت پرونده هسته ای ایران و سیاستهای منطقه ای آن را با دقت پیگیری می
کنند .به دنبال خروج آمریکا از خاورمیانه و بحرانی شدن اقدامات عداوت آمیز اخیر
در زمین و دریا علیه ایران ،اهتمام و توجه دولتهای شورای همکاریهای خلیج فارس با
پرونده هسته ای ایران دو چندان شده است.
تحرکات سیاسی
پس از آنکه بایدن به ریاست جمهوری آمریکا رسید ،دیپلماسی خود را برای حل
مسئله توافق هسته ای با ایران به حرکت درآورد که آخرین اقدام در این زمینه ،اعالم
رابرت مالی در مورد قصدش برای سفر به عربستان ،قطر و امارات است .مالی در
اظهاراتی در تاریخ  13اکتبر اعالم کرد که ایاالت متحده در این سفر مساله ایران را
با هم پیمانان منطقه ای خود ،عربستان ،امارات و قطر مورد مناقشه قرار می دهد.
وی خاطرنشان کرد :همچنان معتقدیم که بهترین نتیجه ،بازگشت به توافق هسته

ای است ،اما این احتمال واقعی وجود دارد که تهران به توافق بازنگردد ،از این رو باید
گزینه های خود برای کنترل برنامه های هسته ای ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
در این میان ،دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی
نگران هرگونه نزدیکی بین تهران و واشنگتن در مرحله آینده هستند .همانطور که
وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرحان در واشنگتن گفت که با همتای آمریکایی
خود دیدار کرده و دو طرف دیدگاههایشان در مورد برنامه های هسته ای ایران و
مذاکرات بین المللی در این باره را مورد بررسی قرار داده اند .در  13اکتبر جاری،
وزیر خارجه قطر ،شیخ محمد عبدالرحمن آل ثانی ،تاکید کرد که بازگشت به توافق
هسته ای به نفع همه است و ما از این مساله حمایت می کنیم .همانطور که وی در
سپتامبر گذشته در گفتگو با شبکه سی ان ان اظهار امیدواری کرده بود که واشنگتن
در نزدیکترین زمان ممکن به توافق هسته ای بازگردد ،توافق هسته ای بسیار مهم
است و ما ایران را برای بازگشت دوباره به گفتگوها تشویق می کنیم ،همانطور که از
دیگر دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس هم می خواهیم وارد مذاکره با ایران شوند.
نگرانی های جدی
اسالم المنسی ،پژوهشگر مسائل ایران بر نگرانی های جدی دولتهای عربی حاشیه
خلیج فارس از باز گذاشتن دست ایران در منطقه براساس آنچه در سال  2015اتفاق
افتاد ،تاکید نموده و گفت :این نگرانی ها از امکان بازگشت ایران به توافق هسته ی
بدون اعمال محدودیت در برنامه های موشکی اش باز می گردد.
وی در گفتگو با الخلیج آنالین تصریح کرد :چه دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس

در این مذاکرات حاضر باشند و چه نباشند ،نگرانی های آنها پابرجاست .این نگرانی
ها در خطر هسته ای و موشکی ایران خالصه می شود و معتقدند اگر این دو مورد
در توافق جدید با ایران لحاظ شود ،دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس از این توافق
بسیار خوشحال می شوند.
وی اما ضمن تاکید بر خطرناک بودن نادیده گرفتن این مساله می گوید :اگر
اشتباهاتی که در توافق سال  2015اتفاق افتاد تکرار شود ،دولتهای عربی حاشیه
خلیج فارس ضرر می کنند ،چرا که ایران در نزدیکی تبدیل شدن به یک قدرت هسته
ای بزرگ قرار دارد که عالوه بر این قدرت ،موشکهای آن نیز امنیت منطقه و جهان
را تهدید می کند.
به عقیده المنسی ،گزینه دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس در مساله هسته ای
ایران ،مشارکت در هر نوع مذاکره ای در آینده است و اینکه واشنگتن تالش کند
دولتهای مذکور نیز در توافق حضور داشته باشند ،چرا که معتقدند عربستان و
امارات از توافق سال  2015زیان دیدند.
خواستههای سابق
در اواسط ژوئن گذشته ،وزرای خارجه دولتهای شورای همکاری های خلیج فارس،
بر ضرورت حضور در مذاکرات هسته ای وی تاکید کرده و گفتند این مذاکرات هسته
ای باید شامل برنامه های موشکی ایران هم بشود .این دولتها در بیانیه مشترکی
خواستار پایبندی ایران به اصول همجواری و احترام به حق حاکمیت خود شده و
خاطر نشان کردند این گفتگوهای وین باید شامل فعالیتهای موشکی ایران هم بشود

و الزم است تالشهای بین المللی در راستای تضمین عدم دستیابی ایران به سالح
هسته ای باشد.
دولتهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس از ایران خواستند میزان غنی سازی
اورانیوم خود را کاهش بدهد تا صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای اش ثابت شده
و در ادامه وارد مذاکرات جدی دراینباره شود.

