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نظر نماینده روسیه به غنی سازی
60درصدی ایران

نماینده روسیه در واکنش به آغاز غنیسازی
 ۶۰درصدی اورانیوم در سایت فردو ،آن را پاسخی
قابلپیشبینی به تالش آمریکا و تروئیکای اروپا
در شورای حکام جهت افزایش تنشها پیرامون
مسئله هستهای ایران تلقی کرد.
به گزارش ایسنا ،میخائیل اولیانوف ،نماینده
روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در
واکنش به بیانیه تروئیکای اروپا [آلمان ،فرانسه و
انگلیس] در پی آغاز غنیسازی ایران در سایت
فردو در صفحه توییترش نوشت :تروئیکای
اروپا ایران را به خاطر تصمیمش برای افزایش
فعالیتهای غنیسازیاش انتقاد کرد .آنها
نقش خودشان در این تحوالت را فراموش
کردهاند .اولیانوف در ادامه نوشت :تصمیم تهران
پاسخی قابلپیشبینی به تالش تروئیکای اروپا
و آمریکا برای افزایش تنشها در هفته گذشته
در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
است.

مذاکرات تهران و ریاض از مرحله
امنیتی به مرحله دیپلماتیک
سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به تداوم
مذاکرات ایران و عربستان تحت نظارت بغداد
گفت که این مذاکرات از مرحله امنیتی به مرحله
دیپلماتیک رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع) ،احمد
الصحاف ،سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه
عراق در اظهاراتی گفت که این وزارت در راستای
شراکت های راهبردی متعدد و ایجاد ثبات و
امنیت در منطقه تالش می کند.
وی همچنین بر لزوم تقویت روند گفتوگوها
میان طرفهای مختلف منطقه ای تاکید کرد.
الصحاف گفت که گفتوگوهای ایرانی-
سعودی از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک
رسید و اهمیت این گام نزدیک کردن رویکردها و
حل اختالفات میان دو طرف است که در راستای
منافع دو کشور و تمام منطقه است.
سخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که این
کشور برای ایجاد فضای مثبت و نزدیک کردن
رویکردها تالش می کند و آخرین نشست ایران و
عربستان در بغداد و تحت نظارت وزارت خارجه
برگزار شد .وی گفت که ما همچنان میان دو
طرف هماهنگی ایجاد می کنیم تا امکان برگزاری
نشستهای آتی و رسیدن به توافقات بیشتر
فراهم شود.

اخبار

حسین امیرعبداللهیان در نشست خبری با رسانهها مطرح کرد

حمالت هوایی به سوریه صرفا
سرآغاز است

رئیس جمهور ترکیه گفت که حمالت ارتش
این کشور به شمال سوریه صرفا سرآغاز است و
عملیات زمینی نیز در زمان مناسب اجرا خواهد
شد.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المیادین،
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه روز
چهارشنبه در اظهاراتی درباره حمالت کشورش
به شمال عراق و سوریه تصریح کرد :آنکارا در
مقابل حمالت گروهک های تروریستی سکوت
نخواهد کرد.
او افزود :ما می دانیم که چه کسی از این
حمالت دفاع می کند.
اردوغان تصریح کرد :ترکیه به تمام مناطقی که
تروریستها در آن پناه بردهاند  -چه در داخل و
چه در خارج -حمله خواهد کرد.
وی ادعا کرد :عملیات ترکیه وحدت سرزمینی
سوریه و همچنین عراق را تضمین خواهد کرد.
رئیس جمهوری ترکیه پیش از این نیز در
سخنانی از آغاز حمالت زمینی ارتش کشورش
در مناطق شمالی سوریه و عراق در آینده نزدیک
خبر داده بود.
ارتش ترکیه از سه روز پیش حمالت هوایی و
توپخانه ای خود را به مناطق شمال سوریه شدت
بخشیده است.

پنجشنبه  3 /آذر  / 1401شماره 5244

دیدار رئیسی با نخست وزیر بالروس

ماجرای تبادل پیام با آمریکاییها
وی افزود :طی  ۱۴ماه گذشته حجم تجارت خارجی
ما از  ۳۷درصد در کمترین حالت تا  ۵۷۱درصد رشد
داشته است و بخش عمدهای از این رشد خارج از
حوزه سنتی ،تجارت در حوزه نفت و انرژی بوده
است.
امیرعبداللهیان یادآور شد :در ارتباط با برخی
از تحوالت جدید در محیط داخلی ایران از منظر
سیاست خارجی خوشبختانه توطئهای که براساس
اسناد موجود و دقیق با هدف ایجاد جنگ تروریستی
و داخلی با هدف تجزیه جمهوری اسالمی ایران طی
 ۸هفته گذشته با سوءاستفاده از احساسات پاک
مردم عزیز ما دنبال میشد ،شکست خورد.
وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد :زمانی یک
دیپلمات شناخته شده خارجی اظهار داشت که
آمریکا توانست در کشوری با  ۴۱میلیون جمعیت با
آوردن  ۳۰هزار نفر از مردم با بکارگیری ظرفیتهای
موجود در فضای دولت عراق را ساقط کند و آقای
دکتر عادل عبدالمهدی برای مصالح بزرگتر از سمت
خود استعفاء داد .آن مقام خارجی معتقد بود با
شرایطی که در ایران پیش آمده و احساسات جمعی
از جوانان ما برانگیخته شده ،فرصتی به دولتهای
خارجی دست داده که احساس کنند میتوانند این
تجربه را تکرار کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد:
دخالتهای خارجی در هفتههای اخیر در اوج خود
بود ،ها در قضایای ناامنی مرزها در شرق و کشور
که بوجود آمد .به طور مشخص  ۷۶مرکز تروریستی
در اقلیم شناسایی شد ،و بررسیها نشان میداد که
سالحهای آمریکایی و اسرائیلی به این کشور وارد
شدند .ما طی دو مرحله با مقامات کشور دوست
عراق و مسئوالن اقلیم کردستان نشستهایی را
برگزار کردیم دوستان ما در دولت مرکزی عراق
متعهد شدند برای دور کردن گروههای تروریستی که
در  ۷۶نقطه از این منطقه تحرکاتی را علیه جمهوری
اسالمی ایران دنبال میکردند ،اقداماتی کنند.
وی افزود :گفتوگوهای ما با هدف عملی شدن
این توافقات ادامه دارد و تا زمانی که نیروهای دولت
مرکزی عراق در این مرز مشترک در منطقه اقلیم
مستقر شوند ،نیاز به اقدام از سوی ما نخواهد بود،
لکن مادامی که تهدید علیه امنیت جمهوری اسالمی
وجود داشته باشد نیروهای مسلح ما اقدامات الزم را
در دستورکار خواهند داشت.
امیرعبداللهیان با بیان اینکه من در تماسها با
مقامات کشورهای جهان به ویژه آلمان ،انگلیس
و فرانسه درخصوص اظهارنظرها و دخالتها
واکنشهای جمهوری اسالمی ایران را به دقت
منعکس کردم ،عنوان کرد :مداخالت زیادی را برخی
مقامات در عرصه رسانهای و فضای مجازی داشتند.
برخی از این مقامات در روزهای بعد از اظهارات اولیه
تالش کردند تا حدودی سخنان پیشین خود را اصالح
کنند.
وی ادامه داد :در اغتشاشات اخیر من به مقامات
اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند گفتم
که پلیس در ایران با آرامش و خویشتنداری عمل
کرد ،شهادت چندین نفر و مجروح شدن چند هزار
نفر از نیروهای انتظامی و حافط امنیت نشاندهنده
رفتار همراه با خویشتنداری و رعایت حقوق بشر از
سوی پلیس و نیروهای حافظ امنیت است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان یادآور شد :من
مایلم در اینجا تاکید کنم که در هفتههای گذشته
گفتوگوها در مسیر دیپلماتیک در جهت توافق از
طریق واسطه در دستور کار بود .در بعضی از روزها
در اغتشاشات اخیر طرف آمریکایی احساس میکرد

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر دیروز در نشست خبری با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی طی سخنانی روند سیاست خارجی
دولت رئیسی را مورد بررسی قرار داد و گفت :سیر دکترین سیاست خارجی متوازن با اولویت نگاه به همسایگان و آسیامحور در مسیر درست و رو به رشدی
قرار دارد.

وزیر خارجه
کشورمانتصریح
کرد :متنی که
االن روی میز
قرار داد نتیجه
گفتوگوهای
چند ماهه در
وین و همچنین
ایدههایمتعدد
برایتکمیل
آن است .ما
ص سه
درخصو 
موضوع با آمریکا
همچناناختالف
نظر داریم و سه
کشور اروپایی در
این سه موضوع
یها
باآمریکای 
همکاریمیکنند
که ما در نقطه عدول از خطوط قرمز خود قرار داریم
که چنین نبود .امیدوارم با نگاه واقعبینانه بتوانیم
از یک توافق خوب ،قوی و پایدار برای ملت ایران
صحبت کنیم .وی خاطرنشان کرد :ایرانیان مقیم
خارج از کشور همواره برای ارزشمند هستند ،ایرانیان
سفیران جامعه ایران هستند و آنچه که رسانههای
بیگان ه بعنوان ایرانیان خارج از کشور نشان میدهند،
متفاوت از واقعیت جامعه ایرانیان در خارج از کشور
است .برای ما مهم است که رصد کنیم چه اتفاقاتی
برای ایرانیان خارج از کشور در این هفتهها رخ داده
است .ما به زودی قانون جامع حمایت از ایرانیان
خارج از کشور را در دولت در دستورکار داریم.
وزیر خارجه در پاسخ به سوالی پیرامون تصویب
قطعنامه اخیر علیه ایران و لزوم تغییر شیوه در
مذکرات با توجه به شرایط جدید عنوان کرد:
درخصوص مذاکره برای رفع تحریمها یکی از نکاتی
که تاخیر و مانع برای توافق ایجاد کرد ،حل مسائل
فیمابین میان ایران و آژانس بود ،پیشنهاد طرف
مقابل این بود که ما ابتدا توافق را در دستور کار قرار
دهیم و بعد از توافق ،مسائل میان ایران و آژانس
حل و فصل شود .معنای این پیشنهاد این بود که ما
پیچ و مهرههای صنعت هستهای را باز کنیم و بعد
درخصوص مسائل میان آژانس و ایران تصمیم گرفته
شود ،این جزو خطوط قرمز ما بود.
وی افزود :قرار بود ما در ماه مارس توافقی را با
طرف آمریکایی درخصوص تبادل زندانیان داشته
باشیم ،در آن زمان طرف آمریکایی پیشنهاد کرد که
تبادل زندانیان فارغ از مذاکرات هستهای پیش برود،
ما براساس نگاه انسان دوستانه این را پذیرفتیم.
مدتی بعد گفتند که دو مذاکره همزمان باهم پیش
برود .ما به آمریکاییها گفتیم که این افت و خیزهای

یک کارشناس مسائل ترکیه تشریح کرد

شما در مذاکرات غیررسمی دیوار بیاعتمادی ما را
بلندتر میکند چراکه شما حاضر به اجرا و رعایت
پیشنهاد خودتان هم نیستید .البته طی چند ماه
ص تبادل زندانیان
گذشته مجددا ً مذاکرات درخصو 
در جریان است و ما نیز براساس نگاه انساندوستانه
این مذاکرات را دنبال میکنیم.
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد :متنی که االن
روی میز قرار داد نتیجه گفتوگوهای چند ماهه
در وین و همچنین ایدههای متعدد برای تکمیل آن
ص سه موضوع با آمریکا همچنان
است .ما درخصو 
اختالف نظر داریم و سه کشور اروپایی در این سه
موضوع با آمریکاییها همکاری میکنند.
امیرعبداللهیان گفت :یکی از این موضوعات حل
مسائل فیمابین ایران و آژانس است ،موضوع دیگر
به تضمینهای اقتصادی باز میگردد و تضمین
سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در کشور ما باید
ضمانت شده باشد .اینکه گفته شود تا پایان دولت
بایدن در توافق خواهیم ماند و بعد از آن قابل
تضمین نیست را نمیتوانیم بپذیریم ما در آمریکا با
یک حکومت طرف هستیم نه یک قبیله.
وی یادآور شد :سومین موردی که با طرفهای
مقابل بحث داریم این است که در راستای تضمین
اقتصادی ،بازی که طرفهای غربی ایجاد کردند و
اینکه تصور تحریم به طرفهای سوم القا میشود با
یک مکانیزمی برطرف شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در رابطه با
تفاوت رفتار آمریکاییها در تبادل پیامها و در عین
حال اظهارنظرهای ضدایرانی ابراز داشت :آمریکایی
ها در فرآیند تبادل پیامها در مسیر رسانه یک شکل
شیطنت میکنند و در مسیرهای دیگر شیطنتی
دیگر ،وقتی از آنها در این رابطه پرسش میشود،

پاسخی را مطرح میکنند که در رسانهها و برای
آمریکاییها و افکار عمومی جامعه آمریکا اهمیت
دارد و آنچه در آن فضا نیاز است را دنبال میکنند.
وی درخصوص افزایش غنیسازی و حرکت به
سمت خروج از  ،NPTگفت :ما خودمان را نسبت
به رعایت ان پی تی متعهد میدانیم ،در این موضوع
جمهوری اسالمی همواره تعهد خود را نشان داده
است .نگرانی جدی در منطقه ما وجود و آن این
است که صدها کالهک اتمی نزد رژیم صهیونیستی
است .امیرعبداللهیان درخصوص احتمال از سرگیری
مذاکرات تهران و ریاض گفت :ما در عرصه سیاسی
نسبت به آنچه که در دور پنجم توافق شد میان
مقامات جمهوری اسالمی و عربستان ،تعهدات خود
را اجرایی کردیم و منتظر انجام تعهدات از سوی
عربستان هستیم .از اینکه یک رسانه شناخته شده
به نام عربستان سعودی نقش ترویج خشونت ،ترور
و تروریسم را ایفاء کرد ،معترضیم و گالیه خود را به
مقامات عربستان سعودی منتقل کردیم.
وی ادامه داد :همینطور توجه داریم که مقامات
کشورهای منطقه متفاوت از سران کشورهای
غربی و رژیم صهیونیستی هیچ اظهارنظر سیاسی
مداخلهجویانه و منفی درخصوص مسائل داخلی
ایران نداشتهاند.
وزیر خارجه کشورمان درباره احتمال از سرگیری
مذاکرات احیای برجام گفت :در ماههای گذشته به
اندازه کافی گفتوگوها انجام شده است و دیدگاهها
کامال ً منتقل شده است ،میتوانیم نشست وزرای
خارجه کشورهای عضو برجام را برگزار کنیم ،آقای
بورل پیگیر این مساله هستند و این نشست قطعا
زمانی برگزار خواهد شد که ما از تامین دغدغههای
خود اطمینان حاصل کنیم.

اهمیت دیدار ٔروسای جمهوری ترکیه و مصر در قطر

یک کارشناس مسائل ترکیه گفت :طراحی خط لوله اسرائیل،
قبرس ،ترکیه و اروپا موجب شده تا ترکیه در چنین شرایطی تالش
کند با همه کشورهای ساحلی دریای مدیترانه شامل مصر به عادی
سازی روابط دست پیدا کند.

علی قائممقامی در تحلیل دیدار روز دوشنبه روسای جمهوری
ترکیه و مصر با وساطت امیر قطر و در پاسخ به این سوال که اهمیت
این دیدار در شرایطی که گفتوگوهای دوجانبه کاهش تنش میان
آنکارا و قاهره متوقف شده است چیست ،گفت :ترکیه در زمان
حکومت محمد مرسی از وی حمایت میکرد و پس از کودتای
عبدالفتاح السیسی در سال  ٢٠١٣روابط خود با قاهره را به سطح
کاردار کاهش داد و حتی پس از مرگ مرسی در زندان السیسی را
قاتل وی دانست .با این حال در این فاصله زمانی تجارت میان دو
کشور ادامه یافت و حجم تجارت آنکارا و قاهره بین سالهای ٢٠١۴
تا  ٢٠١٩حدود چهار و نیم تا پنج میلیارد دالر برآورد شده است.
ترکیه و مصر البته در نوامبر سال  ٢٠١٢میالدی ،مکانیسم مشورت
اقتصادی عالیرتبه را امضا کرده بودند که پس از کودتای سال ٢٠١٣
از بین رفت اما باز در میزان حدود پنج میلیارد دالر تجارت استمرار
یافت .همچنین شورای کار ترکیه -مصر در سال  ٢٠١٣در قاهره
برگزار شد.
به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :در رابطه با بحران لیبی ،مصر و
ترکیه در این کشور در مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ مصر از حکومت
طبرق و ترکیه از حکومت طرابلس حمایت کرد و با طرابلس
قراردادهای نظامی ،امنیتی و اقتصادی امضا کرد .ارتش ترکیه در
این شهر مستقر شد و از طرف دیگر مصر حکومت طبرق را تحت
حمایت خود قرار داد و عبدالفتاح السیسی گفت که اگر ترکیه به

اقدامات خود تداوم دهد ،مصر نیز ارتش خود را وارد لیبی خواهد
کرد و تنش و تضاد به این سطح افزایش یافت.
وی افزود :مسأله بعدی موضوع نفت و گاز دریای مدیترانه است
که مصر ،یونان ،قبرس ،اسراییل و امارات در خط لوله مدیترانه
شرقی سرمایهگذاری کردند تا گاز مدیترانه که اسرائیل استخراج
میکند را از طریق جزیرهای در یونان صادر کنند که آمریکا چند ماه
قبل با ادامه این خط لوله مخالفت کرد و مقرر شد به جای این خط
لوله ،خط لوله اسرائیل ،قبرس ،ترکیه و اروپا طراحی شود .در چنین
شرایطی تالش میشود که ترکیه با همه کشورهای ساحلی دریای
مدیترانه شامل مصر به عادیسازی روابط دست پیدا کند.
این کارشناس مسائل ترکیه گفت :عالوه بر این مصر به نوعی
بازار صادرات ترکیه است و نیاز دارد کاالهای خود را به ترکیه
صادر کند که این نیز از عوامل تالش دو کشور برای عادیسازی
روابط است .ترکیه نقش انتقال غالت اوکراین و روسیه را به عهده
گرفته که البته تا االن از روسیه غالتی منتقل نشده اما اوکراین از
طریق کریدور دریای سیاه غالت خود را به ترکیه منتقل میکند و
مصر هم یکی از مقاصد این غالت است و این هم نیاز دیگر مصر
برای عادیسازی روابط است .اردوغان روز دوشنبه اعالم کرد که
گفتوگوهای دو کشور در سطح وزرای خارجه پس از یک سال و نیم
که از گفتوگوی هیاتهای امنیتی گذشته جلسات دو جانبه را آغاز
کنند تا در نهایت روسای جمهور ترکیه و مصر با یکدیگر دیدار کنند.

رئیسجمهور با بیان اینکه روابط ایران و
بالروس همواره دوستانه بوده است ،گفت:
توسعه و تقویت ارتباط کشورهایی که به دلیل
تالش برای حفظ استقالل خود تحت تحریمهای
ظالمانه قرار گرفتهاند ،از راهکارهای موثر خنثی
کردن و برونرفت از تحریمها است.
سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز دیدار «رومن
گالوچنکو» نخست وزیر بالروس با بیان اینکه
روابط دو کشور همواره دوستانه بوده و در
مالقاتهای اخیر سران دو کشور بر گسترش
همکاریهای فیمابین تاکید شده است ،گفت:
توسعه و تقویت ارتباط کشورهایی که به دلیل
تالش برای حفظ استقالل خود تحت تحریمهای
ظالمانه قرار گرفتهاند ،از راهکارهای موثر خنثی
کردن و برونرفت از تحریمها است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری
اسالمی ایران با وجود تحریمهای ظالمانه و
بیسابقه پیشرفتهای چشمگیری در همه
عرصهها از جمله در زمینه اقتصادی داشته
است ،افزود :امروز ایران و بالروس ظرفیتهای
متنوع و چشمگیری برای توسعه تعامالت با
یکدیگر دارند.
رئیسی اظهار داشت :اراده جدی سران دو
کشور برای ارتقای سطح روابط فیمابین میتواند
موانع احتمالی بر سر راه گسترش تعامالت را
برطرف کند.
«رومن گالوچنکو» نخست وزیر بالروس نیز
در این دیدار با بیان اینکه رویکرد جمهوری
اسالمی ایران برای تقویت تعامالت منطقهای،
چشمانداز جدیدی پیشروی ارتقای سطح
روابط دو کشور ایجاد کرده است ،تصریح کرد:
سفر بنده به ایران پیرو تاکیدات رئیس جمهور
بالروس برای تسریع در اجرای توافقات صورت
گرفته در دو دیدار ایشان با جنابعالی انجام شده
است.
نخست وزیر بالروس با اشاره به اینکه روابط
دو کشور همواره دوستانه بوده است و تهران و
مینسک در عرصه بینالمللی نیز همکاریهای
سازندهای داشتهاند ،افزود :امروز هماهنگی
سیاسی میان دو کشور در باالترین سطح بوده
و زمان گسترش روابط اقتصادی فرارسیده است.
گالوچنکو همچنین با اشاره به رشد سه
برابری تجارت میان دو کشور در یکسال گذشته
خاطرنشان کرد :به دستور رئیس جمهور بالروس
سابقه روابط دو کشور را به دقت بررسی کرده
و نقشه راه گسترش همکاریها و سرفصلهای
ارتقای سطح روابط فیمابین را به شکل دقیق
تعیین کردهایم تا بتوانیم با سرعت آنها را اجرایی
و عملیاتی کنیم.

آمادگی ایران برای گسترش روابط
با هند

علی باقری ،معاون سیاسی وزارت خارجه
کشورمان که در چارچوب رایزنیهای سیاسی
وزارت خانه های امورخارجه ایران و هند
در دهلی نو به سر می برد ،عصر امروز با
سوبرامانیام جایشنکار ،وزیر امورخارجه هند
دیدار و گفتوگو نمود.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در این دیدار
پیوندهای تاریخی دو کشور را پشتوانه مناسبات
روبه رشد فیمابین در عرصه های سیاسی
اقتصادی و امنیتی قلمداد نمود و از آمادگی
کشورمان برای گسترش همکاری ها در سطوح
دوجانبه ای و منطقه ای خبر داد.
باقری با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت
های طرفین در راستای منافع دو ملت و مقابله
با تهدیدات مشترک ،همکاری های ایران و هند
به ویژه در عرصه های منطقه ای و بین المللی
را تحکیم بخش زیرساخت چند جانبه گرایی در
نظام بین الملل خواند.
وزیر امورخارجه هند نیز در این دیدار با تاکید
بر اهمیت رایزنیهای مستمر دو کشور از آمادگی
هند برای گسترش همکاری های فیمابین خبر
داد و بر لزوم تسریع در بهره برداری از پروژه
بندر چابهار تاکید کرد.

آیا خاورمیانه به استقبال جنگ میرود؟
روزنامه «وال استریت ژورنال» در تاریخ یکم نوامبر درباره ارزیابی اطالعاتی
عربستان سعودی گزارشی را منتشر کرد که مدعی بود ایران خود را برای حمله
نظامی آماده میکند .ایاالت متحده و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس
سطح آماده باش نظامی خود را افزایش دادهاند با این وجود ،به نگرانی عربستان
سعودی نپرداختند .اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا خطر رو به رشد
رویارویی نظامی وجود دارد امری که ناشی از روابط پیچیده متقابل در منطقه در
چارچوب تحوالت سیاسی موازی است؟
به فرارو پل راجرز استاد ممتاز مطالعات صلح در دانشگاه برادفورد در این باره
می نویسد :برای مثال ،در واشنگتن ،دولت بایدن هنوز در تالش است تا توافق
هستهای با ایران را که چهار سال پیش توسط دونالد ترامپ کنار گذاشته شد،
احیا کند .در اسرائیل یک دولت راستگرای افراطی انتخاب شده که بنیادگرایان
مذهبی یهودی را نیز شامل میشود و تاثیری بیسابقه بر سیاستگذاری اسرائیل
خواهد گذاشت .تاثیری که نظیر آن در دهههای گذشته دیده نشده است.
در مورد برجام که توافقی هستهای و با اجماع چندین کشور بود و در سال ۲۰۱۵
میالدی در دوران دولت اوباما امضا شد توانایی ایران به منظور تولید تسلیحات
هستهای را در ازای لغو برخی از تحریمها محدود میکرد و علیرغم ناقص بودن
توافقی مفید قلمداد میشد .سپس به دنبال قدرت گیری ترامپ ،او در ماه مه

 ۲۰۱۸میالدی امریکا را از آن توافق خارج ساخت و تحریمهای بیشتری را علیه
ایران اعمال کرد و قصد داشت روند احیای برجام برای جانشیناش را دشوارتر
سازد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داده که دو ماه پیش ایران دارای ذخایر
 ۵۵.۶کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح باالی  ۶۰درصد بود و هم چنین در
حال افزایش قابلیتهای غنی سازی خود بوده است .البته داشتن مواد با درجه
و غلظت الزم برای ساخت تسلیحات معادل تولید بمب نیست بمبی که ممکن
است روند ساخت آن ماههای به طول بیانجامد .با این وجود ،در اختیار داشتن
چنین موادی احیای برجام را دشوارتر میسازد .امریکا بیشتر بر روی حمایت از
اعتراضات در داخل ایران متمرکز شده است و همزمان تالش میکند صادرات
نفت ایران را تحریم کند.هیچ یک از این اقدامات چشمانداز قابل توجهی برای
موفقیت را نشان نمیدهند.
سپس با نتایج انتخابات اسرائیل مواجه هستیم که «ایتامار بن گویر» رهبر
حزب به شدت راست افراطی «قدرت یهودی» را به شهرت سیاسی رساند .حزب
تحت رهبری او یکی از چندین احزاب بنیادگرای مذهبی است اما مهمترین و
احتماال بخشی از یک ائتالف جدید حکومتی خواهد بود .بسیاری از حامیان آن
حزب با اطمینان انتظار دارند که بن گویر نخست وزیر بعدی اسرائیل باشد.

بنیامین نتانیاهو دولت بعدی کشور را تشکیل خواهد داد اما با توجه به
مشکالت حقوقیاش این ایده که بن گویر میتواند نخست وزیر شود چندان دور
از ذهن نیست .در هر صورت ،فارغ از آن که چه کسی نخست وزیر بعدی باشد
دولت آینده اسرائیل قطعا جنگ طلبتر خواهد بود.
در این میان ،نقش بریتانیا نیز مطرح خواهد شد .در طول  ۱۲سال گذشته
دولتهای محافظه کار بریتانیا نیروهای خود را در شرق سوئز از جمله در یک
پایگاه دریایی در بحرین و در تاسیسات قابل توجهی در بندر جدید در دقم در
عمان که به اندازه کافی برای پشتیبانی از ناوهای هواپیمابر بریتانیا بزرگ است
متمرکز کرده و بر حجم نیروها افزودهاند.
هم چنین ،پایگاههای نظامی کویت و قطر و یک مرکز آموزشی جنگ صحرا
برای ارتش بریتانیا در عمان افتتاح شده اند .وقوع جنگ دیگری در خلیج فارس
دور از ذهن اکثر سیاستمداران غربی است زیرا اوکراین بر دیدگاه امنیتی آنان
تسلط دارد و هر گونه پیشنهاد در مورد درگیری قریب الوقوع رد میشود .با این
وجود ،ترکیب ناخوشایند تحوالت سیاسی موازی در منطقه نشان میدهد که
ممکن است سیاستمداران دچار اشتباه شده باشند.
به طور خالصه ،برای اتفاقات غیرمنتظره آماده شوید و در صورت امکان احتیاط
کنید .با این وجود ،یک نکته واضح است :اگر یک درگیری ایجاد شود بریتانیا

در مراحل اولیه درگیر خواهد شد موضوعی که ریشی سوناک (نخست وزیر از
حزب حاکم محافظه کار) و کی یر استارمر (رهبر حزب اپوزیسیون کارگر) باید
در نظر بگیرند.

