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عمران خان:
جنگ ایران و عربستان فاجعه خواهد بود

نخســت وزیر پاکســتان در گفت وگویی به دیدگاه جوامع غربی نسبت به 
کشــورهای مســلمان پس از انقالب اســالمی ایران و تالش پاکستان برای 

میانجی گری میان ایران و عربستان اشاره کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه اشــپیگل، عمران خان، نخســت وزیر 
پاکســتان در گفت وگو با این روزنامه در پاســخ به این ســوال که واکنشش 
به اتهام سیاســت دوگانه پاکستان در منطقه با توجه به تحوالت افغانستان و 
روابط پاکستان با هند چیست، توضیح داد: این که چنین تصوری از پاکستان 
وجود دارد، مایه تاســف است. تمامش از سال های ۱۹۸۰ پس از انقالب ایران 
شــروع شد. بسیاری در غرب این دیدگاه را به کشورهای مسلمان پیدا کردند 
که انگار شــکافی میان لیبرال ها و محافظه کاران وجود داشت که یک ارزیابی 
بسیار ساختگی اســت. جوامع مســلمان تفاوتی با دیگر جوامع ندارند. تمام 
جوامع به میانه رو ها که اکثریت را تشــکیل می دهند و تندرو ها تقسیم شده 

اند. 
او درباره این که تالش پاکســتان برای میانجی گری میان ایران و عربستان 
تا چه حد پیشــرفت داشته اســت، گفت: وقتی روی کار آمدم، فورا پیشنهاد 
میانجی گری در یمن را دادم. یک فاجعه حقوق بشری بسیار بزرگ در آنجا در 
حال رخ دادن است. ابتدا با ایران سپس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
ســعودی صحبت کردم. اما نمی توان کســی را مجبور به مذاکرات صلح کرد، 

وقتی تمایلی به آن نداشته باشند. 
عمران خان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد جنگی مستقیم میان 
عربستان و ایران رخ دهد، گفت: یک فاجعه خواهد بود. برای تمام کشورهای 
دنیا به ویژه کشورهای ضعیف ویران کننده خواهد بود و قیمت نفت به شدت 

باال خواهد رفت.

ویژه

تنها امیدواران عرب پیروزی بایدن
العرب، نزدیک به عربســتان ســعودی نوشــت: برخی رهبــران عرب به 
نشــانه هایی که جو بایدن، نامزد دموکرات را در صــدر انتخابات آمریکا قرار 
می دهــد، با خوش بینــی نگاه می کنند و امیدوارند کــه رئیس جمهور فعلی 

آمریکا، برای دوره بعد، انتخاب نشود.
بــه گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده اســت: در این میان، رئیس 
جمهور فلســطین، محمود عبــاس، در صورت پیروزی بایــدن نفس راحتی 
می کشــد، چرا که با روی کار آمدن بایدن، دولت فلســطین از یک حاشــیه 
و فضای مناســب برای از ســر گیری مذاکرات و خارج شدن از انزوای فعلی، 
برخوردار می شود. با اینکه عباس اعتراضی به مذاکره با اسرائیل ندارد، اما وی 
می خواهد به عنوان طرفی صاحب دیدگاه و عقیده وارد این گفتگو شود، آنچه 

که ترامپ از وی سلب کرده است.
شکست ترامپ در رسیدن به دوره دوم ریاست جمهوری، به رئیس جمهور 
فلســطین فرصتی برای حفظ آبرو و خروج از مشکالت اقتصادی می دهد، که 
پیش از این بــا عدم ورود به مذاکرات، برای خــود و ملتش ایجاد کرده بود. 
اطرافیــان عباس می گویند که وی نگران اســت ایاالت متحده و اســرائیل و 
برخی دولت های عربی به دنبال کنار زدنش از ریاست دولت فلسطین و یافتن 
جایگزینی باشــند، که احتماال می تواند محمد دحــالن، رهبر جریان اصالح 

طلب در جنبش فتح باشد.
نزدیــکان عباس روی این مهم حســاب کرده اند که بایدن در راســتای 
بازگرداندن دو طرف فلســطینی و اســرائیلی به میــز مذاکره تالش می کند، 
همانطور که پیــش بینی می کنند دولت آینده آمریــکا، راه حل دو دولت را 

تایید کند.
محمد مشارقه، نویسنده فلســطینی بر این عقیده است که عباس، بایدن 
را ترجیح می دهد، چرا که معتقد اســت در این صورت زمان بیشتری می خرد 
و مجبور به درگیری داخلی با جنبش فتح و ارائه امتیاز به دشــمنان سیاسی 

خود نمی شود.
در ادامــه، رئیس جمهور ســوریه نیز از خروج ترامپ از قدرت خوشــحال 
می شــود، چرا که سیاســت ترامپ در قبال نظام اسد، گســترش تحریم ها و 

افزایش فشار های اقتصادی بر سوریه بوده است.
دمشــق معتقد اســت که اگر موضع گیری افراطی ترامپ نبود، اســرائیل 
نمی توانست سوریه را به هدف دائمی برای حمالت موشکی خود تبدیل کند. 
نظام ســوریه همچنین به یــاد دارد که دولت دموکــرات اوباما بود که پیش 
از ورود روســیه یا ایران، باعث بقای این نظام شــد، به این دلیل که آموزش 

معارضان سوری و ارائه تسلیحات به آن ها را متوقف نمود.
اســد از رابطه محکمی که اوباما را به ایران مرتبط می کرد، استفاده زیادی 
برد، این در حالی است که عقب نشینی آمریکا از پرونده سوریه، این فرصت را 

به ایران داد تا نفوذ خود برای نجات نظام اسد را آغاز کند.
تمام مزایایی که اوباما برای ایران فراهم کرده بود، چه در مورد سوریه و چه 
در خصوص توافق هسته ای، به دست ترامپ از میان رفت، چرا که وی اولویت 
خود را مهار نفوذ ایران قرار داد. همانطور که ترامپ بر تحریم های آمریکا علیه 
ایران و شبه نظامیان آن در لبنان و عراق، افزود، به این ترتیب، شکست رئیس 
جمهور فعلی آمریکا، به منزله یک پیروزی بزرگ برای ایران محسوب می شود.

همین مســاله در مورد قطر صدق می کنــد، که در زمان اوباما خود را یک 
وکیل منطقه ای برای استراتژی استفاده از اسالم گرایان در حکومتی که اوباما 
و وزیر خارجه اش کلینتون عهده دار آن بودند، می دانســت. اما ترامپ آمد و 

تمام معادالت را بر هم زد.
در شرایط فعلی، دوحه امیدوار است که بایدن دروازه ای باشد برای شکستن 
تحریم های ســه ســاله علیه قطر. اما این کشــور عربی باید بداند که اوضاع 
تغییر کرده اســت و دولت های تحریم کننده اش، از اوراق جدیدی برخوردار 
هســتند که رئیس جمهور آینده آمریکا-هر که باشد-نمی تواند محاسباتشان 
را تغییر دهد، از جمله سیاست های جدید دولت های تحریم کننده قطر، تنوع 

بخشیدن به شرکا و پایان دادن به انحصار خرید سالح از آمریکایی هاست.
همانطور که مســیر جدید صلح در منطقه، پس از امضای توافق های صلح 
با اســرائیل-که توســط امارات، بحرین و ســودان در حال طی شدن است- 
دولت هــای تحریم کننده قطر را حتی با مقیاس های داخلی آمریکا، در موضع 
قدرت قرار می دهد و این واقعیتی اســت که باعث می شــود فشار وارد کردن 

بایدن به نفع قطر یا ترکیه و گروه های اسالمی، دشوار باشد.

هدف شوم الیزه از توهین های گاه و بی گاه
»سید مصطفی هاشــمی« دکترای ژئوپلیتیک در یادداشتی برای دیپلماسی 
ایرانی می نویســد که از دالیلی که هر از گاهی روسای جمهوری وقت فرانسه به 
بهانه آزادی به پیامبر گرامی اســالمی توهین می کنند، این است که بعد از فتح 
اندلوس و ورود مسلمانان به این منطقه، مسلمانان با هدف ورود به اروپای مرکزی 
به ســمت اروپای شرقی حرکت کردند اما ارتفاعات نرماندی مانعی مهم در برابر 
آنها محسوب می شد و همین عامل سبب شد که فرانسه خط پایانی بر گسترش 
حضور مسلمانان در اروپای مرکزی باشد.  مضافا بر آن در سده گذشته و در زمان 
استعمار فرانسه بر کشورهای مسلمانان آفریقایی؛ بسیاری از مسلمانان برای کار 
به فرانســه مهاجرت کردند و در این کشور ساکن شدند، تبعیت فرانسه را کسب 

کردند، زندگی تشکیل دادند و در این کشور ماندگار شدند.
حضور گسترده مسلمانان در فرانســه به عنوان آخرین جبهه اروپایی و روند 
رو به رشــد جمعیت مسلمانان در فرانســه به نگرانی ها در کاخ الیزه دامن زده و 
سیاست های ســخت گیرانه ای که کاخ الیزه در سال های گذشته علیه مسلمانان 

اتخاذ کرده، مانع از افزایش نرخ جمعیت مسلمانان در فرانسه نشده است. 
در کنار این مســئله کاخ الیزه با مسئله کاهش نرخ رشد جمعیت فرانسویان 
غیرمسلمان مواجه است و این کاهش نرخ رشد جمعیت غیرمسلمانان فرانسوی 
پیر شدن نرخ جمعیت غیرمسلمانان فرانسوی را باعث شده است. پیری جمعیت 
غیرمسلمان و حرکت رو به رشد جمعیت مسلمانان فرانسوی باعث شده در صورت 
تداوم این روند، احتمال برتری جمعیتی مسلمانان فرانسه نسبت به غیرمسلمانان 

این کشور وجود داشته باشد. 
تجربه نشان داده دولت های فرانسه و روسای جمهور این کشور، هر از چندگاهی 
با حمایت از نشــریات فرانســوی درخصوص توهین به پیامبر گرامی اسالم، به 
دوقطبی شــدن جامعه فرانســه کمک می کند و دامن می زند و باعث گسترش 
خشونت در این کشور می شود. افزایش سطح خشــونت و اقدامات افراط گرایانه 
و تروریستی برای حمله به غیرمسلمانان فرانسوی از سوی مسلمانان این کشور، 
زمینه را برای اعمال فشــار و ایجاد محدودیت های بیشتر دولت فرانسه نسبت به 

مسلمانان این کشور فراهم کنند. 

پولیتیک

دیدگاه

»ســید عباس عراقچی« معاون وزیر امور 
خارجه که بــه تازگی به ترکیه ســفر کرده 
است، پس از دیدار با همتای ترکیه ای اش در 
حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: »در 
آنکارا مذاکراتی صریح و ثمربخش با ســدات 
اونال معاون وزیر امور خارجه ترکیه داشتم.«

وی ادامه داد: »ایران و ترکیه از مهمترین 
کشــورها با نقشــی غیرقابل انکار در صلح و 

ثبات منطقه هستند.«
به گزارش ایرنا، فرســتاده ویژه جمهوری 
اســالمی ایران بــرای حل و فصل مناقشــه 
قره باغ، پس از مذاکره بــا مقامات جمهوری 
آذربایجان، روســیه و ارمنستان جمعه شب 
وارد آنکارا - پایتخت ترکیه - شــد. عراقچی 
در جریان این ســفر با »سدات اونال« معاون 

وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و رایزنی کرد.
سیدعباس عراقچی فرستاده ویژه جمهوری 
اســالمی در معرفی و تبیین طرح ایران برای 
حل مناقشــه قره باغ گفت: مهمترین ویژگی 
این طرح در آن اســت که بــا واقع بینی، یک 
رویکرد منطقه ای با مشــارکت کشــورهای 

تأثیرگذار دارد.
عراقچی در ســفر اخیر خود به مسکو در 
ریانووســتی  با خبرگزاری روســی  مصاحبه 
تصریح کرد: طرح ایران مبتنی بر آن است که 
یک رویکرد منطقه ای با مشارکت کشورهای 
تأثیرگذار برای مبارزه و مواجهه با این بحران 
دارد که طبیعتاً روســیه و ترکیه از آن جمله 

است.
وی اظهار کرد: ویژگی دوم طرح، واقع بینی 
و توجــه به واقعیــات اســت؛ »همانطور که 
می دانید تاکنون سه دور آتش بس در قره باغ 

برقرار شده که شکســت خورده اند. به نظرم 
یکی از دالیلش این اســت که واقعیت منطقه 
و واقعیات میدانی در آن لحاظ نشده است.«

عراقچی اظهار کرد: طرح جمهوری اسالمی 
ایــران در واقعیت، آتش بس را به مرحله دوم 
می برد و در قدم اول بر یکسری اصول تاکید 
می کند و از کشــورهای درگیر می خواهد که 
آنهــا نیز پایبندی خودشــان را ثابت کرده و 
عماًل آنرا نشان دهند و به آن احترام بگذارند.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
افزود: این اصول شــامل اصول پذیرفته شده 
بین المللی به عالوه یک ســری اصول خاص 
که مربــوط به این بحران می شــود از جمله 
خاتمــه اشــغال، احترام بــه تمامیت ارضی، 
احترام به حاکمیت ها، اصــل تغییر ناپذیری 
مرزها که خیلــی مهم می باشــد، احترام به 
حقوق اقلیت ها، احترام به حقوق بشردوستانه، 
عــدم حمله به مراکــز و افراد غیــر نظامی، 
بازگشــت آوارگان و اصولی از این دست که 

مورد پذیرش بین المللی قرار دارد.
عراقچــی تصریح کرد: بــر پایه این اصول 
هست که می بایست مذاکرات شکل گیرند و 
حتی آتش بس نیز بر پایه این اصول شــکل 
گیرند. ما خیلی دقت کردیم که در تبیین این 
پیشنهاد، واقعیت صحنه درگیری و اهداف هر 
دو طــرف یعنی هم جمهــوری آذربایجان و 
هم ارمنســتان را در نظر بگیریم و به شکلی 
آن را طراحی کنیم که قابل پذیرش باشــد و 
کشــورهای تاثیرگذار منطقه در آن حضور و 

مشارکت داشته باشند
فرســتاده ویژه جمهوری اســالمی ایران 
افــزود: »امیدواریم این طــرح بتواند راهی را 

برای صلح پایدار در منطقه قره باغ ایجاد کند. 
البته کار به این راحتی نیســت و مشــکالت 
عدیده ای وجود دارد و دخالت هایی از خارج 
منطقه و توسط کسانی وجود دارد که چندان 

تمایلی به صلح در این منطقه ندارند.«
وی گفــت: تالش هــا و ابتــکار جمهوری 
اسالمی ایران نافی ســایر ابتکارات و تالشها 
بــرای حل و فصل این مناقشــه نیســت اما 
مــا معتقدیــم بحرانهای منطقــه ای راه حل 

منطقه ای دارند.
عراقچــی همچنیــن گفت: بــا توجه به 
اهمیت موضــوع و روابط خوبی که جمهوری 
اســالمی ایران با هر دو کشــور ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان دارد و همچنین شرایط 
و حساســیت های خاص ایــن منطقه تهران 
به طور جدی همــواره آمادگی خود را برای 
»برقراری آتش بس، آغاز گفت وگو و اســتقرار 

صلح و آرامش« اعالم کرده است.
وی افزود: در سفر به باکو، مسکو، ایروان و 
آنکارا، ابتکار و طرح جمهوری اســالمی ایران 
که مبتنی بر ســاز وکارهای منطقه ای است 
را با مقامات عالی این کشورها مطرح کرده و 

مورد گفت وگو قرار داده ایم.   
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان 
در پاســخ بــه این ســوال که چــه قدمهای 
مشــخصی را ایــران در راســتای تشــدید 
تنش نظامــی در کنار مرزهایــش بر خواهد 
داشــت، اظهار کرد: ایران از ابتدای آغاز این 
درگیری ها به دلیل همجواری با کشــورهای 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، اوضاع را 
مورد رصد قــرار داده و اقدامات و تمهیدات 
الزم را به مورد اجرا گذاشته است. جمهوری 

اســالمی ایران از توان دفاعی و نظامی خوبی 
برخوردار است و سیستمها و تجهیرات نظامی 
بومی کشورمان از قابلیت های باالیی برخوردار 
می باشــند. قطعاً در هر کجا که احساس نیاز 
شــود برای تأمین و تهیــه نیازهایمان اقدام 

خواهیم کرد.
ســفر منطقــه ای ســیدعباس عراقچــی 
فرســتاده ویژه جمهوری اسالمی ایران برای 
پیشــبرد ابتکار ایران در حل مســالمت آمیز 
مناقشه قره باغ از روز سه شنبه گذشته از باکو 
آغاز و سپس در روزهای پنجشنبه و جمعه با 
رایزنی با مقامات مسکو، ایروان ادامه یافت و  

فردا شمبه در آنکارا به پایان می رسد.
محمدجــواد ظریــف وزیر امــور خارجه 
جمهوری اســالمی درباره ابتکار ایران گفته 
بود: تهران طرحی را با تصویب مقامات عالی 
کشور برای حل دائمی مناقشه قره باغ تدوین 
کرده که در ســفر منطقــه ای عراقچی آن را 

پیگیری خواهیم کرد.
روز یکشنبه ششم مهرماه جاری درگیری 
میــان نظامیــان ارمنســتان و جمهــوری 
آذربایجان در مرزهای مشــترک دو کشور از 

ســر گرفته شد و دو طرف همدیگر را آغازگر 
حمله عنوان کردند.

پــس از درگیری های نظامــی چند روزه 
ماه جوالی )اواســط تیرماه( بیــن نیروهای 
جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان که منجر 
به تلفــات جانی از هر دو طرف شــد، جنگ 
لفظــی و برخی تحرکات دیپلماتیک به تنش 
در منطقــه قفقاز دامن زد؛ به طوری که بروز 
برخــورد نظامی میان این دو کشــور را قابل 
پیش بینی کرده بود. دو کشور چندین دهه بر 
سر مالکیت منطقه قره باغ با یکدیگر اختالف 

دارند.
در ســال ۱۹۹۴ میــالدی، بــه دنبــال 
درگیری های چهارســاله نظامی دو کشــور، 
برخی دولت های اروپایی و منطقه برای پایان 
دادن به منازعات ارضــی میان باکو و ایروان 
وارد عمل شــدند و ســرانجام با میانجیگری 
گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا 
)روسیه، آمریکا و فرانســه(، آتش بس میان 
طرفین مناقشه برقرار شد اما تالش های بین 
المللی برای حل مســالمت آمیز این مناقشه 

تاکنون نتیجه ای نداشته است.

عراقچی تاکید کرد

واقعبینیتهراندربارهمناقشهقرهباغ

اکسیوس بررسی کرد

سرنوشت مبهم برجام در دولت آینده آمریکا

تحلیل انگلیسی از رفتار بایدن و ترامپ مقابل ایران

»ارنست مونیز« وزیر انرژی سابق آمریکا که 
در مذاکره برای امضا توافقنامه نقش مهمی ایفا 
کرده بود، گفت که نخستین بار، حدود شش ماه 
طول کشــید تا ایران کامال برجام را اجرا کند. 
این بدان معناســت که بازگشت کامل ایران به 
تعهدات برجامی اش درســت در زمان روی کار 

آمدن دولت بعدی در تهران خواهد بود.
»اکســیوس« در تحلیلی نوشــت که حضور 
ادامه دار ترامپ در قدرت به معنای پایان برجام 
خواهد بود،  اما پیروزی جو بایدن هم لزوماً این 

توافق را نجات نمی دهد.
به گزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده 
اســت: نجات برنامه جامع اقدام مشترک 2۰۱5 
)JCPOA( در صــدر اولویت هــای سیاســت 
خارجی بایدن قرار گرفته اســت. وی می گوید 
پس از بازگشت ایران به توافق دوباره وارد توافق 
شــده و از آن به عنوان مبنایی برای مذاکره در 
مورد توافقی گسترده تر و در عین حال طوالنی 

مدت با ایران استفاده می کند.
ترامپ در ســال 2۰۱۸ آمریــکا را از توافق 
بیرون کشــید و تحریم ها را دوبــاره علیه ایران 
اعمال کرد تا اقتصاد ایران تحت کمپین فشــار 
حداکثری زیر بار فشــاری شــدید قــرار گیرد. 
ترامــپ ادعا می کند کــه با به زانــو درآوردن 
ایران ســرانجام این کشــور را به میــز مذاکره 
بازمی گرداند، اتفاقی که البته هنوز نیفتاده است.

ایران همچنان عضوی از برجام اســت اما از 

ماه مه گذشته به طور سیستماتیک آن را نقض 
می کند. این به معنای دســتیابی قریب الوقوع 
ایران به ســالح هسته ای نیست، اما تهران زمان 
دســتیابی خود را از یک سال به سه ماه کاهش 

داده است.
کشــورهای اروپایی امضا کننــده این توافق 
یعنی فرانســه، آلمــان و انگلیــس ناامیدانه در 
تالشــند تا برجام را نجات دهند. یک دیپلمات 
اروپایی در ماه ســپتامبر به آکسیوس گفت که 
پیش بینی می کند که اگر این توافق فقط چند 
ماه دیگر جان سالم به در برد، بتوان آن را حفظ 

کرد.
دولت ترامپ در تالش اســت تــا با احمال 
حداکثری تحریم ها برجــام را به نابودی کامل 
بکشــاند. راب مالی، مشاور ســابق باراک اوباما 
در خاورمیانــه و رئیس کنونی گروه بحران بین 
المللــی، می گوید که تالش ها برای نجات برجام 
فقط در صورت پیروزی بایدن در 3 نوامبر شدت 

خواهد گرفت.
در این بین سیاســت داخلــی ایران ممکن 
اســت چالش برانگیزترین موضوع باشد. دولت 
اصــالح طلب رئیس جمهور حســن روحانی به 

شــدت تضعیف شــده و انتظار می رود تندروها 
پس از انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن آینده 

دولت را به دست بگیرند.
محمد جواد ظریف وزیــر امور خارجه ایران 
می گوید اگر آمریکا بــه برجام بازگردد ایران به 
آن عمل خواهد کرد اما اصــرار دارد که تهران 
هیچ درخواست اضافی از سوی آمریکا را بررسی 
نخواهد کــرد و انتظــار دارد غرامتی هم برای 

تحریم های ترامپ دریافت کند.
انداز توافقنامه  ظریف ماه گذشــته چشــم 
بعــدی حتی یــک توافق که فقط بــرای عقب 
انداختن بندهای غروب برجام طراحی شده بود، 
را رد کرد. وی به شورای روابط خارجی گفت: ما 
بیش از هر چیز زمان بیشــتری را صرف مذاکره 

درباره این محدودیت ها کردیم.
مالی می گوید: موانعی در این مســیر وجود 
دارد، خواسته هایی که ممکن است ایران داشته 
باشد، سیاســت  داخلی خود ما، روابط پیچیده 
تری که اکنون واشنگتن با روسیه و چین دارد؛ 
همه اینهــا موضوعاتی مهم هســتند. بنابراین 

مسیر هموار نخواهد بود.
ارنســت مونیز، وزیر انرژی سابق آمریکا که 

در مذاکره برای امضا توافقنامه نقش مهمی ایفا 
کرده بود، گفت که نخستین بار، حدود شش ماه 
طول کشــید تا ایران کامال برجام را اجرا کند. 
این بدان معناســت که بازگشت کامل ایران به 
تعهدات برجامی اش درســت در زمان روی کار 

آمدن دولت بعدی در تهران خواهد بود.
مونیــز گفت کــه برای یــک مذاکره جدی 
احتماالً باید منتظر رئیــس جمهور جدید بود. 
وی افــزود که یک برجام تجدید حیات شــده 
این اطمینان را به جهانیان می دهد که ایران به 

دنبال ساخت سالح هسته ای نیست.
در حالــی که اقدامات راســتی آزمایی برای 
مدت نامعلومی باقی خواهد ماند، محدودیت های 
مربوط به مواد و تأسیســات هسته ای ایران طی 
چند سال آینده از بین می رود. محدودیت تأمین 
اورانیوم غنی شده در ایران بزرگترین محدودیت 
هســته ای از نظر مونیز در سال 2۰3۰ منقضی 
می شــود. مونیز می افزاید که در مذاکرات آینده 
نگرانی های منطقه ای باید بیشتر مورد توجه قرار 

گیرد.
دو راه به جلو

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یکی از 

تأثیرگذارترین منتقدان توافق سال 2۰۱5 بود. 
او از گمانه زنــی در مورد معنای پیروزی بایدن 
برای سیاســت آمریکا در مورد ایران خودداری 

کرده و امیدوار به پیروزی ترامپ است.
و  اســرائیلی ها، ســعودی ها  مالی می گوید: 
اماراتی ها مخالف بازگشــت به برجام هســتند. 
آنها بــه این واقعیــت اعتراض دارنــد که این 
توافق مســئله موشــکی ایران، نیروهای نیابتی 
یا فعالیتهای منطقه ای گسترده تر آن را محدود 

نمی کند.
ترامپ خواســتار مذاکره ایــران در همه این 
حوزه ها به عنوان بخشــی از هر توافق احتمالی 
شــده است و ادعا می کند که در صورت انتخاب 

مجدد تهران مجبور به انجام آن خواهد شد.
الیوت آبرامز، نماینده ترامپ در امور ایران به 
تازگی به سی ان ان گفت که ایرانی ها مجبور به 

مذاکره هستند.
همانند بسیاری از موضوعات دیگر، مبارزات 
انتخاباتــی بایدن بر لزوم بازیابی اعتبار آمریکا و 

اتحاد آن تأکید دارد.
تونی بلینکن، مشــاور ارشد سیاست خارجی 
بایدن، ایــن هفته گفت: اگر ایــران تصمیم به 
خروج از برجام نگیرد، فکر می کنم دنیا می تواند 
این مســئله را حل کند. اگر ایران در این زمینه 
مشارکت کند، حداقل ما می توانیم با افرادی که 
در وهله اول به ما کمــک کردند، دوباره توافق 

را احیا کنیم.

یک اندیشکده انگلیسی در تحلیلی به مواضع 
احتمالی جو بایدن و دونالد ترامپ درباره روابط 
تهران-واشــنگتن پــس از پیــروزی هر یک در 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخت.
اندیشکده RUSI )مطالعات امنیتی و دفاعی 
انگلیس(، روابط ایران و آمریکا در یک بن بســت 
قرار دارد. اعمال فشــار واشــنگتن برای از بین 
بردن توافق هســته ای با تــالش آن برای اعمال 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران، آخرین شور 
و حــرارت کارزار فشارحداکـــثری آمریکا علیه 
ایران بود. ایران با تشــویق اروپــا موضع »صبر 
اســتراتژیک« را اتخاذ کرده اســت که شــامل 
عدم درگیر شــدن یا واکنــش دادن به اقدامات 
آمریکاســت و گمان برده می شود که حداقل تا 
پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته 

بعد به قوت خود باقی باشد.
در این گزارش بــا بیان این که احتمال دارد 
دونالد ترامــپ رئیس جمهور فعلــی آمریکا در 
دور دوم ریاســت جمهوری نیز پیروز شــود، در 
ایــن مورد، برای ایران دو ســناریو تعریف کرده 
و آمده اســت: اول این که ممکن اســت ترامپ 
به سیاست کارزار فشار حداکثری اش ادامه دهد. 
همچنین این احتمال هم وجود دارد ترامپ که 
از نگرانی های پیروزی مجدد در انتخابات رهایی 
یافته اســت، یک اســتراتژی دیپلماتیک معتبر 
بــرای تعامل با ایران به کار ببندد. اولین روند به 
درگیری آشــکار میان دو کشور منتهی می شود. 
اگرچه ممکن نیز هســت ایران بــه این نتیجه 
برســد که برای تعامل با ترامپ و رهایی از فشار 
اقتصادی، مذاکــره کند. ایران به احتمال زیاد با 

مذاکرات غیرمســتقیم برای تنش زدایی موافقت 
خواهد کرد.

در ادامه این گزارش بــا بیان این که ترامپ 
خواهــان مذاکــرات مســتقیم و توافقی بزرگ 
خواهد بود اما مجبور است حداقل در ابتدای کار 
برای غلبه بر تهدید کارزار فشارحداکثری و ترور 
سردار  قاسم سلیمانی به مذاکرات غیرمستقیم از 
طرف یک میانجی رضایت دهد، ادعا شده است: 
در تهران بسیاری بر این باورند که تنها والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه برای میانجیگری 
مورد اعتماد دو طرف است. با در نظر گرفتن این 
که ترامپ از آغاز کردن جنگی دیگر برای آمریکا 
بیزار اســت، ایران احتماال تهدیــد به درگیری 

خواهد کرد تا او امتیازاتی انحصاری بدهد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: 
اگر جــو بایدن در انتخابات پیروز شــود، انتظار 
می رود دولت او مواردی را که در مقاله شــبکه 
سی.ان.ان بایدن در ماه سپتامبر ذکر شده است 
را در پیــش بگیــرد که یکی از آن ها بازگشــت 
به توافق هســته ای همراه با انتظار از سرگیری 
پایبندی کامل ایران به تعهدات هســته ای اش 
می باشــد. آمریکا پس از آن بــه دنبال مذاکرات 
بیشــتر برای افزایش گســتره برجام خواهد بود 
و به مســائل گســترده تری در منطقــه خواهد 
پرداخت. بســیاری در واشنگتن بر این عقیده اند 

کــه انتظار اعتراض کنگره آمریکا و متحدان این 
کشور در خاورمیانه به این تصمیم یا درخواست 
برای به کارگیری وسیله نفوذ ایجاد شده توسط 
ترامپ برای امتیازگیــری قریب الوقوع از تهران 
بیش از حد خوش بینانه اســت. این استدالل ها 
همین حاال هم موجب ایجاد این حالت در ایران 
شــده اند؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و 
مجید تخت روانچــی نماینده ایران در نیویورک 
گفته اند که ایران خواستار جبران خسارات به بار 
آمده در اثر خروج آمریکا از توافق هسته ای است.

در این گــزارش با بیان این کــه یک عامل 
مهــم، بزرگی پیروزی بایــدن خواهد بود، آمده 
است: اگر مقیاس این پیروی کوچک باشد و اگر 
جمهوری خواهان در مدت ۴ نوامبر و 3۰ ژانویه 
کــه فاصله زمانی پیروزی یک نامزد در انتخابات 
و روی کار آمدن او در دولت اســت، در مجلس 
نماینــدگان آمریکا پیشــرفتی حاصــل کنند، 
این موضوع موجب محــدود کردن توان رئیس 
جمهور جدید در انجام دادن اقدامات برجسته در 
سیاست خارجی خواهد شد. سپس کاخ سفید به 
در پیش گرفتن یک موضع سیاســی بی خطر در 
برابر ایران خواهد شد، اگرچه پیشنهاد »پایبندی 
بــرای پایبنــدی« یک رونــد کند می شــود، 
برجام)توافق هسته ای( کم کم پس وپیش می رود 
و  چشم انداز گســترش آن یا دربرگیری مسائل 

گسترده تر منطقه ای یا موشکی بعید خواهد بود. 
نتیجه احتماال تکیه آمریکا بر تحریم ها، دور زدن 
خط قرمزهای واشنگتن توســط ایران و اعمال 
فشــار آن بر آمریکا در منطقه برای امتیازگیری 

خواهد بود.
اما اگر از طرف دیگر بایدن پیروزی قاطعانه ای 
داشته باشد و دموکرات ها در مجلس نمایندگان 
یا ســنا پیش رفتی حاصل کنند، رئیس جمهور 
جدیــد از همان ابتدا فضای چشــم گیری برای 
مانور خواهد داشــت. بایدن دقیقا مطابق وعده 
انتخاباتی اش در موضع مقابله با مقاومت کنگره 
و فشــار متحدان آمریکا برای بازگشت به برجام 

قرار می گیرد.
نتیجه آن چه در واشــنگتن بازگشت شسته 
و رفتــه به این توافق از ســوی دو طرف خوانده 
می شــود، مثبت ترین ســناریوی احیای برجام 
و ایجاد زمینه گســترش آن خواهد بود. هرچه 
»پایبندی برای پایبندی« سریع تر اتفاق بیافتد، 
بایدن بیشــتر قادر خواهد بود بر مقاومت غلبه 
کرده و روابط ایران-آمریکا را بر اســاس روندی 
ســازنده ایجاد کند. مهم اســت که اشاره شود 
روندی که بایدن انتخاب خواهد کرد احتماال بر 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن 2۰2۱ 
نیز تاثیر خواهد گذاشــت که برای موضع آینده 

ایران اهمیت دارد.

»خلع سالح« یکی از آرزو های متعالی بشریت 
است که عملیاتی شدن آن درشرایط کنونی قابل 
تصور نیست. برخی گزارش ها همزمان با برگزاری 
هفته جهانی خلع سالح )2۴ تا 3۰ اکتبر( حاکی 
اســت: منغعت طلبی قدرت هــای جهان باعث 
پرشدن زرادخانه تســلیحاتی برخی کشورهای 
کم ظرفیت خاورمیانه و دامــن زدن به تنش ها 

شده است.
به گزارش ایرنا، کاهش خشــونت در عرصه 
جهانی به دغدغه بــزرگ جامعه جهانی تبدیل 
شــده اســت اما منفعت طلبی برخی کشورها 
برای جذب ســود اقتصادی از کنــار دامن زدن 
به اختالفات و تحریک شکاف ها موجب می شود 
که هــر روز بر میزان بی ثباتی و منازعات افزوده 
شود. عطش سیری ناپذیر قدرت های جهان برای 
فروش تسلیحات در کنار میل برخی دولت های 
بی ثبات و لرزان برای تحکیم پایه های حکومت 
خود باعث شــده اســت که بازار خرید و فروش 
ســالح به عرصه ای پررونق حتــی در دوره های 

رکود اقتصادی تبدیل شود.
اگرچــه کشــورهای جهان بنا بــر تصویب 
سازمان ملل متحد هرساله  از2۴ تا 3۰ اکتبر را 
»هفته خلع سالح« می نامند اما روندها از رونق 
و تقویت بازار جهانی تســلیحات خبر می دهند. 
همه دولت ها به خوبی آگاه هستند رویه ای که 
اکنون قدرت های جهان به ویژه ایاالت متحده در 

پیش گرفته عملی شدن چنین خواسته ای یعنی 
برچیدن تســلیحات را به آرزویی دست نیافتنی 

تبدیل کرده است.
بازار جهانی تسلیحات رکود نمی شناسد 
آمار دقیقی از  میزان فروس ساالنه تسلیحات 
و درآمــد ناشــی از آن در جهان وجــود ندارد. 
شبکه خبری »سی.ان.بی.ســی« آمریکا ارزش 
این بازار را ساالنه سه تریلیون دالر می داند و در 
بدبینانه ترین حالت این بازار تا چندصد میلیارد 
دالر برآورد می شود. بنابراین نمی توان به صورت 
قطعی درآمد واقعی کشورها و شرکت ها را بیان 

کرد.
بهترین راهی که موسســه های پژوهشــی 
انتخاب می کنند بیان نتیجه بررســی به صورت 
نسبت است. »موسسه تحقیقات بین المللی صلح 
اســتکهلم« )SIPRI( در گزارشــی به بررسی 
روند ها در بازار تســلیحات جهــان در دو بازه 5 
ســاله پرداخته و آورده اســت: حجم تجارت در 
این بازار در پنج ســال اخیر بیشــتر از 5 درصد 
نسبت به سال های 2۰۱۰ تا 2۰۱5 بزرگتر شده 
است. این حجم نسبت به ســال های 2۰۰5 تا 
2۰۱۰ بیش از 2۰ درصد گســتردگی بیشتر را 
نشــان می دهد. ایاالت متحده، روسیه، فرانسه، 

آلمان و چین بزرگترین تولید و صادر کنندگان 
تسلیحات در جهان هستند و در مقابل کشورهای 
عربستان سعودی، هند، مصر، استرالیا و چین هم 
برزگترین واردکنندگان سالح در پنج ساله اخیر 

بوده اند.
نکته جالب و تاســفبار بــرای خاورمیانه آن 
است که در دوره پس از سال 2۰۱5 تاکنون این 
منطقه بیشترین رشــد فعالیت را در بازار سالح 
داشــته و نسبت به سال های قبل از آن بر حجم 
خرید کشورهای این منطقه بیشتر از ۶۰ درصد 
افزوده شده است. این در حالی است که فروش 
ســالح به آفریقا در همین دوره ۱۶ درصد، قاره 
آمریکا ۴۰ و به آسیا و اقیانوسیه حدود ۸ درصد 

کاهش داشته است.
بررسی موسسه پژوهشی فوق نشان می دهد 
که ایاالت متحده بیشترین سهم را در بازار فروش 
تســلیحات جهان در اختیار دارد. بین سال های 
2۰۱5 تا 2۰۱۹ این کشور 3۶ درصد از این بازار 
را به خود اختصاص داد. در این میان عربســتان 
سعودی بزرگترین مشتری سالح های آمریکایی 
بوده و 25 درصد از تولیدات ســالح واشنگتن را 
خریداری کرده اســت. در رتبه بعدی استرالیا و 
امارات هر کدام با دراختیار داشتن ۹ و ۶.5 درصد 

در رده دوم و سوم قرار داشتند.
در بازار جهانی تسلیحات، روسیه با در اختیار 
داشتن 2۱ درصد بازار در رده دوم قرار دارد. هند 
با دریافت 25 درصد از سالح های روسی در رتبه 
اول مشــتریان این کشــور حضور داشت. چین 
نیز ۱۶ و الجزایر ۱۴ درصد  ســالح تولیدشده از 
سوی مسکو را خریداری کرده اند و از این منظر 
در رده های بعدی قرار دارند. فرانســه رتبه سوم 
تولیدکنندگان بزرگ سالح در جهان را با سهم 
حدود ۸ درصدی بازار در اختیار دارد. مهمترین 
مشــتری سالح پاریس، مصر با خرید 2۶ درصد 
سالح تولیدی در فرانسه است و پس از آن قطر و 
هند به ترتیب با سهم ۱۴درصدی قرار می گیرند.

آلمان نیز از بزرگترین فروشــندگان ســالح 
در بازار جهانی این کاالی مرگبار اســت که 5.۸ 
درصد عرضه بازار را تامین می کند. کره جنوبی، 
یونــان و الجزیره به ترتیب با ۱۸، ۱۰ و ۸ درصد 
خرید از تسلیحات برلین در رده های اول تا سوم 

بزرگترین مشتریان سالح این کشور قرار دارند.
چیــن پنجمین کشــور فروشــنده بزرگ 
تســلیحات در جهان اســت کــه 5.5 درصد از 
نیاز بازار ســالح را پوشش می دهد. پاکستان با 
35درصد، بنــگالدش 2۰ و الجزیــره با حدود 

۱۰ درصد در رده نخســت مشتریان بزرگ پکن 
هستند

در رده هــای بعــدی این فهرســت نام هایی 
همچون بریتانیا، اســپانیا، اسرائیل، ایتالیا و کره 
جنوبی قرار دارد. جالبتر آنکه کشور سوئیس که 
به صلح و آرامش معروف است و خود را سردمدار 
تالش ها در کاهش تنــش در جهان می داند در 
رده سیزدهمین کشور تولیدکننده بزرگ سالح 

در جهان قرار دارد.
تبدیل خاورمیانه عربی به زرادخانه 

بزرگ جهان
خاورمیانه در دوره پس از جنگ جهانی دوم 
و به ویژه به واســطه دالرهــای نفتی که حکام 
عربــی آن به دســت آورند جایــگاه ویژه ای در 
بازار تسلیحات جهان داشته است. این پول های 
نفتی نه تنها برای رفاه و توســعه کشــورهای 
منطقه استفاده نشد بلکه تنها به رونق اقتصادی 
کشورهای غربی به ویژه آمریکا کمک کرده اند. 
دالرهای نفتی اعراب یا برای ســرمایه گذاری و 
خرید بنگاه های اقتصادی به ویژه آمریکا به کار 
گرفته شــدند و به صورت مستقیم به تقویت و 
بقــای آنها کمک کردند یا اینکــه با خریدهای 
هنگفت نظامی به ویــژه از ایاالت متحده چرخ 
صنایع نظامی و تحقیقاتی این کشور را به حرکت 
در آورده اند و بسیاری از آن ها را از ورشکستگی 

نجات دادند.

تبدیل خاورمیانه عربی به زرادخانه بزرگ جهان


