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دلیل اعزام سفیر جدید ایران به صنعا
وزیر امور خارجه با اشــاره به اعزام سفیر جدید ایران به صنعا، گفت: اتفاق 
عجیبی نیفتاده است، ایران سفارت مستقر در صنعا داشت و به دلیل بیماری 

سفیر قبل، آقای ایرلو به عنوان سفیر جدید به یمن اعزام شد.
به گزارش ایســنا محمدجواد ظریف بــه خانه ملت، در خصوص موضوعات 
مطرح شــده پیرامون اعزام »حسن ایرلو« ســفیر جدید ایران به صنعا، گفت: 
ارتباطات جمهوری اسالمی ایران و یمن خوب و راهبردی است. سفارت ایران 
در صنعا مســتقر بــود، هرچند مدتی امکان رفت و آمــد نبود اما ما در صنعا 

سفیر داشتیم.
وی تصریح کرد: اتفاق جدید یا نگران کننده ای رخ نداده اســت. جمهوری 
اســالمی ایران سفارت مســتقر در صنعا. ســفیر قبل ایران در صنعا به دلیل 

بیماری به کشور بازگشت لذا ما سفیر جدید به صنعا اعزام کردیم.

ویژه

تدارک نشست آستانه
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه از تالش تهران، مســکو و آنکارا برای 

برگزاری نشست روند آستانه بر سر موضوع سوریه خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از تاس، »ماریا زاخارووا« ، سخنگوی وزارت خارجه 
روســیه روز پنج شنبه اعالم کرد که ایران، روسیه و ترکیه در حال کار بر روی 

برگزاری روند آستانه در خصوص مسئله سوریه هستند.
وی اعــالم کرد که بــه دلیل همه گیری ویــروس کرونا تاریــخ برگزاری 

پانزدهمین نشست بین المللی بر سر سوریه باید به تعویق می افتاد.
زاخــارووا تصریح کرد: ما تالش داریم تا از وقفه اجباری ایجاد شــده برای 
همفکری با شــرکایمان به منظور پر کردن نشست های آستانه با موضوعات و 
گفت وگوهای مســتحکم برای فائق آمدن بر مشکالت موجود استفاده  کنیم تا 

محتوای این نشست ها نه تنها مهم بلکه تاثیرگذار و سازنده نیز باشد.

بی اعتنایی االزهر به دستورات السیسی

امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم 
را متفاوت از سال های گذشته منتشر می کند، چرا که امسال آگاهی بیشتری از 
او و دیدگاه هایش دارد. در دیداری که در تهران با او داشــتم متوجه شدم که او 
ایران را دوست دارد، طرفدار انقالب اسالمی است »چرا که با ظلم مخالف است« 
و می گوید حکومت سابق ایران را که حکومت شاهنشاهی بوده، حکومت ظالمی 
می دانسته که اراده ای از خود نداشته است. با سیاست های امریکا مخالف است 
و آن را در جهت استثمار کشــورهای دیگر و تصاحب اختیار و توانایی هایشان 
می داند اما واقعگراســت و اعتقاد دارد نمی توان امریکا را نادیده گرفت. می گوید 
در طول بیســت سال ســفر مداومی که به امریکا داشته و با مقام های مختلف 
فعلی و ســابق امریکایی در ارتباط بوده و گفت وگو داشــته اســت، امریکا را 
خوب می شناســد. امریکا را به خاطر مردمان خوبش، دنیای پیشــرفته اش و 
زندگی مدرنش دوســت دارد، اما همواره به سیاســت های سلطه جویانه امریکا 
انتقاد داشــته اســت. او همچنین می گوید که ارزش قلمش را باالتر از هر چیز 
می داند و هرگز حاضر نیســت آن را بفروشد. نعوم همچنین گفت با وجود این 
که می توانسته از سال ها قبل شناسنامه امریکایی بگیرد اما این کار را برای خود 
خفت می داند و هرگز حاضر به انجام این کار نشــده است و هر دفعه مانند هر 
شهروند لبنانی به سفارت امریکا می رود و برای سفر به این کشور ویزا می گیرد. 
ســرکیس نعوم حدود دو ماه قبل از این که به امریکا برود و یادداشــت های 
هر ســاله اش را تهیه کند، در ایران بود. برای همین توانســتیم امســال با او 
هماهنگ کنیم که بر خالف دو ســال اخیر، یادداشت هایش را به طور کامل در 
اختیار ما قرار دهد تا شامل محدودیت هایی که روزنامه النهار برای خوانندگانش 
ایجاد کرده اســت، نشویم. در این جا دیپلماسی ایرانی آخرین بخش از سلسله 

یادداشت های سرکیس نعوم را منتشر می کند:
در دیدارم با یکی از »اماراتی های« ســاکن واشــنگتن که با دقت و به حد 
کفایت و جدیت آنچه می گذرد را زیر نظر دارد و روابط نزدیکی با بســیاری از 
مقامات عالی رتبه امریکا دارد و از تجربه آنها و بســیاری از اتفاقاتی که پشــت 
پرده می گذرد، خبر دارد، گفتم: »از اخوان المســلمین و مصر و االزهر شــریف 
گفتی. ما همیشــه می بینیم که با وجود اعتدالی که در مواضع االزهر هســت، 
نوعی رویارویی نه چندان داغ بین آن با عبد الفتاح السیســی، رئیس جمهوری 
مصر بر سر تفسیرهای دینی و اجتهادهای قدیمی که ربطی به به کالم پروردگار 
در قرآن کریم ندارد، وجود دارد. رئیس جمهوری مصر بررســی مجدد مســائل 
را خواســتار شــده و اینکه نوعی به روز رسانی صورت بگیرد و پوشش دینی از 
بسیاری از مسائلی که تروریست ها بهانه کارهایشان قرار داده اند، برداشته شود، 
در حالی که االزهر این خواســته را رد کرده است. به نظرت دلیل این رویارویی 

نه چندان داغ میان االزهر و سیسی چیست؟«
جواب داد: »دلیلش این است که االزهر بر حفظ استقالل خود که از قرن ها 
پیش به دست آورده است، اصرار دارد، نمی خواهد کسی چه قدرت رسمی کشور 

چه هر گروه داخلی یا خارجی دیگر بر آن مسلط شود.«
نظر دادم: »بعضی مصری ها که اتفاقا بعضی از آنها سمت های »رسمی« دارند، 
می گویند که نفوذی از ســوی »اخوان المســلمین« در االزهر از مدت ها پیش 
وجود داشته است و گرنه مصر واقعا مثل سابق مذهبی محسوب نیست که اآلن 
بعضی از مردمش شعبه ای از اندیشه تروریسم دینی را پذیرفته اند. و می گویند 

که این مساله به نوعی بر ارتش مصر به نوعی تاثیر می گذارد.«
گفت: »واقعیتش من چیزی در این زمینه نمی دانم.«

گفتم: »در آخر اخوان جماعت خودشــان را در مصر به دســت مصری ها و 
دیگران تاسیس کردند و در خارج از آن هم گسترشش دادند. همچنین بسیاری 
از گروه های تروریســتی که در پشــت دین خود را قایم کرده اند نیز از رحم آن 
خارج شــده، و در دنیای اسالم منتشر شــده و این چیزی است که خیلی ها بر 

آن تاکید کرده اند.«
گفــت: »این حرف صحیح اســت. اما ما و مصر به عنوان کشــور و االزهر و 

عربستان سعودی به این اعتبار که آنها دشمنمان هستند با آنها می جنگیم.«
پرسیدم: »آیا موضوع اعالم »معامله قرن« بعد از انتخابات اسرائیل که هنوز 
نهایی نشده [در آن موقع نهایی نشده بود] و بعد از  انتخابات ریاست جمهوری 

امریکا تمام خواهد شد؟«
با خنده جواب داد: »این »معاملــه« چارچوبی مکتوب دارد. چرا اآلن اعالم 
نمی شــود؟ برای این که انتخابات برای »بی بی« نتانیاهو و ترامپ وجود دارد. 
البتــه نتانیاهو اول از همه از آن اســتفاده کرد اما نه به انــدازه کافی. و ترامپ 
تالش می کند از آن استفاده کند. اما با مشکالت بسیار خطرناکی مثل گسترش 
ویروس »کرونا« و مثل مشکل نفت که زیر سایه اختالفات روسیه و عربستان به 
وجود آمد، همچنین مثل سقوط قیمت سهام امریکا بعد از موفقیتی که ترامپ 
در این زمینه به دســت آورده بود که اکنون باعث شــده همه نسبت به اقتصاد 
نگران شــوند، اقتصادی که ترامپ موفقیت هایی در آن به دســت آورده بود و 
می توانست جایگاهش را برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تضمین کند. 
به هر حال هیچ راه حل مسالمت آمیزی میان »بی بی« و »ابو مازن« )محمود 
عباس، رئیس حکومت خودگردان فلســطینی( وجود ندارد. در حالی که اگر ابو 
مازن »پرید« یا »رفت« چه کســی جایــش را خواهد گرفت؟ هیچ کس. و این 

مشکلی است.«
بعد از آن از لبنان صبحت شــد. در پایان صحبتهایمان این اماراتی مشهور 
مقیم واشنگتن گفت: »امارات و عربستان و امریکا در گذشته به گونه ای تحرکات 
خود را تنظیم می کردند که حمایت از لبنان باشد و مردم هم از آن سود ببرند، 
برای همین لبنان به خارج تکیه داشت و هیچ کاری جز این که خارج به او بگوید 

انجام نمی داد. اآلن کسی آمادگی ندارد چیزی به لبنانی ها بدهد.«
نکته: »امارات و عربستان و امریکا از لبنان در گذشته حمایت کردند اما اآلن 
هیچ کس حاضر نیســت به ملت لبنان کمک کند برای این که اآلن »نسبتا به 

خود متکی« شده است و مثل سابق به حرف کسی گوش نمی کند.«

رویداد

پولیتیک

»محمدجــواد ظریف« وزیــر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایــران بامــداد جمعه با 
انتشــار پیامی توئیتری، گزارشی از دیدارها 

و سخنرانی خود در کشور ونزوئال ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، ظریف با انتشار تصاویری 
از مالقات های خود در کاراکاس، نوشــت: در 
ونزوئال با رئیــس جمهوری نیکوالس مادورو، 
معاون رئیس جمهوری رودریگز، وزیر خارجه 
آرئاســا و دیگر وزرای ونزوئالئی در خصوص 

گسترش روابط دوجانبه مالقات داشتم.
وی افزود: همچنین در موسســه ساموئل 
رابینســون در ارتباط بــا تاکتیک های ایجاد 
رعب  آمریکا و غرب در راســتای تالش برای 
متوقف کردن مسیر تاریخ به سوی یک جهان 

پسا غربی سخنرانی کردم.
»محمدجواد ظریف« وزیــر خارجه ایران 
گفت که دوره هژمونی غرب به پایان رســیده 
است و آمریکا و متحدانش نمی توانند آنچه را 

که در دنیا رخ می دهد، کنترل کنند.
به گزارش رویترز نوشت: ظریف پنجشنبه 
در نشستی مشترک با »خورخه آرئاسا« وزیر 
خارجه ونزوئــال در کاراکارس بــا تمجید از 
مقاومت »نیکوالس مادورو« رییس جمهوری 
ونزوئال در مقابل کارزار آمریکا برای برکناری 
وی گفت که دوره »هژمونــی غرب به پایان 

رسیده است«.
ظریف افزود: امــروز، آمریکا و متحدانش 
نمی تواننــد آنچه را کــه در دنیا رخ می دهد، 

کنترل کنند. آنها کنترل را از دست داده اند.
به نوشته رویترز، وزیر خارجه ایران تأکید 
کرد که آمریکا نمی تواند به کشــورهای دیگر 

نشان دهد که چگونه از حقوق شهروندانشان 
دفاع کنند.

در همین حال، نشریه ونزوئالیی اولتیماس 
نوتیسیاس نوشت: آرئاسا در نشست مشترک 
»ایران و ونزوئال در دفاع از جهان نوین در حال 
شکل گیری«  که با حضور ظریف برگزار شد، 
بر روابط راهبردی و همبستگی بین جمهوری 

اسالمی ایران و ونزوئال در برابر اعمال اقدامات 
قهری و غیرقانونی و سیاســت های متجاوزانه 

دولت آمریکا تأکید کرد.
پس از این نشســت، ظریف روز پنجشنبه 
در کاراکاس به دیدار رئیس جمهوری ونزوئال 
رفت و مورد استقبال گرم و صمیمانه نیکالس 
مادورو قرار گرفت. رئیس جمهوری ونزوئال پس 

از دیدارش با ظریف در توییتی نوشت: امروز 
)۵ نوامبر( لذت پذیرایی از بازدید محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران را 
داشتم. این بازدید روحیه تزلزل ناپذیر روابط 
راهبردی همکاری و همبستگی میان ایران و 

ونزوئال را به تصویب رساند.
وزیر امــور خارجه کشــورمان در آخرین 

مرحلــه از برنامــه  حضــورش در کاراکاس 
در گفت وگو با شــبکه خبری »تله ســور« 
ونزوئال که پوشــش خبری وســیعی در این 
کشــور دارد، شــرکت کرد. ظریــف در این 
گفت وگوی تلویزیونی به سؤاالت مختلف در 
مورد اهداف سفر، انتخابات ریاست جمهوری 
در آمریکا، تحریمهــای یکجانبه آمریکا علیه 
 ایران و ونزوئال و شــهادت ســردار سلیمانی

 پاسخ گفت.
ورودظریفبههاوانا

ظریف در نخســتین مقصد ســفر به سه 
کشور آمریکای التین، کوبا، بولیوی و ونزوئال، 
چهارشــنبه وارد ونزوئال شد و مورد استقبال 
همتای ونزوئالیی خود قرار گرفت. وی دیروز 
)جمعه( راهی هاوانا شــد. وزیــر امور خارجه 
کشورمان عالوه بر این، با دیگر مقام های عالی 
رتبه این کشور نیز دیدار و در ارتباط با توسعه 
همکاری های دوجانبه و دیگر موضوعات مورد 
عالقه دو کشور گفت وگو و تبادل نظر خواهد 

کرد.
بر اســاس اظهــارات ســعید خطیب زاده 
ســخنگوی وزارت خارجه، قرار است ظریف 
در ادامه ســفر به  آمریکای التین در مراســم 
تحلیف »لوئیس آرســه« رییــس جمهوری 

جدید بولیوی شرکت کند.
آرســه پیش تر در مصاحبــه ای با روزنامه 
اســپانیایی »افه« اعالم کــرده بود به محض 
در دســت گرفتــن قدرت در نیمــه دوم ماه 
نوامبر آینــده )آبان ماه( روابــط دیپلماتیک 
با کشــورهای ایران، کوبا و ونزوئال را از ســر 

خواهد گرفت.

ظریف در کاراکاس:

هژمونی غرب به پایان رسیده است

اما و اگر تغییر رفتار آمریکا

ناخرسندی اسرائیل از احتمال زنده شدن برجام

انتخابــات آمریکا طی هفته ها و روزهــای اخیر مورد توجه 
رسانه ها و افکار عمومی بوده و نگرش ها و رویکردهای متفاوتی 
نســبت به آن شکل گرفته  است. یکی از پرسش هایی که اذهان 
عمومــی را به خود مشــغول کرده، این اســت که چه کســی 
رئیس جمهور ایاالت متحده می شــود. در این میان، هر از کسی 
از زاویه دیدی خاص به ماجرا نگریسته است. با این حال پرسش 

اساسی این اســت که با رئیس جمهور شدن نامزد دموکرات یا 
جمهوری خواه چه اتفاقی رخ خواهد داد.

به گزارش ایرنا، بررســی های تاریخی گویای آن است که هر 
کدام از دولت های آمریکایی که بر ســرکار آمده اند، با دولت  و 

ملت ایران دشمنی و خصومت داشته اند.
این که گمان کنیم یکی از دو قطب انتخاباتی آمریکا می تواند 
برایمان بهتر باشد ناشی از نگاهی ساده بینانه و کوته نظرانه است.

 بررســی روندها، گویای آن اســت که دولت های آمریکا با 
ابزارهایی همچون جنگ تحمیلی از جانب دست نشاندگان خود، 
تروریسم دولتی و حمایت از گروه های مخالف جمهوری اسالمی، 
تحریم، جنگ تبلیغاتی، جنگ اقتصادی و ... در برابر اراده ملت 

ایران ایستاده اند.
رویکرد آمریکایی ها و فشــارهای همه جانبه پس از انقالب 
اسالمی نشان دهنده آن است که منافع خود را در خطر دیده اند 

و نظام جمهوری اسالمی هزینه استقالل خود را می دهد.

 بر این اســاس، رهبر معظم انقالب اســالمی روز سه شنبه 
)۱۲ آبان ماه( یادآور شــدند که امروز آمریکا همان فرعون مصر 
و طاغوت روزگار ما است و تاکید کردند هر کس رییس جمهور 
آمریکا بشود، بر روی سیاست ما تاثیری ندارد. همچنین تصریح 
کردند که سیاست حساب شده جمهوری اسالمی با رفت و آمد 

اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند.
همچنین حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز 
چهارشنبه )۱۴ آبان ماه( در جلسه هیات دولت، با تاکید بر اینکه 
مهم نیست که چه فرد یا حزبی در آمریکا روی کار می آید، اظهار 
داشت برای ما مهم این است که آمریکا به قانون و تمام معاهدات 

بین المللی و چندجانبه برگردد و به ملت ایران احترام بگذارد.
در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم؛

۱- نخستین رویکرد دولت های آمریکایی »روحیه استکباری 
و سلطه طلبانه« است. از این رو آمریکایی ها همواره با ملت ایران 
دشمنی کرده اند و راهبرد کالن شــان، تسلط بر ایران و حفظ 

منافع در منطقه استراتژیک غرب آسیا بوده است.
در واقع یکی از علل ورود کشــورهای قدرتمند برای حضور 
در مناطق مستعد و ثروتمند دنیا، استعمار و جذب سرمایه های 
آنان بوده اســت. این حضور در سه دوره یا مقطع زمانی شکل 
گرفته است؛ نخســت در قالب »استعمار کهن« که به صورت 
حضور فیزیکی و پایگاه بوده استو بر این اساس دست به تصرف 
و اشغال فیزیکی ســرزمین ها زده می شود دوره بعد »استعمار 
نو« اســت، دوره ای که سعی در کنترل کشورها به نفع منافع 
خود دارند، دوره سوم »استعمار فرانو« است که استعمارگران 
طــی آن درصدد هســتند که بتواننــد با اســتفاده از ابزار و 
تکنولوژی، کنترل نرم افــزاری و در واقع فرهنگی و اجتماعی 

جوامع را به دست بگیرند.
۲- دومین رویکرد »ایجاد وابســتگی« در ســایر کشورها از 
جانب دولت های آمریکایی اســت. بر این اساس آنها همواره به 
دنبال این اســتراتژی بوده اند که ما خود را ذیل سیاســت ها و 
اهداف آنها تعریف کنیم. در واقع احترام به استقالل کشورها برای 
آمریکایی ها تا جایی است که حافظ منافع آنان باشند. همین امر 

یکی از علل دشمنی آنان در برابر ملت بزرگ ایران است.

یــک وزیر رژیم صهیونیســتی موضــع نامزد 
دموکرات انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا را 

باعث تقابل میان ایران و این رژیم خواند.
به گزارش ایســنا، »تســاهی هنگبــی« وزیر 
همکاری هــای منطقه ای رژیم صهیونیســتی در 
واکنش به سیاســت های جو بایــدن، نامزد حرب 
دموکــرات انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰ 
آمریــکا در خصوص برجام بــا بیان این که بایدن 
برای مدتی طوالنی به طرز آشــکاری گفته است 
به توافق هسته ای بازمی گردد، این گفته بایدن را 

تقابل میان ایران و اسرائیل خواند.
وی با اشاره به اینکه برجام از نگاه وی، نتانیاهو 
و دیگر مقامات اسرائیلی یک »اشتباه است« ادامه 
داد: اگر بایدن به این سیاســت خود ادامه دهد در 
نهایت تقابل خشــونت باری میان ایران و اسرائیل 

رخ خواهد داد.
این مقام صهیونیستی مدعی شد: هدف ترامپ 
برای رسیدن به توافقی با ایران فرق داشته چراکه 
»توافقی خواهد بود که از طریق تحریم های فشار 

حداکثری حاصل خواهد شد«.

زوی هاســر، رئیــس کمیته جنــگ و روابط 
خارجــی کنســت رژیــم صهیونیســتی نیز روز 
پنج شــنبه در گفت وگویی با رادیو ارتش این رژیم 
گفت: تصور می کنم که حتی اگر توافق هسته ای 
با ایران احیا شــود.... از ]توافق[ قبلی بهتر خواهد 
بود. این یک توافق جامع است که زمانی که منافع 
دنیای آزاد مطرح می شود، می بینیم که حفره های 

بزرگی دارد.
هاســر مدعی شــد که خاورمیانه از زمانی که 
بایدن از دفتر ریاســت جمهوری در سال ۲۰۱۶ 

خارج شد فرق کرده است.
وی ادعــا کرد: این خاورمیانه ای اســت که در 
آن ایران خطرناک تر شده و فناوری ها و تسلیحات 
دقیق تر و مرگ بارتر شــده اند. این تنها مشــکل 

اسرائیل نیست بلکه مشکل کل جهان است.
هاسر با اشاره به اینکه روش های ترامپ و بایدن 
بــرای حصول توافق با یکدیگر تفاوت دارد، عنوان 

کــرد که نتیجه این تالش هــا از همه چیز مهم تر 
اســت. وی در این خصوص گفــت: آیا او ]بایدن[ 
ایران را محدود کرده و جلوی دسترسی این کشور 

به سالح هسته ای را می گیرد؟
این مقام صهیونیســتی مدعی شد که برجام 
»برای جلوگیری از توسعه« سالح هسته ای توسط 

ایران کافی نبوده است.
وی آن چه آن را  دسترســی ایران به ســالح 
هســته ای مــی نامیــد را موجب آغاز مســابقه 
تســلیحاتی خوانــد و گفت: عربســتان، ترکیه و 
مصر نیز در آن به توسعه سالح هسته ای خواهند 

پرداخت .
وی در ایــن خصــوص مدعی شــد: کســی 
رفتارهــای ایران را نمی بیند؛ این کشــور در حال 
ایجــاد بی ثباتی در خاورمیانه اســت و آن ها فکر 
می کنند اینکه بگذارند ایران پیروز شــود درست 
اســت. نه آمریکایی ها و نه اســرائیلی ها اجازه  به 

تشکیل ایران هسته ای نخواهند داد.
به گزارش ایسنا، ادعاهای این مقام صهیونیست 
در حالی مطرح شــده که مقامات کشورمان بارها 
تاکید کرده اند که ســالح هســته ای در دکترین 
دفاعی ایــران هیچ جایگاهی نداشــته و نخواهد 

داشت.
همچنین مقامات ایــران از جمله محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه کشورمان بارها اعالم کرده اند 
کــه هیچ گاه دوباره بر ســر مفاد برجــام مذاکره 

نمی کنیم.
ظریف روز سه شــنبه نیــز در گفت وگویی با 
ســی بی اس نیوز با اعالم اینکه کمپین »فشــار 
حداکثری« علیه ایران شکست خورده است، گفت: 
آن ها به ایران آسیب زده اند اما آن تغییرات سیاسی 
که آمریکا خواهان آن بود را به ارمغان نیاورده اند؛ 
حال این خواسته چه تغییر نظام باشد که این در 
ذهن بخش خاصی از دولت کنونی آمریکا است و 

چه  خواسته دونالد ترامپ باشد که خواهان به زانو 
درآوردن ایران به منظور تعیین مفاد توافق است.

این مقام ارشد دســتگاه دیپلماسی کشورمان 
ادامــه داد: من می دانم که بایــدن معاون رئیس 
جمهــور پیشــین درک می کند که ایــن اتفاق 
]مذاکره مجدد بر ســر توافق هســته ای[ نخواهد 

افتاد و ممکن است به گونه ای دیگری اقدام کند.
وزیــر خارجه کشــورمان عنوان کــرد: اگر ما 
می خواستیم دوباره مذاکره کنیم، این کار را چهار 

سال پیش با ترامپ انجام می دادیم.
ظریــف بیان کرد که »تحت هیچ شــرایطی« 
تهران به مذاکره مجدد بر ســر مفاد توافقی که به 
عنوان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درآمده 

بود، فکر نخواهد کرد.
ظریف ضمن ابراز امیدواری نســبت به الحاق 
مجدد آمریکا به توافق هسته ای گفت: ما به شکل 
واضح راهــی برای تعامل دوباره پیدا خواهیم کرد 
اما تعامل مجدد به معنای مذاکره مجدد نیســت. 
به معنای آن اســت که آمریکا به پای میز مذاکره 

بازگردد.

المیادین نوشت: مبالغه نکرده ایم اگر بگوییم عربستان، 
امارات و بحریــن نفس های خود را حبس کرده و در انتظار 
نتایج انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هســتند، اما آیا 
ماه عســل ان ها با ماندن ترامــپ ادامه می یابد یا رابطه این 
کشور های عربی با ایاالت متحده به زمان اوباما و همان حالت 
سستی و نارضایتی باز می گردد؟ به گزارش انتخاب، در ادامه 
این مطلب آمده است: اگر تغییرات دراماتیکی اتفاق نیفتد، 
چیزی به مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا باقی نمانده 
است. ساعاتی که کشور های حاشیه خلیج فارس با دقت در 
انتظار گذشت آن هستند تا بدانند سرنوشت آن ها در سطوح 

سیاسی و استراتژیک طی چهار سال آینده چه می شود؟
آیا عربســتان، بحرین و امارات مجبور به ســازگاری با 
واقعیت جدیدی می شوند که آن ها را به سمت عادی سازی 

با اسرائیل از ترس بازگشــت مذاکرات با ایران و زنده شدن 
برجام ســوق داد؟ کشور هایی که گمان می کنند در صورت 
شکست ترامپ در انتخابات، تنها پناهگاه آن ها اسرائیل است 
که می توانند از طریق ایجاد یک ائتالف استراتژیک با آن، با 
ایران مقابله کنند. ایران و نفوذ و قدرت آن، مســاله ای است 
که باعث نگرانی این کشــور های عربی می شود و بازگشت 
آمریکا به توافق هسته ای، به معنای باز شدن دست تهران به 
لحاظ اقتصادی و سیاسی است، آنچه که طبیعتا با سیاست 
این کشــورها، که هدف خود را کنترل نفوذ ایران در منطقه 
می داند، مناسبتی ندارد. از ســوی دیگر، بایدن هیچ پالس 
اطمینان آمیزی به این دولت ها نفرستاده است، بلکه برعکس 
از آن ها انتقاد کرده و سرانشان را مستبد و ناقض حقوق بشر 

خوانده است.

القدس العربی نوشــت: در عصر جدیــد، توجه بی اندازه 
به انتخابات ریاســت جمهوری در ایاالت متحده آمریکا، در 
حیات سیاســی بین المللی، تبدیل به یکی از مسلمات شده 
اســت، این در حالی اســت که هیچ تحول داخلی در دیگر 
کشــور های دنیا از چنین میزان از اهمیت و توجه برخوردار 
نمی شــود. در این میان دشمنان و هم پیمانان آمریکا هر دو 
یک اندازه به انتخابات آن توجه اقبال نشان می دهند. در ادامه 
این مطلب آمده است: این دوره از انتخابات آمریکا، تحت تاثیر 
ناآرامی های مردمی و تنش هایی که به دنبال تبعیض نژادی و 
در نتیجه سیاست های دونالد ترامپ در این کشور ایجاد شده، 
همراه با ویژگی های بی سابقه ای است، بویژه آنکه ترامپ اعالم 
کرده است به بهانه تقلب، نتیجه انتخابات را در صورتی که به 
نفع وی نباشد، قبول نمی کند. انتخابات آمریکا در شرایطی 

انجام می شــود که برخی نظام های مبتنی بر تبعیض نژادی 
و مستبد، که به نحوی از سیاســت های ترامپ بهره برده و 
مورد حمایت او قرار گرفته اند، امیدوارند وی در منصب خود 
باقی بماند. از آن جمله است: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل که هدایای زیادی از ترامپ گرفته است، همانطور که 
رئیس جمهور آمریکا در سه دوره انتخابات کنیسه که نتانیاهو 
در شرایط بدی در آن قرار گرفته بود، دخالت مستقیم داشته 
و از مهمترین هدایای ترامپ به نتانیاهو، انتقال سفارت آمریکا 
به قدس اشغالی، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر 
جوالن اشغالی، چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای الحاق 
شهرک ها و اراضی فلسطین در کرانه باختری و غور اردن در 
ضمن معامله قرن، برای رســیدن به توافق های عادی سازی 

بین اسرائیل و امارات، بحرین و سودان است.

دلبستگی بن سلمان، السیسی و نتانیاهو به ترامپاضطراب جنوب خلیج فارس درباره »بایدن«

ایرانی، »کورنلیوس  دیپلماسی  گزارش  به 
آِدبار« )تحلیلگر سیاسی و کارشناس سیاست 
خارجی اروپــا و روابط ترنــس آتالنتیک از 
برلین، آلمــان( در کارنگی اروپا نوشــت که 
اختالف بین اروپا و ایاالت متحده بر سر ایران 
به طور فزاینده عمیق تر می شــود. سیاست 
ایاالت متحده در قبال ایران و منطقه- برون 
به  واشنگتن  منطقه ای  سپاری سیاستگذاری 
ریــاض و تل آویو و حمایت بــی دریغ آن از 
کارزار نظامی عربســتان در یمن- به شــدت 

برای اروپا بی ثبات کننده است. 
اگرچــه تمرکز روی ایران بــه عنوان یک 
کشــور، یا توافق هســته ای به عنــوان یک 
موضوع، بسیار محدود است، اما نقطه عزیمت 
اتحادیــه اروپــا همچنان باید برجام باشــد. 
اگرچــه از آن زمان تا کنون بســیاری توافق 
را مرده خوانــده اند، اما از نظــر فنی توافق 
همچنان زنده اســت چــون 7 امضا کننده از 
8 امضــا کننده اولیه آن همچنان ترجیح می 

دهند که آن را زنده نگه دارند.
اتحادیه اروپا و ایــاالت متحده: دو موضع 

گیری کامال متفاوت
هر کاری که اروپایی ها بخواهند در رابطه 
با ایران انجام دهند، منوط به پذیرش ایاالت 
متحــده خواهد بود که البتــه تا کنون موفق 
به جلب آن نشــده اند. رئیس جمهور ایاالت 
متحده در بهار ۲۰۱8 پیشرفت ای3 را نادیده 
گرفت و حاضر نشــد بین ادعای خود مبنی 
بر توانایی مذاکره بر ســر یــک توافق بهتر و 
جامع تر و تمایــل اروپایی ها به حفظ توافق 

کنونی یک حد وسط بیابد. دو سال بعد، او در 
واکنش به شیوع ویروس کرونا، از ارسال دارو 
یا تجهیزات پزشــکی به ایران خودداری کرد. 

او هیچ حد وسط یا اعتدالی ندارد.
با این حال، صرف امید به تغییر دولت در 
کاخ ســفید در آغاز سال ۲۰۲۱ به سه دلیل 
نمی تواند یک اســتراتژی مناسب باشد: اول 
و مهم تر از همه اینکــه احتمال دارد چنین 
تغییری رخ ندهد که این، یعنی چهار ســال 
دیگر اعمال فشــار حداکثــری و اختالف در 
دو ســوی اقیانوس اطلس که بی شــک در 
نتیجه اعتماد به نفس بیشتر ترامپ در نتیجه 
پیروزی مجدد در انتخابات بدتر هم می شود.

دومی، اتفاقاتی اســت کــه می تواند بین 
حاال و زمــان روی کار آمــدن دولت جدید 
احتمالی روی دهد. خطر اتفاقی مشابه حمله 
ایاالت متحده )به ایــران( در خاک عراق در 
ژانویه ۲۰۲۰ وجود دارد؛ حمالت بیشــتر به 
تاسیســات نفتی سعودی مانند آنهایی که در 
ژوئن و سپتامبر ۲۰۱9 آمریکا و عربستان به 
ایران نســبت دادند هم وجــود دارد؛ افزایش 
ناآرامی هــای اجتماعــی در ایــران، عراق یا 
عربســتان سعودی هم محتمل است. هر یک 
از این موارد می تواند به ســرعت به درگیری 
نظامی یا انفجار داخلی منجر شــود و عواقب 
فوری برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در 

پی داشته باشد.
سومی، اگرچه توافق هســته ای تا کنون 
دوام آورده و دیگــر امضاکننــدگان برجام و 
اعضای شــورای امنیت موفق شدند از تمدید 

تحریم تســلیحات متعارف سازمان ملل علیه 
ایران ممانعت کنند، امــا تحریم های آمریکا 
همچنان تهدید جدی برای توافق به شــمار 

می روند.
خالصه کالم اینکــه وضعیت فعلی ضعف 
اساســی اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر 
بین المللی آشــکار می کنــد. این اتحادیه در 
فراهم ســاختن زمینه مذاکراتی که به توافق 
هســته ای ۲۰۱۵ انجامیــد، نقــش مهمی 
داشــت و وظیفه نظارت بــر اجرای آن را نیز 
بر عهده گرفت. اما اتحادیه اروپا نمی تواند، یا 
ایاالت متحده  نمی خواهد، آسیب های خروج 
از توافق را برای ایران جبران کند و نمی تواند 
ایران را به اجــرای کامل تعهدات به توافق وا 

دارد.
تدابیر فوریتی اتحادیه اروپا نتوانسته است 
از پوشالی شــدن برجام با تخلف های ایاالت 
متحده و عقب نشــینی های ایران جلوگیری 
کند. از این رو، زمان آن رســیده اســت که 
اروپا روش دیگــری را به کار بگیرد و پرونده 
هســته ای را منطقه ای دنبال کنــد. با توجه 
به اینکه اروپایی ها برای دســتیابی به توافقی 
تحت قیومیت ســازمان ملل می جنگند، باید 
یک رویکرد چند جانبه را در پیش بگیرند که 
نه تنها چین و روسیه، که قدرت های منطقه 

ای، را نیز درگیر کند.
وقتی مشکلی به تنهایی حل نمی شود، راه 

حل منطقه ای مناسب تر است
اروپا برای دور ماندن از مسائل منطقه ای 
در خلیج فارس و اطراف آن یک دلیل داشت؛ 

تامیــن امنیــت در منطقه بر عهــده ایاالت 
متحده بود. ســینزیا بیانکو، دانشــمند علوم 
سیاسی، معتقد است کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا »زیر چتر امنیتــی ایاالت متحده« یک 
نقــش در حاشــیه را پذیرفته اند. مســاله با 
ناتوانی اروپایی ها در متوقف کردن کشتار در 
سوریه یا پاسخ جسورانه به شورش های اعراب 
از اواخر ســال ۲۰۱۰ آغاز شــد؛ آنها چه در 
عمل و چه در ذهن سیاســت گذاران و مردم 

منطقه به حاشیه کشیده شده اند.
در میانه تشــدید تنش ها در خلیج فارس 
از اواســط ســال ۲۰۱9 به بعــد، اروپایی ها 
بیشتر نظاره گر بودند. آنها تالش کردند برای 
محافظت از مســیرهای حمل و نقل دریایی 
به یک ماموریت دریایی محدود برســند، اما 

چندان موفق نبودند.
عالوه بر ایــن نبود نفوذ اروپایی، همچنان 
مباحثاتی درباره مقصر اغتشاشات منطقه ای 
وجود دارد. برخی ایران و اقدامات آن را عامل 
این هیاهوها می دانند که در این میان به طور 

ویژه می توان به ریاض، تل آویو و واشــنگتن 
و نارضایتــی آنها از هالل شــیعه از بیروت تا 
بغداد و از دمشــق تا صنعا اشاره کرد. با این 
حــال، چه در داخل و چه در خارج از منطقه 
بیش از یک قدرت »مقصــر« وجود دارد که 
تالش می کند نفوذ خود را بر کشورهای دیگر 
گســترش دهد. برخالف پرونده هسته ای که 
دلیل خاصی بــرای مقابله جامعه بین المللی 
با ایران به شمار می رفت، در رابطه با تشدید 
تنش ها در منطقه مسئولیت به طور گسترده 

ای در سراسر خلیج فارس تقسیم می شود.
کلیــد کاهــش تنش هــا این اســت که 
همه طرفین پای میز مذاکــره حضور یابند، 
نگرانی های خود را بیــان و در مورد اقدامات 
متقابل توافق کنند. اینکه یک کشــور مجبور 
به دخالت در امور دیگران شــود، به متحدان 
خود آزادی دهد و دیگــران را محدود کند- 
مشابه شــیوه ای که ایاالت متحده با سیاست 
اعمال فشار حداکثری در پیش گرفته- چاره 

کار نیست و شرایط را پیچیده تر می کند.

کلید حل تنش ها در خلیج فارس


