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تخت روانچی در نامه به دبیر کل سازمان ملل:
اینستکس باید کارایی خود را ثابت کند

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد بر لزوم اثبات کارایی اینستکس 
از طــرف اروپایی ها تاکید کرد و گفت: ایران بایــد از مزایای اقتصادی برجام 

بهره مند شود.
به گزارش ایســنا، مجید تخت روانچی در نامه ای به آنتونیو گوترش و جری 
ماتجیــا، نماینده آفریقای جنوبی در ســازمان ملل متحــد و رئیس دوره ای 
شــورای امنیت، ارزیابی ایران را از دهمین گزارش دبیرکل این سازمان درباره 

قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کرد.
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد، با بیان اینکه واشــنگتن ناقض 
فاحش توافقنامه هسته ای است، کاهش تعهدات هسته ای ایران را نتیجه قهری 

نقض توافق توسط دیگر طرف ها و مطابق با حقوق ایران در برجام دانست.
تخت روانچی با اشاره به وعده کشورهای اروپایی برای تضمین تداوم روابط 
اقتصادی پیش بینی شــده در برجام با ایران و ایجاد سامانه اینستکس، تاکید 

کرد: این سامانه پس از ۲ سال باید کارایی خود را به اثبات برساند.
وی به موضوع ترور شــهید محسن فخری زاده هم اشاره کرد و گفت: نحوه 
طرح موضوع در این گزارش به هیچ عنوان کافی نیست. این ترور در کنار ترور 
سال گذشته سردار شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی، جنایت های آشکار و 
تروریستی هستند که باید به صورت صریح و بدون لکنت زبان محکوم شوند.

ویژه

پاسخ خطیب زاده به ادعای دوستی پمپئو 
سخنگوی وزارت امور خارجه در تویئتی در پاسخ به ادعاهای اخیر پمپئو، 
تاکیــد کرد: رژیم هــای ایاالت متحده مدت هاســت که علیه مــردم ایران و 

همسایگان آن ها کودتا و جنگ به راه می اندازند.
به گزارش ایســنا، ســعید خطیب زاده در توییتی نوشت: ›‹آقای »ما دروغ 
گفتیــم، فریبکاری کردیم و دزدیدیم« که دوره اش رو به اتمام اســت، باز هم 

دچار وسواس ذهنی  نسبت به ایران شده است.
واقعیــت: رژیم هــای ایاالت متحده مدت هاســت که علیه مــردم ایران و 
همســایگان آن ها کودتا و جنگ به راه می اندازند. افراد بی شماری را کشته اند 
و آسیب پذیرترین اقشــار آمریکا به عنوان سپر انسانی خود مورد سواستفاده 

قرار داده اند.
این ذات حقیقی رژیم متبوع اوست.‹‹

وزیــر خارجه آمریکا اخیرا در توئیتی مدعی شــده بود که آمریکا به دنبال 
صلح با مردم ایران اســت و ۴۱ ساله اســت که نظام ایران مانع این کار شده 

است.

انتقاد نماینده پارلمان اروپا
 از سیاست های حقوق بشری

یک عضو پارلمان اروپا با انتقاد از سیاست های اتحادیه اروپا درقبال حقوق 
بشر گفت: ما تنها زمانی عاشق حقوق بشر هستیم که بتوانیم به ایران و چین 

لگد بزنیم.
به گزارش ایســنا، مایک واالس عضو ایرلندی پارلمان اروپا با انتشار پیامی 
در صفحه توئیتر خود به انتقاد از سیاســت های کشــورهای اروپایی درقبال 

حقوق بشر پرداخت.
وی در پیام خود نوشــت: اتحادیه اروپا بــه مخالفان در باروس جایزه می 
دهد زیرا )این کشور( با روسیه مرز مشترک دارد. ما زمانی عاشق حقوق بشر 
می شــویم که بتوانیم به چین و ایران لگد بزنیــم اما در پارلمان نمی توانیم 
راجع به یمن بحث کنیم زیرا هم دســت عربستان و امارات متحده عربی در 
نســل کشی )در یمن( هســتیم که منجر به کشته شــدن صدها هزار نفر و 

گرسنگی میلیون ها نفر شده است.

تمجید فیصل مقداد از روابط دمشق با تهران و مسکو
وزیر خارجه ســوریه تاکید کرد که روابط کشورش با ایران، روسیه و چین 

به شکوفایی خود ادامه خواهد داد.
به گزارش ایســنا، فیصــل مقداد، وزیــر خارجه ســوریه در گفت وگو با 
خبرگزاری رسمی این کشور)سانا( با تمجید از روابط دمشق با تهران و مسکو 
گفت: روابط ما با روســیه و دیگر کشــورهای دوســت مانند ایران و چین به 
شکوفایی و گسترش خود ادامه خواهد داد زیرا ما همگی به انسانیت و عدالت 

ایمان داریم.
وی با انتقاد از سیاســت هــای دولت دونالد ترامپ گفــت: دولت آمریکا 
منجر به ویرانی هایی در ســطح جهان شد که هیچ کس حتی تصور آن را هم  
نمی کرد، آن ها حتی نظام بین المللی را نابود کردند ، اکنون روابط کشورهای 
جهان با واشــنگتن بر اســاس میل و رغبت نیســت بلکه بر اساس تهدیدات 
آمریکا است؛ خواه با تحریم های شدید یک جانبه باشد و یا با فشارهای نظامی.

مقداد گفت: اگر دولت جدید آمریکا خواهان امنیت و ثبات در جهان است 
باید به سیاست دولت قبلی پایان دهد.

پکن:
زمان تغییر سیاست آمریکا در برابر ایران است

کارشناســان چینی، اصلی ترین علت بی اعتمادی ملــت و دولت ایران به آمریکا را 
خصومت افراطی واشــنگتن و فشارهای بی حد و حصر این کشور بر تهران می دانند و 

معتقدند زمان تغییر این سیاست فرا رسیده است.
به گزارش ایرنا کارشناسان چینی در گفت و گو با رسانه های این کشور می گویند: 
پس از ســال ها تحریم اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ، اقتصاد ایران تحت فشار 
فراوانی قرار گرفته اســت و همین اقدامات باعث شده است تا تردیدها و سوء ظن های 

ایران به آمریکا شدت بگیرد.  
»وانگ جین« محقق موسســه »چارهار« چین در تحلیلی برای »سی سی تی وی« 
تلویزیون مرکزی چین آورده است: تهران امیدوار است که با روی کار آمدن دولت جدید 
به ریاست جمهوری بایدن فرصت های جدیدی برای تغییر شرایط فعلی بوجود بیاید به 
طوری که هم وضعیت اقتصادی ایران بهبود یابد و هم از تنش ها در منطقه و البته در 

روابط دو کشور کاسته شود.  
او می گوید: وقت آن رسیده است که آمریکا سیاست خود را نسبت به ایران از »فشار 
حداکثــری« دونالد ترامپ به رویکرد عملی تر و واقع بینانه تر تغییر دهد پس از خروج 
ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، واشنگتن شروع به اتخاذ روشی تهاجمی علیه ایران کرد.
این اســتاد دانشگاه شمال غرب چین تصریح کرد: هدف تحریم های شدید ترامپ 
این بود که ایران را مجبور به امتیاز دهی کند تا به مذاکره با واشــنگتن بازگردد با این 
حال، پس از سال ها تحریم، ترامپ در رسیدن به این هدف ناکام ماند در حالی که فقط 
خصومت ایران نسبت به ترامپ را افزایش داد و مانع از ارتباط سازنده بین دو کشور شد.

»وانگ جین« دانشیار دانشگاه شمال غرب چین در ادامه اظهاراتش به تلویزیون چین 
گفته اســت: تهران امیدوار است واشنگتن در سیاست هایش تغییراتی دهد ایران توان 
مقابله با فشارهای ترامپ را دارد اما در مجموع به دنبال بی ثباتی و تنش نیست ایران 
طبیعتا خواستار ثبات داخلی و بین المللی است و می خواهد از منافع برجام بهره مند 
شود نظام بانکی ایرانی باید بتواند با دنیا مرتبط باشد و نفت این کشور نیز به فروش برسد.

او می افزاید: الزم است ایران و آمریکا مذاکرات را از سر بگیرند، اما پر کردن شکاف 
بین دو طرف کار آسانی نیست برطرف کردن چالش ها هنوز دشوار است و روند مذاکره 

بین آنها نیاز به صبر بیشتری دارد.
کارشناس چینی تاکید کرده است که بی اعتمادی بین ایران و ایاالت متحده هنوز 
هم شــدید است پس از ســال ها تحریم، تصویر منفی از آمریکا در اذهان ملت ایران و 
دولتمردان این کشــور نقش بسته است و پاک کردن این تصویر آسان نیست خصومت 
بین دو کشور برطرف نشده است و هر ارتباطی بین طرفین طبیعتا با حساسیت و احتیاط 

دنبال می شود.
او تصریح کرد: هر دو کشور در سطح منطقه و جهان شرکایی دارند که الزم است با 
آنها نیز مسایل را در میان بگذارند ولی آنچه بسیار اهمیت پیدا می کند اینکه برای گفت 
و گو بین آمریکا و ایران این شرکا و متحدان نیز باید به درک درست و منطقی برسند 
الزم است مذاکرات میان طرفین انجام شود این موضوع پس از سال ها آسان نخواهد بود 

و به شکیبایی طرفین نیاز دارد.
»لیانگ مین« کارشناس مسایل خاورمیانه هم در یاداشتی برای تلویزیون چین درباره 
تحوالت منطقه پس از ترور شهید سردار قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد سپاه قدس ایران 
نوشت: با فشارهای ترامپ و پس از این ترور، ایران محدودیت های برجام را کنار گذاشت 
و برنامــه های تحقیقات هســته ای خود را بازیابی کرد پس از ترور »محســن فخری 
زاده« دانشمند بزرگ هسته ای جمهوری اسامی نیز مجلس ایران تصمیم گرفت برای 

جلوگیری از فشار خارجی، سرعت فعالیت های هسته ای را تسریع کند.

رویداد

پولیتیک

دیپلماسی

دولت جدید آمریکا که قرار اســت یک ماه 
دیگر شروع به کار کند، به همراه پایتخت های 
اروپایی بارها از بازگشــت به برجام و حفظ این 
توافق ســخن گفته انــد و در عین حال تاش 
کرده اند تا شرایط جدیدی را بر فضای هرگونه 

همکاری های آینده تهران و ۱+۵ حاکم کنند.
بــه گزارش ایرنــا، جو بایدن بــه تازگی در 
مصاحبــه ای با توماس فریدمن ســتون نویس 
روزنامه نیویورک تایمز در مورد مقاله ای که ۱۳ 
سپتامبر )۲۳ شــهریور( در تارنمای سی ان ان 
در ارتباط با به بازگشــت به برجام نوشته بود، 

سخن گفت.
وی در آن مقاله نوشــته بــود: اگر ایران به 
تعهــدات برجامی اش بازگردد، آمریکا بار دیگر 
به این توافق می پیوندد و تحریم های ضد ایرانی 

را لغو می کند.
رئیس جمهــوری منتخب آمریکا بار دیگر بر 
موضع خود در مورد بازگشــت به برجام تأکید 
کرد و در عین حال آن را کاری دشوار دانست.

بــه نوشــته نیویورک تایمز، بایــدن و تیم 
امنیــت ملی اش معتقدند کــه به محض اینکه 
توافق هســته ای از سوی هر دو طرف )تهران و 
واشنگتن( به اجرا گذاشته شود، باید به صورت 
خیلی کوتاه، دور مذاکراتی برای طوالنی کردن 
مدت محدودیت تولید مواد قابل شــکافت در 
ایران و بررســی فعالیت های منطقه ای تهران، 

انجام شود.
بایدن در بخشــی از این مصاحبه به موضوع 
موشکی ایران اشاره کرد و با طرح برخی ادعاها 
در این باره، اذعان کرد: واقعیت این اســت که 
بهترین راه برای دســتیابی به ثبات در منطقه، 

پرداختن به توافق هسته ای ایران است.
چندی پس از این اظهارات، جک ســالیوان 
گزینه مــورد نظر جو بایــدن رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا برای مقام مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید گفت دولت جدید واشنگتن می خواهد با 
پیوستن دوباره به توافق هسته ای ایران )برجام( 
و محترم شــمردن بندهای آن، شرایطی ایجاد 

کند که ایران نیز دوباره به تعهداتش بازگردد.
سالیوان در نشست مجازی شورای سردبیران 
روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال افزود: 
تهــران باید به جایگاه پیشــین )قبل از خروج 
واشــنگتن از برجام( بازگردد و ملزم به اجرا و 
رعایت شرایط این توافقنامه شود که به نظر ما 
)دولت بایدن( امکان پذیر و قابل دسترسی است.

وی افــزود: بایدن برای جبران آســیبی که 
اردوگاه وی تصور می کند با خروج ایاالت متحده 
از این توافق در سال ۲۰۱۸ توسط دونالد ترامپ 

وارد شده است، تاش خواهد کرد.
مشاور امنیت ملی دولت آتی آمریکا با بیان 
اینکه بازگشت واشــنگتن به این توافقنامه به 

معنای لغــو تحریم هایی خواهد بود که موجب 
وارد شــدن میلیاردها دالر زیان به تهران شد، 
گفت که این بازگشــت زمینه را برای مذاکرات 
بعدی درباره مسائل گســترده تر آماده خواهد 

کرد.
بازگشت بی دغدغه آمریکا به برجام موضوعی 
اســت که مورد حمایت برخی از دموکرات های 

کنگره نیز قرار گرفته است.
به تازگی شــماری از نمایندگان دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای خطاب به 
بایدن حمایــت قاطع خود را از تصمیم او برای 
بازگشــت به برجام بدون هیچگونه شــرطی و 
به رغم کارشــکنی البی صهیونیستی و شخص 

نتانیاهو اعام کردند.
نویســندگان این نامه اعام کردند که قصد 
دارند به بایــدن اطمینان خاطــر دهند که با 
حمایت اکثریت دموکرات هــا و بدون ترس از 
انتقام جویی، حداقل در مجلس نمایندگان، به 

توافق هسته ای ایران )برجام( بازگردد.
کمتر از یک هفته پیش نیز ۵۱ مقام اسبق 
آمریکا خواســتار بازگشــت بایدن به برجام و 
برقراری کانال ارتباطی میان تهران و واشنگتن 

شدند.
فرماندهان بازنشسته، دیپلمات های اسبق و 
قانون گذاران پیشــین آمریکا با صدور بیانیه ای 
مشترک خواستار بازگشت سریع بایدن به توافق 
هسته ای شدند. به گفته آن ها این اقدام زمینه 

حل مناقشات خاورمیانه و توسعه همکاری ها در 
منطقه را فراهم می کند.

در این بیانیه که از ســوی پویش موسوم به 
»ائتاف ملی جلوگیری از دســت یابی ایران به 
ساح هســته ای« منتشــر و در تارنمای بنیاد 
سازمان مدنی »اف سی اس« منعکس شد، آمده 
اســت: خروج آمریکا از برجام در ســال ۲۰۱۸ 
و بازگرداندن تحریم ها ســبب شد تا ایران که 
بــه این توافــق پایبند بــود از محدودیت های 
برجــام در زمینه غنی ســازی اورانیوم و انجام 
فعالیت های تحقیقاتی که منع شــده بود، فراتر 
رود. سیاســتمداران کهنه کار آمریکایی با اشاره 
به سیاست های جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی، 
دولت های عرب حاشــیه خلیج فارس و دولت 
دونالــد ترامپ، نســبت به تشــدید اوضاع در 
خاورمیانــه هشــدار داده و تصریح کرده اند که 
فقــدان کانال ارتباطی بین آمریکا و ایران خطر 

این مسئله را افزایش داده است.
آن ها تصریح کرده انــد که هیچ منع قانونی 
به لحاظ آمریکایی و بین المللی برای بازگشــت 
کامــل این کشــور به برجــام وجود نــدارد و 
رئیس جمهوری در هر لحظه می تواند گام های 
الزم را برای بازگشت آمریکا به تعهداتش بردارد.

اروپا؛ همکاری با آمریکا برای حفظ 
برجام و انجام توافق های بیشتر

عاوه بــر چهره هــای آمریکایــی نزدیک 
به دولت آتــی دموکرات، کشــورهای اروپایی 

نیز همچون گذشــته خواهان حفــظ برجام و 
بازگشــتن آمریکا به توافق هسته ای با چاشنی 

تعیین تکالیف جدید برای تهران شدند.
در هفدهمین نشســت کمیســیون برجام 
در ســطح مدیران سیاســی وزارت خارجه که 
چند روز پیش به صورت وبیناری برگزار شــد، 
کشــورهای عضو به طور مفصــل درخصوص 
اجرای عملی توافق های سال ۲۰۱۵ )برجام( با 
توجه به چالش اصلی کارشــکنی آمریکا در راه 
اجرای کامل توافق هسته ای، گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.
همزمان نمایندگان پارلمان اروپا، تحریم های 
ایاالت متحده را که مانع از تجارت شرکت های 
اروپایی با دیگر کشــورها از جمله ایران شده، 

محکوم کرده و خواستار مقابله با آن ها شدند.
پارلمان اروپا اواخر هفته پیش از کمیسیون 
اروپا خواست تا برای حفاظت از منافع تجاری 
این قاره در برابر تحریم هایی »که به طور قابل 
توجهی حاکمیت ســرزمینی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپــا را نقض می کند«، راه حل هایی 

ارائه دهد.
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم 
با انتشــار مقاله ای برای نشــریه فارن پالیسی 
درخصوص آینده روابط دو ســوی آتانتیک، 
خواستار همکاری با دولت جدید آمریکا برای 
اجرای کامل برجام و بازسازی اعتماد از دست 

رفته بین اعضای این توافق شد.

جوســپ بورل با اشــاره به خروج یکجانبه 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام 
و گام های ایران بــرای کاهش تعهداتش ذیل 
این توافــق بر لزوم پیدا کردن راهی که دولت 
جدید جو بایدن و تهران به اجرای کامل برجام 

بازگردند، تأکید کرد.
وی، برجام را نماد موفقیت در دیپلماســی 
توصیف کرد و مدعی شــد کــه اتحادیه اروپا 
»سخت تاش کرد« تا این توافق را حفظ کند 

و منافع روشنی را در پی داشت.
اروپا  اتحادیه  مســئول سیاســت خارجی 
عنوان کــرد: به لطــف برجام ســطح برنامه 
هســته ای ایران نســبت به پیش از انعقاد این 

توافق  فاصله دارد.
با این حال وی یادآور شــد که برجام تحت 
فشــار زیادی قرار دارد و خروج آمریکا از این 
توافق مزایای اقتصادی مورد انتظار برای ایران 
را بــه میزان قابــل توجهی کاهــش داد، »به 
همین خاطــر ظرفیت های این توافق هرگز به 

طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفت«.
در روزهای گذشته و در جهت امتیازگیری 
از ایــران، وزیر امور خارجه آلمــان در اظهار 
نظری همسو با سیاست های کاخ سفید گفت: 
به یک توافق هسته ای فراتر با ایران نیاز داریم 

که منافع ما را تأمین کند.
هایکو ماس این مطلــب را در گفت وگو با 
نشریه آلمانی اشــپیگل مطرح و ادعا کرد: ما 
انتظارات روشنی را از ایران داریم. تهران نباید 
به ساح هسته ای و هرگونه برنامه موشکی که 

منطقه را تهدید کند دسترسی داشته باشد.
وی افزود: ایران همچنین باید نقش دیگری 

را در منطقه ایفا کند.
وزرای امــور خارجــه کشــورهای اروپایی 
هفته هــا پیش در برلین گــرد هم آمده بودند 
تا درباره رویکردی مشترک برای احیای توافق 
هسته ای ایران در سایه روی کار آمدن دولتی 

جدید در ایاالت متحده رایزنی کنند.
آن ها ابــراز اطمینان کردنــد که »رویکرد 
ســازنده آمریکا در قبال توافق هسته ای وین 
می تواند به طور قابل توجهی دور منفی کنونی 
تعامل با ایران را از بین ببرد و چشــم اندازهای 

جدیدی را برای حفظ برجام بگشاید.«
دومینیک راب وزیر امــور خارجه انگلیس 
نیــز در اظهار نظری، حضور جو بایدن در کاخ 
ســفید را فرصتی برای احیای برجام ارزیابی 
کرد و گفت: شــرایطی که اینــک در آن قرار 
داریــم مجموعه ای از انتخاب ها اســت که در 
مسیر عدم پایبندی به برجام قرار دارد؛ اما من 
قرار است تا کریســمس با همکاران اروپایی ام 
و ایــران، اگر مایل باشــد، دیدار کنــم تا راه 

مسالمت آمیزی را به سمت جلو پیدا کنیم.

واشنگتن در فکر بازگشت به برجام است

یک بام و دوهوای غرب در احیای برجام

الجزیره بررسی کرد

آژانس، تهران، واشنگتن و عملیات احیای برجام

بگو مگوی ریاض با اسالم آباد درباره تهران

الجزیــره نوشــت: پژوهشــگر ایرانــی، امیر 
موسوی، اظهارات مدیر آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در مورد پرونده ایــران را تحت تاثیر رژیم 
صهیونیستی، عربستان و امارات و با هدف تعلیق 
بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای دانست. وی 
در برنامه »فراتر از خبر« شــبکه الجزیره افزود: 
»مدیر کل آژانس، رافائل گروسی با چشم پوشی 
از موضع آمریکا و اروپا نســبت به توافق هســته 
ای، تنها به واکنــش ایران توجه می کند. این در 
حالی است که توافق هسته ای هنوز پابرجاست و 
در صورتی که دولت جدید آمریکا به ان بازگردد 
و واشنگتن و دولت های اروپایی تعهدات خود در 
توافــق را اجرایی کنند، ایــران هم به تعهداتش 

عمل می کند.«
بــه گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده 
است: موســوی تصریح کرد که ایران عمل به دو 

ماده ۳۶ و ۳۷ توافق را متوقف می کند، امری که 
به معنای توقف تولید آب ســنگین، بازگشت به 
غنی ســازی تا ســطح ۳.۵ درصد و توقف تولید 

سانتریفیوژهاست.
با نزدیکی پایان ریاســت جمهــوری دونالد 
ترامپ و به موازات ادامه مانع تراشــی های او در 
برابر بازگشــت بایدن به توافق هسته ای با ایران، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از زبان گروسی 
صحبت هایی را بیان کرد که به دلیل زمان بندی 

و انگیزه های آن، جدال برانگیز شد.
گروسی بر این مســاله تاکید کرده است که 

مذاکــره با تهران در مورد نقــض برخی بند های 
توافــق، پس از خــروج آمریــکا از آن، که باعث 
ایجاد یک واقعیت هسته ای جدید در ایران شده، 

ضروری است.
در مقابل، تهران ورود بــه مذاکرات در مورد 
توافــق هســته ای را رد کرده و تاکیــد نمود در 
صورتی که واشــنگتن تمام تحریم ها را برطرف 
کنــد و به همه بند های توافق پایبند بماند، ایران 

هم آماده مذاکرات است.
تهران همچنین بــر نقش آژانس برای اجرای 
توافق تاکیــد کرده و خاطر نشــان کرد وظیفه 

آژانــس، اظهار نظــر در مــورد چگونگی اجرای 
این توافق نیســت. در مقابل، دنیل بومر، سردبیر 
روزنامــه المانی »فیلت« معتقد اســت اتهاماتی 
که تهران متوجه گروســی می کند، نشان دهنده 
تشنج شــدید در تهران اســت، به این دلیل که 

اظهارات گروسی تکنیکی است نه سیاسی.
از ســوی دیگر، جوزف سیرینســیونی، مدیر 
صندوق مبارزه با انتشــار ساح هسته ای و استاد 
روابط بین المللی دانشــگاه جرج تاون می گوید 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از توافق هسته ای 
جدید بــا ایران صحبت نکــرده، بلکه تنها بحث 

بازرسی از تاسیسات هســته ای و التزام ایران به 
توافق هسته ای را مطرح نموده است. وی تصریح 
کرد که سخنان رهبر جمهوری اسامی و رئیس 
جمهور ایران، نشان دهنده پالس های مثبتی در 
مورد آمادگی تهران برای بازگشت کامل به توافق 

هسته ای، در صورت بازگشت آمریکاست.
این تحوالت چند روز پس از اظهارات مشاور 
امنیت ملــی در دولت رئیس جمهــور منتخب 
آمریکا اتفاق افتاد، که طی آن بر تمایل کشورش 
برای بازگشت ایران به صندوق، پیش از بازگشت 

به توافق هسته ای تاکید کرد.
ایــن موضع گیــری بــه مــوازات تحرکات 
قانونگذاران جمهوری خواه از طریق سناتور آن ها 
لیندســی گراهام اســت، که تاکید نمود تاش 
می کند بازگشت واشــنگتن به توافق هسته ای با 

ایران، مشروط به موافقت کنگره باشد.

شــارل ابی نــادر در العهد نوشــت: موضع 
اخیر عربســتان در قبال پاکستان و درخواست 
بازپرداخت وام آن به صورت فوری و بدون دادن 
مهلــت، با اینکه ســعودی ها از اوضاع اقتصادی 
نابسامان پاکســتان مطلع هستند، جالب توجه 
بود. آنچه که باعث توجه اســام اباد به چین و 

درخواست کمک از آن برای پرداخت وام شد.
بــه گزارش انتخــاب، در ادامــه این مطلب 
آمده اســت: نکته ای که در موضع سخت گیرانه 
ســعودی در قبال اسام اباد جلب نظر می کند، 
آن اســت که ریاض همواره پاکســتان را نقطه 
تمرکز اســتراتژیک خود در شرق آسیا دانسته 
است و دلیل آن، قدرت تاثیرگذاری پاکستان بر 
دولت های اطرافش بویژه ایران است. با توجه به 
این سابقه، دالیل تغییر موضع سعودی در مورد 
پاکستان کدام است و آیا می توان گفت روابط دو 

کشور به سمت بحرانی شدن می رود؟
بر هیچ کس و بخصوص بر دولت پاکســتان 
پوشــیده نیســت که ریاض در حال حاضر در 
وضعیت مالی بحرانی به سر می برد که مهمترین 
دلیل آن، ورود به ششمین سال جنگ در یمن 
اســت که هزینه نظامی گزافی برای سعودی ها 
دربرداشــته و اقتصاد این کشور به شدت تحت 
تاثیر جنگ یمن قرار گرفته اســت، بویژه آنکه 
در جریان این جنگ، یمن تاسیســات اقتصادی 

و نفتی حیاتی داخل عربستان را هدف گرفت.
اما این دلیل، نمی تواند برای تصمیم حساس 
و ســختگیرانه ریاض کافی باشــد، چرا که در 
نتیجه آن، عربســتان رابطه استراتژیک خود با 

پاکستان را از دست می دهد.
از ســوی دیگر، اختاف بین هند و پاکستان 
در مورد پرونده کشــمیر، بخش گســترده ای از 
درگیری در شرق آسیا را به خود اختصاص داده 
اســت و با توجه به اینکه پاکســتان با تکیه بر 
مســلمان بودن خود روی کمک و حمایت مالی 
و سیاسی کشور هایی مثل عربستان در ماجرای 
اختافش با کشــمیر حساب کرده بود، اما هیچ 
فعالیت جدی از ســوی سعودی ها در این رابطه 
مشاهده نکرد، اسام اباد تصمیم گرفت تا حدی 
از گرایش های سیاســی عربســتان دوری کند، 
امری کــه می تواند دلیل عصبانیت عربســتان 
باشد، چرا که ریاض همواره به تاش برای خرید 

گرایش های سیاســی دیگــر دولت هایی که به 
کمک مالی آن نیاز دارند، شهرت دارد.

اینگونه جهت گیری های سیاسی سعودی که 
روی آن حساب کرده است را می توان در رابطه 
اش با مصر دید که سعودی ها توانستند تا حدی 
قاهره را به سمت حمایت از تجاوز به یمن قانع 
کنند، هر چند که حمایت مصر از این مساله به 

دخالت نظامی در یمن نرسید.
اســاس گرایش های سیاســی  بر  همچنین 
ســعودی، ریاض همواره خواســتار قطع یا کم 
رنگ شــدن رابطه بین پاکســتان و ایران بوده 
اســت، چرا که عربستان اســام آباد را صاحب 
عناصــری برای تاثیرگذاری بــر ایران می داند و 

دلیل آن، مرز های مشترک وسیع بین دو کشور 
 و امکان اثرگذاری امنیتی و دینی پاکســتان بر 

ایران است.
به نظر می رســد پاکستان متوجه شده است 
که منفعــت قومی، سیاســی و اقتصادی آن به 
طور خاص در گرو رابطه خوب با ایران، ترکیه و 
اغلب دولت های همســایه اش است و هر موضع 
گیــری برخاف ایــن، می تواند خســارت های 
زیادی را متوجه پاکســتان کنــد، به نحوی که 
وام های سعودی هم نمی تواند مشکلی از آن حل 
کنــد، بویژه آنکه جایگاه جغرافیایی پاکســتان، 
بــه اضافه رابطه خوب آن با تهران، اســام آباد 
را شایســته ایفای یک نقش محــوری در خط 
اقتصادی اســتراتژیک کند: اول خط شرق غرب 
یا راه ابریشم چین و دوم، خط جنوب شمال در 

شمال روسیه.

اگرچه آذربایجان برای پیروزی خود مدیون 
ترکیه است، اما روســیه نقش خود را به عنوان 
نماینــده قدرت منطقه ای حفــظ می کند. در 
نتیجه، باید دید که روسیه زین پس منافع ترکیه 
را در ســوریه و دیگر صحنه هــا در نظر خواهد 
گرفت یا خیر. معلوم نیســت کــه ترکیه بتواند 
از موفقیت خود در جمهــوری آذربایجان برای 

پیشروی در دیگر صحنه ها استفاده کند.
به گزارش دیپلماســی ایرانــی ، »نیکاس 
دنفورث« در  ریسپانسیبل استیت کرفت نوشت 
که گروه بحران بین المللی در سال ۲۰۱۱ نوشت 
اگر جنگی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
آغاز شــود، ترکیه با خطر »درگیری« در جنگ 
مواجه خواهد شد چرا که »فشار افکار عمومی« 
احتماال آنکارا را به ســمت مداخله در حمایت از 
باکو »در مغایرت با منافع گســترده تر سیاست 
خارجی آن« سوق می دهند؛ در این مقاله اینطور 
نتیجه گرفته شد که مقامات ترکیه همه تاش 
خود را برای ممانعت از »جنــگ ایراوان-باکو« 
که »یک سناریوی وحشتناک« برای آنها خواهد 
بود، به کار می بندند. اکنون ســال ۲۰۲۰ است 
و سیاست خارجی ترکیه به وضوح در یک دهه 
گذشته به شــدت تغییر کرده. ترکیه نه تنها از 
مداخله در جنگ ۴۴ روزه اخیر اکراه نداشت، که 
با شور و هیجان این کار را کرد چون با منافع تازه 

تعریف شده آن تطابق داشت.
وقتی جنگ آغاز شــد، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه، اعام کرد »با همه منابع 
و قلب خود« به حمایت از جمهوری آذربایجان 
ادامه خواهد داد. به گزارش رویترز، این حمایت 
بــا افزایش فروش ســاح از جملــه معامله ای 
۷۷.۱ میلیــون دالری در ماه ســپتامبر همراه 

بود. ترکیه همچنین صدها جنگجوی شورشــی 
ســوری را برای تقویت جمهوری آذربایجان به 
خطوط مقدم جبهه منتقل کرد، اگرچه این اقدام 
بیشتر از آنکه در میدان جنگ سودمند باشد، با 
خشم بین المللی مواجه شد. همه این اتفاقات با 
تغییرات گسترده در سیاست خارجی ترکیه که 
به طور فزاینده در تغییــر پویایی منطقه ای به 
نفع خود استفاده از نیروهای نیابتی را به استفاده 
از قدرت سخت اولویت می دهد، تطابق داشت. 
ترکیــه با درک جهان درگیر هرج و مرج و چند 
قطبی شــده، بر تمایل به اقدام مستقل یا حتی 
در مخالفت مســتقیم با متحدان پیشین غربی 
در عین ایجاد رابطه همکاری و رقابتی با روسیه 

اصرار ورزید.
ترکیه در قفقاز ســعی کرد فرمول خود برای 
مداخات کم هزینه و با تاثیرگذاری زیاد که قبا 
در شمال سوریه و لیبی اعمال کرده بود را تکرار 
کند. یک تفاوت اساسی در این بود که جمهوری 
آذربایجان یک شــریک بسیار قوی تر نسبت به 
گروه های نیابتی ترکیه در لیبی و سوریه بود و از 
این رو، حصول دستاوردهای چشمگیرتر در کوتاه 
مدت را ممکن ساخت. با این وجود، ترکیه باز هم 
با همان مســائل، نگرانی ها و مخاطرات ناشی از 

مداخات قبلی خود مواجه است.
جمهوری آذربایجان همواره از همدلی عمیق 
ترکیه، به ویژه در میان ملی گرایان راســت گرا 
برخوردار بوده است. اما تا حدود یک دهه پیش، 
این همسویی ملی گرایانه با جمهوری آذربایجان 
با انگیزه های اســتراتژیک رقابت می کرد. پس 
از جنگ ســرد رویکرد ترکیه در قبال روســیه 
و منطقه ای که پیشــتر تحت کنترل آن بوده، 
محتاطانه بود. آنکارا ترجیــح داد تا در مواردی 

که بــرای منافع خود ضروری می دانســت، در 
هماهنگــی با متحــدان ناتو و محافظــه کارانه 
عمل کند. بنابراین، در ســال ۱99۰ که جنگ 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان آغاز شد، 
ترکیه از درگیر شدن مستقیم خودداری کرد و 
حتی وقتی جنگ به نفع ارمنستان پیش رفت، 
ترکیه اقدامات خود را به بستن مرز با ارمنستان 
و آموزش افسران آذربایجانی محدود و از تاش 
های دیپلماتیک برای حل منازعات پشــتیبانی 

کرد.
اکنون یک دهه از آن زمان گذشته و رویکرد 
ترکیه در قبال منطقه قفقاز فعاالنه و مستقل تر 
شده اســت. اما در عین حال، یک سری انگیزه 
های اقتصادی جدیدی هم وجود دارد که ترکیه 
را به صلح و ثبات عاقمند می سازد. افتتاح خط 
لوله باکو-تفلیس-جیحان در سال ۲۰۰۵ امیدها 
را به ادغام منطقه ای و تبدیل شدن ترکیه به یک 
قطب حیاتی و ســودآور انرژی افزایش داد. این 
چشم انداز پویا که با سیاست معروف »مشکات 
صفر با همســایگان« احمد داود اوغلو، وزیر امور 
خارجه سابق، در ارتباط بود، ترکیه را در ۲۰۰9 
به عادی ســازی روابط با ارمنســتان سوق داد. 
وقتی جمهوری آذربایجان با همکاری تندروهای 
ترکیه این طرح را بر هم زد، بســیاری در آنکارا 
از پیروزی تاســف بار ملی گرایی قرن بیستم بر 
منافع روشنگرانه قرن بیست و یکم سخن گفتند. 
در ســال های بعد اما شــماری از تحوالت 
غیرمرتبــط تفکر سیاســت خارجــی ترکیه را 
به جهتــی متفاوت و تاریک ســوق دادند. بروز 
جنگ داخلی در سوریه، بازگشت خشونت آمیز 
درگیری های کردهای ترکیه و کودتای ناموفق 
۲۰۱۶، همگی در درک آنکارا از عملکرد در یک 

فضای خصمانــه تر نیازمند واکنش تهاجمی تر 
تاثیر داشتند. این ادراک ترکیه را به سمت یک 
سری مداخات نظامی سوق داد. ترکیه در سال 
۲۰۱9 به کمک دولت توافق ملی در لیبی شتافت 
و به آن در مقابله با حمله نیروهای تحت حمایت 
روسیه، مصر و امارات متحده عربی کمک کرد و 
در اوایل ســال ۲۰۲۰ که نیروهای دولت سوریه 
مورد حمایت روسیه به آخرین مقر تحت کنترل 
شورشــی ها در در ادلب حمله کردند، ترکیه در 
تاشی نسبتا موفقیت آمیز سربازان و خودروهای 
زرهی خود را به خاک ســوریه اعــزام کرد. این 
مداخات به نوبه خود یک پویایی رقابتی ایجاد 
کردند که در حال حاضر مشخصه روابط ترکیه 
و روسیه اســت. مسکو و آنکارا ابتدا در درگیری 
های نیابتی از طرف های مخالف حمایت و سپس 
برای مذاکره بر سر قطعنامه های صلح به هزینه 

بازیگران غربی، همکاری می کنند.
از این رو، حتی وقتی دســتاوردهای ترکیه 
متحدان روس را خشــمگین کرد، روسیه برای 
تضعیف نفوذ آمریکا و اروپا در ســوریه و لیبی، 
مداخله ترکیه را پذیرفته است. به عاوه، شرایط 
اینطور نبوده که مسکو هیچ سودی نبرد چون 

اگر مجبور به مواجهه مســتقیم نظامی با آنکارا 
می شــد، همواره قدرت بیشتری داشت و این 
امر ترکیه را در برابر روسیه محتاط نگه داشت. 
با توجه به این پس زمینه، درگیری ارمنســتان 
و جمهوری آذربایجــان فرصتی به آنکارا داد تا 
روابــط خود را با مســکو در یک صحنه جدید 
که در آن قدرت بیشتری دارد، گسترش دهد. 
آنکارا امیدوار است با تغییر آنچه گالیپ داالیی 
»تعادل آســیب پذیری« خوانده اســت، اهرم 
نفوذی در برابر مســکو به دست آورد که شاید 
بتواند از آن در سوریه یا مدیترانه شرقی به سود 

خود استفاده کند.
با این حال، حتی پیروزی آشــکار جمهوری 
آذربایجان در میدان نتوانست مزایای ژئوپلیتیک 
خاص مد نظر ترکیه را فراهم آورد. روســیه به 
ترکیه پیشنهاد نشستن پای میز مذاکره را نداد 
و احتمال حضور صلحبانان ترک در ناگورنو-قره 
باغ را رد کــرد. این بدان معناســت که اگرچه 
حمایت های ترکیه امکان بازپس گیری مناطق 
اشغالی را برای جمهوری آذربایجان فراهم آورده، 
اما همچنان همکاری با روســیه برای این کشور 

اهمیت بیشتری دارد.

سود ترکیه از پیروزی آذربایجان در جنگ با ارمنستان


