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مانور اسرائیل برای حمله به تاسیسات اتمی ایران
تلویزیون کان رژیم صهیونیستی »KAN« گزارش داد که مذاکرات هسته ای 
با دولت تهران در وین به بن بست رسیده و ارتش اسرائیل تدارکات خود را برای 
ضربه زدن به ایران تشــدید کرده است. به گزارش »انتخاب« به نقل از آناتولی، 
در این گزارش آمده اســت: »ارتش اسرائیل در حال حاضر برنامه های متعددی 
برای حمله به ایران دارد، اما مقامات ارشــد تخمین می زنند که ارتش حداقل به 
یک سال برای تکمیل مقدمات یک طرح حمله اولیه و زمان بیشتری برای یک 

طرح بهتر نیاز دارد.«
در این گزارش همچنین آمده است که ارتش اسرائیل قصد دارد در چارچوب 
رزمایش نظامی موسوم به »ماشین های آتشین« که هفته گذشته راه اندازی شد، 

رزمایش هوایی شبیه سازی حمله شدید به ایران انجام دهد.
در همین حال، »تایمز اســرائیل« نوشت که اواخر ماه جاری میالدی نیروی 
هوایی اسرائیل برای اولین بار مانور گسترده حمله به ایران را در رزمایشی با عنوان 
»ارابه های مرگ« برگزار خواهد کرد. این رسانه اسرائیلی نوشت که  ارتش اسرائیل 

با استفاده از هوش مصنوعی لیست اهداف جنگی خود را تکمیل می کند.
مانور حمله به تأسیسات هسته ای ایران بر فراز دریای مدیترانه و در چهارمین 
و آخریــن هفته از تمرینات یکماهه ای صــورت خواهد گرفت که از ۲۹ ماه مه 
آغاز خواهد شــد. همچنین بر اســاس گزارش کانال ۱۳ اسرائیل، هواپیماهای 

سوخت رسان آمریکا هم در این رزمایش حضور خواهند داشت.
حضــور آمریکا در این رزمایش در حالی صورت می گیرد که ایاالت متحده در 
مانور مشابهی که اســرائیل ۱۰ سال پیش برای شبیه سازی حمله به تاسیسات 

هسته ای ایران برگزار کرده بود، شرکت نداشت.

ویژه

ممانعت از ورود یک  محقق ایرانی-کانادایی به آمریکا
آمریــکا از ورود یک محقق ایرانی-کانادایی در حوزه دیابت که قصد گذراندن  
دوره فلوشیپ خود در دانشگاه هاروارد را داشته، جلوگیری کرد. به گزارش ایسنا 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این محقق که قصد گذراندن دوره فلوشیپ 
دوساله خود در دانشگاه پزشکی هاروارد آمریکا را داشته است به دلیل تبار ایرانی  

خود نتوانست وارد آمریکا شود.
برنامه پناهندگی و مهاجرت دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد اعالم کرد که به 
نیابت از این محقق که نام او مریم شاملو عنوان شده از دولت فدرال آمریکا برای 

ممانعت از ورود او به این کشور شکایت کرده است.
در این شکایت نامه آمده است که ماموران اداره گمرگ و حفاظت مرزی آمریکا 
به دلیل آنکه محل تولد مریم شــاملو و همسرش ایران بوده است به آنها اجازه 
ورود به آمریکا را نداده اند و با درخواست نمونه های DNA رویه های قانونی را نیز 

زیر پا گذاشته اند. این زوج به همراه دو فرزندشان اکنون شهروند کانادا هستند.
در این شــکایت نامه همچنین از دولت فدرال آمریکا خواسته شده است تا در 
اسرع وقت برای مریم شاملو روادید صادر شود تا وی بتواند دوره تخصصی فلوشیپ 
خود را پس از بیش از یک سال تاخیر و تا ششم ژوئیه آغاز کند. مریم شاملو هم 
در بیانیه ای تصریح کرد: من در پنج سال گذشته برای اینکه بتوانم از این فلوشیپ 
معتبر استفاده کنم، بسیار تالش کردم. من امیدوار بودم که برای افزودن بر دانش 
خود در زمینه درمان ها و پاســخ به نیازهای موجود در حــوزه دیابت به هارورارد 
بروم. به گزارش آسوشــیتدپرس، مریم شاملو و فرزندانش نامشان به عنوان شاکی 
در این پرونده ثبت شــده است اما همســر او  جزو شاکیان نیست. یک سخنگوی 
وزارت دادگســتری آمریکا در پیامی از طریق ایمیل به آسوشــیتدپرس گفت که 
نظری دربــاره این موضوع ندارد. وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز به درخواســت 

آسوشیتدپرس برای اظهارنظر در این خصوص پاسخ نداده است.

توجه دیپلماسی اقتصادی ایران به آفریقا
در وب نشست ســفیران جمهوری اســالمی ایران در قاره  آفریقا با مهدی 
صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجــه، فرصت ها و موانع 

افزایش صادرات به این قاره مورد بررسی قرار گرفت.
بــه گزارش ایرنا، در این نشســت، مهدی صفری ضمن اشــاره به اهتمام 
دولت ســیزدهم به بهبود تراز تجارت خارجی کشور و تقویت روابط اقتصادی 
با کشــورهای حوزه آفریقا، به تالش های وزارت امور خارجه در ۹ ماه آغازین 
دولت ســیزدهم برای تقویت روابط تجاری با این قاره اشاره کرد و خاطرنشان 
ســاخت که اجالس چند کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای آفریقایی 
در این مدت برگزار شــده و در شــش ماه نخســت ســال جاری نیز اجالس 
کمیسیون مشترک با شمار زیادی از دیگر کشورهای این منطقه برگزار خواهد 
شــد. دکتر صفری افزود محصوالت غیرنفتی به ویــژه در بخش دانش بنیان، 
خدمــات فنی و مهندســی، دارو و تجهیزات و خدمات پزشــکی، محصوالت 
غذایی و تجهیزات و مصالح ســاختمانی از جمله بخش هایی  است که ظرفیت 

زیادی برای رشد صادرات به کشورهای آفریقایی دارند.
معــاون اقتصــادی وزارت امور خارجه همچنین با اشــاره به مشــکالتی 
چون کمبود منابع آبی در داخل کشــور و چشــم انداز بازار جهانی محصوالت 
کشــاورزی و غذایی، بر لزوم توجه بیشتر به کشت فراسرزمینی در قاره آفریقا 
بــا توجه به برخورداری بخش های وســیعی از این قاره از منابع مطلوب آب و 

زمین اشاره کرد.
 لزوم راه اندازی خط کشــتیرانی و خطوط مســتقیم هوایــی بین ایران و 
کشــورهای آفریقایی و فرصت ترانزیــت تولیدات منطقه اوراســیا به آفریقا 
از مســیرهای زمینــی و دریایی ایــران از دیگر موضوعاتی بــود که در این 
نشســت مورد گفتگو وتبادل نظر قرار گرفت. در این دیدار مجازی روســای 
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در آفریقای جنوبی، نیجریه، غنا، کنیا، 
نیجــر، مالی، اتیوپی، نامیبیا، تانزانیا، زیمبابــوه، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
گینه کوناکری، ســیرالئون و ســنگال، ضمن اشــاره به ظرفیت ها و نیازهای 
اقتصادی کشورهای محل مأموریت خود، موانع و چالش های موجود در مسیر 

تقویت روابط اقتصادی با این کشورها را تشریح کردند.

چشم انداز روابط ایران و امارات
یک کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار کرد:  ظرفیت خوبی های وجود دارد که 
ایران و امارات اقدام به گسترش روابط خود و تالش برای حل برخی از پرونده ها 
و موضوعــات اختالفی کنند. صباح زنگنه در گفت وگو با ایســنا در مورد ســفر 
اخیر امیرعبداللهیان به امارات به منظور تســلیت درگذشت رئیس فقید امارات 
و دیدارش با »محمد بن زاید« رئیس جدید امارات گفت:  »شــیخ خلیفه« فرزند 
ارشد» شیخ زاید« بود و طبیعتا ریاست دولت امارات را بر عهده داشت. در دوران 
شیخ خلیفه  تا زمانی که وی  دچار بیماری نشده بود، رفت و آمدها بین ایران و 
امارات عادی و طبیعی بود و این رفت و آمدها برقرار بود ولی وقتی بیماری وی 
شدید شد و او دیگر چندان مالقات نمی کرد، کلیه امور  به دست »محمدبن زاید 
« افتاد و او با توجه به اینکه سیاست های خاص خودش را تعقیب می کرد روابط 

ایران و امارات گاهی در وضعیت تنش زایی قرار می گرفت.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه در یک سال اخیر امارات تالش 
کرد که روابط دو کشور را بهبود ببخشد و با اعزام مسئول امنیتی امارات به ایران 
ایــن روابط در ریل جدیدی قرار گرفت، افزود: ایران و امارات از زمان تأســیس 
این کشــور روابط ممتدی داشــته اند  و ایران تالش داشته که روابط طبیعی و 
همســایگی با این کشــور ادامه پیدا کند. اگرچه در جاهایی که الزم بوده است 
تذکرات و یا هشــدارهای الزم را داده ولی هرگز مایل نبوده است که روابطش با 

امارات دچار تنش و یا منجر به تلخی شود.
این دیپلمات پیشــین کشورمان با بیان اینکه وقتی شیخ خلیفه مرحوم شد 
وظیفه انســانی و اخالقی ما این بود که به دولت و ملت امارات این درگذشت را 
تسلیت بگوییم، اظهار کرد : با توجه به فوت شیخ خلیفه، محمد بن زاید به طور 
کامل ریاست امارات متحده عربی را بر عهده گرفت و امیدواریم در دوران جدید 

شاهد بازسازی، بهبود و توسعه روابط دو کشور باشیم.
زنگنه با اشاره به اشــتراکات فرهنگی، جمعیتی و اجتماعی دو کشور گفت: 
ایران و امارات می توانند از این ظرفیت های مشترک در ابعاد سیاسی، اقتصادی و 

امنیتی برای استحکام روابط شان استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که به طور کلی چشم انداز روابط ایران و امارات را در 
دوران ریاست محمدبن زاید بر امارات متحده عربی چطور ارزیابی می کند، گفت: 
گرچه در مدت اخیر با توجه به اینکه امارات روابط خود را با رژیم صهیونیســتی 
علنی کرده یک مقدار روابط بین ایران و امارات دچار خدشه شده است، اما باید 
توجه داشت که ایران بزرگتر از آن است که از علنی شدن چنین چیزی احساس 
خطر کند گرچه توصیه ها و تذکرات خود را همیشــه  با همسایگانش در جریان 

گذاشته است.

رویداد

اکونومیک

دیدگاه

سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه گفت، 
پیش نویس توافق بازگشت به پایبندی به برجام 

بیش از دو ماه است که آماده شده است.
بــه گــزارش ایســنا، ســخنگوی وزارت 
امورخارجه فرانســه در یک نشست خبری به 
سواالتی پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات رفع 
تحریم های ایران و بازگشــت آمریکا به برجام 
در وین که مدتی اســت به دلیل زیاده خواهی 
و کارشکنی های واشنگتن متوقف شده است، 

پاسخ داد.
بنابر گزارش وب ســایت وزارت امورخارجه 
فرانسه، وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال 
از ســرگیری مذاکرات ویــن در آینده نزدیک 
وجود دارد؟ اظهار داشــت: پیش نویس توافق 
برای ازســرگیری پایبندی به برجام از بیش از 
دو ماه قبل آماده شــده بود. مذاکره کنندگان 
تروئیکای اروپایی نیز بــه همین دلیل وین را 
ترک  کردند و به پایتخت های خود بازگشتند، 
چراکه متقاعد شــده بودند این روند به زودی 

نهایی خواهد شد.
وی در ادامه بدون اشاره به قصور طرف های 
اروپایی حاضــر در مذاکرات بــرای حل فصل 
مسائل باقی مانده در وین افزود: هرچند به دلیل 
موضوعی میان ایران و ایاالت متحده که خارج 

از برجام است، این موضوع متوقف شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه با تکیه 
بر ادعاهای غرب و آمریکا علیه برنامه هسته ای 
کشــورمان افزود: از طرف هــا می خواهیم که 
رویکرد مسئوالنه ای اتخاذ کنند و هرچه فوری 
تصمیمات الزم برای نهایی کردن این توافق را 
اتخاذ کنند. این یک اشتباه جدی و  خطرناک 
اســت که تصور کنیم این توافــق، باتوجه به 
سرعت پیشــرفت برنامه هســته ای ایران که 
می تواند آن را از منافع عدم اشــاعه اش محروم 

کند، برای مدت نامعلوم روی میز خواهد بود.
هشدار خاویرسوالنا

خاویر سوالنا دبیرکل اســبق ائتالف ناتو و 
مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به همراه کارل بیلدت نخست وزیر سابق سوئد 
به طور مشترک یادداشتی در روزنامه واشنگتن 
پست درباره اهمیت بازگشت به برجام منتشر 

کردند و در آن هشــدار دادند که اگر آمریکا و 
غرب نتوانند برجام را احیا کنند، تنش ها با ایران 

افزایش خواهد یافت.
آنها در مقاله خود تاکید کردند: اگرچه جنگ 
اوکراین در قلب اروپا شدت یافته است اما نباید 
موضوع امنیتــی دیگر، یعنی ایــران و برنامه 
هسته ای در حال توسعه اش به دست فراموشی 

سپرده شود. 
این دو مقام سابق اروپایی افزودند: تا زمانی 
که نتوانیم توافق هســته ای ۲۰۱۵ را به مسیر 
خودبازگردانیم به ســمت یک تنش جدید با 
تهران پیش می رویــم. رئیس جمهور بایدن و 
رهبران اروپا درخصوص اوکراین سریع و قاطع 
عمل کردند. آنها اکنون نیز می بایســت برای 

جلوگیری از تبدیل شــدن ایران به یک کشور 
هسته ای اقداماتی انجام دهند. به همین منظور، 
انریکه مــورا هماهنگ کننده مذاکرات وین به 
تازگی به تهران سفر کرد تا به نجات توافقی که 
بین تهران و واشــنگتن گیر کرده است، کمک 

کند.
آنها در ادامه با اشــاره به تصویب طرحی در 
مجلس سنای آمریکا در رابطه با ایران نوشتند: 
ماه گذشــته طرحی با موافقت حزب دموکرات 
به تصویب رسید که از دولت بایدن می خواهد 
هرگونه توافق جدید با ایران باید شامل مسائل 
غیر مرتبط هسته ای نیز باشد که قطعا موجب 
شکســت در حصول توافق خواهد شد. در این 
میان، در تهران نیز اشتیاق برای یک توافق رو 

به کاهش است.
خاویــر ســوالنا و کارل بیلــدت همچنین 
به اختالف موجود در واشــنگتن بر سر خارج 
کردن نام سپاه پاسداران از فهرست تروریستی 
آمریکا اشــاره کردند و قرار گرفتن نام سپاه در 
این فهرست را نمادین خواندند. آنها همزمان از 
تهران و واشنگتن خواستند تا اجازه ندهند که 
این موضوع مانع از شکل گیری توافقی شود که 
حتی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 

هم  زنده ماند.
درحالیکــه یکی از دالیــل وضعیت کنونی 
پیرامــون برجام، قصور طرف هــای اروپایی در 
تامیــن منافع برجامی ایران و  ســپس ناتوانی 
آنها در ارائــه راهکار برای حل وفصل اختالفات 

باقی مانده بوده اســت، ایــن دو مقام کهنه کار 
اروپایی مدعی تالش هــا و حمایت اروپا برای 
احیای برجام شــدند و با اشاره به مخالفتشان 
با خروج یک جانبه واشــنگتن از برجام در سال 
۲۰۱۸ تصریــح کردند: عجیب اســت، بایدن 
که درخصوص بازگشــت به توافق هســته ای 
مانــور داده بود و این وعــده را مطرح کرد که 
»آمریکا )به برجام( بازگشــته اســت« اکنون 
دیپلماســی  را که متحدان واشــنگتن قویاً از 
آن حمایت می کنند بــه کندی پیش می برد. 
گفته می شــود که او باتوجه به در پیش بودن 
انتخابات میان دوره ای کنگره، جانب احتیاط را 

در خصوص ایران پیش گرفته است.
آنها در پایان با اشاره به قراردادهای کنترل 
تسلیحات با شوروی خاطر نشان کردند: ما این 
کار را انجــام دادیم چون در راســتای امنیت 
ملی مان بود. درخصوص ایران نیز همین شرایط 
صدق می کنــد. اکنون رئیــس جمهور بایدن 
بایــد به طور جدی هزینه های انفعالش در برابر 
ایران را بررسی و راهی رو به جلو پیدا کند، در 
غیر این صورت ممکن اســت خودمان را وسط 
مناقشه ای دیگر ببینیم که هیچ کس خواهان آن 
نبوده است. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها 
که از ششم دی ماه ســال گذشته آغاز شد، از 
۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به پیشنهاد مسؤول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا وارد یــک دوره تنفس 
شده بود و مذاکره کنندگان برای مشورت های 

سیاسی به پایتخت های خود بازگشته اند.
آمریــکا مدعی اســت: اگر ایــران خواهان 
لغــو تحریم ها فراتر از توافق هســته ای ۲۰۱۵ 
است، باید به نگرانی های آمریکا فراتر از برجام 

رسیدگی کند.
 دولت بایدن که مدعی رویکرد دیپلماســی 
در قبــال ایران و نیز تالش برای بازگشــت به 
برجام بوده، تاکنون گامی در جهت نشان دادن 

حسن نیت خود برنداشته است.
قریب به اتفاق کشــورهای مشارکت کننده 
در گفت  وگوها، خواهان جمع بندی ســریع تر 
مذاکرات هســتند اما دستیابی به توافق نهایی 
در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص 

چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است.

پیش نویس احیای برجام به دلیل اختالف ایران و آمریکا متوقف شده است

مذاکرات وین به روایت فرانسه
خاویرسوالنا درباره فروپاشی برجام به آمریکا هشدار داد

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا:

مسائل اندکی در مذاکرات وین باقی مانده است

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تاکید کرد: ما همچنان 
بــر این باوریم که بازگشــت متقابل به پایبنــدی به برجام در 
راســتای منافع امنیت ملی آمریکاســت. به گزارش ایسنا، ند 
پرایس ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری 
هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای وزیر جنگ رژیم 
 6-IR صهیونیستی مینی بر نصب ســانتریفیوژهای پیشرفته
در تاسیســات هسته ای نطنز گفت: من نمی خواهم درخصوص 
ارزیابی هایمان از فعالیت های هسته ای ایران به صورت عمومی 
صحبت کنم. همان طور که احتمــاال می دانید بخش زیادی از 
این اطالعات از عناصری به دست می آید که اغلب به طور علنی 
درباره آن صحبت نمی کنیم اما باید بگویم که ما به طور منظم با 

شرکای اسرائیلی خود اطالعات را به اشتراک می گذاریم.
بنابر گزارش وب ســایت وزارت امورخارجه آمریکا، پرایس 

در ادامــه با تکیه بر ادعاهای تکراری و  واهی واشــنگتن درباره 
ماهیت برنامه هسته ای کشورمان گفت: ما در زمینه های مختلف 
دارای درک مشترک هستیم و منافع راهبردی مشترک داریم 
و آن هم، این اســت که ایران هرگز به ســالح هسته ای  دست 
پیدا نکند. البته شــرکای اسرائیلی ما تنها کسانی نبوده اند که 
از پیشرفت برنامه هســته ای ایران پس از خروج دولت پیشین 
آمریکا از برجام  در ســال ۲۰۱۸ ابــراز نگرانی کرده اند. ما نیز 

نسبت به سرعت پیشرف های هسته ای ایران نگران هستیم.
وی ادامــه داد: به همین دلیل اســت که همچنان در حال 
بررسی امکان دستیابی به بازگشت متقابل به پایبندی به برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( هســتیم، چراکه این کار هنوز 
هم در راســتای منافع ما است و برنامه هســته ای ایران را بار 
دیگر محدود خواهد کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا 

در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزینه نظامی علیه ایران 
روی میز است؟ تصریح کرد: ما کماکان معتقدیم که دیپلماسی 
و گفت وگو می تواند به صورت پایدار، بادوام و همیشــگی یک 
فرصت برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای ایجاد 
کند. وی همچنین در پاســخ به سوالی درباره سفر انریکه مورا، 
هماهنگ کننده مذاکرات وین به تهران و پیشنهادات ارائه شده 
از سوی مقامات ایرانی به وی گفت: واضح است که ما به صورت 
علنی مذاکره نمی کنیم اما باید بگویم که ما و شرکای مان مدتی 

است که آماده هستیم.
پرایــس همچون ســایر مقامات آمریکایی تــالش کرد در 
اظهارات خود توپ را به زمین ایران بیندازد و افزود: ما معتقدیم 
که اکنون، این ایران اســت که باید جدیت خود را نشان دهد. 
همان طور که قبال هم اعالم کرده بودیم، تعداد کمی از مسائل 
حل نشده باقی مانده اند. ما معتقدیم که اگر ایران تصمیم الزم 
را بگیرد، این مسایل مرتبط با برنامه هسته ای ایران را می توان 
به سرعت و به طور موثر حل کرد. وی ادامه داد:  ما مثل همیشه 
از انریکه مورا و تیم وی برای تالش هایشــان قدردانی می کنیم 
و مشتاق گفت وگوی دقیق تر با آنها طی روزهای آینده هستیم.  
ند پرایس بدون اشاره به زیاده خواهی  و کارشکنی های واشنگتن 
در طول مذاکرات رفع تحریم ها در وین اظهار داشت: اما همان 
گونه که قبال هم گفته شــده، دستیابی به توافق قطعی نیست. 
ایران باید تصمیم بگیرد که همچنان می خواهد بر شروط خود 
که خارج از برجام هســتند، پافشاری کند یا اینکه آماده است 
توافق برجام را به سرعت به ســرانجام برساند. ما می دانیم که 
این توافق منافع امنیت ملی آمریکا را تامین می کند و در مقابل 
نیز منافع سایر طرف ها را تامین خواهد کرد. سخنگوی وزارت 
امورخارجه آمریکا در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه ایران نیز 
موضع مشــابه دارد و می گوید که آمریــکا باید تصمیم بگیرد، 
مدعی شــد : چندین طرف در این مذاکــرات وجود دارند. اگر 
از آنها ســوال کنید به شما خواهند گفت که آمریکا به طور غیر 
مستقیم اما با حســن نیت و صداقت با هدف دستیابی به یک 
پایبندی به بازگشــت متقابل به برجام مذاکره کرده است، اما 

متاسفانه این امر همیشه در مورد ایران صدق نمی کند.
وی در پاسخ به ســوال دیگری درباره ساخت یک کارخانه 

تولید هواپیماهای بدون سرنشین در تاجیکستان توسط ایران 
گفت: ما پیش از این نگرانی خود  را نسبت به فناوری پهپادهای 
ایران ابراز کرده ایم و برای مقابله با توسعه آن، ابزارهای مناسب 
را بــه کار گرفته ایم. من در حال حاضر صحبتی درباره احتمال 
ســاخت یک کارخانه در تاجیکســتان ندارم. پرایس در بخش 
دیگری از این نشست خبری درباره گفت وگوهای تلفنی آنتونی 
بلینکن وزیر امورخارجه آمریکا با همتای قطری خود و ســفر 
امیر قطر به تهران خاطر نشان کرد: برای اطالع از جزئیات این 
سفر، شــما را به مقامات قطری ارجاع می دهم. آنچه می توانم 
بگویم این اســت که ما از نقش ســازنده قطــر در تالش های 
دیپلماتیک ما برای دستیابی به راه حل های دیپلماتیک با ایران 
درخصــوص برخی از موضوعات مهم و مشــکل میان تهران و 
واشنگتن، ازجمله آزادی شهروندان آمریکایی و بازگشت متقابل 

به پایبندی به برجام قدردانی می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو شهروند فرانسوی 
در ایــران به اتهام اقدامات ضد امنیتی و جاسوســی، ادعاهای 
همیشــگی واشنگتن در این باره را تکرار کرد و خواستار آزادی 
فوری این دو  نفر شد. این دیپلمات آمریکایی در ادامه ادعاهای 
خود افزود: ما از گزارش های بازداشت این دو شهروند فرانسوی 
مطلع هستیم. ما این بازداشت ها را محکوم می کنیم و از ایران 
می خواهیم تا هرچه فوری این فرانسوی ها را آزاد کند. جمهوری 
اسالمی ایران همواره شهروندان خارجی را به صورت ناعادالنه و 
برای استفاده از این افراد به عنوان اهرم سیاسی بازداشت می کند. 
وی هنچنین درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران 
گفت: ما هیچ اولویت باالتری از آزادی شهروندان آمریکایی چه 

در ایران و چه در سایر مناطق جهان نداریم.
پرایس در عین حال مدعی شد: ما سرنوشت این افراد را به 
مذاکرات هسته ای با ایران و احتمال بازگشت متقابل به پایبندی 
به برجام  مرتبط نکرده ایم، زیرا این بازگشــت قطعی نیست. ما 
می خواهیم که بازگشــت شــهروندان آمریکایی بــه خانه که 
ناعادالنه بازداشــت شده اند، یک امر قطعی باشد. ما درخصوص 
این اولویــت به طرف ایرانی توضیــح داده ایم و به تالش های 
خود در این زمینه، صرف نظر از اینکه نتیجه مذاکرات وین چه 

خواهد بود، ادامه می دهیم.

نشنال اینترست در مطلبی به قلم رابرت میسن نوشت: 
از زمانی که رئیس جمهور فرانکلین روزولت برای اولین بار 
در سال ۱۹۴۵ با پادشاه عربســتان سعودی عبدالعزیز بن 
سعود مالقات کرد، آمریکا و عربستان دوره های متعددی از 
روابط صمیمانه و پرتنش را تجربه کرده اند. آنها طی مالقاتی 
روی عرشــه کشــتی کوئینســی، در مورد آینده فلسطین 
گفتگو کرده و به توافق رســیدند آمریکا در ازای دسترسی 
به منابع انرژی ارزان، تضمین های امنیتی به عربستان بدهد. 
همان موضوعــات خاص همچنان بر سیاســت خاورمیانه 
سایه افکنده و به عربســتان امکان می دهد تا نقشی بزرگ 
در امور بین المللی ایفا کند. به گزارش ســرویس بین الملل 
»انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: جنگ یوم کیپور 
در ســال ۱۹۷۳ به بحران نفتی بین المللی منجر شــد که 
طی آن اعضای ســازمان کشور های عربی صادرکننده نفت 
)OAPEC( از نفت به عنوان سالحی برای تسلیم اسرائیل 
و متحدان غربی آن اســتفاده کردند. مشکالت ناشی از این 
اقدام در کنار اقدامات جدید اقتصادی و دیپلماتیک، به این 
شرایط پایان داد. پس از بحران نفت، همکاری نظامی و مالی 
آمریکا و عربســتان با هدف مقابله با نفوذ شوروی، به ویژه 
در افغانســتان دهه ۱۹۸۰، افزایش یافت، اما نهایتا حمالت 
۱۱ ســپتامبر دوباره مشکلی جدید در این میان ایجاد کرد. 
نگرانی های عربستان از سیاست های آمریکا از زمان مداخله 
در عراق و باز گذاشتن در های این کشور به روی نفوذ ایران 
چند برابر شد، از جمله نمونه های آن ابراز تعجب از حمایت 
دولت اوباما از تغییرات انقالبی مصر، انفعال در جنگ داخلی 
سوریه، و پیگیری جدی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
با ایران است. عربســتان منتظر ماند تا دوره دولت اوباما به 
پایان برسد. افزایش مخالفت ها در افکار عمومی و کنگره نیز 
باعث تعریل روابط می شد که بصورت خاص به تصویب قانون 

عدالت علیه حامیان تروریسم در سال ۲۰۱6 منجر شد.
نگرانی های اخیر آمریکا درباره عربستان هم بیشتر حول 
مسایل حقوق بشری، درگیری یمن و قتل خاشقجی است 
که البته همگی در چارچوب کلــی حمایت ایاالت متحده 
از عربســتان و دیگر متحدان شورای همکاری خلیج فارس 
تعریف می شود. دولت بایدن دوباره به اصول حفظ و مدیریت 
ائتالف دو کشــور برگشته است، اما هنوز هیچ اقدام مهمی 

برای بازگرداندن عربستان ســعودی به گروه طرفدار غرب 
انجام نداده است. شــاهزاده خالد بن سلمان، برادر ولیعهد 
محمد بن ســلمان و معــاون وزیر دفــاع، در ژوئیه ۲۰۲۱ 
جلســاتی در ســطح عالی با دولت بایدن برگــزار کرد که 
احتماالً مقدمه ای برای سفر بن سلمان به واشنگتن بود، اما 
به دلیل کندی مذاکرات خیلی زود واشــنگتن را ترک کرد. 
متعاقباً، سفر لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در پاییز ۲۰۲۱ 
به عربستان محقق نشد. در عوض، ریاض در سپتامبر ۲۰۲۱ 
یک توافقنامه نظامی با روســیه منعقد کرده و در ســاخت 
موشک های بالســتیک خود هم به سمت همکاری با چین 
رفت. محمد بن ســلمان در ســفری به کشور های شورای 
همکاری خلیج فارس به دنبال تقویت همبستگی این منطقه 
پیش از چهل و دومین نشست شورای همکاری خلیج فارس 
در ریاض در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ بود. پس از حمله روسیه به 
اوکراین در اوایل ســال ۲۰۲۲، به ویژه با توجه به انتخابات 
میان دوره ای در نوامبر، قیمت انرژی اهمیت بســیار زیادی 
برای آمریکا پیدا کرد، اما عربستان ترجیح داد توافق سقف 
تولید اوپک پالس را حفظ کند. محمدبن ســلمان حاضر به 
گفتگو با بایدن درباره کمک بیشــتر در راســتای مدیریت 
قیمت نفت نشــد. به جای راهبرد موفق دولت ترامپ برای 
درخواســت افزایش تولید نفت از سوی عربستان یا تهدید 
به حذف حمایت نظامی آمریکا، دولت بایدن متوجه شــده 
اســت بعد از خروج از افغانســتان، اگر برداشت ها به سمت 
ادامه خروج آمریکا از منطقه برود، احتمال چرخش اعراب به 
سمت روسیه و چین بسیار زیاد است و هردوی این کشور ها 
تالش کرده اند در منطقه حضور داشــته باشــند. بنابراین، 
کاخ ســفید مجبور شده است برای کمک به کاهش قیمت 
بنزین به ذخایر اســتراتژیک نفت خود روی بیاورد. ویلیام 
برنز، رئیس ســیا، در آوریل امسال و در تالش برای ترمیم 
روابط، با محمد بن ســلمان مالقات کرد. هیچ نشــانه ای از 
توجه محمدبن ســلمان وجود ندارد و خیلی آشــکارا گفته 
»اصال اهمیت نمی دهم« رئیس جمهــور بایدن درباره من 
دچار ســوتفاهم شود. کشــور هایی مانند کانادا و آلمان که 
عربســتان سعودی را برای مسایل حقوق بشری تحت فشار 
قرار داده اند، با مشکالت و وقفه در فعالیت های دیپلماتیک 
و اقتصادی خود مواجه شــده اند. محاسبات ولیعهد ممکن 

است این باشد که دولت بایدن را نیز می توان نادیده گرفت 
یا تا سال ۲۰۲۴ منتظر ماند، اما این استراتژی، مخاطره آمیز 
خواهد بود. درســت است که مسایل ساختاری دیگر، مانند 
چرخش مجدد صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان به 
داخل و عدم تنوع نســبی در این کشور، بر روابط دو جانبه 
آمریکا و عربستان سعودی سایه افکنده، اما عربستان به طور 
فزاینده ای به سمت شرق و به بازار های در حال رشد انرژی 
در چین و هند نگاه می کند. عربستان حدود یک چهارم نفت 
خود را به چین می فروشد، کشوری که شراکت استراتژیک 
جامعی با این پادشــاهی دارد و »همکاری در ســطح باال« 
با عربستان ســعودی در زمینه انرژی را حفظ می کند. شی 
جین پینگ احتماال تا ماه می ۲۰۲۲ از عربستان دیدن کند 
و پس از آن عربســتان ممکن اســت به چین اجازه دهد تا 
بهای نفت خــود را به یوآن و نه دالر آمریــکا، بپردازد. اما 

عربســتان همچنین خواهــان نتایج ملموس بــرای برنامه 
چشــم انداز ۲۰۳۰ خود با هدف کســب رضایت عمومی و 
افزایش مشروعیت سیاسی بن سلمان قبل از رسیدن به تاج 
و تخت است. افزایش تجارت و سرمایه گذاری ایاالت متحده 
برای انجام این کار ضروری است و بیشترین فوریت را برای 
حل بن بست کنونی ایاالت متحده و عربستان ایجاد می کند. 
همانطور که اقدامــات اقتصادی و دیپلماتیک باعث کاهش 
تنش ها پس از بحران نفتی ۱۹۷۳ و حمالت ۱۱ ســپتامبر 
شد، رویکرد مشابه، همراه با توافق نظامی جدید برای کاهش 
نگرانی های عربستان سعودی در مورد حمالت حوثی ها و نفوذ 
ایران، می تواند نقش مهمی ایفا کند. در حل بن بست فعلی، 
بهترین گزینه، ایجاد دیپلماســی مداوم عربستان و ایران با 
 هدف پایان دادن به جنگ یمن و ایجاد یک مکانیسم امنیتی 

منطقه ای پایدارتر است.

نقش غیرمستقیم ایران در بن بست شکنی در روابط بن سلمان و بایدن


