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تکذیب گفت وگوی محرمانه ایران و آمریکا در عمان
وزیر امور خارجه عمان در بخشی از گفت وگو با یک روزنامه فرانسوی صحت 
برخی گزارش ها درباره وجود مذاکرات محرمانه میان ایران، آمریکا و عمان درباره 

احیای توافق هسته ای را تایید نکرد.
به گزارش ایســنا، بدر البوســعیدی، وزیر امور خارجه عمان در گفت وگو با 
روزنامه فرانســوی فیگارو  وجود مکالمات محرمانه میان عمان، ایران و آمریکا را 
تایید نکرد اما اظهار کرد که توافقی جدید در راستای احیای توافق هسته ای که 
آمریکا در ســال ۲۰۱۸ از آن خارج شده بود و تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده 

است، به نفع خاورمیانه و جهان می باشد.
مذاکرات وین که در راســتای احیای توافق هسته ای و لغو تحریم های ایران 
در آوریــل ۲۰۲۱، مدتی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، آغاز 
شــد در پی برخی تحوالت اخیر بین المللی از جمله حمله روسیه به اوکراین و 
کشمکش های  تهران - واشــنگتن بر سر برخی مسائل باقی مانده در مذاکرات، 

فعال متوقف شده است.
عمان از معدود کشورهای منطقه بوده است که به تسهیل روند دیپلماسی در 
زمینه مذاکراتی که به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ انجامید و به تسهیل تالش های 
دیپلماتیک برای احیای توافق هســته ای از زمان آغاز مذاکرات وین کمک کرده 

و همواره حمایت خود از حصول یک توافق در این زمینه را ابراز داشته است.
در این راستا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اخیرا در بخشی 
از جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه اجالس داووس سوئیس درباره توافق هسته ای 
اظهار داشــت: من فکر می کنم آمریکایی ها خیلی خوب می دانند. اگر بخواهند 
به برجام بارگردند رئیس بایدن خیلی خوب می فهمد که برای بازگشت چه کار 
کند. به نظرم مهمترین مســئله این است که تحریم های اقتصادی ایران به نحو 
موثری برداشــته شود، فشــارهای حداکثری دوره ترامپ از میان برداشته شود. 
ما چیــز زیادی نمی خواهیم. در واقع تمرکز کردن بــه موضوعات دیگر رفتار و 
واکنش درستی نیست. آمریکایی ها خوب می دانند واقعیت ها چیست و چه کار 

باید بکنند.
وزیر امور خارجه تأکید کرد:  ما پنجره دیپلماسی را باز گذاشتیم، برای رسیدن 
به توافق خوب و پایدار مصمم هستیم و همواره ابتکارات طرف ایرانی کمک کرده 

فضای مذاکره و گفت وگو باز شود.

ویژه

فالحت پیشه مطرح کرد
امیدواری به میانجی گری های منطقه ای 

در مذاکرات وین  
یک کارشــناس مسایل بین الملل با اشاره به وقفه ایجاد شده در مذاکرات وین 
گفت: معتقدم بیش از اینکه به مذاکرات در هتل کوبورگ و طرف های برجامی از 
جمله کشــورهای اروپایی و چین و روسیه نیاز داشته باشیم، به ادامه مذاکرات و 
رایزنی ها میان ایران و آمریکا توسط میانجی گران منطقه ای نیاز داریم. حشمت اهلل 
فالحت پیشــه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به میانجی گری قطر و عمان در سطح 
سران این کشــورها در بحث برجام و تاثیر آن بر خارج شدن مذاکرات وین از بن 
بست ایجاد شده گفت: مثلث شکل گرفته میان قطر، ایران و عمان در سطح سران 
نشــان می دهد که حل و فصل اختالفات موجود بر سر بحث هسته ای و برجام به 

سطح کالن رسیده و نیازمند تصمیم در این سطح است.
وی ادامه داد: قطر و عمان به طور سنتی در مسایل و مشکالت ایجاد شده در 
دوره ای مختلف میان ایران و آمریکا میانجی گری داشته اند و این اقدامات مسبوق 
به ســابقه است، در این رابطه شاید عمان بیشتر از قطر فعال بوده است. در موارد 
خاص قطر و عمان سعی کردند مانع تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا شوند که 
در برخی موارد هم موفق بودند. این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: واقعیت این اســت که ایران و آمریکا فرصت های رســیدن به توافق را از در 
گذشته از بین بردند و همین که خارج از برجام دو بازیگر دیگر وارد میانجی گری 
می شوند نشان می دهد تا چه اندازه فضای مذاکرات وین برای ادامه مباحث مطلوب 
نیست. وی با بیان اینکه ورود میانجی گران از همان ابتداد چند عامل داشت گفت: 
اول اینکه دیگر بازیگران به جای میانجی گری میان ایران و آمریکا و رفع اختالفات، 
منافع برجامی برای خود تعریف کردند و اروپایی ها به ســمت تشــدید اختالفات 
رفتند. روسیه هم کشوری بود که برجام را با شروع بحران اوکراین به عنوان خاکریز 
می دید و آن را تحت الشــعاع قرار داد. دو طرف اصلی توافق یعنی ایران و آمریکا 
هستند که در این میان دارند هزینه می دهند؛ ایران هزینه تحریم ها و آمریکا هزینه 
ناکارآمدی دیپلماسی خود در بحث هسته ای را می دهند. فالحت پیشه افزود: مساله 
دیگر این اســت که برجام دو طرف دارد و االن مشخص شده اختالف اصلی بین 
ایران و آمریکاست و مذاکرات وین در خالء مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا مثل 
آنچه در مذاکرات برجام اتفاق افتاد،  بیش از فضای مذاکرات وین در هتل کوبورگ 
به اراده هایی با اختیارات بیشتر نیاز دارد. به عبارتی معتقدم وزن و زور میانجی گران 
منطقه ای االن بیش از طرف های مذاکره کننده و باقی مانده در برجام اســت و از 
ایــن رو به این روند امیدوارم و آن را مثبت و رو به جلو می دانم. وی خاطرنشــان 
کرد: دیگر طرف های برجام بیش از توافق هســته ای به دنبال منافع خود از قبل 
برجام هســتند و اساسا همین رویکرد موجب شده است که ایران و آمریکا روز به 
روز از توافق دورتر شوند. این کارشناس مسایل بین الملل تصریح کرد: ایران دغدغه 
تضمین کاهش تحریم ها از ســوی آمریکا را دارد و االن در روند میانجی گری در 
بحث برجام هم همین مســاله مورد توجه اســت که به نحوی در سطح کالن از 
آمریکا تضمین گرفته شــود و از سوی دیگر دغدغه آمریکا درباره نقش منطقه ای 
ایران است. اینکه قطر و عمان در این رابطه میانجی هستند برای ایران بسیار مثبت 
است چون این دو کشور به نوعی منصفانه روایت گر نقش ایران در منطقه هستند، 

بر خالف اسراییل و عربستان که سعی بر مخدوش کردن نقش ایران دارند. 

دیدگاه

گروهسیاسی-هدیهگلمحمدی: ایران 
به تالفی ربایش نفتکش کشورمان توسط یونان 
و تحویل محموله آن به آمریکا ، اقدام به توقیف 
۲ نفتکش یونانی کرد. به گزارش ایسنا، روابط 
عمومی کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: نیروی دریایی ســپاه 
عصر جمعه ۲ فروند نفتکش یونانی را به دلیل 
تخلفات انجام گرفته در آب های نیلگون خلیج 

همیشه فارس توقیف کرد.
المیادین هم گزارش کرده که گارد ساحلی 
ایــران دو نفتکــش یونانی »دلتا بســودن« و 
»پردنــت اند ریور« را در ســواحل بندرلنگه و 
عســلویه توقیف کرده است. در همین حال به 
گزارش آسوشــیتدپرس، نیروی دریایی آمریکا 
اعالم کرده است که در حال بررسی گزارش های 
مربوط به توقیف دو نفتکش یونان از سوی ایران 
است.  شبکه ای بی سی نیوز هم  به نقل از یک 
مقام دفاعی آمریکا - که نمی خواسته هویتش 
فاش شــود - نوشــت به نظر می رسد که دو 
کشــتی به محدوده آب های ایران نزدیک شده 
بودند اما داخل آن نبودند. این شبکه همچنین 
به نقل از این مقام دفاعی نوشــت که کشتی ها 
دستگاه های ردیابی خود را خاموش کرده بودند 
و هیچ گونه درخواستی برای دریافت کمکی از 

طرف آن ها فرستاده نشده بود.
از ســوی دیگر، وزارت خارجه یونان اعالم 
کرد که این کشــور اعتراض خــود به ایران به 
دلیل توقیــف دو نفتکش با پرچــم یونان در 

خلیج فارس را اعالم کرده است. پیشتر نشریه 
لویدز لیســت که در حوزه کشتیرانی فعالیت 

می کند هم در خبری مدعی شده بود که یک 
نفتکش یونانــی در آب های بین المللی که در 

حال حرکت از خلیج فارس به سمت یونان بود 
توسط پرســنل نظامی ایرانی توقیف شد. این 

نشــریه در گزارش جداگانــه ای نیز به نقل از 
منابع خود نوشت که یک کشتی دیگر با پرچم 
یونان در منطقه خلیج فارس توســط نیروهای 

ایرانی توقیف گردید.
نفتکــش آگاه،  منابــع  گفتــه   بــه 
Delta Poseidon کــه تحــت پرچم یونان 
حرکت می کرد، امروز توسط یک بالگرد ایرانی 
توقیف شــد. این نفتکش ساخت سال ۲۰۱۱، 
اندکی بعد گفته شد که با اسکورت یک کشتی 
نیروی دریایی ایران به ســمت ســواحل ایران 
حرکت می کند. نفتکش محموله ای را در بصره 
عــراق بارگیری کرده بود.بر اســاس اطالعات 
واصله، مقصد نفتکش آگیــوی تئودوروی در 
نزدیکی کورینث بود و محموله برای پاالیشگاه 

روغن موتور واقع در آنجا فرستاده میشد.
نفتکش دلتــا پوزیدون بخشــی از ناوگان 
تانکرهای دلتا در یونان اســت.دومین نفتکش 
یونانی توقیف شــده یک کشــتی پنج ســاله 
کشــتیرانی Prudent Warrior اســت که 

توسط نیروهای ایرانی توقیف شده است
پس از آنکه دولت یونان یک فروند کشــتی 
تحت پرچم جمهوری اســالمی ایــران را در 
سواحل این کشور نگه داشته و بار آن را با حکم 
دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا توقیف کرد، 
چهارشنبه گذشته کاردار این کشور )در غیاب 
سفیر(  به وزارت امور خارجه کشورمان احضار 
و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسالمی 

ایران به وی ابالغ شد.

نفتکش یونانی »دلتا بسودن« و »پردنت اند ریور« توقیف شدند

ایران 2 - یونان 1

بایدن در دوراهی ترومن یا کارتر

توافق هسته ای، هشدارهای آمریکا و آرامش ایران

رابرت زولیک در وال اســتریت ژورنال نوشت: ترومن، کارتر 
و بایدن با امید احیای ملتی آسیب دیده وارد قدرت شدند، اما 
برنامه هایشان بصورت ناگهانی به هم خورد. مانند ترومن و کارتر، 
آقای بایدن هم با تورم دست و پنجه نرم می کند و هر سه برای 
متحد کردن حزب دموکرات در شــرایطی تالش می کردند که 
چپگرا ها با نکوهش ســنت های دموکرات های میانه رو، حزب را 

به چپ متمایل کردند.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخــاب«، در ادامه این 
مطلب آمده است: درست همانطور که بایدن برای همگام شدن 
با رویداد های بین المللی تالش می کند، تحوالت عظیم جهانی 
ترومن و کارتر را هم وادار به بازنگری در جایگاه آمریکا در جهان 
کرد. اما عقب نشینی مفتضحانه بایدن از افغانستان، تردید هایی 
را درباره صالحیت او مطرح کرده اســت. تولیدکنندگان انرژی 
در جهــان قیمت ها را افزایــش داده اند. صــرف نظر از اینکه 
بایدن به توافق هســته ای با ایران دست یابد یا خیر، منتقدان 
مدعی هستند تالش آمریکا برای جدا کردن خود از خاورمیانه 
به واقعیات قدرت در این منطقه ضربه زده اســت. شرایط مرز 
جنوبی آمریکا هم نشــان دهنده از دســت رفتن کنترل بر آن 
است؛ و اوکراین به احتمال زیاد برای ماه ها، اگر نگوییم سال ها، 

میدان جنگی خونین باقی خواهد ماند.
در انتخابــات میــان دوره ای ســال ۱۹۴۶، رای دهنــدگان 
»ریاســت جمهوری تصادفی« ترومن را رد کرده و برای اولین 
بار بعد از ۱۴ ســال اکثریت جمهوری خواه را در کنگره انتخاب 
کردند. ترومن برای واکنش متناســب با این نتیجه تمرکز خود 
را بر سیاســت گذاشــته و برنامه های اقتصادی و اتحاد هایی را 
ایجاد کرد که پایه رهبری جهانی آمریکا را در بقیه قرن بیستم 
گذاشــت. در مقابل، آقــای کارتر تالش کرد تا شکســت های 
اقتصادی و بین المللی را جبران کند، اما مشــکالت مستمر به 

نوعی انحراف از مسیر منجر شد.
ســخنرانی بایدن در ماه مارس نشــان داد که کاخ ســفید 
مطمئن نیست چگونه با شرایط تغییریافته سازگار شود. قبل از 
پرداختن به فهرستی از طرح های داخلی کهنه و رد شده، بایدن 

تــالش برای جلب حمایت آمریکایی ها بــرای دفاع از اوکراین، 
سخنان خود را آغاز کرد - که به نظر می رسید بیشتر به جلب 

رضایت جناح چپ حزبش، و نه کل ملت، عالقه مند باشد.
بایدن فرصت های دیگری برای مهندسی چرخشی به سبک 
ترومن خواهد داشــت. در زمان بروز چنین فرصت هایی، او باید 
توضیح دهد که چگونه رویداد های دراماتیک جهان را تغییر داده 
اند و چرا او نیز در حال تغییر اســت. پیام جدید او می تواند بر 

سه پایه استوار باشد:
اول، ایــاالت متحده باید ســرمایه گذاری های نظامی خود 
را افزایش دهد. دولت پیش نویــس بودجه دفاعی خود را قبل 
از تهاجم روســیه به اوکراین تهیه کرده، اتفاقی که چشم انداز 
امنیتی اروپا را تغییر داده. بایدن اکنون باید تعهدات جدید خود 
را با استراتژی های به روز تطبیق دهد. اوکراینی ها برای دفاع از 
خود به ســالح و فناوری نیاز دارند. ایاالت متحده به طرح های 
جدیــدی برای دفاع روبــه جلو در سراســر اقیانوس اطلس و 
اقیانوس آرام نیاز دارد. پیمان های مربوط به ســالح های هسته 
ای، موشــک ها و نیرو های آمریکایی در اروپا قدیمی هســتند. 
دولت بــه فناوری های مدرن و مفاهیم جدید واکنش منعطف، 
همراه با تمایل به مذاکره نیاز دارد تا هرگز از سالح های کشتار 

جمعی - از جمله حمالت سایبری فاجعه بار - استفاده نشود.
دوم، ایاالت متحده باید در داخل کشــور قوی تر و انعطاف 
پذیرتر شود. مبنای این حرکت هم باید احترام به اصل انتخابات 
آزاد در قانون اساســی و البته پذیرش نتایج آن باشــد. اصالح 
قانون شمارش انتخابات باید از مدت ها پیش از طرف دو حزب 
پیگیری می شد. این کشور همچنین باید برای همه گیری بعدی 

آماده شود. 
بایدن می تواند تولید گاز و نفت را در کنار گذار به انرژی های 
تجدیدپذیر از طریق مشوق های بازار تشویق کند. آمریکایی ها 
شاید در درک مدل های اقلیمی مشکل داشته باشند، اما هر نوع 
طوفان و سیل شدیدی را تجربه کرده و از نیاز به سازگاری با آن 
آگاه هستند. رئیس جمهور می تواند تحقیق و توسعه را در حوزه 
محاســبات، ارتباطات، انرژی و زیست شناسی تقویت کند. او 

باید ز طریق صحبت با میانه رو های سیاسی که به سیاست های 
هویتی عالقه ای ندارند، مدارس را بر آموزش برای آینده متمرکز 
کند. آمریکا باید اســتعداد های جهان را جذب و تازه واردان را 
تشــویق کند. همچنین عاقالنه خواهد بود که رییس جمهور از 
کسانی در حزبش فاصله بگیرد که تالش می کنند بودجه پلیس 
را کاهش دهند. او می تواند این کار را با متعهد شدن به امنیت 

خیابان در عین رعایت حقوق مدنی، انجام دهد.
سوم، رئیس جمهور باید توضیح دهد که تنها ایاالت متحده 
می تواند نوع جدیدی از ائتالف بین المللی را ایجاد کند، اتحادی 
از طریق همکاری با متحدان کنونی، اما همزمان توجه به فراتر 
از آن ها و کشــور های در حال توسعه که از سعی می کنند وارد 
چالش روســیه و چین نشــوند. در زمان پرزیدنت جورج دبلیو 
بــوش، ایاالت متحــده تالش جهانی را برای توقف گســترش 
HIV/AIDS و ماالریــا رهبری کرد. دولت بایدن باید همین 
کار را بــرای کووید انجام دهد. آمریکایی هــا می توانند با ارائه 
تجهیزات اضطراری، بذر و کود به جهانیان در برابر شــوک های 
قیمت مواد غذایی و تغییــرات آب و هوایی کمک کنند. همه 
این ها را می توان با باز نگه داشــتن بازار ها و تشــویق سرمایه 

گــذاری برای تولید، کارایی و تجارت آتــی انجام داد. برخالف 
قرنطینه های اقتدارگرایان، استراتژی واشنگتن در درازمدت باید 

بر گشودگی و فرصت تاکید کند.
بایدن ممکن اســت به طور منطقی نگران نبود کسی مانند 
آرتور وندنبرگ در کنگره باشــد - ســناتور جمهوری خواه که 
ترومن بــرای طراحی معماری موفق بین المللــی آمریکا با او 
کار می کرد. اما پاســخ اکثر جمهوری خواهان به اوکراین نشان 
می دهد که اگر رئیس جمهور قاطعانه عمل کند، می تواند درباره 

حمایت از سه ستون امنیت و قدرت ملی مذاکره کند.
رؤســای جمهور دوســت دارند خود را به ترومن سرسخت 
تشــبیه کنند، بــه خصوص زمانــی که محبوبیــت آن ها در 
نظرسنجی ها کاهش می یابد. اما به ندرت تشخیص می دهند که 
او چقدر جسور بوده است. عبور از گذشته باعث خشم حوزه های 
قدرتمند در دولت آقای بایدن خواهد شد. کارکنان کاخ سفید و 
مشاوران سیاسی که از طریق سیستم قدیمی پیشرفت کردند، 
توصیه به احتیاط خواهد کرد. اما خاطرات افراد کوشا در دولت 
کارتر غم انگیز اســت. آقای بایدن باید داستان ترومن امروز را 

بنویسد.

رای الیوم در تحلیلی نوشت که ایران می داند 
عدم دســتیابی به توافق هســته ای پیامدهای 
فاجعه باری نه تنها برای این کشــور بلکه برای 
جامعــه بین المللی دارد. گواه مــا اینکه تهران 
معادله شکست دســتیابی به توافق را از راهبرد 
خود کنار نگذاشته است. به ویژه با هشدارهایی 
کــه غرب صادر می کند؛ امــا در مقابل با وجود 
هیاهوی جامعه جهانی ایران همچنان به خطوط 
قرمــز خود اصــرار دارد و نمی پذیرد از اصول و 
حقوق هســته ای خود عقب نشــینی کند. این 
مســئله موضع مذاکراتی ایــران را تقویت کرده 

است.
گمانه زنی ایران این است که با وجود برحق 
بودن شــروطش در مذاکرات، این شروط مورد 

قبول واشــنگتن قرار نخواهــد گرفت. از این رو 
ایــران در چارچــوب طــرح جایگزینی حرکت 
می کند که بــر ضرورت پاســخ دادن جزئی به 
تمایــالت دولــت آمریکا متمرکز اســت؛ اما به 
گونه ای که بر شروط خود این کشور و مشخصا 
شــروط مربوط به لغــو کامل تحریم هــا تاثیر 

نگذارد.
طبق خبرهــای به بیــرون درز کرده دولت 
آمریکا تالش می کند تهــران را متقاعد کند از 
تعقیب قاتالن ژنرال ســلیمانی در مقابل حذف 
ســپاه از فهرست تروریسم دست بردارد؛ اما این 

مســئله با مخالفت قاطعانه ایران روبه رو شــده 
اســت. برای ایران این مسئله به عزت ملی این 
کشور مربوط است. همچنین اینکه بعید به نظر 
می رسد دولت بایدن بدون گرفتن هیچ امتیازی 

از ایران این اقدام را انجام دهد. 
ایــران می دانــد حذف ســپاه از فهرســت 
تروریسم باعث مخالفت در داخل کنگره خواهد 
شد؛ یعنی نهادی که قبل از دونالد ترامپ سپاه 
را تحریم کرد. عالوه بــر این دولت باراک اوباما 
کــه توافق ۲۰۱۵ را امضا کرد، اعالم کرد امکان 
اعمال تحریم علیــه تهران را خارج از چارچوب 

توافق حفظ می کند.
در پایان به نظر می رسد که در قبال موضوع 
هســته ای ایــران در ســطح بیــن المللی یک 
ســردرگمی وجود دارد که در مقابل آن آرامش 
ایران است. به ویژه که ایران به توسعه تاسیسات 
اتمــی خود ادامه می دهد و شکســت مذاکرات 
احتماال بــه معنــای عملی کــردن تهدیدش 
درخصوص افزایش ســطح غنی سازی با غنای 
۹۰ درصد است. این کشور از نظر فنی توانمندی 

آن را دارد.
 همچنین این که ایران به ســمت گام بعدی 

در زمینه توســعه برنامه  اتمی خود می رود. در 
این راستا محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران اعالم کرده اســت ایــران بار تأخیر 
در راه انــدازی رآکتور جدیــد اراک را به دوش 

نخواهد کشید.
مهم تر اینکــه ایران از مرحلــه تحریم های 
حداکثــری عبور کرده و دوبــاره صادرات نفت 
خود را به ســطح قبل از تحریم ها رسانده است. 
بعد از اینکه پیش بینی ها درباره فروپاشی اقتصاد 
این کشــور در نتیجه تحریم ها شکست خورد، 
ثبات دوباره به اقتصاد این کشور برگشته است. 
افزون بر اینکه موضع مذاکراتی ایران قوی است 
تا اندازه ای که به این کشــور قدرت پافشاری بر 

خواسته هایش را اعطا کرده است.

وبسایت رسپانسیپل استیت کرفت )Responsible Statecraft( وابسته 
به اندیشــکده کوئینسی نوشت:  در حالی که هنوز کسی مسئولیت جدیدترین 
تــرور یک مقام ایرانــی را بر عهده نگرفته، اما اگر گمانــه زنی های اولیه مبنی 
بر دست داشــتن اسرائیل در این اقدام درست باشــد، انگیزه و اهداف آن چه 

می تواند باشد؟
بــه گزارش انتخاب ، در ادامه این مطلب آمده اســت: آنچه ما می دانیم این 
است که یک افســر ارشد سپاه پاسداران روز یکشــنبه در مقابل خانه اش در 
تهران توســط دو مرد مسلح ناشناس ســوار بر موتور به ضرب گلوله ترور شد. 
همچنین می دانیم که کشــور های بســیار کمی انگیزه و توانایی انجام ترور در 
ایران را دارند و اســرائیل - احتماالً با اســتفاده از اعضای فرقه مجاهدین خلق 

- تعدادی از دانشمندان ایرانی را در گذشته به همین شکل ترور کرده است.
واشــنگتن پســت روز یکشــنبه نوشــت: موضع ایران درباره دست داشتن 
اســرائیل و همچنین شــیوه بی پروای ترور، احتمال ارتباط این اقدام با ســایر 
قتل های موتورســیکلتی نسبت داده شده به اسرائیل را، مانند ترور دانشمندان 

هسته ای ایران، افزایش داد.
آخرین ترور مهمی که به اسرائیل نسبت داده شد، ترور محسن فخری زاده، 
رئیس برنامه انرژی اتمی ایران بود که در نوامبر ۲۰۲۰، درســت دو ماه قبل از 
آغاز به کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا انجام شد، بایدن در جریان 
مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که آمریکا را به برجام برگرداند که ســال 

۲۰۱۵ پرزیدنت ترامپ از آن خارج شده بود.
بر اســاس گزارش های بعدی، اســرائیل یا عواملش فخری زاده را با استفاده 
از یــک ربات هوش مصنوعی ترور کرد که به صورت غیرقانونی به ایران قاچاق 

شده و در آنجا مونتاژ شده بود.
اگر هدف از این ترور ها به تعویق انداختن پیشرفت برنامه هسته ای ایران بود، 
تا حد زیادی نتیجه معکوس داشت. به گفته بسیاری از کارشناسان، پس از هر 

ترور، به نظر می رســد برنامه هسته ای تهران شتاب گرفته و اکنون به نقطه ای 
رســیده است که به گفته بسیاری از کارشناسان، اورانیوم غنی شده کافی برای 

تولید یک یا دو بمب هسته ای را در کمتر از دو هفته جمع کرده است.
به نظر می رســد این ترور ها با پیشــرفت برنامه هســته ای ارتباطی نداشته 
باشــد، زیرا صرفا الهام بخش تســریع این برنامه شــده اند، برعکس این ترور ها 
در زمان هایی انجام شــده که ایاالت متحده و ایران در آســتانه یک پیشــرفت 

دیپلماتیک بوده اند.
در واقــع، تیم اوباما ترور های قبلی اســرائیل را دقیقــاً به این دلیل محکوم 
کردند که می دانســتند این قتل ها برنامه هســته ای ایران را متوقف نمی کند و 
تنها هدف و تأثیر آن عقب نشینی دیپلماسی خواهد بود. ترور یک دانشمند در 
ســال ۲۰۱۲ – درست هم زمان با حرکت بی ســروصدای دولت اوباما به سمت 
مذاکراتی که به برجام در ســال ۲۰۱۵ ختم شــد – به شــدت از سوی دولت 

امریکا محکوم شد.
هویت آخرین قربانی ترور در ایران ممکن اســت ســرنخی از قصد احتمالی 

به ما بدهد. 
حســن صیاد خدایی، سرهنگ ســپاه پاسداران بود - ســازمانی که بنا بر 
گزارش ها، قرار گرفتن آن در لیســت سازمان های تروریستی توسط وزارت امور 
خارجه ترامپ، آخرین گره در روند پیوســتن مجدد آمریکا به توافق هســته ای 

با ایران است.
اگرچه تیم بایدن می داند و اذعان کرده است که نگه داشتن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست تروریستی هیچ کمکی به منافع واشنگتن در محدود 
کردن برنامه هســته ای ایــران نمی کند و دولت ترامپ آن هــا را دقیقاً در این 
فهرســت قرار داده است تا بازگشــت هر دولتی از نظر سیاسی بسیار دشوارتر 

شود، اما تاکنون از حذف آن از این فهرست خودداری کرده است.
اگر اسرائیل پشــت این ترور باشد، آیا تل آویو محاسبه کرده است که ترور 
یک افسر سپاه پاسداران، تندرو های ایران را چنان تحریک می کند که دستیابی 

به سازش را بسیار دشوارتر می کند؟
این مطمئناً با الگو های گذشــته مطابقت دارد، در آن موارد به نظر می رسید 
ترور های اســرائیل با هدف خرابــکاری در تعامل دیپلماتیــک آمریکا با ایران 

زمان بندی شده بود.
 زیرا ایران استدالل کرده حفظ فهرست سپاه پاسداران در لیست سازمان های 
تروریستی، از میان برداشــتن اعضای آن را طبق قوانین ایاالت متحده قانونی 

می کند.
نمی دانیم آیا واقعا اســرائیل پشت این کشتار بوده یا خیر. اما اگر باشد، این 
اقدام کامال با هدف از بین بردن هرگونه سازش احتمالی در مورد وضعیت سپاه 
پاســداران بین واشنگتن و تهران انجام شده است. این همچنین نشان می دهد 
که استراتژی بایدن در تالش برای راضی کردن اسرائیل تاکنون نتوانسته است 

خرابکاری های دیپلماسی آمریکا را متوقف کند.

ارتباط عملیات تروریستی موساد با آخرین تحوالت مذاکرات وین


