
 سیاسی     3یکشنبه  12 تیر  1401- 3 ذی الحجه 1443 - 3 جوالی 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5752

اسد با امیرعبداللهیان دیدار کرد
تالش تهران برای جلوگیری از برخورد 

آنکارا و دمشق
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با بشار اسد رییس جمهور 
سوریه مالقات کرد. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
که در راس هیأتی عازم دمشق پایتخت سوریه شده است با بشار اسد رییس جمهور 
این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه که به منظور گفت وگو و تبادل نظر 
با مقامات عالی سوریه وارد دمشق پایتخت این کشور شد، در فرودگاه مورد استقبال 
فیصل المقداد وزیر امور خارجه این کشــور قرار گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان 
پیش از عزیمت به دمشق در گفت وگویی اظهار کرد: در ادامه سفری که ۴ روز پیش 
به ترکیه داشتم ضروری است که با مقامات سوریه هم مشورت هایی را داشته باشیم. 
وی افــزود: تحوالتی در منطقه در حال وقوع اســت که باید تالش کنیم جمهوری 
اسالمی ایران همواره نقش سازنده ای را در منطقه ایفا کند و مانع وقوع بحران جدید 
در منطقه شویم. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: بخشی از سفر من به سوریه با این 
هدف انجام می شود که بتوانیم در مسیر استقرار صلح و امنیت در منطقه میان سوریه 
و ترکیه بعنوان دو کشوری که جمهوری اسالمی ایران روابط مهمی با هر دو طرف 
دارد قدم برداریم. وی بیان کرد: بخش دیگر سفر من هم پیگیری مناسبات دوجانبه 
و رایزنی با بشار اسد و وزیر امور خارجه و مقامات عالیرتبه سوریه درخصوص مسائل 

مختلفی که در سطح منطقه ای و بین المللی وجود دارد، است.

ویژه

ائتالف نمایشی دفاع هوایی جدید آمریکا
اسرائیل و اعراب   

کانر اکولز در Responsible Statecraft وابسته به اندیشکده »کوئینسی« 
نوشــت: بنی گانتز، وزیر دفاع اســرائیل، اخیرا ناظران را غافلگیر کرد و گفت که 
اســرائیل و چندین کشور عربی به ائتالف دفاع هوایی تحت رهبری ایاالت متحده 
با هدف مقابله با ایران پیوســته اند. اگر بتوان حرف گانتز را قبول کرد، این »اتحاد 
دفــاع هوایی خاورمیانه« )MEAD( چندان جدید نیســت. به گفته خود او، این 
اتحاد قباًل حمالت متعدد ایران را خنثی کرده اســت که احتماالً به سال گذشته 
بازمی گردد. به گزارش انتخاب ؛ در ادامه این مطلب آمده اســت: این گفته ها حتی 
برای کنگره تازگی داشــت. تنها دو هفته قبل از اظهارات گانتز، اعضای مجلس و 
ســنا الیحه ای را برای ایجاد چیزی بسیار شبیه به MEAD ارایه کردند. منابعی 
در کنگره گفتند که در حــال حاضر فقط »هماهنگی« ضعیفی در پدافند هوایی 
در منطقه وجود دارد، که حاکی از قطع ارتباط واشــنگتن و تل آویو درباره اتفاقات 
میدانی است. در این سردرگمی یک چیز واضح است: اگر MEAD وجود داشته 
باشد، هیچ یک از اعضای دیگر آن به اندازه اسرائیل تمایل به تبلیغ آن ندارند. هیچ 
منبع آمریکایی وجود آن را تایید نکرده است و اسامی شرکت کنندگان عرب علنی 
نشده است )اگرچه بســیاری بر این باورند که می تواند شامل عربستان سعودی، 
قطر، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و اردن باشد که همه آنها طبق گزارش ها در 
نشست نظامی سطح باال با ایاالت متحده و اسرائیل در ماه مارس، شرکت داشته اند.( 
کریستین کوتس اولریشسن، یکی از همکاران موسسه بیکر برای سیاست عمومی 
در دانشــگاه رایس، می گوید شاید گفته های گانتز »استراتژی مدیریت اطالعات« 
پیش از سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه در ماه آینده باشد. وی 
افزود: »البته می تواند تالشی از سوی اسرائیلی ها برای ایجاد فضای خبری پیرامون 
ایده همکاری منطقه ای با کشــورهای عربی خلیج فارس، مانند امارات و احتماالً 
عربستان سعودی با توجه به احساس تهدید مشترکی از جانب ایران باشد«. سرگرد 
راب لودویک، سخنگوی پنتاگون، می گوید وزارت دفاع از گفته های گانتز »به خوبی 
آگاه اســت« اما از اظهارنظرمستقیم درباره آن خودداری کرد. لودویک در ایمیلی 
گفت: »تعهد وزارت دفاع به افزایــش همکاری های منطقه ای در برابر تهدیدهای 
مشــترک ناشی از ایران چیز جدیدی نیست« و افزود: »همکاری امنیتی شبکه ای 
همچنان یک اولویت اســت.« نماینده جمهوری خواه، دان بیکن، یکی از حامیان 
الیحه در مجلس، در ایمیلی گفت با توجه به حمالت ایران »معماری یکپارچه دفاع 
هوایی که از غیرنظامیان و زیرســاخت ها محافظت کند« باید زودتر از اینها انجام 
می شــد. بیکن بدون اشاره مستقیم به ادعاهای گانتز نوشت: »من مطمئن هستم 
که این الیحه دو مجلســی و دو حزبی از منافــع امنیتی ایاالت متحده محافظت 
خواهــد کرد و برای حفظ صلــح در خاورمیانه تالش خواهد کرد«. ما همچنین با 
کاخ سفید، وزارت دفاع اسرائیل و شانزده عضو دیگر کنگره، از جمله نه حامی دیگر 
الیحه، موسوم به قانون دفاع، تماس گرفتیم اما هیچ یک به سواالت مربوط به وجود 

MEAD یا اهداف عملیاتی فرضی آن پاسخ نداد.
ناتوی خاورمیانه و دشواری های آن

اگر MEAD واقعی باشــد، جدیدترین مورد از تالش های طوالنی به رهبری 
ایاالت متحده برای ایجاد یک اتحاد نظامی رســمی در خاورمیانه اســت. آخرین 
تالش در ســال 2017 زمانی رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
ائتالف استراتژیک خاورمیانه )MESA( را راه اندازی کرد، که هدف آن قرار دادن 
شــورای همکاری خلیج فارس )GCC(، اردن، مصــر و ایاالت متحده تحت یک 
چتر امنیتی یکســان بود. اما نهایتا MESA با مشــکالتی مواجه شد که تمامی 
اتحادهای دفاع هوایی آینده هم با آن مواجه خواهند شد. مشارکت کنندگان بالقوه 
در چنیــن اتحادی، منافع امنیتی متنوع و گاهی متضاد دارند. جورجیو کافایرو از 
موسسه استیت آنالیتیکس می گوید: »این کشورها تصورات متفاوتی از تهدید ایران 
دارند.« مشارکت اسرائیل بر این پیچیدگی ها می افزاید. همانطور که کافیرو اشاره 
کرد، بسیاری از کشورهای عربی تمایلی به همکاری علنی با اسرائیل ندارند. اعضای 
برجســته شورای همکاری خلیج فارس مانند عمان و کویت هرگز روابط رسمی با 
تل آویو نداشته اند و عراق اخیرا قانونی را تصویب کرده است که می تواند به حبس 
ابد برای هر کسی منجر شود که عادی سازی با اسرائیل را ترویج کند. برخی نگران 
نحوه برخورد تهران با چنین اتحادی هســتند، به خصوص که عراق به تالش های 
خود برای از ســرگیری مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان سعودی ادامه می 
دهد. قطر همچنین مایل است که شرایط را در منطقه صمیمانه نگه دارد، زیرا این 
کشور آماده میزبانی از دیپلمات های ایاالت متحده و ایران برای مذاکرات هسته ای 
است. باربارا اسالوین از شورای آتالنتیک با غیرعاقالنه خواندن ایجاد این چارچوب 
تحریک آمیز، گفت: »من فکر می کنم نگرانی در نحوه ارائه آن به عنوان ساختاری 
برای مقابله با ایران اســت.« اسالوین ادامه داد: »اما از سوی دیگر، واقعیت همین 
است. این چیزی است که این کشورها را گرد هم می آورد. موضوع عشق به آرمان 

فلسطین نیست، ترس از ایران است.«
آیا آمریکا به خاورمیانه برمی گردد

حتی اگر اعالمیه MEAD اغراق آمیز باشــد، بسیاری در واشنگتن در تالش 
برای افزایش همکاری امنیتی در خاورمیانه هستند. اولین نشانه آن هم روند قانون 
دفاعی اســت که در باال گفتیم. حامیان این الیحه می گویند  خواهان گنجاندن آن 
در بودجه دفاعی 2023 هستند، بودجه ای که در حال حاضر در کمیته های مجلس 
نمایندگان و ســنا در حال بررسی اســت. اگر آنها در این تالش موفق شوند، این 
پیشنهاد ممکن است در نهایت مورد بررسی دقیق قرار نگیرد. الیحه مخارج دفاعی 
سال گذشته بیش از 900 صفحه بود و بعید است چیزی از قلم افتاده باشد. اما، با 
توجه به اثرات بالقوه این الیحه بر سیاست ایاالت متحده، ارزش آن را دارد که نگاه 
دقیق تری به آن داشته باشیم. حامیان این پیشنهاد می گویند که اتحاد دفاع هوایی 
برای جلوگیری از تهاجم ایران و دوام توافقات ابراهیم کلیدی است که روابط بین 
اسرائیل و چندین کشور عربی را عادی سازی می کند. اما مخالفان نگرانند این امر 
بتواند ایاالت متحده را مجبور به حفظ حضور نظامی عمده در منطقه کند و خطر 
ورود واشنگتن به مناقشات منطقه ای را افزایش دهد. به هر حال، این طرح خواستار 
دفاع در برابر ایران و شرکای منطقه ای آن است که در سراسر لبنان، یمن، سوریه 
و عراق گسترده شده اند. این الیحه همچنین سواالتی را در جبهه داخلی ایجاد می 
کند. عربستان سعودی یکی از اعضای کلیدی هر ائتالف دفاعی در منطقه خواهد 
بود، اما چهره اصلی ســلطنت این کشور در سال های اخیر در میان اعضای کنگره 
و فعاالن ایاالت متحده ضربه های زیادی خورده است. با توجه به شایعات مبنی بر 
برنامه ریزی بایدن برای ارائه »ضمانت های امنیتی« به عربستان، سارا لی ویتسون از 
موسسه داون، چنین کاری را »تسلیم تحقیرآمیز« خوانده است. ویتسون در امریکن 
پرسپکتیو نوشــت: »وعده بایدن برای تغییر در دهه ها حمایت فاجعه بار آمریکا از 
دولت عربســتان سعودی در حال تبدیل شدن به تعمیق بی سابقه تعهدات ایاالت 
متحده است«. با این وجود به نظر می رسد بایدن مصمم به پاسخ به اتهامات مبنی 
بر خروج ایاالت متحده از منطقه باشد. به گفته کوتس اولریشسن، با افزایش قیمت 
نفت و کاهش شانس احیای توافق هسته ای ایران، کاخ سفید شاید در تالش باشد تا 
در آستانه دنیای »ناامن تر« پس از برجام، به شرکای خود اطمینان بیشتری بدهد. 
اما برای بسیاری از ناظران، تنها راه پایدار امنیت در منطقه، بازگشت به برجام و به 
دنبال آن دورهای بعدی دیپلماسی منطقه ای است. کافیرو می گوید: »برجام، به نظر 
من، تنها راه واقع بینانه براي جلوگیري از ترویج تسلیحات هسته ای است. از طریق 
دیپلماســی با تهران است که کشــورهای منطقه می توانند راه هایی برای کاهش 
اصطکاک با جمهوری اسالمی و تثبیت روابط خود با ایران بیابند. من معتقدم ایاالت 

متحده باید بازیگران منطقه ای را به انجام این کار تشویق کند.

استراتژیک

نحــوه پایان بندی مذاکــرات 2 روزه دوحه 
همانند رویه چند ماه اخیــر مذاکرات وین به 
محل تقابل نظرات مثبت و نظرات منفی تبدیل 
شده اســت. برخی با اســتناد به موضع گیری 
غربی ها معتقدند کــه امیدها به احیای برجام 
نقش برآب شده است؛ برخی دیگر هم با استناد 
به موضع گیری تهران، مسکو و پکن معتقدند 
که چانه زنی غیر مستقیم ایران و آمریکا موفق 
بوده اســت. در این میان، گروهی دیگر همانند 
موســویان، دیپلمات پیشــین ایران معتقدند 
که مذاکرات دوحه نه شکســت خــورده و نه 
موفق بوده اســت. فارغ از همه موضع گیری ها، 
حســاب کاربری نمایندگی روســیه در وین با 
انتشار عکســی فاش کرده که مذاکره کننده 
ارشــد ایرانی ها از قطر مستقیما به مسکو رفته 
 است. براین اساس، »علی باقری«  با »سرگئی 
ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روســیه در 
مسکو دیدار کرده است. در تصویر منتشر شده 
از این دیــدار، اولیانوف مذاکره کننده ارشــد 
روســیه در مذاکــرات وین نیــز در این دیدار 
حضور دارد.دیروز، مذاکره کننده ارشد روسیه 
در مذاکرات احیای برجام با اشاره به دیدارش با 
علی باقری همتای ایرانی خود در مسکو اعالم 
کرد که ارزیابی من این است که علی رغم تمام 
دشواری ها توافق هسته ای همچنان قابل اجرا 
اســت. برای اینکه این اتفاق رخ دهد، آمریکا 
می بایست انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.

اولیانــوف با مثبت خواندن نشســت دوحه 
نوشــت: این نشســت یک تبادل نظر بســیار 
حرفــه ای دربــاره وضعیت کنونــی برجام و 
چشــم اندازهای مذاکرات وین بــود. نماینده 
ارشــد روســیه در مذاکرات روسیه همچنین 
نوشت: ارزیابی من این است که علی رغم تمام 
دشواری ها توافق هسته ای همچنان قابل اجرا 
اســت. برای اینکه این اتفاق رخ دهد، آمریکا 
می بایست انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.

احتمال بازگشت به مذاکرات دوحه
شــبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام 

ایرانی نوشــت: آماده دستیابی به توافق هسته 
ای ظرف چند روز آینده هســتیم و البته این 
امر مســتلزم اتخاذ یک تصمیم روشن از سوی 
آمریکاســت.  این مقام ایرانــی که الجزیره نام 
وی را فــاش نکرده، تاکیــد می کند که تهران 
میز مذاکره را ترک نکرده و نخواهد کرد و این 
مقامات واشــنگتن بود که از توافق هسته ای 

خارج شده و اجرای آن را مختل کرده است.
شــبکه الجزیره به نقل از منبع یاد شــده 
گفت: ادامه روند مذاکرات وین و هدف آن حل 
مناقشات باقی مانده به روشی نوآورانه و سریع 
است. می توان به توافق قابل قبولی دست یافت 
و این بستگی به واقع بینی واشنگتن درمساله 

برداشتن  تحریم ها دارد.

الجزیــره بــه نقــل از مقام ایرانــی گفت: 
مسئولیت به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و 
وین بر عهده طرف امریکایی اســت.، ما آماده 
هســتیم ظرف چند روز به یک توافق قوی و 
قابل قبول دست یابیم ولی این مستلزم اتخاذ 
یک تصمیم روشن و واضح از جانب  آمریکاست.
در همین حال، شبکه بلومبرگ در گزارشی 
درباره مذاکرات برجامی نوشت: تالش ها برای 
احیای توافق هســته ای احتماال پس از ســفر 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به منطقه در 
ماه جاری میالدی]تیر و مرداد[ از ســر گرفته 
خواهد شد، مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا 
و ایــران در دوحه که با تســهیل گری اتحادیه 
 اروپا انجــام گرفت، منجر به حــل اختالفات

طرفین نشد.
بلومبرگ در این باره گزارش داد: دو دیپلمات 
اروپایــی کــه از نزدیک در جریــان مذاکرات 
برجامــی این هفته در دوحه بودند، گفتند، در 
حالی که مذاکرات پیشــرفتی نداشــته است، 
انتظار می رود تالش ها بــرای احیای توافق در 
زمانی فراتر از ضرب االجل پیشنهادی مدیرکل 
دیده بان هســته ای ســازمان ملل از سرگرفته 
شود.  این گزارش می افزاید: آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در نشست شورای حکام در 9 ژوئن 
گفت، در صورتی که مصالحه ای دیپلماتیک در 
این زمینه ظرف یک ماه انجام نگیرد، بازرسان 
آن نخواهند توانست فعالیت های هسته ای ایران 
را ذیل توافق راســتی آزمایی کنند و این خود 

ضرب االجلی برای مذاکرات تعیین کرد.
همچنین در این گزارش آمده است: مقامات 
آمریکایی بارهــا گفته اند که فرصت باقی مانده 
برای مذاکرات اندک اســت با توجه به این که 
سرعت فعالیت های هسته ای ایران به گونه ای 
افزایش یافته که خطر ناکارآمد شــدن توافق 

اصلی را در بر دارد.
در گزارش این شــبکه آمده است: شخص 
ســومی که در جریان این مذاکرات بوده است، 
گفــت که این مذاکرات احتمال دارد در قطر و 

پس از سفر بایدن ازسرگرفته شود.
به گزارش ایســنا،  مذاکرات دو روزه ایران و 
آمریکا با هماهنگی انریکه مورا، نماینده اتحادیه 
اروپا در مذاکرات که به طور غیر مســتقیم در 
دوحه انجام شــده، پایان یافــت و طرف ها به 

رایزنی ها طبق روال گذشته ادامه خواهند داد.
مورا در این باره در صفحه توییترش نوشته 
بود: دو روز مذاکرات نزدیک در دوحه بر ســر 
برجام داشتیم. متاسفانه هنوز پیشرفتی که تیم 
اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده نسبت به 
حصول آن امیدوار بودند، به دست نیامده است. 
ما به کار با ضرورت بیشــتر بــرای بازگرداندن 
ثبــات منطقه ای و توافق کلیدی عدم اشــاعه 

هسته ای به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
 حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
ایران اخیرا در گفت وگویی با همتای قطری اش 
درباره مذاکرات ضمن تشکر از حسن میزبانی 
قطر اظهار داشــت: ارزیابی مــا از مرحله اخیر 

مذاکرات در دوحه مثبت می باشد. 
وزیــر امور خارجه کشــورمان افزود: تاکید 
می کنم که ما برای رســیدن به توافقی خوب، 
قوی و پایدار جدی هســتیم و در صورت واقع 

بینی آمریکا، توافق دست یافتنی است. 
امیرعبداللهیــان در ادامــه اظهار داشــت: 
مذاکره کننده ارشــد ما همواره با ابتکار عمل 
و در مســیر تحقق توافقی قابــل قبول گام بر 
می دارد و ما بر ادامه مذاکره تا رسیدن به توافق 

مبتنی بر واقع بینی مصمم هستیم.

پرواز نماینده ایران از دوحه به مسکو

نماینده روسیه خواستار انعطاف آمریکا در احیای برجام شد
بلومبرگ:مذاکراتدوحهپسازسفربایدنازسرگرفتهمیشود

حمله کیسینجر به مذاکرات احیای برجام

وزیر امورخارجه پیشین آمریکا با انتقاد از توافق 
هسته ای 201۵ با ایران، آن را ناکافی توصیف کرد 

و بازگشت به آن را نیز خطرناک دانست.
هنری کیســینجر وزیر امورخارجه آمریکا در 

ســال های 1973 تا 1977 در گفت وگو با پایگاه 
تحلیلی اســپکتیتور درباره مذاکــرات دولت جو 
بایدن، رئیس جمهــور آمریکا برای احیای برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( گفت: من از همان 
ابتدا نسبت به این توافق تردید داشتم. از نظر من 
راستی آزمایی وعده های ایران بسیار دشوار خواهد 
بود و گفت وگوها در واقــع الگویی ایجاد می کرد 
که طبق آن پیشــرفت هسته ای ایران کمی آرام، 
اما اجتناب ناپذیر می شــد. وی افــزود: در نتیجه 
کشــورهای منطقه، همچون مصر و عربســتان 
سعودی و به ویژه اســرائیل - دشمن اصلی ایران 
– به ســمت واکنش هایی سوق داده می شوند که 

ممکن است وضعیت را بسیار دشوارتر کند.
کیســینجر در ادامه توافق هسته ای 201۵ را 
ناکافی عنوان کرد و گفت: اکنون مشکل مذاکرات 
هســته ای فعلی این است که بازگشتن به توافقی 

که از ابتدا ناکافی بود، بسیار خطرناک است.
وزیر امورخارجه اسبق آمریکا همچنین تصریح 
کرد: تمــام نگرانی هایی که دربــاره توافق اصلی 
داشــتم را اکنون نیز دارم. هنوز مفاد آن توافق را 
ندیده ام اما واقعاً هیچ جایگزینی برای حذف توان 

هسته ای ایران وجود ندارد.
وی که به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز 
فعالیت داشته است، با تکرار ادعاهای بی اساس و 

خصمانه مقامات واشنگتن درباره برنامه هسته ای 
کشورمان گفت: هیچ راهی برای برقراری صلح در 
خاورمیانه با وجود ســالح هســته ای ایران وجود 
نــدارد، زیرا قبــل از اینکه چنیــن اتفاقی بیفتد 
احتمال پیش دســتی اســرائیل زیاد است چون 

اسرائیل نمی تواند منتظر عوامل بازدارنده باشد.
به گزارش ایســنا، این موضع گیری در حالی 
انجام شده اســت که بســیاری از مقامات دیگر 
آمریکایی پیشتر نیز به این دلیل که برجام شامل 
برنامه موشــکی و سیاســت های منطقه ای ایران 
نمی شد با آن مخالفت کرده و این توافق را ناکافی 

دانسته اند.

رای الیوم در تحلیلی نوشــت؛ تحوالت نظامی و اطالعاتی 
اخیر نشــان می دهد به کارگیری اصطالحات یک چیز است 
و آنچه در میدان اتفاق می افتد، چیز دیگری اســت. به این 
معنی که اســرائیل با گذشــت بیش از ده سال تهدیدهای 
روزافزون نتوانســته است به سر آنچه خود اختاپوس نامیده 
است یا بازوهای آن ضربه بزند. در این راستا سر اختاپوس در 
سطح نظامی، سیاسی و اقتصادی قوی تر می شود و بازهایش 
قدرتمندتر و مسلح تر می شوند وقوی تر از ارتش های موجود 
در کشورهایشان شــده اند؛ چرا که خطرناکترین سالح ها را 
این روزها در اختیار دارند یعنی موشکهای دقیق و پهپادهای 
پیشــرفته. افزون بر این کادرهای بسیار ماهر و آموزش دیده 
در اختیار دارند. اسرائیل از زمان شکست خود در سال 1967 
تاکنون در هیچ جنگی پیروز نشده و از زمانی که نیروهایش 
در سال 1982 به سرزمین های لبنان حمله کردند، به مدت 
۴0 سال است که به هیچ سرزمین عربی حمله نکرده است؛ 
چرا که پیامدهای این حمله از نظر مادی و نیروی انســانی 
پرهزینه بود و در نهایت به یک عقب نشینی تحقیرآمیز منجر 
شد.  شاید اســرائیل در برخی از فصل های جنگ ترور علیه 
ایران به یک پیروزی نمایشی دست یافته باشد، جنگ های 
تروری که در ترور برخی دانشمندان این کشور نمود می یابد؛ 
اما در دو جنگ کشــتی ها و نفتکش ها شکست خورده است 
و اکنون در وضعیت ترس به سر می برد. ترسی که در خارج 
کردن تمام گردشــگران و اتباعش از ترکیه به خاطر نگرانی 

از مورد هدف قرار گرفتن آنها از ســوی یگان های ســری و 
ضربتی ایران بازتاب می یابد. در اینجا فراموش نمی کنیم که 
پایگاه های موساد در اربیل در معرض حمالت دردناک ایران 
در ماه های اخیر قرار گرفته اند. درباره بازوهای اختاپوس نیز 
شاید الزم باشد یادآوری کنیم که این بازوها در سطح باالی 
جنگندگی و آمادگی برای پاســخ کوبنده به هرگونه حماقت 
از ســوی اســرائیل قرار دارند و مثال برجسته در این زمینه 
ایــن واقعیت را تایید می کند که دســتگاه اطالعات نظامی 
اسرائیل دست به هیچ گونه عملیات تروری علیه فرماندهان 
دو جنبش حماس و جهاد اســالمی در ماه ها و ســال های 
اخیر نزده اســت؛ یعنی  مشــخصا از زمان ترور شهید بهاء، 
فرمانــده میدانی جنبش جهاد اســالمی در نوار غزه چرا که 
از عملیات انتقام جویانه دردناک می ترسد. پاسخ به این ترور 
با شــلیک ۴00 موشک و خمپاره به سمت شهرک  نشین ها 
و شهرهای اسرائیلی در شــمال نوار غزه به ویژه عسقالن و 
اسدود صورت گرفت. اکثریت قریب به اتفاق نام  گذاری های 
اسرائیلی مانند »خوشه های خشم«، »دیوار محافظ«، »سپر 
دفاعی«، »عملیات سرب گداخته« و نام های بسیار دیگر هم 
در نــوار غزه، هــم در کرانه باختری و هــم جنوب لبنان  با 
نتایج فاجعه باری به پایان رسید. به این ترتیب بعید نمی دانیم 
اصطالح جدید »سر اختاپوس« در آینده ای قابل پیش بینی 
با همان سرنوشت تیره روبه رو شود. فقط باید منتظر ماند. با 

این وجود چه بسا انتظار ما طوالنی نباشد. 

پایگاه خبری – تحلیلی المانیتور در گزارشی به بررسی 
رویکرد سرویس های امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی 
درقبال مذاکرات احیای برجام و بازگشت آمریکا به این توافق 
پرداخت و نوشت: ارزیابی های اداره اطالعات ارتش اسرائیل 
این است که توافق با ایران بهتر از گزینه ها و جایگزین های 
بد موجود روی میز برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته ای 
ایران اســت. این دیدگاه برخی چهره های نظامی همچون 
آهارون هالیوا رئیس اطالعات ارتش، گادی آیزنکوت فرمانده 
پیشــین ارتش و درور شالوم، رئیس بخش سیاسی-امنیتی 

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی است.
المانیتور ادامه داد: بــا این حال، یک رویکرد مخالف در 
عرصه پیچیده امنیتی اسرائیل و در راس آنها، سازمان موساد 
)ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیســتی( غالب است که از 
تالش های شدید اسرائیل برای مقابله با کارزار حامی توافق 
هســته ای به رهبری ایاالت متحده پشتیبانی می کند. این، 
یکی از موضوعات کلیدی در دســتور کار تل آویو در جریان 
سفر قریب الوقوع جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل 
اســت. این پایگاه خبری همچنین نوشــت: در این میان، 
موساد معتقد اســت که توافق هسته ای قدرت های جهانی 
با ایران یک معامله انجام شــده اســت و سوال دیوید بارنی 
رئیس جدید موساد این نیست که آیا توافقنامه امضا خواهد 
شــد یا خیر، بلکه این اســت که چه زمانی توافق می شود. 
این ارزیابی مبتنی بر یک استدالل ساده است؛ اینکه هر دو 

طرف انتخاب دیگری ندارند. طبق این اســتدالل، ایرانی ها 
به دنبال ســرمایه هایی هســتند که پس از حصول توافق و 
لغو تحریم ها به دســت می آید، در حالی که بایدن پیش از 
انتخابات میان دوره ای کنگره به آن نیاز دارد تا به تعهد خود 

به رای دهندگان مبنی بر کاهش قیمت سوخت عمل کند.
یک مقام ارشــد امنیتی صهیونیســتی در این رابطه به 
المانیتور گفت: در همین راستا، اسرائیل به منظور مخالفت 
با ایران فهرستی از تدابیر دیپلماتیک برای افزایش فشار بر 
این کشــور و وادار کردن تهران به دست کشیدن از برنامه 
هسته ای خود جمع آوری کرده است که آنها را در سفر آتی 

جو بایدن به او ارائه خواهد داد.
این مقام صهیونیست افزود: روش هایی برای جلوگیری از 
پروژه هسته ای )ایران( وجود دارد که نظامی نیستند. غرب 
و ایــاالت متحده تا کنون نیز تمــام ابزارهای دیپلماتیک و 

اقتصادی که در اختیار دارند را به کار نگرفته  اند.
وی همچنین گفت: ما قصد داریم درباره توافق هسته ای 
جدیــد )به جو بایدن( هشــدار دهیم و راهــکار جایگزین 
مشخصی به او ارائه کنیم. پایگاه خبری – تحلیلی المانیتور 
در پایان نوشــت که هرچند، پیش بینی پاسخ بایدن به این 
گزینه های جایگزین دشوار است و باید دید که آیا وضعیت 
سیاســت داخلی آمریکا در آســتانه انتخابات میان دوره ای 
می تواند تمایل شــدید دولت را برای کسب امتیاز از طریق 

توافق هسته ای با ایران کاهش دهد، یا نه.

تالش اسرائیل برای انحراف مذاکرات وینناکامی عملیات اختاپوس علیه تهران

مشکل اساسی تهران در بازگشت به برجام 
بیش از آنکه اقتصادی باشــد سیاسی است. 
رهبران ایران به توافقی که قرار اســت زنده 
شود، اعتماد چندانی ندارند زیرا بر این باورند 
که دولت های جانشین لزومی نمی بینند که از 

سلف خود پیروی کنند. 
به گزارش دیپلماسی ایرانی، ریسپانسیبل 
اســتیکرافت در تحلیلی نوشــت؛ این باور در 
تهــران تقویت شــده کــه دموکرات ها برای 
پیــروزی در دور بعــدی انتخابات ریاســت 
جمهــوری ایاالت متحده به اندازه کافی قوی 
نیستند. بنابراین چه بسا تمام دستاوردها طی 
دو ســال آینده از بین برود. از آن گذشــته، 
هدف اعالم شده بایدن از گفت وگو برای یک 
توافق طوالنی تر و قوی تر با ایران، بســیاری 
از سیاستمداران ایرانی را نگران می کند. آنها 
می ترسند که به محض دســتیابی به توافق، 
دولت بایدن تهدید کند که تحریم ها را دوباره 
علیه کشور اعمال می کند مگر اینکه وارد دور 

تازه گفت وگوها شود.
از ســوی دیگر، جناح های تندرو در ایران 
اســتدالل می کنند که عاقالنه نیســت اهرم 
هســته ای که می تواند در برابــر یک رئیس 
جمهوری قوی تر در آمریکا، از آن اســتفاده 
کرد را از دست بدهند. آنها ادعا می کنند که 

شــوک اقتصادی رفع تحریم ها ارزش مزایای 
کوتاه مــدت توافق با دولت بایــدن را ندارد. 
دولت ابراهیم رئیســی نیز تا به حاال نتوانسته 
حمایت داخلی کافی برای نهایی کردن توافق 
وین را به دست آورد. ایران خواستار حذف نام 
سپاه از فهرســت گروه های تروریستی است، 
هم به این دلیل که دولت روحانی نتوانســت 
این امتیاز را به دست آورد و هم به این دلیل 
که کسب این امتیاز می تواند به ایجاد اجماع 

داخلی در حمایت از توافق کمک کند. 
بنابراین، ایاالت متحده و متحدان اروپایی 
آن اکنون باید بسته ای از ابتکارات اقتصادی و 
سیاسی را پیشنهاد دهند که می تواند انگیزه 
بیشــتری برای ایــران برای پذیــرش متنی 
که در وین به دســت آمد، ایجــاد کند. این 
اقدامات باید با اجرای کامل توافقنامه 201۵ 
پیوند بخورد و بــرای حفاظت از منافع غرب 
طراحی شــود؛ مانند تقویت امنیت انرژی و 

همکاری های اقتصادی منطقه ای.
دومین مانع بزرگ، فقدان آشــکار تمایل 
دولــت بایدن به در پیش گرفتن یک هماورد 
سیاسی داخلی پرهزینه بر سر توافق هسته ای 
اســت. شــک و تردید بایدن کــه احتماال با 
نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای ایاالت 
متحده در ماه نوامبــر افزایش خواهد یافت، 

رهبران اروپا را نگران می کند که او وارد یک 
بحران هسته ای مهم می شود. به همین دلیل 
اســت که رهبران اروپا اکنون باید مستقیما 
با دولت بایدن و رهبران ایران تعامل داشــته 
باشند تا آنها را به اجرای اقدامات مورد توافق 

در وین وادار کنند. 
سومین مانع بزرگ خطر فزاینده ای است 
که ایران، ایاالت متحده و اســرائیل ســقف 
تحمل تنش پذیری دیگری را درست ارزیابی 
نکنند. برخی از مقامــات در تهران معتقدند 
که گســترش برنامه ریزی شده فعالیت های 
هســته ای بهترین راه برای تحت فشــار قرار 
دادن دولت بایدن برای گرفتن امتیاز اســت. 
فراتــر از آن، بســیاری از تندروهــا، لحظه 
سیاســی کنونــی را فرصتی برای به دســت 
آوردن قدرت سیاســی و اقتصادِی بیشتر از 
طریق مســدود کردن توافق هسته ای تازه و 
تالش برای رویارویی می دانند. نمونه ای از آن 
توقیف نفتکش ها توســط یونان به درخواست 
واشــنگتن و پاسخ ایران در توقف دو نفتکش 
یونانــی بود. اکنــون گزارش هایی وجود دارد 
مبنی بر اینکه تندروهای ایرانی بر این مسئله 
پافشــاری دارند که ایران غنی سازی اورانیوم 
خود را به میزان بی سابقه 90 درصد افزایش 
دهد و به طــور کلی از معاهده منع اشــاعه 

تسلیحات هسته ای خارج شود. 
بــا این حــال، چنین اقدامــی احتماال با 
واکنش تند اســرائیل یا ایاالت متحده – چه 
بســا یک اقدام نظامی – روبه رو شود. گمانه 
زنی های گسترده ای وجود دارد که اسرائیل از 
ابتدای ســال کارزار ترورهای مرتبط با برنامه 
هسته ای ایران را افزایش و تأسیسات نظامی 
ایران را هدف قرار داده اســت. اکنون به نظر 
می رسد بایدن سازوکار فشار حداکثری سلف 
خود علیه ایران را با انباشــته کردن تحریم ها 
علیه ایران و تشــدید اجــرای این اقدامات از 
سر گرفته اســت. بسیاری از سیاست گذاران 
در واشــنگتن بر این باورند که رهبران ایران 
در درجه اول توسط الزامات اقتصادی هدایت 
می شــوند، اما آنها توجه کافــی به این خطر 
ندارند که اگــر ایاالت متحده محدودیت های 

بیشــتری بر صادرات نفت ایران اعمال کند، 
ممکن است به نوعی تشــدید نظامی که در 
سال 2019 رخ داد، که جریان انرژی از طریق 

خلیج فارس را مختل کرد، بازگردد.
نیاز اروپا به احیای توافق هســته ای ایران 
بیــش از هر زمان دیگری اســت. نــه ایران 
و نــه آمریکا برنامه قابل اجــرا برای مدیریت 
پیامدهای فروپاشــی توافــق ندارند. رهبران 
اروپایی، مشــغول جنگ روسیه علیه اوکراین 
هستند. با این حال، آنها باید بدانند که چنین 
فروپاشــی نه تنها می تواند به تشدید نظامی 
منجر شود، بلکه می تواند مشکالت آنها را در 
بازار انرژی نیز تشدید کند. برای مقابله با این 
تهدیدها، آنها باید از بورل پیروی کنند و فوراً 
تالش های خود در زمینه دیپلماسی سطح باال 

را تقویت کنند.

 ریسپانسیبل استیکرافت بررسی کرد
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