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تحلیل اسرائیل از سطح تنش با ایران
روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی تحت عنوان »راهکار نظامی برای جلوگیری 
از دستیابی ایران به سالح هســته ای هر روز دشوارتر می شود« نوشت: موسسه 
مطالعات امنیت ملی اسرائیل در ارزیابی استراتژیک ساالنه خود که این هفته به 
رئیس اسرائیل اسحاق هرتزوگ ارائه شد، گفت که تل آویو در سال آینده با سه 

خطر اصلی روبرو است.
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: این خطرات شامل برنامه 
هســته ای ایران، وخامت روابط ویژه اســرائیل و آمریکا، و خطر شعله ور شدن 

شرایط در فلسطین است.
در رابطه با تهران، این گزارش هشــدار داد که اگر اجازه داده شود این برنامه 
بــدون محدودیت های تعیینی در یک توافق و تهدید نظامی پیش برود، ایران به 

زودی به یک کشور آستانه هسته ای تبدیل خواهد شد.
این بیانیه می گوید جلوگیری از تولید بمب توسط ایران با توسل به ابزار نظامی 
به طور فزاینده ای دشوار شده و بر اهمیت همکاری بین اورشلیم و واشنگتن در 
این زمینه تاکید کرد. این گزارش همچنین خواستار آماده سازی عملیاتی علیه 
فعالیت های حزب اهلل لبنان شد. بر اساس گزارش اخیر، این گروه در طول سال 
گذشته بیش از ۲۰ پســت دیده بانی و نگهبانی در امتداد مرز اسرائیل و لبنان 
ساخته اســت، علیرغم این واقعیت که بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت 
سازمان ملل متحد که به جنگ دوم لبنان در سال ۲۰۰۶ پایان داد، فعالیت در 

نزدیکی مرز ممنوع است.
در مورد فلسطین، این گزارش هشدار داد که اسرائیل با توجه به ناآرامی های 
فزاینده در منطقه و افزایش خطر قیام به شرایط »طوفان کامل« نزدیک می شود. 
این بیانیه همچنین تاکید کرد که ادامه حیات تشکیالت خودگردان فلسطین به 
نفع اسرائیل است و بر اهمیت حفظ روابط با مقامات این کشور با نزدیک شدن 
به پایان دوران محمود عباس، رئیس جمهور فعلی فلسطین تاکید کرد. هرتزوگ 
پس از دریافت این گزارش گفت: »ما در دورانی بحرانی و احتمال درگیری داخلی 
بســیار خطرناک هستیم، اما توانایی مقابله با شرایط و مهار عمیق ترین اختالف 
نظر ها را بدون دست کشــیدن از اعتقادات خود داریم. از بین بردن شکاف های 

سیاسی، شاید مهم ترین گام در حفظ امنیت، ثبات و رفاه اسرائیل باشد«.

استراتژیک

واکنش اتحادیه اروپا به تحریم های متقابل ایران 
یک ســخنگوی اتحادیه اروپا با گذشت بیش از یک ماه از پایان ناآرامی ها در 
ایران مدعی شــد که دور جدید تحریم های این اتحادیه علیه ایران که دوشنبه 
گذشته به بهانه مسائل حقوق بشری وضع شد مستدل اما تحریم های وضع شده 
از سوی ایران با انگیزه های سیاسی صورت گرفته است. به گزارش ایرنا، این ادعا 
را پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمعه در نشستی 
با خبرنگاران مطرح در مقر اتحادیه اروپا مطرح کرد و مدعی شد: اقدامات ایران 
صرفاً انگیزه سیاســی دارد و ما به عنوان اتحادیه اروپا آنها را کاماًل رد می کنیم. 
در مقابل، تحریم های اتحادیه اروپا که اخیراً به تصویب رســید، بر اساس مبانی 
قانونی واضح و با دالیل روشن بر اساس شواهد مربوط به نقض حقوق بشر اتخاذ 

شده است.
این مقام اروپایی در تداوم اظهارات مداخله جویانه در امور داخلی ایران گفت: 
ما همچنان از مقامــات ایران می خواهیم که آزادی های اساســی مردم خود را 
تضمین، سرکوب غیرقابل قبول آن ها را متوقف و دیدگاه های خود را به شیوه ای 
مســالمت آمیز بیان کنند. شورای وزیران امورخارجه ۲۷ کشور اروپایی دوشنبه 
گذشــته به بهانه مسائل حقوق بشری چهارمین بســته تحریمی علیه ایران را 
تصویب کرد. بر اســاس این تصمیم ۱۸ شــخصیت و ۱۹ نهــاد ایرانی از جمله 
وزیر ورزش کشورمان، تعدادی از فرماندهان سپاه، نمایندگان مجلس و مدیران 
صدا و سیما به فهرست تحریم ها اضافه شده و به این ترتیب سیاهه تحریم های 
ضدایرانی اتحادیه، به ۱۷۳ شخصیت و ۳۱ نهاد افزایش یافت. جمهوری اسالمی 
ایران پیشتر نسبت به تبعات رفتارهای مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح 
کرده بود که این قبیل اقدامات بی پاســخ نخواهد ماند. بر همین اســاس وزارت 
امورخارجه کشــورمان چهارشــنبه گذشــته با صدور بیانیه ای از تحریم برخی 

اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس خبر داد.

افزایش پیچیدگی تنش ایران و اروپا
یک کارشــناس سیاســت خارجی درباره راه های ترمیم رابطه ایران با اروپا 
می گوید که در پرونده هســته ای به نظر می رســد، مسیر همان مسیر مذاکرات 
و تالش برای احیای برجام اســت. شــاید این موضوع بتوانــد برای حل یکی از 

پرونده های تاثیرگذار در متشنج شدن روابط ایران و اروپا کمک کند.
اردشیر سنایی در گفتگو با »انتخاب« درباره پیامد های بحران به وجود آمده 
در روابــط میان ایران و اروپاف بیــان کرد: »می توان گفت روابط ایران و اروپا در 
نتیجه یک سری رویداد ها و اتفاقاتی، تقریبا در یک سال گذشته متشنج شده و 
در حال سپری کردن مسیر تنش است. در طول ۴۳ سال گذشته منطق حرکت 
و برخورد اروپایی ها با جمهوری اســالمی ایران همواره بر این مسیر بوده که به 
نوعــی باید با ایران همکاری و تعامل کرد و از منــزوی کردن ایران پرهیز کرد. 
چراکه بر خالف امریکا، اعتقادشان این بوده که اگر ایران را منزوی کنیم، رفتار ها 
و حرکاتش افراطی و رادیکالی می شــود و در آن صورت امکان کنترل رفتار های 
ایران وجود ندارد؛ بنابراین چه به لحاظ سیاســی و چه به لحاظ اقتصادی مشی 
اروپا همواره بر این بوده که بتواند با ایران همکار و تعامل داشته باشد تا رفتار های 
ایران را به تدریج تغییر دهد. البته اســتثنائاتی هم بعضا وجود داشــته مثال در 
مقطعی به دلیل پرونده هســته ای مواضع اروپا مقداری تغییر کرده و به امریکا 

نزدیک شده است. اما غالب این ۴۳ سال به همین صورت بوده است.«
وی ادامه داد: »طی یک سال گذشته یک سری اتفاقاتی رخ داد که منجر به 
تغییر مســیر شد و اکنون عمال می توان از تقابل میان اروپا و ایران صحبت کرد. 
این تقابل ممکن است به تنش و مراحل پیچیده تری هم کشیده شود. اولین مورد 
را شاید بتوان عدم موفقیت در احیای برجام دانست و اینکه پس از خروج امریکا از 
برجام و تالشی که اروپا به کار بست تا بتواند برجام را حفظ کند، سرانجام با آمدن 
بایدن مذاکرات احیای برجام شروع شد. اما بنابر دالیل مختلف این مذاکرات به 
نتیجه نرسید. به نظر می رسد این اولین موضوعی است که باعث ایجاد یک خلل 
در روابط نســبتا مناســب ایران و اروپا شــده که راه را برای حل و فصل پرونده 

هسته ای ایران مسدود کرده است.«
این اســتاد دانشگاه درخصوص موضوع دیگری که منجر به ایجاد این بحران 
شــده اســت، گفت: »موضوع دوم حمله روســیه به اوکراین و ماجرای فروش 
پهپاد های ایرانی به روســیه اســت که چالش جدیدی را در روابط ایران اروپا به 
وجود آورد. حساســیت های خاصی هم روی این قضیه وجود داشــته و دارد. به 
باور من این پرونده باز است و احتماال در آینده نزدیک روابط میان ایران و اروپا 
و نوع برخورد با ایران را در سطح بین المللی تشدید خواهد کرد. با حمله روسیه 
به اوکراین یک منازعه ژئوپلتیکی و امنیتی بین روســیه و اروپا به وجود آمد که 
ایران هم در آن دخیل و وارد موضوعی شد که می تواند تبعات مختلفی برای ما 
داشته باشد.« سنایی اضافه کرد: »عامل تاثیرگذار دیگر شروع اعتراضات از اواخر 
شهریور ماه در ایران بود که با توجه به فشاری که از سمت افکار عمومی جهانی، 
افکار عمومی و نهاد های حقوق بشری و مدنی در اروپا به وجود آمد و همچنین 
تالش هــای ایرانی های ناراضی و مخالف جمهوری اســالمی در اروپا و امریکا و 
در دیگر نقاط دنیا، فشــاری را به دولت های اروپایــی وارد کرد و آن ها را به این 
مســیر برد که اعتراضات رخ داده در ایران جدی است. با این تصور اروپایی ها به 
حمایت های گســترده از این اعتراضات و نا آرامی ها روی آوردند که نتایج آن را 
هم در نهاد های بین المللی در شــورای حقوق بشر، شورای اقتصادی و اجتماعی 
برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن و آخرین نمونه اش را در قطعنامه پارلمان 
اروپا مشــاهده کردیم. کمااینکه احتماال حرکات بعدی را در سطح اتحادیه اروپا 
خواهیم دید.« این تحلیلگر روابط بین الملل تاکید کرد: »مجموع برخی از اتفاقاتی 
که در طول یک ســال گذشته رخ داد، منجر شد که مسیر قبلی در روابط میان 
ایران و اروپا تغییر کند و مواضع اروپا در قبال جمهوری اسالمی به مواضع امریکا 
نزدیک شــده است؛ حتی در بعضی حوزه ها به نظر می رسد که اروپایی ها نسبت 
به امریکا در مقابله با جمهوری اســالمی، فعال جلوتر است.« سنایی در ارزیابی 
خود از واکنش مجلس نسبت به اروپا از جمله بستن تنگه هرمز و تحریم متقابل 
ارتش اروپا، گفت: »به هر حال طبیعی است در مقابل اقداماتی که طرف اروپایی 
علیه جمهوری اسالمی پیش گرفته از طرف ایران هم ما اسیر یک سری اقداماتی 
داشته باشیم، اما اینکه کدام یک از آن ها قابلیت اجرایی دارد و کدام یک بیشتر 
بلوف اســت یا تهدید باید با دقت بیشتری بررسی کرد. مسائلی همچون بستن 
تنگه هرمز بیشــتر یک شعار اســت و بازخورد داخلی دارد تا اینکه یک تهدید 

عملیاتی و قابل اجرا باشد.
مــوارد دیگری مثل گنجاندن نــام ارتش های اروپایی در لیســت گروه های 

تروریستی هم فکر نمی کنم چندان تاثیرگذار باشد.« 

پولیتیک

دیدگاه

»آیخان حاجی زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری آذربایجان به این خبرگزاری 
گفت که دولت این کشور به منظور انتقال جسد 
»شهید« اُرخان عسگروف، کارمندی که جان 
خود را در حمله مسلحانه روز جمعه به سفارت 
جمهــوری  آذربایجان در تهران از دســت داد، 

هواپیمایی به تهران می فرستد.
به گفتــه حاجی زاده، این هواپیما همچنین 
کارمندان ســفارت  و اعضای خانواده شان را به 

آذربایجان منتقل خواهد کرد.
قاضی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای 
امور جنایی تهران، روز جمعه در این باره گفت: 
ساعت ۸ صبح روز جمعه یک دستگاه خودروی 
پراید با توقف مقابل سفارت جمهوری آذربایجان 
در تهران و پس از به کار گیری سالح موفق به 
ورود به داخل ساختمان سفارت می شود. پس 
از حمله این فرد به سفارت یک فرد از جمهوری 

آذربایجان کشته و ۲ نفر مجروح می شوند.
به گفته سرپرســت دادســرای امور جنایی 
تهران تحقیقات اولیه نشان می دهد این فرد با 
انگیزه شخصی به سفارت جمهوری آذربایجان 

در تهران حمله کرده است.
در تحقیقات اولیه متهم مدعی شده است: 
»فروردین ماه امســال همســرم به ســفارت 
آذربایجان در تهــران مراجعه کرده و دیگر به 
منزل مراجعه نکرده اســت. وی انگیزه خود از 
حمله به سفارت جمهوری آذربایجان را اینگونه 
بیان می کند که در مراجعات مکرر به ســفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران هیچ پاسخی از 
آنها دریافت نمی کردم و تصور می کردم همسرم 
در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حاضر 
است و حاضر به دیدار با من نیست. امروز صبح 
تصمیم گرفتم با اسلحه کالشینکفی که از قبل 

تهیه کرده بودم به سفارت مراجعه کنم.«
عیادت وزیرخارجه از مجروحین

به گزارش ایرنا، حســین امیــر عبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان جمعه شب پس از 
عیادت از مجروحان حادثه سفارت آذربایجان 
در ایران در بیمارســتان شــهدای تجریش در 
جمع خبرنگاران گفت: از ابتــدای این حادثه 
و اطالع از وضعیت، آیت اهلل رئیســی دستورات 
اکیــدی را صــادر کردند جهت رســیدگی به 
وضعیت و پیگیری قضایی و حقوقی و برخورد 
جدی با یکایک افرادی که احیانا در این مسیر 
یا قصوری داشــتند و یا نیازمند این است که 
پیگیری های امنیتی قضایــی و انتظامی برای 

برخورد با مهاجم انجام شود.
وی افــزود: خوشــبختانه مهاجم در همان 

دقایق اولیه توسط عوامل نیروی انتظامی فراجا 
دستگیر شده و بازجویی ها از او ادامه پیدا کرده 

است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه گزارشاتی از 
وزیر کشــور، وزیر اطالعات ، سازمان اطالعات 
خارجی وزارت و دوستانمان در اطالعات سپاه 
و همچنین فرماندهی کل فراجا دریافت شــد؛ 
خاطرنشــان کرد: من با همکارم آقای جیحون 
بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان 
گفت و گوی مفصلی را به صورت تلفنی داشتم. 
در این گفت و گوی تلفنی توافق ما بر این شد 
آقای ســفیر به تهران برگردند و از نزدیک تیم 
همکاران مــن در وزارت امور خارجه، مدیرکل 
اوراســیا، تشــریفات و همه همکارانم کمک و 
تالش کردند که دو طرف از این مرحله بتوانیم 
به خوبی عبور کنیم بــدون اینکه بهانه ای به 
دست دشمنان مناســبات خوب دوکشور داده 
شود. وی بیان کرد: ســرویس های امنیتی ما 
عصر جمعه با هم گفت و گو داشــتند آخرین 
وضعیت و یافته ها از فرد مهاجم و انگیزه وی را 

به مقامات باکو منعکس کردند.
وزیر امــور خارجه تصریح کــرد: آنچه که 
یافته هــای همــکاران ما در بخــش امنیتی و 
قضایی تا این لحظه نشان می دهد ضارب صرفا 
انگیزه شــخصی داشته است و انگیزه شخصی 
او به وضعیتی که برای همســر وی پیش آمده 

برمی گردد.
امیرعبداللهیان افزود: درباره اینکه آیا همسر 
وی در کشــور آذربایجان به سر می برد و این 

فرد ماه ها است که نتوانسته با همسرش تماس 
بگیرد یا انگیزه دیگری دارد بخش های ذیربط 
ما در حال بررسی هستند. اما نحوه عملیات از 
نظر دستگاه های امنیتی و انتظامی تایید کننده 
این است که این یک عملیات سازماندهی شده 
و تروریســتی نبوده اســت یک اقدام باانگیزه 
شخصی بوده که مشابه این وضعیت تاکنون در 
سال های گذشته برای دیپلمات های ما در عراق 

و لندن و پکن پیش آمده است.
وزیــر امور خارجه گفت: هنــوز خیلی دور 
نیســت وضعیت مشــابهی که برای دیپلمات 

روسی در یک کشور همسایه ما رخ داد.
وی افزود: ضمن اینکه از طریق دستگاه های 
ذیربط امنیتی و دستگاه قضایی براساس دستور 
رئیــس جمهور و مســئولیتی کــه جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به تامین امنیت اشخاص و 
اماکن دیپلماتیک در کشور دارد اقدامات الزم و 

تدابیر مقتضی اندیشیده شده است.
امیرعبداللهیان بیان کرد: به برادرم جیحون 
بایراموف تاکید کردم که در تماس با یکدیگر و 
مشورت هایی که دادیم مانع از این شویم که این 
اقدام تلخ و شوک آور بر وضعیت دیپلمات های 
جمهــوری آذربایجان در تهــران و بر وضعیت 

مناسبات تاثیر سویی را بر جای نگذارد.
وزیر امور خارجه گفت: ســفارت و اقامتگاه 
دیپلمات هــای جمهوری آذربایجــان در یک 
مجموعه به هم پیوســته قرار دارد. اتفاقی که 
روز جمعه رخ داده خانواده ها را هم تحت تاثیر 
قرار داده است. مناسبات دو کشور در وضعیت 

طبیعی خود قرار دارد.
انتظار سفیر آذربایجان

ســفیر جمهــوری آذربایجــان در تهران، 
جمعه شــب در نشســت خبری مشــترک با 
امیرعبداللهیــان پس از عیــادت از مجروحان 
حادثه ســفارت آذربایجــان گفــت: از آقای 
امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران که برای عیــادت از مجروحان 

تشریف آوردند تشکر می کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، 
علی علیزاده، افزود: بر اساس گزارش پزشکان  
عمل جراحی یکی از کارمندان ما تمام شــده 
و وضعیتش بهتر شده اســت و عمل جراحی 
دومین کارمند ما ادامه دارد. براســاس گزارش 
پزشــکان عمل جراحی کارمند دوم دو ساعت 
دیگــر ادامه خواهد داشــت و امیدواریم بعد از 

اتمام جراحی آنها را به بخش انتقال دهند.
وی افزود: ما انتظار داریم که از طرف ایران 
این حوادث تروریستی و نتایج آن پیگیری شود 
و همه عوامل بازداشت شوند و همه عوامل این 
حوادث را از طرف ارگان های مربوطه پیگیری 
کنند و نتایــج را به جمهوری آذربایجان اعالم 
کنند. سفیر آذربایجان ادامه داد: ما این حوادث 
را به عنوان حوادث تروریستی ارزیابی می کنیم 
زیرا چنین حوادثی بین روابط دو کشــور قابل 
انتظار نبود و ما از این حادثه بســیار متاســف 

هستیم.
موضع گیری اتحادیه اروپا

»پیتر اســتانو« سخنگوی مسئول سیاست 

خارجــی اتحادیه اروپــا با انتشــار پیامی در 
صفحه توییتر خود، حمله مسلحانه به سفارت 
جمهوری آذربایجان در تهران را به باکو تسلیت 

گفت.
خبرگــزاری »آذرتــاج« در ایــن خصوص 
گزارش کرد، وی تصریح کــرد: »اتحادیه اروپا 
به وزارت امور خارجه )جمهوری( آذربایجان و 
مردم )جمهوری( آذربایجان در رابطه با حمله به 

سفارت این کشور در ایران تسلیت می گوید«.
سخنگوی اتحادیه اروپا در ادامه با غیرقابل 
قبــول خواند حمله بــه ســفارت جمهوری 
آذربایجــان گفــت: »حمالت بــه هیأت های 
دیپلماتیــک غیرقابل قبول اســت. فکر ما با 
خانــواده قربانی ایــن حادثه اســت و آرزوی 
بهبودی ســریع زخمی های حادثــه را داریم و 
امیدواریم که تحقیقات و پاسخگویی کاملی در 

این زمینه صورت گیرد«.
وزارت خارجه جمهــوری آذربایجان صبح 
جمعه از حمله مسلحانه به سفارت این کشور 
در تهــران خبر داد که در پی آن یک دیپلمات 
این کشــور کشــته و دو دیپلمــات دیگر هم 
مجروح شــدند. این وزارتخانه همچنین اقدام 
به احضار ســید عباس موسوی سفیر ایران در 

باکو کرد.
پیــش از این نیــز، »اســتفان دوجاریک« 
سخنگوی ســازمان ملل ضمن محکوم کردن 
حمله مسلحانه روز گذشته )جمعه( به سفارت 
جمهوری آذربایجــان در تهران گفت: »ما این 
حملــه را که ظاهراً تلفاتی از جمله یک قربانی 
نیز داشــته را محکوم می کنیم. ما به خانواده 
فردی که کشــته شده تســلیت می گوییم و 
آرزوی بهبودی هرچه سریع تر برای زخمی های 

این حادثه را داریم«.
وی خاطر نشــان کرد: سازمان ملل به ویژه 
اصل مصــون مانــدن اماکــن دیپلماتیک و 
کنســولی و تعهــدات دولت هــای میزبان، از 
جمله بر اساس کنوانسیون وین در مورد روابط 
دیپلماتیک ۱۹۶۱ و کنوانســیون ۱۹۶۳ وین 
در مورد روابط کنســولی را یادآوری می کند تا 
تمام اقدامات الزم برای حفاظت از دیپلماسی و 
اماکن کنسولی در برابر هر گونه نفوذ و آسیب و 
جلوگیری از هرگونه برهم زدن آرامش کارکنان 
این اماکن یا خدشه دار شدن حیثیت آنها انجام 
گیرد. اســتفان دوجاریــک در ادامه اظهارات 
خود گفت: سازمان ملل همچنین خاطرنشان 
می کند که مقامات ایرانی به سرعت تحقیقاتی 
را در این زمینه آغاز کرده اند و امیدوار است که 
عامل یا عامالن آن مورد بازخواست قرار گیرند.

باکو برای انتقال خانواده دیپلمات هایش، هواپیما به تهران می فرستد

تالش ایران برای روشن شدن ابعاد حمله به سفارت آذربایجان 
امیرعبداللهیان: اطالعات نهادهای امنیتی ایران از ضارب به باکو ارسال شده است

کربی: 

انتظار پیشرفت در مذاکرات برجامی در آینده نزدیک را نداریم

بیم و امید درباره سفر گروسی به تهران

یک مقام ارشد کاخ سفید گفت که پیشرفتی 
در مذاکرات احیای برجام صورت نگرفته است.

به گزارش ایســنا، به نوشته نشریه نیوز ویک، 
جان کربی هماهنگ کننــده ارتباطات راهبردی 
شورای امنیت ملی کاخ سفید در جمع خبرنگاران 
گفت که رئیــس جمهور بایــدن انتظار حصول 
پیشــرفت در مذاکرات هسته ای با ایران در آینده 

نزدیک را ندارد.
به نوشــته نیوز ویک، کاخ سفید تأیید کرده 
اســت که دولت بایــدن به دنبال پیشــرفت در 
مذاکرات احیای برجام در آینده نزدیک نیست و 
هشدار داده که ایاالت متحده در حال آماده شدن 
بــرای دنبال کردن گزینه هــای جایگزین جهت 
اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای 

اســت. جان کربی در ادامه اذعان کرد که مذاکره 
برای احیای برجام در حال حاضر اصاًل در دستور 

کار نیست.
وی ادامــه داد: پیشــرفتی در رابطه با برجام 
صورت نگرفته است و ما انتظار حصول پیشرفت 

درخصوص این توافق در آینده نزدیک نداریم.
علی رغم تاکید همیشــگی جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر این که برنامه هسته ای کشور ماهیت 
کامال صلح آمیز دارد، این مقام کاخ سفید افزود: با 
این حال، رئیس جمهور بایدن درخصوص نیازهای 
امنیتی ما برای جلوگیری از دســتیابی ایران به 
ظرفیت ساخت سالح هسته ای کامال جدی است.

کربی با بیان این که »کاخ سفید در حال آماده 
شدن برای سایر گزینه های احتمالی است« افزود: 

رئیس جمهور همیشه گفته است که اگرچه مسیر 
دیپلماتیک و صلح آمیــز را برای اطمینان از عدم 
دستیابی ایران به سالح هسته ای ترجیح می دهد 
امــا دیگر گزینه هــا را از روی میز حذف نخواهد 
کرد. ما باید مطمئن شویم که منابع، توانایی ها و 
آمادگی های الزم را برای دستیابی به این نتیجه از 

طریق راه های دیگر در اختیار داریم.
به گزارش ایســنا، مقامات آمریکایی علی رغم 
ادعاهای مکرر این کشــور در گذشته و در جریان 
مذاکرات ویــن مبنی بر تالش واشــنگتن برای 
بازگشــت به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
به تازگی آشــکارا تائید می کنند که روی احیای 
برجام متمرکز نیســتند و این توافق چندین ماه 
است که در دستور کار دولت آمریکا قرار ندارد. با 

این حال، کماکان ایران را به کوتاهی در مذاکرات 
متهم می کنند.

مذاکرات ایران و ســایر طرف های برجام برای 
رفع تحریم ها و بازگشــت آمریکا به این توافق از 
چنــد ماه پیش تاکنون به دلیــل زیاده خواهی و 

کارشکنی طرف آمریکایی و قصور اروپایی ها برای 
پیشبرد مذاکرات و رفع موانع متوقف شده است.

مقامات جمهوری اسالمی ایران تاکید دارند که 
آماده بازگشت بر سر میز مذاکره و از سرگیری این 

مذاکرات هستند.

بســیاری از کارشناسان معتقدند حل مسایل 
باقی مانده پادمانی میان ایــران و آژانس به حل 
سیاســی موضوعات میان ایران و آمریکا بستگی 
دارد، اما آیا ایران و آمریکا در موقعیت یک تفاهم 

سیاسی هستند؟
به گزارش ایســنا، حســین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشــورمان هفته گذشــته در 
چند ســخنرانی نسبت به »عملیاتی شدن یکی از 
گام های تعریف  شده در مسیر توافق احیای برجام 

در آینده نزدیک« ابراز امیدواری کرد.
وی بــا تاکید دوباره بر این که مســیر تبادل 
پیام هــا در ارتباط بــا مذاکرات رفــع تحریم ها 
همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ما در مسیر 
دستیابی به توافق، گام هایی را تعریف کرده ایم و 
فکر می کنیم در آینده ای نزدیک یکی از این گام ها 

عملیاتی می شود.
هم زمــان با اظهارات وزیر خارجه کشــورمان 
درباره احتمال تحقق یکی از گام های رسیدن به 
توافق، اعالم شد که رافائل گروسی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در ماه فوریه به ایران سفر 
خواهــد کرد و این احتمال که گام تعریف شــده 
مورد نظر، مسایل باقی مانده میان ایران و آژانس 

باشد شدت گرفت.
محمد اسالمی، رییس ســازمان انرژی اتمی 
نیز در همین رابطه چهارشــنبه هفته گذشته در 
حاشیه نشســت هیات دولت گفت که »برنامه و 
رایزنی برای تنظیم سفر مدیرکل آژانس به ایران 

در دستور کار قرار دارد.«
آخرین بار مدیــرکل آژانس آذر ماه ۱۴۰۰ به 
ایران سفر کرد و در مهر ماه سال جاری با رییس 
سازمان انرژی اتمی در وین در حاشیه کنفرانس 

عمومی ساالنه دیدار کرد.
روابط ایران و آژانس در یک ســال گذشــته 
متاثر از اختالف نظر دو طرف بر ســر ســواالت 
پادمانی آژانس از ایران تا حدی متشنج بوده است. 
مقامات ایرانی معتقدند که به طور مقتضی پاسخ 
و همکاری الزم را با آژانس در رابطه با ســواالت 
مذکور داشته است اما آژانس هم چنان به دنبال 

پاسخ و همکاری ایران است.
رافائل گروســی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اخیرا در ســخنانی در کمیته روابط 
خارجــی پارلمــان اروپا یک بار دیگــر بر موضع 
خــود مبنی بر اینکه ایران بــه آژانس درباره آثار 
رادیواکتیو یافت شــده در مکان های مورد بحث 
پاســخ »رضایت بخش« نداده است، تاکید کرد. با 
وجود اینکه گروســی ســعی کرد در این نشست 
تا حد زیادی کارشناســی و فنی ســخن بگوید 
اما اســتفاده از برخی عبــارات و تاکید بر برخی 
اقدامات بدون شــک با رویکردی سیاسی و دور از 
استانداردهای فنی ـ هسته ای بود. تالش گروسی 
برای نشــان دادن فعالیت های هسته ای ایران در 
وضعیتــی رو به وخامت با اشــاره به میزان غنی 
ســازی ایران تا ۶۰ درصد قابل تامل است. او در 
این نشست به مثابه یکی از وزیران خارجه اتحادیه 
اروپا و حتی فراتر در جایگاه یک مدعی، جانبدارانه 

فعالیت ها و همکاری های ایران را تشریح کرد.
سه مکانی که آژانس می گوید آلوده به اورانیوم 
بوده و هم چنان بعد از بارها دریافت پاسخ از سوی 
ایران مدعی است که ایران »پاسخ رضایت بخش« 
درباره آنها نداده، در ورامین، تورقوزآباد و مریوان 

در استان کردستان قرار دارد.
چالش میان ایران و آژانس بر سر موضوعات تا 

کنون به صدور ســه قطعنامه انجامیده است و در 
قطعنامه اخیر شورای حکام، از ایران خواسته شد 
درباره این مکان ها به سواالت آژانس پاسخ »قانع 

کننده« دهد.
سواالت درباره این سه مکان، یکی از مهم ترین 
موانع جدی بر سر مذاکرات احیای برجام است که 
در  شهریور سال جاری با وجود مذاکرات فشرده 
در این رابطه دو طرف به نتیجه ای بر سر آن دست 
نیافتند. یکی از بخش های سخت کار میان ایران 
و آژانس این است که درخواست های آژانس برای 
همکاری ایران در این موارد در چارچوب پروتکل 
الحاقی و حتی فراتر از آن است در حالی که ایران 
در پاسخ به اجرا نشدن تعهدات برجامی طرف های 
مقابل، این همکاری ها را قطع کرده است. اطالق 
پادمانی بودن موضوعات در حالی که ایران مدعی 
اســت اینها همان مســایل مربوط به مطالعات 

ادعایی هستند، هم راه به جایی نبرده است.
در اواخر تابســتان ســال جاری ایران و ۴+۱ 
به همراه آمریکا، مهیای توافق برای بازگشــت به 
برجــام بودند. به جز چند مورد مربوط به موضوع 
تحریم هــا و تضمین ها، موضوعــات پادمانی نیز 
مطرح بود. کارشناســان فنی ایران در مذاکرات با 
آژانس و ۱+۴، خواســتار بسته شدن این پرونده 
پیش از هر گونه توافق بر سر احیای برجام شدند، 
اما طرف های غربی و آمریکا مدعی بودند که این 
موضوع ارتباط مســتقیمی به برجام ندارد و بعد 
از برجام مطرح شــده اند از ایــن رو باید جدای از 
برجام میان ایران و آژانس دنبال شــود اما ایران 
تاکید داشــت، همان طور که موضــوع مطالعات 
ادعایی در روند مذاکرات هسته ای پیش از توافق 
۲۰۱۵ حل و فصل شــد، این موضوعات هم باید 
به همان شــیوه قبل از توافق حل و فصل شــود 
به عالوه این که مقامات ســازمان انرژی اتمی در 
دولت ابراهیم رئیســی بر این نظر بودند که ســه 
موضوع مورد بحث ربطی به مسایل پادمانی ندارد 

و همان مسایل مربوط به گذشته است.
البته برخی معتقدنــد،  موضوع خاتمه یافتن 
سواالت آژانس قبل از روز »باز اجرا« مورد موافقت 
طرف های مذاکــره به ویژه ایــران و آمریکا قرار 
گرفته بود اما کارشــکنی رژیم اســراییل با چراغ 
سبز آمریکا موجب شد در میانه راه آژانس رویکرد 
سخت گیرانه ای نسبت به حل و فصل این سواالت 

اتخاذ کند.
موضوعات پادمانی درباره مکان های مورد ادعا 
در سال های اخیر از سوی رژیم صهیونیستی و با 
ارایه اســناد جعلی بعــد از توافق ۲۰۱۵ و خروج 

آمریکا از برجام مطرح شده است.
مقامــات ایرانی تاکید دارند کــه آژانس نباید 
بر مبنای اســناد ساختگی رژیم صهیونیستی که 
با اهداف خاص سیاســی در اختیــار آژانس قرار 
داده می شود، قضاوت و بر اساس آن ها اعالم نظر 
کند. این نوع قضــاوت برخالف اصل بی طرفی و 
حرفه ای گری است. از آنجایی که آژانس تمام مواد 
هسته ای اظهار شده ایران را مورد حسابرسی قرار 
داده اســت و هیچ اختالف نظری در حسابرسی 
مواد مطرح نیست؛ صرف مشاهده آلودگی در چند 
مکان را نمی توان نشانه ای از وجود مواد هسته ای 

اظهار نشده تلقی کرد.
برخی کارشناســان بر این نظرند که مقامات 
اروپایی و آمریکایی تمایلی به بســتن موضوعات 
فنــی مرتبط با ایران در آژانس ندارند چرا که این 
موضوعات چماق را همیشــه بر ســر ایران برای 

امتیاز گیری بیشتر نگه دارد.
در عین حال، مقامات ایران بارها تاکید کرده اند 
تا وقتی مســایل فنی با آژانس حل و فصل نشود 
بازگشــت به اجرای برجام ممکن نیست و همان 
طور که پرونده مطالعات ادعایی در ۲۰۱۵ بســته 
شد، اکنون هم سواالت آژانس که به گفته بسیاری 
از کارشناســان خارجی موضوع جدی نیستند با 
یک رویکرد سیاســی و دیپلماتیــک قابل حل و 

فصل است.
جمهوری اســالمی ایران در واکنش به ســه 
قطعنامه شــورای حکام که خواستار همکاری با 
بازرســان و آژانس برای پاســخ به سواالت مورد 
بحث بوده اســت، واکنش قابــل تاملی به لحاظ 
فنی و سیاســی داشته است. ایران در این روند به 
عالوه افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ۳.۵ 
درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی خود، تعداد 
سانتریفیوژهای پیشرفته  خود را نیز افزایش داده 

است.
هر چند ایران نشــان داده در برابر فشارهای 
سیاســی، تحریمی و فنی دســت بسته نیست و 
بنایی بر عقب نشــینی از آخریــن مواضعش در 
مذاکرات احیای برجام ندارد اما تکرار قطعنامه ها 

در شورای حکام برای ایران قطع و یقین »خوب« 
نیســت و می تواند تبعات غیرقابــل جبرانی در 
صورت ارجاع قطعنامه به شورای امنیت سازمان 
ملل داشــته باشــد و با توجه به اینکه ایران یک 
بار دیگر هم با چنین رویکردی مواجه بوده است 
و از تبعات سیاســی و تحریمی بین المللی آن به 
خوبی مطلع است، »آزموده« را آزمودن خطاست. 
فراهم شــدن زمینه ها برای ارجــاع دوباره ایران 
به شــورای امنیت و ایجاد اجمــاع جهانی علیه 
کشورمان، خواست همیشگی و تاریخی دشمنان 
ایران برای بازگشت سناریوی »ایران هراسی« به 
واسطه موضوع هسته ای بوده است. رژیم اسراییل 
با همراهی و همکاری آمریکا، ســه کشور اروپایی 
و برخی کشــورهای منطقه قبــل از برجام و بعد 
از آن و حتی بعد از خــروج آمریکا از این توافق، 
دست از کارشــکنی علیه ایران و توافق هسته ای 
برنداشته  است. با وجود تشدید فشارها در مسایل 
حقوق بشری و موشکی، هم چنان زمین هسته ای 

برای شان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
شاید برخی کارشناســان و مقامات کشور بر 
این نظر باشــند که هر گونه قطعنامه در شورای 
امنیت علیه ایران یا تالش برای اسنپ بک، توسط 
روســیه و چین وتو خواهد شــد اما این مســاله 
غیرممکن نیســت، اگر آمریکا و اروپا با روسیه در 
روزها و هفته های آتی بر ســر اوکراین به توافقی 
دســت یابند، ســفر مدیرکل آژانس به ایران در 
آینده نزدیک فرصتی اســت تا مســایل فنی هر 
چه ســریع تر حل شود تا در صورت آمادگی همه 
طرف های برجامی برای بازگشت به میز مذاکرات، 
دیگر بهانه ای برای فشــار به ایران در کار نباشد. 
همــان طور که جنگ اوکراین بــه طور غیرقابل 
پیش بینی آغاز شد، پایانش نیز می تواند به همان 

شکل غافلگیرکننده و غیرمترقبه باشد.
عالوه بر ضرورت حل و فصل مســایل فنی با 
آژانس در مرحله بعــد رفع تنش از روابط با اروپا 
به ویژه سه کشــور عضو برجام است. مطالعات و 
تجربیات دیپلماتیک و سیاســی به ویژه در رابطه 
با برجام بعد از خروج آمریکا از توافق نشــان داد 
که اروپا تنها گروهی از کشورهاست که در مقابل 
آمریکا در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان 
ملل قدرت دارد. از این رو دوری از اروپا در آینده 

نزدیک و دور به شدت به ضرر ایران خواهد بود.


