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تقویت اپوزیسیون عربستان ،زنگ خطری برای بن سلمان

سرکوبهای رو به رشد ولیعهد عربستان علیه اپوزیسیون در خارج از
این کشور ،تنها باعث قدرتمندتر شدن آنها و ایجاد چالشهایی بیشتر
برای ولیعهد میشود .به گزارش ایسنا مرکز کارنگی در گزارشی نوشت:
درحالیکه محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان اقدامات خصمانهای را
علیه اپوزیسیون در داخل و خارج این کشور انجام میدهد ،مخالفان
برون مرزی حضورشان را در سازمانها و نهادهای بینالمللی افزایش
میدهند .این اپوزیسیون با وجود اختالفاتی که دارند اما در یک مورد،
مشترک هستند و آن وحدت در مقابل استبداد و خودکامگی ولیعهد

عربستان است و این حرکت رو به رشد آنها در خارج از
کشور بیانگر چالشی دیگر برای ولیعهد عربستان است .تا
پیش از  ،۲۰۱۵فعاالن داخلی عربستانی با وجود فضای
محدود آزادی بیان باز هم اجازه داشتند تا انتقادهایشان
را در روزنامههای محلی منتشــر کننــد اما با روی کار
آمدن محمد بن سلمان این فضا نیز از آنها گرفته شد و تمامی راههای
باقیمانده برای مخالفان بسته شد .رویکرد به شدت خصمانه محمد
بنسلمان به افزایش مخالفان در خارج از عربستان منجر شده است.

سیاسی
براساس گزارش کمیسیونر عالی آوارگان سازمان ملل،
پناهجویان ســعودی در ســال  ۲۰۱۷نسبت به ۲۰۱۲
سه برابر شدهاند و علت اصلی آن ،افزایش ساکت کردن
مخالفان در داخل عربستان است .حتی با وجود آنکه فرار
اپوزیسیون سعودی از کشــور رکورد زده ،باز هم دولت
ریاض تالش کرده تا آنها را در آنسوی مرزها رهگیری کند .یکی از آنها
جمال خاشقچی ،منتقد دولت ریاض و ستون نویس روزنامه واشنگتن
پست بود که در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد.

تعلل در تعامل با کشورها به نفع ما نیست

> دوران انتقال قدرت در آمریکا دوره کلیدی برای کشورهاست

این کارشــناس مسائل غرب آســیا وضعیت را برای دیگر متحدان
منطقهای ترامپ مثل امارات و مصر هم ناخوشــایند ارزیابی کرد
و گفت :این کشــورها به خوبی میدانند کــه در وضعیت جدید،
سیاســتهای گذشــته قابل اجرا نخواهند بود و باید رویه خود را
تغییر دهند.زنگنــه ،دوران انتقال قدرت از ترامپ به بایدن را یک
دوران کلیدی برای سیاست خارجی کشورها ارزیابی کرد و گفت:
نگرانی از آمدن بایدن ،متحدان ترامپ را به سمت همدیگر هدایت
میکند و آنها را بــه فکر ایجاد نوعی ائتالفهای گذرا میاندازد تا
از این شــرایط کمتر آسیب ببینند .وی در عین حال این ائتالفها
و نزدیکیهای دیپلماتیک بین رقبای منطقهای را موقت دانســت
و خاطرنشــان کرد :این کشورها سعی میکنند با نزدیک شدن به
یکدیگر برای خود چتر امنیتی ایجاد کنند اما هرگز آنها نمیتوانند
با هم یک اتحاد دائمی داشــته باشند .این دیپلمات پیشین با بیان
اینکــه آب امارات و ترکیه هرگز وارد یک جوی نمیشــود ،گفت:
ابوظبی و آنکارا میخواهند با کاهش تنشها از طوفانی که ممکن

> سیاســت کلی که بایــد دنبال کنیم
سیاســت گشــودن درها به روی همه
کشورها به غیر از رژیم صهیونیستی است

اســت از سوی دولت جدید آمریکا به سمتآنها جریان پیدا کند،
کمتر آســیب ببینند و انرژی خود را روی کاهش فشار واشنگتن
دوران بایدن متمرکز کرده اند.
> تحوالت جدید فرصتی برای ایران است

زنگنه تحوالت جدید جهانی و منطقهای را فرصتی برای جمهوری
اسالمی عنوان کرد و گفت :البته همه این اقدامات میتواند فضای
مناســبی برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کند و ایران میتواند
زمینههای همکاری با این کشــورها را مورد بازســازی قرار دهد.
وی ،ســفر وزیر خارجه عربستان به روســیه را یادآور شد و گفت:
مسکو به خوبی از شرایط جدید استفاده کرده و حتی ممکن است
بــرای بهبود روابط تهران و ریاض هم تــاش و میانجیگری کند.
کارشناس مسائل منطقه به تحوالت سیاست خارجی آمریکا بعداز
روی کار آمدن تیم بایدن اشــاره کرد و گفت :روســیه به صورت
پیشدســتانه در حال شکل دهی به تحوالت منطقه است تا بتواند
همکاریهای منطقهای را در چارچوب منافع خود شکل دهد.
> تعلل در تعامل با کشورها به نفع ما نیست

زنگنه درباره بایدها و نبایدهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی
در دوره بایدن گفت :سیاســت کلی که باید دنبال کنیم سیاست
گشــودن درها به روی همه کشــورها به غیر از رژیم صهیونیستی
اســت .وی با بیان اینکه تعلل در گشــودن درها به روی تعامل با
دیگر کشورها به نفع ما نخواهد بود ،تصریح کرد :دنبال کردن این

> جمهوری اسالمی باید مراقب باشد تا
در دام سیاستهای یکجانبهگرایانه نیفتد
و از طریق بهبود روابط با روســیه ،چین،
اروپا و حتی تنشزدایی در روابط با آمریکا
میتواند معادالت جدیدی را در منطقه
رقم بزند و توازن و تعادل را در این روابط
برقرار کند
> بهبود روابط با جهان میتواند قدرت
ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک ایران را از
حالت بالقوه به صورت بالفعل درآورد و
به صحنه بیاورد
سیاســت ،امنیت کشور را که البته مبتنی بر قدرت ذاتی و داخلی
اســت ،محکمتر و منافع کشور را بیشــتر تامین و تضمین خواهد
کرد .این کارشناس مســائل غرب آسیا ،سیاست گشودن درها به
روی جهان را عاملی دانســت که میتوانــد قدرت مانور جمهوری
اســامی را افزایش دهد و ادامه داد :بهبود روابط با جهان میتواند
قدرت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران را از حالت بالقوه به صورت
بالفعــل درآورد و به صحنه بیاورد .زنگنه با یادآوری اینکه تعامل با
هر کدام از کشــورهای جهان به شکلی قدرت جمهوری اسالمی را
افزایش خواهد داد و بخشــی از نیازهای اقتصادی و سیاسی آنرا
تامین خواهد کرد ،گفت :جمهوری اسالمی باید مراقب باشد تا در
دام سیاســتهای یکجانبهگرایانه نیفتد و از طریق بهبود روابط با
روسیه ،چین ،اروپا و حتی تنشزدایی در روابط با آمریکا میتواند
معادالت جدیدی را در منطقه رقم بزند و توازن و تعادل را در این
روابط برقرار کند.

گزافه گویی جدید وزیر خارجه فرانسه

لودریان :بازگشت به توافق هستهای کافی نیست

وزیر امورخارجه فرانســه در گزافه گویی جدید خود علیه کشورمان،
مدعی شــد که ایران در حال ایجاد ظرفیت تسلیحات هستهای خود
اســت و خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به برجام شد .به گزارش
ایسنا به نقل ازای بیسی نیوز ،ژان ایو لودریان وزیر امورخارجه فرانسه در
گفتگو با یک نشریه داخلی با انتقاد از سیاستهای رئیس جمهور کنونی
آمریکا در قبال ایران اظهار داشت :دولت ترامپ رویکردی را انتخاب کرد
که به آن کارزار حداکثری علیه ایران گفته میشود .نتیجهاش این است
که این استراتژی خطر و تهدید را افزایش داده است.
لودریان با تاکید بر اینکه "این رویکرد باید متوقف شود" بدون ارائه
مدرک مدعی شد :از نظر من ایران به وضوح در حال ساخت ظرفیت
تسلیحات هستهای اســت .وی که تاکنون به هیچیک از تعهدات
خود در برجام عمل نکرده اســت تاکید کرد که تهران و واشنگتن
میبایست به توافق هستهای بازگردند.
لودریان در ادامه گزافه گوییهای خود گفت :حتی اگر هر دو طرف
به این توافق برگردند ،کافی نخواهد بود .الزم است که گفتوگوهای
ســختی درباره فعالیتهای منطقهای و موشــکی بالستیک ایران
داشته باشیم .این در حالی است که ایران همواره و بارها تاکید کرده
اســت که به هیچ عنوان به دنبال دستیابی به ظرفیت تولید سالح
هستهای نیست و فعالیتهای هستهایاش صرفا صلح آمیز بوده و
مطابق با قوانین بینالمللی اســت .اما در ادامه این گزافهگوییهای
طرفهای اروپایــی برجام ،آلمان ،انگلیس و فرانســه درپی اعالم
آغاز فعالیت تحقیق و توسعه ایران برای طراحی اورانیوم فلزی که
بهعنوان سوخت جدید رآکتور تحقیقاتی تهران مورد استفاده قرار
خواهد گرفت ،روز شــنبه در بیانیهای نسبت به آغاز این فعالیتها
ابراز نگرانی کردند .در این بیانیه مداخله جوبانه ادعا شــده اســت:
ایــران هیچ کاربرد غیرنظامی معتبری بــرای اورانیوم فلزی ندارد.
تولید اورانیوم فلزی به طور بالقوه پیامدهای ســنگین نظامی دارد.
ایران تحت توافق هســتهای متعهد شده اســت که اقدام به تولید

اورانیوم فلزی نکند یا به مدت  ۱۵سال فعالیت تحقیق توسعه روی
به کارگیری اورانیوم فلزی نداشــته باشــد .این سه کشور اروپایی
افزودند :قویا از ایران میخواهیم این فعالیت را متوقف کند و اگر در
حفظ توافق جدیت دارد ،بدون تاخیر بیشــتر به پایبندی به توافق
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ســخنگوی وزارت امــور خارجــه از صدور
یک یادداشــت رســمی هشــدار آمیز و ارائه
آن از طریق ســفارت ســوئیس بــه آمریکا
خبر داد.
به گزارش ایسنا،ســعید خطیب زاده در این
ارتباط اضافه کرد :در این یادداشــت به طرف
آمریکایی هشــدار داده شده است در صورتی
که اقدامات غیر قانونی خود علیه دیپلماتهای
ایرانی در سازمانهای بینالمللی مانند سازمان
ملــل ،بانک جهانــی و صنــدوق بینالمللی
پول که مقــر آنها در خاک آمریکا اســت را
متوقف نکند آن کشور را به دیوان بینالمللی
دادگستری خواهد کشاند.
خطیــب زاده در توضیــح این اقــدام اظهار
داشــت :دولت آمریکا مدت مدیدی است که
بر خالف حقوق بینالملــل تضییقات زیادی
برای دیپلماتهای ایرانــی و خانوادههای آنان
نزد ســازمانهای بینالمللــی در آمریکا ایجاد
کرده است و این اقدامات باعث ایجاد اختالل

هســتهای بازگردد .درخواست تروئیکای اروپا در حالی مطرح شده
اســت که ایران پس از خروج آمریــکا از برجام و همچنین قصور
کشورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان ذیل این توافق ،اقدام به
برداشتن گامهایی برای کاهش تعهدات هستهایاش نمود و همواره
اعــام کرده که در صورت بازگشــت طرفهای برجــام به اجرای
کامل تعهداتشــان این اقدامات قابل بازگشت هستند .ضمن این
که اقدام ایران در این راســتا به اطالع آژانس رســانده شده است.
کاظم غریبآبادی ،سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای
بینالمللی در وین روز چهارشنبه با اعالم خبر آغاز فعالیت تحقیق و
توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران،
خاطرنشان کرد :برنامه ایران از دو سال قبل به اطالع آژانس رسیده
اســتو بازرسان آژانس نیز ســه روز قبل از کارخانه تولید صفحه
سوخت بازدید کردند .آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارشنبه
اعالم کرد کــه ایران فعالیت تحقیق و توســعه در زمینه طراحی
اورانیوم فلزی را برای یک رآکتور تحقیقاتی آغاز کرده است.

ظریف :برجام را ایران زنده نگه داشته است نه سه کشور اروپایی

وزیر امور خارجه در حساب توییتری خود با بیان اینکه رهبران سه کشور اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادهاند،
تصریح کرد :این به خاطر ایران اســت که برجام زنده است ،نه سه کشور اروپایی .به گزارش ایرنا« ،محمد جواد ظریف» در
حساب کاربری خود در توییتر نوشت :رهبران سه کشور اروپایی– که برای اجرای تعهدات خود ذیل برجام بر امضاء و اجازه
کارگزاران اوفک (دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا) متکی هســتند – هیچ کاری برای حفظ برجام انجام
ندادهاند .آیا ابتکار مرده زادهشده امانوئل ماکرون یا خودداری انگلستان از پرداخت بدهی مقرر در حکم دادگاه را به یاد دارید؟
این به خاطر ایران است که برجام زنده است ،نه سه کشور اروپایی .وزیر امورخارجه همچنین در توییت دیگری نوشت :همکار
محترم! شما دوران کاریات در کابینه را با فروش جنگافزار به جنایتکاران جنگی سعودی آغاز کردی .از بیان حرفهای پوچ و
مهمل در مورد ایران دست بردار .ظریف با یادآوری این واقعیت که این «شما» هستید که منطقه ما را بیثبات میکنید؛ افزود:
از حفاظت جنایتکارانی که منتقدان خود را با اره تکه تکه میکنند و از جنگافزارهای ساخت «شما» برای سالخی کودکان در
یمن استفاده میکنند ،دست بردارید.

هشدار وزارت خارج ه به آمریکا برای شکایت
علیه این کشور در دیوان بینالمللی دادگستری

و ممانعت از کارکرد دیپلماتهای ایرانی و چند
کشور دیگر شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان افزود:
دولــت آمریکا علیرغم تعهــدات خود بعنوان
میزبان چندین ســازمان بینالمللی ،هیچگاه
میزبان شایســتهای نبــوده و در طول تاریخ
ســازمان ملــل متحد ســعی در آزار و اذیت
دیپلماتهــا و خانوادهها و فرزندان دیپلماتهای
کشورهایی داشــته که از نظر دوجانبه با آنها
دارای اختالف است.

عمران خان :وصل کردن ایران به القاعده قابل قبول نیست

نخست وزیر پاکستان تاکید کرد اتهام ارتباط ایران با القاعده هرگز باور کردنی و قابل قبول
نیست و جهان هم چنین سخنان و اتهاماتی را نمیپذیرد .به گزارش ایلنا به نقل از بی.اُ.ا ِل،
عمرانخان گفت :اتهامات پمپئو علیه ایران و وصل کردن ایران به القاعده هرگز باور کردنی و
قابل قبول نیست و جهان هم چنین سخنان و اتهاماتی را نمیپذیرد .وی افزود :دوران پمپئو تمام
شده است اما بازهم اظهارات وی بسیار خطرناک است و هدف او هم راضی کردن اسرائیل است.

نگاه کارشناس

صباح زنگنه:

کارشــناس ارشد مسائل منطقه با تاکید بر اینکه تعلل در تعامل با
کشورهای منطقه به نفع ما نیست ،گفت :بهبود روابط با کشورهای
منطقــه و جهــان میتواند قــدرت ژئوپلیتیک و ژئواســتراتژیک
ایــران را از حالــت بالقوه به صــورت بالفعــل درآورد .به گزارش
ایرنا ،صبــاح زنگنه درباره تالشهای دیپلماتیک عربســتان برای
عادیســازی روابط با قطر و سفر وزیر خارجه این کشور به روسیه
و در عینحال تالش این کشــور برای بهبود روابط با ترکیه بعد از
شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری گفت :در زمان
ریاست جمهوری ترامپ ،این کشــورها جوالن میدادند؛ مرتکب
جرم و جنایت میشــدند؛ منطقه را به هــم میریختند و ترامپ
هم از اقدامات آنها حمایت میکرد .وی ،نگرانی گســترده متحدان
منطقــهای ترامپ از قرار گرفتن جو بایدن در راس کاخ ســفید را
یادآور شــد و افزود :متحدان منطقــهای ترامپ به خوبی میدانند
که سیاستهای بایدن بر خالف سیاســتهای ترامپ خواهد بود
و وی قــدرت مانــور ترکیه و عربســتان را محــدود خواهد کرد
و حتی رژیم صهیونیســتی هم در موقعیت گذشــته نخواهد بود
و از چراغ ســبز آمریکا برای انجام هــر جنایتی مثل دوره ترامپ
برخوردار نمیشود.
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آیا کره برای برگرداندن پولهای ایران
منتظر رفتن ترامپ است؟

یک اســتاد ژئوپلیتیک دانشگاه با بیان این که
کرهایها ظاهرا منتظــر روی کار آمدن دولت
بایدن هستند گفت :کرهایها با دیپلماسی بازی
کرده و انصاف را به کار نبردند ،میتوانستند راه
دیگری برای انتقال پول پیدا کنند .بهگزارش
ایســنا ،عبدالرضا فرجی راد در ارزیابی خود از
این که آیا کرهایها پس از تحوالت و تغییرات
دولــت در آمریکا و شــرایط به وجــود آمده
پولهای بلوکه شده ایران را میپردازند؟ گفت:
باالخره کرهایها وابستگی شدیدی به آمریکا
دارند و اخالق آنها اینگونه است تا زمانی که
مطمئن نشوند آمریکا مزاحمتی برای بانکهای
آنها ایجاد نمیکند اقدامی نمیکنند .وی با بیان
این که کرهایها در دوره ترامپ میترسیدند و
شــاید هم هماهنگ بودند ،اظهار کرد :شاید
اکنون منتظر هستند تا یک هفته باقی مانده از
دوره ترامپ هم بگذرد و عکسالعمل بایدن را
در مورد تحریمها ارزیابی کنند که آیا تحریمها
پابرجاســت یا با شــرکتهایی کــه برخالف

تحریمها عمــل میکنند برخورد میکند .این
استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بعید است حتی
بعد از رفتن ترامپ همه پولها را به ســرعت
برگردانند ،افزود :به نظر میرســد بعد از رفتن
ترامــپ فضای روانی ایجاد شــده نه تنها کره
بلکه همســایگان از جمله روسیه ،چین و ...را
تحت تاثیر قرار میدهد .لذا کرهایها ابتدا تیم
بایدن را تســت میکنند ببینند آیا با توجه به
این که هنوز برجام عملیاتی نشده و تحریمها
باقی اســت چــه اقدامی انجــام خواهد داد و
نحوه برخورد با شــرکتهایی که با ایران کار
میکنند ،چگونه است؟ سفیر سابق کشورمان
در نروژ همچنین بیان کرد :اگر تحریمها مانند
زمان ترامپ باشد کرهایها معطل نمیکنند و
خود را با شــرایط تطبیق میدهند .فرجی راد
خاطرنشــان کرد :این پولها برای مردم ایران
است ،آن هم در شرایطی که با وجود تحریمها
ســخت اســت ،کرهایها تا حــدودی انصاف
به کار نبردند.

شماره5931

کارشناسمسائلبینالملل

بایدطراحیهایجدید
متناسبباتغییراتمنطقهای
وبینالمللیداشتهباشیم

استاد دانشگاه شهید بهشــتی با بیان اینکه
اســرائیل ،عربســتان و امارات و حتی ترکیه،
درصدد هســتند که با ایــران مقابله کنند،
تاکید کرد :در شرایطی که اوضاع بینالمللی
و منطقهای در حال تغییر اســت ،کشور باید
طراحیهای جدید و متناسب با واقعیتها را
طراحی کند .به گزارش ایرنا« ،علی بیگدلی»
با اشــاره به اجرای قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها و غنیسازی  ۲۰درصدی اورانیوم
گفت :اقدام ایران در افزایش سطح غنیسازی
اورانیوم خود تا  ۲۰درصد در وهله نخست پیام
به کسانی اســت که میگفتند برجام موجب
نابودی صنعت هستهای ایران شده است ولی
مشاهده کردیم تنها با یک فرمان این کار انجام
شد .وی با تاکید بر اینکه برجام نه تنها موجب
نابودی صنعت هستهای ایران نشد بلکه بهانهها
را گرفت و فرصتهای جدیدی را برای ما خلق
کرد ،اظهار داشــت :دو گروه در مقابل برجام
بودند؛ یکی تندروهای داخلی که برای مخالفت
با دولت به هر بهانهای متوســل شــدند و هر
چیزی را که خالف منافع و امنیت ملی میشد،
مطــرح کردند و هیچ کس هم با آنها برخورد
نکرد .این افراد سعی کردند برجام ساقط شود
و شکوفایی انجام نشود چون نمیخواستند این
کار توسط دولت روحانی انجام شود.

خبرتلگرامی
 Dنخســت وزیر عراق بــا اذعان به
اینکه این کشور در وضعیت اقتصادی
دشواری به دلیل کاهش قیمت نفت در
پی شیوع کرونا به سر میبرد ،خواهان
گشــودن صفحه جدیدی از "امید و
خوشبینی" شــد .به گزارش شفق
نیوز ،مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر
عراق در دیدار بــا مجروحان وزارت
کشــور در مقر پلیس فدرال در بغداد
این اظهارات را مطرح کرد .وی تصریح
کرد :کشور از اوضاع دشوار و وضعیت
اقتصادی پیچیدهای میگذرد که علت
آن سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی
طی سالهای گذشته است/.ایسنا
 Dدو قاضی زن در یک حمله مسلحانه
در کابل ،پایتخت افغانســتان ،کشته
شــدند.به گزارش اسپوتنیک ،مردان
مسلح سوار بر موتور به یک خودروی
در حــال حرکت حامــل دو قاضی و
راننده آنها شلیک کردند که در نتیجه
دو قاضی کشته و دو تن دیگر زخمی
شدند.حمله روز یکشنبه ،آخرین مورد
در رشته حمالت هدفمند فمینیستی
در افغانســتان بود.هفته گذشته نیز
اسپوتنیک از حمله مشابهی در والیت
بلخ افغانســتان خبر داد که طی آن
دو سرباز زن کشته شدند .هنوز هیچ
گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده
نگرفته است/.ایرنا

> پیام ایران با غنیسازی  ۲۰درصد چیست؟

این کارشناس مسائل آمریکا ادامه داد :دسته
دوم مخالفان برجــام ،تندروهای آمریکایی،
اسرائیلی و سعودی بودند که تا قبل از آن هر
کاری کردند که این توافق انجام نشود اما روی
کار آمدن ترامپ در آمریکا و اســتقرار او در
کاخ سفید موجب شد تا آنها به خواسته خود
رسیده و به آرزویشان رنگ واقعیت بخشیده و
آمریکا از توافق هستهای خارج شود .بیگدلی
با اشــاره به اقدام ایران تصریح کــرد :اقدام
ایران ،حرکتی جبرانی است تا اروپا و بهویژه
آمریکا تحریــم را لغو کننــد .در واقع ایران
میخواهد این پیام را بدهد که اگر تحریمها
لغو نشود ،به سمتی خواهد رفت که مطلوب
غربیها نیست و آن افزایش سطح غنیسازی
و ذخایرش است .این یک اهرم فشاری است
هرچند ایران اهرمهای فشار دیگری در سطح
منطقهای هم داشت.
> رقابت مجلس با دولت به سود نظام نیست

وی با بیان اینکه استفاده از اهرمهای فشار زمانی
مشروعیت دارد که در راستای منافع ملی باشد،
خاطرنشان کرد :نکته مهم این است که کاری
نکنیم فرصت تبدیل به تهدید شود .به عبارت
دیگر ،هنر در استفاده به موقع از کارتها و ارج
نهادن به دیپلماسی است اما اگر هدف رقابت و
انتقامجویی باشد – همانند آنچه در برخی موارد
شاهد هستیم – مشکلی حل نخواهد شد و بر
مشکالت ما نیز افزوده میشود .به گفته استاد
دانشگاه شهید بهشــتی ،اینکه به دیپلماسی
اعتقاد نداشته باشیم ،به دیپلماتهایمان اعتماد
نداشته و به آنها اتهام بزنیم و از طرفی ،مجلس
بخواهد با دولت رقابت کند و با تصویب لوایحی
دست دیپلماسی و چانهزنی را کوتاه کند ،این
مسئله به سود نظام نیست.
> مربع ضد ایرانی در منطقه

بیگدلی درباره نحوه بازگشت آمریکا به برجام
هم ابراز داشت :نکته مهم این است که متوجه
باشیم شرایط امروز مانند سال  ۲۰۱۵نیست.
توان هستهای ایران افزایش یافته اما از طرفی
بر فشارهای سیاســی و اقتصادی علیه ایران
نیز افزوده شده است .قدرت منطقهای ایران
بیشــتر شده ولی اســرائیل هم با کشورهای
عربی و همسایه ما روابط رسمی برقرار کرده و
درصدد تنگتر کردن حلقههای امنیتی علیه
ماست.وی با بیان اینکه در حال حاضر مربعی
تشکیل شده که بر ضد منافع ایران در منطقه
خاورمیانه در حال تالش اســت ،عنوان کرد:
اسرائیل ،عربســتان و امارات و حتی ترکیه،
درصدد هستند که با ایران مقابله کنند چراکه
ایران رقیب هر کدام از آنها از نظر سیاســی،
اقتصــادی و ژئوپولتیکی اســت .کما اینکه
عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب
منطقه نیز در همین رابطه بود.
این تحلیلگر مســائل سیاست خارجی افزود:
به تازگی عربســتان بعد از حدود سه سال به
محاصره قطر پایان داد و با این کشور آشتی
کرد ،تمام این تحرکات با برنامه و قصد بوده
و در چنین شــرایطی مقامات کشورمان باید
بسیار هوشیار باشند و شرایط را رصد کنند.
بیگدلی با بیان اینکه نباید بگذاریم شــرایط
علیه ما شــود ،یادآور شد :حتما آمریکاییها
به ســمت مذاکره با ایران درخصوص مسائل
منطقهای و موشــکی خواهنــد رفت و نباید
فکر کنیم آنها از این دو موضوع چشمپوشی
میکنند .حال در چنین شرایطی که شرایط
بینالمللی و منطقه در حال تغییر است ،کشور
باید طراحیهای جدید و متناسب با واقعیتها
را طراحی کند.

بلومبرگ:

تحلیل

روی لغو تحریم صادرات
نفت ایران با ریاست جمهوری
بایدنحسابنکنید

زمانی که جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا شود،
مسائل بسیاری برای حل و فصل دارد ،اما ایجاد
روابط با ایران که شامل لغو تحریمهای صادرات
نفت این کشور است ،در اولویتهای آخر وی
قــرار دارد .به گزارش فــارس ،بلومبرگ طی
گزارشــی نوشت ،مسیر رفع تحریمهای نفتی
ایران مسیری طوالنی است که دامهایی بر سر
راه آن وجود دارد.
زمانی کــه جو بایدن در ایــن هفته ،چهل و
ششــمین رئیس جمهور آمریکا شود ،مسائل
فشرده بسیاری برای حل و فصل خواهد داشت
و احتماال موضوع ایران به زودی حل نخواهد
شــد .به نوشــته این گزارش ،رئیس جمهور
منتخب آمریکا پنهان نکرده است ،تمایل دارد
تا بهتوافق نامههای بینالمللی نظیر توافقنامه
پاریس و برنامه جامع اقدام مشترک یا همان
توافق هستهای ایران بازگردد ،اما ایجاد روابط
با ایران که شــامل برداشته شدن تحریمهای
صادرات نفت این کشور است ،در اولویتهای
آخر وی قرار دارد و زمان بیشتری خواهد برد.
در زمان مذاکرات ســال  ،2015مخالفتهای
شــدیدی در رابطه با توافق هســتهای ایران
هم از ســوی جمهوری خواهان و هم از سوی
دموکراتها در آمریکا وجود داشــت که مانع
تصویب آن در سنا شد .این مخالفتها همچنان
وجــود دارد و اکنون هم آمریــکا و هم ایران
شرایط توافق را نقض کردهاند؛ آمریکا با اعمال
تحریمهای بســیار بیشــتر و ایران با افزایش
غنیســازی اورانیوم بــه  20درصد .بلومبرگ
نوشت ،ســادهترین راه بازگشت ،این است که
هر دو طرف گامهای خــود را بردارند و مانند
چهار سال پیش به توافق بازگردند ،قبل از اینکه
به دنبال رفع سایر نگرانیها باشند .اگر آمریکا،
کاهش تحریمها را به پایان دادن حمایت ایران
از حزب اهلل ،حماس و حوثیهای یمن مشروط
کند ،دشوار است که ببینیم دو طرف چگونه در
نهایت بر اختالفات شان فائق میآیند.
اگر تحریمها علیه صادرات نفت ایران برداشته
شــود ،جمهوری اسالمی ایران میتواند سطح
تولید قبلی خود که نزدیک به  4میلیون بشکه
در روز بود را نسبتا سریع از سربگیرد ،همانطور
که این کار را زمان لغو تحریمها در سال 2016
انجــام داد اما نباید به این زودیها بر روی این
اتفاق حساب کرد .مجلس ایران ماه گذشته به
پایان دادن بازرسیهای بینالمللی از سایتهای
هســتهای این کشــور درصورتی که آمریکا
تحریمهای اصلی بر بخــش نفت و بانکداری
ایران را لغو نکند ،رای داد.
به نوشــته این گــزارش ،انتخابات ریاســت
جمهوری ایران در  18ژوئن ( 28خرداد )1400
برگزار خواهد شــد و حســن روحانی ،رئیس
جمهور ایران که انتخاب شدن خود را به توافق
هستهای گره زده بود ،با رئیس جمهور جدید
جایگزین خواهد شــد .ممکن است مذاکرات
سختتر شود و یا حتی تا نیمه دوم سال 2021
آغاز نشــود .از این رو بیشــتر خریداران نفت
ایران بــرای مدت قابل پیشبینی کاری انجام
نخواهند داد .دشــوار اســت که تصور کنیم،
پاالیشگاههای اروپا ،ژاپن ،کره جنوبی یا هند
آشکارا نفت ایران را بخرند ،درحالی که اقدامات
مجازاتی احتمالی آمریکا همچنان برقرار باشد؛
مگراینکه ضمانتهای معتبری دریافت کنند
که با عواقب آن مواجه نخواهند شد که این امر
به مثابه لغو تحریمها خواهد بود.

