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88498444سرويس بين الملل

سیدنعمتاهللعبدالرحیمزاده
یکی از موضوع هایی که خبرنگاران طی یک ماه 
گذش��ته پیگیری کرده اند، تماس های تلفنی 
رئیس جمهور تازه امریکا جو بایدن با رهبران 
جهان اس��ت. ای��ن تماس ها در ابت��دای دوره 
ریاست جمهوری سنت دیرینه ای دارد اما این 
نسبت به دفعات گذشته اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است. در واقع، بایدن با شعار کنار گذاشتن 
سیاست یکجانبه گرایانه رئیس جمهور پیشین 
امریکا دونالد ترامپ و احیای همکاری با جامعه 
جهانی و به خصوص متحدین و شرکای امریکا 
به کاخ سفید آمد و تماس های تلفنی او نشان 
می دهد ک��ه او برای اجرای این سیاس��ت چه 
کشورهایی را در اولویت قرار داده است. اولین  
تماس های تلفنی او با متحدان سنتی امریکا در 
اروپا بود که انتظارش می رفت و عادی س��ازی 
روابط امریکا با متحدان قدیمی را نشان می داد 
و تأخیر قابل توجه تماسش با رهبران روسیه 
و چین نیز قابل انتظ��ار بود؛ چراکه پیش بینی 
می ش��د بایدن به خصومت امریکا ب��ا این دو 
کش��ور ادامه دهد و ابعاد آن را نسبت به دوره 
قبل تش��دید هم بکند. با این ح��ال، او هنوز با 
پادشاهی آل سعود تماس تلفنی نداشته و این 
تأخیر در حالی انجام می گیرد که سیاست های 
اعالم ش��ده بایدن در مورد عربستان سعودی 
می تواند کاب��وس ولیعهد این کش��ور محمد 

بن سلمان را رقم بزند.
 تماسفقطباملکسلمان

هر چند گفته می شد بن سلمان برای پیروزی 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
س��رمایه گذاری کرده بود و شکست ترامپ به 
معنای شکس��ت سنگین بن س��لمان هم بود، 
اما حاال معلوم ش��ده که بن سلمان فقط در آن 
سرمایه گذاری شکست نخورده بلکه پیروزی 
بایدن پیامدهای بس��یار س��نگینی ب��رای او 
داشته است. این موضوع با س��خنان صریح و 
بی پرده سخنگوی کاخ س��فید جن ساکی در 
کنفرانس مطبوعاتی 16 فوریه معلوم ش��د که 
گفت:» جو بایدن قصدی برای برقراری تماس 
تلفنی با محمد بن س��لمان ولیعهد س��عودی 
ندارد« و افزود: »ملک سلمان همتای سعودی 
رئیس جمهور امریکاست و بایدن در نظر دارد 
روابط کشورش را از مسیری تازه و تنها از کانال 
ارتباط با او دنبال کند« و بر این نکته تأکید کرد 
که در دیپلماسی مورد نظر بایدن برای ارتباط 
با عربستان، »محمد بن س��لمان ولیعهد این 
کشور جایی ندارد.« در وهله نخست باید گفت 
که صراحت لهجه ساکی در این سخنان بسیار 
بیشتر از حد عادی اس��ت و به نظر می رسد که 
او به جای پاس��خ گفتن به پرسش خبرنگاران 
می خواسته پیام خود را مستقیماً به بن سلمان 
برس��اند. می توان تصور کرد که بن سلمان در 
یک ماه گذشته تالش داشته تا به نحوی با کاخ 

سفید جدید ارتباط برقرار کند اما این سخنان 
س��اکی نه تنها حاکی از شکس��ت اوست بلکه 
پاسخ تند کاخ سفید اس��ت که دست از تالش 
بردارد زیرا او را در دیپلماسی خاورمیانه ای خود 
کنار گذاشته اس��ت. چنین پیامی برای کسی 
که عماًل به عنوان پادشاه در س��ایه عربستان 
شناخته می شود بس��یار سنگین است و حتی 

می تواند بر آینده پادشاهی او تأثیر بگذارد.
 پروندهپرمخاطره

شکی نیست که بن سلمان با نوعی شبه کودتا 
توانس��ته پله های قدرت را پش��ت سر بگذارد. 
او در ابتدا با دو فرمان پدرش، ملک سلمان بن 
عبدالعزیز پادشاه آل س��عود، گزینه های اول و 
دوم ولیعهدی را کنار گذاشت و با فرامین بعدی 
افراد غیر قابل اعتماد را از مقام های لش��کری 
و کش��وری کنار گذاش��ت تا با گماردن افراد 
معتم��دش راه خود را برای رس��یدن به تخت 
پادش��اهی هموار کرده باشد. بن سلمان با این 
اقدامات خلق الس��اعه بود که توانست در عمل 
قدرت را در خاندان آل سعود به دست بگیرد و 
برای رسیدن به این هدف از انجام هیچ کاری 
از جمله اخاذی، حبس، ش��کنجه و حتی قتل 
مخالفان حکومتش دریغ نکرد هر چند که حاال 
یکی از این موارد به ش��دت برای او دردسرساز 
شده و به نظر می رس��د که دولت جدید بایدن 
هم قصد کوتاه آم��دن از آن را ندارد. این مورد 

مربوط می ش��د به پرونده روزنامه نگار ناراضی 
سعودی جمال خاشقچی که در  ۲ اکتبر ۲۰1۸ 
و به دست تیم اعزامی از ریاض در کنسولگری 
این کش��ور در ش��هر استانبول س��الخی شد. 
حمایت شخصی ترامپ از بن سلمان باعث شد 
تا ولیعهد سعودی برای مدت کوتاهی از مکافات 
این عمل خالصی یابد اما دموکرات ها همواره 
انگشت اتهام را به سوی او گرفته بودند و به نظر 
می رسد که بایدن قصد دارد با عمل به یکی از 
وعده های انتخاباتی اش وضعیت سختی را برای 
بن سلمان رقم بزند. او در کارزار انتخاباتی خود 
وعده شفاف سازی در مورد این پرونده را داده 
بود و حاال می خواهد گزارش اطالعاتی امریکا 
را در مورد این پرون��ده از طبقه بندی محرمانه 
خارج کرده و آن در دسترس عموم قرار بدهد. 
این گزارشی است که توسط جامعه اطالعاتی 
امریکا تنظیم شده و به گفته روزنامه واشنگتن 
پس��ت، در آن این نتیجه گرفته شده است که 
محمد بن سلمان دستور قتل خاشقچی را صادر 
کرده بود. اگر این گزارش منتشر شود و اگر در 
آن چنین نتیجه ای ذکر شده باشد، آن گاه بن 
سلمان در وضعیت بس��یار سختی قرار خواهد 
گرفت چراکه مشارکت او در این پرونده تا کنون 
در حد گمانه زنی های رسانه ای بود و سند دولت 
نظیر این منتشر نشده بود تا او را متهم به چنین 

جنایتی بکند.

 آیندهپادشاهی
معلوم نیست که نیت دولت بایدن برای انتشار 
این سند واقعاً چه باشد. ساکی در مورد انگیزه 
کاخ سفید به مصوبه مجلس نمایندگان در این 
خصوص اشاره کرد و مدعی شد که دولت بایدن 
با این کار قصد اجرای این قانون را دارد. روشن 
است که این حرف سخنگوی کاخ سفید صرفاً 
یک لفاظی سیاسی برای انحراف افکار عمومی 
از هدف یا اهداف اصلی کاخ س��فید است و در 
این مورد باید به س��راغ اهداف احتمالی رفت. 
کمترین هدف احتمالی فش��ار کاخ س��فید بر 
پادشاهی عربستان و شخص بن سلمان است تا 
به طور کامل از سیاست های کاخ سفید تبعیت 
کند. دولت بایدن در مس��ائل مختلفی درگیر با 

پادشاهی سعودی است که جنگ یمن، مذاکرات 
خاورمیانه و ترتیبات امنیتی منطقه و به خصوص 
پرونده هسته ای ایران سرفصل های قابل توجه 
این مسائل هس��تند. دولت قبلی امریکا در هر 
یک از این مسائل همگام با امیال و خواسته ای 
بن سلمان بود اما آمدن دموکرات ها به کاخ سفید 
آن وضعیت را به کلی تغییر داده اس��ت. پایان 
دادن به جنگ یمن سیاست اعالمی کاخ سفید 
است، هر چند که هنوز نقشه راه مشخصی برای 
آن تعیین نکرده اما تحقق این موضوع در شرایط 
فعلی با هر نقش��ه احتمالی جز شکست قطعی 
بن سلمان در این جنگ نتیجه دیگری نخواهد 
داشت. اهرم های فش��اری نظیر گزارش جامعه 
اطالعاتی امریکا در مورد قتل خاشقچی به دولت 
بایدن کمک می کند تا بن سلمان را برای پذیرش 

پایان این جنگ به زانو درآورد.
بدترین س��ناریو به دنبال انتش��ار این گزارش 
می توان��د کنار گذاش��تن بن س��لمان از دایره 
ق��درت در خاندان آل س��عود باش��د. در واقع، 
ساکی در کنفرانس مطبوعاتی 16 فوریه عماًل 
این کار را ک��رده و وقتی گفت که بن س��لمان 
جایی در »دیپلماس��ی مورد نظ��ر بایدن برای 
ارتباط با عربس��تان« ندارد، زنگ خطر را برای 
ولیعهد س��عودی به صدا درآورد. شکی نیست 
که پادشاهی بن سلمان با توجه به قدرت مطلقه 
پادش��اه در خاندان س��عودی به معنای شروع 
دوره ای تیره و تار نه تنها برای عربستان بلکه برای 
کل خاورمیانه است. جاه طلبی ها، خشونت ها و 
اقدامات به شدت شتابزده بن سلمان در این چند 
سال نمایی بسیار کوچک از وضعیت پادشاهی 
او را به نمایش درآورد و به نظر می رسد که برخی 
از استراتژیست های واشنگتن از دیدن این نما 
به وحشت افتاده باشند. گفته می شود که هنوز 
اشخاصی مثل احمد بن عبدالعزیز و محمد بن 
نایف بن عبدالعزیز، عمو و پسرعموی بن سلمان، 
نفوذ قابل توجهی در میان شاهزادگان آل سعود 
و عوامل حکومت��ی دارند و امریکا با اش��رافی 
که بر این خاندان دارد می توان��د از آنها یا افراد 
دیگری ب��ه عنوان مهره جایگزین بن س��لمان 
استفاده کند. گذش��ته از این افراد، می توان به 
جریان ها و اشخاص خارج از دایره شاهزادگان 
آل سعود توجه کرد که همانند جریان الصهوه 
به رهبری شیخ سلمان العوده از مخالفان قابل 
توجه بن س��لمان در داخل عربستان هستند و 
دولت بایدن می تواند از آنها برای کنار گذاشتن 
بن سلمان استفاده کند. با این حال، هنوز زود 
است که از جدیت دولت بایدن برای انجام این 
کار گف��ت و تنها بعد از انتش��ار گزارش جامعه 
اطالعاتی امریکا و پیامدهای بعدی آن است که 
می توان از گام احتمال��ی بعدی بایدن در مورد 
سرنوشت بن سلمان گفت هر چند که چند گام 
اخیر در این مدت کوتاه کابوس سنگینی را برای 

او رقم زده است.

 احسانشیخون
رژیم صهیونیستی از س��ال ۲۰1۸ تا کنون با 
بحران تش��کیل دولت مواجه بوده اس��ت، به 
گونه ای که در انتخاب��ات  پارلمانی هیچ یک از 
دو حزب اصلی اسرائیل موفق به کسب اکثریت 
کرسی های پارلمان نشده اند. حال باید دید در 
انتخابات پیش رو )سوم فروردین 14۰۰( که 
پس از انحالل دولت ائتالفی نتانیاهو-گانتس 
برگزار خواهد شد آیا هرج و مرج از نظام سیاسی 
این کش��ور رخت خواهد بس��ت یا کماکان با 

انتخابات های دیگری روبه رو خواهیم بود. 
رژیم اشغالگر قدس به سال 1917 طی اعالمیه 
بالفور، بر بنیاد جنبش صهیونیسم که با هدف 
تشکیل کش��وری برای یهودیان در خاورمیانه 
فعالیت می نمود، موجودیت خود را در عرصه 
بین المللی ب��ه عنوان یک دول��ت اعالم نمود؛ 
اجتماعی که ب��ر پایه مذهب ش��کل گرفته و 
مردم��ان آن از ملیت ه��ای گوناگونی دورهم 
جمع شده اند، سرانجام در سال 194۸ با اشغال 
سرزمین های فلسطین اعالم موجودیت کرد. 
از آن زمان تا کنون منازعات بسیاری در عرصه 
داخلی و بین المللی برای این کش��ور رخ داده 
اس��ت. در امور داخلی هم��واره مرزبندی ها و 
درگیری های سیاسی شدیدی جریان داشته 
که س��یر عملکرد دولت ه��ای آن را تضعیف و 
در مواردی س��بب انحالل آنها شده است. این 
مس��ئله طی سال گذش��ته تبدیل به چالش و 
بن بس��ت سیاسی مهمی در اس��رائیل شد که 
در نهایت طی ائتالفی بی��ن نتانیاهو و گانتس 
کابینه ائتالفی ش��کل گرفت. اما پس از مدت 
کوتاهی اخباری مبنی بر اختالف جدی بر سر 
بودجه ۲۰۲۰ میان گانتس و نتانیاهو و تصمیم 
بر انحالل کابینه ائتالفی شنیده شد و در نهایت 
کنست یا همان پارلمان اسرائیل روز سوم دی 
ماه بعد از اتمام مهلت تعیین شده برای تصویب 
بودجه، منحل و کار به برگزاری یک انتخابات 
دیگر در فروردین ماه پیش رو کش��یده ش��د. 

در این میان شیوع افسارگس��یخته مبتالیان 
به ویروس کرونا و پیامده��ای اقتصادی آن، با 
وجود آغاز واکسیناسیون سراسری و بازگشایی 
کسب و کارها، در کنار فس��اد مالی نتانیاهو و 
سوء مدیریت، خشم مردم را به همراه داشته و 

خواستار استعفای وی شده اند. 
باید دانست که نقش آفرینان اصلی در سیاست 
اس��رائیل احزاب هس��تند ک��ه مهم  ترین آنها 
حزب کارگر)تعلقات ناسیونالیس��تی مالیم و 
طرفدار جدایی دین از سیاست(، لیکود )تعلقات 
ناسیونالیستی افراطی(، مفدال)تعلقات ملی-

مذهبی(، شاس)تعلقات مذهبی-دینی صرف(، 
مرتص)تعالقات سکوالر و تکثرگرایانه(، کادیما 
و احزاب عرب می باش��ند. این احزاب همواره 
تالش دارند س��هم بیش��تری از پارلمان رژیم 
صهیونیس��تی یا همان کنس��ت را به دس��ت 
بیاورند. هر حزبی که نزدیک به دو درصد آرا را 
به دست بیاورد می تواند وارد کنست شود و به 
این ترتیب احزاب سیاسی برای ایجاد دولت به 
61 کرسی از 1۲۰ کرسی کنست نیاز دارند و در 
غیراین صورت دولت ائتالفی تشکیل می دهند. 
این مهم میان نتانیاهو، رهب��ر حزب لیکود با 
بنی گانتس، فرمانده پیشین ارتش این کشور 
و رهبر لیست » آبی و س��فید « بر سر تشکیل 
یک دولت ائتالفی رخ داد که توافق ش��ده بود 
نخست وزیری برای مدت زمان مساوی میان 

آنها تقسیم شود. 
نظرسنجی ها نشان می دهند نتانیاهو به دالیل 
متعددی از جمله مدیریت ناکارآمد در جریان 
همه گیری کرونا و به ویژه فساد مالی گسترده 
تعداد زی��ادی از آرای رأی  دهن��دگان لیکود 
را از دس��ت داده اس��ت. این در حالیست که 
مخالفان نتانیاهو طی هفت ماه گذشته موجی 
از اعتراضات خیابانی و به دنبال آن نارضایتی 
را ایجاد نمودند. اعتراضاتی که طی آن هزاران 
اس��رائیلی در خیابان ه��ا با اعالم فس��اد مالی 
نتانیاهو و نحوه عملکردش در مدیریت بحران 

کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن، خواستار 
کناره گیری او شدند. از سوی دیگر گانتس نیز 
با فاصله گرفتن از تعهد خ��ود به طرفدارانش 
مبنی بر کار نکردن زیر چتر نتانیاهو، بسیاری 
از آرای خود را از دست داده است. در این راستا 
بود که آلوف بن، س��ردبیر روزنام��ه هاآرتص 
نوشت:  »دوران فعالیت سیاسی بنی گانتس به 
پایان ناگوار خود نزدیک شده، تو برای پیوستن 
به دولت نتانیاهو رأی مخالفان او را دزدیدی و 

آنچه شایسته  اش بودی را دریافت کردی.«
در این میان یک رقیب جدی علیه نتانیاهو در 
اردوگاه راس��تگرایان صهیونیستی خودنمایی 
می کن��د؛ » گیدئون س��اعر«، یک��ی از وزرای 
پیشین رژیم صهیونیستي و  عضو راستگرای 
لیکود که پس از جدای��ی از آن، حزب خود را 
شکل داد و تالش کرد جای نتانیاهو را بگیرد. 
ساعر ضمن اعتراف به از میان رفتن مشروعیت 
دولت در اذهان عمومی جامعه، به دلیل غرور 
و تکب��ر و خودخواهی نتانیاه��و، او را متهم به 
استفاده از منصب نخست وزیری جهت ر هایی 
از اتهامات فساد مالی دانست. همچنین نفتالی 

بنت، وزیر دفاع پیش��ین و از رهب��ران حزب 
راس��ت افراطی، یکی دیگر از رقب��ای نتانیاهو 
است. انتقادهای ش��دید بنت از نحوه مدیریت 
جامعه در زم��ان کرونا توس��ط نتانیاهو باعث 
افزایش محبوبیت او شده اس��ت. لیبرمن نیز 
یکی دیگر از راس��تگرایان افراطی است که به 
شدت علیه سیاست های نتانیاهو موضع گرفته 
است. به هر حال، اتحاد این سه فرد در انتخابات 
پیش رو که همگی از یک جناح هس��تند، هم 

حزبی دیگرش��ان یعنی نتانیاه��و را از منصب 
نخس��ت وزیری دور خواهد کرد. در این راستا 
» ش��لزینگر« در روزنامه رایگان اس��رائیل که 
حامی نتانیاهو است، می نویس��د:»تاکنون به 
یک رخداد ساده در مبارزات انتخاباتی عادت 
داشتیم: راس��تگرایان و چپ ها علیه همدیگر، 
ام��ا اکنون راس��تگرایان علی��ه همدیگر صف 

بسته اند.« 
با توجه به موارد ذکر ش��ده، می ت��وان دید که 
رژیم صهیونیس��تی از نظر داخلی، جامعه ای 
اس��ت چندملیتی که حول مذهب به گونه ای 
شکننده گرد هم آمده اند، چند دستگی سیاسی 
گسترده ای در میان آنها وجود دارد و در مدت 
اخی��ر ناکارآمدی و س��وء مدیریت سیاس��ی، 
اجتماعی و اقتصادی آن س��بب ساز گسست 
بیش��تری در میان آنها شده اس��ت. از ابتدای 
تاریخ تشکیل این رژیم، چنین گسست هایی 
که عمدتاً منشأ داخلی دارند وجود داشته است 
و دولتمردان اسرائیلی سعی در مدیریت آن با 
استفاده از شرایط بین المللی داشته اند. به این 
ترتیب آنها   همواره با دشمن س��ازی بیرونی، 
چندپارگی های داخلی را برای مدتی مسکوت 
کرده اند. نمونه دشمن سازی اعراب، حکومت 
بعث عراق و اکنون جمهوری اسالمی ایران در 

قالب این خط مشی تعریف می شوند. 
گسس��ت روزاف��زون اتح��اد درون��ی رژی��م 
صهیونیس��تی، تح��والت کنون��ی و پی��ش 
روی اس��رائیل به دلیل فس��اد و سوء مدیریت 
سیاس��تمدارانش، گسس��ت فزاین��ده در 
جامعه چندپاره این کش��ور را نشان می دهد. 
خش��ونت های خیابانی اخیر ب��ه دلیل تبعات 
اقتصادی- بهداش��تی ناش��ی از کرون��ا، موج 
بیکاری نزدیک به 3۰ درصد و فساد نتانیاهو، 
نشان از شرایط بحرانی درون رژیم صهیونیستی 
است و حاکی از آن است که انتخابات پیش رو 
نیز همانند انتخابات قبل، منتهی به ایجاد یک 

دولت ائتالفی شکننده شود. 

ریاض در مسیر کودتای امریکایی

چپ شدگی راستگرایان صهیونیستی

   دورنما

دکترسیدرضامیرطاهر
ب��ا روی کار آمدن ج��و بای��دن از ۲۰ ژانویه 
۲۰۲1، روند بازبینی سیاس��ت ها و اقدامات 
دولت سابق این کشور از جمله تغییرات در 
سیاست خارجی امریکا آغاز شده است. یکی 
از مس��ائل اصلی و مورد توجه دولت بایدن 
در منطقه غرب آس��یا ، سیاس��ت امریکا در 
قبال ایران و توافق هس��ته ای برجام است. با 
این همه ، با توجه به موضع گیری های اخیر 
مقامات دولت بای��دن در قبال ایران و برجام 
به نظر می رسد چندان امیدواری برای تغییر 
واقعی سیاست واشنگتن در قبال ایران وجود 
ندارد. دولت بای��دن برخالف ادعاهای قبلی 
خود در زمینه بازگشت فوری به برجام، اکنون 
اما و اگر ها و شرایط مختلفی را در این زمینه 

مطرح کرده است. 
اقداماتنمایشی

با پایان اجرای داوطلبان��ه پروتکل الحاقی ، 
واش��نگتن وادار به اقدامات دوگانه ای ش��د. 
دولت بایدن روز پنج  شنبه 3۰ بهمن برخی 
گام های نمادین را برای به اصطالح نمایش 
حسن نیت خود صورت داد. »ریچارد مایلز« 
نماینده موقت امریکا در س��ازمان ملل طی 
نامه ای به ش��ورای امنیت، موض��ع ادعایی 
دولت ترامپ درباره فعال ش��دن مکانیسم 
ماش��ه و احیای خودکار تمامی تحریم های 
بین المللی علیه ایران را پس گرفت. در اقدامی 
دیگر امریکا با ادعای تالش برای کاس��تن از 
تنش  ها اعالم کرد که محدودیت های سختی 
را که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور پیشین 
امریکا علیه تردد دیپلمات های ایران در شهر 
نیویورک، مقر سازمان ملل متحد وضع کرده 
بود، کاهش می دهد. در کنار اینها یک مقام 
ارشد امریکایی روز پنج  شنبه 3۰ بهمن گفت 
اگر اتحادیه اروپا از امریکا دعوت کند امریکا 
آماده گفت وگو با ایران خواهد بود. پیشتر یک 
مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت آماده برگزاری 
چنین نشستی میان طرف های برجام است 
که ش��امل بریتانیا ، چین، فرانس��ه، آلمان، 

روسیه و امریکاست. 
در کنار این گام ه��ای به ظاه��ر مثبت ، اما 
واشنگتن همچنان رویکرد فشار و تهدید را 
نیز در قبال ایران دنبال می کند. وزرای خارجه 
امریکا و تروئیکای اروپایی )آلمان ، فرانسه و 
بریتانیا( (پنج  شنبه شب 3۰ بهمن پس از یک 
دیدار مجازی در بیانیه ای مشترک از اقدامات 
قانونی ای��ران بعد از نق��ض یکجانبه برجام 
توس��ط امریکا ابراز نگرانی و بدون اشاره به 
بدعهدی های کشورهایشان در قبال برجام، از 
ایران خواستند تا از برداشتن گام های بیشتر، 
به ویژه در خص��وص »توقف اجرای پروتکل 
الحاقی و محدود کردن بازرسی های آژانس 
در ایران « خودداری کند. آنها هشدار دادند که 
ایجاد هرگونه محدودیت برای بازدید بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات 

هسته ای ایران »خطرناک « خواهد بود. 
موضعبرجامیبایدن

به رغ��م برخ��ی خوش بینی ها، ج��و بایدن 
رئیس جمهور امری��کا نی��ز از تغییر موضع 
ماهوی در قب��ال برجام و ای��ران خودداری 
می کن��د. وی وعده داده بود ک��ه در صورت 
راهیاب��ی به کاخ س��فید بار دیگر ب��ه توافق 
هسته ای برجام باز خواهد گشت . جو بایدن 
روز جمعه یکم اس��فند 1399 )19 فوریه( 
در نخستین س��خنرانی خود در کنفرانس 
امنیتی مونیخ که به ص��ورت مجازی برگزار 
شد، درباره طیف گس��ترده ای از موضوعات 
و مس��ائل مهم سیاس��ت خارجی و امنیتی 
امریکا صحبت کرد. بای��دن از جمله با طرح 
ادعا هایی علیه ایران گفت:»باید با اقدامات 
بی ثبات کننده ایران در سراس��ر غرب آسیا 
مقابله کنیم و در این مسیر با شریکان اروپایی 
و سایر شریکانمان همکاری نزدیکی خواهم 
داشت.« وی بدون اشاره به بازگشت امریکا به 
برجام  یا لغو تحریم های ایران ، مدعی شد که 
امریکا آماده تعامل دوباره در چارچوب گروه 
1+۵ در خصوص برنامه هسته ای ایران است. 
به عبارت دیگر بایدن مایل اس��ت که امریکا 
نه به عنوان عضو بلکه ب��ه صورت مهمان در 
جلسات این گروه و ایران حضور داشته باشد. 
هدف امریکا نیز در راس��تای نزدیکی دوباره 
امریکا و اروپا ، تالش برای ائتالف سازی علیه 
ایران با مشارکت اعضای اروپایی گروه 4+1 
و در عین حال کش��اندن روس��یه و چین به 
عنوان اعضای طیف شرقی این گروه در مسیر 
خواسته های واشنگتن از تهران است. » نهال 

توسی « تحلیلگر امریکایی در سایت پولیتیکو 
نوشت : »سخنان امریکایی ها از تریبون های 
مختلف و حتی اظه��ارات خود بایدن بر این 
مسئله تأکید دارد که ایران به توافق هسته ای 
پایبند نیست. این در حالیست که این امریکا 

بود که شروع کننده نقض مفاد توافق بود.«
بدی��ن ترتیب هم��ان گونه که بس��یاری از 
کارشناسان و تحلیلگران معتقدند پایه ها و 
اصول سیاست خارجی امریکا تا حد زیادی 
تغییر ناپذیر و ثابت هس��تند و ل��ذا در عمل 
رؤسای جمهور امریکا بیشتر در زمینه اعمال 
تاکتیک ها در قبال مسائل سیاست خارجی 
با یکدیگر تفاوت دارند، اکنون این مس��ئله 
در نحوه برخورد دولت بایدن با ایران و توافق 
هسته ای برجام نمود آشکار پیدا کرده است. 
دولت بایدن مانن��د دولت ترامپ ضمن ابراز 
انواع اتهامات علیه ای��ران ، خواهان تمدید و 
گسترش محدودیت های هسته ای و شمول 
مسئله موشکی و سیاست منطقه ای ایران در 

هرگونه مذاکرات آینده است. 
زیادهخواهیامریکا

دولت بایدن ضمن تداوم اتهام زنی به ایران و 
درخواست های مکرر برای بازگشت نخست 
ایران به برجام  ، اقدام مشخصی برای عملی 
کردن وعده خود در زمینه بازگشت به برجام 
صورت نداده است. »جوزف سیرینسیون « 
کارش��ناس سیاس��ی امریکایی با تأکید بر 
اینکه بایدن تا کنون به کارزار نافرجام فشار 
حداکثری ترامپ علیه ایران ادامه داده است، 
گفت : بایدن تا مس��یر خود را اصالح نکند، 
خطر از دست رفتن توافق حیاتی هسته ای 

وجود دارد. 
درواق��ع دول��ت بایدن ن��ه فق��ط خواهان 
گسترش محتوایی و زمانی محدودیت های 
برجامی فعالیت های هس��ته ای ایران است ، 
بلکه می خواهد مذاکره درباره مسائل دیگر 
یعنی توانمندی موش��کی و سیاس��ت های 
منطقه ای را نیز به ته��ران تحمیل کند. در 
مقابل ایران بار ها اعالم کرده که صرفاً به توافق 
هس��ته ای برجام پایبند بوده و به هیچ وجه 
تسلیم خواس��ته امریکا برای مذاکره درباره 
دیگر مسائل نخواهد شد. با این همه به دلیل 
»توقف اجرای پروتکل الحاقی و محدود کردن 
بازرسی های آژانس در ایران« که نهایتاً در ۵ 
اس��فند )۲3 فوریه( اجرایی شد، غربی ها به 
ویژه امریکا به دست و پا افتاده و تالش کردند 
تا با دادن برخی امتی��ازات به زعم خود ، عزم 
ایران برای عملی کردن اقدامات واکنش��ی 
خود را سس��ت کنند. در حالی که اقدامات 
اخیر دولت بایدن مانند پس گرفتن ادعای 
اعاده تحریم ه��ای بین المللی علی��ه ایران ، 
کاه��ش محدودیت ها ب��رای دیپلمات های 
ایرانی در نیویورک و ادعای استقبال از حضور 
در جلسات گروه 1+۵ به عنوان مهمان و نوعی 
مذاکره غیرمستقیم با ایران ، اساساً به دلیل 
شکست سیاست فشار حداکثری امریکا علیه 
ایران و مقاومت حداکثری ملت ایران صورت 

گرفته است. 
جمعبندی

امید امریکا و شرکای اروپایی اش که اکنون 
در جبهه واحدی در برابر ایران عمل می کنند 
این اس��ت که بدون عملی کردن خواس��ته 
اصولی ایران یعنی لغو کامل همه تحریم های 
امریکا ، راستی آزمایی آن و سپس بازگشت 
به اجرای تعهدات برجامی ، ته��ران را وادار 
به کنار گذاش��تن اقدامات متقابل کنند. با 
این حال موضع تهران ثاب��ت و تغییر ناپذیر 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی اخیراً فرمودند، ایران هنگامی 
به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت که 
امریکا همه تحریم  ها را در عمل و نه در حرف 
یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم  ها 
مورد راس��تی آزمایی ایران ق��رار گیرد. این، 
سیاست قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری 
اسالمی و مورد اتفاق همه مسئوالن است و 

هیچکس از آن عدول نخواهد کرد. 
هرچند امریکا بر این گمان است که با دادن 
برخی امتی��ازات جزئی، ایران از سیاس��ت 
اصولی برجام��ی خود ع��دول خواهد کرد. 
با این حال تجربه چند ماه گذش��ته پس از 
تصویب قانون»اق��دام راهب��ردی برای لغو 
تحریم  ها و صیانت از حقوق ملت ایران « باید 
به غرب به ویژه امریکا نش��ان داده باشد که 
تهران هیچ گونه مماشات و عقب نشینی ای 
از خواسته های اصولی و اقدامات متقابل خود 

صورت نخواهد داد. 
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