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 احسان شیخون
از آخرین جنگ میان جمه��وری آذربایجان 
و ارمنستان یک س��ال می گذرد؛ جنگی که 
در نهای��ت ب��ا بازپس گیری برخ��ی مناطق 
اشغالی توسط آذربایجان متوقف شد. به رغم 
موضع گیری بحق ایران در خصوص آزادسازی 
مناطق اش��غالی و پایان هر چه س��ریع تر آن 
جنگ، اما اکنون آذربایج��ان بازی جدیدی 
را آغاز کرده اس��ت که صحنه گ��ردان اصلی 
آن محور اس��رائیلی- امریکای��ی با همکاری 
ترکیه است. تا مدتی قبل که موضوع محدود 
به تردد کامیون های تجاری میان دو کش��ور 
بود، ایران سعی بر حل اختالفات با تالش های 
دیپلماتیک داشت اما دو موضوع معادالت را 
دگرگون کرد؛ اول، مسجل شدن حضور پررنگ 
اس��رائیل در تصمیم گیری ه��ای جمهوری 
آذربایجان و دوم رزمایش سه جانبه آذربایجان، 
ترکیه و پاکستان در مناطق مرزی شمال غربی 
و دریای خزر. در پاسخ، بالفاصله رزمایش سپاه 
پاسداران در این منطقه برگزار شد که به دنبال 
آن، لفاظی دولتم��ردان جمهوری آذربایجان 
علیه ایران شدت یافت. » علی اف « این اقدام 
ایران را تهدید  آمیز معرفی کرد و با وجود آنکه 
س��خنگوی وزارت خارجه ایران انتقاد اخیر 
» علی اف « را » مایه تعجب « دانس��ته و اعالم 
داش��ته این رزمایش یک موضوع حاکمیتی 
اس��ت و برای آرامش و ثبات منطق��ه انجام 
می شود، اما دولتمردان آذربایجان قصد ندارند 
جبهه تبلیغاتی مخربی را که علیه ایران آغاز 
نموده اند، پایان دهند. با وج��ود اینکه روابط 
دوستانه از گذشته میان دو کشور وجود داشته 
است، اما تنش در حال باالگرفتن است و این 
خود ضروری می نماید جمهوری اسالمی ایران 

در میدان و دیپلماسی قاطعانه وارد شود. 
 رژیم صهیونیستی خط قرمز ایران

یک��ی از دغدغه هایی که هم��واره برای ایران 
در روابطش با آذربایجان وجود داشته است، 
نفوذ و تأثیرگذاری اسرائیل است. تالش برای 
حضور تل آویو در آذربایجان از س��ال ها پیش 
کلید خورد اما طی دهه گذشته به اوج رسیده 
است. بر اساس » دکترین پیرامونی«، اسرائیل 
می بایست در پیرامون مخالفان خود متحدان 
و پایگاه  هایی را ایجاد کند. آذربایجان، ترکیه 
و اخیراً کشورهای حاش��یه خلیج فارس، در 
این خط مشی مورد توجه قرار گرفتند. نکته 

مهم در پیش��برد این دکترین، بهره گیری از 
توان و نفوذ اقتصادی و علم��ی و به دنبال آن 
ایجاد گره های نظامی- امنیتی در دولت های 
هدف است. اکنون رژیم صهیونیستی بخش 
مهمی از س��امانه تلفن هم��راه آذربایجان را 
توسط ش��رکت » باک  س��ل « در دست دارد، 
نیروی دریایی آن را پشتیبانی می کند، فروش 
حجم باالیی از تسلیحات خود را به آذربایجان 
اختص��اص داده و اخی��راً نی��ز » میکائی��ل 
جباروف«، وزیر اقتصاد آذربایجان در سفر به 

فلسطین اشغالی، مقدمات قرارداد با شرکت 
اسرائیلی » OurCrowd « برای کنترل مالی 
استارتاپ ها و ساخت شهرک های هوشمند در 
مناطقی که طی جنگ اخیر از اشغال درآمدند 
را فراهم کرده است. اهمیت آذربایجان علیه 
ایران برای رژیم صهیونیس��تی تا حدی است 
که لیبرمن، وزیر خارجه وقت اسرائیل گفته 
اس��ت: »آذربایجان برای ما از فرانسه مهم تر 
است.« در مقابل، آذربایجان نیمی از نیازهای 
نفتی ای��ن رژی��م را تأمین می کن��د و خاک 
خود را نی��ز در اختیار جاسوس��ان و مأموران 
امنیتی تل آوی��و جهت ضرب��ه زدن به ایران 
قرار داده است. » علی اف« در سخنی آشکار با 
نشریه دفاع ملی روسیه، بقای کشورش را به 
کمک های نظامی رژیم صهیونیستی به ویژه 
پهپادهای آنها پیوند می دهد و در همین راستا 
نیز عنان »پایگاه هوایی قبله« را به آنها واگذار 
نموده اس��ت. در روابط میان دولت علی اف و 
تل آویو کار به جایی رس��یده است که سران 
صهیونیس��ت از آذربایجان به عنوان»لبنان 
اسرائیل « یاد کرده و متوهمانه گفته اند از این 

طریق می توان ایران را با یک چالش امنیتی- 
فرسایش��ی درگیر و از نفوذ آن در منطقه کم 
کنیم. بنابراین در ش��رایط فعلی و گرماگرم 
روابط تل آوی��و باکو، آذربایجان می بایس��ت 
پذیرای سوار ش��دن میدان بر دیپلماسی، در 
روابطش با تهران حداق��ل تا رفع نگرانی های 

ایران باشد. 
 ترکیه و سودای » نوعثمانی گرایی « 

اقدامت اخیر ترکیه در خاورمیانه و گرداگرد 
مرزهای ایران با وجود آنکه روابط خوبی میان 
دو کشور تاکنون در جریان بوده است، نشان 
از برنامه ریزی بلندمدت آنکارا برای مقابله با 
نفوذ ایران و در مرحله بعد تحت فش��ار قرار 
دادن تهران دارد. از جنگ های نیابتی ترکیه 
علیه ایران در سوریه و عراق که بگذریم، آنکارا 
درصدد است محور تجاری-ترانزیتی شرق به 
غرب را از آن خود و دست ایران را از آن کوتاه 
کند. به این ترتیب طرح » داالن زنگزو « توسط 
باکو- آنکارا برای دور زدن ایران از این مسیر 
تجاری در دست اقدام قرار گرفته است که در 
صورت اجرایی شدن، ارتباط ایران با ارمنستان 

و بالطبع از آنجا با اروپا، از طریق مرز زمینی از 
میان می رود و دیگر مرزی میان دو کشور باقی 
نخواهد ماند. از سوی دیگر با چنین رخدادی، 
عماًل ترکیه به کناره دریای خزر خواهد رسید 
و این به معنای حضور ناتو در این منطقه است. 
این اتفاق پیش از ای��ران، زنگ خطری برای 
روسیه خواهد بود، زیرا حضور امریکا در قالب 
ناتو در حیاط خلوت روس��یه ممکن خواهد 
شد. البته حضور پاکستان که روابط نزدیکی با 
امریکا دارد، در رزمایش سه جانبه همراه ترکیه 
بر صحت این مدعا می افزاید. س��اخت دیوار 
در نقطه مرزی با ای��ران، انتقال تکفیری های 
سوریه در جنگ اخیر به آذربایجان و نزدیکی 
مرزه��ای ایران، ت��الش برای دام��ن زدن به 
مس��ائل قومی- زبانی، اقدام به مین روبی در 
مرز مش��ترک با ایران که مشابه آن را به سال 
2010 به بهانه گسترش روابط با سوریه انجام 
داد، ام��ا در واقع با هدف��ی بلندمدت، جهت 
کمک رسانی به مخالفان دولت » اسد « صورت 
گرفته بود، اقدام قاطع در هر دو بعد میدان و 
دیپلماسی را از سوی جمهوری اسالمی ایران 

می طلبد. 
 حافظه های زنگ زده

جای تعجب دارد که از یک س��و، » علی اف « 
با از یاد بردن گذش��ته نه چن��دان دوری که 
کمک های جمهوری اسالمی ایران در جنگ 
اول قره باغ و جنگ سال گذشته نقش بی بدیلی 
در بقای کش��ورش داش��ته و از س��وی دیگر 
» اردوغان « که چند س��ال قبل طی کودتایی 
حکومتش در حال از میان رفتن بود و به نقل 
از منابع مختلف��ی تنها جای ام��ن برای پناه 
دادن به خانواده اش را تهران یافت، اکنون بر 
طبل انزوا و از میان برداشتن برتری ژئوپلتیک 

ایران می زنند. 
به نظر می رس��د که »عل��ی اف و اردوغان « با 
تحریک  مح��ور اس��رائیلی-امریکایی و این 
هدف ک��ه می توانن��د ای��ران را در محاصره 
ژئوپلتیک قرار دهند، این خطای محاسباتی 
را مرتکب شده اند که ایران دیگر مانند گذشته 
از اقتدار الزم برای حفاظت از مرزها، منافع و 
امنیت ملی خود برخوردار نیس��ت. این مهم، 
ضمن تأکید بر فعال نمودن دیپلماسی، لزوم 
برگزاری رزمایش های اخیر و یادآوری آنچه بر 
سر نظامیان امریکایی در » عین االسد « آمد را 

بیش از پیش پراهمیت نشان می دهد. 

 سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده
سفر جیک سالیوان به عربستان سعودی نه 
تنها اولین سفر مشاور امنیت ملی امریکا به 
این کش��ور و خاورمیانه بود بلکه او باال ترین 
مقام امری��کا در دولت جو بای��دن بود که به 
ریاض می رفت. سفر یک ماه قبل لوید آستین 
وزیر دف��اع امریکا ب��ه عربس��تان در آخرین 
دقایق لغو ش��د. هرچند ک��ه پنتاگون در آن 
موقع اعالم ک��رد که علت لغو »مش��کل در 
جدول زمانی سفر « اس��ت اما بعد معلوم شد 
که خودداری آس��تین برای دیدار با ولیعهد 
عربستان محمد بن  سلمان علت اصلی بوده 
و لغو س��فر نیز از س��وی س��عودی  ها بوده تا 
پنتاگون. حاال سفر سالیوان می تواند به این 
معنا باشد که واشنگتن در خصوص شخص 
ولیعهد عربستان س��عودی تغییر نظر داده و 
با فرستادن یک مقام ارش��د دولتی این پیام 
را به او می رس��اند که دیدگاهش را نسبت به 
او تغییر داده اس��ت. هرچند که دس��تور کار 
سالیوان گفت وگو در مورد جنگ یمن بود اما 
نشان داد که جو بایدن رویه خود را نسبت به 
بن سلمان تغییر داده و حاال به دنبال تعامل با 

اوست تا نادیده گرفتنش. 
 شعارهای انتخاباتی 

دیوید هرست، سردبیر پایگاه خبری-تحلیلی 
میدل ایس��ت آی، اواخر نوامبر 2020 شرایط 
عربس��تان س��عودی را بع��د از پی��روزی جو 
بای��دن در انتخابات ریاس��ت جمهوری مورد 
ارزیابی قرار داد و نوشت: »محمد بن سلمان، 
ولیعهد س��عودی، به دلیل پیروزی جو بایدن 
رئیس جمه��ور منتخب امری��کا در انتخابات 
ایاالت متح��ده مضطرب ش��ده و روزهای پر 
دردس��ری را می گذراند. « ای��ن ارزیابی او بر 
محور س��ه ش��عاری بود که بایدن در جریان 
کارزار انتخاباتی خود مطرح می کرد: 1( فروش 
اس��لحه به ری��اض، 2( وضعیت حقوق بش��ر 

عربستان، 3( پرونده قتل جمال خاشقچی. 
وع��ده انتخابات��ی بایدن برای رس��یدگی به 
این سه محور مش��ترک جناح دموکرات در 
خصوص عربستان بود چنان که دموکرات  ها 
دس��ت کم دو بار در زمان ریاست جمهوری 
دونالد ترام��پ تالش کردند ت��ا مانع فروش 
تس��لیحات به عربس��تان بش��وند اما ترامپ 

اجازه ای��ن کار را به آنها ن��داد و در خصوص 
قتل خاش��قچی نیز تمام تالش خود را کرد 
تا بن س��لمان را از هر گونه اته��ام مبرا کند. 
بنابراین، پیروزی بایدن با آن شعارهای واضح 
و صریح، به خودی خود باعث اضطراب ولیعهد 
عربستان شده بود تا جایی که گفته می شود او 
دست به دامان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
وقت اسرائیل، شده بود و دیدار مخفیانه ای با 
یوسی کوهن، رئیس وقت موس��اد، در شهر 
نئوم عربستان داش��ت هرچند که فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان، بعد این دیدار 
را تکذیب کرد. در هر صورت، پیروزی بایدن 
در انتخابات ریاست جمهوری و روزهای بعد 
ورودش به کاخ س��فید دوره ای سخت برای 
بن س��لمان بود تا جایی که برخی گزارش  ها 
حاکی از این بود که بایدن به فکر کنار زدن او 
از قدرت و آوردن محم��د بن نایف به جای او 
است که قبل از وی ولیعهد عربستان بود اما 
بن سلمان توانسته بود با اس��تفاده از قدرت 

پدرش ملک س��لمان بن عبدالعزی��ز او را از 
قدرت خلع کند. 

 وقت عمل
رسیدگی به پرونده قتل جمال خاشقچی یکی 
از وعده های اصلی جو بایدن در جریان کارزار 
انتخاباتی بود. به نظر می رس��د دموکرات  ها و 
به خصوص جناح جوان پیش��رو این حزب از 
مدت  ها قبل بن س��لمان را عام��ل اصلی این 
قتل می دانستند و به نوعی به دنبال مجازات 
او بودند و وقتی که قرار شد گزارش محرمانه 
س��رویس های اطالعاتی امریکا در مورد این 
پرونده قرائت  ش��ود، همه منتظ��ر تعیین دو 
نکته بودند: نخست، روش��ن شدن نقش بن 
س��لمان در این پرونده و دوم، نحوه برخورد 
دولت بایدن با او. آن گزارش در مورد نکته اول 
موضع صریح و روشنی داشت و دستگاه های 
اطالعاتی امریکا در آن گ��زارش اعالم کرده 
بودند: »ما چنین ارزیابی می کنیم که محمد 
بن س��لمان، ولیعهد عربستان سعودی نقشه 
عملیاتی برای دس��تگیری یا کش��تن جمال 
خاشقچی روزنامه نگار سعودی در استانبول 
ترکیه را تأیید کرده اس��ت. « به این ترتیب، 
امریکا برای نخس��تین بار به صورت رس��می 
مسئولیت قتل خاشقچی را متوجه بن  سلمان 
کرد اما اقدام دول��ت بایدن در مورد نکته دوم 
نه تنها پاس��خی به انتظارات نبود بلکه حتی 
متناس��ب با این گزارش نیز نبود. هرچند که 
بایدن در جریان کارزار انتخاباتی وعده برخورد 
با عامالن اصل��ی این جنای��ت را داده بود اما 

بن س��لمان را از مجازات معاف ک��رد و دهها 
مسئول و شخصیت سیاس��ی دیگر سعودی 
را به اتهام دخالت در این پرونده در فهرس��ت 
تحریم  ه��ا و مجازات های خود ق��رار داد. ند 
پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، یک 
روز بعد از انتشار آن گزارش و در جریان یک 
کنفرانس خبری گفت: »ما درصدد هستیم تا 
روابط با عربستان سعودی را ترمیم کنیم و در 
جایگاه صحیح و مناس��بی قرار دهیم. « او از 
نقش قابل توجه عربستان در جهان عرب گفت 
و این که امریکا به دنب��ال بازنگری در روابط 
خود با عربستان اس��ت اما تأکید کرد که این 
بازنگری »به معنای گسست روابط نیست. « 
در واقع، سخنان پرایس این معنا را داشت که 
برخالف تصورات قبلی، دولت بایدن به دنبال 
انجام اقدام خاصی در مورد بن سلمان نیست و 
نمی خواهند با کنار گذاشتن او منافع امریکا را 

در قبال عربستان از دست بدهند. 
 بن سلمان پرسود

 آسوش��یتدپرس برخورد امریکا ب��ا پرونده 
خاشقچی و مسئولیت بن س��لمان در آن را 
به این نحو بی��ان می کن��د:» مقامات دولت 
جدید امریکا در نهایت به این نتیجه رسیدند 
که منافع ایاالت متحده بسیار مهم تر از قمار 
روی شاهزاده جوانی اس��ت که ممکن است 
برای دهه  ها س��کان هدایت عربس��تان را در 
دست داشته باشد. « آسوشیتدپرس این نوع 
برخورد را با عنوان »کالیبره کردن« روابط با 
عربستان توصیف کرد که دقیقاً موضع معمول 
دولت های امریکا با عربستان است یعنی رفتار 
دوگانه سرزنش کردن و تنها سرزنش کردن 
عربستان به دلیل عدم رعایت مسائل حقوق 
بش��ری بدون آن که این سرزنش پیامدی به 
دنبال داشته باشد و باعث شود نگرانی  هایی 
در روابط به بین دو کشور ایجاد کند. نویسنده 
گزارش آسوشیتدپرس نتیجه گرفته بود که 
این نحو رفتار دولت بایدن به این معناس��ت 
که زبان دولتمردان امریکا نسبت به گذشته 
نرم تر ش��ده و حاال مدام از منافع استراتژیک 
امریکا می گویند. به عبارت دیگر، دولت بایدن 
در نهای��ت منافع را بر ش��عار ها و به اصطالح 
ارزش های اخالقی ترجیح داد و در این زمینه 
نباید نقش البی قدرتمند سالح را در امریکا 

فراموش کرد. 
ولی��د ش��ارارا در مقال��ه خ��ود در لومون��د 
دیپلماتیک با عنوان »چرا واشنگتن نمی تواند 
از ش��ر محمد بن س��لمان خالص شود « به 
نقش البی س��الح در این موض��وع پرداخته 
و اینکه س��وای دولت ه��ای جمهوریخواه و 
دموکرات، این البی اس��ت که ب��ا نفوذش در 
کنگره و دولت های امریکا منافع و تصمیمات 
نهایی امریکا را تعیین می کند. او در مقاله اش 
به آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در این 
مورد اشاره کرده و می نویس��د: »بلینکن در 
زمان اوباما معاون وزیر و مش��اور امنیت ملی 
بود. او حامی جنگ عراق و داش��تن موضعی 
سخت علیه چین بود. بعد از اوباما ، او به همراه 
میش��ل فلورنوی ، معاون وزیر دف��اع اوباما و 
آوری��ل هاینز ، مدی��ر فعلی اطالع��ات ملی ، 
ش��رکتی را که به بزرگ ترین ش��رکت های 
تسلیحاتی مشاوره می داد ، اداره می کرد.« این 
یک نمونه از پیوند مستقیم دولتمردان امریکا 
با صنایع نظامی و البی س��الح امریکاست و 
شارارا در مقاله خود از 645 مقام ارشد امریکا 
در 2018 می گوید که بیشتر آنها از پنتاگون، 
ارتش و کنگره بوده اند و توس��ط یکی از 20 
پیمانکار تسلیحاتی برتر استخدام شده اند. با 
توجه به این موضوع دیگر روشن است که چرا 
زبان دولت بایدن در مورد بن سلمان بر خالف 
وعده های انتخاباتی نرم شد، مخصوصاً با توجه 
به اینکه عربستان سعودی طی سال های بین 
2016 ت��ا 2020 مقص��د اصلی تس��لیحات 
امریکا بود و 24 درصد از صادرات تسلیحات 
امریکا را به خود اختصاص داده بود. حاال سفر 
س��الیوان به ریاض و دیدارش با بن سلمان را 
می توان بر مبنای همین نکته و حفظ منافع 
تحلیل کرد که بر وعده های انتخاباتی بایدن و 
ارزش های ادعایی دولت امریکا اولویت دارد و 
باید انتظار تعامل بیشتر دولت بایدن با ریاض 
بعد کمتر از یک س��ال رکود نسبی را داشت. 
به عبارت دیگر، این نحو رفتار را می توان در 
جمله  مشهوری خالصه کرد که زمانی در مورد 
روابط دول��ت امریکا با کودتاگ��ران امریکای 
جنوبی گفته  می شد و شارارا نیز آن را در پایان 
مقاله خود نقل کرده بود: »هرچند آنها اوباش 

هستند ، اما اوباش خودمان هستند!«

ایرانحصارژئوپلتیکرابرنمیتابد
برخورد های اخیر جمهوری آذربایجان با ایران نشان می دهد که دیپلماسی دیگر به تنهایی در روابط دو کشور کارساز نیست

کالیبراسیون مناسبات واشنگتن- ریاض بدون حذف سالح
معامالت سرشار تسلیحاتی، زبان بایدن را مقابل بن سلمان نرم کرده است

   چالش

 حاال دیگر تردیدی نیس�ت ک�ه امریکا بعد 
خروج از افغانستان، به خود، جهان اطراف و 
ضعف و قوت رقبایش، نگاهی کاماًل متفاوت 
دارد. مش�خص اس�ت که همه این تغییرات 
ظرف 40روز اخی�ر اتفاق نیفت�اده، ولی این 
40روز بعد از خروج ، به یکباره همه انرژی های 
منفی را که پشت سد سیاست خارجی امریکا 
جمع ش�ده بود، آزاد کرد. اینک�ه امریکا به 
قدرتمندی خ�ودش چطور ن�گاه می کند و 
ارزیابی اش از تص�ورات ایران بعد از خروج از 
افغانستان چیست، برای کارگزاران سیاست 
خارجی بس�یار کلیدی اس�ت. مقال�ه زیر را 
مایکل هرش در فارین پالیسی نوشته است که 
بازتاب بخشی از همین تصورات است. البته 
»جوان« بس�یاری از گزاره های این مقاله، به 
خصوص درباره برنامه هسته ای ایران را تأیید 
یا رد نمی کند، ولی مطالعه آن  از جهت تصوری 
که امریکایی ها از ایران دارند ، کلیدی است. 

منابع امریکایی و بین المللی به این باور حاکمیت 
ایران اش��اره می کنند که برای نخستین بار در 
سال های اخیر تهران دست باال را در منطقه دارد 
و قصدش این اس��ت که در پوشش گفت وگو با 
غرب ایران را به آستانه هسته ای شدن برساند. 
به رغم ابراز امیدواری دولت بایدن برای بازگشت 
به توافق هسته ای 2015 با تهران، مقامات ارشد 
امریکایی، در محافل خصوص��ی، از این هراس 
 »B دارند که ایران در حال اج��رای یک »طرح
باشد: طول دادن و به تأخیر انداختن گفت وگو ها 

در حالی که خود را برای یک دسترسی سریع به 
سالح هسته ای آماده می کند. 

این پیامد ناخوشایند ناش��ی از خروج شتابزده 
بایدن از افغانستان و سلطه طالبان بر این کشور 
است؛ رویدادی که به دشمنان و متحدان امریکا 
نشان داد که بایدن مشتاق خروج از منطقه است 
تا بتواند روی تهدید چین متمرکز شود. برخی 
این را »تأثیر افغانستان « می دانند و این رویداد 
آسیب جدی به اعتبار امریکا در خاورمیانه وارد 
کرد. دنیس راس )Dennis Ross(، دیپلمات 
باسابقه امریکایی در خاورمیانه می گوید:» روشن 
اس��ت که ایرانی  ها دیگر از ما نمی ترس��ند. این 
یعنی ما فاقد آن سطح از بازدارندگی هستیم که 
به آن نیاز داریم، چه در زمینه مسئله هسته ای 
و چه در منطقه.« راس و س��ایرین این پیامد را 
تأثیر وارونه  کارزار فش��ار بین المللی علیه ایران 
می دانند. راس می گوید:» ایران اکنون نوعی از 
رویکرد فش��ار حداکثری را علیه ایاالت متحده 
به کار گرفته است. ایران یک رویکرد ترامپی را 
علیه ما به کار گرفته است با این امید که ما تسلیم 

خواهیم شد.« 
خروج امریکا از برجام - که با حمایت تمام عیار 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل 
انجام شد - و سیاست »فشار حداکثری« کاماًل 
شکس��ت خورده اس��ت و باور نتانیاهو مبنی بر 
اینکه یا ایران تحت فشار تحریم  ها فرو می پاشد یا 
ترامپ مجبور به حمله نظامی علیه ایران خواهد 

شد، باوری کاماًل نادرست از آب درآمد. 
طبق ارزیابی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
سایر کارشناسان، اکنون ایران بیشتر از هر زمان 

دیگری به هسته ای شدن نزدیک شده است. 
 ،)Jake Sullivan( سفر اخیر ِجیک س��الیوان
مشاور امنیت ملی امریکا، به عربستان سعودی 
برای بررس��ی جنگ بی��ن نیابتی ه��ای ایرانی 
و س��عودی در یمن بیانگر تمای��ل امریکا برای 
حفظ تعامل در منطقه اس��ت. اما راس و س��ایر 
کارشناسان می گویند که مقامات سعودی بیشتر 
به اقدامات امریکا – مانند خروج موش��ک های 
پاتریوت و جت های جنگنده از خاک عربس��تان 
– توجه می کنند که برای آنها نشانگر عقب نشینی 
ایاالت متحده اس��ت. به عالوه، ری��اض از دیرباز 
اعالم کرده اس��ت که اگر ایران به ساخت سالح 
هس��ته ای نزدیک شود عربستان س��عودی نیز 
ایجاد توانمندی های هسته ای خودش را شروع 

خواهد کرد. 
دولت بایدن، با فرستادن سیگنال های درهم و 
مبهم درباره خطوط قرمز هسته ای خود، چه بسا 
بستر رقابت تسلیحات هسته ای در خاورمیانه را 
آماده می کند، دقیقاً همان چیزی که برجام به 
دنبال پیشگیری از آن بود. چه تهران به نقطه ای 
برسد که آشکارا بمب هس��ته ای بسازد و چه به 
این نقطه نرس��د، نگرانی مهم تر این اس��ت که 
ایران، همانند ژاپن، تجربه و اورانیوم غنی شده 
الزم را خواهد داش��ت. حتی این دستاورد که با 

عنوان آستانه هسته ای شدن شناخته می شود 
هم موازنه قدرت در منطقه را به ش��دت تغییر 
خواهد داد. بسیاری از کارشناسان باور دارند که 
رسیدن به آستانه هسته ای حداقل چیزی است 
که ایران به آن رضایت خواهد داد. رائول مارک 
گرشت )Reuel Marc Grecht(، افسر پیشین 
سیا و کارشناس مس��ائل ایران می گوید:» این 
]رسیدن به آستانه هسته ای[ بخشی از میراث 
]آیت اهلل[ خامنه ای خواهد بود، مظهر هیبت یا 
هیمنه شکست ناپذیر انقالب اسالمی«. »پس 
از افغانستان و پایان لفاظی  ها درباره جنگ های 
ابدی، برای دول��ت بایدن واقعاً عملی نیس��ت 
که حتی تصور اس��تفاده از نیروی نظامی علیه 
برنامه هس��ته ای ایران را داش��ته باشد. این کار 
برای اسرائیلی  ها ممکن است.« اما اسرائیلی  ها 
نیز همانند سعودی  ها و س��ایر متحدان امریکا 
مانند امارات متحده عمیقاً نگران هس��تند که 
از سوی واشنگتن پش��تیبانی و دلگرمی کافی 
 ،)Amos Harel( دریافت نکنند. عاموس هارل
س��تون نویس مس��ائل امنیت ملی در روزنامه 
اسرائیلی هاآرتز می گوید: »نگرانی های بسیاری 
درباره رویدادهای افغانستان وجود دارد و برای 
اسرائیلی  ها کاماًل روش��ن است که اولویت های 
امریکا اکن��ون چین، کووید و مس��ائل اقلیمی 
هس��تند. ایران دیگر در رأس این فهرست قرار 
ندارد.« ه��ارل همچنین تأکی��د می کند که به 
رغم لفاظی های تند نتانیاهو، او ارتش اسرائیل 
را به آمادگی کامل برای حمله به ایران نرساند. 
در نتیجه، کارشناسان امنیتی اسرائیل شتابزده 

در حال بررسی گزینه های تازه، از جمله اقدامات 
خرابکارانه  بیشتر مانند ترور دانشمندان هسته ای 
ایران هس��تند. ایهود باراک، وزیر دفاع پیشین 
اسرائیل اوایل ماه جاری میالدی اعالم کرد که 
اسرائیل باید این واقعیت راهبردی را بپذیرد که 
ایران ممکن است اکنون به کشوری تبدیل شده 
باشد که در آستانه هسته ای شدن قرار دارد. بهمن 
بن طالب لو، عضو اندیشکده راستگرای بنیاد دفاع 
از دموکراسی ها نیز می گوید: »بزرگ ترین عامل 
تقویت ایران این است که رژیم باور دارد که نه تنها 
از فشار حداکثری جان سالم به در برده و بیشتر 
از دولت ترامپ دوام آورده، بلکه این مجازات ها و 
فشارهای سیاس��ی فلج کننده در آینده نزدیک 

بازنخواهند گشت.« 
به رغ��م تأکی��د ته��ران ب��رای بازگش��ت به 
گفت وگوه��ای احیای برج��ام، دیپلمات های 
مرتبط با این گفت وگو ها ب��اور دارند که هدف 
اصلی ایران به تأخیر انداخت��ن گفت وگو ها تا 
نزدیک تر ش��دن به زمان گریز هسته ای است. 
یک مقام ارش��د امریکای��ی در پاس��خ به این 
پرس��ش که آیا واش��نگتن در صورت شکست 
گفت وگوهای وین »طرح B « دارد، گفت: »تنها 
طرحB ما نگرانش هس��تیم. طرح B احتمالی 
ایران برای ادامه برنامه هس��ته ای اش است.« 
ناظران باسابقه مس��ائل خاورمیانه می گویند 
که اکنون تنها امید برای امریکا و کش��ورهای 
غربی صدور قطعنامه انتقادی در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران و ارجاع 
سرکش��ی ایران از تعهدات برجام به ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل اس��ت. اما شکاف اجماع 
کش��ورهای غربی مانع تحقق این هدف است؛ 
چراکه فرانسه از واشنگتن به دلیل نقض توافق 
زیردریایی هسته ای با استرالیا خشمگین است و 
آلمان هم در هنگامه نبرد بر سر جانشینی آنگال 

مرکل قرار دارد. 
یکی دیگر از عوامل تقوی��ت اعتماد بنفس تازه 
ایران این اس��ت که سایر کش��ورهای اصلی که 
روزی به اتحاد امریکایی علیه ایران پیوسته بودند، 
اکنون در حال پراکنده شدن و کناره گیری از این 
اتحاد هس��تند. مثاًل چین اعالم کرده است که 
آماده تجارت با ایران است و خرید نفت از ایران 
را از سر گرفته است. تهران نیز ارسال سوخت به 
متحدانش در لبنان یعنی ح��زب اهلل را از طریق 
سوریه از سر گرفته است. همچنین اخیراً پکن 
با عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری های 
ش��انگهای موافقت کرد. علی واعظ، عضو گروه 
بین المللی بحران گفت:» ایرانی  ه��ا باور دارند 
که اکنون گردش زمان به نفع آنهاس��ت و اهرم 
امریکا از اوج افتاده است. زمانی که گفت وگو ها 
از س��رگرفته ش��ود، آنها با این باور وارد مذاکره 
خواهند شد که غرب هیچ راهی جز پذیرش لغو 

تحریم  ها ندارد.« 
منبع: فارین پالیسی، 28 سپتامبر 2021
ترجمه: معاونت مطبوعاتی

ایران خأل حضور امریکا را پر می کند؟!

دورنما

اهمی�ت آذربایجان علی�ه ایران 
برای رژیم صهیونیس�تی تا حدی 
اس�ت که » لیبرمن«، وزیر خارجه 
وقت اسرائیل گفته که آذربایجان 
برای ما از فرانس�ه مهم تر اس�ت

   رویکرد

ط�ی  س�عودی  عربس�تان 
س�ال های 2016 ت�ا 2020 مقص�د 
اصلی تس�لیحات امری�کا بوده و 
24درصد از صادرات تس�لیحاتی 
آن را به خود اختصاص داده است


