ایران و ونزوئال حق تعیین سرنوشت خود را دارند
رئیسجمهور ونزوئال در پیامی با اشاره به تحریمها یکجانبه اخیر ایاالت
متحده آمریکا ،تأکید کرد که کشورهایی چون ایران و ونزوئال حق دارند
در صلح و آرامش سرنوشت خود را تعیین کنند .نیکالس مادورو در این
پیام تصریح کرد :کوبا ،نیکاراگوئه ،سوریه ،ایران و دیگر کشورهای برادر
در جهان حق تعیین سرنوشت خود و صلح و آرامش را دارند .اینجا ما با
عزت تاریخی خود در صلح ایستادهایم و آماده چالشها و پیروزیهای جدید
هستیم .وی با اشاره به اقدامات یکجانبه اخیر ایاالت متحده علیه ایران و ونزوئال
گفت :ما مردم آزاد و مستقلی هستیم که خواستار توقف آزار و شکنجه مجرمانه
و محاصرهای هستیم که پیشرفت و توسعه مردم را تهدید میکند .رئیسجمهور
ونزوئال پیش از این در جلس��ه مجازی هفتاد و پنجمین مجمع عمومی س��ازمان
ملل ،ایاالت متحده را بزرگترین تهدید برای صلح جهان توصیف کرد .فارس
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چشم انداز مشارکت جامع راهبردی میان ایران و چین
وزیر خارجه کش��ورمان در صفحه توئیتر خود به زبان چینی نوش��ت:
موفقیت روز افزون چین و چشم انداز وسیعتر مشارکت جامع راهبردی
میان دو کشور را آرزومندم.
محمدجواد ظریف افزود :سال  2020یک سال بسیار خاص برای دنیا
بود .دس��تیابی به موفقیتی همچون کنترل اپیدمی و احیای اقتصادی
برای چین به س��ختی حاصل ش��د .تبریکات صمیمانه مضاعف خود برای
این دو مناسبت را به مردم و دولت چین اعالم می نمایم.
ظری��ف در پایان تاکی��د کرد :موفقیت روز افزون چین و چش��م انداز وس��یعتر
مش��ارکت جامع راهبردی میان دو کش��ور را آرزومندم .گفتنی اس��ت؛ سیاست
جمهوری اسالمی ایران بر مبنای توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و جهان
بنا شده است ..باشگاه خبرنگاران

خواستار حل اختالفات ایروان و باکو از طریق گفتوگو هستیم
س��فیر کشورمان در روس��یه با اش��اره به اینکه جمهوری آذربایجان و
ارمنس��تان همسایگان نزدیک ما هستند اظهار داشت که سیاست ایران
در قبال همس��ایگان و روابط آنها با یکدیگر ،همواره مبتنی بر همکاری
و حل و فصل اختالفات بر مبنای گفتوگو و از طریق دیپلماس��ی بوده
است
کاظ��م جالل��ی در صحف��ه توئیتر خود به زبان روس��ی نوش��ت :جمهوری
آذربایجان و ارمنس��تان همس��ایگان نزدیک ما هس��تند و سیاس��ت ما در قبال
همس��ایگان و رواب��ط آنها با یکدیگر ،همواره مبتنی ب��ر همکاری و حل و فصل
اختالفات بر مبنای گفتوگو و از طریق دیپلماسی بوده است.
این دیپلمات کشورمان افزود :در شرایط کنونی مردم منطقه بیش از هر چیز به
صلح ،دوستی و همکاری نیاز دارند .مهر
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س��ران س��عودی در حالی در ادعایی واهی از کش��ف گروه
تروریستی منتسب به ایران خبر دادهاند که ناظران سیاسی
بر این باورند ،س��ناریوی جدید ریاض از یک س��و با هدف
ایران هراس��ی و تروریس��م جلوه دادن تهران و از س��ویی
دیگر با هدف پنهان کردن شکس��تهایش در یمن و دیگر
کش��ورهای منطقه اس��ت تا در ذیل منح��رف کردن افکار
عمومی به سمت ایران برای ادامه جنایتهایشان دریمن و
سایر کشورهای منطقه برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
به تازگی س��خنگوی امنیت کش��ور عربس��تان سعودی با
تروریس��تی خواندن گروه یاد ش��ده ،ادعا کرد  10شخص
مرتبط با ایران را دستگیر کرده است که سه نفر از اعضای
این گروه ،در ایران تعلیمات نظامی دریافت کردهاند!
عربستان س��عودی و کشورهای همپیمان با آن هر از چند
گاهی با ذکر اظهاراتی بیاس��اس مدع��ی دخالت ایران در
منطقه و ایجاد آشوب در کشورهای عربی میشوند.
در همی��ن ارتباط ،وزیر کش��ور بحرین نیز اخیرا در توجیه
توافق این رژیم با رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��ده بود که
ایران به ش��کلهای گوناگون به دنبال تحمیل سیطره خود
بر منطقه است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان ضمن رد ادعای
ساختگی عربستان سعودی مبنی بر کشف گروه تروریستی
منتس��ب به ایران ،به این کش��ور توصیه ک��رد که به جای
سناریونویس��یهای بی ارزش و سفارش��ی مسیر صداقت و
حکمت را انتخاب کند.
سعید خطیبزاده افزود :حاکمان سعودی با کنار گذاشتن
عقالنیت سیاسی ،و این بار در قالب نمایشی دست چندم،
پروندهسازی دروغین علیه ایران را به عنوان حربهای برای
انحراف افکار عمومی و روش��ی برای س��رپوش گذاشتن بر
اقدامات شکست خورده خود برگزیدهاند.

وقتی دروغهای سعودی علیه ایران سریالی میشود

خوابآشفتهعربستانبراییمن
خطیبزاده در پایان تصریح ک��رد :اتهام زنیهای تکراری،
کلیش��های و بیارزش حاکمان س��عودی ،راهی نیست که
عربس��تان را به مقصد برس��اند و توصیه ما این اس��ت که
عربس��تان س��عودی به جای سناریونویسیهای بیارزش و
سفارشی ،مسیر صداقت و حکمت را انتخاب کند.
س��ریال دروغ های شاخ دار سران س��عودی علیه ایران در
حال��ی وارد پروژه ای جدید ش��ده اس��ت که کارشناس��ان
سیاس��ی میگویدند؛ این اقدامات نمیتواند خیانت بزرگ
به جهان اس�لام و مردم منطقه را که توسط این کشورهای
وابس��ته در جریان نسل کش��ی یمن که بیش از پنج سال
است ادامه دارد ،بپوشاند.
دکترسیدرضا صدرالحسینی در خصوص ادعای واهی سران
سعودی علیه جمهوری اسالمی ایران گفت :تحوالت غرب

آس��یا و اتفاقات اخیر حوزه خلیج فارس با س��رعت هرچه
تمام تر و پیچیدگیهای فراوان آبس��تن تحوالت جدیدی
اس��ت که پیش بینی همه آنان کار س��ادهای نیس��ت ،اما
میتوان ادعا کرد که نظام س��لطه مجبور شده است به هر
کهنه پارهای مستمس��ک شود تا شاید بتواند روند اقتدار و
نفوذ جمهوری اسالمی ایران را کُند کرده و پیروزی نهایی
را به تأخیر بیندازد.
وی افزود :چند روز گذش��ته بود که نخس��ت وزیر کویت از
جایگاه ناصح ایران را نصیحت نمود گفتوگوهای منطقهای
را آغ��از کنید و یا انورقرقاش ک��ه در حال حاضر همه امور
سیاس��ت خارجی امارات را عهده دار است ،صحبت از ایران
هراسی نمود و یا مقامات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
دائماً ازعدم نگرانی ایران صحبت میکنند و اعالم مینمایند

ناگفتههای شمخانی از دوران دفاع مقدس

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی به بیان ناگفتههایی از
دوران دف��اع مقدس پرداخت و گف��ت :ایران در ذهن
دش��من در س��ال  ،۱۳۵۹ایران قابل تص��رف بود و با
همین انگیزه صدام س��ربازش را روانه ایران و جنگ را
تحمیل کرد و پیروزی در ذهن او ،نه قطعی که حتمی
و در حداقل ایام بود.
عل��ی ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی روز
(سهشنبه) در گفتوگویی تلویزیونی درباره دوران دفاع
مقدس عنوان کرد :از اول جنگ دش��واری در تقس��یم
ماموریت داشتیم .در کشور تقسیم ماموریت نانوشتهای
ب��ود که بعضیها را مامور جنگ ک��رده بود و برخی را
مامور زندگی .طرف مقابل ما اینگونه نبود .اگر بخواهیم
مقایس��ه کنیم که فرمانده جنگ ع��راق صدام بود هم
نخس��توزیر ،هم وزیر جنگ هم قانون س��ربازگیری
مینوشت و هم در میدان بعضی وقتها توپ میزد ،در
ایران معادل نداش��ت .شمخانی بیان کرد :ما برای حل
این نقیصه بعد از س��الها جنگ اول س��تاد پشتیبانی
جنگ ایجاد کردیم که بتوانیم این پشتیبانی را فراهم
کنیم اواخر جنگ ستاد فرماندهی جنگ ایجاد کردیم
که دولت در آن مس��ئول شد ولی این پدیده در طرف
مقاب��ل ما از روز اول جنگ وجود داش��ت .دش��من ما
راهبردش بعد از آغاز یک آفند به دلیل مقاومت مردم
ما پدافند شد .هر پدافند کنندهای حتی اگر حق باشد،
شکست میخورد.
وزیر پیش��ین دفاع عنوان کرد :سال  ۱۳۹۹است و اگر
صدامی بود و از من بپرسید اگر بعد از  ۴۰سال جنگی
شروع میشد میجنگیدید؟ پاسخ من این خواهد بود
که ما نمیگذاشتیم جنگی شروع شود .ما اجازه ندادیم
هفت تا جنگ رخ دهد.
ش��مخانی بیان کرد :تجربه جن��گ دو چیز را برای ما
فراهم کرد ما به مفهوم مردم و مس��ئوالن و یکی برای
دشمن در محاسباتش.

وی ادامه داد :جنگ در س��ال  ۱۳۵۹با جنگ در سال
 ۱۳۹۹تعریفش یکس��ان نیس��ت چون تعریف قدرت
یکس��ان نیس��ت .این ناش��ی از تحوالت جهانی است.
فهم بشری در س��ال  ۱۳۹۹نسبت به  ۱۳۵۹متفاوت
است .عوامل قدرت دیگر تک بعدی نیست و محاسبات
فراوانی وجود دارد که کس��ی جنگی را ش��روع و پایان
دهد .درکی که ام��روز از جنگ داریم با آن زمان فرق
میکند .دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی اظهار داشت:
انس��جام ملی در زمان جنگ بس��یار قویت��ر از امروز
بود ،چون دشمن ملموستر بود .اتفاقاً مردم در جنگ
تحمیلی خوب فهمیدند دش��من با چه هدفی میآید
ولی امروز چون آمبوالنس ،خانواده شهید ،بوی باروت
و  ...وجود ندارد ،ولی جنگ وجود دارد ما نتوانستیم یا
دش��من حائل شد ما بین اینکه ما در جنگی هستیم و
باید همه متحد ش��ویم و با این جنگ مقابله کنیم .اگر
مردم مطلع ش��وند که شما نتوانستید این کار را انجام
بدهید ،تلویزیون سعودی که به زبان فارسی منتشر می
ش��ود تلویزیون ملکه انگلیس و سیا قسمتی از جنگ
برای تحقیر ملت ایران هستند.
شمخانی در بخش دیگری از این گفتوگو عنوان کرد:
ص��دام که در آن دوران ب��ه تنهایی با ما نمیجنگید و
غرب و ش��رق همه بودند ،ما با هم��ه اینها جنگیدیم.
امروز هم تجمیع قوایی وجود دارد که در فناوری از ما
برتر اس��ت ،ما در مرحله جنگ پیش از جنگ هستیم،
ب��اور نداریم ک��ه جنگ علیه ما وجود دارد .دو دس��ته
هس��تیم کسانی که در خط مقدم هستند و میفهمند
که منظورم مس��ئوالن هستند و کس��انی که در خط
مقدم نیس��تند و خوش خیال هس��تند .بحث ترور در
دهه  ۶۰باعث شده ما از مردم دور شویم .تهدید ایجاد
شده ناشی از بقای انقالب اسالمی و تاثیرات منطقهای
آن را در واکنش دشمن باور نداریم.
وی اف��زود :ای��ران بدون انقالب ،بقایش ،پیوس��تگی و
یکپارچگیاش ممکن نیس��ت .ما دیگر فرصت سعی و
خطا نداریم .دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت :حق
و باطل بودن برای پیروزی در یک جنگ کافی نیست.
هر کاری روش دارد .حکومت کردن و جنگیدن روش
دارد .ما در جنگ به روشی جنگیدیم که دشمن با آن
روش آشنا نبود .در زمینی جنگیدیم که در آن زمین،
دش��من آماده نبود ،یا ابزار دشمن کارکرد نداشت .در
زمانی جنگیدیم که دش��من آمادگی نداشت .ما در هر
معادل��های در روش و زمان و با ابزار بجنگیم که از این
معادله پیروی کند ،در هر جنگی پیروزیم ،ولی اگر اینها

عادی شدن روابط این کشورها با رژیم صهیونیستی امنیت
ملی ایران را دچار آسیب نخواهد کرد.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد :بررس��ی دقیق همه این
گفتهها بر میگردد به محتوای بیانیه ملک س��لمان که در
خصوص انقالب اس�لامی و ایران هرچه میتوانس��ت دروغ
و مطال��ب غی��ر واقعی را در آن بیانیه بی��ان نمود؛ در واقع
مش��کل اساسی کشورهای یاد شده وابستگی به کشورهای
فرامنطقهای و غیرمستقل بودن آنها میباشد.
کارش��ناس مسائل سیاست خارجی با تأکید بر اینکه امروز
نیز مقامات س��عودی بر اس��اس یک پروژه از قبل نگاشته
ش��ده ادعا نمودند تیم تروریستی آموزش دیده در ایران را
دس��تگیر کردهاند! اظهار داش��ت :واقعیت امر این است که
این اقدامات نمیتواند خیانت بزرگ به جهان اسالم و مردم
منطقه را که توس��ط این کشورهای وابسته در جریان نسل
کشی یمن که بیش از پنج سال است ادامه دارد ،بپوشاند.
وی گفت :به نظر میرس��د کش��ورهای مرتجع عربی که با
ش��عار دروغین حمایت از آرمان فلسطین خود را به دروغ،
آرم��ان خواه و طرفدار فلس��طین قلمداد ک��رده بودند ،در
ح��ال اضمحالل در میان ملتهای خود هس��تند؛ علیرغم
ظاهر روتوش شده آنان که با دالرهای نفتی توانسته بودند
بخشی از جمعیتهای کشورهای خود را به سکوت وا دارند
کاه��ش بودجه و ناتوانیهای مدیریتی در این ایام آش��کار
ش��د و خیزشهای مردمی در این کش��ورها در حال شکل
گیری است.
ب��ه ب��اور صدرالحس��ینی؛ حکام ای��ن کش��ورها مجبورند
برای س��رکوب مخالفان خود با فرافکنی ،ایران هراس��ی و
دروغهای بزرگ ،استبداد و وابستگی خویش را به بیگانگان
تا حد ممکن پوش��ش دهند و برای مدتی به سلطنت غیر
مشروع خود ادامه دهند.
استاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد :همان گونه که سخنگوی
دستگاه دیپلماسی کش��وراعالم کرده توهمات و نقشههای
غیر حقیقی این کش��ورها که حتماً با نظام سلطه و آمریکا
هماهنگ ش��ده است ،بهتر اس��ت این حکام دست از اتهام
زن��ی و دروغ پراکنی برداش��ته و با وحدت و همبس��تگی
منطقهای به فکر اس��تقالل حکومته��ا ،تامین منافع ملی
همه افراد در این منطقه و کوتاه کردن دس��ت بیگانگان از
اقتصاد این منطقه ثروتمند باشند.

استاد دانشگاه تهران:

را رعایت نکنیم ،حق هم باشیم شکست میخوریم .وی
افزود :ایران در ذهن دشمن در سال  ،۱۳۵۹ایران قابل
تص��رف بود و با همین انگیزه س��ربازش را روانه داخل
ای��ران و جنگ را تحمیل کرد .پیروزی در ذهن صدام
نه قطعی که حتمی در حداقل ایام رخ میداد .به دلیل
تلقی که از ایران ،ترکیب نیروهای مسلح و اختالف بین
مسئوالن داشتند .اما امروز ایرانی که میشناسند ایران
قدرتمندی است ،ولذا با به کارگیری همه ابزار آمدند،
آن زمان ب��ه دلیل وجود بوی باروت و صوت ش��کنی
ن و تش��ییع جنازه مردم این را لمس میکردند،
آسما 
ولی امروز این را لمس نمیکنند.
ش��مخانی گفت :جنگ ش��ناختی یکی از ابزار جنگ
موث��ر امروز اس��ت .مثال ما در جنگ فیل��م دیدهبان و
فیلم مهاجر س��اختیم ،ما در پهپاد قدرت بالمنازع در
منطقه هستیم .در فیلمهایی که این روزها میسازیم،
فیلمی که ع��رق ملی ایرانی را تحری��ک کند ،نداریم.
دبیر ش��ورای عال��ی امنیت ملی در بخ��ش دیگری از
ای��ن گفتوگو عنوان کرد :یک��ی از نقاط ضعف ما این
اس��ت که قیافههای ما تکراری است .باید در طول این
س��الها چهرههای جدیدی را پرورش میدادیم و این
فه��م را منتقل میکردیم ،ما در این زمینه خساس��ت
ب��ه خرج دادیم .انقالب رویش داش��ته اس��ت ،ولی ما
صندلیهایمان را ترک نمیکنیم که این رویش گویاتر
و ملموستر شود .مدل انقالب در دفاع از یک حاکمیت
دین��ی مبتنی بر مردم متناس��ب با زمان ،مدل موفقی
بوده اس��ت ،هنوز هم این مدل میتواند موفق باش��د،
به شرط اینکه کارکردهایش را متناسب با زمان کند و
دوم اینکه چهرههایش ثابت نباشند.
ش��مخانی همچنین اظهار داش��ت :ما چقدر در جنگ
عملیات داش��تیم که برخی به ما نامه نوشتند این کار
را نکنید .ما مخیر بودیم یا عملیات انجام دهیم و فردا
ریش��خند کس��ی که نامه نوش��ته را متحمل شویم یا
عافیت طبی کنیم ولی ما هرگز عافیت طلب نش��دیم.
اگر در عملیات آزادس��ازی مهران شکست میخوردم
یقه من را میگرفتند ولی من عملیات را انجام دادم.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با بی��ان اینکه فناوری
دش��من امروز بسیار پیش��رفتهتر از دیروز است ،اظهار
داشت :هیچکس به ما حمله نخواهد کرد ،هیچ شهری
متصرف نخواهد ش��د ،خانهای خراب نخواهد شد ،ولی
ما در جنگ هستیم .باید این مفهوم را قبول کنیم که
با حداقل خس��ارت دش��من را مجبور کنیم که به این
فارس
جنگ ادامه ندهد.

نابرابری نژادی زمینه افول
آمریکاست
اس��تاد علوم سیاسی دانش��گاه تهران نابرابری نژادی و اعتراضات اخیر
در آمری��کا را زمینهای ب��رای افول دموکراس��ی و در نتیجه افول این
کشور دانست.
دکتر نوراهلل قیصری در بیس��تمین برنامه از سلس��له پیش رویدادهای
همای��ش بینالمللی «اف��ول آمریکا؛ روند گذش��ته و تحوالت آینده به
نابرابریهایی که در جامعه آمریکا بر سر توزیع ثروت وجود دارد گفت:
نابرابری در توزیع ثروت و نقش��ی که ثروت در سیس��تم ایفا میکند،
نابراب��ری بنیادین آمریکا را بازتولید میکن��د؛ یعنی اکثریت از کاندید
ش��دن و حض��ور در عرص��ه انتخابات به ط��ور خودکار کنار گذاش��ته
میش��وند .وی در این خصوص افزود :سه درصد مردم آمریکا میلیاردر
هس��تند و تعیین کننده سرنوشت اصلی در انتخابات دوران مختلف در
آمریکا همین ثروتمندان هستند ،چراکه نقش مهم و راهبردی در خط
مش��ی دو حزب آمریکا و تعیین مس��یر انتخابات را ایفا میکنند .پول
بیشتر به معنای دسترس��ی بیشتر اس��ت و این حقیقت ،پیش��اپیش
رنگینپوستان ،اقلیتها و اکثریت جامعه متوسط و ضعیف آمریکا را از
عرصه تعیین سرنوشت کنار میگذارد.
دکتر نوراهلل قیصری در ادامه با اش��اره به قدرت گرفتن دونالد ترامپ،
رئیسجمه��ور آمریکا و نقش وی در از بین بردن دموکراس��ی در این
کش��ور گفت :حال با ظهور افرادی مانند ترامپ در آمریکا دموکراس��ی
در حال تبدیل به موبوکراس��ی اس��ت .زمانی بود که بر آمریکا افرادی
مانند جیمی کارت��ر حکومت میکردند که از ارزشهای جهان وطنی،
ارزشهای انس��انی و دموکراسی و برابری حرف میزنند ،اما از کارتر به
این س��و ،دموکراسی آمریکا به سوی موبوکراس��ی حرکت کرده است
و به افرادی مانند ترامپ رس��یدهایم که علن��ی اعالم میکند به دلیل
فرض تقلب احتمالی در انتخابات ممکن اس��ت قدرت را مسالمتآمیز
واگذار نکند .یعنی یکی از ارزشهای جامعه دموکراتیک ،یعنی گردش
نخبگانی آن هم به صورت مسالمتآمیز را علناً نادیده میگیرد.
این اس��تاد دانش��گاه تهران درب��اره تحوالتی که جامع��ه آمریکا طی
چند ماه گذش��ته ش��اهد بوده گفت :بنابراین وقتی صحنه دموکراسی
آمریکایی را نگاه میکنیم به جای اینکه شاهد یک نظام رو به بهبودی
و در حال ش��کوفایی باشیم ،همان برابریهای حاصل شده که با خون
دل و مشقت دست یافته شدند در حال تنزل هستند.
وی افزود :سفیدپوس��تان با آغوش باز ،آزادی و برابری سیاهپوستان را
نپذیرفتهاند و همین امر ریشهدار که تاکنون ادامه یافته و با اعتراضات
اخیر بار دیگر شعلهور شده است ،زمینهای از افول یک اصل مهم آمریکا
یعنی دموکراسی و در نتیجه افول آمریکا است .نابرابری و جنبشهای
علیه ای��ن نابرابری سالهاس��ت آمریکا را آزار میدهد و این مش��کل
نابرابری همچنان پابرجاس��ت .دکتر قیص��ری در پایان به نابرابریهای
نژادی در آمریکا اشاره کرد و گفت :ایاالت متحده ایدههای نژادپرستانه
را نه تنها در محیط بینالملل دنبال میکند .تسنیم

تکذیب یک ادعا

س��فارت جمهوری اس�لامی در باکو خب��ر انتقال
تس��لیحات و نی��رو از خاک ایران به ارمنس��تان را
ش��دیدا تکذی��ب و از تالشه��ای برخی طرفهای
ثالث که برای هموار کردن اهدافشان در جمهوری
آذربایج��ان نیازمند تخریب وجهه ایران هس��تند،
ابراز تأسف کرد.
ای��ن س��فارتخانه همچنی��ن از تالشه��ای برخی
طرفه��ای ثال��ث که ب��رای هموار ک��ردن اهداف
درازم��دت خ��ود در جمهوری آذربایج��ان نیازمند
تخریب وجهه ایران هستند ،ابراز تأسف کرد.
در بیانیه س��فارت ایران در باکو آمده است :مطابق
بررس��یها و اس��تعالمات به عمل آمده از نهادهای
ذیربط رسمی جمهوری اس�لامی ایران ،هیچگونه
س�لاح و نفراتی که در فیلمهای جعلی و مشکوک
در ش��بکههای مجازی منتشر ش��ده ،صحت ندارد
و هدف اصل��ی این ش��انتاژهای تبلیغاتی ،تخریب
مناس��بات برادرانه و دوس��تانه جمهوری اس�لامی
ایران و جمهوری آذربایجان اس��ت که البته موفق
نخواهند شد .باشگاه خبرنگاران

از نگاه دیگران
جایی برای تحریمهای جدید آمریکا
علیه ایران وجود ندارد
اس��تاد علوم سیاسی دانش��گاه مینه سوتای آمریکا
تاکی��د ک��رد :در ح��ال حاضر شکس��ت ترامپ در
انتخابات حتمی اس��ت .این سوال باقی است که آیا
او در ص��ورت از دس��ت دادن انتخابات ،کار خود را
ترک میکند یا سعی میکند با نوعی کودتا قدرت
را حف��ظ کن��د .ما نگ��ران این موض��وع در ایاالت
متحده هستیم.
ویلی��ام بیمن در ابتدا در م��ورد تالش ترامپ برای
فعالس��ازی اس��نپبک گفت :این موارد توسط هر
ال رد ش��ده اس��ت و سازمان ملل
ملت دیگری کام ً
متحد حکم کرده است که ایاالت متحده نمیتواند
این اقدام را انج��ام دهد ،زیرا ترامپ ایاالت متحده
را از برج��ام خارج ک��رد .بنابراین ایاالت متحده در
ت�لاش برای تصویب این اقدامات شکس��ت خورده
ال همه موارد ممکن
اس��ت .عالوه بر این ،آمریکا قب ً
را در ایران تحریم کرده ب��ود ،بنابراین دیگر جایی
برای تحریمهای جدید وجود نداشت.
این استاد دانشگاه در مورد تالش اروپا برای مقابله
با ترامپ در موضوع ایران گفت :اروپاییها دوس��ت
دارند به تعهدات خود عمل کنند ،اما به دلیل تسلط
دالر آمریکا در تجارت بینالملل ،ایاالت متحده آنها
را دچار مشکل میکند .ایاالت متحده تهدید کرده
اس��ت هر ملت��ی را که از دالر یا انتق��ال دالر برای
کمک به ایران اس��تفاده کند ،مجازات خواهد کرد.
اروپاییها سعی کردند برای عبور از محدودیتهای
ایاالت متحده ،سیس��تم انتقال مالی دیگری ایجاد
کنن��د و این سیس��تم تا حدودی اجرا ش��د ،اما به
قدری کوچک بود که هیچ تأثیری نداشت .روسیه و
چین هم در تالشند سیستمهای انتقال جایگزینی
را ایجاد کنند که دالر را دور بزند.
ویلیام بیمن در مورد آینده برجام گفت :برجام هنوز
زنده است و اگر بایدن انتخاب شود ،قابل احیا است.
هم��ه در انتظار انتخابات ریاس��تجمهوری ایاالت
متحده هس��تند .ایاالت متحده تم��ام تالش خود
را انجام داده ،اما تالشهای آمریکا توس��ط جامعه
بینالمللی رد ش��ده اس��ت .اگر ترامپ پیروز شود،
اروپاییها باید راهی برای مقابله با او پیدا کنند .در
حال حاضر برجام در حال تضعیف است.
وی اضافه کرد :آنچه هم��ه به طور مداوم فراموش
میکنند این اس��ت ک��ه ایران و س��ایر ملتها (به
جز اسرائیل ،پاکس��تان ،هند ،کرهشمالی و سودان
جنوبی) به پیمان منع گسترش سالحهای هستهای
که یک پیمان واقعی اس��ت و نه فقط یک «توافق»
مانن��د برجام کامال متعهد هس��تند ،بنابراین ایران
ب��دون خروج از نمیتواند برای تولید و توس��عه هر
نوع سالح هستهای اقدام کند.
اس��تاد علوم سیاسی دانش��گاه مینه سوتای آمریکا
یادآور شد :ظریف وزیر امور خارجه ایران به تازگی
مجموع��های از ش��رایط را برای بازگش��ت ایران به
گفتوگوه��ای خود با ای��االت متحده درباره برجام
مطرح کرده است .وی در مورد آینده ترامپ گفت:
در حال حاضر شکس��ت او حتمی است .این سوال
باقی اس��ت ک��ه آی��ا او در صورت از دس��ت دادن
انتخابات ،کار خود را ترک میکند یا سعی میکند
ب��ا نوعی کودتا قدرت را حفظ کن��د .ما نگران این
موضوع در ایاالت متحده هستیم .ایلنا

