برخی میخواهند روابط خوب ما با ایران را تخریب کنند
مصطفی الکاظمی در نخستین گفتوگوی تلویزیونی خود پس از گذشت
چند ماه از تصدی پس��ت نخس��توزیری درباره رویکردهای دولت خود
توضی��ح داد و به اتهامات وارده به سیاس��تهایش پاس��خ داد .مصطفی
الکاظمی در گفتوگوی اختصاصی با نبیل جاس��م در ش��بکه العراقیه
درباره سیاس��ت خارجه دولت نیز توضیح داد :ای��ن دولت ،دولت تعادل
اس��ت و عدم دخالت در امور کش��ورهای دیگر اس��ت .روابط ما با کشورهای
عربی خوب است .با جمهوری اسالمی ایران روابط خوبی داریم و تالش میکنیم
تا از این روابط حمایت کنیم زیرا برخی دوس��ت دارند که این رابطه خراب شود.
وی درباره روابطش با مقتدی الصدر رهبر جریان صدر و اتهامات وارده به او مبنی
بر گرایش��ش به مقتدی نیز گفت که این اتهامات ظلم اس��ت اما من مواضع سید
مقتدی الصدر را ارج مینهم .او سید مقاومت است .ایسنا
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آمریکا نمیتواند تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند
وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر مخالفت کشورش با فشار حداکثری
علی��ه ایران تاکید کرد که آمریکا حق بازگرداندن تحریم س��ازمان ملل
متحد علیه ایران را ندارد ،زیرا عضو برجام نیست.
مایکو ماس در گفت وگو با سایت العربی الجدید گفت :موضع ما درباره
اقدام آمریکا در خصوص روند تمدید تحریمهای سازمان ملل علیه ایران
کامال روشن است .فقط به شرکت کنندگان در برجام اجازه داده شده است
که هرگونه اختالل شدید ایران در اجرای تعهداتش براساس برجام را به شورای
امنیت س��ازمان ملل اطالع دهند .وی تاکید کرد :آمریکا از برجام خارج ش��ده
اس��ت و از این رو ،حق اقدام برای از س��رگیری روند تمدید تحریمهای سازمان
ملل علیه ایران را از دس��ت داده است .گفتنی است؛ هنوز کشورهای اروپایی به
هیچ کدام از تعهدات برجامی خود عمل نکردهاند .تسنیم

انتقاد وزیر خارجه کوبا از خروج آمریکا از توافق هستهای
وزی��ر امور خارجه کوبا از سیاس��تهای دولت آمری��کا در زمینه خلع
سالح هس��تهای و عدم اشاعه تسلیحات هستهای از جمله تصمیم آن
برای خروج از توافق هستهای انتقاد کرد.
برونو رودریگز ،درباره تهدیدهای ناشی از رویکرد جنگ طلبانه آمریکا
نسبت به اقدامات بین المللی درباره خلع سالح هستهای هشدار داد.
رودریگز همچنین به ش��دت از تصمیم واش��نگتن برای خ��روج از توافق
هس��تهای با ایران و معاهده امضا ش��ده میان آمریکا وروسیه بر سر موشکهای
می��ان برد انتقاد کرد و آنها را اقداماتی ی��ک جانبه با عواقبی جدی برای ثبات
و امنیت بین المللی دانس��ت .گفتنی است؛ با آمدن دونالد ترامپ رییس جمهور
آمری��کا به کاخ س��فید وی برجام را پ��اره کردو از آن خارج ش��د و تحریم های
ضدایرانی را اعمال کرد .فارس

دیپلماسی

@siasatrooz www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir

گزارش

اخبار

کارشناس مسائل سیاست خارجی

خوابی که صهیونیستها برای روابط ایران  -ترکیه دیدهاند
یک کارش��ناس مس��ائل بین الملل تاکید ک��رد :تلآویو از
رواب��ط خوب ای��ران و ترکیه و نزدیکی این دو کش��ور در
مخالفت با عادی س��ازی روابط کشورهای عربی و اسالمی
با رژیم صهیونیستی بس��یار ناراحت است و بحران قره باغ
فرص��ت خوبی برای تخریب این روابط در اختیار این رژیم
قرارداده است.
س��ید هادی برهانی ،در پاس��خ به این س��وال که اهمیت
بح��ران قره ب��اغ برای سیاس��ت منطقه ای کش��ورمان در
چیس��ت؟ اظهار کرد :این بحران از چشم اندازهای مختلف
برای کش��ورمان و سیاست منطقهای آن اهمیت دارد .یک
چش��م انداز مهم تاثیر این بحران ب��ر روابط ایران و ترکیه
اس��ت .ایران و ترکیه در سالهای اخیر و در دوره حکومت
اسالم گرایان در ترکیه روابطی خوبی برقرار کردهاند .روابط
در زمینههای بس��یاری توسعه یافته است .به ویژه نگاه این
دو کش��ور در حوزه فلسطین و اسرائیل به هم نزدیک شده
اس��ت .درآخرین دور از این تح��والت دیدیم در برابر موج
س��ازش با اس��رائیل که به س��ازش امارات و بحرین منجر
ش��د ،ایران و ترکیه جدی تری و موثرتری��ن مقاومتها و
مخالفته��ا را انج��ام دادن��د .مخالفت این دو کش��ور در
جلوگیری از توس��عه و گسترش این تحول خطرناک ،موثر
بوده اس��ت .در واقع ایران و ترکیه پس از سازش��های اخیر
بس��وی ایجاد جبهه ای مش��ترک علیه عادی سازی روابط
با اس��رائیل حرکت کردند که میتواند کش��ورهای بس��یار
دیگری مانند قطر ،کویت ،تونس ،اردن ،فلسطین ،مراکش،
مالزی ،عراق ،سوریه و لبنان را در بربگیرد.
وی در م��ورد ارتباط می��ان این تحول (تش��کیل اردوگاه
مخالف��ت با عادی س��ازی) با بحران قره ب��اغ تصریح کرد:
همکاری قدرتهای منطقه در مقابله با اس��رائیل یک خطر
حقیقی برای سیاس��تهای توس��عه طلبانه و اشغالگرانه این
رژیم در منطقه اس��ت .این سیاستها در شرایطی قابلیت
اج��را دارد که قدرتهای منطقه ب��ا آن مخالفت یکپارچه و

دسته جمعی نکنند .اگر قدرتهای منطقه شامل چهار کشور
عمده ایران ،ترکیه ،مصر و عربس��تان یکپارچه با سیاستی
اسرائیلی مخالفت کنند ،این سیاست شانسی برای موفقیت
نخواهد داشت .بنابراین یک استراتژی اساسی اسرائیل دور
نگه داش��تن این کشورها از یکدیگر و حتی ایجاد اختالف،
تنش و جنگ میان آنهااست.
برهانی در پاس��خ به ای��ن موضوع که رژیم صهیونیس��تی
چگونه میتواند از بحران قره باغ برای اجرای این استراتژی
خود اس��تفاده کند؟ گفت :اسرائیل نمیتواند به قدرتهای
منطقه پیام دهد از هم دور ش��وید ،به هم بدگمان باشید،
دش��من هم باشید .این راه به جایی نمیبرد .برای اسرائیل
بهترین راه اس��تفاده از بحرانه��ا و زمینههای واقعی تنش
و اخت�لاف نظ��ر در منطقه اس��ت .ای��ن بح��ران و زمینه
اکنون در قره باغ مهیا ش��ده اس��ت .زمین��ه های اختالف

نظر ایران و ترکیه وجود دارد .دو کش��ور مواضع متفاوت و
مناف��ع مختلفی در این بحران دارند .بحران زمینه بدبینی،
ناراحتی و حتی خونریزی و خرابی را فراهم کرده است .این
زمینه برای انتشار تخم بدبینی و خصومت و سمپاشی علیه
روابط دو کشور بسیار مناسب است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد :این بحران به دشمنان
روابط ایران و ترکیه فرصت بس��یار خوبی داده تا علیه این
روابط سمپاشی کنند .در هر دوسوی روابط یعنی در ایران
و در ترکی��ه .در ترکیه فرصت خوبی فراهم ش��ده تا ایران
همدست ارمنیها در اشغال قره باغ و دشمن ترکها قلمداد
ش��ود .درایران حمایت ترکیه از آذربایجان زمینهای فراهم
ک��رده تا داس��تانهایی مانند حضور داعش و تروریس��تهای
تکفی��ری در کنار مرزهای ایران و توس��عه طلبی ترکیه و
بازس��ازی امپراتوری عثمانی ساخته و پرداخته شود .هدف

چه کسی میتواند آتش تفرقه میان ایروان و باکو
را خاموش کند؟
مس��ئله قره باغ بیش از  ۳دهه اس��ت که به کانون بحران تبدیل ش��ده و
دشمنان به دنبال تحقق اهداف شوم خود هستند.
سیاس��ت خارجی کش��ور ما در سالهای گذش��ته در قبال مناقشه قرهباغ،
پیوس��ته سیاست مصالحه ،تعادل و آش��تیجویی بوده است و تهران تالش
کرده تا در سیاس��تگذاریهای خود ،سیاس��ت متوازنسازی و خط مشی
حل و فصل اختالفات کشورهای همجوار را دنبال کند.
احمد س��بحانی کاردار اس��بق ایران در ارمنس��تان در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان گفت که از جمله کشورهای موفقی که توانسته در دوران
آغاز جنگ بین ایروان و باکو فعالیت خوبی داشته باشند ،جمهوری اسالمی
ایران ب��ود که هیئتهای صلح��ی را به جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان
فرس��تاد و چندین بار باعث آتش بس موثری ش��د .در آتشی که در منطقه
اتفاق افتاد بیش از همه ایران عالقمند بود که بین دو همس��ایه خود یعنی
ایروان و باکو  ،صلح و آرامش برقرار شود.
کاردار اسبق ایران در ارمنستان همچنین گفت که امروز هم که جنگ بین
جمهوری آذربایجان و ارمنستان دوباره شعله ور شد و بخشی از گلولههای
ت��وپ طرف خاک ایران هم اصابت کرده اس��ت ،البته در ابتدای جنگ بین
این دو کشور هم ما خسارت دیدیم از جمله راه آهنی که از مسیر جمهوری
آذربایجان ،از اروپا کاالهای ما را آورده بود ،متوقف شد ،لذا ما تا به امروز از
این مسیر خوب محروم شدیم.
س��بحانی اضافه کرد که عالوه بر خسارت اقتصادی که درگیری ارمنستان
و جمهوری آذربایجان بر ایران میگذارد ،خسارتهای اجتماعی زیادی هم
برای ما به همراه داشته است ،لذا ایران بیش از همه کشورها الیق ،مستحق
و عالقمن��د برق��راری صلح بین ایروان و باکو اس��ت ،خوش��بختانه ایران با
جمهوری آذربایجان و ارمنستان روابط بسیار خوبی دارد و از ابتدای شروع
جنگ فعالیتهای موثری داش��ته اس��ت ،چند روز گذشته دوباره آتش زیر
خاکس��تر در روابط جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان شعله ور شده است،
مقامات ایرانی با هر دو کش��ور در تماس هستند و آنها را به خویشتنداری
دعوت میکنند ،لذا ما همواره در تالش��یم که به یک صلح پایدار و عادالنه
بین دو ملت آذری و ارمنی برسیم.
سیدرضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل غرب آسیا هم در این باره گفت
ک��ه ایران یک طرح میانجیگری را در اختیار کش��ورهای منطقه گذاش��ته
و اع�لام آمادگی کرده اس��ت که به عنوان یک کش��ور ب��زرگ ،مقتدر و با
توانمندیهای دفاعی بومی میتواند بین دو کش��ور جمهوری آذربایجان و
ارمنس��تان میانجیگری کند و از تنشهای پیش آمده ،بکاهد ،اما متاسفانه
در طول  ۷روز گذش��ته هیچ یک از طرفین نسبت به کاهش تنشها اظهار
تمایل نکرده است.
سابقه میانجیگری ایران برای پایان دادن درگیری بین ایروان و باکو حکایت
امروز و دیروز نیس��ت ،ب��ا نگاهی به تاریخ متوجه نق��ش ایران در خاموش
کردن آتش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان را میبینیم؛ در زمانی که
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور کشورمان بود شاهد بودیم که او

چندین مرتبه به شیوههای متعدد تشویق ،تنبیه ،تطمیع دیپلماتیک جلوی
زیاده خواهیهای دو طرف را گرفت.
افش��ار س��لیمانی س��فیر پیش��ین جمهوری اس�لامی ایران در جمهوری
آذربایج��ان گفت که همواره موضع ایران این بوده که بحران قرهباغ باید در
چارچوب قواعد بینالمللی و براس��اس مذاکرات مسالمتآمیز و عادالنه دو
طرف صورت بگیرد ،ایران نیز بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان
ملل که اش��غال  ۲۰درصد از خاک جمهوری آذربایجان توس��ط ارمنستان
را تایید کرده و خواهان خروج نیروهای نظامی ارمنی از این مناطق اس��ت،
تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت میشناسد.
درباره ریش��ه بحران قرهب��اغ ،دیدگاههای متفاوتی وجود دارد؛ از یک س��و
بحثه��ای تاریخی ،قوم��ی ،مذهب��ی و ژئوپلیتیکی در ای��ن زمینه مطرح
میش��ود که مجموعه اینها در واقع منجر به افزایش بحران ش��ده است ،با
نگاهی به تاریخ این درگیری متوجه میش��ویم که ریش��ه بحران قره باغ به
نحوه اسکان ارامنه در آن منطقه بر میگردد ،که عمدتاً از ترکیه و ایران در
مقاطع مختلف تاریخی به آنجا کوچ کردهاند ،آنها ادعاهایی دارند که قبل
از مسلمانان ارامنه در آنجا بودند و آذربایجانیها نیز مدعی هستند به لحاظ
تاریخی و ملی قبل از ارمنیها س��اکن قره باغ بودند و آنجا س��رزمین آبا و
اجدادی آنهاست که اسناد تاریخی گواه بر صحت این ادعاست.
صدرالحس��ینی کارش��ناس مسائل غرب آس��یا نیز در این باره میگوید که
متاسفانه سازمان ملل متحد ،شورای امنیت و کشورهایی مینسک در طول
س��الیان گذش��ته هیچ اقدام موثری را در کاهش درگی��ری بین جمهوری
آذربایجان و ارمنس��تان انجام ندادند ،به نظر میرسد که کشورهای منطقه
باید خودش��ان در ارتباط با این تنش بین ایروان و باکو وارد عمل ش��وند و
هرچه سریعتر این اختالف به وجود آمده را کاهش دهند.
گر آذربایجان  5منطقه غیر قره باغی را تصرف کند ،احتمال شروع مذاکرات
بسیار باالست که اینبار چینش مذاکره کنندگان و کشورهای حاضر نیز می
تواند تغییر کند که یک پیروزی بزرگ برای علی اف و یک شکس��ت بزرگ
برای پاشینیان باشد.
درباره موضع کش��ورهای ذینفع نیز می توان گفت که این جنگ نتیجه به
بن بس��ت رسیدن پیش��نهادات و اقدامات کشورهای آمریکا ،روسیه ،ترکیه
و ایران و اروپا در ارائه راه حل بود و از س��وی دیگر باکو در عرصه حقوقی
دس��ت باال را دارد؛ به همین دلیل هیچیک از مجامع بین المللی علیه باکو
هیچ موضع گیری نداش��ته و صرفاً توصیه ب��ه توقف جنگ و آغاز مذاکرات
را دارند.
اگر باکو بتواند سیاس��ت همراه سازی کش��ورهای اسالمی را با خود داشته
باش��د ،شاید در آینده مذاکرات سیاسی باکو و ایروان بتوان شاهد تحوالتی
بود.باید منتظر ماند و دید که این پیش روی ها تا کجا ادامه خواهد یافت.
تنها کش��وری که می تواند در میدان عمل تاثیر قابل توجهی داش��ته باشد
روسیه است که در شرایط کنونی فشار چندانی به طرفین برای پایان جنگ
وارد نمی کند ..باشگاه خبرنگاران

همه این داس��تانها و داس��تانهای دیگری که احتماال در
آینده ساخته و منتشر خواهد شد ایجاد بدبینی و خصومت
در ایران و ترکیه نسبت به دیگری است.
برهان��ی در واکنش به ای��ن موضوع ک��ه چگونه میتوان
رواب��ط ایران و ترکیه را از این میدان س��الم بدر برد؟گفت:
هوش��یاری زیادی الزم اس��ت .باید حمایت اسرائیل از این
پروژه اختالف افکنانه و تالش این رژیم برای س��وء استفاه
از بح��ران قره باغ به خوبی دیده ش��ود .اس��رائیل از روابط
خوب ایران و ترکیه و نزدیکی این دو کشور بسیار ناراحت
است وفرصت خوبی برای تخریب این روابط به دست آورده
است .باید نگاهی عقالیی ،منطقی و مبتنی بر صبر و متانت
داشته باشیم.
نباید اس��یر خبرس��ازی رس��انهها و منابع خارجی شویم.
خبرس��ازیهای مفصلی برای ایجاد بدبین��ی صورت گرفته
و احتماال بیش��تر خواهد ش��د .اخبار تحریک کنندهای از
تح��رک ترکها در قره باغ در فضای عمومی ایران منتش��ر
میش��ود تا بدبین��ی و نفرت علیه ترکیه ایجاد ش��ود .باید
قبول کنیم ترکیه کش��وری مس��تقل با سیاس��ت خارجی
مس��تقل اس��ت و منافع و نگرانیهای خود را دارد .ترکیه
دوست ماست اما مس��تعمره مانیست که براساس منافع و
سیاس��ت ما عمل کند .همچنانکه ما سیاست و منافع خود
را در منطقه قفقاز دنبال میکنیم.
وی تاکی��د ک��رد :اگر تزاح��م و تضاد منافعی هس��ت باید
از طری��ق گفتوگو و دیپلماس��ی حل ش��ود ونباید کار به
سمپاش��ی و نفرت پراکنی و دش��من س��ازی و اختالل در
دوس��تی و نزدیکی دو کشور بکش��د .نباید فضای کشور و
افکار عمومی برای توس��عه همکاری دو کشور آلوده و تیره
و تار ش��ود .ای��ران و ترکیه منافع وس��یعی در همکاری و
نزدیکی دارند و باید اختالف نظر دو کش��ور در مسئله قره
ب��اغ را عاقالنه و با دوراندیش��ی و برادران��ه مدیریت کنند.
ایسنا

ایران و سیاست شفاف در قفقاز جنوبی
سیاست ایران در منطقه قفقاز جنوبی (گرجستان ،ارمنستان ،جمهوری آذربایجان)
برخالف بس��یاری از قدرتهای منطقهای و جهانی ،تابع منافع کوتاهمدت نیست و
تهران شفافترین رویکرد را در این منطقه داشته است.
توییته��ا ،بیانیههای و مقالههایی که پس از درگیریه��ای اخیر قرهباغ در ایران
منتش��ر ش��د ،حاصل فضای باز رس��انهای و چندصدایی جامعۀ ای��ران بود .برخی
موضعگیریها در س��طح ش��بکههای اجتماعی ،طوری بود که گویی عدهای گمان
کردهاند که اتحاد جماهیر شوروی تازه فروپاشیده است و باید برای شرایط جدید،
چارهاندیشی کرد.
واقعیت این اس��ت که ایران ش��فافترین و ش��اید متفاوتترین رویک��رد را از روز
اس��تقالل جمهوریهای ش��وروی س��ابق در منطقه قفقاز و آس��یای میانه داشته
اس��ت .ملته��ای این منطقه در زمان فروپاش��ی ش��وروی ،برای آمری��کا ،اروپا و
آسیا ،س��رزمینهایی نوظهور بودند ،اما ایرانیان قرنهای متمادی با همین ملتها
خویش��اوندی و برادری تاریخی داشتند .مشخصا در مورد قفقاز جنوبی ،تا دو قرن
پیش از فروپاش��ی ش��وروی ،با این ملتها بر سر یک س��فره بودیم .طبیعی است
که ایران خوشنودترین کش��ور جهان بابت استقالل این سرزمینها بود و از اولین
کشورهایی بود که استقالل آنان را به رسمیت شناخت.
مناف��ع ملی آمریکا و اروپا اقتضا میکند که در سیاس��تگذاری برای منطقه قفقاز
جنوب��ی ،آن را به عنوان ابزار تعامل یا رقابت با روس��یه در نظر بگیرند .منافع ملی
برخی کشورهای همسایه ایران ،اقتضا میکند که قفقاز جنوبی را نهتنها منطقهای
برای رقابت با روس��یه ،بلکه منطقهای برای تثبی��ت رهبری خود بر امپراتوریهای
فرضی و ذهنیش��ان بدانند .اما ایران نه در آن رقابتها ش��ریک اس��ت و نه قصد
دارد ش��ریک امپراتوری دیگران باشد .نسبت تهران با ایروان ،باکو و تفلیس ،نسبت
همسایه ای و خانوادگی است که ریشه در تاریخ دارد .واقعیت این است که هر نوع
بحران و تنش در قرهباغ ،به معنای ناامنی در مرزهای ایران اس��ت و نه مرز آمریکا،
اروپا ،ترکیه و دیگران .بنابراین ،طبیعی اس��ت که ایران بیش از هر کش��ور دیگری،
خواهان صلح و امنیت در مرزهای خود باشد .دور جدید درگیریها در قرهباغ ،صبح
ششم مهرماه  ۱۳۹۹آغاز شد .در همان روز ،یعنی قبل از آنکه بسیاری از قدرتهای
جهانی نظری اعالم کنند ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ،با انتشار یک پیام
توییتری ،سیاس��ت ایران را بیان کرد« :ایران خش��ونتهای نگرانکننده در ناگورنو
قرهب��اغ را بهدقت زیر نظر دارد .ما خواهان توقف فوری درگیریها و حل اختالفات
از طریق مذاکره هس��تیم .همسایگان ما ،اولویت ما هستند و ما آمادهایم که فضای
مذاکره را برایشان فراهم کنیم .منطقۀ ما ،اکنون به صلح نیاز دارد».
واقعیت این است که مناقشهای که ریشه در تاریخ دارد و به قدمت عمر کشورهای
درگی��ر در آن اس��ت را نمیت��وان با س�لاح و زور حل و فصل ک��رد .عالوه بر این
واضح اس��ت کش��وری که از یک��ی از طرفهای درگیر در جن��گ جانبداری کند،
نمیتوان��د «فضای مذاکره را برایش��ان فراهم» کند .ایران سیاس��ت «کنش��گریِ
بیطرفانه» را در سراسر منطقه دنبال کرده است و اعالم آمادگی برای میانجیگری
منحصر به منازعه قرهباغ نیس��ت .ایران در مناقشه اوستیای جنوبی در گرجستان
و در تنشه��ای منطق��ه خوارزم (قره قالپاقس��تان) در ازبکس��تان نیز همین خط
مش��ی بیطرفی را حفظ کرد .در جریان جنگ داخلی تاجیکس��تان هم سیاس��ت
میانجیگرانه و بیطرفانه حفظ شد و ایران از دخالت و حمایت از یکی از طرفهای
ایرنا
درگیر ،اجتناب کرد.

بیانیه سفارت ایران در باکو در
محکومیت حمله به افراد و مراکز
غیرنظامی

س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در باکو امروز در
بیانیهای هرگونه نقض حقوق مردم بیگناه و کشتن
و مجروح کردن آنها و نابودی و وارد کردن خسارت
به اماک��ن ،امکانات و داراییه��ای غیرنظامی را به
شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است :بر اساس اعالم منابع رسمی
جمهوری آذربایجان از جمله دفتر دادستان کل این
کش��ور ،از زمان ش��روع موج جدی��د درگیریهای
طرفی��ن آذربایجانی و ارمنی در منطقه قره باغ و ۷
شهر پیرامونی آن ،تعداد زیادی از شهروندان عادی
جمهوری آذربایجان ش��امل زنان و کودکان کشته
و زخمی و بس��یاری از اماکن ،امکانات و مراکز غیر
نظامی نابود شده است .دفتر دادستان کل جمهوری
آذربایجان خبر داده اس��ت که تا بامداد روز  ۳اکتبر
تعداد  ۱۹نفر از مردم بیگناه کشته و  ۶۳نفر زخمی
و  ۴۴اماک��ن و امکان��ات غیر نظام��ی و  ۱۸۱خانه
ویران شده است .صداوسیما

از نگاه دیگران
ترامپ و پمپئو نمیخواهند شکست
در برابر ایران را اعالم کنند

استاد دانشگاه امآیتی تاکید کرد که مناظره هفته
گذش��ته بایدن و ترامپ شکستی برای ترامپ بود و
او را به شدت آزار داد و در صورت برگزاری انتخابات
بدون تقلب ،بایدن  ۴بر  ۱پیروز خواهد شد.
جان تیرمن مدیر اجرایی و پژوهشی مرکز مطالعات
بینالمللی دانشگاه امآیتی آمریکا است.
وی در حوزه روابط بینالملل ،پناهندگان و مسائل
حوزه خلیج فارس ،تروریس��م و حقوق بشر ،جنگ
و مناقش��ات بینالمللی تحقیق ،بررس��ی و تدریس
کرده اس��ت وی در گفتوگو با ایلنا به بیان نظرات
خود در مورد تنشها در منطقه پرداخت.
جان تیرمن در ابتدا در مورد فعالسازی اسنپ بک
و تالش ترامپ برای اعمال فشار بر ایران گفت :این
عق��ده ترامپ و پمپئ��و در مورد ایران به دلیل این
اس��ت که برجام دس��تاورد اوباما بوده است .ترامپ
باید بپذیرد فش��ار حداکثری بینتیجه بوده است و
تاکتیک فش��ار حداکثری کار نکرده است .از سوی
دیگر تالش برای فعالس��ازی اس��نپ بک به دلیل
این اس��ت که آنه��ا عدم موفقیت سیاس��ت خود
تاکنون را پذیرفتهاند ام��ا نمیخواهند آن را اعالم
کنند و ب��ه دنبال راههای دیگر برای اعمال فش��ار
بر ایران هستند.
این استاد دانشگاه در مورد اقدامات یکجانبه ترامپ
که ممکن است به جنگ منجر شود گفت :همیشه
احتمال بروز خطا برای جنگ وجود دارد ،اما از نظر
سیاسی جنگ در ایاالت متحده محبوبیت چندانی
ندارد و به درس��تی به عنوان عملی ناامیدانه تلقی
میشود و میتواند برای ترامپ شکست باشد.
وی در ادامه تاکید کرد :فش��ار آمریکا مانعی برای
اجرای کامل برجام از سوی اروپا بوده است ،عمدتا
اروپاییه��ا در عمل علیه واش��نگتن و هماهنگی با
یکدیگر مش��کل دارند .اما آنها میخواهند برجام را
حف��ظ کنند ولی برای مقابله ب��ا آمریکا هم متحد
نیستند.
این اس��تاد دانشگاه در مورد آینده برجام گفت :اگر
بایدن انتخاب ش��ود ،احتماال برج��ام زنده میماند
اما تنه��ا درصورتیکه ایران ه��م بخواهد بایدن آن
را احی��ا میکند .در ص��ورت انتخاب مجدد ترامپ،
برجام احتماالً سقوط خواهد کرد .پس از آن جنگ
احتمال بیش��تری دارد .وی در ادام��ه اضافه کرد:
اکن��ون بعید به نظر میرس��د که ترامپ با وضعیت
بع��د از مناظره و بیم��اریاش بتواند پیروز ش��ود.
بایدن برای چندین ماه در نظرس��نجیها پیش��تاز
بوده اس��ت حتی در ایاالتی که کلینتون از دس��ت
داده ب��ود .امتیازات منفی ترامپ آنقدر زیاد اس��ت
که شانس��ی برای وی برای کس��ب آرا کافی وجود
ندارد .مناظره هفته پیش او را آزار داد و شکس��تی
برای ترامپ بود.
اگر اجازه داده ش��ود انتخابات بدون دس��تکاری و
تقلب انجام ش��ود  ،من بایدن را چهار بر یک پیروز
اعالم میکنم.
گفتنی اس��ت؛ آمریکا همچنان بر رویکرد دشمنی
با ملت ایران ادامه می دهد و این دش��منی توام با
تهدی��د و تحریمهای ضد ایرانی و گس��تاخی علیه
مردم ای��ران همراه اس��ت و مقاوم��ت بهترین راه
ایلنا
ممکن در برابر این دشمنی ها است.

