
سازش دولت های مرتجع عربی با 
رژیم صهیونیستی و خیانت به آرمان 

مردم فلسطین

ب��ا س��ازش رژیم ه��ای مرتج��ع عرب��ی ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی، مردم فلس��طین قربانی خیانت های 

سران اعراب خواهند شد.
س��ازش رژیم های عربی با رژیم صهیونیس��تی هر 
رزو ابعاد تازه تری می یابد؛ پس از امارات و بحرین 
اکن��ون س��ودان روابط خود را رژیم صهیونیس��تی 
عادی کرد و آمریکا نیز به خاطر این اقدام، سودان 

را از فهرست سیاه خود بیرون آورد.
قطار س��ازش ب��ه حرک��ت درآم��ده و خیانت های 
رژیم ه��ای عربی به آرم��ان جهان اس��ام و مردم 

فلسطین قصد توقف ندارد.
همه رژیم ه��ای عربی منطقه خلیج فارس زیر چتر 
حمایت��ی آمریکا و انگلیس ق��رار دارند و بزرگترین 
پایگاه ه��ای نظام��ی آمری��کا در کش��ور های عربی 
مس��تقر اس��ت. رژیم های عربی در حال��ی خود را 
در آغ��وش رژیم صهیونیس��تی انداخته اند که هیچ 

توجهی به عواقب این کار برای خود ندارند.
اس��رائیل در منطقه بار ها کش��ور های اس��امی را 
تهدی��د کرده و حت��ی حمله نظامی ه��م به آن ها 

داشته است.
از جن��گ با مصر در زمان »جم��ال عبدالناصر«، تا 
اش��غال لبنان، حمله به عراق و سوریه تنها بخشی 
از اقدام��ات خصمان��ه رژیم صهیسونیس��تی علیه 

کشور های اسامی است.
با ای��ن وجود فراموش��ی همه دش��منی های رژیم 
صهیونیس��تی علیه جهان اس��ام از س��وی حکام 
رژیم های عربی، همچنان موضوع مهمی اس��ت که 

مرم فسطین را آزار می دهد.
جالبی ماجرای س��ازش خیانتکارانه حکام عرب به 
آرمان جهان اسام در این است که جریان مقاومت 
فلس��طینی و مردم آن این پرس��ش مهم را مطرح 
کرده اند که اگر رژیم های سازش��کار با اس��رائیل از 
این ه��راس دارند چرا با ایران س��ازش نمی کنند؟ 
چرا با دش��من اصلی جهان اس��ام تن به س��ازش 

خیانتکارانه داده اند؟
رژیم صهیونیس��تی، ی��ک رژیم جعلی، اش��غالگر، 
جنایت��کار و تهدی��د کننده صل��ح و امنیت منطقه 
و جهان اس��ت، اما س��ران رژیم های عربی نه تنها 
منش��ور س��ازمان کنفران��س اس��امی را زی��ر پا 
گذاش��ته اند بلکه با اقدام خود ب��ر التهابات موجود 

در منطقه افزوده اند.
اعراب به تبعات سازش بی توجه هستند، قطعاً عادی 
س��ازی روابط رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی، 

برای آنها تبعات امنیتی خواهد داشت.
عاوه بر آنکه مردم این کش��ور ها با سیاس��ت های 
ح��کام خود در س��ازش با اس��رائیل مخالفند، این 
مخالفت ها از درون باعث خواهد ش��دتا اعتراضات 

مردمی نیز شکل بگیرد.
اکنون ش��اید حکام عرب س��رخوش از اقدام خود 
باش��ند، ام��ا این سرخوش��ی و خرس��ندی، دیری 
نخواه��د پایید و به مرور زم��ان اعتراضات مردمی 

بیرون خواهد زد.
در کن��ار بروز ش��رایط جدید در منطق��ه، ایران در 
برابر هر گون��ه تهدید امنیتی همزمان با نفوذ رژیم 
صهیونیستی در کش��ور های عربی، سکوت نخواهد 
ک��رد. خط قرمز ایران امنی��ت ملی و منطقه خلیج 
فارس است و در صورت کوچکترین اخالی در این 

زمینه، واکنش ایران را به همراه خواهد داشت.
رژیم صهیونیستی در صدد اشغال کشور های عربی 

اسامی منطقه از راه سازش با آن هاست.
این رژیم بدون آنکه جنگی را ش��کل دهد با فش��ار 
آمری��کا و سرس��پردگی ح��کام کش��ور های عربی 
اس��امی، خود را وارد سرزمین های اسامی کرد و 
قص��د دارد تا جای پای خ��ود را در منطقه محکم 

کند.
اما محاسبات و معادالت رژیم صهیونیستی و حکام 
ع��رب، غل��ط از آب در خواه��د آمد، ت��ا جایی که 
فروپاشی و س��رنگونی رژیم های سرسپرده و عربی 
منطق��ه رقم خواهد خ��ورد و قطع��اً حکومت های 
مردم��ی در در ای��ن کش��ور ها برقرار خواهد ش��د؛ 
حکومت هایی در چارچوب مردم ساالری که برآمده 

از رأی مردم باشد. میزان

از نگاه دیگران گزارش

پایگاه تحلیلی اس��تیت کرف��ت در یادداش��تی به موضوع 
ناکارآم��دی تحریم های امری��کا پرداخته و پیش بینی کرد 

این روند همچنان ادامه داشته باشد.

پایگاه تحلیلی »ریسپانسیبل استیت کرفت«، در یادداشتی 
به موضوع ناکارآمدی تحریم های آمریکا پرداخته و نوش��ت 
»تنها وجه توافق دموکرات ها و جمهوریخواهان در سیاست 

خارجی کار نمی کند.«  یادداش��ت »ریسپانس��یبل استیت 
کرفت« با توصیف واشنگتن به عنوان شهری دوقطبی شده 
که پای جمهوریخواهان و دموکرات ها در س��ایه جنگ های 
فرهنگی، اختاف نظر های سیاس��ی و درگیری های حزبی 
تش��دید ش��ده در یک س��ال اخیر ب��ه دلی��ل رقابت های 
انتخاباتی، بر گلوی طرف مقابل قرار دارد، نوشت »با وجود 
همه این ها، دموکرات ها و جمهوریخواهان برای استفاده از 

ابزار تحریم علیه کشور های مختلف، توافق دارند.«
 یادداش��ت، تحریم ها را به آب نباتی ش��یرین برای آمریکا 
تش��بیه کرده که همانطور ک��ه می تواند دندان یک کودک 
را از درون پوس��یده کند، می تواند مش��کات را در سراسر 

جهان بدتر می کنند.
به اعتقاد نویسنده یادداشت، »تحریم ها به آسیب پذیرترین 
اقشار آسیب می زنند؛ ضمن اینکه از منظر سیاست خارجی، 
اس��تفاده بیش از حد از این ابزار مالی، می تواند مش��کات 
اقتص��ادی را برای خود آمریکا ایجاد کن��د؛ اگرچه باید به 
جذابیت اس��تفاده از این ابزار ب��رای آمریکا به عنوان مرکز 
تس��ویه حس��اب های بازرگانی و تجاری بین المللی اشاره 
کرده که اهرم قدرتی را در اختیار این کشور قرار می دهد.«  
در ادامه یادداش��ت با اش��اره به تحریم های اخیر واشنگتن 

علی��ه »نیکاراگوئه«، »ایران«، »آلمان« و دادس��تان دیوان 
بین المللی کیفری، آورده اس��ت »ب��ه ندرت پیش می آید 
که هفته ای بدون اعام تحریم یک هدف خارجی توس��ط 
آمریکا سپری ش��ود ... ضمن اینکه گسترش تحریم ثانویه 
به عنوان ابزاری در دولت اوباما، در دوران ریاست جمهوری 
ترامپ، س��بب ش��ده تا این تاکتیک به صورت تهدیدی در 

بیاید که به صورت مکرر، مورد استفاده قرار می گیرد.«
یادداشت، اش��اره مفصلی به بی تاثیری تحریم ها بر ایران، 
س��وریه و ونزوئا داش��ته و نوش��ت »کاهش هر مسئله در 
سیاست خارجی به راه حل تحریم و انتظار نتیجه داشتن از 
آن، یک افسانه است؛ با این وجود، آنچه که مشاهده می شود 
اس��تفاده مک��رر از قدرت مال��ی آمریکا به ج��ای ابزار های 
سیاس��ت و دیپلماسی اس��ت که مقصرش هم دموکرات ها 
و هم جمهوریخواهان هستند؛ اگرچه این بحران در دوران 

ریاست جمهوری ترامپ افزایش پیدا کند.«
 در پایان یادداش��ت آمده اس��ت »هرکس��ی که به عنوان 
رییس جمه��ور بعدی آمریکا به قدرت برس��د، به احتمال 
زیاد، تحریم های اقتصادی همچنان ابزاری محبوب خواهند 
بود؛ ابزاری محبوب که به دلیل نداش��تن اهداف منطقی و 

غیرقابل دستیابی، موفقیت آمیز نخواهند بود.« میزان
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تحریم؛ تنها ابزار سیاست خارجی مورد توافق 
جمهوری خواهان و دموکرات ها

مکرون تاریخ بخواند و به حمایت آمریکای دلخوش نباشد
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی با اش��اره به رفت��ار نابخردانه ماکرون در 
اسام س��تیزی علنی به رئیس جمهور فرانسه پیش��نهاد کرد که بیشتر 
تاری��خ بخواند و به حمایت آمریکای در حال افول و صهیونیس��م رو به 

اضمحال دلخوش نباشد.
علی ش��مخانی در توئیتی با اش��اره به اهانت به پیامبر اس��ام و حمایت 

رئیس جمهور فرانس��ه از اسام ستیزی نوش��ت: رفتار نابخردانه ماکرون در 
اسام س��تیزی علنی نشان از خامی او در سیاست دارد وگرنه در سودای رهبری 

بر اروپا به اسام جسارت نمی کرد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه نیز پیش از این اهانت به ساحت 
پیامبر اس��ام )ص( در فرانس��ه و حمایت برخی مقامات رسمی این کشور از این 

اقدامات اهانت آمیز را به شدت محکوم کرد. مهر

آمریکا ۲۲۰ سال را در جنگ سپری کرده است
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه توئیتر خود با 
اش��اره به گذشت ۷۵ سال از تاسیس سازمان ملل نوشت: سازمان ملل 
متحد باید در ۷۵ س��الگی مهاری بر میزبانش باش��د؛ میزبانی که ۲۲۰ 

سال از تاریخ ۲۴۴ ساله اش را در جنگ سپری کرده است.
محم��د جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اس��امی ایران به مناس��بت 

هفتادوپنجمین س��ال تاسیس سازمان ملل متحد در صفحه خود در فضای 
مجازی نوشت: سازمان ملل متحد باید در ۷۵ سالگی مهاری بر میزبانش باشد؛ 
میزبانی که ۲۲۰ س��ال از تاریخ ۲۴۴ س��اله اش را در جنگ سپری کرده و تنها 
از س��ال 19۴۵، علیه کس��انی که به هوی و هوس او تن در نداده اند، 39 جنگ 
نظامی و 1۲۰ جنگ  اقتصادی به راه انداخته )و البته در اغلب آن ها هم شکست 

خورده است(. وی تاکید کرد: »واقعیت؛ جنگ هیچ برنده ای ندارد.« تسنیم

اگر تحریمی باقی نمانده چرا به دیپلماسی روی نمی آورید؟
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در واکنش به اظهارنظر مشاور 
امنیت ملی کاخ س��فید درباره باقی نماندن فرصت برای اعمال تحریم 
علیه ایران و روس��یه به دلیل کثرت تحریم ها، به آمریکا توصیه کرد به 
دیپلماس��ی روی بیاورد. »میخائیل اولیانوف« در توییتی به اظهارنظر 

مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید درباره باقی نماندن فرصت زیادی برای 
اعمال تحریم علیه ایران و روس��یه به دلیل کثرت تحریم ها، واکنش نشان 

داد. این مقام روس نوشت: اگر تحریم ها تقریباً تمام شده، زمان آن فرا نرسیده که 
به چیزی مفیدتر فکر کنید؟ او در ادامه دیپلماسی را پیشنهاد کرد و نوشت گرچه 
دیر ش��ده اما بهتر از هرگز است. اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته گخ 
کاخ س��فید در حال بررسی همه اقدامات مهار احتمالی است که می تواند در این 

زمینه علیه ایران، روسیه و همچنین چین اعمال کند. فارس

 

یک��ی از محورهای جریان تحریف در پرتوی روابط امارات 
و دیگر کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی به عنوان یک 
نش��انک ضعیف از یک روند برنامه ریزی ش��ده و مستمر، 

انحراف مفهوم اشغال و اشغالگری است.
عادی س��ازی و به عبارت بهتر علنی سازی روابط امارات 
متحده عربی با رژیم صهیونیس��تی بعنوان سومین کشور 
جهان عرب پس از مصر و اردن، نشان دهنده برنامه طراحی 
شده مفصلی است که جریان عبری عربی به دنبال استقرار 
آن در منطقه است. از سوی دیگر تذکر رهبر معظم انقاب 
درباره تحریف و واژگون سازی مفاهیم به مثابه فتنه، یکی 
از محوره��ای مهم م��ورد توجه تحریف گ��ران را در پرتو 

علنی سازی روابط به ذهن متبادر می سازد.
ب��رای درک بهتر تاق��ی این دو مفهوم الزم اس��ت چند 
مقدمه بیان ش��ود: ال��ف- یکی از روش ه��ای مورد بحث 
 weak(در آین��ده پژوه��ی توجه ب��ه نش��انکهای ضعیف
signals( اس��ت. به این ترتیب که شناس��ایی زودهنگام 
یک مس��ئله و اولویت بندی آن ، ضروری است و می تواند 
بخش��ی از راه حل باشد. اولین نش��انه مهم در هر تغییر، 
شناس��ایی سریع موضوعات درحال رشد است و اغلب این 
مجموعه نش��انه ها به تغییراتی غیرمنتظره و ناشناخته نیز 
اش��اره دارند. سیگنال های ضعیف می توانند در یک فرایند 
س��بب خلق اطاعاتی نو و کاربردی گردند. نش��انک های 

ضعیف در واقع همان قاصدان فردا هس��تند و نشانگانی از 
آینده که در حالت عادی و بدون اعمال توجه فوق العاده، 
قابل رؤیت و رصد نیس��تند. این نش��انگان و عائم ضعیف 
اما اثرگذار بوده و می توانند در برآورد و شناس��ایی مسائل 
عموم��ی بالقوه و همچنین در تخمین احتمال اثربخش��ی 
خط مشی های تدوین شده نقش مؤثر، پیشگیرانه و پیش 
دس��تانه ای داش��ته و س��بب یک نوع آمادگی برای بروز 

مسائل عمومی بالقوه در سازمان یا هر نوع نظام گردند.
ب- تحری��ف در لغت به معنای چرخاندن س��خن و تغییر 
معن��ا و مفهوم آن از محل اصلی اش اس��ت و نقطه مقابل 
تحریف، تصحیح و روشنگری است. یکی از مهمترین ابزار 
جریان باطل در مقابله با جریان حق، همواره اس��تفاده از 
اب��زار و تکنیک تحریف بوده اس��ت، چرا که اگر س��خن و 
موضع حق آنگونه که هس��ت ارائه ش��ود، انسان های پاک 
سرشت و جویای حقیقت را قانع و جذب می کند. تحریف، 
س��ابقه ای ب��ه درازای تاریخ دارد و مطابق آیه ۴۶ س��وره 
نس��اء، یهود از این روش علیه پیامبر اس��ام بهره برداری 

می کردند.
ج- بر اس��اس اس��ناد تاریخی، بریتانیا که قصد س��یطره 
و چنگ ان��دازی ب��ر منطقه عرب��ی اطراف کانال س��وئز را 
داش��ت، مصر را اشغال و یهودیان را ترغیب کرد تا ادعای 
بی اس��اس خود را مبنی بر داش��تن حق بازگشت، به کوه 
کذایی »صهیون« در قدس و برپایی دولت در فلس��طین، 
مج��دداً مطرح کنند، دولتی که حام��ی منافع بریتانیا در 
منطقه بوده و از کمک های همه جانبه این کشور برخوردار 

باشد.
به دنبال شروع جنگ اول جهانی، بریتانیا در سال 191۷ 

م. ب��ا موافقت فرانس��ه، آمریکا و دیگر کش��ورهای غربی، 
بیانی��ه ای را صادر کرد و به وس��یله بالف��ور )وزیر خارجه 
وقت این کشور( به روچیلد )سرمایه دار یهودی( قول داد: 
وطن قومی ب��رای یهودیان در فلس��طین ایجاد کند. این 
وعده به »بیانیه بالفور« موس��وم ش��د. در سال 191۸ م. 
)هم زمان با شکس��ت ترکیه و اش��غال فلس��طین به وسیله 
بریتانیا(، کش��ورهای یادش��ده تاش کردند زمینه برپایی 

دولت یهودی را در فلسطین مهیا سازند. 
در همی��ن رابط��ه جامع��ه ملل ب��ا قیمومی��ت بریتانیا بر 
فلس��طین، به منظور برپایی دولت یهودی در آن موافقت 

کرد
بریتانیا پس از اطمینان از توان باندهای صهیونیس��تی در 
فلس��طین و حمایت و پش��تیبانی آمریکا و جهان غرب و 
شوروی از برپایی کشوری برای یهودیان، اعام داشت که 
از فلس��طین بیرون خواهد رفت و چنین نیز ش��د. ارتش 
انگلیس در 19۴۸ م. پس از واگذاری مراکز و تس��لیحات 
نظام��ی خود ب��ه باندهای صهیونیس��تی و ابقای برخی از 
فرمانده��ان در خدمت اهداف یهودیان، خاک فلس��طین 
را ت��رک کرد. بن گوری��ون رهبر باندهای صهیونیس��تی، 
تأسیس کشور »اسرائیل« در سرزمین های اشغالی 19۴۸ 
م. را اعام نمود. مدتی بعد آمریکا، دولت صهیونیس��تی را 
به رس��میت شناخت و به دنبال آن اتحاد جماهیر شوروی 
هم چنین کرد. کش��ورهای اروپایی یکی پس از دیگری و 
بعد س��ازمان ملل متحد، این دولت غاصب را به رس��میت 

شناختند.
د- جزایر س��ه گانه ایرانی بوموس��ی، تن��ب بزرگ و تنب 
کوچ��ک در طول تاریخ هم��واره متعلق به ای��ران بوده و 

حاکمیت ایران بر آن ها همانند دیگر جزایر ایرانی ریش��ه 
در گذش��ته و تاریخ بس��یار دور دارد. ب��ا روی کار آمدن 
قاجاریه، و نش��ان دادن ضعف در اعمال قدرت و حاکمیت 
بر کرانه ها و جزایر خلیج فارس، انگلیس که مترصد چنین 
فرصتی ب��رای پررنگ تر کردن حضور خود در منطقه بود، 
برای تحکیم حضور خود در خلیج فارس جزایر س��ه گانه 
ایران��ی را در س��ال 19۰3 م، تصرف نم��وده و در اختیار 
امیرنش��ین های تحت الحمایه خود یعنی ش��ارجه و رأس 
الخیمه قرار داد. با خروج انگلس��تان در سال 19۷1 م، از 
منطقه خلیج فارس، جزایر سه گانه بوموسی، تنب بزرگ و 

کوچک بعد از مدت ۶۸ سال به ایران باز گردانده شد.
ب��ا توجه به مقدمات گفته ش��ده به نظر می رس��د یکی از 
محوره��ای جریان تحریف در پرتوی روابط امارات و دیگر 
کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی به عنوان یک نشانک 
ضعیف از یک روند برنامه ریزی ش��ده و مس��تمر، انحراف 
مفهوم اش��غال و اشغالگری اس��ت. بدون شک و بر اساس 
اس��ناد و مدارک قانونی و تاریخی، این رژیم صهیونیستی 
است که سرزمین فلسطینیان را در سالهای دور و با کمک 
قدرت های جهانی غصب نموده اس��ت. در طرف مقابل نیز 
اس��ناد حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و تعلق این جزایر 
به کش��ورمان ایران می بایست مورد توجه افکار عمومی و 

رسانه ها قرار گیرد.
جریان روشنگری می بایست با آینده نگری، عاوه بر اینکه 
بای��د همانن��د جریان تحریف، یک حرکت س��ازمان دهی 
ش��ده، هدفمند و مس��تمر باش��د از دو ویژگی مهم دیگر 
نیز باید برخوردار باش��د؛ اول ابتکار عمل داشتن و منفعل 

نبودن و دوم تهاجمی بودن. مهر

یادداشت

رابطه امارات با رژیم 
صهیونیستی و جریان تحریف

بر اس��اس نتایج یک نظرس��نجی در هجده کشور عربی 
زبان جهان، حدود دو سوم از شرکت کنندگان با مواضع 

آمریکا علیه ایران مخالف هستند.
نتایج یک نظرس��نجی نش��ان می دهد که اکثریت مردم 
کش��ورهای جهان عرب با مواض��ع تحریمی و تهدیدات 

آمریکا علیه ایران موافق نیستند.
بر اس��اس نظرس��نجی مش��ترک پایگاه خب��ری »عرب 
نی��وز« و مؤسس��ه نظرس��نجی »ی��وگاو«، ۴۰ درصد از 
ش��رکت کنندگان از 1۸ کش��ور عربی، معتقدند رسیدن 
»ج��و بایدن« به مق��ام ریاس��ت جمه��وری آمریکا در 
انتخاب��ات هفت��ه آین��ده، به س��ود منطقه غرب آس��یا 

)خاورمیانه( خواهد بود.
از س��وی دیگر تنها 1۲ درصد از شرکت کنندگان ادامه 
سیاس��ت های »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
منطقه را مثبت دانس��تند و حدود ۴۸ درصد نیز معتقد 
بودند پیروزی هیچ کدام از این دو نامزد انتخابات آمریکا 

به نفع غرب آسیا )خاورمیانه( نخواهد بود.
همچنین نتایج این نظرس��نجی نشان داد، ۸9 درصد از 
م��ردم عرب زبان در جه��ان، از آفریقا تا خلیج فارس، با 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی مخالف 

هس��تند. به طور کلی فقط 33 درصد از شرکت کنندگان 
در این نظرس��نجی با ادامه تحریم ها علیه ایران و موضع 
تهدید آمی��ز آمری��کا علی��ه ای��ران موافق بودند. ش��مار 
مشابهی از این ش��رکت کنندگان حامی توافق هسته ای 
سخت گیرانه تری با ایران بودند و 3۴ درصد نیز با احیای 

برجام مخالف بودند.
بر اس��اس نتایج این نظرس��نجی، به طور میانگین تنها 
یک پنجم شرکت کنندگان در این نظرسنجی که ساکن 
کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس هستند 
معتقدند ک��ه خروج دولت ترامپ از توافق هس��ته ای با 
ای��ران امنی��ت در منطقه را افزایش داده اس��ت. در این 
بین بیشترین حمایت از خروج آمریکا از برجام، در میان 
شرکت کنندگان در عربس��تان سعودی با میزان تقریبی 

۲۶ درصد مشاهده شد.
عاوه بر این، درخصوص ترور سردار قاسم سلیمانی، ۷1 
درص��د از یمنی ها )به احتمال زی��اد بخش حامی دولت 
مستعفی( و ۶۸ درصد از ساکنان عربستان سعودی این 
اقدام را مثبت دانس��تند و از س��وی دیگ��ر ۵9 درصد از 
لبنانی ها و ۶۲ درص��د از مردم قطر، این ترور را اقدامی 

منفی توصیف کردند. فارس

یک اندیشکده استرالیایی در تحلیلی به رویکردهای هر 
یک از نامزدهای اصلی دو حزب آمریکا نس��بت به ایران 
پس از پی��روزی احتمالی هر یک در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری ۲۰۲۰ این کشور پرداخت.
سایت استراتژیس��ت در این باره می نویسد: اولویت اصلی 
کس��ی که پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
ش��ود روابط با ایران را تغییر خواهد داد.  هم برای دونالد 
ترامپ و هم برای جو بایدن دو نامزد انتخاباتی آمریکا سه 
مس��ئله در دستور کار خواهد بود؛ ممانعت از دست یافتن 
ایران به تس��لیحاتی هس��ته ای، محدود کردن تولیدات و 
پیشرفت ایران در زمینه موش��ک های بالستیک از جمله 
موش��ک های دارای توان بالقوه حمل کاهک هس��ته ای، 
متوقف کردن ثبات زدایی ایران در منطقه از جمله حمایت 
از تروریس��م.  اگرچه ترامپ و بایدن در زمینه آنچه نتیجه 
ای رضایت بخش درباره ایران تلقی می کنند و نحوه دست 
یافتن به آن تفاوتی چش��م گیر دارند اما هدف ترامپ این 
است که دوباره بر سر برجام که توافقی منحصراً هسته ای 
اس��ت دوباره مذاک��ره کند یا به توافقی جدید برس��د که 
دربرگیرنده تمام این س��ه مورد باشد. در مرکزیت چنین 
توافقی، 1۲ شرط ارائه شده از سوی مایک پمپئو وزیر امور 

خارجه آمریکا خواهد بود که در سال ۲۰1۸ ارائه کرد. در 
واقع استراتژی ترامپ شامل تداوم تقابل است. 

بایدن مسیر ترامپ را نفی کرده است و به دنبال حل و فصل 
مسائل از طریق دیپلماسی معتبر خواهد بود. ترجیح او این 
است که به برجام بازبینی شده که توافقی منحصرا هسته ای 
است بازگردد و درباره بقیه آن موارد به طور جداگانه مذاکره 
کند. او مسیری س��خت گیرانه اما قابل مذاکره را در پیش 
خواهد گرفت که نتیجه ملی برد-برد در پی داش��ته باشد.  
تاکتیک ترامپ تحمیل تغییر حکوم��ت در ایران از طریق 
کارزار »فشار حداکثری « است که منزوی ساختن و تحریم 
ه��ای جامع را به کار می گیرد تا مش��کات اقتصادی الزم 
برای آوردن ایران به پای مذاکره را به ش��دت افزایش دهد. 
اگر این شکست بخورد، تمایل آشکار او این خواهد بود که 
نفاق عمومی در ایران ایجاد کند تا حکومت از قدرت برکنار 
شود و سپس با هر کسی که جایگزین شود، درباره سیاستی 
مطیعانه مذاکره کند.  به نظر می رس��د که ترامپ عواقب 
تداوم تقابل با ایران را که ممکن اس��ت ناآرامی داخلی در 
ایران یا درگیری نظامی محتمل باشد، پذیرفته است. اگر 
چنانچه بخواهد تاکتیک هایش را از ریشه عوض کند هم 

ممکن است هر کدام از این ها رخ دهد.  ایسنا

بر اساس یک نظرسنجی

اکثریت جهان عرب مخالف موضع تحریمی 
آمریکا علیه ایران هستند

تحلیل اندیشکده استرالیایی

سه محور اصلی مواضع ترامپ و بایدن 
درباره ایران


