
اتهام زنی سفارت آمریکا در سوریه به 
ایران و روسیه

هم زمان با حض��ور غیرقانونی نظامی��ان آمریکایی 
در بخش هایی از خاک س��وریه، سفارت آمریکا در 
دمشق با انتشار بیانیه ای، سوریه، ایران و روسیه را 

به برهم زدن ثبات منطقه متهم کرد.
در بیانیه آمریکا -کش��وری ک��ه نظامیان خود را به 
ش��کل غیرقانونی در خاک س��وریه مستقر کرده و 
دمشق این اقدام را نقض حاکمیت و سبب بی ثباتی 
سوریه اعالم کرده-، آمده است: ما از باالگرفتن تنش 
خطرناک از س��وی نیروهای وابسته به نظام سوریه 
و نقض آشکار آتش بس در ادلب که در تاریخ پنجم 

ماه مارس به امضا رسید، بسیار نگران هستیم. 
در ادامه این بیانیه واشنگتن با اتهام زنی به دمشق، 
روس��یه و ایران مدعی ش��ده است که این کشورها 
با ادامه آنچه تالش برای کس��ب پی��روزی نظامی 

خوانده شده، ثبات منطقه را تهدید می کنند.
واشنگتن  همچنین مدعی شده است که نیروهای 
وابس��ته به دولت س��وریه زمان جن��گ را به درازا 
می کشانند و رنج مردم سوریه را شدیدتر می کنند. 
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که واشنگتن 
حمایت خ��ود را از فراخ��وان »آنتونی��و گوترش«  
دبیرکل س��ازمان مل��ل متحد و »گیر پدرس��ون« 
نماینده ویژه س��ازمان ملل در امور س��وریه درباره 
آتش بس فوری مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ ش��ورای 

امنیت تکرار می کند. باشگاه خبرنگاران 

سفیر جدید ایران در یمن رونوشت 
استوارنامه خود را تسلیم کرد

حس��ن ایرلو س��فیر جدید ایران در یمن، با »هشام 
ش��رف« وزیر ام��ور خارجه دولت نج��ات ملی یمن 
)مستقر در صنعاء( دیدار و استوار نامه خود را به وی 
تقدیم کرد. اواخر مهرماه گذش��ته وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران از ورود آقای ایرلو به یمن خبر 
داده بود. از سال ۱۳۹۴ که جنگ عربستان سعودی و 
امارات در قالب ائتالف عربی علیه یمن آغاز شده، این 
کشور در محاصره این ائتالف است. فرودگاه های این 
کشور که در کنترل دولت نجات ملی در صنعاء است، 
امکان فعالیت ندارد به طوری که تاکنون هزاران بیمار 
یمنی که نیاز به مداوا در خارج از این کشور داشته اند، 

جان خود را از دست داده اند. ایسنا 

اخبار

محال است ایران روابط خود را با رژیم 
صهیونیستی عادی کند

کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: با توجه تفکر 
انقالب اسالمی ایران، محال است که روابط خود را با 
رژیم صهیونیستی عادی کند. حسین کنعانی مقدم، 
درب��اره طرح ترام��پ مبنی بر پیوس��تن ایران برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، گفت: همه 
می دانن��د که ترامپ یک��ی از بزرگترین دروغگویان 
تاریخ ریاست جمهوری آمریکاست، همچنین بنا بر 
اظهارات خود رسانه های آمریکایی اگر ترامپ روزی 

۱۰۰ بار دروغ نگوید، قادر به نفس کشیدن نیست.
او اف��زود: ترامپ دچار یک نوع مش��کل روانی ش��ده 
اس��ت، بر همین اساس با یاوه س��رایی های مختلف 
س��عی دارد خ��ود را روی آنت��ن رس��انه ها به خاطر 
تبلیغات انتخابات نگه دارد. کنعانی مقدم تصریح کرد: 
جمهوری اس��المی ایران بر اساس استراتژی، راهبرد 
و سیاس��ت های خود، رژیم صهیونیستی را به عنوان 
دش��من اصلی جمهوری اس��المی ایران و یک رژیم 
تروریسم، نژاد پرست و کودک کش می شناسد و قطعا 
با توجه تفکر انقالب اس��المی محال است که روابط 
خود را با رژیم صهیونیس��تی عادی کند. کارش��ناس 
مسائل بین الملل با اشاره به اظهارات تکراری ترامپ 
که در صورت پیروزی اش در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، 
ایران خواس��تار یک توافق جدید با واشنگتن خواهد 
ش��د، گفت: ترامپ تصور می کند که با این روش های 
پروپاگاندایی و تبلیغاتی، می تواند آرای بیشتری را در 
انتخابات آینده به دست بیاورد. کارشناس مسائل بین 
الملل ادامه داد: یک��ی از نقطه ضعف های انتخاباتی 
ترامپ این است که در مقابل قدرت ایران زانو زده و 
تسلیم شده است و ایران همچنان ایستاده مقاومت 
می کند، به همین دلیل به نظر می رسد که ترامپ در 
زمینه مذاکره با ایران س��عی می کند جنگ روانی را 
در این زمینه داشته باشد و به سیاستمداران آمریکا 
و مردم القا کند که فشار های حداکثری، تحریم ها و 
تهدید ه��ا در حال اثر کردن اس��ت در حالی که این 
چنین نیست و جمهوری اسالمی همچنان به مواضع 

به حق خود پایدار است. باشگاه خبرنگاران 

از نگاه دیگران 

گزارش

ناظران سیاس��ی معتقدن��د؛ جو بایدن در ص��ورت رییس 
جمه��ور ش��دن در گام اول باید تالش کند ت��ا فضای بی 
اعتمادی که از س��وی آمریکا برای ملت ایران بوجود آمده 
اس��ت برطرف شود و با بازگشت به توافق هسته ای به تمام 
تعهدات خود ذی��ل برجام جامه عمل بپوش��اند، آن موقع 

است شاید تهران بتواند به مذاکره با واشنگتن فکر کند.
یک هفته دیگر تا انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا باقی 
نمانده است که هرکدام از نامزدهای این انتخابات به شیوه 

خود سیاست دشمنی با ملت ایران را پیش گرفته اند.
به بیان دیگر باید گفت؛ همانطور که دونالد ترامپ، سیاست 
خارجی خصمانه خود در قبال ایران را بر پایه سیاست های 
تحری��م وفش��ار حداکثری بنا نهاده اس��ت، جوبایدن نیز با 
شیوه و مدل دموکرات ها سیاست تحریمی را پیش خواهد 

گرفت.
یک س��ال بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا 
او در اقدام��ی یکجانب��ه تصمیم به خ��روج از برجام گرفت 
و با ش��عار رس��یدن به توافقی بهتر ت��الش زیادی کرد که 
فشارهای هرچه بیش��تری به جمهوری اسالمی ایران وارد 
کرده تا کشور ما را وادار به نشستن مجدد پای میز مذاکره 
کند؛ اما ایران نه تنها به خواسته آمریکایی ها پاسخ مثبت 
نداد، بلکه به واسطه انجام ندادن تعهدات برجامی از سوی 
اعضای باقی مانده در این قرارداد، اقدام به کاهش تعهدات 

خود کرد.
جمهوری اس��المی ایران یک س��ال بعد از خروج آمریکا از 

برجام اقدامات خود در جهت کاهش تعهدات برجامی اش 
را آغ��از کرد؛ بنابراین، ایران در چند مرحله برخی تعهدات 
خود را کنار گذاشت و بعضی فعالیت های هسته ای خود را 

از سر گرفت. 
ای��ران تعهد مبتنی بر عدم افزای��ش ذخایر اورانیوم خود از 
یک س��طح مشخص را کنار گذاشت، اقدام به شروع دوباره 
غنی س��ازی در تاسیس��ات اتم��ی زیرزمینی ف��ردو کرد و 
استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته  که برجام ممنوع کرده 
بود و س��رعت غنی سازی را افزایش می داد، در دستور کار 
قرار داد. البته رویکرد بایدن و آنچه که از بیان مش��اورانش 
مطرح شده این اس��ت که دولت بایدن در صورت پیروزی 

در انتخابت به برجام باز می گردد.

اما مهمترین موضوعی که ناظران سیاسی به آن اشاره دارند 
این اس��ت که در صورت انتخاب ش��دن جو بایدن، او باید 
تالش کند تا فضای بی اعتمادی صرف که از س��وی آمریکا 
برای جمهوری اس��المی ایران بوجود آمده اس��ت برطرف 
ش��ود آن موقع اس��ت که ش��اید تهران بتواند به مذاکره با 

واشنگتن فکر کند.
البته این اعتماد با ش��رایط خاصی ک��ه از طرف جمهوری 
اسالمی تعریف می ش��ود بوجود می آید و اینکه کاخ سفید 
بداند ایران تحت هیچ شرایطی بر روی موضوعات موشکی 

و توان دفاعی و نظامی مذاکره نخواهد کرد. 
بازگش��ت آمریکا به توافق هسته ای، تعهد آمریکا به برجام 
واقعی و پرداخت خس��ارت خروج ۳ س��اله آمریکا از برجام 

گزینه هایی است که می تواند ش��رایط مذاکره دولتمردان 
ایران را با آمریکا در صورت اجرای همه تعهدات آنان فراهم 
کند؛ البته پذیرفتن این شرایط از سوی بایدن بعید به نظر 

می رسد. 
آنها باید بدانند جنگ اقتصادی با ایران بی هزینه نیس��ت، 
افزایش مدیریت ش��ده و هوش��مندانه تن��ش، میتواند این 
یادآوری را برای آنها داش��ته باش��د و اکنون بهترین زمان 

برای رساندن چنین پیامی به آمریکای بایدن است. 

اعتماد سازی بایدن برای ایران 
عماد آبش��ناس کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در 
پاس��خ به این سوال که جو بایدن در صورت رییس جمهور 
ش��دن چه کارهایی باید انجام دهد تا ایران بتواند با او پای 
میز مذاکره بنش��یند، بیان داش��ت: چند روز دیگر تکلیف 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روشن می شود اگر آقای 
بایدن رییس جمهور شود باید به توافق هسته ای بازگردد و 

تعهدات مندرج در آن را اجرا کند.
وی افزود: لغو تمامی تحریم های ضد ایرانی از سوی آمریکا 
نی��ز می تواند فضایی را ایج��اد کند تا تهران و واش��نگتن 
بتوانند بر س��ر میز مذاکره بنش��ینند و س��ایر اختالفات را 

حل نمایند.
آبش��ناس ب��ا تأکید ب��ر اینکه مل��ت ایران ب��ه دولتمردان 
آمریکای��ی اعتماد ندارند، اظهار داش��ت: آق��ای بایدن در 
صورت رییس جمهور ش��دن باید ن��ه تنها برای ایران بلکه 
برای س��ایر کش��ورهای جهان اعتماد ایج��اد کند؛ چرا که 
دونال��د ترامپ اعتب��ار آمریکا را از بین برده اس��ت و االن 
هیچ کشوری در جهان حاضر نیست با تیم ترامپ پای میز 

مذاکره بنشیند.
آبش��ناس خاطرنش��ان کرد: بایدن باید در دس��تور کارش 
اعتبار آمریکا را برگرداند و اعتماد ایرانی ها را جلب نماید.
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اقداماتی که بایدن باید  انجام دهد

اعتیاد آمریکا به تحریم ها نتیجه ای در پی نداشته است
سخنگوی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل ضمن محکوم 
کردن جدیدترین اقدام وزارت دارایی آمریکا علیه بخش نفتی ایران، تأکید 
کرد که اعتیاد واشنگتن به تحریم ها نتیجه ای در پی نداشته است. علیرضا 
میریوسفی در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد در واکنش به 

جدیدترین تحریم های وزارت دارایی ایاالت متحده علیه »بیژن زنگنه« وزیر 
نفت ایران گفت که دش��منی آمریکا با مردم ایران هیچ گونه محدودیتی ندارد. 

وی در این پیام با اشاره به اعتیاد واشنگتن به سیاست تحریم گفت: دشمنی ایاالت 
متحده در قبال مردم ایران هیچ گونه محدودیتی ندارد. ایاالت متحده نهادهایی که 
از قبل تحت اتهامات واهی و س��اختگی تحریم شده بودند را تحریم می کند. اعتیاد 
آمریکا به تحریم ها نتیجه نداده است و همانطور که رابرت اوبراین هم اعتراف کرد، 

ایاالت متحده چیز دیگری برای تحریم ندارد. فارس 

ایران حمله تروریستی در پیشاور پاکستان را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی به مدرسه ای در پیشاور 
پاکستان را محکوم و اقدامات هدفمند تروریستی در برخی از کشورهای 
همس��ایه در هفته های اخیر را در چارچوب برنامه ریزی های ش��وم به 

منظور تشدید اختالفات قومی و مذهبی در منطقه ارزیابی کرد.
سعید خطیب زاده کشتار افراد بیگناه از جمله کودکان بی دفاع را بیانگر 

پایبن��د نبودن عوامل اینگونه اقدامات تروریس��تی به هرگونه اصول اخالقی 
و انس��انی عن��وان کرد. خطی��ب زاده اقدامات هدفمند تروریس��تی در برخی از 
کش��ورهای همسایه در هفته های اخیر را در چارچوب برنامه ریزی های شوم به 
منظور تش��دید اختالفات قومی و مذهبی در منطقه ارزیابی کرد و مبارزه با آن 
را مستلزم هوشیاری، هم افزایی تالش ها و مساعی همه جانبه تمامی دولت های 

منطقه خواند.  ایسنا 

تدوین طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ
وزیر امور خارجه از تدوین طرح ایران برای حل دائمی مناقشه قره باغ 
و تصویب آن توسط مقامات عالی کشور خبر داد و گفت: عراقچی این 
طرح را در سفر به باکو، مسکو و ایروان مورد پیگیری قرار خواهد داد. 
محمدجواد ظریف افزود: جمهوری اس��المی ایران طرحی را برای حل 

دائمی مناقش��ه قره باغ تدوین کرده و با تصویب مقامات عالی کش��ور 
این طرح مطرح خواهد ش��د و بعد در مسکو و ایروان این طرح را پیگیری 

خواهیم کرد. ظریف ادامه داد: در دیپلماس��ی فعالی که جمهوری اسالمی ایران 
دارد براساس احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و حل و فصل مناقشه از طریق 
صل��ح آمیز و تغییر ناپذیری مرزهای بین الملل��ی، یک نگرانی هم درباره حضور 
تروریست های تکفیری در منطقه وجود دارد که ما مواضع خود را شفاف و اینکه 

برای ایران غیرقابل تحمل است، مطرح کردیم. تسنیم 

جمشیدی:

ترامپنمادافولآمریکاست
عض��و هیئ��ت علم��ی دانش��کده حقوق و 
علوم سیاسی دانش��گاه تهران در همایشی، 
رئیس جمهور آمریکا را نماد افول این کشور 
دانس��ت و نقش ایران در این زمینه را مؤثر 

ارز یابی کرد.
محمد جمش��یدی بحث اف��ول آمریکا را به 
دو دس��ته تقس��یم کرد و گفت ایاالت متحده در حال حاضر هم 
ب��ه لحاظ مفهومی و هم به لحاظ هژمون��ی و نظم بین المللی که 
خود ایجاد کرده با افول مواجه ش��ده است. وی افزود آنچه که در 
حال حاضر مش��هود است، افول نظم بین المللی آمریکا و هژمونی 

این کشور است.
جمش��یدی در ادامه صحبت های خود گفت تمام اندیش��مندان 
آمریکایی به این مس��ئله اذعان کرده اند و در اندیشه راهبرد هایی 

برای دوران پسابرتری این کشور هستند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت ترامپ در حال حاضر 
نماد افول آمریکا و نتیجه فرآیند افول این کش��ور است که البته 
ریش��ه های این مسئله در دوره های پیش��ین، مانند دوره ریاست  
جمهوری باراک اوباما با راهبرد هدایت از پشت یا رهبری از پشت 
نیز قابل مش��اهده اس��ت. محمد جمشیدی در ادامه صحبت های 
خ��ود به نقش جمهوری اس��المی ایران در اف��ول ایاالت متحده 
اش��اره کرد و گفت: در دوره اخیر یعنی بعد از سال ۱۹۸۰، ایران 
نقش مؤثری در افول آمریکا داش��ته اس��ت. وی در ادامه با اشاره 
به کنش��گری های ای��ران در منطقه و در گیر ش��دن آمریکایی ها 
در جنگ ه��ای منطقه بع��د از حادثه ۱۱ س��پتامبر و هفت هزار 
میلی��ارد دالری که این کش��ور در منطقه هزینه  ک��رده ، گفت: 
عامل باز دارنده ای که توانس��ت آمری��کا را در منطقه گرفتار کند 

ایران بود.
وی اف��زود: آمریکایی ه��ا ب��ا ورود به منطقه به دنب��ال به چالش 
کشاندن ایران بودند اما قابل مشاهده است که آنها به آن اهدافی 

که داشتند نرسیده اند.
جمش��یدی در ادامه گف��ت: با وجود اینک��ه آمریکایی ها در حال 
حاض��ر با ضعف راهب��ردی مواجه ش��ده اند و دوران افول خود را 
سپری می کنند، ایران نباید از اینکه موجب افول این کشور شده 
خوش��حال باشد و به این فکر باش��د که آمریکا دیگر نمی تواند به 

پیکره این کشور ضربه وارد کند.
وی در ادامه گفت توس��ل آمریکایی ها به سیاست تحریم نشان از 
این مس��ئله دارد که نظم اقتصادی آنها نیز با چالش رو به  رو شده 
اس��ت. وی در پایان خاطر نشان کرد که ایران باید از این مسائل 
آگاهی داش��ته باشد و ابزار های سیاس��ت خارجی خود را تقویت 

کند.  فارس 

کارشناس مس��ائل تحریم با بیان اینکه تحریم جدید 
علیه شرکت های نفتی تاثیر اقتصادی بر کشور ندارد و 
تنها اثر سیاسی دارد، گفت: بازگشت آمریکا به برجام 

بدون رفع تمام این تحریم ها بی معناست.
مس��عود براتی، درب��اره تحریم های ت��ازه خزانه داری 
آمری��کا علیه وزیر نف��ت و تعدادی دیگ��ر از مقامات 
صنع��ت نفت کش��ورمان گفت: تحری��م جدیدی که 
ایاالت متحده آمریکا روز گذش��ته در رابطه با شرکت 
ملی نف��ت و مدیران آن اعمال ک��رد در واقع تکمیل 
کننده تحریم ش��رکت های نفتی و ش��رکت های تابعه 
آنه��ا بود. در ای��ن تحریم برخی مدی��ران نفتی مانند 
وزی��ر نف��ت، مدیر عامل ش��رکت نیک��و و مدیرعامل 
شرکت ملی نفت که قباًل تحریم نبودند نیز به لیست 

تحریم ها افزوده شدند.
وی با اش��اره به خروج یک جانب��ه آمریکا از برجام و 
اعمال تحریم های نفتی این کش��ور علیه صنعت نفت 
ایران، اظهار داش��ت: بعد از خروج آمریکا از برجام در 
سال ۹۷، تحریم هایی که در برجام تعلیق شده بودند 
بازگردانده ش��دند در ابتدا در یک دوره شش ماهه به 
تعداد محدودی از کش��ورها اجازه خرید نفت از ایران 
داده ش��د اما از اردیبهشت سال ۹۸ تمام فروش نفت 
ایران تحریم شد. مهمترین کارکرد شرکت ملی نفت، 

فروش نفت و کسب درآمد ارزی از این طریق است.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: از اردیبهشت ۹۹ 
ب��ه بعد فروش نفت ما به ش��دت کاه��ش یافت اما با 
ایجاد س��از و کار دور زدن تحریم دوباره فروش نفت 
افزایش یافت خصوصاً بعد از اینکه ایران به طور جدی 
از بهمن ۹۸ ، اجرای FATF را کنار گذاش��ت فروش 
نفت رش��د قابل توجهی داش��ت. پیام ای��ن کار برای 
خارجی ها این بود که ایران تصمیم جدی گرفته است 

که دور زدن تحریم ها را دنبال کند.
براتی افزود: در شرایط فعلی آمار خوبی از فروش نفت 
ایران منتشر می شود، حجمی که در حال حاضر ایران 
می تواند نفت یا فراورده های نفتی بفروشد با استفاده 
از روش ه��ای دور زدن یا بی اثر ک��ردن تحریم مانند 
اس��تفاده از شبکه ها و ضوابط پوشش��ی و استفاده از 
ب��ورس انرژی ب��رای فروش نف��ت در رینگ صادراتی 
اس��ت که ای��ن اقدامات باعث بی اثر ش��دن تحریم ها 
ش��ده است. مجموعه این اقدامات باعث شده که ما از 

تحریم فروش نفت و فراورده های نفتی مصون شویم. 
بنابرای��ن اگ��ر تحریم جدیدی نیز اعمال ش��ود که از 
نظ��ر جنس همان تحریم های قبلی اس��ت اثر زیادی 
در فروش نفت و فرآورده های نفتی ایران ندارد. ما در 
فروش نفت به مرز شکستن تحریم نزدیک شده ایم و 
پیش بینی می ش��ود در آینده نزدیک در فروش نفت 
به رقم قابل توجهی برس��یم؛ مش��ابه این تجربه را در 
س��ال ۹۱ نیز داشتیم در این سال در حالی که آمریکا 
تالش داشت صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما 
در زم��ان مذاکرات ژنو صادرات نفت ما در حدود یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.
برات��ی با بیان اینکه تحریم ه��ای جدید آمریکا از نظر 
اقتصادی اثر زیادی بر کش��ور ندارد، بیان داشت: این 
تحریم ه��ا از جنب��ه روانی و یا سیاس��ی چند کارکرد 
دارد. کارک��رد اول این اس��ت که آمری��کا اعالم کرد 
همچن��ان بر تحریم ها مصمم اس��ت، مخاطب آن نیز 
ش��رکت هایی هس��تند که با ای��ران کار می کنند اما 
آمری��کا عماًل از آن قله ای که می توانس��ت اثر زیادی 
ب��ر اقتصاد ایران بگ��ذارد عبور ک��رده و نمی تواند اثر 
جدی ای در شبکه های پوششی ایران بگذارد. کارکرد 
دوم این تحریم جدید این اس��ت که طبق براوردهای 
جدید احتماالً ش��خص بایدن رأی خواهد آورد و باب 
مذاکره بار دیگر باز خواهد شد؛ در صورت رأی آوردن 
ترامپ نی��ز ب��راورد آمریکایی ها این اس��ت که ایران 
پ��ای میز مذاکره خواهد آمد. ب��ه همین دلیل آمریکا 
به دنبال این اس��ت که با وض��ع تحریم های تازه علیه 
ایران، امتیازات بیش��تری را در آن مذاکرات احتمالی 
به دس��ت بیاورد و روی این موضوع س��رمایه گذاری 

کرده است. 
تحریم هایی که در شرایط فعلی اثری بر اقتصاد ایران 
ندارد اما هر کدام از آنها هنگام مذاکره می تواند برای 

دولت آمریکا یک برگه امتیاز باشد.
وی ادامه داد: کارکرد سیاسی دیگر این تحریم ها این 
است که آمریکایی ها با این کار دیوار تحریم را تحکیم 
می کنند. این اصطالحی اس��ت که آمریکایی ها به این 
مدل تحریم ها اختصاص داده اند. مثاًل فروش نفت را 
یک بار به بهانه حمایت مالی ایران از تروریس��م و یک 
ب��ار به دلیل همکاری با س��پاه تحری��م می کنند و به 
بهانه های مختلف این تحریم را برروی کاغذ می آورند؛ 

در این ش��رایط اگر بخواهد مذاکرات جدیدی ش��کل 
بگی��رد، باید بر روی برداش��تن تک تک این تحریم ها 
مذاکره ش��ود و تمام این تحریم ها ب��رای آمریکا یک 
برگه امتیاز اس��ت. آمریکایی ها همچنین معتقدند اگر 
دیوار تحریم را مستحکم تر کنند دولت های بعدی نیز 
باید این مسیر را پیش بگیرند. بعید هم نیست که اگر 
دولت بعدی دموکرات باش��د ب��دون پرداختن به این 

مسئله ادعای بازگشت به برجام را مطرح کنند.
این تحلیلگر مسائل تحریم خاطرنشان کرد: دولت های 
دموکرات که اه��ل نیرنگ هس��تند نمی توانند بدون 
برط��رف ک��ردن ای��ن تحریم هایی که بع��د از خروج 
آمریکا از برجام اعمال ش��ده است ادعای بازگشت به 
برجام کنند؛ در داخل نیز نباید این تصور ایجاد ش��ود 
که در صورت بازگش��ت آمریکا به برجام تمام شرایط 
به س��ال ۹۷ باز می گردد و ب��دون تعیین تکلیف این 
تحریم ها ایران نیز به تعهدات برجامی بازگردد. بایدن 
نیز تاکن��ون در صحبت هایی که درب��اره برجام کرده 
صحبت��ی از اقدامات تحریمی ای ک��ه ترامپ در این 
م��دت انجام داده - که بیش از ۶۰ اقدام تحریمی اعم 
از شناس��ایی نهادهایی جدید، تعدادی دستوراجرایی 
جدید و …اس��ت- سخنی به عمل نیاورده است؛ اگر 
این تحریم ها غیرفعال نشوند بازگشت ایران به برجام 
عماًل بی معنی است. این موضوع می تواند ابزاری برای 
فریب ایران باش��د و طرف ایرانی باید هشیار باشد. ما 
مهارتی به دس��ت آورده ای��م که از قله تحریم ها عبور 
کرده ایم حتی کش��ور چین به صورت رس��می خرید 
نفت از ایران را اعالم می کند این بدان معنی است که 

تحریم ها دیگر آن اثر قبلی را ندارد.
وی گفت: یکی از فریب هایی که ممکن اس��ت دولت 
آمریکا پیش بگیرد این اس��ت که تحریم های جدید، 
موضوع جدیدی است و باید برای آن مذاکره جدیدی 

صورت گیرد.
این کارش��ناس مسائل تحریم در پایان درباره رویکرد 
احتمال��ی ایران در صورت برنده ش��د ج��و بایدن در 
انتخاب��ات آمریکا، گفت: ایران به هیچ وجه نباید برای 
بازگش��ت آمریکا ب��ه برجام ابراز تمای��ل کند چرا که 
اقتص��اد ما در ح��ال عبور از تحریم اس��ت و نباید در 
فضای خارجی اش��تیاقی به بازگشت آمریکا به برجام 
نشان دهیم و حتی باید تعهدات برجامی مان را کاهش 
داده و به صفر برس��انیم. هر زم��ان که آمریکایی ها از 
ایران درخواست کردند باید شرط برداشته شدن تمام 
تحریم هایی که بعد از برجام رخ داده اس��ت و تأمین 
خس��ارت هایی که آمریکا به واسطه خروج از برجام به 

ایران زده است را در نظر بگیریم. مهر 

   ۳دلیلآمریکابرایاعمالتحریمهایجدید

نفتیعلیهایران

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان


