
مهمترین ترس برخی کشورهای 
منطقه بازگشت بایدن به برجام است

ریی��س مرک��ز مطالع��ات بینالملل��ی و منطقهای 
دانش��گاه جرج ت��اون آمریکا در قط��ر تاکید کرد: 
مهمترین ترس برخی کشورهای منطقه از انتخاب 
بایدن، بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هستهای 

با ایران است.
مهران کامروا درباره تاثیر شکست دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری بر تحوالت خاورمیانه 
گفت: کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس تقریبا 
جزو آخرین کشورهایی بودند که پیروزی جو بایدن 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا را تبریک 
گفتن��د و در مس��ابقه تبریکگویی نس��بت به دیگر 

کشورها و متحدان آمریکا عقب ماندند.
وی ب��ا بیان اینکه عربس��تان س��عودی تقریبا جزو 
آخرین کش��ورهایی بود که به بایدن تبریک گفت، 
اظهار داشت: قطر تقریبا جزو اولین کشورهایی بود 
که پیروزی بایدن را تبریک گفتند. آنها دلخوش��ی 
از ترامپ نداش��تند چراک��ه او در میان منازعه بین 
دوح��ه و ریاض، جان��ب عربس��تان را گرفته بود و 
گفت��ه بود قطر باید حمایتش را از تروریس��م پایان 
دهد و ریاض و ابوظبی طرح این سخن را از ترامپ 

خواسته بودند.
این کارش��ناس ارش��د جهان عرب با بی��ان اینکه 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس موض��ع متحد و 
یکس��انی درباره ترامپ یا بایدن نداش��تند، تصریح 
کرد: عربستان سعودی و امارات میخواستند ترامپ 
پیروز انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��ود و پیروزی 
بایدن را به منزله بازگش��ت به دوران باراک اوباما، 
کاهش تنش میان ایران و آمریکا و بهبود مناسبات 

تهران و واشنگتن تلقی میکنند.
کام��روا با اش��اره ب��ه نگاه بای��دن به کش��ورهای 
عرب��ی عنوان کرد: جو بایدن هش��ت س��ال معاون 
باراک اوباما بود و براس��اس قانون اساس��ی معاون 
رئیسجمهوری باید تابعی از رئیس جمهوری باشد. 
م��ا هن��وز نمیدانیم دکترین بایدن چیس��ت و تیم 
سیاس��ت خارجی او به چه ش��کلی خواهد بود. اما 
میتوان حدس زد که نگاه کمتر ایدئولوژیکی داشته 
باش��د و به کل منطقه و نه فق��ط اعراب نگاه کند.

 ایرنا 

از نگاه دیگران

گزارش

ترامپ در حالی که نتوانست آرای مورد نیاز را برای انتخاب 
شدن در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به دست 

بیاورد تحریمهایی را علیه ایران اعمال میکند.
وزارت خزان��ه داری آمریکا بیس��تم آبان ماه در جدیدترین 
اقدام خود ۴ شخص و ۶ نهاد مرتبط با ایران را در فهرست 

تحریمها قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا عالوه بر این چند شرکت مستقر 
در ای��ران، س��نگاپور، چین و هنگکنگ را نیز به فهرس��ت 

تحریمها اضافه کرده است.
پی��ش از ای��ن هم در پی فش��ار کارزار حداکث��ری آمریکا 
علیه ایران، ترامپ در آس��تانه انتخاب��ات آمریکا، وزیر نفت 
کش��ورمان را به همراه برخی از هم��کاران و فعالیت نفتی 
ایران را تحریم کرد. تحریمهایی که به نظر میرس��د تمامی 
ندارد. اکنون که ترامپ نتوانست در انتخابات آمریکا  آرای 
مورد نیاز خود را به دس��ت بیاورد و جو بایدن رقیب حزب 
دموکرات��ش از او پیش��ی گرفت، همچن��ان در حال اعمال 

تحریمهایی علیه ایران است.
هرچند ترامپ انتخابات آمریکا را قبول ندارد و مدعی است 
که در آن تقلب ش��ده اس��ت، اما به نظر میرس��د که سعی 
دارد عصبانی��ت خود را با اعمال تحریمهای دقیقه نودی بر 

سر ایران خالی کند.

تحریمهای آمریکا کافی نبود؟
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نهم نوامبر ۱۹ آبان، 
در گفتوگو با بیبیس��ی فارسی، درباره اثربخشی تحریمها و 
سیاست فش��ار حداکثری دولت آقای ترامپ، گفت همین 
ک��ه گفتهاند در ۷۰ روز آینده هر هفته یک س��ری تحریم 
جدی��د علیه ایران وضع خواهند کرد، نش��ان میدهد که تا 
حاال فشار حداکثری نبود که هنوز میشود تحریم جدیدی 
وضع کرد.  بولت��ون درباره احتمال لغو تحریمهای ایران از 
سوی جو بایدن، رئیس��جمهوری منتخب آمریکا، گفت که 
او در صورت تمایل قادر خواهد بود به محض اس��تقرار در 

کاخسفید همه تحریمها را لغو کند.
جان بولتون، مش��اور سابق امنیت ملی آمریکا، میگوید جو 

بایدن اگ��ر بخواهد میتواند تمامی تحریمهای وضع ش��ده 
از س��وی دول��ت دونالد ترامپ علیه ای��ران را با یک فرمان 
اجرای��ی لغو کند. او همچنین معتقد اس��ت ک��ه مقابله با 
حکومت ایران باید تشدید شود و در حقیقت سیاست فشار 
حداکث��ری آق��ای ترامپ هم به علت آن که خیلی ش��دید 

نبوده ناکارآمد شده است.
حسن هانی زاده کارش��ناس مسائل بین الملل در گفتوگو 
با باش��گاه خبرنگاران ، با اش��اره به اظهارات بولتون، گفت 
که واشنگتن  همه ش��خصیتهای تاثیرگذار ایران را تقریبا 
تحری��م کرده و دیگ��ر چیزی نمانده ک��ه بخواهند تحریم 
کنند، به نظر میرس��د که این تحریمه��ا از روی عصبانیت 
است و ترامپ به خوبی میداند این تحریمها ظاهری است و 
تاثیر چندانی ندارد. این کارشناس مسائل بین الملل معتقد 
اس��ت که جان بولتون یک ش��خصیت افراطی است که در 
تش��دید تحریمهای دولت ترامپ علیه ایران، نقش داش��ته 
است و اختالف بولتون با ترامپ شخصی است، اما به لحاظ 
رویکرد و سیاس��ت نسبت به ایران، قطعا بولتون افراطیتر و 

شدیدتر نسبت به ایران عمل میکند.

اصاًل چیزی برای تحریم مانده است؟
بیژن زنگنه وزیر نفت کش��ورمان ۱۹ آبان، در صحبتهایی 
پایان��ی خ��ود در واکنش به تحریمهای اخی��ر آمریکا علیه 
مدیران ارش��د نفتی گفت که ترامپ در روزهای آخری که 
در کاخ سفید است، تعدادی از مدیران ارشد نفت را به بهانه 
حمایت از تروریست تحریم کرده است، ما قربانی تروریست 
هستیم، اما حامی آن نیستیم. ما دشمن تروریست هستیم 
و ب��ه این دلی��ل با ترامپ مخال��ف بودیم و هس��تیم. او با 
بی��ان اینکه این تحریمها نوع��ی انتقامجویی و کینهجویی 
اس��ت وگرنه تأثیری ندارد، گفت که  امروز برخیها نوشتند 
س��یالبی از تحریم در راه اس��ت! اصاًل چیزی برای تحریم 
نمانده است؟! هر چیزی هست را تحریم کردند. مگر اینکه 

همکاران ما در بخش خدمات را هم تحریم کنند.
وزیر نفت کشورمان تاکید کرد که نه ما از تحریم میترسیم 
نه تأثی��ری در کار ما دارد، فقط عزمم��ان را برای خدمت 

ب��ه مردم راس��ختر میکند. افتخار ما این اس��ت خدمتگزار 
مردم هستیم و محکم پای مردم ایستادیم. همانگونه که در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشتم جان، مال و آبرویمان 
را فدای ملت و س��ربلندی ایران میکنیم. همیش��ه از خدا 
میخواهم آخریم لحظهه��ای زندگیام با آرامش از این دنیا 
بروم، کسی آرامش دارد که قلب و دلی آرام دارد و به دنیا 

دل نبسته باشد.
رهب��ر معظم انق��الب در دهم م��رداد ماه امس��ال در روز 
عی��د قربان، تحریمی ک��ه آمریکاییها علی��ه ملّت ایران به 
کار گرفتهان��د را یک جنایت خواندن��د و فرمودند: در این 
تردیدی نیست، یک جنایت بزرگی است که اینها علیه یک 
ملّت به کار میگیرند؛ حاال ظاهرش این است که علیه نظام 
جمهوری اسالمی است، اّما در واقع علیه همهی ملّت ایران 
ای��ن جنایت را دارند اینها انج��ام میدهند. در این باره من 
چند نکته را میخواهم عرض بکنم؛ یک نکته این اس��ت که 
هدف اینها از این کار چیست؛ یک هدف کوتاهمّدت دارند، 
یک ه��دف میانمّدت دارند، یک ه��دف بلندمّدت دارند، و 

یک هدف جانبی.
ایش��ان در ادامه در مورد هدف کوتاهمّدت آمریکا، گفتند 
که هدف کوتاهمّدت آنها این اس��ت که مردم را به س��توه 
بیاورند؛ ملّت ایران به س��توه بیایند، خسته بشوند، آشفته 
بش��وند و در مقابل دستگاه حکومت بایس��تند؛ این هدف 
اّول آنهاس��ت. میخواهند این قدر فش��ار بیاورند که مردم 
را به س��توه بیاورند تا موجب بش��ود مردم در مقابل نظام، 
در مقابل حکومت و دولت بایس��تند. این هدف کوتاهمّدت 
اینهاست؛ لذا میبینید که هم پارسال گفتند، هم پیرارسال 
گفتند، هم امسال گفتند: »تابستان داغ«؛ داغ یعنی مردم 
بیایند در مقابل نظام ایستادگی کنند. حاال خودشان مبتال 

به تابستان داغ شدهاند.
رهبر معظم انقالب درباره هدف میانمّدت آمریکا، فرمودند: 
هدف میانمّدت آنها این است که با این تحریم از پیشرفت 
کشور مانع بشوند؛ عمدتاً پیشرفت علمی. اینها را گفتهاند، 
اینها حدسّیات من و تحلیل من نیست، اینها حرفهایی است 
که البهالی اظهارات خودشان -چه سیاستمدارانشان، چه 
آنهایی که در اندیشکدهها دارند کار میکنند، اندیشکدههای 
سیاس��ی و امثال اینها- به زبان آوردهاند، اینها را گفتهاند. 
هدف این است که با این تحریم، محدودیّتهایی ایجاد کنند 
که کشور پیشرفت نکند و به خصوص در زمینههای علمی 
پیشرفت انجام نگیرد. حّتی گفتهاند و تصریح کردهاند که 
این ش��هادتهایی هم که انجام گرفت -شهدای هستهای و 
مانند اینها- برای این بود که پیش��رفت علمی کشور ایران 

عقب بیفتد. این هم هدف میان مّدت اینهاست.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای درباره هدف بلندمّدت آمریکا، 
گفتند: هدف بلندمدتش��ان هم به ورشکس��تگی کشاندن 
کش��ور است، به ورشکستگی کش��اندن دولت است؛ یعنی 
متالشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور، که 
طبع��اً اگر اقتصاد یک کش��وری بکلّی از هم فرو پاش��ید و 
متالش��ی ش��د، ادامهی حیات برای او ممکن نیست، هدف 

نهاییشان این است و میخواهند این کارها را هم بکنند.
مق��ام معظم رهبری درباره ه��دف جنبی آمریکا، فرمودند: 
هدف جنبیای هم دارند که میخواهند به این وسیله رابطهی 
جمهوری اس��المی را با دس��تگاهها و نیروهای مقاومت در 
منطقه قطع کنند؛ چون میدانند جمهوری اسالمی هر چه 
بتواند به اینها کمک میکند، حمایت میکند؛ اینها میخواهند 
این رابطه را قطع کنند. اینها هدفهای دش��من اس��ت که 
اصاًل وارد ش��ده برای اینکه این کارها را انجام بدهد؛ البّته 
باید گفت »شتر در خواب بیند پنبهدانه«؛ دنبال این است 
که این سه هدف را -کوتاهمّدت، میانمّدت، بلندمّدت- در 

کنار هم انجام بدهد که الحمدهلل ناکام شده.
ایش��ان در ادامه فرمودن��د: البته تحریم مش��کالتی ایجاد 
کرده؛ در این ش��ّکی نیست. همهی مشکالت هم مربوط به 

تحریم نیس��ت؛ مقداری مربوط به ضعفهای ما در مدیریّت 
کش��ور اس��ت، مقداری هم در این اواخر مرب��وط به کرونا 
است، مقداری هم مربوط به تحریم است؛ مشکالت هست؛ 
]مثل[وضع معیش��ت مردم که حاال م��ن بعد برمیگردم به 
این قضّیه. مش��کالتی وجود دارد، اّما آنچه آنها میخواستند 
نش��ده و نخواهد ش��د؛ آن چیزی که آنها در ذهنشان بوده 
نش��ده، این خواب آشفتهی این دشمن خبیث تعبیر نشده. 
اتّفاقاً همین تعبیر نشدن این خواب و تحّقق نیافتن مقاصد 
اینه��ا را هم خودش��ان اعتراف میکنن��د؛ االن در خبرهای 
فراوان��ی ک��ه از جاهای متع��ّددی -از غ��رب، از آمریکا، از 
اروپا- میرسد، و افرادی که در همین اندیشکدهها مشغول 
کارند، دارند اعتراف میکنند و میگویند فشار شدید تحریم 
و ش��ّدت عملی که آمریکا به خرج داد، به مقصود نرس��ید 
و نتوانس��تند آن کاری که در مورد ایران میخواستند انجام 
بدهند انجام بدهند. ای��ن نکتهی اّول؛ بنابراین تحریم یک 
جنایتی بود با این هدفها و دش��من به این هدفها بحمداهلل 

نرسیده و نخواهد رسید.
حس��ن هانی زاده کارشناس مس��ائل بین الملل، گفت که 
تحریمهای��ی که در دقیق��ه نود ترامپ علی��ه ایران اعمال 
میکند ناشی از کینه شخصی او نسبت به ایران است، حتی 
این گونه تحریمها در فضایی انجام ش��د که ترامپ در حال 
خروج از کاخ سفید است، اگرچه این گمانه زنی هنوز کامال 
دقیق نیست، ولی احتمال اینکه ترامپ از کاخ سفید خارج 
ش��ود بسیار باالست، چراکه شکست ترامپ موجب شد که 
او به شدت نس��بت به فضای جامعه جهانی، ایران، چین و 

روسیه خشمگین و کینه دار شود.
او ب��ا بیان اینکه تحریمهایی که علیه ایران اعمال ش��ده و 
تحریمهایی که در آینده اعمال میش��ود از نوع تحریمهایی 
اس��ت که خیلی موثر نخواهد بود، گفت که ترامپ هر چه 
تحریمها را ش��دیدتر کند، طبیعتا آقای ج��و بایدن پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری در آینده تصمیم جدی تری در 
م��ورد لغو این تحریمها خواه��د گرفت. ترامپ اکنون مورد 

تمسخر جامعه جهانی قرار گرفته است.
هانی زاده در ادامه گفت که همه نهادهای ایران در طول ۴ 
سال گذشته توسط تیم ترامپ تحریم شدند و چیزی باقی 
نمانده اس��ت که او بخواهد اعمال کند، در آینده هم برخی 
از نهادهای دیگر نظامی، امنیتی و سیاسی هم مورد تحریم 
ق��رار خواهند گرفت و هر چه به نظر تیم ترامپ برس��د در 
مورد ایران به ترامپ برای اعمال تحریمهای جدید القا می 
کنند؛ بنابراین این تحریمها ممکن اس��ت طی ۲ ماه آینده 
ادامه یابد و ش��دیدتر ش��ود، اما این اقدامات جز آبروریزی 
ب��رای ترامپ  چیزی ندارد. در واقع ترامپ حیثیت خود را 

به چوب حراج گذاشته است.
منابع آگاه به یک رسانه انگلیسی گفتهاند تحلیلگران هدف 
ای��ن اقدام را ک��ه قبل از انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا 
اتخاذ میش��د یک��ی از اقدامات دولت ترامپ برای دش��وار 
کردن بازگش��ت به برجام برای دولت بعدی آمریکا عنوان 
کردن��د. دولت آمریکا بعد از خ��روج از »برنامه جامع اقدام 
مش��ترک« یا برجام تحریمها علیه ایران را از س��ر گرفت و 
به سیاستهایی تحریکآمیز علیه ایران، از جمله ترور سردار 

قاسم سلیمانی روی آورده است.
ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست 
موس��وم به »کارزار فشار حداکثری« ایران را به حضور پای 
میز مذاکره برای رس��یدن به »توافق��ی بهتر« -به زعم او- 
مجاب خواهد کرد. دولت آمریکا با گذش��ت بیش از ۲ سال 
از ای��ن وع��ده در تحق��ق آن ناکام ماند و ب��ه همین دلیل 
ترامپ از س��وی گروههای مختلف در آمریکا آماج انتقادات 
ق��رار گرفت. منتق��دان ترامپ او را به نداش��تن راهبرد در 
قبال ایران، تشدید بیمورد تنشها با این کشور و جدا کردن 

مسیر آمریکا از متحدانش متهم کردهاند.
  باشگاه خبرنگاران 
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تحریم های دقیقه نودی ترامپ 
و کینه او از ایران

اصالح برجام یک خواسته فراحزبی در واشنگتن است
ی��ک دیپلمات آمریکایی گفته که آمریکا بدون اصالح برجام به این توافق 
هستهای بازنخواهد گشت و این یک خواسته فراحزبی در واشنگتن است. 
الی��وت آبرام��ز در مصاحبهای با خبرگزاری ام��ارات گفت: فکر میکنم از 
جانب ایاالت متحده هیچ تمایلی برای بازگش��ت به برجام بدون تغییر یا 

اصالح آن وجود ندارد. فکر میکنم در این خصوص یک موضع فراحزبی در 
آمریکا وجود دارد. وی اضافه کرد: حتی اگر کسی این توافق را  در سال ۲۰۱۵ 

دوست داشت، دیگر این مسئله در سال ۲۰۲۱ کارآیی ندارد و الزم است تغییراتی 
در توافق اعمال ش��وند. بنابراین، فکر میکنم مسئله مثل روز اول نیست. آبرامز در 
ادامه با بیان این ادعا که فش��ار حداکثری علیه ایران کارساز بوده گفت: اگر از این 
اهرم فشار استفاده شود میتوان آنها را به پذیرش کارهایی مانند تغییر رفتارهایشان 

در منطقه، در زمینه موشکی و در زمینه برنامه هستهای واداشت.  فارس 

اظهارات ضد ایرانی ملک سلمان در نشست هیئت دولت عربستان
پادشاه س��عودی در نشست هیئت دولت عربس��تان بار دیگر ایران را به 
دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از تروریسم متهم کرد. 
س��لمان بن عبدالعزیز مدعی حمالت پهپادی و موش��کی یمن به سمت 
غیرنظامیان س��عودی و اماکن غیرنظامی ش��د و گف��ت که این حمالت 

یمنیه��ا با حمایت ایران صورت میگی��رد. او در ادامه ادعاهای واهی خود 
علیه ایران، این کش��ور را به تالش برای در اختیار گرفتن س��الحهای کشتار 

جمعی متهم کرد و از جامعه جهانی خواست تا در برابر تهران مواضعی قاطع اتخاذ 
کند. ملک سلمان در این نشست به تحوالت سوریه نیز اشاره کرد و گفت: بحران 
این کش��ور باید از راه مسالمت آمیز طبق قطعنامه ۲۲۴۵ و براساس بیانیه ژنو-۱ 
حل شود. وی اظهار داشت: ریاض در کنار دولت و ملت عراق قرار دارد و برای دور 

نگه داشتن این کشور از جنگ و تروریسم اقدام می کند. صداوسیما 

درصورت توافق جدید هم وضعیت ایران تغییر نمیکند
وزیر انرژی رژیم صهیونیستی که پس از اعالم رسانه های آمریکا مبنی 
ب��ر پیروزی نماینده دموکراته��ا در انتخابات آمریکا چند بار علیه ایران 
اظهاراتی را مطرح کرده اس��ت، در ادعای جدید خود به مسئله برجام 
پرداخ��ت. ووال اش��تاینیتس در این خصوص ادعا ک��رد که اگر دولت 

احتمالی »جو بایدن« نماینده دموکراتها با ایران توافق کند، ایران ضعیف 
باقی خواهد ماند. وی در ادامه همچنین مدعی ش��د که ایران در وضعیتی 

دشوار قرار دارد و حتی اگر توافق هسته ای دیگری با دولت جدید آمریکا منعقد 
کن��د، وضعیت ایران تغییری نخواهد کرد. او پیش��تر در مصاحبه ای در ارتباط با 
انتخابات آمریکا گفته بود: اینکه مردم از باخت دوس��ت واقعی اسرائیل، کسی که 
هنگام تهدید ایران در کنار اس��رائیل ایستاد و اورشلیم را به عنوان پایتخت ابدی 

ما شناخت، خوشحال شوند کامال غیراخالقی است. تسنیم 

روزنامه انگلیسی:

جانسون به دنبال بازگرداندن بایدن به 
برجام است

یک روزنامه انگلیسی با اشاره به اظهارات روز گذشته نخستوزیر انگلیس درباره »جو بایدن« 
گف��ت که بوریس جانس��ون در صدد اعمال فش��ار به بایدن برای بازگرداندن واش��نگتن به 

برجام است.
روزنامه انگلیس��ی »آی نیوز« با اش��اره به اظهارات جانس��ون در پارلمان و گفتوگوی تلفنی 
اخیر وی با »جو بایدن« گزارش کرد که احتماالً جانسون در صدد است در پشت صحنه به 

بایدن فشار آورد تا مجدداً به برجام بازگردد.
طبق این گزارش، جانس��ون در خصوص گفتوگوی تلفنی خود با بایدن گفت که گفتوگوی 
این هفته با رئیس��جمهور منتخ��ب آمریکا دلپذیر بود و وی متعهد ش��د که به همان روال 
گذش��تهای بازگردیم که قباًل بر اس��اس آن همکاری میکردیم. طبق این گزارش، جانسون 
در صدد اس��ت زمانیکه بایدن ریاس��تجمهوری آمریکا را به دس��ت گرفت، با وی در زمینه 
موضوعاتی چون تغییرات اقلیمی، اتحاد ناتو و توافق هستهای ایران همکاری کند. جانسون 
در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان تصریح کرد:  یکی از شایستگیهای گفتوگوی بسیار عالی 
که روز گذش��ته با رئیسجمهور منتخب بایدن داشتم، تأکید بر این مسئله بود که ما بشدت 
توافق داشتیم که بار دیگر پادشاهی متحده و ایاالت متحده میبایست کنار یکدیگر بایستند 
و از ارزشهایمان در سراسر جهان حمایت و دفاع کنیم. از حقوق بشر دفاع کنیم، از تجارت 
جهان��ی آزاد دفاع کنیم، از ناتو دفاع کنی��م و با یکدیگر علیه تغییرات اقلیمی مبارزه کنیم. 

میتوانم بگویم گفتوگوی دلچسبی بود و مشتاق گفتوگوهای بیشتر هستم. فارس 

نخس��ت وزیر پاکس��تان ب��ا تاکید بر اینک��ه منتظر دیدن سیاس��ت آتی 
کاخس��فید در قبال ایران، خاورمیانه و تحوالت ش��بهقاره اس��ت، افزود: 
س��ازش دولت آتی واش��نگتن با تهران و حتی تبعیت جو بایدن از توافق 
هس��تهای به سود پاکس��تان است و باعث هموار ش��دن مسیر تجارت با 

تهران میشود.
عمرانخان  در گفت وگو با شبکه پاکستانی جی.ان.ان درخصوص تحوالت 
منطقه، افغانس��تان، روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس، توطئه عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اوضاع آمریکا و ارزیابی سیاستهای آتی 

دولت جدید واشنگتن پس از اعالم پیروزی  بایدن سخن گفت.
وی درب��اره جنجال پس��ا انتخابات در آمری��کا و زورآزمایی دونالد ترامپ 
ب��رای ماندن در قدرت به رغم باخت با فاصله دور از بایدن، گفت: جامعه 
آمریکا تقسیم ش��ده و باید دید که سیاستمداران چگونه به این وضعیت 

رسیدگی میکنند.
عمرانخان ادامه داد: به نظر نمیرسد سیاست آمریکا در بحث افغانستان و 
خروج از این کش��ور تغییری پیدا کند بلکه ما معتقدیم جمهوریخواهها و 

دموکراتها در واشنگتن خواستار حل سیاسی بحران افغانستان هستند.

وی تاکید کرد: آنچه برای ما و پاکستانیها مهم است نحوه سیاست دولت 
آینده آمریکا در قبال تحوالت شبهقاره، کشمیر، نگاه آنان به ایران و حتی 

چگونگی تعامل با رژیم صهیونیستی میباشد.
بازگشت بایدن به برجام به سود پاکستان است

نخست وزیر پاکستان سیاستهای ترامپ در قابل مسائل خاورمیانه، تعامل 
با اس��رائیل و ایران را جنجال آفرین تعبیر کرد و افزود: آمریکاییها اکنون 
با دو چالش اصلی روبرو اس��ت، مخالفت ترامپ با نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری و تقسیم جامعه این کشور.
وی اظهار داشت: باید دید که سیاست آتی آمریکا چگونه خواهد بود، آیا 
آنان گرایش به سمت رژیم صهیونیستی خواهند داشت، این بحث اصلی 
است. وی تاکید کرد: بازگشت جو بایدن به برجام به سود پاکستان است 
زی��را این وضعیت به ما کمک میکند ک��ه همکاریهای دوجانبه تجاری با 

ایران را گسترش دهیم در این صورت به نفع دو کشور است.
نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت: در عین حال بسیار زود است که بخواهیم 
درباره سودمند بودن سیاست دموکراتها و یا جمهوریخواهها برای منطقه 
نظ��ر بدهیم اما پیروی بایدن از رویکرد ترامپ در بحث ایران، پاکس��تان 
را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نخست وزیر پاکستان درباره تنشزدایی در 
منطقه و رایزنیها با تهران و ریاض گفت: با ولیعهد سعودی صحبت کردم 
ک��ه یکی از اهداف آن پایان دادن به جنگ یمن بود و من به آنان تاکید 
کردم که جنگ را نمیتوانید خاتمه دهید. سپس با ایران صحبت کردم و 
البته ایرانیها آماده )تنش��زدایی( بودند اما بروز سوء تفاهمها باعث شد تا 

نتیجهای حاصل نشود. ایرنا 

  عمرانخان:

 تبعیت بایدن از برجام به سود 
پاکستان است

تمدید وضعیت اضطرار ملی 
در قبال ایران 

رئیس��جمهور آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال 
ای��ران را که در روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ یعنی ۱۰ روز 
پس از اش��غال النه جاسوسی آمریکا در ایران اعالم 

شده بود را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
دفتر سخنگوی کاخ سفید طی بیانیهای اعالم کرد 
دونالد ترامپ رئیس��جمهور آمریکا وضعیت اضطرار 
ملی در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید 

کرده است.
در این بیانیه تأکید ش��ده اس��ت که اعالم وضعیت 
اضط��راری در قبال ایران به ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ ]۱۰ 
روز پس از اش��غال النه جاسوس��ی آمریکا در ایران 

بازمیگردد و از آن زمان تاکنون ادامه یافته است.
دفتر سخنگوی کاخ س��فید در بخش پایانی بیانیه 
خاطرنشان کرده است که وضعیت اضطرار ملی در 
قبال ایران که در س��ال ۱۹۷۹ اعالم ش��ده است با 
وضعیت اضطراری اعالم شده در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ 
اس��فندماه ۱3۷۴ در دوران ریاست جمهوری بیل 

کلینتون متفاوت است. فارس  

تحویل روانامه سرکنسول جدید ایران 
در آستاراخان به مقام روس

مه��دی آکوچکی��ان سرکنس��ول جدید ای��ران در 
آس��تاراخان روانام��ه خ��ود را به مع��اون مدیرکل 
دپارتمان دوم آسیای وزارت خارجه روسیه تحویل 

داد.
مهدی آکوچکیان در مالقات با بارانف با اش��اره به 
اهمی��ت روابط ایران و روس��یه، بر لزوم گس��ترش 
روابط اقتصادی به ویژه ارتقای مناس��بات اس��تان 
های دو کشور تاکید و تقویت ارتباط بین مسئوالن 
و تج��ار ایران��ی و روس��ی و همچنی��ن گس��ترش 
همکاری های علمی و فرهنگی و دانش��گاهی را که 
موجب گس��ترش مناسبات با کشور روسیه میشود 

را از اولویت های کاری خود عنوان نمود. 
 باران��ف هم در این دیدار ب��ر آمادگی طرف روس 
جهت توسعه بیش تر همکاری ها به ویژه در حوزه 

اقتصادی تاکید کرد. مهر 

اخبار


