
درخواست آلمان و فرانسه از بایدن 
وزرای خارج��ه آلمان و فرانس��ه »ج��و بایدن« را 
رئیس��جمهور منتخ��ب خواندند و اب��راز امیدواری 
کردند اروپا و آمریکا بتوانند در دوره او، روابط خود 
را در حوزهه��ای مختل��ف بهبود بخش��ند و درباره 

موضوعات مختلف همکاری کنند.
ژان ای��و لودریان و هایکو ماس خواس��تار همکاری 
ب��ا جو بایدن برای دس��تیابی به ی��ک توافق جدید 
فرآتالنتیک ش��دند و اعالم کردند کشورهایش��ان 
ب��رای ای��ن هدف ب��ا جو بای��دن و کام��ال هریس 
هم��کاری خواه��د ک��رد. آنها ضمن رئیس��جمهور 
منتخب خواندن بایدن، وی را کس��ی دانستند که 

میتواند اتحاد ترنس آتالنتیک را ممکن کند.
دو مق��ام اروپای��ی در ادامه ابراز امی��دواری کردند 
آمریکا و روس��یه بتوانند توافق اس��تارت نو را برای 
بعد از فوری��ه ۲۰۲۱ تمدید کنند. لودریان و ماس 
در ارتب��اط با چین ه��م از دول��ت احتمالی بایدن 
خواس��تند در کنار اروپا برای برخورد موثر با آنچه 
»جسارت فزاینده« چین خواندند همکاری کنند و 
در عین حال مس��یرهای الزم برای همکاری با این 

کشور را باز بگذارند.  
وزرای خارج��ه آلمان و فرانس��ه در ادامه به ایران 
هم پرداختن��د و گفتند برای اطمین��ان از ماهیت 
صلحآمیز برنامه هستهای ایران، خواستار همکاری 
آمری��کا در ی��ک رویکرد مش��ترک هس��تند. آنها 
همچنین مدعی ش��دند این رویکرد برای مقابله با 
سایر چالشهایی که ایران برای امنیت این کشورها 

و منطقه ایجاد میکند، ضروری است. مهر 

سفیر ایران در روسیه مطرح کرد:
فرصت ۲ ساله ایران برای انطباق با 

استانداردهای جهانی در اوراسیا
س��فیر ایران در روس��یه با اش��اره به اینکه اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا بزرگترین فرصت اقتصادی برای 
کشور اس��ت، گفت: ایران دو سال برای رسیدن به 

استانداردهای جهانی فرصت دارد.
کاظ��م جالل��ی در همایش بی��ن الملل��ی اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در گفت وگوی ویدئو کنفرانسی، 
اظهار کرد: حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
گامی بلند در مسیر توسعه همکاریهای منطقهای و 
تجاری با همسایگان شمالی و تحقق یکی از اهداف 

اصلی سیاستهای کالن است.
وی افزود: درحال حاضر ۵۰ میلیون کانتینر از هند 
به چین و بالعکس صادر میش��ود و اولویت اول باید 

راه آهن رشت به آستارا باشد.
جاللی با اش��اره به اینکه راه آهن چابهار به زاهدان 
و زاهدان به بیرجند در ش��رق کشور هم از اهمیت 
باالیی برخوردار است، ادامه داد: اگر بخواهیم صرفاً 
ب��ه منابع داخل��ی اتکا کنیم و به س��رعت مطلوبی 

نرسیم در آینده دچار مضراتی میشویم.
س��فیر ایران در روس��یه تاکید کرد: امروزه گرایش 
آینده اقتصاد دنیا به س��مت شرق است و چین در 
حال تبدیل شدن به بزرگترین قطب اقتصادی دنیا 
اس��ت و تس��لط یک جانبه گرایانه آمریکا تضعیف 
ش��ده و نبای��د رویکرد به غرب را دوب��اره در پیش 
بگیریم. وی ایران را مرکز ارتباطات دنیا دانس��ت و 
افزود: اتحادیه اقتصادی اوراس��یا بزرگترین فرصت 
اقتصادی است که در یکسال اخیر در خدمت ما بود 
و ایران دو س��ال دیگر فرصت دارد استانداردهایش 

را منطبق با استانداردهای جهانی کند.
جاللی با اش��اره به انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
س��ال ۱۴۰۰، ادامه داد: باید مراقب باشیم با توجه 
به انتخابات دولت فرصت س��وزی نش��ود و در این 
راس��تا نیازمند تقویت بخش خصوص��ی و افزایش 
زیر س��اختها هس��تیم. وی همچنین گفت: یکی از 
ضعفه��ای ما این اس��ت که روابط ما با روس��یه از 

پشتوانه اقتصادی و فرهنگی برخوردار نیست.
مدیرعام��ل مناطق آزاد نیز در ادام��ه این همایش 
با اش��اره به مزیتهای نس��بی و رقابتی در بازار آزاد 
تج��اری از طریق ایجاد توازن تج��اری در صادرات، 
اظهار کرد: توس��عه بازار ب��رای واحدهای تولیدی، 
به��ره وری از منابع بهینه جه��ت تأمین و تقاضای 
داخل��ی را فراهم میکند. مرتضی بانک با بیان اینکه 
ش��اخصترین نمون��ه ای��ن گونه همکاریه��ا امضای 
بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان توسط ۱۵ کشور 
آسیا و اقیانوسیه، افزود: موافقت نامه ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا نیز یکی از مؤثرترین اقدامات در 
راستای توسعه بازار اش��تغال، بهبود حمل و نقل و 

تولید بوده که مورد نظر مقام معظم رهبری است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به امکانات و دستههای 
فعالین اقتصادی یک کش��ور به بازار ۸۷۰ میلیارد 
دالری این مجموعه ایجاد میشود، گفت: وجود این 
بازار تس��هیالت بس��یاری را برای فعاالن اقتصادی 

فراهم میکند. ایرنا 

اخبار گزارش

یک نشریه آمریکایی نوشت تندروهای ضد ایرانی در دولت 
ترامپ تالش می کنند تا پیش از پایان این دولت، حداکثر 
فشارهای ناشی از تحریم را علیه  ایران اعمال کنند اما این 

سوء نیت به سراغ خودشان خواهد آمد. 
دانی��ل الریس��ون در مقال��ه ای در نش��ریه محافظه کاران 
آمریکایی نوش��ت ت��الش تندروهای ض��د ایرانی در داخل 

دولت ترامپ و خارج از آن ناکام خواهد ماند.
تیل��ر کالیس" وکیل متخصص تحریم ه��ا، از دولت آینده 
بایدن خواسته است در داِم "دیوار تحریم ها" که تندروهای 
ض��د ایرانی پهن کرده اند اس��یر نش��ود: آن ب��ه اصطالح 
"س��یالب" تحریم هایی که برای هفت��ه های آینده تدارک 
دیده ش��ده اند، نیز دقیقا همین گونه است. این تحریم ها 
طراحی نش��ده اند تا رفتار ای��ران را تغییر دهند یا آن را از 
اقدام علیه منافع آمریکا بازدارد. بلکه، نکته کلی تحریم ها 

پهن کردن دام برای دولت بایدن است.
کالیس به تازگی در مقاله ای نوش��ته اس��ت دولت ترامپ 
ب��ر تالش هایش افزوده اس��ت تا جو بایدن را از پیوس��تن 
مجدد به برجام بازدارد و روابط ایران-آمریکا را به مناقش��ه 
ای پایان ناپذیر تبدیل کند. بالفاصله بعد از این که رس��انه 
ها، بایدن را پیروز انتخاب��ات اعالم کردند، دولت ترامپ از 
آمادگی خود برای اعمال به اصطالح "سیالب" تحریم هایی 
خبر داد که تا چند هفته  آینده  از راه  خواهند رسید. هم 
زمان، "الیوت آبرام��ز" نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و 

ونزوئال به اس��رائیل سفر کرد تا استراتژی مرتبط با تحریم 
ه��ا را با دولت نتانیاهو هماهنگ کن��د. به گفته یک منبع 
اس��رائیلی، "هدف آن اس��ت تا ۲۰ ژانوی��ه – زمان آغاز به 
کار دول��ت  بعدی آمریکا- تا حد امکان علیه تهران تحریم 

اعمال شود."
هی��چ یک از ای��ن اقدامات تعجب برانگیز نیس��ت. از زمان 
خ��روج آمری��کا از برجام، دولت ترامپ تالش کرده اس��ت 
اختالفات میان ایران و آمریکا، دایمی شود. به گونه ای که 
مانع از آن شود تا هر دولت بعدی بتواند به برجام بازگشته، 
یا با ایران توافق سیاس��ی جدیدی حاصل کند. آن چه که 
در این اس��تراتژی بیش از هر چیز دیگر به چشم می خود، 
ب��ه اصطالح "دی��وار تحریم ها" اس��ت، عبارتی که "مارک 
دوبوویتس" از بنیاد دفاع از دمکراسی  ابداع کرد، که هدف 
آن بازداش��تِن سیاسی هر گونه جانشین برای دولت آمریکا 
اس��ت تا ج��رات نکند به فکر رفع تحریم ه��ای ضد ایرانی 

باشد.
دولت ترامپ برای عملیاتی کردن "دیوار تحریم ها"، بخش 
های گس��ترده ای از اقتصاد ایران را ب��ه همراه بانک های 
بزرگ و شرکت های آن، تحریم غیر هسته ای کرده است؛ 

از جمله تحریم های مرتبط با امور "ضد تروریسم.
دول��ت بایدن عاقل  تر از آن اس��ت که اس��یر چنین دامی  
ش��ود. البته برای جبران خس��اراتی که دونالد  ترامپ )به 
ای��ران( وارد ک��رده و همچنین احیاء برجام – بر اس��اس 

پایبن��دی متقابل به تعهدات- گام های دِم دس��تی صورت 
نمی گیرد لذا دول��ت بایدن با همان بحرانی مواجه خواهد 
ش��د که پیش از نهایی ش��دن توافق برجام وجود داش��ت، 
یعنی ش��رایطی که در چارچوب آن برنامه هسته ای ایران 

متناسب با تحریم های آمریکا شکل گرفت.
تندروه��ای ضد ایرانی در داخل و همچنین خارج از دولت 
ترامپ، صراحتا گفته اند که هدفشان تداوم افزایش تحریم 
ها علیه ایران و بس��تِن دس��ت رئیس  جمهور بعدی است 
تا  مانع از پیوس��تن  دوباره وی به توافق هس��ته ای ایران 

شوند.
آنه��ا از چنین اقدامی به عنوان "دیوار تحریم ها" یاد کرده 
اند و از مانع تراش��ی خود بس��یار  مغرور بوده اند. مش��کل 
تندروه��ای ضد ایران این اس��ت که این  مس��اله را پنهان 
نکرده اند که بر اس��اس س��وء نیت اقدام می کنند؛ و قطعا 
بایدن باید بالفاصله برای مقابله با آن اقدام کند. بس��یاری 
از برنام��ه ریزی های جدید دولت ترام��پ، ظاهرا نهادها و 

همچنین ایرانی ها را مش��مول تحریم های غیر هسته ای 
می کند، و هدف اعالم ش��ده از اعمال این تحریم ها کمک 
به نابودی برجام بوده اس��ت. در این ش��رایط تحریم های 

هسته  ای عنوانی جدید دارند. 
برجام دارای مکانیس��م حل اختالفات بین طرف های امضا 
کننده اس��ت. این مکانیسم آنقدر صریح است تا دولت آتی 
بایدن بر اساس آن مجددا به این توافق بپیوندد و از آن به  
گونه ای استفاده کند تا هم ایران و هم آمریکا را به تعهدات 

کاملشان بازگرداند. 
اگ��ر بایدن مایل باش��د به تعهداتش عم��ل کند، می توان 
برج��ام را به صورت کامل احیاء  کرد. تندروهای ضد ایران 
برای کارش��کنی به منظور بازداش��تن بای��دن از برچیدن 
پویش "فش��ار حداکثری"، مجدانه در حال تالش هستند. 
اما اقدام آنها که براس��اس س��وء نیس��ت صورت می گیرد، 
قطعا به چیزی جز این منجر نخواهد  شد که "دیوار تحریم 

ها" نابود شده، فروخواهد ریخت.الف 

نشریه آمریکایی:

 تندروهای ضد ایرانی ناکام 
خواهند ماند

حق مجهز شدن به تسلیحات اتمی را محفوظ میداریم
وزیر مش��اور عربس��تان س��عودی در امور خارجه میگوید که ریاض حق 
مجهز ش��دن به تس��لیحات اتمی را در صورتی ک��ه ایران به یک قدرت 

هستهای تبدیل شود، محفوظ میدارد.
عادل الجبیر با اش��اره به این مس��ئله که ایران به یک قدرت هس��تهای 

تبدیل شده و دیگر کشورها نیز راه آن را ادامه خواهند داد، در ارتباط با 
مجهیز شدن به تسلیحات اتمی گفت: این یکی از گزینههاست مطمئنا.

او همچنین در ادامه گفت: عربس��تان سعودی تمام تالش خود را برای محافظت 
از مردم و س��رزمین خود خواهد کرد. الجبیر در این مصاحبه همچنین ادعا کرد: 
ما بر این باوریم که ایرانیها تنها تحت فشار جواب میدهند. او همچین در ارتباط 
با تغییرات که احتمال دارد در زمان ریاست جو بایدن نماینده دموکراتها صورت 

بگیرد، گفت: باید ببینیم. فارس 

بازگشت بایدن به برجام اشتباه است
س��فیر رژی��م صهیونیس��تی در واش��نگتن خطاب به ج��و بایدن گفت 
ک��ه دولت جدید آمریکا به جای نزدیک ش��دن به ایران بهتر اس��ت به 

میانجیگری خود میان اسرائیل و کشورهای عربی ادامه دهد.
رون دیرم��ر، گفت: بازگش��ت دولت جو باید به توافق هس��ته ای ایران 

اش��تباه خواهد بود. وی در بیانیه ای مش��ترک با سفیر امارات و بحرین 
نام��زد دموکرات ها را به بررس��ی وضعیت خاورمیانه قب��ل از اتخاذ هر نوع 

تصمی��م در رابطه با برجام تش��ویق ک��رد. دیرمر به جوبایدن پیش��نهاد داد که 
رویکرد ''مفید و مثبت'' برای دولت جدید آمریکا این اس��ت که به جای نزدیک 

شدن به ایران به میانجیگری میان اسرائیل و همسایگان عربش ادامه دهد.
وی خط��اب ب��ه جو بایدن گفت: ب��ا هم پیمانان خود در منطقه بش��ین و برای 
رسیدن به یک موضع مشترک در رابطه با ایران با ما گفت وگو کنید. ایسنا 

شورای امنیت با بحران مشروعیت و اعتبار مواجه است
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بر اصالح ساختار شورای امنیت 
تأکید کرد و گفت: این نهاد به خاطر عملکرد ضعیف، منفعالنه و در برخی 
موارد غیرقانونی و فراقانونی، با بحران مش��روعیت و اعتبار مواجه اس��ت. 
مجید تخت روانچی افزود: شورای امنیت عمدتاً تحت سلطه کشورهای 

غربی قرار داش��ته، مورد سوء استفاده برخی اعضای دائم قرار گرفته و در 
قبال عملکرد خود نیز پاسخگو نبوده است و همچنین به خاطر حضور ضعیف 

کش��ورهای در حال توس��عه در ترکیب اعضای آن، غیردموکراتیک میباشد. تخت 
روانچی با اشاره به استفاده زیاد و سریع شورای امنیت از اختیارات خود تحت فصل 
هفتم منشور سازمان ملل، از جمله اعمال تحریم، عنوان کرد: شورا باید فقط به عنوان 
آخرین وسیله و زمانی که تمام مسیرهای حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات را طی و 

آثار و تبعات آنها را ارزیابی کرده باشد، از این اختیارات استفاده کند. مهر

دیپلماسی چهارشنبه  28 آبان 1399  شماره 5453  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

وعده های 92 و 96 چه شد؟

 پنهان شدن 
دیگر برای مردم روشن شده است که گویا  دولتمردان 
معیش��ت مردم را برای رس��یدن به اه��داف خود به 
گروگان گرفته اند . اصوال یا دوست ندارد کاری کنند 
و یا برای پاس��خگو نبودن به مردم  تالش می کنند تا 
کم کاری های خود را پش��ت  مذاکره و رفع تحریم ، 
پنهان و  توجیه کنند. اما س��والی که در اینجا مطرح 
می ش��ود این اس��ت که  اگر مذاکره مشکالت را حل 
م��ی کرد چرا با امضای  برجام مش��کالت حل نش��د؟  
تحریم ها نه تنها  لغو نشدند بلکه بیشتر شدند؟! مردم 
پس از امضای برجام ش��اهد بودند که تنها زیرساخت 
های صنعت هس��ته ای ایران جمع شدند و در مقابل 
ای��ن بهای گزاف ،  تحریمهای ظالمانه بودند که حفظ 
و تقویت ش��دند. عباس گ��ودرزی نماینده بروجرد در 
مجل��س نیز با بیان اینکه هر چش��می که به بیرون از 
مرزه��ا توجه کند و به توان داخلی متکی نباش��د باید 
هر روز هم منتظر بحران و حادثه باشد، گفت: وضعیت 
فعلی محصول تفکر نگاه به غرب و عدم توانایی در رفع 
مش��کالت کشورمان اس��ت. کریمی اصفهانی، دبیرکل 
جامع��ه اس��المی اصناف و بازار نی��ز علت  اصلی همه 
مس��ائل اقتصادی  کش��ور را روش دولت دانس��ت که 

موجب اتصال اقتصاد به دالر ش��د و نوسانات دالر نیز 
باعث بهم ریختگی اقتصاد کش��ور ش��ده است. وی در 
این باره گفت : دولت با روش��های خ��ود اجازه پایین 
آمدن دالر نمی دهد و در عین حال ش��عار می دهد که 

می خواهیم قیمت دالر واقعی شود.
 عزت ملی

مردم ح��اال دیگر می خواهند که دول��ت از عزت آنها 
خرج نکند . عزتی که نه تنها به پاس��پورت های ایرانی 

نرسید بلکه از سفرهای مردم هم خارج شد . 
اینکه دولتمردان چگونه عزت ملی را تعریف می کنند؟ 
برای عموم مردم جای سوال دارد . آنها ضمن تاکید بر 
سخنان نوبخت بر این باورند که اعانه نمی خواهیم اما 
جه��ش تولید و رونق اقتص��ای را  می خواهیم . دولت 
در این ۷ساله چه فکری برای این موضوع کرده است 
؟ مردم می پرس��ند که  دقیقا چه مذاکره ای باید رخ 
ده��د که ۸ میلیون تن کاالی دپو ش��ده در گمرکات 
آزاد ش��ود ی��ا اینکه گوجه فرنگی ک��ه کیلویی پانصد 
تومان  از کشاورز خریداری شده،   لب مرز نابود نشود 
و در داخل ش��هر ها کیلویی ۱۴ هزار تومان به فروش 
نرس��د ؟ مردم می گویند اینک��ه روغن ها  در گمرک 
نگه  داش��ته شود تا در جامعه کمبود مصنوعی ایجاد 
ش��ود آیا ب��ه تحریم ربط یا به عزت مل��ی دارد؟  آنها 
معتقدن��د که اگر دولتمردان بر اس��اس باورهای خود  
درست عمل می کردند دالر 3۲۰۰۰ تومان ، سکه ۱6 

میلیون ،  پرای��د ۱6۰ میلیون و برنج 3۵۰۰۰ تومان 
نمی شد ! مردم می پرس��ند آیا گوجه و نخود و لوبیا و 
مرغ و گوشت و ... از خارج وارد می شود که قیمت آن 

با قیمت دالر باال و پایین می رود ؟ 
 پاسخگویی 

نزدیک به ۸ س��ال اس��ت که دولت تدبی��ر و امید، که 
اتفافاً نوبخت در آن مس��ئولیت های مهمی را بر عهده 
داش��ت،  تالش کرد تا تحریم ها را لغو کنند و بر س��ر 
این مس��ئله و تعهدات ایران  حتی صنعت هس��ته ای 
کش��ورمان دچار پس رفت قابل مالحظه ای شد . حاال  
بعد از ۸ س��ال که زمان پاسخگویی رسیده است چرا 

یاد عزت ملی مردم افتاده اند؟
نوبخت سال گذشته مدعی شده بود که افزایش قیمت 
بنزین نه تنها موجب افزایش تورم نمی شود، بلکه تورم 
نزولی به دنبال خواهد داشت . خوب چرا آقای نوبخت 
در م��ورد ادعای خود پاس��خی به م��ردم نمی دهند ؟ 
سیدنظام الدین موس��وی، نماینده مجلس در واکنش  
توییت��ری خود در این باره  نوش��ت: نوبخ��ت با انتقاد 
از طرح معیش��تی مجلس گفته است که مردم بجای 
اعانه و یارانه، خواهان رفع تحریم ها هستند. وی افزود 
: خاطرمان هس��ت آقای روحانی سال ۹۲ می گفت که  
تحریم ها را لغو می کنم و آنچنان رونق اقتصادی ایجاد 
میش��ود که مردم اصال به این ۴۵ه��زار تومن احتیاج 

نداشته باشند .به قول مرحوم گل آقا: پس چی شد؟

کارشناس مس��ائل بین الملل گفت: دولت بایدن میخواهد، 
اهرمی مانند مکانیسم ماشه را علیه ایران با عضویت اسمی 

خود در برجام فعال کند.
حنی��ف غف��اری درباره بازگش��ت آمریکا به برج��ام، گفت: 
در ماهه��ای منتهی به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، 
بسیاری از مشاوران مشترک »باراک اوباما« و »جو بایدن« 
مانند ویلیام برنز، جک س��ولیوان و چند فرد دیگر، درباره نحوه بازگش��ت دولت 
دموکرات واش��نگتن به برجام یک سری مالحظات و نکاتی را مطرح کرده بودند. 
او افزود: نکته و مخرج مش��ترک صحبتهای مش��اوران مشترک اوباما و بایدن این 
بود که واش��نگتن باید با لحاظ کردن یک س��ری پیش شرطهای جدید یا کسب 
امتیازات جدید به توافق هس��تهای با ای��ران برگردد که برجام پالس نام میگیرد، 
به عبارت دیگر ایران باید یک س��ری تعهداتی را بر لیس��ت تعهدات خود در قبال 
بازگش��ت واش��نگتن به برجام اضافه کن��د. غفاری با بیان اینک��ه  یک نکته فنی 
و حقوق��ی در نحوه اجرایی کردن بازگش��ت آمریکا به برجام وج��ود دارد که تیم 
مشاوران بایدن هنوز بر سر آن به اجماع نرسیدند، گفت: برخی از مشاوران بایدن به 
او توصیه کردند که در گام اول بدون در نظر گرفتن پیش شرط به صورت ظاهری 
صرفا اعالم کند که واشنگتن جزئی از برجام است و به برجام بازگشته است، اما در 
گام عملیاتی همان اقدامی را انجام دهد که سال ۲۰۱۷ شاهد بودیم، یعنی در سال 
اول ریاس��ت جمهوری ترامپ که آمریکا در وضعیتی بین ماندن و خروج از برجام 
قرار داشت. او افزود: در واقع دولت بایدن میخواهد، اهرمی مانند مکانیسم ماشه را 

علیه ایران با عضویت اس��می خود در برجام فعال کند و هم اینکه بتواند از طریق 
ممانعت از عملیاتی ش��دن تعلیق تحریمها یک سری امتیازاتی را از ایران بگیرد، از 

جمله اینکه ایران را به مذاکرات موازی در حوزه منقطقهای و موشکی در بیاورد.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: در سال اول ریاست جمهوری ترامپ آمریکا 
اس��ما جزئی از برجام بود، اما در عمل مانع از هرگونه تعلیق تحریمها علیه ایران 
میش��د و از طریق هش��دار نس��بت به ریس��ک پذیری اقتصادی ش��رکتهایی که 
میخواستند در ایران سرمایه گذاری کنند، اقدام میکرد، در ان دوران شاهد بودیم 
که بسیاری از شرکتهای اروپایی یا بسیاری از شرکتها از کشورهای دیگر دنیا قبل 

از اینکه ترامپ از برجام خارج شود، از ایران خارج شده بودند.
او افزود: دومین تاکتیکی که عده دیگری از مش��اوران بایدن در نظر گرفتهاند، این 
اس��ت که از همان ابتدا بایدن ش��رطی را برای بازگش��ت آمریکا به برجام بگذارد، 
ش��رطی مانند بحث حذف بند غروب آفتاب که بارها مطرح ش��ده اس��ت تا مثال 
ایران موافقت کند که محدودیتهای هس��تهای آن دائمی شود و در گام دوم تهران 
با مذاکرات موازی موافقت کند. غفاری تصریح کرد: دولت بایدن مانند دولت اوباما 
مذاکرات را مرحله به مرحله تعریف نکرده است، یعنی این گونه نیست که مذاکرات 
هس��تهای را پیش درآمدی برای مذاکرات موش��کی و مذاکرات موش��کی را پیش 
درآم��دی برای مذاکرات منطقهای قرار دهد، در واقع مش��اوران بایدن قصد دارند 
که به صورت همزمان در حوزههای مختلف مذاکراتی را طبق نقشهای که دارند با 
ایران انجام دهند و سپس خروجی این مذاکرات را به هم وصل کنند و یک بسته 

و توافق جامعهای را به وجود بیاورند. باشگاه خبرنگاران 

آمریکا در عمل به برجام بر نخواهد گشت
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