
گفت وگوی تلفنی ظریف و الوروف 
خبرگ��زاری رویت��رز از گفت وگوی تلفن��ی وزرای 
خارج��ه ایران و روس��یه درباره مس��ائل دوجانبه، 

بحران سوریه و قره باغ خبر داد.
براس��اس گ��زارش ریانووس��تی، ظری��ف و الوروف 
همچنین بر تعهد همه مش��ارکت کنندگان برجام 
برای بازگش��ت فوری به تعهدات خود در چارچوب 
توافق هسته ای تاکید کردند.  وزارت خارجه روسیه 
در بیانیه خود درباره این مذاکره تلفنی گفته، شرایط 
و تح��والت کنونی ق��ره ب��اغ در گفت وگوی تلفنی 
ظریف و الوروف نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و طرفین بر ادامه تالش��ها تا زم��ان برقراری کامل 
آتش بس و همچنین ارس��ال کمکهای بشردوستانه 
به غیرنظامیان که تحت تاثیر درگیریهای نظامی در 
ق��ره باغ بودند تاکید کردند. وزارت خارجه روس��یه 
ب��ا بیان اینک��ه عمده بحث ظری��ف و الوروف روی 
مس��ائلی نظیر برج��ام بود اعالم ک��رد که دو طرف 
درباره مس��ائل مهم منطقه خلیج فارس، س��وریه، 

افغانستان و یمن نیز رایزنی کردند. فارس

گفت و گوی سفیر ایران با معاون 
وزیرخارجه کویت 

منابع کویتی گ��زارش دادند که معاون وزیرخارجه 
این کشور با سفیر جمهوری اسالمی ایران به صورت 

ویدیو کنفرانسی گفت و گو کرده است.
منابع کویتی، از گفت و گوی خالد سلیمان الجاراهلل 
مع��اون وزیرخارجه کویت با محمد ایرانی« س��فیر 

جمهوری اسالمی ایران در کویت خبر دادند.
در این گفت و گو که به صورت ویدیوکنفراسی برگزار 
شده است دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحوالت 
جاری در سطح منطقه و جهان گفت و گو کرده اند.

الرأی همچنین گزارش داد که در این نشست ایهم 
عبداللطیف العمر دستیار وزیرخارجه کویت در امور 

دفتر معاون وزیر مشارکت داشته است. ایسنا 

سازمان انرژی اتمی امکان افزایش 
غنی سازی و طراحی راکتور را دارد

س��خنگوی س��ازمان ان��رژی اتم��ی با بی��ان اینکه 
مالحظ��ات فن��ی ط��رح راهب��ردی لغ��و تحریم ها 
را ب��ه مجلس ارائ��ه کردی��م، گفت: این س��ازمان 
ام��کان افزایش غنی س��ازی،طراحی راکتور و تولید 
ماشین های پیش��رفته را دارد.  بهروز کمالوندی در 
خصوص طرح اقدام راهب��ردی لغو تحریم ها که در 
کمیس��یون امنیت ملی مجلس مطرح است، گفت: 
طرح اق��دام راهبردی در مجلس در حال بررس��ی 
اس��ت و کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
از ما خواس��ته تا نظر خود را درباره جنبه های فنی 
این طرح عنوان کنیم. بر همین اساس چند جلسه 
مشترک داشتیم و در نشست نیز حضور پیدا کردیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی به خانه ملت، تصریح 
کرد: س��ازمان انرژی اتمی در صورت تصمیم نظام 
جمهوری اسالمی برای تولید ماشین های پیشرفته 
در ح��د صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و درصد غنا 

برای نیازهای که داریم، امکان اجرا دارد. مهر

اخبار

ناکامی ترامپ در امتیازگیری 
در برجام

دس��تیار س��ابق مدیر امنیت مل��ی در دفتر علوم و 
فناوری کاخ س��فید بر این باور است که بعد از این 
که دولت دونالد ترامپ نتوانس��ت با سیاس��ت های 
خود از ای��ران امتیاز بگیرد، دول��ت بایدن مایل به 
بازگشت به برجام است و این امر نشانه قدرت ملی 
ایران اس��ت. "فران��ک ان وون هیپل" گفت: موضع 
ترامپ این بود که برجام یک توافق بد بوده اس��ت 
و در این توافق دولت اوباما باید اقدامات بیش��تری 
را برای تش��دید تحریم های هس��ته ای آمریکا علیه 
ایران انج��ام می داد تا دولت ترامپ بتواند امتیازات 
بیش��تری را از ایران را بگیرد. بس��یار خوب، دولت 
ترامپ نتوانس��ت امتیازات بیشتری بگیرد و به نظر 
می رس��د دولت آینده بایدن مایل به بازگش��ت به 
مفاد اصلی برجام اس��ت. اگر این طور باش��د، آنگاه 
ای��ران برن��ده خواهد بود و این مس��اله را می توان 

نشانه قدرت ملی ایران ارزیابی کرد.
وی اف��زود: انتظار دارم دولت بایدن بر خالف دولت 
ترامپ مایل به راهکارهای برد-برد هستند، از جمله 
ورود مجدد به برجام ، اگر ایران نیز به رعایت مفاد 
برجام بازگردد. آنها مایل نخواهند بود تا خس��ارات 
اقتصادی ایران ناش��ی از اقداماتی که دولت ترامپ 

انجام داده است را جبران کنند. تسنیم

از نگاه دیگران 

گزارش

رس��انه ها به تازگی از دیدار بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیس��تی با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان 
س��عودی خبر دادند. در همین خصوص خبرگزاری رویترز 
اع��الم کرد که نتانیاهو یکشنبه ش��ب به صورت مخفیانه به 
عربستان سعودی سفر و با بن سلمان دیدار کرده و »مایک 
پامپئ��و« وزی��ر خارجه آمری��کا و »یوس��ی کوهن« رئیس 
سازمان جاسوس��ی رژیم صهیونیستی )موساد( نیز در این 

دیدار حضور داشته اند.
یواف گاالنت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی نیز خبر دیدار 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با »محمد بن سلمان« 

ولی عهد عربستان سعودی در شهر نئوم را تایید کرد.
در همین رابطه؛ یک نشریه صهیونیستی به نقل از مقامات 
س��عودی مدعی شد که نخس��ت وزیر این رژیم و ولی عهد 
سعودی طی دیدار در خاک عربستان، درباره تشکیل جبهه 

واحد علیه ایران رایزنی کردند.
نش��ریه عبری زبان اس��رائیل هیوم گ��زارش داد، مقام های 
ارش��د س��عودی می گویند موضوع اصلی دی��دار و رایزنی 
نتانیاهو با بن س��لمان، تشکیل جبهه واحدی علیه ایران در 
آس��تانه روی کار آمدن احتمالی دولت جو بایدن در ایاالت 

متحده آمریکا است.
بر این اس��اس، مقام های سعودی مذکور که ادعا می کردند 
از جزئیات دیدار نتانیاهو و بن س��لمان مطلع بودند، به این 
نش��ریه گفتند که ریاض مطمئن است بایدن و مشاورانش 
از هم اکنون طرحی برای توافق هسته ای آتی با ایران آماده 
کرده اند و می خواهند آسیبی که ممکن است از آن ببینند 

را به حداقل برسانند.
به نوش��ته وبگاه عاروتص ش��وع به نقل از این گزارش، آنها 
همچنین گفتند که س��لطنت سعودی به اسرائیل به چشم 
مهم ترین ش��ریک خود در تالش هایش ب��رای مهار کردن 

تهدید ایران می نگرد.
ی��واف گاالنت وزیر آموزش رژیم صهیونیس��تی نیز با تایید 
دیدار نتانیاهو و بن س��لمان در خاک عربستان، این دیدار و 

علنیی شدن آن را حائز اهمیت بسیار باالیی دانست.
بعد ازآن بود که یک منبع س��عودی در گفت وگو با نشریه 
وال اس��تریت ژورنال خبر داد نتانیاهو و بن س��لمان درباره 
موضوعات حول ایران و همچنین توافق سازش بین ریاض 

و تل آویو صحبت کرده اند. 
تحلیلگر ارشد مسائل غرب آس��یا با بیان اینکه نتانیاهو به 
دنبال تش��کیل جبهه ای ضد محور مقاومت و ایران اس��ت، 
گفت: نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی اصرار دارد بتواند از 
س��عودی ها قولی برای عادی سازی رابطه بگیرد تا آن را در 

داخل خرج کند.
از سوی دیگر نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از 
یک مقام سعودی نوشت که نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و ولی عهد س��عودی درباره مس��ائلی از جمله عادی سازی 

روابط و ایران صحبت کردند اما به توافقی نرسیدند.
در همی��ن خص��وص و به  رغ��م اینک��ه رس��انه ها از جمله 
وال اس��تریت ژورن��ال  جزئیات ای��ن دیدار را نیز منتش��ر 
کرده اند، فیصل بن فرحان« وزیر خارجه سعودی در توئیتر 
این دیدار را تکذیب کرد و نوشت: »من گزارش  رسانه ها را 
درباره دیدار اد عایی میان اعلی حضرت ولی عهد )محمد بن 
سلمان( و مقامات اسرائیلی در جریان سفر مایک پامپئو را 
مش��اهده کرده ام. چنین دیداری صورت نگرفت. تنها افراد 

حاضر، مقام های آمریکایی  و سعودی بودند.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم از توضیح درباره سفر به 
عربس��تان سعودی و دیدار با ولی عهد این کشور خودداری 
ک��رد. در همین خصوص ی��ک روزنامه صهیونیس��تی هم 
فاش کرد که نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی، وزیر جنگ و 
وزیر خارجه این رژیم را در جریان س��فر خود به عربستان 

سعودی قرار نداده است.
این سفر مخفیانه که مقامات رژیم صهیونیستی آن را تأیید 
و وزیر خارجه عربستان سعودی آن را تکذیب کرد و نتانیاهو 
هم از پاس��خگویی در این زمینه طفره رفت واکنش هایی را 
به همراه داشت. رئیس دفتر سیاسی جنبش »نجباء« عراق 

سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان سعودی را 
نشانگر خیانت حکام آل سعود دانست. جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین ضمن محکوم کردن میزبانی عربستان سعودی از 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی، درباره مقدمه چینی برای 
تجاوز گس��ترده علیه ملت فلسطین هش��دار داد. از سوی 
دیگر »محمود الزهار عضو ارش��د جنبش مقاومت اسالمی 
فلس��طین )حماس( در واکنش به س��فر نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی به عربستان سعودی گفت که مشکل، کشور 
عربس��تان نیس��ت، بلکه افرادی هس��تند که بر این کشور 

حکومت می کنند.

خبرهای ضدونقیص در مورد دوره گردی پامپئو 
به منطقه

س��یدهادی س��یدافقهی درب��اره اخب��ار ض��د و نقیض در 
خص��وص انجام این س��فر به ف��ارس گفت: ای��ن اولین بار 
نیس��ت که چنی��ن دیدارهای نیمه آش��کار بی��ن مقامات 
رژی��م صهیونیس��تی و رژیم آل س��عود ص��ورت می گیرد.

حتی داس��تان از این فراتر می  رود و گویا محمد بن سلمان 
ولی عهد س��عودی چند بار در اردن و سرزمین های اشغالی 
با مقامات رژیم صهیونیستی مالقات های طوالنی نیز داشته 
اس��ت و نقش عربستان در تش��ویق بحرین و امارات عربی 
متحده برای عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی نقش 
برجسته و محوری بوده و تمامی محافل خبری و امنیتی و 

پژوهشی به این دیدارها چندین بار اذعان کردند.
س��یدافقهی اف��زود: بنابرای��ن ای��ن تکذیب ه��ای روتینی 
ک��ه امروز بیش��تر باع��ث پوزخند مردم منطقه نس��بت به 
س��عودی ها می  ش��ود تأثیری در حقیقت مطلب ندارد و با 
توجه به اظهارات مقامات رس��می و شبکه های تلویزیونی و 
ش��بکه ۱۲ و روزنامه معتبر داخل رژیم صهیونیستی یعنی 
یدیعوت آحارنوت خیلی بعید می دانم چنین دیداری محقق 
نشده باشد و به احتمال قریب به یقین محقق شده است.

وی گف��ت: می توانی��م بگویی��م این دیدار محقق ش��ده و 
»محمد بن س��لمان« ولی عهد عربستان و »مایک پامپئو« 
وزی��ر خارجه آمری��کا و نتانیاهو که از ف��رودگاه بن گورین 
مس��تقیم به ش��هر نئوم عربس��تان رفته ب��ا یکدیگر دیدار 

کرده اند و حتی برخی می گویند س��ه ساعت و حتی تا پنج 
س��اعت مالقات داشته اند و مطالب بسیار حساسی را با هم 

در میان گذاشته اند.
این تحلیلگر ارش��د مس��ائل منطقه درباره اهداف این سفر 
از جمل��ه در بح��ث تداوم روند عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی گفت: قطعاً مسأله عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی مس��أله محوری بوده اس��ت. سعودی ها االن 
دیگر ش��وق و اشتیاقی که قبال احتمال می دادند ترامپ در 
انتخابات پیروز می شود دیگر از خود نشان نمی دهند و االن 
دیگر مایوس ش��ده اند که ترامپ به عن��وان رئیس جمهور 
انتخاب ش��ود و باید یواش یواش خودشان را برای تعامل با 

جو بایدن و سیاست خاورمیانه ای آن  آماده کنند.
وی با اشاره به مواضعی که جو بایدن پیش از این در قبال 
محمد بن س��لمان اتخاذ کرده بود، اظهار داشت: جو بایدن 
پیش از این مواضع متعددی در مورد بن سلمان و همچنین 
مس��أله یمن، مس��ائل غرب آسیا، حقوق بش��ر، آزادی های 
مدنی داخل عربس��تان س��عودی و آزادی زندانیان سیاسی 
گرفته بود و بر این اس��اس، سعودی ها خیلی انگیزه و شوق 
و اش��تیاق برای عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی 
نخواهند داش��ت و حت��ی می توانیم از اظه��ارات چند روز 
پیش فیصل بن فرحان« وزیر خارجه عربس��تان س��عودی 

بفهیم که دیگر خیلی اشتیاق قبل را ندارند.
سیدافقهی در توضیح بیشتر گفت: »فیصل بن فرحان گفته 
بود ما عادی س��ازی روابط با اسرائیل را به طور کامل تأیید 
می کنیم منتها مش��روط به اینکه مس��أله صلح با فلسطین 
و مس��أله دو دولت اس��رائیل و دولت خودگردان فلسطین 

باید حل شود.
س��یدافقهی ادام��ه داد: حتی بن س��لمان ب��ه پدرش ملک 
سلمان، پادشاه س��عودی، مراجعاتی داشته و ملک سلمان  
به او گفته که با توجه به جایگاه خاص ما در جهان اسالم، 
اگ��ر چنی��ن کاری را انجام دهیم، با توجه ب��ه اینکه هنوز 
وضعیت ترامپ روشن نشده و ریاست جمهوری او تضمین 

نیست، ما بازنده این بازی خواهیم بود.
وی گفت: س��عودی ها این ق��در این پا و آن پ��ا کردند که 
ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد 

شد که آن زمان، تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند.
س��یدافقهی در ادامه این گفت وگو با بیان اینکه هم پامپئو 
و هم رژیم صهیونیس��تی نیاز مبرم به اظهار عادی سازی و 
آمادگی عربس��تان سعودی برای عادی سازی رابطه با رژیم 
صهیونیس��تی داش��تند، خاطرنش��ان کرد: ظاهراً چیزی از 
دیدار درز نکرده که مش��خص شود سعودی ها چه قولی به 
مایک پامپئو که تاریخ مصرفش تمام شده و باید چمدانش 
را ببن��دد و از کاخ س��فید و وزارت خارج��ه بی��رون برود، 

داده اند.
این تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا همچنین گفت: مسأله 
دوم، مس��أله زمین سوخته ای است که ترامپ می خواهد به 
جو بایدن تحویل دهد و نمی خواهد راحت قدرت را تحویل 
بایدن بدهد. او نمی خواهد پرونده  های منطقه را شس��ته و 

ُرفته تحویل رئیس جمهور بعدی دهد.
 وی خاطرنش��ان کرد: ترامپ که دارد می رود و وقتی برود 
کابینه و پامپئو و بقیه می روند و ترامپ هم اصرار دارد هم 
دس��ت به ماجرایی در منطقه و هم در داخل آمریکا بزند و 
این ش��لوغ کاری که راه انداخته نیز در همین راستا صورت 

گرفته است.
س��یدافقهی اضافه ک��رد: ترامپ نمی خواهد لقمه ریاس��ت 
جمهوری ب��ه راحتی از گلوی بای��دن پایین برود و ممکن 
اس��ت در راستای سرزمین س��وخته دست به اقدامی بزند، 
ولی ایران و محور مقاومت کاماًل هوش��یارند و در آمادگی و 

آماده باش کامل به سر می برند.

تالش سعودی ها برای فشار حداکثری علیه ایران
این کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: سعودی ها براساس 
محاسبات ش��ان می گویند فش��ار حداکثری را که ترامپ بر 
علی��ه ایران اعمال می کرد، ممکن اس��ت ج��و بایدن دیگر 
آن فش��ار حداکث��ری را اعمال نکند و حتی ممکن اس��ت 
بایدن در ظاهر، یک سری امتیازات را با هدف اعتمادسازی 
و تش��ویق ایرانی ها به انعقاد برجام جدی��د و منطقه ای به 
ای��ران بده��د و به همین خاطر نگران هس��تند که ایران با 

آمریکا کنار بیاید.
این تحلیلگر ارش��د مس��ائل منطقه غرب آسیا یادآور شد: 
آنه��ا می گویند که اگر ایران مش��کل خود را با آمریکا حل 
کند، قطعاً به ضررشان است و یک ایران قوی و تازه نفس و 
یک ایرانی که تحریم های تسلیحاتی آن برداشته شده و در 
حال توافق با چین بر س��ر یک نقشه راه همکاری ۲۵ ساله 
اس��ت و می خواهد عضو س��ازمان همکاری شانگهای شود، 
قطعاً غول منطقه می شود و سعودی ها برای اینکه یک سپر 
ایمنی برای خودش��ان ایجاد کنند، پیشاپیش به جو بایدن 
توصیه کردند که اگر بخواهی بر فرض به برجام برگردی و 
با ایرانی ها بر س��ر یک میز به مذاکره بنش��ینی، ما نیز باید 

حضور داشته باشیم.

بارها به عربستان پیغام داد ولی آنها نیامدند
وی پرس��ید: :ح��اال این حضور چه توجی��ه منطقی دارد و 
آیا ایران و آمریکا درخواس��ت عربس��تان سعودی را جدی 
می گیرند و آیا این یک بلوف و زیاده خواهی س��عودی و به 
قول معروف، قمپز در کردن اس��ت؟ البته هنوز مش��خص 

نیست.
س��یدافقهی اضافه کرد: ایران چند بار به س��عودی ها پیغام 
داد ک��ه بیایی��د و رو در رو پ��ای میز مذاکره بنش��ینیم و 
مش��کالت را حل کنیم، ولی آنها نیامدند و ایران می گوید 
حاال می خواهید پش��ت آمریکا سنگر بگیرید و در مذاکرات 
هسته ای ایران و آمریکا دخالت کنید. این کارشناس مسائل 
غ��رب آس��یا در پایان این گفت وگو با بی��ان این اعتقاد که 
احتماالً فشار به ایران در دوران بایدن کاهش خواهد یافت 
و یا دس��ت کم تحریم هایی اضافه نخواهد شد، خاطرنشان 
کرد: وقتی ایران فشار حداکثری را تحمل می کند و ترامپ 
شکس��ت می خورد ولی نمی تواند ایران را به تسلیم وا دارد، 
بعید می دانم دیگر آل سعود بخواهد به امید فشار حداکثری 

علیه ایران با آمریکا تعامل کند. تسنیم 

واکاوی دیدارهای پنهانی 
 بن سلمان، نتانیاهو وپامپئو

ایران به مذاکرات صلح افغانستان کمک می کند
وزیر خارجه ایران تاکید کرد در مذاکرات صلح افغانستان سازمان ملل 
باید نقش اصلی را داش��ته باش��د و ایران در این زمینه کمک خواهد 
کرد. محمد جواد ظریف با بیان اینکه جهان باید مردم افغانس��تان را 
نسبت به سایر موضوعات در اولویت قرار دهند، افزود: اگر شهروندان 

افغانستان در حفاظت از خود مشکل داشته باشند، صلح دائمی در این 
کش��ور ایجاد نخواهد ش��د.  ظریف تاکید کرد تروریسم اقتصادی مانع از 

گس��ترش تجارت میان افغانس��تان و ایران شده است.وزیر خارجه خاطرنشان 
کرد: در مذاکرات صلح افغانستان سازمان ملل باید نقش اصلی را داشته باشد و ایران 
در این زمینه کمک خواهد کرد. در نشس��ت ۲۰۲۰ افغانس��تان، برنامه تعهدات مالی 
و حمایت  سیاس��ی کش��ورهای کمک کننده برای چهار سال آینده روشن می شود، اما 
برخی از این کشورها، میزان کمک های یک ساله خود را نیز اعالم می کنند. فارس 

سفرم به ایران یک دیدار عادی و روتین بود
وزی��ر دفاع عراق گفت که س��فر اخیرش به ایران یک س��فر روتین و 

عادی بوده و توافق خاصی در آن امضا نش��ده است. جمعه عناد، در 
پاس��خ به سوالی در رابطه با سفر اخیرش به جمهوری اسالمی ایران 
گفت: در سفر اخیرم به تهران هیچ گونه توافقی امضا نکردیم بلکه با 

توجه به همسایگی عراق با ایران به این کشور یک سفر عادی داشتم. 
وی گفت: در س��فرم به تهران با پنج مس��ئول ایرانی از جمله وزیر دفاع 

و فرمانده نیروی قدس سپاه دیدار کردم و از سه نمایشگاه نظامی نیز بازدید 
کردم. پیش��تر؛ رسانه های عراقی دیدارهای جداگانه وزیر دفاع این کشور با امیر 
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را در صدر خبرهای خود قرار 

داده و جزئیات محورهای این دیدارها را منتشر کردند. مهر

بایدن ممکن است فوراً نتواند سیاست های ترامپ را تغییر دهد
رئیس جمهور س��ابق آمریکا گفته تغییر سیاست های دونالد ترامپ در 

دولت آتی آمریکا زمان بر خواهد بود و ممکن است فوری رخ ندهد.
باراک اوباما گفت سیاس��ت خارجی دونالد ترامپ موجب وارد ش��دن 
لطمه به آمریکا ش��ده، اما جو بایدن تیم مناس��بی برای خارج کردن 

واشنگتن از این وضعیت دارد.
روزنامه واشنگتن پس��ت نوش��ته یکی از برنامه های جو بایدن بازگرداندن 

آمری��کا ب��ه توافق جوی پاریس و توافق هس��ته ای ایران به فاصل��ه کوتاهی بعد 
از ورود به کاخ س��فید اس��ت. او گفت: لطماتی وارد ش��ده که خارج شدن از آنها 
زمان بر خواهد بود. اما ش��کی وجود ندارد که جو آدم های مناس��ب را برای انجام 
ای��ن کار دارد و من کام��اًل مطمئنم که او می تواند ای��ن کار را انجام دهد، فقط 

ممکن است این اتفاق، فوری رخ ندهد. تسنیم 
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یک روزنامه انگلیس��ی با بیان اینکه دولت کنونی آمریکا از 
طریق فش��ارهای حداکثری، صدمات ج��دی به روابط این 
کشور با ایران و روس��یه وارد کرده است، نوشت اما خنثی 

کردن این ها برای دولت بعدی کار ساده ای است.
روزنام��ه »ایندیپندن��ت« در یادداش��تی ب��ه قل��م »دنیل 
دوپِتریس« به بررس��ی آثار س��وء اقدام��ات دولت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا بر روابط این کشور با ایران و 
روسیه پرداخته و نوشت دولت احتمالی »جو بایدن« اما با 

دو راه ساده می تواند این صدمات را جبران کند.
در ابتدای این یادداش��ت با اش��اره به محدودیت هایی که 

دولت احتمالی بایدن برای کاهش تنش با ایران و برقراری 
ثبات اس��تراتژیک در روابط با روس��یه دارد، آمده اس��ت: 
»دولت ترامپ س��ه سال قبل را با پیگیری استراتژی فشار 
حداکث��ری بر ایران که ش��امل افزایش رژی��م تحریم های 
اقتصادی ش��دید بود، گذراند... با این حال جدای از عواقب 
اقتصادی، فش��ار حداکثری نتوانس��ت هیچکدام از اهداف 
خیالی مای��ک پامپئو وزیر خارجه ]آمری��کا[ را که در می 

۲۰۱۸ مطرح کرد، محقق نماید.
سیاس��تگذاران آمریکایی فکر می کردند که در گذر زمان، 
مشکالت مالی کافی می تواند سران ایران را به بازگشت به 
میز مذاکره جدید بر مبنای شروط واشنگتن مجاب کند. با 
این حال آن گفت وگوها هیچوقت رخ نداد. ایرانی ها فش��ار 
حداکثری را با کارزار مقاومت حداکثری پاسخ دادند که در 

مرکزیت آن به عقب بردن پایبندی به برجام بود.
ایندیپندنت اضاف��ه کرد: تنها چیزی که سیاس��ت آمریکا 
تولی��د کرد، چرخه خود-تخریبِی مقابله به مثل، بین تهران 
و واشنگتن بود که تقریبا منجر به یک درگیری در ابتدای 
سال )۲۰۲۰( شد. فشار حداکثری در اصل، یک استراتژی 

برای افزایش تنش است.
این روزنامه درباره روابط واش��نگتن با مس��کو نیز توضیح 
داد: رابطه آمریکا-روس��یه به هیچ وجه بهتر نش��ده اس��ت. 
برخ��الف تفک��رات ترامپ برای داش��تن روابط س��ازنده با 
مس��کو، مناسبات دوجانبه امروز در وضعیت بدتری نسبت 
به چهار س��ال قبل است. البته تصور بهبود روابط با روسیه 

در ریاست جمهوری بایدن هم دشوار است.
دوپِتریس با بیان اینکه بازگشت آمریکا به برجام شاید سر 
راست ترین راه برای تنش زادیی هرچند کوچک واشنگتن با 
تهران باش��د، نوشت: بایدن دقیقا تمایل خود را برای انجام 
آن ابراز کرده اس��ت. با این حال، عمل��ی کردن این گزاره 
ش��اید پیچیده تر از چیزی باش��د که به نظر می رسد. برای 
نمونه، مس��ئوالن ایرانی اصرار می کنن��د که جبران مافات 
درآمدهای آنها از زمان خروج واش��نگتن از توافق هسته ای 
انجام ش��ود، امتیازی که یک رئیس جمهور جدید احتماال 

نپذیرد.
نویس��نده این یادداش��ت توصیه کرد: در نهایت، بازگشت 
یا عدم بازگش��ت واش��نگتن ب��ه توافق هس��ته ای اهمیتی 

کمت��ر از همکاری آمریکا و ای��ران برای یافتن راهی جهت 
کاه��ش تنش کلی، برای امنیت مل��ی ایاالت متحده دارد. 
رئیس جمه��ور بایدن نباید لحظ��ه ای را برای خنثی کردن 
سیاس��ت نفر قبلی خود در قبال ایران، تلف کند. در مدت 
کوتاهی بع��د از تحلیف، بایدن باید از ی��ک میانجی مورد 
اعتماد برای ارس��ال پیامی ش��فاف و صریح به دولت ایران 
اس��تفاده کند؛ ]ای��ن پیام که[ همزمان ک��ه آمریکا درباره 
بازگش��ت به تبعیت از توافق هس��ته ای جدی است، تمایل 
دارد اگر هدایت سیاس��ت ها در تهران بس��یار دشوار باشد، 
تمهی��دات متعادل ت��ری )لغو بخش��ی از تحریم ها در ازای 

عقب گرد هسته ای ایران( در نظر بگیرد.
در ادام��ه ای��ن مطلب درب��اره ای��ران آمده اس��ت: هدف 
مش��ترک این است که اطمینان حاصل شود تا دو کشور از 
خصومت های ش��بیه ژانویه ۲۰۲۰ اجتناب کنند. نه آمریکا 

و نه ایران منفعتی در کشیده شدن به درگیری ندارند.
ایندیپندنت سپس درباره روش بهبود روابط آمریکا با روسیه 
نیز نوشت: خوش��بختانه تغییر پویایی حول آمریکا-روسیه 

به اندازه ]موضوع ایران[ پیچیده نیست.  صداوسیما 

 ایندیپندنت:

دو راه ساده ای که بایدن 
می تواند روابط را با ایران

و روسیه تغییر دهد


