
سفر غیرمنتظره هیأت عراقی به 
تهران به دستور الکاظمی

یک منبع عراقی از سفر غیر منتظره هیأتی از این 
کشور به ایران به دســتور مصطفی الکاظمی خبر 

داد.
این منبع آگاه به وبگاه میدل ایســت نیوز گفت که 
»ابوجهاد الهاشــمی« ریاست این هیأت را برعهده 
دارد و قرار است پیام الکاظمی را به مقامات ایرانی 
برســاند. او درباره موضوع مذاکــرات این هیأت با 

مقامات ایرانی توضیحی نداده است. فارس 

ایران همواره در تاریخ کنشگری 
فعال بوده است

وزیر امــور خارجه با بیان اینکه ایــران همواره در 
تاریخ یک کنشــگر فعال بوده، دیپلماســی را جزء 
الینفک زندگــی اجتماعــی و سیاســی ایرانیان 
برشمرد و گفت: البته دیپلماسی تنها نمود حضور 

بین المللی ایران نبوده است.
محمدجواد ظریف در چهارمیــن کنفرانس تاریخ 
روابــط خارجی ایران با عنوان مناســبات تاریخی 
ایران و آسیا«که از ســوی مرکز مطالعات سیاسی 
و بین المللی وزارت امور خارجه  به صورت مجازی 
برگزار شــد، طی ســخنانی گفت: در پهنه وسیع 
مطالعــات تاریخی، تاریخ روابــط خارجی حوزه ای 

بسیار مهم است.
وی اضافــه کــرد: تاریــخ روابط خارجــی ایران 
مجموعــه ای غنــی از رخدادها، فراز و نشــیب ها 
و وقایع تلخ و شــیرین اســت که بخشی از هویت 
ملی و ســرزمینی ما و خاطره جمعــی ایرانیان را 
شکل می دهد و مطالعه آن درس های زیادی برای 
امروز دارد. تاریخ روابــط خارجی ایران آیینه ای از 
تالش ها، مجاهدت هــا، فداکاری ها و مقاومت های 
مردم ایــران در برابر تهاجمــات خارجی در طول 
قرون است و در کنار آن تاریخ فعالیت های تجاری 
و اقتصادی ایرانیان، تاریخ گسترش فرهنگ ایرانی، 
تاریخ مهاجرت های ایرانیــان و تاریخ مذاکرات در 
زمینه هــای گوناگون و به بیان کلی تاریخ تعامالت 
ایران با جهان نیز هست. رئیس دستگاه دیپلماسی 
خاطرنشــان کرد: آنچه امروز می توانیم از مجموعه 
تاریــخ روابط خارجــی ایران بیاموزیــم در مرتبه 
نخســت آن اســت که ایران همواره در تاریخ یک 
کنشــگر فعال بوده و ایرانیان حتی در سخت ترین 

شرایط نیز فضایی برای کنشگری یافته اند.
ظریف یادآور شــد: البته چگونگــی و کیفیت این 
کنش هــا متأثــر از درک ایران از خــود،  دیگران، 
فضای بین المللی و همچنین متأثر از افکار تصمیم 
گیرندگان و اهداف و ابزارهای سیاست خارجی در 

هر دوره ای از تاریخ بوده است.
وی افزود: از دیگر دســتاوردهای مطالعه تاریخی، 
کسب این آگاهی است که توفیق سیاست خارجی 
در گــرو اجماع و وحدت داخلی اســت و کلید آن 
توســعه نهادهای حکومتداری و نیز توسعه هویت 
ملی مشترک است. رئیس دستگاه دیپلماسی بیان 
کرد: بررســی تاریخ روابط خارجی ایران همچنین 
آشکار می سازد که دیپلماسی همواره جزء الینفک 

زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان بوده است.
ظریف در عین حال یادآور شــد: دیپلماسی البته 
تنها نمود حضور بین المللی ایران نبوده، اما بخش 
انکارناپذیــری از حیــات جهانی ایــران در قالب 
دیپلماســی متبلور شده اســت. چرا که هیچ گاه 
دیپلماسی از زندگی قابل حذف نیست و تالش هایی 
کــه امروز برای ســاخت دوگانه هــای مصنوعی و 
با هدف کوچــک جلوه دادن دیپلماســی صورت 
می گیرد، از منظــر تاریخی فاقد دقت و صحت، از 
منظر تحلیلی نادرست و از منظر عملیاتی نیز برای 

منافع همه جانبه ایران مضر است.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: تاریخ دیپلماسی ایران 
تاریخی سرشــار از چالش ها، ابتکارها و حرف های 
جدید و البته دارای ضعف ها و نقایصی بوده اســت، 
ولــی ایرانیان هرگز از به کارگیــری این ابزار برای 
بیان ســخن و تعقیب منافع ملــی خود در فضای 

بین المللی دست نکشیدند.
وی بیــان کرد: افزایــش فضای تعامــل در نظام 
بین الملل، افزایــش اقتدار و امنیت، افزایش قدرت 
چانــه زنی و حــذف تصویر امنیتی از کشــور در 
ســطح بین المللی، همگی اهدافی است که با ابزار 

دیپلماسی کارآمد قابل حصول خواهد بود.
 ظریف خاطرنشــان کــرد:  مطالعــه تاریخ روابط 
ایــران و کشــورهای آســیا که همــواره یک هم 
سرنوشــتی تاریخی را با ما تجربه کرده اند، دارای 
اهمیت فراوان اســت. هنگامی که از روابط ایران و 
کشورهای آسیایی سخن می گوییم، سخن از روابط 
دیرینه و کهنی است که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ 

سال را در بر می گیرد. فارس 

اخبار گزارش

کارشناس مسائل سیاست خارجی معتقد است؛ ازسرگیری 
روابــط ترکیه با رژیم کودک کش صهیونیســتی یعنی باز 
کردن پای این رژیم بــه منطقه برای فتنه انگیزی و آتش 
افروزی هــای بیشــتر و این اقدام با این هدف بنا شــده تا 
تمام تالش های تهران و محــور مقاومت را برای مبارزه با 

تروریســم و گروه های تکفیری – وهابــی تحت تأثیر قرار 
دهند.

گویا ترکیه به دنبال ســازش با رژیم غاصب صهیونیستی 
اســت بدون آنکه توجهی به تاثیر این موضوع در تحوالت 
منطقه و حتی روابطش با جمهوری اســالی ایران داشته 

باشــد. این روزها دوباره ســخن از برقراری رابطه رسمی 
سیاســی میان ترکیه و رژیم غاصب صهیونیستی به میان 
آمده اســت، موضوعی که به اعتقاد کارشناســان مسائل 
منطقه با ســازش میان چهار کشور عربی امارات، بحرین، 
ســودان و مغرب ارتباط دارد و سران ترکیه نیز برای عقب 
نماندن از قافله سازش به تکاپو افتاده اند، هر چند مقامات 
این کشور در ظاهر خود را مخالف روند سازش چهار کشور 
عربی با رژیم صهیونیستی نشــان داده اند و خود را حامی 

مردم فلسطین می دانند، اما واقعیت چیز دیگری است.  
در ماه هــای اخیر یک موضــوع مهم نیز بــه همگرایی و 
همکاری خــوب میان ترکیه واین رژیم کودک کش اضافه 
شــد و آن هم مشــارکت هر دوی آنهــا در جنگ قره باغ 
بود، اقدامی که موجب شــد جمهــوری آذربایجان پس از 
۲۷ ســال مناطق اشغالی خود را از دست ارمنستان خارج 
کند. جنگی که از ششــم مهرماه گذشته آغاز و پس از ۴۷ 
روز خاتمه یافت. همین مساله موجب شد تا رییس جمهور 
آذربایجــان این بار به جای دونالــد ترامپ که نقش داللی 
میان سازش کشــورهای عربی و رژیم صهیونیستی را ایفا 
می کرد برای جبران خدمت ترکیه و رژیم صهیونیستی به 
باکو در آزاد ســازی قره باغ، به عنوان دالل رابطه میان تل 

آویو – آنکارا وارد میدان شود.
پایگاه صهیونیســتی واال نیــوز در این بــاره گزارش داد 
که، »الهام علی اف« رئیس جمهــوری آذربایجان طرحی 
پیشنهادی را برای آنکه وی میانجی از سرگیری روابط بین 
ترکیه و رژیم صهیونیســتی شود، مطرح کرده است. منابع 
اسرائیلی به این پایگاه خبری گفته اند که، رئیس جمهوری 
آذربایجان در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهــور ترکیه با او درخصوص برقراری روابط )سیاســی( 

آنکارا – تل آویو بحث و گفت وگو کرده است.
در همین راســتا روزنامه ترکیه ای دیلی صباح نیز به نقل 
از رجــب طیب اردوغان اعالم کرد که رئیس جمهور ترکیه 
با تایید تــداوم تماس های اطالعاتی آنکارا با تل آویو، ابراز 

امیدواری کرد که روابط ترکیه و اسرائیل بهبود پیدا کند.

اثرات منفی روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی 
حســن هانی زاده کارشناس مســائل سیاست خارجی در 
گفت وگو با سیاســت روز پیرو از ســرگیری روابط ترکیه 
با رژیم غاصب صهیونیســتی و تبعات آن بر روی تحوالت 
منطقه و روابط با جمهوری اســالمی ایــران گفت: روابط 
آنــکارا و تــل آویو از ســطح خوبی برخوردار اســت و در 
سال های اخیر ملت فلسطین فریب رفتارهای رجب طیب 
اردوغان را خوردند.  ترکیه تالش دارد تا سطح روابطش با 
رژیم غاصب صهیونیســتی را باالتر برده و به همین منظور 
سیاســت های اخیــر رییس جمهور ترکیه سیاســت های 

اصولی مبتنی برارزش های اسالمی نیست.
وی با انتقاد از اینکه دولت ترکیه از موضوع فلســطین به 
عنوان یک پروپاگاندای سیاســی اســتفاده می کند، بیان 
داشــت: اردوغان علیرغم جایگاه ضعیــف ترکیه درعرصه 
سیاسی اما سعی می کند تا با نگرش امپراتوری عثمانی این 

امپراتوری را دوباره زنده کند. 
هانی زاده با اشــاره به اینکه بطور حتم از سرگیری روابط 
ترکیه با اســراییل جدا از تأثیری گذاری بر روی تحوالت 
منطقه بر روی مناســبات با جمهوری اســالمی ایران نیز 
اثر خواهد گذاشــت، اظهار داشت: ترکیه در برابر ایران به 
صــورت پارادوکس رفتار می کند، اردوغــان باید بداند که 
خودش و حاکمیتش مدیون ایران اســت، سال ۲۰16که 
بخشــی از ارتش این کشورعلیه اردوغان و حاکمیت کودتا 
کرده بود جمهوری اســالمی ایران به کمک رییس جمهور 
این کشور شتافت.  وی خاطرنشان کرد: اردوغان باید بداند 
از سرگیری روابط با رژیم کودک کش یعنی باز کردن پای 
این رژیم صهیونیستی به منطقه برای فتنه انگیزی و آتش 
افروزی های بیشــتر و با این اقدام می خواهند تمام تالش 
های تهران و محور مقاومت را برای مبارزه با تروریســم و 

گروه های تکفیری – وهابی تحت شعاع قرار دهند.

در  ادامه همگرایی آنکارا و تل آویو صورت می گیرد

سناریوی تضعیف ایران در 
مبارزه با تروریسم

ترور مقام های ایرانی هزینه دفاع از آرمان های فلسطین است
یک کنشگر ایرلندی ساکن انگلیس ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس و دکتر شهید محسن فخری زاده دانشمند 
برجســته کشورمان را هزینه دفاع ایران از آرمان های فلسطین در برابر 

رژیم آپارتاید و تروریستی اسرائیل دانست.
جیــم کوران گفت: به نظرم این رویداد یک تروریســم دولتی بود، چون 

توســط یک دولت سازمان دهی و پیاده شــد. وی با بیان اینکه چنین اقدام 
خشنی توجیه پذیر نیست افزود: ژنرال سلیمانی حامی قوی آرمان فلسطین و به 

همین خاطر برداشتن او از سر راه، به نفع رژیم آپارتاید اسرائیل بود.
این کنشگر ایرلندی تصریح کرد: ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل تاب تحمل هیچ 
کس را که به شکل مســالمت آمیز، قانونی و دمکراتیک از آرمان فلسطین دفاع 
می کند ندارند و به نظر من ژنرال سلیمانی به همین خاطر ترور شد. فارس  

روایت مالکی از تشکیل گروه سه نفره  با شهید سلیمانی 
نخســت وزیر پیشین عراق در سخنانی به برخی اتفاقات جنگ عراق با 

داعش و نقش سردار سلیمانی در کمک به مردم عراق پرداخت.
نوری المالکی، گفت: آمریکایی ها شــهید ابــو مهدی المهندس را یک 
چالش برای خود می دانســتند و از زمان های دور مســئولیت اتفاقات 

ســفارت آمریکا در کویت و لبنان و دیگر کشــورها را برعهده شــهید 
ابومهدی می دانســتند و من نمی توانم در رابطه ادعاهای آن ها را تایید و یا 

تکذیب کنم اما آمریکایی ها او را در لیست سیاه خود قرار دادند.
نخست وزیر پیشین عراق خاطرنشان کرد: ما از ایران به صورت مستقیم اسلحه 
می خریدیم، وقتی از کشــورهای دیگر سالح می خریدیم بعد از شش ماه یا یک 
سال برای ما می فرستادند اما ایران اگر امروز از آنها اسلحه می خریدیم روز بعد 

به دست ما می رسید و همین مساله بود که ما را نجات داد. صداوسیما 

رابطه سردار سلیمانی با شهیدان مغنیه و بدرالدین
یک مقام ارشــد حزب اهلل در مورد رابطه نزدیک ســردار سلیمانی با 
فرماندهان حزب اهلل گفت: شهید ســلیمانی پدروفرمانده ای مهربان و 
دلسوز بود؛ با برادران مجاهد و تیم تحت فرماندهی اش رفتاری پدرانه 

داشت و هنگام ورود به میدان نبرد در خط مقدم قرار می گرفت. 
حاج وفیق صفا اظهار داشت: شهید حاج قاسم و حاج عماد رابطه بسیار 

نزدیک و صمیمی با یکدیگر داشــتند؛ رابطه آن ها یک ارتباط خانوادگی، 
شــخصی، جهادی و معنوی بود و زمانی که به آنها نگاه می کردم احســاس می 
کردم یک روح در دو بدن هســتند. وفیق صفا به رابطه شهید سردار سلیمانی با 
مصطفی بدرالدین پرداخت و اظهار داشــت که رابطه این دو تن پس از شهادت 
عماد مغنیه ایجاد شــد؛ زیرا بخش بزرگی از فعالیت های حاج مصطفی بدرالدین 

در ارتباط با حاج قاسم بود. تسنیم 
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ســفیر پیشــین ایران در فرانســه تاکید کــرد: به نظر 
می رســد، اروپایی ها فعال به بازگشــت آمریکا به همان 
برجام به همان شکل ســابق بسنده کرده اند اما در نظر 
دارند با گفت وگوهایی که انجام می شــود، الحاقیه هایی 

به آن بزنند.  
ابوالقاســم دلفی درباره رویکرد اتحادیــه اروپا در قبال 
برجــام در دوران پیــش و پــس از انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا گفت: از روزی که مذاکرات هســته ای 
به صورت مذاکرات دوجانبه ایران با ســه کشور اروپایی 
شــروع شد و چه از دورانی که در قالب گروه 1+۵ ادامه 
یافت، اروپایی ها مدعی بودند هدف عمده شــان در این 
مسیر، تحقق اهداف عدم اشاعه تسلیحات هسته ای بوده 
است.  یعنی مدعی بودند که می خواهند با این کار، مانع 

از دستیابی ایران به سالح اتمی شوند.  
وی بــا بیان اینکه گمان آنها این بود که در منطقه غرب 
آســیا باید عدم اشاعه به شکلی ساماندهی شود چرا که 
آنها در همسایگی خاورمیانه هستند، اظهار داشت: برجام 
پس از حدود 1۲ ســال گفت وگو و مذاکره سرانجام به 
نتیجه رسید. هدف نهایی آن نیز عدم اشاعه بود اما پس 
از اجرای نصفه و نیمه آن، آمریکا به دستور دونالد ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته ای خارج شد.
به گفته این تحلیلگر مســائل سیاســت خارجی، خروج 
آمریکا ضربه بزرگی به پیکره برجام بود که اروپایی ها را 
با چالش های زیادی هم در روابط فراآتالنتیکی میان دو 
سوی اقیانوس و هم در هدفی که درخصوص عدم اشاعه 
دنبال می کــرد و برجام نمونه عینی و دیپلماتیک آن از 

طریق مذاکره بود، روبه رو ساخت.
دلفی بــا بیان اینکه با خروج آمریــکا، اروپایی ها تالش 
کردند بــا لطایف الحیلی هــم 1+۴ را حفظ کرده و هم 
ایــران در برجام باقی بماند، تصریح کــرد: آنها در ابتدا 
گفتنــد که خروج آمریکا از برجــام را جبران کرده و به 
همین منظور، تعهداتــی فراتر از برجام را هم پذیرفتند 
امــا نه تنها این تعهدات جدیــد را انجام ندادند بلکه به 
تعهــدات خودشــان در برجام پایبنــد نبودند و همین 

مسئله، نقاط آغاز افتراق میان طرفین بود.  
وی با بیان اینکه آمریکا آنچنان کشــورها و شرکت های 
اروپایــی را دربــاره همکاری با ایــران تهدید کرده بود 
که هیچ شــرکتی جرات همکاری با ایران را نداشــت، 
خاطرنشــان کرد: همین مســئله موجب شــد تا اروپا 
بزرگترین ضررکننده خروج آمریکا از برجام باشد چراکه 
آنهــا پس از توافق فکر می کردنــد به بازار بزرگی به نام 
ایران دســت یافته اند ولی با خروج آمریــکا از برجام و 
تهدید اروپا، دستشــان از بازار ایران کوتاه تر از قبل شد 

و ضرر کردند.  
این دیپلمات پیشــین با بیان اینکه تمام همت اتحادیه 
اروپایی تا انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا آن بود که 

مانع از فروپاشــی برجام شــود، ابراز داشت: با پیروزی 
بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و شکست 
دونالد ترامپ، امیدواری ها برای حفظ برجام و تحکیم و 
توسعه آن از ســوی اروپایی ها بیش از پیش شده است. 
بایدن نسبت به بازگشت آمریکا به برجام اعالم آمادگی 

کرده و اروپایی ها نیز از این مسئله استقبال کرده اند.  
دلفی بــا تاکید بر اینکه اروپایی ها بازگشــت آمریکا به 
برجام را فرصتی مناسبی برای پیگیری هدف اولیه خود 
یعنی عدم اشــاعه در خاورمیانــه می دانند، عنوان کرد: 
خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا در انجام تعهداتش 
موجب شده بود تا آنها اهرم های فشار خود را نسبت به 
ایران از دســت بدهند. ایران هم در مقابل خروج آمریکا 
از برجام و نقض تعهدات اروپا، در پنج مرحله تعهداتش 

را در توافق هسته ای کاهش داد.  
وی بــا بیان اینکه هــدف ثانویه ای که اروپــا و آمریکا 
در برجــام دنبال می کردند، ادامــه گفت وگوها با ایران 
درخصوص مسائل منطقه ای و موشکی بود، یادآور شد: 
ایــران و 1+۵ از همان ابتــدای گفت وگوها توافق کرده 
بودند که موضوع برجام، هسته ای است و نه توان دفاعی 
و موشــکی ایران یا مســائل منطقه ای. حال با توجه به 
احتمال بازگشت آمریکا به برجام، اروپا امیدوار است که 
بتواند از این رهگذر، با اضافه کردن مســائل منطقه ای 
و موشــکی، به زعم خودشان برجام را تقویت، اصالح یا 

تکمیل کند.  
این کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه آنچه مسلم است 
این است که اروپا و آمریکای بایدن درخصوص بازگشت 
بــه برجام همکاری نزدیکی با یکدیگر خواهند داشــت، 
یادآور شد: بایدن مدعی بازگشت مجدد آمریکا به برجام 
شده است. 1۵۰ نماینده کنگره هم اخیرا نامه ای درباره 
ضرورت بازگشــت به توافق هسته ای را منتشر کرده اند. 
همین موضوع موجب شده تا اروپا مجددا احساس کند 
بــا پیروزی بایدن و بازگشــت احتمالی آمریکا به توافق 
هســته ای، ظرفیت  اثرگذاری اش بر ایران چه در مسائل 
برجامی و چه در مســائل غیربرجامــی افزایش یافته و 
به همین خاطر، به اهرم های فشــار خود متوســل شده 
است. دلفی ادامه داد: به همین خاطر است که استفاده 
از اهرم فشــار حقوق بشر از سوی اروپایی ها بیشتر شده 
و به بیانیه های حقوق بشــری رای داده یا قطعنامه های 
حقوق بشــری را تمدید می کننــد و در موارد خاص هم 
بیانیه  می دهند در حالی که در یکی، دو ســال گذشته 
این کار از سوی آنها کمتر دنبال می شد.  وی با تاکید بر 
اینکه اگر قرار اســت آمریکا به برجام بازگردد، آنها ابتدا 
بایــد تعهداتی را که نقض کرده انــد جبران کنند، بیان 
کرد: نمی شود مدعی بازگشت به برجام شد در حالی که 
تحریم ها برقرار اســت و از ایران خواست تعهداتش را به 

صورت کامل اجرایی کند. ایرنا 

کمتر از یک ماه دیگر دونالد ترامپ کاخ ســفید را ترک 
می کند اما سناتورهایی مانند تدکروز و لیندسی گراهام 
ظاهــرا تصمیم گرفته اند راه شکســت خورده ترامپ در 

دشمنی با ملت ایران را همچنان ادامه دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری که چند روز دیگر ساکن 
کاخ سفید اســت، تندروی و اغراق در سیاست خارجی 
آمریکا را به رویه و امری عادی و نهادینه شــده در میان 
جمهوری خواهان تبدیل کرد. اگرچه قبل از ترامپ نیز 
جمهــوری خواهان مواضع سرســختانه و خصمانه تری 
نســبت به ایران داشتند، اما اعمال تحریم های بی سابقه 
علیه ایران، جمهوری خواهــان تندرو را بی پرواتر کرده 
اســت. در حالی که جو بایدن دموکرات پیروز انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا اعالم کرده بازگشت به توافق 
هســته ای با ایــران یکی از اولویت های دولت اوســت، 
دو ســناتور جمهوری خواه به ترامپ پیشــنهاد داده اند 
که اقدامی اساســی برای بســتن راه بازگشت بایدن به 
برجام انجام دهد. تد کروز و لیندسی گراهام دو سناتور 
جمهوری خواه تندرو از دونالد ترامپ خواســته اند برای 
جلوگیری از بازگشت ایاالت متحده به این توافق هسته 
ای با ایران در دولــت جو بایدن، برجام و توافق اقلیمی 

پاریس را به عنوان معاهده به سنا ارائه کند.
در نامه تد کروز بــه دونالد ترامپ و مایک پومپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا تاکید شــده است، ارائه این توافق ها 
به کنگره باعث خواهد شــد که آنها نتوانند حمایت دو 
ســوم اعضا سنا را کسب کنند و تصویب نخواهند شد و 
بــه این ترتیب جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب قادر 
نخواهد بــود آمریکا را دوباره وارد ایــن دو توافق کند. 
تد کروز نوشته اســت: فقط با این کار، سنا قادر خواهد 
بود نقش قانونی خود را برای ارائه مشــاوره و رضایت در 
صــورت اقدام دولت آینده برای احیــای این توافق های 

خطرناک انجام دهد.
این سناتور جمهوری خواه در نامه خود توضیح داده است 
که برجام و توافق اقلیمی پاریس جزو معاهده های رسمی 
به حســاب می آیند و مشــمول اصل دوم قانون اساسی 
می شوند که طبق این اصل، آمریکا برای پیوستن به این 
معاهده ها نیاز به دو ســوم آرای نمایندگان سنا خواهد 
داشــت. به گفته تدکروز، برجام و توافق اقلیمی پاریس 
رای دو سوم نمایندگان سنا را نخواهند آورد و پیوستن 
آمریکا به برجام و توافق پاریس عمال ناممکن خواهد بود 
و دولت بعدی آمریکا بدون داشــتن رای سنا نمی تواند 
به این توافقنامه ها  بازگردد. جو بایدن، رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا وعده داده اســت کــه در روز اول کاری 
در کاخ ســفید فرمان اجرایی بازگشت به توافق پاریس 
را امضا خواهد کرد. او همچنین تاکید کرده اســت که 

برجام یکی از اولویت های سیاست خارجی اوست.
»تد کــروز«، نماینــده جمهوری خواه مجلس ســنای 

آمریکا در مرداد ماه امســال نیــز در مصاحبه ای با البی 
ضد ایرانی »بنیاد دفاع از دموکراسی« )اف دی دی( گفت 
او از دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواســته 
معافیت های صادر شــده برای تحریم های نفتی ایران را 
باطــل کند. کروز در مهر ماه از تحریم های اعالم شــده 
توسط دولت ترامپ علیه بانک ها و نهادهای مالی عمده 

ایران، تقدیر کرد.
 پیــش از ایــن بســیاری از دموکرات ها کارزار فشــار 
حداکثری ترامــپ در برابر ایــران را خطرناک توصیف 
کرده و به شــدت مورد انتقاد قرار داده اند. اما بخشی از 
جمهوریخواهان مدعی هســتند سیاست ترامپ در واقع 

بسیار نرم بوده است.
چند ماه قبل روزنامه آمریکایی واشــنگتن فری بیکن از 
تصمیم حزب  جمهوری خواه آمریــکا برای ارائه طرحی 
قانونی به کنگره خبر داد که به دنبال اعمال تحریم های 

بیشتر علیه ایران است.
اگر چــه قطعا جمهــوری خواهان تنــدرو تحت تاثیر 
البی های ضد ایرانــی در این مورد قرار دارند، اما چنین 
درخواستی از ســوی دو ســناتور جمهوری خواه برای 
اقدامی اساســی برای بستن راه بازگشت بایدن به برجام 

می تواند حامل دو پیام مهم باشد.
اول اینکه چنین درخواســت های مســبوق به ســابقه 
از ســوی جمهوری خواهان نشانه روشــنی از دشمنی 
بخشــی از جمهوری خواهان با ایران است. قطعا منافع 
حــزب جمهوری خواه با حزب دموکــرات در مورد ایران 
جدای از نزدیکی چند ســال اخیر جمهوری خواهان به 
رژیم اســرائیل تفاوت چندانی ندارد. امــا تنفر، تکبر و 
تندروی شــاخصه های اصلی جمهوریخواهان شده است، 
و این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست های تهاجمی 
ترامپ نســبت به ایران دارد. پیام دومی که نامه تد کروز 
و لیندســی گراهــام منتقل می کند حکایت از شــکاف 
عمیقــی دارد کــه در میان دو حزب جمهــوری خواه و 
دموکرات ایجاد شــده است. دونالد ترامپ در طول چهار 
سال ریاســت جمهوری خود به شکاف سیاسی هم بین 
دو حزب اصلــی حاکم بر این کشــور دامن زد پیش از 
ترامپ دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دو رقیب در 
عرصه سیاست آمریکا بودند اما اکنون و با پشتوانه باالی 
رای مردمی که در انتخابات کسب کردند،   رقابت هایشان 
به دشــمنی تبدیل شده اســت. چند سال پیش جیمی 
کارتر در پایان مناظره با رقیبش جرالد فورد، او را مردی 
خوب و نجیب توصیف کــرد. جان مک کین، کاندیدای 
جمهوری خواهان، هــم در انتخابات ۲۰۰۸ اوباما را فرد 
نجیبی توصیف کرد. اما ترامپ از ابتدای کاندیداتوری در 
حزب جمهوری خواه عالوه بر این که مدعی شد دموکرات 
ها دشــمنان او هستند و آدم های درستی نیستند، بارها 

گفت که مشروعیت قانونی هم ندارند. ایرنا 

سفیر پیشین ایران در فرانسه:

اروپا به بازگشت آمریکا به برجام بسنده کرده است
در ادامه فشار بر ایران:

سناتورهای تندرو راه ترامپ را ادامه می دهند


