
پاسخ روسیه به ادعای 
ضدایرانی پمپئو

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، 
ادع��ای مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی 
بر بکارگیری سالح ش��یمیایی توسط ایران را رد و 
تاکید کرد که این کش��ور خود قربانی س��الح های 

شیمیایی است.
میخاییل اولیانوف نماینده دائم روس��یه در سازمان 
ه��ای بین المللی در وین روز دوش��نبه در توئییت 
جدیدی در پاس��خ ب��ه توئییت پمپئ��و، این ادعای 

ضدایرانی را رد کرد.
وزی��ر خارجه آمری��کا در توئیت خ��ود در  ادعایی 
عنوان کرده بود: آمریکا اطالعات مبنی بر اس��تفاده 

ایران از سالح شیمیایی را افشا کرد.
نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین در پاسخ به این ادعای بی اساس پمپئو نوشت: 

این چیز جدید برای من است. 
وی اف��زود: م��ن و همه اعضای جامع��ه جهانی  بر 
این باوریم که ایران قربانی بکارگیری س��الح های 

شیمیایی توسط )رژیم( صدام حسین بوده است.
اولیان��وف خاطرنش��ان کرد: اگر ای��ن ادعا واقعیت 
دارد چرا آمریکا اطالع��ات مربوط به آن را تاکنون 
محرمانه کرده اس��ت.  رژیم بعث��ی صدام در طول 
هشت س��ال دفاع مقدس علیه رزمندگان ایرانی از 
س��الح های ممنوعه ش��یمیایی ازجمله گاز خردل 
اس��تفاده کرد و س��ازمان های بین المللی ازجمله 
سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات شیمیایی این 

واقعیت را بارها تایید کرده اند. مهر 

سربازان آمریکایی هنوز با پیامدهای 
حمله موشکی ایران دست به 

گریبان هستند
ی��ک روزنامه مش��هور آمریکایی نوش��ت، نظامیان 
آمریکای��ی که از یکی از بزرگترین بحران های دوره 
ریاس��ت جمهوری ترامپ جان سالم به در برده اند، 
هنوز با تبعات حمله موشکی ایران دست به گریبان 

هستند.
ارتش آمریکا اعالم کرد: 11 فروند از موش��ک های 
ایران پایگاه نظامی هوایی عین االسد واقع در غرب 
ع��راق را هدف ق��رار داد. حمالت موش��کی ایران 
در پاس��خ به ترور سردار قاسم س��لیمانی فرمانده 
نیروهای قدس س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی 
در حمله ی��ک فروند پهپ��اد آمریکایی در نزدیکی 

فرودگاه بغداد انجام شد.
ترام��پ که بزرگترین بح��ران امنیت بین المللی در 
دوره ریاس��ت جمهوری اش روبرو شده بود، پس از 
حمله موش��کی ای��ران در 8 ژانویه 2020، با عجله 
توئیت هایی را منتش��ر و ادع��ا کرد که "حال همه 

سربازان و نظامیان خوب است."
با گذشت یک س��ال از این حمله موشکی، اعضای 
ارت��ش آمریکا ک��ه در این حمله تح��ت تاثیر قرار 
گرفته ان��د درباره این مس��اله صحبت می کنند که 
ایران و آمریکا چقدر در آستانه یک جنگ تمام عیار 
قرار داش��تند. البته در این حمل��ه ظاهرا هیچ یک 
از نظامیان آمریکایی کش��ته نشد ولی 110 نظامی 
نجات یافته از این حمله با آسیب های مغزی روبرو 
ش��دند و برخی از آنها نیاز به بستری شدن طوالنی 

در بیمارستان ها و مراقبت های ویژه داشته اند.
ارت��ش آمریکا چند روز پس از این حمله به زخمی 
ش��دگان آن اش��اره کرد و به ای��ن ترتیب ادعاهای 
ترامپ درباره سالم بودن همه سربازان و نظامیان را 
رد کرد. ول��ی واقعیت چیز دیگری بود. حداقل 29 
نظامی آمریکایی به ش��دت زخمی و مجروح ش��ده 
بودن��د به طوری که نیاز ب��ه درمان و مراقبت های 
ویژه پیدا کردند. با گذش��ت یک سال از این حمله 
موشکی بزرگ، هنوز تعدادی از سربازان و نظامیان 
آمریکایی با پیامدهای آن دست به گریبان هستند.

 ایسنا  

ایران به دولت و ملت اندونزی 
تسلیت گفت

س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی 
ایران با ابراز تاس��ف از سقوط یک فروند هواپیمای 
خطوط هوایی اندونزی، وقوع این سانحه را به دولت 
و ملت این کش��ور تس��لیت گفت و با خانواده های 

جانباختگان ابراز همدردی کرد.
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران با ابراز تاسف از سقوط یک 
فروند هواپیمای خط��وط هوایی اندونزی که منجر 
به کش��ته ش��دن همه خدمه و مس��افران آن شد، 
وقوع این سانحه را به دولت و ملت اندونزی تسلیت 
گفت.وی همچنین با خانواده های جانباختگان ابراز 
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هدی  دهقان  بذرافشان

س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان در نشست خبری با 
خبرنگاران در پاس��خ به سوال سیاست روز درباره اظهارات 
یک��ی از نمایندگان مجلس درباره اخراج بازرس��ان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی گفت:  باید از ایش��ان س��ؤال کنید. 
من س��خنگوی ایشان نیستم. این قانون کامال روشن است. 
شاید ایشان س��هو لسان داش��تند و احتمال دارد به بند۶ 
قانون می خواهد ارجاع دهد که آن بند می گوید در صورتی 
طرف ه��ای متعاهد در برجام به تعهداتش��ان عمل نکنند، 
نظارت های فراپادمانی متوقف می ش��ود و این نظارت ها به 
معنای اخراج بازرس��ان نیس��ت در چارچ��وب ان.پی.تی و 
تعهداتمان در فضای عدم اش��اعه همکاری های ما با آژانس 

ادامه خواهد داشت.
تاکید خطیب زاده بر اخراج نشدن بازرسان آژانس در حالی 
مطرح شد که چند روز پیش احمد امیرآبادی فراهانی عضو 
هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی در برنامه صبح بخیر 
ایران ش��بکه یک سیما، اعالم کرد که اگر تا سوم اسفندماه 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران به ویژه در زمینه های 
مالی، بانکی و نفت برداش��ته نش��ود، قطعاً بازرسان آژانس 

بین المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج خواهیم کرد.
وی گفت: در صورت برداش��ته نش��دن تحریم ه��ا تا تاریخ 
ذکر ش��ده )سوم اس��فند(، جمهوری اس��المی ایران حتماً 
اج��رای داوطلبانه پروتکل الحاق��ی را متوقف خواهد کرد، 
این موضوع قانون مجلس ش��ورای اس��المی بوده و دولت 
موظف به اجرای آن است. عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: 
م��ا یک فرصت ی��ک ماهه به آمریکایی ه��ا داده ایم و دوم 
بهمن ماه دولت جدید آمریکا مستقر می شود، آن ها تا سوم 
اس��فند فرصت دارند اقدامات خود را ب��رای رفع تحریم ها 
انجام دهند در غیر این صورت جمهوری اسالمی ایران پای 

منافع ملت خود خواهد ایستاد.

محکومیت تصمیم آمریکا برای تروریستی 
خواندن انصارهللا یمن

خطیب زاده در پاس��خ به سوال دیگر سیاس��ت روز درباره 
تصمی��م آمریکا برای قرار دادن انصاراهلل یمن در فهرس��ت 
گروه های تروریس��تی گفت: مدت هاس��ت این گزارش ها را 
می بینیم. بعید نیس��ت دولت ورشکسته آمریکا در روزهای 
پایانی خ��راش دیگری بر حیثیت آمریکا بکش��د و میراث 
آمری��کا در منطقه را مس��موم تر کند. ای��ن اقدامات واقعا 

محکوم است. 

وضعیت  بسیار نامطلوب آمریکا در غرب آسیا
وی اق��دام آمری��کا در تحریم فالح الفیاض رئیس الحش��د 
الش��عبی را محکوم کرد و افزود: اینها اس��تفاده های بسیار 
مالل آور از فرآیندی اس��ت که اعتبار خود را از دست داده 
اس��ت. اینکه در عراق مس��ؤول یک نهاد کامال دولتی، این 
چنین هدف نیات ش��وم آمری��کا و تحریم ها قرار بگیرد، نه 

تنها محکوم است، بلکه محکوم به شکست نیز هست.
خطی��ب زاده افزود: روش��ن اس��ت اقداماتی از این دس��ت 
ناظر بر وضعیت بس��یار نامطلوب آمری��کا در منطقه غرب 
آسیاس��ت. در عراق از مصوبه پارلمان برای اخراج نیروهای 

آمریکایی بسیار ناراحت و نگران هستند.
س��خنگوی وزارت خارجه بیان کرد: در یمن سال هاس��ت 

که از یک جنگ ناعادالنه و  بس��یار شرم آور بر علیه مردم 
ب��ی پناه حمایت کرده اند. 20 میلیون یمنی را در محاصره 
ق��رار داده اند. م��ردم یمن هیچگاه فرام��وش نمی کنند در 
یک محاص��ره کامل برای دارو، غذا، ن��ان آب و ... بودند و 
بیماری های فراوان در آن کشور بیداد می کند و همه اینها 
رخ نم��ی داد مگر با یک چک س��فید امضایی که آمریکا در 

اختیار سعودی و متحدان آن قرار داد.
وی گفت:  بعد از چندین س��ال بمباران یمن امروز به جایی 
رسیدند که امروز ناتوانی خود را در پس این اقدامات محکوم 
به شکس��ت پنهان می کنند. آمریکا و هیچ کش��ور سرکشی 
در ای��ن منطقه نمی تواند اقدامی انج��ام دهد، مگر اینکه به 
واقعی��ات منطقه احترام بگذارد. دیر ی��ا دور نخواهد بود که 
با این گروه های بومی و مس��ؤول از جمله در یمن گفت وگو 
خواهند کرد. خطیب زاده بیان کرد: این اقدامات ارزش جدی 

ندارد و روزهای پایانی رژیم ترامپ در کاخ سفید است.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه درباره س��انحه س��قوط 
هواپیمای اوکراینی گفت که ایران به عنوان دولت مسؤول 
و در چارچ��وب فن��ی و مس��تقل این موض��وع را پیگیری 
کرده و پاس��خگو بوده و اسیر سیاس��ت زدگی و فشارهای 
ساختگی عناصر ورشکسته نخواهد شد. سعید خطیب زاده 
درباره س��قوط هواپیمای اوکراینی و اظهارات دبیر شورای 
عال��ی امنیت ملی اوکراین که ایران را به کتمان حقیقت و 
عدم ش��فافیت در تحقیقات پرونده متهم کرده و این اقدام 
را تروریس��تی خوانده و همچنین بیانیه صادر شده توسط 
پنج کش��ور )کانادا، افغانستان، س��وئد، انگلیس و اوکراین( 
که خواس��تار توضیح��ات کامل ایران درب��اره جزییات این 
س��انحه ش��ده اند و اظهارات پامپئو وزیر خارجه آمریکا که 
خواس��تار پاسخگویی ایران به این س��انحه شده که سؤال 
خبرنگار خبرگزاری فارس بود، ضمن عرض تسلیت مجدد 
به خانواده های قربانیان این سانحه، گفت: واژه ناتوان مطلق 

است در بیان همدردی با خانواده ها.
خطی��ب زاده به تش��ریح اقدام��ات ای��ران در این خصوص 
پرداخت و بیان کرد: جمهوری اس��المی ایران از باب اینکه 
صالحی��ت انحصاری در موضوع پیگرد قضایی متهمان این 
واقعه داش��ته اس��ت از روز اول با جدیت دادستانی نظامی 
تهران این موضوع را در دس��تورکار ق��رار داد و متهمان را 
دس��تگیر کرده و مراحل قضایی در حال پیگیری اس��ت و 
وفق مقررات با جدیت این موضوع در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه ما یک قرارداد معاضدت قضایی با اوکراین 
در س��ال 1۳8۳ داریم، اظهار داشت: به رغم این صالحیت 
انحصاری در چارچ��وب آن گفت وگوهای خوبی در دو دور 

با اوکراین داشتیم که مسائل مختلف فنی و غیرفنی بحث 
ش��د. در دور دوم این مذاکرات که در تهران برگزار ش��د، 
نماین��دگان و مقام��ات بخش های مختلف اع��م از نظامی، 
کش��وری، حقوقی، سیاسی و س��ازمان هواپیمایی با طرف 
های مقابل اوکراینی در فضای کامال فنی و حرفه ای تمامی 

مباحث را مورد بحث قرار دادند.
س��خنگوی وزارت خارج��ه اضافه کرد: دور س��وم قرار بود 
در نوامب��ر 2020 در اوکرای��ن برگ��زار ش��ود ک��ه به رغم 
پیگیری ه��ای متعدد، همچنان طرف اوکراینی تاریخ دقیق 
را مشخص نکرده است. جمهوری اسالمی ایران از روز اول 
با جدیت در این موضوع به این پیچیدگی کار خود را انجام 
داده است. وی یادآور شد: البته خطاهای انجام شده را هم 
نهادهای نظامی و حقوقی اذعان کردند که باید رس��یدگی 
ش��ود. وفق ضمیمه 1۳ معاهده شیکاگو موظف بودیم یک 
سال پس از وقوع این واقعه گزارش فنی خود را ارائه کنیم 
و ای��ن گزارش می توانس��ت تمدید هم بش��ود و در موارد 
مش��ابه تمدیدهای مکرر صورت گرفته اس��ت. ولی با یک 
جدیت در س��ازمان هواپیمایی کشوری و عزیزان فنی، این 
کار را ص��ورت دادند و هم به صورت ویدئو کنفرانس و هم 
در نهم دی ماه به صورت کتبی به طرف های ذیربط ارسال 

و همه کشورهای ذیربط دریافت آن را تایید کردند. 
وی گفت: طبق اس��تانداردهای هواپیمایی ۶0 روز فرصت 
دارن��د تا نظرات فنی خود را در خصوص گزارش فنی ارائه 
ش��ده بدهند. سازمان هواپیمایی کشوری ما می تواند آن را 
تکمیل و رس��ما منتش��ر کند. ایران با جزییات و دقت این 
کار را صورت داده اس��ت. اتفاقا رویکرد برخی کش��ورها و 
ورود برخی عناصر شناخته شده ورشکسته به این پروسه ها 
نشان می دهد تا چه حد برخی به دنبال سیاسی کردن این 

موضوع هستند و به دنبال حل آن نیستند.
وی درباره بیانیه تروئیکای اروپا در خصوص غنی سازی 20 
درصد که آن را بدون توجیه خوانده و خواس��تار توقف آن 
شده و همچنین اظهارات مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا 
که ایران را به باج گیری هس��ته ای متهم کرده و گفته که 
ایران باید در هیچ سطحی غنی سازی کند، که سؤال دیگر 
خبرن��گار خبرگزاری فارس بود گفت: ما گرفتاری بزرگی با 
برخی کش��ورهای اروپایی داریم و آن این اس��ت که برخی 
از کش��ورهای اروپایی به عنوان امضا کنندگان و مشارکت 
کنندگان برجام وظایف قطعی داش��تند و متاسفانه نه تنها 
به وظایف خود عمل نکردند بلکه ش��ریک آمریکا در نقض 

برجام بودند.
خطیب زاده ادامه داد: این کشورها بهتر می دانند آنچه امروز 

توس��ط ایران در خصوص کاهش تعهدات انجام می ش��ود، 
وفق برجام و در چارچ��وب برجام و در ذیل  بندهای 2۶ و 
۳۶ برجام اس��ت و اقدامات ایران برای حفظ برجام اس��ت. 
مهمتر از همه، این س��ه کشور اروپایی بهتر می دانند آنچه 
در ایران رخ می دهد، نش��انه یک بیماری و معضل است نه 
ریشه یک معضل. آنچه ایران انجام می دهد در پاسخ به یک 
ریش��ه مشکل بزرگ است و آن نقض مکرر و تمام و کمال 

برجام در ابعاد رفع تحریمی توسط آمریکا و اروپاست.
وی درباره س��فر هیأت کره  جنوبی به تهران گفت که این 
س��فر از قبل تنظیم ش��ده و برای پرداخت��ن به موضوعات 
فیمابی��ن دو کش��ور و در ر  أس همه آنه��ا پول های بلوکه 
ش��ده ایران در بانک های کره ب��ود و افزود: پول های بلوکه 
ش��ده ای��ران باید به س��رعت در اختیار ایران ق��رار بگیرد. 
صحبت های��ی ش��ده و اینک��ه دولت کره ب��ه فرمول کامال 
مشخصی برای پیشنهاد رس��یده نمی توانم با قطعیت بیان 

کنم و اینها در تاریخ روابط دو کشور باقی خواهد ماند.
خطی��ب زاده عنوان کرد: ط��رف کره را همچن��ان ترغیب 
می کنیم که منتظر 20 ژانویه ننش��یند. 20 ژانویه اقدامات 
کش��ورها گونه دیگری تعریف خواهد شد، اگر براساس آن 

برنامه تنظیم می کنند.

مرجع خرید واکسن کرونا وزارت بهداشت است
وی درب��اره خرید واکس��ن کرونا و اینک��ه توافقی با طرف 
کره ای برای خرید واکس��ن از پول های بلوکه شده صورت 
گرفته اس��ت؟ نیز گفت: مرجع خرید واکسن کرونا وزارت 
بهداشت است. ایران از همان ابتدا در چارچوب کنسرسیوم 
کواکس درخواستی برای خرید از آمریکا و انگلیس نداشت. 
انتخ��اب ما در مجموعه کواکس اختیاری اس��ت. از وزارت 
بهداش��ت و س��خنگوی این وزارتخانه درخواس��ت می کنم 
مس��ائل فن��ی را برای آگاه��ی جامعه با دق��ت بیان کنند. 
وزارت خارجه تس��هیل کننده اس��ت و هر زم��ان برای ما 
هدفی تعیی��ن کردند همکاری کردی��م از جمله در زمینه 
واکس��ن های مشارکتی همچون همکاری با کوبا که در پی 

سفر ظریف به هاوانا حاصل شد.
س��خنگوی وزارت خارج��ه همچنین درباره ک��ره جنوبی 
گفت: متاسفانه به دلیل عدم همکاری کره دچار مشکالتی 

هستیم و امیدواریم این موضوع زودتر حل شود.
س��خنگوی وزارت خارج��ه در پاس��خ به س��ؤالی مبنی در 
خصوص مش��کالت رفت و آمد تج��ار بخش خصوصی برای 
س��فر به س��وریه نیز گفت: یکی از ضمایم همکاری های ما 
با س��وریه همکاری اقتصادی اس��ت. در بحث همکاری های 
اقتصادی، وزارت خارجه یک پایه تسهیل کننده است. وزارت 
صمت و برخی نهادهای دیگر در این زمینه مسؤول هستند. 
م��ا در چارچوب وظایف خود هیچ کاری را فروگذار نکردیم. 
مالقات مکرر بین مقامات ایران و سوریه بوده است و در سفر 
وزیر خارجه س��وریه یکی از مهمترین مباحث همکاری های 
اقتصادی و تجاری بود. در حال تالش هستیم که بخش های 
خصوصی را به فعالیت اقتصادی در سوریه ترغیب کنیم. وی 
افزود: علی اصغر خاجی دس��تیار ارشد وزیر امور خارجه در 
امور ویژه سیاسی در ارتباط مستمر با مقامات سوریه است. 
به رغم تمام��ی مضایق و پروتکل های کرون��ا و اینکه نقش 
وزارت خارجه نقش محدودی در برخی حوزه هاس��ت تمام 

تالش خود را کرده و باز هم خواهیم کرد.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی بیان کرد: ما همه ستادها 
و ارگان ه��ای مرتبط را س��عی کردیم در س��تاد هماهنگی 
اقتص��ادی خارجی گردهم بیاوریم. برخی موانع وجود دارد 
ک��ه از عهده وزارت خارجه خارج اس��ت ولی تالش خود را 
کردیم. روابط ما با سوریه آنچنان که باید در ابعاد اقتصادی 
گس��ترش نیافته اس��ت. از نهادهای مس��ؤول این سؤال را 

بپرسید تا کار زودتر جلو برود.

خطیب زاده در گفت وگو با سیاست روز: 

بازرسان آژانس اخراج نمی شوند 
محکومیت تصمیم آمریکا برای تروریستی خواندن انصارهللا یمن

ایران در حال حرکت به سمت غنی سازی ۲۰ درصدی است
مدی��ر کل آژان��س اتمی با بی��ان اینکه ایران با س��رعت زیادی در حال 
حرکت به س��مت غنی س��ازی 20 درصدی است، پیش بینی کرد ماهانه 
حدود 10 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در تاسیسات فردو تولید 
ش��ود. رافائل گروسی طی س��خنرانی در همایش رویترز نِکست وابسته 

به خبرگ��زاری رویترز، گفت: زمان��ی که ابتدا درباره برنام��ه ایران برای 
غنی س��ازی 20 درصدی مطلع شدم، آژانس نمی دانست که این واقعا قصد و 

نیت فوری ایران است یا یک طرح است اما بعد ایران طی چند روز پیش رفت.
وی ب��ا بی��ان اینکه اکنون در واقعی��ت جدیدی قرار گرفته ان��د، توضیح داد: این 
فرایند ش��روع ش��د و ما باید می دیدیم که آنها )ایران( روزانه چه مقدار ]اورانیوم 
20 درص��د[ تولید می کنند. به نظرم ایران می تواند ماهانه چند کیلوگرم اورانیوم 

با غنای 20 درصد تولید کند. فارس 

صبر راهبردی ایران جلوی ماجراجویی ترامپ را گرفت
یک کارشناس مسائل غرب آس��یا گفت: صبر راهبردی ایران و مدیریت 
ش��رایط در منطقه باعث شد ریاض و تل آویو به هدف خود برای تحریک 
دونالد ترامپ جهت حمله به ایران ناکام بمانند. اردش��یر س��نایی با بیان 
اینکه سیاس��ت فش��ار حداکثری ترامپ علیه ایران روزهای آخر خود را 

سپری می کند، گفت: حمله نظامی از گزینه های آمریکا برای ایران بود و 
ب��ر روی این گزینه فکر کرده بودند اما با توجه به تحوالت اخیر در منطقه و 

جهان و به ویژه خود آمریکا بعید می دانم در روزهای باقیمانده از عمر دولت ترامپ 
اتفاق خاصی بیفتد. وی با اش��اره به تالش های عربس��تان و اسرائیل برای ترغیب 
ترام��پ به حمله نظامی علیه ایران در دوره انتقال قدرت گفت: ایران توانس��ت با 
نوعی صبر راهبردی  و کنترل رفتارهای نیروهای تحت حمایت خود به آمریکا و 
متحدان آن بهانه نداده و رفتارهای آمریکا را در این مدت مدیریت کرد. ایرنا  

روابط ایران و پاکستان عالی است
نخست وزیر پاکستان در دیدار با پژوهشگران و چهره های ارشد رسانه ای 
این کش��ور با اشاره به س��ابقه ارتباطات اقتصادی تجاری با ایران گفت، 
امروز می توانم بگویم که روابط بس��یار عالی میان دو کشور برقرار است. 
عمران خان در این نشس��ت با اشاره به سیاست خارجی مستقل اسالم 

آباد به منظور تقویت روابط با کش��ورهای همسایه و دوست، افزود: طی 
سال های اخیر تفاهم خوبی برای تحکیم روابط پاکستان با جمهوری اسالمی 

ایران برقرار ش��ده است. عمران خان در واکنش به تصمیم ایران، پاکستان و ترکیه 
برای راه اندازی قطار کانتینربر اکو و همزمان گش��ایش دومین مرز رسمی ایران و 
پاکستان، با اشاره به تحریم های ضدایرانی و کارشکنی آن در توسعه تجارت میان 
دو کشور اظهار داشت: متاسفانه ایران با تحریم هایی مواجه است که جلوی توسعه 

همکاری های تجاری پاکستان با آن کشور را گرفته است. صداوسیما 
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یک پایگاه خبری آمریکای��ی در تحلیلی فرصت دولت جو 
بای��دن، رئیس جمه��ور منتخب آمریکا برای بازگش��ت به 
توافق هس��ته ای را محدود تلقی کرده و گفت دولت بایدن 
باید ابتدا با کنار گذاش��تن اظهاراتش درباره دس��تیابی به 
توافقی جدید، در راس��تای بازگشت به شرایط اولیه پس از 

توافق هسته ای با ایران مذاکره کند.
پایگاه خبری lawfair در تحلیلی نوشت: به نظر می رسد 
تهران از بازگش��ت س��ریع دولت بایدن به توافق هسته ای 
استقبال می کند اما همزمان نیز سیگنال هایی ارسال می 

کند که فرصت اقدام کوتاه خواهد بود و اگر ایاالت متحده  
ف��ورا مطابقت ب��ا مفاد تعهد را از س��رنگیرد، این پنجره به 
س��رعت و شاید برای همیشه بس��ته شود. بنابراین بهترین 
اس��تراتژی بایدن پیگیری همزمان اس��تراتژی های مکمل 

کوتاه مدت و بلند مدت است. 
در ادامه این تحلیل آمده اس��ت: در این میان صحبت های 
رهبر ای��ران مهم ترین گفته هاس��ت. اظهارات وی در ماه 
دس��امبر نش��ان می دهد که وی بازگش��ت دولت بایدن را 
منوط به تسکین اقتصادی کرده است.  در نتیجه، اظهارات 

روحانی و آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران را باید تصدیق این 
دانس��ت که اگر ایاالت متحده تعهدات خود را انجام دهد، 

ایران با شرایط اصلی خود به برجام خواهد پیوست. 
این پایگاه عالوه بر این نوش��ت: اما ش��واهد نشان می دهد 
ممکن اس��ت بازه زمانی بازگش��ت به برجام محدود باشد. 
پ��س اگر دولت بایدن قب��ل از انطباق تعهداتش، در تالش 
ب��رای مذاکره مج��دد در خصوص مفاد برج��ام یا مذاکره 
توافق نامه جدیدی باش��د، احتم��اال از کل توافق دور می 
ش��ود. با وجودی که رئیس جمهور، اعتدال گرایان و حتی 
آیت اهلل خامنه ای ترجیح می دهند، برجام بماند و تحریم 
ها برداش��ته ش��ود، اما این را یک اولویت می دانند نه یک 
ضرورت. ایران پیش از این به مدت سه سال در برابر تحریم 
ها مقاومت کرده، بدون آنکه به خواسته های دولت ترامپ 

تن دهد و اگر تنها گزینه خود را موافقت با شرایط غیرقابل 
قبول ببیند، ممکن است آماده مقاومت طوالنی تر شود. 

در بخش دیگری از این تحلیل مطرح ش��د: اول و مهمترین 
کار این است که دولت جدید باید در مورد بازگشت سریع به 
شرایط اولیه برجام مذاکره کند و برخی اظهارات خود برای 
دس��تیابی به توافقی جدید را کنار بگذارد. اولین نیاز امریکا 
این است که با بازگشت به توافق هسته ای ایران را نیز ملزم 
به تعهداتش کند. همچنین این کار بهترین روش برای تغییر 
روایت س��یاهی از امریکا به عنوان کشوری سرکش و یاغی 
اس��ت که ترامپ آن را ایجاد کرده اس��ت. تحلیل این پایگاه 
خبری در پی این مطرح می ش��ود که جو بایدن وعده داده 
است  در صورت بازگشت ایران به پایبندی به تعهدات هسته 

ای اش به توافق هسته ای بازگردد.  ایسنا 

 یک پایگاه خبری آمریکایی در تحلیلی بررسی کرد

بهترین استراتژی بایدن در قبال ایران


