
دیدار صمیمانه سفیر ایران در صنعا با 
جوانان یمنی

حسن ایرلو س��فیر جمهوری اسالمی ایران در یمن 
روز دوش��نبه با رئیس و اعضای همایش "آگاهی و 
انسجام جوانان" در این کشور دیدار و گفتوگو کرد.

"کمال الش��ریف" دبیرکل همایش آگاهی و انسجام 
جوانان" یمن بر نقش همایش ها در حمایت از ابعاد 
انسانی و اجرای طرحهایی که خانواده شهدا و فقرا 
در یم��ن را مورد اهتمام ق��رار می دهد تأکید کرد 
و گف��ت: این همایش به ش��ماری از فعالیت ها در 
چارچوب مسائل امت اسالمی و در رأس آن آرمان 

ملت فلسطین دست زده است.
در همین ارتباط، س��فیر ای��ران در صنعا نیز ضمن 
تمجید از فعالیت همایش، خواستار تالش مضاعف 
در این زمینه ش��د. ایرلو با اشاره به این که "برخی 
س��ازمانهای بینالمللی که در یم��ن فعالیت دارند، 
دارای فعالیت های مش��کوکی هستند" اضافه کرد: 
170 سازمان برای از بین بردن تمدن حضور دارند 
و جنگ نرم را تغذیه می کنند. سفیر ایران در صنعا 
تصریح کرد که ش��رایط امروز یمن، همان شرایطی 
اس��ت که ایران در گذشته آن را تجربه کرده است، 
بطوری که این��ک تهران یک راهبرد پیش��رفته را 
ب��رای احیای تمدن ]خود[ در پیش گرفته اس��ت.

 باشگاه خبرنگاران 

خبر

مشکالت داخلی که میتواند دست 
بایدن را در تعامل با ایران ببندد

یک خبرگزاری آمریکایی نوش��ت مشکالت داخلی 
ک��ه دول��ت جدی��د آمریکا بع��د از تحلی��ف با آن 
دس��توپنجه ن��رم خواهد کرد، میتواند دس��ت این 
کش��ور را در تعامالت بینالمللی از جمله گفتوگوها 

با ایران تضعیف کند.
دولت آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« که واپسین 
روزهای خود را طی میکند، طی چهار سال حضور 
در کاخ سفید تالش کرد توافق بینالمللی که گروه 
۵+1 و ایران بدان دس��ت یافته بودن��د را با کارزار 
موسوم به »فشار حداکثری« از بین ببرد ولی »جو 
بایدن« رئیس��جمهور منتخب آمریکا وعده داده با 
هدف انجام مذاکرات در زمینههای بیشتر، به برجام 

بازخواهد گشت.
خبرگزاری »آسوش��یتدپرس« در یادداشتی به قلم 
»اِلن نیکِمِیر« به بررس��ی ای��ن موضوع پرداخته و 
نوشت دولت بایدن اما با مشکالتی در داخل آمریکا 
روبه��رو خواهد بود که دس��ت او را در گفتوگوها و 

تعامل با ایران تغییر خواهد داد.
این نویس��نده، اتهامزنیها، تهدیده��ا و تحریمهای 
بیش��تر دولت ترامپ بر ایران ط��ی روزهای آخر را 
نمونهای از مش��کالت مذکور دانسته و توضیح داد: 
حت��ی قبل از ش��ورش در کنگره طی م��اه جاری، 
آش��فتگی در داخل آمریکا دس��ت این کش��ور در 
تعام��الت بینالملل��ی از جمله رقابت هس��تهای در 
خاورمیانه، را تضعیف کرده بود. اختالفات سیاسی 
شدید هستند، هزاران نفر از همهگیری کرونا جان 
میدهن��د و بیکاری هنوز هم در س��طح باالیی قرار 
دارد. نیکِمِیر ادامه داد: متحدان و دش��منان آمریکا 
در این فکر هس��تند که بای��دن و تیم او چه مقدار 
توجه و قاطعیت را به سمت مسئله هستهای ایران 
یا ه��ر نگرانی خارجی دیگری جلب خواهند کرد و 
اینکه آیا هرگونه تعهد بایدن به توافقهای بینالمللی 

توسط رئیسجمهور بعدی او لغو میشود یا خیر.
در ادام��ه ای��ن یادداش��ت نق��ل قول��ی از »وندی 
ش��رمن« گزینه بایدن برای معاونت وزارت خارجه 
در مصاحبه اخیر با »بوس��توننیوز« آمده اس��ت: ما 
باید بس��یار س��خت در این حوزه کار کنیم، زیرا ما 
اعتبار خود را از دس��ت دادهایم، اکنون ما ضعیفتر 

پنداشته میشویم.
یک منبع مطل��ع از تفکرات تی��م انتقالی بایدن - 
که خواس��ت نامش فاش نشود - به آسوشیتدپرس 
گف��ت: اگر ای��ران به تبعی��ت از توافق هس��تهای 
بازگ��ردد، ما ه��م همین کار را خواهی��م کرد. این 

اولین گام خواهد بود.
این خبرگزاری ضمن اش��اره به فشارهای احتمالی 
مخالفان برجام در دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
ب��ر دولت بایدن، نوش��ت: آنه��ا نمیخواهند آمریکا 
اهرم فش��ار تحریمه��ا را تا زمانی که ای��ران دیگر 
موارد نگرانی آمریکا، اس��رائیل و کش��ورهای عربی 
را برط��رف نک��رده، از دس��ت بدهند. این ش��امل 
موشکهای بالستیک ایران و دخالت در سوریه،یمن، 

لبنان و عراق میشود. ایرنا

از نگاه دیگران 

گزارش
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هدی  دهقان  بذرافشان

درحالی در برخی رس��انه ها یادداشت هایی با این عنوان که 
نگذاریم ایران به سرنوش��ت آلمان تبدیل ش��ود و باید باز 
تعریفی را آغاز کند، منتشر شده است که ناظران سیاسی بر 
این باورند این نویسندگان باید برچگونگی پیروزی انقالب 
اس��المی، پیروزی در دفاع مقدس 8 س��اله و پیروزی های 
پ��س از آن در زمینه های علمی و علم بومی به ویژه قدرت 

دفاعی و هسته ای را یک مروری داشته باشند.
ناظران سیاس��ی می گوین��د؛ امیدوار هس��تیم که این قوم 
توصیه کنندگان در حوزه روابط بین الملل به واقعیت های 
کنون��ی در نظ��ام بی��ن المل��ل و منطقه غرب آس��یا  و به 
موقعی��ت کنونی  جمهوری اس��المی ای��ران بیش از پیش 

توجه داشته باشند.
اخیرا یادداش��تی با این مضمون ک��ه اگر ما به عنوان ایران 
مدیری��ت تغیی��ر و بازتعریفی خ��ود را آغ��از نکنیم، تغییر 
ای��ران می تواند به یک دس��تور کار مش��ترک آمریکا، اروپا 
و خاورمیانه تبدیل ش��ود، منتشر ش��ده که جای شگفتی 

دارد.
در ادامه این یادداشت آمده؛ تعمق کنیم خاورمیانه، اروپا و 
ایران آلمان نیستند و نتیجه سیاست تغییر ایران، می تواند 
نتایج بس��یار بسیار تلخی داش��ته باشد. توجه کنیم اگر در 
زمان خود تغییر سیاس��ت و راهبردها در ایران صورت می 
گرف��ت، ام��روز نه برجامی، ن��ه قدرت موش��کی و نه نفوذ 
منطقه ای ایران محل مناقشه بود. ترکیه مطیع و سرسپرده 
آمریکا نیس��ت و سال هاس��ت که سیاس��ت توانمندسازی 
هس��ته ای ، نظام��ی ، موش��کی و نف��ود منطق��ه ای و حتی 
فرامنطقه ای را تعقیب می کند. آنکارا توانسته است با درک 
قواع��د بازی و رعایت اصول آن حتی بیش از ظرفیت خود 
برای خویش دایره نفوذ و قدرت فراهم کند . اگر اندیشه ای 
نکنیم با توافق پنهان و آش��کار در س��طح نظام بین الملل 
و منطق��ه ای در نگاه خ��وش بینانه ایران پ��س از تحمیل 
هزینه های س��نگین ناش��ی از هجوم نظامی و یا تحریم ها 
به سرنوش��تی چون آلمان عاری از توان هسته ای، نظامی و 
نفود منطقه ای سوق خواهد یافت و یا در باتالق خاورمیانه 

با خود بسیاری را غرق خواهد کرد.
همچنین مطرح شده؛ با تغییرات رخ داده در آمریکا که آثار 
آن بر بازار ایران منعکس ش��ده است، امروز دوباره فرصتی 
فراهم شده که باید به بهترین وجه از آن برای تأمین منافع 
ملی اس��تفاده کنیم . اگر این موقعیت درک نشود و فرصت 
ایجاد ش��ده را وجع المصالحه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
و رقاب��ت جناح ها کنیم، می تواند سرنوش��ت آلمان نصیب 

ما شود.

باید از ضعیف دولت بایدن استفاده کنیم 
دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل سیاست 
خارج��ی در گفت وگو با سیاس��ت روز درباره یادداش��تی 
ب��ا این مضمون که »بترس��یم از اینکه ایران به سرنوش��ت 
آلمان دچار ش��ود«، گفت: اخیراً بعض��ی از افراد به عنوان 
کارشناس مس��ائل روابط بین الملل در مورد حال و آینده 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  مباحثی را مطرح 

و موض��وع تغییر دول��ت امریکا از ترامپ ب��ه بایدن را یک 
فرصت برای جمهوری اسالمی قلمداد می کنند.

وی افزود: آنها دست به قلم برده و جمهوری اسالمی ایران 
را با آلمان قبل از جنگ جهانی مقایس��ه کردند در واقع به 
دلیل عدم ش��ناخت زمان و مکان و شرایطی که جمهوری 
اسالمی دارد، این افراد جمهوری اسالمی ایران را نصیحت 
می کنن��د که از فرصت بایدن اس��تفاده کن��د؛ در غیر این 
صورت جمهوری اس��المی ایران از دو آلمان شرقی  وغربی 

و تجزیه شده شرایطش نابسامان تر خواهد شد.
صدرالحسینی بیان داش��ت: البته این افراد با نگاهی که به 
روابط بین الملل دارند و تصور آنها این است که امروز روابط 
بین الملل جهان یک تغییر عمده پیدا کرده و جهان توسط 
یک قطب اداره می ش��ود؛ در حقیق��ت جهان چند قطبی 
مطرح اس��ت و با توجه به س��یالیتی که ام��روز وجود دارد 
هر کش��وری که بتواند در حوزه ه��ای مختلفی که با عنوان 
مؤلفه های ق��درت و اقتدار تعریف می گردد خود را بازیابی 
کرده و س��اماندهی کند.در قطب بندی های آینده که قطعاً 
دیگ��ر یک قطبی و دو قطبی نخواهد بود می تواند به عنوان 
یک بازیگر اساسی در صحنه روابط بین الملل قلمداد شود.

وی افزود: بد نیس��ت بدانیم که این افراد با توجه به نگاهی 
ک��ه به قدرت در قرن 19 دارند امروز نگاه خودش��ان را به 
ق��درت ثابت نگه داش��ته و از توانمندی های بومی، دفاعی، 
علمی، جمعیتی و نفوذ جمهوری اس��المی ایران در منطقه 

غرب آسیا و در نظام بین الملل بی اطالع جلوه می دهند.
این استاد دانشگاه گفت: درست است که آمدن بایدن برای 
جمهوری اس��المی ایران یک فرصت اس��ت اما این فرصت 
را م��ا نه از تغیی��ر دولت بلکه از تضیف دول��ت بایدن باید 
اس��تفاده کنیم؛ قطع��اً با توجه به ش��کل و فرمی که آقای 
بایدن در آمریکا به قدرت رس��ید؛ قدرت او از جورج بوش 
پدر و پسر و اوباما بسیار بسیار ضعیف تر است و حتماً آقای 
بایدن با توجه به مشکالت داخلی، بین المللی و شکافی که 
در حال حاضر در آمریکا بوجود آمده و یک اپوزیسیونی به 
نام ترامپیس��م با بیش از 70 میلیون نفر در آمریکا بوجود 
آمدن��د، قطعاً دولت بایدن برای قوت، قدرت و افزایش نفوذ 

تهران یک فرصت است.
وی بیان داش��ت: چرا که دولت بای��دن یک دولت ضعیف 

قلمداد می ش��ود؛ بنابراین نباید این چنین قلمداد شود که 
ش��رایط کنونی شرایطی است که بایدن  بتواند اجماع بین 
المللی علیه ایران ایجاد کند متأس��فانه این  نویس��ندگان 
موضوع دس��ت برتر جمهوری اسالمی در حوزه های قدرت 
موشکی و نفوذ منطقه ای و توانمندی های  بومی و هسته ای 
را در نظر نمی گیرند و تصور می کنند که ایران در ش��رایط 
دول��ت قاجار و یا دولت پهلوی اس��ت ک��ه بتواند با روابط 
پنهان و آشکار با آمریکای دوران بایدن وضعیت خودش را 
ترمیم کند. این استاد دانشگاه معتقد است؛ این نویسندگان 
باید برچگونگی پیروزی انقالب اس��المی، پیروزی در دفاع 
مقدس 8 ساله و پیروزی های پس ازآن در حوزه های علمی 
و علم بومی به ویژه قدرت دفاعی و هسته ای را یک مروری 
داش��ته باش��ند. وی گفت: آنها تصورش��ان بر این است که 
امروز س��ناریوی س��ومی در مقابل جمهوری اسالمی ایران 
ق��رار دارد و آن این اس��ت که جمهوری اس��المی ایران از 

تمدن نوین اسالمی دست بردارد.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی تصریح کرد: البته به 
نظ��ر می آید این افراد ب��ا تفکر و نظریه مقاومت آش��نایی 
ندارند و با نگاه نظریه س��ازش تصورش��ان بر این است که 
می ت��وان جمهوری اس��المی ایران به قدرت برس��د؛ حتی 
این نویس��ندگان  دولت ترکیه را به عنوان دولت موفق که 
توانس��ته از توانمندی های آمریکایی ها استفاده بکند شاهد 
مث��ال می آورند. وی گفت: باید ای��ن نکته مورد توجه قرار 
گیرد که قطعاً رس��الت جمهوری اس��المی ای��ران با ترکیه 
بسیار متفاوت اس��ت؛ نباید فراموش کنیم که امروز ترکیه 
جزء کشورهای مقروض محس��وب می شود و حتی آمریکا 
آن را مجبور کرده عادی س��ازی روابط با رژیم صهونیستی 

را در دستور کار خودش قرار بدهد.
صدرالحس��ینی افزود: ب��ه نظر می آید چن��د وجهی بودن 
ق��درت در ش��رایط کنونی مد نظ��ر نویس��ندگان نبوده و 
تصورشان بر این است که هر چقدر درمقابل آمریکا سازش 
کارانه برخورد ش��ود آمریکایی ها پاداش بیشتری را به این 

سازش کاری خواهند داد.
وی خاطرنش��ان کرد: نباید فراموش کنیم که کش��ورهای 
مس��تقل و مقتدر جهان اس��الم مانند مصر بعد از نزدیک 
ش��دن به ق��درت آمریکا با ای��ن فرض موهوم ک��ه اگر به 

قدرت آمریکا نزدیک ش��وند می توانند مش��کالت سیاسی 
و اقتصادی خودش��ان را حل کنند اما امروز جزو مش��کل 
دارترین کشورهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هستند؛ 
حت��ی در این کش��ورها کودتاهای نظامی توس��ط آمریکا 
صورت گرفته و به عنوان یک هم پیمان کاخ س��فید پایین 
ترین س��طح دموکراس��ی را نمی توانند در کشور خودشان 
پی��اده کنند؛ بنابراین امیدوار هس��تیم که این قوم توصیه 
کننده در حوزه روابط بین الملل به واقعیت های کنونی در 
نظام بین الملل  ومنطقه غرب آس��یا  و به موقعیت کنونی  

جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش توجه داشته باشند.

برخی دوس���تان فکر می کنند مذاکره با آمریکا یک 
داروی شفا بخش است

دکتر محمد صادق کوشکی نیز در گفت وگو با سیاست روز 
درباره یادداشتی با این مضمون که »بترسیم از اینکه ایران 
به سرنوشت آلمان دچار شود«، گفت: ما در طول سال های 
گذشته با چنین ادعاهای فراوان روبرو شده ایم، این ادعاها 

فقط یک ادعا است وهیچ استداللی ندارد.
وی اف��زود: بطور کلی چه آن زمانی که می گفتند چرخش 
س��انتریفیوژها با چرخش زندگی مردم من��وط به مذاکره 
است، استداللی نداشتند، چه زمانی که بحث رفع تحریم ها 
و مذاکره، 100میلیارد دالر پول را آزاد می کند و حتی آن 
زمانی که می گفتند اگر مذاکره نکنیم جنگ می ش��ود هر 

کدام از اینها ادعایی بیش نبود. 
کوش��کی با بیان اینکه اگر اقتصاد ایران واقعاً وضعیت رو به 
بهب��ودی دارد، باید بدانیم علت آن چیس��ت، تصریح کرد: 
درآمری��کا که اتفاق خاصی نیفتاده و هیچ تصمیمی به نفع 
ایران اتخاذ نش��ده اس��ت،هنوز هم جو بایدن مستقر نشده 
که بخواهد تصمیمی را به نفع ایران اتخاذ کند؛ کسانی که 
دالر را ت��ا 30هزار تومان کش��انده اند آن هم بدون دخالت 
خارج��ی همان افراد به مبارکی آمدن بایدن قیمت دالر را 

تا 21هزار تومان کاهش داده اند. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه این به این معنی نیس��ت که آمدن 
بایدن فرصت است؛ بیان داشت: خود بایدن چنین ادعایی 
ندارد س��وابق آدم هایی که در تی��م بایدن حضور دارند نیز 
نش��ان می دهد که هر کدام از آنها سخت گیرترین افراد در 
قبال ایران هستند. آیا به این معنا است که آنها می خواهند 

گشایشی را در قبال ملت ایران نشان دهند؟
این اس��تاد دانش��گاه اظهار داش��ت: موضع گیری مقامات 
آمریکایی این اس��ت که می خواهیم فش��ار را بر ملت ایران 
زیاد کنیم، پس نه تنها فرصتی نیست بلکه روزهای سختی 
را در پیش داریم حتی نسبت به زمان دوران ترامپ بیشتر 
خواهد ش��د؛ دوس��تان یکبارمی گویند ایران شبیه ونزوئال 
می ش��ود یک زمانی می گویند ایران شبیه آلمان می شود، 
ظاهراً برخی دوس��تان فکر می کنن��د مذاکره با آمریکا یک 
داروی ش��فا بخش و یا چوب جادویی است که اگر مذاکره 
کنی��م آن چوب جادویی ب��ه کمک اقتصاد ای��ران خواهد 

آمد.
کارشناس مسائل سیاست خارجی با تاکید بر اینکه دولتی 
را که با دالر 3 هزار تومان تحویل صاحبان این ادعاها دادیم 
االن باید از اینکه دالر 22 هزار تومان می ش��ود خوش��حال 
باش��یم، خاطرنشان کرد: فکر می کنم زمان چنین ادعاهای 
واهی به س��ر آمده و باید تکلیف خودشان را مشخص کنند 
ک��ه اگر ما مذاکره نکنیم سرنوش��تمان آلمان می ش��ود یا 
ونزوئال ؟ تجویز دوس��تان را 8سال تجربه کردیم و اقتصاد 
ایران بالیی به س��رش آمد که تاکنون ش��اهد نبودیم، پس 

بهتر است دوستان از چنین تجویزهایی خجالت بکشند.

نقدی بر یک تحلیل 

باالخره ونزوئال یا آلمان!
برخی تصورشان این است هر چقدر درمقابل آمریکا سازش کارانه برخورد شود آمریکایی ها پاداش بیشتری خواهند داد

واکنش خطیب زاده به بیانیه تروئیکای اروپا 
س��خنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه تروئیکای اروپا عنوان 
کرد: پرسش��نامه اطالعات طراحی کارخانه اورانیوم فلزی اصفهان هنوز 
به آژانس ارائه نشده و این اقدام، پس از انجام تمهیدات الزم و در مهلت 
تعیین ش��ده در قانون انجام خواهد شد. سعید خطیب زاده افزود: آنچه 

که آژانس مبادرت به گزارش��دهی در مورد آن کرده اس��ت، ناظر بر آغاز 
فعالیت تحقیق و توس��عه برای طراحی سوخت پیش��رفتهتری برای راکتور 

تحقیقاتی تهران تحت عنوان س��وخت سیلیساید اس��ت که ایران دو سال پیش 
برنام��ه آن را به اطالع آژانس رس��انیده و اخیرا نیز اطالع��ات طراحی مربوطه را 
ارائه کرده اس��ت. خطیب زاده تصریح کرد: پرسشنامه اطالعات طراحی کارخانه 
اورانی��وم فلزی اصفه��ان هنوز به آژانس ارائه نش��ده و این اق��دام، پس از انجام 

تمهیدات الزم و در مهلت تعیین شده در قانون انجام خواهد شد. فارس 

بایدن از تحریم ها به عنوان اهرم فشار استفاده کند
نماینده پیش��ین آمریکا در س��ازمان ملل در پیامی توییتری خواس��تار 
پابرج��ا ماندن تحریم های دول��ت دونالد ترامپ علی��ه ایران در دولت 
جدید آمریکا و خودداری از بازگش��ت س��ریع آمریکا به توافق هس��ته 

ای شد.
نیک��ی هیلی در پیامی توییتری درباره سیاس��تی ک��ه دولت جو بایدن 

رئیس جمهور منتخب آمریکا در قبال ایران در پیش خواهد گرفت، نوشت: 
بایدن باید از تحریم هایی که ما اعمال کردیم،  به عنوان اهرم فشاری برای سر 
و کار داش��تن با ایران اس��تفاده کند.  بازگشت سریع به توافق هسته ای، به ساز 

ایران رقصیدن است و در دراز مدت خطرناک تر هم خواهد شد. 
اظهارات هیلی در پی این مطرح می ش��ود   که دولت جو بایدن برنامه دارد به 

توافق هسته ای ایران بازگردد. صداوسیما 

قطر خواستار گفت و گو کشورهای عربی با ایران شد
وزی��ر ام��ور خارجه قط��ر در مصاحبهای ب��ا یک رس��انه آمریکایی از 

کشورهای حاشیه خلیج فارس خواست وارد گفتوگو با ایران شوند.
ش��یخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر آمادگی 
کش��ورش را برای میانجیگری جهت برگزاری نشستی میان اعضای ۶ 

کش��ور ش��ورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرده اس��ت.  او در مصاحبهای با تلویزیون بلومبرگ که وبگاه این ش��بکه 

خبری گزیدهای از آن را منتش��ر کرده گفت: دولت قطر امیدوار اس��ت که این 
اتفاق بیفتد و ما معتقدیم که این اتفاق باید بیفتد. سایر اعضای شورای همکاری 
هم چنین تمایلی دارند. قحطانی گفت: هم عربستان سعودی و هم ایران همسایه 
قطر هس��تند قطر برای وساطت بین آنها خودش را تحمیل نمیکند ولی آمادگی 

خود در صورت درخواست این کشورها اعالم میکند. تسنیم 
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یک منبع آشنا با تیم گذار بایدن در گفتوگویی مطرح کرد 
که تصمیمات و اهداف دولت جو بایدن فقط به بازگشت به 

توافق هستهای منتهی نمیشود.
یک منبع آش��نا ب��ا تفکرات تی��م گذار جو بای��دن رئیس 
جمهور منتخب آمریکا که میخواس��ت نامش فاش نش��ود، 
درباره تصمیم دولت بایدن برای بازگش��ت به توافق هسته 
ای گفت:اگ��ر ایران به پایبندی کامل به توافق بازگردد،  ما 

هم همین کار را خواهیم کرد.  این گام اول خواهد بود. 
این منبع ناشناس��ی ادامه داد: بازگشت به توافق اولیه کف 
رویکرد دولت بایدن نسبت به ایران است نه سقف آن و به 

آن جا ختم نمی شود.  بر اساس این گزارش،  اظهارات این 
منبع ناشناس در پی این مطرح می شود که دونالد ترامپ 
در س��ال 2018 با ناقص تلقی کردن توافق هسته ای از آن 

خارج شد و تحریم های متعددی بر ایران اعمال کرد. 
جو بای��دن در وعده های انتخابات��ی اش گفته بود که اگر 
ایران به  »پایبن��دی کامل به تعهداتش« بازگردد،  آمریکا 

هم به توافق هسته ای باز می گردد. 
اظه��ارات درباره بازگش��ت ایران به پایبن��دی به توافق در 
حالی مطرح می ش��ود ک��ه ایران در پی خ��روج آمریکا از 
توافق هس��ته ای و تعلل کش��ورهای اروپای��ی در عمل به 

تعهداتشان در راستای پیدا کردن راهکاری کاربردی برای 
کاه��ش تاثیر تحریم ه��ای آمریکا و عادی س��ازی روابط 
اقتصادی با ایران، س��ال گذشته اعالم کرد که در پنج گام 
تعیین ش��ده و طبق راهکارهای مقرر در توافق هسته ای، 

تعهدات داوطلبانه اش در توافق را کاهش می دهد. 
مقام��ات ایران تاکید کرده اند تمام این اقدامات در صورت 
عملی ش��دن تعه��دات دیگر طرف های برجام،  بازگش��ت 
پذیر است.  مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان 
ملل در گفتوگو با ایس��نا در خصوص بازگش��ت آمریکا به 
برجام گفت: باید در عمل ببینیم چه میشود. اما مهم است 
که تصمیم برای بازگش��ت به برجام از سوی آمریکا با اما و 
اگر و شرط و شروط همراه نباشد یا در اجرا شرط و شروط 
نگذارند. با توجه به سابقه خراب آمریکاییها، آنها باید نشان 

دهند که صادق هستند.
تخ��ت روانچی ادام��ه داد: در دولت اوباما نق��ض برجام را 
ش��اهد بودیم و آق��ای ظریف نامه ن��گاری را از همان ابتدا 
شروع کرد و این نامه ها که با نماینده سیاست خارجی در 

اتحادیه اروپا انجام ش��د ثبت شده است. آنها از همان ابتدا 
با بدعهدی کارشان را شروع کردند  و اوج آن هم در زمان 
ترامپ بود که از برجام خارج شد، از این رو باید حواسمان 
باش��د ک��ه ببینیم وقتی تحریم لغو می ش��ود در عمل چه 
اتفاقی می افتد. وقتی کاالیی را می خواهیم بفروش��یم چه 
اتفاق��ی می افتد؟ آیا بیمه و نقل و انتقال و خدمات جانبی 
آن هم انجام میش��ود یا خیر. ما بای��د دقت کنیم که تمام 
این مراحل کامال حس��اب شده و بر اساس آنچه در برجام 

پیش بینی شده، باشد.
وی گفت: در برجام نوش��ته شده که روابط تجاری ایران با 
دنیا باید تسهیل شود، ما همین را می خواهیم و این شاید 
زم��ان ببرد اما این به معنی آن نیس��ت که آنها در اجرای 
تعهداتشان زمان زیادی دارند. آنها باید تعهداتشان را انجام 
دهند اینکه ش��رایط عمومی در دنیا به گونهای باش��د که 
تعامل با ایران زمان بر باش��د بحث دیگری است. برجام به 
آنها زمان نداده که تعهداتشان را به تاخیر بیندازند یا زمان 

زیادی را برای اجرای آنها صرف کنند.  ایسنا 

  یک منبع آشنا با تیم گذار بایدن مطرح کرد:

رویکرد دولت بایدن نسبت به ایران، تنها به بازگشت به 
برجام منتهی نمیشود


