
سفر ظریف به باکو، مسکو، ایروان، 
تفلیس و ترکیه 

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه از س��فر وزیر امور 
خارجه به جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، 
گرجستان و ترکیه از روز دوشنبه خبر داد و مسائل 
دوجانبه، آخرین تحوالت قفقاز و بررسی زمینههای 
گسترش صلح و ثبات در منطقه را از جمله اهداف 

این سفرها برشمرد.
س��عید خطیبزاده مسائل دوجانبه، آخرین تحوالت 
قفق��از، پروژههای در دس��ت همکاری و بررس��ی 
زمینههای گس��ترش صلح و ثب��ات در منطقه را از 

اهداف این سفر خواند.
پی��ش از این محمدجواد ظریف از س��فرش به این 
کش��ورها خبر داده و گفته بود: انش��اءاهلل اگر هفته 
آینده برنامهها درس��ت پیش بیاید و تست کرونا ما 
نیز خوب بربیاید، قصد دارم به قفقاز و روسیه سفر 
داشته باشم. معموال اعالم نمیکنم. صداوسیما  

رایزنی مشاور امنیت ملی بایدن با 
تروئیکای اروپایی 

مش��اور امنیت ملی دولت جو بایدن در گفتوگویی 
تلفن��ی ب��ا مقامات چند کش��ور از جمله فرانس��ه، 

انگلیس و آلمان به موضوع ایران نیز پرداخت.
امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا 
در بیانیهای گفت که جیک سالیوان مشاور امنیت 
ملی دولت ج��و بایدن رئیس جمهور آمریکا تماس 
های تلفنی با مقامات فرانس��ه، آلم��ان، انگلیس و 

ژاپن داشته است. 
طبق گفته هورن، سالیوان در این تماس ها درباره 
مس��ائل مربوط به چین، ایران، روسیه، کره شمالی 
و بیم��اری همه گیر کرونا با مقامات این کش��ورها 
گفتوگ��و کرده و بر تمایل جو بای��دن برای تقویت 
اتحاد فرااقیانوس��ی با متحدان اروپایی تاکید کرد.

 مهر

کشمکش در رژیم صهیونیستی بر سر 
اتخاذ سیاستها در قبال ایران

روزنامه ای صهیونیس��تی در گزارش��ی به اختالف 
میان وزیر جنگ و نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی 
در زمینه اتخاذ سیاست های این رژیم درباره ایران 

پرداخت.
بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی  هشدار 
داد ک��ه اجازه نمی دهد بنیامین نتانیاهو نخس��ت 
ای��ن رژیم او و وزارت جنگ را در مذاکرات با دولت 
جدید آمریکا بر س��ر اتخاذ سیاستی در قبال ایران،  

کنار بگذارد. 
گانتز در پیام ویدیویی هفتگی که در صفحه فیس 
بوکش منتشر می کند به طور غیرمستقیم خطاب 
به نتانیاهو گفت: می خواهم مطمئن ش��وم کس��ی 
حتی ب��ه این  فکر کند که با انواع ترفندها و طفره 
روی های��ی که ما را به خطر می اندازند در کارمان 

برای حفظ امنیت اسرائیل مداخله کند. 
گانتز گفته اس��ت از زمانی ک��ه کاردار نظامی رژیم 
صهیونیستی در واش��نگتن و رئیس ستاد کارکنان 
ارتش این رژیم بوده است، روابط شخصی صمیمانه 
ای ب��ا تیم امنی��ت ملی جو بای��دن رئیس جمهور 

آمریکا داشته است. 
وزبر جنگ این رژیم ادامه داد: دولت بایدن طرفدار 
اسرائیل است و من مطمئن هستم حتی در زمینه 
مس��ائل مهمی از جمله ایران،  گوش شنوا خواهیم  

یافت. 
ارزیاب��ی خ��وش بینانه گانتز در بحبوحه ترس��ها و 
نگران��ی هایی مطرح می ش��ود ک��ه آمریکا ممکن 
اس��ت فورا به توافق هسته ای بازگردد،  توافقی که 
دولت دونالد ترامپ از آن خارج ش��د و اس��رائیل با 

آن به شدت مخالف است. 
کانال ۱۲ اس��رائیل روز چهارش��نبه به نقل از یک 
مقام ارش��د رژیم صهیونیس��تی با اش��اره به توافق 
هس��ته ای که در دولت باراک اوباما رئیس��جمهور 
پیشین آمریکا امضا شد، گفت که  اگر بایدن برنامه 
ی اوباما را در پیش بگیرد،  چیزی برای گفت و گو 

با او نخواهیم داشت. 
همچنین پایگاه خبری واال نیوز پیش از این در ماه 
گذش��ته گزارش داده بود که ِمیر بن شابات مشاور 
امنیت ملی اس��رائیل  نامه ای یک خطی  به گانتز، 
گابی اش��کنازی وزیر خارجه،  آویو کوچاوی رئیس 
س��تاد کارنان ارتش اس��رائیل، یوسی کوهن رئیس 
موساد و رون درامر سفیر اسرائیل در آمریکا نوشت. 
در ای��ن نامه آم��ده بود: این یک دس��تور از جانب 
نخست وزیر اس��ت: موضع دولت اس��رائیل درباره 
توافق هسته ای ایران فقط توسط نخست وزیر و با 
رایزنی کارکنان شورای امنیت ملی دردفتر نخست 

وزیر شکل خواهد گرفت.  ایسنا 

اخبار گزارش

آنچه ب��ا عنوان رویکرد احتمالی بای��دن در قبال جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت؛ اینکه حتی اگر رییس جمهور جدید 
آمریکا بخواهد به برجام باز گردد باز هم سیاس��ت های ضد 
ایرانی اش تغییری نخواهد کرد و رویکرد اصلی اش بدست 
آوردن دل برخی مرتجعان عربی و رژیم غاصب صهیونیستی 
اس��ت که این همان اولویت های سیاس��ت خارجی آمریکا 
اس��ت که با حضور روسای جمهور چه از حزب دموکرات و 

چه از حزب جمهوری خواه هیچ فرقی نمی کند.
تحلیله��ای مختلف��ی درباره رویکرد سیاس��ت خارجی جو 
بای��دن رئیس جمه��ور دموکرات آمری��کا در قبال مناطق 

مختلف دنیا به ویژه منطقه راهبردی غرب آسیا و جمهوری 
اسالمی ایران مطرح میشود. 

بس��یاری از ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ سیاست دولت 
بایدن در قبال ایران، ابتدا روی دو هدِف مربوط به »برنامه 
جامع اقدام مشترک« )برجام( متمرکز می شود، ابتدا اینکه  
متقاعد کردن ایران به بازگش��ت به تعهداتش در جنبههای 
فنی هس��تهای توافق است و س��پس آغاز مذاکرات الحاقی 
درباره۲ حوزهی فراتر از برجام است: مذاکره در قبال توان 
موشکی جمهوری اسالمی ایران و سپس موضوعات منطقه 
ای و نقش آفرینی تهران در منطقه غرب آس��یا را به میان 

خواهد کشید.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی منتخب بایدن، ماه نوامبر 
س��ال ۲۰۲۰ گفته؛ اگر ایران آماده باش��د به تعهدات خود 
در توافق هس��تهای برگردد. آنوقت آمریکا هم آماده است 
به تعهدات خود در توافق هس��تهای عم��ل کند و بعد کار 
فش��رده روی توافقنامههای بعدی برای حلوفصل طیفی از 
مس��ائل مختلف مربوط به برنامه هس��تهای ایران، از جمله 
زمانبندیه��ا و موضوعات دیگر، را آغ��از خواهد کرد بایدن 
هم اخیراً تأکید کرد که اولویت کلی سیاستهایش در قبال 
تهران، مسائل هستهای ایران است که حلوفصل آنها بهترین 

راه برای دستیابی به مقداری ثبات در منطقه است.
بایدن با فش��ارهای داخلی و خارجی روبهروس��ت که روی 
موفقیتآمیز بودن یا نبودن سیاستهایش در قبال ایران تأثیر 
خواهند گذاشت. باید کنگره را که عماًل متشکل از تعدادی 
جمه��وری خ��واه و ش��ماری دموکرات بدبین ب��ه برجام و 
پرنفوذ مانند چاک شومر و باب منندز است متقاعد کند که 
پیوس��تن دوباره به برجام و بازگشت ایران به تعهداتش در 
این توافق، به عنوان گام اول، ضروری است. متقاعد کردن 
قانونگذارانی که احتماالً خواهان نقش��ی در راس��تیآزمایی 
)حتی اگر شده نمادین( توافقهای الحاقی هستند، میتواند 
کلیِد مشروعیت بخشیدن به هر توافقی میان دولت بایدن 

و تهران باشد.
در ه��ر صورت آنچ��ه با عنوان رویک��رد احتمالی بایدن در 
قبال جمهوری اس��المی ایران است؛ اینکه حتی اگر رییس 
جمه��ور جدی��د آمریکا بخواهد به برجام ب��از گردد باز هم 
سیاست های ضد ایرانی اش تغییری نخواهد کرد و رویکرد 
اصلی اش بدس��ت آوردن دل برخی مرتجعان عربی و رژیم 
غاصب صهیونیس��تی اس��ت ک��ه این هم��ان اولویت های 
سیاس��ت خارجی آمریکا است که با حضور روسای جمهور 
چه از حزب دموک��رات و چه از حزب جمهوری خواه هیچ 

فرقی نمی کند. 
 در م��ورد چالش های پیش روی پیش��تر بایدن در منطقه 
غرب آس��یا نیز حرف و حدیث های فراوانی مطرح اس��ت؛ 
بس��یاری از تحلیلگران البته معتقدند که سیاست حمایت 
از رژیم صهیونیس��تی کم��اکان در دس��تورکار بایدن قرار 
خواهد داش��ت و روزنامه دی پرسه ۱۹ آبان ماه در تحلیلی 
نوشته که رویکرد آمریکای دوران بایدن در قبال عربستان 

سعودی تغییر خواهد کرد. 
در ای��ن اواخر ک��ه تحوالتی در منطقه غرب آس��یا رخ داد 
از جمله روند عادیس��ازی روابط برخی از کشورهای عربی 

)امارات، بحرین و س��ودان( با رژیم صهیونیستی، که بطور 
حت��م ادامه این روند در دس��تور کار ق��رار خواهد چرا که 
این رژیم کودک کش بزرگترین شریک تمام سیاست های 

آمریکا در قبال جهان است.
البت��ه موضوع انفجارها در بغداد همزمان با روی کار آمدن 
بایدن رییس جمهورجدید آمریکا گمانه زنی هایی را مطرح 
کرده است؛ انفجار رخ داده در بغداد بیش از ۱۰۰ کشته و 
مجروح  به جای گذاشت، این انفجارها یادآور برنامهریزیهای 
آمری��کا، رژی��م صهیونیس��تی  و برخی کش��ورهای حوزه 
جنوبی خلیج فارس جمله عربس��تان س��عودی  است. این 
کش��ور بیش��ترین زندانی تکفی��ری- انتح��اری- وهابی را 
دربازداشتگاههای عراق دارد.ناگفته نماند از ملیتهای دیگر 
در زندانه��ای عراق  مث��ل ابوغریب و الحوت در ناصریه  در 

بازداشت به سر میبرند.
ناظران سیاس��ی می گویند؛ چند تحلیل و تفس��یر درباره 
انفجاره��ای انتحاری بغداد می توان  ارائه داد، اولین تحلیل 
این اس��ت که؛ بر اس��اس اعتراف هی��الری کلینتون  وزیر 
خارجه س��ابق آمریکا، گروههای تروریستی داعش، القاعده 
وجبه��ه النصره را آمریکا درمنطقه غرب آس��یا ایجاد کرده 
اس��ت؛ ای��ن گروهها  با ه��دف تغییر مع��ادالت در منطقه 
به س��ود آمریکا و تامین امنیت رژیم صهیونیس��تی ایجاد 

شده اند. 
در ش��رایط کنونی میتوان گفت،  داعش��ی ها به بازگش��ت 
سیاست اوبامیس��م  و بایدنیسم امیدوار  شدهاند. داعشیها 
میخواهن��د به دولت بایدن- اوباما نش��ان دهند که حضور 
دارند و دولت جدید آمریکا میتواند بر روی آنها برای تغییر 
هر معادلهای در عراق  و منطقه حساب باز کند. آنطور که 
تس��نیم نوشته؛ تحلیلی دیگر این اس��ت با توجه به روابط 
دولت جدید آمریکا با ولیعهد عربستان، روزهای سختی در 
پیش روی ریاض خواهد بود لذا این احتمال وجود دارد که 
س��عودیها بخواهند  از طریق ع��راق خودنمایی کنند و  به 
آمریکاییه��ا بگویند که م��ا می توانیم عراق را به گونهای به 

هم بریزیم که منافع آمریکا تحت تاثیر قرار بگیرد.
س��ومین تحلی��ل درباره انفجاره��ای بغ��داد را وجود اتاق 
عملی��ات مش��ترک آمریکا، رژی��م صهیونیس��تی و برخی 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس می توان عنوان کرد 
چنانچ��ه آنها با اقدام به چنی��ن عملیاتی میخواهند فضای 
عراق را نا آرام و ملتهب کنند و انتخابات آینده این کش��ور 
را به نفع طرفداران آمریکا و جوکرهای وابس��ته به سفارت 

این کشور تغییر بدهند.

وقتی فقط مدل رویکرد بایدن در قبال ایران وغرب آسیا تفاوت می کند: 

 پیروی از سیاست 
روسای جمهور پیشین آمریکا 

برنامه موشکهای بالستیک ایران ما را نگران کرده است
سفیر انگیس در بغداد میگوید که انگیس تنها نگران برنامه هستهای ایران 
نیست بلکه موش��کهای بالستیک ایران نیز باعث نگرانی لندن شده است. 
اس��تفان هیکی در پاسخ به س��ؤالی درباره احیای توافق هستهای با ایران 
گف��ت: پیش از هر چی��ز میخواهم بگویم که بریتانیا ب��ه عنوان یکی از3 

کشور اروپایی عضو در توافق هستهای نقش مهمی در گفتوگو درباره توافق 
هس��تهای ایران دارد.م��ا اعتقاد داریم که اهتمام ورزیدن به این توافق بس��یار 

مهم است. وی در ادامه اظهاراتش با متهم کردن ایران به عدم پایبندی به تعهدات 
برجامی گفت: ایران باید به وظایفی که بر اس��اس توافق، برعهدهاش است، احترام 
بگذارد و همچنین محدود کردن غنیسازی اورانیوم. استفان هیکی افزود: ما به دولت 
بایدن درباره آغاز گفتوگو درخصوص چگونگی رسیدن به یک توافق هستهای جدید 

امیدواریم و من شخصا درباره دستیابی به یک توافق خوشبین هستم. فارس  

بایدن هم راه اوباما را خواهد رفت
اس��تاد روابط بینالملل دانش��گاه هاوایی با بیان اینکه عربستان وآمریکا 
در ش��رایطی نیستند که خواستههایش��ان در اجرای برجام لحاظ شود، 
تاکید کرد: خواس��ته عربستان و اسرائیل عدم بازگشت آمریکا به برجام 
اس��ت و تا جایی که در توانش��ان است، س��عی خواهند کرد که در این 

راه س��نگاندازی کنند. فریده فرهی در پاسخ به این سوال که مهمترین 
دس��تور کار دول��ت جدید در قبال ایران چه خواهد بود و آیا ممکن اس��ت 

دولت جدید سیاس��ت فش��ار حداکثری را ادامه دهد، گفت: شکی نیست که از 
دیدگاه بایدن، جلوگیری از س��اخت سالح اتمی از طریق برجام، یعنی راه دولت 
اوباما، مسیر بهتری از سیاست فشار حداکثری ترامپ بوده است. وی اظهار کرد: 
مس��ئله کنونی، یافتن راه بازگش��ت متقابل، احتماال از مسیر گام به گام و مورد 
رضایت متقابل، بعد از چند سال سیاست مخرب فشار حداکثری است. ایرنا 

دستمان برای گفت و گو با تهران دراز است 
وزیر خارجه سعودی مدعی شد که دست ریاض برای گفتوگو با دیگر 
کش��ورها از جمله ایران همواره دراز اس��ت. فیصل بن فرحان، درباره 
برجام و مس��ائل هس��ته ای ایران هم گفت: اگر از ما خواسته شود در 
پرونده هستهای ایران مشارکت خواهیم کرد. وی در ادامه مدعی شد: 

دست ریاض برای گفتوگو همواره دراز است اما ایرانی ها به حرف های 
خود پایبند نیس��تند بنابراین ما باید نشانه های واقعی در تغییر رفتارهای 

آن ها در منطقه و بحث حمایت از تروریست ها مشاهده کنیم. ادعای فیصل بن 
فرحان درباره تمایل عربستان برای گفتوگو با ایران و سرباززدن تهران، در حالی 
اس��ت که مقامات کشورمان بارها تاکید کردهاند که ایران برای گفتوگوی فوری 
و بدون پیشش��رط با ریاض آمادگی دارد که این اعالم آمادگی همواره با پاس��خ 

منفی عربستان مواجه شده است. تسنیم 
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پاک آیین:

بازداشت کاوه افراسیابی 
مصداق نقض حقوق 

بشر است
سفیر پیشین ایران در باکو بازداشت کاوه افراسیابی استاد 
دانش��گاه در آمری��کا را مغایر با آزادی بی��ان و آزادی قلم 
و مص��داق نقض حقوق بش��ر خواند و گف��ت: وزارت امور 
خارج��ه و قوه قضایی��ه از طریق مج��اری بینالمللی این 

موضوع را در دستورکار خود قرار دهند.
این اقدام واکنش س��عید خطیبزاده س��خنگوی دس��تگاه 
دیپلماس��ی را به همراه داش��ت و او در گفتوگو با ایس��نا 
این اقدام آمریکا را گروگانگیری آش��کار علیه اتباع ایرانی 
خواند و افزود: آقای افراسیابی استاد شناختهشده دانشگاه 
هس��تند که به اتهامات واهی بازداشت ش��دهاند. علیرضا 
میریوس��فی سخنگوی هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی 
ایران در س��ازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه اول بهمن 
ماه بازداشت کاوه لطفاهلل افراسیابی دانشمند علوم سیاسی 
و تحلیلگر رس��انهای در آمریکا را محکوم کرد و در توئیتر 
نوش��ت: از ش��نیدن خبر دس��تگیری دکتر افراس��یابی با 
اتهامات ساختگی متأسفیم، اقدامی که در آخرین ساعات 
دولت دونالد ترامپ که به خاطر سرسختی و تعصبات ضد 
ایرانی معروف است، انجام گرفت. دکتر افراسیابی به عنوان 
یک��ی از عوامل مأموریت ایران مش��غول به کار نبود، بلکه 

وی استاد دانش��گاه و متخصص در زمینه روابط بینالملل 
اس��ت. او مش��اورههایی در خصوص مس��ائل بینالمللی به 
مأموریت ایران ارائه داده است و همکاری او با ما از ابتدا باز 
و کاماًل ش��فاف بود. در همین خصوص محسن پاک آیین 
در گفتوگویی با فارس، گفت: متاسفانه دولت ترامپ حتی 
در آخرین ساعات حضور در کاخ سفید از خصومت با ملت 
ایران دست برنداشت و در آخرین ساعات این دولت، آقای 
دکتر کاوه افراسیابی تحلیلگر مسائل بینالمللی و صاحبنظر 
در حوزه ایران و آمریکا، از س��وی وزارت دادگستری دولت 
ترامپ دستگیر شد. وی این قبیل برخوردهای غیرانسانی 
و غیرحقوق��ی با اتب��اع ایرانی که در آمری��کا حضور دارند 
را بیس��ابقه ندانس��ت و افزود: مخصوصا در دوره ریاس��ت 

جمهوری ترامپ این اقدام تشدید شده است.
سفیر پیش��ین ایران درباکو این اقدام را یک گروگانگیری 
خواند که توسط دولت ترامپ انجام شده است و گفت: این 
اقدام هیچ وجه قانونی ندارد و دستگیری اساتید دانشگاه 
و کارشناسان روابط بینالملل، اقدامی کامال مغایر با آزادی 

بیان و آزادی قلم و مصداق نقض حقوق بشر است.
این تحلیلگر مسائل بینالملل این اقدام را به عنوان نمونهای 
از حقوق بشر آمریکایی که به هیچ یک از موازین بینالمللی 
پایبند نیست برشمرد.  پاک آیین خاطرنشان کرد: معتقدم 
مجامع بینالملل��ی و نهادهایی که مدعی حقوق بش��ر در 
جهان هس��تند باید برای آزادی افراس��یابی تالش کنند و 
در داخ��ل هم وزارت امور خارجه و ق��وه قضاییه از طریق 
مج��اری بینالملل چه در حوزه سیاس��ی و چه حوزههای 
حقوق��ی و قضایی اقدامات خود را دنبال کنند و امیدواریم 

هر چه زودتر شاهد آزادی ایشان باشیم.  فارس 

عراقچی: 

هیچ تماسی با دولت 
بایدن نداشته ایم 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره تماس محرمانه با 
دولت بایدن با بیان اینکه هیچ تماسی نداشتهایم و هیچ 

قصدی هم برای آن نداریم، گفت: فعال هیچ عالقهای 
به هیچ تماس مستقیم نداریم و معتقدیم برجام قالب 

صحیحی است و گفتوگوها باید در قالب آن انجام شود.
سید عباس عراقچی درباره انتقال قدرت از دولت ترامپ به 
دولت بایدن و حمله طرفداران ترامپ به کنگره خاطرنشان 
ک��رد: ما موضع خاصی در برابر ای��ن انتقال قدرت بین دو 
دول��ت نداریم. فقط منتظریم ببینیم رئیس جمهور جدید 
آمریکا چگونه میخواهد مواضع اش��تباه ترامپ را تصحیح 
کند. آنچه در جریان حمله به کنگره دیدیم باعث طرح این 
سؤال می شود که آیا واقعا همین آمریکاست که میخواهد 
به دنیا یاد بدهد »حاکمیت قانون« و دموکراسی چیست؟
وی اف��زود: آنچه در واش��نگتن اتفاق افت��اد چهره واقعی 
دموکراس��ی آمریکایی را به ما نشان میدهد. اکنون روشن 
ش��ده که آنها هیچ حقی ندارند که ب��ه هیچکس در دنیا 
بگویند که مش��کالت سیاسی در خانه خودشان را چگونه 

حل کنند.
معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه درباره بازگش��ت دولت 
بایدن به برجام و تقاضاهای ایران که س��ؤال خبرنگار بود 
اظهار داشت: درخواست ایران واقع گرایانه است و عبارت 

اس��ت از اینکه آمریکا تحریمها را بردارد و به توافق هسته 
ای بازگردد. من آلترناتیو )جایگزین( دیگری نمیبینم. ما 
با حس��ن نیت مذاک��ره کردیم و با حس��ن نیت به برجام 

عمل کردیم.
وی اضاف��ه کرد: دیگر نوبت دولت جدید آمریکاس��ت که 
اش��تباهات دولت پیش��ین را جبران کند. برای بازگشت 
ب��ه توافق هس��تهای، باید تمام تحریمه��ا را لغو کنند. ما 
آماده انجام تمام تعهدات ذیل برجام هس��تیم به ش��رطی 
ک��ه آمریکاییها هم به تعهدات خود عمل کنند و تحریمها 

را بردارند.
عراقچ��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آیا تماس��های 
محرمانهای با دولت جدید آمریکا داش��تهاید؟ گفت: خیر. 
هیچ تماسی نداشتهایم و هیچ قصدی هم برای آن نداریم. 
طبیعتا منتظریم که کامأل در پس��تهای خود قرار بگیرند 
و متعاقبأ دس��ت به کار بشوند. فعال هیچ عالقهای به هیچ 
تم��اس مس��تقیم نداریم و فکر میکنیم ک��ه  برجام قالب 

صحیحی است و گفتوگوها باید در قالب آن انجام شود.
معاون سیاس��ی وزیر خارجه در پاس��خ به این س��ؤال که 
بس��یاری چون وزیران امور خارجه فرانس��ه و آلمان، فکر 
میکنن��د که موضوعات جدید مانند موش��کهای قدرتمند 
ایران نی��ز باید در مذاکرات جدید برجام گنجانده ش��ود. 
پاس��خ شما چیست؟ تصریح کرد: هیچ برجام پالس، هیچ 
توافق جدید، هی��چ مذاکرات جدید در مورد برجام وجود 
نخواهد داش��ت. موشکهای ایران تنها ابزار دفاعی مطمئن 
برای ایران هس��تند و در مورد این مسئله هیچ مذاکرهای 
وجود ندارد. در مورد دیگر موضوعات، همه چیز بستگی به 

این دارد که برجام چگونه اجرا خواهد شد.  تسنیم

کارشناس مس��ائل بینالملل گفت: شکس��تها و ناکامیهای 
آمریکا در ۴ س��ال گذشته در قبال ایران یک کتاب مفصل 

خواهد شد.
بیژن زنگنه 3 بهمن در آیین افتتاحیه بیس��ت و پنجمین 
نمایش��گاه بینالمللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی گفت 
ک��ه  ما داغ صفر ش��دن ص��ادرات نفت را ب��ه جگر ترامپ 
گذاش��تیم؛ آنها مردند و به زبالهدان تاریخ پیوستند، اما با 
امید بیشتر برای زنده نگهداشتن و آبادانی کشور هستیم.

در حقیق��ت تالش آمریکا برای به صفر رس��اندن صادرات 

نفت ایران در راس��تای راهبرد فشار حداکثری انجام  شد. 
ترامپ وقتی اردیبهش��تماه دو س��ال پیش رسماً برجام را 
ت��رک کرد، ب��ه صورت تدریج��ی و در چن��د مرحله تمام 
تحریمها قبلی را بازگرداند. ابتدا ترامپ در میانه خردادماه 
س��ال ۹۷ معامالت دالر، طال و فل��زات گرانبها و همچنین 
صنع��ت خودرو و فروش هواپیما به ایران را هدف قرار داد. 
دور دوم تحریمه��ای آمریکا )۱۴ آبانماه همان س��ال( که 
اجرایی شد بخش صنعت نفت، مبادالت بانکی، کشتیرانی، 

خدمات بیمهای و بخش انرژی را هدف قرارمیداد.

حسن عابدینی کارشناس مسائل بین الملل درباره داغهایی 
که ایران بر دل دونالد ترامپ گذاشت، گفت: دروان ترامپ 
در ایاالت متحده آمریکا به س��ر آم��د و این رئیس جمهور 
هم مانند پیش��ینیان خود جیم��ی کارتر، جرج بوش پدر و 
پس��ر، بیل کلینت��ون و باراک اوبام��ا در تحقق دیدگاهها و 
راهبردهایی را در قبال جمهوری اسالمی ایران ناکام ماند.

او افزود: ترامپ یک شومن بود و تالش کرد که راهبردهای 
خ��ود را در قب��ال ایران رس��انهای کند، ب��ه همین دلیل 
شکس��تش در افکار عموم��ی بیش از دیگ��ران جلوه پیدا 
کرده است، وگرنه این شکس��ت در دورههای قبل ریاست 
جمهوری واش��نگتن هم اتفاق افتاد؛ مهمترین پروژهای را 
که ترامپ تالش کرد آن را محقق کند از زبان جان بولتون 
مش��اور امنیت ملی او، این بود که اجازه نمیدهد جمهوری 

اس��المی ایران چهلمین س��الگرد پی��روزی انقالب خود را 
جشن بگیرد.

عابدینی ادامه داد: اکنون همه مردم دنیا میدانند که ناکامی 
ترامپ در مهار جمهوری اس��المی ایران و ندیدن چهلمین 
سالگرد پیروزیاش یک شکس��ت تاریخی برای آمریکا بود، 
همچنی��ن ترامپ اعالم کرد که زمینه را برای انزوای ایران 
در دنی��ا فراه��م میکنیم، اما در نهایت ای��ن آمریکا بود که 
منزوی ش��د و ایران نه تنها منزوی نش��د، بلکه بیش از هر 
زم��ان دیگری توانس��ت در نهاده��ا و اتحادهای منطقهای 
مانند شانگهای،گس��ترش روابط با چین و روسیه و تقویت 
روابط ب��ا آمریکای التین را ادامه ده��د و حوزه نفوذ خود 
را از دامنههای هیمالیا تا سواحل مدیترانه گسترش بدهد.

 باشگاه خبرنگاران 

 عابدینی:

ناکامی های ترامپ در قبال ایران یک کتاب مفصل است


