
صدور روادید گردشگری امارات برای 
ایرانیها به تاخیر افتاد

رئیس دفتر نمایندگی ایران در امارات عربی متحده 
گفت: قرار بود ایران و چند کش��ور در لیست صدور 
روادید گردش��گری باش��ند، اما با افزای��ش ناگهانی 
مبتالی��ان به کرونا در دبی فع��ال تاریخ قطعی اعالم 
نشده است. سید محمد حس��ینی افزود: کرونا همه 
مع��ادالت را به هم ریخته اس��ت. منتظر باش��ید تا 
مقامات امارات تاریخ اعالم کنند. مدام پیگیر هستم.

گفتنی اس��ت، حسینی ششم آذر ماه نیز در صفحه 
توئیت��رش در پی انتش��ار خبری مبن��ی بر تصمیم 
دولت امارات برای توق��ف صدور روادید برای اتباع 
۱۳ کشور از جمله ایران نوشته بود: اخیرا در برخی 
از سایتها، اعالم شده که دولت امارات برای همیشه 
صدور روادید برای ایرانیان را متوقف کرده است. در 
پیگیری از مقام مسئول وزارت خارجه امارات گفته 
شد که توقف صدور ویزا برای ۱۳ کشور اعالم شده، 
موقتی و تا اطالع ثانوی اس��ت.به ش��ایعات و اخبار 

غیرموثق توجه نکنید. فارس

توقیف نفتکش ایرانی از سوی گارد 
ساحلی اندونزی

گارد س��احلی اندون��زی، دو نفتک��ش را ک��ه یکی 
از آن ه��ا با پرچم ای��ران و دیگری ب��ا پرچم پاناما 
حرکت داشت را به ادعای آنچه »انتقال غیر قانونی 

سوخت« نامیده شده، توقیف کرد.
 Bakamla« طبق گزارش س��ی ان ان، س��رهنگ
Wisnu Pramandita« رئی��س روابط عمومی 
»آژان��س امنی��ت دریای��ی« اندونزی موس��وم به 
»باکامال« در بیانیه ای اعالم کرد گزارش های اولیه 
 »MT Horse« نشان می دهد دو تانکر به نام های
با پرچم ایران و »MT Frea« با پرچم پاناما بوده 
اند.در حساب رسمی توییتری گارد ساحلی اندونزی 
ادعا ش��ده اس��ت که این دو نفتکش حقوق عبور و 
م��رور را نقض ک��رده اند.همچنین بر اس��اس این 
ادعا، این نقض ش��امل انتقال نفت از یک کشتی به 
کشتی دیگر و نیز خاموش کردن سامانه شناسایی 
اتوماتیک در کش��تی ها موس��وم به » AIS« و نیز 
باشگاه خبرنگاران جوان  نشت نفت بوده است. 

تهران-بلگراد قراردادهای جدید 
امضا کنند

معاون نخس��ت وزیر پیشین صربس��تان با اشاره به 
اهمیت ای��ران در همکاری های تجاری و اقتصادی 
در جهان گفت : برداش��ته شدن تحریم های جامعه 
جهانی بر ایران بس��یار مهم اس��ت و تهران و بلگراد 
ب��رای افزایش همکاری ها بای��د قراردادهای جدید 
امضا کنند. »راس��یم لیاییچ« رهبر حزب سوسیال 
دمکرات و سیاستمدار مسلمان صربستان که حزب 
وی در دول��ت و پارلم��ان این کش��ور حضور فعالی 
دارد در مصاحب��ه اختصاص��ی با خبرن��گار ایرنا در 
بلگراد در ب��اره اینکه چه اقداماتی را می توان برای 
گس��ترش همکاری های دوکش��ور انجام داد،گفت: 
برداشته ش��دن تحریم های ایران بسیار مهم است 
و امیدوارم که روابط ایران و غرب عادی شود.لیاییچ 
که حزب وی سمت هایی از جمله وزارت تجارت - 
گردشگری و ارتباطات در دولت کنونی صربستان را 
در اختیار دارد و همواره نقش مثبت و س��ازنده ای 
در روند رو به رشد روابط صربستان با ایران داشته، 
افزود: مسلم اس��ت که این امر به آرامش روابط در 
سطح جهانی کمک زیادی می کند و مطمئناً زمینه 
همکاری فش��رده تر بین ایران و بسیاری از کشورها 

از جمله صربستان را فراهم می کند. ایرنا 

سفر اولین مقام عالی رتبه بایدن به تل 
آویو با محوریت »ایران«

فرمانده تروریس��ت های سنتکام به عنوان نخستین 
مق��ام عالی رتبه دولت جدید آمری��کا قصد دارد با 
س��فر به تل آوی��و درباره ایران و هم��کاری نظامی 

بیشتر اعراب و رژیم صهیونیستی رایزنی کند.
س��فر اولین مق��ام عالی رتبه بایدن به ت��ل آویو با 

محوریت »ایران«
منابع خبری صهیونیست از سفر هفته جاری فرمانده 
تروریست های سنتکام به فلسطین اشغالی با محوریت 
رایزنی درباره برجام و همکاری رژیم صهیونیس��تی با 
برخی کش��ورهای عرب منطقه خبر دادن��د. روزنامه 
»جروزالم پس��ت« به نقل از ش��بکه خب��ری »واال« 
نوشت که ژنرال »کنث مک کنزی« فرمانده نیروهای 
س��نتکام  روزهای آتی وارد اسرائیل خواهد شد. وی 
اولین مقام ارشد دولت جدید آمریکا از زمان روی کار 
آمدن »جو بایدن« رئیس جمهور این کشور محسوب 

می شود که به اسرائیل سفر می کند. فارس

اخبار گزارش

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان

در حالی این روزها بس��یاری از محافل سیاسی و رسانه ای 
در جهان درباره برنامه های جو بایدن رییس جمهور جدید 
آمری��کا در قبال ایران و البته بازگش��ت احتمالی آمریکا به 
برجام س��خن می گویند که جدا از نگرانی و هراس برخی از 
کشورهای مرتجع عربی و سران رِژیم غاصب صهیونیستی از 
بازگشت احتمالی بایدن به توافق هسته ای، اما مستأجر جدید 
کاخ س��فید باید بداند بازگشت آنها به برجام و اجرای کامل 
تعهدات جمهوری اسالمی ایران ذیل آن تنها با پیش شرط 
لغو تمامی تحریم ه��ای ظالمانه علیه ملت ایران و پرداخت 

خسارت خروج چند ساله از برجام امکان پذیر است.
دولتم��ردان آمریکای��ی باید بدانند که تهران بر س��ر توان 
دفاع��ی و نظامی خود و البته موضوع��ات منطقه ای تحت 

هیچ شرایطی پای مذاکره نخواهد نشست.
این روزها سیر رایزنی با جو بایدن و سایر مقامات آمریکایی 
پی��رو برجام و موضوعات مرتبط با ای��ران روند صعودی به 
خود گرفته اس��ت. چنانچه مش��اوران امنیت س��ران رژیم 
صهیونیس��تی و آمریکا در تماس تلفنی، ب��ر لزوم مباحثه 
و ارتباط دو طرف درباره ایران و توافق های س��ازش تأکید 
کردند. س��الیوان و بن ش��بت در این تماس تلفنی بر لزوم 
آغاز گفت وگوی دولت جدید آمریکا با تل آویو درباره ایران 
و توافق های س��ازش بین رژیم اسرائیل و کشورهای عربی 

تاکید کردند.
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی نیز با صدور بیانیه ای 
ضمن تایی��د انجام این تم��اس تلفنی، گف��ت: »دو طرف 
توافق کردند که بزودی در جلس��ه ای درباره ایران، مسائل 

منطقه ای و پیشبرد توافق های آبراهام صحبت کنند.
این اولین تماس تلفنی یک مقام ارشد کاخ سفید در دولت 
بایدن با دفتر نخس��ت وزیری رژیم صهیونیستی است. تیم 
بای��دن در زمان انتقال قدرت )پیش از مراس��م تحلیف( از 

هرگونه تماس با تل آویو خودداری کرده بود.
روز ش��نبه همچنین مش��اور امنیت ملی آمریکا در تماس 
تلفنی با ش��رکای اروپای��ی و همتای ژاپنی خود، مس��ائل 

پیرامون ایران، چین و روسیه را به بحث گذاشت.
از س��وی دیگر رسانه های صهیونیستی خبر دادند، »یوسی 
کوهن« رئیس س��ازمان جاسوسی »موس��اد« به واشنگتن 
س��فر می کند ت��ا در دیدار با مقامات دول��ت جدید آمریکا 
خواسته های تل آویو درباره هرگونه توافق با ایران را مطرح 

کند.
این در حالی است که پیش از این شبکه ۱۲ تلویزیون این 
رژیم، به نقل از یک مقام عالی رتبه اس��رائیلی گزارش داده 
ب��ود اگر دولت بایدن به توافق هس��ته ای با ایران بازگردد، 
تل آوی��و دیگ��ر در هیچ موضوع��ی با واش��نگتن گفت وگو 

نخواهد کرد.
جدا از تمامی دغدغه ها و ترس برخی س��ران مرتجع عربی 
و اس��راییل، ج��و بایدن هم می داند بازگش��ت به برجام با 

پرداخت هزینه برایش امکان پذیر است. 

تمامی تحریم های ظالمانه لغو شود 
عماد آبش��ناس کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در 
خصوص برنامه ایران و ش��روط مقامات کشورمان در قبال 
بازگش��ت احتمالی بایدن به برجام به سیاس��ت روز گفت: 
آقای جو بایدن قبل از انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
اع��الم کرده بود ک��ه تمایل دارد به برج��ام بازگردد؛ البته 
با وجود آنکه بازگش��ت احتمالی آمری��کا به برجام اهمیت 
چندانی ندارد، اما اگر این کشور بخواهد به توافق هسته ای 
بازگردد؛ ایران آنچه برایش مهم اس��ت اینکه آمریکا طبق 

مصوبه ۲۲۳۱ تحریم های ضد ایرانی را لغو کند.
وی افزود: البته بازگش��ت آمریکا ب��ه برجام باید طبق یک 
چارچوب باش��د؛ چرا که در برج��ام چارچوبی برای خروج 
یا ورود اعضا مش��خص نشده است، آمریکا در دوران دونالد 
ترام��پ از برجام خارج و تحریم ه��ای ظالمانه ای زیادی را 

علیه ملت ایران اعمال کرد. 
آبش��ناس بیان داشت: این در حالی است که تهران به تمام 
تعهدات خویش عمل کرده است؛ طبیعتا اگر آمریکا بدون 
هیچ بازخواس��ت یا پرداخ زیانی بخواهد به برجام باز گردد، 

توهین به کل اعضای برجام است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه طبیعتاً باید جریمه ای برای بازگش��ت 
آمری��کا به برجام در نظر گرفته ش��ود، تصری��ح کرد:  باید 
ذیل آن، ش��روطی برای بازگشت آمریکا مد نظر قرار گیرد، 
تمام��ی خس��ارات وارده به جمهوری اس��المی ای��ران نیز 

مطالبه و پرداخته شود. 
کارشناس مسائل سیاست خارجی خاطرنشان کرد: در حال 

حاضرآمریکایی ها پیشنهاد داده بودند، بخشی از تحریم ها 
را تعلی��ق کنند تا ضم��ن آن جمهوری اس��المی ایران به 
تمامی تعهداتش در برجام باز گردد که مقامات کش��ورمان 
نپذیرفتن��د و از این رو آمری��کا باید تمامی تحریم های ضد 

ایرانی را لغو کند. 

بازی جدید سیاستمداران آمریکایی
یک کارش��ناس روابط بین الملل نیز معتقد اس��ت، رویکرد 
بایدن از ابتدا بازگشت به برجام بوده، اما بهانه اش این است 

که ایران ابتدا به تعهداتی که کاهش داده بازگردد.
حس��ن بهش��تی پور با اش��اره به اقدامات ابتدایی بایدن و 
بازگشت به نظام بین الملل گفت: برگشت آمریکا به پیمان 
پاریس از اقداماتی است که آقای ترامپ بدون هیچ توجیه 
منطقی و صرفاً به خاطر منافع س��رمایه دارهای آمریکایی 
ک��ه آلودگ��ی ه��وا را ایجاد م��ی کردند و نمی خواس��تند 
هزینه هایش را بپردازند از این پیمان خارج شده بود و حاال 

بایدن به این پیمان برگشته است. این گام مثبتی است.
وی افزود: لغو مس��افرت هفت کش��ور مس��لمان به آمریکا 
اقدام خوب دیگری توس��ط بایدن است چون با تمام مبانی 

حقوق بشر در تعارض بود. 
کارش��ناس مسائل بین الملل با اشاره به اعزام مشاور امنیت 
مل��ی بایدن ب��ه اروپا، این اق��دام را هم از دیگ��ر اقدامات 
مناسب وی برشمرد و گفت: بایدن مشاور امنیت ملی خود 
را به اروپا فرستاده تا با اروپایی ها در مورد ایران و روسیه و 
سایر مسایل بین المللی که با هم در این چند سال اختالف 
داشتند، مشورت کنند. اروپا و آمریکا در سال های اخیر در 
خصوص ناتو با هم اختالف نظر ش��دید پیدا کرده بودند و 

باید دید آیا بایدن سیاست ترامپ را قبول دارد و یا نه.
وی متذکر ش��د: اگر اروپایی ها و آمریکا با هم متحد شوند 

عملکرد ناتو نسبت به گذشته در جهت منافع آمریکا و اروپا 
بیش��تر خواهد شد ولی کشورهایی مانند ایران و خاورمیانه 
احیان��اً در خطر بیش��تر ق��رار خواهند گرفت. چ��ون اینها 
هرچقدر با هم متحدتر هس��تند ضریب درصد تجاوزش��ان 

به حقوق کشورهای دیگر بیشتر خواهد شد.
بهش��تی پور به مسئله برجام و بازگشت آمریکا به آن اشاره 
و اظهار کرد: آمریکایی ها می گویند منتظر هس��تند ایران 
اقدامی انجام دهد در حالی که در عرف بین الملل وقتی که 
آمریکا از برجام خارج ش��ده اول باید آن ها اقدامی در عمل 
برای بازگشت به تعهداتشان انجام دهند و نه اینکه منتظر 
ایران باشند تا به تعهداتش برگردد. پس باید دید مذاکرات 

آمریکایی ها با اروپایی ها به چه نتایجی می رسد.
وی در ادامه به تحلیل رویکرد دولت جدید آمریکا در موضوع 
برج��ام پرداخت و گفت: رویکرد بایدن از ابتدا بازگش��ت به 
برجام بوده اس��ت منتها بهانه اش این است که منتظر ایران 
است تا ابتدا به آن تعهداتی که کاهش داده بازگردد. اما این 
را به مردم نمی گوید که آمریکا در اردیبهشت سال ۱۳97 
از برجام خارج شد و ایران یکسال صبر کرد و در اردیبهشت 
س��ال ۱۳98 از برجام خارج نشد بلکه طی پنج مرحله 60 

روزه تعهدات خود را کاهش داده است.
کارشناس مسائل بین الملل افزود: پس به طور منطقی باید 
ط��رف آمریکایی برگردد و در این ص��ورت بهانه اروپایی ها 
هم برداشته می شود چون اروپایی ها می گفتند ما به خاطر 
تحریم ه��ای آمریکا نمی توانیم تعهدات ی��ازده گانه مان را 
انجام دهیم. اروپا هم باید تعهدات یازده گانه اش را که پس 
از خروج آمریکا از برجام مکتوب داده اجرا کند چون دیگر 
بهانه ای نخواهد داش��ت. در این شرایط انتظار می رود که 
ط��رف ایرانی هم که طی 5 مرحله تعهدات خود را کاهش 

داده به وضعیت اردیبهشت ۱۳98 برگردد.

بازی یکطرفه آمریکا

تأکید بر تقویت مناسبات ایران و لیبی
وزی��ر خارجه دول��ت وفاق ملی لیبی در دیدار محمدرضا رئوف ش��یبانی 
سفیر آکردیته جمهوری اسالمی در طرابلس بر تقویت مناسبات دوجانبه 
با ای��ران تأکید کرد. محمدرضا رئوف ش��یبانی در این دیدار ضمن ابراز 
خرس��ندی از تصدیاش به این س��مت اعالم کرد که همه تالش خود را 

برای تقویت مناس��بات و برگزاری کمیته مشترک در اولین فرصت ممکن 
انجام خواهد داد. سفیر آکردیته جمهوری اسالمی ایران در طرابلس همچنین 

آمادگ��ی ایران را برای ارائه هرگونه کمک به دولت وفاق ملی لیبی به منظور حل 
بحران در این کشور و بازگشت ثبات، توسعه و رفاه به مردم لیبی اعالم کرد. سفیر 
آکردیته جمهوری اسالمی ایران در لیبی چهارم بهمن ماه در مراسمی استوارنامه 
خود را تقدیم فائز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی کرد. در این مراسم »محمد 

سیاله« وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی نیز حضور داشت. فارس 

لفاظی دوباره وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه هسته ای ایران
وزیر خارجه فرانس��ه با طرح ادعاهای بی اساس، مدعی تالش ایران در 
س��اخت سالح هس��تهای ش��د. ژان ایو لودریان درباره برنامه هستهای 
ایران گفت: این یک وضعیت بس��یار خطرناک است. دسترسی ایران به 
سالح هس��تهای عواقب قابل توجه ژئو استراتژیک دارد. ما در وضعیت 

مخالف آنچه که ترامپ میخواس��ت قرار داریم. فرانس��ه در کنار انگلیس 
و آلمان س��ه عضو اروپایی گروهی هستند که از س��ال ۲0۱5 به توافقی با 

ایران بر س��ر برنامه هستهای این کشور دست پیدا کردهاند. این توافق قرار بود 
در ازای ایجاد محدودیت در بخش��هایی از برنامه هستهای، تحریمهای اعمالشده 
به بهانه هستهای علیه ایران را رفع کند. دولت آمریکا اردیبهشتماه سال ۱۳97 
از این توافق خارج شده و ضمن اعمال تحریمهای متوقف شده ذیل این توافق، 

تحریمهای دیگری علیه ایران وضع کرد.  صداوسیما 

 ایران حامی اصلی ما برای مقابله با رژیم اشغالگر است
یکی از رهبران جنبش جهاد اس��المی و آزاده فلسطینی تأکید کرد که 
جمهوری اس��المی ایران حامی اصلی ما برای مقابله با رژیم اش��غالگر 
اسرائیل است. خضر عدنان گفت، تعدادی از اسرا از جمله فؤاد الشبوکی 
اسیر سالخورده به کرونا مبتال شدهاند حال آنکه رژیم اشغالگر به این 

اس��را رس��یدگی نمیکند و حتی از دادن دارو به آنها خودداری میکند و 
در این ش��رایط باسل مخلوف عجاج عضو گردانهای القدس نیز در وضعیت 

جسمانی بدی قرار دارد و سالمت همه اسرا در معرض خطر است. این اسیر آزاده 
فلسطینی درباره تأثیر وحدت فلسطین بر اوضاع اسرای در بند رژیم صهیونیستی 
گفت: قطعا وحدت فلسطینیان باعث قدرت بیشتر آنها برای مقابله با رژیم اشغالگر 
و جنایتکار خواهد ش��د لذا شایس��ته اس��ت که وحدت در میدان و زندانها تحت 

رهبری یکپارچه فلسطین وجود داشته باشد. تسنیم 
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کاوه افراس��یابی استاد دانشگاه در آمریکا هفته گذشته به 
بهانه واهی البیگری برای ایران بازداش��ت شد. سخنگوی 
وزارت خارجه این اقدام را گروگانگیری آشکار علیه اتباع 

ایرانی خواند.
وزارت دادگس��تری آمری��کا اعالم کرده ک��ه پرونده کاوه 
افراس��یابی بر اساس تحقیقات مش��ترک این وزارتخانه و 
پلی��س فدرال، افبی��آی، تنظیم و به دادگاه ارجاع ش��ده 
و در کیفرخواس��ت ارائه ش��ده، اتهام »نق��ض قانون ثبت 
نماین��دگان خارجی« در کنار توطئه برای اقدام به عنوان 
عامل ثبت نش��ده، ذکر ش��ده اس��ت. وزارت دادگستری 
آمریکا همچنین عنوان کرد که افراس��یابی به اس��تخدام 
دفتر نمایندگی جمهوری اس��المی ایران در سازمان ملل 
درآمده و س��الها مخفیانه برای آن کار میکرده است. این 
وزارتخانه مدعی شده که کاوه افراسیابی در پوشش استاد 
علوم سیاس��ی، از طریق انتشار کتاب و مقالههایی که در 
آنها عماًل مواضع رهبران جمهوری اسالمی را بازتاب داده، 
درصدد اعمال فشار بر نهادهای تصمیمگیری آمریکا بوده 
و در این راستا، البیگری کرده و با مقامات دولتی و آمریکا 
تماس گرفته است.دادگس��تری آمریکا افراسیابی را که در 
دانش��گاه بوستون و س��ایر دانش��گاههای آمریکا تدریس 
کرده؛ به نقض قانون ثبت کارگزاران کش��ورهای خارجی، 
از طریق فعالیت اعالمنشده به نیابت از حکومت جمهوری 

اسالمی ایران متهم کرد.
ج��ان دیمرز، دس��تیار وزیر دادگس��تری آمری��کا در این 
ب��اره ادعا کرده: کاوه افراس��یابی بیش از یک دهه اس��ت 
که خ��ودش را به عنوان کارش��ناس بیطرف و منصف در 
خص��وص ایران به کنگره، روزنامهن��گاران و مردم آمریکا 
معرفی کرده، ب��ا وجود این، افراس��یابی همزمان کارمند 
مخفی حکوم��ت ای��ران و دفتر دائم جمهوری اس��المی 
ای��ران در س��ازمان ملل بوده و بابت انتش��ار تبلیغات آنها 
پول دریافت کرده اس��ت. براساس این ادعا، افراسیابی به 
ص��ورت عامدان��ه از ثبت نامش به عنوان کارگزار کش��ور 

خارجی طبق مفاد »قان��ون ثبت کارگزاران خارجی« نزد 
دادگس��تری آمریکا خودداری کرده اس��ت. گفتنی است 
وزارت دادگس��تری آمریکا برای تأیی��د ادعاهای خود در 

خصوص کاوه افراسیابی مستنداتی ارائه نکرده است.
در پایان بیانیه دادگس��تری آمریکا اش��اره شده ادعاهای 
مطرحشده در ش��کوائیه مورد نظر ادعا هستند و متهم تا 
زمانی که مجرم شناخته نشود بیگناه است. در صورتی که 
دادگاه، افراسیابی را مجرم بشناسد او به حداکثر ۱0 سال 

حبس محکوم خواهد شد.
این اقدام واکنش »س��عید خطیبزاده« سخنگوی دستگاه 
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 

هستند که به اتهامات واهی بازداشت شدهاند.
وی با بیان اینکه متأس��فانه آمریکاییها به این نوع اقدامات 
اعتیاد پیدا کردهاند و به هر بهانهای اقدام به گروگانگیری 
میکنن��د، گفت: امیدواریم دولت جدی��د آمریکا از رویکرد 
گروگانگیری دولت ترامپ فاصله بگیرد. افراس��یابی استاد 
شناخته شده دانشگاه هستند که به اتهامات واهی بازداشت 
ش��ده و این چندمین باری اس��ت که آمریکا در کشورهای 
مختلف با ادعاهای بیاساس اقدام به ایجاد مشکل برای اتباع 
ایرانی میکند و دس��ت به گروگانگیری می زند. خطیبزاده 
ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر مشکل ایجاد شده برای 

این تبعه ایرانی حل و فصل شود.
علیرضا میریوسفی س��خنگوی هیأت نمایندگی جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه اول 
بهمن ماه بازداشت »کاوه لطفاهلل افراسیابی« دانشمند علوم 
سیاس��ی و تحلیلگر رسانهای در آمریکا را محکوم کرد و در 
توئیتر نوشت: از شنیدن خبر دستگیری دکتر افراسیابی با 
اتهامات س��اختگی متأسفیم، اقدامی که در آخرین ساعات 
دولت دونالد ترامپ که به خاطر سرس��ختی و تعصبات ضد 

ایرانی معروف است، انجام گرفت. فارس

در این گزارش س��عی داریم به برخی از ناکامیهای آمریکا 
در ۴ سال گذشته در قبال جمهوری اسالمی ایران اشاره 

کنیم.
بی��ژن زنگن��ه وزیر نفت س��وم بهمن در آیی��ن افتتاحیه 
بیس��توپنجمین نمایش��گاه بینالمللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی، گف��ت ک��ه در س��الهای اخی��ر مش��کل 
س��رمایهگذاری داشتیم و دشمن به دنبال نابودی ما بود، 
اما در همین دوران باالترین رکورد صادرات فرآورده نفتی 
را داشتیم و داغ صفر شدن صادرات نفت را به جگر دونالد 
ترامپ گذاشتیم. آنها مردند و به زبالهدان تاریخ پیوستند، 
اما با امید بیش��تر برای زنده نگهداش��تن و آبادانی کشور 
هستیم. تالش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران در راستای راهبرد فشار حداکثری انجام شد. ترامپ 
وقتی اردیبهش��تماه دو سال پیش رس��ماً برجام را ترک 
ک��رد، به صورت تدریجی و در چند مرحله تمام تحریمها 

قبلی را بازگرداند. 
دونال��د ترامپ ابتدا در میانه خردادماه س��ال 97 معامالت 
دالر، طال و فلزات گرانبها و صنعت خودرو و فروش هواپیما 
به ایران را ه��دف قرار داد. دور دوم تحریمهای آمریکا ۱۴ 
آبانماه همان س��ال که اجرایی ش��د؛ بخ��ش صنعت نفت، 
مبادالت بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمهای و بخش انرژی  
را هدف قرار میداد. البت��ه ترامپ چند بازه زمانی مختلف 
را ب��ه منظور معافیت برای خری��داران عمده نفت ایران در 
نظر گرفت و به تمدید آن اقدام کرد. رئیس جمهور س��ابق 
آمریکا در نهایت تمام معافیتها را برداش��ت تا در راس��تای 
فش��ار حداکثری بر تهران، صادرات نف��ت ایران را به صفر 

برساند؛ هدفی که تا به امروز محقق نشده است.
ناتوانی ترامپ در تحقق این شعار باعث شد تا بسیاری از 
مهرههای کلی��دی از جمله »برایان هوک« رئیس »گروه 
اق��دام ایران« را در وزارت امور خارجه برکنار کند؛ فردی 
ک��ه برای تنگتر ک��ردن حلقه تحریم و به صفر رس��اندن 

صادرات نفت ایران منصوب شده بود. 

رئیس جمهور س��ابق واش��نگتن در دوره ریاست خود در 
کاخ سفید بارها اعالم کرد که »ما با ایران گفتوگو خواهیم 
کرد. آنها بسیار خواهان گفتوگو هستند. تحریمهای ایران 
و تمام اقدامات ما از جمله تعرفهها و اقدامات دیگری که 
درباره کش��ورهای همکار آنها انجام دادهایم، همه اینها و 
تحریمه��ای اقتصادی بخوبی عم��ل کردهاند.« البته این 
اظهارات هر بار توس��ط مقامات کش��ورمان پاسخ داده و 
رد ش��د. بر اساس وعدهها و ش��عارهای انتخاباتی ترامپ 
در س��ال ۲0۱6، او ق��رار بود در برابر ای��ران، کاری کند 
کارس��تان؛ کاری که نقطه اوج آن را در خروج از برجام و 
سپس در ترور سردار س��لیمانی و تحریمهایی به نمایش 
گذاش��ت که هر روز دامنه آنها تنگتر ش��د. از س��ال 97 
تاکنون  فش��ارهای بیسابقهای به کش��ور و مردم ما وارد 
آورد، ول��ی هرگز ب��ه نتیجه مطلوب و م��ورد نظر ترامپ 

منجر نشد.
 این فش��ارها در یک س��ال اخیر با تبعات ناشی از شیوع 
کرونا همافزایش پیدا کرد و تبعاتش بیش از پیش ملموس 
ش��د. همراهی با نظام و ایس��تادگی مردم در برابر ترامپ 
پیمانشکن و تحمل سختیها وفشارها، اجازه نداد واشنگتن 

به اهداف اصلی خود از اتخاذ این سیاست برسد. 
چه بسا همین سیاست که ارادهای گسترده برای انجامش 
در هیئت حاکمه آمریکا وجود داشت و ترامپ برای اجرایش 
از اعتبار آمریکا در عرصه بینالمللی هزبنهها داد، بزرگترین 
شکس��ت را در عرصه سیاست خارجی به ترامپ وارد کرد. 
حس��ن روحانی رئیس جمهور کش��ورمان ۲۴ دی ماه در 
جلسه هیئت دولت گفت که امروز بحث پایان یک دولت و 
آغاز یک دولت جدید نیست در آنجا هم امروز یک سقوطی 
همراه با سرافکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید را شاهد 
هستیم. مردم عزیز و صبور ما طی سه سال گذشته در برابر 
این تروریست بزرگ تاریخ مقاومت کردند و علیرغم اینکه 
آنها میخواستند سه ماهه نظام را سرنگون کنند خودشان 

با رسوایی سرنگون شدند.  باشگاه خبرنگاران 

  گروگانگیری در خاک آمریکا به بهانه واهی 

البیگری برای ایران
  آرزوهای بر باد رفته واشنگتن:

ایران داغ چه چیزهایی را بر دل ترامپ گذاشت؟


