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درخواست بورل از آمریکا درباره ایران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به پایان آنچه دولت
توئیتری دونالد ترامپ خواند خواســتار همکاری نزدیک با دولت
جــو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریــکا در خصوص توافق
هستهای ایران شد .به گزارش ایرنا ،جوسپ بورل با ایراد سخنانی
در پارلمان اروپا بیان داشت :با روی کار آمدن دولت بایدن دولت
توئیتری [ترامپ] به پایان میرســد ،رویکرد سیاستها عوض و
تالش میشــود چندجانبهگرایی در اولویت قرارگیرد .او تصریح
کرد که اتحادیه اروپا و دولت جدید آمریکا باید دستکم روی سه

محور کلیدی تغییرات آب و هوایی ،توافق هستهای
ایران و قانونگذاری برای شرکتهای بزرگ فناوری
همکاری نزدیکی با یکدیگر داشــته باشند .بورل که
مسئولیت هماهنگی برجام را برعهده دارد از بایدن
خواسته تا تهدید کردن کسانی را که در روابط تجاری
با ایران نقش دارند ،متوقف و بهجای تالش برای مذاکره در مورد
یک توافق جدید کنترل تسلیحاتی ،با بازگشت به برجام در زمان
صرفه جویی کند .او همچنین در نامهای به وزرای خارجه اتحادیه

سیاسی
اروپا هشدار داده که برجام در «وضعی حیاتی» قرار
دارد .وی در این نامه که به رویت خبرگزاری فرانسه
رسیده ،اعالم کرد :ما در بُعد هستهای و همچنین با
توجه به تحریمهای جدید آمریکا شاهد تحوالت بسیار
نگرانکنندهای هستیم .این سیاستمدار اسپانیایی در
ادامه نوشته است :این تحوالت تالشهای دیپلماتیک ما را از جمله
تسهیل بازگشــت آمریکا به برجام و بازگرداندن ایران به اجرای
کامل تعهداتش در این توافق تضعیف میکند.

گزینههایکابینهدولتبایدندربارهایرانچهرویکردیدارند؟
گزینههای پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای تصدی وزارت امور خارجه ،وزارت دفاع و اطالعات ملی آمریکا
در جلسه استماعی بررسی صالحیت خود با حضور جمعی از سناتورها ،اظهارنظرهایی درباره جمهوری اسالمی ایران و برجام مطرح کردند

گزینههای پیشــنهادی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا
برای تصدی وزارت امور خارجه ،وزارت دفاع و اطالعات ملی آمریکا
در جلســه اســتماعی بررســی صالحیت خود با حضور جمعی از
ســناتورها ،اظهارنظرهایی درباره جمهوری اسالمی ایران و برجام
مطرح کردند .به گــزارش ایرنا ،باب منندز ســناتور دموکرات در
جلســه بررسی استماعی بررســی صالحیت بلینکن گزینه تصدی
وزارت امــور خارجه دولت بایدن ،با اشــاره به موضوع ایران و ابراز
مخالفت اولیه با برجام گفت :خروج ترامپ از برجام باعث ضعف ما
و تقویت ایران شد و توانایی ایران را افزود .وی افزود :برای بازگشت
به برجام باید به ســایر فعالیتهای خطرناک و بیثباتکننده ایران
توجه شــود و معتقدم کــه باید با یک رویکــرد جامع با همکاری
متحدانمان در اروپا و منطقه به سایر موضوعات مرتبط پرداخت.
منندز درباره برجام و نواقص آن پرســید که از نظر او شــامل بند
غروب آفتاب ،مسائل موشــکی و ...بود .وی بر نداشتن غنیسازی
اورانیوم در منطقه تاکید کرد و پرســید آیا کنگــره را درباره این
چالش دخیل خواهید کرد؟ برپایه آن بند ،ایران پس از  ۱۰ســال
میتواند سانتریفیوژهای غنیسازی را افزایش دهد و پس از ۱۵سال
نیز اجازه دارد بر حجم اورانیوم کمتر غنیشــده خود بیفزاید .بند
مورد نظر یکی از مهمترین دستاوردهای رایزنان هستهای ایران بود
که در طول مذاکرات دو ساله به دست آمد.
بلینکن گفت :پاســخ کامال مثبت است ،به ویژه در مورد راهبرد به
چالش کشــیدن سیاستی که باید در هنگام برخورد با ایران داشته
باشیم .رئیس جمهوری بایدن متعهد به این پیشنهاد است که ایران
سالح هستهای نداشته باشد و ما این هدف را با کمیته به اشتراک
میگذاریم .وی افزود :ایران با ســاح اتمی یا داشتن ظرفیت ایجاد
این تســلیحات نســبت به فعالیتهای مخرب اعم از پشتیبانی از
تروریسم ،تغذیه نیابتیهای خود یا بیثبات کنندگی منطقه بسیار
خطرناکتر ،حتی خطرناکتر از حد فعلی میشود.
گزینه بایدن برای وزارت خارجه آمریکا ادامه داد :با داشــتن سالح
یا ظرفیت تولید ســاخت ســاح اتمی ،ایران مصونتر از مجازات،
عمــل خواهد کرد ،بنابراین من فکر میکنم ما وظیفه فوری داریم
هر کاری که میتوانیم انجام دهیم تا مانع دستیابی ایران به سالح
اتمی یا نزدیک شــدن به توانایی داشتن آن شویم .بلینکن اضافه
کــرد :از نظر مــن برجام برغم محدودیتهــای آن ،به نوبه خود در
مسدود کردن مســیرهای مختلف برای تولید مواد مورد نیاز برای
سالح هستهای موفق بود و بیشــترین بازرسیها را در تاریخ رژیم
کنترل تسلیحات دارد.
وی یادآور شــد :چالش اینجا اســت که ما از توافق خارج شــدیم
و ایران محدودیتهای اعمال شــده با توافق را بازگردانده اســت،
سانتریفیوژهایی را به کار گرفته است که مطابق توافق ممنوع بود
و نتیجه آن همچنانکه در گزارشهای عمومی مطرح اســت ،زمان
بیش از یکســال برای رسیدن به یک بمب اتمی ،اکنون به کمتر از
 ۳یا  ۴ماه کاهش یافته است.
گزینــه بایدن بــرای وزارت خارجه آمریکا تاکیــد کرد :این یعنی
بازگشت به همان بحرانی که پیش از مذاکرات با آن مواجه بودیم.
بلینکن تصریح کرد :بنابراین رئیس جمهوری منتخب معتقد است
اگر ایران به این تعهدات برگردد ما نیز بازخواهیم گشت اما ما باید

گزینه بایدن برای وزارت خارجه آمریکا:
رئیس جمهوری منتخب معتقد است اگر
ایران به تعهداتــش در برجام برگردد
ما نیز بازخواهیم گشت اما ما باید از آن
به عنوان بســتری برای بودن در سمت
متحدان و شرکا برای دستیابی به توافقی
محکمتر و طوالنیتر استفاده کنیم
از آن به عنوان بســتری برای بودن در سمت متحدان و شرکا برای
دستیابی به توافقی محکمتر و طوالنیتر استفاده کنیم .وی تاکید
کرد :باید از آن برای رسیدن به موضوعاتی دیگری همچون موشک
و فعالیتهای بیثباتکننده ایران استفاده کنیم.
وزیــر خارجه احتمالی دولت بایــدن تصریح کرد :من فکر میکنم
ما تا رســیدن به آن فاصله زیادی داریــم .باید صبر کنیم ،رئیس
جمهــوری منتخب در دفتر حضــور یابد ،ایران گام بازگشــت به
تعهدات را بــردارد و ما باید آن را مورد ارزیابی قرار دهیم .بلینکن
اظهــار کرد :باید ببینیم آیا آنها واقعا خوب بودند یا نه .اگر بگویند
کــه در اولین مرحلــه به تعهدات خــود عمل میکننــد ،ما هم
انجام میدهیم.
وی خاطرنشــان کرد :حتما با شما(کنگره) مشورت خواهیم کرد و
نه فقط آنچه که من فکر میکنم ما برای بلندشدن نه نشستن باید
با متحدان و شــرکای خود در منطقه شامل اسرائیل و کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس تعامل داشته باشیم.
در ادامه این نشست ،سناتور ران جانسون درباره ترور سردار شهید
حاج قاســم سلیمانی پرسید و اینکه چرا بلینکن با آن مخالف بوده
اســت؟ گزینه بایدن برای وزارت خارجه آمریکا با این ادعا که من
گزارشهای دســت اول در ارتباط با دخالت وی در کشــته شدن
نیروهای آمریکایی را دریافت میکردم ،پاسخ داد :مسئله این است
که آیا از بین بردن او کار درستی است و با این کار ،توازن امنیتی ما
بهتر شده و ایمنتر شدهایم یا خیر؟ بلینکن اظهار کرد :دولتهای
گذشــته اعم از بوش و اوباما به این جمعبندی رسیدند که ایمنتر
نخواهیم شد .فکر میکنم آنچه ما بعد از مرگ او دیدیم که حمالت
به مواضع ما در عراق باعث شــده است دهها اگر صدها نفر نباشد،

نخستین تقابل واشنگتن و ریاض

وعده بایدن به بن سلمان چه بود

گزینــه مدیریــت اطالعات
ســال  ۲۰۲۰الیحــهای را
جو بایدن متعهد شده
ملی دولت رئیس جمهوری
به نام «جمال خاشــقچی»
اســت کــه پرونده
منتخــب آمریــکا گفــت:
ارائه کرد تا اطمینان حاصل
تحقیقات تــرور جمال
جوبایدن متعهد شده است
شــود که آمریکا کسانی که
خاشقچی روزنامهنگار
که پرونده تحقیقــات ترور
مرتکب قتلهای غیرقانونی
منتقــد ســعودی که
جمال خاشقچی روزنامهنگار
و ســایر موارد نقض حقوق
منتقد ســعودی که توسط
بشر علیه خبرنگاران میشوند
توسط عوامل حکومت
عوامل حکومت عربستان در
را پاســخگو میداند .به رغم
عربستان در کنسولگری
کنســولگری این کشور در
تالشهــای کنگــره در آن
این کشور در استانبول
استانبول به قتل رسید را از
زمان ،دفتر دفاع ملی آمریکا از
به قتــل رســید را از
طبقهبنــدی محرمانه خارج
ارائه گزارش طبقهبندی شده
طبقهبنــدی محرمانه
کند .به گزارش ایرنا به نقل از
توسط مدیر اطالعات ملی که
خارج کند
پایگاه اطالعرسانی عربی ،۲۱
طبق گفتهها اطالعاتی درباره
« آوریل هینز » که قرار است
نقش اصلی محمد بن سلمان
بر  ۱۸نهاد اطالعاتی از جمله سازمان جاسوسی
ولیعهد سعودی در این ترور دارد ،خودداری کرد.
آمریکا (سیا) و آژانس امنیت ملی نظارت کند،
خاشقچی روزنامه نگار  ۵۹ساله و منتقد هیئت
سهشنبه شب در جریان تشریح برنامههای خود
حاکمه سعودی ،دوم اکتبر  ۱۰( ۲۰۱۸مهر )۹۸
در کمیته اطالعات سنای آمریکا متعهد شد که
یک هفته پس از آن که از مقامهای سعودی به
پرونده تحقیقات درباره ترور « جمال خاشقچی»
خاطر سکوت در برابر اهانتهای رئیس جمهوری
را از طبقهبندی محرمانه خارج کند .وی در پاسخ
آمریکا انتقاد کرده بود ،در کنسولگری سعودی
به سوال سناتور « رون وایدن » که آیا میخواهد
در اســتانبول به قتل رسید .وی پیشتر نیز در
با خارج کردن این پرونده از طبقهبندی محرمانه،
سلســله مقاالتی در روزنامه واشــنگتن پست
کنگره را از مســئوالن این قتل وحشیانه مطلع
آمریکا ،از سیاســتهای عربستان در خصوص
کند ،گفت :بله ،حتما و بر اساس قانون.
بحــران قطر ،قطع روابط بــا کانادا ،جنگ علیه
ســناتور « وایدن » در توئیتر خود نوشت :تعهد
یمن و برخورد مقامات ســعودی با رســانهها و
« هاینس » پس از گذشــت  ۲سال از این ترور
فعاالن مدنی بهویژه مدافعان حقوق بشر انتقاد
برای شفافیت و مســئول دانستن عامالن این
کرده بود .این روزنامه نگار ناراضی سعودی ،بعد
جنایت ،یک اقدام بزرگ است و ما را تا جایی که
از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول
ممکن است به تحقق عدالت برای [ترور] جمال
ناپدید شد .دولت سعودی بعد از  ۱۸روز سکوت
(خاشقچی ) نزدیک میکند.
و تکذیب باالخره تحت فشارهای جامعه جهانی
به نوشــته عربی  ۲۱گزارش محرمانه یاد شده
تایید کرد که او در کنسولگری این کشور به قتل
نشان میدهد که «محمد بن سلمان» ولیعهد
رسیده است.
عربســتان عامل قتــل خاشــقچی در داخل
بعد از این اعتراف' ،سلمان بن عبدالعزیز' پادشاه
کنسولگری کشورش در استانبول میباشد که
سعودی در احکامی جداگانه 'سعود القحطانی'
در سال  ۲۰۱۸اتفاق افتاد .پیشتر مجله «فارن
مشاور دیوان پادشاهی ســعودی و از نزدیکان'
پالســی» نوشــت که انتشــار گزارش سازمان
محمد بن ســلمان' ولیعهد و 'احمد العسیری'
اطالعات مرکزی آمریکا (  ) CIAقول «بایدن»
معاون دســتگاه اطالعات عمومی و سخنگوی
برای پاسخگویی درباره ترور [جمال خاشقچی]
پیشین (به اصطالح) ائتالف سعودی در یمن را
یکی از افراد مقیم آمریکا را محقق میکند .این
دســتگیر کرد .از سعود القحطانی به عنوان فرد
مجله اضافه کرد :اگر دولت بایدن داوطلبانه اقدام
مورد اطمینان محمد بن سلمان نام برده میشود
نکنــد ،دادگاه آمریکا میتواند برای انتشــار آن
که وظیفه شناسایی و حذف مخالفین سعودی
مداخله کند.
در خارج کشور را برعهده دارد .برخی گزارشها
«آدام شــیف» عضــو کنگره آمریــکا و رئیس
نشان داد که القحطانی روند قتل خاشقچی را از
کمیته اطالعات مجلس نماینــدگان در اکتبر
طریق اسکایپ هدایت کرده است.

از آمریکاییها دچار آسیب مغزی شوند.وی تاکید کرد :این واقعیت
که مواضع مقــدم ما در مبارزه با داعش مجبور به عقب نشــینی
شدند چرا که نگرانی از اقدام تالفیجویانه شبهنظامیان نیابتی ایران
پس از ســلیمانی وجود داشــت.وزیر احتمالی بایدن واقعیت دیگر
ناشی از ترور سردار ســلیمانی را تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد
از ترس حمالت این شبهنظامیان برشمرد و ادامه داد :این واقعیت
است که ما شاهد هستیم که ایران به طرق مختلفی عمل میکند
زیرا ما تنها بازیگر این درام نیســتیم.بلینکن تاکید کرد :با توازن،
فکر میکنم که این عمل باعث شــد امنیت کمتری داشته باشیم
نه بیشتر.ســناتور میت رامنی دیگر جمهوریخواهی بود که درباره
بازگشت به برجام ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که سیاست دولت
بایدن نباید تنها با برگرداندن سیاست دولت گذشته باشد بلکه باید
از آنها به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کرد.وی تاکید کرد که ایران
هیچ گاه نباید به سالح اتمی دست یابد.
> آوریل هینز رئیس احتمالی اطالعات ملی آمریکا چه گفت؟

خانــم آوریل هینز گزینه جو بایدن بــرای مدیریت اطالعات ملی
آمریکا در نشست اســتماعی و بررسی صالحیت وی از سوی سنا
نیز در پاســخ به سواالت ســناتورها ،مطالبی درباره برجام مطرح
کرد .ســناتور سوزان کالینز از هینز درباره بازگشت بایدن به برجام
پرســید و اینکه آیا تهدید ناشی از پیشبرد ایران برای سالح اتمی
جزو اولویتهای گزینه اطالعات ملی قرار دارد یا خیر؟ گزینه بایدن
برای اطالعــات ملی آمریکا گفت :همانطور کــه رئیس جمهوری
منتخب نشــان داده اســت ،اگر ایران به تعهداتش بازگردد او این
کار را انجام خواهد داد .هینز مدعی شد :هنوز فاصله زیادی با این
موضــوع داریم و باید با همکاری کنگــره در این خصوص حرکت
کنیم .همانگونه که رئیس جمهوری منتخب مطرح کرده اســت ما
باید به موشکهای بالستیک و فعالیتهای بیثباتکننده ایران نگاه
کنیــم .وی ادامه داد :امیدوارم که بتوانم بهترین اطالعات را درباره
برنامه ایران و فعالیتهای آن برای شما فراهم سازم تا بتوانید بهتر
قضاوت کنید و تصمیم بگیرید.
اظهارات این مدیر آتی دولت بایدن در شــرایطی انجام میشــود
که آمریکا به مدت سه ســال تمام تعهدات خود در برجام را زیرپا
گذاشت و تروریسم اقتصادی را علیه مردم ایران اعمال کرد .مقامات
جمهوری اســامی ایران به صراحت تاکید کردهاند آمریکا تنها در
صورت لغــو تحریمها میتواند به برجام بازگردد و عضو متعهد این
توافقنامه شود .همچنین تاکید کردهاند که مسئله موشک بالستیک
و تجهیزات دفاعی ایران هیچگاه موضوع مذاکره نخواهد شد .سناتور
دایان فاینستین هم درباره برجام گفت فکر میکند که خروج آمریکا
از برجام یک اشــتباه بود و در عین حال مدعی تهدیدهای ایران در
منطقه شد .این سناتور از گزینه اطالعات ملی بایدن ،درباره فعالیت
غیرنظامی هستهای ایران و همچنین ترور سردار شهید حاج قاسم
ســلیمانی پرسید .هینز در پاسخ بار دیگر مدعی شد :کامال موافقم
که ایران یک بازیگر بیثباتکننده در منطقه اســت و فکر میکنم
این موضوعی اســت که باید بر آن تمرکز کنیــم .امیدوارم بتوانیم
بهترین اطالعــات را درباره این تهدیدها فراهم ســازیم تا بتوانند
درباره چشمانداز آینده تصمیمگیری کنند.
استاد دانشگاه ایلینوی:

بازگشت به برجام کار سادهای نیست

پروفســور هادی صالحی اصفهانی ،اقتصاددان
برجسته ایرانی و استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی،
معتقد است که هر چند ترامپ دیگر در کاخ سفید
نیست اما سایه اقدامات وی همچنان بر روابط دو
کشور سنگینی خواهد کرد .به گزارش ایلنا ،وی
معتقد است البی اســراییل در ایاالت متحده و
نیروها و جریانهای مخالف آمریکا در ایران ،اجازه
کاهش تنش و بهبــود روابط بین ایران و ایاالت
متحده را در کوتاهمدت نخواهند داد و تحریمهای
وضع شــده در دوران ترامپ ،به این زودی رفع
نخواهند شــد .به باور این اقتصاددان ایرانی ،اگر
برجام به طور کامل انجام میشد میتوانست آثار
مثبتی روی اقتصاد ایران داشــته باشد ،اما رفتار
جریانهای مخالف بهبود روابط ایران و آمریکا در
این دو کشور ،آن را بیخاصیت کرد.
او در این باره گفت :در ابتدا باید اشاره کنم که
به نظر من بازگشت به برجام کار سادهای نیست
و فع ً
ال نمیشــود روی برچیده شدن تحریمها
حساب کرد .علت این امر هم چیدمان نیروهای
مختلف و ریشهداری است که ادامه تحریمها را
به نفع خــود میبینند .یک عامل عمده ،نقش
گروههای فشار طرفدار اســرائیل است که در
آمریکا خیلی قوی هستند و مصمماند که زیرآب
هــر گونه توافق معقولی را بزننــد .اما در مورد
دستاوردهای اقتصادی برجام برای ایران قبل از
خروج آمریکا از آن توافق ،توجه داشــته باشید
که حول و حوش سال  1395که برجام اجرایی
شد ،تولید ناخالص داخلی باال رفت و تورم پایین
آمد .اگر ترامپ اجازه داده بود برجام ادامه پیدا
کند وضع خیلی بهتر هم میشد .البته نیروهای
مخالف ایران در آمریکا نگذاشــتند ایران از آن
موقعیت بهرهبرداری کامل بکند و بخشــی از
تحریمها به جا ماند و دست و پای اقتصاد ایران
را تا حدودی بســت ولی باز هم خیلی بهتر از
این بود که تحریمهای سازمان ملل ادامه پیدا
میکرد .شــاهد این موضوع هم این است که
وقتی آمریکا از برجام خارج شد ،ضربه بزرگی به
درآمد مردم ما زد و تورم بیسابقهای ایجاد کرد.
او در ادامه گفت :بازگشت تحریمها ،درآمدهای
دولت به خصوص درآمد نفت را شدیدا ً کاهش
داد و مشــکالت بزرگی بــرای بودجه دولت،
واردات ،ســرمایهگذاری و تولید ایجاد کرد ولی
سیاستهای داخلی هم نقش قابل مالحظهای
در جهش تــورم و افت درآمد واقعی مردم ایفا

کردهاند .یک موضوع مهم این اســت که دولت
باید حســاب این را میکرد که ممکن اســت
برجام درســت کار نکند یا بههم بخورد و باید
سیاســتهای اقتصادی خود را بــر این مبنا
طراحی میکرد .به گمان من حتی بعد از اینکه
معلوم شــد آمریکا به برخی وعدههای مهماش
عمل نمیکند دولت بیش از اندازه به مشکلی
که در راه بود بیتوجهی کرد یا به آینده برجام
خوشبین ماند .یکسری سیاستهای اشتباهی
را هم که به برجام و تحریمها ربطی نداشــت
دنبال کرد ،مثل دالر  4200تومانی و تعلل در
اصالح نظام بانکی.
او همچنین گفت :فکر نمیکنم که روابط بهتر
اقتصادی بین ایران و آمریکا میتوانســت تاثیر
عمدهای در ســرانجام برجام داشته باشد چون
اساســاً مخالفت با بهبود روابط ایران و آمریکا
یک امر شــدیدا ً سیاسی اســت؛ به خصوص
گروههای فشــار طرفدار اسرائیل در آمریکا به
منافع اقتصادی این روابط کاری ندارند و بعضاً
آن را مضر هم میدانند .در ضمن اقتصاد ایران
امکانات محدودی برای بهرهبرداری شرکتهای
آمریکایی دارد .بههر تقدیر ،اگر جنبه سیاسی
مسئله حل میشد شــاید میتوانستیم شاهد
بهبود روابط اقتصادی باشیم ولی به نظر من تاثیر
بالعکس روابط اقتصادی در روابط سیاســی در
این مورد خیلی ضعیف است .این استاد دانشگاه
در ادامه گفت :در صورت ادامه تحریمهای فعلی
که به نظر من تا مدتی گریبانگیر اقتصاد ایران
خواهد بود ،درآمد واقعی مردم از رشد چندانی
برخوردار نخواهد شد .شوک کرونا هم وارد شده
و عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا کرده است.
واکسینه کردن مردم هم به نظر میرسد خیلی
طول بکشد .این است که چشمانداز اقتصاد در
یک سال آینده اص ً
ال درخشان نیست .بعد از آن
اگر تحریمها ادامه پیدا کند ،ممکن است رشد
مثبت داشته باشیم ،هرچند نه خیلی چشمگیر.
رشد خواهد بود چون باالخره مردم کار میکنند
و زحمت میکشند و تولیدکنندگان خودشان را
هرچه بیشتر با شرایط تحریم تطبیق میدهند.
به این دلیل به گمان من اقتصاد ایران ظرفیت
تابآوری در برابر مشکالت ناشی از تحریمهای
آمریکا را دارد و خیلــی بعید میدانم که افت
درآمــدی بزرگــی در راه باشــد ،مگــر اینکه
سیاستگذاری خیلی بدی داشته باشیم.
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«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میشود

یک رسانه صهیونیستی گزارش داده «جو بایدن» ،رئیسجمهور جدید آمریکا قصد دارد «رابرت مالی»،
از مقامهای دولت سابق آمریکا که در مذاکرات هستهای با ایران هم نقش داشته را به عنوان نماینده ویژه
دولت در امور ایران منصوب کند.به گزارش فارس ،پایگاه «جوئیشاینسایدر» این خبر را به نقل از منابعی
که از برنامه بایدن در این خصوص مطلع هستند گزارش داده است .او در دوران ریاستجمهوری «باراک
اوباما» ،رئیسجمهور اسبق آمریکا یکی از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا بود.

تحلیل

تحلیلگرآمریکایی:

ساختاراصلیتوافقهستهای
هنوز سالم است

استفن کینزر )stephen kinzer( ،نویسنده،
روزنامهنگار و پژوهشگر آمریکایی در مورد آغاز
دوران ریاســت جمهوری بایدن گفت :بایدن
میخواهد تنشهــا را در خاورمیانه کاهش
دهد .او لیستی از اتفاقاتی که باید با آنها مقابله
کند ،دارد .بایدن همیشــه برجــام را توافق
خوبی میدانسته و نمیخواهد ایاالت متحده
تنها امضا کنندهای باشد که آن را رد میکند.
به گزارش ایلنا ،وی افزود :دو نیرو بازگشــت
بایدن به برجام را ســخت میکند؛ نخســت
کسانی که میگویند خروج آمریکا به بایدن
"اهرمی" داده اســت و وی بایــد از آن برای
گرفتن امتیازات جدید از ایــران که فراتر از
موضوع هستهای اســت ،استفاده کند .حتی
اگر او بتواند ایــن مخالفتها را کنار بگذارد،
با اعتراض مخالفان هرگونه سازش با ایران در
کنگره روبرو خواهد شد.این تحلیلگر برجسته
آمریکایی گفت :در این میان یک مسئله مسلم
به نظر میرسد و آن هم اینکه در زمان بایدن
تهدیــد دیوانهوار حمله آمریکا به ایران وجود
نخواهد داشت .وی افزود :پس از بازگشت به
برجام گام بعدی بایدن جســتوجوی راهی
برای کاهش تحریمها اســت .هنوز مشخص
نیست که بایدن در این مورد چقدر با سرعت
حرکت خواهد کرد .اســتیفن کینزر در ادامه
با اشــاره به بدعهــدی اروپا در قبــال ایران
خاطرنشان کرد :دولتهای اروپایی به سرعت
و به راحتی تحت فشار آمریکا در مورد برجام
قرار گرفتند .آنها میتوانســتند اصرار ورزند
که به تعهدات خود عمل کنند ،اما در عوض
آمریکا را دنبــال کردند .وی در مورد کاهش
تعهدات برجامی ایران اظهار کرد :بدون شک
در صورت عدم خروج آمریکا از برجام ،ایران
این اقدامات را انجام نمیداد .اما ساختار اصلی
برجام هنوز سالم است ،بنابراین میتوان آن
را به راحتی احیا کرد.این تحلیلگر آمریکایی
در مورد موفقیت یا عدم موفقیت سیاســت
فشار حداکثری علیه ایران گفت :این سیاست
نتوانســت به هدف اعالم شده یا هدف واقعی
خود برســد .هدف اعالم شــده از "حداکثر
فشار" جلوگیری از پیشرفت برنامه هستهای
ایران بود ،اما امروز این برنامه بسیار پیشرفتهتر
از چهار سال پیش است .هدف واقعی تحمیل
یک شــورش یا سقوط سیاسی بود که بتواند
سیســتم حاکمیتی ایران را فروپاشــد و این
کشــور را به زیر حوزه نفوذ آمریکا بازگرداند.
که این هدف هم شکست خورده است.
نوری المالکی:

منطقه

نیروهایخارجی
باید از عراق بروند

رئیس ائتــاف «دولت قانون» عــراق بر لزوم
خــروج نیروهای خارجی از این کشــور تاکید
کرد .به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی
«الســومریه» عراق« ،اســتفان هیکی» سفیر
انگلیــس در عراق با «نــوری المالکی» رئیس
ائتالف دولت قانون در دفترش دیدار کرد .برپایه
این گزارش ،در این دیدار راههای تقویت روابط
دوجانبه بین عراق و انگلیس و آخرین تحوالت
سیاسی در سطح منطقهای و بینالمللی به همراه
مقدمه چینیهای جاری برای برگزاری انتخابات
زودهنگام عراق بررسی شد .این انتخابات قرار
است دهم اکتبر  ۱۸( ۲۰۲۱مهرماه سال )۱۴۰۰
برگزار شود .المالکی در این دیدار تاکید کرد که
کشــورش مصمم به گذر از چالشهای کنونی
با برگزاری انتخاباتی آزاد ،ســالم و با شفافیت
باال اســت .وی تصریح کرد :برگزاری انتخابات
در موعد مقرر بسترســاز شکلگیری دولت و
پارلمانی منسجم برای مسئولیت پذیری جهت
برآورده کردن مطالبــات عراقیها خواهد بود.
المالکی تصریح کرد :وضعیت داخلی عراق بدون
وجود یک دولت قویِ محققکننده وفاق سیاسی
به ثبات نمیرسد تا اینکه این دولت قادر باشد تا
اعتبار نظام را بازگردانده و اعمال قانون کرده و به
اشکاالت در مدیریت نظام رسیدگی کند .برپایه
این گزارش ،نخست وزیر پیشین عراق همچنین
بار دیگر بر موضع خود مبنــی بر لزوم خروج
نیروهای بیگانه از این کشــور به خاطر بینیاز
شــدن عراق به آنها و اکتفا به باقی ماندن فقط
مستشــاران و مربیان آموزشی تاکید کرد .وی
تصریح کرد که تغییرات جاری در منطقه و آمدن
دولت آمریکا به ریاست «جو بایدن» ممکن است
بحران را پایان داده و از شدت درگیری آمریکا و
ایران بکاهد .برپایه این گزارش ،سفیر انگلیس نیز
در این دیدار بر حمایت کشورش از ثبات روند
سیاسی عراق و لزوم وحدت نظر و گفتگو بین
جریانهایسیاسیعراقیبرایمقابلهباچالشها
و مهیا کردن فضای مناســب برای رسیدن به
انتخابات زودهنگام در این کشــور تاکید کرد.
دولت عراق در جلســه روز ســه شنبه خود به
ریاست «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این
کشور با حضور اعضای کمیسیون عالی انتخابات
عراق ،تعیین روز دهم اکتبر آینده ( ۱۸مهرماه)
به عنوان زمــان برگزاری انتخابــات پارلمانی
زودهنگام این کشور را تصویب کرد.

خبرتلگرامی
 Dوزارت خارجــه مصر اعالم کرد که
قاهره و دوحه بر اساس تبادل یادداشت
تفاهم رسمی برای از سرگیری روابط
دیپلماتیک توافــق کردند .در بیانیه
وزارت خارجه مصر آمده اســت« :در
ارتباط با مراحل اجرایی در چارچوب
اجرای تعهدات متقابل مندرج در بیانیه
العال ،جمهوری عربی مصر و کشور قطر
دو یادداشت رسمی مبادله کردند که به
موجب آن دو کشور برای از سرگیری
روابط دیپلماتیک توافق کردند/».ایلنا
 Dرهبر جریان صدر عراق تاکید کرد
که اجازه تاخیر در انتخابات زودهنگام
را نخواهد داد« .مقتدی صدر» ،رهبر
جریان صدر عراق در واکنش به بیانیه
دولت مبنی بر تعویق زمان برگزاری
انتخابات به دهم اکتبر اعالم کرد« :اگر
زنده باشم هرگز اجازه نخواهم داد که
انتخابات به تعویق افتد .همه باید در
این دوره روحیه میهنی نشان دهند
و از درگیری و مشــاجره خودداری
کنند/ ».ایلنا
 Dانفجــار بمب کنار جــادهای در
مسیر یک کاروان لجستیکی ائتالف
آمریکایــی در مرکز عــراق موجب
از کار افتادگی و خراب شــدن چند
کامیون شــد.این انفجــار در جاده
«یوسفیه» به «بغداد» رخ داد .همچنین
کاروان لجستیکی دیگری در منطقه
«ابوغریب» در اســتان بغداد هدف
انفجار بمب کناره جادهای قرار گرفته
است .مسئولیت هر دوی این حمالت
را گروه مقاومــت «قاصم الجبارین»
برعهده گرفته است/ .فارس

بین الملل

ادعای کلینتون و پلوسی:

ترامپهنگامحملهکنگره
در تماس تلفنی
با پوتین بوده است

"هیالری کلینتون" ،وزیر امور خارجه سابق
آمریکا و "نانســی پلوســی" ،رئیس مجلس
نمایندگان اظهار کردهاند که ممکن اســت
دونالد ترامپ در روز شــورشهای کشنده در
کنگره آمریــکا ،در تماس با والدیمیر پوتین،
رئیس جمهور روســیه بوده باشد و خواستار
رسیدگی کمیســیون  ۹/۱۱برای تحقیق در
مورد رویدادهای  ۶ژانویه شدهاند .به گزارش
ایســنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت ،پلوسی
در حال صحبت با خانم کلینتون بود که وزیر
امور خارجه ســابق آمریکا اظهار کرد ،بسیار
عالقمند است تلفن همراه ترامپ را ببیند تا
چک کند آیا وی روز  ۶ژانویه -روز شورشها-
در حــال صحبت با آقای پوتین بوده اســت
یا خیر.
پلوســی با گفتــن این جمالت پاســخ داد
که "پوتیــن میخواهد دموکراســی آمریکا
را تضعیــف کند" و در مــورد ترامپ" ،همه
راهها بــه پوتین ختم میشــود" .وی گفت
شــورشهای کنگره "هدیهای برای پوتین"
بوده و افــرادی که به کنگــره حمله کردند
"عروسکهای خیمهشببازی پوتین" بودند.
وی افزود :این افراد ،نادانســته عروسکهای
خیمهشــببازی پوتین هســتند .زمانی که
با تحریک به شــورش توسط رئیس جمهور
آمریــکا به کنگــره حمله کردنــد ،در حال
انجام کسب و کار پوتین بودند .بنابراین بله،
باید کمیسیون  ۹/۱۱داشته باشیم و کنگره
هم به شــدت از این امر پشتیبانی میکند.
دموکراتهای مجلس نمایندگان به رهبری
پلوسی ،هفته گذشته ماده استیضاح را بابت
تحریک شورش معرفی و آن را تصویب کردند
که باعث شد دونالد ترامپ اولین و تنها رئیس
جمهور آمریکا باشــد که دو مرتبه استیضاح
میشود .با وجود آنکه هنوز محاکمه سنا هم
پیش روی ترامپ اســت ،وی پس از مسدود
شدن حسابهایش در شبکههای اجتماعی،
از طریق پیام ویدئویی شــورشها را محکوم
کرد .بنا بر استشهادنامه ،مطابق با طرح اتهام
درگیری مســتقیم یا غیرمستقیم پوتین در
شورشها توسط رهبران دموکرات ،یک کارگر
مراقبتی پنســیلوانیا هم به تــاش برای به
سرقت بردن لپتاپ پلوسی برای فروختن آن
به روسیه متهم شد .افبیآی در حال تحقیق
در مورد این مســئله است و این زن به ورود
به ساختمان محافظتشده و بینظمی متهم
شده است.

