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سفر اولین مقام عالیرتبه بایدن به تل آویو با محوریت ایران

فرمانده ســنتکام به عنوان نخستین مقام عالی رتبه دولت جدید
آمریکا قصد دارد با سفر به تل آویو درباره ایران و همکاری نظامی
بیشتر اعراب و رژیم صهیونیســتی رایزنی کند .به گزارش فارس،
منابع خبری صهیونیست از سفر هفته جاری فرمانده تروریستهای
ســنتکام به فلسطین اشــغالی با محوریت رایزنی درباره برجام و
همــکاری رژیم صهیونیســتی با برخی کشــورهای عرب منطقه
خبردادند .روزنامه «جروزالم پست» به نقل از شبکه خبری «واال»
نوشــت که ژنرال «کنث مککنزی» فرمانده نیروهای ســنتکام

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 میشود که
به اسرائیل سفر میکند.به نوشته این وبگاه ،این سفر
در بحبوحه افزایش تنشها در منطقه صورت میگیرد.
تــل آویو در این زمینه تحرکاتی را بــرای رایزنی با مقامات دولت
بایدن آغاز کرده و شنبه شب «معیر بن شبات» مشاور امنیتی رژیم
اسرائیل با «جیک سولیوان» همتای آمریکایی خود گفتوگوکرد.

سیاسی
به گفتــه منابع آگاه ،ســفر فرمانده ســنتکام برای
هموارتر کردن مســیر همکاری آشــکار نظامی رژیم
اسرائیل و اعراب منطقه به ویژه امارات و بحرین بعد از
عادیسازی روابط در ماههای اخیر است.این در حالی
است که یک رســانه رژیم صهیونیستی خبر داد که
رئیس سازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی با سفر به واشنگتن
قصد دارد شــرط و شروط این رژیم برای بازگشت آمریکا به توافق
با ایران را اعالم کند.

واعظی سرشاخ با منتقدان

یکی از مشکالت رئیس جمهور طی سالهای گذشته این بوده که کسی از نزدیکان وی حاضر نبودند به دفاع از وی بپردازند و به نوعی در چالشها تنها بود.
آیا اکنون واعظی فدایی روحانی شده است؟

> حداد عادل عزیز من است اما...

حدادعادل هفته گذشته در همایش روسا و دبیران استانهای شورای
ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفته بود« :مسلما نظام سلطه راضی
نیســت که ما در انتخابات  ۱۴۰۰دولتی از جنس مجلس داشــته
باشیم» و مدعی شده بود که «بعید نیست که مقداری ارز آزاد کنند
یا قولش را بدهند یا با معادالت پولیومالی بازی کنند و قیمت ارز و
سکه پایین بیاید و مردم به یک سمت و سوی بروند»
«محمود واعظی» ،رئیس دفتر رئیس جمهــور ،درباره این اظهارات
روز گذشــته گفت :هیچ اقتصاددانی چنین حرفی را تایید نمیکند،
حداد عادل دوســت عزیز من است و برای او احترام قائلم اما او را به
عنوان یک اقتصاددان نمیشناسم .زمانیکه شرایط بینالمللی تغییر
پیدا کرده و فشــارها از ایران کاسته شــده و شخصی از همان اوایل
کاندیداتوری خود اعالم داشته که به برجام باز میگردد و سیاستهای
ترامپ را محکوم میکند ،مشخص است که این گونه مسائل بر شرایط
کشور تاثیرگذار است و انتظارات مثبت در کشور بوجود میآید.
به گزارش برنا،او ادامه داد :مردم ما فهیم هستند و این مسائل را درک
میکنند ،از  4نوامبر تاکنون که انتخابات امریکا انجام شده صادرات
نفتی و غیر نفتی کشــور روانتر شده است و ارز بیشتری وارد کشور
شــده همچنین ایران امکان دسترسی به پولهای مسدود شده خود
را یافته اســت .در شــرایطی که ارز بیشتری وارد کشور شده و بانک
مرکزی به منابع ارزی بیشــتری دسترسی دارد بازار به سمت تعادل
میرود .به دنبال این هستیم که ارز به تعادل برسد این موضوع اصال
سیاسی نیست .این که دوستان میخواهند هر چیزی را سیاسی کنند
جفا در حق دولت است.
ُ
> پاسخ تند به انتقاد خرازی

اما این پایان ماجرا نبود چرا که رئیس دفتر رئیس جمهوری طی چند
روز گذشته به نوعی از خجالت صادق خرازی فعال سیاسی اصالحطلب
نیز درآمد! خرازی جمعه گذشــته درباره نامزد اجارهای و پاســخگو
نبــودن آن و اینکه اصالحطلبان دیگر دولــت اجارهای نمیخواهند،
در ششمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان سخنرانی و انتقادات
تندی را حواله پاستور نموده بود.یک روز پس از این اظهارات ،واعظی
گفت :او در ســتاد انتخاباتی روحانی نقشی نداشت؛ اثبات کند برای
روی کار آمــدن رئیس جمهوری چــه کار کرده که چنین اظهاراتی
داشته است.وی گفت :یکی از مسئوالن ستاد انتخاباتی حسن روحانی
در ســال  ۹۲بودم ،یادم میآید او در هیچ جای ستاد نقشی نداشت.
نخست بیاید اثبات کند برای روی کار آمدن رئیس جمهوری چه کار
کرده که چنین اظهاراتی داشته است؛ ضمن اینکه محمدرضا عارف
تا روز سه شنبه قبل از رایگیری نامزد جریان اصالحات در انتخابات
یازدهمین دوره ریاستجمهوری بود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد :آنها با نگاهی به گذشته ببینند
ی آنها در چه حدی
قبل از این دولت چه شرایطی داشتند و فعالیتها 
بود .این دولت همفکران آنها را در استانداریها و سمت معاونت وزیر
به کار گرفت و امروز به جای تشــکر ،طلبکار هم شدند و حرفهای
بیربــط میزنند و االن که زمان انتخابات شــده در پی یک ســری
حرفهای بیپایه و اساس هستند.

> پاسخ صادق خرازی

پاسخهای واعظی باعث خشم خرازی شد.هنوز  24ساعت از اظهارات

پرسشی که در مورد جدلهای سیاسی
اخیر میتواند مطرح شــود این موضوع
است که آیا حســن روحانی برای رئیس
دفتر خود وظیفه و نقش جدیدی تعریف
کــرده اســت.اصوال یکی از مشــکالت
رئیسجمهور طی ســالهای گذشته این
بوده که کســی از نزدیــکان وی حاضر
نبودند به دفاع از وی بپردازند و به نوعی
در چالشها تنها بود.آیــا اکنون واعظی
فدایی روحانی شده است؟
رئیس دفتر رئیس جمهور نگذشته بود که دبیرکل حزب ندای ایرانیان
گفت :ناامید کردن بیش از  ٢٣میلیون رأیدهنده به حسن روحانی
و تضعیف سرمایه اجتماعی یک جریان سیاسی ریشهدار طی  ۴سال
گذشته ،کار بزرگی بود که آقای واعظی و حلقه محدود اطراف ایشان
به خوبی موفق به انجام آن شدند.
ســید محمدصادق خــرازی ،گفــت :از صمیم قلب آرزو داشــتم
میتوانستم حرف آقای واعظی را تایید کنم و بگویم رای آقای روحانی
حاصل عملکرد ســتاد آقای واعظی و دوستان نزدیک ایشان است و
اصالحطلبان هیچ نقشــی در رویکار آمدن این دولت نداشــتند اما
چهکنم که افکار عمومی این پاسخ را نمیپذیرد.
وی ادامه داد :هر قدر آقای واعظی قسم بخورد که اصالحطلبان ،آقای
هاشمی و آقای خاتمی هیچ نقشی در پیروزی آقای روحانی نداشتند
و خــود اصالحطلبان هم این را بگوینــد اما افکار عمومی و جوانان و
مردمی که با اعتماد به اصالحطلبان به آقای روحانی رأی دادند ،این
را نمیپذیرند.
دبیرکل حزب ندای ایرانیان با انتقاد از نوع نگاه و رویکرد رئیس دفتر
رئیس جمهور ،ادامه داد :مشــکل آقای واعظی این است که درکی از
جنبشهای اجتماعی و سرمایههای اجتماعی ندارند و تصور میکنند
چند نفر محدودی که دور ایشان در ستاد انتخاباتی جمع شدند باعث
پیروزی آقای روحانی شــدهاند و ایشان هم لطف کردند و سهمی از
قدرت به اصالحطلبان دادند.
خرازی با اشــاره به ایجاد شــور انتخاباتی عمومی و خیزش عمومی
برای حمایت از آقای روحانی در روزهای پایانی انتخابات در ســال
 ،۹۲اظهار داشــت :دهها هزار جوانی که در ایام انتخابات در سراسر
کشــور در میتینگهای انتخاباتی ،پا بر زمین میکوبیدند و شــعار
«ائتالف ائتالف» میدادند نه شیفته آقای روحانی و نه شیدای وعظ
و کالم آقای واعظی بودند .این جوانان آرزوی کشــوری آزاد ،آباد و
توسعهیافته را داشــتند .اگر در دو روز آخر تبلیغات ،سطح شهر پر
شــد از جوانان و مردمی که همدیگر را دعوت میکردند که به آقای
روحانی رأی دهند ،آقای واعظی و ستادشــان کوچکترین نقشی در
آن نداشــتند و این اراده جوانان ،مردم ،گفتمان اصالحطلبی ،آقای
خاتمی ،مرحوم هاشــمی و دکتر عارف بود که از مردم خواستند به
آقای روحانی رای دهند.

هاآرتص:

آمریکا در خلیجفارس سامانه «گنبد آهنین»
مستقرمیکند

بنا بر گفته منابــع اطالعاتی ،ایاالت متحده به
زودی با مجوز رژیم صهیونیستی استقرار سامانه
گنبد آهنین در پایگاههای خود در کشورهای
خلیجفــارس را آغاز میکند .به گزارش فارس،
بنا به گفته مقامهای امنیتــی ،ایاالت متحده
درصدد است به زودی استقرار سامانه گنبد آهنین
در پایگاههای خود در کشورهای خلیجفارس را
آغاز کند.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در این خصوص
گزارش کــرد ،موافقت رژیم صهیونیســتی با
استقرار سامانههای گنبد آهنین در کشورهای
حاشــیه خلیج فارس پس از عادیسازی اخیر
روابط با بحرین و امارات و معامله تســلیحاتی
آمریکا با امارات و عربســتان ســعودی صورت
میگیرد.طبــق این گزارش ،ســه هفته پیش
سازمان دفاع موشــکی رژیم صهیونیستی در
وزارت جنگ این رژیم ،دومین ســامانه گنبد
آهنین را به وزارت دفاع آمریکا تحویل داد.
منابع صهیونیســتی در وزارت جنگ این رژیم
میگویند که ایاالت متحد مجوز اولیه مقامات
ارشد صهیونیستی برای آغاز استقرار سامانههای
دفاع موشــکی در پایگاههــای نظامی آمریکا
در شــماری از کشــورها از جمله کشورهای
غرب آســیا ،اروپا و خــاور دور را دریافت کرده
است«.بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
در مراســم تحویل دومین سامانه گنبد آهنین

به ایاالت متحده گفت« :مطمئن هســتم که
این ســامانه به ارتش ایاالت متحده در دفاع از
سربازان آمریکایی در مقابل تهدیدات بالستیکی
و هوایی کمک خواهد کرد».
بنا بــر گــزارش روزنامه هاآرتــص ،مقامهای
اسرائیلی به واسطه حساسیت این موضوع برای
آمریکاییها ،از افشــای نام کشورهایی که قرار
اســت سامانههای گنبد آهنین در آنجا مستقر
شــوند ،امتناع ورزیدند.با اینحال ،آنطور که در
این گزارش آمده اســت ،تلآویو در پشت پرده
به طور ضمنــی موافقت کرده تــا آمریکا این
ســامانههای موشــکی را برای مقابله با ایران
و نیروهــای مقاومت در منطقه مســتقر کند.
با اینحــال ،چندی پیش وبگاه صهیونیســتی
«اســرائیل دیفنس» متخصص در امور نظامی
گزارش داد سامانههای پدافند هوایی این رژیم
توانایی مقابله با پهپادهای ایرانی را ندارند.
در سپتامبر  ،۲۰۱۸یک روزنامه سعودی گزارش
کرد که ریاض توافقی را با رژیم صهیونیســتی
برای خرید سامانه موشکی گنبد آهنین به امضا
درآورده و آمریکا نیز به عنوان واســطه در این
میان عمل کرده اســت و گرچه وزارت جنگ
رژیم صهیونیستی به ســرعت امضای هرگونه
قرارداد این چنینی با عربستان را انکار کرد اما
در مجموع گزارش مطرح شده و اینکه عربستان
چنین درخواستی را مطرح کرده ،رد نکرد.

دوشنبه  6بهمن1399

لفاظی دوباره وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه هستهای ایران

وزیر خارجه فرانسه با تکرار ادعاهای واهی ،برنامه هستهای ایران را «خطرناک» توصیف کرد.
بهگزارش فارس« ،ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه هستهای ایران گفت« :این یک
وضعیت بسیار خطرناک است .دسترسی ایران به سالح هستهای عواقب قابل توجه ژئو استراتژیک
دارد .ما در وضعیت مخالف آنچه که ترامپ میخواست قرار داریم ».رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه
پیشتر نیز گفته بود که ایران باید فورا ً به تعهدات هستهای خود در توافق «برجام» پایبند شود.

خبرتلگرامی

رئیس دفتر رئیس جمهور تغییر رویکرد داده است؟

آفتاب یزد -گروه سیاســی :محمود واعظی از چهرههای نزدیک
به حســن روحانی و رئیس دفتر رئیس جمهور چند روزی است که
حسابی پرکار شده.او طی روزهای گذشته هم به نقد اصالحطلبان از
دولت پاســخ گفته و هم به نقد اصولگرایان.به نظر میرسد استراتژی
او و یا دولت در این راســتا تغییر کرده است.بهرحال پیشتر معموال
در برابر انتقادات دولت و از جمله واعظی سکوت میکردند اما تجربه
همین چند روز گذشته نشان میدهد گویا انتخابات  1400معادالت در
پاستور را هم بر هم زده است.از همین رو است که همین دیروز واعظی
به حداد عادل توصیه کرد در اموری که اشراف ندارد اظهارنظر نکند.
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دبیــرکل حزب نــدای ایرانیان با اظهار تاســف از عملکرد دولت در
دور دوم ،بیان داشــت :افســوس که دولت روحانــی به خصوص در
دور دوم ،قدر این اعتماد را ندانســت و با رفتارها و تصمیمات اشتباه
و خودخواهیهــای حلقه محــدودی کــه در رأس آن رئیسدفتر
رئیسجمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه قرار داشــتند ،امید
جوانان این ســرزمین را برای زندگی بهتر بر باد دادند .اصالحطلبان
چه میتوانند بگویند وقتی جوانان این کشور دچار شرایطی شدند که
حق آنها نیســت؟ چه میتوانند بگویند وقتی افراطگرایان داخلی و
خارجی از یک سو و دولتی مشورت ناپذیر و پر از اشتباه از سوی دیگر
پا را بر گلوی این مردم نهادند و شرایط زندگی را برایشان این چنین
سخت و طاقتفرسا کردند.
وی ادامه داد :با این وجود باعث خوشــحالی من و جریان اصالحات
خواهد بود اگر آقای واعظی مســئولیت تمــام و کمال این دولت را
بپذیرند و به مردم اعالم کنند؛ دولتی که حاصل آن در  ۴سال گذشته
ناکارآمدی و بحرانهای اقتصادی و معیشتی برای مردم بود ربطی به
اصالحطلبان نداشت.
وی افزود :واقعیت این است که اصالحطلبان عامل اصلی پیروزی آقای
روحانی بودند اما در اداره دولت و تصمیمگیریهای کالن آن نقشی
نداشتند؛ کمااینکه وضعیت آقای جهانگیری با دستان بسته ،محدود
و منزوی در میــان یک حلقه انحصارطلــب ،بهترین نماد وضعیت
اصالحطلبان در دولت محسوب میشود.
خرازی با ابراز تاسف از کارنامه دولت تدبیر و امید ،بیان داشت :ناامید
کــردن بیش از  ٢٣میلیون رأیدهنده به حســن روحانی و تضعیف
ســرمایه اجتماعی یک جریان سیاسی ریشهدار طی  ۴سال گذشته،
کار بزرگــی بود کــه آقای واعظی و حلقه محدود اطراف ایشــان به
خوبی موفق به انجام آن شدند و در این زمینه شرمنده پیشگاه تاریخ
خواهند بود.
وی افزود :متاســفیم که تفکر حاکم بر نگاه آقای واعظی از روز اولی
که ســر کار آمده با غرور همراه بوده و ایشان به جای قدرشناسی از
مجموعه دانشجویان ،روشنفکران و اصالحطلبانی که خالصانه تالش
کردند رویکرد اعتدالی در اداره کشور حاکم شود ،همواره با بدنه نجیب
تحولخواه از موضع باال صحبت میکند.
دبیــرکل حزب ندای ایرانیان در پاســخ به این بخش از ســخنان
رئیسدفتــر رئیس جمهور که گفته بود طی ســالهای گذشــته
چهرههای اصالحطلب در مقام استاندار و معاون وزیر قرار گرفتهاند،
گفت :اتفاقا مشکل دولت همین نگاه آقای واعظی است .این که فکر
میکنند دولت ملک شــخصی ایشان و همفکرانشان است و به جای
شایستهساالری ،مسئولیتهای دولت را به عنوان هبه و لطف به این
و آن تقسیم میکنند .نتیجه این شده است که باندبازی و قبیلهگرایی
و رفاقت با آقای واعظی و اعضای ستادشان ،جایگزین شایستهساالری
در دولت شد و ناکارآمدی و ناهماهنگی به خصوص در حوزه اقتصادی
اولین نتیجه آن سوءمدیریت بود ،در نتیجه کشور قربانیسهم خواهی
حلقه کوچک آقای واعظی و دوستانشان شد.
خرازی گفت :اگر در هفت سال و نیم گذشته مسئولیتها بر اساس
جناحگرایی و تفکر سیاسی تقسیم شده است ،این رویکرد دولت جای
شــماتت و خجالت دارد و اگر بر اساس شایستگی افراد بوده که چه
جای منت گذاشتن است؟ از صمیم قلب آرزو میکنم دولت در شش
ماه پایانی خود بهجای فرافکنی و حاشیهسازی ،مشغول خدمترسانی
به مردم شــده و گامی در راستای کاهش مشــکالت و آالم مردمی
بردارد که این روزها صدای اعتراضشــان علیه دولت به آسمان هفتم
نیز رسیده است.
> یک سوال

پرسشی که در مورد این جدلهای سیاسی میتواند مطرح شود این
موضوع اســت که آیا حســن روحانی برای رئیس دفتر خود وظیفه
و نقش جدیدی تعریف کرده اســت؟ اصوال یکی از مشکالت رئیس
جمهور طی سالهای گذشته این بوده که کسی از نزدیکان وی حاضر
نبودند به دفاع از وی بپردازند و به نوعی در چالشها تنها بود.آیا اکنون
واعظی فدایی روحانی شده است؟
مسکو:

آمریکا مشکالت داخلی خودش را
حل کند

وزارت خارجه روسیه به موضع مداخلهجویانه
آمریکا درباره تظاهرات ضد دولتی در روسیه
واکنش نشان داد و به واشنگتن توصیه کرد،
مشکالت داخلی این کشور را حل کند.
به گزارش فارس ،اظهارنظر سفارت آمریکا در
روســیه و همچنین سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا دربــاره تظاهرات حامیان «الکســی
ناوالنی» سیاســتمدار مخالف رئیسجمهور
روســیه ،واکنــش وزارت خارجه روســیه را
درپی داشت.
خبرگزاری تاس روســیه گزارش داد ،صفحه
فیس بوک وزارت خارجه روســیه اظهارنظر
سفارت واشــنگتن در مسکو درباره تظاهرات
ضد دولتی روز گذشته در روسیه را رد کرد.
ایــن وزارتخانه اعالم کرد ،ایاالت متحده باید
مشکالت داخلی این کشــور را برطرف کند
و از دخالــت در امور داخلی دیگر کشــورها
دست بردارد.
وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات
ســفارت آمریکا در روســیه ،بــر «دورویی»
این ســفارتخانه در رابطه بــا حمله مرگبار
 ۱۷دی طرفــداران دونالــد ترامپ به کنگره
و عدم اظهارنظر دیپلماتهــای آمریکایی و
محکومکردن این حمله تاکید کرد.
در بیانیه این وزارتخانه تصریح شد« :دورویی
به ابزاری خطرناک برای دیپلماســی ایاالت

متحده به ویژه در دوره همهگیری کووید19-
تبدیل شده اســت .مراقب مشکالت داخلی
خودتان باشــید و در امور داخلی یک کشور
دیگر دخالت نکنید».
ســخنگوی ســفارت آمریــکا در روســیه
درباره تظاهرات حامیان «الکســی ناوالنی»
سیاســتمدار روس مخالــف والدیمیر پوتین
رئیسجمهور این کشــور گفته بود« :گزارش
تظاهرات در  ۳۸شــهر روســیه و دستگیری
معترضــان و روزنامــه نــگاران را نظارهگــر
هستیم».
ایــن مقام آمریکایی افــزود ،آمریکا از حقوق
معترضان حمایت کرده و هرگونه اقدام علیه
آنها را محکوم میکند.
بعد از این ســخنان مداخله جویانه ســفارت
واشــنگتن در مسکو« ،ند پرایس» سخنگوی
وزارت خارجــه آمریــکا هــم اعــام کرد:
«مــا از مقامهــای روســیه میخواهیم همه
بازداشتشــدگان را آزاد و فورا و بدون قید و
شرط الکسی ناوالنی را آزاد کند».
ناوالنــی که تحــت مجازات تعلیقی اســت
یکشــنبه  ۱۷ژانویه توسط ماموران فدرال در
فرودگاه «شرمتیو و» مســکو بازداشت شده
است .وی از  ۲۹دسامبر  ۲۰۲۰به دلیل نقض
مکرر مقررات مشروط در فهرست افراد تحت
تعقیب پلیس فدرال روسیه قرار داشت.

 Dرئیس جمهوری ونزوئال حمله به خط
لولــه گازی کمپانی نفــت و گاز دولتی
"پترولئــوس دو ونزوئــا" را که باعث
آتشسوزی گســترده در تاسیسات آن
در ایالت آنســوآتگی در شــمال شرق
این کشور شــد ،محکوم کرد.به نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک ،به گفته نیکوالس
مادورو ،رئیس جمهوری ونزوئال ،در این
انفجار نه کسی آسیب دیده نه کشته شده
و کارگران این کمپانی نفت و گاز دولتی
نیز نشت گاز را متوقف کردهاند .مادورو
بارها دولت آمریکا را به ســازماندهی
حمالت علیه جوامع و تاسیسات انرژی،
نفت و گاز ونزوئال متهم کرده است/.ایرنا
 Dارتــش آمریــکا اعالم کــرد ،ناو

هواپیمابــر تئودور روزولــت به همراه
ناوگروه همراهش برای "ترغیب آزادی
دریانــوردی" وارد آبهای دریای چین
جنوبی شده است .به گزارش خبرگزاری
رویترز ،ورود ایــن ناوهای آمریکایی به
منطقه در زمانی صورت گرفته که تنشها
بین چین و تایوان باعث بروز نگرانیهایی
در واشــنگتن شده اســت .فرماندهی
نیروهای آمریکایی در هند-پاســیفیک
در بیانیــهای اعالم کرد ،نــاو هواپیمابر
روزولت و ناوگروهش وارد آبهای دریای
چین جنوب شد و این دقیقا همان روزی
است که تایوان درباره ورود "غیرقانونی"
بمب افکنهای چینی و جنگندههای این
کشور به حریم هوایی خودش در جزایر
"پراتاس" گزارش مخابره کرد/.ایسنا

بین الملل
هافینگتن پست در گزارشی نوشت

تالشها برای تخریب مسیر دیپلماسی بایدن در قبال ایران
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی درباره تالش
برخی چهرهها در آمریکا برای تخریب هرگونه
مســیر دیپلماســی تیم جو بایدن بــا ایران و
بازگشت به توافق هستهای تاکید کرد که هدف
این افراد مخالفت با دیپلماســی است و رئیس
جمهور جدید میبایست در برابر آنها ایستادگی
کند .به گزارش ایسنا ،روزنامه هافینگتن پست
در گزارش خود نوشــت :جو بایدن و دستیاران
ارشد سیاست خارجیاش وعده دادهاند که برای
دســتیابی به یکی از اهداف اصلی دیپلماتیک
خود ،یعنی بازگشــت به توافق هستهای 2015
بــا دقت حرکــت کننــد .توافقی کــه دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور پیشــین آمریکا در سال
 2018به طور یک جانبه از آن خارج شــد .به
نوشته هافینگتن پســت ،اما در این میان افراد
جنگطلب ،از جمله تام کاتن مصمم هستند در
مسیر برنامههای بایدن مانع ایجاد کنند .به نظر
میرسد اولین هدف این روزهای آن ها ،رابرت
مالی مقام پیشین کاخ سفید باشد که به عنوان
اصلیتریــن گزینه تصدی مقــام نماینده ویژه
امور ایران در دولت آمریکا مطرح شــده است.
این منتقدان استدالل میکنند که رابرت مالی
با ایــران همدردی میکند و اســرائیل ،متحد
آمریکا که ایــران را تهدید اصلی خود میداند،
تحقیر میکند .در پاســخ به این افراد ،گروهی
از شــخصیتهای مورد احترام جهانی از جمله
تعــداد زیادی از ســناتورها تا مقامات ســابق
ایاالت متحــده و گروههــای قدرتمند ،ضمن
تایید صالحیــت و تخصص مالــی ،از صلح و
امنیت بینالملل حمایت کرده اند .در 20ژانویه،
جوئیش اینسایدر گزارش داد که مالی با انتقاد
از ترور دانشمند برجســته ایرانی ،این اقدام را
برای دیپلماســی مضر دانسته اســت .در واقع
دیدگاهی که بین کارشناسان سیاست خارجی
مشترک است .این روزنامه آمریکایی ادامه داد:

با این حال ،به شکل روز افزونی آشکار میشود
که اختالفات چیزی بیش از دیدگاهها و اعتبار
شــخص رابرت مالی اســت .افراد مشکوک و
ِ
مخالــف مذاکره بــا ایــران نمیخواهند فقط
جلــوی یک انتصاب خاص را بگیرند بلکه آنها
میخواهند در رویکردی وسیعتر بر دولت بایدن
تاثیر بگذارند .بایدن در انتخابات پیروز شد ،اما
بســیاری از جمهوری خواهان و شرکای آنها
وی را تحت فشــار قرار میدهند تا به سیاست
تهاجمی خود در قبال ایران ادامه دهد .در واقع
مسئله مخالفت با دیپلماسی است.
نمونه رابرت مالی نشــان میدهد که تندروها
میخواهند ببینند دولت بایدن چگونه در برابر
جنجالها واکنش نشــان خواهد داد تا بهترین
محاســبهها را برای آینده در نظــر بگیرند .با
وجود ابراز نگرانی هایشــان ،اما در نهایت برای
آنها مهم نیســت که رابرت مالی این شغل را
به دست میآورد یا خیر .بلکه آنها همچنان بر
تخریب توافق که آن را ساده میدانند ،متمرکز
هستند.جی استریت ،گروه برجسته یهودی که
از گفتگو با تهران حمایت میکند ،خاطرنشان
کرد که حمله به مالی لحن آشــنایی داشــت.
در توئیتر این ســازمان آمده است" :ما از اینکه
مانند گذشته شاهد همان نوع ترور شخصیتها
و اتهامات دروغین علیه افرادی هستیم که شغل
خود را برای پیشرفت دیپلماسی و صلح صرف
کرده اند ،نگران هستیم ".به نوشته هافینگتن
پست ،گروههای ضد جنگ و کارشناسان کنترل
تســلیحات میگویند که بایدن میتواند با لغو
برخی تحریمهای غیر هســتهای اعمال شــده
توســط ترامپ ،حسن نیت خود را برای تسریع
در مذاکرات هستهای نشان دهد و صریح بگوید
که ایاالت متحده مانع همکاری و معامله دیگر
بازیگران بینالمللی مانند شرکتهای اروپایی و
صندوق بینالمللی پول با ایران نخواهد شد.

تحلیل
بهشتیپور:

بایدن متفاوت از ترامپ و حتی اوباما رفتار میکند
یک کارشــناس مســائل
ســال بعد طی  ۵مرحله به
نباید فقط منتظر تغییر رفتار
بینالملل گفت :اینکه آمریکا
کاهش تعهدات خود اقدام
و عمل متقابل از سوی بایدن
در حرف و سخن از بازگشت
کــرد ،امــا اروپاییها هیچ
و آمریکا باشیم بلکه در این
بــه برجــام بگویــد کافی
کاری نکردند با این بهانه که
رابطه عملکرد اروپا ،ایران،
نیســت؛ ایران بــه عملکرد
آمریکا اجازه کار نمیدهد.
روسیه و چین هم مهم است
دولت بایــدن نگاه میکند.
بهشــتی پور گفت :دستور
و باید دید همه طرفها چه
طــرف آمریکایــی باید به
بازگشت به برجام و تعهداتی
برجــام برگردد و طرفهای
که در آن ذکر شــده کاری
بازی و رویکــردی را دنبال
اروپایی هم بهانــه را برای
ســاده است ،شــاید اجرای
میکنند .تاکنون بایدن در
عمل نکردن به تعهداتشان
تصمیمات و تعهدات زمان بر
حرف خوب بوده اســت اما
باشد اما صدور حکم بازگشت
کنــار بگذارند .بــه گزارش
برای ایران صرف حرفزدن
ایســنا ،حسن بهشتیپور با
بــه برجام که دیگــر نیاز به
کافی نیســت ،مــا منتظر
اشاره به ســخنرانی رئیس
زمان و کاری ندارد اگر جدی
عملکرد و نتیجه بخش بودن
جمهوری جدید آمریکا در
هســتند در تصمیم شان به
اقدامات هستیم
مراسم تحلیف و تمرکزش
راحتی میتوانند در این مسیر
قرار بگیرند .این کارشــناس
بر مسائل داخلی و بیماری
کرونا اظهار کرد :طبیعی است که جو بایدن در
مســائل بینالملل در ارزیابی از اقدامات اخیر و
اولین سخنرانی خود مســائل داخلی و مسئله
چشــم انداز آینده دولت بایدن اظهار کرد :بعد از
کرونا را مورد توجه قرار داد ۴۰۰ .هزار کشــته
 ۱۰۰روز شاید بتوان درباره عملکرد بایدن تحلیلی
تا االن آمریکا در اثر بیماری کرونا داشــته است
ارائه کرد اما در مدت کوتاه خیلی زود اســت که
بخواهیم چیزی بگوییم .باید دید آنها در عمل چه
که به گفته خودشان بیش از کشتههای جنگ
دوم جهانی اســت و موضوع مهمی برای مردم
میکنند ،آیا متناســب با مواضع و سخنرانیها و
این کشــور اســت ،برای مردم آمریکا همیشه،
ادعاهایشان کار انجام میدهند یا خیر.
سیاســت خارجی اولویت دوم و سوم و چهارم
وی ادامه داد :اینکــه برخی میگویند بایدن با
بوده اســت .برای آنها اولویت مسائل داخلی و
ترامپ فرقی ندارد صحبت درستی نیست .البته
اقتصادی است و به نظرم بایدن تالش کرد آنچه
کــه همه آنها منافع آمریــکا را دنبال میکنند
مهم است را مورد توجه قرار دهد.
اما روشهای آنها برای رســیدن به اهدافشــان
بهشتی پور درباره برخی موضع گیریها از سوی
متفــاوت اســت و در رابطه با بایــدن حتما او
مقامات دولــت جدید آمریکا و مقامات اروپایی
متفاوت از ترامپ و حتی اوباما رفتار میکند.
مبنی بر این که اول ایران به تعهداتش بازگردد
بهشتی پور درباره برخورد بایدن در بحث برجام
اظهار کرد :این موضع منطقی نیست و به جایی
اظهار کرد :در این رابطه نباید فقط منتظر تغییر
رفتــار و عمل متقابل از ســوی بایدن و آمریکا
نمیرسد ،چون شــروعکننده خروج از برجام و
اجرا نشدن تعهدات آمریکا و اروپا بودند و نباید
باشــیم بلکه در این رابطه عملکرد اروپا ،ایران،
توقع داشته باشند که ایران کاری را قبل از آنها
روســیه و چین هم مهم است و باید دید همه
انجام دهد .وقتی آمریکا در اریبهشت  ۹۷دستور
طرفها چه بازی و رویکردی را دنبال میکنند.
صادر کرد و کلیه تحریمهــا را بازگرداند ،ایران
تاکنون بایدن در حرف خوب بوده است اما برای
یک سال صبر کرد بلکه اروپاییها بتوانند طبق
ایران صرف حرف زدن کافی نیست ،ما منتظر
بیانیه خودشــان تعهدات اجرا شود و ایران یک
عملکرد و نتیجه بخش بودن اقدامات هستیم.

