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واکنش لندن به وضعیت زاغری
وزیر امور خارجه بریتانیا بازگردانده شدن احتمالی نازنین زاغری به زندان 

را موجب تغییر در روابط ایران و انگلیس دانست.
بــه گزارش روزنامه الخلیــج تودی،  »دومینیــک راب« وزیر امور خارجه 
انگلیس درباره نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی که در ایران 
زندانی اســت، گفت که اگر او پس از جلسه استماع دادگاهی که روز دوشنبه 
برگزار خواهد شــد دوباره به زندان بازگردانده شــود،  روابط انگلیس و ایران 

تغییر بنیادینی کرده و  با عملکرد تهران  »خراب می شود«.
زاغری که اکنون در حبس خانگی به سر می برد،  در سال ۲۰۱۶ در ایران 

به اتهام جاسوسی بازداشت شده و به زندان رفت. 
راب بازداشت نازنین و دیگر دو تابعیتی ها در ایران را بی دلیل خواند. 

وزیــر خارجه انگلیس ادامه داد: ما به وضوح گفته ایم که می خواهیم روابط 
ایــران و انگلیس را بر مبنای بهتری قــرار دهیم. اگر نازنین به زندان بازگردد 
این موضوع مذاکرات ما و پایه و اســاس این مذاکــرات را در موقعیتی کامال 
جدید قرار می دهد. این کامال غیرقابل قبول،  بی دلیل و غیرقابل توجیه است. 
راب در آخر گفت که به تهران هشدار داده شده است که هیچ اقدامی برای 

آغاز روندی جدید علیه زاغری نباید اتفاق بیافتد. 
به گزارش ایســنا اخیرا در شهریور ماه صدا و سیما  گزارش داد که شعبه 
۱۵ دادگاه انقالب اسالمی نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی اش )وکیلی 
که متهم برای خود انتخاب می کند( احضار و کیفرخواســت پرونده جدیدی 

را به وی ابالغ کرد.
بنابراین گزارش، نازنین زاغری که با حکم محکومیت جاسوسی تحت نظر 
دســتگاه قضایی و سازمان زندان های ایران است با اتهام جدیدی مواجه شده 

است.
این منبــع آگاه افزود: پس از حضور زاغری در شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
اســالمی و ابالغ کیفرخواســت پرونده جدید به او، وکیل تعیینی وی ضمن 

حضور در دادگاه انقالب در حال مطالعه پرونده جدید وی است.
پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان نیز  در مورد نازنین 
زاغری به موضوع اصل سیســتم تفکیک قوا در ایران اشاره کرده و  گفته بود 

تصمیم گیری در مورد آن در اختیار قوه قضائیه ایران است.
به دنبال شیوع ویروس کرونا، نازنین زاغری ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه 

از زندان اوین به مرخصی رفت.

ویژه

هشدار نجبا درباره حضور انگلیس در آسمان عراق

»جنبش الُنَجباء« از گروه های مقاومت اسالمی عراق امروز )یکشنبه(، بر مقابله 
با تالش برای تداوم ســیطره و کنترل یک شرکت انگلیسی بر حریم هوایی این 
کشور تاکید کرد. به گزارش ایرنا، »نصر الشمری« معاون دبیرکل جنبش الُنَجباء 
با تالش برای تمدید قرارداد شــرکت خدمات ناوبری انگلیسی »سرکو« در عراق 

مخالفت کرد.
الشمری در توییتی نوشــت: ما با قاطعیت در برابر تالش برای تمدید قرارداد 

شرکت سرکو خواهیم ایستاد که بر حریم هوایی عراق سیطره دارد.
وی افزود: در عراق پرسنل ملی آموزش دیده، کاردان و آماده به کار وجود دارند 

و نیازی به بیگانه برای کنترل حریم هوایی کشور نداریم.
الشمری خاطرنشان کرد: مسئله تمدید بیانگر مشروعیت بخشیدن به اشغال 

طوالنی مدت انگلیس است و ما هرگز اجازه این کار را نخواهیم داد.
شــرکت ســرکو در زمینه خدمات دهی گســترده امنیتی، نظامی، ترابری، 
لجستیکی، نیروی انســانی، مدیریت بر بازداشتگاه ها، زندان ها و مدارس فعالیت 

می کند و به عنوان اپراتور در چند مترو و فرودگاه جهان قرارداد دارد.
تعــدادی از کارشناســان کنترل ترافیــک هوایی عراق دو مــاه پیش در نامه 
سرگشاده ای به وزیر حمل و نقل و مدیریت شرکت عمومی خدمات ناوبری هوایی 
این کشــور خواســتار پایان دادن به سیطره این شــرکت خارجی بر حریم هوایی 
کشورشان شده و تاکید کرده بودند که ادامه کار این شرکت هزینه ماهیانه حدود دو 
میلیارد دیناری برای عراق به همراه دارد، در حالیکه کشور خود نیروی توانمند برای 
ارایه خدمات ناوبری در اختیار دارد. حریم هوایی عراق از سال ۲۰۱۱ میالدی تحت 
سیطره و کنترل شرکت سرکو است که در آن زمان قراردادی ۱۵ ساله با عراق به 
امضا رسانده بود. شرکت سرکو همچنین به واگذاری حریم هوایی عراق به ائتالف 
بین المللی تحت سرکردگی آمریکا موسوم به ائتالف ضد »داعش« متهم شده است. 
ناظران عراقی معتقدند که در نتیجه مدیریت این شــرکت بر حریم هوایی عراق، 
مسئوالن این کشور کنترلی بر حریم هوایی و نیز اطالعاتی از آنچه در حریم هوایی 
عراق می گذرد، ندارد. »ســهام الموسوی« عضو سابق کمیسیون خدمات پارلمان 
عراق در ســال ۲۰۱۷ میالدی گفته بود که شرکت سرکو براساس قرارداد خود از 
این اختیاراتی برخوردار شــده که کریدورهای هوایــی را بدون آگاهی دولت عراق 
بــه روی هرگونه عبور و مرور هواپیماها بگشــاید. وی افزوده بود: یک خط پروازی 
برای عبور هواپیماهای ائتالف بین المللی وجود دارد که از کویت آغاز و به ســمت 
»السماوه«، »نجف اشرف«، »کربالی معلی« و »الرمادی« و در نهایت »موصل« در 
عراق می رسد و دولت عراق از این آگاه نیست و رادارها نمی توانند آن را ردیابی کنند.

توسعه روابط ایران و بولیوی
توســعه همکاری های دوجانبه تهران و الپاز در آینده میان ســفیر ایران و 
رئیس جمهــور منتخب بولیوی مورد گفت وگو قــرار گرفت. به گزارش بخش 
رســانه ای سفارت جمهوری اســالمی ایران در الپاز، »مرتضی تفرشی« سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در بولیوی با »لوییس آرسه« رئیس جمهور منتخب 

این کشور دیدار کرد. 
در این دیدار، توســعه همکاری های دوجانبه میان دو کشور در آینده مورد 
گفت وگو قرار گرفت. رئیس جمهور منتخب بولیوی در این دیدار، ضمن تشکر 
از پیــام تبریک رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران به 
مناســبت پیروزی اش گفت که پس از به دست گرفتن زمام امور دولت در آن 
کشــور آمریکای جنوبی، مجددا روابط و همکاری های دو جانبه را که در دوره 

دولت موقت راستگرای بولیوی راکد مانده بود، فعال خواهد کرد.
وی با اشــاره به دوســتی دو ملت ایران و بولیوی اظهار امیدواری کرد که 
جمهوری اسالمی ایران کماکان به همکاری و حمایت خود از دولت آن کشور 

در زمینه های فنی، علمی و صنعتی ادامه دهد.
به گزارش ایرنا، »لوییس آرســه« نامزد چپگرای حزب جنبش به ســوی 
سوسیالیســم در انتخابات ۲۷ مهر ســال جاری با بیــش از ۵۵ درصد آرا به 
پیروزی رســید و هفته آینده قدرت را در این کشــور به دست خواهد گرفت.  
در پی پیروزی آرســه، حسن روحانی و محمدجواد ظریف در پیام های تبریک 

جداگانه ای پیروزی وی در انتخابات را تبریک گفتند.

توضیحات وزارت امور خارجه
 در مورد قربانیان حادثه کانال مانش

روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشــار اطالعیه ای با اشــاره به برخی 
اخبار منتشــر شده در خصوص انتقال پیکرهای خانواده ایرانی که دو روز قبل 
در کانال مانش غرق شــدند، توضیحانی ارائه کرد. اداره کل امور کنســولی و 
نمایندگی جمهوری اســالمی ایران در پاریس از نخستین لحظات این حادثه 
دلخراش، پیگیر انجام اقدامات الزم برای تسهیل انتقال قربانیان این حادثه به 

ایران هستند و این پیگیری ها کماکان ادامه دارد. 
در این اطالعیه همچنین آمده اســت: گزارش هایی که در این خصوص  از 
برخی رســانه ها منتشر شده اصالت نداشــته و تایید نمی گردد. بدیهی است 
مرجع رســمی اعالم اخبــار وزارت امورخارجه مرکز دیپلماســی عمومی و 

رسانه ای می باشد.

پولیتیک

کوتاه از دیپلماسی

وزیــر امور خارجه دربــاره انتقال و حضور 
گروه هــای تروریســتی در جــوار مرزهــای 

کشورمان در قره باغ هشدار داد.
به گزارش ایســنا، محمد جــواد ظریف در 
خصوص ناامنی های ناشی از انتقال تروریست ها 
بــه ویژه بقایــای داعش به منطقــه قره باغ و 
رایزنی های دســتگاه دیپلماسی برای مقابله با 
آنان؛ با تایید حضور تروریست های تکفیری و 
احتمال حضور صهیونیســت ها در این منطقه، 
تاکید کرد: درباره نیروهای تروریســتی تقریبا 
مطمئنیم کــه آنان در میانه درگیری ها حاضر 
بودند و ما حتما تاکید کردیم که این اقدام به 

صالح هیچ کس نیست.
وی هشــدار داد: در مذاکرات اخیر و حتی 
قبــل از آن به اطــالع مقامــات آذربایجان و 
ارمنستان و نیز روســیه و ترکیه رساندیم که 
جمهوری اسالمی ایران چنین چیزی را تحمل 

نخواهد کرد.
رئیس دستگاه دیپلماســی در گفت وگو با 
خبرگزاری صدا و ســیما  بار دیگر تاکید کرد: 
اکنون این تروریســت ها در حاشیه مرزهای ما 
حضور ندارنــد، اما احتمال ایــن که با فاصله 
از حاشــیه مرزهای ما حضور داشــته باشند، 
کماکان باالســت و ما این نگرانــی را به طور 

جدی به طرفین اعالم کردیم.
وزیر امــور خارجه، طرح صلــح جمهوری 
اســالمی ایران برای برقراری صلح در قره باغ 

را حرکت به ســمت حل و فصل این درگیری 
و به ویژه خروج نیروهای اشــغالگر از مناطق 

اشغالی دانست.
ظریف در ادامه  گفـت: ما از ابتدای بحران 
قره باغ در رایزنی با کشــورهای منطقه اعم از 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، روســیه و 

ترکیه این کار را پیگیری کردیم.
وی افزود: معتقدیم که بیشــترین خسارت 

را در این جنگ کشــورهای منطقه می بینند 
و بیشــترین تاثیرگذاری برای خاتمه جنگ را 
هم در منطقه همین کشورها می توانند داشته 

باشند.
ظریف تاکید کــرد: در این چارچوب بدون 
آن که تالش کنیم با دیگر سازوکارهای موجود 
مانند مینسک رقابتی داشته باشیم این هدف 

و رایزنی ها را در پیش گرفتیم.

رئیس دســتگاه دیپلماسی گفت: متاسفانه 
در ۳۰ ســال گذشــته کار مذاکرات به نتیجه 
نرســیده و این تنش نیز همواره وجود داشته 
است، آن هم تنش هایی در کنار مرزهای ما که 

غیرنظامیان و مردم از دو طرف تهدید شدند.
وی با تبیین اهداف ســفر منطقه ای معاون 
سیاسی وزارت خارجه و طرح کشورمان برای 
صلح در قره باغ، اظهار داشت: آقای عراقچی با 

طرحی که در کشورمان درباره آن بحث شده و 
مورد تایید مراجع ذی ربط قرار گرفته بود، به 
این سفر رفت و پس از آن که از منطقه مرزی 
بازدید کرد، در باکو با مقامات مختلف به ویژه 
با رئیس جمهور؛ در روســیه با مقامات وزارت 
خارجه این کشور، در ایروان با مقامات مختلف 
به ویژه نخســت وزیر ارمنستان و در ترکیه با 
همتایش مذاکرات بسیار خوبی داشت و طرح 

کشورمان را ارائه کرد.
ظریــف تاکید کــرد: از نــکات مهم طرح 
کشورمان این اســت که فقط مربوط به آتش 
بس موقت نیســت، بلکه حرکت به سمت حل 
و فصل درگیری ها براساس چارچوبی است که 
با اعالم تعهد دو طرف به مجموعه ای از اصول 
آغاز می شــود و بعد با اقداماتی به ویژه خروج 
نیروهای اشغالگر از همه مناطق اشغالی ادامه 

می یابد.
وزیــر امور خارجه، تضمیــن حقوق مردم، 
ارتباطی، نظارت کشــورهای  راه هــای  ایجاد 
منطقه بر روند اجرای طرح و مســائلی از این 
قبیل را از دیگر از اجزای طرح صلح جمهوری 
اســالمی ایران برای برقراری صلح در منطقه 

قره باغ برشمرد.
وی همچنین گفــت: منتظریم که مقامات 
آذربایجان و ارمنســتان و نیز دوستان روس و 
ترک ما، دیدگاه شــان را درباره این طرح ارائه 

دهند.

ایران تهدید امنیتی را تحمل نمی کند

هشدار تند ظریف درباره حضور تروریست ها در قره باغ

عراقچی:

 برنامه های پیشنهادی ۳۰ ساله برای حل مناقشه قره باغ از واقعیت دور هستند

دبیرکل حزب مردم ساالری:
با پیروزی بایدن نباید تصور کرد که روابط ایران و آمریکا به سرعت بهبود یابد

نباید جمهوری اسالمی ایران اولویت اول سیاست خارجی آمریکا باشد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان پیشنهاد ایران برای حل مناقشه قره 
باغ را تشریح کرد.

به گزارش ایســنا، سید عباس عراقچی در گفت وگو با شبکه خبری باکو با بیان 
این که برنامه های پیشنهادی ۳۰ ساله برای حل مناقشه قره باغ موفق نبوده اند زیرا 
از واقعیت دور هســتند، گفت: علیرغم اینکه مذاکــرات قره باغ تاکنون ناکام مانده 

است، اما ایران همچنان امیدوار است.
وی در این گفت وگو که در زمان حضورش در آذربایجان انجام شده، اظهار کرد: 
پیشــنهادی که جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل مناقشه قره باغ ارائه کرده 
با در نظر گرفتن شرایط است و هر کدام از طرفین در صورتی که به حقوق یکدیگر 

احترام گذاشته و بپذیرند در حل مناقشه تاثیر دارد. 
عراقچــی با بیان این که ایــن طرح را به مقامات آذربایجان ارائه و نظر آن ها نیز 
نســبت به آن مثبت اســت، تصریح کرد: رویکرد منطقه ای در این طرح دیده شده 
و شــامل اصولی از جمله احترام به حاکمیــت و تمامیت ارضی، تغییر ناپذیر بودن 
مرزها، لزوم خاتمه اشغال، لزوم احترام به حقوق اقلیت ها، بازگشت آوارگان و خروج 
عوامل خارجی از منطقه  اســت که اگر طرفین این پیشــنهادات را بپذیرند امکان 

حل مناقشه وجود دارد. 
ســیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه سه شــنبه هفتــه قبل به عنوان 
نماینده ویژه رییس جمهور در ســفری منطقه ای به باکو وارد شــد و پس از آن به 

مسکو، ایروان و آنکارا سفر کرد.
وی در بدو ورود به باکو نیز بخش هایی از طرح ابتکاری جمهوری اسالمی ایران 

برای پایان دادن به مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را اعالم کرد.

عراقچی در خصوص این ســفر گفت: این سفر در چارچوب یک سفر دوره ای به 
آن دســته از کشــورهای منطقه که در پایان دادن به درگیری های اخیر جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان تاثیر گذار هستند صورت می گیرد و هدف اصلی سفر ارائه 
ابتکار پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل این مخاصمه و رسیدن 
به صلح پایدار دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان و به تبع آن منطقه است.

وی افزود: چارچوب این طرح ابتکاری آماده شده است و در این سفر با مقامات 
جمهوری آذربایجان به مشورت گذاشته می شود و این طرح در چند مرحله می تواند 
اوضاع را به یک صلح پایدار برساند و به اختالفات موجود و البته به اشغال جمهوری 

آذربایجان پایان دهد.
فرســتاده ویژه رئیس جمهوری اســالمی ایران به باکو موضــوع پایان دادن به 
اشغال اراضی جمهوری آذربایجان را عنصری مهم در طرح ابتکاری ارائه شده ایران 
برشمرد و اضافه کرد: حقوق اقلیت ها و حقوق بشر دوستانه هم پایه دیگر این طرح 

را تشکیل می دهند.
عراقچی گفت: ترک مخاصمه و شروع گفت وگوها با کمک کشورهای تاثیرگذار، 

کمک کننده و تضمین کننده صلح از دیگر عناصر این طرح است.
وی افزود: ما در این خصوص با کشورهای منطقه دیدار و مشورت خواهیم کرد 
تا با رایزنی هایی که صورت می گیرد این طرح بتواند به نقطه ای برســد که قابلیت 

اجرایی شدن را داشته باشد.
معاون امور سیاســی وزیر امورخارجه همچنین در ایــن گفت وگو از جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان به عنوان دو کشور دوست و همسایه و نزدیک 
یــاد کرد و افزود: روابط گرمی میان ما وجــود دارد و ما همواره از تالش جمهوری 

آذربایجان برای آزادسازی شهرها و مناطق اشغالی اش حمایت کرده ایم و تمامیت 
ارضی جمهوری آذربایجان و بقیه کشــورها در منطقه و تغییر ناپذیری مرزها یک 

اصل مهم و خدشه ناپذیر است که باید همچنان حفظ شود.
فرســتاده ویژه رئیس جمهوری اســالمی ایران افزود: ما در گذشــته تالش های 
زیــادی بــرای صلــح در منطقــه کرده ایم و بــه ایــن تالش ها ادامــه می دهیم 
و امیدواریــم کــه در این ســفر هم با دوســتان مــان در جمهــوری آذربایجان 
 بتوانیــم بــه تفاهم برســیم که ایــن تفاهم به اجرایی شــدن ایــن طرح کمک 

خواهد کرد.

مناظــره دکتــر مصطفــی کواکبیــان، دبیــرکل حزب 
مردم ســاالری و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
و دکتر هــادی آجیلی عضــو هیات علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی درخصوص بررســی انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا، سیاســت های آمریکا و اقدامات ایــران در مواجهه با 
آن، روز یکشــنبه ۱۱ آبان  به همت انجمن اسالمی مستقل 
دانشــجویان دانشــگاه عالمــه طباطبایی به طــور زنده در 

اینستاگرام برگزار شد.
به گزارش »مردم ســاالری آنالین«، در این نشســت که 
بیش از ۲ ســاعت به طول انجامید سخنرانان پس از بحث به 
پرســش های دانشجویان که به صورت برخط پرسیده می شد 

نیز پاسخ گفتند.
دکتر مصطفی کواکبیان ســخنان خود را با محکوم کردن 
هرگونه توهین به پیامبر اســالم )ص( آغاز کرد و گفت: البته 
آقای مکرون عقب نشینی کرد و حوادث اخیر را نیز به حساب 

همه مسلمانان یا پیروان دین خاصی نگذاشت.
وی دربــاره موضوع ایران و آمریکا گفت: آغاز تقابل عملی 
ایران و آمریکا را می توان کودتای ۱۳۳۲ و سرنگونی حکومت 
ملی مرحوم دکتر مصدق دانســت که در جریان این رویداد 
آمریــکا از دولت کودتا حمایت کرد. پس از آن نیز در جریان 
انقالب اســالمی با پناه دادن به شــاه ایــران عمال در مقابل 
انقالب اســالمی ایران ایستاد. ماجرای تسخیر سفارت آمریکا 
در ایران نیز واکنش مردم بود و گام دیگری در مســیر تنش 

بین ایران و آمریکا بود.
دبیرکل حزب مردم ساالری تصریح کرد: در فروردین ۵۹ 
این آمریکا بــود که روابط خود با ایــران را قطع کرد و امام 
خمینی)ره( نیز از این قطع ارتباط اســتقبال کردند. ســپس 

جنگ تحمیلی ۸ ســاله با ایستادن تمام قد آمریکا پشت سر 
صدام حســین همراه شــد و از نوع تنش ها و اختالفات ریز و 

درشت با آمریکا فراوان داریم.
کواکبیان افــزود: علی رغم تمامی اقدامات و مذاکراتی که 
در این ســال ها بر ســر موضوعاتی همچون تبادل زندانیان، 
عراق و افغانســتان و … بین ایــران و آمریکا صورت گرفته، 

قطع ارتباط دیپلماتیک همچنان به قوت خود باقی است.
نماینده ادوار مجلس شــورای اســالمی گفت: بررســی 
انتخابات آمریکا در شرایط فعلی نشان می دهد فعال براساس 
آخرین نظرســنجی ها و دیدگاه های رسانه های دنیا احتمال 

پیروزی بایدن بیش از ترامپ است.
وی افزود: البته ممکن است در همین یکی دو روز اتفاقاتی 
رخ دهد که منجــر به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا شــود. البته حالت سومی نیز وجود دارد که 
ترامپ  در صورت شکست آرای پستی را نپذیرد و در صحت 
آرا پستی تشکیک کند و یا اساسا بخواهد به راحتی قدرت را 
واگذار نکنــد هرچند طبق قوانین آمریکا جای مانور چندانی 

برای ترامپ برای بر هم زدن زمین بازی وجود ندارد.
رئیس خانه مطبوعات و رســانه های کشــور گفت: البته 
باید توجه داشــت انتخاب هر یک از ایــن دو تاثیر چندانی 
در سیاســت های کلی ایاالت متحده نسبت به ایران نخواهد 
داشــت؛ اما نمی توان از تاثیــر این انتخابات بــر جهان و از 
جمله ایران به طور کلی چشم پوشــی کرد و به هرصورت این 

انتخابات بر ایران و جهان تاثیراتی خواهد گذاشت.
کواکبیــان درخصــوص میــزان تاثیر پیــروزی بایدن بر 
وضعیــت اقتصادی ایــران گفــت: اینکه با پیــروزی بایدن 
شــاخص بورس اوج می گیرد، قیمت ها کاهش می یابد و نرخ 

ارز و دالر به ســرعت کاهش می یابد این خوش بینی افراطی 
اســت. با توجه به مواضعی کــه بایدن اتخــاذ کرده ممکن 
اســت در چند ماه اول گشــایش هایی حاصل شــود؛ اما به 
دلیل حضور البی های قدرتمند فروش ســالح، البی اسرائیل 
و کشــورهای مرتجع منطقه قطعا بیکار نخواهند نشســت و 
 تمام تالششان را در جهت اختالف افکنی بین ایران و آمریکا 

خواهند کرد.
نماینده مردم تهــران در مجلس دهم تصریح کرد: امکان 
مذاکره با آمریکا در صورت پیروزی بایدن و بازگشــت وی به 
برجام وجود دارد البته آمریکا ممکن اســت این بار به مسائلی 
چون نفــوذ منطقه ای ایران و توان موشــکی ورود کند. باید 
توجه داشــت که مقام رهبری نیز گفته انــد که با این دولت 
فعلی مذاکره نمی کنیم، لذا ممکن است با دولت بعدی آمریکا 

مذاکره صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در عرصه روابط بین الملل و سیاست 
خارجــی نباید منفعل باشــیم و منتظر اقــدام طرف مقابل 
بمانیم؛ اگر دولت بایدن روی کار آمد، اگر بازی دیپلماتیک را 
درست بلد باشیم، باید طوری عمل کنیم که ایران مسئله اول 
دولت آمریکا نشود. این موضوع امکان پذیر است، چراکه هم 
اکنون آمریکا دارای مشکالت داخلی و خارجی فراوانی است 

که تاثیرات بیشتری نیز بر این کشور دارد.
کواکبیــان با برشــمردن برخی از این مشــکالت گفت: 
مشکالت داخلی آمریکا همچون بحران کرونا، وضعیت اقتصاد 
آســیب دیده از کرونا، تقابل اقتصادی با چین، درگیری های 
روسیه و خروج ترامپ از بسیاری از کنوانسیون های بین المللی 
به حد کافی از بایدن زمــان خواهد گرفت که نوبت به ایران 
نرسد،  البته این به شرطی است که دیپلماسی فعاالنه داشته 

باشیم و منتظر تصمیم آمریکا برای خودمان نمانیم.
رئیس فراکســیون دیپلماســی و منافع ملی مجلس دهم 
افزود: باید توجه داشــته باشیم که موجودی به نام ترامپ در 
عالم سیاست آمریکا ظهور کرد و به لطف برخی عوامل داخلی 
و دخالت ها و فشــارهای خارجی از برجام خارج شد؛ همین 
موضوع سرچشمه بسیاری از مشکالتی است که اکنون با آن 
روبرو هســتیم. همین حاال در زمینه لوایح FATF تعلل در 
تصویب و تعیین تکلیف این لوایح مهم موجب شــد به لیست 
ســیاه منتقل شویم و از این دست اقدامات در زمینه برجام و 

برهم خوردن آن بی تاثیر نبود.
دبیرکل حزب مردم ســاالری گفت: درحــال حاضر نباید 
فکر کنیم که دولت هم چندان تمایلی به بازگشت آمریکا به 
برجام دارد؛ چرا که درشرایط فعلی بازگشت آمریکا به برجام 
منجر به دادن اختیار استفاده از مکانیسم ماشه و انجام مجدد 
همان تعهدات برجامی که ما از آن عدول کرده ایم خواهد شد. 
بازگشــت به برجام تنها در صورتی برای ما جذاب خواهد بود 
کــه منجر به تامین منافع ملی ما شــود. حتی اگر مذاکره با 
ترامپ نیز به تامین منافع ملی ما منجر شــود، نباید چندان 
مانعی حتی برای مذاکره با ترامپ وجود داشته باشد. هرچند 
که من فکر می کنم تا انتخابات ریاست جمهوری ما در خرداد 

۱4۰۰ هیچ مذاکره ای با ترامپ صورت نگیرد.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
دهم در خصــوص مخالفت یا موافقت رهبــری با مذاکره با 
آمریکا گفت: ایشــان هیچگاه خوشبین به این گونه مذاکرات 
نبودنــد ولــی در مواقعــی هم با اصــل مذاکــره مخالفتی 
 نداشــتند؛ یعنی آنکه ما برای همه شــرایط ممنوع المذاکره

 نیستیم.

الجزیره نوشــت که از نظــر آمریکایی های 
ایرانی تبــار، انتخاب دونالــد ترامپ حمله ای 
اساسی به حقوق شــهروندی آنها و کشور آبا 
و اجدادی شــان بود. به گــزارش انتخاب ؛ در 
ادامه این مطلب آمده اســت: در چهار ســال 
گذشــته، ایرانیان آمریکایی از خانواده هایشان 
جدا، حســاب های بانکی شــان مســدود و در 
مرز دســتگیر شــده اند. ادامه وضعیت موجود 
این جامعه را به اقلیتی آســیب پذیرتر تبدیل 
می کند، خصوصاً وقتــی که طبل جنگ علیه 
ایران بلندتر به صدا در بیاید. امروزه بسیاری از 
چالش های پیش روی جامعه ایرانی-آمریکایی 
مثل ممنوعیت ورود مسلمانان به خاک آمریکا 
یا تحریم های گسترده مالی و بانکی همه نتیجه 
مســتقیم تنش بین دولت های آمریکا و ایران 
اســت. این واقعیت کــه آمریکایی های ایرانی 

تبار اکنون با تبعیض آشــکاری روبرو هستند، 
باید همه آمریکایی های متعهد به دموکراســی 
را نگــران کند. در این لحظه حســاس آمریکا 
نیازمند ایجاد ائتالفی گسترده و اقدام سیاسی 
جسورانه در میان همه گروه های قومی، نژادی 

و اقتصادی است.
مخاطرات پیش روی جامعه

 ایرانی-آمریکایی
جامعــه ایرانی- آمریکایی نســبتاً مرفه و 
دارای تحصیالت عالی اســت اما به هیچ وجه 
از نظر سیاسی یکپارچه نیست. در نظرسنجی 
افــکار عمومــی ایرانیان آمریکایــی ۲۰۱۹، 
تقریبــا هفت از هر ۱۰ پاســخ دهنده گفتند 
کــه احتماال یــا قطعاً به نامــزد دموکرات ها 
برای ریاســت جمهــوری در ســال ۲۰۲۰ 
رأی می دهنــد، در حالی که فقط ۲۱ درصد 

گفته اند که احتماال یا قطعاً به رئیس جمهور 
ترامپ رأی خواهند داد. همین نظرســنجی، 
مهمترین موضوعــات مورد عالقه این جامعه 
را ترویج حقوق بشــر و دموکراسی در ایران، 
جلوگیــری از جنــگ و تخفیــف تحریم ها 
نشــان می دهد. جامعــه ایرانی-آمریکایی در 
دوران ترامپ با شکست های اساسی در همه 

اولویت هایشان رو به رو شدند.
برای ایرانیان آمریکایی، ریاست جمهوری 
ترامپ نشان داد که هرچند از کشورشان دور 
باشند ولی آتش اختالفات دامان آن ها را نیز 
خواهد گرفت. حرکت ترامپ به ســوی جنگ 
با ایران در حال حاضر منجر به تضییع حقوق 
شهروندی آنها شده و عواقب وحشتناک تری 
را نیز نوید می دهد. ایــن مثال در ژانویه بود 
که ایاالت متحده ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی 
را ترور کرد و دو کشــور را به آســتانه جنگ 
کشــاند. بالفاصله پس از انتشار خبر ترور در 
سرتاســر جهان، اخباری مبنی بر جلوگیری 
از ورود صدهــا ایرانی آمریکایی پس از کانادا 
به آمریکا منتشــر شد. بســیاري از آنها براي 
برگزاری کنســرت از آن طرف مرزها گذشته 
بودند، اما در زمان بازگشــت مورد بازجویی 
قــرار گرفتنــد. در حالی کــه آمریکایی های 
ایرانی تبار با فضای رو به رشد تبعیض روبرو 
هســتند، ایرانیــان در ایــران از تحریم های 

ویرانگر اقتصادی آمریکا در سال های اخیر به 
سطوح آمده اند. این تحریم ها فقر بی سابقه ای 
ایجاد و طبقه متوسط و جامعه مدنی ایران را 
زیر بار مشــکالت خرد کرده اســت. با وجود 
این، پرزیدنــت ترامپ حتی در میان بیماری 
همه گیــر ویروس کرونا، تحریم ها علیه ایران 

را افزایش داده است.
دوران ترامــپ برای بســیاری از ایرانیان 
آمریکایــی مشــخص کــرده کــه یــا باید 
سازماندهی سیاسی کنند و صدای خود را به 
گوش دیگران برســانند و یا با آزار و شکنجه 
روزافزون روبرو شوند. در حال حاضر چندین 
سازمان حمایت از ایرانیان آمریکایی با هدف 

انجام دقیق این کار وجود دارد.
تابســتان گذشــته، پس از آنکه مشخص 
شــد تخت پروژه وزارت امــور خارجه آمریکا 
تحت عنوان »ایران دیس اینفو«، بســیاری از 
ایرانی ها از جمله روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
تحلیلگران و ســازمانهایی مانند نایاک مورد 
تهمــت و توهین قرار گرفتنــد. در حالی که 
بودجــه این پروژه پس از مشــخص شــدن 
فعالیت هــای آن قطع شــد، حمالت مقامات 
وزارت خارجه به آمریکایی هــای ایرانی تبار 
همچنان ادامــه دارد. اخیراً، الــی کوهانیم، 
دســتیار نماینده ویژه وزارت امور خارجه در 
با یهودســتیزی، ســیما الجوردیان،  مبارزه 

کاندیــدای دموکــرات کنگــره در منطقه ۲ 
تگزاس را به ســخنگوی دولــت ایران بودن 

متهم کرد.
حمــالت کوهانیم و وزارت امور خارجه به 
طور کلی منعکس کننده یک تالش هماهنگ 
برای به حاشیه راندن و بیشتر آمریکایی های 

ایرانی مخالف دولت ترامپ است.
پرزیدنت ترامپ به رای دهندگانی که وی 
را به قدرت رســانده اند، به ویژه طبقه کارگر 
سفید، خیانت کرده است. او از منافع شرکت ها 
بیــش از هر چیــز دیگــری محافظت کرد و 
حقوق مصرف کننده ها بــه اضافه حمایت از 
محیط زیست را نادیده گرفت. برنامه های وی 
هرگز جایگزین اوباماکر نشــده است. الیحه 
کاهش مالیــات وی با ادامــه کاهش قدرت 
قشر متوســط، ثروتمندان را ثروتمندتر کرده 
است. او هرگز مشــاغل تولیدی را برنگرداند. 
وی حتی با وجود وعده پایان دادن به جنگ 
نزدیک بود آمریکا را درگیر جنگی دیگر این 

بار با ایران کند.
آمریکا به شــدت به یک قرارداد اجتماعی 
جدید احتیاج دارد. حتــی اگر ترامپ در ماه 
نوامبر قدرت را از دســت دهد، از بین بردن 
میراث او و جلوگیری از ظهور یک پوپولیست 
دیگر تالشی مشترک از سوی تمام گروه های 

قومی و نژادی را می طلبد.

نگاه جامعه ایرانی آمریکا به انتخابات الکترال


