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 حضور وزیرخارجه چین
 در کمیسیون مشترک برجام

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از مشارکت وزیر امور خارجه این کشور در 
نشست وزیران کمیسیون مشترک برجام خبر داد.

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری شینهوا،  وانگ ونبین سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین در کنفرانس خبری روز جمعه اش اعالم کرد که وانگ یی وزیر 
امور خارجه این کشور در تاریخ ۲۱ دسامبر ]۱ دی[ در کنفرانس ویدیویی وزیران 
امور خارجه ی کشورهای عضو برجام شرکت می کند که درباره برنامه هسته ای 

ایران برگزار خواهد شد. 
این ســخنگو گفت که کنفرانس به میزبانی اتحادیه اروپا برگزار می شــود و 
کشورهای روســیه،  ایران،  انگلیس،  فرانسه و آلمان نیز در این نشست شرکت 

می کنند. 
به گزارش ایسنا، هلگا اشمید در پایان هفدهمین نشست کمیسیون مشترک 
برجام در ســطح معاونان با صدور بیانیه ای اعالم کرد که نشســت وزاری خارجه 

کشورهای عضو برجام اول دی ماه برگزار می شود.
بیانیه هلگا اشمید، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک متعاقب برگزاری این 

نشست مجازی که روز چهارشنبه برگزار شد بدین شرح است:
›‹نشست کمیسیون مشــترک برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( در روز 
چهارشنبه، ۱6 دسامبر بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید. مطابق مفاد برجام، 
کمیسیون مشترک مسئول نظارت بر اجرای توافقنامه است. کمیسیون مشترک، 
به ریاست دبیرکل سرویس اقدام خارجی، هلگا ماریا اشمید، از طرف نماینده عالی 
اتحادیه اروپا، جوزف بورل و با حضور نمایندگان چین، فرانســه، آلمان، روســیه، 
بریتانیا و ایران در سطح معاونین/مدیران سیاسی وزرای امور خارجه برگزار گردید. 
مشارکت کنندگان در پرتو چالش های موجود، درباره همکاری در خصوص حفظ 
برجام و نحوه اطمینان حاصل کردن از اجرای کامل و موثر آن از ســوی تمامی 
طرفین بحث کردند. همچنین مشــارکت کننــدگان در خصوص برگزاری یک 
نشســت غیررســمی وزاری امور خارجه دولت های عضو برجام در تاریخ اول دی 

۱۳۹۹ بصورت ویدئوکنفرانسی، توافق کردند«

ویژه

عراق در سیاست خارجی بایدن
رویکرد دولت جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نســبت به عراق 
نامشــخص است. او در اظهارات عمومی خود بر پایان دادن به جنگ های بی 
پایان و خروج نیروهای آمریکایی از عراق اشاره کرده و همزمان گفته که برای 
مبارزه با تهدید تروریسم نیاز است تا برخی نیروها همچنان در عراق بمانند.

به گزارش دیپلماســی ایرانی ،  واشنگتن اینستیتوت در ادامه این تحلیل 
نوشــت که با نگاه به اولویت های داخلی و بین المللی در دســتور کار دولت 

بایدن، انتظار نمی رود که عراق در راس برنامه های او قرار گیرد. 
با این حال، با توجه به چرخش تمرکز سیاســت خارجی ایاالت متحده بر 
قدرت های بزرگ، نگاه به عراق و پشتیبانی از امنیت و دموکراسی این کشور 
نه تنها در برابر نفوذ ایران مفید اســت بلکه می تواند در پهنه رقابت با روسیه 
و چین نیز کارســاز باشد. نیازی نیســت که عراق در اولویت سیاست خارجی 
بایدن باشــد اما عاقالنه اســت که دولت او برای امنیت، وحدت و دموکراسی 

عراق در هنگامه رقابت با روسیه، چین و ایران سرمایه گذاری کند.
اکنون واقعا روشــن شــده که هدف اصلی طرح یــک کمربند یک جاده، 
یک هدف ژئوپلتیک اســت. چین به دنبال تقویت جایگاه خود به عنوان یک 
ابرقدرت جهانی اســت. در این بین، خاورمیانه بــه مانند یک پهنه راهبردی 
حیاتــی در تامیــن منابع انرژی چین ســر بلند کرده و پکن در جســتجوی 
اســتوار کردن جایگاهش در عراق است. موقعیت راهبردی عراق دروازه پیوند 

مسیرهای تجاری اوراسیاست.
چین در حال حاضر با ایران همکاری می کند و در ماه های اخیر دو کشور 
بر عمق روابط یکدیگر افزوده اند. با این حال، چین به عراق هم نیاز دارد و در 
ســال های اخیر به آرامی جای پای خود را در عراق بزرگتر کرده است. چین 
بزرگترین شــریک تجاری عراق، باالتر از اتحادیه اروپا و ایاالت متحده است. 
عراق هم ســومین صادر کننده بزرگ نفتی به چین پس از عربستان و روسیه 
است. چینی ها در عراق به روانی عربی و کردی صحبت می کنند و از میادین 
نفتی گرفته تا بخش تعمیرات و نگهداری در نیروگاه های این کشــور حضور 
دارند. سال گذشته، چین و عراق یک قرارداد ۱0 میلیارد دالری امضا کردند. 
با این قرارداد که در دوران عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر سابق و مستعفی 
امضا شــد، عراق به چین ۱00 هزار بشکه نفت در روز می فروشد و چین هم 

در پروژه های زیربنایی عراق شرکت می کند.
این توافق با انتقادات داخلی بسیاری روبه رو شد. شماری بر این باور بودند 
که دولت برای گمراه کردن مردم از شــرایط نامساعد اقتصادی به این توافق 
تن داده اســت. دولت کنونی مصطفی الکاظمی این توافق را به حالت تعلیق 

درآورده است و به دنبال توافق جایگزینی هم نیست.
روسیه هم به سهم خود بر مزایای رقابتی اش در عراق متمرکز شده است. 
ارتباطات انرژی و تســلیحاتی با شــبه نظامیان تحت حمایت ایران و رویکرد 
گســترده تری از رقابت با ایاالت متحده از جمله مزایای مسکو در عراق است. 
بیشــتر تمرکز روسیه در ســال های اخیر بر معامله روزنفت)Rosneft(  در 
کردســتان معطوف شده است. شرکت های روســی نیز عالقمند به گسترش 

فعالیت خود در عراق هستند.
مهمتر اینکه چین روســیه را به عنوان یک مدل نظامی می بیند و دســت 
آخر چین و روسیه بیش از آنکه با هم رقابت کنند، همکاری می کنند. هر دو 
از جمله شــرکای ایران هم هســتند. عراق هم به نوبه خود روسیه را کشوری 
می بیند که خطر تروریسم سنی را درک می کند. وقتی که نوبت به عملیات 
در محیط های خطرناک و ناپایدار می رسد، هر دوی آنها )عراق و ایران( چین 

و روسیه را دو کشوری می بینند که بیشتر از غرب تمایل به خطر دارند.
همه اینها برای ایاالت متحــده چه معنایی دارد؟ اول، در حالی که ایاالت 
متحده ممکن اســت خاورمیانه را به مانند یک حــواس پرتی از قدرت های 
بــزرگ ببیند اما رقبای اصلی آمریکایی، خاورمیانه و به ویژه عراق را از دریچه 
راهبردی گســترده تری می بینند. برای آنها عراق یک جایزه است. دوم، نفوذ 
فزاینــده این بازیگران در عراق به آنها امکان می دهد که کشــور و چه بســا 
منطقــه را بر مبنای ارزش ها و منافع خود که با منافع غرب در تضاد اســت، 

شکل دهند.
خوشبختانه جوانان عراقی خواستار استقالل کشورشان هستند. این نتیجه 
تعامل آمریکایی ها و انتقال ارزش های غربی اســت. اعتراضات مردم عراق در 
اواخر ســال گذشته و به دنبال آن تشــکیل دولت موقت خود نشانه هایی از 

این موضوع است.
مشــکالت عراق عمیق است. با این حال این کشــور دارای ظرفیت های 
بســیاری اســت که می تواند آن را به پیشرفته ترین کشــور منطقه تبدیل 
کند. قطعا تهران چنین رویایی را بر نمی تابد. مســکو و پکن نیز تا زمانی که 
منافع آنها در میان اســت این را نمی خواهند. الزم نیســت عراق به اولویت 
اصلی سیاســت خارجه آمریکا تبدیل شود. ســرمایه گذاری در امنیت عراق، 
وحدت و دموکراسی اش نشان دهنده یک حکمرانی واقعی است. همچنان که 
خودکامگی در منطقه فزونی می گیرد، تعامل گزینه ای است که می تواند در 

تامین امنیت و کمک به منافع اصلی ایاالت متحده مفید باشد.

محکومیت ترور شهید فخری زاده توسط نیوزلند
وزیر خارجه جدید نیوزیلند در نامه ای  به رییس دستگاه دیپلماسی با ابراز نگرانی 
عمیق دولت این کشور از ترور شهید محسن فخری زاده به عنوان یکی از دانشمندان 
برجســته ایرانی، هر گونه قتل فراقضایی و اعمال خشونت به ویژه علیه شهروندان 
غیرنظامی را محکوم کرد. به گزارش ایرنا به نقل از بخش رســانه ای سفارت ایران 
در ولینگتن، »ناناییا ماهوتا« وزیر امور خارجه جدید نیوزیلند، پس از دریافت نامه 
تبریــک »محمدجواد ظریف« به دلیل تصدی مســئولیت جدید خو، طی نامه ای 
رســمی، از وزیر امور خارجه تشــکر کرد.  وی در این نامــه، نگرانی عمیق دولت 
نیوزیلند در رابطه با ترور شــهید محســن فخری زاده به عنوان یکی از دانشمندان 
برجسته ایرانی را ابراز کرده و هر گونه قتل فراقضایی و اعمال خشونت به ویژه علیه 
شهروندان غیرنظامی را محکوم کرد.  وزیر امور خارجه جدید نیوزیلند ابراز امیدواری 
کرد که این اقدام منجر به افزایش تنش در خاورمیانه نشود.  ماهوتا با اشاره به اینکه 
نیوزیلند اولین سفارتخانه خود در خاورمیانه را در سال ۱۹۷۵ در ایران افتتاح کرده 
است، روابط دوجانبه با ایران را با اهمیت، گرم و مستحکم ارزیابی کرد.  وی با اشاره 
به بحران فراگیری کووید ۱۹ و بیان این نکته که همه ما در یک کشتی هستیم، به 

اهمیت چندجانبه گرایی در جهان جهت مقابله با تهدیداتی اینچنین تاکید کردند.

پولیتیک

تروریسم

در حالی برخــی از مخالفان دولت عامدانه 
برای زیر ســوال بردن برجام، در صدد ضعیف 
نشان دادن کشور در فضای پسابرجام از سال 
۲0۱۵ تا کنون شــده اند کــه نگاهی هر چند 
اجمالی به گوشه ای از توانمندی و دستاوردهای 
ایران در حوزه سیاست خارجی از اهمیت توافق 

هسته ای پرده بر می دارد.
به گزارش ایرنا، با شکست ترامپ و پیروزی 
بایــدن به عنوان رئیس جمهوری منتخبی که 
قصــد بازگردانــدن آمریکا را به برجــام دارد، 
برخی مخالفــان دولت روحانی در ایران تالش 
بــرای بیهوده جلوه دادن توافق هســته ای به 
کار بسته اند. آنها در صددند تا ایرانی تضعیف 
شــده را در فضای پسابرجام به تصویر بکشند 
و فضای عمومی را به ســمت ناامیدی نسبت 
به احیای توافق سوق دهند. در همین ارتباط 
حجت االسالم والمســلمین »حسن روحانی« 
روز چهارشــنبه ۲6 آذرماه در جلســه هیات 
دولت با اشــاره به اینکه برخی از رســانه های 
داخلــی تحت تاثیر رســانه های ماهــواره ای 
ضدایران ســخنانی در رابطه با برجام و تفاوت 
شرایط امروز با شرایط سال ۹۴ بیان می کنند، 
گفت: یقیناً شرایط امروز با شرایط سال ۲0۱۵ 

متفاوت است.
شمشیر شکسته قطعنامه ها

یکــی از تفاوت های آشــکار قبل از برجام 
و پســابرجام به قطعنامه های شورای امنیت 
برمی گردد. همــان گونه که رئیس جمهوری 
در اظهارات خود اشــاره کرد »در سال ۲0۱۵ 

که درباره برجام مذاکره می کردیم شمشیری 
به نام شــش قطعنامه باالی سر ما قرار داشت 
و امروز این شمشیر شکسته است«، ذکر چند 
نکته الزم اســت.  تا قبــل از برجام، اجماعی 
جهانی برای اعمال فشــار و تحریم علیه ایران 
شــکل گرفته بود. پنج قطعنامه ی شــورای 
امنیت به شــماره های ۱6۹6، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، 
۱۸0۳ ، ۱۸۳۵ به ویژه ســخت ترین و جدی 
ترین مصوبه شــورای امنیت در قالب قطعنامه 
۱۹۲۹ که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان 
ملل به مبنایــی برای اعمال فشــار و تحریم 
های دیگر سازمان ها و کشورها تبدیل شد، با 
تصویب قطعنامه تازه به شماره ۲۲۳۱ لغو شد؛ 
قطعنامه ای که برخالف قبلی ها جنبه تنبیهی 
نداشت و تیم هسته ای ایران نیز در تدوین آن 

تاثیر گذاشتند.
ضمــن اینکه بعد از توافق هســته ای، ۱۲ 
قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز که طی ســال های ۲00۳ تا ۲0۱۲ 
در رابطــه با موضوع اجرای پادمان با ایران و از 
جمله مطالعات ادعایی علیه ایران تصویب شده 

بودند، لغو شد.
بر پایه همین قطعنامــه جدید ۲۲۳۱ بود 
که مهرماه امسال تحریم تسلیحاتی ایران پس 
از گذشــت دوره محدودیت پنجساله برداشته 
شــد و تالش آمریکا برای تداوم این تحریم راه 
به جایی نبرد. اینک ایران در شــرایط کنونی 
به صورت کامال قانونی می تواند با کشــورهای 

جهان معامالت تسلیحاتی داشته باشد.

ناتوانی در طرح ادعاهایی مبنی بر  غیر صلح 
آمیز بودن فعالیت های هسته ای  ایران

تفاوت دیگر شــرایط امروز با قبل از ۲0۱۵ 
و انعقاد برجام به فصل ۷ منشــور ملل متحد 
ارتباط می یابد؛ فصلی تحت عنوان »اقدام در 
موارد تهدید علیه صلــح، نقض صلح و اعمال 
تجاوز« که ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه 
و جهان معرفی می کرد. اگر کشوری ذیل این 
فصــل قرار بگیرد طبق بندهــای ۴۱ و ۴۲ به 
ترتیب استفاده از تحریم و گزینه نظامی توجیه 

قانونی می یابد. 
برخالف کشورهایی که ذیل این فصل قرار 
داشته و تنها بعد از جنگ یا فروپاشی از ذیل آن 
خارج شده اند، ایران با مذاکره به این موفقیت 
دست یافت. بی تردید در شرایط کنونی، آمریکا 
و دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای ایران قادر 
نخواهند بود از این فصل از منشور ملل متحد 

برای فشار بر ایران بهره گیرند.
یکی از مهمتریــن چالش هایی که بعد از 
برجام برطرف شــد و دست دشمنان را برای 
توطئه گــری علیه ایران بســت، پایان یابی 
پرونــده »PMD« یا ابعــاد نظامی احتمالی 
برنامه هســته ای ایران در آذرماه ۱۳۹۴ بود. 
در همیــن پیوند روحانــی چند روز پیش در 
جلســه هیات دولت تاکید کــرد که »در آن 
روز شمشــیر دومی  به نام  پــی.ام.دی باالی 
ســرمان بود و امروز این شمشــیر شکسته و 
 PMD وجود نــدارد«. با اصرار ایران و تغییر
به »PPI« )موضوعات گذشــته و حال( دیگر 

دشــمنان در فضای پســابرجام نتوانســتند 
ادعاهای دروغین همیشــگی خــود را مبنی 
بــر اینکه ایران همواره در پــی فعالیت های 

غیرصلح آمیز هسته ای بوده، مطرح کنند.
اثبات تعهد پذیری ایران

برخالف دوره قبل از توافق هسته ای، برگ 
برنده دیگر ایران در فضای پســابرجام موضوع 
تعهدپزیری اســت. در همیــن ارتباط بود که 
رئیس جمهوری اشــاره کرد »در شرایط سال 
۲0۱۵ افکار عمومی جهان به گونه ای شــکل 
گرفته بــود که اگر ایران تعهــدی انجام دهد 
بــه آن عمل نخواهد کرد امــا در برجام ثابت 
کرده ایم که متعهدترین کشور دنیا هستیم. به 
سختی و وسواس مذاکره می کنیم اما اگر امضا 
کردیــم به عهدمان وفــادار خواهیم ماند. این 
در حالی اســت که حتی کشورهای ۱+۴ هم 
نتوانســتند به تعهدات خود عمل کنند.« این 
اعتمادزایی نتیجــه ۱۷ گزارش مثبت »یوکیا 
آمانو« مدیر کل فقیــد آژانس بود و اینک نیز 
در دوره »رافائل گروسی« مدیر آرژانتینی این 

نهاد راستی آزما، همکاری تهران و آژانس ادامه 
دارد.

شکست آمریکا در متقاعد کردن اروپا 
برای خروج از برجام

مهمترین تفاوت و تمایز شرایط ایران قبل و 
بعد از ۲0۱۵ به کیفیت رویارویی ایران با آمریکا 
برمی گردد. در حالی که آمریکا قبل از برجام، 
نقش کلیدی در اجماع سازی علیه ایران داشت 
و همه قطعنامه های شــورای امنیت و حکام 
با مدیریت واشــنگتن انجام می گرفت ولی در 
فضای پســابرجام وضعیت کامال دگرگون شد. 
آمریکای ترامپ نتوانست ایران و حتی اروپا را 
از برجــام خارج کند و در شــورای امنیت نیز 
اعضای دایم و غیردایم، نماینده آمریکا را برای 

صدور قطعنامه ضدایرانی همراهی نکردند.
موارد اشاره شده تنها بخشی از تفاوت های 
قبل و بعد از سال ۲0۱۵ و گوشه ای از دستاورد 
توافق هسته ای برای ایران است؛ دستاوردهای 
غیرقابل انکاری که به قول روحانی باعث شده 

»امروز ما با آن روزها کامال متفاوت« باشد.

تهران در هر صورتی از برجام فرصت سازی می کند

حال و روزهای ایراِن قبل و بعد برجام

تغییر صف آرایی های خاورمیانه

 بحث درباره تریتاپارسی برای وزارت خارجه بایدن

ظریف: 

آمریکا باید از منطقه برود

العربی الجدید نوشــت  که حتــی پیش از 
واگذاری رســمی قدرت به دولت جو بایدن که 
در تاریخ بیســتم ماه آینده صــورت می گیرد، 
پیامد هــای پیروزی رئیس جمهــور منتخب به 
شــکل صف آرایی های جدیــد و تغییر در رفتار 
دولت ها و حکومت ها شــروع به نمایان شــدن 

است. 
با اینکــه به دلیل اهمیت ایــاالت متحده و 
جایــگاه آن بعنوان یک قــدرت بزرگ، پیروزی 
بایدن دارای بعد جهانی بــود، اما این اتفاق در 
منطقه خلیج فارس و خاورمیانه تاثیر بیشــتری 
دارد، جایــی که دولت ها از عوامل خارجی برای 

بقای در قدرت استفاده می کنند.
در ادامــه این مطلب آمده اســت: در خلیج 
فارس، به ســرعت اقداماتی بــرای جمع کردن 
صفحه بحــران و پایان دادن بــه محاصره قطر 
انجام شد، تا زمینه ســازی الزم برای روی کار 

آمدن دولت جدید آمریکا فراهم شــود، این در 
حالی است که تمام تالش های قبلی در رابطه با 

صلح  شکست خورده بود.
با توجه به اینکه رسیدن ترامپ به حکومت، 
علت اصلی شعله ور شــدن بحران بود، طبیعتا 
کنــار رفتــن او از قــدرت هم منجر بــه وقوع 
تغییــر در دینامیک های حل بحران می شــود، 
بویژه بین قطر و عربســتان سعودی که نسبت 
بــه دیگر دولت های منطقه خود را در شــرایط 
 ســخت تــری بــرای تعامل بــا دولــت بایدن

 می بیند.
مساله تنها این نیست، بلکه خروج ترامپ از 
کاخ ســفید می تواند موجب بروز اختالفاتی بین 
دولت های عضو ائتالف علیه قطر و همچنین در 

اســتراتژی های تعامل آن ها بــا متغیر روی کار 
آمدن دولت جدیدی شــود که سیاست خارجی 
قدیمی آمریکا را در پیش می گیرد. در شرایطی 
کــه امارات تقویــت روابط خود با اســرائیل را 
برگزیــده و می تواند وارد مرحلــه ائتالفی برای 
مقابله بــا ترکیه و ایران و حمایــت از خود در 
برابر تغییرات سیاســت خارجی آمریکا شــود، 
ســعودی ها هم مایل به حــل اختالفات خود با 
قطر و آتش بس با ترکیه هستند، چرا که ترکیه 
هم خود را در مســیر برخورد احتمالی با دولت 

بایدن می بیند.
در حالــی کــه آنــکارا و ریــاض از بایدن و 
سیاســت های او بیمناکند، یــک فضای خوش 
بینی در تهران حکمفرما شــده است که نتیجه 

انتظار برای بازگشــت ایــاالت متحده به توافق 
هســته ای و احتمال رفــع تحریم ها علیه ایران، 

بویژه در زمینه نفت است.
انعکاس های پیروزی بایــدن، به روابط بین 
ترکیه و ایران نیز رســیده است، چرا که انتظار 
می رود در صورت رفع تحریم های ایران توســط 
دولــت بایدن، نیــاز اقتصادی ایــران به ترکیه 
کاهــش یابد. عالوه بر اینکه تهران خوشــحالی 
خود از پایان مجوز واشــنگتن بــه ترکیه برای 
آزادی عمــل و تثبیت منافعش از قفقاز تا لیبی، 
ســوریه و مدیترانه را مخفی نمی کند، همانطور 
که در جریان واکنش شــدید اللحــن ایران به 
شــعرخوانی اردوغان شــاهد قاطعیت تهران در 

مورد ادعا های ترکیه بودیم.

گشایش در روابط سعودی با ترکیه و دوری 
ترکیــه از ایران، می تواند منجــر به اختالل در 
ائتالف سعودی-اماراتی هم بشود، همچنانکه در 
هفته های اخیر حمایت عربستان از قوای کردی 
اثرگذار در شمال شرق سوریه کاهش یافت، اما 
امارات همچنان به ســرمایه گذاری خود ادامه 
می دهد، تا ابزاری برای برانگیختن خشم ترکیه 

و محاصره آن در اختیار داشته باشد.
در این میان، ممکن اســت روابط سعودی با 
مصر هم به ســردی گرایده، تا مصر به ســمت 
نزدیکی با امارات، فرانســه و اســرائیل حرکت 
کرده و به این شکل بتواند با ترکیه مقابله کند.

تمام این تحوالت و پیش بینی ها در شرایطی 
است که هنوز بایدن سکان حکومت را در دست 
نگرفته اســت، با این اوصاف، پــس از واگذاری 
دولت به بایدن و شروع حکومت او، چه اتفاقاتی 

بوقوع می پیوندد؟

ارین پالیســی نوشــت: پس از آنکه برخی از انتصاب های 
جــو بایدن موجب نارضایتی گروه های »مترقی« )که به عنوان 
جریان چپ حزب دموکرات معرفی می شــوند و افرادی نظیر 
برنی ســندرز و اوکازیو کورتز از جمله این افراد هستند( شد، 
بیش از ۱۲ گروه »مترقی« از او خواســته اند که از نامزد های 
ضد جنگ و غیر وابسته به البی ها در واشنگتن، برای پست های 

مهم سیاست خارجی در دولت آینده خود استفاده کند.
به گــزارش انتخاب ؛ در ادامه این مطلب آمده اســت: در 
حالــی که برخی از مترقی ها فاقد تجربه در سیاســت خارجی 
در مقابــل جریان اصلی در حزب دموکراتند و برای بســیاری 
از پســت های برجســته در کابینه مورد توجه قرار نگرفته اند، 
گروه هــای چپ گــرا امیدوارند که در ســطوح پایین تر دولت 

حضور بیشتری داشته باشند.
در درخواســتی که امروز به تیم انتقال بایدن ارســال شد، 
ترقی خواهان، بیش از ۱00 نامزد را برای به کار گرفتن در در 
وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و شــورای امنیت ملی معرفی 

کردند که بیشتر آن ها از زنان و رنگین پوستان هستند.
گروه هــای مترقــی تاکنون عمدتــاً با تیــم انتقال قدرت 
بایدن همکاری کرده اند و فقط با مایکل مورل، معاون ســابق 
سازمان ســیا که در تالش برای دســتیابی به سمت عالی در 
آژانس اطالعات مرکزی )CIA( اســت مخالفت جدی دارند و 
نگرانی هایی نیز در مورد میشل فلورنوی و ارتباطاتش با صنایع 
نظامی ابراز داشــته اند، اما فشار مستمر آن ها برای قرار دادن 

نامزد های خود در پســت های مهم دولت می تواند باعث ایجاد 
تنش با رئیس جمهور منتخب شــود چرا که وی تصمیم دارد 
پســت های رده باالی امنیت ملی را بــه متحدان قدیمی خود 

مانند لوید آستین، آنتونی بلینکن و جک سالیوان بدهد.
مت داس، مشــاور دیرینه سیاســت خارجی برنی سندرز، 
گزینه اصلی لیست مترقیان است. او مرد پشت پرده تحرکاتی 
در کنگره با هدف محدود کردن اختیارات نظامی دونالد ترامپ 

در ارتباط با جنگ عربستان سعودی علیه یمن، بود.
در این لیســت، داس به عنوان معاون مشاور امنیت ملی یا 

مشاور ویژه وزیر امور خارجه در نظر گرفته شده است.
دونالد ترامپ تصمیم کنگره درباره محدود کردن اختیارات 
رئیس جمهــوری آمریکا را وتو کرد، امــا این موضوع به برنگ 
برنده ای در دست گروه های مترقی تبدیل شد و داس نیز خود 
را به عنوان منتقد صریح سیاســت های ایاالت متحده در قبال 

اسرائیل، مطرح کرد.
بر اســاس گزارشــات، بایدن قصد دارد سیاست ترامپ در 
ترغیب کشــور های عربی برای عادی ســازی روابط با اسراییل 
تحت عنوان پیمان ابراهیم را ادامه دهد، موضوعی که می تواند 

محل اختالف با مترقیانی مانند داس باشد.
یکی دیگر از نامزد های برجســته پیشنهادی، تریتا پارسی، 

 Quincy( بنیانگــذار ایرانی االصل اندیشــکده کویینســی
 Institute for Responsible Statecraft( در واشنگتن 

است.
مترقیان از بایدن خواسته اند که وی را به عنوان مدیر ارشد 
امور خاورمیانه در شــورای امنیت ملی در نظر بگیرد. پارسی 
قبل از آغاز مذاکرات در مورد توافق هســته ای ســال ۲0۱۵، 
خواســتار تعامل دیپلماتیک ایاالت متحده با ایران شــده بود 
و مؤسسه کویینســی نیز از ایاالت متحده خواسته بود حضور 

نظامی اش در سراسر جهان را کاهش دهد.
ده هــا ســازمان، از جملــه موسســه کویینســی و گروه 
MoveOn، نام هایــی را به این لیســت اضافه کــرده اند. از 
جمله گزینه های پیشــنهادی این گروه ها می توان به آلیسون 
فریدمن، کــه در زمان دولت اوباما در دفتــر نظارت و مبارزه 
با قاچاق انسان، ســمت معاونت را داشت، اشاره کرد که برای 
پست معاونت وزارت امور خارجه آمریکا در امنیت غیر نظامی، 

دمکراسی و حقوق بشر، پینشهاد شده است.
انتخــاب این افراد بــه مترقیان این امــکان را می دهد که 
فروش اسلحه به عربستان سعودی و اسرائیل و همچنین روابط 
با مســتبدین خارجی مانند عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور 
مصر را که در دوره ترامپ به ایاالت متحده نزدیکتر شــده اند، 

مورد بررسی قرار دهند.
گروه های مترقی همچنین نوح گوتشــالک، مشــاور ارشد 
سیاست های بشردوســتانه در Oxfam America را برای 
پســت معاون وزیرخارجــه در دفتر جمعیــت، پناهندگان و 
مهاجرت وزارت امور خارجه ایــاالت متحده و مایک دانر، که 
رئیس فراکســیون نمایندگان ترقی خواه کنگره اســت را به 
عنوان مشاور ارشد سیاستگذاری کاخ سفید پیشنهاد داده اند.
این گروه ها همچنین امیدوارند بتوانند افرادی که در دولت 
ترامــپ از کار برکنار شــدند را وارد تیم بایدن کنند، از جمله 
ســوزان تورنتون، یک دیپلمات حرفه ای که تا اواســط ســال 
۲0۱۸ دســتیار وزیر خارجه آمریکا در امور آســیای شــرقی 
بود و سحر نوروززاده، که مســئول ایران در دفتر برنامه ریزی 
سیاســت گــذاری وزارت امــور خارجه آمریکا بــود و پس از 
انتقادات رســانه های محافظه کار، توســط برایان هوک از این 

سمت برکنار شد.
ترقی خواهــان امیدوارند که دولت بایدن افراد متخصص و 
باســابقه دوران اوباما را به پست های سطح باال برگرداند، مانند 
رابرت مالی، مقام ارشــد سابق شــورای امنیت ملی و مشاور 
ســندرز؛ جرت بالنک، هماهنگ کننده پیشین وزارت خارجه 
آمریکا و ناظر اجرای برجام در دوران اوباما و پاتریک گاسپارد، 
سفیر ســابق آمریکا در آفریقای جنوبی. همچنین ساشا بیکر، 
مشاور ارشد ســناتور الیزابت وارن و کین بات، مدیر ارتباطات 

فعلی سندرز، نیز برای پست های رده باال معرفی شده اند.

»محمد جــواد ظریف« وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد : آمریکایی ها 
باید از منطقه خارج شــوند، ما همیشــه این را 

گفته ایم.
به گزارش ایرنا از صفحه توئیتر شبکه »طلوع 
نیوز« افغانســتان، »محمد جــواد ظریف« وزیر 
امــور خارجه ایران در گفت وگویی تلویزیونی با 
این شبکه درباره روابط افغانستان-ایران، رابطه 
ایران با طالبان، وضعیت مهاجران افغان در ایران 

و فاطمیون سخن گفت.
وی ابتدا در توضیح این که ایران پس از ترور 
شهید سردار قاسم ســلیمانی توسط آمریکا که 
این روزها نیز مصادف با سالگرد شهادت آن واال 
مقام اســت، تاکید کرد که »آمریکایی ها باید از 
منطقه خارج شوند، ما همیشه این را گفته ایم«. 
ظریف در قســمت کوتاهی از این گفت وگو 
که قرار است مشــروح کامل آن ساعت ۲۱ روز 
دوشــنبه/پس فردا پخش شــود، در پاســخ به 

ســوالی در باره ماهیت طالبان نیز گفت: »ایران 
طبــق قوانین خــود هنوز طالبان را از لیســت 

تروریستی خارج نکرده است«.
وی همچنین در پاسخ به سوال مجری برنامه 
در خصوص نیروهای فاطمیون و اینکه آیا ایران 
آنها را از مهاجران افغان ایجاد کرده اســت نیز 
گفت: »این نیروهــا می توانند بهترین نیروهایی 
باشــند که اگر دولت افغانســتان تمایل داشته 

باشد به افغانستان کمک کنند«.

دبیرکل ســازمان ملل متحــد در دهمین 
گــزارش اجرای قطعنامــه ۲۲۳۱ با تاکید بر 
ضرورت حفظ برجام، از همه کشورهای عضو 
این سازمان خواست در چارچوب این قطعنامه 
روابط تجاری و اقتصادی با ایران برقرار کنند.

به گزارش ایرنــا، »آنتونیــو گوترش« در 
دهمیــن گزارش اجــرای قطعنامــه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت که پس از توافق هســته ای 
ایران در ســال ۱۳۹۴ با اجمــاع به تصویب 
رســید، بار دیگر یادآور شــد این قطعنامه از 
همه کشورهای عضو، سازمان های منطقه ای و 
سازمان های بین المللی می خواهد تا از اجرای 

برجام حمایت کنند.
وی برجــام را شــاهدی بــر اثربخشــی 
چندجانبه گرایــی، دیپلماســی، گفت وگــو و 
موفقیت در منع گسترش سالح های هسته ای 
دانســت و افزود: من به طور مداوم بر این باور 
بوده ام که این برنامه بهترین راه برای اطمینان 
از یــک راه حل جامع، بلند مدت و مناســب 
برای مساله هسته ای ایران و همچنین کمک 
به صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است.

دبیرکل ســازمان ملل متحد ادامه داد: من 
به تعهد مداوم شــرکت کنندگان در حفظ و 
اهمیــت کارایی این برنامه برای همه از جمله 
ارائه مزایــای اقتصادی ملمــوس برای مردم 
ایران اشــاره می کنم. من همه کشورها را به 

حمایت از این برنامه تشــویق کرده ام و بر این 
عقیده ام که مواردی که مستقیما با این برنامه 
ارتباط ندارند باید بــدون تعصب برای حفظ 
توافق و دستاوردهای آن مورد رسیدگی قرار 

گیرند.
گوترش همچنین با ابراز تاســف از خروج 
یکجانبــه آمریــکا از برجام، اعمــال دوباره 
تحریم هــای ملی که طبق برجام لغو یا از آنها 
چشم  پوشی شده بود را مغایر با اهداف تعیین 
شــده در برجام و قطعنامــه ۲۲۳۱ )۲0۱۵( 

دانست.
وی تصریح کرد ســایر اقدامات انجام شده 
توســط ایاالت متحده برای محــدود کردن 
فعالیت هــای مجاز در چارچــوب این برنامه 
همچنین ممکن است مانع توانایی جمهوری 
اســالمی ایران و ســایر کشــورهای عضو در 

اجرای برخی از مفاد برجام و قطعنامه شود.
دبیرکل ســازمان ملل متحد همچنین به 
ادعای دولت ترامپ برای استفاده از مکانیسم 
ماشــه و بازگرداندن تمام تحریم های شورای 
امنیت که به موجــب قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه 
یافته انــد، اشــاره کرد و گفــت: اکثر اعضای 
شــورای امنیت و جمهوری اسالمی ایران به 
رئیس شورای امنیت نامه نوشتند که نامه ۲0 
اوت وزیــر خارجه آمریکا بــه معنای بند ۱۱ 

قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی نمی شود.

گوتــرش یادآور شــد: آنهــا همچنین بر 
حمایت قاطع خود از برجــام و ادامه اجرای 
قطعنامــه ۲۲۳۱ )۲0۱۵( تاکیــد کردنــد. 
رئیس شــورای امنیت در مــاه اوت و رئیس 
شورای امنیت در ماه ســپتامبر نشان دادند 
که آنها در موقعیتی نیســتند کــه بتوانند با 
 توجه به نامــه ۲0 اوت ایاالت متحده اقدامی

 انجام دهند.
وی همچنین بــا ابراز تاســف از اقدامات 
کاهش تعهدات جمهوری اســالمی ایران که 
به موجب مواد برجام انجام شده است، اظهار 
کرد: توجه می دهم که جمهوری اسالمی ایران 
اظهار داشته است که می خواهد در برجام باقی 
بماند و تاکید کرده اســت که همه اقدامات از 

اول ژوئیه ۲0۱۹، قابل برگشت است.
دبیرکل ســازمان ملل متحــد به گزارش 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی درباره فعالیت 
هســته ای ایران هم اشــاره کرد و گفت: بار 
دیگر از جمهوری اســالمی ایران درخواست 
می کنم که به اجرای کامــل برجام بازگردد. 
همچنین از جمهوری اسالمی ایران می خواهم 
که ســایر نگرانی های مطرح شــده توســط 
سایر مشــارکت کنندگان برجام و کشورهای 
عضو ســازمان ملل در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ 
)۲0۱۵( را بــا دقت در نظر بگیــرد و آنها را 

برطرف کند.

گوتــرش در این گــزارش افــزود: من از 
کشورهایی که به حمایت از ابزار پشتیبانی از 
ادامه می دهند، سپاسگزارم.  مبادالت تجاری 
من دوباره بــر اهمیت ابتکارات در حمایت از 
روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسالمی 
ایــران به ویــژه در چالش هــای اقتصادی و 
بهداشتی کنونی ناشــی از بیماری همه گیر 

ویروس کرونا )کووید-۱۹(  تاکید می کنم.
وی ادامه داد: من مشارکت دیگر کشورهای 
عضو را برای حفظ این برجام مورد تاکید قرار 
می دهم و همچنان آنها را تشــویق می کنم تا 
با مشــارکت کنندگان در برجــام برای ایجاد 
شرایط الزم فعاالن اقتصادی خود در تجارت 
با جمهوری اســالمی ایران مطابق با قطعنامه 

۲۲۳۱ همکاری موثر داشته باشند.
دبیــرکل ســازمان ملل متحــد در بخش 
دیگــری از گزارش خود بــه ادعاهای مربوط 

به ارسال ســالح ایران پرداخت و مدعی شد 
نمی تواند تشخیص دهد که این تجهیزات در 
مغایــرت با قطعنامه ۲۲۳۱ قرار دارند یا خیر. 
همچنین تصاویر با کیفیت باال نشان می دهد 
تسلیحات توقیف شــده توسط استرالیا منشا 

ایرانی ندارند.
گوترش همچنین به ترور شــهید محسن 
فخری زاده اشــاره کرد و افــزود: در نامه ۲۷ 
نوامبــر ۲0۲0،  نماینــده دائمــی جمهوری 
اســالمی ایران به من و رئیس شورای امنیت 
اطــالع داد کــه آقای محســن فخــری زاده 
دانشــمند برجســته ایرانــی در یــک حمله 

تروریستی ترور شد.
قرار اســت این گزارش روز سه شــنبه در 
نشست دوره ای شــورای امنیت که با موضوع 
اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار می شود، قرائت 

شود.

دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر حفظ برجام خواستار شد

گسترش روابط تجاری کشورها با ایران


