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وزیر خارجه عربستان:
 دستمان  برای گفت وگو با تهران دراز است

وزیر خارجه ســعودی مدعی شد که دســت ریاض برای گفت وگو با دیگر 
کشورها از جمله ایران همواره دراز است.

به گزارش ایســنا، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در گفت وگو با 
شــبکه العربیه گفت که کشورش با تمام دولت های آمریکا همکاری می کند و 
روابط بســیار خوبی با دولت جدید این کشور هم خواهد داشت. وزیر خارجه 
ســعودی درباره برجام و مسائل هســته ای ایران هم گفت: اگر از ما خواسته 
شــود در پرونده هسته ای ایران مشــارکت خواهیم کرد. فیصل بن فرحان در 
ادامه مدعی شــد: دســت ریاض برای گفت وگو همواره دراز است اما ایرانی ها 
به حرف های خود پایبند نیســتند بنابراین ما باید نشانه های واقعی در تغییر 

رفتارهای آن ها در منطقه و بحث حمایت از تروریست ها مشاهده کنیم.
وزیر خارجه ســعودی گفت: نصیحت من به ایرانی ها این است که مشغول 
توسعه کشور خودشان باشند. ادعای فیصل بن فرحان درباره تمایل عربستان 
برای گفت وگو با ایران و سرباززدن تهران، در حالی است که مقامات کشورمان 
بارها تاکیــد کرده اند که ایران برای گفت وگوی فوری و بدون پیش شــرط با 
ریاض آمادگی دارد که این اعالم آمادگی همواره با پاســخ منفی عربســتان 

مواجه شده است.
در آخرین مورد از این تالش ها، رئیس جمهور کشورمان طرح صلح هرمز را 
پیشنهاد داد تا به نوعی کشورهای همسایه خلیج فارس از جو سرد و دشمنی 
کنونــی در روابط فیمابیــن عبور کنند و زمینه روابط ســازنده میان ایران و 
عربستان هم فراهم شود که این طرح نیز با پاسخ منفی سعودی ها روبه رو شد.

ویژه

برنامه سفرفشرده ظریف به آسیای میانه
سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر رئیس دستگاه دیپلماسی به جمهوری 
آذربایجان، فدراســیون روسیه، جمهوری ارمنســتان، جمهوری گرجستان و 
جمهوری ترکیه از روز دوشــنبه خبر داد. به گــزارش ایرنا به نقل از اداره کل 
اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، »سعید خطیب زاده« از سفر 
وزیر امور خارجه به کشــورهای منطقه قفقاز روسیه و ترکیه خبر داد و گفت: 
»محمدجواد ظریف«  در راس هیاتی از روز دوشنبه هفته جاری به جمهوری 
آذربایجان، فدراســیون روسیه، جمهوری ارمنســتان، جمهوری گرجستان و 
جمهوری ترکیه سفر می کند.   وی ادامه داد: ظریف در این سفرها با همتایان 

و دیگر مقامات این کشورها دیدار می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح این سفر اظهار داشت: این سفر با 
محوریت مسائل دوجانبه، آخرین تحوالت قفقاز، پروژه های در دست همکاری 
و زمینه های گسترش صلح و ثبات در منطقه انجام می شود. محمدجواد ظریف 
طی هفته های گذشــته قرار بود به باکو و مســکو سفر کند که به دلیل طرح 
الیحه بودجه در جلسه هیات دولت این سفر به زمان دیگری موکول شده بود.

ترس شورای همکاری خلیج فارس 
از بازگشت آمریکا به برجام

روزنامه فرانسوی لوفیگارو از استقبال سرد کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از آغاز ریاســت جمهوری بایدن رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده از بیم 
بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای ایران )برجام( خبر داد. روزنامه فرانسوی 
لوفیگارو نوشت که مطبوعات سلطنت نشین های عرب خلیج فارس از تحلیف 
جو بایــدن، رئیس جمهوری جدیــد ایاالت متحده از بیــم دنباله روی او از 
سیاست های باراک اوباما، در احیای برجام و برقراری روابط سازنده با تهران، 

به سردی استقبال کردند.
فیگارو افزود که ســران بحرین، امارات متحده عربی، قطر و کویت مراتب 
تبریــک خود را بــه رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده ارســال کردند، در 
حالی که رهبران عربستان ســعودی و عمان، دو عضو دیگر شورای همکاری 
خلیج فارس هنوز واکنشــی نشان نداده اند. به نوشــته این روزنامه فرانسوی، 
یک ســتون نویس ســعودی، فقط یک جمله ساده در روزنامه الشرق االوسط 
نوشت: خداحافظ ترامپ، بایدن خوش آمدید«. وی مانند بسیاری از مفسران 
و تحلیلگران کشــورهای حاشیه خلیج فارس، عموماً نزدیک به محافل حاکم، 
نوشــت که کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس از تکرار سیاست باراک اوباما 
نسبت به ایران از سوی دولت جدید ایاالت متحده که اکثریت آن ها از منصب 
داران دوره ریاســت جمهوری اوباما تشکیل شده، واهمه دارند. لوفیگارو ادامه 
داد: برخالف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری بازنده ایاالت متحده که سیاست 
»فشــار حداکثری« را نســبت به تهران اعمال کرده بود، جو بایدن سیاست 
معقول تری را در قبال ایران، رقیب بزرگ منطقه ای عربســتان ســعودی در 
پیش خواهد گرفت. این روزنامه فرانســوی تصریح کرد: دونالد ترامپ به طور 
یک جانبه از توافق هســته ای بین المللی ۲۰۱۵ ایران خارج شد و ژنرال قاسم 
ســلیمانی، معمار استراتژی ایران در خاورمیانه را ترور کرد. فیگارو نوشت: در 
بحرین، روزنامه اخبار الخلیج حتی از رفتن دونالد ترامپ ابراز تأســف کرده و 

اعالم می دارد وی شایسته »تشکر و قدردانی« است.
در ایــن روزنامــه آمده اســت که مواضــع دونالد ترامپ در مــورد ایران 
واقعیت های جدیدی را ایجاد کرده و انکار کامل آنها برای دولت بایدن دشوار 
خواهد بود. فیگارو یادآور شــد: دونالد ترامپ چند ساعت قبل از ترک مسند 
قدرت، یک نشــان عالی رتبه آمریکایی موسوم به لژیون لیاقت را به حمد بن 
عیســی آل خلیفه، پادشاه بحرین اعطا کرد. روزنامه اوکاز عربستان نیز نوشت 
آیا دولت جدید آمریکا به متحدان خود به عبارتی کشــورهای عربی حاشــیه 
خلیج فارس روی گشــاده نشــان مــی دهد یا با رقبای خــود از جمله ایران 
ارتبــاط برقرار خواهد کــرد؟ جو بایدن که در انتخابات ۱۳ آبان ماه امســال 
به عنــوان نامزد حزب دموکرات بیش از ۸۱ میلیون رأی مردمی را به دســت 
آورد، توانســت در انتخابات گزینشــگران ایالتی هــم ۳۰۶ رأی را از آن خود 
کند و رقیــب خود یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق و نامزد حزب 
جمهوری خواه در ایــن انتخابات را با بیش از ۷۴ میلیون رأی مردمی و ۲۳۲ 
رأی گزینشــگران ایالتی پشــت ســر بگذارد. او و معاونش کاماال هریس روز 
گذشته در مراسم تحلیف ریاســت جمهوری آمریکا که برخالف رویه مرسوم 
بدون حضور دونالد ترامپ برگزار شــد، سوگند یاد کردند. در ۱۵۰ سال اخیر 
برای اولین بار است که رئیس جمهوری کاخ سفید و دولت را تحویل جایگزین 

خود نمی دهد.

امکان تعامل آمریکا با ایران هسته ای
القدس العربی چاپ لندن نوشت که تالش های ایاالت متحده برای جلوگیری 
از انتشار سالح هسته ای، با نفاق همراه است، به این دلیل که خود به اسرائیل 
زرادخانه هسته ای می دهد، در صورتی که به دولت های عربی یا اسالمی اجازه 
دست یابی به سالح بازدارنده یا در اختیار داشتن توانایی های مشابه اسرائیل 
را نمی دهد. همین مساله ایران و طرف های دیگر را بر آن می دارد تا از قدرتی 
بازدارنده در برابر اســرائیل و برتری آن در منطقه ای حیاتی برخوردار شوند، 
منطقه ای که ایســتگاه طمع های ابرقدرت ها و صحنه ای برای درگیری های 
محور های مختلف اســت.به گزارش انتخاب ، در ادامه این مطلب آمده است: 
این مســاله پیش از آنکه سیاسی باشد، یک بعد اخالقی دارد، ایاالت متحده 
از اواخر دهه شــصت، تبدیل به ابزاری شــد برای توسعه حضور اسرائیل در 
اراضی فلســطین و به این ترتیب، در سلسله جنایت های رژیم صهیونیستی 
علیه فلسطینی ها و لبنانی ها، سهم بســزایی داشت. اینگونه وقایع تاریخی، 
تالش های واشــنگتن در جهت تقویت دموکراســی را بی معنی جلوه داده و 

نفاق آن را به خوبی نمایان می کند. 
دولتی که از دیگر کشــور ها می خواهد به حقوق بشــر احترام بگذارند، خود 
به اســرائیل اجازه می دهد تا در برابر چشــم جهانیان، تجاوز کند. احتماال 
تریبون های رسانه ای و سیاسی رسمی داخل آمریکا، صرفنظر از تغییر رئیس 
جمهور در این کشــور، نرمش خود با تل آویــو را ادامه می دهند. در دولت 
جدید، واشــنگتن می تواند از نفوذ خود برای واداشــتن اسرائیل به ساختن 
صلح، اســتفاده کند، چرا که آمریکا می تواند صلح عادالنه ای بین اسرائیل و 
فلســطینی ها ایجاد کند، تا به این شکل از دموکراسی هم دفاع کرده باشد. 
ایــاالت متحده نیاز دارد که وجهــه خود در دو جهان عربی و اســالمی را 
ترمیم کند و در این بین، فعالیت های هسته ای ایران تهدیدی برای واشنگتن 
نیســت، حداقل تهدید آن در حد کره شــمالی یا چین نیســت، حال آنکه 
آمریکا توانســت با این دو سازگار شــود. عالوه بر این، آمریکا به دولت هایی 
نظیر هند، پاکستان و برخی دولت های اروپای غربی اجازه در اختیار داشتن 

سالح اتمی را داد. 

رویداد

دیپلماسی

پولیتیک

»سید عباس عراقچی« در گفت وگو با روزنامه الرپوبلیکا 
درباره انتقال قدرت در آمریکا و حمله طرفداران ترامپ به 
کنگره گفت: ما موضع خاصــی در برابر این انتقال قدرت 
بین دو دولت نداریم. فقط منتظریم ببینیم رئیس جمهور 
جدید آمریکا چگونه می خواهد مواضع اشــتباه ترامپ را 
تصحیح کند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: آنچه 
در جریان حمله به کنگره دیدیم، باعث طرح این ســوال 
می شــود که آیا واقعا همین آمریکاست که می خواهد به 
دنیا یاد بدهد »حاکمیت قانون« و »دموکراسی« چیست؟  
آنچه در واشــنگتن اتفاق افتاد، چهره واقعی دموکراســی 
آمریکایی را به ما نشــان می دهد. اکنون روشن شده است 
کــه آنها هیچ حقی ندارند که به هیچ کس در دنیا بگویند 

مشکالت سیاسی در خانه خودشان را چگونه حل کنند.
این دیپلمات ارشد درباره مطالبه ایران از دولت بایدن 
درخصوص برجام گفت:درخواست ایران واقع گرایانه است 
و عبــارت اســت از اینکه آمریکا تحریم هــا را بردارد و به 
توافق هسته ای بازگردد. من آلترناتیو دیگری نمی بینم. ما 
با حسن نیت مذاکره کردیم و با حسن نیت به برجام عمل 
کردیم. دیگر نوبت دولت جدید آمریکاســت که اشتباهات 

دولت پیشین را جبران کند.
وی خاطرنشــان کرد: آمریکا برای بازگشــت به توافق 
هســته ای، باید تمام تحریم ها را لغــو کند. ما آماده انجام 
تمام تعهدات ذیل برجام هستیم به شرطی که آمریکایی ها 

هم به تعهدات خود عمل کنند و تحریم ها را بردارند.

عراقچی در پاســخ به این ســوال که آیــا تماس های 
محرمانه ای با دولت جدید آمریکا داشــته اید؟ ابراز داشت: 
خیر، هیچ تماســی نداشته ایم و هیچ قصدی هم برای آن 
نداریم. طبیعتآ منتظریم که کامأل در پست های خود قرار 
بگیرند و متعاقبأ دســت به کار شوند. معاون سیاسی وزیر 

امور خارجه ادامــه داد: فعال هیچ عالقه ای به هیچ تماس 
مســتقیم نداریم و فکر می کنیم که برجام قالب صحیحی 

است و گفت وگوها باید در قالب آن انجام شود.
هیچ برجام پــالس و توافق جدیــدی در مورد برجام 
وجود نخواهد داشــت. عراقچی درباره تالش اعضای اروپا 

توافق هســته ای در دخیل کردن مســائل غیربرجامی در 
برجام هم بیان کرد: هیچ برجام پالس، هیچ توافق جدید، 
هیچ مذاکرات جدید در مورد برجام وجود نخواهد داشت. 
موشــک های ایران تنها ابزار دفاعــی مطمئن برای ایران 
هستند و در مورد این مسئله هیچ مذاکره ای وجود ندارد.

به گفتــه مذاکره کننده ارشــد ایــران، در مورد دیگر 
موضوعــات، همه چیز بســتگی به ایــن دارد که برجام 
چگونــه اجرا خواهد شــد. در مورد امنیــت خلیج فارس 
این موضوعی اســت که می تواند بدون مداخالت خارجی، 
موضوع گفت وگو بین کشــورهای منطقه باشــد. امنیت 

منطقه می تواند به صورت جمعی مورد بحث قرار بگیرد.
ایتالیا همواره از شرکای تجاری اول ایران بوده است

عراقچی درباره مناسبات ایران و ایتالیا هم یادآور شد: 
ایــران و ایتالیا همواره روابط خوبی داشــته اند و بین آنها 
احترام متقابل وجود داشته اســت. ایتالیا همواره یکی از 
شرکای تجاری اول ایران بوده است. اگر تحریم ها برداشته 
شود، مناســبات اقتصادی فیمابین می تواند از سر گرفته 

شود.
وی افزود: اگر تحریم ها برداشــته نشــود، دو کشــور 
می توانند در هــر صورت مکانیســم هایی را برای تقویت 
روابط خود ایجاد کنند. در ارتباط با همکاری های سیاسی 
به عنوان مثال به حضور ایتالیا در بحث یمن اشاره می کنم 
که حضور کشور شما در آن در قالب گروه )E۴( به دلیل 

اصرار ایران بوده است.

عراقچی در گفت وگو با روزنامه الرپوبلیکا:

 عالقه ای به تماس مستقیم با دولت جدید آمریکا نداریم

انتظارات ایران از دولت بایدن از نگاه ۴۳ معاون و سفیر پیشین وزارت خارجه

دستور بایدن برای بررسی اثر تحریم ها بر مبارزه جهانی با کرونا 

۴۳ تن از معاونان و ســفرای پیشین وزارت 
امــور خارجه کشــورمان با امضــای بیانیه ای، 
انتظــارات ایران از دولت جدید آمریکا را به ویژه 
در زمینه تحریم ها و توافق هسته ای شرح دادند.
به گزارش ایســنا، ۴۳ تن از معاونان پیشین 
وزارت امور خارجه و ســفرای پیشــین ایران در 
بیانیه ای کــه امضا کرده اند، انتظــارات ایران از 
دولت جو بایــدن رئیس جمهور جدید آمریکا را 

مطرح کردند. 
در این بیانیه  آمده اســت: »علی رغم تخطی 
آمریــکا از تعهداتــش و انفعال اروپــا در زمینه 
تعهداتشان در توافق هسته ای در طول سه سال 

گذشــته و با توجه به این که هنــوز افرادی در 
ایران با ســالیق سیاســی متفاوت منتقد برجام 
)توافق هسته ای( می باشند و در حالی که دولت 
جمهوری اســالمی ایران همیشــه به تعهدات 
بین المللی اش پایبند بوده و تعهدات برجامی اش 
را اجرا کرده است، الزم می دانیم که نکات زیر را 

مورد تاکید قرار دهیم:
۱. اگر دولت آمریکا خواهان اعتمادســازی و 
برداشــتن گام هایی مثبت در قبال ایران است، 
باید بداند که جریان بازگشت به برجام از همان 
جایی آغاز می شود که دولت دونالد ترامپ از این 
توافق خارج شــده و تعهدات بین المللی آمریکا 

تحت برجام را نقض کرد. چنان که آیت اهلل سید 
علی خامنه ای مقام معظــم رهبری ایران نیز به 
وضوح بیــان کردند، »اگر آن ها به تعهداتشــان 

بازگردند، ما هم این کار را خواهیم کرد«.
۲. بــا در نظر گرفتن ایــن که آمریکا یکی از 
امضاکنندگان برجام بوده اســت و این توافق در 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل 
مورد تاکید قرار گرفته اســت و در واقع بخشی 
جدایــی ناپذیــر از این قطعنامه اســت، آمریکا 
وظیفه دارد کامال به تعهدات مقرر شده در برجام 
پایبند باشــد. اگرچه، دولت قبلی آمریکا نه تنها 
آشــکارا از تعهدات بین المللــی اش تخطی کرد، 
بلکه کشــورهای دیگر را نیز تشویق به تخطی از 
تعهداتشــان در توافق کرد. با این حال، علی رغم 
فشار ســنگین آمریکا، کشــور دیگری درزمینه 
تعهدات مقرر در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
ســازمان ملل از آمریکا پیروی نکرد. شایان ذکر 
است که جمهوری اسالم ایران در تمام این مدت 

به تعهداتش در برجام پایبند بوده است.
۳. دولــت آقای بایدن بــه خوبی می داند که 
بازگردانی تحریم ها توسط دولت پیشین آمریکا 
در تخطی از تعهدات برجامی اش، برابر با اعمال 
تحریم هــا علیه مردم ایران و محروم کردن ملت 

ایــران از حقوق حقــه آن ها اســت. از این رو، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا باید 
به خاطر ارتکاب جنایات متعدد علیه بشــریت، 
تخطی گســترده و سیستماتیک حقوق بنیادین 
بشــر، اعمال تحریم های بی رحمانه از جمله در 
زمینــه دارو و غذا علیه مــردم ایران، همچنین 
پیش برد و حمایت از تروریســم دولتی از جمله 
اعتراف صریحش به این که دســتور ترور سردار 
شهید قاسم سلیمانی را صادر کرد، مورد محاکمه 

قرار گرفته و مجازات شود.
۴. واضح است که جمهوری اسالمی ایران در 
این موقعیت بحرانی، قدرتمندتر از ســال ۲۰۱۶ 
در بخش هــای دفاعی و فناوری هــای امروزی، 
تســلیم مسائلی که غیرمرتبط به برجام هستند، 
نخواهد شد و اجازه نخواهد داد که هیچ گروهی 
فصــل جدیدی در مذاکرات باز کند. بنابراین، ما 
انتظار داریم که دولت جمهوری اســالمی ایران 
با نظر به ســه اصــل بزرگ منشــی، خردورزی 
و مصلحت اندیشــی، مســائل مورد مذاکره در 
چارچــوب برجام را صبورانــه و از روی احتیاط 

مدیریت کند.
۵. در طول روندی که آمریکا باید تخطی اش 
را متوقف کرده و بــه اجرای تعهداتش بازگردد، 

جمهــوری اســالمی ایــران بایــد بــر مواضع 
منصفانه اش پافشــاری کرده و پس از اطمینان 
یافتن از این که تحریم ها لغو شده اند، به گونه ای 
متناســب و متقابــل در روند ایجــاد اعتماد، به 
تعهــدات برجامی اش بازگــردد. اگر تحریم های 
بــی رحمانه علیه مــردم مقاوم ایــران پابرجام 
باشــند، دولت ایران باید با پیش رفت های علمی 
و دفاعــی اش به راه خود ادامــه داده و تا جایی 
که منافع ملی ایجــاب می کند، برنامه صلح آمیز 

هسته ای اش را پیش ببرد.
۶. برجام توافقی اســت که شــامل تعهداتی 
چندجانبه است. بنابراین، اگر یک یا چند کشور 
امضا کننده این توافق از اجرای تعهداتشــان سر 
باز زنند، طرف دیگر حق دارد تعهدتش را طبق 

مقررات موجود در برجام، کاهش دهد.
۷. ما بــاور داریم که اگر آمریکا خصومتش با 
جمهوری اســالمی ایران را متوقف کند، شرایط 
جدیدی برای ایجاد زمینه کاهش و خنثی سازی 

تنش ها در منطقه ما پیش خواهد آمد.
۸. ما قویــا باور داریم کــه گفتمان و تفاهم 
همــواره ابزارهــای دیپلماتیک مناســبی برای 
دســتیابی به اهداف قانونی در راســتای ایجاد و 
تحکیم صلح، ثبات و امنیت در منطقه بوده اند.«

رئیس جمهوری جدید آمریکا طی دســتوری 
در زمینه امنیت ملی خواستار بررسی تحریم های 
آمریکا و تحریم های چندجانبه بر مبارزه جهانی با 

بیماری همه گیر کرونا شد. 
به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، دولت 
جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا قرار اســت 
تحریم هــای اقتصادی موجود را بــه منظور لغو 
احتمالی و در راستای کمک به مبارزه ی جهانی با 

بیماری همه گیر کرونا، بررسی کند. 
طبق یک ماده دستوری که بایدن روز دوشنبه 

در زمینه امنیت ملی صادر کرده است، وزیر امور 
خارجــه، وزیر تجارت و خزانه داری با مشــورت 
وزیر خدمات انسانی و ســالمت و آژانس توسعه 
بین المللی آمریکا تحریم های آمریکا و تحریم های 
چندجانبه را بــه این منظور ارزیابی خواهند کرد 
کــه آیا این تحریم ها مانع مبــارزه با این بیماری 

می شوند یا نه. 

طبق این دستور، مقامات یادشده سپس طبق 
بررسی های انجام شــده توصیه هایی را برای هر 
گونــه تغییری در رویکرد قبلی از طریق مشــاور 
امنیت ملی و هماهنگ کننده پاســخ به بیماری 
کووید-۱۹ آمریکا به رئیس جمهور اعالم خواهند 
کرد.  براســاس این گزارش، دســتور بایدن برای 
بررســی اثر تحریم ها بر مبارزه جهانی با بیماری 

کرونا در پی این مطرح می شود که ایران هم یکی 
از کشورهای درگیر تحریم های آمریکا در بحبوحه 

مبارزه با شیوع کرونا بوده است. 
مقامــات دولت دونالد ترامــپ رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا که با خروج از توافق هسته ای در 
ســال ۲۰۱۸ تحریم های متعددی بر ایران اعمال 
کــرد، مدعی بودنــد این تحریم هــا مانعی برای 

تبادالت بشردوستانه از جمله غذا، دارو و تجهیزات 
پزشکی در دوران کرونا نیستند. 

این در حالی اســت که مقامــات ایران گفته 
انــد، به موجب تحریم های آمریکا، در انجام دادن 
تبادالت مالی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی 
در زمان شــیوع کرونا با مشکالتی مواجه بوده اند، 
چرا که بانک ها و شــرکت های خارجی به خاطر 
ترس از تخطــی از تحریم های آمریــکا و تنبیه 
شدن، حاضر به انجام دادن تبادالت مالی با ایران 

نبوده اند. 

Jewish News Syndicate نوشــت: کســی که 
اولین بار به این نتیجه رســید که تکرار چندین باره یک 
عمل و انتظــار نتیجه متفاوت داشــتن، تعریف دیوانگی 
اســت، به تیزهوشی آلبرت انیشتین یا بنجامین فرانکلین 
نبود، ولی تعریف درســتی ارائه داد. اما متأسفانه به نظر 
می رسد هیچ کســی به جو بایدن یا وندی شرمن در این 

باره اطالعی نداده است.
به گــزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده اســت: 
شــرمن که در آخر هفته گذشته به طور رسمی به عنوان 
گزینه بایدن برای معاون وزیر امور خارجه معرفی شــد، 
نام آشــنای دیگری است که قرار است بخشی از سیاست 

خارجی دولت جدید را رهبری کند.
تیم سیاســت خارجی بایدن، به معنــای واقعی کلمه 
بازگشــت بــه دوره اوباماســت. تقریباً همــه چهره های 
اصلی این تیــم، مثل آنتونی بلینکن کــه به عنوان وزیر 
امور خارجه معرفی شــده است و جک سالیوان که مشاور 
امنیت ملی بایدن خواهد بود، همان کســانی هستند که 
مدیریت سیاست خارجی دولت اوباما در سال های ۲۰۰۹ 
تا ۲۰۱۷ را در دســت داشــتند. رئیــس جمهور جدید، 
افرادی را انتخاب کرده که هم نســبت به وظایفشان آگاه 
هستند و هم او شخصا با آن ها همکار بوده و کار کردن با 
آن ها برایش راحت است. پس از چهار سال دولت سیرک 
گونــه ترامپ، این افراد از نظر بســیاری از مردم آمریکا، 
گزینه های خوبی هستند. مردم آمریکا از دولتمردانی که 
با آرامش و احتیاط رفتار کنند، استقبال می کنند، اما این 

لزوما رفتار هوشمندانه یا موثری نیست.
گرچه تجربه معموالً در بیشــتر جنبه های زندگی یک 
سرمایه محسوب می شود، ولی استثنائاتی برای این قاعده 
وجود دارد. وقتی کسی به طور مداوم در کار خود شکست 
می خــورد و پس از آن نه تنها از اشــتباهات خود درس 
نمی گیرد، بلکه چنــان خود را فریب می دهد که خودش 
هم باورش می شود که در تمام مدت، حق با او بوده است، 

ممکن است به همان تعریف جنون ربط داشته باشد.
شــرمن پیش از این در چند سمت مختلف در وزارت 
امور خارجه خدمت کرده است. در زمان دولت کلینتون، 
او ابتدا دســتیار وزیر امور خارجه بود و ســپس به عنوان 
مشــاور مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت، خدمت 
کرد. در زمان اوباما، او معــاون وزیر امور خارجه در امور 
سیاســی بود، که در سلســله مراتب وزارت امور خارجه، 
چهارمین مقام بلندپایه وزارتخانه محسوب می شود. وندی 
شــرمن، اکنون پس از ۴ ســال پول به جیب زدن با کار 
کردن در گروه مشــاوره آلبرایت و لذت بردن از یک کار 
بی دردسر و پر منفعت به عنوان استاد مدرسه حکمرانی 
جان اف. کندی وابســته به دانشگاه هاروارد، حاال برگشته 

است تا نفر دوم وزارت امور خارجه دولت جدید باشد.
دلیل شهرت وندی شرمن، رزومه درخشان و ارتباطات 
او نیســت. او به عنوان »متخصص« مذاکره هســته ای با 
حکومت های سرکش شــناخته می شود که همین نشان 
می دهد چقدر می تــوان درباره اهمیت تجربه دیپلماتیک 

اغراق کرد.

روزنامه ای صهیونیســتی در گزارشی به اختالف میان 
وزیر جنگ و نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در زمینه 

اتخاذ سیاست های این رژیم درباره ایران پرداخت.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه صهیونیستی تایمز 
آو اســرائیل، بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز 
جمعه هشــدار داد که اجازه نمی دهــد بنیامین نتانیاهو 
نخست این رژیم او و وزارت جنگ را در مذاکرات با دولت 
جدید آمریکا بر سر اتخاذ سیاســتی در قبال ایران، کنار 
بگذارد.  گانتــز در پیام ویدیویی هفتگــی که در صفحه 
فیس بوکش منتشر می کند به طور غیرمستقیم خطاب به 
نتانیاهو گفت: می خواهم مطمئن شوم کسی حتی به این 
فکــر کند که با انواع ترفندهــا و طفره روی هایی که ما را 
به خطر می اندازند در کارمان برای حفظ امنیت اســرائیل 

مداخله کند. 
گانتــز گفته اســت از زمانی کــه کاردار نظامی رژیم 
صهیونیستی در واشــنگتن و رئیس ستاد کارکنان ارتش 
این رژیم بوده است، روابط شــخصی صمیمانه ای با تیم 
امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا داشته است. 

وزبــر جنگ این رژیم ادامــه داد: دولت بایدن طرفدار 
اسرائیل است و من مطمئن هستم حتی در زمینه مسائل 

مهمی از جمله ایران، گوش شنوا خواهیم یافت. 
ارزیابــی خــوش بینانه گانتــز در بحبوحه ترســها و 
نگرانی هایی مطرح می شود که آمریکا ممکن است فورا به 
توافق هســته ای بازگردد، توافقی که دولت دونالد ترامپ 

از آن خارج شد و اسرائیل با آن به شدت مخالف است. 

کانال ۱۲ اســرائیل روز چهارشنبه به نقل از یک مقام 
ارشد رژیم صهیونیستی با اشاره به توافق هسته ای که در 
دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشــین آمریکا امضا شد، 
گفــت که »اگر بایدن برنامه ی اوبامــا را در پیش بگیرد، 

چیزی برای گفت و گو با او نخواهیم داشت«.
همچنیــن پایگاه خبری واال نیوز پیــش از این در ماه 
گذشــته گزارش داده بود که ِمیر بن شابات مشاور امنیت 
ملی اســرائیل نامه ای یک خطی به گانتز، گابی اشکنازی 
وزیر خارجــه، آویو کوچاوی رئیس ســتاد کارنان ارتش 
اسرائیل، یوســی کوهن رئیس موساد و رون درامر سفیر 
اســرائیل در آمریکا نوشت. در این نامه آمده بود: این یک 
دســتور از جانب نخست وزیر است: موضع دولت اسرائیل 
درباره توافق هسته ای ایران فقط توسط نخست وزیر و با 
رایزنی کارکنان شــورای امنیت ملی در دفتر نخست وزیر 

شکل خواهد گرفت. 
یکی از معاونان نتانیاهو به واال نیوز گفت که نخســت 
وزیر رژیم صهیونیســتی از اظهارات گانتز و دیگر مقامات 
ارشد امنیتی این رژیم در دیدار با مارک میلی رئیس ستاد 
مشــترک کارکنان ارتش آمریکا در دولت ترامپ عصبانی 
شده و مدعی شــده و آن ها را زیادی میانه رو تلقی کرده 
بود.  طبــق گزارش واال نیوز، گانتــز از این نامه متعجب 
شده بود و دو روز بعد تصمیم گرفت پیامی از جانب خود 
بفرستد.  او نوشت در حالی که در نهایت نتانیاهو سیاست 
را مشــخص می کنــد، حق کنار گذاشــتن وزارت دفاع و 

کابینه امنیتی را از این موضوعات ندارد.

اختالف در اسرائیل درباره نحوه تقابل با ایرانناخرسندی اسرائیل از حضور »شرمن« در سیاست خارجی بایدن

روزنامه گاردین در تحلیلی با اشاره به این 
که سیاست »فشــار حداکثری« دولت دونالد 
ترامپ در برابر ایران به اهداف تعیین شــده 
اش نرسید، به چالش های پیش روی شرکای 
اروپایی برجام و دولت جدید آمریکا برای رفع 
مشــکالت به بار آمده در اثر خروج آمریکا از 
توافق هسته ای و اعمال تحریم های این کشور 

بر ایران، پرداخت.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، 
نزدیک به سه سال سرنوشت توافق هسته ای 
به شــکل نامطلوبی از تعادل خارج شده بود. 
دولت ترامپ با این اســتدالل از توافق خارج 
شد، که سیاست اجبار اقتصادی تحت عنوان 
»فشــار حداکثری« توافقی بهتر را پیش رو 
می گــذارد. اما همــه چیزی کــه باقی ماند، 
طبلی توخالی بود. اروپا که نقشــی اساســی 
در جلوگیری از ســقوط کامل برجام داشته، 
اکنون باید از فرصت استفاده کرده و به احیا 

و حتی تقویت آن کمک کند.

معامله اصلی در برجام ســاده و سر راست 
بود: محدود کــردن و نظارت بر آنچه جامعه 
جهانی مهم ترین جنبه سیاســت هســته ای 
ایران می دید و در مقابل تسکین تحریم های 
بیــن المللی که در طول ســال ها بــر ایران 

تحمیل شده بود. 
اکنون بــا روی کار آمدن دولت جو بایدن 
رئیس جمهور جدید آمریکا ، انگلیس، فرانسه، 
آلمــان و اتحادیه اروپا که همگی از شــرکت 
کنندگان توافق هسته ای هستند، در موقعیت 
خوبی قرار دارند تا با احیای برجام، اولین گام 
تعامــل با ایران در موضوعات گســترده تر را 
بردارند. این امر مســتلزم تالش هماهنگ و 

چند بعدی است. 
توافق هســته ای  واشــنگتن دربــاره  در 
همچنــان اختالف نظر عمیقــی وجود دارد. 
علیرغم عدم موفقیت آشکار کمپین »حداکثر 
فشار« در تحقق اهداف اعالم شده، منتقدان 
اصــرار می ورزند که قصد اعالم شــده بایدن 

برای همکاری مجدد با تهران احمقانه است. 
این استداللی است که توسط متحدان ایاالت 
متحــده در خاورمیانــه به ویژه اســرائیل و 

طرفداران آن ها تکرار می شود.   
دولت هــای اروپایی نســبت بــه برخی از 
استدالل های تیم ترامپ، که بازیگران منطقه 
ای آن را تکــرار می کننــد، در مــورد لزوم 
پرداختن به ســایر جنبه های سیاست ایران ، 
به ویژه برنامه موشک بالستیک و طرح قدرت 

منطقه ای ، همدلی نشان نداده اند.  
ســوابق سه ســال گذشته روشــن است: 
تحریم ها مســائل را حل نکردند و از بسیاری 
جهات با ایجاد تنش در سراسر منطقه اوضاع را 
بدتر کرده است.  چالش جدی عملی ساختن 
گفته ها خواهد بود. به عنوان شرکت کنندگان 
در برجام، تروئیکا اروپــا و اتحادیه اروپا باید 
در تهیه نقشــه راه روشــنی بــرای همکاری 
ایران و آژانس مشــارکت داشــته باشند.  به 
مــوازات این، اروپــا باید اقدامــات مقدماتی 

فوری را برای جبران آســیب اقتصادی ناشی 
از تحریم هــای ایاالت متحــده انجام دهد و 
تسکین های اقتصادی که مطابق برجام برای 
ایران در نظرگرفته شده، عملیاتی سازند. این 
می تواند از طریق همکاری با بخش خصوصی 
برای حمایت از تجارت با ایران انجام شــود. 
تحریم های ایاالت متحده ممکن اســت یک 
جانبه باشــد، اما اثر سرســام آور آنها جهانی 
بود. شــفافیت و حمایت از شــرکت ها برای 
تعامل با بازار ایران، در صورت تخفیف یا لغو 
تحریم ها گامی اساســی در جهت اطمینان از 
منافع اقتصادی برای همه طرف ها خواهد بود. 

اروپا باید از دولت بایدن بخواهد که از این 
درخواست های ایران از نهادهای مالی جهانی 
پشــتیبانی کند و همچنین اطمینان حاصل 
کند که تجارت بشردوستانه بالمانع است در 
حالی که واشنگتن آماده می شود تا سیاست 
تحریم گســترده خــود را لغو کنــد. ایاالت 
متحده همچنین می توانــد پیش خریدهای 
نفتــی اروپا را در معرض نور ســبز قرار دهد 
، کــه می تواند به اروپا اجــازه دهد یک خط 
اعتبــاری در اختیار ایران قــرار دهد تا برای 
تجارت بشردوستانه یا سایر خریدهای اساسی 

مورد استفاده قرار گیرد.

گاردین در تحلیلی مطرح کرد

نسخه عبور از میراث سیاه ضدبرجامی ترامپ


