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پیام صادقانه ایران به همسایگان بعد از شکست ترامپ

رئیسی :برنامهها را به توانمندی ملی گره بزنیم
نه رفت و آمد خارجیها

اخبار

معــاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه تغییر رئیس جمهور امریکا به معنای
تغییر سیاستهای کالن این کشور در قبال ملت ایران نیست ،اظهار کرد :دشمنی
ترامپ با ملت ایران بیسابقه بود تا جایی که به گفته خودشان جنگی اقتصادی
علیــه ملت ایران آغاز کردند اما با اتخاذ راهبرد مقاومت در برابر سیاســت فشــار
حداکثری از ســوی ملت ایران ،دوران ترامپ تمام شــد و ملت و نظام جمهوری
اسالمی ایران همچنان سرفراز هستند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول
رئیس جمهوری ،اســحاق جهانگیری در دیدار اعضــای انجمن اتحاد اقوام ایران
اسالمی تصریح کرد :ملت ایران که با صبوری و بزرگواری فشارهای اقتصادی را در
سالهای اخیر تحمل کرد ،امکان بههم ریختن کشور و نظام را از دشمنان گرفت.
او همچنین با اشاره به گزارشهای اعالم شده از فعالیت انجمن اتحاد اقوام ایران
اسالمی اظهار کرد :اقوام مختلف در استانهای مرزی ،مرزداران خوبی برای کشور
هستند و همواره از کیان کشور حراست کردهاند اما متأسفانه در این مناطق با برخی
محرومیتها مواجه هســتیم که الزم اســت برنامهها و طرحهای توســعهای را به
سمت این مناطق که نیاز بیشتری به توسعه دارند هدایت کنیم.

دعوت به گفتوگو

ظریف :ترامپ  ۷۰روز دیگر رفته است ،اما ما برای همیشه اینجا میمانیم
مریم ساالری

خبرنگار دیپلماسی

ا یــران بــار دیگــر کشــورهای منطقــه
خ اورمیانــه را بــه همگرایــی بــرای
حــل و فصــل اختالفــات دعــوت کــرد.
محمدجــواد ظریــف یــک روز پــس از
آنکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
امریکا مشــخص کرد که دونالد ترامپ،
رئیس جمهور امریکا به عنوان چهرهای
ب س ـ ـ ی ار نزدیــک بــه شــماری از ســران
کشــورهای عربی منطقه ،رفتنی اســت،
در پیامهایــی کــه در توئیتر منتشــر کرد،
خطاب به همســایگان اینطور نوشــت:
«پیامــی صادقانــه بــه همســایگانمان:
ترامــپ  ۷۰روز دیگــر رفته اســت .اما ما
بــرای همیشــه اینجــا میمانیــم .شــرط
بســتن روی خارج یهــا بــرای تأمیــن
امنیــت هرگــز قمــار خوبــینیســت».
ظریــف در ادامه افزود که «دســت خود
توگو جهت حــل اختالفات
را بــرای گف 
به سوی همسایگانمان جلو میآوریم».
ظریف یکشــنبه شــب هم در توئیتی
بــه زبــان عربی خطــاب به همســایگان
ایــران نوشــته بــود« :ترامــپ رفــت؛ مــا
وهمســایگانمانماندیــم.تکیــهبــه
بیگانگان امنیت نمــیآورد بلکه امید را
بر باد میدهد .دســتهای خود را برای
همــکاری جهت تحقق منافع مشــترک
مــردم و کشــورهایمان دراز میکنیم .ما
همه را به گفتوگو دعوت میکنیم چرا
کــه تنهــا راه پایــان دادن بــه اختالفات و
تنشهاســت .همه با هم برای ســاخت
آیندهای بهتر برای منطقهمان».
توگوی
دعوت اعراب همسایه به گف 
منطقــهای روز یکشــنبه از ســوی حســن
روحانی ،رئیس جمهوری ایران نیز تکرار
شــد .روحانی در جلســه یکشــنبه هیأت
دولــت تأکید کرد که جمهوری اســامی

همــوارهدولتهــابویــژههمســایگان تمام شده است.
ســفر اردیبهشت ماه سال  96ترامپ
خــود را بــه صلــح و دوســتی و حســن
همجــواری دعوت کرده اســت .روحانی بــه ریــاض کــه بــا اســتقبال کمنظیــر
ســعودیها و رقــص شمشــیر او بــا
با بیان اینکه اکنون ناروایی سیاستهای
دولــت حاکم امریکا بر همگان آشــکار و مقامهای این کشــور عربی همراه شــد،
روش حکیمانــه و حقطلبانه جمهوری آغازگر دورهای اسثتنایی میان واشنگتن
اســامی در قضاوت جهانیــان به اثبات و کشــورهای خلیج فارس بــود .روابطی
رســیده اســت ،تصریــح کــرد« :ایــران که هــدف کمــک ترامــپ بــه محمدبن
شــرایط جدیــد بینالمللــی را فرصــت ســلمان ،ولیعهد جوان عربســتان برای
تــازهای برای تفاهــم ،همکاری و تعامل در دســت گرفتــن رهبــری فرآیند صلح
بیشــتر بــا همســایگان در جهــت ثبات ،خاورمیانــه را در ازای فــروش میلیاردها
امنیت ،توســعه ،تعمیق روابط حســنه دالر تســلیحات امریکایــی بــه ریــاض و
و دوســتی بیــن دولتهــا و ملتهــای قراردادهــای ریز و درشــت دیگــر دنبال
میکرد.
منطقه میداند».
در جلســه هیــأت دولــت همچنیــن
با ایــن حال گویــا آن قرابــت و خرید
ب ـ ـ ات و ج ـ ـ هب ـ ـ ها ب ـ ـ ر ا زع ال ق ه منــدی تســلیحات پیشــرفته بیــش از واقعیت،
برخــی از شــرکتهای خارجــی بــرای تصــوری خیالــی از حمایــت همهجانبه
ســرمایهگذاری مجدد در ایــران ،وزارت امریــکا از عربســتان در مقابلــه بــا ایران
امــور خارجــه موظــف شــد با همــکاری بود که بر تنــدی موضعگیری مقامهای
دستگاههای اقتصادی و مشارکت فعال این کشور میافزود .تصوری که بیشتر به
بخــش خصوصــی ،نســبت بــه جلــب حاصل شدن برخی اقدامات بیپشتوانه
ســرمایهگذاری خارجــی اقــدام جــدی و مقطعــی همچــون همدســتی بــرای
کنــد .رئیس جمهــوری در ادامه ،دولت کارشــکنی در اجــرای توافــق هســتهای،
را ملــزم کــرد برنامــه جامــع اقتصادی ،تحریــم همهجانبه قطــر ،گروگانگیری
سیاســی ،اجتماعی و خارجی متناسب مقام ارشــد لبنــان و تالش بــرای تبدیل
بــا تحوالت جدید بینالمللی را ســریعاً کــردن ماجــرای اصابــت موشــکهای
تدویــن و به هیــأت وزیــران ارائــه دهد .یمنــی علیــه ایــران انجامیــد .نمیتوان
روحانــیخاطرنشــانکــرد:سیاســت انــکارکــردکــهتــاشعربســتانو
اصلــی دولــت ،آســان کردن معیشــت همپیمانانــش در پیونــد دادن مســائل
مــردم ،حفــظ ارزش پول ملــی ،کاهش منطقــهای و موشــکی ایــران بــا برجام و
قیمتهــا ،افزایــش اشــتغال ،رشــد و دادن بهانــه مخالفــت بیشــتر ترامپ با
جهــش تولید ملــی و تعامل ســازنده با ایــن توافق ،تا حــدودی موفق عمل کرد
اقتصاد جهانی است.
و بــه فشــارهای تحریمــی بیشــتر علیــه
دعــوت دوبــاره ایــران از کشــورهای ایــران انجامیــد و عالوه بر آن عربســتان
عربــی منطقه بــرای گف 
توگــو در حالی و متحدانــش توانســتند بــا بهرهگیری از
صــورت میگیــرد کــه بــه نظر میرســد دالرهای نفتی خود نام ائتالف عربی به
نتیجــه انتخابــات امریــکا بیــش از همه رهبری خود را از فهرســت سیاه ناقضان
برای هم پیمانان عربی این کشــور گران کودک به دلیل کشــتار کــودکان بیدفاع
یمن ،خارج کنند ،اما غیر از اینها ،ریاض
در ســطح رقابتهــای منطقــهای علیه
تهــران قدمــی فراتــر از رجزخوانیهای
بیحاصل نرفت.
با این همه برای اعرابی که در فقدان
متحــدان منطقهای قدرتمند ســعی در
تقویــت روابــط خود بــا امریکا داشــتند،
هنــوز کارتهــای دیگــری بــرای بــازی
وجود داشــت .ریــاض و امــارات که طی
سالهای اخیر با وجود همه برتریهای
نظامــی خــود زمینگیــر جنگ بــا مردم
یمن ماندهاند ،این بار تحت فشار دولت
ترامپ که در آستانه انتخابات امریکا نیاز

تسنیم

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه امروز کامالً مشخص شده صیانت از حقوق و
منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی است،
گفت :این برخالف عقالنیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گرو آمد
و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم .صیانت از حقوق ملت ،منابع ملی و رفاه
ملی در گرو توانمندی ملی است .به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،آیتاهلل سید
ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ،گفت :درست است تروریستی
که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود ،از کاخ نمرودیاش بیرون انداخته
شده است اما جمهوری اسالمی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به
عوامل ترور حاج قاســم سلیمانی و تروریستهای اقتصادی که در قالب تحریم
علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند ،عقبنشینی نخواهد کرد .وی در بخش
دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای
ترخیص کاالهای اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد :تأمین کاالهای
اساســی و تسهیل دسترسی مردم به کاالهای مورد نیازشــان ،مانع از سوداگری و
اجحاف به مردم میشود و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داده
شــده در همکاری با دولت هر اقدامی که الزم است برای تسریع دسترسی مردم
به کاالهای مورد نیازشــان انجام دهند .حجتاالسالم درویشیان رئیس سازمان
بازرســی کل کشــور نیز در این جلســه با ارائه گزارشــی از بازرســی صورت گرفته از
شهرداری لواسان اعالم کرد :از سال  ۹۶تاکنون  ۶۵۰هزار متر مربع ساخت و ساز
غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که  ۲۵۰هزار متر مربع آن در محدوده و ۴۰۰
هزار متر مربع نیز در حریم شهر بوده است .وی با بیان اینکه در این مدت میزان
 ۵۵میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه
شده است ،گفت  ۱۰« :نفر از متخلفان تحت تعقیب قضایی و اداری قرار گرفتهاند
و گزارش الزم نیز برای اقدام به مراجع قضایی ارســال شــده است» .مهدی حاج
محمدی رئیس ســازمان زندانها نیز در این نشســت با اشاره به ابالغ بخشنامه
ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان گفت :بر اساس این بخشنامه تالش
ســازمان زندانها این خواهد بود که کســی بدون دلیــل در زندانها نماند و برای
کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد ،تصمیم دیگری گرفته شود.

جهانگیری :دشمنی ترامپ با ملت ایران
بی سابقه بود
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بــه رو کردن بــرگ امتیازی در سیاســت
خارجیاش داشــت ،به ســمت و ســوی
عادیســازی رابطه با رژیم اسرائیل گام
برداشــتند .رویدادی که با امضای توافق
ســازش میــان ابوظبــی و تلآویــو رنــگ
واقعیــت به خــود گرفت و زمینهســازی
بــرای تکرار ایــن اتفاق درباره عربســتان
هــم فراهــم شــد .چــه گمــان میرفــت
با پیــروزی ترامپ ،ســیلی از کشــورهای
عربی میانهرو هم به شرکت در این روند
عادیســازی خاورمیانه ،ترغیب شــوند.
اما تبریک زودهنــگام بنیامین نتانیاهو،
نخســتوزیر رژیــم اســرائیل بــه «جــو
بایــدن» نامزد پیروز انتخابات امریکا که
بــا واکنــش تند ترامــپ هم روبهرو شــد،
ســیلی محکمی به گوش اعرابی بود که
تــا آن لحظه همــه تخم مرغهــای خود
را در ســبد دولــت ترامــپ و همپیمــان
یهــودیاش چیــده بودند .رویــدادی که
به گفته ســعید خطیبزاده ،ســخنگوی
وزارت امور خارجه ایران ،نشان داد قمار
بــرای خرید امنیــت از روانپریشــانی که
جز پول و ســاح نمیاندیشد ،نتیجهای
جــز گذاشــتن تخــم مــرغ در ســبدی
غیرقابل اطمینان نیست و این در حالی
اســت کــه برخی از کشــورهای همســایه
همچنان به فکر خرید امنیت و وفاداری
هســتند و به البیگری در کشورهای دیگر
توجه میکنند.
ëëسیاستی متفاوت در اوج تنش
ب ــه نظــر میرســد کــه خودنمایــی
همپیمانــان عربی امریــکا دربرابر ایران
در ســالهای اخیــر بیــش از آنکــه بــه
اقدامــی عملــی بــرای کاســتن از قدرت
منطقــهای کشــورمان در میــدان رقابت
در حوزههــای ذینفوذ بینجامد ،تالشــی

کرباسچی ،دبیرکل حزب کارگزاران:

باید از هر شرایطی برای منافع کشور خودمان
استفاده کنیم

غالمحســین کرباســچی ،دبیــرکل حــزب کارگزاران ســازندگی ،بــا تأکید بــر اینکه
مسائل ایران عمدتاً ارتباطی به شرایط داخلی امریکا ندارد ،درعین حال رویکرد
دموکراتها نسبت به مسائل ایران را متفاوت دانست و گفت :باید از هر شرایطی
برای منافع مردم و کشور خودمان استفاده کنیم.
به گزارش جماران ،کرباســچی با بیان اینکه حل اغلب مســائل کشور از جمله
روابــط بــا امریــکا مانند ســایر امور ما بــه تصمیمگیــران داخلی مربوط میشــود،
افزود :اگر هر زمان ارادهای پیدا شود ،میتوانند تحوالتی در وضعیت کشور ایجاد
کنند.
او با بیان اینکه نباید ضعف مدیریتها و ناکارآمدیهای خود را پای تحریمها
بنویسیم ،اظهار کرد :اما یادمان هم نرود که تحریمها از کجا شروع و تشدید شد؟
تشــدید تحریمها به برخوردهای خارج از عرف سیاســی مسئوالنی برمیگردد که
قطعنامههای سازمان ملل را کاغذپاره میخواندند.
دبیــرکل حزب کارگزاران با اشــاره به اینکــه تحریمهای ســازمان ملل از روزی
شــروع شــد که دولت وقت بــه جای برخورد منطقــی و معقول با مســائل حیاتی
بینالمللی ،برخوردهای احساسی و شعاری کرد ،گفت :دولت آقای روحانی هم
وارث همان خرابکاریها است .هرچند در دورهای توانست بخشی از آن تحریمها
را متوقف کند ،اما در مجموع باید گفت که ادامه تحریمها میراث گذشته است.
کرباســچی ،ادعــای دل بســتن روحانــی به برجام را بحثی شــعاری دانســت و
تأکید کرد :واقعیت این بود که در مقطع تصویب برجام تحولی در مســائل کشــور
اتفــاق افتــاد .ضمن اینکه این دولت وارث وضعیتی بــوده که رئیس جمهور قبل
برایش به جا گذاشته است.حاال هم کنار نشستهاند و رجزخوانی میکنند.
او بــا بیــان اینکــه روحانــی توانســته بخشــی از مشــکالت بــه ارث رســیده را در
مقطعی حل و فصل کند ،اما مجموعه شرایط طوری رقم خورده که دست و پای
دولــت درهم پیچیــده  ،اظهار کرد :امروز نیز اگر کســانی از رفتــن ترامپ ناراحت
هســتند ،در زمــره افرادی قرار دارند که موافق ســختگیریهای بیشــتر علیه ایران
هســتند .اسرائیل و اعراب منطقه ممکن اســت ناراحت باشند ،اما نباید کسی در
داخل کشور از رفتن ترامپ ناراحت باشد.
کرباسچی با بیان اینکه ما از رفتن ترامپ ذوق زده شدیم ،گفت :به این دلیل
که دیدیم رئیس جمهوری که بســیار با ایران بد عمل کرد و فردی را مانند ســردار
سلیمانی به شهادت رساند از سوی اکثریت مردم امریکا کنار زده شد .این باعث
خوشــحالی اســت .اگــر یک عــده در داخل از این موضــوع ناراحتنــد باید توضیح
دهند که منطقشان چیست؟
دبیــرکل کارگــزاران ســازندگی در پاســخ به اینکــه دولت در شــرایط جدید چه
کار میتوانــد انجــام دهــد نیــز اظهارکــرد :حداقلش این اســت که آنچــه برعهده
مدیریتهــای داخــل کشوراســت را بــا جدیــت دنبــال کنــد و مشــکالت مــردم را
برطرف کند .در سیاســت خارجی نیز روابط را ترمیم وگســترش دهد و امریکا را
تشویق کند تا به برجام برگردد و وضعیت تحریمها را بهبود ببخشد.

برای سنجش سیاســت مدارای تهران و
ترغیب آن به تغییر رویکرد برای تبدیل
تنشهای سیاســی موجــود و جنگهای
نیابتــی بــه تقابــل نظامــی رودررو بوده
اســت .برخــاف انتظــار اعــراب ،ایــران
درســت در بحبوحــه فضــای پرتنــش
در روابــط خــود بــا ریــاض و متحــدان
منطقــهایاش کــه بــه پشــتوانه دولــت
ترامــپ دنبــال میشــد ،واکنشــی کامالً
متفــاوت و البتــه در امتــداد سیاســت
خارجی مســالمتآمیز دولــت روحانی
بروز داد .سیاستی که ابتنای آن بر فعال
کردن بیشتر روابط دو جانبه و چندجانبه
ایــران بــا کشــورهای منطقــه و متفــاوت
از آنچــه میشــد تصــور کــرد پیشــنهاد
طــرح منطقــه قویتر بود .این سیاســت
بــر ضــرورت کنارگذاشــتن رقابتهــای
مخــرب و نابجــا ،تأکید میکــرد و یادآور
میشد که جز سیاســت برد ـ برد راهحل
منطقهای وجود ندارد و هر کشــوری فکر
کنــد قادر اســت بــدون آســیب دیدن به
منافع دیگران لطمه بزند ،در خطاست.
طراحــان ایرانــی ایــن ایــده رســیدن
بــه درک درســت و مشــترک از واقعیت
موجود منطقه و راههای تحقق وضعیت
مطلــوب و در امتــداد آن ،تــاش بــرای
ایجــاد منطقه قوی به جای برتریجویی
وحــذفدیگــرکنشــگرانبــهمعنــی
پذیــرش اصــل تأمیــن منافــع جمعــی
درمنطقــهخلیــجفــارسوتعمیــم
قاعــده بــرد -برد به ســطح ایــن منطقه
را تنهــا راهحــل موجود برای رســیدن به
ثبــات و آرامــش در خاورمیانه پرآشــوب
میدانســتند .ایدهای که عملی شدن آن
اینــک با کنار رفتن ترامــپ و تنها ماندن
اعرابــی که میدانند وضعیــت متفاوتی

را در ســطح رابطه خود با رئیس جمهور
دموکــرات امریــکا تجربــه خواهنــد کرد،
بیش از همیشه مهیا شده است .بویژه که
انتظار مــیرود دولت «بایدن» و رهبران
دموکرات کنگره به دنبال بازنگری کاملی
در روابــط امریــکا بــا کشــورهای عربــی
حاشیه خلیج فارس باشند.
بنابرایــن دعــوت دوبــاره مقامهــای
بلندپایــهایــرانازکشــورهایعربــی
منطقه بعد از شکست ترامپ میتواند
در صــورت حاکــم شــدن عقالنیــت و
کنــار رفتن ترسهــا و توهمهــای حاکم
بــرکشــورهایعربــی،فرصتــیبــرای
بازگشت به ایده تأمین امنیت درونی در
خاورمیانــه پرتالطــم از طریق همکاری
قدرتهــایبــزرگآنباشــد.پیــام
محمدجواد ظریف به کشورهای منطقه
در حکــم بیــان حســن نیــت چنــد بــاره
تهــران برای تقویــت همکاریها و تأکید
بــر اشــتراکات بــه جــای برجســته کردن
اختالفات و چشــم دوختن به کشورهای
فــرا منطقــهای بــرای نقــش آفرینــی در
منطقه اســت .حاال باید دید پاســخ این
کشورها به دعوت ایران چه خواهد بود.
محمدجواد ظریف قرار است امروز
ســفری دو روزه بــه پاکســتان داشــته
باشــد .تقویــت همکاریهــای دوجانبه
قاعدتــاً مهمترین دســتور کار این ســفر
خواهد بــود ،با ایــن حال یــادآوری این
مهم هم ضروری است که عمرانخان
نخســتوزیرپاکســتاندریکســال
گذشــته بارهــا بــرای میانجیگــری بین
تهــران و ریــاض اعــام آمادگــی کــرده
است.
اســا مآباد بــا هــر دو کشــور ایــران
و ع ر ب س ــتان روابــط حســنه دارد.
نخســتوزیر پاکســتان چنــد روز پیــش
گفته بود کــه تالشهایش برای نزدیکی
ایران و عربستان هنوز به نتیجه رضایت
بخشی نرسیده است .حاال اما پیشبینی
میشــود با رفتن ترامپ چه بســا ریاض
در رویکردهای خود نســبت به منطقه و
ایران تجدیدنظری داشته باشد.
در راســتای تقویــت همکاریهــای
منطقــهای روز گذشــته رضــا اردکانیان،
وزیر نیرو هم به عنوان رئیس کمیسیون
همکاریهای مشــترک اقتصادی ایران
و قطــر بــه منظور تســلیم پیام ریاســت
جمهــوری اســامی ایــران به امیــر قطر
و دیــدار بــا مقامــات ارشــد اقتصــادی و
سیاسی به دوحه سفر کرد.

احسان شریعتی مطرح کرد

ضرورت یکپارچگی داخلی
در مواجهه با دولت جدید امریکا

احســان شــریعتی ،فلســفه
توگویــی بــا
پ ــژوه ،در گف 
« ج م ــاران» بــا اشــاره بــه
احتمــالبازگشــتدولــت
امریــکا در دوران جــو بایدن
بــه توافــق برجــام،گفــت
کــه ایــن بــار کل حاکمیت و
دســتگاهدیپلماســیبایــد
ب ه شــکل متحد وارد مذاکره شــود ،نه به ســبکی که در گذشــته عمل میشــد و
بهانه ب ه دســت امثال ترامپ و متحدین منطقه ایاش میداد تا ادعا کنند که
«توافقهای ایران تاکتیکی است».
احســان شریعتی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه رویکرد بایدن در قبال ایران
و تحریمهــا چــه خواهد بود؟ اظهار کرد :طبیعی اســت که معاون رئیسجمهور
دموکرات پیشین (اوباما) بکوشد به نقط ه گسست برگردد و مذاکره را از سرگیرد،
ایــن موضوع بــ ه نفع ایــران خواهد بود ،امــا از منظری دیگر شــرایط بــرای ایران
ســختتر میشــود زیرا ایجاد اجماع جهانی برای دموکراتها آســانتر از کســی
شبیه ترامپ خواهد بود.
او دربــاره ضرورتهــای رویکــرد ایران افــزود :ایران باید در دیپلماســی و
ی و حقوقیتر
ط مشــی حقوقی داخلی و خارجی با احتیاط بیشــتر و اصول 
خ 
ن بار دیگر با چهره نامتعارف و قدرت افسارگســیختهای
قدم بردارد ،زیرا ای 
همچون ترامپ که جداسرانه و بیاعتنا به پیمانهای رسمی و سازمانهای
بینالمللــی و حتــی متحــدان اروپایــی و جهانی خــود عمل میکــرد روبهرو
نیست.
شــریعتی ادامه داد :کل حاکمیت و دســتگاه دیپلماســی باید به شکل متحد
وارد مذاکره شود و نه به سبکی که در گذشته عمل میشد و بهانه به دست امثال
ترامــپ و متحدین منطقــهایاش میداد و این به علت دوگانگیهایی بود که در
تبلیغات و گفتارها و عملکردهای مســئوالن وجود داشــت و متناقض مینمود و
بهانهها به افراطیون جنگافروز و دالالن تحریم میداد.
شــریعتی درعیــن حال ،انتظــار چرخــش  180درجهای در همــه رویکردهای
دولت امریکا را غیرواقعبینانه دانســت و گفــت :هرچند پیشبینی رویکرد آینده
دولــت دموکرات زود اســت ،اما بهطور منطقی معــاون اوباما که در آن مقطع در
جریــان کامــل جزئیات قرار داشــته ،بر نقاط مقتضی همــان دوره و از جمله قرار
تــداوم مذاکرات پیرامون همه حوزهها و بررســی همــه موضوعات مورد اختالف
مطرح بوده است.
او افزود :اما از آنجا که چنین توافقی در ایران مورد قبول واقع نشــد و اختالف
نظر حتی بر سر اصل برجام در میان جناحهای سیاسی حاکمیت وجود داشت،
تداوم تناقضهای درونی در آینده نیز میتواند تالشهای بیرونی را بِالاثر سازد.

