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نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها:

یک بار برای همیشه تکلیف مذاکرات روشن شود

کمی بیشتر درباره انتخاب نخست وزیر
جدیدبریتانیا
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پشت پرده حمالت اسرائیل به سوریه در گفت و گو با کارشناسان؛

حفظاسدوفرصتهمزیستیباترکیهاردوغان

رسانههای دولتی ســوریه از دومین حمله
اســرائیل به فرودگاه حلــب در یک هفته
خبر دادند که منجر به تعطیلی کامل این
فرودگاه غیرنظامی شده است.
به گزارش فرارو ،حمله موشــکی از غرب
شــهر ســاحلی الذقیه صــورت گرفت و
موشکهایی از ســوی دریای مدیترانه به
سمت استان حلب شلیک شد و همین منجر
به انتقال تمامی پروازهای فرودگاه حلب به
فرودگاه دمشق شد .پیشتر اسرائیل در ۹
شــهریورماه جاری هم به فرودگاه حلب و
دمشق حمله موشکی کرده بود.
نکته قابل توجه این اســت که عمده این
حمالت به مواضــع و پایگاههای نیروهای
مرتبط با ایران و حزب اهلل صورت میگیرد
و افزایش این اتفاقها تا حدود زیادی تأمل
برانگیز است.
پشت پرده حمالت اســرائیل به سوریهدر
همین خصوص قاسم محب علی مدیرکل
پیشــین خاورمیانه وزارت امور خارجه در
گفتگو با فــرارو ،عنوان کــرد« :با توجه به
اینکه روسها به شــدت در باتالق اوکراین
گیر افتادهاند ،به نظر میرسد موازنه قدرت
در سوریه در حال تغییر است و شرایط برای
اسرائیل و ترکیه مناسبتر شده است.
شــاید یکی از دالیلی که این اواخر شاهد
نزدیک شــدن این دو کشــور به یکدیگر
هم هســتیم ،همین تغییرات در ســوریه
باشــد .آنها االن به دنبال این هستند که
با هماهنگی یکدیگر عملیات در سوریه را
انجام دهند و به همین دلیل سعی میکرنند
روابطشــان را افزایش دهند .زیرا عم ً
ال در
شرایط فعلی ،اسرائیل دست بازتری برای
حمالت به اهدافی مد نظر خود دارد .البته
هرچند به گمان خیلیها هدف اســرائیل
عمدتاً نیروهای ایران یا به طور کلی مقاومت

خانه ملت

عکس khamenei.ir:

باالخره بعد از  2ماه ،نخســت وزیر جدید بریتانیا
مشخص شد .در این فرایند ،انتخابات درون حزبی
برای انتخــاب رهبر جدید حــزب حاکم (حزب
محافظه کار) برگزار شد و در نهایت خانم لیز تراس
 47ساله توانســت در این انتخابات درون حزبی
پیروز شــود تا به صورت خودکار سمت نخست
وزیری را نیز برعهده بگیرد .این موارد قابل توجه
هستند.
 -1یک زن ،نخست وزیر شد
برای سومین بار در تاریخ بریتانیاست که یک زن
میتواند به عالیترین سمت اجرایی کشور یعنی
نخست وزیر برسد .لیز تراس نخست وزیر جدید
خود وزیر خارجه بریتانیاست .قب ً
ال از او تاچر و ترزا
می هم نخست وزیر بودند .این در حالی است که
هم اکنون یک زن نیز در مقام پادشاهی (عالیترین
مقام حکومت) است و رکورد دوره پادشاهی در این
کشور را در دست دارد .یکی از معیارهای مهم و قابل
توجه در بررسی و مقایسه شرایط کشورها ،حضور
زنان در عرصه فعالیتهای عمومی به ویژه برعهده
گرفتن ســمتهای عالی چون وزارت و ریاست
است .حضور زنان در سمتهای رهبری و وزارت
و مشابه ،نشانهای از وضعیت جامعه هم است که
نه تنها چنین اعتمادی به زنان میکند بلکه مردم،
ظرفیت پذیرش این موضوع را هم دارند.
-2سیستمحزبی
کشورهای دنیا را میتوان به چند بخش تقسیم
کرد .کشورهای بدون حزب ،کشورهای دارای شبه
حزب و کشورهای دارای احزاب واقعی .عربستان
ســعودی و عمان حزب ندارند .کشورهای کره
شمالی و چین هم حزب دارند اما تک حزبیاند و
فقط یک حزب حق وجود دارد و آن حزب هم قطعاً
حزب حاکم میشود.
برخی کشورها سیستم چند حزبی دارند اما یک
حزب قوی و همیشه در حکومت وجود دارد و بقیه
احزاب هم یا نمایشی هستند یا به شدت ضعیف یا
شبه حزب .مث ً
ال در سوریه حزب نظامی  -سیاسی
بعث ،قدرت را به طور کامل در این کشور در دست
دارد و به صورت تصادفی نیز همیشه در انتخابات
ریاســت جمهوری و پارلمانی هــم برنده مطلق
میشود .دیگر احزاب هم وجود دارند که یاد ساخته
شدهاند تا نقش حزب مخالف را بازی کنند یا آنقدر
ضعیف هستند و تضعیف شــدهاند که محلی از
اعراب ندارند .برخی دیگر از کشورها از جمله عراق،
لبنان ،ترکیه ،پاکستان ،هند ،سوئیس ،فرانسه و
ایتالیا و  ...اما هم حزب واقعی دارند و هم سیستم
و رقابت حزبی واقعی .بریتانیا در دسته آخر جای
میگیرد .احزاب در انتخابات پارلمانی باهم رقابت
میکنند و حزب پیروز دولت آینده را تشــکیل
میدهد .بریتانیا از وجود احزاب واقعی و سیستم
حزبی واقعی برخوردار است.
 -3رسانه حرفهای
نخست وزیر ســابق بریتانیا در اثر رسواییهای
متعدد ناشی از افشاگریهای رسانههای مستقل
(غیرحزبی و غیردولتی) ،به معنای واقعی کلمه
سرنگون شد .بریتانیا رسانههای واقعی ،حرفهای و
مستقل (به طور نسبی) دارد .هیچ کدام از رسانهها
و خبرنگاران افشاگر در این مدت احضار ،بازجویی،
دادگاهی نشدند .در ارتباط نهادهای دولت با این
رسانهها نیز تغییری ایجاد نشــد .فشاری برای
تعطیلی یا تضعیف این رسانهها نیز اعمال نشد.
رسانههای حرفهای بریتانیا در این دو ماه از زمان
اعالم کناره گیری نخســت وزیر مستقر تا امروز
یعنی انتخاب نخست وزیر جدید ،در نقش ارگان
تبلیغاتی هیچ کدام از کاندیداهای نخست وزیری
قرار نگرفتند.
-4مقایسهسریالنکاوبریتانیا
حوادث سریالنکا و بریتانیا تقریباً همزمان روی
دادند .در حدود  2ماه قبل ،ســریالنکا به دنبال
باال گرفتن مشکالت اقتصادی و اعتراضات ،مردم
مخالف به کاخ ریاست جمهوری و دفتر نخست
وزیری حمله و آنها را تصرف کردند .رئیس جمهور
مجبور به فرار از کاخ ریاست جمهوری و سپس از
فرار کشــور و رفتن به مالدیو شد و دولت استعفا
کرد .حمله به کاخ ریاست جمهوری سریالنکا در
پی مقاومت رئیس جمهور و نخست وزیر در برابر
اعتراضات از یک سو و ناکام ماندن تالش نمایندگان
احزاب مخالف در پارلمان برای سرنگونی دولت رخ
داد .در بریتانیا اما مشکل مثل سریالنکا ،وضعیت
وخیم اقتصادی کشور نبود بلکه رسواییهای پی
در پی شخص نخست وزیر یعنی بوریس جانسون
بود .از رسوایی برگزاری میهمانی پرتعداد در مقر
نخست وزیری در اوج قرنطینه کرونایی تا افشای
ناراست گویی در باره اطالع نخست وزیر از سوابق
آزارجنسی مقام ارشد حزب.
در بریتانیا تالش نمایندگان مخالف نخست وزیر
(بوریس جانسون) برای ســرنگونی او ناکام ماند.
در انتخابــات درون حزبی حــزب حاکم (حزب
محافظه کار) هم بوریس جانسون توانست رأی
اعتماد بگیرد .وقتی همه راههــای قانونی برای
سرنگونی نخست وزیر بی نتیجه بودند تحت فشار
افکار عمومی ،وزیران و مقامات ارشد دولت دست
به اســتعفا زدند و در نهایت در کمتر از سه روز پر
استعفا جانســون مجبور به اعالم کناره گیری از
سمت خود شد.
 -6مهاجران
روند انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا با حضور
پررنگ چهرههــای مهاجر همراه بــود .در میان
کاندیداهای اصلی نخست وزیری بریتانیا 5 ،نفر
مهاجر یا مهاجرزاده و مهاجرتبار هستند.
منبع :عصر ایران
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کشور و شــوراها گفت :باید در یک بازه زمانی مشخص تکلیف
مذاکرات روشن شــود تا تولید کنندگان و ســرمایه گذاران از
این بالتکلیفی در بیایند .محمدحسن آصفری با اشاره به روند

مذاکرات هســتهای ،بیان کرد :از نظر بنــده در روند مذاکرات
خیلی فرصت سوزی در حال رخ دادن اســت ،بایستی یک بار
برای همیشــه تکلیف این مذاکرات روشن شــود .این روند که
هر دفعه شــاهد برهم خوردن مذاکرات هستیم مقداری مردم
را نسبت به روند مذاکرات خسته کرده است و تولیدکنندگان و
ســرمایه گذاران چه از طرف داخل و چه از طرف خارج در عالم

برزخی به سرمی برند و سردرگم هســتند .وی در ادامه اظهار
کرد :سرمایه گذاری در زمان تحریمها یا در زمان توافق هر کدام
یک سری شرایطی دارد و مردم منتظر هستند تا تکلیف روشن
شود .اشتباهی که دولت گذشته انجام داد این بود که مذاکرات
را فرسایشی کرد و این امر باعث شد تا افرادی که بنا بود در حوزه
اقتصادی برای زندگی خود برنامه ریزی کنند در ابهام قرار گیرند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :نظر
بنده این اســت که باید یک زمان معینی تعیین شود و در این
بازه زمانی تکلیف توافق روشــن گردد .هم دولت و هم مجلس
برنامههای اقتصادی را برمبنای عدم انجام توافق پیش بردهاند
اما مردم نیز قصد دارند برای زندگی خود برنامه ریزی اقتصادی
کنند.
آصفری افزود :طرف مقابل باید متوجه باشــد که قرار نیســت
جمهوری اسالمی از صنعت هســتهای در ابعاد دفاعی استفاده
کند چراکه ما بیشترین آسیب را در دوران دفاع مقدس به دلیل
استفاده از بمبهای شیمیایی از سوی طرف مقابل خوردیم.

است ،اما بیشتر زیرســاختهای سوریه را
هدف قرار داده است».
وی تصریح کــرد« :البته ایــن نکته را هم
یادآور شوم که اگر حمالت سالهای اخیر
اسرائیل به سوریه را مورد بررسی قرار دهید
متوجه میشوید که همیشه این حمالت تا
حد بسیار زیادی کنترل شده صورت گرفته
است .زیرا اسرائیلیها اص ً
ال به دنبال حذف
بشار اسد نیستند .چون از جانشین احتمالی
او بیشتر احســاس خطر میکنند .زیرا به
احتمال زیاد جایگزین بشار اسد ،نیروهای
اسالمگرای تندرو باشند که این بیشتر برای
اسرائیل خطرآفرین است.
یعنی به عبارت ســادهتر آنها دو هدف را
دنبال میکنند .یکــی اینکه نمیخواهند
ایران و مقاومت در آنجا حضور داشته باشند
و قدرت بگیرنــد و دوم اینکه نمیخواهند
بشار اسد هم ســقوط کند .به همین دلیل
است که اســرائیلیها تا جایی عملیات و

حمله انجام میدهند که منجر به فروپاشی
نشود».
این دیپلمات سابق کشورمان در خصوص
تحوالت احتمالی سوریه با توجه به جنگ
روســیه و اوکراین عنوان کرد« :مشــکل
ایران و بشار اسد در ســال  ۲۰۱۵این بود
که پوشش هوایی برای عملیات خودشان
نداشتند و حضور روســیه توانسته بود این
کمبود و خالء را حل و فصل کند.
اگر خاطرتان باشد زمانی که روسیه وارد این
جنگ شد ،حلب سقوط کرده بود و دمشق
هم در آستانه ســقوط بود؛ بنابراین االن با
توجه به وضعیت روســیه ،نیروهای حاضر
در ســوریه مانند گذشــته پوشش هوایی
نخواهند داشت و قاعدتاً میزان عملیاتشان
کاهش پیدا میکند .زیرا به هرحال امنیت
کافی برایشان وجود نخواهد داشت.
پشــت پــرده حمــات اســرائیل بــه
سوریههمچنینمسعود اسداللهیکارشناس

رئیس مجلس شورای اسالمی:

بانکها باید با اصالح فرایندها ،رضایت مردم را جلب کنند

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به استاندارد نبودن
عملیات بانکی کشور گفت :باید فرایندها در این بخش به
نحوی اصالح شــود که تالشها و زحماتی که در شبکه
بانکی کشور انجام میشــود در شعب بانک توسط مردم
احساس شده و رضایت مردم جلب شود.
محمدباقر قالیباف در نشست شورای هماهنگی بانکهای
دولتی و نیمه دولتی کشــور با تأکید بــر اینکه مردم در
استفاده از خدمات سیستم بانکی دچار مشکل هستند
و باید زنجیره چرخش سرمایه درست شود ،اظهار داشت:
بانکها نقش کلیدی و حیاتی در کشور ایفا میکنند اما در
نهایت تصورها از اقدامات بانکی منفی است و این ناراحتی
عالوه بر اینکه در بانکها اثر میگذارد در حکمرانی نیز تأثیر
منفیخواهدداشت.رئیسمجلسباتاکیدبراینکهبانکها
باید پیشرو سرمایهگذاری باشــند اما شاهد مشکالتی
در این حوزه هستیم افزود :به عنوان نمونه شرکتهای
دانشبنیان با وجود برخورداری از توانمندی و توان علمی

باال ،نمیتوانند پشتوانه علمی خود را به عنوان حتی یک
ریال تسهیالت قرار دهند در حالی که گاهی به یک زمین
متروکه نیز وامهای سنگین پرداخت میشود.
قالیباف همچنین گفت :وقتی در جذب سرمایهگذاری
خارجی مشکل جدی داریم ،نقش بانکها مهم و اثرگذار
است و در این شرایط ســرمایه گذاری در کشور باید بر
دوش بانکها باشد .وی بر اهمیت برنامه هفتم توسعه در
کشور تاکید کرد و اظهار داشت :همانطور که رهبر معظم
انقالب تاکید کردهاند این برنامه باید مسئلهمحور باشد
و مسائل اساسی کشور در این برنامه دیده شود و سپس
همه همت کنیم تا در مسیر اولویتهای این برنامه حرکت
کنیم .براساس این گزارش ،در این نشست مدیران عامل
بانکهای ملی ،سپه ،رفاه ،کشاورزی ،پست بانک ،صندوق
کارآفرینان امید ،سرپرست بانک توسعه و تعاون ،نماینده
بانکهای خصوصی و دبیر شــورای هماهنگی بانکها
حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.

مســائل ســوریه در گفتگو با فرارو ،اظهار
کرد« :افزایش حمالت اســرائیل به ویژه
در هفتههای اخیر ،بیــش از آن که دالیل
خارجی داشته باشد ،ریشــه در سیاست
داخلی آنهــا دارد .زیرا آنهــا انتخابات
پارلمانی آبان مــاه را در پیش دارند و یک
جنگ قدرت میان نتانیاهو و ائتالف الپید
در جریان است.
نتانیاهو سعی دارد این ائتالف را بدنام کند
و با کلید واژه ضعــف در برابر ایران و حزب
اهلل ،معتقد است که آنها توان کافی برای
رویارویی ندارند».
وی ادامه داد« :بنابراین طرف مقابل هم برای
اینکه به افکار عمومی نشان دهد که قدرت
دارد و نتانیاهو واقعیــت را بیان نمیکند،
دست به حمالت این چنینی زده است که
نه توجیه قانونی و حقوقی دارد و نه منطق
نظامی .زیرا به عنــوان مثال فرودگاه حلب
یک فرودگاه غیرنظامی است و هیچ کاربرد

نیروی زمینی

نظامی ندارد.
این در حالی اســت که در همــان حلب و
استانهای مجاور فرودگاههای نظامی وجود
دارد ولی اسرائیل به آنها حمله نمیکند؛
بنابراین همانطور که کســینجر گفته :در
اسرائیل اص ً
ال سیاست خارجی وجود ندارد
و هرچه هست ،سیاست داخلی است».
او در خصــوص تاثیرات جنــگ اوکراین و
روسیه بر روی حضور این کشور در سوریه
عنــوان کرد« :حضــور نیروهای روســی
تغییری نداشــته و صرفاً برخی پایگاههای
موشــکیهای اس ۳۰۰-خود را به روسیه
منتقل کردند تا شرایطشان در پدافند هوایی
بهتر شــود .این یک اشتباه است که برخی
معتقدند تعداد نیروهای آنها در ســوریه
کاهش پیدا کرده است.
عالوه بر این باید در نظر داشــت که پیش
از جنگ اوکراین ،شرایط در سوریه به این
شکل نبود که روســیه همیشه اهدافش با
محور مقاومت مشــترک باشد .صرفاً چند
هدف مشترک وجود داشــت .یکی بحث
حفظ نظام بود و دیگری مبارزه با تروریسم
تکفیری».
اســداللهی در پایان تاکید کرد« :روســیه
هیچ زمانی در موضوع تقابل با اسرائیل در
سوریه ،موضع یا اقدامی نداشته است و هیچ
وقت هم پنهان نبود .اص ً
ال یکی از انتقادها
به مسکو همین اســت که با وجود داشتن
تسلیهات پیشرفته و اینکه برخی از حمالت
در نزدیکی اردوگاهها و به نوعی در دسترس
نیروهای روسی انجام میشود ،آنها هیچ
واکنشی نشان نمیدهند.
این برای قبل از جنگ با اوکراین بود و االن
این موضوع تشدید هم شده و روسیه تمایلی
ندارد با نیروهای آمریکایی و اسرائیلی دچار
تنش و مشکل نظامی شود».

سخنگوی رزمایش اقتدار  ۱۴۰۱نیروی زمینی ارتش:

واحدهای عملیاتی نزاجا در منطقه رزمایش اقتدار  ۱۴۰۱مستقر شدند

ســخنگوی رزمایش اقتدار  ۱۴۰۱نیروی زمینی
ارتش گفت :واحدها و یگانهای عملیاتی رزمایش
اقتدار  ۱۴۰۱نیروی زمینی ارتش در کمترین زمان
ممکن وارد منطقه عمومی نصرآباد اصفهان شدند.
امیر کریم چشک سخنگوی رزمایش اقتدار ۱۴۰۱
نیروی زمینی ارتش به تشریح استقرار یگانها به
منطقه عمومی رزمایش پرداخت و گفت :واحدها
و یگانهای عملیاتی این نیــرو در منطقه نصرآباد
گسترش یافته و در مواضع طرحریزی شده مستقر و
در حال اجرای تمرین برای اجرای رزمایش هستند.
وی تاکید کرد :در این بخش از رزمایش واحدهای
پیاده ،زرهی ،توپخانه ،ایســتگاههای سیار پهپاد و
جنگ الکترونیک نیروی زمینی در منطقه عمومی
نصرآباد اصفهــان جهت اجــرای رزمایش  ۲روزه
مستقر شده و موضع عملیاتی گرفتند.
امیر چشک با بیان اینکه تمامی تجهیزات و ادوات

زرهــی ،نفربرها ،توپها و تجهیزات مهندســی از
هشت اســتان کشــور در کمتر از  ۴۸ساعت وارد
منطقه عمومی رزمایش شدهاند ،افزود :تمامی ادوات
به وسیله کشندههای سنگین و فوق سنگین ساخت
کارخانجات نیروی زمینــی ارتش و صنایع داخلی
کشــور جا به جا و وارد منطقــه عمومی رزمایش
شدهاند.
سخنگوی رزمایش به آمادهسازی منطقه عمومی
رزمایش برای اجرای عملیات اشــاره کرد و افزود:
یگانهای مهندســی نیروی زمینی ارتش یک ماه
پیش از شــروع رزمایش در منطقه حضور یافته و
با اقداماتی نظیر جادهســازی ،پلگذاری ،برطرف
کردن موانع طبیعی ،اجرای تاکتیک زمین مسلح
همچون حفر کانال و سد موانع بسترهای الزم جهت
برگزاری و اجرای عملیات ویژه در این رزمایش دو
روزه را ایجاد کردند.

سرمقاله

ادامه از صفحه یک
دستگاه وزارت خارجه بایدن هم بارها در طول
مذاکرات تاکید کرد که ما به دنبال بازگشــت
برجام هســتیم چون منافع ملی ما را تأمین
میکند اما اکنون دولــت امریکا رویکرد خود
را تغییر میدهد .شــاید هدف آمریکا از تاکید
بر منافع ملی این است که بایدن به این نتیجه
رسیده که برجام  2015منافع امریکا را تأمین
نکرده و آمریکا دیگر حاضر نیست به آن توافق
برگردد .ایاالت متحده ایــن توافق را به عنوان
یک عهدنامه که همه مفاد آن باید اجرا شود،
هیچ وقت نپذیرفته است .در همان زمان اول
قبول نداشته االن هم قبول ندارد .برجام فقط
یک راهبرد و راهی بود کــه از طریق آن روی
ایران فشــار بیشــتر بیاورد و اکنون آمریکا با
تاکید بر منافع ملی در صــدد توافق جدید با
ایران است.
تأثیر فشارهای داخلی بر رویکرد
بایدن
مســئله دیگر چرخــش رویکرد بایــدن به
فشــارهایی برمی گردد که به دولت وی وارد
اول حضور وی در
میشــود .از همان روزهای ِ
کاخ سفید ،بسیاری از کارشناسان اعالم کردند
که دولت جدید آمریکا به دالیل مختلف ،یکی از
ضعیفترین دولتهای این کشور خواهد بود که
توانایی تصمیمگیریهای داخلی و تاثیرگذاری
خارجی را ندارد؛ مسالهای که خیلی زود رنگ
واقعیت به خود گرفت و پیشبینی کارشناسان
درباره آن محقق شد .درچنین شرایطی ،دولت
بایدن ظاهرا ً خــود را دارای تــوان الزم برای
اتخاذ یک تصمیم صریح و شفاف درباره توافق
هســتهای نمیبیند؛ چراکه در صورت تالش
برای احیای برجام ،فکر میکند عالوه بر روبرو
شدن با هجمه سنگین طیف جمهوریخواه،
زمینه را برای شکســت حزبش در انتخابات
پیش رو نیز فراهم میکند .در این راستا چند
مسئله دخیل است اول اختالفنظرهای جدی
در تیم تصمیم گیر کاخ ســفید در مورد ایران
است در یکسوی میز «بلینکن» وزیر خارجه
و «سالیوان» مشاور امنیت ملی بایدن نشسته
بودند که معتقدند تنها راه امتیــاز گرفتن از
ایران حفظ فشــارهای اقتصادی دوره ترامپ
و مدیریت معقول آن به ســبک دموکراتها
است .از منظر آنها این ایران است که باید به
سر میز مذاکره برگردد و به تعهدات برجامی
خود متعهد باشد تا بعد آمریکا بتواند با صحت
ســنجی تعهد ایران به برجام ،درباره بازگشت
آمریکا به برجام تصمیم بگیرد .در سوی دیگر
میز تیم سیاست خارجی آمریکا فردی چون
«رابرت مالی» ایســتاده بود که معتقد است
آمریکا به دلیل خــروج از برجام مقصر اوضاع
فعلی اســت و باید قدم اول را بردارد .مسئله
بعدی فشــاری است که از ســوی جمهوری
خواهان کنگره و بعضاً قدرتهای خارجی مانند
اسرائیل و عربستان ســعودی به دولت بایدن
وارد میشــود که توافقی با ایران شکل نگیرد.
تحلیلگران میگویند این نوع مخالفخوانیها
را نمیتوان تماماً انعکاسی از نگرانیهای واقعی
این گروه از سیاستمداران درباره برجام دانست،
بلکه ،آنها گاه بخشی از راهبردی گستردهتر
هستند که هیئت حاکمه آمریکا به عنوان یک
کل علیه ایران دنبال میکننــد .به گفته این
تحلیلگران چنین مخالفتهایی گاه بیشتر از
آنکه به دنبال دستیابی به اهدافی دیگر باشند،
خودشان هدفند .از نگاه گروهی از قانونگذاران
آمریکایی ،صرف وجود مخالفت با برجام و به
تردید انداختن آینده آن میتواند فرصتهای
انتفاع اقتصادی ایــران از این توافق را محدود
میکند.
در نهایت باید گفت آمریکا در طول مذاکرات
نشان داد که این کشــور تنها به دنبال توافقی
است که تأمین کننده مطالبات واشنگتن باشد
و هر توافقی که بخواهد مطالبات طرف مقابل
را تأمین و تضمین کند از نظر آنها مورد قبول
نیست .در طول مذاکرات ،طرف غربی به صورت
مکرر با بهر هگیری از ابزارهــای فرامذاکراتی
و فشارهای سنگین رســانهای ،تالش کرده،
ایســتادگی ایران بر مواضع منطقی و اصولی
خود را مانعتراشی برای دســتیابی به توافق
معرفی و اینگونه القاء کند که تهران اساساً به
دنبال حصول توافق نیست .این رفتار آمریکا
پس از ارائه آخرین پاسخ ایران به پیشنهادات
این کشور نیز با «غیر ســازنده» عنوان کردن
پاسخ ایران ،همچنان ادامه دارد و بیانگر آن
است که ظاهرا ً واشینگتن پس از ماهها مذاکره
سخت و پیچیده ،هنوز حاضر نیست مسئولیت
اشتباهات گذشته خود را با نشان دادن حسن
نیت در پذیرش مطالبات منطقــی و قانونی
ایران بپذیرد.

