
سرمایه گذاری در انرژی هسته ای 
برای کشور ضروری است 

کارشناس مس��ائل هس��ته ای گفت: هر چیزی که 
برای ایران مفید اس��ت با مخالفت دشمن رو به رو 
می ش��ود، چراکه آن ها نمی توانند کش��ورمان را در 

مسیر پیشرفت ببینند.
مهدی فضائل��ی، درباره اهمیت اس��تفاده از انرژی 
هس��ته ای، گفت: بحث ان��رژی موضوع جدیدی در 
کش��ور ما نیس��ت، حداقل از دهه ۸۰ این بحث به 
ص��ورت خیلی جدی مطرح ش��ده و یکی از مبانی 
مهم آن اهمیت و نقش��ی است که انرژی هسته ای 

در پیشرفت کشور دارد.
او افزود: بحث انرژی هس��ته ای از چند جهت قابل 
توجه اس��ت، یک��ی از آن حوزه ها موض��وع برق و 
نیروگاه های اتمی اس��ت. اگر به کشور های مختلف 
و پیش��رفته دنیا بنگریم، بخش��ی قاب��ل توجهی از 
انرژی برق آنها توسط نیروگاه های هسته ای تامین 
می شود. فضائلی ادامه داد: از ایاالت متحده آمریکا  
تا کش��ور های اروپایی و در راس آن ها فرانسه، بالغ 
بر ۸۰ درصد برق ش��ان توس��ط نیروگاه های اتمی 
تامین می ش��ود، با مراجعه به صفحه آژانس انرژی 
بین المللی اتمی متوجه می ش��ویم که کش��ور های 
مختلف��ی در حال س��اخت نیروگاه های هس��ته ای 
هس��تند و س��رمایه گذاری های قاب��ل توجهی در 
کش��ور های مختل��ف دنیا ب��رای دس��ت یافتن به 

نیروگاه های اتمی در حال انجام است.
کارشناس مس��ائل هس��ته ای تاکید کرد: چند روز 
گذش��ته ام��ارات اولین نی��روگاه هس��ته ای خود را 
رونمایی کرد؛ یک کش��ور کوچ��ک، کم جمعیت و 
با مساحتی بس��یار کوچک که صنعت قابل توجهی 
ندارد در حوزه نیروگاه های هسته ای سرمایه گذاری 
کردند. او افزود: معموال کشور ها تالش می کنند سبد 
انرژی خود را یک س��بد متنوع تعریف کنند، یعنی 
بخش��ی از انرژی خود را از منابع فسیلی مانند نفت 
و گاز تامین و بخش��ی از آن را از صنعت هس��ته ای 
تامی��ن کنند و بخش های دیگ��ر مانند نیروگاه های 
بادی و خورشیدی که کش��ور ها متناسب با شرایط 
جغرافیایی خود سرمایه گذاری هایی می کنند تا سبد 
انرژی شان  متنوع باشد تا اگر در یک بخش مشکلی 

پیدا می کنند در زمینه های دیگر اثر گذار نباشد.
فضائلی ادامه داد: مجلس چند سال گذشته قانونی 
در حوزه انرژی هس��ته ای تصویب کرد و بر اساس 
آن قرار ش��د ک��ه نیروگاه های اتمی در کش��ور به 
میزان مش��خصی تولید برق کند، بنابراین به لحاظ 
قانونی هم بخش های اجرایی کشور موظف هستند 
ک��ه نیروگاه های اتمی را توس��عه دهن��د، عالوه بر 
موض��وع برق تاثی��رات انرژی هس��ته ای در بخش 
پزشکی بسیار قابل توجه است، چراکه علم پزشکی 

هسته ای در دنیا جایگاه مهمی دارد.
 باشگاه خبرنگاران

الوروف از طرح های ابتکاری برای 
ازسرگیری گفت و گوها درباره برجام 

خبر داد
وزیر خارجه روسیه از ارائه طرح های ابتکاری برای 

آغاز مجدد گفت وگو میان اعضای برجام خبر داد.
به نوشته خبرگزاری »اینترفکس« »سرگئی الروف« 
وزیر خارج روس��یه  در دیدار با همتای آلمانی خود 
گفت که مسکو برای از سرگیری گفت وگوها میان 

طرف های برجام طرح های ابتکاری ارائه می دهد. 
الوروف در این زمینه گفت: »درباره سایر موضوعاتی 
ک��ه روس��یه و آلمان به طور فعال ب��ا هم همکاری 
دارن��د، مایلم پیرامون وضعیت برجام اش��اره کنم. 
طیف گس��ترده ای از ایده ها وجود دارد که توس��ط 
همکاران اروپایی ما مطرح شده است. روسیه نیز به 
نوبه خود پیش��نهادهایی ارائه داده است که به نظر 
ما به از س��رگیری همکاری بی��ن همه اعضای آن 

بدون هیچگونه استثنایی کمک می کند.
وزیر خارجه روس��یه افزود: »امی��دوارم درباره این 

ابتکارات با جزئیات بیشتری گفت و گو کنیم.«
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا در س��ال 
۲۰۱۸، علی رغم پایبندی ایران به تمامی تعهداتش 
در قب��ال برج��ام و برخالف مخالفت ه��ای طرفین 
برجام، از این توافق هس��ته ای خارج ش��د و از آن 
پ��س به امید بازگرداندن ایران ب��ه میز مذاکرات و 
وادار کردن این کش��ور به موافقت ب��ا توافق مورد 
قبول واشنگتن، سیاس��ت »فشار حداکثری« را در 
قبال ایران در پیش گرفت.  در حالی که بیش از ۲ 
س��ال از این وعده می گذرد دولت آمریکا در تحقق 
این هدف ناکام مانده  اس��ت. منتقدان ترامپ او را 
به نداش��تن راهبرد در قبال ایران، تشدید بی مورد 
تنش ها با این کش��ور و جدا کردن مسیر آمریکا از 

متحدانش متهم کرده اند. فارس

اخبار گزارش

تعویق قطعنامه ضد ایرانی آمریکا برای تحریم تس��لیحاتی 
ایران در حالی اس��ت که ناظران سیاس��ی ب��ر این باورند؛ 
تقالی آمری��کا و متحدان اروپایی اش در ش��ورای امنیت، 
انزوای بیش از پیش آنها را در صحنه بین المللی به نمایش 

خواهد گذاشت.
گویا ارائه قطعنامه ضد ایرانی آمریکا برای تحریم تسلیحاتی 
که گفته می ش��د ش��امگاه دوش��نبه به طور رس��می برای 

رای گیری عرضه خواهد شد، به تعویق افتاد.
در صورتی که قطعنامه به طور رسمی برای رأی گیری ارائه 
ش��ود، اعضای شورا ۲4 ساعت فرصت خواهند داشت تا به 
آن رأی دهند و رئیس ش��ورا هم تا ۱۲ س��اعت پس از آن، 

نتایج را اعالم خواهد کرد.
رابرت مالی رئیس گروه بحران و عضو ش��ورای امنیت ملی 
دولت اوباما ش��امگاه دوش��نبه در یادداشت توئیتری گفت: 
ریچ��ارد گوان، مدیر گ��روه بین المللی بحران در س��ازمان 
ملل متحد گفت ش��انس آمریکا برای پیش��برد هدف خود 
در تصویب تحریم تسلیحاتی ایران صفراست و این اقدامی 

یک طرفه برای فعال کردن مکانیسم ماشه است.
قطعنامه آمریکا برای تصویب در شورای امنیت، حداقل به 9 
رای نیاز دارد در حالی که منابع دیپلماتیک در گفت وگوهای 
غیررسمی به رسانه های غربی گفته اند، این حد از آرا وجود 
نخواهد داشت تا به وتوی روسیه و چین نیاز شود. شنیده ها 
حاکی اس��ت اروپایی ها به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی 
ممتنع خواهند داد و روس��یه و چین هم به صراحت اعالم 

کرده اند مخالف این قطعنامه هستند.
پیش از این هم، برایان هوک نماینده مستعفی آمریکا در امور 

ایران برای توجیه قطعنامه پیش��نهادی خود در ماه گذشته 
نشس��تی غیررسمی و مجازی با اعضای شورا برگزار کرد که 

در آن جلسه، تنها مخالفت همه اعضا، نصیبش شد.
مجید تخ��ت روانچی نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل 
متحد هم روز دوشنبه در یک یادداشت توئیتری از اعضای 
شورا خواست بار دیگر در مقابل زورگویی و یکجانبه گرایی 

آمریکا بایستند.
کارشناسان و تحلیلگران متعددی بر این باورند که حرکت 
آمریکا در شورای امنیت، انزوای بیش از پیش دولت ترامپ 

در صحنه بین المللی را به نمایش خواهد گذاشت.
نمایندگی چین در س��ازمان مل��ل متحد هم در واکنش به 
اظهارات »کل��ی کرافت« نماینده آمریکا در این س��ازمان 

گفته بود حفظ برجام، اجماع جهانی است.
به موجب قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت که در پی توافق 
هسته ای ایران موسوم به برجام به تصویب رسید، ممنوعیت 
تس��لیحاتی ۱3 س��اله ایران در ۲7 مهرماه امسال به پایان 
می رس��د اما دولت ترامپ در پی آن است که مانع از تحقق 

این دستاورد جمهوری اسالمی ایران شود.
نکته قابل تأمل اینکه رویترز به نقل از دیپلمات ها اعالم کرد 
که تالش س��ه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان برای 
جلب رضایت روس��یه و چین به منظور تمدید تحریم های 

تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران موفق نبوده است.
تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت که در سال های ۲۰۰6 
و ۲۰۰7 علیه ایران وضع شد، پس از توافق هسته ای ایران 
مقرر ش��د در تاریخ ۱۸ اکتبر س��ال ۲۰۲۰ مصادف با ۲7 

مهرماه سال ۱399 برداشته شود.

پی��ش از این مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک 
نشست خبری اعالم کرد پیش نویس قطعنامه جدید آمریکا 
برای تمدید تحریم های تس��لیحاتی علیه ایران هفته آینده 

به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
درهمین ح��ال دیپلمات ها به خبرگ��زاری رویترز گفته اند 
که ظاهرا تالش دقیقه آخری س��ه کش��ور اروپایی فرانسه، 
انگلی��س و آلم��ان برای جل��ب رضایت روس��یه و چین به 
منظور تمدید تحریم های تس��لیحاتی س��ازمان ملل علیه 

ایران موفق نبوده است.
یک دیپلمات چینی مستقر در سازمان ملل نیز که رویترز 
نامی از وی نبرده اس��ت در این باره گفت: گسترش تحریم 
تسلیحاتی علیه ایران فاقد مبنای قانونی است و این اقدام، 
تالش ه��ا برای حفظ توافق هس��ته ای )برج��ام( را تضعیف 
می کند و پیش نویس طرح آمریکا نیز هیچ شانس��ی برای 

تصویب نخواهد داشت.
همچنی��ن یک دیپلم��ات اروپایی که به صورت ناش��ناس 

صحبت کرده درباره این اقدام واشنگتن گفت: هدف دولت 
آمریکا پایان دادن به توافق هسته ای با ایران است.

روس��یه و چی��ن صریحاً تاکید کرده اند ک��ه با پیش نویس 
آمری��کا مخالفت خواهن��د کرد. »وان��گ ون بین« یکی از 
سخنگویان وزارت خارجه چین اعالم کرد: ما با فشار آمریکا 
برای گس��ترش تحریم تس��لیحاتی علیه ایران در ش��ورای 
امنیت مخالف هستیم. به نظر می رسد رخدادهایی همچون 
موش��ک باران پایگاه عین االسد توسط س��پاه پاسداران در 
اوایل س��ال جاری میالدی )دی ماه 9۸(، موفقیت ایران در 
قرار دادن ماهواره نور در مدار زمین که اش��راف اطالعاتی 
ای��ران بر منطقه را به  ش��دت تقویت می کن��د و همچنین 
رزمایش بزرگ موشکی-دریایی سپاه پاسداران که موجب 
ش��د نظامیان مس��تقر در پایگاه های آمریکایی در امارات، 
قطر و کویت س��اعاتی را در پناهگاه س��پری کنند، نگرانی 
مقامات آمریکایی از برداش��ته شدن تحریم های تسلیحاتی 

علیه ایران در ماه اکتبر را بیشتر کرده است.
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به تعویق افتادن ارائه قطعنامه ضد ایرانی آمریکا 

سری که به سنگ خورد

تکذیب یک ادعا از سوی موسوی 
س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران خبر منتشر شده 
مبنی بر لغو موقت بخش��ی از تحریم ها را رد ک��رد و این قبیل اظهارات 
را خبرس��ازی های غیرواقعی خواند. س��ید عباس موسوی ضمن رد خبر 
منتشر شده در برخی رسانه ها به نقل از یک منبع ناشناس در خصوص 

لغ��و موقت بخش��ی از تحریم های ب��ه اصطالح غیرهدفمن��د،  این قبیل 
اظهارات را خبرسازی های غیرواقعی خواند که مشخص نیست با چه اهدافی 

صورت می گیرد. وی افزود: اینکه شکس��ت سیاس��ت های تحریمی آمریکا موضوع 
مجادله اروپا و آمریکا باشد، بعید نیست. اما آنچه به جمهوری اسالمی ایران مربوط 
می ش��ود آن اس��ت که تحریم های یکجانبه آمریکا غیرقانونی و ظالمانه هستند و 
براس��اس برجام و قطعنامه ۲۲3۱،  آمریکا موظف اس��ت کلیه تحریم هایی که با 

خروج خود از برجام مجددا اعمال کرده است را لغو و باالاثر کند.  فارس 

دروغ پراکنی نتانیاهو علیه ایران 
 نخست  وزیر رژیم صهیونیستی در ادعایی آتش سوزی های اخیر در جنوب 
مناطق اشغالی به دلیل پرواز بالن های آتش زا از نوار غزه را به ایران نسبت داد. 
بنیامین نتانیاهو ادعا کرد همه بازوهای نظامی ایران از جمله در غزه هزینه 
سنگینی را به دلیل بالن های انفجاری و آتش زا که در روزهای اخیر به سمت 

مناطق اشغالی به پرواز درآمدند، پرداخت خواهند کرد. بیش از 3۵ اتش سوزی 
در فلسطین اشغالی در دو روز گذشته به دلیل پرواز این بالن ها از نوار غزه، ایجاد 

شده است. دو روز پیش منابع خبری گزارش دادند که دست کم در ۲۰ نقطه در جنوب 
سرزمین های اشغالی آتش سوزی روی داده است.  از سوی دیگر، منابع خبری بعداز 
ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در شهرک »سدیروت« در شمال منطقه 
غزه خبر دادند. رسانه های عبری زبان دلیل این انفجارها را برخورد بالن های آتش زا 

که از سمت غزه ارسال شده بود، اعالم کردند. صداوسیما 

طعنه اولیانوف به پامپئو
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در پاسخ به خوشحالی وزیر 
خارج��ه آمریکا از نامه ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس علیه ایران، به 
طعنه از آمریکا خواس��ت از ارسال س��الح به منطقه غرب آسیا دست 

بکشد.
میخائیل اولیانوف در پاس��خ به ذوق زدگی پامپئو در ارتباط با این نامه 

نوشت: الزم است به آمریکا توصیه شود به عنوان اولین گام، از پمپاژ سالح 
به خاورمیانه به ارزش میلیاردها دالر دست بکشد.

وزیر خارجه آمریکا در توییتری نوش��ته بود: کش��ورها در خاورمیانه از خلیج تا 
اس��رائیل از تمدید تحریمهای تس��لیحاتی حمایت می کنند. این برای هر یک از 
آنها بسیار مهم است. عربها و اسرائیلی ها با صدایی رسا دارند صحبت می کنند و 

شورای امنیت باید گوش کند. فارس 

و  زم  ک��ه  همانگون��ه 
ش��ارمهد هم اکنون در 
انتظ��ار اج��رای عدالت 
هستند، افرادی همچون 
و  قاس��می نژاد  ن��ادر، 
بن  طالب لو نی��ز که به 
توصیه ه��ای  واس��طه 
دول��ت  ب��ه  اقتص��ادی 
ترامپ، منجر به آسیب 
اقتص��ادی و امنیتی به 

مردم می شوند، نباید از تحریم و تنبیه در امان باشند.
در س��ال های اخی��ر، جمهوری اس��المی ای��ران تالش 
کرده اس��ت در برابر جن��گ اقتصادی آمری��کا واکنش 
متقابل نش��ان دهد. این واکنش ها می بایس��ت متناسب 
با توانمندی های ایران و نقاط آس��یب پذیر طرف مقابل 
باشد. بررس��ی برخی از موارد نشان می دهد که تناسب 

الزم در این واکنش ها وجود ندارد.
ب��ه عنوان نمونه، یکی از مهمتری��ن واکنش هایی که در 
برابر تصویب قانون کاتس��ا )مقابله با دش��منان آمریکا از 
طری��ق تحریم ها( انجام ش��د، تصویب قان��ون »مقابله با 
نقض حقوق بش��ر و اقدامات ماجراجویانه و تروریس��تی 
آمریکا در منطقه« در مجلس بود. بخش��ی از این قانون 

به تحریم آمریکایی ها مربوط می شود.
اخیرا وزارت امور خارجه با استفاده از این قانون، ریچارد 
گلدبرگ، یکی از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
 FDD .و مش��اور جان بولت��ون را تحریم کرد )FDD(
بنیاد تندرو و دست راستی طرفدار فشار حداکثری علیه 
ایران اس��ت که از سوی صهیونیس��ت ها حمایت شده و 
بس��یاری از توصیه ه��ای آن در دول��ت ترام��پ اجرایی 
می شود. گلدبرگ نیز یکی از اعضای ارشد و تندروی آن 
اس��ت که سابقا مش��اور جان بولتون بوده و در سال های 
اخیر تمرکز ویژه ای بر فشار حداکثری علیه ایران داشته 
اس��ت. گلدبرگ، پس از تحریم، در حس��اب توئیتر خود 
نوش��ت: »من امروز یک نش��ان افتخار تازه کسب کردم: 
تحریم ش��دن توس��ط ایران به خاط��ر هماهنگ کردن 

کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ.
مطاب��ق قانون »مقابل��ه با نقض حقوق بش��ر و اقدامات 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه«، افرادی که 
از سوی وزارت امور خارجه تحریم می شوند، اموالشان در 
ایران توقیف شده و حساب های ریالی آنها متوقف خواهد 
ش��د. اما مقامات آمریکایی از جمله ریچارد گلدبرگ چه 
می��زان اموال و دارایی در قلم��رو قضایی ایران دارند که 

بتوان آنها را مصادره و توقیف کرد؟

دلیل  به  آمریکایی ه��ا 
اقتص��اد و ارز جهان��ی 
ام��کان  )دالر(،  خ��ود 
تحریم افراد و نهادهای 
را  دیگ��ر  کش��ورهای 
حقیق��ت  در  دارن��د. 
نظ��ام تحریم��ی برای 
آمریکا در بس��یاری از 
معنا  جهان  کشورهای 
دارد. اما ایران به دلیل 
محدودیت ه��ای اقتصادی، تنها زمانی می تواند از تحریم 
علیه دیگران استفاده کند که هدف تحریمی، منافعی در 

داخل کشور داشته باشد.
لذا اگر قرار اس��ت در بنیاد تندروی FDD کسی تحریم 
شود، اولویت با ایرانیان عضو این بنیاد است که در فشار 
حداکثری علیه مردم کش��ورمان با دش��من همدس��ت 
ش��ده اند. با وجود اینکه بسیاری از این افراد سال هاست 
از کش��ور خارج شده اند، اما تحریم و تهدید آنها می تواند 
آثار روانی بیشتری )نسبت به آمریکایی ها( داشته باشد.

یک��ی از مهمترین مهره ه��ای ایرانی FDD که می تواند 
مورد ه��دف تحریم��ی وزارت امور خارج��ه و نهادهای 
امنیتی قرار بگیرد، »علیرضا نادر« است. نادر عضو ارشد 
بنی��اد دفاع از دموکراس��ی ها )FDD( اس��ت و پیش از 
آن حدود ده س��ال در اندیش��کده رند مش��غول فعالیت 
بوده اس��ت. وی صرفا یک پژوهش��گر نبوده و با نفوذ در 
حاکمی��ت آمریکا، در وزارت خزان��ه داری، وزارت دفاع، 
وزارت خارجه و ش��ورای امنیت ملی این کشور مشغول 
توطئه علی��ه هموطنان خود بوده اس��ت. همچنین وی 
در دانشگاه جرج واش��نگتن تدریس می کند، در کنگره 
به ایراد س��خنرانی می پردازد و به دلیل تس��لط کامل به 
زبان مادری )فارسی(، یکی از مشتریان فعال رسانه های 
فارسی زبان اس��ت. گزینه دیگر، بهنام بن طالب لو است 
که در بنیاد FDD علیه ایران با دولت ترامپ همدستی 
می کن��د. طالب ل��و در جلس��ات اس��تماع کنگ��ره برای 
افزایش اثرگذاری تحریم علیه ایران شرکت می کند و با 

سلطنت طلب ها و رضا پهلوی نیز ارتباط دارد.
همانگونه که روح اهلل زم و جمش��ید ش��ارمهد، به دلیل 
آسیب های  امنیتی که به کشور وارد کرده اند، هم اکنون 
در انتظار اجرای عدالت هس��تند، افرادی همچون نادر، 
قاس��می نژاد و بن  طالب لو نیز که به واس��طه توصیه های 
اقتص��ادی به دولت ترامپ، منجر به آس��یب اقتصادی - 
امنیتی به مردم می شوند نباید از تحریم و تنبیه در امان 

باشند. فارس 

اس��تعفای رئیس کارگروه ویژه اقدام ایران در کاخ سفید 
زنگ خطر شکست فش��ار حداکثری علیه ملت ایران را 

به صدا در آورد.
مای��ک پومپئو وزی��ر امورخارجه آمریکا س��رانجام خبر 
اس��تعفای برایان ه��وک، نماینده س��ابق آمریکا در امور 
ای��ران را تایید کرد. پمپئو این خبر را درحالی تایید کرد 
که پیش از این ش��ایعات مان��دن یا نماندن هوک بر این 
س��مت، در فضای مجازی منتشر ش��ده بود، انتشار خبر 
قطعی اس��تعفای هوک موجی از واکنش ها را در فضای 

بین الملل به راه انداخت.
برای��ان هوک در تیم دول��ت فعلی ای��االت متحده مغز 
متفک��ر راه اندازی کارزار فش��ار حداکث��ری علیه مردم 
ایران بود، او در سپتامبر سال ۲۰۱9 میالدی به کاپیتان 
هندی نفتکش آدریان دریا پیشنهاد کرده بود تا در ازای 
چندی��ن میلی��ون دالر، این نفتکش عازم س��وریه را به 
کشوری ببرد که آمریکا بتواند آن را توقیف کند هرچند 

او در این تالش خود ناکام ماند.
یکی از ش��دیدترین و ویژه ترین ابزار های تحریمی دولت 
ترامپ، فش��ار بر مردم ایران اس��ت؛ فش��ار حداکثری که 
برایان هوک هس��ته مرکزی آن را در کاخ سفید به عنوان 
رئی��س کارگروه وی��ژه اقدام ایران تش��کیل می داد، یکی 
از سیس��تم های مهم برای اعمال فش��ار بر مردم ایران به 
حساب می آید. سیستمی که او بازیگردانی آن را بر عهده 
داشت. اعمال و تهدید شرکت ها و کشور های همکار ایران، 
آن ها را از هم��کاری با تهران منع می کند، قطع صادرات 
نفت ایران، جلوگیری از دسترس��ی کش��ورمان به شبکه 
معامالت بانکی و پولی، به راه انداختن تب ایران هراس��ی 
ناشی از پایان محدودیت تحریم تسلیحاتی ایران در سال 
آینده، تنها بخش��ی از سیاست فشار حداکثری واشنگتن 
علیه مردم ایران بوده اس��ت. دالیل تصمیم برایان هوک 
درباره خروج از دولت ترامپ هر چه که باشد، شکست های 
واشنگتن در سیاست خارجی و به خصوص در قبال ایران 
را نمی توان در آن بی تأثیر دانست. روزنامه واشنگتن پست 
در تحلیل��ی اخیراً مس��ئله این اس��تعفا را حت��ی فراتر از 
تصمیم ش��خصی هوک دانسته و نوشته که دولت ترامپ 
با کنار گذاشتن برایان هوک به دنبال آن است شکست ها 

در قبال ایران را به او نسبت دهد.
اما این سیاست فشار حداکثری دیر زمانی است که برای 
ملت ایران ناکارآمد و شکست خورده است. ایاالت متحده 
این کارزار فش��ار حداکثری را علیه ایران راه اندازی کرد 
تا از آن س��ود کس��ب کند، اما این اقدام نه تنها صورت 
نگرفت بلکه حاال این روز ها زنگ خطر شکست این طرح 

در کاخ سفید به صدا در آمده است.
حسن عابدینی کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو 
با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه طرح 
سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است 
گفت: با توجه به اینکه کمتر از سه ماه دیگر  به برگزاری 
ریاس��ت جمهوری آمریکا باقی مانده است، این تغییر بی 
تردید نش��ان دهنده ناکار آمدی سیاست فشار حداکثری 
علیه مردم ایران اس��ت. با کنار گذاش��تن برایان هوک از 
سمت نمایندگی امور ایران در آمریکا، وزارت امورخارجه 
ایاالت متحده، الیوت آبرامز را برای این پست انتخاب کرد. 
آبرامز از دسته سیاستمداران کهنه کار آمریکایی است که 
سیاست هایش در کشوری مانند ونزوئال شکست خورده و 
همچنین این ش��خص سابقه جنایت های جنگی و کشتار 
دس��ته جمعی در کشور هایی مانند السالوادور، نیکوالس، 
نیکاراگوئه را دارد. فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در مورد کارنامه سیاه 
آبرامز گفت: منصوب کردن الیوت آبرامز به این سمت نشان 
دهنده زیر پاگذاشتن ش��عار حمایت از حقوق بشر توسط 
آمریکایی اس��ت، زی��را این فرد از جمله افرادی اس��ت که 
جزء چهره های جانی در س��طح جهان اس��ت. این شخص 
اگر مس��ئول پرونده ایران باشد، قطعا سیاست هایشان در 
این زمینه هم همانند س��ایر سیاس��ت ها شکست خواهد 
خورد. دنی ش��او کارشناس مس��ائل بین الملل در آمریکا 
در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد 
جایگزین ش��دن الیوت آبرامز به جای برایان هوک گفت: 
الیوت آبرامز فردی جنگ طلب اس��ت و در دوره ریاست 
جمه��وری جورج بوش ه��م اقداماتی بر ض��د جمهوری 
اسالمی ایران انجام داده بود، همچنین وی دور دوم جنگ 
با عراق را شروع کرده بود و این فرد اکنون باید در زندان 

باشد نه نماینده آمریکا در امور ایران.
این کارشناس آمریکایی مسائل بین الملل در مورد ترامپ 
و ادامه این فش��ار های حداکثری گفت: نباید فکر کنیم با 
رفتن ترامپ هم شرایط عوض و وضعیت بهتر می شود؛ جو 
بایدن هم خیلی درباره جنگ با کسانی که خوشان دشمن 
خطابشان می کنند صحبت می کند، اصال چرا ما باید یک 
بودج��ه ۱4۰ ملیارد دالری را برای جنگ قرار دهیم. قطار 
فشار حداکثری دولت آمریکا با برایان هوک هم نتوانست 
مل��ت ایران را از حرکت باز دارد،  با روی کار آمدن س��ایر 
افراد هم این اقدام میس��ر نخواهد ب��ود. الیوت آبرامز هم 
که پرونده سیاه تری نسبت به سایر مقامات آمریکایی در 
خرابکاری در کش��ور های گوناگون جهان دارد هم خوابش 

برای این ملت تعبیر نخواهد شد. باشگاه خبرنگاران 
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