
اس��تاد روابط بین الملل و مدیر موس��س برنام��ه مطالعات 
اس��امی دانش��گاه »دالور« آمریکا معتقد اس��ت که دونالد 
ترامپ و جو بایدن درباره رژیم صهیونیستی تا حد زیادی با 

هم اشتراک نظر دارند.
از نظ��ر محمد عبدالمقت��در خان مواضع دونال��د ترامپ و 
جو بایدن در قبال رژیم صهیونیس��تی به هم شبیه است و 
پیروزی بایدن در انتخابات، تنها س��بب تغییرات ظاهری و 

جزئی در سیاست های خاورمیانه ای آمریکا می شود.
یادداشت این عضو موسس و مدیر برنامه مطالعات اسامی 
دانش��گاه دالور آمریکا طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ با این 
عنوان منتشر شده است: طرح بایدن برای احیای مذاکرات 
با ای��ران می تواند خاورمیانه را آرام کن��د اما او و ترامپ در 

مورد اسرائیل تا حد زیادی اشتراک نظر دارند.
او در وبگاه کانورسیش��ن نوش��ت: اخیرا وقتی طالبان ابراز 
امیدواری کرد که دونالد ترامپ در دور دوم انتخابات پیروز 
ش��ود چرا که او نظامیان ایالت متحده را از افغانستان خارج 

خواه��د کرد، ی��ادآور این نکت��ه بود که انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ۲۰۲۰ ایاالت متحده تاثیرات بزرگی بر خاورمیانه 

و در نتیجه برای امنیت ملی آمریکا خواهد داشت.
به باور این تحلیلگر روابط بین الملل، مسائل سیاست خارجی 
به ندرت در دستور کار امسال رای دهندگان انتخابات آمریکا 
قرار دارد و همه گیری ویروس کرونا، مش��کات اقتصادی و 
نژادپرستی س��اختاری بر دس��تور کاراین رقابت انتخاباتی 
مسلط ش��ده است. استاد دانش��کده علوم سیاسی و روابط 
بین الملل دانشگاه دالور ادامه داد: با این حال، نقش جهانی 
ایاالت متحده هم روی برگه های رای انتخابات )سوم( نوامبر 
وجود دارد. ترامپ موضع و چشم انداز"اولویت اول آمریکا" 
را دارد ک��ه طبق آن منافع آمریکا به طرزی محدود تعریف 
می شود و این موضوع مهمتر از کمک به حفظ نظم جهانی 
است. بایدن که دهه ها سابقه کار در زمینه سیاست خارجی 
ش��امل ریاس��ت کمیته روابط خارجی مجلس سنا است را 
دارد، خواهان احیای جایگاه بین المللی ایاالت متحده است. 
عبدالمقتدر خان معتقد است: پیروزی بایدن به طرزی قابل 
توجه سیاس��ت خارجی ایاالت متح��ده را تغییر خواهد داد 
ام��ا تحقیقات من درباره موضع ایاالت متحده در خاورمیانه 
به م��ن می گوید که تعام��ل واقعی ایاالت متح��ده در این 
منطقه ش��اید فقط با تغییرات ساختگی و جزئی پیدا کند. 
این تحلیلگر روابط بین الملل و اس��تاد دانش��گاه در آمریکا 
در بخش مربوط به سیاس��ت ترامپ در خاورمیانه نوش��ت: 
ترامپ ب��ا وعده مهار کردن ایران، پای��ان دادن به داعش و 
منعقد کردن "معامله قرن" بین اس��رائیل و فلسطینیان به 

منصب ریاس��ت جمهوری رس��ید اما هیچ استراتژی کانی 
را ب��رای خاورمیان��ه در پیش نگرفته اس��ت.  وی ادامه داد: 
»امروز اما ایران جس��ارت بیش��تری پیدا کرده است، هیچ 
توافق صلحی بین اسرائیل و فلسطین وجود ندارد و به رغم 
ادعاه��ای ترامپ، داعش همچنان وجود دارد. ترامپ ایاالت 
متحده را از توافق بین المللی سال ۲۰۱5 برجام خارج کرد؛ 
توافقی که برنامه هس��ته ای ای��ران را در ازای رفع تحریم ها 
محدود می کرد اما احیای تحریم ها نتوانست نفوذ منطقه ای 
دولت ای��ران را کاهش دهد و همچنی��ن اقدامی در جهت 

تغییر رژیم در ایران صورت نداد.
به باور این تحلیلگ��ر، تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران و 
سیس��تم بانکی این کشور، تا حد زیادی تنها دارد با کاستن 
از ارزش پ��ول ایران، زندگی را برای م��ردم عادی ایران در 

برهه همه گیری ویروس کرونا سخت تر می کند.
استاد دانش��کده علوم سیاس��ی و روابط بین الملل دانشگاه 
دالور افزود: یک موضوع منس��جم در سیاست خاورمیانه ای 
ترامپ، اس��رائیل است. ترامپ قویا حامی تشدید مخالفت با 
ایران و اتخاذ سیاس��تهای تهاجمی در قبال اراضی اشغالی 
اس��رائیل در کرانه باختری و غزه است و همچنین از موضع 
چندین دهه ای سیاس��ت ای��االت متحده درباره اورش��لیم 
)بیت المقدس( پایتخت اس��رائیل کنار کش��ید و س��فارت 
ای��االت متحده را از تل آویو منتقل کرد. این تغییر رویکرد، 
کشورهای اس��امی در مناطق مختلف خاورمیانه و فراتر از 
آن را عصبان��ی کرد و عما امیدها درباره صلح با اس��رائیل 
را از بی��ن برد. وی تصریح کرد: کاخ س��فید ترامپ با عادی 

س��ازی روابط بین اسراویل و دو کشور عربی امارات متحده 
عربی و بحرین، یک پیروزی دیپلماتیک برای خودش ثبت 
ک��رد. این پیروزی از منظر عددی با دس��تاوردهایی که در 
مجموع بیل کلینتون و جیمی کارتر روسای جمهور پیشین 
در خاورمیانه کس��ب کردند، برابری می کن��د: کارتر روابط 
اس��رائیل با مصر و کلینتون روابط اسرائیل با اردن را عادی 
س��ازی کرد اما منتقدان معتقدند که در فقدان یک راه حل 
منصفانه در برابر خواسته های فلسطینیان برای داشتن یک 
کش��ور مس��تقل، صلح واقعی )تل آویو( با کشورهای عربی 

ممکن نیست.
این کارش��ناس روابط بین الملل ادامه داد: بایدن با نگارش 
یک یادداشت در سی ان ان وعده بازگشت به توافق هسته ای 
۲۰۱5 ایران داد . نوشت که از طریق همکاری بیشتر امکان 
آن وجود دارد که ایران صلح طلب تر ش��ود. بازگشت به این 
تواف��ق که ای��االت متحده، چین، روس��یه و چندین قدرت 
اروپایی آن را امض��ا کردند می تواند روی بهبود همکاری  از 
هم پاش��یده ش��ده ایاالت متحده با این کش��ورها هم تاثیر 
بگذارد. به باور او، البته تعامل بیش��تر ب��ا ایران می تواند به 
رواب��ط ایاالت متحده با عربس��تان س��عودی آس��یب بزند، 
روابط��ی که تح��ت رهبری جرد کوش��نر داماد و مش��اور 
خاورمیانه ترامپ نزدیک تر و قوی تر ش��ده اس��ت وی ادامه 
داد: بای��د همچنین باید با یک تح��ول جدید در خاورمیانه 
کلنجار ب��رود: ترکیه که هم اکنون در س��وریه، عراق، قطر 
و لیب��ی حضور نظامی دارد. ترامپ تا حد زیادی با ادعاهای 
منطقه ای رو به گسترش ترکیه مدارا کرده است. فارس 

گزارش
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خدایاری در گفت وگو با سیاست روزمطرح کرد  

ایران از روند صلح به رهبری افغانستان حمایت می کند
رئیس ش��ورای عالی مصالحه افغانس��تان پس از بازگشت به کابل اظهار 
داش��ت که ایران از روند صلح با رهبری و مدیریت افغانس��تان حمایت 
همه جانب��ه می کن��د. عبداهلل عبداهلل گفت: س��ران جمهوری اس��امی 
موفقیت صلح را در کش��ور، به س��ود منطقه و جهان می دانند و از روند 

صلح با رهبری و مدیریت افغانستان حمایت همه جانبه می کنند. این سفر 
در ادامه س��فرهای منطقه ای عبداهلل برای جلب حمایت کش��ورهای منطقه 

از تاش ه��ای صل��ح صورت گرفت و در این س��فر رئیس ش��ورای عالی مصالحه 
افغانس��تان با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس، وزیر نیرو و رئیس 
کمیس��یون مشترک اقتصادی ایران-افغانس��تان و دبیر شورای امنیت ملی ایران 
دیدار کرد و درباره روند صلح افغانستان، مذاکرات دوحه و همکاری های دوجانبه 

میان دو کشور بحث و تبادل و نظر صورت گرفت. فارس 

توافق صلح امارات و اسرائیل به مقابله با ایران کمک می کند
وزیر خزانه  داری آمریکا که به امارات سفر کرده است، گفت توافق صلح 
میان ابوظبی و تل آویو به مقابله با ایران کمک می کند. استیو منوشین 
گفت: توافق میان امارات و اس��رائیل توانایی مقابله با فعالیت های ایران 
را فراه��م می کند آن ه��م در زمانی که رئیس جمه��ور دونالد ترامپ 

ب��رای ایجاد ثبات در منطقه تاش می کند. منوش��ین در ادامه با ادعای 
اینک��ه توافق میان ابوظبی و تل آویو برای دو طرف منعفت به همراه خواهد 

داشت،  گفت که واشنگتن چشم انتظار همکاری با ابوظبی و تل آویو است. شبکه 
سی.ان.ان نیز با پوشش بخشی از اظهارات وزیر خزانه اری آمریکا گزارش داد که 
منوشین با اشاره به توافق صلح میان ابوظبی و تل آویو گفته است که این توافق 
آنها را قادر خواهد س��اخت در مقابل آنچه نفوذ بد ایران خواهد ش��ده است،  به 

صورت متحد ایستادگی کنند. باشگاه خبرنگاران 

گستاخی وزیرخارجه آمریکا علیه ایران 
وزیر امور خارجه آمریکا درباره کش��ورهایی که با شرکت کشتیرانی ایران 
فعالیت تجاری انجام دهند، اظهاراتی تهدید آمیز را مطرح کرد.مایک پمپئو 
در پی تحریم هایی که این کشور بر چند نهاد و فرد چینی و هنگ کنگی 
به خاطر داشتن ارتباط با خطوط کشتیرانی ایران اعمال کرد، نوشت: ما 

امروز نهادها و افراد مس��تقر در کشورهای اصلی چین و هنگ کنگ را به 
دلیل ارتباط با خطوط کشتیرانی ایران که به خاطر )تهدیدات( در زمینه اشاعه 

تحریم ش��ده اند، تحریم کردیم. پمپئو اظهاراتی تهدید آمیز را مطرح کرده و گفت: 
هشدار ما واضح است: اگر با شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران یا شعبه های 
آن فعالیتی انجام دهید،  در خطر تحریم های آمریکا قرار می گیرید. گفتنی است؛ 
دولت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بیشترین تحریم ها را علیه ملت ایران اعمال 

کرده ایت و همچنان بر طبل دشمنی با کشورمان می کوبد. صداوسیما 

فعال رس��انه ای و کارش��ناس مس��ائل بین الملل با 
عنوان اینکه بازخورد و پوش��ش زوایای روشنگرانه 
انتخابات امری��کا و اظهاراتی که در مورد جمهوری 
اسامی از سوی دو کانداید صورت می گیرد، نباید 
از دید رس��انه ملی پنهان بماند، گفت: شبکه پرس 
تی وی می تواند حتی به عنوان منبعی برای تامین 

خوراک خبری رسانه های داخلی ایران باشد.

زهی��ر اصفهانی ب��ا عنوان اینکه بازخورد و پوش��ش 
زوایای روشنگرانه انتخابات امریکا و اظهاراتی که در 
مورد جمهوری اس��امی از سوی دو کانداید صورت 
می گیرد نباید از دید رسانه ملی پنهان بماند، گفت: 
شبکه پرس تی وی می تواند حتی به عنوان منبعی 
ب��رای تامین خوراک خبری  رس��انه های داخلی ما 
کارکرد یابد. این ش��بکه ضمن پخش این مناظره ها 
باید ب��ه تحلیل آن ها بپردازد، اگ��ر واقعا این کار را 
انجام دهدف با پخش زنده مناظرات امریکا و از همه 
مهم تر اطاع رس��انی از وضعی��ت انتخابات داخلی 
امریکا می تواند تصویر ش��فافی از پش��ت پرده کریه 
نظام سیاس��ی امریکا را نش��ان دهد و اصا خود این 
مناظره های انتخاباتی و افشا گری ها و لجن پراکنی 
های��ی که نامزدها نس��بت به هم انج��ام می دهند، 
وسیله و مستمسک بس��یار خوبی است جهت بهره 

برداری تبلیغی رسانه های داخلی ما تا بتوانند پرده 
تزویر و پش��ت پرده کریه و زش��ت و دروغین ظاهر 

دموکراسی مآب امریکا را به جهانیان نشان دهند. 
وی با توجه به ش��رایط فعلی که کش��ورهای خلیج 
ف��ارس یکی پس از دیگری خود را سرس��پرده رژیم 
غاصب قدس می کنند، درباره موضع گیری ش��بکه 
العالم و الکوثر به عنوان دو شبکه عربی زبان معاونت 
برون م��رزی گفت: نکته ای که واقع��ا به آن خیلی 
تاکید دارم پخش مس��تند های خبری ولی کامل و 
جامع و مختصر در مورد مس��ائل سیاسی گذشته و 
حال کشورهای منطقه  است، اگر ما بخواهیم در این 
زمینه تاش بهتری کنیم و اثر گذاری داشته باشیم 
نباید اجازه دهیم که دش��من از غفلت و فراموش��ی 
جامعه جهانی در مورد بعضی از اتفاقات و تاریخی که 

اتفاق افتاده سوء استفاده کند.  پرس تی وی

  یک فعال رسانه ای: 
پرس تی وی باید به 

منبع خبری برای رسانه های 
داخلی تبدیل شود

استاد روابط بین الملل در آمریکا: 

مواضع بایدن و ترامپ درباره اسرائیل، مشترک است

رویکرد دولت احتمالی بایدن در 
همسویی با اروپا در قبال ایران

یک دیپلمات اروپایی مدعی شد که دولت احتمالی 
بایدن اتحاد نزدیکی با اروپا بر س��ر روابط با روسیه 

و ایران نخواهد داشت.
 روزنام��ه فایننش��ال تایم��ز در گزارش��ی درب��اره 
سیاس��ت های جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات 
ص��ورت  در  آمری��کا   ۲۰۲۰ جمه��وری  ریاس��ت 
پیروزی اش در انتخاب��ات،  به نقل از یک دیپلمات 
اروپایی نوش��ت: احتماال دولت بایدن اتحاد نزدیک 
و همس��ویی با اروپا بر س��ر روابط با روسیه و ایران 
نخواهد داشت.  فایننشال تایمز همچنین به تمایل 
بایدن برای بازگش��ت به توافق هسته ای در صورت 

بازگشت ایران به پایبندی کامل اشاره کرد. 
ای��ن روزنامه همچنی��ن در تحلیل دیگری اش��اره 
ک��رد: سیاس��ت خارجی بایدن اتکای جنگ س��رد 
را دوباره بر بازدارندگی خواهد گذاش��ت اما با یک 
تغییر قرن بیست و یکی در آن، بازدارندگی در برابر 
جماهیر شوروی بیشتر در مورد موضوع موشک ها 
بود. موش��ک ها امروزه هم اهمیت دارند اما اکنون 
بازدارندگی باید متناس��ب با تاکتیک های انتخابی 
رقبا به ویژه چین و روسیه و البته ایران و کره شمالی 
باش��د. جو بایدن نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا پیش از این در تاریخ ۲۴ ش��هریور ماه در 
یادداش��تی با انتقاد از سیاس��ت های رئیس جمهور 
فعلی آمریکا در برابر ای��ران، رویکردهایی که خود 
در ص��ورت پیروزی در انتخاب��ات در برابر ایران در 
پیش خواه��د گرفت را با مطرح ک��ردن ادعاهایی 

علیه کشورمان تشریح کرد.
بر اس��اس گزارش پایگاه اینترنتی ش��بکه سی.ان.

ان، ج��و بایدن نام��زد دموکرات انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری ۲۰۲۰ آمری��کا در یادداش��تی درب��اره 
سیاس��ت خارج��ی دونال��د ترامپ رئی��س جمهور 
آمری��کا در زمینه ایران با مطرح ک��ردن ادعاهایی 
علیه ایران نوشت که وقتی که دونالد ترامپ رئیس 
جمهور شد قول  توافقی بهتررا برای محدود کردن 
برنامه هس��ته ای ایران داد و متعهد شد که ایران را 
تحت فش��ار قرار دهد تا رفتار خصومت آمیز ایران 
در خاورمیان��ه را متوقف کند ک��ه این ها هم مانند 
بس��یاری دیگر از وعده ه��ای رئیس جمهور ترامپ 
فقط حرف هایی پوچ بودند. او در عوض سیاس��تی 
را کنار گذاشت که در تامین امنیت آمریکا کارآمد 

بود و این شدت خطر را بیشتر کرده است. 
ادعای رفتار خصومت آمیز ایران در منطقه در حالی 
از سوی بایدن مطرح شده که ایران همواره از تعامل 
با کشورهای منطقه استقبال کرده و در تاش برای 
ایجاد صلح و امنیت در خاور میانه بوده و در برخی 
کشورها نیز به دعوت دولت هایشان حضور مستشاری 
داشته اس��ت. بایدن در این یادداشت ادامه داد: ماه 
اخیر ثابت کرد که سیاس��ت ترامپ در زمینه ایران 
شکستی خطرناک است. او در سازمان ملل نتوانست 
حمایت حتی یکی از نزدیک ترین متحدان آمریکا را 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران جلب کند. 
س��پس ترامپ سعی کرد تحریم هایی یک جانبه را 
بر ایران اعمال کند تا سرانجام تمام اعضای شورای 
امنیت به طور مجازی متحد ش��وند و طرحش را رد 
کنند.  اکنون گزارش ها حاکی از آنند که ایران ۱۰ 
برابر مقدار اورانیوم غنی ش��ده در زمانی که باراک 
اوباما سمت ریاست جمهوری را ترک گفت،  ذخایر 

اورانیم غنی شده دارد.
این نامزد دموکرات در بخش��ی دیگر از یادداشتش 
با تش��ریح این ک��ه خروج یک جانب��ه دولت فعلی 
آمری��کا آن را به انزوا کش��انده و تن��ش ها با ایران 
را افزایش داده اس��ت و همچنی��ن با مطرح کردن 
این ادعا که در نتیجه عملکرد ترامپ، ایران اکنون 
برای دست یافتن به یک ساح هسته ای در مسیر 
کوتاه تری قرار گرفته اس��ت، رویکرد های خودش 
به عنوان رئیس جمهور احتمالی آمریکا نس��بت به 
ایران را برشمرده و تشریح کرد.  او نوشت که ابتدا 
سرس��ختانه متعهد خواهد شد که مانع دست یابی 

ایران به یک ساح هسته ای شود.
اظه��ارات بایدن مبنی بر تاش ب��رای جلوگیری از 
دس��تیابی ایران به ساح هس��ته ای در حالی مطرح 
شده است که مقامات کشورمان همواره تاکید کرده اند 
ساخت ساح هسته ای در دکترین دفاعی ایران هیچ 
جایی نداشته و نخواهد داشت. بایدن اظهار کرد که 
دوم این که روش قابل اطمینانی را برای بازگشت به 
دیپلماس��ی به ایران پیشنهاد خواهم داد.  اگر ایران 
به پایبندی جدی به توافق هسته ای بازگردد آمریکا 
به عنوان نقطه آغازی برای تداوم مذاکرات به توافق 
هسته ای باز می گردد.  ما با متحدانمان برای تقویت 
و تمدید مقررات توافق هس��ته ای همکاری خواهیم 
کرد و دیگر مسائل نگران کننده را نیز مورد بررسی 

قرار خواهیم داد.  ایسنا 

از نگاه دیگران

پشت کردن به آمریکا، برای 
توانمند کردن ظرفیت های داخلی 

hoda.bazrafshan@gmail.com

هدی  دهقان  بذرافشان       

کارشناس مسائل سیاست خارجی با تاکید بر اینکه رویکرد 
دشمنی، ستیزه جو و اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت 
ایران در میان روس��ای جمهور آمریکا چه دموکرات و چه 
جمهوری خواه به یک اعتیاد تبدیل شده است و برای ملت 
ایران هیچ فرقی نمی کند که دونالد ترامپ در کاخ س��فید 
بماند ی��ا جوبایدن بیاید تاکید کرد؛ بای��د بر روی تولید و 
توانمند کردن اقتص��اد با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی 
جهت اعتای نام کشورمان قدم برداشته و ریسک سرمایه 

گذاری در این دوران را به حداقل برسانیم.
در آس��تانه انتخابات آمریکا صحبت هایی ش��نیده می شود 
از اینک��ه ایران به دنبال بر س��ر کار آم��دن دموکرات ها در 
کاخ س��فید است؛ عمده این اظهارات از سوی حزب مقابل 
یعنی جمهوری خواهان مطرح می ش��ود، در مقابل مقامات 
کشورمان بار ها اعام کرده اند برای جمهوری اسامی ایران 

تفاوتی ندارد چه کسی در کاخ سفید به ریاست برسد.
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا در ۳ نوامبر 

۲۰۲۰ مصادف با ۱۳ آبان ۱۳۹۹ برای انتخاب رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا برگزار خواهد شد؛ اکنون دونالد ترامپ 
نامزد جمهوری خواهان و جو بایدن نامزد دموکرات هاست.

۴۲ سال اس��ت که رویکرد رژیم استکباری آمریکا در قبال 
ملت ایران خصمانه وبا اعمال بیشترین تحریم ها و فشارها 
همراه بوده است، چه جمهوری خواه بر مسند قدرت باشد و 
چه دموکرات ها، هرکدام تنها به شیوه خود بر طبل دشمنی 

با ملت ایران نواختند. 
در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر از حزب دموکرات، 
طرح حمله نظامی به طبس صورت گرفت که البته شکست 
خ��ورد، در زم��ان بیل کلینت��ون تحریم ه��ای ظالمانه ضد 
حوزه ه��ای ان��رژی یعنی نفت و گاز ایران اعمال ش��د و در 
زم��ان ب��اراک اوباما هم تحریم های فلج کنن��ده علیه ایران 
مطرح ش��د. در زمان ریاس��ت جمهوری، ح��زب جمهوری 
خواهان در آمریکا مانند جورج بوش پس��ر، جورج بوش پدر 
و دونالد ترامپ هم همان سیاست دموکرات ها در قبال ایران 
در پیش گرفته ش��د، با این تف��اوت که دموکرات ها معموال 
دس��ت چدن��ی خود را زی��ر یک دس��تکش مخملی پنهان 
می کردن��د، اما در دوران جمه��وری خواهان این موضوع به 
صورت علنی تر و با بیانی سخت تر مطرح می شد، وگرنه هیچ 
تفاوت��ی در ماهیت این دو این دو حزب وجود ندارد. همان 
طور که رهبر انقاب اس��امی نیز فرمودند؛ هیچ اعتمادی 
ب��ه آمریکایی ها نداری��م و در نهایت هر یک از این دو نامزد 
انتخابات آتی در آمریکا بر مس��ند ریاس��ت جمهوری تکیه 

بزنند، سیاستش��ان همان سیاست قبلی است و فقط شاید 
شاهد تغییر در نوع ادبیاتشان باشیم. 

معامله دو سر برد ایران 
رضا خدایار کارشناس مسائل سیاست خارجی در خصوص 
انتخابات پیش روی آمریکا گفت: قطعا این روزها اکثر نگاه 
ه��ای بین المللی ب��ه کارزار انتخاباتی آمریکاس��ت چرا که 
ه��ر دو گزینه احتمالی مذکور دیدگاه��ا و نظرات به ظاهر 
متفاوت��ی از هم دارند ام��ا، در باطن هم��ان فرمایش مقام 
معظم رهبری بود که فرمودند هیچ اعتمادی به آمریکایی ها 
نداریم و در نهایت هر یک از این دو هر یک از این دو نامزد 
انتخابات آتی در آمریکا بر مس��ند ریاس��ت جمهوری تکیه 
بزنند، سیاستش��ان همان سیاست قبلی است و فقط شاید 

شاهد تغییر در نوع ادبیاتشان باشیم. 
وی با تاکید بر اینکه در این کارزارانتخاباتی به نظر می رسد 
گروه دیپلماسی کشور و همچنین کارشناسان اقتصادی، با 
تحلیل دقیق و بررس��ی کارشناسانه از این می توانند کارزار 
گل آلود ش��اه ماهی صید کنند، تصریح کرد: با برنامه ریزی 
دقیق و رایزنی های دیپلماتیک با کشورهای دوست و رابط  
ب��رای هر یک از ای��ن نامزدها می توانن��د برنامه مدونی را 

پیش بینی و از همین ابتدا و بر پایه بی اعتمادی به غرب، 
س��از کار مناس��ب برای مهار تورم و هیجان تورمی بعد از 

انتخابات آمریکا را پیش بینی کنند. 
خدایار در خصوص تاثیرات حضور هر یک از این نامزدها در 
بازار ارز و اقتصاد کشورمان بیان داشت: در صورتی که جو 
بایدن رئیس جمهور آمریکا شود شاهد سقوط هیجانی ارز 
نخواهیم بود و بعید می دانم سیاست های بانک مرکزی در 
ش��رایط کنونی که شاهد کمبود منابع ارزی هستیم ریزش 
قیمت ارز باش��د بلکه باید شاهد کاهش منطقی قیمت ارز 

باشیم تا بتوان بازار ملتهب آن را کنترل کنیم 
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه اگ��ر دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
ای��االت متحده باقی بماند می توان با گس��ترش عرضه ارز 
در صراف��ی ها و همچنین نگاه ت��ک نرخی کردن ان، مانع 
از افزایش هیجانی قیمت ارز باش��یم، خاطرنشان کرد: بهتر 
اس��ت س��رمایه گذاران در این زمینه با توج��ه به رویکرد 
اقتصاد مقاومتی  بیش��تر روی منابع داخلی از قبیل تولید 
و مسکن و همچنین بورس سرمایه گذاری کنند تا بتوانیم 
ب��ا همدلی و یک هدف مش��ترک جهت اعت��ای نام ایران 
قدم برداش��ته و ریسک سرمایه گذاری در این دوران را به 

حداقل برسانیم.


