
داالن صلح؛ طرح ابتکاری به منظور 
برقراری صلح در منطقه قفقاز

داالن صلح چهار کش��ور ای��ران، ترکیه، جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان را به یکدیگر متصل خواهد 
کرد و موجب س��هولت در تردد و سرعت بخشیدن 

به تبادل کاال و خدمات خواهد شد.
سید محمدرضا دماوندی و شعیب بهمن تحلیلگران 
مس��ائل قفقاز هفته گذشته در گفتوگویی مشترک 
پیشنهادی تحت عنوان »داالن صلح« را به منظور 

برقراری صلح در منطقه قفقاز مطرح کردند.
این دو کارشناس در گفت وگویی جزئیات بیشتری 

از این طرح را بازگو کردند.
بر اس��اس این طرح پیش��نهادی که روز شنبه ۲۳ 
آبان ماه در مؤسسه راهبرپژوهان جهان معاصر و با 
هدف تثبیت و پایداری صلح در منطقه قفقاز مطرح 
شد، یک داالن، چهار کشور ایران، ترکیه، جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان را به یکدیگر متصل خواهد 
کرد که موجب سهولت در تردد و سرعت بخشیدن 

به تبادل کاال و خدمات خواهد شد. 
داالن پیش��نهادی موس��وم به داالن صلح در محل 
تالقی مرزهای ایران، ترکیه، ارمنستان و جمهوری 
خودمخت��ار نخجوان به طول تقریبی س��ه کیلومتر 
ایجاد خواهد ش��د. این داالن ضم��ن تأمین منافع 
چهار کش��ور، راهگذر کوتاهتر و مقرون به صرفهتر 
در مس��یر کریدور جنوب به ش��مال است که تمام 
کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس، دری��ای عمان و 
اقیانوس هند و کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و 
دریای سیاه در شمال از آن برخوردار خواهند بود. 
بر این اساس، داالن ایجاد شده، عالوه بر کارکردهای 
تج��اری و اقتصادی به دلیل پیوند زدن منافع همه 
کشورها به یکدیگر، حافظ امنیت و صلح در منطقه 

نیز خواهد بود.  فارس

اخبار گزارش

به نظر میرس��د که جو بایدن در ص��ورت تضمین پیروزی 
در انتخابات، به برجام باز خواهد گش��ت، اما با اضافه کردن 

متمم های جدید بر آن.
در ماههای منتهی به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، 
بسیاری از مشاوران مشترک »باراک اوباما« و »جو بایدن« 
مانن��د ویلیام برنز و جک س��ولیوان درباره نحوه بازگش��ت 
دولت دموکرات واش��نگتن به برجام یک سری مالحظات و 

نکاتی را مطرح کرده بودند.
مخ��رج مش��ترک صحبتهای مش��اوران مش��ترک اوباما و 
بایدن این بود که واش��نگتن باید با لحاظ کردن یک سری 
پیش ش��رطهای جدید یا کس��ب امتیازات جدید به توافق 
هس��تهای با ایران برگردد، به عب��ارت دیگر ایران باید یک 
س��ری تعهداتی را بر لیست تعهدات خود در قبال بازگشت 
واشنگتن به برجام اضافه کند که برجام پالس نام میگیرد. 
۲۹ مهر ماه بخش��هایی از یادداشت جو بایدن، نامزد حزب 
دموک��رات در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا منتش��ر 
ش��د که به باور برخی از کارشناس��ان سیاس��ت خارجی او 
در قبال جمهوری اس��المی ایران در صورت قدرت گرفتن، 
فشار هر چه بیش��تر از جنسی متفاوت با فشارهای ترامپ 
خواه��د بود. بایدن هر چند پی��ش از این اعالم کرد که در 
صورت راه یافتن به کاخ س��فید، به برجام بازخواهد گشت، 
اما به گفته کارشناس��ان، احتماال درخواست برای تحدید و 
تقلی��ل فعالیتهای نظامی و منطقهای ای��ران در ازای ارائه 
امتی��ازی ناچی��ز، مهمترین محور سیاس��ت خارجی او در 
قبال کشورمان باشد.  حنیف غفاری کارشناس مسائل بین 
المل��ل نیز، گفت که بایدن به دلی��ل اینکه برجام محصول 
دولت اوباماس��ت، میگوید که ای��ن توافق باید باقی بماند و 
ب��ا یک توافق ثانویه در مرحله اول جایگزین نش��ود، اما در 
مورد ش��کل این موضوع ممکن اس��ت بگویند این الحاقیه، 
اصالحی��ه ی��ا توافق مکمل برجام اس��ت، در هر حال ما به 
شکل ماجرا کاریی نداریم به لحاظ ماهوی بایدن در گزینه 
اول اعالم بازگش��ت ظاهری به برج��ام میکند یا در گزینه 
دوم ه��م با در نظر گرفتن یک س��ری مطالب��ات به ایران 
فشار بیاورند که به برجام برگردد. غفاری کارشناس مسائل 
بین الملل با بی��ان اینکه یک نکته فنی و حقوقی در نحوه 
اجرایی کردن بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد که تیم 

مش��اوران بایدن هنوز بر س��ر آن به اجماع نرسیدند، گفت 
که برخی از مش��اوران بایدن به او توصیه کردند که در گام 
اول ب��دون در نظر گرفتن پیش ش��رط به صورت ظاهری 
صرفا اعالم کند که واش��نگتن جزئی از برجام اس��ت و به 
برجام بازگش��ته اس��ت، اما در گام عملیاتی همان اقدامی 
را انجام دهد که س��ال ۲۰۱۷ شاهد بودیم، یعنی در سال 
اول ریاس��ت جمهوری ترامپ ک��ه آمریکا در وضعیتی بین 
مان��دن و خروج از برجام قرار داش��ت. غف��اری تاکید کرد 
که دولت بایدن میخواهد، اهرمی مانند مکانیس��م ماشه را 
علیه ایران با عضویت اس��می خ��ود در برجام فعال کند و 
هم اینکه بتواند از طریق ممانعت از عملیاتی ش��دن تعلیق 
تحریمها یک س��ری امتیازاتی را از ای��ران بگیرد، از جمله 
اینک��ه ایران را ب��ه مذاکرات موازی در ح��وزه منطقهای و 
موش��کی در بیاورد. در س��ال اول ریاست جمهوری ترامپ 
آمریکا اسما جزئی از برجام بود، اما در عمل مانع از هرگونه 
تعلیق تحریمها علیه ایران میشد و از طریق هشدار نسبت 

به ریس��ک پذیری اقتصادی شرکتهایی که میخواستند در 
ایران س��رمایه گ��ذاری کنند، اقدام میک��رد، در آن دوران 
ش��اهد بودیم که بسیاری از ش��رکتهای اروپایی یا بسیاری 
از ش��رکتها از کش��ورهای دیگر دنیا قبل از اینکه ترامپ از 

برجام خارج شود، از ایران خارج شده بودند.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت که دومین تاکتیکی 
که عده دیگری از مش��اوران بای��دن در نظر گرفتهاند، این 
اس��ت که از همان ابتدا بایدن ش��رطی را برای بازگش��ت 
آمری��کا به برجام بگذارد، ش��رطی مانن��د بحث حذف بند 
غ��روب آفتاب که بارها مطرح ش��ده اس��ت ت��ا مثال ایران 
موافقت کند که محدودیتهای هستهای آن دائم شود و در 

گام دوم تهران با مذاکرات موازی موافقت کند.
غفاری کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه ایران 
باید س��ه مرحله را در برابر بازگشت آمریکا به برجام برای 
خ��ود تعریف کند، گفت که کش��ورمان در مرحله اول باید 
ب��ازی دموکراته��ا را نمایان کند، در واق��ع مختصات بازی 

دموکراتها در قبال برجام تقریبا مش��خص اس��ت و میتوان 
ب��ا کنار هم قرار دادن اظهارات مقامات و مش��اوران دولت 
بایدن این نقش��ه را را ترس��یم کرد، لذا دستگاه دیپلماسی 
ما باید این نقش��ه راه را به صورت آشکار ترسیم کند و در 
مقاب��ل دیده افکار عمومی کش��ورمان ق��رار بدهد و با یک 
مخاطب شناس��ی عمومی در نظام بین الملل این مسئله را 
مط��رح کند تا به طور ناگهانی در وضعیتی قرار نگیریم که 

حس کنیم از دموکراتها بازی خوردیم.
غفاری همچنین در ادامه گفت که ایران در دومین مرحله 
باید اصرار مطلق بر موضع بازگش��ت همه جانبه آمریکا به 
برجام، عملیاتی کردن تمامی تعهدات واش��نگتن در برجام 
و جبران خسارت ناش��ی از خروج ۲ سال و نیمه ترامپ از 
ای��ن توافق را به عن��وان یک مطالبه اع��الم کند. این حق 
ماس��ت چراک��ه آمریکا از ی��ک توافقی برخ��الف آنچه در 
ش��ورای امنیت تعهد داده بود، تخطی کرده است و در این 
مدت خس��ارات و هزینههایی را به ایران وارد ش��ده است، 
ل��ذا دولت بایدن به عنوان یک دولتی که در ذیل حاکمیت 
آمریکا به لحاظ حقوقی تعریف میش��ود موظف به پرداخت 
این هزینه است. او همچنین گفت که ایران در مرحله سوم 
باید با طرفهای باقی مانده در برجام به ویژه روسیه و چین 
رایزنی کند، اخیرا هم ش��اهد بودیم که این دو کشور اعالم 
کردند که دولت بایدن باید بدون هیچ کم و کاستی برجام 
را اجرایی کند و این دو کش��ور بحث شرط گذاری را برای 
ایران نمیپذیرند، لذا کش��ور ما باید در این مورد اتحاد خود 
را با چین و روس��یه تقویت کند، ضمن اینکه هش��دارهای 

الزم را به تروئیکای اروپایی ارائه دهد.
به نظر میرس��د که اروپاییها هم تمایل دارند که جو بایدن 
بازی خود را با ای��ران انجام دهد، هایکو ماس وزیر خارجه 
آلمان هفته گذش��ته اعالم کرد که میخواهیم در خصوص 
مس��ائل دیگری از جمله بحث برجام با موضوعات موشکی 
و منطقهای با ایران وارد عمل ش��ویم، لذا باید از دِر اتحاد 
راهبردی با روس��یه وچین با نگاه کوتاه مدت و بلند مدت 
وارد ش��ویم و با زبان هش��دارآمیزی ب��ه تروئیکای اروپایی 
عواقب و تبعات ب��ازی آنها در زمین دولت آمریکا مبنی بر 
تغییر برجام و بس��ط تعهدات ایران در قبال قبض تعهدات 

غرب را به آنها یادآور باشیم.  باشگاه خبرنگاران 

بایدن به دنبال راهی برای تحمیل برجام پالس بر ایران: 

آمریکا ظاهری به برجام برمیگردد؟!

دو روی سکه کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران 
نماینده روس��یه در سازمانهای بینالمللی در پیامی در توییتر به دو روی 

سکه کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران اشاره کرد.
میخائی��ل اولیانوف در پیامی توییتری نوش��ت: » آمریکا با افتخار اعالم 
کرده که کارزار فش��ار حداکثری تاثیر ویران کنندهای بر اقتصاد ایران 

داشته است اما این یک روی سکه است.«
وی اضافه کرد: روی دیگر آن، رنجهای انس��انی و تضعیف رژیم عدم اشاعه و 

شکست کامل اهداف اعالمی )۱۲ خواسته پامپئو( است.
دولت آمریکا اردیبهش��تماه س��ال ۱۳۹۷ از این توافق خارج شده و ضمن اعمال 
تحریمهای متوقف شده ذیل این توافق، تحریمهای دیگری علیه ایران وضع کرد. 
تروئیکای اروپ��ا علیرغم مخالفتهای لفظی با خروج آمریکا از برجام به وعدههای 

خود برای جبران آثار این خروج عمل  نکردند.  فارس

احیای برجام آسان نخواهد بود
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا دیدگاهش را درباره مسیر جو 
بای��دن رئیس جمه��ور منتخب آمریکا برای تعامل با ایران و بازگش��ت 
ب��ه توافق هس��ته ای بیان کرد. جوزپ ب��ورل، در گفتوگو با مجله تایم 
میگوی��د که  احی��ای آن اکنون آس��ان نخواهد بود، ب��ه این دلیل که 

امضاکنندگان میتوانند در مورد لغو مجدد آن توسط رئیسجمهور آینده 
ایاالت متحده محتاط باش��ند. بورل در این باره به تایم میگوید:  این توافق 

فقط یک توافق هس��تهای نیس��ت. این یک توافق اقتصادی است و ایران انتظار 
دارد مبادلهای برای متوقف کردن برنامه هستهای خود داشته باشد.

او همچنین با بیان این که مذاکرات مقدماتی میتواند به س��رعت پس از تحلیف 
بایدن اتفاق بیفتد، ادعا کرد: این توافق تنها راه ممانعت ایران از تبدیل شدن به 
یک قدرت هسته ای است.  فکر نمی کنم راهکار دیگری باشد فارس.ایسنا 

بایدن درباره برجام باید با ما مشورت کند!
وزی��ر خارج��ه بحرین ابراز عقی��ده کرد که جو بای��دن رئیس جمهور 
منتخ��ب آمریکا بای��د پیش از اتخاذ هر تصمیم��ی در خصوص توافق 

هستهای با ایران ، با بحرین مشورت کند.
عبداللطیف الزیانی ابراز امیدواری کرد بایدن تغییرات جدید در منطقه 

خاورمیانه را با توجه به نگرانی کش��ورهای خلیج فارس از بازگش��ت به 
توافق هس��تهای بین ایران و کش��ورهای ۱+5 که در سال ۲۰۱5 حاصل 

شد، درک کند.
وزیر خارجه بحرین در این گفت وگو همچنین فاش کرد که کش��ورش و س��ایر 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در خصوص گامهای احتمالی و جدید بایدن 
در ارتباط با ایران مش��غول رایزنی با اس��رائیل هس��تند و این رایزنیها مبتنی بر 

امکان تجدید توافق هستهای و تعدیل آن است. فارسصداوسیما  
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