
 

! روی کار آمدن بایدن و خوابهای خامنه ای   

های رسدمداران رژیم اسالیم در خالء موجود میان کشمکش های انتخاباتی آمریکا، فرصت را غنیمت شمرده و به تالش 

 دستاوردهای اتیم اش افزوده است.شاهد ای
ٔ
ش مخفیانه الملیل انرژی  ن ادعا، اظهارات سازمان بی   خود در راستای گستی

 اخت  
ٔ
ش را بسیار نگران کننده خوانده است  اتیم است که یط هفته . این گستی  

این درحالیست که جو بایدن یط اظهارات اخت  مطبوعاتی اش بازگشت آمریکا به برجام را منوط به بازگشت جمهوری  

 برای مذاکرات جدید کرد.از سوی دیگر حضور م
ی

ان  اسالیم به تعهدات مندرج در برجام و نت   آمادگ  برخ  از رهتر
ٔ
خفیانه

اتیم رژیم، امکان بازگشت آمریکا تحت ریاست بایدن به برجام را بمراتب    هایالقاعده در ایران در کنار افزایش تالش 

. تر خواهد نمود سخت  

ها و اهداف هر دو حزب دمکرات و جمهوری  تجربه نشان داده است که همواره منافع میل آمریکا در صدر سیاست

. داشته و دارد  خواه قرار   

های ای نگرات  الملیل انرژی اتیم، یط بیانیهای بدنبال آخرین گزارش آژانس بی   سه کشور اروپاتی دخیل در توافق هسته 

از  آنها گفتند »ما به سختی تالش کردیم تا برجام حفظ شود و بارها آشکارا از خروج آمریکا  عمیق خود را بیان کردند. 

اندازی مکانیسم مایل اینستکس  ها علیه ایران ابراز تاسف کردیم و برای اقداماتی مانند راه تحریم ای و اعمال  توافق هسته

  را برای تجارت قانوت  تالش کردیم.«

در ادامه سه کشور اروپاتی عضو برجام یادآوری کردند که در یک سال و نیم گذشته جمهوری اسالیم »در موارد  

ست  رت جدی« نقض کرده است. در آخرین گزارش آژانس اتیم نت   گفته شده اگوناگون« تعهدات اتیم خود را »بصو 

سازی شده این کشور درصد غت  ساخته و حجم اورانیوم غت   ۴.۵که جمهوری اسالیم در حال حاض  اورانیوم را در حد 

برابر حد مجاز در برجام رسید.  ۱۲کیلوگرم، یعت    ۳۶۰۰به   

ماه امسال   یفیوژها منجر شد، در تی  بیاد داریم که در تت 
وقوع یک انفجار در تأسیسات نطت   به تخریب مرکز مونتاژ سانتی

« نامید، در حایل که به نظر یم  ای در صنایع دفایعاین حادثه مشاور خامنه  آید که  این انفجار را یک »خرابکاری صنعتی

الملیل  شار این گزارش از سوی آژانس بی   بسیاری از صاحبنظران سیایس، انت  ارسائیل در این عملیات دست داشته است. 

دانند.  ارتباط با ورود جو بایدن به کاخ سفید نیم  انرژی اتیم در این روزها را تر   



البته بر مبنای آخرین نتایج بازشماری بخشی از آرای جورجیا که جو بایدن را برنده انتخابات در این ایالت اعالم کرده و  

های پنسیلوانیا و آریزونا مبت  بر رد شکایت وکالی دونالد  اند، تصمیم قضات ایالت هها نوشتآنطور که برخ  رسانه 

 قطیع شده است  ترامپ،
ً
جمهوری آینده آمریکا در کاخ سفید   ژانویه آینده جو بایدن به عنوان رئیس  ۲۰که   تقریبا

قابل تأمل است.  سوگند یاد کند. در این رابطه سخنان رابرت اوبراین مشاور امنیت میل کاخ سفید،  

« گفت حتی در صورت عدم پذیرش شکست از   مشاور امنیت میل کاخ سفید در حاشیه همایش مجازی »امنیت جهات 

بخش دیگری از سخنان روبرت اوبراین   سوی دونالد ترامپ، انتقال قدرت به شکل آرام و قانوت  صورت خواهد گرفت. 

ای« خواند »که پیش از این نت   در  تیم جو بایدن را »گرویه حرفه نت   قابل توجه است. مشاور امنیت میل کاخ سفید 

اند.« کاخ سفید فعالیت داشته   

وزی نامزد دموکراتژانویه   6در آخرین تحوالت بتاری    خ چهارشنبه  ها بر رقیب جمهوریخواهش در انتخابات مجلس  با پت 

ل سنای آمریکا را در اختیار سنا در ایالت جورجیا، دموکرات  ی یس . گرفتند   ها کنتی ی شبکه ختر
اس آمریکا  تر حساب توئیتی

ها برنده انتخابات سنا در ایالت جورجیا شده است. اعالم کرد جان آساف، نامزد دموکرات  

ال در صحن کنگره آمریکا چهارشنبه ض،  به آشوب کشیده شد   ژانویه 6 جلسه شمارش آرای الکتی  و  هواداران معتی

این  وارد  های امنیتی با عبور از الیههجوم برده و توانستند ساختمان کنگره بطرف  طرفداران خشمگی   »دونالد ترامپ«

وهای مسلح گارد میل آمریکا ساختمان کنگره از دست    بعد با ورود نت 
نهاد قانونگذاری آمریکا   شوند . اما ساعاتی

ضان باز پس گرفته شد  . معتی  

غم اینکه حولجمهوریخواه و دمکرات  هر دو حزب  نباید از نظر دور داشت که   بسیاری از مسائل اختالف نظرهای   علت 

از جمله دفاع از   ،اند در یک جبهه قرار داشتهدارای سیاست یکسان بوده و در چند مورد همواره ، رند جدی و عمیق دا 

 منافع میل آمریکا و تالش برای تامی   امنیت این کشور که در صدر اهداف آنها قرار دارد. 

ش توسط دو موتورسوار  تابستان امسال ختر کوتایه در برخ  رسانه  در  ها مبت  بر ترور یک »استاد تاری    خ« لبنات  و دختی

نیویورک تایمز   قبلهفته چند  آباد سابق( تهران منتشی شد که توجه بسیاری را جلب نکرد. در خیابان پاسداران )سلطنت

عبدهللا احمد عبدهللا مرد شماره دو  یعت  ریکاتی فاش ساخت که این فرد  مقام امنیتی آم  ۴در گزاریسی مبتت  بر اظهارات 

بوده که با نام ابومحمد المرصی شناخته شده است.   القاعده   

الدن بوده است که سال گذشته کشته حمزه ییک از پشان اسامه بن  ۀ مقتول دوم نت   مریم دختی ابومحمد المرصی و بیو 

نت   در گفتگو با دو منبع امنیتی این کشور ختر نیویورک تایمز را تائید کرده است.   پست شد. روزنامه ارسائییل جروزالم 

ش را به قتل رسانده  بر اساس اسناد   اند. مورین موساد بوده ااند گویا هر دو از مدو نفری که ابومحمد امرصی و دختی

ش در سازماندیه دو عملیات  منتشی شده، اند.  ر آمریکا دست داشتهتروریستی د ابومحمد المرصی و دختی  

وزی جو   نویسند ترور این دو نفر به خواست آمریکا انجامهای ارسائیل یم رسانه رسیم پت  انتشار این ختر پس از اعالم غت 

تواند نویع فشار بر رئیس  الملیل انرژی اتیم، به گفته برخ  از مفشان یم بایدن، در کنار گزارش جدید آژانس بی   

بازگشت به برجام را داده بود. البته جو بایدن در گفتگو    ۀمریکا باشد که در جریان کارزار انتخاباتی وعدجمهوری آینده آ 

وط اعالم کرده است.  انیس  رسانۀای که در با نیویورک تایمز و مقاله ان منتشی شده، این بازگشت را مشی  

وع  هسته: »اگر ایران کامال خود را با توفق  گفته استجو بایدن   ای انطباق دهد، ایاالت متحده هم به عنوان نقطه رسی

  مذاکراتی دیگر به توافق باز خواهد گشت.« در گفتگو با نیویورک تایمز نت   جو بایدن خواهان اجرای کامل برجام و حتی 

ری اسالیم  ای به تعهدات جمهو شود که میی  توافقنامه هستهآن از سوی جمهوری اسالیم شده بود. یادآوری یم  ۀمقدم

 برای تامی   امنیت و ثبات در خاورمیانه نت   اشاره کرده است. 

های بازگشت آمریکا به برجام برای آغاز مذاکرات در مورد دیگر مشکالت چون حمایت جمهوری اسالیم از گروه 

مایک   های کشورهای اروپاتی عضو برجام نت   هست. اش از جمله خواست های موشیک تروریستی در منطقه و برنامه 

ا با رئیس   جمهوری فرانسه در پاریس مالقات داشته است در گفتگو با روزنامه  پمپئو وزیر خارجه آمریکا که اخت 

ایط سال گوید رئیس  فرانسوی فیگارو یم  شد   ءبا سایل که برجام امضا   ۲۰۲۰جمهوری فرانسه نت   معتقد است که »رسی



تظارات فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران با انتظارات آمریکا سازگاری  افزاید »انمتفاوت است.« مایک پمپئو در ادامه یم 

ها اختالف نظر وجود داشته باشد.« های دستیاتر به این خواست راه  ۀاگر دربار  بسیار دارد، حتی   

ه پاسداران و ای ندارند و در ارتباط با سپااری آمریکا که ربیط به برنامه هستههای اخت  خزانه در این میان، لغو تحریم 

ها نخست  اند نت   برای جو بایدن ساده نخواهد بود. برای لغو این تحریم اش به تصویب رسیده های تروریستی فعالیت

ایط کنوت  ساده به نظر  باید سپاه پاسداران را از فهرست گروه  های تروریست و حایم تروریسم خارج کرد. رایه که در رسی

وط به بازگشت آمریکا به توافق   فریبکار خامنه ای حکومت آید. نیم  نت   بازگشت خود به تعهدات برجایم را مشی

ط کرده و هرگونه مذاکره جدیدی را وابسته به آن دانسته است. هسته ای بدون قید و رسی  

اییط مشکل به نظر یم های اولیه حضور جو بایدن در کاخ سفید شاهد بازگشت آمریکا به  رسد که در ماه در چنی   رسی

ش  جیک ولکات نماینده آمریکا در آژانس بی     اشیم. برجام ب الملیل انرژی اتیم، اقدامات اخت  جمهوری اسالیم در گستی

کند و نه  بست فعیل را حل یم ها نه بناش را »تالش واضیح برای اخاذی« خواند و افزود »این اقدام های اتیم فعالیت

  « ها به همراه خواهد داشت. برای ایران تخفیف  در تحریم 

در جمهوری اسالیم نت   برخالف دولت، کم نیستند کسات  که معتقدند مذاکرات با آمریکا امکانپذیر نیست و با جو بایدن 

»صبح  حکومتی نامه در کاخ سفید هم گشایشی که مقامات تهران انتظار آن را دارند رساتر بیش نخواهد بود. هفته

وع ریاست  شود، در یادداشتی یمب اسالیم منتشی یمیس سپاه پاسداران انقال صادق« که توسط دفتی سیا خواهد تا با رسی

ده شود. جمهوری جو بایدن، پرونده هسته در   ای از وزارت خارجه گرفته شده و دوباره به شورای عایل امنیت میل ستی

ی  این یادداشت بازگرداندن پرونده اتیم به شورای عایل امنیت میل با دالییل چون »زیر نظر گرفیی  رف تار آمریکا«، جلوگت 

شود. ای در دل برجام« توجیه یمدار برجام« و ممانعت از »مذاکره موشیک و منطقههای ادامهاز »خسارت  

حسن در اختیار شورای عایل امنیت میل بود ویل در آن سال به خواست   ۱۳۹۲ای تا سال مسئولیت پرونده هسته

ی کند،  اش تشکیل شده بود تا مذاکرات هستهکه دولت ،  روحات  رئیس جمهور نمایشی و تحت امر ویل فقیه ای را پیگت 

ی ای به وزارت خارجه، تصمیم به وزارت خارجه منتقل شد. اگرچه با وجود انتقال مذاکره در ارتباط با پرونده هسته گت 

  سپاه رسان سد هدف ر ای است. حاال به نظر یم در هر موردی هنوز با شورای عایل امنیت میل و البته زیر نظر خامنه

حسن روحات   تر کفایت ای به شورای عایل امنیت میل، کنار گذاشیی  دولت پاسداران از انتقال پرونده هسته  تروریست

مذاکرات احتمایل با دولت آمریکا و اروپا پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن است  از   


