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سياست

چرا آمریکا مجبور به ت�ییر سیاست هایش علیه ایران م� ش�د؟
نشریه تریبون با یادآوری اینکه «سیاست نگاه به شرق ایران، واشنگتن را مجبور به بازاندیش� در سیاست هایش م� کند»، ن�شت: ایران به دنبال حمایت سیاس�،

اقتصادی و استراتژیک از چین و روسیه است.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از ایسنا،  تریبون ن�شت: ایران و چین در م�رد مشارکت� ت�اف� کرده اند که براساس آن چین ۴۰۰ میلیارد دالر در ایران برای
یک دوره ۲۵ ساله در اقتصاد، زیرساخت ها و صنایع خ�د سرمایه گذاری کند. روسیه در حال بحث در م�رد ارتقاء ت�اف� همکاری خ�د با ایران است که در

دسامبر سال ۲۰۰۱ به امضا رسید. تریبون همچنین ن�شت: این شرایط جدید نشان دهنده چرخش� است که اگر فشارها تداوم یابد، ایران م� ت�اند آن ها را
محق� کند.

 نشریه تریبون با اشاره به اینکه سیاست فشار حداکثری آمریکا درقبال ایران، این کش�ر را به سمت ت�امل بیشتر با روسیه و چین س�ق داده است، تاکید کرد
که سیاست نگاه به شرق ایران، واشنگتن را مجبور به بازاندیش� در سیاست هایش م� کند.

نشریه تریبون در گزارش� تحلیل� به قلم یوگیشا گ�پتا، دیپلمات سابق هندی با تاکید بر اینکه "تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمه�ر آمریکا برای کنار گذاشتن
ت�اف� هسته ای با ایران یک فاجعه بود"، ن�شت: تنها نتیجه این اقدام ع�اقب منف� بود که در حال ت�ییر شکل خط�ط سیاست خاورمیانه ای است. ارزیابی

ترامپ این بود که ت�اف� به اندازه کاف� خ�ب نبوده زیرا نه برنامه م�شک� ایران و نه سیاست های منطقه ای این کش�ر را در برم� گیرد. بنابر این منط�
ک�شید با اعمال سیاست فشار حداکثری، ایران را مجبور به دادن امتیازات گسترده و ت�ییر رفتار کند.

این تنها یک م�رد از مجم�عه اشتباهات سیاست های ایاالت متحده نسبت به ایران بوده است. اقدامات ب�دی ت�سط دولت ترامپ مانند قرار دادن نام سپاه
پاسداران ایران در فهرست سازمان های تروریست�، ترور ژنرال قاسم سلیمان� فرمانده ارشد این نیروها در ژان�یه سال ۲۰۲۰ و تایید ضمن� ترور محسن فخری
زاده، دانشمند هسته ای ایران ت�سط ع�امل اسرائیل�، افکار عم�م� ایران را نسبت به ایاالت متحده بیگانه کرده است.  ایران اعتقاد خ�د را به سیاست ت�امل

سازنده و همکاری با غرب از دست داده و اکن�ن به دنبال ت�ییر جهت به سمت شرق است.

در ادامه این گزارش آمده است: ایران با نشان دادن مقاومت حداکثری با ایاالت متحده مقابله کرده است.  ایران همچنان در میان گروه های م�رد حمایتش
در کش�رهای منطقه، نف�ذ دارد. از س�یی نیز افزایش خص�مت میان سع�دی ها و حک�مت ایران در حال ت�ییر شکل دادن به روند سیاس� در منطقه است.

عربستان سع�دی به دنبال کسب تصاعدی حمایت اسرائیل علیه ایران است که به عن�ان دشمن مشترک آنها تلق� م� ش�د. فشار آمریکا و اسرائیل بر ایران،
این کش�ر را وادار کرد که به دنبال حمایت سیاس�، اقتصادی و استراتژیک از چین و روسیه باشد.

ایران و چین در م�رد مشارکت� ت�اف� کرده اند که براساس آن چین ۴۰۰ میلیارد دالر در ایران برای یک دوره ۲۵ ساله در اقتصاد، زیرساخت ها و صنایع خ�د
سرمایه گذاری کند. روسیه در حال بحث در م�رد ارتقاء ت�اف� همکاری خ�د با ایران است که در دسامبر سال ۲۰۰۱ به امضا رسید.

تریبون همچنین ن�شت: این شرایط جدید نشان دهنده چرخش� است که اگر فشارها تداوم یابد، ایران م� ت�اند آن ها را محق� کند. خ�شبختانه بایدن ،
رئیس جمه�ر منتخب ایاالت متحده از اهمیت ایران در خلیج (فارس) آگاه است و اعالم کرده که دولت وی آمادگ� الزم برای پیوستن دوباره به ت�اف� هسته

ای را دارد. اگرچه تهران و واشنگتن م�اضع خ�د درخص�ص برجام را سخت تر کرده اند اما با ت�جه به انتخاب آنها، ایران درهای خ�د را بر روابط با ایاالت
متحده ، اروپا و شرکای آنها نم� بندد.
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