رهایی زندانیان مالی
با تالش خواننده مشهور

بهمناسبتشصتوسومین
زادروز ایرج بسطامی

وقتی چاووشی
سرود «آزادی» میخواند

ایرج بخوان
تا باز هم باران بگیرد
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همدلی درباره تحرکات انتخاباتی با
محوریت قالیباف و دهقان ،گزارش میدهد

افزایشتوجه
اصولگرایانبهگزینه
رئیسجمهورنظامی

2

دو ماه مانده به تغییر در کاخ سفید،
گمانهزنیها افزایش پیدا کرده است

تمرکز بر چگونگی
شروع مذاکره
تهران -واشنگتن

افشایجنایتجنگی
سربازاناسترالیایی
درافغانستان

3

2

پاسخ به برخی حواشی
در باره سپانلو

سال ششم _ شماره  8 _ 1562صفحه _ قيمت  2000ناموت

جزئیات محدودیتهای جدید مقابله با کرونا که از امروز اعمال میشود

جریمهمیلیونی
خروج از محدوده
همدلی| باالخره شنبه اول آذرماه فرارسید .درحالی
قرار است از امروز محدودیتهای جدید برای مقابله
با شــیوع کرونا آغاز شــود که تنها در روز گذشــته
479هموطــن جان خود را بهدلیــل ابتال به ویروس
کرونا از دست دادند تا مجموع جانباختگان به 43هزار
و 896نفر برســد .این در شرایطی است که بیشترین
تعداد جانباخته به چهارشنبه هفته گذشته با 480تن
برمیگردد .به گفته سخنگوی وزارت بهداشت با ثبت
13هزار و 260نفر مبتــای جدید مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور به ۸۰۱هزار و ۸۹۴نفر رســیده
است .وضعیتی نگران کننده که به گفته نادر توکلی،
معاون درمان ســتاد مبارزه با کرونا در تهران با اضافه
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همدلی اقدام شهرداری بندرعباس در تخریب
خانه زن سرپرست خانوار را بررسی کرد

فصل خانهخرابی
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سرمقاله

ُ
مردم گل کاشتند

گزارش همدلی از بازگشت ذخایر خونی کشور به حالت عادی

چرا سال  1404مهم است؟
مظاهر گودرزی
روزنامه نگار

شدن مولفههایی مانند سرمای زمستان ممکن است
تعــداد مرگومیرها به یک عدد چهار رقمی برســد.
چنین وضعیتی ضرورت اعمال محدودیتهای بیشتر
را که قرار اســت از امروز اجرایی شود ،نشان میدهد؛
محدودیتهایی که بهنظر میرســد همچنان تعداد
زیادی از مردم از شیوه اعمال آنها مطلع نباشند .نحوه
ورود و خروج به شهرها و ادامه فعالیت برخی صنوف
از جمله ســوالهایی است که طی چند روز گذشته
دائم پرسیده شده است .طبیعی است هرچه آگاهی
به شــیوه اجرای محدودیتها بهتر باشد ،هماهنگی
بیشتری میان مردم و دولت ایجاد میشود ،از هزینه
نظارتها کم میشود.

توصیه «موگرینی» و«شرمن»
به «بایدن» در رابطه با ایران:

4

بازگشت
به میز مذاکره

در گفتوگوی «همدلی» با یک تحلیلگر
بازار سرمایه ،ارزیابی شد

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

1

6

یادداشت
چرا وکال میگویند مدافع حقوق ملت هستند نه کاسب؟

در پی مطرح شدن طرح تسهیل کســب و کار در مجلس و اشاره برخی مواد قانون
بودجه به این موضوع که ورود به حرفه وکالت را بدون تشریفات فعلی اعالم کرده ،صدای
اعتراض وکالی دادگســتری به انحای مختلف شنیده میشود.آنچه که به عنوان وجه
اشتراک غالب مطالب انتقادی وکال طرح شده است ،بحث تکلیف وکال به دفاع از حقوق
ملت و تفاوت این اقدام وکال با کاسبی است .از منظر نقد و تحلیل ادعای مطرح شده از
سوی وکال محکمترین و اصلیترین دلیل همانا قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم
ایران است که داشتن وکیل را در قالب حقوق ملت تعریف کرده است.
درفصل ســوم قانون اساسی که با عنوان حقوق ملت انشــاء شده ،مصادیق حقوق
اساســی مانند :تســاوی افراد فارغ از قوم و قبیله و نژاد در برابر قانون همراه با برابری
ایشــان در برخورداری از حمایتهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی به عنوان
حقوق انســانی برپایه مبانی شریعت اسالم کلیاتی مطرح شده است .تدوین کنندگان
قانون اساســی با رعایت ضوابط و اصول قانوننویســی پس از معرفی حقوق اولیه ملت
در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرســی عادالنه به عنوان مسیر و
طریق احقاق حق اشاره کرده ،سپس داشتن وکیل را به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت
معرفی،تامین امکانات بهرهمندی از تخصص وکال را تکلیف حاکمیت دانسته .به عبارتی
یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادالنه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور
وکیل در دادرسی است .اساسیترین و اصلیترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل
و تخصصها در همین نکته است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی
است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل 35آمده است؟ این امتیاز
مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را
نداشته باشند ،تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف برعهده حاکمیت قید شده
است؟پاسخ در تحقق دادرسی عادالنه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است .بدیهی
است هرجا سخن از امتیازات اولیه بشری به میان آید ضمانت اجرا و اعمال این حقوق
نیز در زمره حقوق اساسی مردم نمایان میشود ،لذا مستند به اصول مذکور و تفسیری
که در تشــریح حقوق اساسی ملت بار میشود وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی
عادالنه و مانعی اســت در تضییع حقوق ملت .با چنین دیدگاهی جایگاه وکال در نظام
تقنینی ایران کارکردی نهادمحور دارد و نمیتوان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن
نظر کرد .تخصصهای متعددی در جامعه به عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در
قالب سازمانهای تابع تعریف میشوند اما تنها تخصصی که بهرهمندی از آن جزء حقوق
اساسی ملت تعریف شده وکالت است .خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا
نهفته که تا به این حد مورد توجه قانونگزار قرار گرفته است .اگر تعریف وکیل همان
برداشت سطحی و کم اثری است که بعضا برخی افراد ناآگاهانه به عنوان شغل و حرفهای
جهت کسب درآمد به آن میپردازند چرا در عالیترین قانون کشور از آن به عنوان حق
مســلم ملت یاد شده اســت؟با مداقه و تحقیق پیرامون وظایف ذاتی/حرفهای وکال دو
کارکرد اصلی برای مدافعان حق قائل میشویم:
وکیل در دفاع از حقوق اشــخاص به موجب قــراردادی تحت عنوان وکالتنامه دارای
وظیفهای صنفی است که به طور خاص و مشخص مکلف است از حقوق موکل خویش
دفاع کند ،در این حالت گرچه وکیل به طور خاص در استخدام موکل خویش درآمده تا
بنا بر اطالعات و مستندات موجود از حقوق فرضی موکل دفاع کند ،اما درهمین حالت نیز
وی مکلف به رعایت اصول و ضوابط قانونی/حرفهای خویش است ،اما آنچه که به عنوان
کارکرد غالب و اصلی وکالت در جامعه تعریف میشــود محدود به حق دفاع در محاکم
قضایی نیست ،بلکه بنا بر دالیلی وکال باید در جامعه نقشآفرینی موثری داشته باشند.از
وجه تخصصی و آشنایی ایشان به قوانین و مقررات که بگذریم حضور وکال در بطن جامعه
این قابلیت را برای ایشان رقم میزند تا بتوانند راجع به غالب هنجارشکنیهای اجتماعی
و مشکالت حاکم بر روابط شخصی و اجتماعی افراد جامعه اظهار نظر کرده راهکار موثری
ادامه در صفحه 5
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یادداشت
تحول هدفگرا در نهاد وکالت
هوشنگ مقبولی
وکیل دادگستری

اتفاق و پیشرفتهایی که در طرح تحول نظام قضایی در
قوه قضائیه در مدیریت جدید ایجاد شد ،نفی نشدنی است.
دراین مدت زمان سپری شده از دوران تحول قضایی ،طرحها
و برنامههای زیادی پیشبینی و انجام شد .به نظر میرسد که
غالبا این تصمیمات و برنامهها درست و صحیح تدوین شده
و از ضروریات مورد نیاز اهداف و مسئولیت قوه قضائیه بوده
و به شکل درستی اجرا شده اند.علت برنامهریزی و اجرای
صحیح آن برای این بوده که ،متولیان برنامه و اجرا از بدنه
دستگاه قضا بودند .مشکالت و مسائل اجرایی را لمس کرده
بودند کمبودها را میدانستند و با طرحهای صحیح توانستند
آنها را مرتفع کنند .برنامهریزی و به اصطالح تغییرات تحولی
در امــور «نهاد وکالت» به صورت مطلق نمیتواند تصمیم
و اجرای صحیحی باشد .چرا که در این تصمیمگیریها و
طرحها از پیشکسوتان و صاحبنظران این مجموعه استفاده
نشده است .برنامهها و اتفاقات ریز و درشتی که از همه طرف
و همه نــوع در این دوران که به یکباره و قارچ گونه پدید
آمده میتوان نتیجه گرفت :تصمیم گیرندگان نهاد وکالت
شــناخت و درک کافی نســبت به مجموعه را ندارند این
دیــدگاه و نگاه یک «تفکر هدفگرا» بوده و حداقل در این
شرایط پاسخگو نخواهد بود.بر اساس این دیدگاه و تفکر سه
عامل :مبدا ،حرکت و مقصد برای رسیدن به هدف مهم بوده
و معتقدند هیچ عالئم ،نشان و تذکری در حاشیه این مسیر
نباید توجه مجریان را به خود جلب کند .چرا که شاید مانع
رسیدن یا دیر رسیدن به هدف باشد .این نظر از همان ابتدا
مورد انتقاد شدید افراد «آرمانگرا» قرار داشت .البته با ورود
این نوع نگاه و تفکر به عرصه اجتماع به خاطر نتیجههای
سریع و بعضاً زودگذری این ایده داشت ،طرفدارانی هم پیدا
کرده بود .غالب طرفداران این ایده ،سیاستمداران و صاحبان
قدرت بودند که برای درخشیدن در افکار عمومی به نتایج
زودهنگام و ســریع نیاز داشتند .ورود این دیدگاه به علوم
تجربی تاثیر چندانی نداشت .زیرا حصول نتیجه در این علوم
بر اساس سعی و خطا و آزمایش است .ولی رخنه کردن این
دیدگاه در علوم انسانی به خصوص علم حقوق و در ادامه به
نهاد وکالت قطعاً نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت .به
نظر میرسد مسیری از قبل برای نهاد وکالت تعیین شده
که مجموعههای مســئول با تمام قوا و توان آن را به پیش
میبرند و در این میان پیشنهادها ،انتقادات و حتی اعتراضات
یا تذکراتی که از سوی این صاحبنظران و پیشکسوتان این
نهاد مطرح میشود ،هیچ تأثیری بر ادامه مسیر آنها نداشته
و ندارد .تجدیدنظر نکردندر این نوع تفکر و ادامه راه قبلی
یعنی اجرای طرحهایی که در آنها از نقطه نظرات نهاد وکالت
استفاده نشده ،شاید در کوتاه مدت بتواند تاثیراتی در جامعه
ایجاد کند ،ولی قطعاً در درازمدت دولت و قوه قضائیه را با
چالش عظیمی از پیامدهــای آن مواجه خواهد کرد .برای
مواجه نشــدن با این چالش در آینده ،استفاده و واگذاری
بعضی امور به خود نهاد وکالت است.

یادداشت

عکس :برنا

بورس در انتظار رشد
450هزار واحدی

ایران امروز از آن
یکی از امکانهایی که مــا در ِ
محروم هســتیم پیشبینی کردن روزهای آینده
اســت .امکان پیشبینی در وضعیت ثبات ایجاد
میشود .اگر فردی امنیت شغلی و درآمدی داشته
باشد و اگر ارزش پول ثبات داشته باشد ،میتواند
پیشبینی کند که تا 2سال آینده پراید خودش را
تبدیل به پژو میکند .در دولت هم همین است،
اگر دولتها از موهبت امکان پیشبینی برخوردار
بودند میتوانستند بودجهای ببندند که با کسری
بینی آینده در ایران
روبهرو نشــوند .اما عدم پیش ِ
یک وضعیت جدید نیست .مدتها است که هم
دولت و هم مردم در وضعیت هیجانی قرار دارند.
طوریکه همین امروز کسی نمیداند 6ماه آینده
قرار است چه اتفاقی بیفتد .این وضعیت روزمرگی
آســیبی اســت که باالخره باید برای آن چارهای
اساسی اندیشید .اما چه موقع این چارهاندیشی (به
معنای اساسی بودن آن) ممکن میشود؟ زمانی
ممکن میشود که ضرورت تغییر در میان عقالی
همه گروهها و نیروهای سیاســی احساس شود.
اجازه دهید با یک مثال کوتاه ادامه دهیم .چرا ایران
پای میز مذاکره با  1+5نشست؟ چون در آن لحظه
ضرورت تغییر احساس شد .بنابراین هر اصالحی
نیاز به این دارد که تحریک کنندگان برای اصالح،
که معموالً در قدرت نیستند و تصمیمگیران که
معموالً در قدرت هســتند ،به همسویی برسند و
توجهشان به ســمت ضرورت تغییر جلب شود.
(توانمندسازی حکومت :مِت اَندروز )211 :اما اتفاق
برجام فقط یک مثال کوچک بود .درصورتی که
بسیاری از مشکالت ما در وضعیتی جدا از توافق
احتمالی با ایاالت متحده قرار دارد.
ادامه در صفحه 5

توصیه «موگرینی» و«شرمن» به «بایدن» در رابطه با ایران

آلونک آن بانوی بندرعباسی
عادل جهانآرای

روزنامهنگار

دنیا کوچک شده اســت .در جای این کره خاکی که باشی ،کافی
است فقط وسیله کوچکی به نام گوشی همراه داشته باشی تا بتوانی
از مهمترین خبر در هر نقطه جهان یا حتی خبرهای روز و مهم ایران
آگاه شوی .دنیا دهکده هم نیست ،کوچکتر از دهکده شده است .از
تهران تا بندرعباس هم راهی نیست؛ از بندرعباس تا هر سوی جهان
نیز راه کوتاهتر از آن است که به تصور در آید؛ آنقدر کوتاه که میتوان
کمتــر از ثانیهای از همه حوادث یــا از مهمترین خبری که در ایران
قتل عام کرونا نیست،
گذشته است با خبر شد .این بار ،این خب ِر مهمِ ،
اختالس نیست ،احتکار نیست ،گرانی افسارگسیخته نیست که کمر
ک نجومی
مردم را خم کرده اســت ،حقوقهای نجومی نیست ،امال 
نیســت ،بلکه فقط چند وجب زمین است .کانون خبر جنوب ایران
اســت ،جایی که چند متر آنسوتر به خلیج همیشه فارس میرسد،
اما کانون خبر ،نه انرژی هستهای است ،نه موشک ،نه تحریم ،نه مانور
دریایی و نه گمرک .هیچ اتفاق سختی نیفتاده است؛ زلزلهای در کار
نبود ،بمبی منفجر نشــد ،هواپیمایی سقوط نکرد .کانون خبر از نگاه
جهانیان و حتی بینندگان آن ،اصال ارزش اقتصادی ندارد ،قطعه زمینی
اســت افتاده در گوشهای از رودخانهای ،که آبی هم ندارد ،زمینی رها
شده؛ با آدمهایی که گویی همه آنها را فراموش کردهاند و رها شدهاند و
ناخواسته به چند بلوک سیمانی پناه آوردهاند .اما خبر از خو ِد کانون آن
مهمتر است ،به صورتی که در عرض چند دقیقه میلیونها کاربر آن را
کانون خبر آلونکیست
دیدهاند و هزاران هزاران بار در بارهاش نوشتند.
ِ
کوچک که تخریب میشود تا شاید کاخی را ،بیهیچ زحمتی بر همان
خاک بنا کنند.در ذات این خبر موضوعی نهفته است؛ تصویر جهانی را
نشان میدهد که در آن هر چه فقیرتر ،دربهدرتر ،بیچارهتر ،بیسرپناهتر.
اینکه در اینجا با هیچ کاخی سر جنگ ندارند ،هر چه کاخ مجللتر،
آدمهایش موجهتر و حق هم برای آنها مسلمتر .اینجا کاخهایی که با
ارتشــا و زدوبند و اختالس و پولشویی بر پا میشوند ،هیچ نسبتی با
قانونشکنی ندارند ،بلکه قانونشکنان ساکنان آلونکهایی هستند که
فرزندان ایرانزمین از بد حادثه آن را بنا میکنند تا بلکه آنجا برای چند
صباحی پناه گیرند؛ آلونکهایی که تخریبکنندگان آن بیتردید حتی
برای ثانیهای نمیتوانند در آن زندگی کنند.
جهان کوچک شــده اســت ،به راحتی نمیتوان هــر ظلم یا هر
قانونشکنی را در هر جایی روا داشت و هر آلونکی را با هر قساوتی به
بهانه اینکه قانونشکنی شده است ،ویران ساخت.
آن آلونک زن بندرعباســی آنجا بنا نمیشد اگر او و فرزندانش به
عنوان یک شهروند و یک ایرانی حق زیست برابر با مدیران و آقازادهها
را داشتند .شک نباید کرد آلونک آن بانوی بندرعباسی یا کرمانشاهی و
هزاران هزار آلونک دیگر در خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرمان
و تهران و دیگر نقاط ایران ،نتیجه زمینخواریها ،اختالسها ،رانتهای
میلیاردی ،پولشوییها و قانونگریزیها است .تا زمانی که چشم قانون!
آن آلونکها را میبیند ،ســازندگان کاخها میتوانند به راحتی ارتفاع
بناهای خود را باال ببرند و بیهیچ دغدغهای زمینها را با امضای قانون
به نام خود سند بزنند .تا زمانی که قانون! حقی برای شهروندانی چون
آن بانوی بندرعباسی قائل نیست ،هر نقطه دیگری از ایران میتواند باز
هم کانون چنین خبرهایی باشد؛ خبری که در جهان کوچک امروز در
کمتر از ثانیهای ما را نامآور خواهد ساخت!

بازگشت به میز مذاکره

همدلی « -فدریکا موگرینی» و«وندی شــرمن» دو زن موثر در سیاســت خارجــی آمریکا واروپا در
گفتوگوهــای منتهی به برجام ،در دو اظهارنظر جداگانه از دولت آینده آمریکا به ریاســت «جو بایدن»
خواستند که که راهبرد بازگشت به میز مذاکره را انتخاب کنند .این دو زن ضمن اذعان به بیتاثیر بودن
تحریمها ،توانایی ایران برای بازســازی توان هستهای خود در مدت کوتاه را مورد توجه قرار دادند .فدریکا
موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با طرح پیشنهاد مذاکره با ایران به جو بایدن رئیس
جمهــوری منتخب آمریکا ،گفت«:ایران جز در صورت اجرای کامل برجام از ســوی تمامی طرفین وارد
مذاکرات جدید نمیشود ».موگرینی در گفت و گو با اندیشکده «شورای آتالنتیک» افزود«:پس از دونالد
ترامپ رئیس جمهوری مســتقر در کاخ سفید بازگشت به توافق هســتهای آسان نخواهد بود زیرا شاید
نگرانیهایی در مورد خروج دوباره این توافق از ســوی آمریکا وجود داشــته باشد ».این دیپلمات سابق
اتحادیه اروپا ضمن درخواست از بایدن برای بازگشت فوری مذاکره با ایران ،مدعی شد که برجام تنها راه
ممانعت ایران برای تبدیل شدن این کشور به یک قدرت هستهای است .وی دوشنبه گذشته نیز در گفت
وگو با شبکه تلویزیونی سیانان گفت«:چهار سال گذشته برای آمریکاییها و اروپاییهایی که شاهد بودند
آن دمکراسی بزرگ ارزشهای بنیادین خودش را زیر پا گذشته و نادیده گرفته است ،دشوار بود ».وی ابراز
اطمینان کرد که بازگشت به این ارزشها و به طور کلی چند جانبهگرایی و ساز و کارهای بینالمللی اولویت
اول دولت جو بایدن خواهد بود .وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه دولت باراک اوباما رییس جمهوری
سابق آمریکا نیز در گفت و گو با ولی نصر در پاسخ به سوالی در مورد انتخابات پیش روی ایران و احتمال
روی کار آمدن دولتی با رویکرد تندتر در مورد مذاکرات گفت«:آقای ظریف مذاکرهکننده تواناییست .تمامی
جزئیات قرارداد را میدانست ،همانطور که تیمش و معاونینش عباس عراقچی و مجید تخت روانچی نیز
مطلع بودند .او در این کار خیلی باهوش است و تالش خواهد کرد که ایران را در قویترین موقعیتی که
میتواند قرار دهد البته اگر که رهبر و رییس جمهور بگویند که میخواهند اتفاقی رخ دهد».
به نوشته کانال خبری امتداد وی ادامه داد«:سیاست همیشه دینامیک مذاکرات را تغییر میدهد .این نه
تنها به کسی که در ایران انتخاب میشود بستگی دارد ،بلکه با این علم که هر کسی انتخاب شود تایید شده
مقامات است .اما اگر یک دولت بسیار بسیار تندرو هم باشد همه چیز بستگی به این دارد که آیا آنها نکته
مثبتی در مذاکره کردن خواهند دید یا نه ».وی درباره تاثیر تحریمها گفت«:من بارها گفتهام که تحریم رفتار
بد را تغییر نمیدهد ،بلکه تحریم تنها میتواند طرف مقابل را وادار کند که تصمیم بگیرند که میخواهند
مذاکره کنند یا نه و در آن مذاکرات به چه چیزی میخواهند برســند ».وی درباره آینده دولتهای ایران
وآمریکا گفت«:بنابراین بعید نیســت که یک دولت تندرو -خیلی خیلی تندرو -در ایران بخواهد در مورد
اقتصاد ایران و تحریمها تصمیم بگیرد و از طرفی هم ممکن است تصمیم متفاوتی بگیرند و راه دیگری در
پیش بگیرند و این چیزی هست که ما باید در مورد آن در آینده تصمیم بگیریم.امیدوارم که دولت بایدن-
هریس به زودی شروع به مشورت درباره این موضوع کند و امکانات را بسنجد چون بازه زمانی موجود تا
تغییر دولت کم است و ما ممکن است مجبور شویم صبر کنیم تا ببینیم از دولت بعدی چه بر میآید .شرایط
برای همه طرفها بسیار پیچیده است ».وندی شرمن در بخش دیگری از این گفتوگو درباره خبرهایی
مبنی بر تالش ترامپ برای حمله به ســایتهای ایران گفت«:تردیدی نیست که اگر اتفاقی از حاال تا ۲۰
ژانویه رخ دهد ،روی همه چیز میتواند تاثیر بگذارد .من قدردان مشاورانی هستم که به رئیسجمهور در
مورد حمله به سایتهای ایران اخطار دادند و متقاعدش کردند که این حرکت میتواند به بحران بزرگتری
تبدیل شود .شما نمیتوانید همینطوری به یک سایت هستهای حمله کنید و هیچ عملی در مقابلش نبینید،
که ممکن است شرایط را به شکلی که هیچ کس حتی تصورش را هم نمیتواند داشته باشد وخیم کند».
وی افزود«:امیدوارم او در این مسیر بماند .این به این معنی نیست که آمریکا نمیتواند تمام تاسیسات را
بزند ،آمریکا میتواند ،حتی سایتهای زیرزمینی را نیز بزند .اما رییسجمهور اوباما متوجه شد که نخست
ریسک این کار بسیار باالست و ممکن است جنگ بزرگی در منطقه ایجاد کند و دوم اینکه در مورد ایران
که همه میدانند چه میکند...ایران میتواند بین سه تا پنج سال دوباره تاسیساتش را بازسازی کند و ما
مجبور خواهیم بود دوباره و دوباره و دوباره همین کار را تکرار کنیم ».شــرمن درباره رویکرد آینده دولت
بایدن-هریس ،گفت «:دولت بایدن-هریس باید اول به فکر داخل باشند و ما نباید فراموش کنیم که ما وسط
یک پاندمی رو به وخامت هستیم .هر قدر هم که ما نگران روابط آمریکا و ایران و یا برجام باشیم ،آمریکا باید
قدرتی نمونه باشد و نمونه بودن یعنی این بیماری را کنترل کند ،به اقتصاد توجه کند ،به بیعدالتیهای
داخلی توجه کند .در غیر این صورت ما قدرت کمتری در روابط خارجی و امنیت ملی خود خواهیم داشت».
معاون سیاسی وزیر خارجه دولت باراک اوباما رییس جمهوری سابق آمریکا درباره تاثیر نگاه و سیاستهای
سپاه بر مذاکرات گفت «:در زمان مذاکرات برجام مطمئنا سپاه نیروی موثری بود .هم روی سیاست داخلی
ایران و هم روی سیاست مذاکره مشخصا تاثیر داشت .میدانیم که بحثهایی در رسانههای ایران مطرح
شدهکه رهبران فعلی یا سابق سپاه میخواهند رییس جمهور آینده ایران شوند .بنابراین در هر مذاکرهای آن
چیزی که خارج از اتاق مذاکره اتفاق میافتد به اندازه اتفاقات درون اتاق مذاکره ،چه بسا بیشتر ،مهم است».

