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واکنش ایران به محکومیت 
دیپلمات ایرانی در بلژیک

سياست 2

سياست 2

بایدن در اولین نطق سیاست خارجی خود، نامی از »برجام« نبرد؛

یکا و  بالتکلیفی آمر
وپا صحنه گردانی ار

ســرانجام روز پنجشــنبه جــو بایدن، 
رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده آمریکا 
در ساختمان وزارت خارجه این کشور حاضر 
شد تا درباره سیاست خارجی دولتش نطق 
کند. از زمان پیروزی او در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، خیلی هــا منتظر این روز 
بودند تــا بایدن موضع رســمی دولت خود 
درباره بسیاری از موضوعات سیاست خارجی 
از جمله توافق هسته ای یعنی برجام را اعالم 

کند.
او پنجشنبه خطاب به دیپلمات ها گفت: 
»دیپلماسی بازگشت. شــما در مرکز کاری 

هستید که من می خواهم انجام دهم.«

این پیام خوبی اســت برای همه آنهایی 
که از سیاست  یکجانبه گرایی دونالد ترامپ 
به ســتوه آمده  بودند. اما کافی نبود. ناظران 
منتظر یک موضع شفاف و روشن بودند. بایدن 
از روسیه گفت؛ از اینکه روسیه باید ناوالنی را 
آزاد کند و دولت او، رویه مماشاتی که دولت 
ترامپ در برابر روسیه در پیش گرفته بود را 

تغییر خواهد داد. 
از چین گفــت و اینکه آمریــکا به عنوان 
قدرتی باالتــر از چین با این کشــور مواجه 
خواهد شد. به کودتاگران نظامی در میانمار 
هشــدار داد که آمریکا رفتــار آنها را تحمل 

نخواهد کرد و درباره یمن...

آلبرتبغزیاندرگفتوگوبا»توسعهایرانی«هشدارداد:

شیفت تورم از بازارهای سرمایه ای به بازار مواد غذایی 
چرتکه 3
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