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درخواست البی »آیپک« برای فشار بیشتر علیه ایران 
الب��ی آیپک ضمن اس��تقبال از تحریم ه��ای جدیدی که 
وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران وضع کرد، خواستار فشار 

بیشتر بر این کشور شد.
به گزارش فارس، این البی صهیونیس��تی با انتقاد از اینکه 
محدودیت های برجام بر برنامه هسته ای ایران، 8 سال دیگر به 
پایان می رس��د، از واشنگتن خواست تا متحدان خود را درباره 

آینده بندهای منقضی شونده برجام یا »بندهای غروب آفتاب« 
تحت فشار قرار دهد.

آیپ��ک از دول��ت آمریکا خواس��ت همزم��ان تحریم های 
بیش��تری ب��رای فش��ار آوردن به ای��ران جهت پای��ان دادن 

»تجاوزات منطقه ای، برنامه موش��کی بالستیک و نقض حقوق 
بش��ر« اعمال کند. این کمیته همچنی��ن تاکید کرد دولت و 
کنگ��ره آمریکا باید همکاری کنند تا مانع دس��تیبای ایران به 

سالح هسته ای شوند.

یکا از  یر دفاع آمر تکرار حمایت وز
اغتشاش گران 
وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی بار دیگر ضمن تکرار 
ادعاهای اثبات نش��ده از عامالن اغتش��اش های اخیر در 

برخی شهرهای ایران حمایت کرد.
به گزارش تس��نیم، جیمز متی��س گفت: »من فکر 
می کنم خیلی مهم اس��ت که ما برخیزیم و بگوییم که 
ما مردم ایران را درک می کنیم. مشکل ما، اگر مشکلی 
داش��ته باش��یم، با مردم ایران نیست. مردم ایران هم از 

همین حکومت ایران خسته شده اند.«
وی ای��ن اظهارات را در حال��ی بیان کرد که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از زمان ورود به کاخ سفید 
از هیچ تالشی برای توهین به ملت ایران فروگذار نکرده 
اس��ت. ترامپ به فاصل��ه کوتاهی بع��د از ورود به کاخ 

سفید، مردم ایران را از ورود به آمریکا منع کرد.

لفاظی های جدید نیکی هیلی علیه برنامه 
موشکی ایران

نماین��ده آمریکا در س��ازمان ملل ب��ار دیگر علیه 
برنامه های موش��کی جمهوری اس��المی ای��ران موضع 

خصمانه ای اتخاذ کرده است.
ب��ه گ��زارش مه��ر، نیکی هیل��ی اف��زود: امیدوارم 
تالش های واش��نگتن در ای��ن زمینه با حمایت س��ایر 

کشورها روبرو شود.
هیلی با انتش��ار بیانیه ادعا کرد: اینجا در س��ازمان 
ملل، ما به دنبال دس��تیابی به یک همکاری بین المللی 
هس��تیم تا اقدامات علیه فعالیت های موش��کی ایران را 
تقویت کنیم، تحریم های تس��لیحاتی را که ایران آن را 
نقض می کن��د، اجرا و اعمال کنی��م و حمایت ایران از 
تروریس��م را س��رکوب نماییم و موارد نقض حقوق بشر 
در ایران را به روش��نی نش��ان دهیم. همه این اقدامات 
را می ت��وان خ��ارج از چارچوب توافق هس��ته ای اتخاذ 
ک��رد ولی اگر نتوانیم به یک اجم��اع بین المللی در این 
زمینه ها دس��ت پیدا کنیم، آنگاه بیش��تر نمایان خواهد 
ش��د که توافق هس��ته ای، یک مانع برای دس��تیابی به 

صلح است.

یرخارجه سوئد به ترامپ  واکنش وز
وزیر خارجه سابق سوئد می گوید که ترامپ پس از 
شکست در اعمال فشار بر کنگره آمریکا به منظور اقدام 
علیه برجام، حاال به دنبال فشار بر اروپا جهت اقدام ضد 

توافق هسته ای است.
به گزارش ایرنا، در واکنش به این اقدام رئیس جمهور 
آمریکا، وزیر خارجه س��ابق س��وئد ب��ه مواضع برجامی 
ترامپ، ناکام��ی او در قبال کنگ��ره آمریکا و همچنین 

خواسته های او از اتحادیه اروپا کشور اشاره کرد.
»کارل بیل��ت« وزی��ر خارجه س��ال های 2006 تا 
2014 سوئد نوش��ت: »ترامپ در اعمال فشار بر کنگره 
آمریکا برای اقدام علیه توافق هس��ته ای ایران شکست 

خورد. او شکست خورد«.
رئیس کنونی اندیش��کده »ش��ورای اروپایِی روابط 
خارج��ی« اف��زود: »او)ترامپ( حاال به دنبال فش��ار بر 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا برای اق��دام علیه توافق 
هس��ته ای ایران اس��ت. او در یک ش��یب تند به سمت 

بحران و ناکامی است«.

حمایت مجدد مسکو از توافق هسته ای 
معاون وزیر خارجه روسیه گفت: مسکو نیز همانند 
اتحادیه اروپا به توافق هس��ته ای ای��ران پایبند خواهد 

ماند.
به گزارش فارس، س��رگئی ریابکوف افزود: مس��کو 
مخالف هرگونه ت��الش برای تضعیف توافق هس��ته ای 

موجود میان کشورهای گروه 1+5 و ایران است.
وی گف��ت ، اقدام ترامپ س��واالتی را در ارتباط با 
مذاکره پذیری وی در خصوص مسائل بین المللی مطرح 
می کند، ضمن اینکه مسکو مکررا معایب سیاست تحریم 
در قبال هم ایران و هم کره شمالی را به واشنگتن تذکر 
داده اس��ت. ریابکوف یک بار دیگ��ر تأکید کرد: »توافق 
هس��ته ای ای��ران نمی تواند اصالح ش��ود و م��ا مخالف 

هرگونه تالش برای مختل کردن آن هستیم«.

یف با همتای چینی  گفت وگوی تلفنی ظر
وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای چینی 
خ��ود بر لزوم انج��ام تعهدات همه طرف ها در س��انحه 

اتفاق افتاده برای نفتکش ایرانی تاکید کرد.
به گزارش ایس��نا، وزیر امور خارج��ه چین با ابراز 
تاس��ف از بروز س��انحه برای نفتکش ایرانی اعالم کرد: 
نیروهای امدادی چین��ی همه تالش خود را برای مهار 
آتش به کار گرفت��ه و به کمک های خود ادامه خواهند 
داد. هفته پیش ۳2 خدمه و سرنش��ین کشتی سانچی 
بعد از آتش سوزی این کشتی در اثر اصابت یک کشتی 
کوچک به آن ناپدید ش��دند. جس��د س��ه نفر از آنها تا 
کنون پیدا ش��ده اس��ت.۳0 خدمه و سرنشین کشتی، 

ایرانی و دو نفر از آنها بنگالدشی بودند.
نفتکش س��انچی بر اثر برخود با یک کشتی باربری 
در س��واحل ش��رقی چین دچار آتش س��وزی شد. این 
نفتک��ش از جزیره خ��ارک ایران به مقصد داس��ان در 

کره جنوبی در حرکت بود.

احتمال سفر هیأت پارلمانی اردن به ایران 
همزم��ان با تغییر مع��ادالت در منطقه و بدعهدی  
عربس��تان و امارات در حمایت از اردن برای سروسامان 
دادن به وضعیت اقتصاد این کشور، اردن در حال حاضر 

در جست وجوی یک شریک استراتژیک جدید است.
ب��ه گزارش ف��ارس، وبگاه »النفی��س« در مقاله ای 
به قل��م »تمارا المجالی« با اعالم ای��ن مطلب افزود که 
بهترین ش��اهد بر این تغییر و تح��والت، تصمیم اخیر 
ترامپ درباره یهودی س��ازی قدس اس��ت که با مواضع 
ش��رم آور اعراب مواجه ش��د و گذشته از آن چالش های 
منطقه در پرتو سیاس��ت های محمد بن سلمان که تنها 
به فکر منافع خویش اس��ت، بحرانی تر می ش��ود برخی 
منابع رس��انه ای نیز اعالم کرد ه اند ک��ه هیأت پارلمانی 
اردن به ریاست »عاطف الطروانه« بزودی به تهران سفر 
می کند و به گفته منابع پارلمانی اردن، الطروانه آخرین 
بررسی ها درباره این سفر و پرونده هایی که قرار است در 

تهران بررسی شود را مورد ارزیابی قرار داده است. 
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هدی دهقان بذرافشان

ایرج مس��جدی در نشس��ت 
خب��ری »هزینه ه��ا و منافع پرونـــــده

رواب��ط ای��ران و ع��راق« در 
پاس��خ به  سیاس��ت روز در ب��اره قطعنامه 5۹8 و 
رواب��ط ایران و عراق در این مس��اله گفت: »موارد 
زی��اد  قطعنامه 5۹8  اجرا ش��ده ام��ا در موضوع 
خس��ارات جنگ هن��وز فرصت رس��یدگی به این 
موض��وع فراهم نش��ده و این یک پرون��ده مفتوح 

است. 
وی افزود: ما برآورد اولیه از خسارت های جنگ 
تحمیلی داریم که اینها برای صحبت جدی تر نیاز 

به زمان مناسب دارد.
س��فیر ایران در عراق اظهار ک��رد: عراق از دو 
بحران س��الم و س��المت بیرون آم��د، یکی بحران 
داع��ش بود ک��ه موفق و پی��روز ب��ود و نیروهای 
مختلفی چون حشدالش��عبی، پلی��س و ارتش آن 
کشور بس��یار نقش اساسی داش��تند و البته خود 
عراقی ه��ا از حمایت های ایران در مبارزه با داعش 

بسیار قدرشناس هستند.
وی گف��ت: موض��وع دوم، همه پرس��ی اقلیم 
کردستان عراق بود که اگر درست هدایت نمی شد، 
به س��مت بحران برای آن کشور پیش می رفت که 

در این مساله هم ایران نقش مهمی داشت.
مس��جدی افزود: ع��راق وارد مرحله جدید و 
مهم��ی یعنی بازس��ازی اقتص��ادی و ایجاد روابط 
سیاسی است. قطعاً در دوران بازسازی و سازندگی 
ه��م ایران باید نقش بی بدیل و مهم خود را در آن 
کش��ور داشته باشد که در اینجا مردم، شرکت ها و 

وزارتخانه ها باید کمک کنند.
سفیر کشورمان در عراق در ادامه گفت: روابط 
دو جانبه ایران و عراق در س��طح خوبی اس��ت، در 
ابع��اد امنیتی نظامی بس��یار خوب اس��ت. در بُعد 
فرهنگی رابطه قابل قبولی داریم، در بُعد اجتماعی 
بسیار عالی است و نمود آن زائران اربعین از سمت 
ما و زائران عراقی به ایران است که در قالب توریسم 
مذهبی اس��ت و در واقع بیش از شش میلیون نفر 

به عناوین مختلف رفت و آمد وجود دارد.
مس��جدی افزود: پس از سال 200۳ و سقوط 
صدام، روابط میان مقامات دو کش��ور بسیار خوب 
بوده است، هر چند که در مساله اخیر همه پرسی 
کردس��تان خللی به روابط با آنها وارد شد، ولی به 
دلیل س��ابقه جدی و طوالنی میان ما و کردها این 
مس��اله حل شده است و ما در تالشیم روابط میان 
اربیل و بغداد به طور مس��المت آمیزی حل و فصل 

شود. سفیر ایران در عراق به روابط اقتصادی ایران 
و عراق اش��اره کرد و گفت:ّ رواب��ط اقتصادی ما با 
عراق در دومین س��طح مبادالت است. اول چین، 

دوم ایران و بعد ترکیه است.
س��فیر ای��ران در ع��راق ادام��ه داد: مرزهای 
م��ا مرزهای ام��ن و پرمبادله ای اس��ت، ما و عراق 
بیش��ترین م��رز را با یکدیگ��ر داری��م و امن ترین 
مرزهای بین دو کشور در مقایسه با دیگر مرزهایی 

که با کشورهای همسایه داریم، وجود دارد.
وی اظهار کرد: ای��ران در بصره، نجف، اربیل، 
س��لیمانیه، بغداد و کربال شش نمایندگی دارد که 
در هی��چ جای دنیا این می��زان نمایندگی در یک 

کشور نداریم.
مس��جدی گفت: روابط اقتصادی ما در سطح 
قابل قبولی اس��ت، ما و عراق دو کش��ور دوست و 
همس��ایه هستیم که باید سطح روابط خود را ارتقا 
دهیم و به این سطح راضی نیستیم. این گستردگی 

هم باید در عرصه های مختلف باشد.
س��فیر کش��ورمان در بغداد خاطرنشان کرد: 
4 ه��زار دانش��جوی عراقی به صورت رس��می در 
دانش��گاه های ایران مشغول به تحصیل هستند که 
ای��ن نکته خوبی اس��ت. وی اظهار ک��رد: در عراق 
رس��انه آزاد است و هر کس می تواند برای خودش 
شبکه داشته باشد، بنابراین می توانیم همکاری های 

رسانه ای دو کشور را افزایش دهیم.
 مسجدی درباره آخرین وضعیت حشدشعبی 
افزود: حش��د شعبی نیروی مردمی بود که در کنار 
ارتش وارد میدان نبرد ش��د و صحنه را تغییر داد 
که بنا به خواست مرجعیت عراق آیت اهلل سیستانی 
و لبیکی بود که از جانب مردم آن کش��ور صورت 
گرفت. این گ��روه در پیروزی های عراق بر داعش 

بسیار نقش مهم و ارزنده ای داشت.
سفیر ایران در عراق ادامه داد: این گروه امروز 
قانونمند شده کسی نمی تواند آن را منحل کند و با 
توجه به نیازمندی های عراق می توانند از تجهیزات 
و نفرات آن در حوزه های مختلف اس��تفاده کنند و 
این با توجه به اینکه تروریسم هنوز از بین نرفته و 

می تواند تهدید زا باشد، مهم است.
وی گفت: بنابرای��ن همچنان نیاز به این نیرو 
اس��ت، همچون زمانی که جنگ نیس��ت ولی باید 
نیروهای مس��لح و امنیتی باش��ند تا ضامن امنیت 
کش��ور باش��ند و به عن��وان نیروی��ی بازدارنده به 

حساب می آیند.
مس��جدی درباره انتخابات پی��ش روی عراق 

گف��ت: بحث انتخابات زود اس��ت که بگوئیم کدام 
گروه و جری��ان بهتر می تواند عم��ل کند چرا که 
احزاب و گروه های سیاس��ی در ح��ال رایزنی های 
خود هس��تند. س��فیر ایران در ع��راق افزود: ما در 
خصوص اختالف میان گروه ها و جریانات مختلف 
در انتخابات پیشین هم این مساله را داشتیم، باید 
دی��د پس از انتخابات چط��ور می توانند کار کنند، 
اینک��ه در یک جمعی اختالف نباش��د غیر ممکن 
اس��ت و مهم این است که اینها با یکدیگر تنازع و 

درگیری نداشته باشند.
مس��جدی درباره حضور عب��ادی در انتخابات 
عراق گفت: آقای عبادی که در دوران نخست وزیر 
خود افتخار آفرینی های خوبی را داش��ته از جایگاه 

خوبی در صحنه عراق و انتخابات برخوردار است.
س��فیر ای��ران در ع��راق ادام��ه داد: حمایت 
از نخس��ت وزی��ر آینده عراق، بس��ته ب��ه تصمیم 
عراقی ها دارد. هر نخست وزیری را که عراقی ها به 
جمع بندی برسند مورد حمایت جمهوری اسالمی 
ایران خواهد بود و به رای اکثریت عراقی ها احترام 

می گذاریم.
وی در خص��وص ریزگرده��ا تصریح کرد: این 
موض��وع مرب��وط به چند کش��ور اس��ت و نه تنها 
دو کش��ور ای��ران و عراق. بحث ه��ای زیادی میان 
دو کش��ور وجود داش��ته اس��ت اما آنچه مشخص 
اس��ت مهار ریزگردها نیاز ب��ه برنامه ریزی و صرف 

بودجه ای سنگین تر است.
مس��جدی افزود: در س��طح مقامات دو کشور 
رایزنی ه��ای این موضوع ادام��ه دارد و کمیته های 
مختلف��ی برای حل این مش��کل وجود دارد و باید 

توجه داشت که این موضوع را نمی توان با سرعت 
ح��ل کرد و نی��از به ی��ک هم��کاری منطقه ای و 

بین المللی است.
سفیر ایران در عراق درباره راهبرد امنیت ملی 
امریکا در عراق گفت: آمریکایی ها به گونه ای حرف 
می زنند ک��ه گویی مالک همه کش��ورهای جهان 
هس��تند ولی در عراق چنی��ن چیزی وجود ندارد، 
دولت عراق مستقل است و نیازی به سیاست های 

آمریکایی ها ندارند.
مسجدی افزود: اینکه فکر کنند می توانند برای 
عراق نقش��ه راه ترسیم کنند، سیاست های خود را 
اعمال کنن��د فکر خام و بیهوده ای اس��ت. ممکن 
است آقای ترامپ خواسته های زیادی داشته باشد 
که این ش��اید تنها در ذهن خودش باشد. به هیچ 
وجه پیوند و روابط میان ایران و عراق این مس��ائل 

خللی را وارد نمی کند.
سفیر ایران در عراق ادامه داد: درعراق درست 
اس��ت که ش��یعیان اکثریت هس��تند اما کردها و 
سنی هم به میزان جمعیتی که دارند در پارلمان و 
دولت نقش و سهم مشخصی دارند. رئیس جمهور 
آن کشور برای اولین بار یک فرد کرد است چرا که 
کردها سهم خوبی را در جمعیت آن کشور دارند و 
اینکه گفته ش��ود فقط شیعیان در آن کشور نقش 

دارند این اشتباه است.
وی اظه��ار ک��رد: بنابراین هر کس به س��هم 
جمعی��ت خود در آن کش��ور از قدرت و حاکمیت 
س��همی دارد و مذاهب و قومیت های مختلف این 

جایگاه را دارند.
س��فیر ایران در عراق گفت: از شما گالیه دارم 

که چرا که در عراق نیس��تید، باید رسانه ها چه در 
عراق و چه در دیگر کش��ورها حضور داشته باشند. 
در عراق رس��انه های ایرانی مورد حمایت س��فارت 

جمهوری اسالمی ایران هستند.
وی افزود: اقدامات بسیار زیادی از سوی ایران 
در حال انجام اس��ت که برای م��ردم خودمان هم 
ناش��ناخته اس��ت. این اقدامات نه صرف��ا در ابعاد 
امنیت��ی و محرمان��ه که موضوع��ات عمرانی بوده 

است، اینها را باید رسانه ها پوشش دهند.
مس��جدی درب��اره ای��ن س��وال ک��ه س��طح 
همکاری ه��ای نظامی و مستش��اری ایران و عراق 
پ��س از نابودی پایگاه های داع��ش چگونه خواهد 
بود، خاطرنش��ان ک��رد: ایران کمک ه��ای دفاعی 
و نظام��ی اش ب��ه عراق، هم مستش��اری بود و هم 
آموزش��ی، هم کمک در امر سازماندهی و مدیریت 
بود و هم در امر لجستیک و پشتیبانی. کمک ایران 
به عراق همه جانبه است. طبیعی است وقتی جنگ 

وجود دارد، این همکاری ها گسترده باشد.
وی ادامه داد: حضور سرداران و کارشناسان ما 
و حضور سردار سلیمانی حضوری جدی، میدانی و 
مس��تمر بود. سفیر ایران در عراق گفت: ما با پایان 
یافتن داعش، طبیعی است این حضور مستشاری 
و حمایتی کمتر می ش��ود چون براساس شرایط و 
نیازها است ولی همکاری های نظامی ما در سطوح 
مختل��ف ادامه می یابد. ع��راق نیازمند تجهیزات و 
بازسازی اس��ت. ارتش و حشدالشعبی آسیب های 
زیادی دیده اند. بنابرای��ن روابط نظامی، امنیتی و 

دفاعی عراق با ایران ادامه خواهد داشت.
مس��جدی ادام��ه داد: با وزارت دف��اع، ارتش، 
پلیس، وزارت کش��ور و حشدالشعبی روابط خوبی 
داریم و هیات ها میان دو کشور در حال گفت وگو و 
تبادل نظر هستند. این روابط براساس نیاز شرایط 

و توانمندی عراق است.
سفیر ایران در عراق درخصوص سرمایه  گذاری 
و همکاری ه��ای ایران در عراق بعد از پایان جنگ 
گفت: بحث بازس��ازی در دس��تور کار دولت عراق 
ق��رار گرفته و ب��ا توجه ب��ه نابودی داع��ش، کار 
اقتصادی جدی تر می ش��ود. در جمهوری اسالمی 
نیز عزم این کار باش��د. البته مشکالتی وجود دارد 

ولی عامل بازدارنده برای توسعه روابط نیست.
وی اف��زود: اگ��ر تالش جدی ص��ورت بگیرد، 
هدفگ��ذاری کرده ایم که در یک برنامه پنج س��اله 
سطح روابط به 20 میلیون دالر در سال برسد. این 
ظرفیت در عراق وجود دارد و ایران هم عالقه دارد 
ولی نیازمند برنامه ریزی، س��رمایه گذاری و تالش 
جدی اس��ت. مس��جدی ادامه داد: اگر شرکت ها و 
سرمایه گذاران هم حضور جدی و همراه با برنامه ای 
داشته باشند، کارشان پیش می رود. قطعا عراقی ها 
هم استقبال می کنند. در استان های مختلف عراق 
نیازمند سرمایه گذاری هستیم. استان نینوا و شهر 
موصل، آس��یب های ج��دی دیده اند ک��ه نیازمند 

سرمایه گذاری هستند.

سفیر ایران در عراق  در پاسخ به سیاست روز: 

پرونده خسارت جنگ تحمیلی  مفتوح است 
اجرایی شدن موارد زیادی از قطعنامه 598

یک روزنامه آمریکایی نوشت 
ب��ا بـازي رسـانه آمری��کا  رئیس جمه��ور 

درخواس��تش از کش��ورهای 
اروپایی برای اصالح برجام، خود را در معرض یک 

چالش دیپلماتیک بزرگ قرار داده است.
به گ��زارش ج��وان؛ پایگاه اینترنت��ی روزنامه 
»نیویورک تایم��ز« در تحلیلی درباره تصمیم اخیر 
ترام��پ در خصوص برجام نوش��ت: رئیس جمهور 
ترام��پ روز جمع��ه از کش��ور های اروپایی متحد 
آمریکا درخواست کرد با بازنویسی توافق هسته ای 
ای��ران ظرف مدت 120 روز موافقت کنند، در غیر 
این ص��ورت وی این تواف��ق را لغ��و خواهد کرد. 
ترام��پ با طرح این درخواس��ت، خ��ود را در یک 
چالش دیپلماتیک ق��رار داد که حتی برای دولتی 
که دارای مجموع��ه ای از مذاکره کنندگان مجرب 

است، بسیار هنگفت شمرده می شود.
در ای��ن تحلیل آمده اس��ت: ترام��پ، مقامات 
امنی��ت ملی خود را از میان افس��ران بازنشس��ته 
ارت��ش انتخاب کرده و اجازه داده اس��ت تا قدرت 
وزارت ام��ور خارجه آمریکا رو ب��ه کاهش بگذارد؛ 
بدین ترتیب، این چالش حتی عمیق تر از گذش��ته 
ش��ده اس��ت، و ای��ن موضوع ب��ه ای��ران محدود 
نمی ش��ود. بحران کره شمالی به صورت ناگهانی به 
سمت دیپلماسی، تغییر جهت داده است و اکنون 

شاهد آغاز گفت وگو های بی سابقه میان کره شمالی 
و جنوبی هستیم.

مقام��ات دول��ت کنونی و پیش��ین آمریکا در 
این ب��اره اعالم کرده ان��د در ه��ر دو جبهه، دولت 
ترامپ تحت فش��ار قرار دارد تا درباره راهبرد هایی 
که تا ح��د زیادی به واس��طه مالحظ��ات نظامی 
تعیین ش��ده بود، تجدید نظر کند. بسیاری بر این 
باور هس��تند که کاخ سفید به شکلی مناسب برای 
 رو در رو ش��دن ب��ا دورنمای کاه��ش تنش میان 
 کره جنوبی و »کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی، 
آماده نیست. این موضوع در خصوص آغاز ناگهانی 

»اعتراضات« در ایران نیز مصداق دارد.
نیویورک تایمز در ادامه این تحلیل با اشاره به 
اغتشاشات اخیر در کشورمان نوشت: به گفته چند 
مقام دولت آمریکا، »اعتراضات ضددولتی« در ایران 
باعث شده اس��ت محاس��بات آقای ترامپ درباره 
پ��اره کرده توافق هس��ته ای ایران، پیچیده ش��ود. 
اعتراضات در ایران باعث شد رئیس جمهور آمریکا 
حتی بیشتر از گذشته مصمم شود تا مقامات عالی 
ایران را مجازات کن��د. با این حال، این اعتراضات 

همچنین باعث مصمم تر ش��دن دی��دگاه مقامات 
عالی کشور های اروپایی در این خصوص شده است 
که توافق هسته ای ایران باید حفظ شود. ترامپ با 
بی میلی پذیرفت تا تحریم ه��ای جامع علیه ایران 
را دوباره اعمال نکن��د. اعمال دوباره این تحریم ها 
می توانس��ت توافق هسته ای ایران را نابود کند. اما 
ترام��پ به متح��دان اروپایی خود تنه��ا چهار ماه 
فرصت داد تا در خصوص یک توافق سختگیرانه تر 

توافق کنند.
 وی همچنین هش��دار داد بدون تحقق چنین 
موضوعی، وی آمریکا را از توافق هس��ته ای خارج 
خواه��د ک��رد. مقام��ات دیپلماتیک چند کش��ور 
اروپای��ی در این باره اعالم کردن��د مذاکره دوباره 
درب��اره تواف��ق هس��ته ای، به هیچ وج��ه احتمال 

موفقیت ندارد.
یک مق��ام عال��ی در این باره گف��ت: بهترین 
موضوع��ی که آق��ای ترامپ می توان��د امید تحقق 
آن را داش��ته باشد، تعهد کش��ور های اروپایی در 
خصوص آغاز تالش ها درب��اره یک توافق جدید و 
مجزا اس��ت. این مقام عالی اف��زود چنین اقدامی، 

نیازمند مش��ارکت چین و روسیه -که آن ها نیز از 
امضاکنندگان توافق هسته ای هستند- و همچنین 
مش��ارکت ایران خواهد بود. این در حالی است که 

کاخ سفید، چنین موضوعی را رد کرده است.
کارشناس��ان اعالم کردند دولت آمریکا درگیر 
و محدود به اجرای سیاس��تی اس��ت که دو ستون 
عمده دارد: از بین بردن توافق هس��ته ای اوباما، و 
رویارویی با ایران در خصوص اقدامات این کش��ور 

در منطقه.
در ادام��ه ای��ن مطلب آمده اس��ت: ب��ه نظر 
می رسد کاخ سفید متوجه ضعف در میان مقامات 
دیپلماتیک خود شده است. کاخ سفید در اندیشه 
انتص��اب یک نماین��ده ویژه برای ایران اس��ت که 
بتوان��د با کش��ور های اروپایی در خص��وص توافق 
هس��ته ای ایران گفت وگو، و پاس��خ قدرتمندتری 
را به رفتار های ایران در منطقه، س��ازماندهی کند.  
هر نماینده ای که به این س��مت منصوب ش��ود، با 

وظیفه بسیار دشواری روبرو خواهد بود.
مقام��ات دولت آمری��کا اعالم کردن��د ترامپ 
خواس��تار توافقی اس��ت که در آن، همه بند هایی 

که اعتب��ار آن ها ب��ه مدت زمانی خ��اص محدود 
می شود )موسوم به بند های غروب(، حذف شود. بر 
اساس این بند های دارای محدودیت زمانی، ایران 
می تواند فعالیت هایی از قبیل: غنی سازی اورانیوم 
را از س��ر بگیرد، و آش��کارا، برنامه های هسته ای و 
موش��ک های بالس��تیک خود را ب��ا یکدیگر پیوند 
ده��د. ایران در جری��ان مذاکراتی ک��ه به امضای 
توافق هسته ای سال 2015 منتهی شد، هیچ یک 

از این دو خواسته را نپذیرفت.
همچنین،  روزنامه آمریکایی »لس آنجلس« با 
این مقدمه در سرمقاله خود نوشت، مخالفت ترامپ 
ظاهراً بیشتر بر پایه این حقیقت بود که این توافق 
یکی از دس��تاوردهای مهم دول��ت »باراک اوباما« 
رئیس جمهور س��ابق آمریکا بود ت��ا اینکه بخواهد 

تنها بر پایه نقص های خود این توافق باشد.
بر اس��اس این گزارش، از زمان تحلیف ترامپ 
بعن��وان رئیس جمه��ور آمریکا، مش��اوران عاقل تر 
ترامپ در بخش سیاس��ت خارجی، تالش خود را 
برای ممانعت از لغو برجام به کار گرفتند زیرا آنها 
به این امر واقف هس��تند که ایران به طور کلی به 
مفاد این توافق پایبند بوده اس��ت و منطقه به یک 
مکان امن تر تبدیل شده است و کناره گیری آمریکا 
از برجام، واشنگتن را از نزدیک ترین همپیمانانش 

دور می کند.

نیویورک تایمز:

 ترامپ، خود را در یک چالش دیپلماتیک قرار داد

طرحی که آمری��کا به عنوان معامله قرن 
حـاشـیه ارائه ک��رد ب��دون آنکه نتیج��ه ای برای در 

فلسطین داشته باشد از فلسطین ابزاری 
برای مقابله آمریکا با نفوذ ایران می سازد.

دونال��د ترامپ از زمانی که به ریاس��ت جمه��وری آمریکا 
رسید، مش��ی متفاوتی را در مقایسه با باراک اوباما اتخاذ کرد. 
رویکرد و مش��ی ترامپ تا جایی متفاوت بود که موجب ش��د، 
ش��خص ترامپ در مقاب��ل کنفرانس پاریس ک��ه اوایل ژانویه 
2017 برگزار شد موضع مخالف بگیرد. در حالی که جان کری 
در کنفرانس پاریس بر طرح دو دولتی برای مناقش��ه اسرائیل-

فلسطین تأکید کرد، دونالد ترامپ در توئیتی نوشت، به زودی 
هم��ه چیز تغییر خواهد کرد. این جمله ترامپ در زمانی اعالم 
ش��د که وی پیش از آن به صهیونیست ها وعده انتقال سفارت 
آمری��کا به قدس را داده بود. از همین جا معلوم ش��د که طرح 

ترامپ با اوباما کامال متفاوت است.
دونال��د ترامپ پ��س از تکیه بر جایگاه ریاس��ت جمهوری 
آمریکا، آش��کارا طرح خود در خصوص فلس��طین را ارائه نکرد 
اما به مرور نش��انه هایی از طرح را نشان داد که کامال متفاوت 
از گذش��ته بود و به نظر می رسد تغییر رویکرد ایاالت متحده 

آغاز شده است.
ترامپ قبل از اینکه وارد عرصه فلس��طین ش��ود با سفری 
که به عربس��تان سعودی کرد تالش کرد بین کشورهای عربی 
منطقه پیمانی منطقه ای ایجاد کند که محور این پیمان ایران 
هراس��ی بود. ترامپ دراین س��فر به همین بهانه همانگونه که 
از قبل کش��ورهای عرب��ی صاحب ثروت حاص��ل از نفت را به 
حیوانات ش��یردهی تش��بیه کرده بود که آمری��کا باید آنها را 

بدوش��د، با قراردادهای چند میلیاردی، عربس��تان را در عرصه 
اقتصادی نیز شریک خود کرد.

دونالد ترامپ در نخس��تین س��فر خود به س��رزمین های 
اش��غالی به عنوان رئی��س جمهور آمریکا، همراه با مس��ئوالن 
رژی��م صهیونیس��تی به زیارت دی��وار براق رفت. او نخس��تین 
رئیس جمهور آمریکا بود که در پس��ت ریاس��ت جمهوری به 
زیارت دیوار براق رفت. دیوار براق به بخش جنوب غربی دیوار 
مجموعه مسجداالقصی اطالق می شود که یهودیان آن را تنها 
باقیمان��ده معبد دوم س��لیمان می دانند. اما براس��اس تاریخ 
اسالمی این نقطه همان جایی است که حضرت رسول در شب 
معراج از آن نقطه وارد مس��جداالقصی شده است. معنای این 
دی��دار این بود که ترام��پ مالکیت یهودیان بر دیوار براق را به 

رسمیت می شناسد.
ترام��پ ک��ه در جری��ان تبلیغ��ات انتخابات��ی خ��ود ب��ه 
صهیونیس��ت ها وعده انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس 
را داده ب��ود. باالخره بعد از یک مرتبه تعلیق در اجرای آن، در 
دس��امبر 2017 این قان��ون را امضا کرد و اتفاقی که از س��ال 
1۹۹5، بیش از 22 س��ال به تعویق افتاده بود اجرایی شد. این 
اق��دام دومین گام از طرح ترامپ بود ک��ه پیش از اعالم طرح 
ترامپ در خصوص فلس��طین اجرایی ش��د. آنطور که تس��نیم 
نوش��ته، پیش از آنک��ه ترامپ قانون ق��دس یکپارچه و انتقال 
س��فارت آمریکا به قدس را امضا کند، دامادش جارد کوشنر را 
به ریاض فرستاد. در همین سفر جزئیاتی از طرح آمریکا برای 
فلس��طین مطرح ش��د. ویژگی های این طرح که تا کنون هنوز 
به طور رس��می از سوی آمریکایی ها اعالم نشد از این قرار بود: 

ائتالف با کشورهای عربی مقدمه حل مسئله فلسطین است.

در ادامه گستاخی های ترامپ مطرح شد؛

معامله قرن یا مقابله با ایران؟
تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکایی می گوید 

اصول طراحی واشنگتن علیه تهران شامل دیــــدگاه
بی ثبات کردن دولت از طریق تحریم های 

سهمناک اقتصادی و عملیات اطالعاتی است.
م��ارک دانک��وف، در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم با اش��اره به 
ناآرامی هایی که در پس سوءاستفاده فرصت طلبان از مطالبات 
مردمی در کشورمان رخ داد، تأکید کرد که ناآرامی ها در نتیجه 
سوءاستفاده و تش��دید اوضاع از سوی عناصری رخ داده است 
که به صورت علنی خواهان س��رنگونی دولت ایران و جایگزین 
کردن آن با چیزی هس��تند که از دستورات آمریکا، اسرائیل و 
عربس��تان س��عودی پیروی کنند. وی می گوید تاریخ گذشته، 
تس��هیل گر درک شرایط کنونی اس��ت، از جمله کودتای سال 
1۹5۳ علی��ه مصدق که با حمایت س��ازمان س��یا و ام آی6 در 

ایران اجرا شد.
وی ب��ر این باور اس��ت که ترام��پ و تیم امنی��ت ملی و 
مشاوران سیاست خارجی وی تحت تأثیر هواداران اسرائیل قرار 
دارند که نیکی هیلی، س��فیر آمریکا نزد سازمان ملل، یکی از 
نمونه های آشکار آن است. دانکوف می گوید که اصول طراحی 
آمریکایی های علیه ایران ش��امل بی ثبات ک��ردن دولت ایران 
از طریق تحریم های س��همناک اقتصادی و عملیات اطالعاتی 
است. اگر این مراحل ناکام ماندند، آن گاه مسئله ای را به دروغ 
به ایران نسبت می دهند تا افکار عمومی ایاالت متحده و غرب 

حاضر به پذیرش عملیات نظامی آشکار علیه تهران شوند.
 این یک طراحی ارائه شده از سوی نتانیاهو است. در واقع 
ای��ن یک طراحی حاصل از آدم ه��ای نفوذی نتانیاهو در دولت 

آمریکا است.

ای��ن تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی آمری��کا در ادامه تصریح 
کرد که نش��انه های دست داش��تن ایاالت متحده، سعودی ها، 
و منافقی��ن در ابع��اد مختلف این ناآرامی ها مش��هود اس��ت. 
نمونه های متعددی وجود دارد که می تواند این تصویر را برای 
مخاطبان تکمیل کند. اول، حتی نش��ریه نیوزویک نیز تصدیق 
کرده اس��ت که ایاالت متحده و اسرائیل از منافقین برای ترور 
دانش��مندان هسته ای ایران در تهران اس��تفاده کرده اند. دوم، 
حمایت ایاالت متحده، اس��رائیل و عربستان از طیق وسیعی از 
افراطی های وهابی و تروریس��ت ها برای سرنگونی کردن دولت 
سوریه اس��ت ک هدف آن پایان بخشیدن به گسترش »هالل 
ش��یعه« از ایران به س��وریه و لبنان است. این مسائل ریشه در 
راهبردهای طراحی شده آمریکا برای خاورمیانه در دهه 1۹80 

و  1۹۹0 دارد.
وی تأکید می کند که تخریب فضای سیاسی داخلی ایران 
از سوی آمریکایی ها، اسرائیلی ها، سعودی ها و دست نشاندگان 
منافق آن ها را در بس��تر تاریخی گس��ترده تر می توان به شیوه 

راحتی تری درک کرد.
دانک��وف می گوی��د که ای��االت متح��ده آش��کارا از بابت 
بهره من��دی از پول نفت متحدان عربس��تانی خود برای هزینه 
در مس��یر اقداماتش در یمن، س��وریه، بحرین و ایران خرسند 
اس��ت. اما چرا؟ بدهی ملی آمریکا ب��ه حدود 21 تریلیون دالر 
رسیده است و در عین حال بودجه دفاعی 800 میلیاردی برای 
کشور تصویب شده است، بودجه ای به منظور تداوم مداخالت 
در خاورمیانه، تقویت نیروهای ناتو در مرزهای روسیه و تالش 
برای تجدید اس��تحکام امپراطوری آمری��کا در مقابل چین در 

جنوب شرقی آسیا، کره شمالی و دریای چین جنوبی.

یک تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرد؛

تحریم ها اصلی ترین ابزار آمریکا برای مقابله با ایران


