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ادامه ایران هراسی آمریکا
مع��اون رئیس جمهور آمریکا ب��ا هدف تهدیدآمیز 
جل��وه دادن مس��أله ورود پناهجوی��ان از مکزیک به 
آمریکا، مدعی ش��د اخیراً ۲ تبعه ایران در تالش برای 

ورود به آمریکا از مرز مکزیک، بازداشت شده اند.
مای��ک پنس معاون رئیس جمه��ور آمریکا مدعی 
ش��د دو تبعه ایران هنگام تالش برای ورود غیرقانونی 

به آمریکا از طریق مرز مکزیک، بازداشت شده اند.
وی ک��ه ب��رای بازدی��د از م��رز مکزیک به ش��هر 
نوگالس در جنوبی تری��ن نقطه ایالت آریزونا رفته بود، 
در توییتر نوشته است که در جلسه ای که در این شهر 
با مسئوالن مرزبانی آمریکا داشته، مطلع شده که آن ها 
دو تبع��ه ایرانی را که تالش داش��ته اند از دید گش��ت 
مرزی پنهان بمانند، بازداش��ت کرده اند. روزانه هزاران 
مهاجر بازداشت می شوند. این یک بحران ملی است و 
کنگره باید از مردان و زنان شجاع ما که در مرز خدمت 

می کنند، حمایت کند. باشگاه خبرنگاران 

هشدار ترامپ به بن سلمان 
رئیس جمه��ور آمری��کا در یک جم��ع خصوصی 
س��عودی ها را کودن خوان��ده و ادعا کرده به پادش��اه 
س��عودی گفته اگر حمایت های نظامی آمریکا نباشد، 

ایران ۲ هفته ای عربستان سعودی را فتح می کند.
دونال��د ترام��پ ک��ه پی��ش از این ه��م اظهارات 
توهین آمیزی خطاب به س��عودی ها مطرح کرده بود، 
در یک جمع خصوصی اظهارات مشابهی را تکرار کرده 
و مدعی ش��ده اس��ت که در نبود حمایت های نظامی 
آمریکا از سعودی ها، ایران می تواند به سرعت عربستان 

را فتح کند.
او دیدارش با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی 

را خوب توصیف کرده است.  فارس

اخبار

ترامپ راه های دیپلماسی با ایران را بست
رئی��س دفت��ر 'کالین پاول' وزیر خارجه پیش��ین 
آمریکا، اقدام دولت ترامپ علیه سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی را دارای پیامدهای خطرناکی برای منطقه و 
نظامیان آمریکا در غرب آس��یا دانس��ت و گفت: کاخ 
س��فید تمام راه های دیپلماسی را برای حل مشکالت 

با ایران بسته است.
سرهنگ لری ویلکرسون افزود: بعید است که این 
اقدام، قوانین حاکم بر میدان را تغییر و انگیزه خاصی 
برای درگیری با نیروهای س��پاه ق��دس در منطقه به 

نیروهای آمریکایی بدهد.
وی با اش��اره به افزایش تنش ها میان دو کشور به 
دلیل اقدام خصمانه دولت ترامپ علیه سپاه پاسداران 
ادام��ه داد: از جوانب مختلفی نگ��ران پیامدهای این 
اقدام هس��تم. با توجه به اینکه س��پاه و س��پاه قدس، 
پیش از این تحریم شده بودند، این کار، رژیم تحریم ها 
با ایران را چنان پیچیده و در هم تنیده تر می کند که 
برای دولت های بعدی در آمریکا برداشتن این فشارها 

و محدودیت ها بسیار دشوار باشد.
رئیس دفت��ر وزیر خارجه پیش��ین آمریکا اضافه 
کرد: نگرانی بعدی من این اس��ت که در عراق، تعامل 
ما با نیروهای س��پاه قدس نگران کننده خواهد ش��د. 
البته این موضوع در دیگر کش��ورها نیز درباره تعامل 
با گروهی که تروریس��ت اعالم کرده ایم، مس��ئله ساز 

است.
ویلکرس��ون همچنی��ن از پیامدهای تروریس��تی 
اعالم کردن س��پاه برای نیروهای آمریکایی در منطقه 
ابراز نگرانی کرد و گفت: دس��ت کم 300 هزار سرباز 
در سراسر منطقه از افغانستان تا سوریه و لیبی داریم. 
پرسش اینجاست که این اقدام بی سابقه چه وضعیتی 

را ایجاد خواهد کرد.
وی تاکی��د کرد: ارت��ش آمریکا خ��ود بزرگترین 
نیروی تروریستی در جهان است و اکنون با این کار به 
دیگران می خواهد دیکته کند که چه کسی تروریست 

است و چه کسی تروریست نیست. 
این مقام پیش��ین وزارت خارج��ه آمریکا تصریح 
کرد: این کار یک س��ابقه بس��یار بد به وجود آورد که 
بازوی نظامی یک کشور دیگر را که زیر نظر یک دولت 
غیرنظامی است، برچس��ب تروریست بزنیم. این افراد 
نظامیان در سپاه دستورهایی که از سوی مقام ها برای 
امور امنیتی اعالم می شوند، اجرا می کنند. تروریستی 
اعالم کردن آنها، کاری بس��یار بسیار احمقانه بود که 
این دولت ترامپ انجام داد. البته این دولت، کارنامه ای 

پر از این حماقت ها دارد.
ویلکرس��ون که در روند آماده کردن طرح وزارت 
خارج��ه آمری��کا برای حمل��ه نظامی به ع��راق نقش 
داشت، درباره نیت جنگ طلبانه مقام های کاخ سفید 
ابراز نگرانی کرد و گفت: 'مایک پمپئو' و 'جان بولتون' 
مدعی ش��ده اند که میان ای��ران و القاعده رابطه جدی 
وجود داش��ته اس��ت. این حرف ها با هدف بستن تمام 
درها بر هرگونه دیپلماسی و راه حل صلح آمیز با ایران 
است. وی تصریح کرد: این آخرین گامی است که آنها 

برداشته اند.  ایرنا 

از نگاه دیگران 

تشکیل نهاد متناظر با اینستکس را به اروپا اعالم کرده ایم
وزی��ر امور خارجه ایران با ابراز امیدواری نس��بت به ت��داوم روابط اقتصادی 
ایتالیا با ایران گفت: نهاد متناظر اینس��تکس را ایجاد و تشکیل آن را به اتحادیه 

اروپا اعالم کرد ه ایم.
ویتوریو روس��اری پتروچلی رئیس کمیس��یون سیاست خارجی و مهاجرت 

مجل��س س��نای ایتالیا با محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه دی��دار و در مورد 
موضوعات مورد عالقه فیمابین گفت وگو کرد. 

ظری��ف در این دیدار با اش��اره به وجود روابطی قوی بین دو کش��ور در 40 س��ال 
گذش��ته، ابراز امیدواری کرد دولت ائتالفی کنون��ی ایتالیا روابط خوب اقتصادی خود با 
ایران را مانند گذش��ته ادامه دهد. وزیر خارجه کش��ورمان همچنین در این دیدار اظهار 
داشت: ایران نهاد متناظر اینستکس را ایجاد و تشکیل آن را به اتحادیه اروپا اعالم کرده 

است.  صداوسیما 

دیپلمات 
انتقاد وزیرخارجه آمریکا از عملکرد نمایندگان 
وزیر خارجه آمریکا از عملکرد نمایندگان این کشور در قبال اتخاذ تحریم های 

سختگیرانه علیه تهران انتقاد کرده است.
مایک پامپئو گفت: درخواست نمایندگان آمریکایی برای اعمال سیاست های 

سختگیرانه تر تحریم علیه ایران، بیشتر خودنمایی است.
وی  در ادامه وعده داده اس��ت که وزارت خارج��ه آمریکا در نهایت اقدامات 

درستی را برای اعمال فشار الزم بر جمهوری اسالمی ایران اتخاذ خواهد کرد.
اظهارات پامپئو چند روز پس از آن است که تد کروز نماینده جمهوری خواه تگزاس 
از وی خواس��ت تا به گروه کوچکی از کش��ورها اجازه ندهد تا به خرید نفت ایران ادامه 

دهند، آن هم پس از منقضی شدن معافیت تحریم های نفتی ایران در ماه آینده.
این اظهارات نشانگر اختالفات نادری است که تاکنون بین نمایندگان تندرویی مثل 
کروز و پامپئو و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید فاش شده است.  فارس 

درحاشیه 
کشورهای منطقه با ایران همراه شوند

رهبر حزب س��عادت ترکیه ضمن محکومیت تحریم س��پاه، دیگر کشورهای 
منطقه را به همبستگی با ایران دعوت کرد.

تمل کارا مالاوغلو افزود: سازمان همکاری اسالمی و همه کشورهای منطقه 
باید با اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران مخالفت کنند و از ایران حمایت کنند. 

رهبر حزب س��عادت ترکیه، تروریستی خواندن س��پاه پاسداران توسط آمریکا را 
نش��ان دهنده اجرای طرح آمریکا درباره خاورمیانه بزرگ است. کارامال اوغلو تصمیم 

اخیر آمریکا را اقدامی بسیار خطرناک و تهدیدی آشکار علیه کشورهای منطقه و جامعه 
جهانی دانست.

گفتنی اس��ت، محمد محی س��خنگوی گردان های حزب اهلل عراق طی سخنانی در 
مراس��م بزرگداشت شهید محمد باقر صدر گفت که تروریستی خواندن سپاه گامی برای 

اجرای معامله ننگین قرن است.  تسنیم 

معادله 

س
 پر
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چندی پیش علی  گ���و گفت و
رغم قوانین بین 
بر  اسرائیل  حاکمیت  آمریکا  المللی، 
بلندی های جوالن که رسماً متعلق به 
سوریه است را به رسمیت شناخت و 
بر خالف اعتراضات بین المللی و حتی 
مخالفت های جهان غرب بر موضع خود 
مناسبت  همین  به  می ورزد.  اصرار 
عتریسی  طالل  با  گفت و گویی  مهر 
مطالعات  و  منطقه ای  مرکز  رئیس 
داده  ترتیب  لبنان  دانشگاه  سیاسی 

که در ادامه آمده است.

نمای نزدیک

یک حقوقدان: 
یکا علیه سپاه مغایر تمام اصول  اقدام آمر

 و تعهدات بین المللی است
یک حقوقدان معتقد اس��ت: اقدام آمریکا  علیه س��پاه مغایرمنشور س��ازمان ملل و دی�����دگاه
تمام��ی اصول و تعهدات بین المللی اس��ت و ای��ران باید برای 

محک��وم ک��ردن اق��دام آمری��کا از قابلیت و ظرفی��ت حقوق 
بین الملل استفاده کند.

یوس��ف موالیی درباره این که حقوق بین المللی چه نظر و 
دیدگاهی نسبت به اقدام آمریکا علیه سپاه دارد؟ گفت: حقوق 
بین الملل برای هر مس��اله ای پاسخی ندارد، با توجه به این که 
چنین اقدامی برای نخس��تین بار است که رخ داده هنوز رویه 
بین المللی برای آن ایجاد نشده است که از نظر حقوقی چگونه 

می توان با آن برخورد کرد.
وی تصریح کرد: چنین مواردی به موضع گیری دولت های 
تاثیرگ��ذار در جامع��ه بین المللی هم بس��تگی دارد، اما تا به 
امروز اگر خواسته باش��یم از کلیات حقوق بین الملل استنباط 
کنیم،  هیچ اقدام مش��ابهی صورت نگرفته است، از سوی دیگر 
دولت ها مجاز هس��تند در چارچوب صالحیت خود هر اقدامی 
را انجام دهن��د، از جمله این که اعالم کنند کدام جریان، گروه 

یا نیروی نظامی از نظر آن ها واجد تعریف تروریست است. این 
اس��تاد حقوق بین الملل خاطرنش��ان کرد:  خالء عمده حقوق 
بین الملل هم این است که تروریست را تعریف نکرده، بنابراین 
دست دولت ها تاحدودی باز است. از طرف دیگر اگر ایران ، این 
موض��وع را خالف حقوق بین الملل می  داند که حتما می داند، 
این ایران اس��ت که باید برای محکوم ک��ردن اقدام آمریکا از 

قابلیت و ظرفیت حقوق بین الملل استفاده کند. ایسنا 
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در  فرانس��ه  س��فیر  ادع��ای  آمریکا مبنی ب��ر اینکه ایران پرون�����ده
پس از انقضای برجام، مجاز به غنی سازی نیست، 
در حالی مطرح ش��ده که ناظران سیاس��ی بر این 
باورند ک��ه هنوز نمی توان این گفته جرارد آرود را 
به عنوان موضع اصلی این کش��ور قلمداد کرد اما، 
بر اس��اس عرف دیپلماتیک سفرا نمی توانند بدون 
هماهنگ��ی با دولت متبوع خ��ود حرف هایی بزنند 
ک��ه از آن ب��وی بی تعه��دی و شکس��تن عهدها و 

پیمان ها به مشام شنوندگان آن سخن برسد.
به بیان دیگر اگر این ادعا موضع رسمی دولت 
فرنس��ه نیز باش��د باقی مانده  توافق برجام نیز به 
پاره کاغذی تبدیل خواهد شد که نمی توان منافع 
و مصالح ملی کش��ور را به آن گ��ره زد و باید باید 
فاتحه برجام اروپایی را بخوانیم و اتالف وقت ملت 

و دستگاه سیاست خارجی را مشاهده کنیم.
به تازگی س��فیر فرانسه در آمریکا مدعی شده 
ای��ران پس از انقضای برجام، مجاز به غنی س��ازی 
اورانیوم نبوده و مجبور است در شرایط نظارت های 

شدید صلح آمیز بودن فعالیت هایش را ثابت کند.
جرارد آرود در حس��اب کارب��ری اش در توئیتر 
نوشت: اینکه گفته شود ایران بعد از انقضای برجام 
مجاز به غنی سازی اورانیوم خواهد بود، اشتباه است. 
ایران مجبور است طبق پیمان منع اشاعه و پروتکل 
الحاقی در ش��رایط نظارت های شدید ثابت کند که 

فعالیت های هسته ای اش صلح آمیز هستند.
او در ادامه نوشت: همان طور که ما سال ۲00۲ 
گفتیم که غنی سازی اورانیوم بدون داشتن برنامه ای 
باورپذیر از فعالیت های غیرنظامی هس��ته ای طبق 
پیمان منع اشاعه غیرقانونی است، قادر خواهیم بود 

در س��ال ۲0۲۵ هم در صورت لزوم واکنش نشان 
دهیم. آن موقع تحریم هایی اعمال شدند. تحریم ها 
می توانند مجدداً اعمال ش��وند. بعد از برجام، هیچ 

بند زوال پذیری وجود ندارند.
گفتن��ی اس��ت، فیلی��پ تیب��و س��فیر جدید 
جمهوری فرانس��ه در تهران ا توس��ط آقای س��ید 
حس��ین س��ادات میدانی رئیس دبیرخانه س��تاد 
پیگیری اجرای برجام به وزارت امورخارجه احضار 

شد.

پاریس فوراً شفاف سازی کند
البته سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران در واکنش به توئیت جرارد آرود 
س��فیر فرانسه در واشنگتن که ش��امگاه شنبه در 
حس��اب توئیترش مدعی شده بعد از برجام دلیلی 
برای غنی سازی اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد، 

در صفحه توئیترش نوش��ت: اگر توئیت های جرارد 
آرود موضع فرانسه اس��ت. ما با نقض عمده هدف 
و مقص��ود برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( و 
قطعنام��ه ۲۲31 ش��ورای امنی��ت مواجهیم. وی 
تصریح کرد: پاریس باید فورا شفاف سازی کند، در 
غیر این صورت ما اقدام الزم را به عمل می آوریم.

جرارد آرود دیپلمات فرانس��وی شنبه شب در 
حس��اب کاربری اش در توئیتر نوشت: اینکه گفته 
شود ایران بعد از انقضای برجام مجاز به غنی سازی 
اورانیوم خواهد بود اش��تباه اس��ت. ای��ران باید به 
موج��ب پیمان منع اش��اعه و پروت��کل الحاقی و 
تحت نظارت های شدید ثابت کند که فعالیت های 

هسته ایش صلح آمیز هستند.
او در ادامه نوش��ت: همانگونه که سال ۲00۲ 
گفتی��م که طبق پیمان منع اش��اعه، غنی س��ازی 
اورانی��وم بدون داش��تن ی��ک برنام��ه  غیرنظامی 

باورپذیر در زمینه هس��ته ای غیرقانونی است، قادر 
خواهیم بود در س��ال ۲0۲۵ ه��م در صورت لزوم 
واکنش نش��ان دهیم. آن موقع تحریم هایی اعمال 
شدند. تحریم ها می توانند مجدداً اعمال شوند. بعد 

از برجام، هیچ بند زوال پذیری وجود ندارد.
وی تصری��ح کرد: روس��یه، اورانیوم غنی ش��ده 
نیروگاه هس��ته ای بوشهر را تأمین می کند. بنابراین 
هیچ دلیل قابل درکی وجود نخواهد داشت ایران بعد 

از برجام، اقدام به غنی سازی وسیع اورانیوم کند.

سفیر فرانسه نمی تواند بدون هماهنگی با 
دولتش حرف بزند

دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 
مس��ائل سیاس��ت خارجی در گفت وگو با سیاست 
روز به ادعای س��فیر فرانس��ه در آمریکا اشاره کرد 
و گفت: امروز ش��کلی دیگر از همراهی و همقدمی 
فرانس��ه ب��ا آمری��کا در مقابل ملت ای��ران پدیدار 
گش��ت، در خبرها داش��تیم که آقای جرارد آرود 
س��فیر فرانس��ه در واشنگتن مس��ائلی بیان نموده 
است که اگر به گفته معاون سیاسی وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی و دیپلمات ارشد ایران در توافق 
نام��ه برجام که همان آقای عباس عراقچی اس��ت 
پاس��خ وزارت خارجه فرانسه نیز تایید گفته سفیر 
ای��ن کش��ور در آمریکا باش��د باید فاتح��ه برجام 
اروپای��ی را بخوانیم و اتالف وقت ملت و دس��تگاه 

سیاست خارجی را مشاهده کنیم. 
وی افزود: سفیر دولت فرانسه در آمریکا برای 
خوش آمد هم پیمانان کش��ور فرانسه اعالم نموده 
است که پس از برجام نیازی به غنی سازی اورانیوم 
درجمهوری اس��المی وجود ندارد و ایران خوراک 
راکتور هس��ته ای بوش��هر خود را بر اساس قرارداد 

موجود می تواند از روسیه وارد نماید و بدین طریق 
دولت فرانسه توسعه راکتورهای هسته ای ایران را 
نیز نادیده گرفته و تصور می نماید ملت ایران باید 
تا س��الیان دراز محتاج دیگر کشورها برای تامین 
انرژی پاک به منظور توس��عه کشور خود باشد که 
این تصور غلطی اس��ت؛ باید ابت��دا در فرایندهای 
دیپلماتیک تکلیف ادعای س��فیر فرانسه و موضع 
دولت این کش��ور و سپس موضع دیگر کشورهای 
اروپایی همپیمان برجام ش��فاف سازی و در نهایتا 
موض��ع دولت ایران ب��رای انج��ام اقدامات بعدی 

مشخص گردد.
این اس��تاد دانشگاه بیان داش��ت: البته هنوز 
نمی توان این گفته س��فیر فرانس��ه در آمریکا را به 
عنوان موضع اصلی این کش��ور قلمداد کرد اما، بر 
اس��اس عرف دیپلماتیک س��فرا نمی توانند بدون 
هماهنگی با دولت متبوع خود حرف هایی بزنند که 
از آن بوی بی تعهدی و شکستن عهدها و پیمان ها 
به مش��ام ش��نوندگان آن سخن برس��د این بدان 
مفهوم اس��ت که احتماال ج��رارد آرود با اطالعاتی 
که از مواضع دولت متبوع خویش دارد این س��خن 

را به زبان رانده است. 
صدرالحسینی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد 
همزمانی این س��خن با قرار دادن س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست تروریستی آمریکا بدون 
معنا نیس��ت، تصریح کرد: این یعنی نش��ان دادن 
چهره ای دیگر از فرانس��ه و ش��خص آقای مکرون 
رئی��س جمه��ور این کش��ور که در س��الیان اخیر 
همراهی وی با سیاست های صهیونیسم بین الملل 
و ش��خص ترامپ و سیاستمداران صهیونیست این 
کش��ور فریاد مردم فرانسه را نیز در آورده و آنان را 
در طول یک سال گذشته هر هفته به خیابان های 
پاریس و شهرهای مهم این کشور کشانده است. 

وی در پای��ان گفت: اگر موضع رس��می دولت 
فرنس��ه مانند سفیراین کشور در آمریکا باشد باقی 
مان��ده  توافق برج��ام نیز به پ��اره کاغذی تبدیل 
خواهد شد که نمی توان منافع و مصالح ملی کشور 

را به آن گره زد. 

فرانسه: ایران پس از انقضای توافق هسته ای، مجاز به غنی سازی اورانیوم نخواهد بود

فاتحه برجام اروپایی خوانده شده؟

دونال�د ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حاکمیت 
رژیم صهیونیستی بر بلندی های جوالن سوریه 
را به طور رس�می به رسمیت شناخت، دلیل این 

امر چیست؟
شناس��ایی و به رسمیت ش��ناختن حاکمیت 
اسرائیل بر بلندی های اشغالی جوالن از سوی دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارای ۲ بعد زمانی 
و استراتژیک اس��ت. از بعد زمانی این اتفاق پیش 
از برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیس��تی 
رخ داد و باعث تقوی��ت جایگاه بنیامین نتانیاهو و 
پیروزی وی در انتخابات ش��د اما از بعد راهبردی 
نیز به مثابه تاکید بر توسعه اسرائیل و از بین بردن 
تمامی قطعنامه های سازمان ملل در این خصوص 
است، قطعنامه هایی که بلندی های اشغالی جوالن 

را اراضی متعلق به سوریه می دانند.
این اقدام دونالد ترامپ جدا از شناسایی قدس 
به عن��وان پایتخت رژی��م صهیونیس��تی و انتقال 
س��فارت واش��نگتن از تل آویو به قدس نیس��ت و 
در همین راستا انجام شده است. در واقع اقدامات 
مذکور دونالد ترامپ در س��طح راهبردی با هدف 
توس��عه رژی��م صهیونیس��تی و عدم به رس��میت 
ش��ناختن دو دولت فلس��طینی و یهودی و پایان 
بخش��یده به راه حل دو دولت��ی و تاکید آمریکا بر 
این موضوع که واش��نگتن همواره پایبند به امنیت 

اسرائیل است صورت گرفته است.
ارتباط به رسمیت ش�ناختن حاکمیت اسرائیل 
ب�ر بلندی های ج�والن با معامله ق�رن را در چه 

می دانید؟
بله می��ان معامله قرن و شناس��ایی حاکمیت 
اسرائیل بر بلندی های جوالن رابطه مستقیم وجود 
دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت 
مالی از اغلب مؤسسات و نهادهای حامی فلسطین 
همچ��ون آژانس امداد رس��انی و کاریابی آوارگان 

فلسطینی )آنروا( را قطع کرده است.
از س��وی دیگر شناسایی حاکمیت اسرائیل بر 
بلندی های جوالن از س��وی واشنگتن تأکیدی بر 
این امر است که آمریکا می تواند اشغال بلندی های 
ج��والن از س��وی اس��رائیل و در نتیج��ه اراض��ی 
فلس��طین به عنوان مثال اراض��ی کرانه باختری را 
قانونی و مش��روع کند و طبعاً این اقدامات با هدف 
پایان بخشیدن به قضیه فلسطین صورت می گیرد 
و دیگر قضیه فلس��طین ی��ا بلندی های جوالن به 

عنوان اراضی اشغالی قلمداد نخواهند شد.
دونال��د ترامپ این واقعی��ت را که بلندی های 
جوالن، اشغالی است را لغو کرد و بنابراین می تواند 

به ص��ورت یکجانبه اقدام مش��ابهی را درخصوص 
اراضی فلس��طین انجام دهد و اع��الم کند اراضی 
فلسطین، اشغالی نیست پس بنابراین میان معامله 
قرن و شناس��ایی حاکمیت اسرائیل بر بلندی های 

جوالن رابطه مستقیم وجود دارد و این معامله قرن 
به دنبال این است که بگوید پس از این مشکلی به 

نام فلسطین یا قضیه فلسطین وجود ندارد.
همانطور که می دانیم معامله قرن طبق آنچه که 
تاکنون منتشر شده است، قراردادی است که خواهان 
ش��کل گیری کشور فلس��طین در خارج از مرزهای 
معروف فلسطین است و به دنبال انتقال فلسطینی ها 
به بخش هایی از سیناء در مصر است تا بدین ترتیب 

اسرائیل یک دولت یهودی محض باشد.
بله ای��ن یک توطئه اس��ت و می��ان اقدامات 
اخیر ترامپ و معامله قرن ارتباط مس��تقیم وجود 
دارد که در نهایت هدف آن اس��کان فلس��طینیان 
در خارج از س��رزمین مادری شأن و انتقال آنها به 

سیناء مصر است.
نتیجه این تصمیم در توافق س�ازش چه خواهد 

بود؟
این تصمی��م ترام��پ یعنی اینک��ه مذاکرات 
صلح در خاورمیانه دیگر ارزش��ی ندارد زیرا آمریکا 
می تواند یکجانبه و خارج از چارچوب های سازمان 
ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت، تصمیم 
گیری کند و حق س��وریه در بازپس گیری اراضی 

اشغالی خود را از بین ببرد.
ترام��پ با این اق��دام قطعنامه ۲4۲ ش��ورای 
امنی��ت را نادیده گرفت، قطعنام��ه ای که بر عقب 
نشینی اس��رائیل از اراضی اشغالی عربی ]1۹۶۷[ 
تاکید دارد. طبعاً در چنین ش��رایطی تا زمانی که 
معامله قرن وجود دارد و به آن بها داده می ش��ود، 
مذاکرات صل��ح خاورمیانه و همچنی��ن مذاکرات 
فلسطینی- اسرائیلی برای تشکیل کشور فلسطین 

دیگر ارزشی ندارد.
آیا این اقدام ترامپ بر روابط کشورهای عربی با 

آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟
مشکل اینجا است که کشورهای عربی موضع 
قدرتمند و قاطعی را در قبال به رسمیت شناختن 
حاکمیت اس��رائیل بر بلندی های جوالن از س��وی 
ترامپ اتخاذ نکردن��د، هر چند که اتحادیه عرب و 
برخی کشورها همچون اردن و مغرب واکنش نشان 
دادن��د و با این اقدام ترامپ مخالفت کردند اما این 
واکن��ش و مخالفت نیاز ب��ه اقدامات قاطع و عملی 
دارد، اقدامات��ی همچون خروج از طرح صلح عربی 
و اس��تفاده از اهرم های فشار علیه آمریکا همچون 
فراخواندن سفرا برای مدت زمان مشخص و توقف 
همکاری ه��ا و تعامالت اقتصادی اما مش��کل اینجا 
است که کشورهای عربی نه تنها با یکدیگر متحد و 
هم نظر نیستند بلکه تابع خواست آمریکا هستند.

رئیس مرکز منطقه ای و مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان: 
شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن با معامله قرن پیوند دارد


