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همکاری درخصوص کاهش تنش در منطقه
صدراعظ��م آلمان ضمن تأکید ب��ر پایبندی به برجام 
گفت تالش برای کاهش تن��ش در خاورمیانه یکی از 

دستورکارهای اصلی کشورهای اروپایی است.
»آن��گال م��رکل« صدراعظم آلم��ان اعالم ک��رد اروپا 
تصمیم دارد نس��بت ب��ه برجام پایبن��د بماند و برای 
یافتن راه حلی جهت جلوگیری از تشدید تنش دست 
از ت��الش ب��ر ندارد.مرکل در جلس��ه پارلم��ان آلمان 
گف��ت: »گام ب��ه گام به تالش جه��ت یافتن راه حلی 
با ایران که از تش��دید تنش در منطق��ه  ای که دارای 
حساسیت بین المللی اس��ت، ادامه می دهیم. این کار 
]در دس��تورکار[ ما اس��ت«.جمهوری اس��المی ایران 
اردیبهش��ت ماه امس��ال در نخستین س��الگرد خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای، اعالم کرد در پاسخ 
به بازگشت تحریم های آمریکا و عدم تحقق وعده های 
کشورهای باقی مانده در توافق هسته ای برای جبران 
آثار منفی این تحریم ها، به مرور تعهد خود را به توافق 

هسته ای کاهش می دهد.  ایسنا

ادعای کویت درباره میانجی گری
در اقدامی که بیش��تر یک جوس��ازی رس��انه ای بدون 
پشتوانه عملی است، روزنامه الرای کویت مدعی شد که 
کشورهای اروپایی طرف برجام برای برگزاری مذاکراتی 

میان ایران و آمریکا در کویت تالش می کنند.
 روزنام��ه الرای کویت به نق��ل از "منابع آگاه" در این 
باره می نویس��د: کش��ورهای اروپایی ط��رف برجام در 
تالش اند مذاکراتی را میان تهران و واشنگتن در کویت 
برگزار کنند تا دو طرف بتوانند درباره اختالفاتشان بر 
س��ر توافق هسته ای و س��ایر موضوعات با یکدیگر به 

گفت وگو بپردازند.
بنابر ادعای این روزنامه، قدرت های اروپایی به طور جدی 
برای انجام چنین مذاکراتی میان ایران و آمریکا با هدف 
کاهش تنش ها بین دو کشور و برقراری کانال گفت وگو 
میان تهران و واش��نگتن ت��الش می کنند. الرای مدعی 
اس��ت که این کشورها باتوجه به رایزنی های جداگانه ای 
که اخیرا با تهران و واش��نگتن داش��ته اند، معتقدند که 
شانس برگزاری چنین مذاکراتی وجود دارد.  فارس

موج سواری آمریکا با گزارش جدید آژانس 
انتش��ار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و ادعای اخیر رویترز، بهانه ای ش��ده تا آمریکا از این 

موضوع سوءاستفاده کند.
نمایندگ��ی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
انتش��ار بیانیه ای ایران را به امتناع از پاسخ به سواالت 
این نهاد وابس��ته به س��ازمان ملل متهم کرده و رفتار 

تهران را غیرقابل قبول نامیده است.  مهر

اخبار

آماری از تراز تجاری ایران و روسیه 
تراز تجاری دو کش��ور از ماه ژانوی��ه )دی ماه ۹۷( تا 
ژوئ��ن )تی��ر(  ۲۴.۶ درصد افزایش یافت��ه و به ۱.۳۳ 

میلیارد دالر رسیده است.
در این آمار گفته شده است که میزان صادرات روسیه 
ب��ه ایران ۹۹۹.۳ میلیون دالر اس��ت که ۳۹.۹ درصد 
افزای��ش نش��ان می دهد و می��زان ص��ادرات ایران به 
روس��یه نیز ۳۳۳.۷ میلیون دالر اس��ت که ۶.۲ درصد 
کمتر شده است. س��هم ایران در کل تجارت خارجی 
روس��یه از ۰.۳ به ۰.۴ درصد رس��یده اس��ت. ایران و 
روسیه با وجود روابط گسترش زمینه ها در حوزه های 
سیاس��ی، امنیتی و نظامی، در حوزه اقتصادی توفیق 
چندانی نداش��ته اند چرا که اقتصاد دو کشور وابسته 
ب��ه صادرات گاز و نفت اس��ت. اگر چ��ه مقامات ایران 
و روس��یه تالش زیادی برای گس��ترش همکاری های 
اقتص��ادی میان دو ط��رف دارند اما به نظر می رس��د 
بخ��ش عمده همکاری های اقتص��ادی میان دولت ها 
شکل گرفته است و بخش خصوصی دو کشور در این 

زمینه دچار عقب ماندگی شده است.
مب��ادالت بازرگان��ی ایران به روس��یه تنها ۰.۴ درصد 
مب��ادالت بازرگان��ی خارجی بزرگترین کش��ور جهان 
را تش��کیل می دهد ک��ه با ما از طری��ق دریای خزر 
مرز دریایی دارد و نس��بت به روابط گسترده سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی دو کش��ور، رقمی ناچیز به حساب 
می آید.بر اساس گزارش سازمان گمرک روسیه، ایران 
با روس��یه در سال ۲۰۱۸ یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون 
دالر مبادالت بازرگانی داش��ته که یک میلیارد و ۲۰۷ 
میلی��ون دالر آن را صادرات ب��ه ایران و ۵۳۳ میلیون 
دالر را واردات از ایران ش��امل می ش��ود.این در حالی 
است که در سال ۲۰۱۷ ایران و روسیه یک میلیارد و 
۷۰۷ میلیون دالر مبادالت بازرگانی داشته و صادرات 
کاالهای روسیه به ایران ۱میلیارد و ۳۱۴ میلیون دالر 
و واردات از ایران ۳۹۲.۲ میلیون دالر بوده است. دیگر 
همسایه روسیه یعنی چینی ها که بازار جهان را قبضه 
کرده اند، در س��ال ۲۰۱۸ توانس��ته بیشترین مبادله 
بازرگانی با روس��یه را به خ��ود اختصاص دهد. حجم 
مبادالت این دو کش��ور به ۱۰۸ میلیارد ۲۸۳ میلیون 

دالر رسیده است.

اخبار

فرامرز اصغری 

نشس��ت اتحادیه عرب در حالی برگزار شد که احمد ابوالغیط 
دبیرکل اتحادیه عرب طی س��خنانی در صد و پنجاه و دومین 
دوره ش��ورای اتحادیه عرب که در س��طح وزیران برگزار شد 
اظهاراتی  علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد.وی گفت: 
از ایران می خواهیم که دس��ت از یمن برداشته و حمایت های 
مال��ی و تس��لیحاتی خود از ش��به نظامی��ان را متوقف کند. 
اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران در حالی اس��ت که 
مقامات دولت قانونی بارها تاکید کرده اند که ایران هیچگونه 
دخالتی در امور این کش��ور نکرده اس��ت. جمهوری اسالمی 
ای��ران نیز بارها بر ضرورت حل و فصل سیاس��ی بحران یمن 
تاکید کرده اس��ت و جهانیان نیز ایران را محور حل بحران ها 

و تحق��ق امنیت و ثبات در منطقه می دانند. حال این س��وال 
مطرح اس��ت که چرا چنین مواضعی از سوی ابوالغیظ مطرح 

شده است؟
نکته اساسی وضعیت سعودی در یمن است عربستان سعودی 
از شش��م فروردین ۹۴ با تشکیل ائتالفی متجاوز از رژیم های 
مرتج��ع عربی، جنگ��ی ویرانگر را علیه یمن با هدف تس��لیم 
کردن مردم این کشور در برابر سیاست های خود و جلوگیری 
از تشکیل دولت مستقل و غیروابسته به خود آغاز کرده است 
که این حمالت هیچ نتیجه ای به جز قربانی ش��دن میلیون ها 
انسان بیگناه و ویران شدن زیرساخت های حیاتی یمن نداشته 
اس��ت. ایس��تادگی ملت یمن و توان باالی موشکی و پهپادی 
یمنی ها عمال سعودی را زمین گیر ساخته و این کشور رسما 
با شکس��ت در برابر یمن مواجه ش��ده است. وضعیت بحرانی 
س��عودی در یمن با تش��دید اختالفات میان ریاض و امارات 
ش��دت گرفته است و حتی کش��ورهای غربی حامی سعودی 
نیز دیگر توان ادامه حمایت را به دلیل مخالفت افکار عمومی 
ندارند. با این ش��رایط سعودی با ادعاهای واهی علیه ایران به 
دنبال پنهان سازی شکست ها و البته ابعاد جنایات گسترده اش 

در یمن است. البته به این وضعیت بحرانی برای سعودی باید 
ناکامی طرح های نیابتی سعودی در سوریه، لبنان و عراق نیز 
افزود که حال با جوس��ازی حاش��یه ای به دنبال پنهان سازی 

این ناکامی هاست. 
اما نکته بسیار مهم در مواضع سعودی که از زبان ابوالغیظ مطرح 
ش��ده مسئله فلسطین اس��ت. در حالی تجاوزات متعدد رژیم 
صهیونیستی به غزه و اشغالگری این رزژیم در کرانه باختری 
و قدس ش��دت گرفته و حتی نخس��ت وزیر صهیونیست ها از 
الحاق کرانه باختری به اراضی اش��غالی سخن گفته و با سفر 
به رام اهلل حرم ابراهیمی را به مناطق اش��غالی افزوده، سران 
سازش��کار عرب هیچ اقدامی در حمایت از فلس��طین صورت 
نداده ان��د. برگزاری نشس��ت معامله ق��رن در بحرین، مواضع 
حمایتی از تجاوز ارتش صهیونیس��تی به سوریه و لبنان تنها 
بخشی از خیانت ارتجاع عربی به فلسطین است. بر این اساس 
آنها با جوسازی ضد ایرانی در نشست اتحادیه عرب به دنبال 
به حاشیه راندن این خیانت ها هستند حال آنکه همین اخیرا 
هنیه از مقامات ارش��د غزه رس��ما ای��ران را تنها و بزرگترین 
حامی فلس��طین عنوان داشت که خود سندی بر واهی بودن 

ادعاهای ارتجاع عربی علیه ایران اس��ت. البته این را نیز باید 
در نظر داش��ت که برخی سران عرب برای خوش خدمتی به 
آمریکا به دنبال کمک به نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست ها 
در انتخابات آتی این رژیم هس��تند و جوسازی ضد ایرانی که 
نشانگر همراهی آنها با سران صهیونیست ها را راهکاری برای 

اجرای این طرح می دانند. 
نکته پایانی آنکه در نشس��ت اتحادیه عرب برخی از کش��ورها 
خواستار بازگشت س��وریه به اتحادیه عرب شدند و این یعنی 
شکس��ت تحرکات سعودی برای به حاش��یه راندن سوریه. بر 
این اساس می توان گفت از اهداف ادعاهای ابوالغیظ را حاشیه 
کردن چنین مطالباتی تشکیل می دهد تا به زعم خود از آشکار 
ش��دن شکست سعودی و آمریکا در سوریه جلوگیری کند. در 
نهایت می توان گفت آنچه در اتحادیه عرب علیه ایران گذشته، 
نه برگرفته از قدرت که ناشی از وضعیت بحرانی سعودی است 
که با جوسازی ضد ایرانی به دنبال پنهان سازی آنهاست حال 
آنکه شواهد امر نش��انگر وضعیت بحرانی سعودی در داخل و 
ناکامی های گس��ترده آن در عرصه خارجی بویژه شکست آن 

در برابر اراده و ایستادگی ملت یمن است. 

یادداشت

با وجود تروریسم اقتصادی، مذاکره با آمریکا منتفی است
نماین��ده دائم جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان ملل متح��د، برکناری جان 
بولتون مش��اور امنیت ملی ترامپ را یک مس��اله داخلی دانست و گفت مادامی 
که سیاس��ت تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه مردم ایران لغو نشود، مذاکره با 

آمریکا منتفی است.
مجی��د تخت روانچی ، افزود: موضوع تغیی��ر و تحوالت داخل حکومت ها و دولت 

ها یک مساله داخلی است و در همه دولت ها وجود دارد.وی ادامه داد: تغییر بولتون 
هم ش��امل این مساله است و ما درباره مس��ایل داخلی کشورها موضع نمی گیریم. وی 
گف��ت: ما بارها اعالم کرده ایم و رئیس محترم جمهوری ایران هم به صراحت نظر داده 
اند تا زمانی که این تحریم های ظالمانه و تروریس��م اقتصادی دولت آمریکا علیه مردم 
ایران، ادامه دارد، جای صحبت و مذاکره نیس��ت. تخت روانچی بر اینکه "تا زمان وجود 

تحریم ها، مذاکره منتفی است" تاکید کرد.  ایرنا

درباره امور داخلی آمریکا اظهارنظر نمی کنیم
وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار آمریکایی درباره اخراج بولتون گفت: 

ما درباره امور داخلی آمریکا اظهارنظری نمی کنیم.
 سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در توئیتی به پاسخ 
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه به یک خبرنگار آمریکایی در پی اخراج جان 

بولتون مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید اشاره کرد و  نوش��ت:  »ظریف در پاسخ به 
درخواست یک خبرنگار آمریکایی که خواستار اظهارنظر درباره اخراج جان بولتون شده 

بود، گفت: ما درباره امور داخلی ایاالت متحده اظهارنظری نمی کنیم.« الزم به ذکر اس��ت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه اعالم کرد از »جان بولتون«، مشاور امنیت 
ملی کاخ س��فید خواسته از سمتش اس��تعفا کند. جان بولتون لحظاتی بعد از این توئیت 
روایت جدیدی از این اس��تعفا مطرح کرد. او در توئیترش نوش��ت: »من دیشب پیشنهاد 

استعفا دادم و رئیس جمهور ترامپ گفت فردا درباره آن صحبت کنیم.«  فارس

آمریکا مانع همکاری های ایران و آژانس
نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی در وین و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعالم کرد که آمریکا برای ضربه زدن به همکاری های ایران و آژانس تالش 
می کند. میخاییل اولیانوف در نشس��ت ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی در وین گفت: آمری��کا تالش می کند ایران را تحریک کند تا این کش��ور 

تعهدات خود در عرصه عدم انتشار هسته ای را نقض کرده و همکاری ها با آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی را برای بکارگیری س��ناریوی احتمالی نظامی آمریکا متوقف 

کند.   وی توضیح داد: کامال آش��کار اس��ت که آمریکا تالش می کند ایران را برای نقض 
تعه��دات خ��ود تحریک کند تا از این طریق س��ناریوی نظامی خ��ود را که برای منطقه 
مخرب خواهد بود توجیه کند. اولیانوف افزود: تالش برای تحریم نفتی ایران به بهانه های 
غیرواقعی تاکنون موجب تش��دید تنش ها در منطقه خلیج فارس ش��ده و برکل سیستم 

امنیت بین المللی تاثیر منفی گذاشته است.  مهر

س��فیر ایران در انگلی��س با بیان اینک��ه محموله آدریان 
دریا۱به یک ش��رکت خصوصی فروخته و در دریا تحویل 
ش��ده تصریح کرد که این مالک نفت میباش��د که مقصد 

ف��روش نف��ت خ��ود را تعیی��ن م��ی کن��د.
حمی��د بعیدی ن��ژاد دیروز پس از دیدار ب��ا وزیر خارجه 
انگلی��س اضافه کرد که ایران حق خود می داند تا نفتش 

را به هر طریقی که صالح کش��ور اس��ت، بفروش��د.
 وی ادام��ه داد: ام��روز وزی��ر خارج��ه انگلی��س بنده را 
ب��ه وزارت خارجه احض��ار و مخالفتش را ب��ا اقدام اخیر 
نف��ت کش آدریان دری��ا برای فروش نف��ت به جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرد و دو طرف در این جلسه مواضع 
خودش��ان را با یکدیگ��ر در میان گذاش��تند.بعیدی نژاد 
اظهار داش��ت: بنده هم مواضع جمهوری اس��المی ایران 
را بسیار ش��فاف برای ایشان تشریح کردم. ما همان طور 
که همیش��ه تاکید کردیم تمام این جری��ان با اقدام غیر 
قانونی مقامات جبل طارق و انگلیس ش��روع شد. ما این 
اقدام را غیر قانونی می دانیم که کش��تی نفت کش به هر 
بهان��ه ای که آن ه��ا فکر می کردند به ط��ور غیر قانونی 

توقیف ش��د.
س��فیر ایران در انگلیس افزود:  هم��ان طور که می دانید 
در همان  یادداش��ت اولیه که توسط سفارت صادر شد و 
مقامات جمهوری اس��المی ایران در م��وارد متعدد تاکید 
کردن��د، اگر ما به طور اصولی بپذیریم که چنین تحریمی 
توس��ط اتحادیه اروپا وجود داشته باز هم این تحریم قابل 
اطالق و تعمیم به کش��ورهای ثالث نیس��ت. بنابر این ما 

ب��ه طور صریح مخالفت خودمان را اعالم و تصریح کردیم 
ک��ه مبنای غیر قانونی بودن اقدام جبل طارق این اس��ت 
که تحریم های ادعایی را به کشور های ثالث دارد تعمیم 
می ده��د.وی اضافه کرد: بعد از این که اقدام غیر قانونی 
صورت گرفت تالش های زیادی در س��طح حقوقی و فنی 
انجام ش��د ک��ه نهایتا بعد از ی��ک دوره طوالنی منجر به 
این ش��د که دادگاه جبل طارق حکم آزادی نفت کش را 
ص��ادر کرد اما خیلی متاس��فیم از همان  روزی که حکم 
آزادی صادر ش��د، مقامات امریکایی با اقدام های ش��تاب 
زده آمدن��د و تحری��م هایی را علیه این کش��تی اعالم و 
حتی عنوان کردند که هیچ کش��وری ح��ق ندارد به این 
کش��تی خدمات بندری بدهد. حتی اعالم کردند کاپیتان 
و خدمه این کش��تی تح��ت تحریم قرار خواهند گرفت به 
طوری که ما یک مش��کالتی داشتیم برای این که بتوانیم 

کاپیتان و خدمه جدید را به کش��تی دعوت کنیم.
س��فیر ایران این تحوالت را در س��طح دری��ا نوردی بین 
الملل��ی بی س��ابقه توصیف کرد و گفت ما به همین دلیل 
اعتراضات خودمان را به س��ازمان بین المللی دریانوردی 
اعالم کردیم که کش��وری حق ندارد امنیت و ایمنی دریا 
را ب��ه مخاطره بیندازد. وزیر خارجه انگلیس س��فیر ایران 
را در واکن��ش به آنچه عدم پایبندی ایران به تعهدات در 
مورد نفتکش »آدریان دریا۱« خواند، احضار کرد. کشتی 
آدری��ان دریا۱ ک��ه پیش از این گریس یک نام داش��ت، 
پیشتر توس��ط نیروهای انگلیس��ی در تنگه جبل الطارق 

توقیف  ش��د.   ایس�نا

ناگفته های بعیدی نژاد از سرنوشت نفت آدریان دریا 
کمیته چهار جانبه وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین 
و مصر با طرح ادعاهای واهی و بی اس��اس علیه کش��ورمان، 

سیاست های ایران در منطقه را محکوم کرد.
کمیته چهارجانبه وزیران عرب متش��کل از عربستان، امارات 
متحده عرب��ی، بحرین و مصر که همان کش��ورهای تحریم 
کننده قطر هستند، پس از برگزاری دوازدهمین نشست خود 
در قاهره بیانیه ای منتشر کرده و در آن بدون اشاره به نقش 
مخرب این کش��ورها در مش��کالت منطقه به طرح ادعاهای 
واهی و نخ نما علیه ایران و دبیرکل حزب اهلل لبنان پرداخت.

به نوش��ته روزنامه خلیج تایمز، این کشورها در بیانیه خود 
با ادعای پشتیبانی ایران از حوثی ها، ادامه این حمایت ها را 
محک��وم و بر اهمیت مقابله با ایران در منطقه تاکید کردند. 
این کمیت��ه همچنی��ن در بیاینه فرافکنانه خ��ود اقدامات 
عربس��تان و بحرین را در برابر ایران در راستای "محافظت 
از امنیت و ثبات کش��ورهای  خود" خوانده اس��ت.این چهار 
کش��ور عالوه براین، س��خنرانی دبیر کل ح��زب اهلل در روز 

عاشورا را محکوم کردند.
ب��ه گزارش ایس��نا، ای��ن کش��ورها در حال��ی مدعی نقش 
مخرب ایران در امور کش��ورهای منطقه هس��تند که خود 
با سیاست های بی ثبات کننده و مداخله جویانه شان همواره 
موج��ب ایجاد و گس��ترش ناآرامی و تفرقه در کش��ورهای 
خاورمیانه می ش��وند.مقامات این کشورها با فرافکنی تالش 
دارن��د ای��ران را برای تمامی مش��کالت منطقه مقصر جلوه 
دهن��د در حالی که خود عامل اصل��ی بی ثباتی و جنگ در 

کشورهای منطقه، ازجمله در یمن هستند.

پیش از این نیز احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب امروز 
سه شنبه طی سخنانی در صد و پنجاه و دومین دوره شورای 
اتحادی��ه عرب که در س��طح وزیران برگزار ش��د اظهاراتی 

بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد.
وی گفت: از ایران می خواهیم که دس��ت از یمن برداش��ته 
و حمایت های مالی و تس��لیحاتی خود از ش��به نظامیان را 
متوق��ف کند.ابوالغی��ط در اظهاراتی مداخل��ه جویانه علیه 
دولت نجات ملی یمن )دولت قانونی و مش��روع( مدعی شد 
که انصاراهلل فاقد اس��تقالل هستند و کشور دیگری برایشان 
تصمیم می گیرند و آنها مسئول بحرانی شدن اوضاع انسانی 
در کشور هستند.دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به درگیری 
بین ش��به نظامیان دولت فراری و مستعفی یمن و شورای 
انتقال��ی جنوبی )جدایی طلبان برخ��وردار از حمایت های 
امارات( در اس��تان های شبوه، عدن و أبین گفت: اختالفات 
جدید تمامیت ارض��ی یمن را تهدید می کند و ما از دعوت 

عربستان سعودی برای گفت وگو  استقبال می کنیم.
اظهارات دبیرکل اتحادیه عرب علیه ایران در حالی است که 
مقامات دولت قانونی بارها تاکید کرده اند که ایران هیچگونه 
دخالتی در امور این کش��ور نکرده است. جمهوری اسالمی 
ایران نیز بارها بر ضرورت حل و فصل سیاس��ی بحران یمن 
تاکید کرده است. عربس��تان سعودی از ششم فروردین ۹۴ 
با تشکیل ائتالفی متجاوز از رژیم های مرتجع عربی، جنگی 
ویرانگر را علیه یمن با هدف تس��لیم کردن مردم این کشور 
در براب��ر سیاس��ت های خود و جلوگیری از تش��کیل دولت 

مستقل و غیروابسته به خود آغاز کرده است. تسنیم

بیانیه خصمانه کمیته چهارجانبه عربی در رابطه با ایران

بازی شکست خورده سعودی

تغییر مشاور امنیت ملی آمریکا تغییری در سیاست خارجی ترامپ ایجاد نمی کند

قدم های »کوپرمن« بر رد پاهای بولتون 
گزارش

ترامپ در حالی بولتون را از سمت مشاور امنیت 
ملی آمری��کا برکنار کرد که ش��واهد امر بیانگر 
استمرار سیاس��ت های گذشته آمریکاست و این 
تغییر یک رفتار تشریفاتی و ظاهری برای اهداف 

انتخاباتی است نه تغییر واقعی رفتاری. 
ترام��پ در حالی خ��ود را ب��رای انتخابات آماده 
می س��ازد که ش��واهد امر حکایت از ناکامی وی 
در برابر رقبا دارد بگونه ای که ش��اید او به رئیس 
جمهور یک مرحله ای مبدل شود. در داین میان 
ترامپ اجبارا باید یک��ی از نزدیکان را قربانی بقا 
خود س��ازد در این می��ان نزدیک ترین فردی که 
برای ترامپ باقی مانده تا سپر بالی شکست های 
گس��ترده در عرصه داخلی و خارجی اش ش��ود، 
جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور خواهد 
بود. فردی ک��ه ترامپ بارها او را نزدیکترین فرد 
به خود معرفی کرده است و اکنون نیز به عنوان 
ناجی ترامپ قربانی شکست های سنگین ترامپ 
می شود. بر این اساس است که می توان گفت که 
رفتن بولت��ون و حتی در آینده پومپئو نمی تواند 
تغییری در سیاست های ترامپ ایجاد نماید و صرفا 
یک بازی رسانه ای انتخاباتی است. این امر زمانی 
آش��کارتر می شود که مروری بر کارنامه جانشین 
احتمالی بولتون داشته باشیم. به دنبال برکناری 
جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی آمریکا، 
کاخ سفید اعالم کرد که این سمت به طور موقت 
به چارلی کوپرمن واگذار می ش��ود؛ فردی که به 
نظر می رسد مواضعش در قبال ایران و برجام در 
مقایسه با بولتون چندان متفاوت نیست. چارلی 
کوپرمن از س��وی کاخ س��فید به عنوان مش��اور 
موق��ت امنیت ملی آمریکا معرفی ش��ده و البته 
هنوز نمی ت��وان با اطمینان گفت ک��ه او گزینه 
نهایی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای 
تصدی این س��مت خواهد بود. کوپرمن پیش  از 

این به عنوان معاون جان 
بولتون مشغول به کار بود.
کوپرمن س��ابقه همکاری 
طوالنی ب��ا بولتون دارد و 
در ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان 
معاون وی منصوب ش��ده 
به  انتصاب کوپرمن  است. 
عنوان مع��اون بولتون، در 
زمانی ص��ورت گرفت که 
امنیت ملی وقت  مش��اور 
آمریکا مسیر سیاست های 
بسیار خصمانه علیه ایران 
را دنب��ال می ک��رد. ای��ن 
انتص��اب چن��د روز پیش 
از آن اتف��اق افتاد که وال 

استریت ژورنال گزارش داد 
مش��اور امنیت ملی وقت از پنتاگون درخواست 
کرده که گزینه های مربوط به اقدام نظامی علیه 
ایران را ارائ��ه دهد. بولتون ب��ا انتصاب کوپرمن 
به عن��وان معاون خود نش��ان داد که قصد دارد 
کمپین فش��ار حداکثری علیه ته��ران را تقویت 
کند.بولت��ون به همراه متی��و فریدمن و کوپرمن 
در مارس ۲۰۱۸ »موسسه امن سازی آمریکا« را 
به عنوان نهادی غیرانتفاعی به ثبت رس��اندند و 
این اتفاق درس��ت در روزی به وقوع پیوست که 
ترام��پ، بولتون را به عنوان مش��اور امنیت ملی 
معرف��ی کرد. فریدمن که س��ابقه همکاری با پل 
مانافورت، مدیر سابق کمپین انتخاباتی ترامپ را 
دارد، از جمله دوس��تان قدیمی بولتون است که 

هر دو مواضعی علیه ایران داشته اند.
این دو به همراه کوپرمن در سال ۲۰۱۵ »بنیاد 
آزادی و امنی��ت آمریکا« را ب��ه راه انداختند که 
هدف آن کمپین علیه توافق هسته ای ایران بود. 

در این س��ال ها کوپرمن که س��ابقه همکاری با 
دولت ریگان را دارد، در کنار بولتون در راستای 
پیش��برد رویکردی تندرو در قب��ال ایران اقدام 
کرده اس��ت. او که س��ابقه مدیریت در بوئینگ 
و الکی��د مارتی��ن را دارد، در »مرکز سیاس��ت 
امنیتی« نیز فعالیت داشته است. این مرکز، یک 
اندیشکده راس��ت افراطی است که سیاست های 

ضدایران را دنبال کرده است.
کوپرمن در تی��م کمپین ریگان-ب��وش فعالیت 
داش��ت و عض��وی از »گ��روه س��ورپرایز اکتبر« 
بود که هدف آن، آماده س��ازی ب��رای برخورد با 
»رویداده��ای دفاعی و سیاس��ت خارجی دقیقه 
۹۰« ب��ود و در جری��ان ماج��رای تس��خیر النه 
جاسوس��ی آمری��کا نی��ز در فض��ای داخلی این 
کشور فعالیت داشت. این گروه نقشی کلیدی در 
اثرگذاری این ماجرا در انتخابات آمریکا و آسیب 
زدن به کمپین انتخاباتی کارتر ایفا کرد. کوپرمن 
در س��پتامبر ۲۰۱۵ نامه ای را که از سوی مرکز 

سیاست امنیتی تهیه شده 
ب��ود، امض��ا ک��رد که در 
آن ب��ا تواف��ق هس��ته ای 
ایران مخالف��ت و از اوباما 
خواس��ته ش��ده ب��ود که 
ای��ن توافق را لغو کند. در 
بخش��ی از این نامه آمده 
اس��ت: چط��ور می ت��وان 
برج��ام را چی��زی غیر از 
یک توافق بد تلقی کرد؟ 
این نامه عالوه بر کوپرمن 
توسط افراد دیگری نظیر 
داگالس  بولت��ون،  ج��ان 
وی��ث، ج��ان کی��ل، پال 
وولسی  و جیمز  ولفوویتز 
و س��ایرینی به امضا رسید 

که اغلب روحیاتی تندرو و جنگ طلب دارند.
با توجه به این شرایط می توان دریافت که رفتن 
بولت��ون تغیی��ر مثبتی در سیاس��ت های ترامپ 
ایجاد نخواه��د کرد و همان سیاس��ت های ضد 
ایران��ی ادامه خواه��د یافت. البت��ه باید در نظر 
داشت که بولتون هزینه ها بسیاری برای آمریکا 
داش��ته و ل��ذا رفت��ن او رضایت بس��یاری را در 
آمریکا به همراه داش��ته است. رند پال قانونگذار 
شناخته شده کنگره آمریکا در مصاحبه با رسانه 
محبوب دونالد ترام��پ، ضمن تاختن به مواضع 
»جنگ طلبان��ه« جان بولتون، اخراج او توس��ط 
رئیس جمهور آمریکا را س��توده اس��ت. اما نکته 
قابل توجه در باب این برکناری موضع روس��یه 
اس��ت. س��رگئی ریابکوف معاون وزی��ر خارجه 
روس��یه ضمن تأکید بر اینک��ه تاکنون تغییرات 
در دول��ت آمریکا به بهبود روابط این کش��ور با 
کش��ورهای دیگر منجر نش��ده، گفت استعفای 

بولت��ون موض��ع مس��کو را در قبال واش��نگتن 
تغییر نمی دهد. ریابک��وف ضمن تأکید بر اینکه 
تغییرات در دولت آمریکا در اغلب موارد با هدف 
عادی س��ازی روابط با روس��یه انجام نمی گیرد، 
گف��ت که اس��تعفای بولتون تغیی��ری در روابط 

واشنگتن و مسکو به وجود نیاورده است.
وی توضی��ح داد: »م��ا نمی توانیم ای��ن رخداد را 
ارزیابی کنیم زیرا ای��ن یک موضوع کاماًل داخلی 
آمریکا اس��ت. ما در گذش��ته به طور مداوم شاهد 
بوده ایم که  تغییرات خاص درون دولت آمریکا به 
هیچ عنوان به بهبود روابط منجر نشده است و این 
در حالی اس��ت که همان مقامات عالیرتبه دولت 
اظهاراتی را )در راستای بهبود روابط با کشورهای 
دیگر( مطرح کرده  بودند«. از س��وی دیگر عطوان 
سردبیر رای الیوم نوشت: ترامپ، بولتون را به عنوان 
یک ابزار وحشت به کار گرفت و وقتی این ترفند او 
جواب نداد، نقش او تمام ش��د و با ذلت و خواری 
بیرون انداخته شد. از سوی دیگر روزنامه آمریکایی 
»واشنگتن پست« در سرمقاله خود، میراث »جان 
بولتون« مش��اور مستعفی امنیت ملی کاخ سفید 
را ه��رج و مرج و اختالل عملکرد توصیف کرد که 

هیچ گونه دستاورد مهمی نداشته است.
وضعیت بحرانی ترامپ زمانی آشکارتر می شود که 
نتایج این نظر سنجی که روز سه شنبه منتشر شد، 
نش��ان داد ۶۰ درصد آمریکایی ها اعالم کرده اند 
فکر نمی کنن��د ترامپ لیاقت انتخ��اب مجدد را 
داش��ته باش��د و ۴ درصد نیز در ای��ن زمینه نظر 
نداشتند. این آمار نشان می دهد که مردم آمریکا 
از سال گذش��ته تاکنون همچنان نظر مساعدی 
نس��بت به انتخاب مج��دد ترامپ برای س��مت 
ریاس��ت جمهوری ندارد. در نظرس��نجی پیشین 
نیز که از سوی سی ان ان برگزار شد ۶۳ درصد از 

مردم مخالف انتخاب مجدد ترامپ بودند.


