
ترام�پ ق�رار بود    گزارش یک
جمعه شب به وقت 
محلی تصمیم نهایی خ�ود را درباره خروج از 
برجام ی�ا حفظ آن اع�ام كن�د و آنگونه كه 
مقامات كاخ سفید گفته اند، ترامپ این بار نیز 
برجام را تأیی�د خواهد كرد ام�ا تحریم های 
غیرهسته ای جدیدی را به بهانه های موشكی 
و حقوق بشری اعمال خواهد كرد. با این اقدام، 
امری�كا محت�وای برج�ام را از بین ب�رده و با 
روش های دیگر از جمل�ه افزایش تحریم ها، 
فش�ار    ها ب�ر ای�ران را گس�ترش می ده�د. 
به گزارش »جوان«، س��رانجام دیش��ب مهلت 
سه ماهه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای 
اعالم نظر نهایی درباره »تعلیق دوباره تحریم های 
هس��ته ای « یا خروج از برجام به پایان رس��ید و 
رئیس جمهور امری��کا قرار بود موضع رس��می 
واشنگتن را درباره توافق هسته ای ایران و 5+1 
اعالم كند. هرچند تا لحظه نگارش این گزارش، 
موضع ترامپ از طریق رس��انه     ها اعالم نشده اما 
اظهارات مقامات امریکایی از تصمیم ترامپ برای 
حفظ برجام حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، یکی از همکاران نزدیک ترامپ پنج  شنبه 
شب گفت كه رئیس جمهور امریکا تصمیم خود 
را مبنی بر ادامه تعلی��ق تحریم     ها گرفته و آن را 
تمدید خواهد كرد. این ف��رد مطلع اعالم كرده 
كه ترامپ برای اصالح توافق هس��ته ای مهلت 
تعیین خواهد كرد و تمدید بعدی را به برآورده 
شدن شرایطی موكول خواهد كرد. همچنین دو 
مقام ارشد دولت امریکا هم گفته اند كه بسیاری 
از مشاوران رئیس جمهور تمدید برجام را توصیه 
كرده اند اما ترام��پ از پذیرش توصیه آنان اكراه 
داشته است. به گفته منابع خبری، در روزهای 
اخیر نمایندگان دولت و كنگره امریکا در مورد 
آینده برجام مذاكراتی داشته اند. اعضای تندرو 
كنگره به ویژه از حزب جمهوریخواه خواس��تار 
خروج امریکا از برجام و بازگرداندن تحریم های 
فلج كننده اقتصادی علیه ایران هستند. به گفته 
آنان، چنین تحریم     هایی برای وادار كردن ایران 
به تغییر سیاست خارجی و داخلی خود ضرورت 
دارد. در مقابل، اعضای میانه رو به ویژه از حزب 
دموكرات از تمدید برج��ام حمایت می كنند و 
خواستار تصویب طرحی هستند كه مانع از آن 
شود كه رئیس جمهور بدون تأیید كنگره از برجام 
خارج شود. نیکوالس وادهمز، خبرنگار بلومبرگ 
نیز خبر داده است كه تصمیم ترامپ بنا به توصیه 
تمام تیم امنیت ملی وی شامل هربرت ریموند 
مک مستر مش��اور امنیت ملی، جیمز ماتیس، 
وزیر دفاع و ركس تیلرس��ون، وزیر امور خارجه 
امریکا اتخاذ شده است. آنچه از محتوای رسانه     ها 
و اظهارات مقامات امریکایی بر می آید، این است 
كه بسیاری از آنها تمایل به حفظ برجام دارند و 
خروج از آن را به صالح واشنگتن نمی دانند، چرا 
كه به گفته آنها، خروج امریکا از توافق هسته ای، 
كشورهای متخاصم با امریکا را از مذاكره با این 
كشور دلسرد خواهد كرد و هیچ كشوری حاضر 

به گفت وگو با واشنگتن نخواهد بود. 
  حفظ برجام با چاشنی تحریم 

هرچند ترام��پ تصمیم به تعلی��ق تحریم های 
ایران گرفته اما قصد دارد تحریم های جدیدی 
را علیه ایران اعم��ال كند. به گزارش س��ی ان 
ان، اس��تیون منوچین، وزیر خزانه داری امریکا 
در همی��ن رابطه گفته اس��ت كه انتظ��ار دارد 
تحریم های جدیدی علیه ایران وضع ش��ود. در 
حال حاض��ر تحریم     ها علیه ف��روش نفت ایران 

برداش��ته ش��ده اس��ت. به گفته منوچین، این 
تحریم     ها به دلیل فعالیت های موش��کی ایران و 
نقض حقوق بشر خواهد بود. امریکا در دو سال 
گذش��ته بار    ها به بهانه های موش��کی و حقوق 
بش��ر تحریم های جدیدی را علی��ه ایران وضع 
كرده اس��ت كه به گفته مقام��ات ایرانی عماًل 
نقض برجام به ش��مار می رود. همچنین دیوید 
س��ترفیلد، معاون خاورمیانه ای وزارت خارجه 
امریکا كه روز پنج  ش��نبه برای ارائه توضیحاتی 
در خصوص اس��تراتژی دولت امری��کا در قبال 
سوریه به سنا رفته بود، از قصد واشنگتن برای 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران سخن گفت. 
روزنامه نیویورک تایمز هم پنج  ش��نبه شب در 
گزارش��ی نوش��ت: » ترامپ تصویب ك��رده كه 
تحریم های هدفمندی علیه چند مقام ایرانی به 
دلیل فساد و نقض حقوق كه برخی از آنها مربوط 
به حوادث اخیر است، وضع شود«. این روزنامه 
همچنین نوشت ترامپ تصمیم گرفته است به 
كنگره و متحدان اروپایی اش ضرب االجلی بدهد 
كه توافق را بهبود ببخش��ند یا امری��کا را از آن 
خارج كنند. در اغتشاش��اتی كه اخیراً در برخی 
ش��هرهای ایران رخ داد، همه مقامات امریکا به 
ویژه شخص ترامپ از معترضان حمایت كردند 
و برخی بر این باور بودند كه احتماالً ترامپ در 
حمایت از آش��وبگران، حکومت ای��ران را تحت 
فش��ار قرار دهد و تعلیق تحریم    ها را امضا نکند.  
ترامپ تهدید به خ��روج از برج��ام را همچون 
شمشیر داموكلس برای فش��ار به ایران و اروپا 
اس��تفاده می كند تا بتواند با بازنگری در برجام، 
اصالحات مورد نظر خ��ود را اعمال كند. ترامپ 
تالش می كند با تحریم های جدید عماًل منتفع 
شدن ایران از ثمرات برجام را به حداقل برساند. 
تصمیم بر سر تمدید تعلیق تحریم     ها علیه ایران 

هر 90 روز یک بار از سوی رئیس جمهور امریکا 
انجام می گیرد. در دو دور گذشته با سر رسیدن 
ضرب  االجل ترامپ تعلیق تحریم های هسته ای 
ایران را تمدید ولی از تأیی��د اقدامات ایران هم 
خودداری كرده بود. دونالد ترامپ، برجام را مایه 
شرمس��اری و بد    ترین توافقی توصیف كرده كه 
امریکا تاكنون امضا كرده اس��ت و بار    ها تهدید 
كرده اس��ت كه این توافق را پ��اره خواهد كرد. 
ترامپ مهرماه گذشته همزمان با اعالم راهبرد 
كلی جدید امریکا در قبال ایران تهدید كرده بود 
در صورت اصالح نشدن توافق هسته ای با ایران 
توس��ط كنگره از این توافق خارج خواهد ش��د. 
ترامپ در آن زمان ضمن تأیید نکردن پایبندی 
ایران به برجام، مزایای برداشته شدن تحریم های 
هسته ای برای ایران را بیشتر از منافعی دانسته 
بود كه برجام برای منافع مل��ی امریکا دارد. اما 
این ادعا    ها درحالی اس��ت كه مقام��ات ایرانی 
بار    ها گفته اند كه ایران از مناف��ع برجام منتفع 
نشده است و واش��نگتن با تحریم های جدید و 
ایجاد موانع برای مبادالت تجاری ایران با سایر 
كشورها، عماًل برجام را نقض كرده است.  ترامپ 
بار    ها مدعی شده اس��ت كه ایران روح برجام را 
نقض كرده است، ادعایی كه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی آن را تأیید نمی كند و در گزارش های 
متعدد خود همواره تأكید كرده است كه ایران به 
مفاد برجام پایبند بوده و به تعهدات خود عمل 
كرده است. امریکا با بهانه تراشی    هایی در ارتباط 
با برنامه موشک های دفاعی ایران مدعی است كه 
ایران برجام را نقض كرده در حالی كه اتحادیه 
اروپا نیز بار    ها با تأكید بر اینکه مسائل منطقه ای 
و موش��کی خارج از چارچوب برجام هستند، بر 
ضرورت پایبندی تمام طرف    ها به توافق هسته ای 
برای حفظ آن تأكید كرده است. دیپلمات های 

ایرانی پیش ت��ر در واكنش به خ��روج امریکا از 
برجام گفته بودند كه ایران بسته ای از اقدامات را 
تهیه كرده كه در صورت تصمیم رئیس جمهور 
امریکا بر امضا نکردن تعلی��ق تحریم  ها، آنها را 

عملی خواهد كرد. 
  ترامپ غیرقابل پیش بینی

به رغم توصیه های مقام��ات امریکایی به ترامپ 
برای تأیی��د برجام، ام��ا ویژگی ه��ای رفتاری 
رئیس جمهور امریکا پیش بینی واكنش احتمالی 
وی را سخت كرده است. دنیس راس، دیپلمات 
سرش��ناس امریکایی روز جمعه ب��ه پولیتیکو 
گفت:»كارشناسان امریکایی در امور خاورمیانه 
در این نکت��ه اتفاق نظ��ر دارند با وج��ود اینکه 
سیاس��ت ترامپ غیرقابل پیش بینی اس��ت، اما 
لغو تحریم های هسته ای ایران را تمدید خواهد 
كرد.« پولیتیکو نوشت:»حتی زمانی كه ترامپ 
از مشاوران و كارشناسان نظر مشورتی در مورد 
مسئله ای می پرسد، بار    ها دیده شده است او نظر 
شخصی خود را توئیت می كند برای مثال مواضع 
شخصی خود را در مورد روابط امریکا با پاكستان 
و فلس��طینی    ها و همچنین مذاكره هس��ته ای 
با كره ش��مالی كه در چند روز اول سال 2018 
توئیت كرده است. « مشاوران ارشد ترامپ، وی 
را تشویق می كنند تا توافق هسته ای سال 2015 
با ایران را تأیید و تحریم    ها را در تعلیق نگاه دارد 
اما هن��وز دیدگاه وی مش��خص نیس��ت و همه 
امیدوار هستند وی چنین كاری را انجام دهد. به 
گزارش دیلی میل، سارا سندرز، سخنگوی كاخ 
س��فید روز پنج  ش��نبه در یک كنفرانس خبری 
گفت:»رئیس جمه��ور همچن��ان قوی��اً معتقد 
است كه برجام بد    ترین توافق تاریخ است.« وی 
افزود:»یک��ی از نقص های این تواف��ق در مورد 
محدودیت های زمانی بر برنامه هس��ته ای ایران 
است و پس از مدتی ایران می تواند آزادانه برنامه 
هسته ای خود را توس��عه دهد و به دستیابی به 
سالح هسته ای نزدیک شود.« این ادعا در حالی 
است كه ایران همواره اعالم كرده است كه برنامه 
هسته ای اش صلح  آمیز بوده و این كشور هیچ گاه 

به دنبال ساخت بمب اتمی نبوده است. 
  حمایت اروپا از برجام 

كش��ورهای اروپایی كه از زمان روی كار آمدن 
ترامپ بار    ها نسبت به عواقب خروج واشنگتن از 
برجام هش��دار داده اند، یک روز پیش از تصمیم 
نهایی ترامپ ب��رای خروج یا مان��دن در برجام 
بار دیگ��ر حمایت خ��ود را از توافق هس��ته ای 
ایران و 1+5 اعالم كردند. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، امانوئل ماكرون، رئیس جمهور فرانسه 
در تماس تلفنی ب��ا همتای امریکای��ی خود بر 
لزوم پایبندی به توافق هس��ته ای با ایران تأكید 
كرد. روز پنج  شنبه هم نشست مشترک محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارج��ه ایران با فدریکا 
موگرینی، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و ژان ایو لودریان، زیگمار گابریل و بوریس 
جانسون وزیران خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس 
در مقر اتحادیه اروپا در بروكسل برگزار شد و در 
این نشست تداوم اجرای برجام مورد بحث قرار 
گرفت. موگرینی و وزیران امور خارجه فرانسه، 
انگلیس و آلمان بار دیگر بر لزوم حفظ و اجرای 
برجام و بهره مند ش��دن مردم ای��ران از مزایای 
اقتصادی لغ��و تحریم    ها تأكی��د كردند. ظریف 
هم بر نقش فعال تر كشورهای اروپایی در زمینه 
اجرای تعهدات كشورهای عضو برجام تأكید كرد 
و گفت كه اروپا می داند ادامه پایبندی ایران به 

برجام به پایبندی امریکا مشروط است.

مشاور كمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
كه اخیراً به تهران سفر كرده ، گفته كه اعتراضات 
ایران بزرگنمایی ش�ده و ب�ا واقعیت های روی 

زمین، »ناهمخوانی غلط انداز « دارد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« ناتال��ی تاچی،رئی��س 
مؤسس��ه مطالعات بین المللی مس��تقر در ایتالیا 
كه همزمان مش��اور فدریکا موگرینی كمیسیونر 
سیاس��ت خارجی و امنیت بین الملل��ی اتحادیه 
اروپا است، در حس��اب توئیتر خود نوشته كه بین 
»واقعیت ه��ای میدان��ی« و پوش��ش بین المللی 
 اعتراضات ایران »ی��ک ناهمخوانی غل��ط انداز« 
)Disturbing Mismatch( وج��ود دارد . 
او نوشته اس��ت كه حوادثی كه از روز 26 دسامبر 
در ایران ش��روع ش��د »قطعاً درخور توجهی نبود 
كه در رسانه های بین المللی    می شد و این تلقی را 
ایجاد می كرد كه این كشور در آستانه یک انقالب 
سیاسی بزرگ است.« روزنامه فایننشال تایمز در 
توضیح دیدگاه خانم تاچی كه به گفته خودش به 
تازگی از تهران برگشته، نوشته است: » نتیجه گیری 
تاچی از س��فر اخیرش ب��ه ایران نش��انه خوبی از 
طرز فکر در بروكس��ل و پایتخت های اروپایی در 
خصوص تحوالت ایران است. « در جریان نشست 
شورای امنیت س��ازمان  در روز 16 دی ماه 1396 
نیز از مجموع چهار كشور اروپایی حاضر در جلسه 
)انگلیس، فرانس��ه، سوئد و لهس��تان( هیچ كدام 
از موضع امری��کا در برخورد با اغتشاش��ات ایران 

حمایت نکردند. 
در روزه��ای منتهی به نیمه نخس��ت دی ماه، در 
حالی كه دونالد ترامپ دس��تور كار »هر روز یک 
توئیت« را در برخورد با اغتشاشات ایران در پیش 

گرفته بود و سیاس��تمداران امریکایی از دو حزب 
جمهوریخواه و دموكرات برای موضع گیری علیه 
تهران، پشت سر رئیس جمهور امریکا صف كشیده 
بودند، فدریکا موگرینی، كمیس��یونر سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا در یک موضع گیری محتاطانه 
و البته كوتاه ب��ه گفتن این جمله بس��نده كرد:» 
ما انتظار داری��م حق اعتراضات مس��المت  آمیز و 
آزادی بیان محفوظ باشد. ما به رصد تحوالت ادامه 
خواهیم داد.« پیش از این، منابع اسرائیلی گزارش 
كرده بودند كه برآورد ه��ای اطالعاتی در تل آویو  
این اس��ت كه هرچند اعتراضات اخی��ر در ایران، 
برای حکومت ایران یک تهدید است ولی در حال 
حاضر یک تهدید موجودیتی برای حکومت ایران 

نیست. همچنین »یوسی كوهن« رئیس سرویس 
اطالعاتی اسرائیل )موساد( در نشستی در قدس 
اش��غالی به تازگی گفته اس��ت:»اعتراضات اخیر 
لطمه ای به ایران وارد نکرد و حتی منجر به بی ثباتی 
در این كشور هم نشد و چنین اقداماتی نمی تواند 
نظام كنونی را سرنگون كند.«  او گفته است:» من 
از رخ دادن یک كودتای اجتماعی در ایران بسیار 
خوشحال خواهم شد و معتقدم این چیزی است كه 
می تواند در آینده اتفاق بیفتد. « وی ادعا كرد ایران 
برنامه راهبردی درازمدتی دارد كه هدفش تحقق 

رویای گسترش سلطه بر خاورمیانه است.
   رد پای امریكا دراغتشاشات اخیر ایران 

رئیس كمیته امور بین الملل س��نای روسیه گفته 

كه قطعاً امریکا از هر فرصتی برای بی ثبات كردن 
اوضاع داخلی در ایران استفاده می كند و در تحریک 
و حمایت از اغتشاش��ات اخیر مؤثر بوده است.  به 
گزارش تسنیم، »كنس��تانتین كاساچف « رئیس 
كمیته امور بین الملل شورای فدراسیون )سنای( 
روس��یه در گفت وگو با خبرگزاری »نووس��تی « 
یادآور شده اس��ت كه عامل خارجی در اعتراضات 
چند روز اخیر در ایران مؤثر بوده است. این سناتور 
روس گفت: »در خص��وص این حوادث قطعاً نفوذ 
خارجی بی تأثیر نبوده است. من نمی خواهم بگویم 
واش��نگتن نفوذ زیادی بر روند اوض��اع داخلی در 
ایران دارد، ولی در حال حاضر جمهوری اسالمی 
» نامزد « مناس��بی برای دخالت خارجی است«. 
كاساچف یادآور شد: واكنش مقامات واشنگتن و 
سخنان مستقیم » دونالد ترامپ « رئیس جمهوری 
امریکا درباره اعتراضات خیابانی در ایران، »تحریک 
آشکار « معترضین است. ترامپ سعی دارد به این 
افراد نشان دهد كه آنها از سوی امریکا مورد حمایت 
ق��رار دارند. به عقی��ده این مق��ام پارلمانی روس، 
كوچک ترین تردیدی وجود ندارد كه امریکا از هر 
فرصتی برای بی ثبات كردن اوضاع داخلی در ایران 
كه »دشمن شماره یک« امنیت ملی امریکا معرفی 
شده است، استفاده می كند. كاساچف با اشاره به 
خبر چند روز قبل امضای توافقنامه همکاری امریکا 
و اسرائیل علیه ایران افزود: »به همین دلیل مسلماً 
عامل خارجی در راه ان��دازی اعتراضات در داخل 
ایران نقش دارد، هرچند این مس��ئله فعاًل به طور 
كامل نمایان نباشد«. وی در عین حال بعید دانست 
كه چنین اعتراضاتی بتواند امنیت و ثبات در ایران 

را در معرض خطر جدی قرار دهد. 
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سجادمرادیکالرده

مشاور موگرینی: تصویر بین المللی  از اعتراضات ایران غلط انداز بود

امریکا به دنبال »برجام صفر « برای ایران
امریکا از زم��ان روی كار آمدن ترامپ به گون��ه ای در مورد برجام عمل 
كرده كه گویی درصدد خ��روج از آن  به عنوان ی��ک توافق بین المللی 
است. این رویه در سیاست خارجی امریکا به ویژه در ارتباط با دولت های 
انقالبی دیده می شود كه همچون ایران منافع ایاالت متحده را به چالش 
می كش��ند. سیاس��ت خارجی امریکا در عرصه بین المللی همزمان با 
تالش برای افزایش قدرت، به دنبال مهار و كاهش قدرت و نفوذگذاری 
بازیگران دیگر است. به عبارتی این كشور در عین حالی كه سعی دارد 
حداكثر بهره مندی را از یک توافق نصیب خود كند، س��عی می كند با 
روش های مختلف مانع بهره مندی طرف های دیگر از نتایج توافق    ها شود 
یا در بهترین حالت نتایج اصلی توافق را با نتایج دیگری كه خود ترجیح 

می دهد، جایگزین سازد. 
چنین شرایطی در مورد توافق برجام نیز صادق است. قبل از هر چیز نباید 
فراموش كنیم كه ایران طی چهار دهه گذشته تقابلی آشکار با سیاست 
خارجی امریکا داشته است. بنابراین، برجام نه بر پایه اعتماد به ایران، بلکه 
بر اساس نوعی عمل گرایی در سیاست خارجی واشنگتن در راستای رفع 
یک تهدید امضا شد؛  موضوعی كه اوباما نیز به آن اشاره كرد و گفت كه 
برجام یک تهدید را از خاورمیانه و امریکا دور ساخته است. با این حال، 
این سؤال همچنان مطرح است كه چرا ترامپ با وجود تهدید مکرر به 

خروج از برجام، همچنان آن را حفظ نموده است. 
باید به چند نکته در پاسخ به این سؤال اشاره كرد : نخست اینکه خروج از 
برجام بر وجهه بین المللی سیاست خارجی امریکا لطمه ای اساسی وارد 
می سازد. با وجود اینکه امریکا طی چند دهه گذشته بازیگری كلیدی در 
حل بحران های مناطق مختلف بوده است و نمی توان به راحتی این كشور 
را از معادالت مختلف كنار گذاشت، اما خروج از برجام سیاست خارجی 

امریکا را غیرقابل اطمینان و غیرسازنده جلوه می دهد. 
بحث جدی تر این است كه امریکا بعد از توافق بر سر برجام، تالش كرده 
ضمن پایبندی شکلی به آن، زمینه های به حداقل رساندن منافع ایران از 
آن را فراهم سازد. به عبارتی امریکا در حالی كه نمی خواهد خود را ناقض 
برجام نشان دهد، از طرف دیگر نمی خواهد به صورت مستقیم روبه روی 
ایران قرار گیرد. در واقع امریکا به صورت همزمان سیاست افزایش قدرت 

خویش و كاهش قدرت رقیب را دنبال می كند. 
همزمان، امریکا از مسیر اعمال تحریم های موازی علیه ایران تالش كرده 
امتیازات داده شده به ایران در برجام ماهیت اصلی خود را از دست بدهد. 
این موضوع از آنجا ناشی می شود كه ترامپ شدیداً معتقد است كه برجام 
می بایست كلیت برنامه هسته ای سیاست منطقه ای ایران نظیر برنامه 
موشکی این كشور را به صورت توأمان تحت كنترل درآورد. حال كه این 
مقصود حاصل نش��ده ، رو به تحریم های موازی نظیر تحریم اشخاص، 
شركت    ها و س��ازمان های ایرانی می كند كه نوعاً با برنامه هسته ای نیز 
مرتبط نیس��تند. احتمال اعمال تحریم علیه ایران ب��ه دلیل آنچه كه 
امریکا س��ركوب اعتراضات  می نامد، از همین زاویه قابل ارزیابی است . 
عالمت گذاری مسیر تحریم از بیشتر اسناد سیاست خارجی امریکا در 
مورد ایران قابل رد گیری است، از جمله سند جدید استراتژی امنیت ملی 
امریکا كه به تازگی منتشر شد، از ایران به عنوان دولتی سركش نام برده 
كه سیاست خارجی امریکا و جایگاه آن را با تهدید مواجه كرده است. خود 
این مسئله، عالوه بر اینکه می تواند مستمسکی برای اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران باش��د، زمینه كمک های نظام��ی امریکا به متحدین 
منطقه ای ایران را نیز فراهم می سازد. در مجموع به نظر می رسد با وجود 
اینکه رفتار سیاس��ت خارجی ترامپ در مورد برجام به ویژه همزمان با 
اعالم تعلیق تحریم های ایران بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی جلوه 
می كند، اما رویکرد اصلی وی حفظ فش��ار بر ای��ران و تبدیل برجام به 

توافقی است كه عایدی قابل مالحظه ای برای ایران نداشته باشد. 

تمدید برجام با تهدید و تحریم تازه
ترامپ تعلیق تحریم های ایران را باز هم امضا كرد

 حریری: باید بهترین شکل روابط
 را با ایران داشته باشیم

ظاهراً پس از بازگشت سعد الحریری از ریاض، روابط سعد الحریری با 
حزب اهلل روز به روز بهبود می یابد، نخست وزیر لبنان در آخرین اظهارنظر 
با اتخاذ موضعی میانه گفت كشورش را از تقابل ایران و عربستان دور 
نگاه می دارد و بر نقش مهم حزب اهلل در حفظ ثبات لبنان تأكید كرد. 
به گزارش فارس، »س��عد الحریری« نخس��ت وزیر لبنان كه اس��تعفای 
سؤال برانگیز او تحت فشار عربستان، در ماه گذشته، جنجالی شد، اكنون 
می گوید، روابط كشورش با ایران باید به بهترین شکل اما در جهت منافع 
لبنان باشد.  سعد برخالف سیاست های حزب »المستقبل « كه برخی آن را 
تابعی از سیاست های عربستان در لبنان می دانند، حضور حزب اهلل و دیگر 
احزاب بزرگ در دولت كشورش را مایه ثبات سیاسی دانست.  سعد الحریری 
از متحدان سیاسی عربستان در كشورش به شمار می رود و تا پیش از این 
معموالً مواضعی علیه حزب اهلل اتخاذ می كرد. او گفته كه تالش می كند 
كشورش را از اختالفات عربستان با ایران دور نگاه دارد.  نخست وزیر لبنان 
در گفت وگو با روزنامه »وال استریت ژورنال « امریکا، هرگونه اندیشه  برای 
مقابله با حزب اهلل را رد كرد و گفت »حزب اهلل عضوی از دولتی است كه همه 
احزاب بزرگ سیاسی در آن حضور دارند، این مسئله سبب ثبات سیاسی 
در كشور می شود.« سعد تأكید كرد كه »ما دخالت هیچ كس در سیاست 
لبنان را نمی پذیریم...  و روابط با ایران و دیگر كشورهای ]حاشیه[ خلیج 
]فارس[- باید در بهترین ش��کل خود اما در خدمت منافع ملی ما باشد.« 
نخست وزیر لبنان با بیان اینکه عربس��تان »هیچ وقت در سیاست لبنان 
به شکل مستقیم دخالت نکرده اس��ت« ابراز امیدواری كرد كه عربستان 
برای كمک اقتصادی به لبنان آمادگی داش��ته باشد.  به عقیده الحریری، 
»مسئله حزب اهلل بُعد منطقه ای دارد و لبنان به تنهایی نمی تواند آن را حل 
و فصل كند « و از طرفی دیگر، توقف حضور حزب اهلل در اقدامات جنگی ]در 
منطقه[ »نیازمند زمان است...  و ناممکن است كه یک شبه رخ دهد...  این 
مسئله با كاهش تعداد نیروهایش در یمن و عراق آغاز خواهد شد تا اینکه به 
شکل نهایی این كشور   ها را ترک كنند.« سعد الحریری همچنین از اینکه 
»هجمه های رسانه ای علیه عربستان و كشورهای خلیج ]فارس[ « كاهش 

پیدا كرده ابراز رضایت كرد و گفت كه این، »امری مثبت« است. 

ترامپ: چرا می گذارید مردم از کشورهای 
» چاله مستراح « به امریکا بیایند! 

برای پی بردن به نژادپرس�ت بودن ترامپ چن�دان نیازی به مطالعه 
نیست. به عنوان نشانه ای از این واقعیت اظهارات توهین آمیز دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریكا در جلسه ای درباره اتباع برخی كشورهای 
مهاجر فرست كافی است. به خصوص كه كاخ سفید هم تاشی برای 
تكذیب نكرده است و همین سیلی دیگر از انتقادات از جانب برخی 
نمایندگان جمهوریخواه و دموكرات كنگره را در پی داش�ته است.

 روزنامه واشنگتن پست با انتشار خبری افشا كرد كه ترامپ در جلسه ای با 
برخی از سناتور   ها در روز پنج  شنبه حین بررسی سیاست های مهاجرتی 
و ذیل انتقاد به برنامه مهاجرپذیری التاری امریکا كشورهای هائیتی و 
برخی كشورهای آفریقایی را چاله مستراح خواند. ترامپ در این جلسه با 
اشاره به حضور مهاجران از كشور   هایی چون السالوادور، هائیتی و برخی 
از كشورهای آفریقایی در امریکا گفته است: » چرا مردم كشور   هایی را 
كه چاله مستراح هستند، به امریکا راه می دهیم؟« او همچنین با اشاره 
به حضور صد   ها هزار مهاجر از كش��ور هائیتی گفته است:» برای چه ما 
این تعداد مهاج��ر هائیتیایی را می خواهیم؛ آنه��ا را بیرون كنید.« این 
نخستین باری نیست كه ترامپ با سخنان توهین  آمیز از حضور مهاجران 
در امریکا انتقاد می كند و خواهان اخراج آنها از خاک امریکا می شود. او 
هفته گذشته نیز در اظهاراتی توهین آمیز افرادی را كه با مجوز التاری – 
قرعه كشی ساالنه دریافت ویزای سفر به امریکا – به خاک امریکا می آیند 
را زباله كشورهای شان توصیف كرده بود. كاخ سفید ساعاتی پس از انتشار 
سخنان ترامپ در جلس��ه خصوصی كاخ سفید با انتشار بیانیه ای بدون 
تکذیب گزارش رسانه های امریکا درباره اظهارات توهین آمیز ترامپ در 
توجیه موضع گیری ترامپ تأكید كرده كه او برای منافع مردم امریکا كار 

می كند نه دیگر كشورها.  
نیویورک تایمز نیز پیش تر در گزارشی به نقل از ترامپ نوشته بود » اهالی 
هائیتی مبتال به ایدز هستند و اگر شهروندان نیجریه پای شان به امریکا باز 
شود دیگر به آلونک های خود در كشورشان برنخواهند گشت.«   سناتور 
جمهوریخواه، اورین هتچ در واكنش به این نقل قول از ترامپ در توئیتر 
نوشت كه خواهان دریافت توضیحات بیشتر درباره سخنان ترامپ است. 
به گفته او مهاجرت افراد نخبه از همه كشورهای جهان به امریکا از عوامل 
خاص بودن امریکاست.  الیانا راس لیتنین، عضو جمهوریخواه مجلس 
نمایندگان نیز در توئیتر نوش��ت: اطالق واژه چاله مستراح به هائیتی، 
بی توجهی به خدمات مهاجران این كشور به امریکاست. او تأكید كرد 

چنین واژه   هایی زیبنده كاخ سفید نیست. 
   واكنش   ها 

میا الو، عضو جمهوریخواه مجلس نماین��دگان امریکا كه خانواده او از 
هائیتی به ایاالت متحده آمده است،  سخنان ترامپ را » غیرمسئوالنه و 
تحریک آمیز « خواند و ضمن آنکه خواستا ر عذرخواهی ترامپ شد افزود: 
»این رفتار رهبر ملت ما غیرقابل قبول اس��ت.« اریک پاولسن، همکار 
حزبی این نماین��ده مجلس امریکا هم صحبت ه��ای ترامپ را » كاماًل 
نامناسب « دانست. این عضو مجلس نمایندگان امیدوار است كه ترامپ 
عذرخواهی كند.  لوئیس گویترز، نماینده كنگ��ره از حزب دموكرات 
امریکا هم گفت: »اآلن دیگر صددرصد مش��خص شده كه ترامپ یک 
نژادپرست است و آن ارزش    هایی را كه قانون اساسی ما تضمین می كند، 
قبول ندارد.« سناتور كماله هاریس هم یادآور شد: »مهاجران از جمله 
مهاجران هائیتی و آفریقایی بودند كه امریکا را س��اخته اند و به جای 
تحقیر آنها باید مورد اس��تقبال قرار بگیرند.« س��دریک ال ریچموند، 
نماینده دموكرات مجلس نمایندگان اظهارات ترامپ را تأیید دیگری بر 
دیدگاه های ناآگاهانه نژادپرستانه وی خواند و ابراز نگرانی كرد كه شعار 
هر روزه ترامپ مبنی بر اینکه عظمت را دوباره به امریکا بازمی گردانیم، 

اسم رمز شعار »امریکا را دوباره سفیدپوست می كنیم« باشد.

 امریکا نگران پیشروی مقاومت 
در النه القاعده

جنگ س�وریه همزمان با پیش�روی قابل توجه نیروه�ای دولتی و 
متحدان ش�ان در اس�تان ادلب وارد مرحله حساس�ی شده است، 
روس�یه به صورت ضمنی امریكا را متهم كرده در حمل�ه به پایگاه 
نظامی این كشور در استان الذقیه دست داشته، هرچند واشنگتن 
این ادعای مسكو را رد كرده اما مراكز تحقیقاتی نزدیک به پنتاگون 
و اس�رائیل نس�بت به تحوالت اخیر میدانی ابراز نگران�ی كرده اند 
و هش�دار داده اند س�قوط ادلب به دس�ت ای�ران و روس�یه منافع 
امری�كا را در خطر قرار می ده�د، این نگرانی محاف�ل امریكایی در 
حالی اس�ت كه عمده مناطق اس�تان ادلب در كنترل شبه نظامیان 
جبهه النصره هیئت تحریر شام( شاخه س�وری القاعده قرار دارد. 
به گزارش »جوان«،  عصر روز جمعه نیروهای مقاومت در ادامه پیشروی های 
خود از محورهای چندگانه توانستند بر 13 روستای دیگر در حومه استان 
ادلب و در نزدیکی جنوب ش��رقی استان حلب مسلط ش��وند.  عملیات 
آزادسازی ادلب حدود سه هفته است كه شتاب باالیی به خود گرفته است.  
نیروهای متحد تالش دارند به فرودگاه نظامی »ابوالظهور « در حلب برسند. 
در صورتی كه نیروهای متحد بتوانند بر این فرودگاه مسلط شوند موفق 
خواهند شد بخش قابل توجهی از مناطق تحت كنترل تروریست   ها را در 
محاصره كامل قرار دهند. بر اساس آخرین خبر   ها درگیری های شدیدی 
بین دو طرف در جریان است و نیروهای دولتی موفق شدند ضدحمالت 
گسترده تروریست   ها را خنثی كنند.  فرودگاه »ابوالظهور « سه سال قبل 
به دست شبه نظامیان جبهه النصره افتاد كه در آن زمان با حمایت تركیه، 
عربستان و قطر ائتالفی با سایر گروه های تروریستی از جمله احرارالشام با نام 
»جیش الفتح« تشکیل داده بود. پس از اینکه نیروهای مقاومت موفق شدند 
سال گذشته حلب را به صورت كامل آزاد كنند این ائتالف نیز فروپاشید و 
تحت عنوان جدیدی به نام »هیئت تحریرالشام « تشکیل شد كه مقر اصلی 
آن در ادلب است.  استان ادلب در واقع مهم  ترین و آخرین استانی است كه در 
شمال غربی سوریه در كنترل تروریست   ها قرار دارد. پس از آزادسازی حلب 
در آذرماه سال گذشته خیلی   ها انتظار داشتند، اولویت بعدی نیروهای متحد 
آزادسازی ادلب باش��د اما برخالف انتظار نیروهای دولتی و متحدان شان 
آزادسازی شرق سوریه به ویژه اس��تان دیرالزور در دستور كار قرار دادند.  
حدود دو ماه قبل نیروهای مقاومت موفق شدند با پشتیبانی هوایی روسیه 
شهر البوكمال، آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه و در نزدیکی مرزهای 
غربی عراق آزاد كنند. پس از این موفقیت حاال به نظر می رسد نیروهای 
متحد تالش خود را بر آزادسازی ادلب متمركز كرده اند. از استان ادلب در 

محافل بین الملل به عنوان »بهشت القاعده « یاد می شود. 
   عواقب مرموز

همزمان با پیشروی های نیروهای مقاومت در استان ادلب صحنه جنگ این 
كشور ش��اهد تحوالت مرموزی بود. در طول دو هفته گذشته گزارش های 
بی سابقه ای از حمالت پهپادی به پایگاه نظامی روسیه در الذقیه منتشر شده 
است. این تحوالت هنگامی جدی شد كه روس��یه تأیید كرد چندین پهپاد 
به مركز نظامی این كشور در اس��تان الذقیه حمله كرده اند. مسکو بدون نام 
بردن از كشوری خاص اعالم كرد این حمالت بدون كمک های پیشرفته فنی 
ماهواره ای امکان پذیر نبوده است. در حالی كه بعضی رسانه های امریکایی تالش 
كردند منظور مسکو را تركیه نشان دهند اما والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه صریحاً این فرضیه را رد كرد و گفت:» تركیه در حمله هوایی به پایگاه 
نظامی حمیمیم در سوریه، نقش��ی ندارد.« مقامات تركیه طی چندین روز 
گذش��ته مواضع دیپلماتیک تندی علیه عملیات نیروهای دولتی سوریه در 
ادلب اتخاذ كرده اند. »بینالی ییلدیریم « نخست وزیر تركیه روز جمعه در یک 
مصاحبه تلویزیونی با ادعای اینکه عملیات ارتش سوریه در ادلب باعث هجوم 
موج جدیدی از پناهندگان به تركیه می شود، از ایران و روسیه خواست مانع 
حمالت بیشتر دولت سوریه به این منطقه شوند. بعضی ناظران معتقدند علت 
اتخاذ این رویکرد از طرف آنکارا این است كه می ترسد همکاری تركیه با روسیه 
و ایران با خشم متحدان و نایبان س��ابق آنکارا مواجه شود. شارمین نروانی، 
تحلیلگر مس��ائل ژئوپلتیک از بیروت در صحفه توئیتر خود نوشت: »شاید 
مقامات تركیه به عملیات ادلب اعتراض می كنند تا انکار قابل قبول ) در رابطه 
همدستی با ایران و روسیه( داشته باشند تا شاید به آنها كمک كند از واكنش 
جهادی    ها در داخل تركیه جلوگیری كنند.« والدیمیر پوتین در ادامه برای 
اینکه مانع از اختالف افکنی بین مثلث سه گانه ایران، روسیه و تركیه شود با 
اشاره به اینکه می داند كه كدام كشور پشت این حمالت قرار دارد، تأكید كرد: 
»هدف از چنین عملیات های تحریک آمیزی ضربه زدن به توافقنامه های به 
دست آمده بوده و هدف دوم نابودی روابط روسیه با هم پیمانانش یعنی تركیه و 
ایران است.« هرچند پوتین به صراحت نام امریکا را نیاورد اما یک مقام بلندپایه 
روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه یک گفت: ما اطالعاتی در اختیار داریم كه 
نشان می دهد امریکا در حمالت تروریستی با پهپادهای پیشرفته به پایگاه های 
حمیمم و طرطوس روسیه در سوریه نقش داشته است.  فرانتس كلینتسویچ، 
معاون كمیسیون امور دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون )مجلس سنا( روسیه 
خاطرنشان كرد: پهپاد   هایی كه به پایگاه های روسیه در سوریه حمله كردند، 
بسیار پیشرفته و حرفه ای ساخته شده بودند. وزارت دفاع امریکا صریحاً اتهامات 
روسیه را رد كرد و گفت واشنگتن هیچ دخالتی در این حمالت پهپادی نداشته 
است. باوجود اینکه دولت امریکا به صورت رسمی دخالت در حمالت پهپادی 
را رد می كند اما اندیشکده های نزدیک به محافل اسرائیلی و بانفوذ در پنتاگون 
صریحاً نسبت به پیشروی نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب ابراز نگرانی 

كرده و نسبت به عواقب پیشروی های آنها هشدار داده اند.
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