
رئیس جمهور امریکا    گزارش یک
یك بار دیگر تعلیق 
تحریم های ایران را تمدید و در ظاهر توافق هسته ای 
ایران و 1+5 راحفظ كرد ولی با گذاشتن چهار شرطی 
كه تحقق آنها ناممکن است، سنگ خروج امریکا از 
برجام را بنا گذاشت. ترامپ گفته كه یا چهار شرط او 
اعمال و آنگونه كه گفته برجام اصالح خواهد شد یا 
اینکه امریکا از این توافق خارج می شود. همزمان با 
س�خنان ترام�پ، وزارت خزان�ه داری امری�کا 
تحریم های جدیدی را علیه 14 ایرانی اعمال كرد كه 
نام رئیس قوه قضائیه نیز در این فهرست است. ایران 
تحریم جدید وزارت خزانه داری را »عبور از تمامی 
خط قرمز رفتاری در جامعه بین المللی « خوانده و 
گفته این اقدام با »واكنش جدی جمهوری اسالمی« 
پاسخ داده خواهد شد و مسئولیت تمامی تبعات این 
اقدام خصمانه به عهده دولت ایاالت متحده است. 
وزارت ام��ور خارجه ای��ران دی��روز در واكنش به 
موضع گیری دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا 
درباره برجام، یك بیانیه 10 م��اده ای صادر و برای 
چندمین بار تأكید كرد:» برجام قابل مذاكره مجدد 
نیست و  به جای تکرار لفاظی های كهنه، امریکا باید 
مانند ایران به تعهداتش در برجام عمل كند.« وزارت 
خارجه در بیانیه خود گفته است هیچ تغییری در 
توافق هس��ته ای را نه اكنون و نه در آینده نخواهد 
پذیرفت و اجازه نمی دهد هیچ ارتباطی بین برجام 
و هر موضوع دیگری برقرار شود. وزارت امور خارجه 
همچنین ق��رار دادن نام آی��ت اهلل آملی الریجانی 
در فهرس��ت تحریم های امریکا را عبور از »تمامی 
خطوط قرمز رفتاری در جامعه بین المللی...  و اقدامی 

خالف اصول آمره حقوق بین الملل و نقض تعهدات 
دوجانبه و بین المللی ایاالت متحده « خوانده و وعده 
كرده است در زمان مقتضی پاسخ مناسبی به اینگونه 

اقدامات خصومت  آمیز امریکا خواهد داد.
   آخرین شانس

دونالد ترامپ جمعه شب برای سومین بار تحریم های 
ایران را كه امریکا طبق برجام به اجرای آن متعهد 
شده، تعلیق كرد. رئیس جمهور امریکا هر 90 روز 
یك بار، این تحریم    ها را تعلی��ق می كند كه موعد 
تعلیق آن سحرگاه     ش��نبه 24 دی ماه 1396 بود. 
ترامپ ساعات پایانی جمعه شب قبل از فرارسیدن 
این موعد، گفت كه معافیت های تحریمی ایران را 
برای یك دوره س��ه ماهه دیگر تمدید كرده است 
ولی تأكید كرد كه طی چهار ماه آینده » یا نقایص 
فاجعه بار برجام را اصالح كنید یا امریکا از آن خارج 
می شود.« رئیس جمهور امریکا كشورهای اروپایی را 
به اتحاذ مواضع ضد ایرانی دعوت كرد و خطاب به 
آنها گفت كه در صورتی كه نتوانند درباره »اصالح 
برجام « با امریکا به توافق برسند، او امریکا را از این 

توافق خارج خواهد كرد. 
لح��ن ترامپ، به عن��وان رئیس جمه��ور امریکا به 
شکل كم سابقه ای مقابل اروپاییان تند و تیز بود:» 
امروز اعمال برخی تحریم های معین هس��ته ای را 
متوقف می كنم، اما تنها برای اینکه توافق متحدان 
اروپایی م��ان برای اص��الح نقایص فاح��ش توافق 
هس��ته ای ایران را محفوظ نگاه دارم، این ش��انس 
آخر است بدون وجود چنین توافقی، ایاالت متحده 
از تعلیق مجدد تحریم     ها برای باقی ماندن در توافق 
هسته ای ایران خودداری خواهد كرد.«  اتحادیه اروپا 

و آلمان اعالم كردند كه بیانیه رئیس جمهور امریکا 
درباره برجام را مورد توجه قرار می دهند، با این حال 
تأكید كردند كه خود را به اجرای كامل و مؤثر توافق 
هسته ای با ایران متعهد می دانند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه آلمان گفت، برلین با متحدان اروپایی 
خود مشورت و درباره رویکرد مشترک بحث خواهد 
كرد. ارل بیلدت، رئیس شورای روابط خارجی اروپا 
نیز با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود گفته است 
اتحادیه اروپا بیانیه دونال��د، ترامپ رئیس جمهور 
امریکا درباره توافق هسته ای با ایران را مورد توجه 
قرار می دهد و به عنوان گام اول، با سه كشور اروپایی 
امضا كننده برجام )فرانسه، آلمان و انگلیس( و سایر 
كشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ارزیابی مشترک 
این بیانیه و پیامدهای آن هماهنگی خواهیم كرد. به 
گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان، برلین همچنان 
در جهت اجرای كامل توافق هسته ای گام برخواهد 
داشت. با این حال، س��رگئی ریابکوف ، معاون وزیر 
خارجه روسیه روز     شنبه گفت مسکو این رویکرد را 
نمی پذیرد و از موضع اتحادیه اروپا و چین در برخورد 

با برجام حمایت می كند
   4 شرط نشدنی

ترامپ گفته است:» به رغم تمایل قوی  كه به خارج 
كردن امریکا از توافق هسته ای ایران  دارم ولی هنوز 
این كار را انجام نداده ام.«  او گفت:» من نظرم درباره 
برجام را به صراحت اعالم كرده ام. این توافق در ازای 
امتیازهای اندک برای ما به ایران امتیازهای زیادی 
اعطا كرده است.« ترامپ تأكید كرد: »من دو مسیر را 
برای ادامه ترسیم كرده ام؛ یا نقایص فاجعه بار برجام 
را اصالح كنید یا امریکا از آن خارج می ش��ود. آماده 

همکاری با كنگره برای تهیه یك طرح فراحزبی درباره 
ایران هستم. « ترامپ برخالف سخنرانی های قبلی 
كه فقط در باره كلیت اصالح برجام سخن می گفت، 
این بار چهار شرط هم برای اصالح این توافق پیش 
كشید، شروطی كه به نظر ناممکن می رسد و به این 
ترتیب، راه آینده امریکا را برای خروج از برجام ترسیم 
كرد ، هرچند با امضای تعلیق تحریم ها، عماًل از آن 
خارج نشد. ایران بر اس��اس برجام، بازرسی آژانس 
از تأسیس��ات هس��ته ای ایران را طبق مفاد توافق 
پادمان و پروتکل الحاقی پذیرفت��ه ولی ترامپ پا از 
این هم فراتر گذاشت و بازرسی ازمکان های نظامی 
ایران را هم پیش كش��ید:  »هر طرح قانونی كه من 
درباره برجام امضا می كنم،  بایستی از ایران بخواهد 
اجازه بازرسی های نظامی در همه سایت های مورد 
درخواست بازرسان بین المللی را بدهد.« شرطی كه 
بازرسی    ها را به نهادی فراتر از آژانس سوق می دهد. 

در برجام از عادی شدن برنامه هسته ای ایران بعد از 
15 سال س��خن به میان آمده، ولی ترامپ می گوید 
برنامه هسته ای ایران هیچگاه عادی سازی نخواهدشد:  
»بایستی ضمانت شود كه ایران هرگز حتی به تملك 
سالح هس��ته ای نزدیك هم نمی ش��ود... .  برخالف 
این توافق هس��ته ای مفاد آن طرح نبایس��تی تاریخ 
انقضا داشته باشند. سیاست من این است كه تمامی 
مسیرهای ایران برای دستیابی به بمب، نه برای 10 
سال بلکه برای همیشه بسته ش��وند.«  او همچنین 
گفت كه برنامه موشکی ایران نیز باید بخشی از برجام 
باشد:  »این طرح بایس��تی به صراحت برای اولین بار 
در قوانین امریکا ذكر كند كه موش��ك های دوربرد و 
برنامه های تس��لیحات اتمی، جدانشدنی هستند و 
ساخت و آزمایش موشك  توسط ایران بایستی مشمول 
تحریم های شدید شود.«  ترامپ با اشاره به لزوم اصالح 
برجام وگنجاندن اصالحات مد نظ��ر او گفت :»این 
آخرین شانس است.«  وزارت خزانه داری نیز همزمان 
با سخنان ترامپ، با صدور بیانیه ای 14شخص و نهاد 
را به بهانه ارتباط با برنامه های موشکی و تسلیحاتی و 
همچنین نقض ادعایی حقوق بشر تحریم كرد. در این 
بیانیه نام آیت اهلل ص��ادق آملی الریجانی، رئیس قوه 
قضائیه و غالمرضا ضیائی، رئیس زندان رجائی شهر به 

عنوان افراد تحریم شده وجود دارد. 
   مخالفت روسیه و اروپا

نیکی هیلی، نماینده امریکا در س��ازمان ملل متحد 
با صدور بیانیه ای گفت واش��نگتن انتظار دارد دیگر 
كش��ور    ها نیز برای عق��ب راندن »رفتار ثب��ات زدا و 
خطرناک ایران « به او بپیوندند. هیلی در این بیانیه 
نوشت: ترامپ این اقدام را انجام داد تا نشان دهد امریکا 
به پایبندی به مفاد توافق هسته ای ایران ادامه می دهد 
اما رفتار ثبات زدا و خطرناک ایران را تحمل نمی كند. 
وی در ادام��ه از تالش امریکا در س��ازمان ملل برای 
جذب همکاری بین المللی جهت تقویت اقدامات علیه 
»فعالیت های موشکی موشکی ایران، اعمال ممنوعیت 
تسلیحاتی بر ایران و مقابله با حمایت از دولتی ایران 
از تروریس��م « خبر داد. هیلی همچنی��ن افزود كه 
می توانند تمام آن اقدامات را خارج از موضوع برجام 
پیگیری كنند اما اگر اجماع بین المللی برای آن حاصل 
نشود، آنگاه امریکا توافق هسته ای را مانعی برای صلح 
در نظر می گیرد. كمیته امور عمومی امریکا - اسرائیل 
)البی آیپك( از تحریم های جدیدی كه دولت ایاالت 
متحده علیه ایران اعمال كرد، استقبال كرد. آیپك با 
صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از دولت دونالد ترامپ به 
خاطر اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران، از بیانیه وی 

درباره نقایص ادعایی برجام حمایت كرد.

س�فرای 54 كش�ور  آفریقای�ی در س�ازمان 
ملل در بیانی�ه ای ش�دید اللحن ضمن محکوم 
كردن س�خنان نژادپرس�تانه دونال�د ترامپ 
كه كش�ورهای آفریقای�ی را »چاه مس�تراح« 
خوان�ده، خواه�ان عذرخواه�ی وی ش�دند. 
وزارت خارج�ه  امری�کا ب�رای فرونش�اندن 
خش�م آفریقایی     ها گفته اس�ت كه واشنگتن 
عمیقًا به م�ردم این ق�اره احت�رام می گذارد. 
اظهارات نژادپرستانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا علیه مهاجران آفریقا، خش��م مقامات این 
قاره را در پی داشته اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، جمعه شب پس از جلسه ای اضطراری كه 
چهار ساعت به طول انجامید، گروهی متشکل از 
54نماینده كش��ور های آفریقایی در سازمان ملل 
ضمن ابراز اینکه از اظهارات دونالد ترامپ ش��وكه 
شده اند، این اظهارات را نژادپرستانه و یك رسوایی 
توصیف كردند. گروه كشور های آفریقایی همچنین 
از تداوم موضع نژادپرس��تانه دولت امریکا در قبال 
مهاجران آفریقایی و رنگین پوست ابراز نگرانی كرد و 
از ترامپ خواست تا به خاطر اظهاراتش عذرخواهی 
كند. سفرای كشور های آفریقایی در سازمان ملل 
با ملت هائیتی و سایر كشور     هایی كه مورد اهانت 
رئیس جمهور امریکا قرار گرفته اند، ابراز همبستگی 
كرده و از همه شهروندان امریکایی كه این اظهارات را 
محکوم كرده اند، قدردانی نمودند. اتحادیه آفریقا هم 
جمعه شب اظهارات دونالد ترامپ درباره كشورهای 
آفریقایی را محکوم كرد و از او خواست اظهاراتش را 
پس بگیرد.  به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
موسی فکی محمد، رئیس  كمیسیون اتحادیه آفریقا 
با ابراز تأسف از سخنان دونالد ترامپ گفت:»عمیقاً 
ناامید ش��دم، چرا كه امریکا یك نمون��ه خاص از 
چگونگی توزیع مهاجران براساس ارزش های تنوع، 
تحمل و فرصت بوده است.« در آفریقای جنوبی نیز، 
حزب كنگره ملی آفریقا كه قدرت را در دست دارد، 
سخنان رئیس جمهور امریکا را بسیار توهین  آمیز 
توصیف كرده اس��ت. همچنین در سودان جنوبی 
س��خنگوی رئیس جمهور، اظهارات ترامپ را یك 
رسوایی خوانده است. دولت بوتسوانا نیز اظهارات 
ترامپ را » سزاوار سرزنش و نژادپرستانه « خوانده 
و سفیر امریکا را برای ادای توضیحات احضار كرد. 

راس مبارک، یك قانونگذار اپوزیسیون در غنا هم از 
كشورهای در حال توسعه خواست امریکا را تا زمانی 
كه دونالد ترامپ از این س��مت كنار نرفته اس��ت، 
بایکوت كنند. وی گفت:»كشور    ها باید پیام قاطعی را 
به ترامپ بفرستند مبنی بر اینکه جهان علیه چنین 
سیاس��ت     هایی كه متعصبانه، تفرقه آمیز و ناسالم 
است، به صورت متحد عمل می كند. هر چه زودتر 
امریکا بفمهد به جهان نیاز دارد و جهان هم به آن 
نیاز دارد، برای همه ما بهتر است.« همچنین دولت 
السالوادور هم در یادداشت اعتراضی به امریکا شدیداً 
اظهارات ترامپ را رد كرده است. دولت هائیتی هم 
» عمیقاً از سخنان ترامپ شوكه و خشمگین « شده 
است و آن را » نژادپرستانه « خوانده است. از سوی 
دیگر، روپرت كلویل، سخنگوی دفتر حقوق بشر 
س��ازمان ملل در ژنو هم تأكید كرد:»اگر اظهارات 
ترامپ تأیید ش��ود، اینها س��خنان تکان دهنده و 
ش��رم آوری از رئیس جمهور امریکا است. متأسفم 
ولی دیگر كلم��ه ای غیر از نژادپرس��تانه بودن این 
اظهارات وج��ود ندارد كه اس��تفاده كنم.« ترامپ 
پنج  شنبه شب در نشستی در كاخ سفید كه با حضور 
نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموكرات برگزار 
شد، با اشاره به مهاجرانی كه از هائیتی، السالوادور 
و بعضی از كشورهای آفریقایی به امریکا مهاجرت 

كرده اند، گفته بود:»چرا این مردم را از كشور    هایی 
كه » چاه مستراح « هستند، به اینجا راه می دهیم؟« 
ترامپ برای فرونش��اندن خش��م آفریقایی ها، روز 
جمعه در پیامی توئیتری اعالم كرد كه لحنش تند 
بوده است ولی از كلمات ركیك استفاده نکرده است. 
این درحالی اس��ت كه چندین نماینده امریکایی 
تأكید كرده اند كه عبارات ركیك را خودشان از زبان 
رئیس جمهور ترامپ شنیدند. همچنین دفتر امور 
آفریقا در وزارت خارجه امریکا در تالش برای آرام 
كردن جو در توئیتی نوشت:»ایاالت متحده امریکا 
به شدت، با اشتیاق و با جدیت در آفریقا مشاركت 
خواهد داش��ت و به امر ارتقای این روابط حیاتی و 
اعتمادسازی با ش��ركای آفریقایی ما می پردازد.« 
ترامپ در یك سال ریاست جمهوری خود بار    ها با 
سخنان نژادپرس��تانه علیه ملت های دیگر به ویژه 
مسلمانان، خش��م جهانیان را برانگیخته است و با 
اعمال محدودیت های مهاجرتی دستور داده است 
تا از ورود اتباع برخی كشور    ها به خاک امریکا كه به 
ادعای وی، تهدیدی برای امنیت ملی این كشور به 

شمار می روند، جلوگیری شود. 
  تأسف مقامات امریکایی 

عالوه بر كشورهای آفریقایی، مقامات داخلی امریکا 
نیز نسبت به اظهارات ترامپ واكنش نشان دادند. 

پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان امریکا با بیان 
اینکه س��خنان رئیس جمهور امریکا » عمیقاً مایه 
تأسف و غیرسازنده « اس��ت، گفت كه خودش از 
مهاجران ایرلندی است و زمانی كه به امریکا آمد با 
پیشداوری و رفتار خصومت آمیز مواجه شده بود. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نانسی پلوسی، 
رهبر اقلیت  مجلس نمایندگان هم از كنگره خواست 
تا در بحبوحه جنجال بر سر اظهارات ترامپ، قانون 
داكا را تصویب كند، برنامه ای كه طی آن نوجوانان 
و كودكانی كه به صورت غیرقانونی با والدین خود 
پا به امریکا گذاشته بودند اجازه كار و زندگی پیدا 
می كردند اما چهارم س��پتامبر ترامپ اعالم كرد 
برنامه را متوقف خواهد ك��رد. هیالری كلینتون، 
وزیر خارجه سابق امریکا هم در توئیتی با محکوم 
كردن اظهارات ترامپ گفت:»روز جمعه باید روز 
یادبود قربانیان زلزله س��ال 2010 هائیتی باشد 
اما در عوض، این كش��ور هدف غصب ترامپ قرار 
گرفت.« سامانتا پاور، سفیر سابق امریکا در سازمان 
ملل هم پس از انتشار بیانیه سفرای آفریقایی در این 
سازمان در توئیترش نوشت:»وای خدا. هرگز ندیده  
بودم كشورهای آفریقایی در سازمان ملل چنین 

بیانیه ای صادر كنند.«
   كاهش محبوبیت ترامپ در جورجیا

نتایج نظرسنجی جدیدی نش��ان می دهد، میزان 
محبوبیت رئیس جمهور امری��کا در ایالت جورجیا 
به ش��دت كاهش یافته اس��ت. ترام��پ در جریان 
انتخابات نوامبر 2016 توانست با اختالف زیادی در 
این ایالت پیروز شود. به گزارش پایگاه هیل، براساس 
نظرسنجی آتالنتا ژورنال كه از طرف دانشکده روابط 
عمومی و امور بین الملل دانشگاه جورجیا انجام شد، 
تنها 36/7 درصد از پاسخ دهندگان در ایالت مذكور از 
عملکرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا رضایت 
دارند و در مقابل 58/7درصد ناراضی اند. این آمار    ها 
به شدت با یافته های نظرسنجی همین نهاد در ژانویه 
2017 تفاوت دارد و نشان می دهد رأی دهندگان 
ایالت جورجیا دیدگاه های خودشان را از ترامپ جدا 
كردند. بر اساس نظرسنجی های انجام شده ترامپ 
در بین رؤسای جمهور تاریخ امریکا نامحبوب    ترین 
رئیس جمهور معرفی شده است و میزان محبوبیت 

او به كمتر از 40 درصد رسیده است. 
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محمدبابايی

خشم 54 كشور آفریقا از اظهارات نژادپرستانه ترامپ

 سفارت ایران در بغداد می گوید 
در خدمت بخش خصوصی است

ایران در جست وجوی سهمی از بازار 
800میلیاردی عراق پساداعش 

جنگ علیه داعش در عراق پایان یافته و فتنه اقلیم نیز خنثی شده و حاال 
فصل جدیدی در آن كشور رقم خورده كه مهم  ترین ویژگی آن بازسازی 

و بالطبع جنگ اقتصادی است. 
آمارهای مختلفی از هزینه های الزم برای بازسازی عراق پس از داعش 
اعالم می شود اما منابع معتبر برآورد می كنند بین 400 تا 800 میلیارد 
دالر برای آبادی و عمران ویرانی های ناشی از جنگ با داعش نیاز است و 
از آنجایی كه این كشور یکی از مهم  ترین تولید كنندگان نفت در جهان 
است با چالش كمتری برای تأمین این منابع مالی مواجه است. عراق 
4میلیون بشکه نفت در روز تولید می كند در حالی كه حدود 40 میلیون 
نفر جمعیت دارد و همچنین تحت تحریم های غرب نیز قرار ندارد. این 
عوامل باعث شده بازار عراق و بازسازی این كشور حداقل ریسك پذیری 
را داشته باشد و برای كشورهای جهان از جذابیت باالیی برخوردار شود 

و در نتیجه رقابت سختی شکل بگیرد. 
حاال سؤال مهم اینجاست كه ایران چگونه در این رقابت وارد خواهد شد 
و آیا خواهد توانست با حداكثر ظرفیت ملی نقش بزرگی در بازسازی 
عراق ایجاد كند؟ آیا بخش خصوصی و عمومی، بازار سودآور عراق پس 
از داعش را درک خواهند كرد و حاضر خواهند شد به صورت جدی در 
این كشور ورود كنند؟ به ویژه كه ایران از مزیت های امنیتی، سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی برخوردار است، برای مثال دو كشور 

هزار و 200 كیلومتر مرز مشترک دارند. 
ضرورت حضور قدرتمند باعث شده سفارت ایران در بغداد نقش پررنگی 
برای خود تعریف كند و خود را در خدمت توسعه اقتصادی روابط دو كشور 
در بخش     ها و س��طوح مختلف قرار دهد. ایرج مسجدی، سفیر ایران در 
بغداد روز گذشته در مؤسسه اندیشه سازان نور در میان خبرنگاران حضور 

یافت تا اعالم كند تهران عزم جدی برای ورود به این عرصه را دارد. 
به ندرت پیش می آید سفرای كشورمان در خارج با رسانه های داخلی 
حرف بزنند یا در داخل كشور كنفرانس خبری برگزار كنند اما اهمیت 
مسئله عراق پس از جنگ به ویژه از منظر اقتصادی آنچنان حیاتی است 
كه انتظار برگزاری این گونه نشست     ها بیش از پیش می رود و حتی به 

نظر می رسد كمی دیر نیز شده است. 
هدف اصلی نشست روز گذشته س��فیر كشورمان با اصحاب رسانه نیز 
همین مس��ئله بود تا به نوعی كلید قدرتمند ایران در بازس��ازی عراق 
زده ش��ود و با یادآوری فرصت    ها و امتیازهای بالق��وه و بالفعلی كه در 
كشور همسایه غربی وجود دارد، اعالم كند »سفارت ایران در خدمت 
ش��ركت های خصوصی، عمومی و دولتی است.«  سفیر ایران وعده داد 
همه توان و تالش را به كار خواهد گرفت ت��ا زمینه حضور موثر بخش 

خصوصی و عمومی در این بازار فراهم شود. 
بنابر گفته مس��جدی،  ایران پس از چین، دومین شریك تجاری عراق 
است و پس از ایران نیز تركیه قرار دارد و حجم مبادالت ما با عراق بین 
6/5 تا 7 میلیارد دالر است و با فروش برق، گاز، توریسم مذهبی ساالنه 
به 12میلیارد دالر می رسد كه رقم قابل توجهی است.  همانطور كه سفیر 
ایران نیز گفت حجم مبادالت فعلی راضی كننده نیس��ت و بر اس��اس 
برنامه ریزی انتظار می رود طی پنج سال آینده به 20 میلیارد دالر افزایش 
یابد. ناظران معتقدند روابط دو كش��ور این ظرفی��ت را دارد كه حجم 
مبادالت به 45میلیارد دالر در س��ال افزایش یابد، رقمی كه در صورت 
تحقق می تواند مشکل گشای خیلی از مسائل اقتصادی كشورمان باشد. 

لگد امریکا به »تقریباً هیچ«!
ترامپ از برجام خارج نشد ولی شروطی ناشدنی تعیین كرد و 4ماه برای تحقق آنها مهلت داد

 پنتاگون ۱000 نظامی جدید و پهپاد 
به افغانستان می فرستد

امریکا قرار اس�ت هزار نظامی و مربی جدید را به عنوان بخشی از 
برنامه دولت واشنگتن در افزایش نیروهایش در افغانستان به این 

كشور اعزام كند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از ش��بکه خبری راشاتودی، تا اول فوریه سال 
جاری میالدی، اعض��ای تیپ كمکی ارتش امری��کا از منطقه » فورت 
بنینگ « در جورجیا قرار اس��ت در قالب نیروهای مشاور به افغانستان 
بروند و به نیروهای امنیت ملی این كش��ور كمك كنند. اس��تقرار آنها 
تعداد نیروهای امریکایی در افغانس��تان را به 14 هزار تن می رس��اند.  
مقام های ارتش امریکا به وال اس��تریت ژورنال گفته ان��د كه پنتاگون 
امیدوار اس��ت در فصل بهار كه زمان آغاز عملیات شبه نظامیان است، 
حضور نیروهای امریکایی را در این كشور جنگ زده افزایش دهد.  ارتش 
امریکا عالوه بر اعزام نیرو برای آموزش و همکاری با ارتش افغانستان 
برای مقابله با داعش��ی    هایی كه از س��وریه و عراق گریخته اند و اكنون 
به دنبال قدرت گرفتن در افغانستان هس��تند، می خواهد هلیکوپتر، 
خودروهای زرهی و س��ایر تجهیزات نظامی به این كشور ارسال كند.  
همچنین یگان بزرگی از پهپادهای مسلح و غیرمسلح نیز به افغانستان 
اعزام می شود و به مشاوران نظامی امریکایی امکان نظارت، جمع آوری 
اطالعات و شناس��ایی را می ده��د.  دونالد ترام��پ، رئیس جمهوری 
امریکا در اوت 2017 اعالم ك��رد كه 3 تا  4 هزار نی��روی نظامی را به 
افغانستان می فرس��تد و تالش دارد به پیروزی قاطعی در جنگ علیه 
شبه نظامیانی دس��ت یابد كه 15 سال اس��ت با آن درگیر است.  كاخ 
سفید در بخش��ی از این اس��تراتژی، برخی از تصمیم گیری    ها درباره 
افغانس��تان را بر عهده ژنرال های نظامی خود گذاشته است، به طوری 
كه ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان ماه 
گذشته میالدی به خبرنگاران گفت كه به دنبال حضور بیشتر نیروهای 
امریکایی در افغانستان در ماه های آتی اس��ت اما به جزئیات آن اشاره 
نکرد.  در دسامبر 2017، كاخ سفید تعداد نیروهای امریکایی مستقر 
در افغانستان را در گزارش نیم س��االنه خود حذف كرد.  از سوی دیگر 
گروه ش��به نظامی طالبان در افغانس��تان به تصمیم اخیر امریکا برای 
افزایش شمار نظامیانش به عنوان بخشی از برنامه آموزش، مشاوره و 
امداد نیروهای امنیتی افغانستان واكنش نشان داد.  ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی گروه طالبان در بیانیه ای گفت: اگر امریکا نتوانست با صد   ها 
هزار سرباز جنگ را ببرد، با چند صد سرباز دیگر هم نمی تواند. استقرار 
700 نیرو اقدامی تبلیغاتی اس��ت چرا كه امری��کا و متحدانش غالباً با 
افزایش دوره ای به نیروهای شان روحیه می دهند.  پیش از آن مقام های 
ارتش امریکا اعالم كردند صد   ها نیروی جدید برای مشاوره و آموزش 
نیروهای امنیتی افغانس��تان حین عملیات های ضد تروریس��م اعزام 
خواهند كرد. این مقام    ه��ا همچنین گفتند نیروه��ای مازاد همچون 
نیروهای ویژه امری��کا برای آموزش و مش��اوره به نیروه��ای امنیتی 

افغانستان در خط مقدم نبرد عمل خواهند كرد.

   روسیه:عامالن حمله به حمیمیم شناسایی و كشته شدند
وزارت دفاع روسیه دیروز در بیانیه ای اعالم كرد:»نیروهای روسیه در سوریه 
طی عملیات ویژه ای موفق شدند گروه مسلحی كه در تاریخ 31 دسامبر 
سال 2017 اطراف پایگاه هوایی حمیمیم را با خمپاره هدف قرار دادند، 
شناسایی و در عملیاتی آنها را نابود كنند.« به گزارش راشاتودی، طبق این 
بیانیه در مرحله آخر عملیات مذكور گروهی از نیروهای ویژه روسیه موفق 
شدند موقعیت این افراد مسلح خرابکار را در نزدیکی مرزهای غربی استان 
ادلب شناسایی كنند. این نیرو    ها با كنترل مداوم موقعیت شناسایی شده به 
وسیله پهپاد، سالح مناسب برای هدف گیری این مركز را انتخاب كردند و 
پس از ورود تروریست     ها به این موقعیت آنها را در حال سوار شدن به اتوبوس 

هدف قرار دادند و همه تجهیزات و محل اختفای آنها را از بین بردند. 
-------------------------------------------------------------

   بیش از ۸۰ درصد رأی دهندگان به پوتین رأی خواهند داد
نتیجه نظرسنجی اخیر بنیاد سنجش افکار عمومی سراسری روسیه كه 
از تاریخ8تا10 ژانویه سال 2018 انجام گرفته، نشان می دهد كه بیش از 
81 درصد از رأی دهندگان روسی كه به طور قطعی قصد دارند در انتخابات 
ریاست جمهوری آتی در روسیه شركت كنند، از نامزدی » والدیمیر پوتین « 
رئیس جمهور كنونی كشورشان حمایت خواهند كرد. بر اساس نتیجه این 
نظرسنجی، 81/1درصد از سؤال شوندگان گفته اند كه حاضرند به والدیمیر 
پوتین رأی بدهند. البته این میزان 2/7درصد كمتر از نتیجه نظرسنجی 

است كه در تاریخ 17 دسامبر سال 2017 انجام شده بود. 
-------------------------------------------------------------

 حمله به حجاب دختر 11 ساله در كانادا 
خوال نومن، دختر مسلمان 11 ساله كانادایی در حال عبور از خیابانی در 
»تورنتو « كانادا بود كه مردی ناشناس پس از حمله، با قیچی اقدام به بریدن 
روس��ری او كرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این دختر مس��لمان كه 
محصل كالس ششم است، ساعت 9 صبح جمعه به وقت تورنتو در نزدیکی 
مدرسه »پالین جانسون« این شهر كانادا دو بار مورد آزار یك مرد ناشناس 
قرار گرفت. این دختر مسلمان درباره این ماجرا گفت: »من واقعاً ترسیده 
بودم«. به گفته او، یك مرد در حالی كه قیچی به دست داشت، به او نزدیك 
شد اما پس از فریاد زدن دختر مسلمان، فرد مهاجم متواری شد. این پایان 
ماجرا نبود و چند دقیقه بعد، مرد ناشناس باز هم به دختر مسلمان نزدیك 

شد و این بار به بریدن روسری و از بین بردن حجاب او اقدام كرد. 
-------------------------------------------------------------

  پوتین:رهبر كره شمالی در مقابل ترامپ پیروز شده است
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می گوید كه »كیم جونگ اون« 
رهبر كره ش��مالی، در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پیروز 
ش��ده زیرا به اهداف راهبردی خود دس��ت پیدا كرده است. به گزارش 
اس��کای نیوز، پوتین، همچنین از كیم جونگ اون خواست كه برای از 
بین بردن تنش های بین المللی به وجود آمده در خصوص برنامه اتمی 
پیونگ یانگ، تالش كند. پوتین گفت:»معتقدم كیم جونگ اون در این 
دور پیروز شده است. او به وظیفه راهبردی خود دست پیدا كرده است. او 
یك كالهك هسته ای و یك موشك با برد جهانی و بردی بیش از 13 هزار 
كیلومتر دارد كه هم اكنون عماًل می تواند به هر نقطه از جهان و هر نقطه 

از قلمرو دشمن احتمالی این كشور برسد.«
-------------------------------------------------------------

   هیئت كردستان وارد بغداد شد 
یك هیئت كردی به ریاست وزیر داخلی منطقه كردستان، روز شنبه، 
وارد بغداد شد تا مسئله بحران در روابط میان اربیل و دولت مركزی را 
با مقامات عراقی بررسی كند. مسئله مرزها، رفع ممنوعیت پرواز    ها در 
فرودگاه های منطقه كردستان كه چند ماهی است ادامه دارد، از مهم  ترین 
مسائلی است كه قرار است هیئت كردی با مقامات دولت مركزی در این 
دیدار بررسی كنند. یك مقام مسئول در حزب دموكراتیك كردستان 
عراق به ریاس��ت »مس��عود بارزانی« در ای��ن  باره ب��ه »فرانس پرس « 
گفت:»كریم سنجاری وزیر داخلی منطقه كردستان در رأس این هیئت 

كردی با مقامات مسئول عراقی در بغداد رایزنی خواهد كرد.«

ادامه اعتراضات به تصمیم ترامپ درباره به رسمیت 
شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل

 300 زخمی و مصدوم 
در ششمین جمعه خشم در فلسطین

به دنبال اعتراض فلس�طینیان به تصمیم ترام�پ درباره قدس و 
درگیری آنها با سربازان اسرائیلی تاكنون ۳۰۰ تن زخمی شده اند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، با ادامه اعتراض    ها علیه 
تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا درباره قدس، در ششمین 
جمعه خشم در درگیری فلسطینی    ها با ارتش اشغالگر اسرائیل در كرانه 
باختری و نوار غزه حدود 300 فلسطینی زخمی و دچار خفگی شده و 
هفت تن دیگر بازداشت شدند.  ارتش رژیم صهیونیستی در نوار مرزی 
با غزه تظاهرات كنندگان را با گاز اشك آور و گلوله واقعی هدف قرار داده 
است.  هالل احمر فلسطین در بیانیه ای اعالم كرد، 184 فلسطینی در 
درگیری    ها در كرانه باختری و قدس زخمی شدند كه پنج تن از آنها با 
گلوله واقعی و 25تن به ضرب گلوله پالستیکی زخمی و 154 تن در اثر 
استنشاق گاز اشك آور دچار حالت خفگی شدند.  این سازمان تصریح 
كرد: درگیری     با نیروهای اسرائیل در كرانه باختری در تعدادی از شهرها 
از جمله نابلس، بیت لحم و قدس روی داده است.  اما در غزه بنابر اعالم 
وزارت بهداشت فلسطین، 108فلسطینی مصدوم شدند كه 43 تن با 
گلوله واقعی زخمی و 65 تن با گاز اشك آور دچار حالت خفگی شدند.  
ارتش اسرائیل هم اعالم كرد: در درگیری های ششمین جمعه خشم در 
كرانه باختری هفت فلسطینی را بازداشت كردند كه در میان شان عضو 

شورای انقالبی جنبش فتح نیز دیده می شود. 
   بیانیه مسکو علیه شهرک سازی

وزارت خارجه روس��یه تصریح كرد كه تداوم شهرک س��ازی اسرائیل، 
احتمال دستیابی به راهکاری برای حل و فصل منازعه میان فلسطینیان 
و صهیونیست    ها بر اساس راه حل دو دولتی را كم می كند.  وزارت خارجه 
روس��یه ادامه داد: »موضع ثابت ما ، عدم مش��روعیت شهرک س��ازی 
اسرائیلی در اراضی فلسطینی از جمله قدس است.« مسکو در خصوص 
پیامدهای شهرک س��ازی اس��رائیل اینگونه گفت: »این شیوه ای كه 
اسرائیل در پیش گرفته، به ایجاد شرایط الزم برای مذاكرات مستقیم 
میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی منجر نمی شود.« پیش تر، مسکو 
درباره اوضاع درگیری های میان فلس��طینیان و صهیونیس��ت    ها ابراز 
نگرانی كرده بود و با ص��دور بیانیه   هایی گفته بود: »توقف فرآیند صلح 
خاورمیانه ش��رایطی را برای اقدامات یکجانبه ای به وجود آورده است 
كه پتانسیل یك راه حل مورد قبول جامعه بین الملل برای حل مشکل 

فلسطینیان طبق راه حل دو دولتی را تضعیف كرده است.«

 امریکا به سعودی سالح می دهد
 ایران محکوم می شود

س�ازمان ملل در گزارشی كه شامگاه جمعه منتش�ر كرد، ایران را 
به ارسال س�الح به یمن متهم كرد و مدعی ش�د كه تهران قوانین 

بین المللی را نقض كرده است. 
به گزارش فارس، سازمان ملل در گزارشی مدعی شد كه ایران با ارسال 
سالح به یمن، قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است.  در این گزارش 
كه شامگاه جمعه منتشر شده، كمیته سازمان ملل متحد مدعی شده 
اس��ت كه همکاری نکردن ایران در جلوگیری از شلیك موشك های 
بالستیك به عربستان از سوی نیروهای انصاراهلل، نقض قطعنامه سازمان 
ملل اس��ت.  این كمیته همچنین مدعی ش��ده كه اجزا و بخش های 
باقیمانده موش��ك ها و تجهیزات نظامی مربوط به هواپیماهای بدون 
سرنشین نشان می دهد كه این تجهیزات منش��أ ایرانی دارد.  پیش تر 
ائتالف عربس��تان و »نیکی هیلی « نماینده امریکا در سازمان ملل در 
نمایشی تبلیغاتی مدعی ش��ده بودند كه ایران اقدام به ارسال و قاچاق 
سالح به یمن كرده است.  این ادعای تکراری و بی اساس در حالی مطرح 
می شود كه از ابتدای سال 94 یمن از دریا، خشکی و آسمان در محاصره 
ائتالف عربستان بوده و ورود هر جنبنده ای به یمن تحت نظر عربستان 
است.  از سوی دیگر پنتاگون اعالم كرد، شركت هواپیمایی سیکورسکی 
قرارداد نظامی خارجی به ارزش 193/8 میلیون دالر را به دست آورده و 
طبق آن 17 بالگرد بلك هاوک یو. اچ-60 ام )60M-UH(  در اختیار 
گارد ملی عربستان و 9 بالگرد از آن نوع در اختیار نیروهای امنیتی ویژه 

هوابرد نیروی زمینی سلطنتی عربستان قرار خواهد داد. 
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