
دولت ه�ای غربی    گزارش  يك
برای متوقف کردن 
عملیات نیروهای دولتی سوریه و متحدان شان 
علیه آخرین مناطق تحت کنت�رل القاعده در 
حومه دمش�ق پیش نویس قطعنامه ای را تحت 
عنوان آتش بس 30روزه به شورای امنیت ارائه 
کردند که با سد روسیه مواجه شد، هرچند برخی 
منابع آگاه اواخر روز گذشته خبر دادند شروط 
مس�کو در پیش نویس قطعنامه لحاظ ش�ده و 
جبهه النصره و داعش شامل آتش بس نمی شوند. 

روسیه روز گذش��ته پیش نویس قطعنامه ای را که 
خواس��تار برقراری آتش بس 30 روزه در س��وریه 
بود، به صورت مشروط مخالفت کرد. پیش نویس 
درخواست آتش بس درست زمانی ارائه شده است 
که نیروهای دولتی سوریه و متحدان شان عملیاتی 
مهم و گسترده را برای پاکسازی غوطه شرقی واقع 
در حومه دمشق آغاز کرده اند. این منطقه که سال 
دوم بحران سوریه به کنترل تروریست    ها درآمد از 
آخرین مناطقی است که تحت کنترل گروه های 
مسلح وابسته به القاعده از جمله جبهه النصره قرار 

دارد. همزمان با ش��روع عملیات نیروهای دولتی 
در غوطه جنگ روانی و سیاسی شدیدی از سوی 
رس��انه   ها و دیپلمات    ها غربی علی��ه این عملیات 
شروع شده است. صدراعظم آلمان روز پنج  شنبه 
در نطقی ۲0 دقیقه ای در مجلس نمایندگان آلمان، 
خواستار پایان کشتار در سوریه شد و گفت: »باید با 
تمام قوا، هر کاری از دست مان بر آید انجام دهیم تا 
کشتار ادامه نیابد. « همچنین فرانسوا دالتره، سفیر 
فرانسه در سازمان ملل گفت ناتوانی این سازمان در 
کمک به افرادی که در غوطه شرقی تحت محاصره 

نیروهای دولتی سوریه هستند، ضربه ای مهلک به 
اعتبار آن خواهد زد. 

اما به نظر نمی رسد دمشق و متحدانش تحت تأثیر 
این فشار   ها قرار گرفته باشند بلکه مصمم هستند به 
بقای القاعده و داعش در اطراف پایتخت پایان دهند. 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه با اعالم اینکه 
کش��ورش موافق آتش بس 30 روزه اس��ت، تأکید 
کرد به شرطی با آتش بس 30 روزه در سوریه موافق 
است که شامل تروریست های داعش، جبهه النصره 
و گروه های مس��لح که مناطق مس��کونی دمشق را 
گلوله باران می کنند، نشود. وی گفت: »دوستان ما در 
کشورهای غربی توجه زیادی به منطقه غوطه که در 
حومه دمشق قرار دارد نشان می دهند در حالی که در 
دو سال گذشته همچنان، مناطقی از دمشق و سفارت 
و کنسولگری تجاری روسیه به صورت مداوم از سوی 
گروه های مسلح هدف قرار می گیرد. ما می دانیم که 
جبهه النصره و گروه های هم پیمانش به این حمالت 
دست می زنند و ما همیشه در شورای امنیت پرونده 
حمالت راکتی و موشکی تروریست   ها به دمشق را 
مطرح می کنیم و دوستان امریکایی و اروپایی ما هر بار 

از هر گونه پاسخگویی در این زمینه طفره می روند.«
از سوی دیگر، بشار جعفری انتقاد تندی از سیاست 
غرب در مورد س��وریه کرد و بررسی اوضاع غوطه 
ش��رقی را فرصتی برای بیان واقعیت    هایی دانست 
که در سوریه رخ می دهد و حامیان تروریست آنها را 
نادیده می گیرند. وی گفت: »دولت های غربی در پی 
تحقق هر آنچه هستند که تروریست    ها در رسیدن 
به آنها شکست خورده اند.«  وی افزود:  »شهر دمشق، 
قدیمی    ترین پایتخت در تاریخ، این روز    ها به دلیل 
اینکه با گلوله باران خمپاره ای گروه های مس��لح 
مستقر در غوطه شرقی روبه رو است، شاهد مرگ، 
ویرانی و آه و شیون است. مقصود از گروه های مسلح 
گروه های تروریس��تی ای همچون داعش، جبهه 
النصره و گروه های مرتبط با آنان است که نام شان در 

فهرست شورای امنیت نیز آمده است.«

ایران هم سرانجام    گزارش2
زنگ های هش�دار 
درباره خروج از توافق هسته ای با 1+5 را به صدا 
درآورد. معاون وزیر خارجه ایران برای اولین بار 
گف�ت ک�ه  اگ�ر ای�ن وضعی�ت »آش�فتگی و 
بی اطمینانی« حول توافق هسته ای ادامه پیدا کند 
و شرکت   ها و بانك   های خارجی با ایران کار نکنند، 
ایران در توافقی که هیچ نفعی برایش نداش�ته 
باشد، باقی نمی ماند. همزمان، آژانس در گزارش 
جدید خود گفته که ایران تصمی�م خود را برای 
ساخت پیشران هسته ای دریایی به اطالع آژانس 
رسانده است؛ اقدامی که نشان از حرکت سیاست 
برجامی ایران به س�مت و س�ویی جدی�د دارد. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« روز چهار   ش��نبه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دهمین گزارش پایبندی 
ایران به برجام را منتش��ر کرد، گزارشی که در آن 
تأیید شده که ایران در زمینه غنی سازی اورانیوم 
در حیطه تعیین ش��ده فعالیت می کن��د، ذخایر 
غیرقانونی اورانیوم یا آب سنگین ندارد و بازرسان 
نیز » بدون مش��کل « به همه اه��داف مهم مورد 
نظر دسترسی داشته اند. اما ظاهراً تصمیم سازان 
سیاس��ت خارجی ایران بعد از ۲6 ماه اجرای مو 
به موی  بند های برجام، در حال نزدیک ش��دن به 
یک جمع بندی جدید هستند. آژانس در گزارش 
روز پنج  ش��نبه خود ضمن تأیی��د پایبندی ایران 
به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، گفته که 
ایران در نام��ه ای به آژانس اطالع داده اس��ت که 
قصد دارد پیشران هسته ای دریایی بسازد. بهروز 
کمالوندی، گفته که سرعت دادن به کار پیشران 
هسته ای بی ارتباط با رفتار امریکا در برجام نیست.  
علنی ش��دن این تصمیم نش��ان دهنده حرکت 
ایران به سمت یک جمع بندی جدید از رفتارهای 
برجام��ی امریکا اس��ت ، رفتار   هایی ک��ه انعکاس 
آنها پیش از این جس��ته و گریخته از زبان برخی 
مقام های دولت دوازدهم ش��نیده    می ش��د، ولی 
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه روز پنج  شنبه 

آن را در اندیش��کده چتم هاوس انگلیس به زبان 
آورد:» اگر همین سیاست آشفتگی و بی اطمینانی 
حول برجام ادامه پیدا کند که شرکت   ها و بانک   ها 
با ایران کار نمی کنند، م��ا نمی توانیم در توافقی 
بمانیم که هیچ نفع��ی برایمان ن��دارد واین یک 
واقعیت است.« عراقچی البته به این نکته مهم هم 
اشاره کرد که مردم ایران هم انتظارات شان از برجام 
برآورده نشده است: » در ایران، انتظارات مردم از 
برجام برآورده نشده و بیشتر این نیز ناشی از فضای 
بی اطمینانی است که پرزیدنت ترامپ ایجاد کرده 
اس��ت.« معاون ظریف، همین موضع گیری را در 
گفت وگویی جداگانه با ش��بکه الجزیره نیز البته 
با کمی احتیاط تکرار کرد:» اگر توافق هس��ته ای 
مزایای اقتصادی برای ایران نداشته باشد، تهران 
ممکن است از این توافق مهم که در سال ۲015 
حاصل ش��د، خارج ش��ود.« عراقچی گفت:» فکر 
می کنم موضع ما کاماًل واضح و روش��ن است. ما 
مادامی که بتوانیم از توافق هسته ای سود ببریم و از 
مزایای آن بهره مند شویم به آن پایبند می مانیم.«

   برجام بدون امریکا... ؟
به رغم اینکه برخی تصمیم سازان سیاست خارجی 
در تهران گزینه برجام ب��دون امریکا را هم ممکن 
می دانند، به نظر می رسد موضع سیاست خارجی 
ایران در این مورد نیز در حال تغییر است. عراقچی 
می گوید: » اگر امریکا از این توافق کنار بکشد، این 
سؤال مهم مطرح می شود که آیا همچنان می توانیم 
از این توافق س��ود ببریم یا خیر. در حال حاضر، ما 
متقاعد نش��ده ایم و به این نتیجه نرس��یده ایم که 
)بدون حضور امریکا( این توافق بقا خواهد داشت و 
ایران می تواند از مزایای آن بهره مند شود.« به گفته 
معاون ظریف،»این موض��وع همچنین به صورت 
گس��ترده ای به دیگر طرف های امضا کننده برجام 
هم بس��تگی دارد. همان گونه که گفتم، فعاًل فکر 
نمی کنم آنها بتوانند بدون امریکا به توافق پایبند 
بمانند. این یک موضوع مهم اس��ت.«  معاون وزیر 
خارجه در بخش دیگری از سخنرانی خود در چتم 
هاوس، شکس��ت برجام را یک بحران هسته ای نه 
فقط برای ایران، بلکه برای اروپ��ا و جهان خوانده 

است: » اگر ما برجام را از دس��ت بدهیم، با بحران 
هسته ای دیگری روبه رو خواهیم شد.  برای اروپاییان 
یا جامعه جهانی، وقتی که از حفظ برجام صحبت 
می کنیم، این یک انتخاب بین بازار ایران یا امریکا 
نیست و انتخابی برای همکاری اقتصادی هم نیست. 
این )حف��ظ برجام(، انتخاب بین داش��تن امنت و 
ناامنی است.« عراقچی گفته که تعهد ایران به اینکه 
دنبال سالح هس��ته ای نباش��د، یک تعهد دائمی 
است که مش��مول بند غروب آفتاب نمی شود ولی 
محدودیت های تعیین ش��ده برای ای��ران، دائمی 
نیست بلکه صرفاً برای اعتماد س��ازی بوده است:  
»تعهد ایران برای اینکه دنبال سالح هسته ای نباشد، 
دائمی است و مشمول بند غروب آفتاب نمی شود. 
دائمی کردن این محدودیت   ها معنی اش نابود کردن 
توافق اس��ت. ما ده، پانزده سال محدودیت را برای 
اعتماد سازی پذیرفتیم ولی معنی اش این نیست 
که باید تا ابد اعتمادسازی بکنیم. اینکه حاال بیایند و 
برجام را بخواهند به هر مسئله دیگری ربط بدهند، 
یک اشتباه بزرگ است. این چیزی است که وقتی 
ما )برجام( را امضا کردیم بر س��ر آن توافق کردیم. 
موضوع توافق هس��ته ای، امنیت است و با مسائل 

دیگر، باید جداگانه برخورد کرد.«
  چرا باید مذاکره موشکی کنیم؟

عراقچ��ی همچنی��ن در گفت وگوی��ی جداگانه 
با ش��بکه بی بی س��ی، گفت که اینکه ترامپ هر 
بار می گوید ک��ه این »بد   ترین توافق اس��ت ، من 
می خواهم آن را اصالح کنم می خواهم آن را تغییر 
بدهم، همه این اظهارات نقض توافق است، آن هم 
نقض متن توافق ن��ه روح آن « او گفته که به رغم 
فشارها ، ایران در مورد برنامه موشکی خود مذاکره 
نخواهد کرد:»اینها مس��ائل امنیت ملی ماست و 
هیچ کس بر سر مسائل امنیت ملی خود مصالحه 
نمی کند.«  او می گوید که ایران »بر س��ر مسئله 
هس��ته ای خود مذاکره کرد ولی توافق به دست 
آمده، تجربه موفقیت آمیزی برای ایران نبود. چرا 

ما باید بر سر مسئله دیگری مذاکره کنیم؟«
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عراقچي:در»برجامبيفايده«نميمانيم
نشانه های اولیه از حرکت ایران در مسیر جدید سیاست هسته ای

در حال�ی ک�ه گروه ه�ای فلس�طینی بعد از 
اعالم قدس به عن�وان پایتختت رژیم جعلی 
صهیونیس�تی ب�ر پای�ان نق�ش میانجی در 
روند س�ازش تأکید کرده اند اما دولت امریکا 
همچن�ان در حال پیش�برد ط�رح جایگزین 
قبلی اس�ت و حاال نماین�ده دائ�م امریکا در 
س�ازمان ملل از اتمام تقریبی تهیه و تدوین 
طرح پیش�نهادی واش�نگتن برای س�ازش 
می�ان اس�رائیل و فلس�طین خب�ر می دهد.

به گزارش ف��ارس، »نیکی هیل��ی« نماینده دائم 
امریکا در سازمان ملل در یک سخنرانی در دانشگاه 
ش��یکاگو گفت که دول��ت ترام��پ تدوین طرح 
صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن را به پایان 
رسانده است و به زودی آن را منتشر خواهد کرد.  
واشنگتن پس��ت به نقل از هیلی نوشت: من فکر 
می کنم تهیه آن به پایان رس��یده. جرد کوشنر و 
جیسون گرینبلت مذاکره کنندگان ما هنوز زمان 
خاصی برای انتش��ار آن تعیی��ن نکرده اند اما آنها 

دارند با دست پر برمی گردند. من عاشق هیچ یک از 
طرفین نیستم همچنان که از هیچ طرفی هم متنفر 
نیستم.  هیلی در پاسخ به سؤالی راجع به اینکه آیا 
در این طرح دولت مستقل فلسطینی هم پیشنهاد 
شده است، گفت: این به تصمیم خود اسرائیلی    ها و 
فلسطینی    ها بستگی دارد. برای من سخت است که 
تصور کنم آنها به دنبال فقط یک دولت باشند و فکر 

می کنم آنها به سمت دو دولتی می روند.  
در این طرح و مذاکرات بعدی، مس��ئله آوارگان با 
»وطن جایگزین « در خارج از فلسطین اشغالی حل 
و »حق بازگشت« آوارگان فلسطینی به کشورشان 
برای همیش��ه لغو می شود. بر اس��اس این طرح 
دولت فلس��طین در نوار غزه و صرف��اً در مناطق 
»الف« و »ب« و بخش    هایی از منطقه »ج« کرانه 
باختری تشکیل و وضعیت نهایی قدس و بازگشت 
آوارگان به مذاکرات بعدی موکول می شود و در گام 
آخر، مذکرات »صلح« میان رژیم صهیونیستی و 
کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی آغاز 

می شود.  امریکا در حالی مشغول تهیه طرح صلح 
خاورمیانه برای سازش میان اسرائیل و فلسطین 
است که ترامپ روز چهار   شنبه 15 آذرماه در یک 
سخنرانی در کاخ سفید، قدس را پایتخت فلسطین 
اشغالی اعالم کرد و به دولتش دستور داد مقدمات 
کار را برای انتقال سفارت امریکا از تل آویو به قدس 
فراهم کنند  اما در شرایطی که محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین دسامبر گذشته 
گفته است که فلسطینیان میانجیگری امریکا میان 
خود و اسرائیل را دیگر نمی پذیرند، نتانیاهو تأکید 
کرده، معامله قرن بهترین و مناسب    ترین طرح برای 
اسرائیل است و انتشار آن، طرح های سابق باراک 
اوباما و جان کری و کلینت��ون را از بین می برد که 
مبتنی بر تخلیه شهرک های یهودی و عقب نشینی 

به مرزهای چهارم ژوئن سال 1۹6۷ بود. 
  پذیرایی از امریکایی   ها با کفش و تخم مرغ
دهها شهروند فلسطینی روز پنج شنبه، به  سمت 
اعضای هیئتی از کنگره امریکا که به دعوت مرکز 

پژوهش های سیاسی و مسیحی فلسطین به رام اهلل 
در کرانه باختری آمده بودن��د، کفش و تخم مرغ 
پرتاب کردن��د.  ش��رکت کنندگان در این تجمع 
پرچم های فلس��طین و بنر   های��ی در محکومیت 
سیاست های امریکا در قبال مسئله فلسطین همراه 
داشتند.  معترضان گفتند که آنها به تصمیم دونالد 
ترامپ در به رس��میت ش��ناختن قدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل معترضند.  شهروندان فلسطینی 
همچنین شعار »قدس پایتخت دولت فلسطین« و 
»امریکایی باید برود« را سر می دادند.  جمال جمعه 
یکی از فعاالن کمیته های مل��ی مقاومت در برابر 
اشغالگری، شهرک سازی و دیوار حائل در حاشیه 
این تجمع گف��ت: ما از هیچ هیئ��ت امریکایی در 
سرزمین فلسطین استقبال نمی کنیم و استقبال از 
هیئت های امریکایی را خیانت می دانیم.  وی افزود: 
اقدام مرکز پژوهش های فلسطین در میزبانی از این 
هیئت امریکایی، به منزله خ��روج آن از صف ملی 

است و ما این اقدام را محکوم می کنیم. 

رونمايیقريبالوقوعازآشجديدسازشامريکابرایفلسطينيان
  خبر

مخالفت با آتش بس 30روزه برای حفظ تروریست ها

روسیه با ماندن القاعده در غوطه مخالفت کرد

    امریکا اقلیت های ایرانی را هم نمی پذیرد
رس��انه های امریکایی گزارش می دهن��د که دولت امریکا درخواس��ت 
پناهندگی حدود 100 ایرانی را که جزو اقلیت های مذهبی هستند، رد کرده 
است. این تصمیم با واکنش اعضای کمیته حقوق بشر مجلس نمایندگان 
روبه رو شده که از وزارت امنیت ملی خواسته اند درباره آن توضیح دهد. 
نشریه فارین پالیسی گزارش می دهد که این گروه از پناهندگان که عمدتاً 
مسیحی هستند برای بیش از یک سال در وین، پایتخت اتریش، منتظر 
دریافت ویزای امریکا بوده اند و اکنون با خطر اخراج از اتریش مواجهند. این 
در حالی است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، نحوه برخورد 
ایران با اقلیت های مذهبی را محکوم کرده و به خصوص قول داده بود به 

رفع مشکالت مسیحیان در خاورمیانه کمک کند. 
-------------------------------------------------------------
    فتح: شایعه    ها در مورد وضعیت جسمانی عباس صحت ندارد

یک رهبر جنبش »فتح« شایعاتی را که درباره شرایط بد جسمی محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین منتشر شده است، تکذیب 
کرد. به گزارش راشاتودی، حسین الشیخ، عضو کمیته مرکزی جنبش 
»فتح« گفت:»محمود عباس در سالمتی کامل به سر می برد و معاینات 
معمول پزشکی را انجام داده است.« پیش تر خبرگزاری رویترز به نقل از 
یک مقام بلندپایه فلسطینی گزارش داده بود: محمود عباس به منظور انجام 

معاینات دوره ای به بیمارستان رفته است. 
-------------------------------------------------------------

   پاکستان: طرح انتقال گاز ایران ادامه می یابد
محمد فیصل، س��خنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه گفت که 
طرح انتقال گاز ایران به پاکستان کنار گذاشته نشده و این طرح ادامه 
می یابد. به گزارش ایرنا، محمد فیصل هفته گذشته نیز در نشست خبری 
خود با رسانه   ها با تأکید بر اجرای خط لوله گاز ایران به پاکستان به دلیل 
نیازهای رو به رشد انرژی در کش��ورش گفت:»اسالم آباد در خصوص 
تکمیل خط لوله صلح در کنار ایران می ماند.«  وی از ایران و پاکس��تان 
به عنوان دو کشور دوس��ت و برادر یاد کرد و اظهار داشت: پاکستان در 
خصوص پروژه خط لوله گاز ایران و پاکس��تان - موس��وم به خط لوله 

صلح - با ایران در ارتباط است. 
-------------------------------------------------------------

   نامه های محرمانه حریری به آیت اهلل سیستانی و العبادی
یک روزنامه سعودی از اقدام س��عد حریری، نخست وزیر لبنان مبنی بر 
ارسال دو نامه به آیت اهلل سیستانی مرجعیت عالی شیعیان در عراق و حیدر 
العبادی، نخست وزیر این کشور درباره سفر فرماندهان الحشد به لبنان خبر 
داد. روزنامه سعودی »الوطن« در گزارشی روز پنج  شنبه به نقل از یک منبع 
در کمیسیون روابط خارجه پارلمان عراق نوشت: »اخیراً، حریری این دو 
نامه را ارسال کرده و از آیت اهلل سیستانی و العبادی خواسته است که مانع 
سفر فرماندهان نیروهای حشدالش��عبی به لبنان و اعزام رزمندگان این 

نیرو   ها به مناطق لبنانی شوند.«
-------------------------------------------------------------

   فیلیپین سفیر امریکا را در این کشور احضار کرد 
سخنگوی رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین اعالم کرد این کشور 
سفیر امریکا را پس از آنکه نهادهای اطالعاتی و امنیتی امریکا در ارزیابی 
جهانی خود از تهدیدات، دوترته را در کنار س��ران کشورهای کامبوج و 
تایلند قرار دادن��د، احضار کرد. به گزارش آسوش��یتدپرس، هری روکو، 
سخنگوی دوترته گفت س��الوادور مدیالدیا وزیر امور اجرایی در دیدار با 
سانگ کیم سفیر امریکا در مانیل، گزارش ارزیابی جهانی تهدیدات را که به 
وسیله نهادهای امنیتی امریکا تهیه شده است، مورد بحث قرار داد.  روکو 
روز جمعه گفت مدیالدیا از دیپلمات های فیلیپینی مستقر در واشنگتن 
خواسته است اقدامات دوترته را به منظور ارتقای توسعه اقتصادی و امنیت 

این کشور در سایه رعایت تمام ابعاد قوانین، تشریح کنند. 

 نشانه   هایی از واقع گرایی 
در سیاست برجامی تیم هسته ای

در تحلیل سیاست خارجی دولت ها، بروز دو نکته یعنی تغییر در عرصه 
نخبگان سیاسی و بروز تغییرات در محیط اعمال سیاست خارجی، باعث 
ایجاد تغییرات رویکرد دولت    ها پیرامون یک موضوع خاص می ش��ود. 
در تطبیق این موضوع با رویکرد ایران در مورد برجام به نظر می رس��د 
به رغم ثبات نخبگان اجرایی سیاس��ت خارجی ای��ران، اما این محیط 
اعمال سیاست خارجی است که طی سال های اخیر با تغییرات وسیعی 
روبه رو بوده است که ایران را وا می دارد بر اساس منافع ملی خویش به 
تغییر رفتار مبادرت ورزد. نمونه بارز تغییرات محیط اعمال سیاس��ت 
خارجی در موضوع برج��ام، تغییرات ناش��ی از روی کار آمدن ترامپ 
در سمت ریاست جمهوری امریکا اس��ت. عملکرد امریکا بعد از برجام 
نشان می دهد که سیاست خارجی این کشور در برابر ایران به صورت 
رویکردی با حاصل جمع صفر دنبال شده است که در آن ایاالت متحده 

لزوماً خواستار باخت ایران در ازای برد خویش است. 
رویکرد سیاست خارجی امریکا نشان می دهد که این کشور از ابتدای 
روی کار آمدن ترامپ، در اقدامی که نقض صریح برجام تلقی می شود، 
تهدید به خ��روج از برجام کرده اس��ت و به دنب��ال آن در پی کاهش 
نتایج مثبت برجام برای ایران بوده اس��ت. تهدیدات مکرر به خروج از 
برجام، پاره کردن این توافقنامه، جنجال های پی در پی در امضای لغو 
تحریم های ایران و نیز تالش در برقراری پیوند بین برجام و توان دفاعی 
ایران، نشان می دهد که سیاست خارجی ترامپ به جای اتخاذ رویکرد 
حل المسائلی، پاک کردن صورت مسئله را مد نظر دارد. به عالوه باید 
توجه داش��ت که امریکا با دنبال کردن اعمال تحریم های موازی علیه 
ایران که عماًل جایگزین تحریم های تعلیق شده ایران در برجام است، 
برجام را به مستمسکی برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران تبدیل 
کرده است. به همه این موارد باید تالش های متحدین منطقه ای امریکا 
نظیر عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در جهت ناکارآمد ساختن 
برجام را اضافه نمود که س��عی در ایجاد اختالل در مسیر بهره مندی 

ایران از این توافق دارند. 
با وجود ای��ن رویکردهای امریکا، در طرف مقاب��ل رویکرد ایران گرچه 
تاکنون بر حفظ برجام قرار داشته است، اما برای ایران مهم  ترین مسئله 
در برجام رفع تحریم    ها و گشایش های اقتصادی ناشی از آن است که با 
وجود سیاست خارجی تقابلی امریکا، تاکنون کمتر محقق شده است. 
حال با وجود تالش های امریکا در راستای خروج از برجام و یا خنثی سازی 
آن، به نظر می رسد که سیاست خارجی ایران نیز در این زمینه متمایل 
به رویکرد واقع گرایانه تری شده است. س��خنان اخیر عباس عراقچی، 
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این زمینه که »اگر در برجام هیچ 
منافع اقتصادی برای ایران وجود نداشته باشد و بانک های عمده نتوانند 
با جمهوری اس��المی ایران کار کنند، ایران از توافق هس��ته ای خارج 
خواهد شد«، مؤید همین نکته است. این مسئله نشان از رویکرد جدید 
موازنه سازی در سیاست خارجی ایران در موضوع برجام دارد. به عبارت 
دیگر، هرچند ابزارهای دیپلماسی و سیاست خارجی ایران در مقایسه با 
امریکا محدودتر است، اما ایران نمی تواند صرفاً نظاره گر تهدیدات امریکا 
مبنی بر خروج از برجام باش��د. واکنش ایران در زمینه ساخت پیشران 
هسته ای در همین راستا قابل ارزیابی است. بر این اساس، با وجود اینکه 
برجام با حل موضوع هسته ای ایران، یکی از موضوعات امنیتی موجود در 
بین دهها موضوع امنیتی خاورمیانه را کاهش داده است، اما وقتی نتواند 
اهداف اصلی ایران یعنی لغو تحریم    ها و بازگشت ایران به بازارهای پولی 
و مالی را تأمین کند، کارایی الزم را برای ایران نخواهد داشت. در مجموع 
به نظر می رس��د که در مقطع کنونی ایران به این باور رسیده است که 
بهترین گزینه در برابر اقدامات واشنگتن، به جای بی عملی، به کارگیری 

ابزارهای سیاست خارجی است. 

 عفو بین الملل: اصالحات بن  سلمان 
بر تعرض به حقوق بشر سرپوش نمي گذارد

سازمان عفو بین الملل اعالم کرد: از زماني که محمد بن سلمان به 
ولیعهدي عربستان رسیده است، مسئوالن این کشور روند اقدامات 

علیه مخالفان را تشدید کرده اند. 
به گزارش روزنامه رأي الیوم، کاتیا رو، مسئول آزادي هاي عمومي و فردي 
در سازمان عفو بین الملل روز جمعه  اعالم کرد: محمد بن  سلمان، ولیعهد 
عربس��تان از انجام اصالحاتي خبر داد که هدف از آن مشارکت در به روز 
کردن کشور و باز کردن فضاي آن بود و نمادین ترین نمونه براي ما، دادن 
مجوز به زنان براي رانندگي اس��ت.  وي افزود: نباید نقض هاي خطرناک 
حقوق بشر که در عربستان صورت مي گیرد و به صورت سرکوبي شدید 
علیه جامعه مدني اعمال مي شود، از دیدگان پنهان بماند، چراکه مخالفان 
سیاسي و مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران در عربستان هدف قرار گرفته 
و براي آنکه ساکت بمانند، مورد هجمه  قرار مي گیرند.  وي به تصویب قانون 
جدید مبارزه با تروریسم به جاي قانون سال ۲01۴ اشاره کرد و گفت: این 
قانون دامنه وس��یع تري را براي سرکوب جامعه مدني فراهم مي کند، به 
گونه اي که بسیاري از س��ازمان ها از فعالیت بازداشته شده و اعضاي آنها 
به زندان انداخته شده اند و اتهامات واهي علیه آنها مطرح شده است.  این 
مسئول سازمان عفو بین الملل خاطرنشان کرد: در عربستان صحبت هایي 
در مورد به روز کردن کشور مطرح مي شود اما این واقعیت نیز در عالم واقع 
وجود دارد که هر صداي مخالفي در این کشور مسکوت گذاشته مي شود.  
نینا والش، مسئول بخش درگیري هاي مسلحانه در سازمان عفو بین الملل 
گفت: غیرنظامیان بهاي سنگیني را به دلیل جنگ در یمن مي پردازند. این 
فاجعه از اوضاع حقوقي و انساني پا فراتر گذاشته و محاصره هوایي و دریایي 

توسط عربستان علیه یمن اعمال مي شود.

ترامپ: معلمان را مسلح کنید! 
در شرایطی که گروه های مختلف در امریکا و به خصوص دانش آموزان 
خواستار تغییر در قوانین مربوط به حمل سالح در این کشور هستند 
اما رئیس جمهور امریکا طی اظهاراتی عجیب درباره تیراندازی های 
مرگبار در مدارس، مس�لح کردن معلمان در م�دارس را به عنوان 
راهکاری برای پایان دادن به این تیراندازی     ها پیشنهاد داده است. 
طرحی که واکنش    هایی را در جامعه امریکا به همراه داش�ته است. 
به گزارش »جوان«، در حالی که مردم امریکا با تظاهرات گسترده مخالفت 
خود را با قوانین آزادی حمل سالح و افزایش تیراندازی های مرگبار در این 
کشور ابراز کرده اند، اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا طرح    هایی در 
دست بررسی دارد که می تواند خش��ونت    ها را در این کشور تشدید کند. 
دونالد ترامپ روز پنج  شنبه در دیدار شماری از بازماندگان حادثه تیراندازی 
دبیرستان ایالت فلوریدا و خانواده های آنها پیشنهاد جالبی را برای جلوگیری 
از وقوع کشتار در مدارس این کشور مطرح کرد. ترامپ در اقدامی عجیب 
پیشنهاد کرد برای جلوگیری از تیراندازی های مرگبار در مدارس امریکا 
معلمان مسلح شوند. به نوشته روزنامه گاردین، ترامپ در این دیدار گفت 
که دادن اجازه حمل و مخفی کردن سالح توسط خلبان     ها نشان داده که 
این راهکار ممکن است موفقیت آمیز باشد. وی گفت:»اگر معلمی باشد که 
در کار با اسلحه ماهر باشد، می تواند به سرعت به حمله ای که به مدرسه شده 
پایان دهد و با دانش آموزی که قصد تیراندازی دارد مقابله به مثل کند«. 
ترامپ گفت:»این راهکار تنها برای کسانی خواهد بود که در کار با سالح 
بسیار ماهر هستند. ]معلم ها[ آموزش های ویژه ای را می گذرانند و به این 
ترتیب در مواقع این چنینی آماده خواهند بود تا دیگر شاهد مناطق شلیک 
آزاد نباشیم.« ترامپ با اشاره به حمله اخیر در مدرسه ای در ایالت فلوریدا 
گفت:»این حمله به طور متوسط حدود سه دقیقه طول کشید. پنج تا هشت 
دقیقه طول می کشد تا پلیس وارد صحنه شود. پس وقتی که پلیس می رسد 
حمله به پایان رسیده است. اگر معلم مدرسه مسلح بود و در زمینه تیراندازی 
آموزش می دید و متبحر    می شد در این صورت می توانست خیلی سریع به 
حمله خاتمه دهد! ما این پیشنهاد )مسلح شدن معلمان( را بررسی می کنیم. 
فکر می کنم عده زیادی مخالف این پیش��نهاد باش��ند و عده زیادی هم 
استقبال خواهند کرد. نمی توان یکصد مامور امنیتی را در مدرسه استونمن 
داگالس مستقر کرد. این مدرسه خیلی بزرگ است و محوطه بزرگی دارد.« 
در پی حمله مسلحانه اخیر یک دانش  آموز اخراجی به مدرسه ای در ایالت 
فلوریدای امریکا که طی آن 1۷ نفر کشته شدند، قوانین مربوط به مالکیت 
و فروش سالح در این کشور بار دیگر توجه افکار عمومی را به خود جلب 
کرده است و اعتراض های گسترده ای را برای تغییر قانون حمل سالح در این 
کشور به راه انداخته است. حتی معلمان امریکا در ایالت ویرجینیای غربی 
در مخالفت با افزایش تیراندازی     ها در مدارس و نداشتن امنیت جانی روز 

پنج  شنبه اعتصاب کردند که منجر به تعطیلی مدارس شد. 
   واکنش    ها به پیشنهاد ترامپ 

طرح ترامپ برای مسلح کردن معلمان، واکنش    هایی را در جامعه امریکا 
به همراه داشته است. به گزارش روزنامه هافینگتون پست، لیلی اسکلسن 
گارسیا، رئیس انجمن آموزش ملی ]امریکا[ که نماینده 3 میلیون معلم 
است، روز پنج  شنبه گفت:»وارد کردن سالح های بیشتر به مدارس ما 
برای محافظت کردن از دانش آموزان و معلمان از خشونت های مربوط به 
سالح کارآمد نیست.« گروه های اجرای قانون و سازمان های مربوط به 
معلمان هم مخالفت خود را با پیشنهاد مسلح کردن معلمان ابراز کرده اند. 
مو کانادی، مدیر اجرایی یکی از گروه     هایی که به آموزش مأموران پلیس 
مدارس می پردازد هشدار داد، مأموران اجرای قانون هنگام واکنش به 
حادثه ای ممکن است یک معلم مسلح را با یک مهاجم اشتباه بگیرند. وی 
همچنین نسبت به این مسئله که چطور یک معلم مسلح به یک حمله 
تیراندازی در مدرسه واکنش نشان خواهد داد، ابراز تردید کرد. کانادی 
در بیانیه ای گفت:»هر فردی که آموزش های گس��ترده ای را که فقط 
مختص مأموران اجرای قانون است ندیده باشد، برای گرفتن جان یک 
فرد، خصوصا جان یک دانش آموز مهاجم، از لحاظ ذهنی آماده نیست.« 
قوانین حمل سالح برای سالیان طوالنی محل اختالف های جدی میان 
احزاب امریکا و عموماً مورد حمایت نمایندگان جمهوریخواه بوده است. 
سود سرشار خرید و فروش اسلحه برای ش��رکت های اسلحه سازی در 
امریکا و قدرت و نفوذ البی این شرکت    ها در کنگره و دولت مهم  ترین مانع 
بر سر راه تصویب قوانین مربوط به کنترل سالح است، تا جایی که ترامپ 
نیز تنها راه حل  های غیرمؤثر را برای مهار کشتار در مدارس امریکا مطرح 
کرد. پیشنهاد ترامپ بیش از آنکه تیراندازی دانش آموزان در مدارس را 
کاهش دهد، سودهای سرشاری را روانه شرکت های تسلیحاتی خواهد 
کرد و زمینه را برای خرید بیشتر اسلحه در امریکا فراهم می کند. از زمان 
روی کار آمدن ترامپ خشونت و نژادپرس��تی در امریکا تشدید شده و 
جنبش های مردمی در محکومیت این اقدام��ات همچنان ادامه دارد.  
بر اساس گزارش رسانه های امریکایی و تحقیقات انجام شده »انجمن 
ملی سالح « که یک سازمان امریکایی برای ترویج مالکیت سالح های 
گرم و آموزش نحوه اس��تفاده از آن در امریکا است، هدیه ای بالغ بر 30 
میلیون دالر به کمپین انتخاباتی ترامپ در ط��ول مبارزات انتخاباتی 
۲016 پرداخت کرده است. ترامپ از حامیان آزادی حمل سالح است و 
هیچ اقدامی برای کاهش این قوانین مرگبار انجام نداده است. به گزارش 
رویترز، کاخ س��فید برای اینکه تحرکات غیرمؤثر کاخ سفید در زمینه 
حادثه تیراندازی باع��ث نگرانی صاحبان صنایع اسلحه س��ازی و تجار 
اسلحه نشود اعالم کرد:»دولت دونالد ترامپ به دنبال ممنوعیت بر کل 
انواع سالح های گرم نیست«. این بیانیه نشان دهنده این است که کاخ 
س��فید بیش از اینکه نگران جان دانش آموزان و شهروندان این کشور 
باشد به نگرانی صاحبان تجارت و صنایع اسلحه سازی در امریکا توجه 
دارد. بر اساس گزارش رسانه های امریکایی بیش از ۲65میلیون قبضه 
سالح در دست مردم امریکا وجود دارد و ساالنه بیش از 30 هزار نفر بر اثر 

تیراندازی در امریکا جان خود را از دست می دهند. 
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