
تكه های ظاهراً جدا    گزارش  يك
از استراتژی جدید 
دولت امریكا در حال نمایان شدن است؛ توافق 
هسته ای تابستان 1394 با ایران دست نخوره 
باقی می ماند ولی زمینه یك اجماع اروپایی - 
امریكای�ی ب�رای گش�ودن مس�یر مذاك�ره 
غیر هسته ای با ایران فراهم می شود. قرار است 
طی یكی دو هفته آینده وزیر خارجه فرانسه به 
ایران بیاید، كسی كه دولت او در مذاكرات ایران 
و 1+5 در نقش »پلیس بد« ظاهر ش�د. ژان آرو 
لودریان در تازه  ترین موضع گیری خود گفته كه 
در سفر به تهران فرصت خواهد داشت مقام های 
ایرانی را برای مصالحه بر سر برنامه موشكی و 
سیاست های منطقه ای خود تحت فشار بگذارد.
به گزارش »ج��وان« دولت های اروپای��ی بعد از 
یك هفته تاخت و تاز كم س��ابقه ب��ه نطق جمعه 
قبل دونالد ترام��پ رئیس جمهور امریكا در مورد 
ایران، الیه جدیدی از سیاس��ت اروپایی در مورد 
ایران را نمایان كردند. رهبران 28 دولت اروپایی 
روز پنج  ش��نبه در بیانی��ه ای مش��ترك از توافق 
هسته ای با ایران به همان شكلی كه هست حمایت 
كردند و درباره تبعات » لغو برجام...  برای امنیت 
امریكا، متحدان اروپایی و منطقه « هشدار دادند. 
با این حال آنه��ا می گویند از برنامه موش��كی و 
سیاست های منطقه ای ایران نگرانند و خواستار 
گشوده ش��دن مس��یری جداگانه برای مذاكره 
درباره این دو موضوع شده اند. رهبران انگلستان، 
آلمان و فرانس��ه به عنوان تروئیكای اروپایی روز 
پنج  شنبه بعد از نشست سران 28 كشور اتحادیه 
اروپایی در بیانیه ای جداگان��ه گفته اند:  »ما خود 
را متعهد به برجام و عملی ك��ردن آن می دانیم « 
و تأكید، كرده اند ك��ه حفظ برجام در راس��تای 

منافع ملی و امنیتی سه كشور است. آنگال مركل، 
امانوئل ماكرون و ترزا می  در بیانیه خود از امریكا 
خواس��ته اند پیش از ه��ر تصمیم��ی  پیامدهای 
تضعیف برجام در رابطه با امنیت امریكا و متحدان 
این كشور را مورد بررسی قرار دهند. با این حال، 
س��ه دولت اروپایی می گویند كه نگرانی امریكا از 
برنامه موشكی و سیاس��ت های منطقه ای ایران 
برایشان قابل درك است و گفته اند: »در حالی كه 
ما از حفظ برجام حمایت می كنیم، نگرانی خود 
را درباره برنامه موش��ك های بالس��تیكی ایران و 
فعالیت های منطقه ای این كشور كه مغایر مصالح 
امنیتی اروپا است، بیان می كنیم.« اروپاییان یك 
گام پیشتر گذاشته و گفته اند كه آماده اند با امریكا 
درباره برنامه موش��كی و سیاست های منطقه ای 
ایران  همكاری تنگاتنگ  داش��ته باشند و از ایران 
خواس��ته اند، همانند برنامه هس��ته ای خود، در 
این مورد نیز وارد مذاكره شود: »ما از ایران انتظار 
داریم كه در گفت وگویی سازنده برای پایان بخشی 
به فعالیت های بی ثبات كننده ش��ركت  كند و در 
راه دستیابی به راه حل های مشترك بكوشد.« در 
حالی كه ژان آرو لودریان، وزیر خارجه فرانسه طی 
یكی دو هفته آتی قرار است به تهران سفر كند، او 
روز پنج  شنبه در نشستی مشترك با یوكیو آمانو، 
مدیركل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته كه 
در س��فر به تهران قصد دارد مقام ه��ای ایرانی را 
برای مصالحه بر سر برنامه موشكی و سیاست های 
منطقه ای خود تحت فش��ار بگذارد. وزیر خارجه 
فرانس��ه گفته اس��ت: »ما به زودی این فرصت را 
خواهیم داش��ت كه قویاً ایران را در مورد این دو 
موضوع )موشكی و فعالیت هایش در خاورمیانه( 
تحت فشار بگذاریم و بعد از آن باید بتوانیم تبعات 
آن را ترسیم كنیم. « اشاره وزیر خارجه فرانسه به 

»تبعات آن«  ظاهراً در پاسخ به پرسش خبرنگار 
رویترز اس��ت كه از او پرس��یده كه آیا پاریس نیز 
آنگونه كه امریكا خواسته، می خواهد سپاه را تحت 
تحریم قرار دهد؟ لودریان ب��دون تأیید یا رد این 
موضوع گفته است: »سایر فعالیت های ایران نیز 
جدی است، ولی جزو توافق )هسته ای( نیستند.«

   ماكرون با پیام مهم
امانوئل ماكرون، رئیس جمهور فرانسه اولین نفری 
بود كه مذاكره مجدد با ایران را پیش كشیده بود. 
ماكرون قرار است بعد از سفر وزیر خارجه فرانسه، 
اوایل س��ال آینده میالدی )بهمن ماه 1396( به 
تهران بیاید و شبكه فرانس 24 هفته قبل به نقل از 
مقام های فرانسوی نوشت كه او در سفر به تهران، 
»پیام مهمی« را ب��ا خود به هم��راه دارد. پیش از 
این، اواخر ش��هریورماه، یك مقام ارشد فرانسوی 
گفته بود ماك��رون در مالقات با حس��ن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران در حاش��یه نشست مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد، پیشنهاد مذاكرات 
هسته ای جدید با ایران پس از سال 2025 را مطرح 
كرده اس��ت. ظاهراً پاریس بعد از ایفای نقشی كه 
دیپلمات های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف 
در مذاكرات هس��ته ای منجر به برج��ام، چندان 
از آن رضایت نداش��تند، در حال تبدیل شدن به 
میانجی برای گشودن مسیری جدید از مذاكرات 
بر سر برنامه موشكی است؛ موضوعی كه مقام های 
ایرانی گفته اند تمایلی برای مذاكره بر سر آن ندارند. 
محمدجواد ظریف، وزیر ام��ور خارجه هفته قبل 
گفت: »ما در بحث هسته ای تصمیم گرفتیم فقط 
یك موضوع را حل كنیم كه همین موضوع نیز 13 
سال طول كشید و تصمیم گرفتیم راجع به دیگر 
موضوعات وارد بحث نشویم. دلیل اینكه آمادگی 
مذاكره درباره مس��ائل دفاعی را نداریم، این است 

كه ایران هشت سال جنگ تحمیلی را تحمل كرد. 
انواع پیشرفته   ترین سالح  ها در اختیار دشمن قرار 
گرفت و از دسترسی ایران به كمترین سالح دفاعی 
جلوگیری شد و ما را به این سمت سوق دادند كه 

نیاز دفاعی را خودمان تأمین كنیم.«
   تحریم امریكا، فشار اروپا

پیش تر، اواس��ط مهرماه برخی منابع امریكایی 
گفته بودند كه سه كش��ور اروپایی طرف مذاكره 
با ایران بر س��ر برجام ابتدا با دولت ترامپ و بعد 
از آن با كنگ��ره امریكا مذاك��ره كرده اند. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریكا نیز جمعه شب قبل 
در س��خنرانی خود در مورد ایران گفت تیمی از 
مقام های كاخ سفید را مأمور كرده تا در همكاری 
نزدیك با كنگره و متحدی��ن امریكا آنچه را كه او 
»حفره های جدی  برجام« نامید، برطرف كنند. 
حاال ركس تیلرسون، وزیر خارجه امریكا نیز تأیید 
كرده كه امریكا شش ماه است با طرف های اروپایی 
برای ایجاد یك راهبرد جدی��د در مورد ایران در 
حال مذاكره است:  »ما برای شش ماه در حال كار 
با اروپایی  ها بوده ایم و آنها در این فرآیند )فرآیند 
ایجاد راهبرد جدید( همراه ما بوده اند، البته این 
ضرورتاً بدان معنا نیست كه آنها كاماًل با ما اتفاق 
نظر دارند.« تیلرسون می گوید: »حاال كه سیاست 
جدید در قبال ایران ترسیم شده، ما یك فرآیند 
رسمی تری را با آنها)اروپایی ها( آغاز خواهیم كرد«. 
تحت چنین شرایطی، به نظر می رسد دولت امریكا 
در مرحله كنونی ضمن پذیرفتن حساسیت های 
طرف های اروپای��ی در مورد توافق هس��ته ای با 
ایران، می خواهد آنها را برای همراه شدن با امریكا 
در مورد برنامه موشكی و سیاست های منطقه ای 
خود متقاعد كند. براساس گزارش وال استریت 
ژورنال، تیلرسون پنج  شنبه شب در سخنانی كه 
بازتاب درك نگرانی اروپایی ها است، تأكید كرد 
كه دولت دونالد ترامپ در جس��ت وجو و تالش 
برای ایجاد اختالل در تعامالت تج��اری اروپا با 
ایران نیس��ت. او گفت: »رئیس جمهور )ترامپ( 
كاماًل واضح و روشن كرده است كه او در نظر ندارد 
در تعامالت تجاری كه شاید اروپایی  ها با ایران در 
دست اقدام داشته باش��ند، دخالت كند. او كاماًل 
صریح و روشن بوده است. شما )اروپایی ها( آنچه را 
كه می خواهید انجام دهید. « با این حال، واشنگتن 
در مس��یری جداگانه در تالش اس��ت با اعمال 
تحریم هایی جدید، ایران را برای ورود به مس��یر 
جدیدی از مذاكرات، تحت فشار بگذارد. هربرت 
مك مس��تر، رئیس ش��ورای امنیت ملی امریكا، 
روز پنج  ش��نبه در » بنیاد دفاع از دموكراسی ها « 
گفته است كه ایاالت متحده تجارت را برای سپاه 
پاسداران دشوار كرده است و بنا دارد كار را از این 
هم س��خت تر كند. مایك پمپئو، رئیس سازمان 
اطالعات مركزی امریكا)سیا( هم گفته كه توافق 
هسته ای نتوانسته رفتار ایران را در منطقه تغییر 
دهد و در این ب��اره » اتفاق نظر عم��ده ای « بین 
همپیمانان امریكا وجود دارد كه باید » فعالیت های 
تنش زای جمه��وری اس��المی « را خنثی كرد. 
س��ناتور »لیندس��ی گراهام « پا از این هم فراتر 
گذاشته و گفته كه جمهوریخواهان در مجلس سنا 
به دنبال ارائه طرحی هستند تا درپی آن شرایط 
جدیدی به مصوبه پیشین این مجلس كه اجازه 
بازبینی مجدد توافق هس��ته ای ایران را می داد، 
اضافه كنن��د. وی با بیان اینكه همراه با س��ناتور 
»تام كاتن«، عضو كمیته خدمات مسلح و سناتور 
»باب كوركر «، رئیس كمیته روابط خارجی سنا 
مش��غول كار روی این قانون جدی��د علیه ایران 
هستند، افزود: »این قانون تحریم های برداشته 
شده را دوباره بازمی گرداند، اگر ایران به ساخت 

موشك های بالستیك قاره پیما ادامه دهد.«

مه س�نگینی بر جاده كركوک تا اربیل غالب 
ش�ده و اخب�ار ضدونقیض�ی از درگیری بین 
نیروهای بارزانی ب�ا نیروهای عراق�ی از این 
مسیر منتشر می شود. در حالی كه رسانه های 
نزدیك ب�ه بارزان�ی تالش می كنند ش�رایط 
را بحران�ی و خود را قربانی حم�الت آنچه كه 
»شبه نظامیان شیعه« می نامند، نشان دهند 
اما بغ�داد بدون توج�ه به جنجال رس�انه ای 
اقلیم درصدد است حاكمیت خود را بر مناطق 
شمالی كشور افزایش دهد. نیروهای عراقی 
موفق ش�دند بر مناطقی مس�لط ش�وند كه 
40 كیلومت�ر از جن�وب اربیل فاصل�ه دارد.

به گزارش »ج��وان«، هرچند مقام��ات عراقی و 
كردی از آمادگی برای گفت وگو سخن می گویند 
اما نش��انه های كاهش بحران به س��ختی دیده 
می شود. منابع خبری روز گذشته اخبار متفاوت 
و متناقضی از ش��مال عراق گزارش دادند. شبكه 
س��عودی العربیه گزارش داد پنج  ش��نبه ش��ب 
كردهای مسلح در محله ش��وریجه در كركوك 
ب��ه روی ش��به نظامیان حشد الش��عبی و پلیس 
فدرال آتش گش��ودند و یك خودروی نظامی از 
نوع هامر متعلق به ش��به نظامیان حشد الشعبی 
منفجر شد. این درگیری  ها در تعدادی از محله  ها 
ادامه یافته اس��ت. عالوه بر العربیه رس��انه های 
نزدیك به مسعود بارزانی تالش كردند وضعیت 
را بحرانی نش��ان دهند و از حمله »شبه نظامیان 
شیعه« به كرد ها خبر می دادند. ناظران معتقدند 
بارزانی تالش دارد با این وارد كردن اتهاماتی علیه 
نیروهای مس��لح عراقی دولت های غربی به ویژه 
امریكا را به دخالت بیشتر ترغیب كند. برخالف 
تالش های رسانه های نزدیك به مقامات عراقی، 
رس��انه های نزدیك به خانواده جالل طالبانی از 
آرامش كركوك خبر دادن��د. »حیدر العبادی«، 
نخست وزیر عراق در گفت وگوی تلفنی با دبیركل 

اتحادیه عرب، اوضاع در كركوك را آرام توصیف 
كرد. استان كركوك و شهر چند قومیتی و سرشار 
از منابع نفتی در مرزهای بین مناطق تحت كنترل 
اقلیم و دولت عراق واقع ش��ده اند. بارزانی مدعی 
است استان كركوك بخشی از سرزمین تاریخی 
كردستان است و تقریباً نیمی از استان از جمله 
شهر كركوك را در كنترل داشت. اما اخیراً دولت 
مركزی بدون اینكه مجبور به استفاده از خشونت 
زیادی شود موفق ش��د كركوك را به حاكمیت 
خود بازگرداند ؛ تحولی كه حی��در العبادی آن را 
به معنی پایان تاریخ رفراندوم كردستان دانست. 
وی در یادداش��تی در روزنامه »نیویورك تایمز « 
نوشت »عراق یكپارچه باقی می ماند.« العبادی در 
این یادداشت كه دو روز پس از اتفاقات كركوك 
منتشر شد، گفت، دولت كردستان عراق به دلیل 
فساد عده ای قلیل از مسئوالن و خانواده های آنها، 
روبه ورشكستگی اس��ت و او از دولت كردستان 

می خواهد تا به قانون اساس��ی عراق گردن نهند 
و پای میز گفت وگو بنش��ینند. بنابراین گزارش، 
نخس��ت وزیر عراق گفت عراق قادر است قدرت 
خود را در به كارگیری پایه های دموكراسی جهت 

حل منازعات داخلی ثابت كند.
   ارتش عراق پشت دروازه جنوبی اربیل

با وجود اینكه ش��هرك كركوك ش��اهد آرامش 
نس��بی بود اما مسیر این ش��هر به سمت اربیل، 
مركز اقلیم كردستان عراق شاهد درگیری  بین 
كرد ها و نیروه��ای ارتش عراق ب��ود. نیروهای 
ارتش عراق كه پس از تصرف شهر آلتون كوپری 
میان اربی��ل – كركوك وارد ش��هرك پردی در 
40كیلومتری جنوب اربیل شده بودند، صبح روز 
گذشته به س��وی اربیل حركت كردند. همزمان 
با نزدیك ش��دن ارت��ش عراق به این ش��هرك، 
نیروهای پیشمرگه وابس��ته به حزب دموكرات 
كردس��تان عراق به روی آنها آتش گشودند و با 

آنها درگیر شدند. بغداد بار ها اعالم كرده مصمم 
است كنترل خود را بر تمامی مناطق موردمنازعه 
موضوع ماده 140 قانون اساس��ی دوباره تثبیت 
كند و به وضعیت پیش از حمله داعش بازگرداند. 
ارتش فدرال عراق براساس دستورات صادر شده 
از بغداد باید به خطوط تماس در س��ال 2014 
میالدی بازگردد. یكی از نیروهای پیشمرگه به 
یك رسانه كردی در كردس��تان عراق گفت آنها 
براساس دستورات صادر ش��ده از سوی بارزانی 
مانع از پیش��روی نیروهای ارتش عراق خواهند 
شد. در همین حال بعضی منابع خبری گزارش 
دادند، سرتیپ غازی دوله مری، یكی از فرماند هان 
لشكر ویژه گوالن وابس��ته به حزب دموكرات به 
فرماندهی منص��ور بارزانی به همراه س��ه تن از 
همراهانش امروز در درگیری شهرك پردی در 

40 كیلومتری جنوب اربیل كشته شد.
  توافق شركت نفت روسیه با اربیل 

شركت نفت روس��یه )روس نفت( اعالم كرد كه 
توافقی را با اقلیم كردستان عراق برای راه اندازی 
خط لوله صادرات نفت در منطقه كردستان امضا 
كرده اس��ت. به گزارش ایس��نا، این توافق میان 
ش��ركت روس نفت و اقلیم كردس��تان عراق در 
حالی است كه دولت بغداد شركت های جهانی را 
از هرگونه عقد قرارداد با اقلیم كردستان منع كرده 
 است. سهم روس نفت در این پروژه به 60 درصد 
می رس��د و س��هم گروه )كی ای آر( كه خط لوله 
انتقال نفت را راه اندازی می كند 40 درصد است. 
توافق میان روسیه و اقلیم كردستان عراق برای 
صادرات نفت پس از آن صورت می گیرد كه اخیراً 
تركیه، بغداد و ای��ران، اربیل را به خاطر برگزاری 
همه پرسی اس��تقالل تحریم كرده اند. روسیه نه 
تنها بر آن است كه در تحوالت سیاسی خاورمیانه 
نقشی مؤثر ایفا كند، بلكه اقدام به افزایش نقش 

خود در عرصه اقتصادی نیز كرده است.
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هادیمحمدی

ارتش عراق در40 كیلومتری دروازه جنوبی اربیل

 بوش: ناسیونالیسم سفید 
لکه ننگ اعتبار امریکاست

دیدگاه  ها و سیاست های دونالد ترامپ هدف انتقاد باراک اوباما و جرج 
بوش دو تن از رؤسای جمهور سابق امریكا قرار گرفته است. جرج 
دبلیو بوش، بدون نام بردن از ترامپ گفت كه ناسیونالیسم سفید لكه 
ننگ اعتبار امریكاست. اوباما نیز در سخنانی از ترامپ انتقاد كرد.
مدتی است كه دیگر انتقاد از سیاست های دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریكا مختص دموكرات  ها نیس��ت بلك��ه هم حزبی ه��ای او در میان 
جمهوریخواهان نیز نس��بت به سیاس��ت هایش با دیدی انتقادی نگاه 
می كنند. در تازه  تری��ن این انتقادها، جرج دبلی��و بوش، رئیس جمهور 
اسبق از حزب جمهور یخواه كه در دوران ریاست جمهوری به تندروی 
متهم بود، بدون نام بردن از ترامپ از سیاست های او انتقاد كرده است. به 
گزارش دویچه وله، جرج بوش روز پنج  شنبه در نیویورك علیه سیاست 
مبتنی بر » ترور روانی و پیشداوری « سخن گفت و تأكید كرد كه چنین 
سیاستی به خشونت و تحجرگرایی منجر می شود. بوش گفت: »به نظر 
می رسد تعصب كور در حال ظهور اس��ت. سیاست ما در مقابل تئوری 
توطئه و دروغ پراكنی های مستمر آسیب پذیر است.« او همچنین تأكید 
كرد كه هویت امریكای��ی با » جغرافیا، تعلقات دین��ی، خون یا خاك « 
تعریف نمی شود. جرج بوش بر حفظ اتحادهای بین المللی امریكا تأكید 
و برتری طلبی سفیدپوستان در این كشور را تقبیح كرد. بوش ادامه داد: 
»این بدان معناست كه تعصب كور و ناسیونالیسم سفید در هر صورت 
یك لكه ننگ برای اعتبار امریكاست. « جرج بوش گفت:»ما شاهد بوده ایم 
كه ملی گرایی افراطی به قوم گرایی انجامیده، ما آن تحركی را كه مهاجرت 
همواره برای امریكا به ارمغان آورده به فراموشی سپرده ایم. ما می بینیم 
كه اعتماد به ارزش های بازار آزاد و تج��ارت آزاد به تدریج رنگ می بازد 
درحالی كه فراموش می كنیم كه همیشه به دنبال سیاست حمایت گرایی 
ملی، جنگ، بی ثباتی و فقر از راه رسیده است.« اظهارات بوش در حالی 
است كه در 9 ماه ریاست جمهوری ترامپ، سیاست های نژادپرستانه و 
مقابله با مهاجران در امریكا تشدید شده است. همزمان با قدرت گرفتن 
رویكرد مهاجرستیز دونالد ترامپ، هر روز اخبار زیادی از سرتاسر امریكا 
از آزار و اذیت اقلیت  ها گزارش می شود و نژادپرست  ها به شكلی آشكار 
به تظاهرات می پردازند و شعارهای نژادپرستانه سر می دهند و مخالفان 

خود را در خیابان های امریكا مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
عالوه بر بوش، باراك اوباما نیز در یك كمپین انتخاباتی در نیوجرسی علیه 
» سیاست مبتنی بر تفرقه « س��خنرانی كرد. به گزارش بی بی سی، اوباما 
خطاب به مخاطبانش گفت: »شما با انتخاب تان این پیام را به این كشور و 
به دنیا خواهید داد كه ما سیاست مبتنی بر تفرقه و هراس را پس می زنیم، 
ما به سیاستی خوشامد می گوییم كه در آن همه به شمار بیایند و سهیم 
باشند.« باراك اوباما گفت: »بعضی از سیاست  هایی كه هم اینك شاهد آنها 
هستیم، همان هایی هستند كه فكر می كردیم به خواب ابدی سپرده ایم، 
اما حاال مثل اینكه به 50 سال قبل نگاه می كنیم. حاال قرن بیست و یكم 
است نه قرن نوزدهم.« وی گفت: »ما حاال با كسانی مواجه هستیم كه عمداً 
می كوشند مردم را به خش��م آورند، چهره كسانی را كه نظرات متفاوتی 
دارند مخدوش كنند و هیجان بیهوده ایجاد كنند آن هم فقط برای كسب 
منافع سیاسی كوتاه مدت و گاه این روش باعث سرخوردگی می شود. ما با 

تكرار گذشته رشد نمی كنیم، باید از گذشته درس گرفت.«
   درگیری در تظاهرات راست های افراطی 

در جریان سخنرانی ریچارد اسپنسر، یك حامی معروف راست افراطی 
در امریكا در دانشگاه فلوریدای این كشور، مخالفان نژادپرستی تظاهرات 
گسترده ای برپا كردند و با راستگرایان افراطی درگیر شدند. به گزارش 
بی بی سی، معترضان در این مراسم شعار می دادند: »اینجا جای نازی  ها 
نیست«. اسپنسر از چهره های برجس��ته حامی تشكیل دولت نژادی 
سفیدپوست  ها در امریكاست. مقامات وقوع درگیری در این مراسم در 
ش��هر گینزویل را پیش بینی كرده بودند و فرماندار فلوریدا در این باره 
وضعیت اضطراری اعالم كرده بود. دور تا دور محل مراس��م نیروهای 
پلیس ایس��تاده بودند. این س��خنرانی دو ماه بعد از راهپیمایی راست  
افراطی در شارلوتسویل ویرجینیا برگزار می شود كه بر سر آن یك زن 
معترض به نژادپرستی كشته شد. گزارش ش��ده است كه چند ده نفر 
از هواداران ریچارد اسپنسر برای شنیدن سخنرانی او آمده بودند ولی 

جمعیت معترضانی كه علیه او شعار می دادند، بسیار بیشتر بود. 

ترامپ باید هزینه بدهد
قانون كاستا و راهبرد اخیر ترامپ كه چارچوب های اصلی سیاست های 
جدید ضدایرانی وضدسپاه و توان موشكی و نفوذ منطقه ای را تشكیل 
می دهد، با اعالم سناتور لیندسی گراهام جمهوریخواه و اظهارات مك 
مستر و پومپئو در اندیشكده دفاع از دموكراسی وارد مرحله اجرایی شد. 
نگاه ایده آل ترامپ و تیم همسو با وی كه كنگره نیز تا حدودی با او همراه 
است این اس��ت كه از طریق تحریم های جدید یا قانونی برای بازگشت 
تحریم های هسته ای، خواسته های شان در برجام را تحمیل نمایند ولی 
اتحادیه اروپا و سه كشور آلمان، انگلیس و فرانسه كه منافع خوبی از برجام 
نصیب خود كرده اند، مانع آن هستند. كنگره مسئول پیدا كردن فرمولی 
برای حفظ منافع اروپایی در این زمینه اس��ت. در بخش فرابرجامی كه 
ثقل اصلی استراتژی ترامپ را تشكیل می دهد، تكنیك سندسازی دوره 
بوش برای حمله به عراق با تكیه بر اسنادی كه سال ها قبل از منزل بن 
الدن كشف كرده اند! در حال ساماندهی است تا بر ماهیت سیاست های 
تروریس��تی و حامی تروریسم امریكا سرپوش گذاش��ته و تحریم های 

جدیدی را پایه ریزی كنند. 
جانمایه راهبردهای پنجگانه ای كه اندیش��كده ش��ورای آتالنتیك به 
 ترامپ توصیه كرده و در واقع، هم اكنون هم در دستور كار است، فشار 
سیاسی - دیپلماتیك، تحریم های جدید، تنش سازی امنیتی و فرسایش 
و باالبردن هزینه های ایران و سپاه در تعامالت خارجی را نشان می دهد. 
راهبردهای ترامپ نیاز به تفسیر و آشكارسازی ندارد، چراكه از یك  سو 
با شكست تمامی پروژه های تروریستی در منطقه و ناكام ماندن تجزیه 
عراق و منطقه و نهایتاً، بی رمق شدن هژمونی خود در غرب آسیا روبه رو 
است و از س��وی دیگر با سیاس��ت های جنجالی و اتهامات و دروغ های 
مضحك، به غارت بیش��تر منابع مالی كشورهای دست نشانده ای مثل 
عربس��تان، امارات و بحرین فكر می كند. اگرچه این استراتژی ترامپ، 
نتانیاهو و بقیه رژیم های ناتوان حاشیه خلیج فارس را خوشحال كرده 
ولی مسئله اصلی این است كه ایران چه پاسخی به امریكا خواهد داد و 

فرمول تعامل با اروپا را چگونه تنظیم می كند. 
اگر ایران با تأیید مكرر آژانس هسته ای و مقامات بین المللی و اروپایی، 
به تعهدات برجامی پایبند بوده، حال نوب��ت اروپا و بقیه اعضای 1+5 و 
سازمان های بین المللی است تا امریكا را مجبور كنند به تعهدات مالی و 
اقتصادی عمل نماید و عدم پایبندی امریكا را معادل كاستن از تعهدات 
ایران قرار دهیم. اگر امریكای ترامپ و اروپای فرصت طلب برای فرسایش 
توان موشكی و منطقه ای هم داستان ش��ده اند و به موازات بهره مندی 
اقتصادی از برجام، ب��ا وقاحت به مذاك��رات جدید برج��ام 2 و 3 فكر 
می كنند، گام های متناسب و متوازن برای هزینه مند كردن سیاست های 
ترامپ باید در دستور كار راهبردهای ایران قرار گیرد. ترامپ بدون هزینه 
دادن در سیاست هایش، عربده های بیشتری خواهید كشید و تحریم های 
خود را گسترش می دهد تا امكان تسلیم پذیر كردن ایران را مهیا و امتیاز 
یك طرفه در حیاتی  ترین مؤلفه های قدرت ایران را كسب نماید. آنچه 
موجب تعجب است اینكه با وجود تجربه ترامپ با برجام، عده ای در درون 
كشور، به جای واكنش ترامپ، توصیه به كرنش می كنند تا برجام را حفظ 

و آن را در تمامی شاخص های قدرت ملی و حیاتی ایران تكرار نمایند. 

»پلیس بد« برجام به دنبال داللی مذاكرات غیرهسته ای

فرانسه: برای فشار موشکی و منطقه ای 
به تهران می رویم

   اخراج هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی از اجالس بین المجالس
رئیس پارلمان كویت در یك » اقدام تاریخی « هیئت اسرائیلی شركت كننده 
در اجالس اتحادیه بین المجالس در سن پترزبورگ روسیه را از این نشست 
بیرون كرد. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الرای، مرزوق الغانم، رئیس 
پارلمان كویت در مقابل چش��مان دهها هیئت پارلمانی شركت كننده 
در كنفرانس پارلمان های كشورهای جهان و در میان تشویق حاضران، 
هیئت پارلمانی رژیم صهیونیستی )كنست( را مجبور به ترك سالن كرد. 
وی تأكید كرد كه این هیئت ترس��و و قاتل كودكان است. مرزوق الغانم 
مانع سخنرانی اعضای هیئت اسرائیلی شركت كننده در این نشست در 
خصوص شرایط نمایندگان پارلمانی فلسطین كه در زندان های اسرائیل 
در بازداشت به سر می برند، شد. الغانم در سخنرانی خود گفت:  خطاب به 
هیئت اسرائیلی می گویم كه آنها باید كیف های خود را بردارند و از سالن 
خارج شوند.  ای اشغالگران اگر ذره ای عزت در خود می بینید همین االن از 

سالن خارج شوید. شما قاتل كودكان هستید.
-------------------------------------------------------------

  رضایت امریكا از روابط خود با هند
ركس تیلرسون هند را ش��ریك امریكا در روابط اس��تراتژیك میان دو 
كش��ور خوانده و گفته اس��ت ایاالت متحده هرگز چنین رابطه ای را با 
چین ك��ه آن را » نظامی غیردموكراتیك « خوانده، نخواهد داش��ت. به 
گزارش بی بی سی، وزیر امور خارجه امریكا گفته است چین گاهی مغایر 
معاهده های بین المللی رفتار می كند و به عنوان نمونه به مناقشه دریای 
جنوبی چین اشاره كرده اس��ت. به جز چین، ویتنام، فیلیپین، مالزی 
و برونئی نیز بر كل ی��ا بخش  هایی از این جزایر ادع��ای مالكیت دارند. 
اظهارنظر وزیر امور خارجه امریكا در آستانه سفر هفته آینده او به هند 
صورت گرفته است. اظهارات وزیر امور خارجه امریكا چند ساعت پس 
از سخنرانی ش��ی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در نشست حزب 
كمونیست انجام شد. آقای »شی« در این سخنرانی بر ایفای نقش مؤثر تر 

چین در مسائل جهانی تأكید كرد.
-------------------------------------------------------------

  كرزای: داعش ابزار دست امریكاست
رئیس جمهوری سابق افغانستان با تأكید بر اینكه جامعه بین الملل باید 
امریكا را به مبارزه واقعی با تروریسم متقاعد كند، گفت:  ایاالت متحده از 
شبه نظامی گری داعش به عنوان ابزاری در افغانستان استفاده می كند و 
هدفش بی ثبات سازی كل منطقه است. به گزارش ایسنا، حامد كرزای، 
رئیس جمهوری سابق افغانستان در مصاحبه با راشاتودی گفت: از زمان 
ورود داعش به افغانس��تان هیچ اقدامی علیه این تروریس��ت  ها به رغم 
اقدامات وحشیانه آنها انجام نشده است. او سپس به گزارش  هایی درباره 
حمایت بالگردهای خارجی ناش��ناس از تروریست  ها اش��اره كرد. این 
رئیس جمهوری سابق افغانس��تان در حاشیه نشستی در روسیه گفت: 
از دو سال پیش تاكنون مردم محلی، بزرگان محلی، مقام های دولتی، 
رسانه  ها و سایرین درباره بالگردهای خارجی ناشناس گزارش دادند كه 
وارد صحنه می شوند و از افراط گرایان در تمامی بخش های این كشور 
حمایت می كنند. كرزای تأكید كرد كه امریكا از داعش به عنوان ابزاری 

برای پیگیری اهداف منطقه ای بزرگ تر استفاده كند.
-------------------------------------------------------------

  تظاهرات مردمی در منطقه محاصره شده »الدراز « بحرین
نیروهای امنیتی بحرین روز گذش��ته نیز برای شصت و ششمین هفته 
متوالی از اقامه نماز جمعه در منطقه محاصره ش��ده »الدراز « ممانعت 
كردند. به گزارش فارس، در پی ممانعت نیروهای امنیتی بحرین از اقامه 
نماز جمعه در منطقه »الدراز « محل سكونت آیت اهلل عیسی قاسم، رهبر 
شیعیان بحرین، مردم مجبور شدند نماز خود را در مسجد امام صادق)ع( 
به صورت فرادا به جا آورند. منابع خبری بحرین گزارش دادند كه مردم 
این كشور پس از اقامه نماز جمعه دس��ت به تظاهرات زدند و اقدامات 
دولت این كشور مبنی بر استمرار محاصره الدراز و ممانعت از اقامه نماز 
جمعه در این منطقه را محكوم كردند. دولت بحرین با س��لب تابعیت 
و محاكمه آیت اهلل عیسی قاسم رهبر ش��یعیان و انقالبیون این كشور 
از ماه ژوئن سال گذش��ته میالدی )خرداد 1395( منطقه الدراز محل 
سكونت این عالم برجسته جهان اسالم را به محاصره امنیتی در آوردند 
و با قرار دادن ایشان در اقامت اجباری، اقامه نماز جمعه شیعیان را نیز 
طی این مدت ممنوع كردند و از ورود امام جمعه و نمازگزاران به مسجد 

امام صادق)ع( در این منطقه ممانعت به عمل می آورند.

 تشدید حمالت اسرائیل به سوریه 
همزمان با شکست داعش 

همزمان با شكست تروریست های داعش در سوریه و پیروزی های 
مقاومت در مقابل تكفیری ها، رژیم صهیونیستی نیز حمالت خود را 
به خاک سوریه تشدید كرده است. رسانه های صهیونیستی اعالم 
كردند كه ارتش اسرائیل روز پنج  ش�نبه اهدافی را در بلندی های 

جوالن مورد هدف قرار داده است.
در شرایطی كه ارتش سوریه و متحدانش پیروزی های زیادی را در مقابل 
تروریست های داعش كسب كرده اند و این گروه تكفیری در آستانه نابودی 
قرار گرفته است، رژیم صهیونیستی به عنوان یكی از حامیان تروریست ها 
حمالت پراكنده خود را به خاك س��وریه افزایش داده است. ارتش رژیم 
صهیونیستی اعالم كرد كه روز پنج  شنبه مواضع ارتش سوریه در »قنیطره « 
را هدف قرار داد. اسرائیل گفته اس��ت در هر حمله ای كه از قلمرو سوریه 
به اسرائیل انجام شود، حكومت سوریه را مسئول می شناسد. رسانه های 
رژیم صهیونیس��تی مدعی شدند حمله ارتش رژیم اس��رائیل به سامانه 
پدافند موشكی سوریه بعد از آن انجام شد كه این سامانه یك موشك به 
سمت هواپیماهای این رژیم بر فراز خاك لبنان شلیك كرده است. برخی 
رسانه های عرب می گویند حمله روز پنج  شنبه تأسیساتی نظامی در منطقه 
قنیطره را هدف گرفته و برای آن خسارت  هایی ایجاد كرده، اما تلفات جانی 
به دنبال نداشته است. حمله اسرائیل به مواضعی در سوریه یك روز پس 
از آن صورت گرفت كه علی باقری، رئیس ستاد كل نیروهای مسلح ایران، 
در دمشق گفت: »پذیرفتنی نیست، رژیم صهیونیستی هر وقت بخواهد از 
طریق هوایی و زمینی به خاك و آسمان سوریه تجاوز كند.« اسرائیل روز 
دو شنبه نیز واحدهای ضدهوایی ارتش سوریه را در شرق دمشق هدف قرار 
داد. از سال 2012 اسرائیل چندین بار حمالتی را در منطقه قنیطره انجام 
داده است. حمالت گاه و بیگاه صهیونیست ها به خاك سوریه پس از توافق 
روسیه و امریكا بر سر ایجاد مناطق كاهش تنش در سوریه افزایش یافته 
است. مقامات اسرائیلی مدعی هستد كه این توافق نفوذ ایران و حزب اهلل 
لبنان در مرزهای سرزمین های اشغالی را افزایش می دهد و صهیونیست ها 
برای مقابله با این اقدام از همه ابزارهای الزم استفاده خواهند كرد. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات این رژیم بار ها 
مدعی شده اند كه اجازه تأسیس  پایگاه نظامی به ایران در خاك سوریه 
را نمی دهند. حمالت روز پنج  شنبه اسرائیل در حالی است كه سرگئی 
شویگو، وزیر خارجه روسیه روز سه  شنبه در دیدار با نتانیاهو گفت كه كار 
داعش رو به پایان است. دولت سوریه حمالت مكرر رژیم صهیونیستی 
به این كش��ور را تالش این رژیم ب��رای تقویت روحیه تروریس��ت های 
شكست خورده می داند. در همین راستا، وزارت دفاع روسیه روز جمعه 
در بیانیه ای اعالم كرد كه 92/6 درصد از اراضی سوریه از چنگ اعضای 
گروه تروریستی داعش آزاد شده  است. به گزارش اسپوتنیك، در بیانیه 
مذكور همچنین آمده است: كارشناسان تخریب ارتش روسیه بیش از 
200 هكتار از خاك استان دیرالزور را از مواد منفجره پاكسازی و هزاران 
بمب را خنثی كرده اند. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه هم گفت: 
»جنگ علیه داعش در سوریه رو به پایان و پیروزی نهایی علیه تروریسم 
نزدیك است. شكست تروریست  ها به فضل تالش های تمامی كسانی است 

كه با داعش و جبهه النصره مبارزه می كنند.«

  گزارش2


