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  گزارش  2

»معامله قرن« 
بر بستر خاورميانه امريکايي

از زمانی که دونالد ترامپ قدرت را با حمایت البی صهیونیستی در دست 
گرفته برای حمایت از این رژیم هیچ چیزی کم نگذاشته است و حتی در 
خیلی از موارد از سیاست های کلی امریکا و دولت های پیشین نیز عدول 
کرده است که از جمله آنها می توان به کنار گذاشتن طرح تشکیل دو دولت 
در اراضی اشغالی و جایگزینی آن با طرح موسوم به معامله قرن اشاره کرد. 
هرچند تاکنون جزئیات این طرح به طور کامل منتشر نشده است اما آنچه 
از قرائن و ش��واهد موجود برمی آید، این طرح که به نام امریکا و شخص 
ترامپ اعالم شده در اصل خواسته های تندروهای صهیونیستی به رهبری 
نتانیاهو را شامل می شود . طبق این طرح همه قطعنامه    ها و دیگر اصول 
و توافقات که چه به صورت دوجانبه و چه چند جانبه در خصوص آینده 
فلسطین شده بود، عماًل کنار زده می ش��ود و همه مسائل حیاتی شامل 
آوارگان، قدس، شهرک های صهیونیست نشین، مرز    ها و آب    ها تماماً به نفع 
این رژیم حل و فصل می شود. در واقع آنچه در این طرح مبنا قرار گرفته نه 
حل مسئله بلکه پاک کردن صورت مسئله است. به عالوه هزینه    هایی هم 
که قرار است در این مسیر صرف شود تماماً از جیب کشورهای خارجی 
به خصوص عربی و در رأس آنها عربس��تان پرداخت خواهد شد. در واقع 
یکی از نکات بارز طرح موس��وم ب��ه معامله قرن این اس��ت که این طرح 
برخالف آنچه که در ظاهر اعالم می شود تنها به فلسطین و اراضی اشغالی 
محدود نمی شود و ابعادی فراتر از آن را در برمی گیرد. از این لحاظ ارتباط 
معناداری بین طرح موسوم به معامله قرن و طرح موسوم به هرج و مرج به 
اصطالح سازنده وجود دارد که از سوی کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه 
دولت وقت بوش در سال 2006 ارائه شد اما نگاهی به تحوالت خاورمیانه 
و شمال آفریقا طی 14 سالی که از ارائه این طرح می گذرد به روشنی گواه 
این مدعاست که این طرح طی این سال    ها همواره در دستور کار بوده است 
و در واقع کاری که اکنون بناست در چارچوب طرح موسوم به معامله قرن 
صورت گیرد، ایجاد خاورمیانه جدید بر اساس دیدگاه و منافع راستگرایان 
حاکم بر امریکا و رژیم صهیونیستی است و این نوسازی نه الزاماً بر اساس 
دولت محوری بلکه درست برعکس تضعیف دولت های مرکزی و تقویت 
نیروهای گریز از مرکز در مناطق چند قومیتی اس��ت و از این دید بهتر 
می توان پشت پرده پروژه ناآرام سازی در لبنان و عراق و ایران را فهمید و 
اینکه چرا به یکباره دولت های حاکم در عراق و لبنان سرنگون شدند و االن 
هم وقتی تالش    ها و رایزنی    ها برای تشکیل دولت جدید به مرحله نهایی 
می رسد، سریع به اغتشاشات جدید دامن زده می شود و حتی همچنان 
که طی روزهای اخیر در لبنان دیده شد نیروهای مزدور از سایر شهر    ها از 
جمله طرابلس برای به خشونت کشاندن تظاهرات و حمله به پارلمان به 
بیروت آورده شدند. این مسائل نشان می دهد که هرچند نمی توان از دالیل 
داخلی اعتراضات اخیر در لبنان و عراق از جمله رش��د سرطانی فساد یا 
نابرابری    ها و بی عدالتی    ها در این کشور    ها غافل شد که اتفاقاً همین مسائل 
مبارزه ریشه ای و کلیدی با این معضالت را بیش از پیش مورد تأکید قرار 
می دهد اما در عین حال نباید از این واقعیت غافل شد که طرح های بزرگ 
در منطقه در دستور کار قرار دارد که در چارچوب طرح موسوم به معامله 

قرن و هرج ومرج سازنده قابل شناسایی و ردیابی است. 
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 انصاراهلل : مسئول حمله موشکی مأرب نیستیم
عضو ارشد شورای سیاسی جنبش انصاراهلل ضمن رد مسئولیت حمله 
موشکی به مأرب گفت که »اگر ما آن را انجام می دادیم، یقیناً آن را علنی 
اعالم می کردیم.« به گزارش فارس، »محمد البخیتی« عضو ش��ورای 
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن دو    شنبه شب ضمن رد اتهام و مسئولیت 
حمله موشکی به مواضع شبه نظامیان »عبدربه منصور هادی« )رئیس 
دولت مستعفی یمن( در شمال استان مأرب گفت که این حمله »کار ما 
نبود.« شنبه شب پایگاه نظامی متعلق به شبه نظامیان طرفدار منصور 
هادی در ش��هر مأرب هدف حمله موش��کی قرار گرفت که بر اثر آن، 

116نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. 
-----------------------------------------------------

 کره شمالی: دلیلی برای پایبندی به توافق با امریکا نداریم
نماینده کره ش��مالی در امور خلع س��الح به س��ازمان ملل اعالم کرد: 
در صورتی که امریکا بر درخواس��ت های یکجانب��ه و اعمال تحریم     ها 
اصرار ورزد، کره ش��مالی وادار به تغییر رویکرد خواهد شد.  به گزارش 
صداوس��یما به نقل از رویترز از ژنو،  کره ش��مالی اعالم ک��رد: امریکا 
ضرب االجل مذاکرات هسته ای را رعایت نکرد و ما دلیلی برای پایبندی 
یکجانبه به تعهداتی که طرف دیگر به آن احترامی نمی گذارد، نداریم.  
کره ش��مالی، امریکا را به اعم��ال بی رحمانه     ترین و غیرانس��انی     ترین 
تحریم     ها متهم کرد و افزود: اگر امریکا این سیاست خصمانه را در قبال 
کره شمالی حفظ کند، خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره هرگز تحقق 

نخواهد یافت. 
-----------------------------------------------------

 پوتین اصالحات قانون اساسی را تقدیم پارلمان کرد
رئیس جمهور روسیه با شتاب بخشیدن به تغییر و تحوالت در سیستم 
سیاسی کشورش، خط مشی اصالحات قانون اساسی را به پارلمان ارائه 
کرد که یک مرکز جدید قدرت خارج از ریاست جمهوری ایجاد می کند.  
به گزارش رویترز در پیش نویس اصالحات ارائه شده به دومای روسیه، 
والدیمیر پوتین یک دورنما از اینکه اصالحاتش چگونه هستند، ارائه 
کرده است. بر اساس این برنامه ها، برخی از اختیارات گسترده ریاست 

جمهوری کاهش یافته و اختیارات پارلمان افزایش می یابد. 
همچنین وضعیت شورای دولتی که اکنون یک نهاد کم اهمیت روسی 
اس��ت، برای نخس��تین بار در قانون اساس��ی بهبود و افزایش می یابد 
و این یکی از بزرگ ترین تغییرات محس��وب می ش��ود. بر اساس این 
پیش��نهادها، رئیس جمهوری ش��ورای دولتی را که اختیارات زیادی 
به آن داده می ش��ود، خودش انتخ��اب می کند تا مواض��ع مختلفی از 

سیاستگذاری های داخلی و خارجی را تعیین کند. 
تغییراتی که پوتین ارائه کرده است همچنین به رؤسای جمهوری آتی 
روسیه اجازه نمی دهد بیش از دو دوره قدرت را در دست بگیرند. پوتین 
همچنین گفته است مردم برای رأی دادن به این تغییرات پیشنهادی 

دعوت می شوند که به عبارتی همان رفراندوم است. 
تغییرات پیشنهادی پوتین بیشتر یک دورنما برای حفظ نفوذ همزمان 
با اتمام دوران ریاست جمهوری در 2024 به نظر می رسد، گرچه وی 
گفته که تمایلی ندارد همانند رهبران دوران شوروی تا زمان مرگ در 

رأس امور بماند. 
-----------------------------------------------------

  دور جدید مذاکرات امریکا و طالبان 
ادامه رایزنی مقامات امری��کا با طالبان در دوحه قطر در حالی از س��ر 
گرفته می شود که مقامات افغانستان و برخی فعاالن این کشور نسبت 
به هرگونه توافق ب��دون ارائه جزئیات با طالبان از س��وی امریکا انتقاد 
می کنند.  به گزارش فارس، رس��انه های خبری افغانستان از آغاز دور 
جدیدی از مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. 
همزمان با ش��روع این دور از مذاکرات، »آلیس ول��ز « نماینده وزارت 
خارجه امریکا به پاکستان سفر کرد. بر اساس اعالم سفارت امریکا در 
پاکستان، صلح افغانستان و روابط واشنگتن-اسالم آباد محور این سفر 
خواهد بود.  طالبان نیز اعالم کرد که هیئتی از این گروه با نمایندگان 
امریکا روز دو    شنبه در دوحه قطر و با حضور فرمانده ناتو در افغانستان 

درباره اقدامات بعدی توافق صلح گفت وگو کردند. 

تشديد تالش های رياض
 برای بازگشت به دمشق

یک سال بعد از راه اندازی سفارت امارات در دمشق که برخی آن را 
پیش زمینه بازگشت عربستان به سوریه دانستند، حاال منابع آگاه در 
امریکا گفته اند که ریاض برای نزدیک شدن به دمشق تالش می کند.

اوایل دی ماه 1397 بود که امارات متحده عربی بعد از هشت سال حمایت 
از معارضان دولت سوریه، سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. مدتی 
بعد، در شهریورماه 98، مجتهد، کاربر معروف س��عودی اعالم کرد که 
محمدبن سلمان ولیعهد عربستان از وزارت خارجه کشور خود خواسته 
مقدمات بازگشت سفیر عربستان به دمشق را طی چند هفته فراهم کند. 
حاال هم منابع آگاه از تشدید تالش های عربستان برای نزدیک شدن به 
سوریه خبر می دهند. به گزارش فارس، منابع دیپلماتیک در نیویورک به 
روزنامه سوری الوطن گفته اند که »بشار الجعفری« نماینده دائم سوریه 
در سازمان ملل در یک مراسم ویژه ش��رکت کرده که »فهد بن عبداهلل 
المبارک« وزیر مش��اور س��عودی به منظور تمهید ریاست عربستان بر 
نشست آتی گروه 20 برگزار کرده است. منابع الوطن گفتند: »الجعفری 
به دعوت خاص عبداهلل بن یحیی المعلمی، نماینده عربستان در سازمان 
ملل در این مراسم حضور یافت و المعلمی و المبارک در حین مراسم به 
مالقات الجعفری رفتند؛ چیزی ک��ه باعث جلب توجه حضار و تعجب و 
غافلگیری آنها شد. مقامات س��عودی هم در این مالقات این گونه بیان 
داشتند که آنچه بین دو کش��ور اتفاق افتاد باید به گذشته سپرده شود. 
آنها همچنین بر روابط برادرانه دیرینه خود میان سوریه و عربستان تأکید 
کردند.« الوطن به نقل از برخی پایگاه های خبری درباره این مالقات آورده 
است که »مقامات سعودی از دوستی و محبت خود به سوریه و اینکه این 
کشور در قلب شان جای دارد حرف زدند. آنها همچنین روابط میان دو 
کشور در مقطع اخیر را مثال ابر گذرای تابستان توصیف کردند«. الوطن 
نوشت: »قبل از عربس��تان، امارات گامی مش��ابه برای نزدیک شدن به 
سوریه برداشته و عبدالحکیم ابراهیم النعیمی، کاردار امارات در دمشق 
روابط کشورش با سوریه را محکم، ممتاز و قوی خواند.« او در مراسم عید 
ملی امارات در سفارت این کشور در دمشق ابراز امیدواری کرد که ثبات و 
امنیت سرتاسر سوریه را تحت رهبری بشار اسد رئیس جمهور دانشمند 
و بزرگ این کشور فراگیرد. النعیمی همچنین از دولت سوریه و وزارت 
خارجه آن برای رفع موانع در مسیر افزایش عمق روابط میان دو کشور 

برادر تمجید و تشکر کرده بود. 
 رزمایش دریایی سوریه و روسیه در طرطوس

نیروهای مسلح روسیه و سوریه در بندر طرطوس رزمایش  دریایی مشترک 
برای حفاظ��ت از فعالیت اقتصادی بین المللی دریای��ی برگزار کردند. به 
گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، فرمانده رزمایش  مشترک 
روسیه و سوریه به خبرنگاران گفت، بیش از 2هزار نظامی و هفت کشتی 
و قایق در این رزمایش    ها مشارکت داش��تند که روزهای 18 تا 20 ژانویه 
برگزار شد. در این رزمایش خدمه کشتی های سوریه نحوه جست وجوی 
مین    ها در اطراف بندر طرطوس را به اجرا گذاشتند و سامانه دفاع هوایی 
» پانتسیر-اس1 « که از ترکیب موش��ک میان برد زمین به هوا و توپ ضد 

هوایی تشکیل شده حریم هوایی منطقه ساحلی را پوشش داد. 

خودستايي ترامپ در داووس
 در بحبوجه استيضاح

رئیس جمهور امریکا در سخنرانی در نشس�ت داووس به تمجید 
از مواضع دولت خ�ودش پرداخ�ت و گفت: »امریکا دوب�اره دارد 
برنده می شود«. کریس مورفی از سناتورهای دموکرات امریکایی 
با م�رور اش�تباهات فاجعه بار دونال�د ترامپ در عرصه سیاس�ت 
خارجی در س�ومین س�ال روی کار آمدن او تأکید ک�رد:» اکنون 
ما در صحنه جهانی، کمت�ر ایمن و کمتر مورد احترام هس�تیم. «

به گزارش فارس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا با حضور در نشست 
مجمع جهانی اقتصادی داووس با تمجید از کارنامه ریاست جمهوری 
خود در این کش��ور به ویژه در زمینه رش��د اقتصادی ب��ه توافق اخیر 
واشنگتن با پکن اشاره کرد و گفت: »امریکا دوباره دارد برنده می شود.« 
دونالد ترامپ مدعی شد که با رشد ش��اخص های مختلف اقتصادی از 
قبیل کاهش نرخ بیکاری و کاهش تبعیض های اقتصادی در امریکا، این 

کشور در زمینه رشد اقتصادی به سطحی بی سابقه رسیده است. 
وی با تعریف و تمجی��د مکرر از کارنامه دولت امریکا از زمان ریاس��ت 
جمهوری اش، مدعی ش��د که »سه  س��ال قبل هیچ کس تصور چنین 
رشدی را نمی کرد.« رئیس جمهور امریکا در این نشست، کشور خودش 
را »بزرگ ترین اقتص��اد جهان « خواند و خطاب به حاضران نشس��ت 
داووس گفت: »هیچ جایی بهتر از ایاالت متحده برای سرمایه گذاری 

در جهان وجود ندارد.«
ترام��پ از انفعال دولت ه��ای قبلی امری��کا در قبال اقدام��ات چین و 
»سوءاستفاده های « این کشور از امریکا انتقاد کرد و مدعی شد تا قبل 
از روی کار آمدن دولت او، کاری برای مقابله با این اقدامات انجام نشده 
بود.  آسوش��یتدپرس در تحلیلی در این باره نوشت: درحالی که امروز 
محاکمه مربوط به اس��تیضاح رئیس جمهور امریکا در شهر واشنگتن 
شروع می ش��ود، دونالد ترامپ هزاران مایل دورتر تالش می کند نظر 
مدیران عامل ش��رکت های مطرح جهان را در اجالس مجمع جهانی 

اقتصاد در داووس سوئیس جلب کند. 
 سیاست خارجی »فاجعه بار « ترامپ

سناتور کریس مورفی در سلسله توئیت    هایی نوشت: در سومین سال 
تحلیف ترامپ، زمان آن است که به سه سال سیاست خارجی فاجعه بار 
بنگریم. تقریباً در هر گوشه از جهان، او ما را منزوی، ضعیف تر و ناامن تر 

ساخته است. رئیس جمهور آتی ما یک عالم کار برای اصالح دارد. 
او با اشاره به ایران نوشت: تشدید کورکورانه ترامپ در وهله اول باعث 
شده ایران مجدداً برنامه هسته ای خود را از سر بگیرد. دوم اینکه، ایران 
را در عراق، سوریه و یمن قوی تر کرد. سوم، ما را در آستانه جنگ قرار 
داد. و همه آن هم بابت هیچ چیز. توافق ایران کارآمد بود، اما ترامپ همه 

آن را از بین برد، فقط به این دلیل که نام اوباما روی آن بود. 
سناتور مورفی با اشاره به اوکراین تأکید کرد: طرح رشوه خواری نمونه 
کاملی است از آنچه سیاست خارجی ترامپ را راهنمایی می کند؛ منافع 
خودش. او کسب اطالعات کثیف علیه یک رقیب در انتخابات 2020 
را به محافظت از یک متحد مهم و پیروی از قانون ترجیح داد. با انجام 
این کار، او امنیت اوکراین را در معرض خطر قرار داد و هدیه دیگری به 
پوتین داد.  مورفی در توئیت دیگری با اشاره به چین نوشت: ترامپ قول 
داد » سختگیری علیه چین « داشته باشد اما زمانی که شی جین پینگ 
)رئیس جمهور چین( نسل کشی فرهنگی علیه مسلمان اویغور انجام 
می دهد، در غرب اقیانوس آرام قدرت می گیرد، سهم ما را در این » جنگ 
تجاری « می خورد، تعرفه های گسترده ای روی کاالهای امریکایی اعمال 

و از ارائه امتیازات واقعی خودداری می کند، او هیچ کاری انجام نداد. 
این سناتور اهل کنتیکت درباره کره شمالی هم گفت: نتیجه نزدیک به 
سه سال  دیپلماسی  ترامپ چه بوده است؟ هیچ چیز جز مراسم عکس 
انداختن. کیم آنچه را که می خواست به دست آورد؛ به رسمیت شناختن 
بین المللی و عبور آزاد برای ادامه ساختن زرادخانه خود، در حالی که ما 

اتحاد خود را با کره جنوبی و ژاپن تضعیف کردیم. 
مورفی درباره عراق هم نوشت: ایاالت متحده و شرکای ما داعش را در 
آستانه شکست در عراق قرار دادند، اما حمله به قاسم سلیمانی همه اینها 
را به خطر انداخت. کارزار ضد داعش در حالت تعلیق است و از نیروهای 
ما خواسته می شود که آنجا را ترک کنند. اکنون ترامپ با تهدید به وضع 

تحریم    هایی علیه عراق، آتش را شعله ورتر می کند. 

اعتراف برجامي  اروپا با 54 ماه تأخير
رئیس سیاست خارجی اروپا:

 ایران ثمرات اقتصادی برجام را ندیده، باید کاري کنیم ایران به حقش برسد

احمدکاظمزاده

54 م�اه بع�د از    گزارش  یک
ش�روع اج�رای 
برج�ام، جوزف ب�ورل، کمیس�یونر ت�ازه کار 
سیاست خارجی اروپا گفته که »ایران از ثمرات 
اقتصای برجام بهره مند نشده و بایستی ترتیبی 
دهیم توافق هسته ای، ثمرات اقتصادی داشته 
باش�د که ایران به ح�ق، انتظ�ارش را دارد.«

انتقادهای تند و تیز از نحوه برخورد امریکایی   ها 
با توافق هسته ای ایران، هرچند بسیار دیرهنگام 
در حال تشدید شدن است. یک روز بعد از هشدار 
محمدج��واد ظریف، وزیر خارجه ای��ران درباره 
احتمال خ��روج ایران از پیمان منع گس��ترش 
سالح های هسته ای )NPT(، سرگئی ریابکف، 
معاون وزیر امور خارجه روس��یه دی��روز درباره 
ارجاع موضوع توافق هس��ته ای ایران به شورای 
امنیت، یعنی همان روندی که اروپاییان با فعال 
کردن مکانیسم ماشه شروع کرده اند، هشدار داده 
و گفته است: » چنین اقدامی ممکن است عواقبی 
فاجعه بار داشته باشد و اکنون در برهه حساسی 
قرار داریم و همه باید مراقب بوده و عملکردشان 
را تعدیل کنند.«  البته ریابکف بخشی از پیکان 
انتقاد خود را هم به سمت ایران نشانه گرفته و در 
گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک می گوید: »ما 
به ایران راجع به اقدامات حساب نشده بر حسب 

حفظ تعهدات جمهوری اسالمی ایران در معاهده 
NPT هشدار می دهیم. ما بر این باوریم که دلیلی 
برای مطرح کردن چنین مسئله ای وجود ندارد.« 
 ریابکف گفته اس��ت: »ما از ایران می خواهیم که 
به تعهداتش نسبت به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در توافق پادمان��ی و تعهداتش در پروتکل 
الحاقی پایبند باش��د. همکاران ایرانی از موضع 
ما به خوبی باخبر هس��تند.«  ریابک��وف از ایران 
خواسته که »بهانه ای برای تش��دید اوضاع«  به 
کسانی ندهند که سعی دارند امروز اوضاع را در 

منطقه بی ثبات کنند. 
 انتقادهای کم سابقه

محمدج��واد ظری��ف روز دو   ش��نبه در واکنش 
به فعال ش��دن مکانیس��م حل اختالف برجام 
موسوم به مکانیسم ماش��ه از طرف تروئیکایی 
اروپایی، آن را بالوجه خواند و هشدار داد :»اگر 
اروپایی    ها اقدام دیگری انجام دهند، طبق نامه 
رئیس جمه��ور در اردیبهش��ت 1397، موضوع 
خروج ایران از NPT مطرح می شود.«  دولت های 
اروپایی هنوز به هشدار ظریف واکنش مستقیم 
نشان نداده اند ولی این هشدار، دست کم از این 
جهت که کمیس��یونر تازه کار سیاست خارجی 
اتحادیه اروپ��ا را به فک��ر منتفع ک��ردن ایران 
از برجام انداخت��ه، قابل توجه اس��ت. بورل در 
اظهارنظری کم س��ابقه در گفت وگو با اشپیگل 

گفت��ه اس��ت: »ایران پ��س از خ��روج یکجانبه 
امریکایی    ها از توافق هس��ته ای، خیلی صبوری 
کرد، اما در نهایت، پاداش این ش��کیبایی اش را 
دریافت نکرد. « بورل تأیید ک��رده که » ایران از 
منافع اقتصادی برجام بهره مند نشده« و 54 ماه 
بعد از اجرای توافق هسته ای گفته است: » باید 
ترتیبی دهیم توافق هسته ای، ثمرات اقتصادی 
داشته باشد که ایران به حق، انتظارش را دارد.« 
 بورل هرچند یک بار دیگر تأکید کرده که س��از 
و کار حل اختالف برجام »هدفش از س��رگیری 
دوباره تحریم های ایران نیست« ولی  هشدار داده 
است:»این خطر وجود دارد که اقدام سه کشور 
اروپایی به فعال کردن »ساز و کار حل اختالف « 
موجب مرگ توافق هسته ای شود.« بورل معتقد 
است: » کاهش تعهدات برجامی ایران، هنوز به 
معنای آن نیست که این کش��ور توافق را واقعاً 
نقض کرده است.«  کمیسیونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، به طور غیرمستقیم خواستار فعال 
شدن »قانون مقابله با تحریم« شد که در جریان 
مناقشه بر سر تحریم های کوبا، ایران و لیبی در 
سال 1996 اروپاییان آن را تصویب کرده بودند. 
وی گفت:»وقتی امریکا تحریم هایش را افزایش 
می دهد، الزم اس��ت اروپا نیز ابزار    هایی را به کار 
بگیرد تا ش��رکت های اروپایی امکان تجارت با 

ایران را داشته باشند.«

 مشاور دبیرکل: آقای ترامپ همه ما را به 
خطر انداخته اید

همزمان، انتقاد   ه��ا از رویکرد امریکا در برخورد 
با ای��ران و همچنین توافق هس��ته ای ایران ، در 
حال تشدید شدن اس��ت. جفری سکز، مشاور 
دبیرکل سازمان ملل در گفت وگو با فرانس24 
به ترور سردار قاس��م سلیمانی اش��اره کرده و 
می گوید: »آقای ترامپ، شما درباره ایران اشتباه 
می کنید و در ح��ال به خط��ر انداختن همه ما 
هستید. شما نمی توانید در کاخ سفید بنشینید 
و دس��تور ترور یک رهبر ایرانی را صادر کرده و 
فکر کنید که امری عادی اس��ت و م��ا هم از آن 
حمایت خواهیم کرد.«مشاور دبیرکل سازمان 
ملل همچنی��ن گفت:»کش��ورهای اروپایی در 
دفاع از توافق هسته ای به طور ناراحت کننده ای 
منفعلند. « جفری اسکز درباره تنش های اخیر 
میان تهران و واشنگتن با اشاره به توافق هسته ای 
که هدف آن متوقف شدن برنامه هسته ای ایران 
و بازگردان��دن روابط عادی بود، گف��ت:» اروپا 
تاکنون از این توافق حمایت کرده است اما امریکا 
تحت رهبری ترامپ به این توافق نه گفت. این 
وضعیت ما را به آس��تانه جنگ کشانده است.« 
 او گفت:»ایران تا حد زیادی در اثر تحریم های 
امریکا تحت فشار بوده و اروپا هیچ کاری نکرده 
است و ایران تصمیم می گیرد که از توافق پیروی 
نکند. اروپا هم نه به ترامپ بلکه ب��ه ایران ابراز 
نارضایتی می کند و می گوید ک��ه باید از توافق 
پیروی کند، اما در واقع موضوع این است که اروپا 
باید بتواند به ترامپ بگوید که دست از زورگویی 
بردارد؛ بگوید که ما این توافق جهانی را با ایران 
می خواهی��م و اگر ت��و نمی خواه��ی به خودت 
ارتباط دارد. « مشاور گوترش با اشاره به اینکه در 
وضعیت موجود ما به یک رویکرد جامع، آگاهانه 
و مشارکتی احتیاج داریم، رفتار دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا را ی��ک زورگویی غیرقابل 
قبول خواند که برخالف منش��ور سازمان ملل، 
منافع اروپا و منافع جهان است. همچنین کریس 
مورفی، سناتور دموکرات امریکایی در یک رشته 
توئیت به ارزیابی عملکرد دونالد ترامپ در عرصه 
سیاست خارجی طی سه سال ریاست جمهوری 
او پرداخت و به ش��دت از این سیاست    ها انتقاد 
کرد. وی در یکی از پیام های خود درباره سیاست 
ترام��پ درقبال ایران نوش��ت: تش��دید اوضاع 
کورکورانه ترامپ سبب ش��ده؛ 1- ایران برنامه 
هسته ای اش را از سر بگیرد، 2- ایران در عراق، 
سوریه و یمن قوی تر ش��ود، 3- ما را در آستانه 
وقوع یک جنگ قرار دهد. این سناتور برجسته 
امریکایی افزود: تمامی اینها برای هیچ چیز بوده 
است. درحالی که توافق هس��ته ای کارساز بود 
اما ترامپ آن را پاره کرد، تنه��ا به این دلیل که 

امضای اوباما پای آن بود. 

ب�ا تش�دید م�وج خراب�کاری در جری�ان 
اعتراض ه�ای خیابان�ی در عراق و مس�دود 
ک�ردن خیابان      ه�ا و بس�تن ادارات و مراکز 
حیاتی کش�ور، منابع نفتی این کشور هم از 
خرابکاری     ه�ا در ام�ان نبوده اس�ت و دیروز 
فعالیت یک میدان نفتی در اس�تان واس�ط 
عراق متوقف ش�د. ی�ک خط لول�ه  نفتی هم 
به دالی�ل نامعلومی به آتش کش�یده ش�د. 

اعتراضات جدید در شهرهای عراق که با حمایت 
سازماندهی شده امریکا انجام می شود بیش از 
پیش جنبه آش��وب و خش��ونت به خود گرفته 
اس��ت. جریان های نفوذی که بی��ن معترضان 
عراقی نف��وذ کرده اند پس از به آتش کش��یدن 
ساختمان     ها و ادارات دولتی در هفته های اخیر، 
این بار به آتش زدن منابع نفتی این کشور روی 
آورده اند تا از لحاظ اقتصادی به این کشور ضربه 
بزنن��د. روزنامه الصباح عراق روز سه      ش��نبه در 
گزارشی از توقف تولید میدان نفتی »االحدب « 
واق��ع در اس��تان »واس��ط« و در نتیجه توقف 
فعالی��ت نیروگاه ان��رژی »الزبیدی��ه « به دلیل 
خرابکاری  برخی گروه ه��ای حاضر در صفوف 
تظاهرات کنندگان عراقی در این اس��تان خبر 
داد. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه در اداره 
میدان نفتی »االحدب « نوشت که فعالیت های 
میدان نفتی االحدب، اخیراً به دلیل بسته شدن 
برخی جاده      ها و خیابان های منتهی به این میدان 
در جریان تظاهرات      ها و اعتراضات خیابانی، اغلب 
مستمر نبود. در پی ناکامی مدیریت این میدان 
نفتی در متقاعد کردن معترضان برای بازکردن 
خیابان های منتهی به این میدان، تصمیم گرفته 
شد که تولید در این میدان نفتی کاماًل متوقف 
شود تا راهکاری برای حل مشکل مسدود ماندن 
خیابان های منتهی به این میدان ارائه شود. به 
گفته این منبع آگاه، »توقف تولید در میدان نفتی 
االحدب، موجب توقف فعالیت در نیروگاه گازی 
و برقی الزبیدیه خواهد ش��د که س��وخت مورد 
نیاز خود را از این میدان نفت��ی تأمین می کرد 
و کارگاه تولید گاز مایع نیز تعطیل خواهد شد. 

لذا طرف های مسئول باید تضمین های الزم را 
برای ازسرگیری فعالیت شرکت چینی مسئول 
اس��تخراج نفت از این میدان ارائه کنند و روند 
فعالیت در این میدان نفتی را تس��هیل کنند«. 
از س��وی دیگر، دیروز یکی از خطوط لوله  نفت 
عراق در شمال اس��تان »ذی قار « دچار حریق 
ش��د که تحقیقات درباره دلیل آن، آغاز ش��ده 
اس��ت. پایگاه خبری »الغد « با انتشار این خبر 
به نقل از یک منبع نوش��ت:»تیم آتش نش��انی 
در ذی قار، آتش س��وزی در خط لوله های نفتی 
واقع در شهرستان شطره را مهار کردند و دلیل 
این آتش س��وزی که دود زیادی از آن بلند شد، 
مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن 

عامل این آتش سوزی ادامه دارد.«
در پی تش��دید اقدامات خرابکاران��ه در جریان 
اعتراض ه��ای خیابانی عراقی ک��ه از اول اکتبر، 
ابتدا به طور مس��المت آمیز آغاز شد و به تدریج 
طبق یک برنامه سازماندهی شده همسو با منافع 
امریکا در برخی موارد به خشونت و هرج و مرج 
کشیده ش��د، فرضیه خرابکاری در این خطوط 
نفتی بس��یار محتمل است. بیش از س��ه ماه از 
تظاهرات های مردم عراق در اعتراض به فس��اد 

سیاسی و اجتماعی، س��هم خواهی های حزبی، 
بیکاری، فق��ر، نقصان و ناکارآم��دی دولت های 
متوالی در بخش خدمات رسانی می گذرد و در این 
مدت، گزارش های متعددی از خرابکاری افراد 
نفوذی در صفوف تظاهرات های مس��المت آمیز 
و به خشونت کشاندن این اعتراض      ها ثبت شده 
است. خشونت     ها و خرابکاری های اخیر در عراق 
درحالی انجام می ش��ود که امری��کا برای اینکه 
به حضور خود در این کش��ور ادامه دهد، سعی 
دارد ب��ا راه اندازی پروژه آش��وب و ایجاد ناامنی 
در شهرهای عراق، عراقی     ها را از تصمیم خروج 
نیروهای امریکایی منصرف کند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا اخیراً در واکنش به تصمیم 
پارلمان عراق ب��رای بیرون راندن اش��غالگران، 
مدعی شده بود که در صورت اجرای این طرح، 
واشنگتن تحریم های شدیدی علیه عراق اعمال 

خواهد کرد. 
 شروع خروج امریکا 

با وجود پافش��اری مقامات واشنگتن برای باقی 
ماندن در خاک عراق، مس��ئوالن عراقی تدابیر 
الزم را برای خروج نیروهای خارجی در دستور 
کار قرار داده اند. عضو کمیسیون امنیت و دفاع 

پارلمان ع��راق از آغاز اقدام عمل��ی دولت برای 
اخراج نظامیان امریکایی از خاک این کشور خبر 
داد. علی الغانمی  در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری 
»بغداد الیوم«، گفت:»تصمیم پارلمان مبنی بر 
اخراج نیروهای امریکایی از کش��ور، برای دولت 
الزام آور و تصمیمی ملی است که بنا بر مقتضیات 
و منفعت عمومی کش��ور اتخاذ شده است. زیرا 
حضور این نیرو     ها و جنایات آنان علیه رهبران و 
رزمندگان حشدالشعبی، غیر قابل قبول است«. 
این نماینده پارلمان با بی��ان اینکه دولت عماًل 
اقدام��ات الزم را برای تدارک اخ��راج نیروهای 
امریکایی از عراق آغاز کرده اس��ت، گفت:»سال 
میالدی جاری، ش��اهد پایان حض��ور نیروهای 
امریکایی در عراق به طور کل��ی خواهیم بود«. 
این عضو پارلم��ان عراق وق��وع درگیری میان 
نیروه��ای امریکایی و نیروه��ای عراقی را بعید 
دانست و ضمن هشدار هرگونه درگیری امریکا 
با نیروهای عراقی تأکید کرد:»امریکا به خوبی از 
خطر این اقدام برای هزاران س��ربازش در چند 
پایگاه موجود در عراق آگاه اس��ت«. فرماندهان 
حشدالش��عبی در هفته های اخیر بار     ها هشدار 
داده اند که اگر امریکا از طرح پارلمان عراق برای 
خروج از این کشور س��رپیچی کند، برای بیرون 
راندن اشغالگران به زور متوس��ل می شوند. در 
همین راس��تا، دیروز خبرگزاری فرانسه به نقل 
از ی��ک منبع امنیت��ی عراق گزارش داد:»س��ه 
موشک کاتیوشا در نزدیکی س��فارت امریکا در 
منطقه س��بز در مرکز بغداد اصابت کرد«. یک 
منبع امنیتی دیگر هم گفت:»اصابت موشک      ها 
منجر به خسارات مالی شده اما گزارشی از تلفات 
انسانی منتشر نشده است«. منابع پلیس عراق به 
خبرگزاری رویترز گفتند:»سه موشک از منطقه 
الزعفرانیه در خارج از بغداد شلیک شده بود که دو 
مورد آن به نزدیکی سفارت امریکا اصابت کرد«. 
این حمله چهارمین حمل��ه در نوع خود از زمان 
شهادت سردار قاسم سلیمانی،  فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس، نایب 
رئیس سازمان حشدالشعبی در حمله پهپادی 

امریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد است. 

توقف یک میدان نفتي و آتش زدن یک خط لوله

پروژه خرابکاری اعتراضات عراق به حوزه نفت کشیده شد 


