
برجام حکم محتضری را پیدا کرده که جرمی هانت، 
وزیر امور خارجه انگلیس ابراز امیدواری کرده که 
زنده بمان�د ولی محمدجواد ظری�ف، وزیر خارجه 
ایران در ب�دو ورود به نیوی�ورک مصرانه  گفته که 
اگر به چهار سال قبل برگردد حتماً باز هم برجام را 
امضا خواهد کرد، همان برجامي که این روزها حتي 
نتوانسته سفر او به مقر سازمان ملل را تسهیل کند. 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل گردهم 
آمدند تا در چهارمین سالگرد امضای توافق هسته ای 
با ایران، راهی برای حفظ آن و البته کاهش تنش    ها با 
ایران پیدا کنند. جرم��ی هانت، وزیر خارجه انگلیس 
دیروز پیش از ورود به نشست اتحادیه اروپا در بروکسل 
گفت که توافق هس��ته ای ایران هنوز به طور کامل از 
بین نرفته و ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا بتواند 
ایران را مجدداً به پایبندی کامل به بندهای برجام و 
زنده نگاه  داشتن توافق هسته ای مجاب کنند. هانت 
گفته که روزنه ای کوچک اما رو به بسته ش��دن برای 
بازگرداندن ای��ران به پایبندی کام��ل و نجات توافق 
هس��ته ای وجود دارد و برجام هنوز شکست نخورده 
است. او که در گفت وگویی کوتاه با خبرنگاران پیش 
از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا سخن می گفت، 
در پاسخ به این س��ؤال که آیا توافق هس��ته ای ایران 
را شکس��ت خورده می دانی��د، تصریح ک��رد: »خب، 
)برجام( هنوز نمرده است و ما کامالً متعهد هستیم که 
خاورمیانه )غرب آسیا( را غیرهسته ای نگاه داریم. اگر 
ایران به سالح اتمی دست یابد، دیگر کشورهای منطقه 
نیز به دنبال سالح اتمی می روند و این وضعیت بسیار 
بسیار خطرناکی خواهد بود.« هانت، شکست برجام 
را تهدیدی برای بش��ریت خوانده و گفته است: »من 
از مدیریت انگلی��س به همراه فرانس��ه و آلمان بهره 
می گی��رم، آنطور که ب��رای حفظ برج��ام از آن بهره 
گرفتم و برای ترغیب ایران برای بازگشت به پایبندی 
)به برجام( تالش می کنیم.«  دیگر مقام های اروپایی 
هم در مواضعی مشابه با وزیر خارجه انگلیس، از لزوم 
حفظ توافق هسته ای با ایران سخن گفتند. »ژان ایو 
لودریان « وزیر امور خارجه فرانسه ، گفته که اروپا باید 

در تالش برای حفظ برجام متحد باشد و اینکه تهران 
باید از تصمیم خود برای کاهش تعهداتش ذیل برجام 
بازگردد. لودریان تصمیم ایران برای کاهش تعهداتش 
ذیل برج��ام به دلیل خ��روج یک س��ال پیش دولت 
ترامپ از این توافق هسته ای را »یک پاسخ بد به یک 
تصمیم بد« خوانده و خواستار این شده که اروپایی     ها 
در خصوص این موضوع متحد باقی بمانند. همچنین 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، نشست جاری بروکسل را »طوالنی     ترین نشست 
شورای وزیران در پنج سال اخیر « خوانده که به گفته 
او با مبحث ایران آغاز  خواهد شد. موگرینی هم هدف 
اصلی نشست بروکسل را حفظ برجام خوانده است: 
»می خواهیم ببینیم که چط��ور می توان با همکاری 
کشورهای عضو و همچنین شرکای بین المللی خود، 
توافق هس��ته ای با ایران را حفظ کنیم و تمهیداتی را 
اجرا کنیم که ایران به پایبندی کامل به برجام بازگردد، 
همانگونه که آنها تا همین چند هفته و چند روز پیش 

]پایبند[ بودند.«
 اروپا نگران تحریم اینستکس

هنوز مشخص نیس��ت که اروپاییان قصد دارند برای 
باقی نگه داشتن ایران در برجام، چه راهکاری در پیش 
بگیرند ولی آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست، تهران 
امید چندانی به این ندارد که اروپاییان پیشنهاد قابل 
قبولی ارائه کنند. رویترز به نق��ل از مقامات اروپایی 
نوشت اگرچه وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای اعالم 
گام بعدی خود درباره توافق هسته ای با ایران گردهم 
می آیند اما نگران هستند که امریکا اینستکس را هم 
تحریم کند.  محمدجواد ظریف، وزی��ر امور خارجه 
ایران که از یک    شنبه شب سفری پرحاشیه به نیویورک 
را ش��روع کرده، تالش اروپا برای نگه داشتن برجام را 
»ادعا« خوانده و گفته که هنوز شاهد نبوده ایم برای 
حفظ برجام حاضر به س��رمایه گذاری باشند. ظریف 
می گوید: » اینکه ش��ما ابراز عالقه و اعالم اراده برای 
حفظ یک توافق بین المللی کنید با اینکه شما آمادگی 
داشته باشید سرمایه گذاری الزم را انجام دهید، تفاوت 
جدی دارد و اروپایی    ها هنوز این را نش��ان نداده اند.« 

 خبرنگاران از ظریف که تقریب��اً مصادف با چهارمین 
سالگرد امضای برجام به نیویورک رفته ، پرسیده اند، 
که آیا اگر به عقب برگردیم، شما باز هم برجام را امضا 
خواهید کرد، که او جواب داده است: »حتماً این کار 
را خواهیم کرد. « ظریف معتقد است که هدف اصلی  
برجام که خارج ک��ردن ایران از اجم��اع امنیتی بود، 
محقق شده و طرح رژیم صهیونیستی برای 40 سال 
گذشته که ایران را در اجماع امنیتی قرار بدهد را به هم 
ریخته است . ظریف می گوید: » به همین دلیل است 
که اسرائیل مهم  ترین مخالف برجام بوده و تندروهای 
امریکا نیز همین سیاس��ت را دنبال کردند.«  به گفته 
وزیر خارجه ایران »عهدشکنی امریکا منحصر به برجام 
نیست و تقریباً هر توافق بین المللی که وجود داشته 
حتی توافقاتی که به تأیید کنگره رس��یده مثل نفتا، 
یونسکو و...  که چندجانبه است را شکانده و اینکه برجام 
را نقض کرده نشانگر غیرقانونی بودن رژیم امریکاست 

نه ناکارآمد بودن برجام.«
پمپئو : دلیلی برای تردد ظریف وجود ندارد

در حالی که منابع امریکایی از چند هفته قبل گفته اند 
که تحریم وزیر خارجه ایران در دستور کار قرار گرفته ، 
رویترز دیروز همزم��ان با ورود ظری��ف به نیویورک 
گزارش کرد واش��نگتن با اعطای ویزا به محمدجواد 
ظریف برای شرکت در نشست هفته جاری سازمان 
ملل موافقت کرده است و مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا نیز آن را پذیرفته است. مایک پمپئو در این باره 
به واشنگتن پست گفته است:» ما بر اساس وظایفی که 
به موجب قوانین سازمان ملل داریم به ظریف و هیئت 
همراهش ویزا و اجازه س��فر به نیویورک داده ایم. اما 
باید بگویم که رفت و آمد آنها در نیویورک به ش��دت 
محدودیت دارد.«  وی گفت:»دیپلمات های امریکایی 
در تهران رفت و آمدی ندارند. بنابراین، از نظر ما دلیلی 
وجود ندارد که دیپلمات های ایرانی آزادانه در نیویورک 
تردد کنند. ما به وزیر خارجه ظریف و هیئت همراهش 
تمامی حقوقی را که آنها تحت توافقات سازمان ملل از 
آن برخوردارند، اعطا کرده ایم و چیزی بیش��تر از این 

نخواهد بود.« 

یک منبع آگاه امریکایی به رویترز گفته که واشنگتن 
فعالً تصمیم تحریم ظریف  را متوقف کرده است و قصد 
ندارد ظریف را در لیست سیاه قرار دهد. رویترز نوشت: 
»اگر پمپئو اعطای ویزای سفر به ظریف، دیپلمات و 
مذاکره کننده ارش��د ایران را رد می کرد می توانست 
نشانه ای از تالش امریکا برای بستن درهای دیپلماسی 

و منزوی کردن بیشتر ایران باشد.« 
برخی منابع از محدودیت های تردد ظریف در نیویورک 
خبر داده اند که سخنگوی وزارت خارجه آن را تأیید 
کرده ولی گفته که قطعاً اعمال محدودیت حضور در 
برخی خیابان های نیویورک تأثی��ری در برنامه های 
کاری ایشان ندارد. س��یدعباس موسوی  در پاسخ به 
س��ؤال ایرنا در خصوص اعالم محدودیت برای وزیر 
امور خارجه جمهوری اس��المی ایران در سفر کاری 
به نیویورک، افزود: همان طور ک��ه وزیر امور خارجه 
امریکا در مصاحبه ش��ان اعتراف کرد ناراحتی آنها از 
تأثیر گذاری س��فرهای کاری دکت��ر ظریف و حضور 
رسانه ای ایشان و اثری است که بر افکار عمومی امریکا 

و جهان می گذارد. 
محدوده اي که امریکا براي ت��ردد ظریف ایجاد کرده 
به محدوده شش چهارراه معروف است. سی ان ان در 
گزارشی صدور روادید برای سفر ظریف را با احتمال 
گشایش درهای دیپلماسی گره زده و نوشته که تمامی 
این موارد درحالی روی می دهد که تنش بین دو کشور 
تشدید می ش��ود، هرچند این سفر می تواند باعث باز 
شدن درهای احتمالی مذاکرات حاش��یه ای در این 

نشست در نیویورک شود. 
سی ان ان گزارش کرد وزیر خارجه ایران هنگام ورود 
به نیویورک به خبرنگاران گفته است:»دولت ترامپ 
در جامعه جهانی منزوی ش��ده است، ما این موضوع 
را در نشست شورای امنیت و ش��ورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دیدیم، همه آنها )نشست ها( 
به درخواس��ت امریکا بود و تمامی آنها با محکومیت 
سیاس��ت های یکجانبه گرایانه امریکا پای��ان یافت.  
زمان آن برای امریکا فرا رسیده تا بازگشت به اجماع 

بین المللی را آغاز کند.«
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حصار »شش چهارراه« نیویورک برای دیپلماسی ظریف!

رئیس جمه�ور    گزارش  یک  
امری�کا ب�ار دیگر 
زن ستیزی و در عین حال سفیدبرترپنداری خود 
را آش�کارا به نمایش گذاش�ت، آن ه�م با حمله 
توئیتری به چهار زن رنگین پوست نماینده کنگره 
و اینکه باید به » کثافت  خانه« های خود برگردند. 
البت�ه بیگانه س�تیزی ترامپ به همی�ن جا ختم 
نمی شود . پیرو این سیاست برخورد شدید ترامپ 
با مهاجران، مهاجران غیرقانونی همزمان با حمله 
مأموران اداره مهاجرت و گمرک امریکا به ۱۰ شهر 
این کشور، در حال ذخیره مواد غذایی هستند و 
قصد دارند ب�ا پرده ه�ای کش�یده و چراغ های 

خاموش در خانه های شان بمانند. 
 دونالد ترام��پ، در توئیتی علیه الکس��اندرا اوکازیو 
کورتز، ایلهان عمر، رش��یدا طلیب و آیانا پریسلی از 
جناح » پیشرو « حزب دموکرات در کنگره گفته که 
آنها » اصالتاً« از کش��ورهای دیگری آمده اند و بهتر 
است به کشورهای خود بازگردند و مشکالت آنجا را 
حل کنند. کشور   هایی که به ادعای ترامپ، دولت های 
» ناکارآمد، فاسد و فاجعه باری « دارند.  طلیب، متولد 
شهر دیترویت در ایالت میشیگان است. پریسلی در 
شهر سینسیناتی در ایالت اوهایو به دنیا آمده است. 
اوکازیو کورتز هم همشهری رئیس جمهور از نیویورک 
است.  فقط ایلهان عمر است که در این جمع متولد 
کشور دیگری است. او در سومالی به دنیا آمده و در 
جریان جنگ های داخلی این کشور با خانواده اش به 

امریکا پناهنده شده است.
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور امری��کا در پیامی 
توئیتری نوشت: خیلی جالب است که زنان دموکرات 
» پیشرو « کنگره که اصالتاً از کشور   هایی آمده اند که 

دولت های شان یک فاجعه کامل هستند و بدتر آنکه 
اکثر آنها فاس��د   ترین و بی کفایت    تری��ن دولت های 
جهانند )اگر اصاًل دولتی فعال داش��ته باشند( حاال 
با صدای بلن��د و لحن��ی تهاجمی به م��ردم امریکا 
که بزرگ تری��ن و قدرتمند   ترین مل��ت روی زمین 
هس��تند، می گویند دولت ما چگونه باید اداره شود.  
ترامپ در ادامه نوشت: چرا به جاهای درب و داغون 
و پر از کثافت��ی که از آن آمده ان��د برنمی گردند و به 
درس��ت کردن آنها کمک نمی کنند؟ بعد برگردند 
و به ما نش��ان دهند چطور ای��ن کار را کرده اند! این 
جا   ها )کشورها( بدجوری به کمک شما نیاز دارند اما 
نمی توانید به اندازه کافی سریع از کشور خارج شوید. 
ترامپ در ادامه البته نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان را از حمالت خود بی نصیب نگذاش��ته و 
نوشته است : مطمئنم نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا خیلی خوش��حال می ش��ود که 
س��ریعاً هماهنگی های س��فر مجانی را انجام دهد.  
چهار نماینده مورد اش��اره ترامپ برای نخستین بار 
در س��ال ۲0۱۸ به س��مت خود انتخاب شدند و در 
انتقاد از ترامپ گوی سبقت را از هم حزبی های خود 
هم ربوده اند. آنها با جناح اهل مسامحه دموکرات به 
رهبری نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان هم 
اختالف نظر اساسی دارند؛ اختالفاتی که با نگاهی به 
حس��اب های توئیتری این نمایندگان و همین طور 

سخنرانی های شان به وضوح دیده می شود. 
نمایندگانی که هدف حمله دونالد ترامپ بودند، زنانی 
هستند که سفیدپوست به حساب نمی آیند. یکی از 
آنها تبار فلسطینی دارد، یکی التین تبار است، یکی 
از سومالی آمده و دیگری سیاه پوست است.  به این 
ترتیب اختالفات بخش ه��ای مصالحه جوي حزب 

رقیب در برابر بخش ه��ای رادیکال تر آن فرصتی را 
برای رئیس جمهور امریکا فراهم کرده تا تحریک طرف 

مقابل و تشدید اختالفات مخالفان را دامن بزند .
انتقاد درون حزبی دموکرات های رادیکال تر به پلوسی 
بعد از آن شدت گرفت که پلوسی برای بهبود وضع 
پناهجویان و مهاجران در ش��هرهای مرزی امریکا 
راضی به اختصاص بودجه ش��د ؛ امری که سبب شد 
اعتراضات چهار نماینده مذک��ور که نقش محوری 
در انتقاد از سیاس��ت های مهاجرتی ترامپ دارند و 
معتقدند زندان های مهاجران باید برچیده ش��وند و 
نه اینکه پول بیش��تری بگیرند، شدت بگیرد. بماند 
که این چه��ار نماینده از چهره ه��ای کلیدی جناح 
چپ حزب برای پیش��برد طرح اس��تیضاح ترامپ 
به حس��اب می آیند. دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا، یک روز پس از انتش��ار سخنان نژادپرستانه 
علیه چهار نماینده زن رنگین پوست کنگره که عضو 
حزب دموکرات نیز هستند، تالش کرد برای فرار از 
عواقب اظهاراتش، دلیل تراشی کند.  به نوشته روزنامه 
ایندیپندنت، او روز دو   شنبه در توجیه لحن تنفرآمیز 
و نژادپرستانه اش گفت: »بسیار ناراحتم که می بینم 
دموکرات  ها از کس��انی حمایت می کنند که درباره 
کش��ورمان بس��یار بد صحبت می کنند و به  عالوه، 
کسانی که با شوری مهارگسیخته و واقعی، از اسرائیل 
متنفر هستند.«  ترامپ گفت:  »نباید اجازه داد لحن 
زننده و چیزهای وحشتناکی که درباره ایاالت متحده 
می گویند بی جواب بماند.« وی اف��زود: »اگر حزب 
دموکرات  می خواهد به چنین رفتارهای شرم آوری 
ادامه دهد، آن وقت بیشتر از قبل مشتاق خواهیم بود 
سال ۲0۲0 شما را پای صندوق رأی مالقات کنیم.« 
وی همچنین در حساب توئیتری خود نوشت:  »چه 

زمانی این زنان چپ گرای افراطی کنگره از کشور ما، 
مردم اسرائیل و حتی دفتر ریاست جمهوری، به خاطر 
لحن غلطی که استفاده کردند و چیزهای وحشتناکی 
که گفتند عذرخواهی می کنند. مردم زیادی از آنها 
و اعمال وحشتناک و زننده ای که دارند خشمگین 

هستند.«
  پلوسي: عظمت یعني سفید کردن امریکا؟!

تع��داد زی��ادی از کاندیداهای دموک��رات انتخابات 
ریاس��ت جمهوری از جمله »برنی سندرز«، »کاماال 
هریس« و »الیزابت وارن«، ترامپ را به نژادپرس��تی 
متهم و رفتار و س��خنان تبعیض آمیز وی را محکوم 
کردند.  جو بایدن  که طبق نظرسنجی    ها شانس خوبی 
برای پی��روزی در انتخابات پیش رو دارد در پاس��خ 
به این اظهارات ترامپ، در توئیتر نوش��ت: »بگذارید 
شفاف بگویم: نژادپرس��تی و دیگرهراسی در امریکا 
جایی ندارد.« اما رشیدا طلیب در پاسخ توئیت های 
ترامپ باز هم بر لزوم  استیضاح  تأکید کرد. الکساندرا 
اوکازیو کورتز هم در چهار توئی��ت به مصاف ترامپ 
رفته و خطاب به او نوشته » تو عصبانی هستی « دلیل 
عصبانیت را هم این طور شرح داده که ترامپ نمی تواند 
بپذیرد زنانی مثل او، ایلهان عمر، رشیدا طلیب و آیانا 
پریسلی نماینده مجلس هستند. او ادامه داده: » بیش 
از آنکه نمی توانی امریکایی را تصور کنی که به ما رأی 
داده، نمی توانی بپذیری که ما از تو واهمه ای نداریم.«

نانس��ی پلوس��ی، رئیس مجلس نماین��دگان، در 
توئیتی به ه��واداری از همکارانش نوش��ته اس��ت: 
» وقتی رئیس جمه��ور امریکا از چه��ار نماینده زن 
مجلس می خواهد که به کشورهای شان بازگردند، 
به ما نش��ان می دهد که برنامه اش برای بازگرداندن 
عظمت به امریکا، سفید کردن دوباره این کشور بوده 
است.« پلوسی نوش��ته که تنوع نژادی، نقطه قوت 
امریکاست و در توئیتی دیگر گفته های ترامپ را از سر 

» بیگانه ستیزی « خوانده است. 
ایلهان عمر در توئیتر نوشته اس��ت که ترامپ از این 
» عصبانی « است که افرادی مانند او در کنگره هستند 

که ضد فکرهای » پر از نفرت « او می جنگند. 
 مهاجران مخفی شده در خانه

گروه » ائتالف مهاجران « اظهار کرده اس��ت، پس از 
آنکه مأموران اداره مهاج��رت و گمرک در نزدیکی 
فرودگاه بین المللی میامی دیده شده اند، مهاجران 
در خانه های شان پناه گرفته اند اما هیچ دستگیری ای 
گزارش نشده اس��ت.  به گزارش ایسنا، این گروه در 
فیس بوک نوشت: آنان مواد غذایی ذخیره می کنند 
و قصد دارن��د با پرده های کش��یده و چراغ خاموش 
در خانه های ش��ان بمانند. برخی هم به سر کار خود 
نمی روند و در خان��ه مانده اند.  به گ��زارش روزنامه 
دیلی میل، » شبکه واکنش سریع کلرادو « که فعاالن 
مهاجرتی آن را تش��کیل داده اند نیز اظهار کرده که 
گزارش های تأیید نشده ای از دستگیری سه تن در 

شهر دنور وجود دارد. 
در همین حال، دهها کلیس��ا در لس آنجلس اعالم 
کرده اند که به خانواده های مهاجران پناه می دهند. 
به گفته یکی از مقامات آگاه از فعالیت های کلیساها، 
میزان مشارکت کلیسا   ها به بیشترین حد خود رسیده 
که نشانگر خشم روزافزون از اقدامات دولت در زمینه 

مهار است. 

  گزارش  2

کارزار انتخاباتی ترامپ
 با رگه نژادپرستانه

رویه عمومی دونالد ترامپ طی این قریب به سه سال از ریاست جمهوری اش 
بر مبنای تنش آفرینی چه در عرصه بین الملل و چه در داخل کشور بوده که 
جدید    ترین مورد از این رویه با دو پیام توئیتری او در روز یک     شنبه اتفاق افتاد. او 
در پیام نخست به نمایندگان دموکرات به اصطالح »پیشرو« در کنگره امریکا 
اشاره کرد که به گفته او از کشور    هایی به امریکا آمده اند که نسبت به هر جای 
دیگری در دنیا گرفتار مصیبت، فساد و نادانی هستند و در پیام بعدی می گوید 
این نمایندگان می خواهند به ملت ما بگویند که دولت را چگونه اداره کند و 
می پرسد که چرا به کشورهای پر جرم و جنایت خود برنمی گردند تا مشکالت 
آنجا را حل کنند و به  امریکا نگویند که چطور خود را اداره کند. هیچ ش��کی 
نیس��ت که منظور ترامپ چهار نماینده کنگره از حزب دموکرات به نام های 
آیانا پریسلی، الکساندریا اوکاسیو کورتز، رش��یده طلیب و ایلهان عمر است 
که در انتخابات میان دوره ای اخیر وارد کنگره شده اند.  این نماینده     ها وجوه 
مشترک بسیاری دارند از جمله اینکه نسبت به بدنه میانه رو حزب دموکرات، 
ایده های ترقی خواهانه ای دارند، به نوعی طیف رنگین پوست جامعه امریکایی 
را نمایندگی می کنند و اصالتی غیرامریکایی دارند، هرچند که به غیر از ایلهان 
عمر، مابقی متولد امریکا هستند.  به این جهت است که ملقب به پیشرو شده اند 
و در این مدت کوتاه از حضورشان در مجلس نمایندگان از جدی     ترین افراد 
در جبهه دموکرات علیه ترامپ بوده اند چنان که حاال هم مصر به استیضاح او 
هستند. شاید همین اصرار آنها است که در نهایت خشم ترامپ را به آن حدی 
رسانده که این نوع پیام های توئیتری نژادپرستانه را منتشر کند چنان که او در 
اواخر ماه مه جلسه کاری با نانسی پلوسی، رهبر دموکرات مجلس نمایندگان، 
را نیمه کاره ر    ها کرد چون موضوع استیضاحش مطرح شده بود و پلوسی آن 
موقع چنان متعجب شده بود که گفت برای عاقبت به خیر شدن کشورش دعا 
می کند. در هر صورت، این دو پیام توئیتری می تواند به نوعی اقدام تالفی جویانه 
ترامپ علیه چهار نماینده ای در کنگره باشد که بیش از هر نماینده دیگری به 
او تاخته اند اما با وجود این دالیل دیگری هم می توان بیان کرد که جدی تر از 

این و مربوط به انتخابات سال آینده می شوند. 
یک دلیل در وجود شکافی بین این طیف از نمایندگان پیشرو با بدنه حزب 
دموکرات است. این طیف بیش��تر متمایل به جناح چپ و حتی چپ تندرو 
هستند که با پلوس��ی و دیگر دموکرات های میانه رو در مجلس نمایندگان 
اختالف نظر داشتند و به خصوص بر س��ر موضوع استیضاح حرف پلوسی را 
گوش نمی کردند. می توان گفت که ترامپ با توجه به این شکاف آن پیام     ها را 
منتشر کرده به این امید که فاصله بین دو سوی شکاف در حزب دموکرات را 
عمیق تر کرده باشد. این تاکتیک او می تواند شبیه اتفاقی باشد که در انتخابات 
قبل و بین هیالری کلینتون و برنی س��ندرز پیش آمد به نحوی که کودتای 
درون حزبی دموکرات  ها علیه سندرز در نهایت به ضرر آنها و به نفع ترامپ تمام 
شد. شاید به نظر برسد که این تاکتیک ترامپ آن قدر ضعیف است که نتیجه ای 
نخواهد داد اما واکنش     ها از سوی دموکرات  ها نشان می دهد که برخی دست کم 
حاضر نشده اند نژادپرستانه بودن آن پیام     ها را تأیید کنند. واکنش نرم این طیف 
می تواند نقطه شروع تنش درون حزبی باش��د که ترامپ آرزوی آن را دارد. از 
سوی دیگر، پیام های نژادپرستانه ترامپ هرچند که تکراری نیست و در جریان 
کارزار انتخاباتی دوره قبل هم از سوی او دیده شد اما این لحن تند و تیز و شروع 
زودهنگام این نوع پیام     ها خبر از تغییر لحن تبلیغاتی ترامپ در روز    ها و ماه های 
آینده می دهد. در واقع، ترامپ نتوانست با س��اختن دیوار مرزی قشر هوادار 
سفید پوست خود را راضی کند که به شدت تمایالت نژادپرستانه دارند و به 
شدت نیاز به رأی آنها در انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0 دارد. او برای جبران 
این مشکل از حاال بر طبل نژادپرستی می کوبد تا این قشر را از خود راضی کرده 
باشد و برای این کار اهداف حمالت خود را هم تعیین کرده است. نکته جالب 
اینجا است که این اهداف عالوه بر رنگین پوست بودن یا اصالت خارجی داشتن، 
زن هستند و حمالت او به آنها مطلوب همان مردان سفید نژادپرستی است که 
به شدت زن ستیز نیز هستند. به این ترتیب، ترامپ با انتشار این دو پیام مسیر 
انتخاباتی خود را بنابر رویکردی نژادپرستانه تعریف کرده و به همین جهت هم 

باید انتظار پیام     ها و اظهاراتی شدیدتر از این را از او داشت. 

۱5

طرح فرابرجامی فرانسه 
برای نجات برجام 

دول�ت فرانس�ه ب�رای نج�ات برج�ام طرح�ی را پیش�نهاد داده 
اس�ت ک�ه بی�ش از آنک�ه ب�ر مس�ائل هس�ته ای متمرک�ز باش�د، بر 
گفت وگ�و ب�ر س�ر مس�ائل منطق�ه ای مث�ل کاه�ش حض�ور ای�ران 
در س�وریه و کاه�ش حمای�ت از گروه ه�ای مقاوم�ت تأکی�د دارد. 
در شرایطی که مقامات ایرانی بار  ها تأکید کرده اند که برجام تنها به مسئله 
هسته ای ایران مربوط است، مقامات اروپایی همچنان تالش می کنند دیگر 
مسائل منطقه ای را نیز در مذاکرات احتمالی در آینده بگنجانند. منابعی در 
وزارت خارجه فرانسه دیروز مفادی از محتوای طرح این کشور در خصوص 
کاهش تنش میان ایران و امری��کا را که در برخی موارد با خواس��ته های 
دوازده گانه وزیر خارجه امریکا از ایران شباهت دارد، شرح دادند. این منابع 
به شبکه المیادین گفتند که تاکنون کشورهای ایران و امریکا در خصوص 
ابتکار عمل فرانسه هیچ نرمشی را نشان نداده و در این خصوص هیچ گام رو 
به جلویی نیز برداشته نشده  است. با این حال آنها مدعی شدند که در جریان 
سفر مشاور رئیس جمهور فرانسه به تهران، مسئوالن ایرانی، فرانسه را برای 
پیگیری تالش هایش در جهت اجرای مفاد توافق هسته ای تشویق کرده اند 
اما مشاور امانوئل ماکرون هیچ پاسخی مثبت یا منفی در خصوص مفاد طرح 
فرانسه از سوی مسئوالن ایرانی دریافت نکرده است. این منابع در خصوص 
گام اول این طرح گفتند که »در این مرحله ایران و امریکا باید به تاریخ پیش 
از دوم ماه می، یعنی به پیش از پایان معافیت ه��ای تحریمی بازگردند«. 
طبق این طرح ایران نیز باید فوراً تمامی اقدامات خود را در خصوص کاهش 
تعهداتش به توافق هسته ای متوقف کرده و به پیش از این اقدامات بازگردد 
و همچنین باید در خصوص نقش خود در خاورمیان��ه تغییراتی دهد و از 
گروه های عراقی بخواهد آنچه تحریک امریکایی   ها در این کشور خوانده شده 
را متوقف کنند. همچنین طرح فرانسه از ایران می خواهد گروه های مقاومت 
از جمله حزب  اهلل لبنان، حضور خود را در سوریه کاهش دهند و انصاراهلل 
یمن نیز حمالت موشکی و پهپادی را به عربستان متوقف کند. طرح فرانسه 
که بیش از مسئله هسته ای، بر مسائل منطقه ای تأکید دارد، در حالی است 
که مقامات تهران بار  ها اعالم کرده اند که هیچ مفادی بر برجام اضافه و یا از آن 
کم نخواهد شد. همچنین ایرانی  ها تأکید کرده اند که درباره مسائل منطقه ای 

و برنامه موشکی مذاکره نخواهند کرد. 

سیستم راداری اسرائیل 
در مرزهای غزه نصب شد 

به دنب�ال افزایش جن�گ لفظی بین مقام�ات تل آوی�و و رهبران 
گروه ه�ای مقاوم�ت فلس�طینی، رژیم صهیونیس�تی سیس�تم 
راداری جدی�دی را در مرزه�ای خ�ود با ن�وار غزه مس�تقر کرد. 
پس از هشدار گروه های فلسطینی در نوار غزه به پاسخ قاطع به تهدیدات 
از سوی رژیم صهیونیستی، مقامات صهیونیس��تی تدابیر امنیتی را در 
غزه تش��دید کرده اند. به گزارش شبکه روس��یا الیوم، تل آویو سیستم 
راداری جدید ساخت شرکت اسرائیلی » Elta « را در مرزهای مشترک 
با نوار غزه و مش��خصاً در ش��رق اردوگاه آوارگان » البریج « مستقر کرد. 
رسانه     های  صهیونیستی اعالم کردند که مأموریت سیستم راداری جدید 
کشف و شناسایی مکان های استقرار موشک ها، سالح های توپخانه ای 
و خمپاره     ها اس��ت که از نوار غزه شلیک می شوند و همچنین شناسایی 
منبع و موقعیت اهداف هوایی نزدیک، دیگر مأموریت این سیستم است. 
با توجه به شلیک صد    ها و شاید هزاران موشک و راکت از نوار غزه به داخل 
اراضی اشغالی استقرار چنین سیس��تم راداری نظامی بسیار دیرهنگام 
به نظر می رسد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی چند 
روز پیش در س��خنانی مدعی شد که ارتش اس��رائیل به دور از هرگونه 
تبلیغات انتخاباتی خود را برای عملیات نظامی مهم و گسترده علیه غزه 
آماده می کند. نتانیاهو مدعی شد که »آرام سازی اوضاع در غزه را ترجیح 
می دهد اما همچنان به آماده سازی خود برای عملیات نظامی علیه غزه 
نیز ادامه می دهد«. تهدیدات از سوی نتانیاهو علیه غزه در شرایطی است 
که او در جنگ های پیش��ین علیه غزه به دلیل قدرت نظامی گروه های 
مقاومت، به طرف های منطقه ای برای برقراری آتش بس متوسل شده 
بود. در درگیری اخیر بین فلس��طینی    ها و ارتش اس��رائیل، در مدت دو 
روز بیش از 700 موش��ک از غزه به سمت سرزمین های اشغالی شلیک 
و سبب شد شهرک نشینان صهیونیس��ت برای در امان ماندن از دست 
موشک های مقاومت به پناهگاه    ها بروند. مقامات صهیونیستی در ماه های 
اخیر با اعتراف به توانمندی موشکی گروه های مقاومت فلسطین، از این 
مسئله ابراز نگرانی کرده اند. جنبش حماس روز یک    شنبه در بیانیه ای در 
واکنش به تهدیدات نتانیاهو، تأکید کرد که صبر نیروهای مقاومت در برابر 
سهل انگاری رژیم صهیونیستی در اجرای توافق آتش بس در حال پایان 
است. حماس هشدار داده است:»ما در آستانه انفجار قرار داریم، اما این 
انفجار در نوار غزه نخواهد بود، بلکه در کرانه اشغالی باختری و خارج از 

این منطقه خواهد بود.«
از س��وی دیگر، پس از تحویل دو فروند جنگنده  » اف ۳۵ « امریکایی 
به رژیم صهیونیستی، اویر جندلمان، س��خنگوی بنیامین نتانیاهو در 
سخنانی اظهار کرد:»به نیروی هوایی اس��رائیل که دو فروند جنگنده 
رادارگریز جدی��د اف  ۳۵ را تحوی��ل گرفت، تبری��ک می گوییم. این 
جنگنده     ها انجام مأموریت های غیرقابل تصور در عمق اراضی » دشمن « 
بدون اطالع آن را برای مان فراهم می کند«. به گزارش روزنامه رأی الیوم، 
وی در صفحه اختصاصی خود در توئیتر نوشت:»نیروی هوایی اسرائیل 
پس از امریکا تنها نیروی هوایی است که این جنگنده های منحصر به فرد 
را در اختیار دارد«. ارتش رژیم صهیونیستی یک    شنبه شب اعالم کرد، 
امریکا دو جنگنده جدید اف۳۵ را به نیروی هوایی این رژیم تحویل داده 
است. بر اساس اعالم ارتش اسرائیل، هدف از خریداری این جنگنده های 
اف۳۵»حص��ول اطمینان از برت��ری هوایی در تمام��ی عملیات     ها در 
راستای تأمین امنیت اسرائیل بوده اس��ت«. امریکا بزرگ ترین حامی 
اسرائیل اس��ت و در دهه های گذش��ته تسلیحات پیش��رفته ای را به 

صهیونیست    ها برای تضمین امنیت شان ارسال کرده است. 

همکاری بحرین با القاعده
 برای ترور معارضان و عملیات در ایران

بر اس�اس گزارش های فاش شده، س�ازمان اطالعات بحرین برای 
حذف س�ران مخال�ف خ�ود و همچنین اج�رای عملی�ات داخل 
ایران با القاعده و گروهک »انصارالفرقان « همکاری کرده اس�ت. 
شبکه الجزیره یک   شنبه شب از یک طرح مخفیانه درباره همکاری سازمان 
اطالعات بحرین در سال ۲00۳ با س��ازمان تروریستی القاعده خبر داد که 
هدفش ترور رهبران معارض در این کشور و همچنین عملیات تروریستی در 
ایران بوده است. الجزیره در سلسله برنامه های »آنچه پنهان است، بزرگ تر 
است« از روابط محرمانه س��رویس اطالعات بحرین با سازمان تروریستی 
القاعده خبر داد که شامل شهادت های زنده و اسنادی متعلق به سال ۲0۱۱ 
بود. بر اس��اس این گزارش، س��ازمان اطالعات بحرین یکی از سرکردگان 
القاعده را برای تشکیل یک هسته ترور برای از بین بردن معارضان این کشور 
اجیر کرده است. سه مقام امنیتی این کشور نیز با مجوز مستقیم »حمد بن 
عیسی« ش��اه بحرین در این طرح مشارکت داش��ته اند. لیست ترور شامل 
رهبران سیاس��ی معارضان بحرینی و در رأس آنها »عبدالوهاب حسین« 
بوده است. این گزارش می گوید که شاه بحرین ش��خصاً مداخله کرده و از 
عربستان سعودی خواسته است که »محمد صالح« لیدر این تیم ترور که در 
ریاض زندانی بوده آزاد شود تا بحرین او را به خدمت بگیرد. محمد صالح از 
سران القاعده در این برنامه گفت:»شهادت خود را ثبت می کنیم تا به مثابه 
حفاظتی از ما در مقابل سیستم امنیت ملی بحرین باشد که ممکن است ما 
را فدا کند یا به ما تهمتی بزند. نیروهای امنیت کشور با من تماس گرفتند 
و گفتند که ش��اه از من می خواهد که با رافضی    ها و شیعیان مقابله و برخی 
سران معارضه و سرشناسان شیعه در بحرین را ترور کنم که مهم ترین شان 
عبدالوهاب حسین از معارضان است«. الجزیره در ادامه می گوید که پادشاهی 
بحرین گروهک انصار الفرقان را نیز به خدمت گرفته است تا به جاسوسی 
و عملیات در داخل خاک ایران مبادرت کند. اما نیروهای ایرانی »هش��ام 
البلوشی« را در سال ۲0۱۵ طی یک عملیات در جنوب شرق ایران کشتند. 
الجزیره گزارش داد که »تحقیقات انجام شده ثابت کرد که مقامات بحرین، 
هشام البلوشی ملقب به ابو فحص، را در سال ۲006 تهدید به بازداشت کرده 
و او را تحریک کرده اند که برادرش را آزاد می کنند سپس او را برای جاسوسی 
از گروهک جنداهلل و تصویربرداری از مقرهای نظامی مهم در تهران، به ایران 
اعزام کرده اند«. البلوشی در اعتراف ضبط شده در قبل از سال ۲0۱۵ گفته 
که دس��تگاه اطالعاتی ایران مأموریت او را کشف کرده و او نیز مجبور شده 
که به پاکستان فرار سپس به سفارت بحرین در اسالم آباد مراجعه و از آنان 
درخواس��ت کند که او را به منامه بازگردانند اما منامه کاری برای او نکرده 
و خودش به شیوه خودش به بحرین بازگشته اس��ت و به محض بازگشت 
بازداشت و برای بازجویی درباره اتفاقات رخ داده در ایران منتقل شده است. 

ترامپ به رنگین پوستان: 

چرا به »کثافت خانه« های خود  بازنمی گردید؟!

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

 اردوغان : اس400 خریدیم
 که مثل قطر و عراق نشویم

رجب طیب اردوغان گفته، قرارداد خرید اس400 از روسیه مهم  ترین توافقنامه 
تاریخ ترکیه است زیرا تولید مش��ترک این سامانه     ها را تضمین می کند. وی 
گفت، کشورش اس400 را برای جنگ نخریده بلکه برای حمایت از صلح و 
امنیت ملی اش خریداری کرده است. اردوغان همچنین افزود: ترکیه سامانه 
اس 400 را به طور کامل در آوریل ۲0۲0 تحوی��ل می گیرد. رئیس جمهور 
ترکیه نیاز کش��ورش به خرید س��امانه های اس 400 را به ل��زوم ممانعت از 
رویدادهای کشور    هایی نظیر کویت، قطر، عراق، سوریه، یمن و غیره نسبت 
داد و گفت: ترکیه با خرید اس  400 برای جنگ آماده نمی شود بلکه هدف از 
خرید این سامانه     ها تضمین امنیت و صلح کشورمان است، گام های دیگری هم 

برای بهبود توانمندی نظامی و دفاعی با همین دیدگاه داریم. 

استولتنبرگ: امنیت اروپا در خطر است
ینس استولتنبرگ، یک    شنبه در مطلبی برای فرانکفورتر آلگماینه نوشت: 
امنیت اروپا در معرض خطر قرار دارد مگر اینکه روسیه مسیر معتبری را 
که همان پیمان آی ان اف اس��ت، برگزیند. این پیمان که انواع تسلیحات 
هس��ته ای را ممنوع می کند، کمتر از یک ماه دیگر منقضی می شود.   به 
گزارش ایرنا، به گفته اس��تولتنبرگ، پیمان نیروهای هسته ای میان برد 
موسوم به آی ان اف، یکی از مهم  ترین دس��تاوردهای کنترل بین المللی 
تسلیحات است. اروپا نگران است سامانه های میان برد هسته ای برای نابودی 
شهرهای اروپایی و کشتن میلیون     ها تن ساخته شده باشند. با خالص شدن 
از شر این تسلیحات، جهان جای امن تری خواهد بود. استولتنبرگ تأکید 
کرد: اگر روسیه کوتاه نیاید، کمتر از یک ماه دیگر پیمانی که انواع تسلیحات 

هسته ای را ممنوع می کند، منقضی می شود. 


