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تصویر اولیه سیاست امریکا 
در قبال ایران

ش��اید بتوان گفت که رژیم صهیونیستی و سپس س��عودی و امارات، 
حساس   ترین رژیم   ها در قبال رویکرد رئیس جمهور جدید امریکا نسبت 
به ایران باشند. البته صهیونیست   ها از هر دو حزب و رؤسای جمهور آنها 
تا آخرین لحظه بهره برداری می کنند. ترامپ که واقعاً نگران جان و آینده 
خود در ایاالت متحده است، تنها می تواند از حمایت البی صهیونیستی 
تضمین دریافت کند و لذا در آخرین دستورات ریاستی یا دولتی ترامپ، 
تحریم های مضحک علیه ای��ران را پرتعداد می بینیم. بایدن هم که در 
سیر مبارزات انتخاباتی سخن از بازگشت به برجام گفته بود، موجبات 
نگرانی صهیونیست   ها را فراهم کرد و لذا دستگاه های سیاسی و نظامی 
رژیم صهیونیستی از مدتی قبل به دنبال تدوین سناریوی راهبردهای 
احتمالی بودند تا قبل از هر اقدام از سوی بایدن، دچار غافلگیری نشوند و 
دیدگاه های خود را با وی درمیان بگذارند تا شاید بر آن اثرگذار باشند. 
منابع اس��رائیلی چند روز قبل تأکید کردند که تی��م بایدن به مقامات 
صهیونیس��ت ابالغ کرده اند که راهبرد مذاکره و بازگش��ت به برجام را 
در قبال ایران دنبال می کنند. البته این رویکرد توسط چند اتاق فکر و 
اندیشکده امریکایی به بایدن پیشنهاد شده است و استدالل این است 
که با فعال شدن سیاست های جدید هس��ته ای از سوی ایران، امریکا و 
غرب در شرایط آچمز و بن بست قرار گرفته اند و رویکردهای قبلی آنها 
برای تکیه بر تحریم   ها و به گروگان گرفتن توان موشکی و نفوذ منطقه ای 
ایران غیر قابل اجراست و ایران با رویکرد خود، به استراتژی کشورهای 
غربی حمله کرده و آن را به حاشیه برده است. دلیل آن است که اگر در 
زمان بندی اعالمی از سوی ایران، برای حذف و برداشتن تحریم   ها اقدام 
نکنند، اقدامات ایران، از یک سو دست ایران را در متغیرهای هسته ای پر 
می کند و از سوی دیگر، کارت فشار و مذاکره غربی که در اهرم تحریم 
نمایان بود، آثار خود را از دس��ت داده و بازی 10ساله را خواهند باخت. 
به ویژه اینکه سیاس��ت های اقتصادی در ایران موجب شده از تحریم    ها 
عبور کنند و دولت جدید در ایران نیز، امیدهای سازش پنهانی را از آنها 
خواهد گرفت. لذا هم بازگشت به برجام و هم اصرار بر درخواست های 
فرابرجامی برای غرب فاقد کارکرد   می شود. بدین سبب اندیشکده های 
امریکایی توصیه می کنند، نوعی نرمش و امتیازدهی محدود به ایران به 
نحوی که در رقابت های انتخاباتی ایران نیز موجب تقویت غربزده    ها شود، 
ضروری است و مقدمه ای برای مذاکره قبل از بازگشت به برجام خواهد 
بود. این تصمیم امریکایی، صهیونیست    ها را تحریک  کرده تا در محتوای 
هر میزان امتیازدهی و محتوای مذاکره با ای��ران، از قافله عقب نمانند 
ودیدگاه های خود را در سناریوی رفتاری امریکا بگنجانند. این تصویر 
اولیه از راهبرد جدید امریکا در قبال ایران برای صهیونیست     ها که فقط 
فشار حداکثری را از 10 سال قبل توصیه کرده اند و همچنین کشورهای 
عربی که با سازش با صهیونیست ها، کرنش نموده اند، نامطلوب است، 
خصوصا اینکه بایدن در ریل گذاری سیاست ترامپ برای غرب آسیا یا در 
قبال کشورهای این منطقه، حرکت نخواهد کرد و تیم سیاست خارجی او 
نیز از یک سو در چارچوب رویکردهای اوباما برنامه ریزی کرده و از سوی 
دیگر اولویت های جهانی خود را با برجستگی بیشتری به چین و روسیه 

داده و برای کاهش حضور در غرب  آسیا آماده خواهد شد. 
برای بایدن و تیم سیاست خارجی و امنیتی وی، که کاهش حضور منطقه ای 
را دنبال می کنند و ناچار هستند قدرت منطقه ای ایران را بپذیرند، حرکت 
در جهت نوعی توافق در الگوی نظم منطقه ای و موازنه قدرت نسبی، حائز 
اهمیت است و سازوکار آن را در استحکام بخشیدن به ائتالف و محورسازی 

صهیو-عربی برای موازنه سازی و نه برای جنگ می دانند. 
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  عمران خان:  وص�ل کردن القاعده به ای�ران  برای انتخابات 
است

نخست وزیر پاکستان گفته که اتهام زنی مقامات امریکا به ایران درباره 
حمایت از القاعده، تنها با هدف جلب رضایت و خشنودی اسرائیل انجام 
می ش��ود. به گزارش فارس، »عمران خان « گفته ک��ه پمپئو به پایان 
خط رسیده و مهلت دولت فعلی در امریکا تمام شده اما این اظهارات و 
اقدامات، خطرناک است. نخست وزیر پاکستان تصریح کرد: شاید هم 
این سخنان پمپئو در راستای کاندیداتوری وی برای انتخابات 2024 

امریکا باشد که می خواهد حمایت البی صهیونیست     ها را جلب کند. 
-----------------------------------------------------

  ناتو : خروج روسیه ثبات اروپا-آتالنتیک را کاهش داد
ناتو واکنشی انفعالی به تصمیم روسیه برای خروج از پیمان آسمان های 
باز نشان داد و گفت که اجرای گزینشی این تعهدات، سهم این پیمان 
مهم در امنیت و ثبات در منطقه اروپا-آتالنتیک را تضعیف کرده است. 
در بیانیه ناتو آمده است: »همه متحدان ناتو همچنان به کنترل مؤثر و 
بین المللی تسلیحات، خلع سالح و منع اشاعه تسلیحات متعهد هستند 
که برای امنیت ما ضروری اس��ت. ما همچنین از گفت وگوی شورای 
ناتو-روسیه برای کاهش خطرات و شفافیت استقبال می کنیم. مسکو با 
اجرای گزینشی این تعهدات، سهم این پیمان مهم در امنیت و ثبات در 

منطقه اروپا-آتالنتیک را تضعیف کرده است.«
-----------------------------------------------------

  تعطیلی مساجد فرانسه با پوشش مبارزه با افراط
»ژرالد دارمانن«، وزیر کش��ور فرانس��ه در توئیتی گفت: در راس��تای 
دستورات رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه ما اقدامات جدی را علیه 
افراط گرایی اس��المی اتخاذ می کنیم. از 1۸ م��کان عبادتی که تحت 
نظارت ویژه قرار داشتند ۹ مکان به درخواست من بسته شدند. براساس 
گزارش روزنامه » فیگارو « فرانسه پس از ماجرای سربریدن معلم تاریخ 
یک مدرسه راهنمایی در حومه پاریس کمپین خود علیه افراط گرایی 

را افزایش داده است. 
-----------------------------------------------------

  توافق اولیه برای حل مناقشه لیبی
نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در لیبی از توافق طرف های درگیر در 
لیبی بر سر انتخاب کابینه موقت خبر داد. ظاهراً استفانی ویلیامز موفق شده 
یک توافق اولیه درباره مکانیزم انتخاب قوه مجریه موقت از کمیته مشورتی 
لیبی به دست آورد. این قوه مجریه مسئولیت برگزاری انتخابات سراسری را 
برعهده خواهد داشت که قرار است 24دسامبر 2021 برگزار شود. البته این 
توافق نهایی نیست و نیاز به موافقت و تصویب از سوی مجمع گفت وگوی 
ملی لیبی دارد که به همین منظور امروز نشست خواهد داشت ولی سازمان 
ملل می گوید این توافقنامه »بهترین سازش ممکن« در مورد مناقشه لیبی 
است. به گزارش ش��بکه المیادین، طبق این مکانیزم، تمامی هیئت های 
انتخابی که نماینده مناطق شرق، غرب و جنوب لیبی هستند براساس اصل 
موافقت و انتخاب ۷0 درصد، موظف هستند نماینده خود را برای شورای 
ریاستی نامزد کنند، در صورت عدم امکان، لیست     ها از همه مناطق تشکیل 
می شوند. امریکا از پیشرفت حاصل ش��ده توسط کمیته مشورتی مجمع 

مذاکرات سیاسی لیبی به سوي انتخاب قوه مقننه موقت استقبال کرد. 
-----------------------------------------------------

  ترکیه: صرف نظر از اس-400     مشکل ساز است
وزیر دفاع ترکیه گفته برای آنکارا بس��یار مشکل ساز است که از خرید 
جنگنده های اس-400 روس��ی صرف نظر کند اما ابراز امیدوای کرد 
که این مناقشه با امریکا را بتوان از طریق گفت وگو حل و فصل کرد. به 
گزارش آسوشیتدپرس، خلوصی آکار گفته که کشورش با روسیه برای 
تحویل گرفتن بخش دوم از س��امانه های دفاع موشکی اس-400 در 
حال گفت وگو است و به خبرنگاران در آنکارا گفته که ما از امریکا دعوت 

می کنیم تا خودش را از زبان تهدید نظیر وضع تحریم دور کند. 

امریکا رژیم صهیونیستی را تحت پوشش سنتکام قرار داد 

هدیه دقیقه نودی ترامپ به تل آویو 
دونالد ترامپ در تکمیل حلقه عادی س�ازی روابط اعراب با رژیم 
صهیونیس�تی و در راس�تای تقویت عمال منطق�ه ای، در آخرین 
روزه�ای کاری خود در کاخ س�فید، ای�ن رژیم را تحت پوش�ش 
فرماندهی مرکزی خود در خاورمیانه )سنتکام( قرار داد تا کمربند 
امنیتی تل آوی�و بیش از هر زم�ان دیگری تقویت ش�ود؛ اقدامی 
که به گفته صهیونیس�ت    ها همکاری میان ارتش های اس�رائیل و 
امری�کا را در مواجهه با چالش ه�ای منطق�ه ای افزایش می دهد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که از زمان روی کار آمدنش هر آنچه 
در توان داشت برای تقویت جایگاه سیاسی رژیم صهیونیستی در منطقه 
انجام داد، تا آخرین لحظات حضورش در کاخ سفید دست از تالش برای 
خدمت به منافع صهیونیست    ها برنداش��ته و در کنار اقدامات سیاسی، 
امتیازات امنیتی ویژه ای را نیز به صهیونیس��ت    ها اعطا کرده اس��ت. در 
اقدام دیگری از س��ازش میان رژیم صهیونیستی و کش��ورهای عربی، 
وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( روز      شنبه اعالم کرد که متحد نزدیک خود 
یعنی اسرائیل را در منطقه تحت پوشش فرماندهی مرکزی خاورمیانه 
)سنتکام( قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنتاگون در بیانیه ای 
گفت : »تعامالت نظامی امریکا با اسرائیل دیگر توسط فرماندهی اروپا انجام 
نمی شود. « پنتاگون نوشت: » ما مرز    هایی را ایجاد می کنیم تا بهتر خطرات 
را کاهش دهیم و از منافع امریکا و ش��رکا حفاظت کنیم. « در ادامه این 
بیانیه آمده است: »کاهش تنش     ها میان اسرائیل و همسایگان عربی اش بر 
مبنای » توافقات ابراهیم « فرصت استراتژیکی را برای امریکا فراهم کرده 
تا از شرکای کلیدی علیه تهدیدات مشترک در خاورمیانه حمایت کند.« 
پنتاگون در ادامه این بیانیه گفت: »اسرائیل یکی از شرکای استراتژیک 
مهم برای امریکاس��ت و این اقدام فرصت های بیشتری برای همکاری 
با ش��رکای فرماندهی مرکزی مان به وجود خواهد آورد و در عین حال 
همکاری قوی میان اسرائیل و متحدان اروپایی مان را حفظ می کند.«رژیم 
صهیونیستی تاکنون تحت پوشش فرماندهی اروپایی امریکا قرار داشت و 
برای مستحکم کردن عادی سازی روابط اعراب با این رژیم، پس از این در 
چارچوب امنیتی خاورمیانه نقش آفرینی خواهد کرد. قراردادن تل آویو 
تحت پوشش سنتکام، همکاری امنیتی با امریکا در خصوص موضوعات 
منطقه ای را آسان  تر می کند و مقامات نظامی اسرائیلی را به مقامات نظامی 
کشورهای حوزه خلیج فارس نزدیک  تر می کند. امریکا که در سال های 
اخیر سیاست کاهش حضور خود در خاورمیانه و تمرکز بر شرق آسیا با 
هدف مقابله با سیاست های جهانی چین را دنبال می کند، درصدد است با 
سپردن تعهدات خود به متحدان عربی و اسرائیلی، از بار هزینه های خود 
در منطقه بکاهد و این امر با نزدیکی بیشتر اعراب با تل آویو فراهم شده 
است. برنامه جدید واشنگتن ارتباطات نظامی و امنیتی اعراب و اسرائیل را 
تقویت خواهد کرد. این اقدام در ادامه سیاست های فشار حداکثری دونالد 
ترامپ برای ائتالف س��ازی منطقه ای علیه ایران است تا کمربند امنیت 
متحدانش را ارتقا دهد. اقدام جدید واشنگتن نوعی سیاست دو ستونه 
عبری- عربی است که به ادعای امریکایی    ها می تواند امنیت خاورمیانه 

را باثبات تر کند.  
همزمان با سیاس��ت های امریکا برای متحد کردن ازناب��ش در منطقه، 
رس��انه های صهیونیس��تی از آمادگی نظامی ای��ران در مقابل تحرکات 
واش��نگتن غافل نمانده اند.  روزنامه »جروزالم پس��ت « روز یک    شنبه در 
یادداشتی به بررسی رزمایش گسترده موشکی »پیامبر اعظم )ص( 1۵« 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی پرداخت و نوشت :»این رزمایش حامل پیام 

صریحی به امریکا، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس است.« 
 استقبال صهیونیست    ها و واکنش حماس 

مقامات صهیونیستی که حضور ترامپ در رأس قدرت امریکا را تضمینی 
برای پیشبرد اهداف مخرب خود در منطقه می دیدند، از سیاست های 
دقیقه نودی ترامپ به نفع خودش��ان اس��تقبال کرده ان��د. به گزارش 
خبرگزاری معا، بنی گانتس، رهبر حزب آبی - سفید روز      شنبه در توئیتی 
درباره تصمیم واشنگتن مبنی بر الحاق رژیم صهیونیستی به سنتکام 
نوشت: » پس از چندین هفته گفت وگو با مارک اسپر، وزیر دفاع پیشین 
امریکا، مارک میلی، رئیس ستاد مش��ترک، ارتش امریکا اسرائیل را به 
فرماندهی مرکزی خود در امور خاورمیانه ملحق کرد. « گانتس معتقد 
است:»این تصمیم  همکاری میان ارتش اس��رائیل و ارتش امریکا را در 
مواجهه با چالش های منطقه ای افزایش می دهد.« در مقابل، گروه های 
مقاومت فلسطین از اقدام جدید امریکا به شدت انتقاد کرده اند. سخنگوی 
جنبش حماس تأکید کرد که دولت امریکا با گنجاندن رژیم صهیونیستی 
در پوشش ستاد فرماندهی مرکزی امریکا در خاورمیانه درصدد تقویت 
هماهنگی امنیتی میان تل آویو و حکام سازشگر عرب است. به گزارش 
پایگاه خبری العهد، »حازم قاسم« در بیانیه ای گفت: »امریکا بار دیگر 
ثابت کرد که توافق های س��ازش رژیم های عربی را در راستای پیشبرد 
پروژه صهیونیس��تی در منطقه منعقد کرد.«  نزدیکی بیش��تر اعراب با 
اسرائیل، دست صهیونیست    ها را برای اجرای پروژه های اشغالگرانه در 
کرانه باختری باز خواهد گذاشت و تل آویو بدون هیچ واکنشی از سوی 

اعراب برنامه هایش را به پیش خواهد برد. 

موضع منفی دولت بایدن
 علیه تروریستی خواندن انصاراهلل 

تصمیم دولت ترامپ برای تروریس�تی خوان�دن جنبش انصاراهلل 
یمن، مخالفت دولت آتی این کشور و نمایندگان کنگره را به همراه 
داشته است. مش�اور رئیس جمهور جدید امریکا گفت که تصمیم 
تروریستی خواندن انصاراهلل، تنها به رنج بیشتر منجر خواهد شد. 
به گ��زارش خبرگزاری اس��پوتنیک، جک س��الیوان، مش��اور امنیت 
ملی جو بایدن، رئیس جمهور جدید امریکا روز یک    ش��نبه در توئیتی 
نوش��ت: »اقدامی مبنی بر تروریس��تی خواندن حوثی     ه��ا )انصاراهلل(، 
تنها به رنج بیشتر برای مردم یمن و سنگ اندازی در مسیر دیپلماسی 
تعیین کننده برای پایان جنگ منجر خواهد ش��د.« وی مدعی ش��د 
که باید رهبران انصاراهلل بازخواس��ت ش��وند، نه اینکه تمام این گروه، 
تروریستی خوانده شود. از سوی دیگر، تعدادی از رؤسای کمیسیون     ها 
و اعضای مجلس نمایندگان امریکا یادداشتی را برای مایک پمپئو، وزیر 
خارجه این کشور فرس��تاده و در آن، هشدار دادند که درج نام جنبش 
انصاراهلل در فهرست  گروه های تروریستی، در حل نزاع یمن یا در تحقق 
عدالت و بررسی نقض های صورت گرفته طی جنگ علیه یمن نقشی 
نخواهد داشت. آنها با ابراز نگرانی خود نسبت به این اقدام دولت امریکا 
تأکید کردند که ای��ن اقدام به وخامت بح��ران میلیون     ها یمنی منجر 
خواهد شد که به خاطر حفظ زندگی شان می جنگند. جورجی میکز، 
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این نامه نوشت:»این 
تصمیم، کار » مارتین گریفیتس « نماینده ویژه سازمان ملل را به عنوان 
مذاکره کننده صلح س��خت تر می کند و تنها مسیر پایان به این جنگ 
وحش��یانه را با مانع مواجه خواهد کرد.« به گزارش ش��بکه المیادین، 
دومینیک اس��تیل هارت، مدیر عملی��ات کمیت��ه بین  المللی صلیب 
سرخ هم در واکنش به قرار دادن نام انصاراهلل در فهرست سازمان های 
تروریس��تی توس��ط امریکا در بیانیه ای گفت: »ما عمیقاً در خصوص 
وضعیت در یمن نگران هستیم و خود را به انجام هرچه در توان داریم 
برای کمک به کاهش درد و رنج و کمک رسانی متعهد می دانیم. عالوه 
بر خشونت مداوم و مرگبار در مناطق مختلف این کشور، کووید 1۹ نیز 
جوامع بسیاری را تحت الشعاع قرار داده است، بیماری های عفونی فصلی 
س��االنه جان هزاران نفر را می گیرد و تورم باال، قیمت غذا، دارو و سایر 

کاالهای اساسی را افزایش داده است.«

واشنگتن جنگ زده در تدارک تحلیف
اف بی آی دنبال دشمن سازی خارجی برای شکست در کنترل تروریسم داخلی

هادیمحمدی

پس لرزه های حمله    گزارش  یک
طرفداران ترامپ 
به کنگره ادامه دارد و ترس از بروز خش�ونت، 
ساختار سیاسی و امنیتی امریکا را در نوردیده 
اس�ت. تا چند روز پی�ش، جمهوریخواهان از 
دوقطبی سازی به عنوان تاکتیکی برای شکار 
رأی استفاده می کردند و ترامپ سردسته این 
دوقطبی سازی ش�ده بود ولی حاال نوک دیگر 
شمشیر دوقطبی سازی اساس سیستم امریکا 
را هدف گرفته است. به هر صورت، تحلیف این 
بار قرار است در شرایطی در امریکا انجام شود 
که از خیابان های واشنگتن بوی جنگ می آید 
و فضای اطراف کنگره در واشنگتن با »منطقه 
س�بز بغداد « مقایس�ه می ش�ود. آژانس های 
امنیتی تحت فشار سیاس�یون ، دنبال پیوند 
زدن نارضایت�ی سیاس�ی داخل�ی ب�ه عنصر 
خارجی هستند تا هم خود از زیر ضرب فشار 
بیرون بیاین�د و هم آبروی رفته دموکراس�ی 
امریکایی را به دش�منان نس�بت داده باشند.

به گزارش رویترز، اف بی آی به آژانس های پلیس 
درباره احتمال اعتراضات مس��لحانه در سراسر 
۵0 ایالت امریکا در روز مراسم تحلیف جو بایدن 
هشدار داده  است. شدید    ترین تدابیر امنیتی در 
پایتخت اعمال ش��ده و عالوه بر موافقت وزارت 
دفاع امریکا با رقم بی سابقه 2۵ هزار نیروی گارد 
ملی برای تأمی��ن امنیت روز تحلیف، س��ازمان 
فدرال »خدم��ات پارک های مل��ی « روز جمعه 
اعالم ک��رد که پارک »نش��نال م��ال « در مرکز 
واشنگتن را که هر ساله در زمان مراسم تحلیف 
از جمعیت پر می ش��ود به درخواس��ت سرویس 
مخفی می بندد. هزاران نی��روی پلیس نیز برای 

محاصره محل برگزاری تحلیف و محافظت از این 
محل در برابر هرگونه خشونت احتمالی به کمک 
گرفته ش��ده اند. عالوه بر اطراف کنگره، نواحی 
اطراف کاخ س��فید از جمله شریان های کلیدی 
از ایالت ویرجینیا به واشنگتن و شرق و غرب این 
کاخ نیز قرق شده اند.  »متیو میلر«، رئیس  دفتر 
واشنگتن در سرویس مخفی روز جمعه گفت: »ما 
نمی توانیم اجازه دهیم هرج و مرج و فعالیت های 
غیر قانونی که امریکا و جهان هفته گذشته شاهد 
بودن��د، تکرار ش��ود.« »موریل بوئر«، ش��هردار 
واشنگتن نیز روز جمعه به خبر نگاران گفت که به 
دلیل حمله هواداران ترامپ به کنگره و آنچه که 
وی یورش »افراطی های سفیدپوست« خوانده، 
اقدامات امنیتی در واشنگتن دی سی حتی بعد از 
مراسم تحلیف نیز ادامه خواهد داشت. بسیاری 
از فروشگاه     ها و ساختمان     ها در پایتخت نیز از بیم 
شورش احتمالی هواداران ترامپ در روز تحلیف 
دست به مستحکم سازی س��اختمان های خود 
زده اند. پلیس امریکا روز      ش��نبه گزارش کرد که 
فردی به نام وسلی آلن بیلر ۳1 ساله در مجاورت 
شمال شرق ساختمان کنگره در حالی بازداشت 
ش��د که دو س��الح ۹ میلیمتری، ۵0۹ گلوله و 

چندین سالح دیگر داشت. 
 راهپیمایی در 50 ایالت

مجموع این تدابیر امنیت��ی و تحوالت چند روز 
گذشته باعث شده اس��ت خبرنگاران امریکایی 
در توصیف فضای پایتخت امریکا از اس��تعاره ای 
عراقی اس��تفاده کنن��د. وولف بلیتزر از ش��بکه 
س��ی ان ان گفت این وضعیت » بد « در واشنگتن 
برای او یادآور مناطق جنگی است که او در بغداد 
یا موصل یا فلوجه دیده است. مایکل تریسی، یک 

روزنامه نگار در توئیتر نوش��ت: سرویس مخفی، 
منطقه حفاظت ش��ده در دی.س��ی را » منطقه 
سبز « نامیده است. شاید تا چهار    شنبه این منطقه 
یک » مینی بغداد « ش��ود. وبگاه ش��بکه خبری 
بلومبرگ نیز با اشاره به حمله طرفداران ترامپ 
به کنگره و گسیل نظامیان امریکایی به پایتخت 
برای تأمین امنیت مراس��م تحلی��ف بایدن در 
روز چهار    شنبه نوش��ت: واش��نگتن  دی سی به 
شهری تبدیل ش��ده که گویی برای جنگ آماده 
می شود. عالوه بر پایتخت، میشیگان، ویرجینیا، 
ویسکانس��ین، پنسیلوانیا و واش��نگتن در میان 
بیش از دهها ایالتی هس��تند که گارد ملی برای 
تقویت امنیتی در آنجا مستقر ش��ده است. روز 
یک    شنبه جنبش راست گرای افراطی » بوگالو « 
در سراس��ر ۵0 ایالت راهپیمایی به راه انداخت 
تا گوش��ه  دیگری از دوقطبی ش��دگی نه میان 
جمهوریخواهان و دموکرات  ها بلکه میان مردم 
و کل سیس��تم بیش��تر خودنمایی کند.  استیو 
مک کرو، مدی��ر اداره امنیت عموم��ی تگزاس 
در بیانی��ه ای اعالم کرد، اطالعات واصله نش��ان 
می دهد که افراط گرایان خش��ونت طلب شاید 
به دنبال سوءاس��تفاده از اعتراضات مس��لحانه 
برنامه ریزی ش��ده در آس��تین به منظور انجام 
اعمال مجرمانه باشند. تگزاس کنگره خود را در 
سراسر روز مراسم تحلیف می بندد. در میشیگان 
نیز کنگره حصارکشی شده و سربازان در سراسر 
ایالت برای تقویت اوضاع امنیتی مستقر شده اند. 
همچنین نشست های روزهای آتی لغو شده است.  
از س��وی دیگر،  تیم دولت جو بایدن، که تصمیم 
داشتند روز دو    شنبه سفر خود را از ویلمینگتون 
ایالت کارولینای شمالی به واشنگتن با قطار آغاز 

کنند، به دلیل افزای��ش نگرانی های امنیتی این 
سفر را لغو کرده اند. 

  نفوذ خارجی یا شکست در کنترل
 رهبران دموکرات چهار کمیته کنگره روز      شنبه 
به بررسی رویداد    ها پرداخته و به صورت کتبی از 
اف بی آی و سایر آژانس های اطالعاتی و امنیتی 
خواستند تا تهدید    ها را بشناس��ند، اطالعات را 
به اش��تراک بگذارند و اینکه آیا نف��وذ خارجی 
در این ش��ورش     ها نقش دارد یا خیر. این نامه از 
سوی آدام شف، رئیس کمیته اطالعات مجلس 
نمایندگان، برنی تامپسون، رئیس کمیته امنیت 
کش��ور مجلس نماین��دگان، کارولی��ن مالونی، 
رئیس نظارت مجلس نمایندگان و جرولد نادلر، 
رئیس کمیته قضایی مجل��س نمایندگان امضا 
شده اس��ت. یک مقام س��ابق و یک مقام فعلی 
»اف بی آی« ب��ه »ان بی س��ی نیوز« گفتند، این 
سازمان در حال تحقیق درباره تأمین مالی برخی 
از عوامل اغتشاشات ششم ژانویه در کنگره توسط 
عوامل خارجی است. شبکه »ان بی سی نیوز« در 
گزارشی نوشته که »اف بی آی« در حال تحقیق 
درباره این است که آیا دولت ها، سازمان    ها یا افراد 
خارجی به تأمین مالی کسانی که به طراحی این 
اغتشاش کمک کرده اند پرداخته اند یا خیر. این 
س��ازمان در چارچوب این تحقیقات به بررسی 
پرداخ��ت مبالغ��ی ارز دیجیت��ال بیت کوین به 
ارزش ۵00هزار دالر از س��وی یک برنامه نویس 
کامپیوتر فرانس��وی قبل از وقوع این اغتش��اش 
می پ��ردازد. همچنی��ن یاهونیوز نخس��ت روز 
پنج  شنبه پرداخت این مبالغ بیت کوین را که از 
سوی شرکت تحلیلی Chainanalysis گزارش 
ش��ده بود برجسته کرد. بر اس��اس این گزارش، 
در هشتم دس��امبر میزان 2۸/1۵بیت کوین به 
ارزش ۵22هزار دالر در زم��ان انتقال، برای 22 
کیف پول مجازی متفاوت که بسیاری از آنها به 
فعاالن راس��ت افراطی تعلق داشته اند، فرستاده 
 Chainanalysis شده اس��ت. بر طبق گزارش
بخش عمده این پول برای نی��ک فوئنتس، یک 
راستگرای افراطی که 1۳/۵ بیت کوین با ارزش 
2۵0هزار دالر در آن زمان، دریافت کرد فرستاده 
شده است. طبق گزارش ان.بی.سی، فوئنتس به 
ProPublica گفت که او در تجمع بوده است اما 

با اوباش وارد کنگره نشد. 
در همین ح��ال »جیمز کوم��ی« رئیس اخراج 
شده اف بی آی از سوی ترامپ با اشاره به حوادث 
کنگره و عملک��رد ناموفق پلی��س در برخورد با 
طرفداران ترامپ با توجه به  بیش��تر بودن تعداد 
آنها از معترضان، گفت:»از شکس��ت آش��کار در 
دفاع از س��اختمان کنگره عصبانی ش��دم. این 
در حالی اس��ت که 2 هزار نیرو همیشه در آنجا 
برای محافظت از ساختمان کنگره حضور دارند. 
درک این شکس��ت برای کش��ور ما مهم خواهد 
بود.« او حوادث کنگره را با حمالت 11 سپتامبر 
مقایسه کرد و گفت: »به ما گفته شد پیش بینی 
نمی کردیم تروریست     ها چطور به ما حمله خواهند 
کرد اما این )حمله به کنگره( در سراسر اینترنت 
پخش ش��ده بود و ای��ن گروه به آرام��ی خیابان 

پنسیلوانیا را پیمود و به سمت کنگره آمد.

امری�کای ترام�پ در روزهای آخ�ر حضور او 
در کاخ س�فید در ح�ال تش�دید تحریم های 
ایران اس�ت. تازه     ترین اق�دام، تصمیم مایک 
پمپئو، وزیر خارجه ترامپ اس�ت که گس�تره 
تحریم ه�ای اعمال�ی علی�ه ای�ران در بخش 
فلزات را گسترش داده است. امریکای بایدن 
ام�ا در روندی کام�اًل متفاوت گفته مي ش�ود 
حتی قب�ل از ورود ب�ه کاخ س�فید مذاکرات 
پش�ت پرده با ای�ران را ش�روع کرده اس�ت. 
این را البت�ه مناب�ع اس�رائیلی می گویند که  
نگران بازگش�ت مجدد کاخ س�فید به توافق 
هس�ته ای هستند. تهران س�وای اینکه گفته 
برای بازگش�ت بایدن به برجام لحظه شماری 
نمی کن�د، این را هم روش�ن ک�رده که چنین 
بازگش�تی »ب�دون برداش�تن تحریم     ها فقط 
به نفع امریکاست.«  در این بین، اروپاییان که 
بوی برجام به مشام شان خورده، بازی تکراری 
»پلیس خوب-پلیس بد« را ش�روع کرده اند. 
وزیر خارجه فرانس�ه ک�ه هنوز نق�ش لوران 
فابیوس س�لف او از خاطره تاریخ�ی ایرانیان 
پاک نش�ده، روز      ش�نبه گفت : »احیای توافق 
هسته ای کافی نیست. الزم است گفت وگوهای 
س�ختی درب�اره فعالیت ه�ای منطق�ه ای و 
موش�کی بالس�تیک ایران داش�ته باشیم.«
»مایک پمپئ��و« وزیر خارجه امریکا روز      ش��نبه 
در بیانیه ای توسعه گس��تره تحریم فلزات ایران 
را اعالم کرد. در بیانی��ه پمپئو آمده:» برنامه های 
نظامی، موشکی و هسته ای ایران تهدیدی مستمر 
برای امنیت جهان به شمار می آید. با هدف مقابله 
با این تهدیدات، من محدوده تحریم های مرتبط 
با فل��زات ای��ران در وزارت خارجه را گس��ترش 
می دهم.« تصمیم وزارت خارج��ه امریکا که 1۵ 
فلز جدید را در فهرس��ت تحریم های امریکا قرار 
داده، ظاهراً واکنشی به بیانیه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است که در آن، اعالم شده که ایران 

انجام فعالیت های تحقیق و توس��عه روی تولید 
اورانیوم فلزی را شروع کرده است. رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس گفته که ایران تحقیق و توسعه را 
»به عنوان بخشی از هدف اعالمی جهت طراحی 
نوع پیش��رفته س��وخت برای رآکتور تحقیقاتی 
تهران « شروع کرده است. »کاظم غریب آبادی« 
نماینده ایران در آژانس ضمن تأیید این موضوع 
گفته که تمامی این مراحل به اطالع آژانس رسیده 
و می رسد  و بازرسان نیز سه روز قبل، از کارخانه 

تولید صفحه سوخت بازدید کرده اند.  
 واکنش تروئیکا

اروپاییان در واکنش به ش��روع تحقیق و توسعه 
ایران روی تولید اورانیوم فلزی، از این اقدام ایران 
عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته اند به 
تعهدات برجامی خود بازگردد. در بیانیه تروئیکای 
اروپایی ش��امل فرانس��ه، آلمان و انگلیس آمده 
اس��ت: » ایران هیچ اس��تفاده غیرنظامی موثقی 
از اورانی��وم فلزی ندارد. تولی��د اورانیوم فلزی به 

صورت بالق��وه داللت های نظامی ج��دی دارد. 
تحت برجام ایران متعهد شد که به مدت 1۵ سال 
در زمینه تولید اورانیوم فل��زی یا انجام تحقیق و 
توس��عه درباره متالورژی )فلزشناسی( اورانیوم 
فعالیت نکند.«  س��ازمان انرژی اتم��ی ایران در 
پاسخ به بیانیه اروپاییان گفته که موضوع کارخانه 
تولید اورانیوم فلزی بخش��ی از م��اده 4 »قانون 
اقدام راهب��ردی برای لغو تحریم     ه��ا و صیانت از 
حقوق ملت ایران « است که اخیراً مجلس شورای 
اسالمی آن را تصویب کرده و از این جهت، مجلس 
ایران دولت را »موظف« کرده که چنین اقدامی 

انجام دهد. 
 بای�دن هماهن�گ ب�ا تل آوی�و در حال 

مذاکره
در ش��رایطی که دولت ترامپ ب��ا برنامه هفتگی 
تشدید تحریم    ها علیه ایران، فش��ار    ها را بر ایران 
تش��دید کرده، تهران ط��ی هفته ه��ای اخیر با 
تعدیل تعهدات برجامی، می کوشد در مذاکرات 

احتمال��ی درباره بازگش��ت دولت آت��ی امریکا، 
اهرم های چانه زنی خود را تقویت کند؛ رویکردی 
که البته اولین نش��انه های موفقی��ت آن نیز در 
حال نمایان ش��دن اس��ت. در تل آویو، کانال 12 
رژیم صهیونیستي در گزارش��ی مدعی شده که 
مقام     هایی از دولت » جو بایدن « که روز چهارشنبه 
همین هفته کاخ سفید را به دست خواهد گرفت، 
مذاکرات پش��ت پرده هس��ته ای با ایران را آغاز 
کرده اند. این شبکه  افزوده است به دلیل نگرانی 
اس��رائیل درباره نتیجه احتمالی مذاکرات، تیم 
بایدن مقام های اسرائیلی را در جریان مذاکره قرار 

داده و آنان را به روز کرده است. 
در اروپا اما، شاخک های مذاکراتي فرانسه زودتر از 
دیگران فعال شده و درحال باال بردن قیمت خود 
در مذاکرات احتمالی اس��ت. »ژان ایو لودریان « 
وزیر خارجه فرانسه که هنوز تصویر ایفای نقش 
پلیس بد س��لف او یعنی ل��وران فابیوس از ذهن 
ایرانی    ها پاک نش��ده، بامداد یک    شنبه با اشاره به 
گام های هسته ای اخیر ایران گفت: »ایران در حال 
کار برای تقویت توانمندی های هس��ته ای خود 
اس��ت. «  وزیر خارجه فرانسه سپس مدعی شد: 
»احیای توافق هسته ای کافی نیست. الزم است 
گفت وگوهای سختی درباره فعالیت های منطقه ای 

و موشکی بالستیک ایران داشته باشیم.«
س��خنان لودریان را وندي ش��رمن ه��م البته با 
رویک��ردي متفاوت تکرار کرده اس��ت. ش��رمن 
که بای��دن او را به عن��وان معاون وزی��ر خارجه 
درنظر گرفت��ه، گفته که ما بای��د برپایه برجام به 
فعالیت هاي موشکي ایران، رفتارهاي بدخواهانه 
منطقه اي و حقوق بش��ر بپردازیم، موضوعي که 
نش��ان مي دهد به رغم برخ��ي خوش بیني ها در 
داخل ای��ران، امریکاي بایدن هم به س��ادگي به 
برجام برنخواهد گش��ت. بلومبرگ نیز نوشته که  
لغو تحریم هاي ایران ش��امل ص��ادرات نفت در 

اولویت هاي آخر بایدن قرار دارد.

فعال شدن شاخک های مذاکراتی »پلیس بد« اروپا
وزیر خارجه فرانسه: احیای برجام کافی نیست، باید مذاکره موشکی و منطقه ای هم باشد


