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  گزارش  2

بایدن روي  ریل سیاست های ترامپی
رس��وایی های ترامپ در تمامی عرصه ه��ای سیاس��تگذاری جهانی و 
منطقه ای و پرهزینه کردن راهبردهای امریکا، از سوی اغلب صاحبنظران 
امریکایی – غربی مورد تأکید قرار گرفته است، شاکله شخصیتی ترامپ 
و رویکرد  هایی ک��ه در داخل امریکا ه��م دنبال کرد، طی چهار س��ال، 
شکاف  های اجتماعی و عرضی را به یک ش��کاف عمودی و حاکمیتی و 
فعال تر شدن گسل های اجتماعی تا مرز شکنندگی و شاید جنگ داخلی 
هم پیش برد، به نحوی که اکنون برای بایدن نیز به  عنوان کابوس استمرار 
یافته است. شکل رفتاری دموکرات ها، معموالً اینگونه بوده که با روش و 
تاکتیک های دیگری، دکترین و استراتژی های نظام پنهان امریکا را به اجرا 
می گذاشتند و برای متفاوت نشان دادن سیاست   های حزب دموکرات، 
نوعی تغییر را برجس��ته می کردند. امروز بایدن وارث ترامپ اس��ت که 
بسیاری از مؤلفه های قدرت و شخصیت و انسجام ملی و ساختاری را در 
انتقال قدرت انتخاباتی به چالش کشید. بایدن نیز وعده های جدیدی داد 
که از برخی شکلیات و دستورات اجرایی و سطحی فراتر نرفت و آنچه در 
عرصه سیاست خارجی و با قدرت  ها و حوزه های ژئوپلتیک یا کشور  ها و 
بحران های موجود انتظار می رفت که رفتار ترمیمی از خود نشان دهد. 
در حال درجا زدن است. بایدن در قبال ایران و برجام بر تمامی اهداف و 
روش   ها و سیاست   ها برآنچه ترامپ دنبال می کرد، باقی مانده و برای برجام 
پالس یا تغییر در محتوای برجام، با حفظ ابزارهای تحریم حداکثری، به 
دنبال مذاکره است. او در قبال روس��یه و چین بر ادبیات تهدید و حتی 
با چالش امنیتی، در همان رویکردهای اقتصادی گذش��ته اصرار دارد و 
شعارهای حقوق بشری را به جعبه ابزار سیاس��ت خارجی خود افزوده 
است، یعنی در کنار ریل گذاری های اساسی سیاست  خارجی دوره ترامپ، 
فقط ابزارهای جدیدی را بدان افزوده که باید منتظر دکترین جنگ های 
نیابتی- تروریستی و به ش��کل فعال تر از دوره ترامپ باش��یم. با اینکه 
بایدن خط و نشان های زیادی برای سعودی و محمدبن سلمان کشیده 
ولی همه چیز در مسیرهای گذشته فعال اس��ت و به جای رویکردهای 
چاله میدانی ترامپ، از شعار شیک حقوق بشری برای باج گیری از سعودی 
استفاده می کند. بایدن در پرونده یمن ژست صلح خواهی و ضرورت توقف 
جنگ و توقف فروش س��الح و همکاری با س��عودی   ها را علم کرده ولی 
پنتاگون تأکید کرده که هیچ دستوری برای تغییر در تعامل و مناسبات با 
سعودی دریافت نکرده، بلکه اخبار قراردادهای فروش سالح و مانورهای 
نظامی مشترک در روزهای گذشته منتشر شده است. تفاوت مسئله در 
یمن اینگونه است که ائتالف سعودی – اماراتی در یمن شکست خورده و 
امریکا که تا به حال از پشت پرده مدیریت می کرد، حاال خودش به میدان 
آمده است که تکرار رفتار امریکا در پرونده سوریه است و ویترین ترکیه، 
قطر و سعودی کنار رفته است و امریکا مستقیماً برای حفظ تروریست  ها و 
مزمن کردن بحران سوریه، در صحنه حضور دارد. امریکا با اینکه سخن از 
بهبود روابط با اروپا را دارد تا از ظرفیت آنها نیز برای فشار بر روسیه و ایران 
استفاده کند ولی شاخص های بحران اقتصادی و بیکاری و مالی هم، بایدن 
را به شعار بایدن که »امریکا اوالً« را مبنای سیاست خارجی و اقتصادی 
قرارداده بود، بازمی گرداند. ارث ترامپی برای بایدن به گونه ای  است که 
باید با بحران های گوناگون دست وپنجه نرم کند و ابتکار عملی فراتر از 
روش های ترامپ در اختیار ندارد و اصرار بر این باتالق بحرانی، بایدن را 
به قربانگاه س��ریع تر امریکا خواهد رساند، مگر اینکه سرطان سیاست و 

راهبردهای ترامپی را کنار بگذارد. 

15

كرملين:باتحريمهايغرب،مقابلهبهمثلميكنيم
سخنگوي کاخ کرملین با غیرقابل قبول دانستن تحریم هاي جدید امریکا 
و اروپا علیه روسیه مرتبط با چهره مخالف دولت مسکو، گفت: به بهترین 
شکلي که منافع کرملین را حفظ کند به این تحریم ها پاسخ مي دهیم. 
به نوش��ته خبرگزاري »تاس«، دیمیتري پس��کوف روز چهارشنبه به 
تحریم هاي جدید امریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه واکنش نشان داد و 
گفت: »از نظر ما، چنین محدودیت هایي کاماًل غیرقابل قبول است. آنها 
)تحریم ها( به میزان چشمگیري بر روابط ما که هم اکنون نیز مخدوش 
هستند، آس��یب مي زند. این ]تحریم ها[ چیزي به جز دخالت در امور 
داخلي روسیه نیست.« وي با تأکید بر مقابله به مثل با تحریم هاي امریکا، 
توضیح داد: »ما به شکل مشابه و به بهترین روشي که منافعمان را حفظ 
کند، به تحریم هاي امریکا پاسخ مي دهیم. روسیه هر کاري خواهد کرد تا 

منافعش در پي تحریم هاي امریکا و اروپا آسیب نبیند.« 
-----------------------------------------------------

  نشستشورايامنيتدربارهميانمار
منابع دیپلماتیک اعالم کردند شوراي امنیت سازمان ملل روز جمعه به 
درخواست انگلیس، جلسه اي غیرعلني براي بحث و گفت وگو در مورد 
وضعیت میانمار برگزار مي کند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، این منابع 
توضیح دادند که مشخص نیست آیا این جلسه جدید مي تواند منجر به 
تصویب قطعنامه از سوي 15عضو شوراي امنیت شود یا بیانیه جدیدي 
در مورد اوضاع این کشور جنوب شرق آسیا که شاهد کودتاي نظامي 
است، صادر خواهد شد. آخرین جلسه شوراي امنیت سازمان ملل درباره 
میانمار دوم فوریه، یک روز پس از کودتاي نظامي پشت درهاي بسته 
برگزار شد. پس از آن اعالمیه مشترکي با اجماع اعضاي شوراي امنیت 
صادر شد که در آن این شورا واکنش خود را به ابراز نگراني از تحوالت 

میانمار بدون محکوم کردن کودتا محدود کرد. 
-----------------------------------------------------
  بازداش�تافس�رانوكارمندانديوانپادشاهيعربستان

بهاتهامفساد
منابع سعودي از بازداش��ت برخي افس��ران و کارمندان گارد و دیوان 
سلطنتي عربس��تان س��عودي به اتهام فس��اد خبر دادند. به گزارش 
خبرگزاري رس��مي عربس��تان )واس( هیئت نظارت و مقابله با فساد 
موس��وم به هیئت »النزاهه« تحقیقات درباره س��ه پرونده را آغاز و در 
همین راستا، سه افسر گارد سلطنتي و ۲1 تاجر خارجي داراي ملیت 
عربي را بازداشت کرده اس��ت. طبق این گزارش، متهمان با تخطي از 
سیستم تدارکات دولتي و استفاده از بستگان خود براي خرید امالک 
و مستغالت در داخل و خارج از کش��ور به شرکت هاي متعلق به آنها و 
آشنایانشان مناقصه اعطا مي کنند. در این گزارش آمده است که مبالغ 
جمع آوري شده از این تخلفات تاکنون به ۴۰۰میلیون ریال سعودي 

)1۰6/7میلیون دالر( رسیده است. 
-----------------------------------------------------
هش�دارپنتاگ�وندرب�ارهخط�رافراطگراي�انداخل�ي

برايارتشامريكا
وزارت دفاع امریکا در گزارشي به کنگره درباره تهدیدي که افراط گرایان 
داخلي با تالش به منظور جذب اعضاي ارتش در گروه هاي خود براي 
آن ایجاد مي کنند، هش��دار داد. ب��ه گزارش وبگاه خب��ري امریکایي 
»آکسیوس« بر اس��اس این گزارش، افراط گرایي داخلي در ارتش به 
نگراني فزاینده در سال هاي اخیر تبدیل شده اس��ت. این مسئله بعد 
از آن به مس��ئله بزرگ تري تبدیل ش��د که وزارت دادگستري امریکا 
چند عضو سابق و فعلي ارتش را به مشارکت در شورش و حمله ششم 
ژانویه به س��اختمان کنگره امری��کا که اف بي آي به عنوان تروریس��م 
داخلي طبقه بندي کرده، متهم کرد. در این گزارش که به درخواست 
کنگره تهیه شده، آمده است: اعضاي ارتش از سوي این گروه ها بسیار 
مورد توجه قرار مي گیرند، زیرا حضور ارتشي ها به اهداف این گروه ها 
مش��روعیت مي دهد و توانایي آنها براي انجام حم��الت را باال مي برد. 
این گزارش مي افزاید: عالوه بر خشونت احتمالي، سفیدبرترپنداري و 

ملي گرایي سفیدپوستان تهدیدي علیه نظم و ترتیب در ارتش است. 

پرونده مجازات بن سلمان روي میز كنگره
پسازانتش�ارگزارشدول�تامريكادرب�ارهقت�لروزنامهنگار
منتق�دس�عوديك�هدرآنب�همج�ازاتوليعه�دعربس�تان
امريكاي�ي قانونگ�ذاران ح�اال اس�ت، نش�ده اش�ارهاي
تالشهاي�يراب�رايتحريممحم�دبنس�لمانآغ�ازكردهاند.
جنجال ها درباره قتل جمال خاشقجي با انتشار گزارش روز جمعه امریکا، 
وارد مرحله جدیدي شده است. واشنگتن اگرچه شماري را در ارتباط با 
قتل ستون نویس واشنگتن پست تحریم کرده، اما در این فهرست، نام 
بن سلمان به عنوان فردي که در گزارش از او به عنوان آمر قتل یاد شده، 
به چشم نمي خورد. تام مالینووسکي، عضو دموکرات کنگره امریکا و دو 
نماینده دیگر این حزب، خواستار جلوگیري از ورود بن سلمان به امریکا 
و ممنوع السفر کردن تمام افرادي شده اند که نامشان در گزارش سازمان 
اطالعات مرکزي امریکا)سیا( آمده است. به گزارش شبکه سي ان ان در 
پیش نویس این طرح آمده اس��ت: جو بایدن رئیس جمهور امریکا فقط 
تحت شرایطي مي تواند از موضوع ممنوع الس��فر کردن کوتاه بیاید که 
15روز قبل از صدور روادید به کنگره خبر داده باش��د. مالینووسکي در 
این مورد گفت: »این قانون واضح است. باید ممنوعیت سفر بر افرادي 
که حقوق بشر را نقض کرده اند، اعمال شود. بایدن با مجازات نکردن بن 
سلمان، آن هم در شرایطي که او قاتل خاشقجي است، پیام واشنگتن 
به ری��اض را از بین مي ب��رد.« ایلهان عمر، نماین��ده دموکرات مجلس 
نمایندگان امریکا نیز الیحه اي را براي تحریم ولیعهد سعودي ارائه کرده 
است که مصادره اموال و جلوگیري از ورود بن سلمان به امریکا و ممانعت 
از معامله وي با امریکا را شامل مي شود. ایلهان عمر گفت: »تحریم محمد 
بن سلمان آزموني براي انسان دوستي ماست. اگر امریکا واقعاً از آزادي 
بیان، دموکراسي و حقوق بشر حمایت مي کند، پس دلیلي وجود ندارد 
که محمد بن سلمان را که سازمان اطالعاتي کشورمان دست داشتن او 

در قتل جمال خاشقجي را تأیید کرده، تحریم نکند.«
شكايتعليهبنسلماندردادگاه»كارلسروهه«

عالوه بر نمایندگان امریکا در آلمان نیز تالش براي تنبیه بن س��لمان در 
جریان است، از این رو یک گروه بین المللي حقوق رسانه، در آلمان شکایتي 
را علیه ولیعهد عربستان و چهار مقام ارشد دیگر به اتهام جرائم علیه بشریت 
تنظیم کرده است. دفتر دادس��تاني فدرال آلمان در شهر کارلسروهه به 
خبرگزاري آسوشیتدپرس گفت که ش��کایت تنظیم شده بیش از 5۰۰ 
صفحه اس��ت.  به گزارش رویترز بر اس��اس اعالم خبرنگاران بدون مرز، 
شکایت مذکور که بخشي از آن به گزارش اطالعاتي امریکا متکي است، پنج 
مظنون اولیه را شناسایي کرده است؛ »محمد بن سلمان ولیعهد سعودي، 
سعود القحطاني مشاور نزدیک او و س��ه مقام عالي رتبه دیگر سعودي.« 
خبرنگاران بدون مرز همچنین اعالم کرد، این ش��کایت شامل جزئیات 
پرونده ۳۴ روزنامه نگار دیگر اس��ت که به دالیل سیاسي قرباني حمالت 
گسترده و سیستماتیک هستند.  روزنامه انگلیسي گاردین درباره رویکرد 
دولت جدید امریکا درباره قتل خاش��قجي نوشت که جو بایدن زماني که 
نامزد ریاست جمهوري بود، وعده داد کاري مي کند تا عربستان سعودي 
هزینه این کار را پرداخت کند، اما حاال که در جایگاه اقدام قرار گرفته، به 
نظر مي رسد تغییر عقیده داده است. امریکا دیگر مانند سابق وابسته به نفت 

سعودي نیست اما این کشور را شریک امنیتي ضروري خود مي داند. 

3 نظامي دیگر امریكایي 
قرباني نقشه تداوم اشغال عراق

جوبايدننيامدهضمنلغوبرنامهكاهشنيروهايامريكاييدرعراق
باحملهروزجمعهبهاعضايجنبشحشدالشعبيدرنزديكيمرز
سوريهنشانداددرراستايتداومراهبردبازسازيداعشدرعراق
بهش�كليتهاجميعملكردهودرش�رايطضعفداعشخودش
رأسًاواردصحنهشدهوبيرودربايستيكاركردتروريستهارابه
عهدهخواهدگرفت،درمقابلعراقیهاهمباحملهراكتيبهپايگاه
غيرقانونينيروهايامريكاييدرعيناالسدوبههالكترساندن
سهنظامياشغالگرعضوسازمانتروريس�تيسنتكام)نيروهاي
مركزيامريكادرخاورميانه(اينپيامرابهسربازاندادندكهاولين
قربانيرؤياهايسردمدارانخوددرتداوماشغالعراقخواهندبود.

بعد از آنکه شبکه »الجزیره« از شلیک 1۰راکت در نزدیکي محل حضور 
نیروهاي ائتالف امریکایي در پایگاه عین االسد خبر داد، سایت صابرین 
نیوز به نقل از منابع میداني درباره کشته شدن سه سرباز امریکایي در 
این حمله که صبح روز گذشته انجام ش��د، اطالع رساني کرد، این در 
حالي اس��ت که امریکایي ها در اولین واکنش فقط از کشته شدن یک 
فرد آن هم به علت س��کته قلبي خبر دادند اما منابع میداني از انتقال 
اجساد سربازان امریکایي از طریق کویت به پایگاه فرانکفورت در آلمان 
خبر داده اند. پایگاه خبري »شفق نیوز«  نیز به نقل از یک »منبع امنیتي 
مسئول« ضمن تأیید این خبر تعداد مورد استفاده قرار گرفته در این 
حمله را چهار عدد عنوان کرد اما خبرگزاري رسمي عراق )واع(  نوشت: 

»پایگاه عین االسد با 1۰ راکت هدف قرار گرفت.« 
صابرین نیوز گزارش داد که نیروهاي امریکایي بخش نظامي مربوط به خود 
را در پایگاه عین االسد بسته  و نیروهاي خود را از برج مراقبت خارج کرده اند.  
پایگاه هاي عین االسد در غرب استان االنبار )غرب عراق( و پایگاه »حریر« 
در شمال اربیل دو پایگاه اصلي امریکا در عراق هستند که گنجایش 7هزار 
نظامي را دارند و در حمله تروریستي سال گذشته امریکا علیه سردار قاسم 
سلیماني و ابومهدي ابومهندس نقشي کلیدي داشتند. مطابق مصوبه دي 
ماه سال گذشته پارلمان عراق مبني بر خروج نیروهاي بیگانه از خاک این 
کشور، حضور نیروهاي امریکایي از جمله در عین االسد غیرقانوني محسوب 
مي شود.  تحرکات ضداش��غالگرانه مقاومت عراقي ها محدود به حمله به 
عین االس��د نبود بلکه گروه قاصم الجبارین ی��ک کاروان دیگر نیروهاي 
امریکایي در شهر »السماوه« واقع در استان المثني در جنوب عراق را مورد 
هدف قرار داد.  روز سه ش��نبه هم منابع عراقي از حمله به کاروان امریکا 
در ش��هر الحله واقع در جنوب عراق خبر داده بودن��د.  طي ماه هاي اخیر 
کاروان هاي حامل تجهیزات لجستیک براي نظامیان امریکایي مستقر در 
پایگاه هاي نظامي مختلف در عراق بارها به صورت هفتگي و بعضاً روزانه 
هدف انفجار بمب هاي تعبیه شده کنار جاده قرار گرفته اند. تحوالت روز 
گذشته در حالي است که هواپیماهاي امریکایي بامداد جمعه گذشته به 
دس��تور »جو بایدن« منطقه بین »البوکمال« سوریه و »القائم« عراق در 
مرز میان دو کشور را هدف قرار دادند و بعد از آنکه وزارت دفاع امریکا در 
بیانیه اي اعالم کرد ارتش امریکا مواضعي را در شرق سوریه بمباران کرد 
و این حمله بر اس��اس اطالعات دریافتي از سمت دولت عراق انجام شده 
است، مقامات عراقي آن را رد کردند.  همچنین سازمان حشد الشعبي طي 
بیانیه اي به صراحت اعالم کرد که امریکا مواضع این سازمان را در نوار مرزي 

عراق با امریکا و نه خاک سوریه هدف قرار داده است. 
 ادعايضدايرانيفرانسويهاوتحركاتدرميانعشاير

خبرگزاري فرانس��ه در ادامه سیاس��ت ضدایراني دول��ت ماکرون به 
نقل از آنچه منابع امنیتي غربي خوانده اس��ت، مدعي شد راکت هاي 
استفاده ش��ده در حمله اخیر به پایگاه عین االسد در عراق، راکت هاي 
مدل »آرش« هس��تند که از نوع توپخانه اي غیر هدایت شونده و 1۲۲ 
میلیمتري و س��نگین تر از نوع هاي پیش بیني هستند که در حمالت 
مشابه استفاده مي شد.  بسیاري معتقدند دولت فرانسه به خصوص در 
دوره ترامپ تالش کرده است حضور میداني و حتي عملیاتي خود را در 
خاورمیانه توسعه بخشیده و محور رو به ضعف صهیونیستي- امریکایي- 
سعودي را در برابر مقاومت تقویت کند، هر چند محور اشغالگري تنها به 
تداوم حضور بسنده نکرده و ضمن تقویت و بازسازي هسته هاي داعش 
در حال تماس با عشایر و تحریک آنها در راس��تاي فعال سازي دوباره 

شکاف شیعه و سني است.

 تشنه سازي ایران به قطره چكاني بایدن با كمک ترامپي ها
جمهوريخواهانباتدوينيكطرحجديد،»چماق«جلوگيريازتوافقبهدستگرفتهاند

تاتصميمسازانسياستخارجيدرتهرانبهقطرهچكانيهايبايدنراضيشوند

هادیمحمدی

اينكهدولتبايدن   گزارش  یک
اساس�ًاماي�لبه
بازگش�تبهبرجاماس�تيانه،ب�هيكطرف،
جمهوريخواهانكنگرهامريكاهمدستبهكار
طيفوس�يعيازاقداماتبرايمشروطكردن
بازگشتدولتبايدنبهتوافقهستهايشدهاند.
پيامتلويحيچنينتداركي،همانضربالمثل
قديم�يرابهذه�نتداعيميكن�د:»بهمرگ
بگيري�مت�اب�هت�براض�يش�وند.«ظاهراً
جمهوريخواه�اندرهمكاريب�ادموكراتها
ميخواهندچن�انچماقبزرگيش�بيهچماق
ترامپدستش�انبگيرن�دكهتصميمس�ازان
سياس�يدرتهران،بهقطرهچكانيهايبايدن

راضيشوند.
کمیته مطالعاتي حزب جمهوریخواه در همکاري 
با برخي دموکرات ه��ا، در حال تدوی��ن برنامه اي 
است که به نوش��ته واش��نگتن فري بیکن»مانع 
بازگشت دولت جدید واشنگتن به توافق هسته اي 
و رف��ع تحریم هاي ایران مي ش��ود.« ای��ن برنامه 
تقریباً همزمان شده با اصرار ایران بر رویکرد»اول 
امریکا« که بازگشت دولت جدید بایدن به برجام و 
راستي آزمایي از آن را ش��رط از سرگیري تعهدات 
برجامي تعدیل شده در تهران مي داند. ظاهراً چند 
ماه بعد از تدوین و تصویب قانون »اقدام راهبردي 
براي لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران«، 
حاال ماشین ابتکارهاي کنگره امریکا هم فعال شده 
تا اگر از مسیر مستقیم هم نشده، از راه غیرمستقیم 
به کمک دولت بایدن بیاید. »واشنگتن فري بیکن« 
از گفت و گو با چندین نفر از چهره هاي سیاس��ت 
خارجي حزب جمهوریخواه، نوشته که نمایندگان 
این حزب در کنگره امریکا در حال کار»روي طیفي 
از اقدامات براي جلوگیري از بازگشت دولت بایدن 
به توافق هسته اي سال ۲۰15 با ایران هستند. این 
تالش، شامل فشار حداکثري براي ممانعت از رفع 
تحریم هاي تهران تا زماني است که برنامه هسته اي 

مورد مناقش��ه آن به  صورت کامل برچیده نشده، 
مي شود.«

نس��خه اي پیش نویس از این برنامه که به دس��ت 
واشنگتن فري بیکن رسیده است، تأکید مي کند: 
»با هرگونه کاهش تحری��م، زماني که ایران برنامه 
هس��ته اي و موش��کي خود را متوقف نکرده، تمام 
زندانیان امریکایي را آزاد نکرده و دست از حمایت 
تروریسم جهاني نکشد، مقابله کند.« این، تقریباً 
رادیکال تری��ن برنام��ه اي اس��ت که ب��ا همکاري 
برخ��ي دموکرات هاي نزدی��ک ب��ه دیدگاه هاي 
جمهوریخواهان، در داخل یک کنگره با اکثریت به 

شدت شکننده دموکرات در حال طراحي است. 
 »تقريباًهيچ«بايدن

این س��ند جدید ک��ه جمهوریخواه��ان عنوان 
»اس��تراتژیک« را هم بار آن کرده اند، ظاهراً تنها 
یکي از تالش هاي گس��ترده چهره هاي سیاست 
خارجي حزب جمهوریخ��واه براي متوقف کردن 
چیزي اس��ت که از آن در واش��نگتن به »حرکت 
دولت بایدن به س��مت گفت وگو با ایران« تعبیر 
مي ش��ود؛ موضوعي که البته بی��ش از هر موقع 
دیگري در تهران محل تردید و اما و اگر است. سه 
روز قبل بود که »سعید خطیب زاده« سخنگوي 
وزارت امور خارجه با اش��اره تلویحي به مسیري 
که دولت امریکا براي ص��دور قطعنامه ضدایراني 
در آژانس اعالم کرد: »با توجه به مواضع و اقدامات 
اخیر امریکا و سه کشور اروپایي، جمهوري اسالمي 
ایران زمان را براي برگزاري جلس��ه غیررس��مي 
پیشنهادي توسط هماهنگ کننده اروپایي برجام 
مناسب نمي داند.« جواب منفي تهران به پیشنهاد 
جوزف بورل، کمیسیونر سیاست خارجي اتحادیه 
اروپا براي گفت وگوهاي غیررس��مي بین ایران و 
امریکا نشان داد که تصور تصمیم سازان سیاست 
خارجي در تهران به این س��مت س��نگین شده 
که دولت بایدن به رغم وعده بازگش��ت به برجام، 
تمایل چنداني براي بازگش��ت به آن ندارد. طرح 

جدید جمهوریخواه��ان که به گفته واش��نگتن 
فري بیکن، از حمای��ت دوحزبي نی��ز برخوردار 
است، باعث افزایش شک و تردیدهایي جدي در 
تهران خواهد ش��د، مبني بر اینک��ه دولت جدید 
امریکا به رغم ابراز تمایل علني براي دیپلماسي با 
تهران، در پشت پرده جمهوریخواهان را تحریک 
به »چماق در دس��ت گرفتن« مي کن��د تا وزن و 
ارزش دیپلماسي خود را در چشم سیاستمداران 
در تهران بزرگنمایي کند. واش��نگتن فري بیکن 
نوشته که مخالفت دوحزبي با رفع کامل تحریم ها 
علیه ایران »مي تواند دولت را به بازنگري در رویکرد 
دیپلماتیک خود ]در قبال[ ایران مجبور کند.« ولي 
در این گزارش اشاره اي به این نشده که طرح جدید 
به دنبال »تغییر محاس��بات در ته��ران« با هدف 
»تش��نه کردن« دولت ایران به قطره چکاني هاي 
بایدن نیز اس��ت یا نه؟! روز گذش��ته ند پرایس، 
س��خنگوي وزارت خارجه امریکا ی��ک بار دیگر 
طرح گفت وگوهاي رس��مي با ایران را تکرار کرد 
و گفت: »پیشنهاد ما س��ر جاي خود باقي است. 
واش��نگتن آماده دیدار با ایراني ه��ا در چارچوب 
گروه 1+5 است.« با وجود این سیگنال ها و برخي 
رفت و آمد ها و تماس هاي تلفني که تازه ترین آن، 
روز سه شنبه با گفت و گوي تلفني حسن روحاني، 
رئیس جمهور با امانوئل ماک��رون، رئیس جمهور 
فرانسه اتفاق افتاد، تهران طي 5۰- ۴۰ روز بعد از 
بازگشت بایدن به کاخ سفید، شاهد »تقریباً هیچ« 
اقدام عملي منتهي به کاهش تحریم ها بوده است. 

 فشاربرايجلوگيرياز»هيچبايدن«!
تازه در چنین شرایطي است که کمیته تحقیقاتي 
جمهوریخواهان مي گوید به دنبال رونمایي کردن 
از »دقیق ترین طرح خود براي مقابله با امتیاز دادن 
دولت بایدن به تهران و کنار گذاشتن سیاست فشار 
حداکثري ترامپ« است. قانونگذاران جمهوریخواه 
مي گوین��د چند س��ال آین��ده را به ت��الش براي 
جلوگیري از هر اقدام دولت دموکراتیک بایدن براي 

امتیاز دادن به ایران صرف مي کنند و طرح هایي را 
نیز در کنگره براي جلوگی��ري از رفع تحریم هاي 
تهران ارائ��ه خواهند داد. »جی��م بنکس« رئیس 
کمیته مطالعاتي ح��زب جمهوریخواه و عضوي از 
کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان امریکا به 
فري بیکن گفت: دولت بایدن آگاه است که نمي تواند 
در برابر خواس��ته هاي ایران براي رفع تحریم ها به 
عنوان پیش شرطي براي مذاکرات، تن دهد. »ِگِرگ 
استوب« عضو جمهوریخواه کمیته امور خارجي در 
مجلس نمایندگان نیز گفته که اعضاي این حزب 
قویاً مصمم هستند تمام تحریم هایي را که احتماالً 
در دولت بایدن برداشته شوند، بعد از پایان کار وي 
و روي کار آمدن ی��ک دولت جمهوریخواه، مجدداً 
علیه تهران اعمال کنن��د. »مایکل مک کال« عضو 
ارش��د کمیته امور خارجي مجلس نمایندگان از 
حزب جمهوریخواه معتقد اس��ت که اعضاي این 
حزب و دموکرات ها، در نگراني از اینکه تالش هاي 
دیپلماتیک دولت بایدن منجر به جس��ورتر شدن 
ایران شود، مشترک هس��تند. مک کال در این باره 
توضیح داد: »جلوگیري از دستیابي ایران به سالح 
اتم��ي اولویت ح��زب جمهوریخواه ی��ا دموکرات 
نیست، بلکه اولویت امریکاست اما ما باید از موضع 
قدرت شروع کنیم و باید مطمئن شویم گام هایي 
که برمي داریم، ایران را از رسیدن به سالح اتمي در 
طوالني مدت باز دارد. راهکارهاي کوتاه مدت هیچ 

فایده اي ندارند.«
»پش�تپ�رده«ب�اتلآوي�و،»احمقانه«

دروين
همزمان با برنامه جدید جمهوریخواهان، از داخل 
دولت بایدن نیز یکسري س��یگنال هاي منفي که 
متفاوت از س��یگنال هاي مثبت روزها و هفته هاي 
نخست است، در حال ارس��ال است. پایگاه خبري 
»نشنال نیوز« با اش��اره به تأیید »ویلیام برنز« در 
کمیته اطالعات سنا به عنوان رئیس  جدید »سیا« 
گزارش کرد که وي به در پیش گرفتن سیاس��تي 
س��ختگیرانه در قبال ایران متعهد است. همزمان 
سه شنبه شب، گابي اشکنازي، وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستي از توافق با دولت بایدن درباره شیوه 
مذاکرات با ایران خبر داد. به گزارش سایت خبري 
واي. نت، اشکنازي توافق جدید را یک »توافق پشت 
پرده« خوانده که منجر به این شده تا »تیمي براي 
گفت وگو با دول��ت جو بایدن در ارتب��اط با ایران« 
تعیین ش��ود. او مي گوید: »اگر کسي فکر مي کند 
که امریکایي ه��ا براي انجام توافق با ایران ش��تاب 
دارند، مي بینید که این امر تا ح��ال اتفاق نیفتاده 
و من امیدوارم در آینده نیز اتفاق نیفتد.« به گفته 
وي، کسي امریکایي ها را در حال دویدن سریع براي 
رسیدن به توافق با ایران ندیده است.  همه اینها به 
یک طرف، شواهد و قرائن نشان مي دهد دولت بایدن 
همچنان براي صدور قطعنامه ضدایراني در شوراي 
حکام، به رغم تواف��ق ایران و آژان��س تأکید دارد. 
شبکه »العربیه« با انتشار بخش هایي از پیش نویس 
قطعنامه سه کش��ور اروپایي علیه ایران در شوراي 
حکام، نوش��ت: آنها از ایران خواستند که با آژانس 
اتمي شفاف باشد و اقدامات ناقض برجام را به عقب 
برگرداند. بر این اس��اس، در پیش نویس قطعنامه 
سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس آمده است: »ما 
عمیقاً از اینکه ایران قصد دارد فعالیت هاي بازرسي 
]آژانس اتمي[ را متوقف کند، نگران هستیم. بازرسي 
از تأسیسات ]اتمي[ ایران، براي بررسي پایبندي آن 

به توافق هسته اي، ضروري است.«

مقاماتامريكاييبرخالفادعاهايخودبراي
پاياندادنس�ريعبهجنگيمن،هيچاقدامي
برايتوقفدرگيريهاانجامندادهاندوآنگونهكه
عضوشورايعاليسياسيانصاراهللگفتهتاكنون
هيچابتكارعملجديبرايدستيابيبهصلحدر
اينكش�وربهيمنيهاپيش�نهادنشدهاست.
در شرایطي که مقامات امریکا در هفته هاي اخیر 
بارها از تالش براي پایان دادن به بحران شش ساله 
یمن ح��رف مي زده اند اما اقدامي که نش��ان دهد 
امریکایي ها در این مسیر جدي هستند، وجود ندارد. 
محمد علي الحوثي، عضو شوراي عالي سیاسي یمن 
و از رهب��ران جنبش انصاراهلل روز چهارش��نبه در 
سخناني درباره امکان گفت وگو با شوراي انتقالي 
جنوب یمن وابسته به امارات اظهار کرد: »انصاراهلل 
تنها با کش��ورهاي عضو ائتالف متج��اوز مذاکره 
خواهد کرد چراکه آنها تصمیم گیرنده هستند و ما 
با مزدوران داخلي تحت امر آنها مذاکره اي نخواهیم 
کرد و ما این را در سند جامع حل و فصل بحران یمن 
مطرح کردیم.« به گزارش شبکه المیادین، الحوثي 
گفت: کسي که براي ملت و میهنش بجنگد، متجاوز 
را نخواهد پذیرفت که سرباز جنگنده خارجي باشد 
و به عبارت دیگر به عقیده م��ا آنها صاحبان اصلي 
تصمیم گیري نیستند تا در این باره صحبت شود.« 
وي همچنین درباره اظهارات مقامات واش��نگتن 
براي پایان دادن ب��ه درگیري ها در یمن نیز تأکید 
کرد: »تا امروز هیچ ابتکار عملي جدي براي صلح در 
یمن مطرح نشده است و با تمامي ابتکار عمل هاي 
پیشنهادي انصاراهلل نیز مخالفت شده است.« این 
اظهارات در حالي است که مقامات کاخ سفید اخیراً 
از تمایل خود و عربستان سعودي براي پایان دادن به 

جنگ یمن سخن گفته اند ولي ظاهراً این لفاظي ها 
تنها براي مانع تراشي در مسیر پیشروي انصاراهلل و 
ارتش یمن در مقابل مزدوران س��عودي در استان 
مأرب اس��ت تا جلوي پیروزي انصاراهلل را بگیرند. 
امریکایي ها از انصاراهلل درخواس��ت کرده اند براي 
رسیدن به راه حل جدید، حمالت موشکي به خاک 
عربستان را متوقف کند اما این درخواست با مخالفت 
یمني ها مواجه شده است و رهبران انصاراهلل هشدار 
داده اند تا زماني که حمالت ائتالف سعودي ادامه 
دارد، خاک متجاوزان از موشک هاي یمن در امان 

نخواهد ماند. 
محمد علي الحوثي همچنین در بخش دیگري از 
اظهاراتش بر توقف تجاوز و محاصره یمن پیش از 

آغاز مذاکرات صلح تأکید کرد. وي گفت: »انصاراهلل 
آماده جن��گ و ادامه درگیري اس��ت اما ما موافق 
صلح هستیم. همه مسائل قابل حل و فصل کردن 
از طریق مذاکرات صلح اس��ت.« الحوثي در مورد 
درگیري ها درباره تحوالت میدان��ي در مأرب نیز 
تصریح کرد: »نب��رد در مرزهاي م��أرب موضوع 
جدیدي نیس��ت و این نبرد از زمان آغاز عملیات 
ائتالف متج��اوز عربي علیه یمن ت��ا بدین لحظه 
ادامه داش��ته اس��ت.« وي افزود: »دشمنان یمن 
تالش دارند چنین وانمود کنند که عملیات مأرب 
جداي از جنگ یمن است و این ارتش و کمیته هاي 
مردمي هستند که در ابتدا به مأرب حمله کرده اند، 
در حالي که نیروهاي دولت صنعا تالش دارند مأرب 

را از اشغال ائتالف سعودي آزاد کنند.« کمیته هاي 
مردمي یم��ن در روزهاي گذش��ته موفقیت هاي 
بزرگي در مأرب به دس��ت آورده اند و با آزادسازي 
این منطقه استراتژیک، راه براي آزادسازي استان 
نفت خیز حضرموت که در اشغال تروریست هاست، 
فراهم مي ش��ود. به همین خاطر امریکا به دنبال 
توقف جنگ در مأرب براي دادن تنفسي موقت به 
متحدانش است تا بار دیگر تجدید قوا کرده و این 

استان را تحت کنترل خود داشته باشند. 
 شكايتعربستانازانصاراهلل!

طنز روزگار این است که رژیم عربستان سعودي 
که با کمک متحدانش به مدت ش��ش سال ملت 
مظلوم یمن را بمب��اران مي کنند، پس از حمالت 
موشکي یمني ها به خاک این کشور، از انصاراهلل به 
شوراي امنیت سازمان ملل شکایت کرد. به گزارش 
خبرگزاري رسمي عربس��تان »واس« عبداهلل بن 
یحیي المعلمي، سفیر عربستان در سازمان ملل 
روز چهارشنبه در پیامي به ش��وراي امنیت بنا به 
دس��تور دولت ریاض از عملیات نظامي انصاراهلل 
علیه این کش��ور ش��کایت کرد. المعلمي گفت: با 
وجودي که شوراي امنیت تداوم حمالت انصاراهلل 
به عربستان را محکوم کرده و از این جنبش خواسته 
بدون پیش شرط، فوراً حمالتش را متوقف کند اما 
حوثي ه��ا )انصاراهلل( به نق��ض قوانین بین المللي 
انساني ادامه مي دهند! وي گفت: عربستان »حق 
خود را در حفاظت از ش��هروندان مطابق تعهدات 
خود براساس قوانین بین المللي محفوظ مي دارد.« 
این سخنان در حالي مطرح مي شوند که عربستان 
روزانه با حمالت مکرر ب��ه یمن جان غیرنظامیان 

یمني را به خطر مي اندازد. 

انصاراهلل:هيچابتكارعملجديبرايصلحدريمنمطرحنشدهاست

دوگانگي حرف و عمل امريكا در يمن 


