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چامسکی: ترور سلیمانی 
نمایانگر یاغی بودن امریکا است

زبان ش�ناس مش�هور و اندیش�مند سیاس�ی چپگرای برجسته 
امریکای�ی ت�رور س�ردار »قاس�م س�لیمانی« را محک�وم 
ک�رد و آن را نش�انه افراط گرای�ی و یاغی گ�ری امریکا دانس�ت. 
به گزارش فارس، »نوام چامسکی« در مصاحبه ای روز سه    شنبه گفت: 
»اقدامات ترامپ درخصوص ایران، اول از بین بردن برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام(، به طور قابل توجهی نقض قوانین بین المللی بود. این 
توافق مورد تأیید شورای امنیت س��ازمان ملل بود. ترامپ گفت بسیار 
خب من آن را نمی خواهم. ف��رد دیگری آن را ایجاد کرده اس��ت. این 
کار یقیناً به شکلی قابل پیش بینی موجب افزایش تنش با ایران شد و 

واکنش    ها به آن نیز مالیم بودند.«
وی افزود: »مسئله دیگر قتل ]سردار قاسم[ سلیمانی بود که در ایاالت 
متحده با استقبال زیادی مواجه شد. این اقدامی بسیار خطرناک بود. 
چنین چیزی در خالل جنگ جهانی دوم و حتی جنگ س��رد نیز رخ 
نداد و مانند این بود که ایران تصمیم می گرفت مایک پمپئو و یکی از 
فرماندهان عالی رتبه همراهش را در فرودگاه بین المللی مکزیکوسیتی 
به قتل برساند. ما چنین کاری را بسیار جدی تلقی می کردیم. این همان 
اتفاقی اس��ت که در این خصوص رخ داد ولی در اینج��ا )امریکا( مورد 
تحسین قرار گرفت که واقعاً شوکه کننده است و نشان داد که تفکرات 
داخلی در امریکا تا چه حد افراطی هستند و امریکا یک کشور یاغی است 
که نسبت به تعهدات بین المللی بی تفاوت است و کاری که بخواهد را 

انجام می دهد و در بیرون مرز   ها نیز پذیرفته شده است.«
این اندیشمند منتقد امریکایی در ادامه گفت: »باید منطقه ای عاری از 
سالح اتمی در خاورمیانه ایجاد کرد. مگر این کار چقدر دشوار است؟ 
عرب    ها به شدت به چنین کاری عالقه مند هستند. آنها ۲۵سال پیش 
این پیشنهاد را مطرح کردند و حتی تهدید کرده اند اگر به مرحله اجرا 
نرسد پیمان منع گسترش سالح های اتمی )NPT( را نقض می کنند. 

پس آنها موافق هستند.«
وی افزود: »اما ایران چطور؟ ]ایران نیز[ قویاً به این کار عالقه مند است 
و سال    ها است که خواستار آن است. خب؟ این از ایران. جامعه جهانی 
چطور؟ گروه ۷۷، جنبش عدم تعهد که ش��امل ۱۳۰ کشور است قویاً 
حامی آن هستند و سال    ها است که خواس��تار آن هستند. اروپا هم با 
آن موافق است. تنها دو کش��ور با آن مخالف هستند؛ اول اسرائیل که 
نمی خواهد نظارتی بر سیستم های تس��لیحات اتمی اش وجود داشته 
باشد و دومی پدرخوانده یعنی امریکا است که هر مسیر منتهی به آن 

را مسدود کرده است.«
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 نامزد خاشقجی رسماً از ولیعهد سعودی شکایت کرد
نهاد موسوم به »سازمان دموکراس��ی برای جهان عرب « روز سه    شنبه 
اعالم کرد که دو وکیل به نام های »جینز و بلوک« به نیابت از »خدیجه 
چنگیز « نامزد »جمال خاش��قجی« و همین طور ب��ه نیابت از همین 
سازمان اقدام با تهیه ش��کوائیه علیه ولیعهد سعودی و بیش از ۲۰ تن 
دیگر در جریان قتل خاش��قجی آن را  تقدیم دادگاه اداری کلمبیا در 
شهر واش��نگتن امریکا کرده اند.  جمال خاش��قجی، شهروند سعودی 
و س��تون نویس روزنامه واشنگتن پست س��ال ۲۰۱۸ به طرزی فجیع 
در کنسولگری عربستان سعودی در شهر اس��تانبول توسط تیم ترور 

بن سلمان کشته و جسد او پس از تکه تکه شدن محوسازی شد. 
 در همین حال دادس��تان کل عربستان سعودی که در ماجرای کشته 
شدن روزنامه نگار معارض این کشور در ترکیه به استانبول اعزام شده 
بود، به دست شاه سعودی ترفیع درجه گرفت.  دادستان کل سعودی در 
اکتبر سال ۲۰۱۸ به خاطر ترک ترکیه و عدم پاسخ دادن به سؤال های 
آنکارا در پرونده کشته ش��دن خاش��قجی مورد انتقادات گسترده ای 
قرار گرفت.  در آن زمان »عبدالقادر ِسلوی « نویسنده ترک گفت: چرا 
دادستان کل س��عودی اطالعات درباره جسد خاشقجی را از همکاران 
ترک خود پنهان می کند؟ چه بسا وی برای حل مسئله قتل به ترکیه 

نیامده بلکه دلیل آمدن وی نجات ولیعهد سعودی است. 
-----------------------------------------------------

 حصول توافقاتی میان طرفین درگیر در لیبی 
»استفانی ویلیامز« نماینده موقت دبیرکل سازمان ملل متحد در امور 
لیبی، روز چهارشنبه به »روسیاالیوم« گفت که توافقات جدیدی میان 
هیئت های نظامی طرفین درگیر در مذاکرات ژنو حاصل شده است که 
از جمله آن می توان به بازگشایی جاده    ها و خطوط هوایی داخل کشور 
اشاره کرد.  استفانی ویلیامز در ادامه گفت که مقرر شده است، از پایان 
هفته، ناوگان هوای��ی حرکت خود را میان طرابل��س، پایتخت لیبی و 
بنغازی در شرق این کشور از سر بگیرد.  از طرفی دیگر، ویلیامز گفت که 
دو طرف بر ادامه آتش بس کنونی در جبهه های نبرد و اجتناب از تنش 
نظامی توافق کرده اند و برای تضمین ادامه روند تولید نفت گام    هایی به 
منظور باز تشکیل گارد تأسیسات نفتی اتخاذ کرده اند.  نماینده سازمان 
ملل با تمجید از اقدام »فایز السراج « رئیس دولت »وفاق ملی « لیبی در 
کنار رفتن از منصب خود، گفت که استعفای او بایستی در پایان دادن 
به برهه طوالنی مدت انتقال دولت سهیم باشد و باعث حرکت به سوی 

تشکیل دولتی دموکراتیک و منتخب شود. 
-----------------------------------------------------

  افشای حساب بانکی ترامپ در چین
تحلیل س��ابقه مالیاتی رئیس جمهور امریکا نشان داده او یک حساب 
بانکی اعالم نشده در چین دارد و در بیش از یک دهه گذشته به دنبال 

دست یافتن به پروژه های بزرگ در این کشور بوده است. 
به گزارش فارس، بر اساس گزارش جدید رسانه های امریکایی، »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور این کشور یک حساب بانکی اعالم نشده در چین 
دارد و در بیش از یک دهه گذشته به صورت ناموفق به دنبال معامالت 

بزرگ تجاری در چین بوده است. 
به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، این حساب را مدیریت هتل های 
بین المللی ترام��پ کنترل می کند و از س��ال ۲۰۱۳ ت��ا ۲۰۱۵ مبلغ 

۱۸۸هزارو ۵۶۱ دالر در چین مالیات پرداخت کرده است. 
این افشاگری در حالی است که رقابت های انتخاباتی در امریکا به مراحل 
آخر رسیده و اخیراً ادعا   هایی از سوی جمهوری خواهان سنا علیه »جو 
بایدن « رقیب دموکرات ترامپ مبنی بر افتتاح حساب از سوی پسر او 
با یک تاجر چینی و در نتیجه داشتن منافع در این کشور مطرح شده 
اس��ت. ترامپ همواره بایدن را به مالیمت در مقاب��ل چین در صورت 

پیروزی در انتخابات متهم می کند. 
-----------------------------------------------------

  ادغام اس-۴۰۰ ترکیه در ناتو ممکن نیست
دبیرکل ائتالف ناتو پی��ش از آغاز نشس��ت دور روزه وزیران دفاع این 
ائتالف اعالم کرد: من نگران تصمیم ترکیه درباره خرید سامانه های دفاع 
هوایی اس-۴۰۰ هستم این مسئله بار   ها و مکررا در جریان نشست    ها 
در آنکارا مطرح شده، ادغام این سامانه    ها در سیستم های دفاع هوایی 
منسجم ائتالف ناتو ممکن نیست.  به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، ینس استولتنبرگ، به اظهارات مقامات امریکایی مبنی بر 
اینکه  فعال سازي اس۴۰۰ توسط ترکیه احتماالً مجازات    هایی را در پی 
خواهند داشت، اشاره کرد و گفت: من طرفدار تالش های به کار گرفته 

شده برای راهکارهای جایگزین هستم. 
دبیرکل ناتو همچنین تأکید کرد، او از تماس ه��ای ترکیه و امریکا در 
خصوص استقرار سامانه های پاتریوت حمایت می کند و آنکارا با اعضای 
اروپایی ناتو برای استقرار سامانه های دفاع هوایی فرانسوی و ایتالیایی 

همکاری می کند. 

هدف عادی سازی با تل آویو
 ایجاد ساختار ضدایراني است

وزیر دفاع امریکا با متوس�ل ش�دن به اتهام زنی  ب�ه ایران، هدف 
از عادی س�ازی روابط ابوظبی و منام�ه با تل آوی�و را ایجاد نوعی 
س�اختار امنیت�ی در مقابل ته�ران اعالم کرده اس�ت. اس�پر که 
کشورش به س�ودان به عنوان مقصد بعدی عادی سازی می نگرد، 
ابراز امیدواری کرده که دیگر کش�ور    ها هم به این روند بپیوندند. 
امریکا طی چند ماه گذش��ته همواره نامش به عنوان میانجی در توافقات 
عادی سازی مطرح شده است. این کشور در دفاع از این اقدام، آن را گامی 
مهم در جهت تش��کیل س��اختاری امنیتی در برابر ایران و جلوگیری از 
درگیری با تهران برشمرده اس��ت. به تازگی، ِکلی کرافت، نماینده امریکا 
در س��ازمان ملل با بیان اینکه طی چند روز آینده احتم��ال اعالم توافق 
دیگری وجود دارد، به صورت ضمنی، این روند را اقدامی در تقابل با ایران 
توصیف کرد. مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا هم روز سه     شنبه در سخنانی در 
شورای آتالنتیک گفت: »بسیاری از کشورهای منطقه متوجه هستند که 
بزرگ ترین نگرانی آنها و ما، ایران و رفتارهای ناهنجار آن در منطقه در چهار 

دهه است که از آفریقا تا سراسر خاورمیانه و افغانستان را دربر می گیرد. «
این عضو دولت دونالد ترامپ عالوه بر این موضع گیری و متهم کردن ایران به 
حمله به زیرساخت های نفتی عربستان در سال گذشته و دخالت در عراق، 
روابط میان دو کشورعربی با صهیونیست     ها را موفقیتی بزرگ برای امریکا 
و شخص ترامپ دانست و با به میان کشیدن منافع دیپلماتیک و اقتصادی، 

ابراز امیدواری کرد کشورهای عربی بیشتری به این روند بپیوندند. 
اسپر در عین حال که از لزوم گسترش دامنه عادی سازی صحبت می کرد، 
مسئله تعهد امریکا به دفاع از رژیم صهیونیستی را هم فراموش نکرد و گفت: 
»همانطور که امریکا به ایجاد روابط استراتژیک با کشور    ها ادامه می دهد، به 
تعمیق همکاری با وفادار    ترین شرکای خود مشغول است.« وی افزود: » کمی 
بعد از امضای توافق تاریخی ابراهیم که امریکا آن را تسهیل کرد، من میزبان 
همتای اسرائیلی خود در پنتاگون بودم تا بار دیگر بر تعهد ایاالت متحده 
بر حفظ مزیت کیفی نظامی اسرائیل تأکید کنم و امیدوارم در هفته های 
آتی برای ادامه گفت وگو    ها به تل آویو سفر کنم. ما به همکاری نزدیک برای 
توسعه توانایی های پیشرفته به خصوص در دفاع موشکی ادامه می دهیم.«

 سمینار عادی سازی با حضور چهره هاي عربي
روز سه شنبه، روزنامه یسرائیل هیوم اعالم کرد که سمینار مجازی عادی سازی 
روابط با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از برگزاری 
سمیناری دو روزه طی روزهای چهار    شنبه و پنج  شنبه خبر داد که هدف از آن، 
بررسی پیامدهای عادی سازی است. عالوه بر نتانیاهو، دیوید فریدمن سفیر 
امریکا در سرزمین های اشغالی، آوی برکوویچ فرستاده رئیس جمهور امریکا 
در امور خاورمیانه و چند تاجر و چهره برجسته از عربستان، اردن، مصر، امارات 

و بحرین دیگر حاضرین در این سمینار هستند. 
 بن سلمان، میانجی عادی سازی سودان

دولت امریکا، از سه دهه پیش نام سودان را در فهرست کشورهای حامی 
تروریسم قرار داد و به این ترتیب ارتباط این کشور با بانک های جهانی را 
قطع کرد. ترامپ اخیراً شرط خروج سودان از فهرست کشورهای حامی 
تروریسم را اقدام خارطوم در پرداخت ۳۳۵ میلیون دالر غرامت قرار داده 
اس��ت. این مبلغ باید به قربانیان امریکایی تروریس��م و خانواده های آنان 
پرداخت شود.  در چنین شرایطی، سعودی     ها که از اولین روزهای انتشار 
اخبار عادی سازی، شانه به شانه امریکایی     ها آتش بیار معرکه بودند،  قرار 
است غرامت های سودان به امریکا را بپردازند تا خارطوم توافق عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کند. محمد بن سلمان ولی عهد عربستان 
سعودی گفته است که این غرامت را از طرف دولت سودان می پردازد تا هر 

چه زودتر توافق صورت گیرد. 
  ترامپ در پی رأی جمع کردن

منابع مصری و سودانی با اشاره به ناتوانی دولت سودان در پرداخت چنین 
مبلغی، معتقدند که دولت امریکا با اس��تفاده از چنین اقدامی می خواهد 
برای ترامپ در انتخابات رأی جمع کند. توافق های طرف های اسرائیلی، 
امریکایی، سعودی و اماراتی با عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی 
س��ودان و محمد حمدان دقلو، معاون وی، درباره جزئی��ات این توافق و 
مراحل اجرای آن بوده اس��ت. در صورت اعالم رسمی عادی سازی روابط 
سودان با رژیم صهیونیستی، بسته ای از کمک های مالی مستقیم امارات 
و سعودی، به خارطوم پرداخت خواهد شد. بسته غیرمستقیم نیز در قالب 
سرمایه گذاری چندین شرکت امریکایی در خارطوم است.  با این حال، هبه 
محمد علی، سرپرست وزارت دارایی سودان گفت که خروج کشورش از 
فهرست کشورهای حامی تروریسم، به مسئله عادی سازی ارتباطی ندارد. 
وی تصریح کرد که خارطوم انتظ��ار دارد در پی پایان تحریم های امریکا، 
درآمدهای مالی و دس��تاوردهای فنی عایدش شود. بخشش بدهی ۷۰۰ 
میلیون دالری اش به امریکا ، دیگر موردی است که هبه محمد علی خواستار 

اجرایی شدن آن شده است. 

آمادگی ایران و بولیوی
 برای احیای مناسبات ضدامریکایی

وزی�ر خارج�ه ای�ران از پی�روزی ح�زب مورال�س در انتخابات 
بولی�وی ه�م  رئیس جمه�ور جدی�د  و  اس�تقبال  بولی�وی 
ب�ر از س�رگیری رابط�ه ب�ا ای�ران تأکی�د ک�رد. ای�ن اولی�ن 
موضع گیری»لوئی�س آرس�ه « رئیس جمه�ور منتخ�ب و ض�د 
امریکایی بولیوی درباره ایران بعد از پیروزی در انتخابات اس�ت. 
محمدجواد ظریف دیروز در گفت وگوی تلفنی با اوو مورالس، رئیس جمهور 
پیش��ین و رهبر حزب پی��روز در انتخابات اخیر بولی��وی، پیروزی حزب 
مورالس در صحنه سیاس��ی بولی��وی را به وی تبریک گف��ت و با آرزوی 
موفقیت برای دولت جدید این کش��ور آمادگی جمهوری اسالمی ایران 
را برای گس��ترش روابط فیمابین در دولت قانونی جدید این کشور مورد 
تأکید قرار داد. ظریف همچنین در پیام توئیتری به زبان اسپانیولی نوشت: 
»من به مردم قهرمان بولی��وی تبریک صمیمانه خود را ب��رای پیروزی 
قاطع ش��ان بر طرح های بی ثبات کننده امپراتوری یانک��ی )امریکا( ابراز 
می دارم. این پیروزی ارزشمند مردمی را به لوئیس آرسه، رئیس جمهور 
منتخب و دیوید چکهوانکا، معاون رئیس جمهور تبریک می گویم.« لوئیس 
آرسه ، رئیس جمهور منتخب بولیوی هم ضمن انتقاد از اقدامات سازمان 
کشورهای امریکایی در قبال این کشور، از دنبال کردن سیاست خارجی 
احیای روابط با کشورهای ونزوئال، کوبا و ایران خبر داد. به گزارش پایگاه 
اینترنتی شبکه تلویزیونی ونزوئالیی »تله سور «، آرسه  گفته که می خواهد 
روابط کشورش را دوباره برقرار کند زیرا دولت سابق بسیار ایدئولوژیک عمل 
کرده و مردم بولیوی را از دسترسی به داروهای کوبا و روسیه و پیشرفت      ها 
در چین محروم و آنها را به ش��کلی غیرضروری و مضر متأثر کرده است. 
او که وزیر اقتصاد سابق بولیوی است و ۱۴ سال در دولت »اوو مورالس« 
برای افزایش سطح سواد و ارائه خدمات بهداش��تی رایگان به هزاران نفر 
با حمایت پزش��کان کوبایی فعالیت کرده، تأکید کرد دولتش در     ها را به 
روی همه کش��ور     ها بر مبنای احترام و حاکمیت متقابل خواهد گش��ود. 
رهبر حزب »جنبش به سوی سوسیالیس��م« همچنین گفت: »سازمان 
کشورهای امریکایی باید اشتباهات خود را در بولیوی اصالح کند. اما اگر 
این کار را نکند، ما در کنار کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به 
ما احترام می گذارند، کار خواهیم کرد.«  اشاره رئیس جمهور جدید بولیوی 
به گزارش سازمان کش��ورهای امریکایی مربوط به انتخابات سال ۲۰۱۹ 
است که بهانه کودتا برای برکناری اوو مورالس، رئیس جمهور بومی بولیوی 
شد، گزارشی که البته بعداً نادرستی آن اثبات شد. این سازمان همچنین از 
دولت خودخوانده »جنینه آنز« که مرتکب قتل عام شد و بولیوی را در رکود 

اقتصادی فرو برد، حمایت می کرد. 

خبرهاي ناخوش روزنامه انگلیسي براي دلخوشان احیاي توافق هسته اي

برجام با بایدن هم برجام بشو نیست
12 روز مانده به انتخابات امریکا، بحث »بایدن بهتر است یا ترامپ« داغ تر شده است

ترامپ این روز    ها    گزارش  یک
مث�ل ن�وار ضبط 
صوت های قدیمی است که روی جمله »اگر پیروز 
شوم، اولین تماسم از طرف سران ایران خواهد 
بود«  گیر کرده و در کمپین های انتخاباتی همین 
یک جمله را تکرار می کند. معلوم نیس�ت این 
جمله ترامپ از کیش شخصیتش ناشی می شود 
یا از کسی سیگنالی دریافت کرده است ولی او در 
هر حال چنین سودا و امیدی در سر می پروراند. 
موضع اعالنی دولت روحانی این است که »بایدن 
و ترامپ« ورودش�ان به کاخ س�فید برای ایران 
فرقی نمی کند ولی به سادگی می توان حدس زد 
که تمایل مردان سیاست خارجی دولت، تمایل 
کم نظیری به پیروزی بایدن در انتخابات دارند. 
ظریف در گفت وگویی ک�ه فروردین ماه 9۴ از او 
منتشر شده، با لبخند می گوید که با جو بایدن در 
زمانی که سناتور بوده، ارتباطات گسترده ای با او 
داش�ته و ظاهراً همین تمایل پنهان، مایه امید 
دولت تدبیر و امید به بازگشت معاون اوباما به کاخ 
س�فید اس�ت. با همه اینها، تقریباً همه ناظران 
متفق القولند که اگر بایدن هم رئیس جمهور شود، 
توافق هسته ای که مایه دلبستگی شش ماه آخر 
دولت روحانی ش�ده، دیگر برجام بشو نیست. 

به گزارش »جوان«، نیک��والس دو ریویه، نماینده 
فرانسه در سازمان ملل در صفحه توئیترش بخشی 
از سخنرانی سه     شنبه ش��ب خود را درباره ایران در 
نشست مجازی شورای امنیت منتشر کرد، جایی 
که او می گوی��د برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای 
امنیت سازمان ملل یک راهکار واقعی و مؤثر برای 
بحران اشاعه هس��ته ای ایران فراهم کرده اند و باید 

کامالً اجرایی شوند. او پایان یافتن تحریم تسلیحاتی 
ایران را تأیید کرده ولی گفته که » پایان یافتن تحریم 
تس��لیحاتی به این معنا نیست که محدودیت های 
انتقال تس��لیحات به ایران ی��ا از ای��ران کاماًل لغو 
شده اس��ت.« این موضع فرانس��وی    هایی است که 
در مذاکرات منتج به توافق هس��ته ای س��ال ۹۴، 
نقش پلیس بد را بازی می کردند و دس��ت آخر هم 
امتیاز بزرگ تس��لط بر بازارخودروی ایران را از آن 
خود کردند. اما موضع دوس��تان روس ایران هم، از 
این نظر که برجام را توافقی برای »عدم اش��اعه« و 
»گسترده نش��دن تنش ها« می دانند، به جز لحن، 
تفاوت معناداری با دیگر اعضای ۱+۵ ندارد. سرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز در سخنرانی 
خود در نشست شورای امنیت به تعهدات برجامی 
مس��کو از نظر »حل و فصل اوضاع پیرامون برنامه 
هسته ای ایران « تأکید کرده و این توافق را »ابزاری 
مهم برای ممانع��ت از افزایش تنش ها« دانس��ته 
است:»توافقات در چارچوب برجام به یک دستاورد 
بزرگ سیاس��ی و دیپلماتیک تبدیل شده است و 
امکان جلوگی��ری از بروز درگیری ه��ای نظامی و 
تقویت رژیم منع گسترش سالح های هسته ای را 
فراهم کرده است. روس��یه، مانند همه طرف های 
مسئول این توافقنامه، کامالً به این توافقنامه پایبند 
بوده و بر ضرورت حفظ و دفاع فعاالنه از این سند که 
نتیجه یک تالش جمعی و دشوار، البته بسیار مفید 

است، تأکید دارد.«
 بایدن توافقی تقویت شده می خواهد

میزان اج��رای تعهدات برجامی روس��یه و چین با 
طرف ه��ای اروپای��ی تواف��ق و همچنی��ن امریکا 
قابل قیاس نیس��ت ولی این واقعیت که همه شش 
طرف برجام، آن را تعهدی در زمینه »منع اشاعه« 

می دانند قابل قابل چشم پوشی نیست. این در حالی 
اس��ت که در تهران، این توافق، اساس توافقی برای 
برداش��تن تحریم    ها و عادی سازی برنامه هسته ای 
ایران است. در چنین ش��رایطی، در فاصله ۱۲ روز 
مانده به انتخابات ریاس��ت جمه��وری امریکا، این 
بحث که پیروزی بایدن یا ترامپ چه اثری بر اجرای 
برجام خواهد داش��ت، بیش از هر موقع دیگری در 
مدار بحث    ها قرار گرفته است. در میان تیم سیاست 
خارجی ایران، این فرض کمتر اعالم شده وجود دارد 
که ورود بایدن به کاخ س��فید، می تواند زمینه ساز 
بازگش��ت امریکا به برجام باش��د، به خصوص که 
محمدجواد ظریف در گفت وگوهای خود به صراحت 
گفته که با جو بای��دن در زمانی که س��ناتور بوده، 
ارتباطات گسترده ای داش��ته و امیدوار است که با 
استفاده از همین ارتباطات شخصی، توافق هسته ای 
را احیا کند. این تمایل به خصوص در بهمن ماه ۹۷، 
زمانی که »کمیته ملی حزب دموکرات « با تصویب 
قطعنامه ای، بازگش��ت به توافق هس��ته ای برجام 
را جزو اولویت های کلیدی خود قرار داد، تش��دید 
شده اس��ت، اما مش��اوران بایدن از جمله» آنتونی 
بلینکن«، در مصاحبه های ش��ان اعالم کرده اند که 
بایدن در صورت پی��روزی در انتخاب��ات به دنبال 
»توافقی قوی تر« با ایران خواهد بود. همین موضوع، 
در یادداش��ت چهار روز قبل بایدن در سی ان ان نیز 
تأکید شده است. بایدن هرچند گفته که در صورت 
ورود به کاخ سفید » به تهران مسیر قابل اطمینانی 
را برای بازگشت به دیپلماسی پیشنهاد«  خواهد داد 
ولی تأکید کرده که »امریکا نیز به  توافق )برجام( به 
عنوان نقطه ش��روعی برای دنبال کردن مذاکرات 
بعدی بازخواهد گشت. «وی تأکید می کند:»ما با 
متحدان مان برای تقویت و گس��ترش مفاد توافق 

هس��ته ای کار خواهیم ک��رد و همزم��ان به دیگر 
نگرانی    ها نیز توجه خواهیم کرد.«

 مذاکره مجدد در اتاق منفجر شده ؟!
اینکه بایدن بازگش��ت به کاخ س��فید را مقدمه ای 
برای »تقویت برجام « به جای »بازگشت بدون قید 
و شرط « به آن قرار خواهد داد، موضوعی است که 
ناظران در فاصله کوتاه تا انتخابات امریکا بار دیگر 
بر آن تأکید می کنن��د. در حالی ک��ه محمدجواد 
ظریف در گفت وگوی چند هفته قبل با اسپوتنیک 
گفته»اگر امریکا می خواهد به توافق اتمی بازگردد 
باید خسارات وارده به ملت ایران را پرداخت کند«، 
»پاتریک وینتور« سردبیر بخش دیپلماتیک روزنامه 
»گاردین« روز چهار    شنبه در یادداشتی نوشت، حتی 
اگر »جو بایدن « نامزد دموکرات  ها در انتخابات ماه 
آینده امریکا پیروز شود ش��انس حفظ برجام زیاد 
نخواهد بود. وینتور می گوید:»بایدن تا به اینجای کار 
وعده داده اگر ایران با تعهد کامل به توافق هسته ای 
بازگردد، امریکا مجدداً به این توافق، به عنوان نقطه 
آغازی برای ادامه مذاکرات، برخواهد گشت. اما حتی 
اگر بایدن برنده شود، تا ۲۰ ژانویه ) اوایل بهمن ۹۹( 
روی کار نخواهد آمد و زمان اندکی برای اصالح طلبان 
باقی خواهد ماند تا مردم ایران را متقاعد کنند مسیر 
تعامل ارزش تالش مجدد را دارد.«  برخی تحلیلگران 
معتقدند پیروزی بایدن به تنهای��ی می تواند برای 
تغییر اوضاع ایران کافی باش��د و قطع��اً انتخابات 
]امریکا[ در تهران با هیجان دنبال می شود.«  وینتور 
به نقل از حسن احمدیان استاد مسائل خاورمیانه در 
دانشگاه تهران می نویسد: »ایران پیش از بازگشت به 
تعهد کامل، خواستار جبران خسارت برای آسیب 
اقتصادی ناشی از تحریم های واشنگتن و رفع نواقص 
برجسته برجام خواهد شد. ایران این احساس را دارد 
که توافق ۲۰۱۵ آن را موظف کرده برنامه صلح آمیز 
هسته ای خود را پیش از برداش��تن گامی از سوی 
غرب، متوقف کند و از سوی دیگر این توافق نتوانسته 
مانع از عهدشکنی امریکا شود. بازگشت به برجام به 
این راحتی میسر نخواهد بود. بی اعتمادی به حدی 
افزایش یافته که تغییر چهره     ها در اتاق بیضی ]کاخ 
س��فید[ این حقیقت را تغییر نمی دهد.«  دیدگاه 
الیوت آبرامز، چهره ای که مدتی اس��ت در س��مت 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران ایفای نقش می کند، 
از این هم بدبینانه تر است. آبرامز در گفت وگو با شبکه 
الشرق االوسط می گوید که فشار حداکثری تا تغییر 
رفتار ایران ادامه می یابد و هی��چ تفاوتی ندارد که 
رئیس جمهور آینده امریکا چه کس��ی باشد. آبرامز 
تأکید می کند:» برخی در ای��ران فکر می کنند اگر 
ترامپ ببازد، تحریم     ها و کمپین فشار بر آنان پایان 
می یابد اما این اعتقادی نادرست است و این اتفاق 
هرگز رخ نخواه��د داد، ما چتری وس��یع از تحریم 
داریم. این تحریم     ها سر جای خود باقی خواهد ماند 
تا ببینیم که آیا ایران رفت��ار خود را تغییر می دهد، 
تفاوتی نمی کند که رئیس جمهور آینده چه کسی 
باشد.« این همان نکته ای است که بخش مهمی از 
دلمشغولی محمدجواد ظریف و البته تیم هسته ای 
او است. ظریف در گفت وگویی که چند هفته قبل 
با راشاتودی انجام داد به این واقعیت اشاره کرد که 
امریکا با خروج از توافق هسته ای »نه تنها اتاق مذاکره 

را ترک کرد، بلکه آن را منفجر کرد.«

پ�س از گذش�ت س�ه س�ال از سیاس�ت های 
س�ختگیرانه دول�ت ترام�پ علی�ه مهاجران 
غیرقانون�ی در م�رز مکزی�ک برای ک�ودکان 
آنها پیامدهای ناگواری به دنبال داش�ته و این 
کش�ور را به قربان�گاه مهاجران تبدی�ل کرده 
اس�ت. همانگون�ه ک�ه اتحادی�ه آزادی ه�ای 
مدنی امریکا اع�الم کرده، وکال قادر نیس�تند 
والدی�ن 5۴5 کودکی را که در م�رز مکزیک از 
یکدیگر جدا ش�دند، پیدا کنند چون اکثر این 
خانواده     ها به امریکای مرکزی برگردانده شدند. 
در حالی که دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا 
که بار    ها مقابله ب��ا مهاجران غیرقانون��ی در مرز با 
این کش��ور با مکزیک را یکی از برنامه های موفق 
خود اعالم کرده، این سیاست های سختگیرانه به 
نابودی صد    ها خانواده منجر شده است. به گزارش 
شبکه ان بی سی نیوز، اسناد دادگاه از جانب اتحادیه 
آزادی ه��ای مدنی امریکا )ای س��ی ال یو( نش��ان 
می دهد ک��ه آنها تنها ب��ا والدی��ن ۵۰۰ کودک از 
مجموع ۱۰۰۰ خانواده ای که در س��ال ۲۰۱۷ در 
مرز از یکدیگر جدا شدند، تماس گرفتند. در حالی 
که ۲۵ مورد از آن والدین شانس بازگشت و دیدار 
دوب��اره را یافتند، کمیته فدرال منتخب از س��وی 
دادگاه در جریان یافتن چندی��ن خانواده متوجه 
شد که این خانواده های جدا شده تصمیم گرفتند 
که کودکان شان را با یک عضو خانواده یا یک حامی 
در امریکا بگذارند. معاون پ��روژه حقوق مهاجران 
ای س��ی ال یو گفت که صد    ها خان��واده هنوز پیدا 
نشده اند. او گفت:»مردم می پرسند که چه زمانی 
تمام این خانواده     ها پیدا می ش��وند و متأسفانه من 
برای آن پاسخی ندارم. نمی دانم. واقعیت غم انگیز 
این است که صد    ها تن از والدین بدون کودکان شان 
به امریکای مرکزی بازگردانده شدند و کودکان با 

نزدیکان آشنا یا دور باقی ماندند.«

یک گروه میدانی مس��تقر در مکزیک و امریکای 
مرکزی که ش��خصاً برای یافتن خانواده های جدا 
ش��ده تالش می کنند، در بیانی��ه ای گفتند که به 
یافتن خانواده های آن کودکان ادامه می دهند. در 
بیانیه این گروه آمده است: » این یک روند دشوار و 
وقت گیر است. در دوران این پاندمی، تیم مدافعان 
حقوق بش��ر ما اقدامات ویژه ای برای محافظت از 
امنیت و ایمنی خود و همچنی��ن والدین و جوامع 
آنها انجام می دهند. «. از آوریل ۲۰۱۷ جف سشنز، 
دادستان کل وقت امریکا، اعمال مقرراتی با »تحمل 
صف��ر « درباره مهاج��ران غیرقانون��ی در مرزهای 
این کش��ور را اعالم کرد. طبق این مقررات جدید 
که دول��ت ترامپ اجرای��ی کرد، هم��ه  مهاجرانی 
که به ط��ور غیرقانون��ی از مرزهای امری��کا عبور 
می کنند، مجرم محسوب می شوند و تحت پیگرد 
کیفری قرار می گیرند، حتی اف��رادی که به دنبال 
پناهندگی در این کشور هستند. حتی در آن زمان 

فیلم    ها و تصاویر زی��ادی از جدا ک��ردن کودکان 
از والدین ش��ان و نگهداری آنها در قفس منتش��ر 
ش��د که موجی از واکنش های جهانی را به همراه 
داشت. به گزارش یورونیوز، در سال ۲۰۱۸ وضعیت 
مهاجران غیرقانونی چنان اسفناک بود که پزشکان، 
دستیاران و پرستاران مهاجران تنها شاهدانی بودند 
که شرایط وخیم کودکان مهاجر در بازداشتگاه     ها 
را رصد می کردند. آنها شواهد متعددی از وضعیت 
اسفناکی که کودکان در بازداشتگاه     ها با آن دست و 
پنجه نرم می کردند، ارائه دادند. طبق گفته پزشکان 
و مدیران برنامه، برخی از کودکان مهاجر در طول 
سفر به مرز های امریکا یا خشونت را تجربه کردند و 

یا خود شاهد خشونت بودند. 
 حمایت جمهوریخواهان از بایدن

درحالی که دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری به حمایت قاطع هم حزبی های 
خود نیاز دارد، صد    ها عضو جمهوریخواه که منتقد 

سیاس��ت های ترامپ هس��تند، در جبهه مخالف 
قرار گرفته و حمایت خ��ود را از نامزد دموکرات  ها 
اعالم کرده اند. مایکل استیل، رئیس سابق کمیته 
ملی حزب جمهوریخواه امری��کا در حالی که تنها 
۱۲ روز دیگر تا برگزاری انتخاب��ات باقی مانده به 
جمع ۳۴۷جمهوریخواه برجس��ته دیگری که در 
این انتخابات به جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد 
ترامپ رأی می دهند پیوسته است. به گزارش نشریه 
نیوزویک، این جمهوریخواهان از صف حزب شان 
جدا ش��ده اند تا با دونالد ترام��پ مخالفت کرده و 
علناً در انتخابات از ج��و بایدن حمایت کنند. یکی 
از ش��اخص     ترین گروه های جمهوریخواه مخالف 
با ترامپ پروژه لینکلن ن��ام دارد که تحت رهبری 
چند جمهوریخواه برجس��ته ش��امل ج��ان ویور، 
ریک ویلس��ون، جورج کانوی، رید گالن و جنیفر 
هورن است. جان کیس��یچ، فرماندار سابق اوهایو 
که چهار س��ابق قبل در نام��زدی از جانب حزب 
جمهوریخواه ترامپ را به چالش طلبید و خودش را 
جمهوریخواه برای تمام عمر خوانده تبدیل به چهره 
برجسته جنبش مخالفان جمهوریخواه ترامپ به نام 
»ترامپ هرگز« شده است. پس از کنوانسیون حزب 
دموکرات نیز چارلی دن��ت، نماینده جمهوریخواه 
س��ابق ایالت پنس��یلوانیا هم حمایت��ش از بایدن 
را در مطلبی در س��ی ان ان اعالم داش��ت. از سوی 
دیگر، روزنامه یواس ای تودی، ج��و بایدن را برای 
انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر تأیید کرد 
و از شهروندان امریکایی خواس��ت به ترامپ رأی 
ندهند. حمای��ت جمهوریخواهان و رس��انه های 
امریکایی از نامزد دموکرات ها، درحالی اس��ت که 
بر اساس نظرس��نجی های انجام شده جو بایدن با 
اختالف ۱۰درصدی از ترامپ پیش است و همین 
مسئله نگرانی اعضای سرشناس جمهوریخواهان را 

در پی داشته است. 

کودک دزدی سیستماتیک امریکا از مهاجران امریکای التین 
3 سال پس از اجرای قانون مهاجرتی ترامپ، والدین 5۴5 کودک گم شده اند! 


