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اخبار روز
یادداشت

کنایه ظریف
به کشورهای غربی

وزیر امور خارجه ایران با ســازنده خواندن
دیدارهای صورت گرفته در چین ،گفت نشست
ســازمان همکاری شانگهای نشان داد جهان با
چه سرعتی در حال تغییر است.
به گزارش فارس« ،محمــد جواد ظریف»
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران روز
دوشــنبه دیدارهای صورت گرفته در حاشیه
نشست سازمان همکاری شانگهای را «سازنده»
توصیف کرد و گفت این نشست سرعت تغییر
جهان را نشانداد.
وی در توییتر نوشــت« :نشســت سازمان
همکاری شــانگهای در چین ،نشان داد جهان
چقدر ســریع در حــال تغییر اســت .تعهد به
همکاری دارای منفعت متقابل ،حمایت قاطع
از برجام و رد یکجانبه گرایی».
ظریــف افــزود« :رئیس جمهــور روحانی
دیدارهای ســازنده ای با بســیاری از سران ،از
جمله دیدارهای دوجانبه پرمحتوایی با شــی
جین پینگ رئیس جمهور چیــن و والدیمیر
پوتین رئیس جمهور روسیه داشت».
وزیر امور خارجه در توییت دیگری نوشت:
«در حالی کــه اعضای گروه هفــت در کبک
مشغول ســر و کله زدن با هم بودند و تالش بی
نتیجه ای برای راضی کردن عهدشــکن ارشد
داشتند ،نشست ســازمان همکاری شانگهای
در کینگدائــو جلوه ای کامال متفاوت داشــت:
همکاری محترمانه میــان ملت های متعهد به
چندجانبه گرایی».
نشست سران ســازمان همکاری شانگهای
این هفته در چین برگزار شــد .ایران عضو ناظر
این ســازمان همکاری اقتصادی است و رئیس
جمهور به عنوان نماینده ایران در این نشست
حضور داشــت .حاضران در این نشســت با رد
اقدامات یکجانبه ،از توافق هســته ای با ایران
اعالم حمایت کردند.
روابــط گرم و اعــام همبســتگی اعضای
سازمان همکاری شانگهای همزمان با نشست
پرتنش و پراختالف گروه هفــت که همزمان
در کانــادا برگزار شــد ،از ســوی بســیاری از
کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است.
در نشســت گروه هفت ،آمریــکا تقریبا در
تمام موضوعات از جمله تغییر اقلیمی ،تجارت
آزاد ،توافق هسته ای با ایران ،مقابله با حمایت
گرایــی اقتصادی و نحوه برخورد با روســیه ،با
 ۶عضو دیگر اختالف نظر داشــت .در حالی که
آمریکا ابتدا پس از بحثی طوالنی بیانیه پایانی
این نشست را امضا کرد« ،دونالد ترامپ» رئیس
جمهور آمریکا پس از ترک زودهنگام نشست،
اظهارات «جاستین ترودو» درباره تجارت آزاد
را «غیرصادقانه» خواند و امضای خود در بیانیه
پایانی را پس گرفت.

حرکت لنجهای ایرانی توقیف
شده در کویت به سمت ایران

سفیر جمهوری اســامی ایران در کویت
اعالم کرد که مشــکل لنج های ایرانی توقیف
شــده در بندر دوحه حل شــده و این لنج ها
کویت را به سمت ایران ترک کردند .به گزارش
فــارس ،علیرضــا عنایتی ســفیر جمهوری
اســامی ایران در کویت اعالم کرد که مشکل
لنج هــای ایرانی توقیف شــده در بندر دوحه
حل شده و این لنج ها کویت را به سمت ایران
ترککردند.
ســفیر جمهوری اســامی ایران با اشاره
به اخبار منتشــر شــده دربــاره توقیف یک
لنــج ایرانی در بندر دوحــه کویت ،گفت :روز
یکشــنبه  20خردادماه  1397پس از  10روز
پیگیری ممتد همکاران در بخش کنســولی،
لنج مذکور به همراه یــک لنج توقیفی دیگر و
سرنشــینان آن بندر دوحه کویت را به سمت
ایران ترک کردند.
وی افــزود :در صــورت اطــاع بخــش
کنســولی ،پیگیریها می توانست زودتر انجام
شود تا هموطنان ما در سختی قرار نگیرند.
لنج ایرانی توقیف شده در بندر دوحه پیش
از این از طریق ضبط ویدیو و ارســال در شبکه
های اجتماعی پس از  50روز توقیف ،موفق شد
پیام خود را به اطالع ســفارت ایران در کویت
برســاند که با واکنش ســریع سفیر کشورمان
مشکل توقیف شان حل شد .
پامپئو در سنگاپور:

به کمتر از خلع سالح هستهای
کره شمالی راضی نمیشویم

وزیر امــور خارجه آمریکا که در ســنگاپور
به ســر میبرد تاکید کرد که کشورش به هیچ
چیز جز خلع سالح کامل هستهای کره شمالی
راضی نخواهد شــد و حاضر است برای تحقق
آن تضمینهای بیســابقه و تاریخی در اختیار
پیونگ یانگ بگذارد.
پامپئــو ادامه داد :ایــاالت متحده خواهان
خلع سالح کامل کره شمالی است و به چیزی
کمتر از این راضی نمیشود .در صورتی که این
امر محقق نشود فشــارها بر پیونگ یانگ ادامه
خواهد داشت .آمریکا حاضر است برای تحقق
این امر تضمینهایی بی سابقه و تاریخی به کره
شمالی بدهد تا به عاری سازی شبه جزیره کره
از سالح هستهای کمک کند.
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

الیحه  FAFTمزایای بسیاری برای ایران دارد
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه در جلسه هفتگی
خود با خبرنگاران در مقر وزارت امور خارجه به سواالت خبرنگاران
پاسخ داد .وی در پاسخ به این ســوال که با توجه به خروج شرکت
های خارجی از ایران ،سرانجام برجام چه خواهد شد ،گفت« :هنوز
قضاوت در این باره دور هست .با خروج غیرقانونی دونالد ترامپ از
برجام برخی شرکت ها که در بازار امریکا سهم دارند یا امریکایی ها
سهمداران آنها هستند ،احساس نگرانی کرده اند و اقدام به خروج
از کشور کرده اند .هنوز گفت وگوهای ما با طرف های اروپایی ادامه
دارد و هنوز به نتایج مشخصی نرسیده است .اما وزارت امور خارجه

برای پیگیری حقوق شرکت ها و طرف های ایرانی مطابق با منافع
ملی به مذاکرات و رایزنی های خود در این رابطه ادامه خواهد داد».
ســخنگوی وزرات امور خارجه در مورد مواضع روس ها بر سر
حضورایراندرسوریهو توافقاتیکهگفتهمی شودباطرفاسرائیلی
درباره حضور ایران در سوریه صورت گرفته است ،گفت« :تا آن جا
که اطالع دارم اتفاق جدیدی نیفتاده ،مواضع روس ها در قبال ایران
و سوریه کامال روشن اســت و با طرف های روسی همیشه ارتباط
داشته ایم .دیدار روزهای گذشته روسای جمهوری ایران و روسیه
نیز موید وضوح مواضع دو طرف است .حضور ما در سوریه به دعوت

طرف سوری و برای مبارزه با تروریسم بوده که به موفقیت هایی نیز
رسیده است .اخباری که در رسانه ها به نقل از طرف روسی نقل شد
در پیگیری ها ما تایید نشد».
ویدربارهاعضاینشستکمیسیونمشترککارشناسیبرجام
و این که گفته می شود تصمیمات آن بار حقوقی دارد یا خیر گفت:
«امریکا به صورت غیرقانونی از برجام خارج شده و تمامی نهادها و
افراد حقیقی و حقوقی در این باره مواضع خوبی اتخاذ شده است.
برای اولین بار کارگروه کارشناسی برجام 1+4 ،بدون حضور امریکا
در تهران برگزار شــد که نمایندگان ایران و کشورهای  1+4در آن
حضور داشتند و درباره برجام و این که چگونه می توانند تعهدات
برجامی خود را انجام دهند ،بحث شد و در سطح کارشناسی مورد
بررسی قرار گرفت .موضوعات متعددی مطرح شد و قرار است که
این مذاکرات همانند وضعیت فعلی که در فضای خوبی برگزار می

شــود ،ادامه پیدا کند ،و امیدواریم در سطح وزرای امور خارجه نیز
برگزار شــود .امیدواریم بعد از این مذاکرات بتوانیم به اطمینان و
جمع بندی های الزم برسیم تا در نهایت بتوانیم تصمیم نهایی خود
را درباره برجام و این که در آن بمانیم یا نمانیم اتخاذ کنیم».
قاسمی درباره بررسی وضعیت معاهده  CFTو  FAFTگفت:
«در مورد این الیحه حدود دو سال مطالعات دقیق در وزارت دارایی،
اطالعات ،امور خارجه و نهادهــای ذی ربط دیگر صورت گرفته بود
و تصور بر این بود که روز گذشــته این الیحه به تصویب نمایندگان
محترممجلسشورایاسالمیبرسداماباتوجهبهمخالفتتعدادیاز
نمایندگان محترم و اصرار آنها بر این که باید اصالحات دیگری در آن
صورتبگیردوتصوراینکهممکناستاینالیحهروزگذشتهنتواند
رای الزم را کسب کند ،تصمیم مجلس بر این شد که برای دو ماه به
تعویقبیفتدتابعدازبررسیهایبیشتربهرایگذاشتهشود»..

فریدون مجلسی در گفتوگو با همبستگی:

ریاست جمهوری ترامپ یک دوره ای است
مجتبیرحیمی
خبرنگار

ترامپ پــس از خروج از بســیاری از توافق های
بین المللی ،حاال از اتحاد با جی  7هم منصرف شده
اســت .دونالد ترامپ بعد از پایان نشســت  ۷کشور
صنعتی جهــان در کانادا ،امضای خــودش در پای
بیانیه پایانی این نشست را پس گرفت و به شدت از
جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا انتقاد کرد .اعالم
مخالفــت دونالد ترامپ ،رئیــس جمهوری آمریکا
با بیانیۀ پایانی نشســت گروه  ۷و واکنش تند او به
سخنان جاستین ترودو واکنش بسیاری از مقامات
سیاسی کشــورهای غربی را به همراه داشت .حاال
آنگال مرکل رهبر بزرگترین اقتصاد اروپا در واکنش
به سخنان دونالد ترامپ در رد بیانیه پایانی نشست
گروه هفت ،این سخنان را «تأملبرانگیز» و «دلسرد
کننده» خوانده است.
به گزارش یورو نیوز ،صدر اعظم آلمان یکشــنبه
شــب در یک گفتگــوی تلویزیونی که از شــبکه
«ایآردی» آلمان پخش شــد ،دربــاره اظهار نظر
رئیس جمهــوری ایاالت متحده آمریکا گفت« :این
اظهار نظرخیلی تند اســت و این بار دلسرد کننده
هم هست .این حرف برای من بسیار گران آمده ،ولی
در عین حال این به معنی پایان ماجرا هم نیست».
خانم مرکل با اشــاره کنایی به خویشــتنداری و
محافظهکاری خودش در چنین مواردی گفت« :من
خودم هم در این اظهار نظر خیلی تند رفتم».
آقــای ترامپ که پــس از تــرک زودهنگام این
نشســت ،برای دیدار با کیم جونگ-اون رهســپار
ســنگاپور شــد ،در پیامی توییتری اعالم کرده بود
که از بیانیۀ پایانی نشســت دو روزۀ گروه  ۷حمایت
نمیکند .او ســخنان آقــای تــرودو را «بیانیهای
دروغین» توصیف و اعالم کرد که کانادا هزینههای
سنگینی را به کشــاورزان ،نیروی کار و شرکتهای
آمریکایی تحمیل کرده اســت .تهدیدهای دوبارۀ
آقای ترامپ مبنــی بر افزایش تعرفههــا در حالی
منتشــر شــد که تنها چند ســاعت قبل از آن در
موضوعات تجاری محل اختالف ،میان اعضای گروه
 ۷توافقاتی حاصل شده بود.
در واکنش به این تصمیم آقای ترامپ ،فرانســه
نیز تناقضات در رفتار هیــات آمریکایی را محکوم
کرد .کاخ الیزه همچنین در بیانیهای اعالم داشــت:
در پــی آتشســوزی در مخــزن
صندوقهــای رای در بغداد نخســت
وزیر عراق آتشسوزی در محل مخزن
صندوقهای رای را طرحی برای هدف
قرار دادن کشور و شــیوه دموکراتیک
آن خوانــد و از سیســتمهای امنیتی
خواســت تحقیقات در این باره را آغاز
کنند .این در حالی اســت که مقتدی
صدر نسبت به خطرناک بودن وضعیت
عراق هشدارداد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه
سومریه نیوز ،حیدر العبادی ،نخست وزیر
عراق به تمامی فرماندهیهای عملیات
در استانهای عراق دســتور داده تدابیر
امنیتی را در خصــوص محل نگهداری
ن صندوقهای رای افزایش دهند.
مخاز 
وی خاطرنشــان کرد ،به تعقیب و پیگرد
گروهکهای تروریســتی که در تالش
برای به بازی گرفتــن امنیت و انتخابات
عراق هستند ،خواهد پرداخت .العبادی
تاکید کرد ،به افــراد متخصص در اداره
جنایی و اداره دفاع مدنی دســتور داده تا
موقعیت حادثه را شناســایی و گزارشی
مفصل از این حادثه و خسارتهای به بار
آمده به طور نهایی ارائه دهند.
وی افزود :نیروهــای امنیتی باید به
حمایت از اماکن نگهداری صندوقهای
ن صندوقهای رای در خارج
رای و مخاز 
از کشور نیز بپردازند .نیروهای حمایتی
ساختمانها و موسســات هیچ ارتباطی
به این مســاله ندارند و تنها وظیفه آنها
تامین امنیــت رای دهندگان و حمایت
از ســاختمانها و موسســات و مراکــز
انتخاباتی و مخزنهای رای گیری است.
العبادی تاکید کرد :تحقیقات تا زمان
روشن شدن ابهامات حادثه ادامه خواهد
داشــت و آتش زدن مخزنهــای رای و
همزمان شدن آن با روزی که داعش شهر
موصل را اشغال کرد به منزله طرحی برای

«همکاری بینالمللی بر اساس
خشم و با کلمات کوچک شکل
نمیگیرد .باید جــدی و برای
مردممان ارزشمند باشیم».
آلمان پیش از این نیز دونالد
ترامــپ را به «نابــود کردن»
اعتماد میان متحــدان متهم
کرده بود .هایکو مــاس ،وزیر
دادگستری آلمان در واکنش به
رفتار آقای ترامپ گفت« :این
رفتار تعجب برانگیــز نبود .ما
رفتارهای مشابهی را در موضوع توافق آب و هوایی
و همچنین توافق ایــران دیدیم .تنها در چند ثانیه،
تنها با چند پیام توییتری اعتمادها را از بین میبرید؛
چیزی که برای برقراری دوبــارۀ آن به زمان زیادی
نیاز است .ما باید خونســردی خود را حفظ کنیم و
به ترسیم عواقب درستی برای این کار بپردازیم».
جاســتین ترودو ،نخســت وزیر کانادا که هدف
انتقادات مســتقیم آقای ترامپ قرار گرفته بود ،تا
کنون واکنش مستقیمی به این اظهارات نشان نداده
اســت .او تنها در پیامی توییتری اعالم کرد« :توافق
مهم و تاریخی که همۀ ما در نشســت گروه  ۷به آن
دست یافتیم باعث قویتر شدن اقتصاد ،رفاه بیشتر
مردم ،محافظت از دموکراســی ،حافظت از محیط
زیست و تضمین حقوق از زنان و دختران در سراسر

فریدونمجلسی:
اگر به ایرادهای نخست
وزیر کانادا هم نگاه کنیم
متوجــه می شــویم که
ترامپ ماننــد یک دالل
رفتار میکنــد و همه جا
این سوال را می پرسد که
قیمتچقدراست

جهان میشــود .ایــن چیزی
است که ارزش دارد».

آیا واکنش ترامپ
پایان جی 7است؟
فریدون مجلسی ،دیپلمات
پیشــین ایــران بــا رد چنین
ایدهای به روزنامه همبستگی
ی7بدون آمریکا
میگوید«:ج 
هیچ معنایی نخواهد داشــت.
وقتی آمریکا نباشد این کشورها
آن قدر قدرتی ندارند که بخواهند آن را حفظ کنند».
مجلســی ترامپ را رئییس جمهور نمی داند و ادامه
می دهد«:اســمی که مــن روی ترامپ گذاشــتم
مدیرعامل است .او فکر میکند که مدیر یک شرکت
تجاری است و کشورهای دیگر مانند کارمندهای او
باید به فرامینش گوش دهنــد .نگاهها به ترامپ در
عرصههای بین المللی هم کم و بیش شبیه احمدی
نژاد در سفرهایش اســت .همه از حرکات ترامپ در
تعجب هســتند ،و حتی عکس مشــهور نیویورک
تایمز از جلســه جی  7هم گویای چنین رویکردی
از جانب ترامپ اســت .مدیری که در وسط نشسته
اســت و رهبران کشورهای دیگر مشــغول راضی
کردناوهستند».
در روزهای اول اجالس جــی  7همه چیز به نظر

انتخابات در محاق

خوب پیش می رفت و حتی ترامپ با رضایت اجالس
را ترک کرد .کشورهای دیگر سعی کردند برای راضی
کردن ترامپ ایرادهایی هــم از ایران در بیانیه پایانی
بگیرند،اماوقتیترامپسوارهواپیماشدوصحبتهای
نخست وزیر کانادا را شنید ،مانند اربابی که خدمه اش
به او خیانت کرده اند ،با پرخاش پاسخ داد .اگرچه این
اتفاق برای ایران هم چندان بد نیســت و باعث شد تا
اتحادبینمخالفانایرانبهمبخورد».
چنــد روز پیش یکی از اعضــای پارلمان اروپا
گفته بود که سیاســت آمریکا باعــث اتحاد اروپا
میشــود .اتحادیه اروپا دچار بحران شده است ،تا
چه حد این ایده به واقعیت نزدیک است .فریدون
مجلســی مــی گوید«:اگر به ایرادهای نخســت
وزیر کانــادا هم نگاه کنیم متوجه می شــویم که
ترامپ مانند یک دالل رفتار مــی کند و همه جا
این ســوال را می پرســد که قیمت چقدر است؟
بنابراین او به اتحادهای اســتراتژیک و سنتی بی
توجه اســت .برای مثال کانــادا در همه جنگ ها
به آمریــکا کمک نظامی می کنــد و حاال ترامپ
میخواهــد هزینههای امنیتــی و نظامی خود را
از کانادا بدســت آورد .چیزی که به عنوان اتحاد
اروپا با اعمال سیاستهای ترامپ مطرح می شود
درست است .در مقابله با ترامپ جز با همبستگی
و اتحاد ،اروپا نمی تواند موفق شود».
انگلیس از اتحادیه اروپا جداش شــده است و
در ایتالیا احزاب پوپولیست ضد اتحادیه روی کار
آمدهاند ،آیا فشــار ترامپ در این شرایط میتواند
انگلیس را بــه اتحادیه بازگرداند .مجلســی این
فرض را نامحتمــل نمیداند اما تاثیــر ترامپ را
آنچنــان نمی بینید «:اگر انگلیــس به زیان های
خودش در خــروج از اتحادیه اروپــا توجه کند،
ممکن اســت دوباره به اتحادیه اروپــا بازگردد.
اما عامــل اصلی این اتفاق ترامــپ نخواهد بود».
ترامــپ اصرار زیادی بر حضور مجدد روســیه در
جی  7داشت ،این اتفاق می تواند شروع تغییرات
اســتراتژیک در روابط آمریکا و اروپا باشد .سفیر
پیشــین ایران در ســازمان ملل مــی گوید «:به
هیچ وجه این امر اتفــاق نخواهد افتاد .در آمریکا
این تنها ترامپ نیســت که تصمیــم می گیرد و
این کشــور بیشتر یک کشــور اروپایی محسوب
میشــود .ضمن آنکه احتمال نمــی دهم ترامپ
برای دور دوم انتخاب شود».

 Pعالوی خواستار تشکیل دولت موقت شد

هدف گرفتن کشور و شیوه دموکراتیک
آن اســت اما ما با مشت آهنین با کسانی
که به دنبال ناامنی کشــور و شهروندان
هســتند برخــورد میکنیــم و تدابیر
تضمین کننده را لحاظ خواهیمکرد.
مقتدی صدر ،رهبر ائتالف سائرون نیز
شب گذشته در توییتی نوشت :وضعیت
عراق خطرناک است و من نسبت به آغاز
جنگ داخلی هشدار میدهم .وی افزود:
ت و مقام در نزد مــن کمارزشتر از
پســ 
«آب بینی بز» است .مقتدی صدر اظهار
داشت ،عراقیها باید وحدت خود را حفظ
کنند و دســت از دعوا بر سر کرسیهای
پارلمان و قدرت بردارند .در این راســتا
ائتالف ســائرون به ریاست مقتدی صدر
اظهار داشــت ،آتشســوزی الرصافه در
نتیجه یک طرح قبلی بود و سازمانهای
امنیتی مسؤول حمایت از مقرها کوتاهی

کردهاند و شــبهه توطئــه برخی عناصر
امنیتی وجود دارد.
ضیــاء االســدی ،رئیــس هیئــت
سیاســی جریان صدر نیز اظهار داشت،
آتشسوزی در مخازن صندوقهای رای
توانمندیهای عــراق را به بازی گرفت و
نقضهایی در انتخابــات رخ داد اما این
مســاله در آن حد نیســت که انتخابات
مجددا برگزار شود .االسدی گفت ،آتش
ن صندوقهای رای با
زدن عمدی مخــاز 
هدف لغو نتایج یا نابودی برگههای خالی
است که در قالب نتایج انتخابات شمارش
شــده و قبال کمیســیون انتخابات که از
سوی پارلمان برکنار شد نسبت به وجود
هزاران مورد آنها هشدار داده بود.
ایاد عالوی ،رئیــس ائتالف الوطنیه
نیز بار دیگر از طرفهای سیاسی عراق
خواســت تا زمان برگــزاری انتخابات

جدید به دور از هر گونــه تقلب دولت
موقت تشــکیل دهند .عــاوی تاکید
کــرد ،انتخابات با شــائبههای مداخله
بینالمللــی و منطقهای همراه شــد و
برخی تعهدی بــه نتایج انتخابات عراق
ندارند .در این راســتا قاسم االعرجی،
وزیر کشــور عراق شــب گذشته برای
دومین بــار در کمتر از  ۱۲ســاعت به
محــل حادثه آتشســوزی در منطقه
الرصافــه بغداد رفت تــا تدابیر امنیتی
لحاظ شده در منطقه را پیگیری کند.
االعرجی عصر یکشــنبه نیز به محل
حادثه رفته و دســتور انجام تحقیقات را
داده بود .اظهارات متعددی درباره آتش
سوزی مطرح است من جمله اینکه آتش
ســوزی در داخل یکی از مخــازن مواد
غذایی در بغــداد رخ داد .کمیته امنیتی
در شورای شــهر بغداد در این باره اعالم

کرد ،آتش ســوزی ،صندوقهای رای در
الرصافــه را هدف قرار داده بــود .در این
راســتا منابع امنیتی و شاهدان عینی به
القدس العربی گفتند ،کمیســیون عالی
مســتقل انتخابات عراق چهــار مخزن
وابسته به وزارت بازرگانی را برای ذخیره
صندوقهــای رای و تمامــی تجهیزات
لجستیکی مربوط به روند انتخابات اجاره
کرده بود .ایــن منابع افزودند ،آتش یکی
از مخزنهــا را که حاوی سیســتمهای
الکترونیکی مربوط به تایید اثر انگشت،
دوربینهــا ،تجهیــزات شــمارش آرا و
کارتهای الکترونیکــی و صندوقهای
رای بود ،دربرگرفــت .این منابع گفتند،
آتشسوزی بسیار گسترده و دود آسمان
بغداد را دربرگرفته بود .نیروهای امنیتی
بقیه صندوقهــای رای را به مکانی امن
منتقل کردند .به ادعای این منابع ،تعداد
زیادی از صندوقهــای رای دچار حریق
شــد به عالوه اینکه تعداد دیگری نیز به
دلیل آب و عملیات اطفای حریق از بین
رفتند .علت آتشســوزی هنوز مشخص
نیســت .اما در اکثر حوادث مشــابه به
برخورد ســیمهای برق و افزایش درجه
حرارت اشاره میشود.
در همین حال شــورای کمیسیونرها
در کمیســیون انتخابات عــراق نیز روز
یکشــنبه بیانیهای را درباره آتشسوزی
در صندوقهای رای الرصافــه صادر و به
تحقیقات جــاری برای کشــف ابهامات
حادثه اشــاره کرد .معن الهیتاوی ،رئیس
شورای مذکور اعالم کرد ،خبر آتشسوزی
در مخازن کمیسیون در دفتر انتخابات در
الرصافه بغداد را در ساعت سه بعد از ظهر
به وقت محلی از ســوی مقامات امنیتی
دریافت کردیم و مستقیما به همراه وزیر
کشــور و رئیس کمیسیون عالی مستقل
انتخابات عراق و فرماندهی عملیات بغداد
بهمحلحادثهرفتیم.

تحلیل

نقشه پومپئو محکوم به شکست است

مشکل ترامپ با ایران چیست؟
پاول پیالر

سخنرانیاخیرمایکپومپئو،وزیرامورخارجه،در
مورد ایران با عنوان«عد از توافق :یک استراتژی جدید
در قبال ایران» ،در واقع هیچ چیز جدیدی نداشــت.
تکرار خســته کننده همان اســتدالل هــا با همان
اشتباهاتواطالعاتگمراهکننده،بود.
یکــی از مباحثی که مخالفان برجــام به آن می
پردازند :مدت زمان در نظر گرفته شده برای لغو برخی
از تحریم ها است که پس از ده سال یا بیشتر ،برداشته
خواهند شد .پومپئو هیچ صحبتی در مورد مهم ترین
مفاد برجام  -مانند بازرســی های شدید ،ممانعت از
دستیابی به ســاح هسته ای و یا هرگونه استفاده ی
نظامی از تجهیزات هسته ای -که مادام العمر بودند،
نکرد .آنچه پومپئو در مــورد این موضوع گفت -که
«پس از پایان شمارش معکوس رفع تحریم ها ،ایران
آزاد است تا به سرعت ساخت بمب را از سر بگیرد-».
نادیده گرفتن این مســئله بود کــه اگر ایران چنین
اقدامی را انجام دهد ،نقض فاحش مفاد مدام العمری
برجام و همچنین توافق منع گســترش سالح اتمی
خواهد بود .پومپئو لیســتی از خواسته های انعطاف
ناپذیر را ارائه کرد که محقق نخواهند شد .بیش از دو
سال طول کشید تا مذاکرات برجام ،که با دقت و به
سختی انجام می شد ،به نتیجه برسد .طرفین دخیل
در مذاکرات ،هر گونه عامل فشاری را در حد اعلی به
کار گرفتند .رویکرد قبل از برجام ،اعمال تحریمهای
بیشــتر و بیشــتر بود که منجر به چرخش بیشتر
سانتریفیوژ های ایران و غنی سازی بیشتر اورانیوم،
شده بود .این فکر که ممکن است به «توافقی بهتر»
برسیم،خیالیپوچاست.
آمریکا نه تنها اهرم فشــار کمتری نسبت به قبل
در اختیار دارد ،بلکه دیگر نمی تواند انگیزه ی مثبت
ایجاد کند .ترامپ اعتبــار آمریکا را با خروج از برجام،
خدشــه دار کرده اســت .رهبر ایران اکنون در مورد
درستی هشــدارهایی که در ابتدای کار ،در مورد این
آمریکای سســت پیمان داده بود ،صحبت می کند.
مقامات ایرانی با هر گرایش سیاسی ،اکنون به خوبی
می دانند که انجام مذاکره ی مجدد ،با همان گروهی
کهبرجامراازبینبردند،کاری احمقانهاست.
نتیجه ی این «اســتراتژی جدید» شرایط بغرنج
و تنش ادامه دار خواهد بود .مســائل مربوط به ایران
حلنخواهدشد.حتیاگرسایرطرفین،بتوانندتوافق
را زنده نگه دارند ،سایر پیامدهای منفی کناره گیری
آمریکا ،خودش را نشان خواهد داد .اگر برجام از دست
بــرود ،عالوه بر عواقب منفی آن ،ایــران در تولید هر
میزان از مواد هسته ای که بخواهد در هر مدت زمانی،
آزاد خواهد بود و دیگر هیچ بازرسی بین المللی در کار
نخواهد بود .شرایط برنامه ی هسته ای ایران به قبل از
برجامبازخواهدگشت.
اکنون ســوال این است :چرا سیاســت گذاران
آمریکایی به دنبال چنین نتیجــه ای بودند؟ انگیزه
ی آنها برای دنبال کردن «استراتژی» که محکوم به
رســیدن به این نتایج نامطلوب است ،چه بود؟ یک
توضیح که به ویژه در مــورد دونالد ترامپ به کار می
رود این است که این سیاســت ،به طور لحظه ای در
ذهن ترامپ شکل گرفته است بدون اینکه به عواقب
طوالنی مدت آن توجهی کرده باشــد .از نظر ترامپ،
خط مشــی اصلی سیاســت او ،خراب کردن تمام
دستاوردهایباراکاوبامااست.
پاسخیدیگربرایاینسوال،ایناستکهسیاست
گذاران واقعا باور دارند که ایران تحت فشــار ،باالخره
تسلیم هر گونه خواسته ی آمریکا خواهد شد .اما به
خاطر دالیلی که قبال توضیح داده شــد ،این تفکر با
شکست مواجه می شود .احتمال دیگر این است که
آمریکایی ها فکر می کردند که اعمال فشار و دشمنی
با ایران ،موجب ســرنگونی رژیم خواهد شد .رویای
سرنگونی رژیم در سخنرانی های پومپئو مشهود بود.
سیاستمداران آمریکایی از تجارب قبلی در سرنگونی
رژیمازجملهعراق،درسعبرتنگرفتهاند.
اینکه ایــران موی دمــاغ آمریکا شــود ،همان
کارکردی را خواهد داشت که دشمنان خارجی برای
رهبران بسیاری از کشــورها ،نه تنها آمریکا ،داشته
اند .محبوبیت کوتاه مــدت رئیس جمهور آمریکا در
طی یک بحران و یا جنگ بین المللی ،باعث کاهش
انتقادات به سیاســت های داخلی دولت خواهد شد.
توجهات از منبع واقعی مشــکالت منحرف خواهد
شد و حواس ها دیگر به ایرادات و مشکالت مسئولین
نخواهد بود و این فرصــت را پیش می آورد تا در برابر
یک تهدید فرضی ،برخوردی خشن اتخاذ شود .برای
ترامپ که متهم به نرمش در قبال قدرتهای خارجی
بود ،فرصت نمایش اقتدار و سخت گیری اش ،جذاب
به نظر می رسد .توجه داشته باشید که هیچ کدام از
این توضیحات ،ربطی به منافــع آمریکا ندارد بلکه
در راستای منافع سیاســی کوته فکرانه ی برخی از
سیاست مداران و دولت است.
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