
در ش�رایطی ك�ه نیروه�ای مقاوم�ت آخرین 
بقایای داعش در س�وریه را ناب�ود كرده اند، اما 
فرس�تاده س�ابق امریکا در ائتالف ضد داعش 
مدعی اس�ت با خ�روج نیروه�ای امریکایی از 
س�وریه، این گ�روه تروریس�تی دوب�اره احیا 
خواهد ش�د. به ادعای وی، با خروج از س�وریه، 
حض�ور ای�ران مس�تحکم و س�رنگونی بش�ار 
اس�د ب�ه آرزوی�ی واهی تبدی�ل خواهد ش�د. 
هرچند دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا مصمم 
است نیروهای این كشور را از سوریه خارج كند اما 
مقامات واشنگتن همچنان با این تصمیم ناگهانی 
مخالف هستند. نماینده سابق ویژه رئیس جمهور 
امریکا در ائتالف موسوم به ائتالف ضد داعش طی 
 یادداش��تی در روزنامه واشنگتن پست، به شدت از 
مواضع ترامپ انتقاد كرده اس��ت. م��ک گورک در 
یادداشت خود نوشته است:»تصمیم رئیس جمهور 
برای خروج از س��وریه، بدون بررس��ی، مشورت با 
متحدان یا كنگره امری��کا، ارزیابی درباره خطر این 
تصمیم یا ب��دون توج��ه و درک واقعیت     ها صورت 
گرفت«. به اعتقاد نماینده سابق ویژه امریکا»ترامپ 
گفته بود كه او داعش را شکست می دهد اما به جای 
این كار دارد یک زندگی ت��ازه به آن می دهد«. او با 
بیان اینکه اگر دونالد ترامپ مسیر خود را در سوریه 
تغییر ندهد، منافع واشنگتن و متحدانش در منطقه 
تهدید خواهد شد، هشدار داد:» شركای ما دیگر به 
ما گوش نخواهند داد و تصمیمات��ی را كه مخالف 
منافع ما اس��ت، اتخاذ خواهند كرد. دشمنان ما با 
علم به اینکه امریکا در مسیر خروج قرار دارد، منتظر 
خواهند نشست«. ادعاهای این مقام امریکایی درباره 
احیای داع��ش، پس از خروج نیروه��ای امریکایی 
از سوریه در حالی اس��ت كه امریکا و ائتالف تحت 
رهبری اش در چهار سال گذشته نه تنها اقدامی برای 

متوقف كردن تروریس��ت های داعش انجام ندادند 
بلکه با ارسال تس��لیحات، تروریست    ها را در مقابل 
ارتش سوریه تقویت كردند. همچنین بالگردهای 
امریکایی بار    ها فرماندهان داعش را از میدان نبرد با 
نیروهای سوری فراری دادند، حتی روس    ها گفته اند 
كه امریکا هزاران داعش��ی فراری را در پایگاه های 
خود در سوریه آموزش می دهد تا دوباره از آنها برای 
جنگ با دمشق استفاده كند. امریکایی    ها درحالی 
از قدرت گیری مجدد داعش س��خن می گویند كه 
نیروهای مقاومت بس��یاری از مناطق را از دس��ت 
تکفیری    ها آزاد كرده اند و تعداد اندكی از داعشی    ها 

به صورت پراكنده در برخی مناطق حضور دارند. 
 مقابله با نفوذ ایران 

امریکایی    ها كه با همه ابزارهای ممکن با نفوذ ایران 
در منطقه مقابله می كنند، خروج امریکا از س��وریه 

را هم فرصتی برای تقویت جای��گاه ایران می دانند. 
مک گ��ورک در ادامه یادداش��ت خود به شکس��ت 
سناریوی غربی    ها در سرنگونی دولت سوریه اشاره 
كرد و گفت:» بش��ار اس��د در قدرت باقی می ماند 
و اكنون این حقیقتی اس��ت كه در تفکر ش��ركای 
منطقه ای ما شامل عربستان سعودی و اسرائیل هم 
قرار گرفته است، كشور    هایی كه همانند واشنگتن 
مواضعی شدیداً تند علیه ایران دارند اما این را متوجه 
هستند كه بدون ما هیچ شانسی برای سرنگون كردن 
اس��د وجود ندارد و این موضوع تنها آرزویی واهی 
خواهد بود«. مک گورک مدعی شد كه »امریکا باید 
از تحکیم حضور نظامی ایران در سوریه ممانعت كند، 
چرا كه این حضور تهدیدی برای اس��رائیل است«. 
كشورهای غربی و عربی در هفت س��ال گذشته با 
حمایت همه جانبه از تروریست ها، سعی كردند بشار 

اسد را از قدرت كنار بزنند اما ایران و روسیه با حمایت 
از دمش��ق، مانع از تحقق چنین سناریویی شدند و 
مقامات غربی بار    ها به این شکست اعتراف كرده اند. 

از سوی دیگر، لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه 
امریکایی بعد از دیدار با رئیس جمهور تركیه، اظهارات 
دونالد ترامپ مبنی بر اینکه سوریه چیزی جز شن 
و مرگ نیس��ت را رد كرد و بر لزوم مقابله با تبدیل 
ایران به عنوان بزرگ ترین برنده در س��وریه تأكید 
كرد. گراهام كه بار    ها در مخالفت از خروج نظامیان 
امریکایی از س��وریه صحبت كرده، روز      ش��نبه در 
مصاحبه با بلومبرگ گفت:» درطرح برنامه ریزی شده 
ما برای خروج از سوریه باید از این موضوع اطمینان 
حاصل كرد كه با خ��روج ما، ایران ب��ه بزرگ ترین 
پیروز تبدیل نشود«. این سناتور امریکایی كه بار    ها 
مواضع ضد ایرانی خود را بروز داده، در این مصاحبه 
مدعی تالش ایران برای تاخت و تاز به شمال شرق 
سوریه شد و گفت، امریکا باید از انجام چنین كاری 
جلوگیری كن��د. او همچنین مدعی ش��د:»چنین 
سناریویی س��بب خواهد ش��د همه زمین هایی كه 
متعلق به مردم سوریه است به دست ایرانی     ها بیفتد 
و این موضوع تحریم های رئیس جمهور علیه ایران را 
تضعیف خواهد كرد«. امریکایی    ها مدعی هستند كه 
خروج از سوریه سبب می ش��ود روسیه و ایران خأل 
قدرت را پر كنند و نفوذشان در منطقه افزایش یابد. 
امریکایی    ها افزایش نفوذ ایران در سوریه را تهدیدی 
برای امنیت رژیم صهیونیستی می دانند و در دو سال 
گذش��ته تالش های زیادی انجام دادند تا نیروهای 
ایرانی را به خروج از سوریه وادار كنند اما ناكام ماندند 
و خودشان زودتر از ایران از خاک سوریه خارج شدند. 
امریکایی    ها در حالی مدعی خروج ایران هستند كه 
نیروهای ایرانی به درخواس��ت دولت سوریه در این 

كشور حضور دارند. 
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مك گورك: با خروج از سوریه، جایگاه ایران مستحكم می شود 

ایران دارد آخرین    گزارش  یک
انگیزه های ماندن 
در برجام، یعنی حمایت اروپاییان از این توافق 
را هم از دست می دهد. منابع مطلع، اطالعات 
جدیدی از جلسه 12 روز قبل سفرای اروپایی 
در وزارت خارجه منتش�ر كرده اند كه نشان 
می دهد مناس�بات دو طرف به سمت پرتنش 
شدن پیش می رود. برخی منابع هم می گویند 
كه اتحادیه اروپا، تحریم هایی علیه ایران در 

دست بررسی دارد. 
در شرایطي كه برخی حدس می زنند انتخابات 
پارلمان اروپا طی روزه��ای 23 تا 26 می 2019 
)خردادماه 1397( و پایان دوره كنونی كمیسیون 
اروپایي، می تواند به ماه عسل مناسبات سه سال 
اخیر ایران ب��ا اتحادیه اروپا پای��ان دهد، به نظر 
می رسد شروع تنش    ها بین دو طرف از چند ماه 
قبل در حال رقم خوردن اس��ت. روز سه     ش��نبه 
نوزدهم دی، یک روز قبل از اینکه اتحادیه اروپایی 
در اقدامی بی سابقه بخش��ی از وزارت اطالعات 
ایران را در فهرس��ت تروریس��م خود قرار دهد، 
ش��ش دیپلمات اروپایی به وزارت خارجه ایران 
رفتند تا دلیل تحریم های ج��دی را برای طرف 
ایرانی بازگو كنند، جلس��ه ای كه حاال اطالعات 
بیشتری درباره آن منتشر شده كه نشان دهنده 
س��ر باز كردن مجدد تنش    ها بین طرفین است. 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل كه 
برجام ضمیمه آن ش��ده، از ایران می خواهد كه 
از انجام آزمایش موش��ک    هایی ك��ه برای حمل 
كالهک های هس��ته ای طراحی ش��ده باش��ند 
خودداری كند ولی ش��ش دیپلماتی كه روز 19 
دی ماه 1397 در وزارت خارجه با یک دیپلمات 
ایرانی بلندپایه مالقات كرده اند، خواستار توقف 
برنامه موشکي ایران شده و گفته اند كه صبرشان 
مقابل این برنامه لبریز شده اس��ت. اگر گزارش 
رویترز درباره محورهای مطرح شده در این جلسه 
درست باشد، نشانگر این است كه اتحادیه اروپایی 

هم در حال عبور كردن از برجام است، توافقی كه 
فدریکا موگرینی دست كم سه، چهار مرتبه، آن را 
برای امنیت اروپا ضروری اعالم كرده است:»اروپا 
با شکس��تن برجام به خطر می افتد، اروپا حاضر 
نیس��ت چنین خطری را بپذیرد به همین دلیل 
تمام تالش��ش را خواهد كرد تا توافق هسته ای 

پابرجا بماند.«
پیام های جلسه

دیپلمات    ها به رویترز گفته اند كه در مالقات شش 
دیپلمات از كشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، 
دانمارک، هلند و بلژیک، آنها تالش كرده اند دو 
پیام شامل پایان صبر اتحادیه اروپا در برابر ادامه 
آزمایش های موش��کی ایران و تالش ایران برای 
انجام ترور در خاک اتحادیه اروپا را منتقل كنند 

ولی طرف ایرانی برخ��الف پروتکل دیپلماتیک 
ضمن ترک میز مذاكره در اتاق جلس��ه را نیز به 

هنگام خروج محکم به هم كوبیده  است. 
همان موقع ایرنا به نقل از یک منبع آگاه نوشت 
كه در پی اقدام اتحادیه اروپا در تحریم یک نهاد 
و دو فرد ایرانی ، روز سه     شنبه شش نفر از سفرا و 
كارداران اروپایی با حضور در وزارت امور خارجه 
سعی داشتند مواضع اتحادیه را توجیه كنند، اما 
با برخورد تند مقام مالقات شونده مواجه شده و 
به علت غیرقابل پذیرش ب��ودن اظهارات آنها و 
استفاده از ادبیات نامناسب، در كمتر از 10 دقیقه 
به مالقات خاتمه داده شده است. این مقام آگاه 
گفته بود كه جمهوری اسالمی در حال ارزیابی 
و تجدیدنظر در همکاری های اطالعاتی، امنیتی 

و انتظامی خود با كش��ور های اروپایی است و به 
زودی تصمیماتی در این خصوص گرفته خواهد 
شد كه حوزه های مهمی را در بر می گیرد. حدود 
یک هفته بعد ایسنا از قول منابع آگاه گزارش كرد 
كه دستگاه دیپلماسی ایران تصمیم دارد در فاز 
اول اجرای تصمیم مورد اش��اره ، همکاری های 
خود را با این اتحادیه در حوزه مبارزه با ترانزیت 
مواد مخ��در و مهاجران قطع كن��د و به این نوع 

همکاری     ها پایان دهد. 
 اروپا در مسیر ترامپ؟

برخ��ی منابع ایران��ی دیروز از محتوای جلس��ه 
19 دی اطالعات جدیدتری هم منتش��ر كردند. 
»انتخاب « نوش��ته كه طرف های اروپایی بدون 
آنکه موضوع جلس��ه را عنوان كنن��د، به وزارت 
خارجه آمده و شروع به بیان موضوعات امنیتی 
كردند. در این بین، یکی از دیپلمات های اروپایی 
كاغذی بی��رون آورد تا بیانی��ه ای از طرف جمع 
بخواند و در این لحظه، عب��اس عراقچی، معاون 
سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه ب��ا قاطعیت حرف 
طرف مقابل را قطع كرد و گفت: »فکر می كردیم 
آمده اید از كم كاری های خود درباره برجام بگویید 
یا درباره تروریست    هایی كه در اروپا پناه داده اید، 
توضیح دهی��د و عذرخواه��ی كنید.«عراقچی 
اجازه نداد آنها سخنان خود را ادامه دهند و اعالم 
كرد كه »دیدار تمام اس��ت«. او سپس از جلسه 
خارج ش��د، در را محکم بس��ت و رف��ت. در این 
بین، دیپلمات های اروپای��ی خواهش كردند كه 
یادداشت خود را تحویل مقام های ایرانی دهند، 
اما از طرف ایرانی، هیچ كس آن را تحویل نگرفت 

و سرانجام اروپایی    ها نیز رفتند.
با تداوم چنین روندی، هرچند یک منبع اروپایی 
آخر هفت��ه قبل گفت كه كانال مال��ی ویژه اروپا 
موس��وم ب��ه اس پ��ی وی ب��ه زودی راه اندازی 
خواهد ش��د، ولی به نظر می رس��د مناسبات دو 
ط��رف در حال حركت به س��مت تنش اس��ت. 
بر اس��اس گزارش رویت��رز، مقام ه��ای وزارت 
خارجه ایران تاكنون حاضر به اطالع رس��انی در 
مورد نشس��ت 19 دی ماه نش��ده اند ولی یکی از 
دیپلمات ه��ا در خصوص نتایج این س��فر گفته 
كه ما باید نگرانی های مان را ب��ه مقامات ایرانی 
اعالم می كردیم، هرچند كه خوشایند آنها نبود 
و اتفاق ه��ای زیادی رخ داد كه نم��ودار وخامت 
روابط اتحادیه اروپا با ایران است. یک دیپلمات 
بریتانیایی هم گفت كه كشورش به همراه فرانسه 
و آلمان احساس می كند كه دور اول تالش های 
دیپلماتیک برای همکاری با ایران ناامیدكننده 
بوده و نتوانس��ته منج��ر به برداش��تن گام های 
سازنده از سوی ایران شود. دیپلمات     ها می گویند 
كش��ورهای كوچک تر با دیدگاه های فرانس��ه و 
انگلیس برای اتخاذ مواضع سختگیرانه تر و اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران همراه شده اند. سه 
دیپلمات می گویند این تحریم     ها می تواند مصادره 
دارایی     ها و در نظر گرفتن منع سفر برای مقام های 
ایرانی دخیل در برنامه موش��کی را شامل شود. 
رویترز نوش��ته رویکرد جدید، اروپا را به سمت 
مواضع »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور امریکا كه 
خواستار منزوی كردن ایران و اعمال تحریم های 
سخت علیه این كشور نزدیک می كند. یک مقام 
وزارت خارجه امریکا گفته ك��ه اكنون »اجماع 
فزاینده ای « درباره مجموع��ه تهدیدهای ایران 

وجود دارد. 

  گزارش  2

ترامپ هاي كوچك اروپايي
خانم موگریني از مدت ها قبل اعالم كرده بود كه حفظ برجام، زمینه اي 
براي گفت وگو با ایران درباره موضوعات دیگري است كه در دستور كار 
ترامپ و امریکاست. این ادبیات به خوبي نشان مي داد كه اروپا از طریق 
وعده هاي حداقلي و ناچیز مانند SPV و زمانبر كردن فشارهاي تحریمي 
امریکا و مؤثر كردن آن، به ش��کل تدریجي به دنبال همان مدل ترامپ 
در مقابل ایران اس��ت. ترامپ هم به حذف توان هسته اي ایران بسنده 
نکرده و دنبال حذف تمامي مؤلفه هاي قدرت ملي ایران است ولي روش 
اروپایي ها این بود كه با گروكش��ي نسبت به وظایف و تعهدات برجامي 
خود كه در سه سال گذش��ته و به ویژه با دور جدید تحریم هاي امریکا، 
با روشي نرم، مذاكره در مورد پرونده هاي منطقه اي و سپس موشکي و 

دیگر موضوعات را با دیپلمات هاي خوش بین ایران فعال كنند. 
این روش اروپایي ها دو هدف راهبردي را مدنظر داشت؛ ابتدا اینکه به جاي 
مسدود  كردن مسیرهاي تعاملي، نقش پلیس خوب را عهده دار باشند و 
سپس اینکه با معلق نگه داشتن رویکردهاي اقتصاد ملي در ایران و مؤثر 
كردن فش��ارهاي تحریمي و اقتصادي، فرصت هاي ی��ک رویکرد فعال 
اقتصادي ایران با دیگر قدرت هاي اقتصادي جهان را از ایران بگیرند. دلیل 
اینکه یکباره تروئیکای اروپایي با بهانه هاي حمایت از تروریس��ت هاي 
منافقین و االحوازیه، چماق تحریم هاي جدید را بلند كرده است تا ایران 
را مجبور به پذیرش بحث موشکي كند، این است كه امریکا در ارزیابي هاي 
خود براي فشار حداكثري به ایران، ناكامي را پذیرفته و به دلیل عرصه هاي 
اختالفي دیگر با اروپا، از اهرم اروپایي محروم ش��ده  و لذا اروپا خود را در 
شرایطي مي بیند تا با تهدیدات جدید تحریم علیه ایران، فرصت چانه زني 
و معامله با امریکا در موضوعات مورد اختالف را داش��ته باش��د. پس از 
دیدار سفراي اروپایي با مقامات وزارت خارجه ایران كه اخیراً انجام شد، 
زمزمه هاي جدیدي براي مصادره اموال ایران از منابع انگلیسي شنیده 
مي ش��ود. این واقعیت تلخ كه دیپلمات هاي ای��ران و طیف هاي غربزده 
در دولت و مجلس، هنوز به دنبال كس��ب رضایت اروپایي   ها هس��تند، 
جاي تأمل دارد و با تعجب باید پرسید كه ترامپ هاي كوچک در اروپا را 

نمي بینند؟! و چرا براي CFT تا این حد سینه چاک مي كنند؟!
اوضاع ترامپ و كنگره و افق فزاینده مشکالت داخلي آنها نیاز به بازگویي 
ندارد و ترامپ با صداي بلند در مورد خروج از س��وریه و منطقه سخن 
مي گوید. اروپا و به ویژه انگلیس، فرانس��ه و آلمان، در مسیري هستند 
كه اگر اوضاع خود را سامان دهند، خیلي شانس آورده اند، چراكه موج 
رویکرد هاي ناسیونالیستي و عمدتاً مخالف امریکا و درون گرایي ترسیم 
مي كند، فرصت ژست هاي قدرتمندانه نخواهد داشت. حداكثر اینکه 
مانند دزدهاي س��رگردنه، به مصادره دارایي هاي ایران مي توانند فکر 
كنند. كافي است كه رویکردهاي اقتصادي و دیپلماسي اقتصادي ایران 
در ریل راهبرده��اي غیرغربي قرار گیرد و اقتص��اد مقاومتي فراموش 
ش��ده در دولت روحاني، با جان و دل در دس��تور قرار گیرد و به جاي 
رانت خواران و ویژه خ��واران و ژن هاي خوب و اختالس��گران و دزد ها، 
جوانان و روحیه هاي جهادي و انقالبي میدان یابند و یک برنامه پرشتاب 
دو ساله دنبال شود، آنگاه خواهید دید كه ترامپ و ترامپ هاي كوچک 

اروپایي، روش و ادبیات خود را تغییر خواهند داد. 
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 افزایش 25 درصدی جرایم در متروی لندن
در پی افزایش دزدی و اقدامات خش��ن در متروی لندن، میزان جرایم 
در سه س��ال گذش��ته در این قطارها، 25 درصد افزایش یافته است. 
روزنامه دیلی میل روز     شنبه نوشت:در سال گذشته میالدی، مجموعا 
13 هزار و 101 جرم در متروی لندن روی داد كه این میزان در س��ال 
2017 میالدی، 12 هزار و 115 جرم و در س��ال 2016 میالدی، 10 
هزار و 450 مورد بود. شمار جرایم خشن از سال 2016 تا 2018، 43 
درصد افزایش یافت و جرایم خشن با استفاده از اسلحه نیز 126 درصد 
باال رفت. براساس گزارش دیلی میل، در ایستگاه قطار و متروی كینگز 
كراس در لندن، در سه سال گذش��ته، با 1339 جرم، بیشترین جرایم 
در متروی لندن روی داده اس��ت و پس از آن، ایستگاه های آكسفورد 
سیركس با 1055، استراتفورد با 1051، ویکتوریا با 915 و گرین پارک 

با 752 جرم، در رده های بعدی قرار دارند. 

 برگزاری دیدار دوم ترامپ و كیم در اواخر فوریه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا بر اساس اعالم كاخ سفید اواخر ماه 
فوریه دومین دیدار خود را با كیم جونگ اون، رهبر كره ش��مالی انجام 
می دهد. هرچند كه در این بیانیه اش��اره ای به مکان یا زمان دقیق این 
دیدار نشده است. به  گزارش خبرگزاری فرانسه، اعالم این خبر بعد از 
آن انجام شد كه دونالد ترامپ با كیم یونگ چول، فرستاده كره شمالی 
در كاخ سفید به منظور مذاكره از جمله درباره وعده كامل نشده رهبر 
كره شمالی برای بر چیدن برنامه هس��ته ای این كشور دیدار كرد. سارا 
سندرز، سخنگوی كاخ سفید گفت : دونالد ترامپ دیداری یک ساعت 
و نیمه با كیم یونگ چول به منظور بحث درباره مس��ئله خلع س��الح 
هسته ای و دومین دیدار رهبران دو كش��ور داشت و این دیدار دوم در 

اواخر ماه فوریه صورت خواهد گرفت. 

 اعتراض عراقی     ها به حضور امریکا در كشورشان
عراقی    ها روز      ش��نبه در اعتراض به حضور نظامی امریکا در كشورشان 
در بغداد تجم��ع كردند. به گزارش ش��بکه المیادین، تجمع كنندگان 
تحرک های امریکا را محکوم كرده و تأكید كردند كه حضور امریکا در 
عراق اشغال نرم محسوب می شود كه امریکا برای تصاحب نفت عراق 
به كار می گیرد. یکی از شركت كنندگان در این تجمع گفت: ما حضور 
امریکا در عراق را محکوم می كنیم و دخالت های آش��کار واشنگتن در 
كشورمان را نمی پذیریم و با هرگونه دخالت امریکا در امور كشورمان 

مخالف هستیم. 

 56درصد انگلیسی     ها مخالف برگزیت هستند
درحالی كه ترزا می  تالش می كند طرح جایگزینی برای توافق رد شده 
برگزیت با اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه كند، یک نظرس��نجی جدید 
نش��ان داده اس��ت تعداد مخالفان برگزیت به طور روزافزون افزایش 
یافته و به 56 درصد رسیده است. به نوش��ته خبرگزاری »آناتولی«، 
طبق یک نظرسنجی كه در روز پنج  ش��نبه انجام شده است اگر قرار 
باشد همه پرس��ی دومی در خصوص برگزیت انجام ش��ود، اكثریت 
مردم بریتانیا به ماندن در اتحادیه اروپ��ا رأی خواهند داد. نتایج این 
نظرسنجی كه توسط موسسه »یوگاو « انجام شد نشان داد 56 درصد 
از رأی دهندگان بریتانیایی به ماندن در اتحادیه اروپا و 44 درصد به 
ترک آن رأی می دهند. همین می��زان از رأی دهندگان )56 درصد( 

خواهان برگزاری مجدد همه پرسی هستند. 

 وزیر دفاع آلمان: جهان همچنان به ناتو نیاز دارد
درحالی كه ناتو به دنبال فش��ارهای دونالد ترامپ با تنش     هایی روبه رو 
شده، وزیر دفاع آلمان در یادداشتی كه در روزنامه نیویورک  تایمز منتشر 
شده، خواستار ادامه فعالیت این اتحاد ش��ده و آن را » پیوند عاطفی « 
اروپا و امریکا دانس��ته است. اورس��ال فون در الین در یادداشت خود با 
عنوان » جهان همچنان به ناتو نیاز دارد«، این اتحاد را » جزء غیرقابل 
تعویض نظام بین المللی « توصیف كرده كه وجود آن » به نفع آزادی و 
صلح « است. او در این یادداشت نوشته است: » نظام بین المللی « هدف 
تهدید از سوی روسیه، چین، تروریست های داعش و ساخت تسلیحات 
هسته ای است و شاید اساسی     ترین س��ود ناتو این باشد كه در جهانی 

غیرقابل اعتماد، ایجاد اعتماد می كند. 

طبق تازه      ترین نظرسنجی
اكثر امريکايی      ها 

به راستگويی ترامپ شك دارند
تعطیلی بخش�ی از دولت امری�کا دارد به یک ماهگی می رس�د و 
با اینکه گفته می ش�ود دونالد ترامپ در فکر ارائه پیش�نهادی به 
دموكرات  های كنگره برای تشویق آنها به تصویب بودجه موردنظر 
وی جهت س�اخت دیوار مرزی در مکزیک اس�ت اما چش�م انداز 
این مجادله میان كاخ سفید و كنگره روش�ن نیست. در این میان 
یک نظرسنجی جدید نشان داد اكثر امریکایی      ها به اینکه دونالد 
ترامپ حقیقت را می گوید، ش�ک دارند. رئیس جمهور امریکا هم 
در آخرین توجی�ه برای ضرورت س�اخت دیوار م�رزی مکزیک، 
مدعی پیدا ش�دن یک س�جاده نماز در آن منطقه ش�د ت�ا دیوار 
مرزی مورد نظر را سدی در برابر مس�لمانان هم نشان داده باشد.
با وجود آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در سراسر دوره  ریاست 
جمهوری اش درصد محبوبیت  پایینی از لحاظ عملکرد داشته، نظرسنجی 
جدیدی كه از سوی مركز نظرسنجی و پژوهش پیو روز جمعه منتشر شد، 
نشان داد تعداد بیشتری از امریکایی      ها نسبت به اینکه ترامپ حقیقت را 
بگوید، تردید دارند.  این شركت در بیانیه ای اعالم كرد: طبق نظرسنجی 
حدود شش نفر از هر 10 امریکایی معادل 58درصد می گویند به ترامپ 
كمتر از رؤسای جمهور قبلی اعتماد دارند. این در حالی است كه این درصد 
در نظرسنجی مشابهی در ژوئن گذشته معادل 54درصد و در فوریه 2017 
معادل 51 درصد بود.  در عین حال جدید     ترین نظرسنجی نشان داد كه 
محبوبیت ترامپ به 37 درصد رس��یده كه تقریباً در دو سال اول ریاست 

جمهوری او روی یک نمودار نسبتاً ثابت پیش رفته است. 
از لحاظ نموداری محبوبی��ت ترامپ روی یک خط افقی ق��رار دارد، در 
حالی كه رؤس��ای جمهور قبلی امریکا شامل بیل كلینتون، جورج بوش 
پدر و جورج بوش پس��ر، رونالد ریگان و باراک اوباما نمودار محبوبیتی با 
نوسان های زیادی داش��تند.  نتایج این نظرسنجی در بیست و هفتمین 
روز تعطیلی دولت ترامپ به خاطر اختالف نظر بر س��ر بودجه س��اخت 
دیوار در مرز با مکزیت انجام شده است.  طبق این نظر سنجی 70 درصد 
دموكرات  ها می گویند خواه��ان آنند كه رهبران حزب ش��ان در مقابل 
ترامپ ایس��تادگی كنند. این میزان یک س��ال پیش 63درصد بود. در 
سمت جمهوریخواهان نیز كس��انی كه می گویند ترامپ باید در مقابل 
دموكرات  ها ایستادگی كند 51 درصد هستند در حالی كه یک سال پیش 

این میزان 40 درصد بود. 
 كارمندان دولت در صف غذای خیریه

به نوشته پایگاه خبری شبکه »سی.ان.ان«، در حالی كه تعطیلی دولت 
فدرال وارد هفته چهارم شده، كارمندان دولت فدرال كه به مرخصی بدون 
حقوق فرستاده ش��ده اند و حقوقی دریافت نکرده اند، در تأمین مایحتاج 
با مشکل مواجه شده و برای سیر نگه داش��تن خانواده های شان به ناچار 
دس��ت به دامن مراكز خیریه و بانک های توزیع غذای رایگان ش��ده اند.  
مراكز و سازمان هایی كه در امریکا به صورت خیریه غذای رایگان توزیع 
می كنند، می گویند با تعطیلی دولت ف��درال، مراجعات به آنها به میزان 
قابل توجهی افزایش یافته است.  به عنوان نمونه، مركز خیریه »خدمات 
جامعه كاتولیک « كه در یوتای ش��مالی فعالیت می كند، می گوید در دو 
هفته گذشته 280 كارمند دولت فدرال از این مركز غذای رایگان دریافت 
كرده اند. این در حالی است كه این مركز در حالت عادی 566 مشترک دائم 

دارد، اما از زمان تعطیلی دولت این رقم 50 درصد افزایش یافته است. 
 ترامپ: در مرز مکزیک سجاده نماز پیدا شده است!

رئیس جمهور امریکا در حالی روز جمعه در توئیتش خبر از كشف سجاده 
نماز در نزدیکی مرز امریکا با مکزیک داده ك��ه هدفش توجیه ادعاهای 
قبلی اش مبنی بر حضور » تروریست های تندرو « در میان مهاجرانی است 
كه از مرز مکزیک به صورت غیرقانونی وارد خاک امریکا می شوند.  ترامپ 
به یک گزارش روز چهار     شنبه روزنامه  واشنگتن اگزماینر اشاره كرد كه 
در آن یک گله دار در ایالت نیومکزیکو كه نامش فاش نشده، مدعی شده 
نزدیک مرز جنوبی سجاده ای دیده و مشاهده كرده كه افراد چینی، آلمانی، 

روسی و اهل جمهوری چک نیز از این مرز عبور می كنند. 
آنا گیاریتلی، نویسنده این مقاله دبیر مطبوعاتی سابق فدراسیون اصالحات 
مهاجرتی امریکا است؛ سازمانی كه از سوی مركز حقوق فقرای جنوبی 
در امریکا به عنوان یک گروه مروج نفرت ش��ناخته می شود.  این گله دار 
گفت: افراد زیادی می آیند و فقط اهل مکزیک نیستند. مردم و عموم افراد 
درس��ت تهدید تروریس��تی را درک نکرده اند. این چیزی است كه واقعاً 
ترسناک است. شما نمی دانید كه چه چیزی از مرز عبور می كند.  طبق 
این گزارش این گله دار خاطر نش��ان كرد:  ما اینجا سجاده پیدا كرده ایم. 
این فقط اتباع مکزیک نیستند كه از مرز عبور می كنند.  این گله دار اذعان 
كرد به اینکه هنوز كسی را از خاورمیانه ندیده كه در میان این مهاجران 
غیرقانونی باشد و خود رسانه  گزارش دهنده نیز هیچ سند و مدركی از یافت 
شدن جانماز نداده است.  این درحالی است كه ترامپ روی این گزارش 
تمركز كرده تا ادعای قبلی اش یعنی »ارتباط دادن تروریسم به اسالم و 

مسلمانان « را توجیه كند. 

وسوسه هاي اروپايي خروج از برجام
تنش در روابط اروپا با ایران به باالترین حد رسیده و اروپایي ها ناقوس مرگ برجام را به صدا درآورده اند

هاديمحمدي

نماي نزديک

خرازي : امريکا اروپا را گروگان خود گرفته است
رئیس شوراي راهبردي روابط خارجي تأخیرهای مکرر اتحادیه اروپا براي عملیاتي كردن سازوكار 
مالي ویژه تعامل با ایران موسوم به اس. پي. وي، به بهانه ناتواني از اعمال نفوذ بر شركت هاي اروپایي 
را غیرقابل پذیرش دانست و گفت: اگر دولت هاي اروپایي مي دانستند كه بر شركت هاي خود نفوذي 
ندارند، چرا با ایران وارد مذاكره شدند؟ به گزارش ایرنا، سید كمال خرازي در دیدار هیئتي از مؤسسه 
ایتالیایي امور بین المللي )IAI( با بیان اینکه هدف ترامپ، رئیس جمهور امریکا فقط اعمال فشار 
بر ایران نیس��ت، گفت: ترامپ تضعیف و تجزیه اروپا را دنبال مي كند و اقدام امریکا براي برگزاري 
اجالس ضد ایرانی در لهستان در راستاي تشدید اختالف میان كشورهاي اروپایي هم است.  رئیس 
شوراي راهبردي روابط خارجي تصریح كرد: تن دادن اروپا به فشارهاي امریکا در این مقطع موجب 
فشارهاي بیشتر امریکا بر اروپا در آینده خواهد شد و شکست برجام، امنیت اروپا را هم تحت الشعاع 
قرار خواهد داد. خرازي درباره عهدشکني امریکا در قبال برجام گفت: امضاي دولت ها به معني تعهد 
بین المللي كشور متبوع شان است، بنابراین رویکرد ترامپ در قبال برجام كه سندي بین المللي است 
و به تأیید شوراي امنیت سازمان ملل هم رسیده، از نظر حقوق بین الملل محکوم و غیرقابل قبول 
است. وي با اشاره به تأخیرهای مکرر اتحادیه اروپا براي عملیاتي كردن سازوكار مالي ویژه تعامل با 
ایران ادامه داد: اینکه دولت هاي اروپایي توان حمایت و هدایت شركت هاي اروپایي را براي همکاري 
با ایران ندارند، قابل دفاع و پذیرش نیست.  خرازي گفت: امریکا اروپا را گروگان خود گرفته است و به 

همین خاطر اروپا در آینده با مشکالت بیشتري در قبال امریکا مواجه خواهد شد. 

حکمتیار نامزد انتخابات افغانستان شد
دیروز در فاصله یک روز مان�ده به پایان فرصت ثبت نام نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری افغانس�تان، گلبدین حکمتیار، رسمًا 
خودش را در انتخابات ریاس�ت جمهوری س�ال آینده نامزد كرد. 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی افغانستان بعد از حدود دو سال 
آشتی با دولت افغانستان، وارد پروس��ه انتخاباتی شد. در 22 سپتامبر 
2016 حزب اسالمی با دولت اش��رف غنی پیمان صلح امضا كرد و بنا 
بر بخشی از پیمان، حکمتیار بخشیده شد و پس از حدود 20 سال به 
افغانستان بازگش��ت. حکمتیار گفت كه او خواهان تغییر اصولی نظام 
اس��ت و این تغییر باید با توجه به قوانین و آرای مردم صورت گیرد. او 
تأكید كرد كه نظام كنونی یک نظام ناكارآمد اس��ت و باید تغییر كند. 
حکمتیار افزود كه طرح بدیلی را برای قانون اساس��ی تهیه كرده و در 
صورت پیروزی، آن را ب��ه لویه جرگه معرفی خواه��د كرد. احمدولی 
مس��عود، رئیس بنیاد احمدش��اه مس��عود نیز با حضور در كمیسیون 
مستقل انتخابات رس��ماً خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده نامزد كرد. در تکت انتخاباتی آقای مسعود، فریده مهمند، وزیر 
پیشین تحصیالت عالی به عنوان معاون اول و عبداللطیف نظری،  استاد 
دانش��گاه به عنوان معاون دوم حضور دارند. احمدولی مس��عود پس از 
ثبت نام در كمیسیون مستقل انتخابات،  به خبرنگاران گفت كه نظام 
كنونی فرد محور اس��ت و به غیر از رئیس جمهور دیگر هیچ كس��ی در 
تصمیم گیری     ها دخیل نیست. او افزود كه در صورت پیروزی می خواهد 
به نظام فردمحور پایان دهد. همچنان رحمت اهلل نبیل، رئیس پیشین 
امنیت ملی با حضور در كمیس��یون مس��تقل انتخابات،  خود را برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد كرد. تا دیروز محمداشرف 

غنی و عبداهلل عبداهلل به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام كرده بودند. 


