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آﯾﻨﻪ

آلسعود کارگزاران صهیونیسم
 ایکاش ســعودیها از عواقب تــالش ناکام خود
برای ســرپوش گذاشــتن بر ماهیت پلید اشغالگران
صهیونیست و محو مسئله فلسطین عبرت میگرفتند
و با صهیونیســتها نرد عشــق نمیباختند .ایکاش
کســی به آنها گوشــزد میکرد که ترامــپ به هزینه
سعودیها و ســایر دربارهای عرب ،از صهیونیستها
جانبداری میکند و حاکمیت اشــغالگرانه اسرائیل بر
بیتالمقدس و جوالن را به رسمیت میشناسد چون
مطمئن بود که واکنشــی متناسب با ابعاد خیانتش را
از جانب دربارهای عرب شاهد نخواهد بود و مشخصا
دربار ســعودی همچنان در خدمت اهداف ترامپ و
نتانیاهو باقی خواهد ماند و برای به فراموشی سپردن
»خطر اسرائیل« ،تالش میکند ایران را »خطر« معرفی
کند! شاید هنوز هم چندان دیر نشده باشد .شاید بتوان
بسیاری از اشتباهات گذشته را تا حدودی جبران کرد.
شاید هنوز هم بتوان دشمنان اسالم را نومید و مأیوس
کرد .ملتها با قطع امید از دربارهای عرب و با تشکیل
هستههای مقاومت اسالمی سرگرم شالودهریزی برای
آیندهای هستند که منافع و مصالح اسالم و مسلمین
در منطقه و فرامنطقه در »اولویت نخست« باشد. ...

اصالحطلبان و سه سطح از گفتوگو
 قاسم میرزایینیکو :زحمت فرایند انتخابات برای
گروههای اصالحطلب بیش از دیگران اســت .چراکه
آنهــا در موقعیتی قــرار دارند که الزامــا نمیتوانند
سیاســت صفر و یکــی را در قبال نهــاد انتخابات در
شــرایط فعلی برگزینند .از یکسو ماهیت آنها ،ماندن
در درون چارچوب قوانین فعلی و تالش دموکراتیک
در درون همین چارچوب بــرای بهبود وضع موجود
اســت که نتیجه آن بهطور طبیعی نمیتواند تشویق
بــه تحریــم انتخابات و کاهــش حضور مــردم پای
صندوقهای رأی باشد .از سوی دیگر هم سختیهای
فرایند انتخابات برای آنها نسبت به رقیب و همینطور
تخفیفدادن تمام شرایط کشور به کارنامه آنها باعث
ریزش پایگاه اجتماعی این جریان میشــود .پایگاهی
کــه الزاما ریــزش آن بهمعنــای رویــش رأی رقبای
اصولگرا نیســت .اصالحطلبان اکنون به شکل جدی
در مقابل این دو راهی قرار دارند؛ آنها اگر قرار باشــد
این بار وارد میدان رقابت شــوند آیــا اصال دیگر توان
تشــکیالتی برای عبور از سدهای مختلف مثل نظارت
استصوابی دارند یا خیر؟

تنش میان غزه و تلآویو
 صابر گلعنبري :سیاست نتانیاهو در تعامل با نوار
غزه بر مدار »شل کن و سفت کن« ميچرخد و در سایه
اولویتهاي داخلي و خارجي در ماههاي گذشــته از
انتخابات و بحث تشکیل دولت گرفته تا مسئله سوریه،
عاديســازي روابط با کشورهاي منطقه و بحث ایران
همواره تالش کرده اســت که سطح تنش با غزه را در
حد مشــخصي نگه دارد که به انفجاري ختم نشــود
که دیگر اولویتها را تحتالشــعاع خــود قرار دهد.
اما این سیاســت همواره بــا اعتراضاتي چه از جانب
راســتيها چه چپيهــا مواجه بود و بــه نوعي از آن
بهعنوان تسلیم در مقابل حماس یاد ميکردند .از این
رو نتانیاهو نميتوانست در مسئله پایاندادن محاصره
غزه از سطح مشخصي فراتر رود و امتیازات زیادي در
این راســتا به حماس بدهد؛ بهویژه در شرایط کنوني
تشــکیل کابینه که مجبور است در مقابل این منطقه
نهتنها به تفاهمات قبلي بــا میانجیگري مصر پایبند
نباشــد بلکه براي راضيکردن طیفي از راســتگرایان
براي پیوســتن به کابینه سیاست سختگیرانهتري هم
در پیش بگیرد.

ﻧﮕﺎه

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ؛ اﻋﻼم اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺟﺎﻣﻰ اﯾﺮان
روز چهارشــنبه هفته جاری برنامههــای مرحلهای ایــران برای انجام
اقدامات متقابل در برابر خروج آمریکا از برجام اعالم خواهد شــد» .ایسنا«
چند ساعت قبل از قطعیشدن این خبر نوشته بود:
یــک مقام نزدیک به هیئت نظــارت بر برجام اعالم کــرد :احتماال دکتر
روحانی ،رئیسجمهور ،روز چهارشنبه هفته جاری در گفتوگوی زنده رادیو
و تلویزیونی ،برنامههای مرحلهای ایران برای انجام اقدامات متقابل در برابر
خروج آمریکا از برجــام را اعالم خواهد کرد .این مقام ایرانی در گفتوگو با
ایسنا ،گفت :برنامههای پیشبینیشده در چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام
بوده و فعال موضوع خروج از برجام مطرح نیســت .وی ادامه داد :کاهش
جزئی و کلی برخی تعهدات ایران و آغاز بخشی از فعالیتهای هستهای که
انجام آن در چارچوب برجام متوقف شــده بــود ،اولین گام ایران در واکنش
به خروج آمریکا از برجام و همچنین بدعهدی کشورهای اروپایی در اجرای
تعهداتشــان است .این مقام خاطرنشــان کرد :مقامات اتحادیه اروپا که در
یک سال گذشته فقط به ارائه وعدههای اجرانشده اکتفا کردهاند ،به صورت
غیررسمی در جریان این تصمیم قرار گرفتهاند.
طبق بند  ۲۶برجام ،در صــورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات،
ایران حق دارد که به تعهدات خود توقف کلی یا جزئی بدهد.
بنــد  -۲۶اتحادیــه اروپایــی فــارغ از فرآینــد حل و فصــل اختالفات
پیشبینیشده در این برجام ،از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریمهایی که
اجرای آنها را وفق این برجام لغو کرده اســت ،خودداری میکند .هیچگونه

تحریم جدید هســتهای شــورای امنیت و هیچگونه تحریم جدید هستهای
اتحادیه اروپایی یا اقدامات محدودیتســاز وجود نخواهد داشــت .ایاالت
متحده ،با حسن نیت ،نهایت تالش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری
از ایجاد تداخل در تحقق متمتعشدن ایران از لغو تحریمهای مشخصشده
در پیوســت  ۲به عمل خواهــد آورد .دولت ایاالت متحده فــارغ از فرآیند
حــل و فصل اختالفات پیشبینیشــده در این برجــام ،در چارچوب نقش
مشخص رئیسجمهور و کنگره ،از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریمهای
مشخصشــده در پیوســت  ۲که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده
است ،خودداری میکند .دولت ایاالت متحده ،در چارچوب نقش مشخص
رئیسجمهــور و کنگــره ،از اعمــال تحریمهای جدید مرتبط با هســتهای
خــودداری خواهد کرد .ایران اعالم کرده اســت که تحمیل یــا بازگرداندن
تحریمهای مشخصشده در پیوست دو یا وضع تحریمهای جدید هستهای
را بــه منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات خود وفق این
برجام ،تلقی خواهد کرد.
بنــد  - ۳۶چنانچه ایران معتقد باشــد که هر یک یــا کلیه اعضای گروه
 ۵+۱تعهــدات خود را طبــق این برجام رعایت ننمودهانــد ،ایران میتواند
موضــوع را به منظور حل و فصل به کمیســیون مشــترک ارجاع نماید؛ به
همین ترتیــب ،چنانچه هر یک از اعضای گروه  ۵+۱معتقد باشــد که ایران
تعهدات خود را طبق برجام رعایت نکرده است ،هر یک از دولتهای گروه
 ۵+۱میتواند اقدام مشــابه به عمل آورد .کمیســیون مشترک  ۱۵روز زمان

خواهد داشــت تا موضوع را فیصلــه دهد ،مگر اینکه ایــن زمان با اجماع
تمدید شود .متعاقب بررسی کمیســیون مشترک ،چنانچه هر عضو معتقد
باشــد که موضــوع پایبندی فیصله نیافته اســت ،میتوانــد موضوع را به
وزیران امــور خارجه ارجاع دهد .وزیران  ۱۵روز فرصت خواهند داشــت تا
موضوع را فیصله دهند ،مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شــود .پس از
بررســی کمیسیون مشــترک ،به موازات یا به جای بررسی در سطح وزیران،
عضو شــاکی یا عضوی که اجرای تکالیفش زیر ســوال بوده است میتواند
درخواست نماید که موضوع توســط یک هیأت مشورتی که متشکل از سه
عضو خواهد بود)یکی از سوی هر یک از طرفهای درگیر در اختالف و طرف
سوم مستقل(بررسی شــود .هیأت مشورتی میبایست نظریه غیرالزامآوری
را در خصوص موضوع پایبندی ظرف  ۱۵روز ارائه نماید .چنانچه ،متعاقب
این فرایند ۳۰روزه موضوع فیصله نیابد ،کمیســیون مشــترک در کمتر از ۵
روز نظریه هیأت مشــورتی را با هدف فیصله موضوع بررســی خواهد کرد.
چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شــاکی فیصله نیافته
باشــد ،و چنانچه طرف شــاکی معتقد باشــد که موضــوع ،مصداق »عدم
پایبندی اساسی« اســت ،آنگاه طبق برنامه جامع اقدام مشترک صفحه ۱۸
طــرف میتواند موضــوع فیصلهنیافته را به عنوان مبنــای توقف کلی و یا
جزئــی اجرای تعهداتاش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شــورای امنیت
سازمان ملل متحد ابالغ کند که معتقد است موضوع مصداق »عدم پایبندی
اساسی« بشمار میآید.

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن عازم خلیجفارس شد

هفته پر ماجرا
بولتون :دنبال جنگ نیستیم اما آمادگي پاسخ داریم
شرق ،زینب اســماعیلي :هفته ســخت پیــشرو براي
ایــران و برجام؛ هفتهاي که با اعمــال تحریم بر برخي
معافیتهــاي هســتهاي موجــود در برجام از ســوي
ایاالت متحده آمریکا آغاز شــد و با تهدید فرستادهشدن
ناو هواپیمابر و هواپیماهــاي بمبافکن به خاورمیانه
از ســوي جــان بولتون ادامــه یافته اســت .در همین
حال امروز )سهشــنبه( بروکســل میزبــان دور دیگري
از مذاکرات کارشناســي بر ســر همکاريهــاي اروپایي
) (EU/E3با ایران مطابق برجام است.
ایــن دور مذاکــرات البته با حضــور اعضاي اصلي
اینســتکس )ســازوکار نقل و انتقال مالــي( بین اروپا
و ایران اســت .شــرکت سهامي خاص »ســازوکار ویژه
تجــارت و تأمین مالي ایــران و اروپا« به عنــوان نهاد
ایراني متناظر اینســتکس اروپایــي بهتازگي در ایران به
مدیرعاملي علياصغر نوري به ثبت رسیده است .قرار
است علياصغر نوري در حاشیه این نشست با پر فیشر،
رئیس آلماني اینستکس مالقات کند.
اما این نشســت در حالي برگزار ميشود که آمریکا
تهدید کرده کشــورهایي را کــه با ایران بر ســر انتقال
اورانیوم و خرید کیک زرد همکاري کنند ،تحریم خواهد
کــرد .همچنین روســیه بهعنوان کشــوري که در طرح
توســعه نیروگاه بوشهر مشــارکت دارد نیز براي ادامه
همکاري با محدودیتهایي مواجه خواهد شد.
درحاليکه چند روز از این تحریمها گذشته واکنش
اعضاي  ۴+۱این بوده که روال همکاريشــان با ایران را
اســتمرار بخشیده و تســریع کنند .در این شرایط جلسه
پیــشرو نشــاندهنده میزان همکاري طرفیــن و البته
بياعتنایي آنها به تحریمهاي آمریکا اســت .البته براي
سنجیدن این عیار ،باید عالوه بر این به عملکرد طرفین
اروپایي ،روسیه و چین هم توجه کرد.
روغن ریخته...
روز گذشــته جان بولتــون ،روغن ریختــه را نذر
امامزاده کــرد؛ درحاليکه نــاو هواپیمابــر آبراهام
لینکلن از یک ماه پیش عازم خلیجفارس شده ،او روز
گذشته اعالم کرده اســت که »آمریکا در واکنش به
رفتارهاي نگرانکننده ایران ،در حال استقرار ناوگروه
»یواساس آبراهام لینکلن« و شماري بمبافکن در
منطقه تحت نظارت »ســنتکام« )فرماندهي مرکزي
آمریکا( است«.
به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه خبري روزنامه
گاردین ،جان بولتون ،مشــاور امنیت ملي آمریکا ،در
یک بیانیه مکتوب نوشــت :کشــتيها و هواپیماها با
هدف »ارســال پیامي واضح و بيتردید به حکومت
ایران مبنيبر اینکــه هر گونه حمله به منافع آمریکا
یا متحدانمان با شدت عملي بيامان مواجه خواهد
شــد« به کار گرفته شــدهاند .در این بیانیه همچنین
آمده است» :آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست اما
ما آمادگي کامل داریم تا به هر گونه حملهاي چه از
سوي نیروهاي نیابتي ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي
یا نیروهاي نظامي قانوني ایران پاســخ دهیم« .او در
حالي مدعي شــده که آمریکا به دنبال جنگ با ایران
نیســت که خود او از طرفداران اصلي ترغیب حمله

ﻧﺎو ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ

شبکههای اجتماعی و دمکراسی  #هشتگی!
 حســین نقاشی :گفتوشــنودهایی که در پای یک
پســت اینســتاگرامی یا توییتری و فیسبوکی شــکل
میگیــرد یــا گفتوگوها و حتــی جدلهایــی که در
گروههای بزرگ تلگرامی حول یک مســئله سیاســی،
فرهنگی یا اقتصادی و ...واقع میشود ،بهروشنی یادآور
گفتوگوها و جدلهای در مجامع عمومی اســت .در
واقع شــبکههای اجتماعی بر دو مقوله »شــفافیت«
و گســترش »گفتوگــوی همگانی و عمومــی« تأثیر
گذاشــته اســت .در نظر بگیرید که امروز بهخصوص
صاحبــان قدرت )و البته صاحبان ثروت و منزلت نیز تا
ِ
حدی چنیناند( چگونه خود را مکلف به توجه به این
شبکهها کردهاند! هم خود پا به این شبکهها گذاشتهاند
و هم در قبال انتشــار اخبار و باالرفتن تب به نفع یا به
ضررشان در این شبکهها حســاساند و سرمایهگذاری
میکنند .سطح تأثیرگذاری در این حد است که مجبور
میشــوند درباره محل زندگی ،میزان درآمد ،تحصیل
اطرافیانشــان و مسائلی از این دســت واکنش نشان
دهند و یا برای نشــاندادن شــفافیت و بیشائبهبودن
زندگــی شــخصی و سیاسیشــان پیشدســتانه در
»طوفانهای توییتری« شرکت کنند! این در واقع همان
قدرت شبکههای اجتماعی است که در قالب اخبار در
کانالهــای تلگرامی و گروههــای کوچک و بزرگ آن یا
واتسآپ و ...میچرخند و یا در قالب »هشــتگ«ها در
توییتر و اینستاگرام و فیسبوک داغ میشوند .اگر قدر در
تعریف دمکراسی را »نصب ،نقد و عزل« مسالمتآمیز
حاکمــان از قــدرت بگیریم ،بیشــک »شــفافیت« و
»مشارکت عمومی« شهروندان که از طریق گفتوگوی
همگانــی و عمومــی میســر میشــود ،از مهمتریــن
مؤلفههای گسترش و پایداری دمکراسی هستند.
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واکنش شرمن به بیانیه بولتون
وندي شرمن ،نماینده ارشد آمریکا در دوران مذاکرات هستهاي ،به بیانیه مشاور امنیت ملي آمریکا مبني
بر اینکه این کشــور در پاسخ به آنچه »برخي نشانهها و هشــدارهاي مشکلساز و جنگافروزانه« از سوي
ایران خوانده ،ناو هواپیمابر و هواپیماهاي بمبافکن به خاورمیانه ميفرســتد ،واکنش نشان داده و گفت
بولتون واقعا به دنبال آن است که ما را به جنگ با ونزوئال و ایران وارد کند.
وندي شرمن ،نماینده ارشد آمریکا در دوران مذاکرات هستهاي ،با انتشار تصویر بیانیه دیروز جان بولتون،
مشــاور امنیت ملي آمریکا ،درباره ارســال ناو هواپیمابر و هواپیماهاي بمبافکــن جدید به خاورمیانه در
صفحه توییتر خود ،نوشت :واقعا جان بولتون به دنبال این است که ما را درگیر جنگ با ایران و ونزوئال کند.
جنگي ندیدهام که او نخواهد آن را برپا کند .پس دونالد ترامپ کجاست؟ )ایسنا(
آمریکا به ایران است؛ حتي با دستور کاري محدود.
به نوشــته ایســنا ،جان بولتون به دنبال آن است
کــه آمریکا را به ســمت مواضعي ســخت در برابر
کرهشــمالي ،ونزوئال و ایران ســوق دهد .او پیش از
انتصاب به مقام خود در کاخ ســفید این اســتدالل
را مطــرح کرده بود که بمبارانکــردن ایران تنها راه
متوقفکــردن ایران در مســیر دســتیابي به ســالح
هســتهاي اســت .هفته گذشته در ســفر ظریف به
نیویورک ،وزیــر خارجه ایران از تالش تیم »ب« براي
حملــه آمریکا بــه ایران پــرده برداشــت؛ »بنیامین
نتانیاهــو ،بولتــون ،بنســلمان و بنزایــد ،ولیعهد
عربستان و امارات«.
وزیــر امورخارجه آمریکا نیز پــس از بیانیه جان
بولتون ،استقرار ناو هواپیمابر این کشور در خاورمیانه
را پیامی بــه ایران توصیف کرد و گفت» :ما شــاهد
اقدامات تحریککننده از ســوی ایرانیها بودهایم و
ما ایرانیها را برای هرگونــه حمله به منافع آمریکا
مســئول خواهیم دانســت .ایرانیها دقیقا میدانند
که منظور ما از تهدیداتی که آنها در سراســر جهان
متوجــه منافــع آمریــکا کردهانــد ،چیســت« .وزیر
امورخارجه آمریکا گفــت» :اگر این اقدامات )حمله
مســتقیم به منافع آمریکا( روی دهد ،یا اگر آنها این
کار را از طریق نیروهای نیابتی ،مانند حزباﷲ انجام

درﺑﺎره ﻧﺎو آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ
گاردیــن درباره اظهــارات جدید
بولتون درباره ارسال ناو هواپیمابر و
نیروهای بمبافکن به خاورمیانه نوشت که تغییرات
در صفآرایی نظامی آمریکا روالی عادی دارد و برخی
مقامات آمریکایی نیــز به رغم اینکه تنها لحن بیانیه
بولتون و اعالن چنین برنامهای از ســوی او را عجیب
میدانند ،ارســال این واحدهای نظامی به منطقه را
امری عادی میدانند .روزنامه گاردین درباره اظهارات
جدید جان بولتون درباره ارسال نیروهای بمبافکن
و ناو هواپیمابر جدید به خاورمیانه نوشــت :گردش
ناوهای جنگــی هواپیمابر و هواپیماهای بمبافکن
روالی عادی اســت .در حال حاضــر در منطقه مقر
فرماندهی نظامی آمریکا که خاورمیانه و افغانستان

را دربــر میگیرد ،هیچیــک از اینها
وجود ندارد .ناو هواپیمابر آبراهام
لینکلن مقر خــود را روز یکم آوریل در نورفولک در
ویرجینیا برای رفتن به مدیترانه و ســپس از آنجا به
خلیجفــارس ترک کرد .آمریکا بمبافکنهای  B-1را
در ماه مارس برای تأمین و نگهداری و بهبود امکانات
بابت اینکــه تجهیزات کافی نداشــتند ،از خاورمیانه
خارج کرد.
در حالــی که چنیــن تغییراتــی در صفآرایی
نظامی جهانــی روالی عادی دارنــد ،اینکه چنین
موضوعی از طرف مشــاور امنیت ملی آمریکا و نه
از سوی پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( اعالم شود،
غیرمعمول است) .ایسنا(

دهند ،ما بهطور مستقیم ســران ایران را مسئول آن
میدانیم« .پمپئو ،پیش از آغاز ســفرش به فنالند به
دیدار با سرگئی الوروف همتای روس خود رفت و در
جمع خبرنگاران این نکات را توضیح داد.
دستور کار فرمانده ناو؟
در یــک ماه گذشــته تنشها بین ایــران و آمریکا
شدت گرفته اســت؛ دونالد ترامپ ،ســپاه پاسداران
انقالب اســالمي را بهعنــوان یک گروه تروریســتي
اعالم کرد و این موجب شــد تــا واکنش جدي ایران
از مقامــات دولتي تــا مقامات نظامــي را به دنبال
داشــته باشــد ،حاال و بهدنبال این ماجرا ،تنگه هرمز
و خلیجفارس ميتواند آبســتن حادثه باشد .اگرچه
عبور و مرور ناوهاي هواپیمابــر آمریکایي و ناوهاي
ایرانــي در خلیجفارس به امري عادي تبدیل شــده
اســت اما با توجه به بیانیه اخیر ميتواند دستور کار
جدیدي روي میز فرمانده مستقر در ناو باشد.
پیرو بیانیه جــان بولتون یک مقــام وزارت دفاع
آمریــکا درباره علــت ایــن تصمیم بــه خبرگزاري
آسوشــیتدپرس گفت »نشانههاي روشــني« وجود
داشــت کــه ایــران و گروههایي که بــه نیابت از آن
عمل ميکنند براي حملــهاي احتمالي به نیروهاي
آمریکایــي در منطقه آماده ميشــدند .این مقام که
نخواســت نامش فاش شــود گفت گمــان ميرود

نیروهــاي آمریکایي در دریا و خشــکي هدف بالقوه
باشــند و پنتاگون اســتقرار این ناوگروه را تأیید کرده
است.
در ســخناني که اخیرا از سرلشکر قاسم سلیماني،
فرمانده نیروي قدس ســپاه پاسداران منتشر شد ،او از
اصرار ســران آمریکا بر اجتناب از درگیري با ایران خبر
داد و گفت آنها معتقدند که نباید در این مقطع حتي
به صورت نقطهاي با ایران درگیر شد زیرا ممکن است
این درگیري به جنگي بيپایان کشــیده شــود و منافع
آمریکا را بــه خطر بیندازد .او تأکید کــرد که این امر،
تحلیل نیست و اطالعات موجود آن را تأیید ميکند.
یک ماه پیش عازم شده
روزنامه گاردین با انتشــار بیانیه بولتون نوشته که
»مشــخص نیســت که جان بولتون روز یکشــنبه به
کدام اقدامات ایران اشاره ميکرد .اتفاق جدیدي در
خلیجفــارس که نیروهاي دریایــي آمریکا و ایران به
طور معمول در نزدیکي هم قرار دارند ،نیفتاده است
و ناو آبراهام لینکلن که حامل نیروهاي حمله است،
یــک ماه پیش از این اظهار بولتون عازم خلیجفارس
شده بود«.
ایــن روزنامه ادامــه داد» :اگرچــه احتمال دارد
که لحــن بیانیه بولتون موجــب افزایش تنشها در
منطقه شــود و چند روز پس از آن مطرح شده است
که حکومت ایــران نگرانيهایي درباره این ابراز کرد
که بولتون و افراد تندرو دیگر به دنبال این هستند که
دولت ترامپ را درگیر یک جنگ کنند« .هفته گذشته
مجله »نیویورکر« در مطلبي بلند به جنگطلبيهاي
جان بولتون پرداخته بود .محمدجواد ظریف پیش از
این نوشته بود» :امروز جهان در حال آگاهيیافتن از
بیماري مزمن جان بولتون براي جنگافروزي اســت
ولي ایرانيها به خواندن پرونده ده هزار کلمهاي وي
در نیویورکــر نیاز ندارند تا در اینباره متقاعد شــوند؛
ما پیش از این شــاهد همدســتي وي بــا یک فرقه
تروریســتي و همدســتي وي با تیم ب در هجمه به
مردم ایران با تروریسم اقتصادي بودهایم«.
وي همچنیــن در گفتوگــو با شــبکه آمریکایي
سيبياس ،درباره احتمال جنگ با وجود تنشهاي
موجود میان آمریکا و ایران ،تصریح کرد :ما خواهان
درگیري و تقابل نیســتیم اما ما هفت هزار ســال را
با فرارکردن ســپري نکردهایم .ما مقاومت ميکنیم
امــا به دنبال جنگ نیســتیم .باورمان این اســت که
رئیسجمهــور ترامــپ خواهــان جنگ نیســت اما
کســاني وجود دارند که براي جنگ فشــار ميآورند.
من فکر نميکنم که این اتفاق بیفتد.
سالگردي پردردسر
پیــشرو پیچیدگيهــاي خود را
امــا ســناریوي ِ
دارد ،سال گذشته روز هشــتم مي ) ۱۸اردیبهشت(
بــود که دونالد ترامپ به جاي وعــده تمدید تعلیق
تحریمهاي هســتهاي ایــران که طبق برجــام باید
رئیسجمهور آمریکا در دو موعد ســه و ششماهه
انجام ميداد ،اعالم کرد از این توافق خارج ميشود.
ادامه در صفحه ۱۵

اﻋﺰام ﻧﺎو ،اﻣﺮى ﻋﺎدى اﺳﺖ
توییتــر :تحلیلگران ارشــد آمریکایی ضمن
رد بیانیه »جــان بولتون« دربــاره اعزام ناو
این کشــور به غرب آســیا ،گفتنــد اعزام ناو
موضوعــی عادی اســت و اظهارات مشــاور امنیت
ملی کاخ ســفید ضد ایران» ،تهدید توخالی« است.
به دنبال بیانیه جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ
سفید ،درباره اعزام ناو هواپیمابر »یواساس آبراهام
لینکلــن« و تهدید ایــران با آن ،برخــی تحلیلگران
ارشــد آمریکایــی گفتند هــدف بولتــون ،چیزی جز
»ترســاندن ایرانیها« نیست» .ایالن گلدنبرگ« ،مدیر
بخش امنیت خاورمیانه در اندیشــکده »مرکز امنیت
آمریکایــی جدیــد« ،در توییتــی در اینباره نوشــت:
»اعــزام یک ناوگروه به ســنتکام ،اقدام غیرمعمولی

نیســت و احتمــاال اقدامی عــادی بوده که
از مدتهــا قبل برنامه آن چیده شــده بود.
ادبیات آتشافروزانه بولتــون ،غیرمعمولی
و تحریکآمیز اســت البته حدس من آن اســت که
ایــن موضوع فرصتی برای تالش بــه منظور ارعاب
ایرانیهاســت نه چیز بیشتر«» .میکا زنکو« ،تحلیلگر
ارشد ساکن منطقه »کلمبیا« در آمریکا ،هم اظهارات
مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید درباره اعزام ناو به
منطقه غرب آســیا را رد کرد .این تحلیلگر آمریکایی
در توییتی نوشت» :توســل بولتون به استقرار روتین
لینکلن به منطقه استحفاظی سنتکام برای ترساندن
ایــران ،تهدیدی توخالی و به طــور خاصی ضعیف
است) «.فارس(

بیانیه بولتون و ابهاماتش
 امیرعلــی ابوالفتح :گرچه بیانیه صادره از ســوی
بولتون شفاف به نظر میرسد ،با این حال ،ابهاماتی نیز
در آن وجود دارد؛ از جمله:
 -۱حرکت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به سمت
خلیجفارس از حداقل یک ماه پیش برنامهریزی شده
بود و ظاهرا این تصمیم ارتباطی با تشــدید تنشهای
اخیر میان ایران و آمریکا ندارد.
 -۲آمریکاییهــا از تقریبا دو دهــه پیش همواره
ناوهــای هواپیمابر به همراه یگانهــای آبی– خاکی
و هواپیماهــای جنگــی در خلیجفارس داشــتهاند و
جابهجایــی این جنگافزارها ،بــه موضوعی عادی و
روزمره در منطقه تبدیل شده است.
 -۳خبررسانی درباره جابهجایی نیروهای نظامی
آمریکا در گوشه و کنار جهان از جمله در خلیجفارس،
همــواره از ســوی وزارت دفاع انجام میشــود و در
این امور ،مشــاور امنیت ملی آمریکا نقش سخنگوی
پنتاگون را ایفا نمیکند.
 -۴انتشــار بیانیــه بولتون جــدا از اینکــه پیامی
هشــدارآمیز برای ایــران باشــد ،پیامی بــرای اثبات
موقعیــت برتر مشــاور امنیــت ملی کاخ ســفید در
شــکلدادن به جهتگیریهای سیاســت خارجی و
امنیتی این کشــور به شمار میآید؛ بهویژه اینکه تأکید
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،بر جدایی
دیدگاه دونالد ترامپ با مواضع جنگطلبانه تیم »ب«
بــه محوریت جان بولتــون ،حــرف و حدیثهایی را
درباره جایگاه مشــاور امنیت ملی در داخل آمریکا به
راه انداخته است .به نظر میرسد بولتون با این بیانیه
قصد دارد شائبه تضعیف یا نادیده گرفته شدن خود از
سوی ترامپ را برطرف کند.
 -۵نهایتــا اینکه در آشــکارترین هشــدار نظامی
هماهنگکننــده ارشــد تیــم سیاســی – امنیتــی
رئیسجمهــوری آمریــکا علیــه ایــران ،بهصراحت
گفته شــده اســت که »ایاالت متحــده در پی جنگ
با ایران« نیســت .شــاید برخالف اصــرار و امیدواری
جریــان جنگطلب مبنی بر اینکــه آمریکا پیام قاطع
و هشدارآمیزی به ایران ارســال کرده ،جمله »ایاالت
متحــده در پی جنگ با ایران« هدف اصلی صدور این
بیانیه از ســوی بولتون به عنوان شــخص کلیدی تیم
»ب« بوده است.

ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺮون
لسآنجلستایمز در تحلیلی نوشت

تحریمها هزینههای پنهان روی
شانههای آمریکا
روزنامه لسآنجلستایمز در
گزارشــی با ابراز تردید نسبت به
موفقیت کمپین فشار حداکثری
دولت ترامپ علیه ایران نوشت:
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا و مشــاورانش
میگویند کــه نتیجه تقابل آنها با ایــران هماکنون
نیز مشــخص اســت :آنها در حال پیروزی هستند.
تحریمهــای نفتی آمریــکا علیه ایــران درآمدهای
حاصل از صادرات نفت این کشــور را کاهش داده
و اقتصــاد ایران با بحران مواجه اســت .به گزارش
ایســنا ،به نوشــته روزنامــه لسآنجلستایمز اما
کوچککــردن اقتصــاد ایــران هرگز هــدف اصلی
آمریکا نبوده اســت .این تحریمها همــواره ابزاری
بــرای هدفی بزرگتر بودهاند؛ الــزام تهران به پایان
حمایــت از گروههــای شــبهنظامی در خاورمیانه،
پذیــرش محدودیتهــای موردنظر آمریــکا علیه
قــدرت نظامی ایران و شــاید نابودی همــه آنها و
در نهایــت احتمــاال جایگزینــی آن با یــک دولت
دوســتانهتر .اما چشــماندازی برای هیچیک از این
دستاوردها وجود ندارد و حتی بعید است که به این
زودی روی دهند .ایران از زمان شــکلگیری انقالب
اســالمی در ســال  ۴۰ ،۱۹۷۹سال اســت که تحت
تحریمهای آمریــکا قرار دارد ،اما نظــام آن برقرار
است .ســازمان ملل پس از حمله صدام به کویت
در ســال  ۱۹۹۰تحریمهایی را علیــه عراق اعمال
کرد و این حمله آمریــکا به عراق در  ۲۰۰۳بود که
بــه حکمرانی او پایان داد .کمپین فشــار حداکثری
کاخ ســفید همچنین باید هزینهای که این اقدامات
برای روابط آمریکا با دیگر کشــورها ،بهویژه چندین
متحــد نزدیکش دارد ،ســنجیده باشــد .اکنون به
گفته دولت ترامپ ،از ابتدای ماه می هیچ کشوری
دیگر نمیتواند از ایران نفت بخرد که شــامل چین،
بهعنوان شــریک تجاری بزرگ آمریکا و بزرگترین
خریــدار نفــت ایــران و بهعــالوه هنــد ،بهعنوان
بزرگترین دموکراســی جهان و ترکیه ،بهعنوان یک
متحد ناتو که با ایران مرز مشــترک دارد ،میشود.
اگر آنها خواســته ترامپ را زیر پــا بگذارند ،وزارت
خزانهداری سپس باید دسترسی آنها به نظام مالی
آمریکا را قطع کند .اگر سایر کشورها از این تحریمها
آســیب ببینند ،با احساس خشــم خود از آمریکا با
یکدیگر متحد خواهند شد و سرانجام راههایی برای
دورزدن نظام مالــی آمریکا خواهند یافت که برای
واشــنگتن یک شکست به شــمار میآید .ترامپ و
دستیارانش تحریمهای جدید را طراحی کردهاند تا
بتوانند اعالم پیــروزی کنند ،اما تحریمها در عوض
میتواند به یک وضعیت محکوم به شکست تبدیل
شــود که هیــچ منفعت واقعیای برای سیاســت
آمریکا نــدارد و هزینههایی پنهــان در پی دارد که
روی شانههای آنها سنگینی میکند.

