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عراق
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مقامكمترينپاداشياستكهدربرابرايناقدامميتواندر
اختياراوگذاشت.دربرابراينرايعدماعتماد،ماهمحاضر
نيس��تيم به وزراي نزديك به فهرستهاي نصر و سائرون،
راي بدهيم ».رقابت گروههاي سياسي بزرگ عراقي براي
كسب سهم بيشتر از پارلمان ،در شرايط ائتالف كار عادل
عبدالمهدي را براي تشكيل يك كابينه متوازن ،سختتر
خواهدكرد.اوبرايانتخاب 8وزيرباقيماندهكهنقشمهمي
در مسائل سياست داخلي عراق بازي ميكنند ،بايد بتواند
رضايتگروههايرقيبيراكسبكندكههريكبهانگيزهاي
مخالف انتخاب گزينههاي گروههاي رقيب هستند .عادل
عبدالمهدي  10روز فرص��ت دارد تا گزينههاي جديدي
براي پر كردن پس��تهاي 8وزارتخانه باقيمانده ،از جمله
وزارتخانههايكشور،دفاعودادگستريمعرفيكند.جلسه
بعديراياعتمادسهشنبه 15آبانماهبرگزارخواهدشد.

شهاب شهسواري
پنج ماه بعد از انتخابات در عراق ،عاقبت اين كش��ور كمكم
شاهد تش��كيل دولت جديد اس��ت .عادل عبدالمهدي،
نخستوزيرجديداينكشوركهبعدازماههارايزنيوتشكيل
ائتالفهاي پارلماني نهايتا به عنوان نخس��توزير معرفي
شد ،چهارشنبه شب اعضاي كابينه خود را به پارلمان عراق
معرفيكرد،هرچندكهازميان 22عضوكابينه،سرنوشت8
وزارتخانه از جمله وزارتخانههاي دفاع ،دادگستري و كشور
همچنان نامشخص اس��ت و گروههاي رقيب عراقي هنوز
بر سر آنها به توافق نرسيدهاند .هر چند عادل عبدالمهدي
گزينهه��اي مورد نظر خ��ود براي هر22پس��ت كابينه را
معرفيكردهبود،امابااختالفنظرهاييكهدرموردعضويت
سياستمداراننزديكبهحشدالشعبيازيكسوواتهامفساد
اقتصادي و وابستگي به حزب بعث از سوي ديگر به برخي از
وزرايپيشنهادياوواردشد 8،پستمهموزارتيخاليماند.
 8وزيرازجملهفالحالفياض،رييسپيشينحشدالشعبي
و دبير شوراي امنيت ملي عراق كه بعد از انتخابات از سوي
حيدرعباديبهشكلناگهانيازمقامخودبركنارشدهبود،
نتوانستند راي اعتماد پارلمان را كسب كنند .رايزنيهاي
پيش از برگزاري جلس��ه راي اعتماد باعث ش��د تا عادل
عبدالمهدي از معرفي تعدادي از نامزدهاي مورد نظرش
براي وزارتخانههاي مهم صرف نظر كند .فالح الفياض كه
پشتيبانيگروههايمقاومتشيعهوفهرستفتحبهرهبري
هادي عامري را پش��ت خود ميديد به عنوان وزير كشور
معرفي شدهبود ،اما از رسيدن به اين مقام باز ماند 3 .وزير
كرد 3،اهلسنتو 8شيعهمذهب،ازجملهوزراييبودندكه
توانستندراياعتمادپارلمانراكسبكنند.براساسقواعد
نانوشتهتقسيمقدرتدرعراقبعدازصدامحسين،تركيب
كابينهميانكردها،شيعيانوسنيهابهصورتثابتتقسيم
ميشود،ازجملهوزارتدفاعمختصسنيها،وزارتكشور
مختصشيعيانورييسدفترنخستوزيرمختصكردها
است .بعد از تاييد بخش��ي از كابينه و برنامه دولت عادل
عبدالمهدي،نخستوزير جديد رسما دربرابرنمايندگان
عراقيسوگنديادكردتارسماكارخودرابهعنوانباالترين
مقام اجرايي كشور آغاز كند و عراق  5ماه بعد از انتخابات
پارلمانيازوضعيتآشفتگيسياسيخارجشود.
عادل عبدالمهدي 14وزير را به پارلمان معرفي كردهاست
كهشايدبتوانبلندپايهترينآنهارامحمدعليحكيم،وزير
خارجه،فوادحسين،وزيرداراييوثامرعباسغضبان،وزير
نفت ناميد ،وزاري خارجه و نفت هر دو از تكنوكراتهاي
سكوالر نزديك به اياد عالوي و تحصيلكرده دانشگاههاي
غربي هستند و وزير دارايي جديد هم از نزديكان مسعود
بارزاني و يكي از گزينههاي حزب دموكرات كردس��تان
عراق براي رياست جمهور بود .محمد علي حكيم ،و دبير
اجراييكميسيوناجتماعي-اقتصاديسازمانمللمتحد
در غرب آسيا (اسكوا) و از سال  2013نماينده دايم عراق
در سازمان ملل متحد محسوب ميشد .ثامر غضبان هم
در دولت كوتاه اياد اعالوي بين سالهاي  2004تا 2005
وزير نفت عراق بود و از آن زمان در دولتهاي نوري مالكي

كابينه عراق بدون تعيين وزراي دفاع ،كشور و دادگستري آغاز به كار كرد

عبدالمهديدرمنگنهگروههايرقيب
و حيدر عبادي به عنوان مشاور نخستوزير انجام وظيفه
ميكرد .ع��ادل عبدالمهدي ،از زم��ان معرفي به عنوان
نخس��توزير مكلف ،با معرفي يك وبسايت ثبتنام از
افرادي كه توانايي در اختيار گرفتن مديريت وزارتخانهها
را دارند خواست تا رزومههاي خود را ارسال كنند .بعد از
مطالعه چند هزار رزومه ارسال شده به اين سامانه بيش از
 600نفر توسط دفتر او براي مصاحبه دعوت شدند و نهايتا
بهگفتهعبدالمهدي،هياتوزيرانجديدعراقازمياناين
افراد انتخاب شدهاست.

«نه»بهچهرههايحزبي
مقتدي ص��در ،رهبر جريان س��ائرون ك��ه در انتخابات
ارديبهش��ت ماه با كسب  54كرس��ي توانست بيشترين
كرس��يهاي پارلمان را نس��بت به گروههاي رقيب از آن
فهرستش كند ،روز چهارش��نبه پيش از انجام رايگيري
برايكابينهجديدازنمايندگانپارلمانخواستتابههمه
گزينههاي معرفي شده كه سبقه حزبي يا طايفهاي دارند،
رايمنفيبدهند.مقتديصدرازابتدايكارزارتبليغاتيبراي
فهرستسائرونتاكيدكردهبودكهخواهانرويكارآمدن

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسالمي
ايران با تبريك به همتاي جديد عراقي خود ،خواس��تار
مساعدتبغدادبرايتسهيلمسافرتاربعينشد.ظريف
در گفتوگوي��ي تلفني با محمد عل��ي الحكيم ،ضمن
تبريكانتخابويبهعنوانوزيرامورخارجهجديدعراق
و آرزوي موفقيت ايش��ان ،ابراز اميدواري كرد كه روابط
خوب دو كشور همسايه در تمامي ابعاد در جهت منافع
دوملتگسترشيابد.دكترظريفضمنتشكرازمهمان
نوازي گرم دول��ت و مردم عراق از زائران عتبات عاليات و
شركتكنندگان در راهپيمايي اربعينحسينيكهنماد
عظمتوتكريماهلبيت(ع)وسمبلهمراهيواتحاددو

گزارشديپلماسي

چگونه ترامپ نخستين برنامهريزيها براي تغيير رژيم در ايران را پيش برد؟

حلقه نيويوركي عليه تهران

سارا معصومي
آنها ميگويند برنامهاي براي تغيير نظام در ايران ندارند
اما تكتك شواهد حاكي از داستان ديگري است .دونالد
ترامپ ،رييسجمهور امريكا حت��ي پيش از  20ژانويه
 2017كه رسما به عنوان سكاندار كاخ سفيد وارد اتاق
بيضي شكل شود ،سوداي تغيير نظام در ايران را در سر
داشته و حتي ياركش��يهاي خود را هم در اين زمينه
انجام داده بود .براي ترامپ و اعضاي كابينه ايرانستيز
وي از همان ابتدا اسراييل و عربستان سعودي دو ياري
بودند كه توانستند در جبهه ضدايراني دوشادوش چهل
و پنجمين رييسجمهور امريكا بايستند .در حالي كه
بس��ياري از چهرههاي نزديك به ترامپ در قريب به دو
سال گذشته از عمر رياستجمهوري وي از كاخ سفيد
رفتهاند اما در همچنان بر همان پاشنهاي ميچرخد كه
سعوديها و صهيونيستها خواهان آن بوده و همچنان
هس��تند .چهرههايي چون مايك پمپئو ،وزير خارجه
امريكاميگويندبهدنبالتغييرنظامدرايراننيستنداما
رسانه امريكايي ديليبيست در گزارش اختصاصي پرده
از رايزنيهاي سه جانبه سعودي – اسراييل و امريكاي
ترامپ براي پيشبرد برنامه تغيير نظام در ايران برداشته
است.نكتهجالبماجرااينجاستكهناممحمدالعسيري،
رييس دستگاه اطالعاتي سعودي كه اين روزها نامش
به واسطه پرونده قتل جمال خاش��قجي ،روزنامهنگار
سعوديدركنسولگريعربستاندرتركيهبسيارشنيده
ميشود ،نماينده عربس��تان در جريان رايزنيهاي سه
جانبهاي بوده كه ديليبيست از آن پرده برداشته است.
براساس اين گزارش ،العسيري به همراه مايكل فلين،
مش��اور دونالد ترامپ و برخي ديگر از اعضاي حلقه اول
نزديك به رييسجمه��ور امريكا تنها چند روز پيش از
آنكه ترامپ پا به كاخ س��فيد بگذارد با هم ديدار كردند
و س��وژه اين ديدار هم تالش براي تغيير رژيم در ايران
بوده است .بنابراين ميتوان گفت كه براي ترامپ كه با
شعار امريكا اول است به ميدان آمد همكاري با متحدان
منطقهايبرايتغييررژيمدرايرانبسيارمهمترازمسائل
داخلي امريكا يا رسيدگي به پروندههاي مهم بينالمللي
مانند كره شمالي ،سوريه ،مبارزه با تروريسم و در راس
آن داعش يا حتي تعيين تكليف حضور نظامي نيروهاي
امريكايي در عراق و افغانستان بوده است .اين در حالي
است كه اعضاي كابينه ترامپ مرتبا در يك سال و اندي
گذشته ادعا كردهاند به دنبال تغيير رفتار ايران هستند و
برنامهاي براي تغيير رژيم در ايران ندارند.
براس��اس دادههاي گزارش ديليبيس��ت ،محمد بن
سلمان ،وليعهد سعودي در نخس��تين روزهاي ژانويه
 ،2017به العسيري ماموريت داد با مقامهايي از دولت
جديد امريكا در نيوي��ورك ديدار كند .رايزنيهايي كه
گفته ميشود دو روز طول كشيده است .اكنون رابرت
مولر ،دادستان ويژه تحقيقات درباره دخالت در انتخابات
رياستجمهوري س��ال  2016امريكا در حال بررسي

يك دولت ضدفساد ،تكنوكرات و غيرحزبي است .از سوي
ديگر ،نمايندگان وابسته به فهرست فتح ،كه به گروههاي
حشدالشعبينزديكهستند،نسبتبهرايمنفيجريان
نزديك به مقتدي صدر ب��ه وزراي نزديك به آنها ناراضي
بودند .به نوش��ته رويترز يكي از نمايندگان عضو جنبش
عصائبالحق،ازگروههايحشدالشعبيبااشارهبهرايمنفي
پارلمان به گزينه وزارت كشور گفت« :عدم اعتماد به فالح
الفياضبهعنوانوزيركشوربههيچوجهتوجيهپذيرنيست.
اوحشدالشعبيرادرمبارزهباداعشرهبريكردهاستواين

تبريكهايتلفنيوزرايخارجهايرانوآمريكابهمقامهايجديدعراقي
ملتاست،خواستاركمكومساعدتهرچهبيشتردولت
عراقبرايتسهيلشرايطزائراناربعين،بهويژهدرمرزهاي
دوكشورازجملهمرزمهرانشد.آقايمحمدعليالحكيم
نيزدراينگفتوگو،ضمنتشكرازوزيرامورخارجهايران،با
اشارهبهروابطبسيارخوبوديرينهدوملتايرانوعراقبر
تقويتوگسترشبيشازپيشروابطدوجانبهتاكيدكرد.
وي زائران اربعين را مهمانان دولت و ملت عراق خوانده و
نسبتبهارايهتسهيالتالزمبهآنهادرطولسفربهعتبات
عاليات اطمينان داد .همزمان مايك پومپئو وزير خارجه
آمريكا هم با عادل عبدالمهدي ،بعد از مراسم تحليف او
تماسگرفتوآغازكاراوراتبريكگفت.براساسبيانيهاي

جزييات اين نشستها است كه تاكنون از ديد رسانهها
دور مانده بود .ديليبيست در حالي جزييات اين ديدار را
افشا كرده كه پس از پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات
رياس��تجمهوري امريكا ،عادل الجبي��ر ،وزير خارجه
سعودي به همراه تيمي از اين كشور به مدت دو ماه در
واشنگتنبيتوتهكردهبودتابتوانددولتجديدامريكارابا
خود همراه كند .در حال حاضر مولر در حال تحقيق روي
اين مساله اس��ت كه كدام كشورها در جريان انتخابات
رياستجمهوري 2016امريكاوپسازآنتالشكردهاند
با ابزارهاي متفاوت اقتصادي يا سياسي بر دولت ترامپ
و سياستگذاريهاي آن تاثير بگذارند .ديليبيست در
حالي دست به افشاگري درباره اين ديدارها زده كه رابطه
دونالد ترامپ با محمد بن سلمان به دليل قتل فجيع و
پرمعماي جمال خاشقجي در كنس��ولگري سعودي
در تركيه بهش��دت مورد انتقاد افكار عمومي در سطح
بينالمللي و حتي هم حزبيهاي ترامپ در كنگره قرار
گرفته است.
بر اس��اس گزارش ديليبيس��ت ،جورج نادر شهروند
لبناني-امريكاييكهنقشالبيبراياماراتمتحدهعربي
را در امريكا بازي ميكند ،واسطه تشكيل اين جلسات
بودهاست.نادرازمدتيپيشهمكاريبا تيممولرراكليد
زد .همچنين گفته ميش��ود كه در اين جلسه« ،جوئل
زامل» استراتژيست ش��بكههاي اجتماعي از اسراييل
نيز بوده است .زامل جزو افرادي است كه اكنون توسط
مولر به دليل نقش احتمالي در عملياتي براي كمك به
پيروزي ترامپ در انتخابات مورد بازجويي قرار گرفته
است« .استيو بنن» مشاور پيش��ين ترامپ هم در اين
جلسه حضور داشته است .حاضران در اين جلسه درباره
راهبردهاي متفاوت چندگانه براي تضعيف و در نهايت
فروپاشي نظام در ايران با يكديگر به بحث و تبادل نظر
پرداختهاند .استفاده از روشهاي اقتصادي ،اطالعاتي و
نظامي براي تضعيف حكومت ايران يكي از سوژههايي
بوده كه حاضران درباره آن صحبت كردهاند .اوايل سال
 2018ب��ود كه نيويوركتايمز در گزارش��ي اعالم كرد
«جورج نادر» در ح��ال تدوين طرحي براي خرابكاري
اقتص��ادي عليه ايران بوده و طرح خود را در بهار س��ال
 2017با عربستان س��عودي ،امارات متحده و مقامات
امريكايي در ميان گذاشته بود .هنوز مشخص نيست كه
آيااينطرحبهنقطهخاصيرسيدهيابخشيازيكپروژه
وسيعتر براي تغيير نظام در ايران بوده كه پايههاي آن
در همين جلسه ژانويه  2017گذاشته شده است .جان
مك الفلين ،سرپرست پيشين سازمان اطالعاتي امريكا
( )CIAبه ديليبيس��ت گفته است كه برگزاري چنين
جلس��اتي كه اكنون خبر آن فاش ش��ده است ،بسيار
غيرمعمولاست.
به گزارش ديليبيست ،ذات برگزاري چنين جلسهاي
در نيوي��ورك با حضور نمايندگان��ي از رياض و تلآويو
نشاندهنده عمق تالشهاي خارجي براي تاثيرگذاري
بر مهمترين تصميمهاي رييسجمهور امريكا در حوزه

سياس��ت خارجي است .اين جلس��ه درست در مقطع
زماني برگزار ش��ده كه دولت ترامپ در حال بررس��ي
سياس��تهاي پيشرو در قبال ايران ب��وده و به دنبال
چهرههايي بوده كه بتواند در قالب همكاري با آنها با نفوذ
ايران در منطقه مقابله كند .يك مقام س��ابق پنتاگون
در اين باره به ديليبيس��ت ميگويد :ديدار العسيري با
مقامهاي دول��ت ترامپ در آن بازه زماني كامال معنادار
اس��ت .تيم ترامپ با مقامهاي خارجي بسياري ديدار
داش��ته و عربستان س��عودي نيز كش��وري است كه
ميخواهد در هر كمپين ضدايراني در سطح بينالمللي
حضور داشته باشد.
به گزارش ديليبيست ،جدا از ديدار مقامهاي سعودي
با اعضاي وقت تيم ترامپ آنچه قابل توجه است ،رابطه
بسيار نزديك تيم ترامپ با «جوئل زامل» استراتژيست
شبكههاي اجتماعي از اس��راييل است .تيم ترامپ در
جريان رقابتهاي انتخاباتي ني��ز با زامل ارتباطهايي
داشت و گفته ميشود كه وي در آگوست سال 2016
طرحي را در اختيار ترامپ قرار داد تا در سايه آن بتواند
برنده بيقيد و ش��رط انتخابات باش��د .برخي از منابع
نزديك به ترامپ ميگويند ك��ه طرح زامل را هيچگاه
اجرايي نكردند اما داليل اجرايي نشدن آن را هم بازگو
نميكنند .يك منبع آگاه درب��اره ارتباط زامل با پروژه
ايرانس��تيزي مدنظر ترامپ به ديليبيست ميگويد:
زامل در جلس��ه ژانويه  2017ش��ركت ك��رد تا بتواند
ايدههاي موجود ب��راي مبارزه با اي��ران در حوزههاي
متفاوت را به العس��يري بفروشد .اسراييل ،عربستان و
امارات كشورهايي بودند كه از سياستهاي باراك اوباما،
رييسجمهورپيشينامريكادرقبالايرانبهستوهآمده
بودند و ترامپ را راهي جديد براي تشديد فشار بر ايران
بخصوص در دوره پسابرجام ميدانستند .مايكل فلين
كه يكي از اعضاي وقت دولت ترامپ بود در زمان كوتاه
حضور در كاخ سفيد ،ايران را در ليست كشورهاي تحت
نظر قرار داد و البته پس از آن در زمان يك س��ال و نيم
گذشته ترامپ از توافق هستهاي با ايران خارج شد و تا
چند روز ديگر تحريمهاي هس��تهاي برداشته شده در
سايه برجام را دوباره عليه ايران اعمال خواهد كرد .در
نخستين هفتههاي حضور ترامپ در قدرت چهرههاي
ايرانس��تيز متفاوتي از جمله وليعهد امارات نيز براي
تاثيرگذاري بر سياستهاي ايراني دولت جديد امريكا
به اين كشور سفر كرده و با شخص ترامپ و همچنين
اس��تيو بنن و مايكل فلين ديدار كرده بود .محمد بن
س��لمان در آن دوره براي ترغيب كشورهاي غربي به
منظوراجماععليهايرانازمحمدالعسيرياستفادهكرد.
العسيري همچنين سخنگوي ائتالف نظامي سعودي
در جنگ يمن هم بود .منابع نزديك به البي س��عودي
در واشنگتن ميگويند كه العسيري يكي از چهرههاي
بس��يار نزديك به محمد بن سلمان بوده و حتي وي را
مورداعتمادترينچهرهدرحلقهنزديكبهوليعهدجوان
سعودي ميدانند.

AF P

كهوزارتخارجهآمريكامنتشركردهاست،پومپئودراين
تماستلفنيبراستمرارهمكارينزديكآمريكاوعراقدر
دولتجديدتاكيدكرد.عبدالمهدي،نخستوزيرجديد
عراقدرموردموضعاينكشوردرموردتحريمهايامريكا
عليه ايران تاكيد كرد ك��ه دولت او «منافع عراق را در هر
زمينهايدراولويتقرارخواهدداد».عبدالمهديدراولين
نشست خبري خود بعد از تحليف به عنوان نخستوزير
جديد عراق تاكيد كرد كه «ما ميخواهيم جلو هر گونه
دخالتخارجيدرامورداخليومباحثمربوطبهعراقرا
بگيريم،چهايندخالتازسويكشورهايهمسايهباشد
وچهازسويكشورهايديگرجهان».

يادگارهايصدامحسين
 15سالبعدازسرنگونيرژيمصدامحسيندرعراق،سايه
ديكتاتوريپيشيناينكشورهمچنانبرسياستداخلي
اين كشور گستردهاست .فيصل الجربا ،نامزد وزارت دفاع
عراق ،از جمله وزرايي بود كه در جلس��ه چهارشنبه شب
پارلمان ،قرباني تصويري خندان از خودش در كنار صدام
حسين،ديكتاتورپيشيناينكشورشد.نمايندگانپارلمان
باانتشاراينتصويردرميانهمكارانشانازآنهاخواستندتا
بهايننامزدوزارترايندهند.محورملي،ائتالفنيروهاي
س��ني پارلمان و جريان الوطنيه به رهبري عياد عالوي
از جمل��ه اصليترين مخالفان فيصل جربا براي كس��ب
عنوان وزارت دفاع بودند .فيصل الجبرا در دوران حكومت
صدامحسين ،فرمانده اسكادران ويژه رياستجمهوري
عراق بود .نعي��م الربيعي ،نامزد ج��وان وزارت ارتباطات
عراق هم از جمله افرادي بود كه به حمايت از حزب بعث و
صدام حسين متهم شد ،اين وزير38ساله كه جوانترين
وزير معرفي شده از سوي عادل عبدالمهدي بود ،با وجود
اتهامهايي كه در مورد حمايتش از دولت صدام حس��ين
مطرحميشود،موفقشدراياعتمادپارلمانراكسبكند.
برنامههاينخستوزيرجديدعراق
جلسه چهارشنبه ش��ب پارلمان عراق ،به جز راي اعتماد
به گزينههاي پيشنهادي براي عضويت در كابينه ،راي به
برنامه كلي نخستوزير عراق براي اداره كشور را هم شامل
ميشد.بهگزارشتسنيمعبدالمهديدرابتدايارايهبرنامه
كابينهاشازائتالفهايسائرون،الفتح،حكمت،االصالحو
البناء،النصروگروههايكرديبهسببآنكهآزاديانتخاب
بهنخستوزيردادند،تشكركرد.عبدالمهديهمچنينبراي
كوچكتركردنكابينهمنصبمعاوناننخستوزيرراحذف
كرد.نخستوزيرهمچنينگفتبرايتصويبقوانينويژه
وزارتخانهها طي سهماه نخست فعاليت دولت كار خواهيم
كرد .عبدالمهدي همچنين از برنام��ه خود براي كاهش
ايستهايبازرسيامنيتيدرشهرهاوتمركزبروروديهاي
آنسخنگفت .ويتصريحكردهرگزاجازهدخالتخارجي
رادرعراقنخواهيمداد.

تحريم حزباهلل براي تنبيه ايران

دونالد ترامپ ،رپيسجمهور امريكا روز پنجشنبه با متهم
كردنحزباهللبهبمبگذاريدرمقرتفنگدارانامريكايي
در بيروت در سال  ۱۹۸۳گفت كه طرحي را براي افزايش
تحريمها عليه اين گروه امضا كرده است .به گزارش فارس
ترامپاشارهايبهناماينقانوننكرد،اماساعتيبعد،كميته
امور خارجي مجلس نمايندگان امريكا نوش��ت« :قانون
اصالح جلوگيري از درآمد بينالمللي حزباهلل» با امضاي
رييسجمهورامريكاقانونشدهاست.رييسجمهورامريكا
گفتكهكشورشدسترسيحزباهللرابهمنابعماليقطع
خواهد كرد .ترامپ همچنين ايران را به مش��اركت در اين
بمبگذاريمتهمكرد.اوگفت«:اينحملهتوسطحزباهلل
انجام شد كه ايران در تامين مالي آن يك سال قبلتر نقش
محوري داشت .اگر نش��نيدهايد ،بگويم كه داريم كارهاي
زياديعليهايرانانجامميدهيم».رييسجمهورامريكابار
ديگر ادعايي بدون سند كه در اكثر سخنرانيهايش بيان
كرده را تكرار كرد و مدعي شد ايران بعد از روي كار آمدن او
به كشوري كامال متفاوت تبديل شده است .او گفت« :آنها
ديگرآنكشورسابقكهمنرويكارآمدم،نيستند.وقتيمن
رويكارآمدمآنهاچشمبهمديترانهداشتند.ميخواستند
همهجارابگيرند.حاالفقطميخواهندبمانند».

طرح ادعاي اخراج ديپلمات
ايراني از فرانسه

خبرگ��زاري رويترز و به نقل از برخي منابع مدعي ش��ده
استكهفرانسه،حدوديكماهپيش،يكديپلماتايراني
را از اين كش��ور اخراج كرده است .بر اساس ادعاي رويترز،
اين اقدام در راس��تاي همان اتهام مرب��وط به تالش براي
بمبگ��ذاري در اجالس گروهك تروريس��تي منافقين
صورت گرفته است .فرانسه همچنين در تاريخ دوم اكتبر
گذشته،اتهاماتيرابهبرخينهادهايايراندراينخصوص
واردكردهبود.پيشازاينيكديپلماتايرانيدراتريشنيز
بههميناتهامبهبلژيكمستردشدهبود«.بهرامقاسمي»،
سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز اين اقدام را كه همزمان
با س��فر رييسجمهور ايران به اروپا ص��ورت گرفته بود،
سناريويي براي تخريب روابط ايران و اروپا دانست .رويترز
همچنين ميگويدكهبراياينخبرخود،پنجمنبعدارد.
اينخبرگزاريانگليسيهمچنينبرايپيگيريصحتاين
خبربهدفتررياستجمهوريفرانسهمراجعهكردهامااين
دفتر نيز پاسخ به اين سوال را به وزارت خارجه اين كشور
ارجاعدادهاست.بيستوسوممهرماهگذشته،سخنگوي
وزارت امور خارجه ايران درباره خبر اخراج يك ديپلمات
ايرانياز فرانسهدرچندهفته قبلو سكوت تهراندر قبال
اخراجدوديپلماتايرانيازهلندوپنهانكاريوزارتخارجه
در اين خصوص و عدم واكنش متقابل گفته بود :ايران در
مقابلهرگونهاقدامناپسندازجانبديگركشورهاچهنسبت
به ديپلماتهاي ايران و چه در ساير موضوعات با درايت و
فهم شرايط ،عكسالعمل الزم و متقابل را همواره داشته و
خواهدداشت.

