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گزارش

از سرگيري حمالت رژيم اشغالگر
سرزمين فلسطين به سوريه

موشكپرانيهايانتخاباتينتانياهو

گروه جهان|رژيم اش��غالگر س��رزمين فلسطين
بار ديگر اقدام��ات تجاوزگرانه خ��ود را عليه خاك
سوريه از س��ر گرفت .بامداد يكش��نبه رسانههاي
نزديك به رژيم اش��غالگر ادعا كردن��د كه دو راكت
درون خاك سوريه شليك شده و در منطقه اشغالي
جوالن فرود آمده است .رژيم اشغالگر در واكنش به
اين حمله ادعايي ،حمالت هوايي و موش��كي عليه
مواضع ارتش س��وريه را در نزديك��ي پايتخت اين
كش��ور هدف قرار داد .به گزارش خبرگزاري س��انا
ساعت  3:30بامداد يكش��نبه تعدادي از «اهداف
هوايي متخاصم» توسط سامانه دفاع هوايي سوريه
در آس��مان «منهدم» ش��دند اما يك س��اعت بعد
هدفگيري مجدد «حومه ش��رقي استان قنيطره»
باعث وارد ش��دن خس��اراتي به تاسيس��ات نظامي
سوريه ش��د .به نوش��ته خبرگزاري رسمي سوريه
در اين حمله  3نظامي ارتش س��وريه كشته و  7نفر
ديگر نيز مجروح شدند .نتانياهو ،نخستوزير رژيم
اشغالگر ،چهارشنبه هفته گذش��ته از تشكيل يك
ائتالف براي كابينه ناتوان مانده بود .او كه قرار است
 3ماه ديگر ب��راي دومين بار در س��ال جاري براي
راي تالش كند از حمالت به س��رزمينهاي اطراف
فلسطين براي نشان دادن قدرت خود و تبليغ براي
دولتش استفاده ميكند .در آستانه انتخابات پيشين
سرزمينهاي اش��غالي كه فروردين ماه سال جاري
برگزار ش��د ،رييسجمهور اي��االت متحده امريكا،
دونالد ترامپ اعالم كرد ك��ه دولت امريكا بر خالف
قطعنامههاي ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد
و تعه��دات بينالمللي ،بلنديهاي جوالن س��وريه
را به عنوان بخش��ي از س��رزمينهاي رژيم اشغالگر
سرزمين فلسطين به رسميت ميشناسد .اين اقدام
دونال��د ترامپ به عنوان يك هدي��ه انتخاباتي براي
نخستوزير رژيم اشغالگر در آستانه انتخابات تحليل
شد هر چند كه نهايتا حتي با وجود دست و دلبازي
رييسجمهور امريكا براي بخشيدن سرزمينهاي
كشورهاي ديگر به نتانياهو باز هم او از تشكيل دولت
در سرزمينهاي اش��غالي ناتوان ماند و حاال مجبور
است كه منتظر تكرار رايگيري در مهر ماه باشد.
ي��ك س��خنگوي ارتش رژيم اش��غالگر س��رزمين
فلسطين هم با انتشار پيامي حمله نظاميان اين رژيم
به اهداف نظامي در س��وريه را تاييد كرده است .به
نوشته اين سخنگوي ارتش رژيم اشغالگر ،حمالت
به س��وريه در واكنش به ف��رود دو راكت در منطقه
جوالن اشغالي انجام شده است ،اين سخنگو تاكيد
كرده كه هنوز مش��خص نيست اين راكتها توسط
چه كس��ي و به چ��ه دليل در خاك س��وريه پرتاب
شده اس��ت اما ادعا كرده «مسووليت هر حملهاي از
خاك سوريه بر عهده ارتش سوريه تلقي ميشود».
بلنديهاي جوالن بخشي از استان قنيطره سوريه
است كه از سال  1967توسط رژيم اشغالگر سرزمين
فلسطين تحت اشغال قرار دارد .دوشنبه هفته پيش
هم رژيم اشغالگر به خاك س��وريه حمله كرده بود.
ارتش رژيم اش��غالگر ادعا كرده بود كه «يك سامانه
ضد هوايي ارتش س��وريه» را به دليل تيراندازي به
س��مت هواپيماهاي اين رژيم هدف قرار داده است.
بر اثر حمله هفته گذشته نيز يك نظامي سوريهاي
كشتهشد.
اقدام��ات هفته گذش��ته رژيم اش��غالگر نش��ان از
جهتگيري جديد حمالت اين رژيم در سوريه دارد.
تا اواخر سال گذشته ،رژيم اش��غالگر ادعا ميكرد،
هدف حمالتش به خاك س��وريه «مبارزه با حضور
ايران» است اما حاال در موضعگيريهاي تازه ارتش
اين رژي��م ،هدف حمالت «ارتش س��وريه» عنوان
شده است .از زمان آغاز بحران سوريه ،رژيم اشغالگر
س��رزمين فلس��طين ،صدها حمله به خاك سوريه
انجام داده اس��ت .همزمان يك وبسايت وابسته به
مخالفان دولت سوريه در لندن مدعي شده است كه
بر اثر حمله رژيم اشغالگر به خاك سوريه  7ايراني و
لبناني كشتهشدهاند .هيچ منبع مستقلي اين ادعاي
پايگاه خبري موسوم به «ديدبان حقوق بشر سوريه»
را تاييد نكرده است.
بنيامين نتانياهو ،نخستوزير رژيم اشغالگر سرزمين
فلس��طين كه به تازگي در سفر داماد رييسجمهور
امري��كا ب��ه س��رزمينهاي اش��غالي ،نقش��هاي از
سرزمينهاي اشغالي به ضميمه بلنديهاي جوالن
سوريه با امضاي رييسجمهور امريكا به عنوان هديه
دريافت كردهبود ،روز يكش��نبه با صدور بيانيهاي
اعالم كرد كه به ارتش اين رژيم دس��تور داده تا «با
قاطعيت» به س��وريه تعرض كند .حمالت اخير به
سوريه در شرايطي رخ ميدهد كه نخستوزير رژيم
اش��غالگر در آخرين تالش��ش براي تشكيل كابينه
جديد در سرزمينهاي اشغالي ناكام ماند و مجبور
به تصويب برگزاري انتخابات زودهنگام ش��د .قرار
است مهر ماه سال جاري براي بار دوم در سال جاري
ميالدي انتخابات در سرزمينهاي اشغالي فلسطين
برگزار شود.
حمالت اخير رژيم اش��غالگر در پي پيش��رويهاي
اخير ارتش سوريه در استانهاي حما و ادلب انجام
ميش��ود .معم��وال در پي شكس��تهاي گروههاي
تروريستي افراطي در بحران سوريه ،شدت حمالت
رژيم اشغالگر به خاك س��وريه براي حمايت از اين
گروهها افزايش پيدا ميكند تا به مش��غول ش��دن
ارتش س��وريه به دفاع از مرزهاي جنوب غربي اين
كشور ،تروريس��تها به تجديد قوا بپردازند .ارتش
سوريه در پي تعرضات اخير گروههاي تروريستي از
استان ادلب ،عملياتي را براي آزاد كردن اين آخرين
استان از خاك س��وريه آغاز كرده است .هر چند به
درخواس��ت تركيه به عنوان ضامن آتشبس در اين
منطقه بر اساس ابتكار آس��تانه ،بخشي از عمليات
تهاجمي ارتش سوريه به ادلب متوقف شده است اما
گروههاي تروريس��تي مانند جبههالنصره كه هنوز
توافق آتشبس در ادل��ب را نپذيرفتهاند از حمالت
ارتش سوريه در امان نيستند.

توگو كنيم
پمپئو  :آمادهايم بدون« هيچ پيششرطي» با ايران گف 
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عقبنشينيامريكا

ظریف در پاسخ به «اعتماد»  :مالک سنجش برای جمهوری اسالمی ایران
توقف جنگ اقتصادی علیه مردم ایران است
سارامعصومي
پيامجديدمايكپمپئو،وزيرخارجهاياالتمتحدهامريكابه
ايراناينباراز«برن»،پايتختسوييسشنيدهشدوآنهم
كمترازدهروزپسازپياميكهدونالدترامپ،رييسجمهور
اين كشور از «توكيو» ،پايتخت ژاپن به تهران فرستاده بود.
مايكپمپئودرحقيقتهمانمسيريرادرسوييسادامه
داد كه ماف��وق وي در ژاپن آغاز كردهبود .دونالد ترامپ در
ديدار با آبه شينزو ،نخستوزير ژاپن كه قرار است تا ده روز
ديگربراينخستينباربهتهرانسفركندبهصراحتاعالم
كردكهواشنگتنبهدنبالتغييرنظامدرايراننيستوتنها
ميخواهدايرانبهبمباتميدستپيدانكند.ايناظهارنظر
ترامپ در شرايطي كه تهران و واشنگتن روزهاي پرتنشي
را در منطقه غرب آس��يا و خليجفارس تجربه ميكنند به
بمبخبريتبديلشدورسانههايغربيازسيگنالجدي
واش��نگتن براي مذاكره با ايران خبر دادند .ايران واكنش
چنداني به اين موضعگيري ش��فاهي دونالد ترامپ نشان
نداد و محمدجواد ظريف ،وزير خارجه اعالم كرد كه معيار
براي تهران ،عمل است نه گفتار .دونالد ترامپ 3روز پيش
دركاخسفيددرجمعخبرنگارانبازهمازتمايلواشنگتن
براي گفتوگو با ايران سخن گفت اما همزمان ادعا كرد كه
فشارهاي اقتصادي ايران را به پاي ميز مذاكره خواهد آورد.
درچنينفضاييمايكپمپئو،وزيرخارجهامريكابرايديدار
ورايزنيبامقامهايآلمان،سوييسوبريتانياراهياروپاشد
وهمانطوركهپيشبيني ميشد ايران در راس محورهاي
يويبود.پمپئودربرلينباهمتايآلمانيوهمچنين
رايزن 
آنگال مركل صدراعظم اين كشور ديدار كرد و در هر دو اين
ديدارها تاكيد كرد كه اگر اينس��تكس به مبادله كاالهاي
غيرتحريمي با ايران مرتبط باش��د ،مشمول تحريمهاي
امريكاقرارنخواهدگرفت.اينموضعگيريپمپئودرفضاي
رسانهاي به سيگنال مثبت ديگري تعبير شد .سفر پمپئو
بهسوييسدررسانههايامريكاييبااماواگرهاييانعكاس
پيدا كرد و به عنوان نمونه واشنگتنپست اقامت سه روزه
وزير خارجه اين كشور در برن را غيرعادي خواند .پمپئو در
حاليبهسوييسرفتكهوزيرخارجهاينكشورميگويد:
«برن» كانال ارتباطي واش��نگتن با تهران است و در چند
هفته گذشته در سطح مقامهاي عاليرتبه ميان دو طرف
ميانجيگريكردهاست.رييسجمهورسوييسپسازباال

گرفتن تنشميانايرانوامريكادردوماهاخيربهخصوص
پس از درج نام سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در ليست
گروههاي تروريستي خارجي و عمل متقابل ايران در قرار
دادن نام سنتكام در ليست تروريستي راهي واشنگتن شد
و ديداري خصوصي با دونالد ترامپ در كاخ سفيد داشت.
ديداري كه طبيعت��ا اصليترين محور آن ،اي��ران بود .به
گزارش «اعتماد» ،سفير س��وييس در ايران نقش حافظ
منافع امريكا را ايفا ميكند و در پروندههايي نظير مبادله
زندانيانميانايرانوامريكادرسال 2016همنقشآفريني
كرده بود .با چنين س��ابقهاي اظهارنظر روز گذشته مايك
پمپئو ،در نشست خبري با همتايش در برن معناي خاص
خود را پيدا ميكند .مايك پمپئو ،وزير خارجهاي كه طراح
 12پيششرط براي برداشته ش��دن تحريمهاي ايران و
همچنين مذاكرات با تهران بود ،يك سال و دو هفته پس از
اين شرطگذاري ،رسما اعالم كرد كه امريكا ،آماده مذاكره
بدونپيششرطباايراناست .براساسترجمهخبرگزاري
فارس ،پمپئو در نشس��ت خبري مش��ترك با «ايگنازيو
كاس��يس» وزير امور خارجه س��وييس در «برن» تاكيد
كرد كه واش��نگتن براي مذاكره بدون پيششرط با ايران
آمادگي دارد .البته چاشني اين تغيير موضع هم اظهارات
تكراري پيرامون ايران بود .پمپئ��و در آغاز اين كنفرانس
خبري در توجيه تحريمهاي امريكا عليه ايران مدعي شد
كه مشكالت ايران نه به واسطه تحريمهاي امريكا بلكه به
واسطه رژيم 40ساله جمهوري اسالمي بوده است .پمپئو
درحاليادعاكردواشنگتنآمادهمذاكرهبدونپيششرطبا
تهراناستكهويدرادامهاظهاراتشهمچنانبرتالشهاي
امريكادرخصوصآنچهتغييررفتارايرانخواند،تاكيدكرد.
وزير خارجه امريكا تصريح كرد كه واشنگتن همچنان به
تالشهايخودبرايتغييراساسيفعاليتهايبدخواهانه
ايرانو سپاهپاسدارانادامهخواهدداد.
وزيرامورخارجهامريكادربارهگزارشاخيرآژانسبينالمللي
انرژياتميدربارهبرنامههستهايايرانگفت«:نميخواهم
اظهارنظري درباره اين گزارش كنم فقط اينكه ما محصول
كارآژانسراازنزديكدنبالميكنيم.مااطالعاتمستقل
خودرادربارهآنچهآنجا(ايران)اتفاقميافتد،دراختيارداريم.
جهانبايدمتوجهباشدكهمابهدقتپايبنديايرانبهمفاد
برجام را رصد ميكنيم؛ نه فقط مس��اله آب سنگين ،بلكه
ذخيرهسازياورانيومغنيشدهوهمچنينسانتريفيوژهايي

كهدارندنصبميكنند....ماكامالبهاينمسائلتوجهداريم.
ما آژانس را ترغيب ميكنيم تا تاييد كند كه آنها (ايران) در
مسير درستي قرار گرفتهاند و تمامي كارهاي الزم را انجام
ميدهند اما مستقل از آن ما كار خود را انجام ميدهيم تا
تضمين كنيم كه ايران هرگز در مسير دستيابي به سالح
هستهايقرارنميگيرد».
سخنانمايكپمپئودربارهمذاكرهبدونپيششرطباايران
بالفاصلهدررسانههايبينالملليوفضايمجازيبهبمب
خبريتبديلشد.عقبنشينيازشروط12گانه،شكست
سياست فشار حداكثري ،نااميدي از مذاكره با كره شمالي
و امتحان كردن شانس مذاكره با تهران ،سرفصلهايي بود
ل اقدام ناگهاني وزيرخارجه امريكا به چش��م
كه در تحلي 
ميخورد .در دو ماه اخير تقريبا ه��ر روز يكي از مقامهاي
ايران يا امري��كا اظهارنظري درباره مذاكرات داش��تهاند.
مايك پمپئو درس��ت يك روز پس از آنكه حسن روحاني
اعالم كرد در صورتي كه واش��نگتن از خود احترام نشان
دهد ،ايران احتماال به مذاكره تمايل داشته باشد اما وادار به
مذاكره نخواهد شد اين سخنان را در پايتخت سوييس به
زبان راند .محمدجواد ظريف ،وزير خارجه نيز در مجموعه
موضعگيريهاييكهدراينرابطهداشتهسياستواحدي
را پيش برده و تاكيد كرده كه توقف تحريمها عليه ايران و
بازگشتامريكابهميزمذاكراتيبرجاماصليترينشرطهاي
ايرانبرايمذاكرههستند.
مايك پمپئو و مافوق وي در حالي از آمادگي براي مذاكره
سخن ميگويند و اينگونه القا ميكنند كه اكنون توپ در
زمين ايران است كه تهران اين موضعگيريهاي شفاهي
يا حتي عقبنشيني از ش��روط12گانه پيشين را اقدامي
الزم اما ناكافي ميداند .واشنگتن در حالي تمايل شفاهي
به انجام مذاك��ره را به پنجرهاي براي ديپلماس��ي تعبير
ميكند كه سياست فشار حداكثري عليه ايران همچنان
به قوت خود باقي است و مقامهاي امريكايي خود را آماده
كردهاند كه هر گونه مذاكره با ايران در اين مقطع زماني را
بهموفقيتسياستتحريموفشارهمهجانبهدونالدترامپ
تعبير كنند ف��ارغ از آنكه نتيجه هر گونه مذاكره احتمالي
چه باشد .به نظر ميرس��د كه با توجه به اشارههاي صريح
محمدجوادظريفبهوجوداختالفدرتيمتصميمگيرنده
در امريكا ،رييسجمهور تالش كرده ولو به شكل نمايشي
بر اختالفهاي موجود ميان خود با وزير خارجه و مش��اور

امنيتمليپردهانداختهوصدايواحدتمايلبرايمذاكره
همزمانباحفظفشارهابرايرانرابهگوشبرساند.باوجود
آنكه در ده روز اخير موضعگيريهاي مايك پمپئو و جان
بولتونهممتمركزبرردتمايلواشنگتنبهگزينهنظامييا
تالشبرايتغييررژيمدرايرانبودهاماتهرانسابقهدوسال
خصومتورزي بيحد و حصر دولت فعلي امريكا با خود را
فراموش نكرده و با شك و ترديد به اين موضعگيريهاي
شفاهينگاهميكند.غيرقابلپيشبينيبودندونالدترامپ
و همچنين موضعگيريهاي متناقض كه رييسجمهور
امريكا ميگويد حسن آن در ارسال پيامهاي متناقض به
تهران و گيجكردن آنهاس��ت كه باعث ش��ده هيچ يك از
اظهارنظرهاي كاخ سفيدنشينها در تهران با تفسيرهاي
جدي روبهرو نشود .دونالد ترامپ از توافق هستهاي با ايران
خارج ش��ده و همزمان تحريمهاي هستهاي را بازگردانده
اما ميگويد تنها هدفي ك��ه از اين كار دنبال ميكند ،ابراز
اطمينان از عدم دس��تيابي تهران به س�لاح اتمي است.
ادعايي گزاف كه با اق��دام وي در خروج از مهمترين توافق
هس��تهاي نيم قرن گذشته در تناقض اس��ت .بسياري از
تحليلگران با استناد به اين ادعاي ترامپ قويا تاكيد دارند
كهويكوچكترينآشناييبامتنتوافقجامعهستهايبا
ايرانندارد،چراكهتهراندرسايهاينتوافقبيشتريننظام
نظارتيبربرنامههستهايخودراپذيرفتهاست.ازسويديگر
اگرفرضبرصحتادعايترامپهمگرفتهشود،اينسوال
به وجود ميآيد كه آيا دونال��د ترامپ به دنبال پايان دادن
به غنيسازي در ايران است؟ درخواستي كه از هماكنون
پاسخآنمشخصاستوتهرانتحتهيچشرايطيدست
از حقوق هستهاي خود به عنوان كشوري كه عضو معاهده
منعتكثيرتسليحاتهستهايموسومبهانپيتياستبراي
يدارد.مايك
برخورداريازفعاليتصلحآميزهستهايبرنم 
پمپئودرحاليميگويدحاضربهمذاكرهبدونپيششرط
با ايران هستيم كه در ادامه از لزوم تغيير رفتار ايران سخن
ميگويد .در ايران اين س��وال مطرح است كه تغيير كدام
رفتار؟ واشنگتن به دنبال مهار نفوذ ايران در منطقه غرب
آسياس��ت و همزمان آزمايشهاي موشكي مشروع ايران
را ه��م خط قرمز ميداند .اگر واش��نگتن به دنبال مذاكره
درباره توانمندي موشكي ايران باشد باز هم پاسخ از همان
ابتدا مشخص است و رهبر ايران چندي پيش تاكيد كرد
كه ايران درباره هر موضوعي مذاكره نميكند و موضوعات
اساسي و ناموس��ي همچون توان دفاعي كشور نميتواند
موضوعمذاكرهباشد.ابهامدردرخواستهايامريكادرحال
حاضريكيازاصليترينسوالهادرداخلايراناست.دونالد
ترامپ با اعمال فشار اقتصادي و برهم زدن تمام كانالهاي
ديپلماتيك موجود ميان تهران و واشنگتن نشان داده كه
بهاصطالحعاميانههمتسليمشدنايرانراميخواهدوهم
توافق با تهران را .بازگشت به عقب و چرايي حصول توافق
ميان ايران و تركيب  5+1كه امري��كا نيز جزيي از آن بود،
نشان ميدهد كه دو طرف زماني توانستند به توافقي بالغ
بر  130صفحه دست پيدا كنند كه بر يك موضوع خاص
«هستهاي» و نه تمام اختالفهاي موجود ميان دو طرف
در 40سالگذشتهتمركزكردند.
برخالفصداهايمتفاوتيكهازواشنگتنبهگوشميرسد،
موضعگيريها در تهران همخوان و همراس��تا با يكديگر
است :تهران تحت فشار مذاكره نميكند .واشنگتن بايد به
سياست فش��ار حداكثري كه با ابزار تحريم و تهديد ايران
پيشميرود،پايانبدهد.جنگاقتصاديكهدونالدترامپ
بااعمالشديدترينتحريمهاعليهايرانآغازكردهودرسايه
آن كش��ورها را براي به صفر رساندن خريد نفتي از تهران
تحت فشار قرار ميدهد بايد متوقف شود .دونالد ترامپ در
حالحاضرباتكميلكلكسيوناقدامهايايرانستيزانهكه
ابعاد اقتصادي ،سياسي و امنيتي هم دارد تنها يك هدف را
دنبالميكند:تسليمتهران.هدفيكهدريكسالگذشته
باوجودتمامفشارهابهنتيجهنرسيدهودوستانومتحدان
امريكا را به دردسر انداخته است .تالطم در قيمت نفت به
دليل تالش امريكا براي خارج كردن نفت ايران از بازارهاي
بينالملليوسايهتنشبرخليجفارسحتيمتحديديرين
چون رژيم اسراييل را هم به ترس و سكوت واداشته است.
دونالد ترامپ در حالي كه روياي به ثمر رس��يدن سياست
فش��ار حداكثري خود بر تهران را در سر ميپروراند تحت
شديدترين فشارهاي بينالمللي آن هم در سايه شكست
سياس��ت خارجي تهاجمي در پروندههايي چون ونزوئال،
چينوكرهشماليقراردارد.بنابراينفارغازموضعگيريهاي
ش��فاهي دولتمردان امريكايي در تهران قطبنما جهت
مذاكره را نشان نخواهد داد مگر زماني كه واشنگتن جنگ
اقتصاديبهراهانداختهعليهتهرانرامتوقفكند.

گزارش جهان
ميثمسليماني
دونالدترامپ،رييسجمهوراياالتمتحدهامروزبرايانجام
اولين سفر رسمي خود به بريتانيا راهي لندن ميشود .هر
چندكهاويكباردرسالگذشتهبهاينكشورسفركرداما
گفتهميشودكهآنسفربهعنوانيكيازسفرهايرسمي
بهثبتنرسيدهزيراازاوبهجايساختمانشماره 10خيابان
داونينگدركاخچكرزميزبانيشدتاواردشهرلندننشود.
اين سفر كه بناست 3روز به طول انجامد ،ميتواند تبديل
بهجشنيبراينشاندادناتحادميانهردوكشورباشد.اما
جولينبرگر،خبرنگارگارديندرواشنگتنمينويسداين
ديدار را ميتوان يك پيروزي شخصي براي رييسجمهور
امريكاتوصيفكردكههزينهاصليآنبرعهدهميزباناست.
اوعمالقصدداردبااينسفرتماماتفاقاتمربوطبهاظهارات
اخيررابرتمولر،بازپرسپروندهدخالتروسيهدرانتخابات
امريكا را ناديده بگيرد و كل اين پرونده را بسته شده تلقي
كند چراكه ميداند مسير محكوم كردن او در اين پرونده
سختترازهرزمانديگرياست.
دونالدترامپبهعنوانرييسجمهوراياالتمتحدهباسفر
خانوادگ��ي 3روزه قصد دارد يك مانور قدرت به خصوص
برايمخالفانداخليخودداشتهباشد.
توماس رايت ،مدير مركز رواب��ط اياالت متحده و اروپا در
موسسهبروكينزبهگاردينميگويد:آنچهترامپميخواهد
تحسين است .او ميخواهد تمام پروتكلهاي تشريفاتي
براياورعايتشودتاقدرتوعظمتخودرادريكمراسم
به رخ بكشد .او دوس��ت دارد در مركز ديپلماسي جهاني
قرار بگيرد .در قصر از او پذيرايي و استقبال شود و ديدار با
رهبرانسايركشورهارابخشيازقدرتخودميداند.البته
هنوزپيشبينينتيجهاينسفرزوداستامانميتوانگفت
كهاينسفربرايترامپنتيجهفوقالعادهايخواهدداشت.

دونالد ترامپ امروز به بريتانيا سفر ميكند

بهدنبال سوءاستفاده از برگزيت
طبق برنامه بناس��ت ملكه
بريتانيا از دونال��د ترامپ به
طوررسميدركاخباكينگهام
اس��تقبال كند .همچنين او
در برابر گارد ويژه تشريفات
ملكه س��ان خواهد ديد و به
افتخار حضور او توپ شليك
خواهد شد .خانواده ترامپ
يعن��ي فرزن��دان او همگي
رييسجمهور را در اين سفر همراهي خواهند كرد .دونالد
جونيور ،اريك و ايوانكا فرزندان ارش��د ترامپ در اين سفر
حضور دارن��د .همچنين ايوانكا همس��ر ترامپ به همراه
رييسجمهوربهصرفصبحانهبارهبرانقدرتمندكسب
وكار بريتانيا خواهد رفت و پ��س از آن در يك مهماني به
همراهترزاميوهمسراوشركتميكند.بسياريمعتقدند
كه حضور پرزرق و برق ترامپ در بريتانيا و شركت كردن
در مراسمهاي متعدد ميتواند يك تصوير خوب از او براي
انتخابمجددبهنمايشبگذارد.اوهمچنينبهنظرميرسد
به دنبال كمپانيها و برندهايي است كه از او در انتخابات
آيندهنيزحمايتكنند.
اما نكته حاشيهس��ازي كه پيش از سفر ترامپ به بريتانيا
به وجود آمد و ميتواند همه اي��ن اتفاقات را تا حد زيادي
تحت تاثير قرار دهد ،مصاحبه ترامپ با نش��ريه سان بود.
او در جملهاي عروس ملكه ،مگان مركل را حال به هم زن
خطاب كرده بود .س��خني كه روز گذشته آن را تكذيب و

گفت كه چنين حرفي نزده
است .اما به نظر ميرسد كه
دونالدترامپعالقهمنداست
بيش از ي��ك رييسجمهور
قدرتمند در بريتانيا حضور
داشته باش��د .دونالد ترامپ
از ابتدا طرفدار خروج بريتانيا
از اتحاديه اروپ��ا بوده و بارها
روي اي��ن موضوع نيز تاكيد
كرده اس��ت .او حتي يكبار اعالم كرد كه من به ترزا مي،
نخستوزيربريتانياگفتهامكهچگونهاينكارراانجامدهد
اما نميدانم چرا او تا اين حد تعلل به خرج ميدهد .با اين
حالهنوزبريتانياازاتحاديهاروپاخارجنشدهواينباوجود
سياستياستكهدولتترامپآنرادنبالميكند.ازطرفي
ديگرترامپدرشرايطيواردبريتانياشدهاستكهترزامي
بناداردبهطوررسميازسمتنخستوزيريكنارهگيري
كند.ترامپدرمصاحبهاخيرخودرسماازبوريسجانسون،
وزيرامورخارجهسابقبرايتصدياينپستحمايتكرده
بود.همچنينبهتازگينايجلفاراژكهحزباودرانتخابات
پارلماناروپاپيروزشدهنيزازجملهافرادموردعالقهترامپ
استكهاحتمالدارددراينسفرباهمديداركنند.
طبقبرنامهريزيهابناستجانسونوفاراژدريكمهماني
كهدرمحلاقامتسفيراياالتمتحدهدرلندنبرنامهريزي
ش��ده ،حضور پيدا كنند .اما آنگونه كه فاراژ مدعي است،
يديداراوباترامپراممنوعكردهاستامابهنظر
دولتترزام 

ميرسدكهبهاحتمالزياددراينديدارمهمانيهمزمانبا
ترامپحضورخواهندداشت.
ترامپدرمصاحبهخودبانشريهسانازبريتانياخواستتا
اتحاديه اروپا را بدون هر گونه توافق ترك كنند .از همين
روبوريسجانسونونايجلفاراژميتواننداهرمهاياصلي
تحققاينموضوعبرايامريكاباشند.
بريتانيابهشدتدنبالامضايموافقتنامهتجاريبااياالت
متحده اس��ت اما عمال ترامپ اجرايي ش��دن برگزيت را
پيششرطاينتوافقدوجانبهاعالمكردهوبحثبرگزيت
احتمالاجراييسازيآنراب هشدتضعيفكردهاست.
هدركنلي،مديربرنامهاروپادرمركزمطالعاتاستراتژيك
ميگويد :اين اص��رار ترامپ به اين دليل نيس��ت كه اگر
انگلستانبهيكتوافقبااتحاديهاروپانرسد،پشتاوخالي
ميشودبلكهمنفكرميكنماياالتمتحدهازايناهرمقصد
دارد براي به دست آوردن بيشترين سود ممكن استفاده
كند .امريكا به دنبال آن است كه با بريتانيايي طرف باشد
كهنخواهداستانداردهايسختگيرانهاتحاديهاروپادربحث
مواد غذايي ،بهداش��ت و درمان و بانكداري را رعايت كند.
رييسجمهورامريكاباچنيناقداميبهنفعخودبرايخروج
بدونتوافقفشارواردميكند.بسياريازكارشناسانبراين
باورندكهدونالدترامپبيشترغارتگرانهبهبحثبرگزيتنگاه
ميكند و قصد دارد از آسيبپذيري برگزيت بهرهبرداري
كاملراببرد.اكنونبريتانياباتوجهبهوضعيتبالتكليفيكه
دارد،دونالدترامپقصدداردازآنبهرهبرداريكاملراببرد
اما بعيد به نظر ميرسد فضا به سمتي سوق پيدا كند كه او
بتواندبهرهبرداريكاملراازاينفضاببرد.ازطرفياحتماال
اعتراضاتدرسطحلندنهمچنينباالبردناحتماليبالن
ترامپنوزادميتواندحواشيقابلتوجهيرابراياينسفر
به همراه داشته باشد كه ساير ابعاد سياسي آن را نيز تحت
تاثيرقرارخواهدداد.

تعويق برگزاري انتخابات
رياستجمهوري الجزاير

تلويزيون الجزاي��ر از غيرممكن بودن برگ��زاري انتخابات
رياستجمهورياينكشوردرتاريخچهارمژوييهخبرداد.به
گزارشايسنا،تلويزيونالجزايربهنقلازشورايقانوناساسي
اين كشور بر غيرممكن بودن برگزاري انتخابات زودهنگام
رياستجمهوريكهبرايچهارمژوييهبرنامهريزيشدهبود،
خبرداد.درهمينحالشورايقانوناساسيالجزايرازتمديد
دورهعبدالقادربنصالح،رييسجمهوريموقتاينكشورتا
زمانانتخابرييسجمهوريجديدخبرداد.براساساعالم
شورايقانوناساسيالجزاير،بااينحسابانتخاباتمذكور
به تعويق ميافتد .پيشتر قرار بود ،ش��وراي قانون اساسي
بيانيهايبرايتبييناقدامبعديدرسايهخودداريكانديداها
ازشركتدرانتخاباتمنتشركند.طبققانوناساسيالجزاير،
عبدالقادر بن صالح ،رييسجمهوري موقت تا حداكثر ۹۰
روز كه طي آن انتخابات رياستجمهوري برگزار ميشود،
اداره امور را در دست دارد .احمد قايد صالح ،رييس ستاد كل
ارتش الجزاير كه در حال حاضر قدرتمندترين فرد در دولت
اين كش��ور به ش��مار ميرود تاكنون با خواستههاي اصلي
معترضان از جمل��ه به تعويق انداختن انتخابات و بركناري
تمامي شخصيتهاي نظام سابق اين كشور مخالفت كرده
است اما مخالفان براي ۱۵جمعه تظاهرات كرده و خواستار
تحققبخشيدنبهخواستههايشانهستند.

عدم تمايل براي احياي
رزمايش نظامي

«پاتريكشاناهان»وزيردفاعموقتوسرپرستاينوزارتخانه
در جمع خبرنگاران امريكايي كه او را در س��فر از سنگاپور به
كره جنوبي همراهي كردهاند ،گفت كه در حال حاضر نيازي
به برگزاري رزمايشهاي نظامي مش��ترك ب��ا كره جنوبي
كه پيشتر رييسجمهور امريكا دس��تور تعليق آن را صادر
كرده ،وجود ندارد .به نوشته خبرگزاري «رويترز» وزير دفاع
موقت امريكا روز يكشنبه در حضور تعدادي از خبرنگاران به
سواليدربارهاحتمالازسرگيريرزمايشهاينظاميتعليق
شده اين كشور با كره جنوبي پاسخ داد .خبرنگاري از پاتريك
شاناهان درباره بنبست كنوني در مذاكرات بين امريكا و كره
شمالي در خصوص خلع سالح اتمي شبهجزيره كره و تاثير
آنبراحتمالازسرگيريرزمايشهاينظامياياالتمتحده
در منطقه سوال كرد .وزير دفاع موقت امريكا گفت«:من فكر
نميكنم كه(ازسرگيري رزمايش نظامي مشترك امريكا با
كره جنوبي) ضروري باشد» .رييس موقت پنتاگون كه روند
احزارصالحيتاوبهعنوانوزيردفاعامريكادرمجلسسناي
اين كش��ور در حال بررسي است البته تاكيد كرد كه با وجود
تعليقرزمايشهاينظاميامريكاباكرهجنوبي،ارتشامريكا
ازآمادگيالزمبرايمقابلهباتهديداتاحتماليبرخورداراست.
دونالدترامپرييسجمهورامريكا ۲۲خردادسال ۱۳۹۷بعد
از اولين ديدار خود با «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالي كه
در س��نگاپور برگزار شد ،دستور تعليق رزمايشهاي نظامي
مشتركامريكاباكرهجنوبيراصادركردهبود.

ادامه از صفحه اول

كدام مذاكره ؟

اينجملهدرحقيقتخالصهشروطدوازدهگانهتوهمآميزي
اس��ت كه وزير خارجه امريكا قبال اعالم و سخنگوي وزارت
خارجهامريكادرهفتهگذشتهبرآنتاكيدكردهبود.
دوم ،اكنون جامعه جهاني به خوبي ميداند كه اين ،رهبران
اياالت متحده هستند كه رفتار و حركات و تصميماتشان
غيرعادي،غيرقابلپيشبينيوبهتآوراست.بهعنوانمثال،
مايكپمپئودرهمينكنفرانسخبريودرحاليكهكشورش
ازبرجامخارجشدهوديگرانرانيزبراينقضبرجامفراخواندهو
بهشدتتحتفشارگذاشته،اعالمميكند«ماپايبنديايران
بهبرجامرارصدميكنيم».آيااينبرايجامعهبينالمللوافكار
عموميجهان،مضحكوبهتآورنيست؟
س��وم ،امريكا در حالي از مذاكره بدون پيشش��رط سخن
ميگويد ك��ه ضمن نقض مق��ررات بينالمللي و قطعنامه
 2231شوراي امنيت سازمان ملل ،سياست تحريم ظالمانه
و ضدانس��اني خود را در قالب تروريس��م اقتصادي و فش��ار
حداكثريبرملتايرانباتمامتوانوامكاناتدنبالميكندو
حتي از ورود دارو و موادغذايينيز با جديت ممانعت ميكند.
چهارم ،هر حركت و فعاليت ديپلماتيك و سياسي از جمله
مذاكره ،قواعد و الزامات��ي دارد كه اقدامات امريكا بهويژه در
دولت كنوني آن ،تماما نشان از قاعده گريزي و بيبند وباري
سياسيوبينالملليدارد.ازاينروامريكاتازمانيكه:سياست
تهديد و فشار خود را اصالح نكند ،برنامه تروريسم اقتصادي
خ��ود را متوقف نكند ،تحريمهاي خود علي��ه ملت ايران را
لغو نكند و رفتاري قاعدهمند و مس��ووالنه از خود به نمايش
نگذارد،پيشنهادمذاكرهاو(باپيششرطيابدونآن)،حركتي
عوامفريبانه تلقي خواهد ش��د و راهبرد مقاومت جمهوري
اسالميباقوتادامهخواهديافت.

بخش خصوصي را مجزا كنيم
از سويي ما در اين دولت با طرحي به نام طرح تحول سالمت
روب��هرو بوديم كه هدف آن ارايه خدمات هر چه بهتر درماني
به شهروندان و به خصوص اقشار كم درآمد جامعه بود ،اما به
دليل همان فشارهاي اقتصادي كه دولت و تمام بخشهاي
كشورباآنمواجهاست،اينطرحنيزهماينكباافتوخيزي
نسبي همراه است .براي بهبود اين ش��رايط و اجراي هرچه
بهتر آن در طول  2س��ال باقي مانده عمر دولت دوازدهم ،به
نظر ميرسد ش��ايد بهترين راه اختصاص منابع مالي كافي
در چارچوب قانون ،به وزارت بهداشت است .البته بايد وزارت
بهداشت هم اين بودجه را دقيقا در همين مسير صرف كند
نه اينكه ،بودجه تعيين شده را در رديفهاي بودجهاي ديگر
هزينه كند .بدينترتيب ميتوان اميدوار بود كه طرح تحول
سالمتدرپايانعمردولتدوازدهم،بتوانداهدافاوليهترسيم
شدهبرايآنرامحققكند.وباالخرهآنكهبرايتقويتبخش
خصوصيحوزهبهداشتودرمان،بهترينگزينههمانگزينه
تعامل و گفتوگو و همانديش��ي است .شخصا معتقدم براي
حلمشكالتكنونيبخشخصوصياينحوزهوجلوگيري
از ضرردهي بيشتر آنها ،حاكميت بايد با ورود به اين مقوله و
تعامل با نمايندگان بخش خصوصي حوزه سالمت ،موضوع
راباگفتمانحلكندوازتضعيفبخشهايخصوصيحوزه
بهداش��ت و درمان جلوگيري به عمل آورد .گرچه برخالف
تمام��ي انتقادها و گاليههايي كه مطرح ميش��ود معتقدم
وضعيتآنچنانكهازسويبرخيترسيمميشود،بدنيست
وميتوانباتدبيروتعاملوتالشآيندهروشنيرابرايبخش
خصوصيحوزهبهداشتودرمانمتصوربود.

