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اخبار

امیدوارم جنگی با ایران اتفاق
نیفتد

اخبار

گزارش «ابتکار» از طرح معامله قرن در کارگاه اقتصادی بحرین

 80نماینده کنگره آمریکا خواستار
عزل و محاکمه ترامپ شدند

 80نماینده کنگره آمریکا خواستار عزل و
محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این
کشور شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از «الشرق االوسط»،
پس از پیوستن شماری جدیدی از نمایندگان
گنگره به لیست موافقان بررسی روند استیضاح
ترامپ ،اکنون  ۸۰نماینده که آخرین نفر «جیم
هیمس» نماینده دموکرات از ایالت «کنتیکت»
و «جاستین آماش» نماینده جمهوریخواه از
ایالت میشیگان بودند ،موافق این طرح شده
و خواستار محاکمه وی هستند .بر اساس این
گزارش ،با این آمار اکنون بیش از یک سوم
دموکراتهای در کنگره که در مجموع ۲۳۵
نفر هستند ،خواستار عزل ترامپ هستند.
الشرق االوسط گزارش داد که پیوستن این
دو نفر به موافقان طرح استیضاح ترامپ به
خصوص هیمس که عضو کمیته اطالعات در
کنگره آمریکا است ،بسیار بحث برانگیز شده،
چرا که این کمیته طبق عادت اطالعات سری و
حساسی درباره بسیاری از مسائل دارد .آماش
نیز از اولین عضو حزب جمهوریخواه در کنگره
است که به شکل علنی خواستار عزل ترامپ
شده است .الشرق االوسط افزود :اختالفها
میان ترامپ و دموکراتها در کنگره آمریکا اخیرا ً
به دلیل تحقیقات مستمر آنها علیه ترامپ و
امور مالی وی و خانواده و اطرافیانش افزایش
یافته و درخواست  ۸۰نماینده برای استیضاح
وی مقدمهای برای عزل ترامپ است .اما به
رغم افزایش شمار نمایندهها و پیوستن اعضای
حزب جمهوریخواه به طرح استیضاح پیشبینی
نمیشود که در آینده نزدیک نمایندگان کنگره
بررسی این خواسته را آغاز کنند.
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برای کاهش تنشهای منطقه
به ایران سفر کردم

طرح صلحی که مرده به دنیا آمد
کتمان واقعیت
در همین راستا ،برخی از کشورهای عربی با
آمریکا به منظور مسئله سرزمینهای اشغالی
به تفاهم رسیده و بسیاری از کشورهای منطقه
و نیز فلسطینیها طی روزهای گذشته اعتراض
قابل مالحظهای را درخصوص این اقدام یکجانبه
داشتهاند .در همین رابطه در حالی که دولت
ترامپ در طول یک سال گذشته عالوه بر انتقال
سفارت خود از تلآویو به بیتالمقدس و نیز به
رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای
جوالن در مرز سوریه به صورت کمسابقهای از
رژیم صهیونیستی حمایت علنی کرده است ،برخی
رسانههای بینالمللی پیش و پس از سخنرانی
کوشنر در کارگاه اقتصادی بحرین ،این طرح را یک
صلح مرده به حساب آورده و نسبت به تحقق آن
ابراز تردیدهای فراوان کردند .در این رابطه گاردین
در سرمقاله خود با توصیف جراد کوشنر به عنوان
یک متوهم شکست خورده ،نوشت که هدف آمریکا
از برگزاری این کارگاه در منامه پنهان کردن واقعیت
است به طوری که علیرغم ادعاهای فراوان ترامپ
و دولتش درخصوص این طرح ،بیاعتباری و پوچی
آن در روز اول نمایان شد.
گاردین در ادامه درمورد بیاعتباری این طرح
به عدم حضور فلسطینی و اسرائیلیها در این
نشست اشاره کرده و با بیان اینکه اعراب نیز عدهای
از مقامات رده پایین خود را به منامه فرستادند،
نوشت که حتی خود کوشنر به عنوان سخنران
آغازین ،از این نشست به عنوان کارگاه و دورنمای
آینده یاد کرد ،نه یک کنفرانس و طرح.
از سوی دیگر در حالی که بسیاری از کارشناسان
تاثیر این طرح را در جهت خاتمه دههها اشغالگری
و منازعه به زیر سوال برده بودند ،روزنامه گاردین
اغلب مشوقهای اقتصادی ارائه شده در این
طرح که به گفته مقامات کاخ سفید قرار است
به میزان  50میلیارد دالر در سرزمینهای اشغالی
سرمایهگذاری شود را موضوعاتی تخیلی عنوان کرده
و گزارش داد :گمان میرود هدف کوشنر بر مبنای
سخنرانی خود در نشست منامه ،نه دستیابی به
راه حلی برای صلح بلکه نشان دادن فلسطینیها به
عنوان بخشی از مشکالت صلح بود.
فلسطینیها ارتشی نخواهند داشت
همچنین در حالی که محمود عباس رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین درخصوص طرح
جدید آمریکا گفته است که پول و اقتصاد مهم
هستند اما راه حل سیاسی از آن دو مهمتر است
و فلسطینیها در سرزمین خود باقی مانده و با
تروریسم مبارزه میکنند ،چندی قبل رسانههای

مسئول سیاست خارجی اروپا:

س ایاالت متحده آمریکا روز
دونالد ترامپ رئی 
گذشته در مصاحبهای گفت که امیدوار است
که تحوالت کنونی نهایتا به درگیری نظامی با
ایران منجر نشود.
به گزارش فارس ،وی که به صورت تلفنی
با شبکه «فاکس نیوز» صحبت میکرد ،در
پاسخ به سؤالی در مورد احتمال جنگ با ایران،
گفت« :امیدوارم که اینطور نشود .اما ما در
موضع بسیار قدرتمندی قرار داریم ».ترامپ
افزود« :اگر اتفاقی بیفتد ،ما در موضع بسیار
قدرتمندی قرار خواهیم داشت و میتوانم به
شما بگویم که این [درگیری] خیلی زیاد هم
س ایاالت متحده
طول نخواهد کشید .رئی 
آمریکا ادامه داد« :بحث من اعزام نیروی زمینی
یا اعزام یک میلیون سرباز نیست .فقط میگویم
اگر اتفاقی بیفتد ،خیلی طول نخواهد کشید».

یادداشت
علیرضا رضایی حرمآبادی *
در مورد مسائل مهم و حساس ،اخبار و رویدادهای مربوط به کاخ سفید و
تصمیمات دولت آمریکا هرگز بدون بازبینیهای چندین باره ،دقیق و سنجش
پیامدها و نتایج احتمالی آنها منتشر نشده و نمیشود .درمورد اینکه ترامپ دستور
حملهای صادر کند و پس از آمادگی نیروها و به پرواز درآمدن بمب افکنها و
جنگندههایش بر فراز خلیج فارس ،به یکباره دستور لغو حمله را صادر کند و این
خبر به سرعت رسانهای شود و در روزنامهها و خبرگزاریهای مهم آمریکا و جهان
مانند نیویورکتایمز ،واشنگتن پست ،نیوزویک ،خبرگزاری آسوشیتدپرس و همزمان با
آنها در رسانههای اسرائیلی بر صدر اخبار بنشیند ،به غیر از یک اقدام کامال سازماندهی شده و هدفمند،
نمی تواند انتظاری دیگر داشت.
چرا که کاخ سفید و سازوکار حفاظت از اطالعات و خبرهای طبقهبندی شده آن ،به آسانی توان جلوگیری از
درز خبری به این مهمی را دارد و برای درز نکردن خبر یک جلسه مهم کاخ سفید ،حتی ماشینهای مقامات
حاضر در کاخ سفید را نیز از دید تیزبین خبرنگاران مخفی میکنند .اما چگونه است که از ابتدای شروع این
جلسه به ظاهر محرمانه ،هم خبر تشکیل جلسه بالفاصله منتشر شد ،هم نام و عنوان حاضران در آن و هم
اصلیترین مصوبه آن یعنی دستور حمله و هم مهمترین بخش آن یعنی لغو حمله!.
چنین به نظر میسد که ترامپ و دیگر سیاستگذاران مهم آمریکایی به خوبی میدانند که مقامات ایران
روی «عدم تمایل دولت آمریکا به حمله نظامی به ایران» خیلی سفت و سخت حساب باز کردهاند و

گروه ایران و جهان -طی دو روز گذشته ایاالت متحده آمریکا در کارگاه اقتصادی منامه در بحرین ،از طرح موسوم به معامله قرن خود رونمایی کرد؛
طرحی که عالوه بر اهمیت آن درخصوص اختالفات در سرزمینهای اشغالی ،بسیار سادهانگارانه و یکجانبه است .هرچند مدتها است که موضوع
معامله قرن بر سر زبانها جاری است و گفته میشد که حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز از جزئیات محرمانه آن اطالع چندانی
ندارد ،دو روز قبل جراد کوشنر داماد ترامپ و مشاور کاخ سفید مدعی شد که این طرح فرصت قرن است و تنها برخی از ابعاد اقتصادی آن را بازگو
کرد .به گفته داماد ترامپ که مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارد ،مسئله سیاسی معامله قرن قرار است در آینده بازگو شود.

گمان میرود
هدف کوشنر بر
مبنایسخنرانی
خود در نشست
منامه ،نه
دستیابی به
راه حلی برای
صلحبلکه
نشان دادن
یهابه
فلسطین 
عنوان بخشی از
مشکالتصلح
بود
صهیونیستی با انتشار سندی از گزیدههای معامله
قرن اعالم کردند که طرح سیاسی این موضوع که
توسط داماد ترامپ در بحرین مسکوت و به آینده
موکول شده است به احتمال زیاد شامل امضای
یک توافقنامه میان رژیم صهیونیستی ،سازمان
آزادی بخش فلسطین و حماس برای تشکیل
یک دولت با عنوان فلسطین جدید است که
شامل تقسیم بیتالمقدس نبوده و ساکنان عرب
هرچند جزو شهروندان دولت فلسطینی محسوب
خواهند شد ،اما اجازه خرید خانههای یهودی و
اجاره خانههای خود به آنها را ندارند .بنا بر اعالم
خبرگزاری اسپوتنیک ،روسیه که بخشی از این
افشاگری را منتشر کرده ،ارتش در دولت فلسطین
وجود نخواهد داشت .تنها افسران پلیس میتوانند
سالحهای سبک داشته باشند .حماس هنگام
امضای توافقنامه ،سالحهای خود را تحويل خواهد
داد .عالوه بر این ،این اسناد نشان میدهد که دره
اردن به اسرائیل تعلق خواهد گرفت.

اتالف وقت بزرگ
در همین راستا و در حالی که بسیاری از کشورها
و شخصیتهای منطقهای و بینالملل این طرح را
زیر سوال برده و از آن به شدت انتقاد کردهاند،
خبرگزاری یورونیوز نیز با اشاره به دودستگی
اعراب در آستانه برگزاری نشست بحرین گزارش
داد که از جنبه اقتصادی آمریکا قرار است در
چارچوب این طرح ،یک سرمایهگذاری عظیم ۵۰
میلیارد دالری با هدف بازسازی اقتصاد فسلطین و
دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی فلسطینیها
انجام دهد.
هرچند آمریکا اصرار دارد که در چارچوب این
طرح ،یک سرمایهگذاری عظیم جهانی برای رشد
اقتصاد سرزمینهای فلسطینی و همسایگان
د اما نبود یک راه حل
عرب آنها انجام خواهد ش 
سیاسی که واشنگتن میگوید بعدا درباره آن سخن
خواهد گفت ،باعث شده است که این طرح نه
تنها از سوی فلسطینیها بلکه از سوی بسیاری از

کشورهای عربی حتی برخی از متحدان آمریکا در
منطقه خلیج فارس رد شود .بنا بر اخبار رسانههای
بینالمللی ،طرح کوشنر از سودان تا کویت رد شده
است و بسیاری از سیاستمداران و مفسران عرب،
آن را یک «اتالف وقت بزرگ» و «طرحی مرده حتی
پیش از تولد» خواندهاند .فلسطینیها از اولین
گروههایی بودند که این طرح را رد کردند .آنها
میگویند که واشنگتن باید در اولین گام به اشغال
سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل پایان دهد.
از سوی دیگر ،مقامات فلسطینی نشست بحرین
را که به ابتکار آمریکا برگزار شده ،تحریم کردهاند.
کاخ سفید نیز رژیم صهیونیستی را برای شرکت در
این نشست دعوت نکرده است .از سوی دیگر،
تا کنون متحدان اصلی آمریکا در منطقه یعنی
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی همچنین
مصر و اردن و مراکش اعالم کردهاند که در این
نشست شرکت خواهند داشت اما لبنان و عراق در
این نشست شرکت نمیکنند.

اینستکس طی چند روز آینده عملیاتی میشود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر بر تالش برای تداوم اجرای برجام
تاکید و با اعالم اینکه سامانه اینستکس آماده عملیاتی شدن است ،ابراز امیدواری
کرد که این اقدام به پایبندی ایران به برجام کمک کند.
به گزارش ایرنا ،فدریکا موگرینی در کنفرانس خبری با شاه محمود قریشی وزیر
خارجه پاکستان در بروکسل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام در
جمعه این هفته گفت :از زمان امضای توافق هستهای ،پس از آغاز اجرای توافق و
بعد از تصمیم آمریکا به خروج از توافق هستهای تالش کردهایم و همچنان در کنار
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین چین و روسیه و جامعه بینالمللی بر تداوم
اجرای برجام اصرار داریم چنانکه تا امروز اینگونه بوده است.
وی افزود :انجام این کار در این روزها که شاید دشوارترین شرایط برای برجام باشد
که بتوانید تصور کنید ،ادامه خواهیم داد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد :چنانکه قبال ً هم گفتهام توافق
هستهای برجام در درون خود مکانیزمها و گامهایی دارد که میتوان آنها را در موارد
عدم پایبندی به توافق اجرا کرد .اما تمرکز ما در این روزها که شاید دشوارترین روزها
برای توافق هستهای باشد ،بر حفظ توافق هستهای و تداوم اجرای کامل آن است.
وی افزود :احتماال ً در روزهای آینده بیشتر از ما خواهید شنید ،اما همانطور که
میدانید ما با کشورهای عضو کار زیادی برای برقراری مکانیزمهای ادامه تجارت
مشروع با ایران انجام دادهایم .اعتقاد دارم که این مکانیزم اینستکس برای عملیاتی
شدن آماده است و امیدوارم این چیزی باشد که بتواند به تداوم پایبندی ایران به
برجام کمک کند همانطور که تا کنون پایبند بوده و میخواهیم که شاهد تداوم آن
باشیم.

نخستوزیر ژاپن در گفتوگو با یک رسانه
عربی با اشاره به اینکه رئیسجمهوری ایران گفت
به دنبال جنگ با آمریکا نیست و رهبر ایران
نیز گفت که کشورش به دنبال سالح هستهای
نیست ،افزود :برای کاهش تنشهای منطقه به
ایران سفر کردم.
به گزارش ایسنا ،شینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن
در گفتوگو با روزنامه الشرق االوسط در رابطه
با سفرش به تهران گفت :تنشها در خاورمیانه
در رابطه با مسئله ایران در حال افزایش است
و برخی کارشناسان میگویند که درگیریهای
کوچکی نیز رخ داده است ،قبل از هر چیزی باید
از درگیریهای مسلحانه دوری کرد زیرا صلح و
ثبات در منطقه خاورمیانه منجر به شکوفایی تمام
دنیا از جمله ژاپن میشود .وی افزود :میخواهم
که ژاپن نقش مهمی در کاهش تنشهای منطقه
ایفا کند بنابراین در این ماه به ایران سفر کردم.
آبه در پاسخ به این سوال که نتایج این سفر را
چگونه ارزیابی میکنید گفت :چیزی که میتوانم
بگویم این است که برای ایجاد صلح و امنیت
در منطقه ،ایران باید نقش سازنده ایفا کند و
به توافق هستهای پایبند بماند؛ روحانی ،رئیس
جمهور ایران گفت که خواهان جنگ با آمریکا
نیست عالوه بر این رهبر ایران نیز اعالم کرد که
کشورش خواهان تولید ،دستیابی و یا استفاده از
سالح هستهای نیست.

به هر اقدام ناتو در ارتباط با
موشکهای هستهای پاسخ میدهیم

مسکو میگوید به هرگونه اقدام ناتو در واکنش
به تعلیق پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد
از سوی روسیه ،پاسخ خواهد داد.
به گزارش یورونیوز ،سرگئی ریابکوف ،معاون
وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته در گفتوگو
با خبرگزاری دولتی «ریانووستی» این خبر را
اعالم کرد .وزرای خارجه سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی ،ناتوی دیروز در بروکسل دیدار کردند
تا درباره قدمهای بعدی در مقابله با روسیه
گفتوگو کنند .ناتو از روسیه خواسته است که
موشکهای جدید میانبرد هستهایش را نابود کند
زیرا در غیر این صورت با پیامدهایی مواجه خواهد
شد .ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو گفته است:
«ما از روسیه خواستهایم مسیر مسئوالنه پیش
بگیرد اما هیچ نشانهای از این که روسیه قصد
دارد این کار را انجام دهد مشاهده نمیکنیم».
وی همچنین افزود در چنین شرایطی ما باید به
اقدامات روسیه پاسخ دهیم .دبیرکل ناتو پیشتر
نیز گفته بود که استقرار موشکهای جدید
هستهای در اروپا از سوی روسیه باعث به خطر
افتادن معاهد ه منع موشکهای هستهای میانبرد
 ۱۹۸۷میشود .دونالد ترامپ پیش از این با این
استدالل که روسیه این پیمان را نقض کرده اعالم
کرد که واشنگتن دیگر نمیتواند به آن پایبند
باشد .روسیه در پی خروج آمریکا از این پیمان
هشدار داد که خروج آمریکا باعث ایجاد شرایط
بسیار خطرناکی در جهان میشود و میتواند به
مسابقه تسلیحاتی دامن بزند.

تحلیلی بر مسائل اخیر مورد تنش ایران و آمریکا
سرعت بخشیدن به تحرکات منطقهای و نیز ساقط کردن پهپاد آمریکایی نیز به پشتوانه همین ذهنیت و
با هدف فشار آوردن بیشتر به آمریکا صورت گرفته است .بنابراین با انجام چنین نمایشهایی می کوشند
تا اوال ً خود را نسبت به حمله نظامی بیمیل و مردد نشان بدهند و ضمن ژست بشر دوستانه بابت
تبعات این حمله نظامی (تاکید بر لغو دستور حمله به علت کشته شدن  150نفر ) و نامتناسب خواندن
شدت رفتار تالفیجویانه و مقابله به مثل کردن ،متهم به جنگطلبی نشوند و پاسخی زیرکانه برای افکار
عمومی در آمریکا داشته باشند .دوم آمریکا میکوشد تا بر تعداد حمالت و تحرکات برنامهریزی شده
برای ایران و شدت دادن آنها از سوی ایران در منطقه باعث به دست آوردن اجماع منطقهای و جهانی
علیه تهران شود .سوم اینکه ،میزان حمالت و تحرکات منطقهای ایران به حدی برسد که بتوانند برای
انجام اقدام تالفیجویانه در برابر آنها ،دست به یک حمله گسترده زده و بخش مهمی از تاسیسات
صنعتی و نظامی کشورمان را که شاید هیچگاه نتوانسته مورد تهدید مستقیم قرار دهد با پذیرش افکار
عمومی و ائتالف جهانی مورد هدف قرار دهند.
چهارم ،با افزایش تنشها به ترس و نگرانی کشورهای عرب منطقه بیش از پیش دامن زده و عالوه بر تضمین
فروش بیشتر تسلیحات ،صورت حساب حمله نظامی به ایران را چندین برابر برای شیوخ عرب بفرستند.
پنجم ،به کشورهای اروپایی و در راس آنها به کشورهای  4+1این پیام را مخابره کند تا دالیل خروج آمریکا
را از برجام از سر آگاهی و دوراندیشی و شناخت عمیق سیاستهای ایران اعالم و آنها را نیز در مورد
تصمیمگیریهای خود در آینده همسو و هم نوا کند .ششم ،تا جای ممکن حملهای غافلگیرکننده و ناگهانی
داشته باشند نه درست در روز ساقط شدن پهپادشان و در ساعاتی که باالترین سطح آمادگی از جانب ایران

وجود دارد.
در همین راستا ،در موضع ضعف دیدن دشمن و دست کم گرفتن آن نه تنها تا امروز باعث موفقیت هیچ
کشور و لشکری نشده ،بلکه در بسیاری موارد باعث از دست دادن جانب احتیاط و تحمل ضربات سنگین
بوده است .مولفههایی که پایه بسیاری از تحلیلها در فضای سیاسی  -رسانه ای کشورمان شده و امید است
که مبنای تصمیم گیری و اقدام مقامات کشور نباشد.
در چنین شرایطی ما میتوانیم با جلوگیری از هر گونه اقدام تنش زا اصرار و تاکید بر تجاوز به حریم
هوایی کشورمان و رعایت نکردن حق حاکمیت از سوی آمریکا به مجامع بینالمللی و ارجاع پروندههایی از
این دست به مراجع ذیصالح و نشان دادن وجهه صلحطلبانه و توجه به حسن همجورای با همه کشورهای
منطقه و تدبیر و خویشتن داری هر چه بیشتر به منطقه و جهان پیام عملی صلحطلبی داده و با بر هم
زدن مهمترین پیشفرضهای ترامپ و اطرافیانش ،آنها را ناکام بگذاریم .چرا که بازنگری به سیاستهای 40
ساله آمریکا در قبال ایران که بعد از پیرزوی انقالب اسالمی برایمان طراحی شده ،همچنین اتفاقاتی که در
پیرامون جغرافیایی کشورهای همسایه مان رقم خورده است این هشدار را به همراه داشته که کنترل کامل
به جغرافیای این منطقه مهم استراتژیکی برای قدرتهای بزرگ و در راس آنها ایاالت متحد آمریکا خواستهای
الینفک از سیاست خارجی آنها بوده است .در غیر این صورت شاید با رعایت نکردن اصول تئوریهای فریب
در آینده به تصمیمات سختتر که شرایط مناسبی را نه برای ما و نه منطقه جغرافیایی مان رقم زند دامن زنیم
و ناخواسته وارد بازی از پیش طراحی شده ترامپ و متحدانش شویم.
* کارشناس روابط بینالملل

