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یکایی ادعای ضد ایرانی یک رسانه آمر
روزنامه نیویورک تایمز مدعی ش��ده ای��ران با احداث یک 
جاده ۲۴ کیلومتری در مرز عراق، قصد دارد گذرگاهی از مرز 

خود به عراق و سوریه ایجاد کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، یک روزنامه آمریکایی در 
گزارش��ی مدعی شده که ایران جاده ای در شرق عراق احداث 
کرده اس��ت. نیویورک تایمز مدعی ش��ده این جاده 15 مایلی 

)۲۴.1 کیلومت��ر( در نزدیک��ی م��رز عراق و ایران در اس��تان 
»دیاله« قرار دارد و  بخش اعظم آن شنی است.  

نیویورک تایمز بدون ارائه ش��واهد و م��دارک موثق مدعی 
ش��ده که این جاده، بخش��ی از مس��یری اس��ت که ایران برای 

وصل ک��ردن مرزهای خود به عراق و س��وریه در نظر گرفته و 
از طریق آن نیروهای ش��به نظامی، هیئت ه��ای ایران، کاالهای 
تجاری و تجهیزات نظامی خود را انتقال می دهد. گفتنی است، 
آمریکایی ها هر بار به دنبال پرونده جدیدی علیه ایران هستند.

طالبان با داعش تفاوت دارد
مشاور وزیر خارجه ایران اعالم کرد طالبان گروهی 
افغانس��تانی اس��ت که با داعش تفاوت بسیاری دارد و 

ایران نیز بین این دو گروه تفکیک قائل است.
به گزارش تس��نیم، »س��ید رس��ول موس��وی« در 
س��فر به مرکز افغانس��تان اظهار داشت: طالبان گروهی 

افغانستانی است و با داعش تفاوت بسیاری دارد.
وی افزود: ایران نیز بین طالبان و گروه تروریس��تی 

داعش تفکیک قائل است.
موسوی همچنین ابراز امیدواری کرد طالبان روش 
گذشته خود را ترک کند و با رویکرد جدیدی به مسائل 

افغانستان نگاه کند.
مش��اور وزیر خارجه ایران اردیبهش��ت ماه س��ال 
جاری نیز در کنفرانس��ی به میزبان پاکستان گفته بود 
افغانس��تان در تاریخ معاصر خود با س��ه بحران کلیدی 

»ثبات، امنیت و توسعه روبرو بوده است.
وی تاکید ک��رده بود »بحران امنیت« افغانس��تان 
موضوع��ی منطقه ای اس��ت و ایجاد امنی��ت پایدار در 
این کشور بدون مش��ارکت منطقه ای به ویژه مشارکت 

همسایگان، امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر، »آنیکا شیمنک« پژوهشگر دانشگاه 
بوس��تون آمریکا نیز اظهار داش��ت برخ��ی از گروه های 

شورشی از حمایت پاکستان برخوردارند.
وی تصری��ح ک��رد ای��ن گروه های شورش��ی برای 

افغانستان و منطقه مشکالت زیادی را ایجاد کرده اند.
از س��وی دیگر، مقامات اس��الم آباد این اظهارات را 
رد کرده اند. آنها می گویند که افغانس��تان و پاکستان از 

مسیر مذاکره به بن بست سیاسی موجود پایان دهند.

ورت همکاری امنیتی ایران  ضر
یسم  ور  و کشورهای منطقه در مبارزه با تر
س��فیر ایران درکویت در حاش��یه مراس��م سفارت 
عراق به مناس��بت آزادس��ازی موصل گف��ت: همکاری 
میان کش��ورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم امری 

ضروری است .
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت خارجه ، 
علیرضا عنایتی در حاشیه مراسمی که در سفارت عراق 
به مناس��بت آزادس��ازی موصل برگزار شده بود، آزادی 

این شهر را به دولت و مردم عراق تبریک گفت.
وی اظهار امیدواری کرد که با نابودی و ریشه کنی 
تروریسم، این شادی و پیروزی در تمام منطقه گسترده 
ش��ود. عنایتی درباره افزایش اقدامات امنیتی در حدود 

مرزی ایران و عراق در مرحله کنونی تاکید کرد. 
س��فیر ایران در کویت همچنی��ن هرگونه همکاری 
و هماهنگ��ی اطالعاتی میان ایران و کویت در خصوص 
مقابله با داعش��ی های ف��راری اب��راز بی اطالعی کرد و 
گف��ت: البته همکاری میان کش��ورهای منطقه در این 
خصوص یک امر ضروری اس��ت، هماهنگی های امنیتی 
میان ایران و همس��ایگان به موضوع مبارزه با تروریسم 
کمک خواهد کرد و تهران آم��اده هرگونه همکاری در 

این زمینه می باشد. 
سفیر کش��ورمان در پاسخ به آنچه در مورد حضور 
نیروه��ای ایران��ی در عملیات آزادس��ازی موصل گفته 
می ش��ود، اظهار داشت: پیشتر نیز اعالم کرده ایم به جز 
مش��اوران نظامی هیچ نیروی زمینی و میدانی ایران در 

عراق وجود ندارد. 
وی همچنین تالش های امیر کویت در حل بحران 
جاری میان کش��ورهای خلیج فارس را س��تود و گفت: 
ایران از همان ابتدا بی طرفی خود را در این مساله بیان 
کرده است و نقش تهران در این باره تنها به کمک های 

انسانی قطر محدود می شود. 
عنایت��ی در توضیح اظهارات دکتر حس��ن روحانی 
رئی��س جمهوری ایران در مخالفت با تحریم قطر گفت: 

ایران تنها از مردم قطر طرفداری می کند.

یکا  نقشه ضدایرانی آمر
 با بحران بر سر قطر باطل شد

روزنامه نزاویس��یمایا گازتا نوشت: بروز تنش عربی 
بر س��ر قطر، نقش��ه های آمریکا را ب��رای ایجاد ائتالف 

منطقه ای گسترده علیه ایران ناکام گذاشت.
به گزارش ایرنا، رس��انه روس��ی در مقاله ای به قلم 
راویل موصطافین خبرنگار و کارشناس امور بین المللی 
در باره تنش عربی در منطقه خلیج فارس نوشت: مساله 
اصلی این اس��ت که مقاصد دولت آمریکا برای تشکیل 

ائتالف نظامی سیاسی ضدایران نقش بر آب می شود.
نویس��نده ادامه داده اس��ت: بحران قطر همچنین 
باعث می شود، نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور 

در موقعیت دشواری قرار گیرند.
موصطافی��ن در مقال��ه خ��ود خاطرنش��ان ک��رد: 
تالش های دیپلماتیک کویت برای میانجیگری با هدف 
حل تنش عربی پیرامون قطر کافی نبود و این کشور از 
پذیرش درخواس��ت های اتمام حجت عربستان سعودی 

و متحدان عرب ریاض خودداری کرد.
در مقاله امده اس��ت: اختالفات پیرامون این مساله 
ب��ه درازا می کش��د و در این ش��رایط واش��نگتن برای 

جستجوی راه خروج از بن بست تالش می کند.
نزاویسیمایا گازتا نوشت: علت فعال شدن دیپلماسی 
آمریکا در خلیج فارس در وهله اول با این مساله ارتباط 
دارد ک��ه مجازات قطر طراحی ش��ده از طرف ترامپ و 
عربستان سعودی، نتایج مورد انتظار را در پی نداشت.

نویسنده مقاله خاطرنشان کرده است: اقدامات علیه 
قطر به جای منصرف کردن این کش��ور از توسعه روابط 
با ایران، باعث ش��ده اس��ت، دوحه به همکاری بیشتر و 

گسترده تر با تهران سوق یابد.
روزنامه روس��ی نوشته است: ایران که اکنون آماده 
است، دست کمک به سوی قطر دراز کند، اعالم کرده، 
می تواند خوراک و کاالهای مورد نیاز اولیه به این کشور 
بفرس��تد و حریم هوایی و دریایی خود را برای شکست 
محاصره نیز می گش��اید. همزمان نیز ترکیه با گس��یل 
چند هزار نظامی روی مقاصد تهاجم به قطر برای تغییر 

حکومت خط می کشد.
گفتن��ی اس��ت؛ چالش ه��ای کنون��ی در منطقه با 
سناریوهای آمریکا، اس��رائیل و متحدان منطقه ای آنها 
هدایت می ش��ود و پروژه قطر و قطع روابط دیپلماتیک 
ریاض با دوحه نیز در ادامه همین سناریوسازی هاس��ت 

تا آنها بتوانند اهداف خود را در منطقه محقق کنند.

محاف��ل  برخ��ی  حال��ی  در 
سیاسی و رسانه ای آمریکا  بر پرونـــــده

طب��ل توافقی دیگر با ایران با 
هدف حذف غنی س��ازی می زنند ک��ه ملت ایران از 
دولتمردان انتظار دارند مردان دیپلماس��ی ما دیگر 
فری��ب لبخند غرب را نخورند؛ دو س��ال و نیم عمر 
دولت یازدهم برای مذاکرات هدر رفت؛ آنچه نتیجه 
و  درپ��ی  پ��ی  مذاک��رات  ونی��م  دوس��ال   ای��ن 
آمد وش��دهای ف��راوان؛ بود برجام دوس��اله و دریغ 
ازی��ک روز تعهد طرف مقابل در قب��ال اجرای این 
توافق !!حاال به بهانه های  واهی  می خواهند زیر این 
توافق بزنند و دوباره مس��یر امتیازگیری بیشترعلیه 

جمهوری اسالمی ایران را طوری دیگر طی کنند.
داده  گ��زارش  ویکلی اس��تاندارد  پای��گاه 
رئیس جمه��ور آمری��کا به دنبال توافق��ی دوباره با 
ایران اس��ت که اجازه غنی س��ازی را از ایران برای 

همیشه بگیرد.
به گزارش مهر، یک رسانه آمریکایی در گزارشی 
ب��ه تازگی از ط��رح دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
آمری��کا برای دائم��ی ک��ردن محدودیت هایی در 
توافق هسته ای با ایران )برجام( خبر داده که پس 

از طی دوره ای مشخص به پایان می رسند. 
ای��ن خبر قرار اس��ت در ش��ماره آینده مجله 
ویکلی اس��تاندارد مورخ ۲۴ جوالی به چاپ برسد، 
اما بخش��ی از آن روی وب سایت این پایگاه خبری 
منتشر شده است. ویکلی استاندارد نوشته ترامپ از 
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 متنفر است و به 
همین دلیل در خفا، مذاکراتی را برای عقد توافقی 

جدید آغاز کرده است. 
ب��اب کورکر، رئی��س کمیته رواب��ط خارجی 
مجلس سنای آمریکا می گوید که رکس تیلرسون، 
وزیر خارجه آمریکا با وی در خصوص برجام رایزنی 
کرده اس��ت. وی می گوی��د: »م��ن گفت وگوهای 
زیادی با تیلرس��ون در این مورد داشته ام. می دانم 
که هدف او این اس��ت که می خواهد به مرور زمان 
به توافقی دست پیدا کند که به ایران، هرگز اجازه 

غنی سازی نمی دهد.«
یک منبع کاخ س��فید گفته که دولت آمریکا 
نه به دنبال پاره کردن توافق هس��ته ای است، و نه 
اص��الح آن. او، در عوض به دنبال توافقی جدید با 

مشارکت متحدان اروپایی آمریکا است. 
ویکلی استاندارد می نویس��د: »توافق هسته ای 
ای��ران چگونه خواهد بود؟ به کالم کلی، این توافق 
نقائصی که دولت ترامپ آن را مرگبارترین اشتباه 
برج��ام می داند برطرف خواهد کرد: مفاد موس��وم 
به 'غ��روب آفتاب' که برای محدودیت های موجود 
در بخش غنی س��ازی اورانیوم ایران، مدت انقضای 

مشخص در نظر می گیرند.«
درادامه آمده اس��ت: »این تواف��ق، همچنین 
تحریم های بیش��تر و گس��ترده تری در بخش های 
غیرهس��ته ای وضع خواهد ک��رد و تدابیر اجرایی 
سخت گیرانه تری برای حالت امتناع ایران از اجرای 

توافق و پایبندی به آن در نظر خواهد گرفت.«
ویکلی اس��تاندارد نوشته جزئیات بیشتر توافق 
جایگزین برجام هنوز مشخص نیست و قرار است 
تیمی از ش��ورای امنیت ملی آمریکا که مس��ئول 
بازبینی سیاس��ت آمریکا در قبال ای��ران و برجام 

است، مفاد آن را مشخص کند.
مارک دابوویتز، مدی��ر اجرایی »بنیاد دفاع از 
دموکراسی« که از جمله مش��اوران بیرونی دولت 
آمریکا درباره برجام است گفته اروپایی ها از اضافه 
شدن مفاد اصالحی که مفاد دارای تاریخ انقضا در 

این توافق را دائمی کنند، استقبال خواهند کرد.
دابوویتز می گوید: »اروپایی هایی که من با آنها 
محرمانه گفت وگو می کن��م می گویند این با آنچه 

آنها می خواهند ببینند، سازگار است.«
به نوش��ته ویکلی اس��تاندارد احتمال حصول 
توافقی بهتر باعث ش��ده که دولت ترامپ تصمیم 
بگیرد برای بار دوم هم پایبندی ایران به این توافق 

را در گزارش سه ماهه به کنگره تأیید کند.
ی��ک س��خنگوی وزارت خارج��ه آمری��کا در 
ایمیلی به ویکلی اس��تاندارد گف��ت: »دولت ترامپ 
در ح��ال انجام بررس��ی هایی جام��ع در خصوص 
سیاس��ت هایش در قبال ایران اس��ت. هنگامی که 
نتایجمان در این حوزه را نهایی کنیم، چالش هایی 
که ایران ایجاد می کند را به نحوی روشن و مصمم 
مورد بررس��ی قرار خواهی��م داد.« وی اضافه کرد: 
»دولت ترامپ تصریح کرده که دس��ت کم تا زمان 
اتمام این بررس��ی ها، ما به برج��ام پایبند خواهیم 
ماند و ضمانت خواهیم کرد که ایران، کاماًل درباره 

الزامات آن پاسخگو خواهد بود.«

ایران هنوز به دنبال بمب اتم است
جالب اینجاس��ت که محافل سیاس��ی آمریکا 
نیز مسیر برچیده ش��دن توافق هسته ای را هموار 
می کنند؛ چنانچه »اد رویس«، رئیس کمیته روابط 
خارج��ی مجلس نمایندگان آمری��کا در ادعاهایی 
بی پای��ه ای��ران را ب��ه تالش ب��رای دس��تیابی به 

س��الح های اتمی، علی رغم حصول توافق هسته ای 
با گروه 1+5 متهم کرده است.

»روی��س« در بیانی��ه ای که روی وب س��ایت 
مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته مدعی ش��د 
که توافق هس��ته ای به ایران اجازه می دهد »حتی 
بدون تقلب، مس��یر خود برای س��الح هسته ای را 

ادامه دهد.«
این قانونگذار ارش��د کنگ��ره آمریکا همچنین 
نوشت: »ایران، برنامه موشک بالستیک غیرقانونی 
خود را س��رعت بخش��یده و گزارش های متعددی 
درباره عدم پایبندی ایران به توافق موجود است.« 
ادعای نماین��ده کنگره در حالی مطرح می ش��ود 
که آژانس بین المللی ان��رژی اتمی، به عنوان نهاد 
مس��ئول رصد پایبندی ایران به برجام، در چندین 
گ��زارش پس از اجرایی ش��دن توافق هس��ته ای، 
پایبن��دی کامل ایران به آن را تأیید کرده اس��ت. 
»آنتونی��و گوترش«، دبیر کل س��ازمان ملل متحد 
در بیانیه ای به مناسبت س��الگرد توافق هسته ای، 

پایبندی ایران به آن را ستود. 
»رویس« نوش��ته است: »برجام به ایران اجازه 
داده هزاران س��انتریفیوژ هس��ته ای را نگه دارد  و 
ب��ه این ترتیب، حتی بدون تقلب، مس��یرش برای 

دستیابی به سالح هسته ای را باز نگاه دارد.«
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا از سیاس��ت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمری��کا در قبال ایران هم حمایت کرده و نوش��ته 
اس��ت: »دولت جدید، به درس��تی به ای��ران بابت 

اقدامات خطرناکش اخطار داد.«
از ق��رار معلوم تقالی آمری��کا برای برهم زدن 
این توافق هس��ته ای آن قدر زیاد اس��ت که حتی 
محافل رس��انه ای نیز بر سیاست  جدید ترامپ در 

قبال برجام مهر تایید زده اند! 
این در حالی است که  دیروز دبیرکل سازمان 
ملل با انتش��ار بیانیه ای به مناسب دومین سالگرد 
برجام، پایبندی ایران در اجرای تعهداتش براساس 
این تواف��ق را س��تود. آنتونیو گوترش، با انتش��ار 
بیانیه ای گفت: برجام یک دستاورد بزرگ در حوزه 
عدم اش��اعه هسته ای اس��ت. این توافق به ما امید 
داد ک��ه پیچیده ترین موضوع��ات در این حوزه را 
می توان از طریق گفت وگو، تفاهم و همکاری مورد 

رسیدگی قرار داد.

وی از اظه��ار پایبندی دوباره ذی نفعاِن برجام 
در ۲5 آوری��ل، مبنی بر اج��رای کامل و اثربخش 
این برنامه، اس��تقبال کرد و از آن ها خواست تا به 
کار مشترک براساس حس��ن نیت و اقدام متقابل 

ادامه دهند.
دبی��رکل س��ازمان ملل گف��ت:  تعه��د پایدار 
آن ها برای امکان پذی��ری )دوام پذیری( و موفقیت 
این توافق امری اساس��ی اس��ت. وی همچنین از 
دولت های عضو خواس��ت از پیش��برد بیش��تر این 
توافق تاریخی حمای��ت کرده و وعده داد که خود 

نیز چنین کاری خواهد کرد.
گوترش تأکید کرد که به نفع جامعه بین الملل 
اس��ت که ای��ن دس��تاورد ناش��ی از دیپلماس��ی 
چندجانبه با وجود تغییرات و چالش های )موجود 
بر س��ر راه( اجرای آن دوام یابد و موجب استحکام 

تعهد جمعی ما به دیپلماسی و دیالوگ شود.
اظهارات گوترش و توصیه به جامعه بین الملل 
برای حمای��ت از این توافق اگر برای هرکش��وری 
توصیه ای خردمندانه باش��د ب��رای آمریکا مصداق 
مث��ال از آن گ��وش و آز آن گ��وش دیگ��ر دروازه 

است!
البت��ه اگر منطقی ت��ر به موضوع ن��گاه کنیم 
س��کان س��ازمان ملل با هدایت و رهب��ری آمریکا 
مدیریت می ش��ود و این حرف ه��ای آقای گوترش 
توصیه ای بیش نیس��ت و این توانایی را برای ملزم 
کردن آمری��کا به اجرای برجام ن��دارد! پس آقای 

مدیرکل بیانیه هم ندهید اتفاقی نمی افتد 
نکته حائز اهمیت و دلیل توجه ما برای پرداختن 
به این گزارش این اس��ت که ویکلی اس��تاندارد از 
حذف غنی س��ازی ایران و توافقی جدید س��خن 
می گوید؛ حال س��وال اینجاست که آیا برهم زدن 
این تواف��ق بین المللی و پای میز مذاکره ای جدید 
رفتن و امض��ای توافقی جدید آن هم با ش��یوه و 
خواس��ت آمریکایی ها به صالح اس��ت؟ آیا 5کشور 
دیگ��ر دنیا حاض��ر به برهم خوردن ای��ن توافق به 

اصالح بین المللی هستند؟
آنچه مل��ت ایران از دولتم��ردان انتظار دارند 
اینک��ه مردان دیپلماس��ی ما دیگ��ر فریب لبخند 
غرب را نخورند؛ دو س��ال و نیم عمر دولت یازدهم 
برای مذاکرات هدر رفت؛ آنچه نتیجه این دوس��ال 
ونیم مذکرات پی  درپی و آمد و ش��دهای فراوان؛ 

برجام دوساله و دریغ ازیک روز تعهد طرف مقابل 
در قب��ال اج��رای برجام!!حاال ب��ه بهانه های واهی 
می خواهند زی��ر این توافق بزنند و دوباره مس��یر 
امتیازگیری بیش��تر علیه جمهوری اسالمی ایران 

را طوری دیگر طی کنند.
علی اکب��ر صالح��ی در یازدهمی��ن همایش 
اس��اتید و دانش��جویان ایران��ی خارج کش��ور، در 
مشهد افزود: در زمینه 30 درصدی که اختالل در 
عملکرد برجام ایجاد می کنن��د نیز باید با آمریکا 
مذاکره کرد، فشار آورد. اهرم وارد آوردن این فشار 
را ه��م در اختی��ار داریم که بقی��ه آن به تصمیم 

حاکمیت و نظام است. 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی ای��ران افزود: من 
باره��ا گفته و می گویم آمریکاییها در وفای به عهد 
خود به درس��تی عمل نکردن��د. در این بخش در 
برجام اش��کال وجود دارد و با وج��ود آنکه مدعی 
اس��ت خالف برجام اقدامی نک��رده اما در واقعیت 
چوب الی چرخ می گذارند و از این رو رهبر معظم 
انقالب فرمودند تس��امح ش��ده اما این تس��امح را 
عده ای اینگونه مطرح می کنند که منجر به از بین 

رفتن صنعت هسته ای شده است. 
وی همچنی��ن گف��ت: از زم��ان بعث حضرت 
رس��ول اکرم)ص( تا فروپاشی امپراتوری ایران ۲6 
سال طول کشید و بعد مدتی امپراتوری رم بیزانس 
ه��م فروریخت و ام��روز در عصر جدید ش��اهدیم 
بعد انقالب اس��المی ایران اتحاد جماهیر شوروی 
فروریخ��ت. اکنون هم در ش��رایطی هس��تیم که 
امپراتوری آمریکا دچار تکانه های شدید و دوقطبی 
ش��ده و و برای نخس��تین بار دچار سردرگمی در 

راهبردهایش شده است. 
صالح��ی افزود: ترامپ ه��ر روز حرفی می زند. 
یک روز می گوید برجام را پ��اره می کنم، هیچگاه 
فرانس��ه نم��ی روم و دیروز در پاریس بوده اس��ت. 
نمی داند در مورد اسرائیل چه کند و هر بار حرفی 
می زند و در واقع این ش��رایط بیانگر آن اس��ت که 

دچار سردرگمی در استراتژی شده است. 
وی ادام��ه داد: در واقع این تکانه ها در آمریکا 
ش��روع شده و این س��ردرگمی با تزریق استراتژی 
س��ردرگمی از سوی کش��ورهای منطقه همچون 
عربس��تان و رژیم صهیونیس��تی تقویت می ش��ود 
چنانکه عربس��تان ب��ا تزریق پول س��عی می کند 
منافع خود را تامین کند و از س��ویی صهیونیستها 
در آمریکا قدرت زیادی دارند و کشورهای منطقه 
و همجوار در خلیج ف��ارس که قوت مردم خود را 
به کام اس��تکبار می ریزند و این جنایت و فجایع را 
در منطقه به بار می آورند همه در این س��ردرگمی 

دخیل هستند. 

اعتراف ویکلی استاندارد به تالش آمریکا برای حذف غنی سازی ایران 

زمینه سازی آمریکا برای  کدام توافق!

نماین��دگان جمهوری خ��واه 
از معادلـــــه پ��س  آمری��کا  کنگ��ره 

پیشنهاد اعضای حزب رقیب 
برای پیش��برد طرح تحریم ایران و روس��یه مانعی 

تازه بر سر راه آن ایجاد کردند.
به گزارش تس��نیم، قانونگذاران دموکرات در 
مجلس نماین��دگان آمریکا اخیراً با عقب نش��ینی 
از درخواس��ت های اولیه شان آمادگی خود را برای 
حل بن بست های حزبی ایجاد شده بر سر پیشبرد 
ط��رح تحریم ایران و روس��یه اع��الم کرده اند  اما 
جمهوری خواهان اکنون مانع تازه ای در این مسیر 

ایجاد کردند.
پی��ش از این، قانونگ��ذاران دموکرات مجلس 
نماین��دگان آمری��کا اع��الم کرده بودن��د به جای 
رأی گیری بر س��ر نس��خه ای از طرح تحریم ایران 
و روس��یه که قباًل به تصویب مجلس سنا رسیده، 
قصد دارند نس��خه جدیدی از این طرح را معرفی 

کنند.  
دس��تیار ی��ک نماینده دموک��رات در مجلس 
نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه گفت: »این طرح 
با طرح تصویب ش��ده در س��نا هم ارز اس��ت، اما از 
آنجا که برچسب مجلس نمایندگان آمریکا را دارد 
مشکالت آئین نامه ای که باعث پس فرستادن طرح 

به سنا شده بود را نخواهد داشت.«
منظ��ور این دس��تیار قانونگ��ذار آمریکایی از 
»مش��کالت آئین نامه ای« اش��اره به اشکالی است 
ک��ه نمایندگان جمهوری خواه بعد از تصویب طرح 
ایران و روس��یه در مجلس س��نا، برای رأی گیری 

درباره آن در مجلس نمایندگان وارد کردند.  
اعض��ای جمهوری خ��واه مجل��س نمایندگان 
معتقدند که مصوبه س��نا بندی از قانون اساسی را 
نق��ض می کند که به موج��ب آن طرح های قانونی 

دارای ب��ار مالی، بایس��تی از مجل��س نمایندگان 
آمریکا آغاز شوند. 

مجل��س س��نای آمریکا م��اه گذش��ته با 98 
رأی مواف��ق و ۲ رأی مخالف ط��رح تحریم ایران 
و روس��یه موسوم به اس .7۲۲ را به تصویب رساند. 
این مصوبه برای تبدیل ش��دن به قانون بایس��تی 
به تصویب مجلس نمایندگان رس��یده و سپس به 

امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. 
مجلس سنا دو هفته پیش اعالم کرد پیشنهاد 

مجلس نماین��دگان آمریکا را پذیرفته و با تصویب 
یک قطعنامه اصالحی این مشکل را برطرف کرده 

است. 
اما بعد از اقدام سنا، قانونگذاران دموکرات وارد 
معرکه ش��ده و ایرادهایی را ب��ه اصالحیه مجلس 
سنا وارد کردند. دموکرات های مجلس نمایندگان 
گفتند اصالحاتی که سنا با آن موافقت کرده باعث 
محدود ش��دن ق��درت کنگره ب��رای جلوگیری از 
اقدامات ترامپ درباره تحریم های روس��یه خواهد 

شد. 
»نانس��ی پلوس��ی«، نماین��ده دموکرات ها در 
مجلس نماین��دگان آمریکا روز جمع��ه از مواضع 
این حزب عقب نش��ینی کرد و گف��ت دموکرات ها 
اص��رار برای اعمال تغیی��رات در این طرح را کنار 

می گذارند. 
وی گف��ت: »من ضمن اینک��ه می خواهم حق 
اقلی��ت دموکرات در مجلس نماین��دگان را حفظ 
کنم، اما آنچه اهمیت بیش��تری دارد تصویب طرح 
تحریم ایران و روسیه است. بنابراین، ما آماده این 

هستیم که کار را پیش ببریم.«

اما درس��ت س��اعاتی بعد از اظهارات پلوس��ی 
بود ک��ه جمهوری خواهان، مانع ت��ازه ای برای آن 
ایجاد کرده و خواس��تار اضافه ش��دن تحریم های 

کره شمالی به این طرح شدند. 
روزنامه واشنگتن پس��ت نوشت انتظار می رود 
اضافه ش��دن تحریم های کره ش��مالی باعث ایجاد 
تأخیرهای بیشتر در رأی گیری مجلس نمایندگان 
بر س��ر طرح تحریم های ایران و روس��یه ش��ده و 

تأخیر در  روند قانونگذاری آن را بیشتر کند. 
اکثری��ت  رهب��ر  مک کارت��ی«،  »کوی��ن 
جمهوری خ��واه در مجلس نماین��دگان آمریکا روز 
جمع��ه در صح��ن علنی این مجل��س گفت که او 
معتقد اس��ت طرح تحریم کره شمالی که مجلس 
نماین��دگان در ماه می آن را ب��ا ۴19 رأی موافق 
و ی��ک رأی مخالف تصویب کرد بایس��تی به طرح 

تحریم ایران و روسیه اضافه شود. 
 قانونگذاران دموکرات این درخواست را تالشی 
از ط��رف یک��ی از نزدیک ترین حامی��ان »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای منحرف کردن 
ط��رح تحریم های ایران و روس��یه می بینند. هفته 
گذش��ته رس��انه های آمریکا از البی کاخ س��فید و 
س��ران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان 

آمریکا برای تغییر متن این طرح خبر دادند.

اختالفات در کنگره آمریکا بر سر طرح تحریم ایران چیست؟

سفیرعراق در تهران: 
بهترین روابط را با ایران داریم

س��فیر ع��راق در ته��ران ضمن اش��اره به 
موضوعات مختل��ف از جمله تحوالت اخیر دیــــدگاه

ع��راق و نیز روابط با همس��ایگان، روابط با 
ایران را بهترین روابط کشورش با کشوری دیگر برشمرد.

»راج��ح الموس��وی« در گفت وگو با تس��نیم در م��ورد این 
س��ؤال که آیا عراق در میانجیگری های منطقه نقشی دارد، پاسخ 
داد: ع��راق در منطقه نقش بس��یار مهمی دارد و از مس��ئولیتی 
ک��ه به عهده دارد مطلع اس��ت و می داند که در آرام کردن اوضاع 
منطقه تأثیرگذار اس��ت و در مورد هماهنگی برای حل مشکالت 

منطقه با برادران ایرانی به توافق رسیده است.
وی تأکی��د کرد: ایران همواره گفت وگو برای حل مش��کالت 

منطقه را خواستار است و ما نیز به ویژه پس از آزادسازی موصل در 
این خصوص نقش خواهیم داشت و نقش ما مبتنی بر خودداری 
از دخال��ت در امور دیگران و تش��کیل ائت��الف علیه ائتالف های 
دیگر است. سفیر عراق همچنین یادآور شد: همان طور که حیدر 
العبادی نخست وزیر عراق و ابراهیم الجعفری وزیر خارجه کشور 
تأکی��د کردند، نمی خواهیم عراق گذرگاه و یا مرکز تجاوز به یک 
کشور دیگر به ویژه ایران باشد، ما با ایران روابط راهبردی داریم.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه در پاس��خ به این سؤال 
ک��ه آیا عراق وارد جریان حل وفصل بحران قطر می ش��ود، اظهار 
داش��ت: اگر چنین درخواس��تی از ما بش��ود، مانع��ی نمی بینیم 

همان طور که شاهد وساطت کویت بودیم.
وی در ارزیابی روابط اقتصادی بین عراق و ایران گفت: روابط 
اقتصادی س��تون فقرات روابط دو طرف اس��ت که با وجود اینکه 

پیشرفت داشته اما هنوز در سطح خواست دو کشور نیست.

در ادامه اظهارات ضد ایرانی گری سیک؛
سیاست تغییر نظام همیشه نتایج معکوس دارد

مش��اور امنیت ملی اس��بق آمریکا در مصاحب��ه ای عنوان کرد که 
پیگیری رویکرد تغییر نظام نتایجی معکوس دارد.دوردســـت

 ب��ه گ��زارش ف��ارس، »گری س��یک« درگفت وگو با نش��ریه 
»ایرانیس��ت« ب��ا توضیحاتی پیرامون دولت پهلوی و برخی م��وارد مرتبط و نیز کودتای 
سال 1953 میالدی به رهبری آمریکا که اینک برخی از اسناد آن از بایگانی خارج شده 
است، به بحث پیرامون روابط دولت ترامپ با ایران پرداخت و گفت: »این روابط به طور 
اساس��ی بر مبنای این ایده ش��کل یافتند که "ایران یک دش��من" بوده  و این نگرش ها  
تاکن��ون تغییر نک��رده و دولتمردان آمریکا نیز مایل به همکاری با ایران نیس��تند. آن ها 
حتی به تعاملی با ایران که نتایج مثبت داشته باشد چون مورد افغانستان و دیگر مکان ها 
که ش��اهدش بودیم نیز عالقه ای ندارند و تا جایی که بتوانند مخالف ایران هستند. افراد 
زی��ادی در دولت )ترامپ( وج��ود دارند که مایل به تغییر نظام در ایران هس��تند و این 

بسیار خطرناک است.«
گری س��یک در باره اظهارت اخیر »رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا که درباره 
تغییر نظام ایران س��خن گفته بود و این که چرا واشنگتن متوجه نشده روش برخورد با 
ایران چنین نیست، گفت: »تغییر نظام همواره ایده ای وسوسه برانگیز است. دولت ها در 
هم��ه جا فک��ر می کنند که می توانند حکومت را تغییر یا حاکمانی را جابجا کنند و همه 
چیز خوب به پیش می رود. اما معموال این رویکرد نتایج معکوس و تبعات ناخوشایندی 
را در پی دارد. آن ها تاکنون درس عبرت نگرفته اند و  هنوز معتقدند همه مشکالت آن ها 

به  حضور حاکمی در یک مکان گره خورده است.«
وی در ادامه درباره دیدگاه مبهم دولت ترامپ درباره تغییر نظام  در ایران و مفهوم 
آن گفت: » مطمئن نیس��تم که دولت ترامپ دیدگاه��ی این چنینی دارد. دولت ترامپ 
دارای چندین دیدگاه است. هر چند که برای دولتی چون آمریکا وجود چند دیدگاه نیز 

امری غیرمعمول نیست.«
گفتنی است،منافقین بیشترین خسارات را علیه ملت ایران روا داشتند.

ریاض همچنان برمدار دشمنی
تکرار ادعاهای واهی ولیعهد سعودی علیه ایران

ولیعهد س��عودی در مصاحبه با 
حـاشـیه یک روزنام��ه آمریکایی از قصد در 

خود برای تغییرات در عربستان 
س��خن گفت و ادعاهای واهی دیگری را علیه انقالب 

اسالمی ایران مطرح کرد.
روزنام��ه عکاظ س��عودی که از آن ب��ه روزنامه 
نزدیک به دربار عربستان یاد می شود، درگزارشی به 
قل��م عبدالرحمن العکیمی تالش کرد تا چهره خوبی 
از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ترسیم و بخشی 
از مصاحبه وی با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست را 

براساس برداشت خود تحلیل و تفسیر کند.
العکیمی مصاحبه محمد بن س��لمان با روزنامه 
واش��نگتن پست را دارای پیام ها و نشانه های زیادی 
دانست و به زعم خود، ولیعهد سعودی را "شخصیتی 

جوان و برخوردار از کاریزمای باال" توصیف کرد.
وی اف��زود: یک��ی از مهمتری��ن مصاحبه ه��ای 
محمد بن س��لمان با روزنامه واش��نگتن پس��ت بود 
که محورهای مهمی درخصوص جامعه عربس��تان و 
خواسته ها و انتظارات باالی نهفته در دیدگاه ولیعهد 
س��عودی و نی��ز متغیرها و چالش ه��ای جهان عرب 

داشت.
ب��ه نوش��ته این نویس��نده س��عودی، محمد بن 
س��لمان در اش��اره مهم و قاطعی درخصوص حرکت 
عربستان به س��مت تغییر و برآورده کردن انتظارات 

جامعه جوان این کشور گفت: "شرط اصلی و ریشه ای 
اصالحات همان تمایل مردم برای تغییر است. آسمان 

سقف خواسته ها و انتظارات است."
این درحالی اس��ت که شخصیت ها و جریان های 
مخالف عربس��تانی خاندان سعودی و پیوند تنگاتنگ 
آنها ب��ا فرقه وهابی��ت را مانع هرگون��ه تغییرات در 
عربس��تان می دانند؛ ب��ه گونه ای که ه��زاران نفر از 
مردم عربستان زندانی سیاسی هستند و آزادی بیان 
و آزادیه��ای اجتماعی در این کش��ور وجود ندارد و 
به اذعان س��ازمان های حقوق بشری، نقض گسترده 

حقوق بشر در عربستان در جریان است.
نویس��نده سعودی در ادامه اش��اره به محورهای 
مصاحبه ولیعهد سعودی با روزنامه آمریکایی نوشت: 
محمد بن سلمان تاکید کرد که تنوع فرهنگی بسیار 
مهم اس��ت و گفت ک��ه "بدون آن، م��ا در نهایت به 
وضعیتی نظیر کره شمالی دچار خواهیم شد. با ادامه 
همپیمانی آمریکا با عربس��تان، بی شک ما بیشتر در 

متغیرهای جهانی ادغام خواهیم شد".
ولیعهد س��عودی در بخش دیگ��ری از مصاحبه 
خ��ود به انقالب اس��المی ایران حمله ک��رد و افراط 
گرای��ی دین��ی موجود در عربس��تان را به جای آنکه 
ریشه در فرقه وهابیت تکفیری بداند، به زعم خودش 

ناشی از پیامدهای انقالب اسالمی ایران دانست.
این نویسنده س��عودی در ادامه نوشت: "ولیعهد 
سعودی )به ادعای واهی خود( رویکرد دینی افراطی 
در عربس��تان را پدیده ای نس��بتا جدی��د در نتیجه 
انق��الب ای��ران در س��ال 1979 میالدی و اش��غال 

مسجدالحرام در مکه مکرمه از سوی افراطگرایان در 
همان سال به عنوان واکنشی به افراط گرایی فارسی 

شیعی توصیف کرد".
محمد بن س��لمان جامعه عربستان را جامعه ای 
جوان توصیف کرد و گفت "من جوان هس��تم و 70 

درصد شهروندان ما هم جوان هستند".
ولیعهد س��عودی بار دیگر ادعا و اتهاماتی واهی 
علی��ه ایران مطرح کرد و انقالب اس��المی ایران را به 
زعم خود باع��ث "هدر رفتن زندگی س��عودی ها در 
چرخه 30 س��ال گذشته" دانس��ت و مدعی شد: "ما 
نمی خواهی��م زندگی خود را در این چرخه ای که در 
طول 30 سال گذشته به علت انقالب )امام( خمینی 
)ره( ک��ه باع��ث افراط گرایی ش��د، تب��اه کنیم. می 
خواهی��م به این دوره اکنون پایان دهیم. می خواهیم 
نظیر ملت عربستان از روزهای آتی بهره مند شویم و 
روی توس��عه جامعه خود و خودمان به عنوان فرد و 
خانواده متمرکز شویم. همزمان می خواهیم از دین و 
آداب و رس��وم خود پاسداری کنیم و ما به زندگی در 
دوره بعد از سال 1979 ادامه نخواهیم داد. آن دوران 

سپری شده است."
این نویس��نده س��عودی در همراهی ب��ا ولیعهد 
س��عودی و تایید مواضع او نوش��ت: "آن دوران عمال 
س��پری شده است و زمان به عقب باز نمی گردد بلکه 
ب��ه جلو می رود... ما با این رهبری جوان هرگز به آن 
دوران که مانعی در مس��یر همه گام ها برای تغییرات 
و حرکت به س��مت جهانی جدید ب��ود، بازنخواهیم 

گشت".


