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خالصه
شنبه شب سفیر فرانسه در رشته توییتي مدعي شد: «اینکه بگویم 

ایران پس از انقضاي برجام (به پایان رسیدن دوره توافق نامه) اجازه 
دارد اورانیوم غني سازي کند، اشتباه است». روز گذشته پیش از ظهر 
عباس عراقچي، معاون سیاسي وزارت خارجه، نیز در توییتر نوشت: 
«اگر توییت هاي «ژرار آرو» موضع فرانسه را اعالم مي کند، با نقض 

فاحش هدف و موضوع برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ مواجه هستیم». به 
موازات این مناقشه، سفیر فرانسه در تهران اولین روز کاري خود را با 
تقدیم استوارنامه آغاز کرد؛ اما از بخت بد، تنها چند ساعت بعد براي 
توییت هاي همکار مستقر در واشنگتن خود راهي وزارت خارجه شد.

شرق: سفیر جدید جمهوري فرانســه در تهران بعدازظهر دیروز رونوشت 
اســتوارنامه خود را به ظریف تقدیم کرد و تنها چند ساعت بعد «احضار» 
شــد. «فیلیپ تیبو» ســفیر جدید جمهوري فرانسه در تهران از سیدحسین 
ســادات میداني رئیس دبیرخانه ستاد پیگیري اجراي برجام به وزارت امور 
خارجه احضار شــد. تیبو در واقع به خاطر توییــت «مغایر برجام» همکار 

خود در واشنگتن به دردسر افتاد. 
به گزارش ایســنا، در جلسه احضار، طرف ایراني با اشاره به توییت هاي 
منتسب به سفیر فرانسه در واشنگتن، خواستار توضیح دولت فرانسه شده. 
دستگاه سیاست خارجي ایران پیشــاپیش تأیید توییت هاي سفیر واشنگتن 
از ســوي مقامــات مافوق او را به مثابه موضع رســمي دولت فرانســه و 
«در مخالفت آشــکار با اهداف و مفاد برجام» مطرح کرده است. دستگاه 
دیپلماســي همچنین در صورت پیگیري نشــدن این موضوع از سوي طرف 
فرانســوي به نحوري کــه «رضایت بخش» باشــد، از واکنــش جمهوري 
اسالمي ایران «براساس ســازوکارهاي پیش بیني شده در برجام» سخن به 
میان آورده است. سفیر فرانسه در تهران در واکنش ضمن ابراز بي اطالعي 
از توییت هاي منتســب به سفیر کشورش در واشنگتن، بر اراده سیاسي این 
دولت بر اجــراي کامل مفاد برجام تأکید ورزیــده و اعالم کرده که مراتب 
را بالفاصلــه به پاریس گــزارش خواهد کرد. فیلیپ تیه بو، ســفیر جدید 
جمهوری فرانســه در تهران در آغاز مأموریت خود، بعدازظهر یکشــنبه با 
دکتر ظریف، وزیر امور خارجه دیدار و رونوشــت استوار نامه خود را تسلیم 
او کرد. ظریف در بخشــی از این دیدار ضمن انتقــاد از بیانیه اخیر جی۷ و 
اظهار نظر سفیر فرانسه در آمریکا در قبال فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران، تداوم این قبیل مواضع را نابودکننده توافق هســته ای بین دو طرف 

دانست.
   عراقچي: فرانسه در مورد اظهارات سفیرش اعالم موضع کند

اولین واکنش یک مقام دســتگاه دیپلماسي به اظهارنظر سفیر فرانسه 
در آمریکا به عباس عراقچي اختصاص داشــت. دیروز معاون سیاسي وزیر 
امــور خارجه در واکنش بــه توییت مورد بحث، نوشــت: «اگر توییت هاي 
«ژرار آرو» موضع فرانسه را اعالم مي کند، با نقض فاحش هدف و موضوع 
برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ مواجه هســتیم. پاریس اعالم موضع کند، در غیر 
ایــن صورت اقدام مقتضي را انجام خواهیم داد». واکنش عباس عراقچي 
بــه ادعــاي ژرار آرو، مبني بر نبــود هیچ دلیل مواجهي براي غني ســازي 

اورانیوم از سوي ایران بعد از پایان یافتن تعهداتش در برجام بود.
سفیر فرانســه در آمریکا شنبه شب در حساب توییتري خود نوشته بود: 
«اینکه بگویم ایران پس از انقضاي برجام اجازه دارد اورانیوم غني ســازي 
کند، اشــتباه است. براساس ان پي تي و پروتکل الحاقي آن، ایران باید تحت 
نظارت هاي شدید ثابت کند که فعالیت هاي هسته اي آن غیرنظامي است».
ایــن دیپلمات فرانســوي اضافه کــرد: «همان گونه که در ســال ۲۰۰۲ 
گفتیم غني سازي اورانیوم بدون برنامه غیرنظامي موثق براساس ان پي تي 
غیرمجاز بود. ما در سال ۲۰۲۵ نیز اگر الزم باشد مي توانیم همان گونه پاسخ 
دهیم. تحریم ها اعمال شــد و باز مي تواند اعمال شود. هیچ «غروبي» بعد 
از برجام وجود ندارد». اشاره آرو به سال پایان یافتن توافق نامه برجام است 
و منظــور او از «هیچ غروبي بعد از برجام وجود ندارد»، طوالني ترین تعهد 

ایران در برجام اســت که تا پایان انقضاي این توافق نامه یعني سال ۲۰۲۵ 
ادامه مي یابد. نام این بند «غروب برجام» اســت. کشورهاي اروپایي از ابتدا 
از این بند اعالم نگراني مي کردند. آرو ادامه داد: «روسیه اورانیوم غني شده 
براي نیروگاه هسته اي بوشهر را تأمین مي کند. لذا هیچ دلیل موجهي براي 
غني ســازي گسترده اورانیوم توسط ایران پس از برجام وجود ندارد». طبق 
متن توافق نامه برجام ایران بعد از ســال ۲۰۱۵ مي تواند برنامه هســته اي 
خود را مانند یک کشور عادي هسته اي ذیل پروتکل هاي بین المللي  ادامه 
دهد. از زمان انعقاد برجام تا به حال آژانس بین المللي انرژي اتمي ۱۴ بار 

پایبندي ایران به تعهدات خود را تأیید کرده است.
  ظریف: اروپا در انجام تعهداتش عقب است

در کنار اتفاقي که دیروز بخشي از سیاست خارجي ایران را متوجه خود 
کرد، وزیر خارجه روز شــلوغي داشت. او در سخنراني خود فرصت الزم را 
براي گالیه از اروپا به دست آورد. محمدجواد ظریف، صبح دیروز، پیش از 
دیدار باال در حاشیه رونمایي از پایگاه اینترنتي دیپلماسي اقتصادي وزارت 
خارجه در جمع خبرنگاران گفته بود: «ســازوکار متناظر با اینستکس هفته 
گذشــته در ایران راه اندازي شد و اکنون اروپایي ها هیچ بهانه اي در اجراي 
تعهداتشــان و شــروع به کار ندارند». بنا بر توضیحات او، سازوکار مدنظر 
هفته گذشته راه اندازي شد. وزیر امور خارجه درباره اینستکس گفت: «باید 
تأکید کنم که این اقدام یک اقدام مقدماتي از سوی اروپایي هاست و آنها در 
اردیبهشت سال گذشــته بعد از خروج آمریکا از برجام، تعهدات متعددي 
را طــرح کردند. براي شــروع به جاي این تعهدات نیاز بود که اینســتکس 

راه اندازي شــود و اکنون ما معتقدیم اروپایي ها باید تالش و فعالیت کنند 
که بتوانند تعهدات خود را انجام دهند. آنها بســیار عقب هســتند و نباید 
این گونــه تصور کنند که ایران منتظر آنها مي مانــد». ظریف ادامه داد: «ما 
رابطه خوبي با همســایگانمان داریم. ســازوکارهاي مشابهي را با بسیاري 
از کشــورها راه اندازي کرده ایم و این سازوکارها در حال عمل هستند و من 
نمي دانم اروپایي ها براي یک ســازوکار مقدماتــي چقدر وقت نیاز دارند». 
این دیپلمات عالي رتبه در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اقدام دستگاه 
دیپلماسي ایران و نامه اي که او به دبیرکل سازمان ملل و شوراي امنیت در 
این چارچوب نوشــته است، گفت: «اولین کاري که ایران در برابر این اقدام 
غیرقانوني آمریکا انجام داد، صدور بیانیه شــوراي امنیت ملي کشــور بود 
که در آن بیانیه اعالم شــد ایران در عملي متقابل، گروه سنتکام را به عنوان 
ســازمانی تروریستي مي شناســد و از دولت آمریکا به عنوان رژیمي حامي 
تروریسم یاد کرد».او افزود: «در صحنه رسانه اي، در این زمینه فعالیت هاي 
خوبي صورت گرفت. در صحنه روابط دوجانبه با ســایر کشــورها نیز قرار 
است پیام هایي از جانب من براي وزراي خارجه همه کشورها ارسال شود. 
امروز که روز اجرائي شــدن تصمیم آمریکاست، این اتفاق رخ مي دهد و ما 
در آن نامه بــه این اقدام و اهمیت موضع گیري کشــورها در ارتباط با این 
موضوع تذکرات الزم را داده ایم و عواقب خطرناک اقدام بي ســابقه آمریکا 
را تشــریح کرده ایم». با وقوع سیل در مناطق وســیعي از ایران، ظریف در 
توییتر از تأثیر تحریم هاي آمریکا بر کمک به ســیل زدگان نوشــت. همتاي 
آمریکایي او مجبور به واکنش شــد و این طور بود که مناقشه اي در این باره 
به وجود آمد. ظریف روز گذشــته در این باره گفــت: «در این زمینه در حوزه 
اطالع رســاني اقدامات وسیعي انجام شده اســت و همین موضوع باعث 
شــد دولت آمریکا در موضــع تدافعي قرار بگیرد؛ تا حــدي که اعالم کرد 
ما مانعي براي ارســال کمک ها نیستیم. درحالي که این حرف خالف است 
و ما اســنادي را جمع آوري کرده ایم و به زودي منتشــر مي کنیم که نشــان 
مي دهــد بانک هاي اروپایي به دلیل نگرانــي از اقدامات آمریکا، از پذیرش 
کمک هاي مردم ایران در خارج از کشــور و مردم ســایر کشــورها که مایل 
به کمک رساني هســتند، پرهیز مي کنند... . آمریکایي ها البته ناگزیر شده اند 
کاري را که مي کنند، تکذیب کنند؛ ولي ما اسنادي را جمع آوري کرده ایم که 
ثابــت مي کند آمریکایي ها در این اقدام کــه مي توان به عنوان جنایت علیه 

بشریت تعریف کرد، مشارکت فعال دارند».
یک سال و سه ماه پیش، یعني بهمن سال گذشته، وزارت خارجه از تغییر 
ســاختاري خبر داد که در آن قرار شد معاونت دیپلماسي اقتصادي در این 
وزارتخانه راه اندازه شــود. دستور کار این معاونت، تسهیل رابطه اقتصادي 
با کشــورهاي دیگر بود. در همه این مدتي که گذشــت، این معاونت تقریبا 
در ســکوت به کار خود ادامه داد و این اولین ظهور و  بروز جدي آن است. 
روز گذشته ظریف در اولین جلسه ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي 
ســال ۹۸ نیز حاضر شــد. ظریف دیروز میزبان ویتوریو روساري پتروچلي، 
رئیس کمیسیون سیاست خارجي و مهاجرت مجلس سناي ایتالیا نیز بود. 
وزیــر خارجه در این دیــدار دوباره بر نکته اي که در ســخنراني صبح خود 
مطرح کرده بود، اشــاره کرد و گفت: «ایران نهاد متناظر اینستکس را ایجاد 

و تشکیل آن را به اتحادیه اروپا اعالم کرده است».

تقدیم استوارنامه و احضار سفیر فرانسه در یک روز

نیامده احضار شد تاریخ شفاهی وزارت امور خارجه:
۲ تجربه سفیر در ترکیه

درخواست کمک سفیر یوگسالوی 
با آقای پطروفســکی، ســفیر یوگســالوی در 
آنکارا، روابط دوســتانه ای داشتم. وی نویسنده و 
شــاعر بود و کتاب های داســتانش برای کودکان 
معروف اســت. در آغاز فروپاشی یوگسالوی یک 
روز با سروصورت خونین به دفترم مراجعه کرد و 
گفت: کارمندان صرب سفارت کتکم زده و بیرونم 
کرده اند. همسرم نیز چند روز پیش به بلگراد رفته 
و هنوز برنگشته است. از ســفیر دلجویی کرده و 
گفتم هر کمکی الزم باشــد، انجام می دهم. ابتدا 
یک اتاق در هتل که در همســایگی ســفارت بود 
رزرو کرده و پس از آرامشی که پیدا کرد، به همراه 
یکی از همکاران به هتل فرســتادم تا اســتراحت 
کند. روز بعد به دیدنم آمد و ماجرای فروپاشــی 
کشورش را تشریح کرد و افزود: «من اهل مقدونیه 
هســتم و اغلب کارمندان سفارت صرب هستند و 
در گذشته هم نسبت به من بدبین بوده اند. اطالع 
دارم که در دیگر کشورها نیز اگر سفیر صرب نبوده 

از سفارت بیرونش کرده اند». 
او چند روز در هتــل ماند و ارتباطش را با من 
حفظ کرد و پــس از یک هفته مجــددا مراجعه 
کــرد و ضمــن تقدیم چنــد عنــوان از تألیفاتش 
خداحافظــی کرد و به مقدونیــه رفت. چندوقتی 
گذشت که روزی منشی سفارت گفت وزیر خارجه 
مقدونیه مایل است با شــما تلفنی صحبت کند. 
به محض شنیدن صدایش، متوجه شدم که آقای 
پطروفســکی اســت. با خوشــحالی گفت: آقای 
باقــری من وزیر خارجه مقدونیه شــده ام و هفته 

آینده هم به آنکارا خواهم آمد. 
یک هفته بعد ایشان را در کسوت وزیر خارجه 
در همان هتل مالقات کردم. او گفت به دوســتان 
ترک خود هم گفته ام که در روزهای ســخت من، 
ســفیر ایران کمکم کرده اســت. آن روزها روابط 
سیاســی بین ایران و مقدونیه برقرار نشــده بود. 
بنابرایــن از فرصت اســتفاده کــرده و موضوع را 
طــرح کردم. او قــول داد به محض بازگشــت به 
کشــورش اقدام کند و این کار عملی شد. پس از 
چندوقت تلفنی اعالم کرد که دیگر وزیر نیســت 
و به عنوان سفیر مقدونیه در آنکارا منصوب  شده 
اســت. بنابراین دور جدید دوســتی با وی را آغاز 

کردیم. 
ماه هــا بعــد از اتمــام مأموریــت در ترکیــه 
به عنوان مدیرکل اروپای مرکزی و شمالی وزارت 
امور خارجه تعیین شــدم و بــرای تقویت روابط 
کشــورهای حوزه مســئولیت به مقدونیه ســفر 
کردم. ضمن دیدار با نخســت وزیر و وزیر خارجه 
جدید، سراغ آقای پطروفسکی را گرفتم که گفتند 
بازنشسته شده اســت. تلفنی با او صحبت کردم. 
آخریــن جمله اش این بــود: محبــت ایرانیان را 

همیشه در قلبم نگه خواهم داشت. 
سفر خوآن کارلوس، پادشاه اسپانیا به ترکیه 

در مهرمــاه ۱۳۷۲ از طرف رئیس تشــریفات 
میهمانــی  بــرای  ترکیــه  ریاســت جمهوری 
رئیس جمهــور که به  افتخار پادشــاه اســپانیا و 
همسرش در کاخ ریاست جمهوری برگزار می شد 
دعوت شدم. در ساعت مقرر سفرای خارجی مقیم 
آنکارا وارد کاخ ریاســت جمهوری شــدند و مدیر 
تشــریفات ریاست جمهوری همه سفرا را با توجه 
به اولویت تاریخ ورودشــان به ترکیه به صف کرد 
و گفت که اســامی قرائت شده  بایست وارد سالن 
کناری شده و با دو رئیس کشور میزبان و میهمان 
و همسران آنها دســت داده و خیرمقدم بگویند. 
از آنجــا که ما از دســت دادن بــا خانم ها معذور 
هســتیم، بنابراین مانند همیشــه به دنبال نقشه 
و تدبیر مناســبی بودم. با ســفیر اسپانیا گفت وگو 
کرده و از او (که قرار بود پشت سر پادشاه بایستد) 
خواستم هنگام دســت دادن با پادشاه، آهسته در 
گوش او بگوید که ســفیر ایران با خانم ها دســت 
نمی دهد و به این ترتیب خانم ملکه متوجه شــده 
و از دست درازکردن خودداری  کند. سفیر اسپانیا 
قول داد که این کار را بکند. نوبت به من رســید و 
از روی فرش قرمز حرکت کردم و مقابل پادشــاه 
رســیدم. با حرکات ســر و چشــم مرتبا به سفیر 
اسپانیا اشاره می کردم که فراموش نکند. اما سفیر 
به من نگاه نمی کــرد و اصال تکان نمی خورد. به 
پادشــاه رسیدم، با او دســت دادم و ضمن عرض 
خیرمقــدم گفتــم: اعلیحضرت! اجــازه فرمایید 
خدمــت خانم ملکه هم خیرمقــدم گفته و ورود 
ایشــان را به کشور همســایه ما، ترکیه، خوشامد 
بگویم. پادشاه فورا گفت: خانم ملکه می داند که 
مقامات ایرانی با خانم ها دست نمی دهند و سفیر 
شــما در اسپانیا قبال این موضوع را به ما یادآوری 
کرده اســت. در دلــم گفتم خدا پدر ســفیر ما را 
بیامرزد که این بار سنگین را از دوش من برداشته 
اســت. آنگاه با لبخند و تکان دادن سر به احترام 
وی، بــه ملکه هم خیرمقــدم گفتم. بعد از اتمام 
میهمانی، یک  لحظه ســفیر اسپانیا را پیدا کرده و 
گفتم: چرا به قولت عمــل نکردی؟ چرا اصال به 
من نگاه نمی کردی؟ ســفیر اسپانیا با خنده گفت: 
شــما ایرانی ها بیخ گوش شــاه زده و او را بیرون 
کردیــد، فکر می کنید ما هــم می توانیم در گوش 

شاه و ملکه حرفی بزنیم!؟ 
منبع: خاطرات محمدرضا باقری، ســفیر ایران در 

ترکیه (۶۸ تا ۷۵)

ســیدصادق حســیني، روزنامه نگار: از دوم بهمن 
۱۳۹۵ که دونالد ترامپ به عنــوان چهل و پنجمین 
رئیس جمهــور ایــاالت متحده آمریکا ســوگند یاد 
کــرد، جهان به صــورت مداوم یک پیــام را از رهبر 
جدید کاخ ســفید دریافت کرده اســت: بي ثباتي! 
بي ثباتي ای که هم در میان کارگزاران حکومتش با 
اخــراج، برکناری و تغییر مــداوم آنها، هم در میان 
رویکردهاي داخلي، هم در عرصه نظامي و هم در 
سیاست خارجي جنجالي اش با خروج از پیمان ها 
و معاهــدات بین المللي مانند توافق نامه پاریس و 
برجام به چشم مي خورد.با چنین مقدمه اي، واضح 
اســت تروریستي اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب 
اســالمي، چه آن را اقدامــي تبلیغاتي براي فضاي 
سیاســت داخلي آمریکا و دوپینگ انتخاباتي حزب 
لیکود اسرائیل بدانیم، چه فرماني براي افزایش فشار 
بر جمهوري اســالمي ایران یا هر دو گزاره، بخشي 
از سیاســت کلي «بي ثباتي» ترامپ اســت. تجربه  
۱۸ سال حضور نظامي و مستقیم آمریکا در منطقه 
که با جنگ در افغانستان و عراق آغاز شد و با حمله 
در ســوریه و حضــور غیرمســتقیم در لیبي و یمن 
تداوم یافت، مؤید یک نتیجه روشــن اســت: همان 
بي ثباتي! در ســوریه، بعد از آغاز شورش مسلحانه 
با حمایت قطر، عربستان سعودي و امارات متحده 
عربي بر اساس گزارش سیمور هرش، روزنامه نگار 
برجســته آمریکایي، ســیا عملیات تخلیه و انتقال 
تســلیحات زرادخانه هاي معمر قذافــي، دیکتاتور 
لیبي از مســیر مدیترانه و ترکیــه به داخل مرزهاي 

سوریه را دنبال مي کرد. 
آمریــکا در مواجهــه با داعش با وجود داشــتن 
پیمــان نظامي و مســئولیت در برابــر دولت عراق، 
تعلل کرد و شــرط گذاشت و بعد که با تأخیر فراوان 
وارد کارزار شــد، سیاست مدیریت و کنترل داعش را 
در پیــش گرفت تا بتواند در بزنــگاه از کارت داعش 
در تغییــر موازنه در عراق اســتفاده کند. در محافل 
خبري مشهور است سفیر آمریکا در بغداد و فرستاده 
ویژه ترامپ که آشــکارا براي نخســت وزیري مجدد 
حیدرالعبــادي تــالش مي کردند، رهبران سیاســي 
عراقي را بــا دو کارت، تخریب و افشــاگري و تهدید 
داعش، مجبور به حمایت از العبادي کردند؛ تالشي 
که منجــر به نخســت وزیري عــادل عبدالمهدي و 

ریاست جمهوري برهم صالح شد.
راهبرد بي ثباتي در عراق

۲۰ خرداد ۱۳۹۳ موصل به دست داعش سقوط 
کــرد و ابراهیم عــواد ابراهیم علــي محمد البدري 
السامرایي مشــهور به ابوبکر البغدادي در خطبه اي 

در مسجد جامع نوري خود را خلیفه خواند.
ســقوط موصل و آغــاز جنگ، موجــي از ترس ، 

وحشــت و بي ثباتي را در عراقي که به سمت تکمیل 
فرایند «دولت-ملت ســازي» و «ثبات و بازســازي» 
مي رفت، ایجاد کرد. حســن دانایي فر، ســفیر سابق 
ایران در بغداد در این باره در نشست سایت دیپلماسي 
ایراني گفت: «هنگامي که موصل سقوط کرد، شرایط 
خاصي بر بغداد حاکم شــد. به نحوي که بیش از ۶۰ 
درصد مردم بغداد را ترک کرده بودند و افراد بســیار 
زیادي به کنسولگري هاي ایران براي دریافت اقامت 
مراجعــه مي کردند. وضعیت روحــي و رواني افت 
کرده بــود. بنده ۱۴ دي ۹۲ یعني چهــار روز پس از 
ســقوط فلوجه، در مالقاتی که با آقاي نوري مالکي 
داشــتم، اعالم کردم مي خواهند آن چیزي را که در 
ســوریه اجرا شد، در عراق نیز اجرا کنند. دقیقا شش 
ماه قبل از سقوط موصل گفتم که مي خواهند حلبي 
در شــمال عراق و در موصل ایجاد کنند». داعش در 
عراق شکســت خورد اما ماحصــل خالفت داعش 
براي دولت بغداد، «بي ثباتي» بود. داعش، با تحمیل 
هزینه هاي نظامي و امنیتي و انساني، این کشور را از 
مسیر «ثبات و بازسازي» دور کرد. همین بي ثباتي در 
شرایط سیاسي و امنیتي بود که مسعود بارزاني رهبر 
کردها را براي برگزاري همه پرسي استقالل کردستان 

عراق وسوسه کرد؛ طرحي که البته شکست خورد.
پیام شکست داعش توسط ایران

پیــروزي نظامي بر داعش در عراق و ســوریه که 
در نامه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ ســردار ســلیماني خطاب به 
مقام معظم رهبري اعالم شــد، یک پیام مهم براي 
منطقه و جهان داشــت: ایران توانسته است ثبات و 
امنیت را در منطقه پر آشــوب و پر رقابت خاورمیانه 
حاکم کنــد. در دوران پســاداعش، عراق توانســت 
نخســتین انتخابات بدون داعش را ۲۳ اردیبهشــت 
۱۳۹۷ برگزار و دوباره در مســیر ایجاد ثبات سیاسي، 
امنیتي و اقتصادي حرکت کند. در سوریه هیئت هاي 
سیاســي و اقتصادي جهان عرب بــه دیدار همتایان 
ســوري خود مي روند. عمر البشیر که این روزها باید 
او را دیکتاتور مخلوع ســودان دانست، با چراغ سبز 
سعودي ها به دیدار اسد رفت و امارات متحده عربي 
یکي از حامیان گروه هاي مسلح ضددولت بشار اسد، 
ســفارتش را در دمشق بازگشایي کرد. سرلشکر علي 
مملوک، رئیس دفتر امنیت ملي سوریه به مصر سفر 
کــرد و برخي منابــع لبناني گفته اند او به ســعودي 
نیــز ســفر کرده اســت. ایــن تغییرات که در ســایه 
پیروزي هاي نظامي شــکل گرفــت، از نتایج راهبرد 

«ثبات سازي» ایران بود.
نیاز آمریکا به بي ثباتي

«ایــن تعیین، بر ایــن حقیقت تأکیــد مي کند که 
اقدامــات ایران از پایه و به صورت بنیادین با اقدامات 
دولت هاي دیگر متفاوت است»؛ این بخشي از بیانیه 

۱۹ فروردیــن ۱۳۹۸ دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور 
نســبتا جمهوری خواه آمریکا اســت که  در آن سپاه 
پاســداران انقالب اسالمي ایران را به عنوان سازمانی 

تروریستي اعالم مي کند.
روشن اســت که هدف تروریســت خواندن سپاه، 
تحت فشــار قراردادن دولت هاي همــراه و همکار 
با ایران اســت کــه دولت عراق از جمله آنهاســت. 
ایــران روابط راهبردي، سیاســي، امنیتي و اقتصادي 
ســطح باالیي (حــدود ۱۲ میلیــارد دالر) بــا عراق 
دارد. بــه همین دلیل روي کارآمــدن دولت همراه با 
آمریکا بــراي همکاري در اجراي تحریم هاي ترامپ، 
بــراي رهبران کاخ ســفید بســیار بااهمیــت بود. با 
ناکام مانــدن حمایــت کارگزاران منطقــه اي آمریکا 
در نخســت وزیري مجدد حیدر العبادي، آنها تالش 
مي کنند با افزایش فشــار بر دولــت بغداد، آنها را از 
همراهي با دولت ایران منصرف کنند یا الاقل جلوي 
افزایــش همکاري هــا را بگیرند.  در دیــدار تاریخي 
اسفند ۱۳۹۷، حسن روحاني، رئیس جمهور، از عراق 
که دستاوردهاي سیاســي و اقتصادي شایان توجهي 
داشــت، دو طرف در حالي که به خوبي مي دانســتند 

ترامپ به زودي سپاه را به عنوان سازمانی تروریستي 
اعــالم مي کند، بر گســترش، تنوع بخشــي و تعمیق 
روابط همه جانبه تأکید کردند. در بیانیه خبري دیدار 
تاریخي آیت اهللا العظمی سیســتاني، مرجع عالي قدر 
تشــیع با رئیس جمهور نیز همین نکته طالیي آمده 
است: «آقاي سیستاني از هرگونه اقدامي در راستاي 
تقویــت روابط عراق با همســایگان خود بر اســاس 

منافع طرفین استقبال نمودند».
آمریکا بــراي توجیه حضور نظامي، فضاســازي 
فــروش  افزایــش  و  خارجــي  سیاســت  بــراي 
تســلیحاتي اش، نیاز به بي ثباتي دارد. واضح اســت 
تروریستي اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
چــه آن را اقدامــي تبلیغاتي بدانیم، چه دســتوري 
براي افزایش فشــار بر ایران یا هردو گزاره، بخشــي 
از سیاســت کلي «بي ثباتي» ترامپ است. عراقي ها 
با تجربه ۱۶ساله کار مستقیم با آمریکایي ها، ارزیابي 
دقیقي از توان ایاالت متحــده دارند؛ به همین دلیل 
عادل عبدالمهدي، نخســت وزیر عراق در واکنش به 
تصمیم جنجالي ترامپ گفت: «این تصمیم مي تواند 

تأثیري منفي بر عراق و منطقه داشته باشد».

نگاهي به ۱۸ سال حضور مستقیم آمریکا در عراق و افغانستان
رابطه تهران- بغداد زیر سایه اقدام جدید آمریکا

تدوین: حسن على بخشى

در دیدار والیتی با رئیس کمیسیون سیاست 
خارجی سنای ایتالیا مطرح شد

ارسال کمک هاي بشردوستانه 
ایتالیا به سیل زدگان در آینده اي 

نزدیک
ایســنا: مشــاور مقام معظم رهبري در امور  �

بین الملــل  با ویتو روســاري پتروچلــي، رئیس 
کمیســیون سیاســت خارجي و مهاجرت سناي 
ایتالیا، دیدار کــرد و درباره مســائل منطقه اي و 
بین المللي و همچنین روابط فیمابین به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.
علي اکبر والیتي پس از این دیدار گفت: در این 
دیدار درباره روابط دوجانبه و توسعه همکاري ها 
بحث و تبــادل نظر انجام شــد و  روابط ایران و 
ایتالیا پس از انقالب روابط مســتحکم و ممتازي 
بوده و همان گونه که مقام هاي ایتالیایي نیز اعالم 
کرده اند این کشور مایل اســت روابط دوستانه و 
تاریخي خود را با ایــران ادامه دهد، ضمن آنکه 
بــا عنایت به مواضع بســیار نزدیکــي که درباره 
موضوعات منطقه اي دارند مي توانند رایزني ها را 

در این زمینه نیز با جدیت دنبال کنند.
او افــزود: هــر دو کشــور اعتقــاد دارند، در 
کشورهاي غرب آسیا و شــمال آفریقا مانند سایر 
کشــورهاي دنیــا، حق تعیین سرنوشــت باید در 
اختیار مردم باشد؛ بنابراین هر تصمیمي که مردم 
ســوریه، عراق، یمن، لبنان و لیبي مي گیرند براي 
هر دو کشــور محترم اســت، ضمن آنکه هر دو 
طرف مخالف دخالــت بیگانگان در امور داخلي 
کشــورهاي منطقه هســتند و دو طرف معتقدند 
باید در سیاســت هاي بین المللي قواعد سازمان 

ملل حاکم باشد.
والیتــي ضمن تقدیر از اقــدام ایتالیا در کمک 
به سیل زدگان تأکید کرد: حرکت نمادین ایتالیا در 
کمک به ســیل زدگان در ایران بیانگر دوستي دو 
کشور است و  امیدواریم روابط دو کشور روزبه روز 

افزایش یابد.
ویتو روســاري پتروچلي هم با ابراز خرسندي 
از مالقات با مشــاور مقام معظم رهبري در امور 
بین الملل و تأکید بر اینکه این دیدار به نمایندگي 
از سناي ایتالیا انجام شده است، گفت: این دیدار 
به نمایندگي از ســوي ســناي جمهوري ایتالیا با 
هدف تأکیــد بر مودت و همــکاري میان ایران و 
ایتالیا و دولت هاي دو کشور و تصریح بر دوستي 
مبتني بــر روابط و تعامالت هزاران ســاله انجام 

شده است.
او افــزود: دوســتي ما در زمینه هــا و مقاطع 
مختلف وجود دارد؛ به ویژه زماني که شاهد بروز 
بحران ســیل در ایران هســتیم و به آقاي والیتي 
اعالم کردم کــه به فاصله یــک روز،  کمک هاي 
انسان دوســتانه ایتالیا براي آسیب دیدگان از سیل 
به تهران خواهد رســید و این امر نشان مي دهد 
کشــور ایتالیا در شرایط دشــوار نیز در کنار ایران 

خواهد بود.

آغاز کار اجرای انتخابات مجلس 
در وزارت کشور

ایســنا: مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت:  �
کار برگزاری انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
در وزارت کشور آغاز شده است. از اردیبهشت  ماه 
اجرای مراحل انتخابات بر اســاس تقسیم بندی 

زمانی وزارت کشور آغاز می شود.
سیداســماعیل موســوی افــزود: هم زمان با 
دســتور وزیر کشــور برای آغاز اجرای انتخابات، 
مراحل  اجــرای  زمانــی  تقســیم بندی  جــدول 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای 
مجلس خبرگان رهبری به مجریان انتخابات در 
سراسر کشــور ابالغ می شود. در این تقسیم بندی 
زمانی تمام مراحــل انتخابات؛ از مرحله ثبت نام 
داوطلبان تا رأی گیری در روز ۲ اســفند، مشخص 

شده است.

خبر


