
از دس��تاوردهاي سفر ميش��ل عون به 
عربستان سعودي يك به يك رونمايي 
مي شود. نخستين سفر رييس جمهور لبنان به خارج از 
كشور پس از به دست گرفتن اين منصب روز چهارشنبه 
انجام گرفت و نخس��تين مقصد هم رياض بود و پس از 
آن دوحه، پايتخت قطر. بر اساس گزارش هاي رسيده از 
رياض، عربستان و لبنان بر انجام مذاكرات درباره از سر 
گرفتن ارايه بسته كمك هاي نظامي به ارتش لبنان به 
ارزش سه ميليارد دالر كه در فوريه لغو شده بود، توافق 
كردند. گفته مي شود كه ميشل عون با ملك سلمان بن 
عبدالعزيز، پادشاه عربستان درباره پايان لغو اين كمك 
مذاكره كرد. منابع لبناني مي گويند كه تغيير عملي در 
نگاه عربستان به اين قرارداد صورت گرفته است اما زمان 
اجراي اين تغيير نگاه مشخص نيست. به گفته يك منبع 
لبناني، محمد بن سلمان، وزير دفاع عربستان با همتاي 
لبناني خود در زمينه لغو اين مس��اله و تالش در زمينه 
اجرايي كردن مجدد آن مذاكره كرده است. عربستان 
فوريه كمك هاي نظامي خود ب��ه ارتش لبنان را كه به 
ارزش سه ميليارد دالر بود در واكنش به مواضع حمايتي 
بيروت از حزب اهلل لبنان لغو كرده بود. اين در حالي است 
كه رياض خود از گروه هاي مخالف مسلح سوريه كه با 
نظام بشار اسد و نيروهاي حزب اهلل در سوريه مي جنگند، 
حمايت مي كند. اين برنامه كمك هاي عربستان شامل 
ارايه س��الح و تجهيزات نظامي فرانسوي شامل تانك، 
هليكوپتر و س��الح هاي توپخانه اي ب��ه ارتش لبنان به 
ارزش ۲/۲ ميليارد يورو اس��ت. نخستين سري از اين 
كمك ها آوريل ۲۰۱۵ تحويل داده ش��د كه شامل ۴۸ 
موشك فرانسوي از نوع ميالن بود. از سوي ديگر برخي 
منابع به الميادين گفتند كه ملك سلمان دستوري در 
زمينه از س��رگيري ارايه كمك ه��اي نظامي به ارتش 
لبنان صادر نكرده است و تنها به وزيران سعودي دستور 
داده درخواس��ت هاي لبناني را بررس��ي كنند. ميشل 
عون در رياض در گفت وگو با روزنامه س��عودي الشرق 
االوس��ط چاپ لندن و رياض در پاسخ به اين سوال كه 
آيا روابط با ايران مانع لبنان براي ارتباط با دنياي عرب 
است، گفت كه اين رابطه مانعي در خود ندارد. نكته اي 
را نبايد ناديده گرف��ت و آن كمك ايران به حزب اهلل در 
چارچوب سياست حمايت از مقاومت است. اين كمك 
به چيزي تبديل ش��ده كه جنگ با تروريسم در سوريه 
ناميده مي شود و شايد اين مساله تا زماني ادامه يابد كه 

ما پايان آن را نمي دانيم. 
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خداحافظي اوباما
نشانه هاي اختالف پيش از رييس جمهور امريكا آخرين سخنراني خود را ايراد كرد

نشست آستانه نمايان مي شود 
گروه جهان|  امريكا  اندك اندك نظرات 
خود درباره مذاكرات سوري در پايتخت 
قزاقستان )آس��تانه( را علني مي كند. در تازه ترين اين 
اتفاق ها، وزارت خارجه اين كش��ور خواستار مشاركت 
كردهاي س��وريه در نشس��ت مذاكرات سوريه در شهر 
آستانه شد. مارك تونر، سخنگوي وزارت خارجه امريكا 
در نشس��ت خبري خود اعالم كرد ك��ه »بايد اتحاديه 
دموكراتيك كردهاي سوريه در ميز گفت وگوهاي آستانه 
براي دستيابي به راه حلي بلندمدت براي بحران سوريه 
جايگاهي داشته باش��د.«وي در ادامه سخنانش تاكيد 
كرد كشورش معتقد است تنها راه حل براي جلوگيري 
از جنگ در سوريه حمايت از تالش هايي است كه تحت 
نظارت سازمان ملل براي ايجاد اين راه حل در اين كشور 
صورت مي گيرد. سخنگوي وزارت خارجه امريكا در اين 
نشست خبري مدعي شد كه كشورش هيچ گونه حمايت 
تسليحاتي از شبه نظاميان كرد در سوريه نداشته است. 
اين اظهارات مقام امريكايي در حالي مطرح مي شود كه 
بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، نشست آستانه 
احتماال روز ۲3 ژانويه برگزار خواهد شد. تركيه كه يكي از 
سه امضاكننده بيانيه مسكو است و در شكل گيري آتش 
بس اخير نيز نقش داشته پيش از اين مخالفت خود را با 
حضور برخي جريان هاي كردي اعالم كرده بود. اخيرا 
نيز نعمان كورتولموش، معاون نخست وزير تركيه اعالم 
كرد كه اين كشور با مشاركت شبه نظاميان كردي كه 

آنها را تروريست مي داند، مخالف است. 
بيم و اميدهاي يك نشست 

از س��وي ديگر نماينده دايم روس��يه در س��ازمان ملل 
در واكن��ش به اظهارات اخير نماين��ده انگليس در اين 
س��ازمان بر موفقيت آميز بودن مذاكرات آستانه تاكيد 
كرد. به گزارش ايس��نا، روزنام��ه فرامنطقه اي القدس 
العربي، ويتالي چوركين،  نماينده دايم روسيه در سازمان 
ملل گفت: موضوعات بحث در مذاكرات آتي آستانه ميان 
مخالفان س��وري و دمش��ق در مورد تقويت آتش بس و 
حركت در مسير سياسي خواهد بود. چوركين در واكنش 
به اظهارات متئو ريكرافت، نماينده انگليس در سازمان 
ملل كه گفته بود لندن نسبت به توافقنامه آتش بسي كه 
با ميانجيگري روسيه و تركيه حاصل شد، ترديد دارد، 
 با انتقاد شديد از اين اظهارات تاكيد كرد كه ديدارها در 
آس��تانه مرحله مهمي در روند س��ازش سياسي است. 
نماينده انگليس در سازمان ملل ضمن ابراز نگراني نسبت 
به موارد نقض آتش بس در سوريه نسبت به موفقيت آميز 
بودن مذاكرات آستانه در حل مسائل مربوط به آغاز حل 
سياسي بحران سوريه ابراز ترديد و تاكيد كرد: نياز است 
اين روند با نظارت سازمان ملل از سر گرفته شود. ويتالي 
چوركين در مصاحبه اختصاصي با روزنامه ايزوستياي 
روسيه گفت: كار شوراي امنيت در مورد سوريه هيچگاه 
آسان نبوده است. برخي اعضاي شوراي امنيت به جاي 
تالش ب��راي برقراري صلح در س��وريه همچنان در آن 
آتش اف��روزي مي كنن��د. همزمان ويتال��ي نائومكين، 
مشاور استفان دي ميس��تورا، فرستاده سازمان ملل به 
سوريه گفت: مذاكرات آستانه بدون مشاركت مخالفان 
سوريه نمي تواند راه حلي سياسي به همراه داشته باشد. 
ماموريت اصلي مذاكرات آس��تانه حل مسائل امنيتي و 
نظامي و تثبيت آتش بس با هدف آماده سازي فضا براي 
مذاكرات آتي ژنو اس��ت. عصر روز سه شنبه گروه هاي 
مخالف سوريه در آنكارا نشستي با نمايندگان دو طرف 
تركيه و روسيه جهت بررسي مقدمات نشست بزرگ روز 
)چهارش��نبه( در آنكارا برگزار كردند. در نشست امروز 
چهره هايي از مخالفان س��وري و نمايندگان گروه هاي 
مسلح كه در نشست هاي قبلي با تركيه و روسيه شركت 
نكرده بودند، حضور دارند و قرار اس��ت در نشست امروز 
مساله آتش بس با دولت سوريه و تشكيل هياتي كه در 

مذاكرات صلح آستانه شركت مي كند، بررسي شود. 
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اسالمي به »ساف«
 كشف مواد شيميايي ساخت عربستان در حلب

در حال��ي كه اروپا به ش��دت نگ��ران نزديكي روابط 
ميان روسيه  و اياالت متحده در دولت دونالد ترامپ 
است و بس��يار نگران هستند كه امريكا پشت اروپا را 
در بح��ران اوكراين خالي بگذارد، با ارس��ال نامه اي 
التماس گون��ه از رهبران س��ابق و فع��االن طرفدار 
دموكراس��ي به دونالد ترامپ در خواس��ت كردند تا 
در برابر روسيه در بحث اوكراين و كريمه ايستادگي 
كند. اين نامه را رييس جمهور بلغارس��تان به همراه 
شانزده تن از مقامات سابق ديگر نوشته است. در اين 
نامه كه به امضاي روزن پليفنليف، رييس جمهوري 
كنوني بلغارستان و ۱6 تن از مقام هاي سابق اروپايي 
رس��يده آمده اس��ت: ما به عنوان متحدان ش��ما كه 
الزام هاي معاهده اي با ش��ما داري��م، از امريكايي ها 
در دول��ت و كنگره جديد امري��كا مي خواهيم كه در 
دفاع از منافع و اهداف مش��ترك شامل صلح، قدرت 
»آتالنتي��ك« و آزادي، ما ثابت قدم باش��يد. ترايان 
باسيسكو، رييس جمهوري س��ابق روماني، توماس 
هندريك ايلوس، رييس جمهوري س��ابق استوني، 
وايرا ويكه فرايبرگا، رييس جمهوري س��ابق لتوني و 
كارل، بيلت، وزير امور خارجه سابق استوني از جمله 
ديگر امضا كنندگان نامه به ترامپ هستند. در اين نامه 
تاكيد شده كه از انتخاب ترامپ استقبال مي كنند و 
مشتاق همكاري با دولت جديد امريكا براي تقويت دو 
سوي آتالنتيك هستند. نويسندگان نامه در عين حال 
هشدار دادند كه چنانچه ترامپ بخواهد مسير ديگري 
برود و با پوتين همدس��ت شود، اين اقدام پيامدهاي 

منفي بسياري براي اروپا و امريكا خواهد داشت. 
روسيه اطالعاتي در دست ندارد

»ديميتري پسكوف«، سخنگوي كاخ كرملين ديروز 
چهارش��نبه اعالم كرد، ادعاهاي اخير مبني بر اينكه 
روسيه يك سري اطالعات افشاگرانه درباره هيالري 
كلينتون و دونالد ترامپ در اختيار دارد، كامال جعلي 
اس��ت. پس��كوف تاكيد كرد، كرملين هيچ اطالعات 
افش��اگرانه اي در اختيار ندارد و در كل نيز مس��كو به 
هيچ عنوان در عمليات جم��ع آوري چنين اطالعاتي 

مشاركت نمي كند. 
وي در ادامه گفت، ادعاهاي مطرح شده درباره اينكه 
جامعه اطالعاتي روسيه چنين اطالعات افشاگرانه اي 
درباره رييس جمهور منتخ��ب امريكا در اختيار دارد 
»تالش ديگري براي تخري��ب روابط دوجانبه« ميان 
مس��كو و واشنگتن اس��ت. س��خنگوي كاخ كرملين 
تاكيد كرد: »اين تالشي مشخص براي تخريب روابط 
دوجانبه است. كيفيت نس��خه عمومي گزارش هاي 
قبل��ي و اي��ن ادعاهاي جديد، قابل مقايس��ه اس��ت. 
داستاني كه به آن »داس��تان عامه  پسند« مي گويند 
و قطعا ما نيز بايد با آن با همان حالت ش��وخي و طنز 
برخورد كنيم«. روز سه ش��نبه رس��انه هاي امريكايي 
گزارش كردند كه مقامات جامعه اطالعاتي امريكا در 
گزارش هاي خ��ود به دونالد ترامپ به وي گفته اند كه 
برخي ماموران اطالعاتي روسيه اطالعاتي افشاگرانه 
درباره فعاليت هاي اقتصادي و شخصي وي در اختيار 
دارن��د. ترامپ نيز پيش تر اين خبر را كه توس��ط يك 

رسانه امريكايي منتشر شده بود، دروغ خواند. 

چهره ها- خبرها  

 جدايي ناپذيري روسيه 
از ترامپ

سرخط خبرها گزارش روز امريكا

 Reuters

 اوباما 9 روزه 
جهان را نابود 

مي كند
ماريا زاخارووا، سخنگوي 
وزارت خارج�ه روس�يه 
در  خ�ود  صفح�ه  در 
فيس بوك نوش�ت: ما هر 
روز خبرهاي�ي درب�اره 
تحريم هاي جديد امريكا 
عليه روسيه و مجهز كردن 
افراد مسلح در سوريه به 
س�امانه هاي دفاع هوايي 
مي خوانيم. اين اقدامات 
امريكا كام�ال »بي فايده« 
هس�تند و حتي اقدامات 
تمام�ي  در  زيان ب�اري 
سياس�ت  زمينه ه�اي 
حس�اب  ب�ه  خارج�ه 
اف�زود:  وي  مي آين�د. 
خداوند جهان را در هفت 
روز خل�ق ك�رد و باراك 
رييس جمه�ور  اوبام�ا، 
امري�كا آن را ظ�رف ۹ 
روز )زم�ان باقيمان�ده از 
رياس�ت جمهوري اوباما( 

نابود مي كند.  هشت سال رياست جمهوري 
ب��اراك اوباما، ب��ه روزهاي 
پاياني خود نزديك مي ش��ود، تنها هش��ت 
روز ديگر به خداحافظي باراك اوباما از كاخ 
سفيد باقي مانده و شمارش معكوس براي 
پايان باراك اوباما آغاز شده است. باراك اوباما 
سه شنبه شب به وقت اياالت متحده و بامداد 
چهارشنبه به وقت تهران، در جمع هواداران 
خود در ش��يكاگو حاضر ش��د تا سخنراني 
خداحافظي را خطاب به مردم اياالت متحده 
و طرفداران خود ايراد كند. سخنراني اي كه 
در دقايقي احساسي، در دقايقي پرشور و در 
دقايقي ناراحت كننده بود. سخنراني اي كه 
شايد گريه تعداد زيادي از حاضران در سالن 
و حتي شخص رييس جمهور را نيز درآورد 
و با شعار »بله؛ ما مي توانيم« كه اوباما دوره 
رياست جمهوري خود را آغاز كرد، سخنراني 
خود را به پايان رس��اند. حتي واكنش ها به 
سخنراني اوباما نيز يكسان نبود، يك روزنامه 
كنيايي در توصيف اوباما مي نويسد»خوش 
آمدي قهرمان« و يك رس��انه اسراييلي در 
مقاله اي باراك اوباما را بدترين رييس جمهور 

تاريخ اياالت متحده مي خواند. 
اما سخنراني اوباما هرچه بود، خداحافظي 
متفاوت با ه��واداران ب��ود. وي از عملكرد 
هشت س��اله خود در كاخ سفيد دفاع كرد، 
از چالش هاي اين س��ال ها گف��ت و تاكيد 
كرد كه همه ما بايد به دموكراس��ي احترام 
بگذاري��م و براي ب��اوري كه داري��م مبارزه 
كنيم. س��خنراني اي كه در بخشي از آن به 
دونالد ترامپ كنايه زد و در حالي كاخ سفيد 
را ترك مي كند كه در ميان روساي جمهور 
امريكا هنگام ترك كاخ س��فيد از باالترين 
محبوبيت در ميان مردم برخوردار است و در 

طرف مقابل، دونالد ترامپ در حالي وارد كاخ 
سفيد مي ش��ود كه در آماري دلسرد كننده 
از پايين ترين محبوبيت در ميان روس��اي 
جمهور منتخب هنگام ورود به كاخ سفيد 
برخوردار اس��ت. در آخرين نظرسنجي كه 
صورت گرفته ب��اراك اوباما ب��ا ۵7 درصد 

محبوبيت كاخ سفيد را ترك خواهد كرد. 
گفتني است به طور معمول روساي جمهور 
سخنراني هاي پاياني خود را در كاخ سفيد 
انجام مي دهند كه دو رييس جمهور پيشين، 
بيل كلينتون و ج��ورج بوش اينكار را انجام 
دادند ولي ش��ايد باراك اوباما س��عي كرد، 
دوره رياس��ت جمهوري خود را در جايي به 
پايان برس��اند كه از آن زندگي خود را آغاز 
كرده است. او در سخنراني خود گفت: وقتي 
من به شهر شيكاگو نقل مكان كردم در دهه 
بيس��ت س��الگي خود بودم. در آن زمان در 
جس��ت وجوي يافتن خود بودم و هنوز هم 

اين تالشم ادامه دارد. 
اما از دي��دگاه اكثر رس��انه هاي امريكايي 
ب��اراك اوباما يك��ي از ب��ه يادماندني ترين 
سخنراني هاي پاياني روساي جمهور اياالت 
متحده را انجام داده اس��ت. اما به طور كلي 
محور سخنراني باراك اوباما به هشت بخش 
عمده تقس��يم مي ش��ود كه در ادامه به آن 

مي پردازيم: 
دفاع از دستاوردها

در طول سخنراني اوباما مهم ترين بحثي كه 
در اين ميان مطرح شد دفاع از دستاوردهايي 
بود ك��ه ب��اراك اوباما ب��ه آن دس��ت پيدا 
كرد. زماني ك��ه باراك اوبام��ا در خصوص 
پيروزي هاي ديپلماتيك خود در خصوص 
كوبا و اي��ران و همچنين اقدامات اقتصادي 
بيان كرد با بيش��ترين تش��ويق هواداران 
مواجه ش��د. او در اين سخنراني به وضوح از 
دس��تاوردهاي خود در اين موضوع ها دفاع 

كرد اما ابراز نگراني كرد كه اين دستاوردها 
ممكن است در دوره رياست جمهوري رقيب 

او از بين برود. 
اوباما خطاب به مردمي كه براي ش��نيدن 
سخنان وي گرد آمده بودند، گفت: به شما 
گفتم ما ب��ا ركوداقتصادي مواجهيم و آن را 
بر طرف خواهيم كرد، گفتم روابط با كوبا را 
بر قرار خواهيم كرد، گفتم برنامۀ هسته اي 
اي��ران را متوقف خواهيم كرد و گفتم عامل 
يازده سپتامبر را خواهيم گرفت و ما تمامي 

اينها را انجام داديم. 
وي اف��زود: »ما ده ه��ا هزار تروريس��ت از 
جمله اس��امه بن الدن را كشته ايم. ائتالف 
جهاني اي كه ما عليه داعش رهبري مي كنيم 
رهبران آنها را ناب��ود كرده و حدود نيمي از 
سرزمين هاي تحت كنترل آنها را پس گرفته 
است. داعش نابود خواهد شد و هر كسي كه 
امريكا را تهديد مي كند، هيچگاه احساس 
امنيت نخواهد كرد. به همه نيروهاي نظامي 
امريكا مي گويم كه فرمانده كل شما بودن، 

افتخار كل زندگي من است.«
باراك اوباما همچنين زماني كه در خصوص 
طرح خدمات درماني »اوباماكر« سخن گفت 
به ش��دت از آن دفاع كرد و گفت اين برنامه 
بيش از بيس��ت ميليون شهروند امريكايي 
كه تحت پوشش بيمه قرار نداشتند را تحت 
پوش��ش قرار داد و اگر ف��رد ديگري طرح 
مق��رون به صرفه ت��ري دارد، ارايه دهد من 

قطعا از آن حمايت خواهم كرد. 
تعهد اوباما به شكست ترامپيسم

هرچن��د ب��اراك اوبام��ا در مباحث خود 
س��عي كرد از اش��اره مس��تقيم به دونالد 
ترام��پ خودداري كند اما ب��ا صراحت در 
خصوص يك مبارزه جدي سياسي در برابر 
ايدئولوژي اي كه تحت تاثير دونالد ترامپ 
به وجود آمده، سخن گفت و هرچند گفت 

كه از رييس جمهور حمايت مي كند اما در 
برابر تفكرات به وجود آمده مبارزه خواهد 
كرد. اوباما در اين سخنراني روشن كرد كه 
هرگونه تبعيض عليه مسلمانان و مهاجران 
را تحم��ل نخواه��د ك��رد. او همچنين با 
هرگون��ه تالش ب��راي تقس��يم امريكا به 
خطوط نژادي، جنسيت، تمايالت جنسي 
يا طبقه اقتصادي مخالف بوده و از طريق 
تظاهرات مسالمت آميز در برابر اين جريان 

خواهد ايستاد. 
تهديد عمده دموكراسي

هرچند باراك اوباما سعي كرد در سخنراني 
خود ت��ا ح��د زي��ادي خوش بينانه عمل 
كند، اما او در س��خنان خود به تهديداتي 
ك��ه كش��ور و دموكراس��ي ب��ا آن مواجه 
است و اتحاد كش��ور را به خطر مي اندازد 
اش��اره كرد. او در مواردي به ش��كاف هاي 
طبقات��ي اقتص��ادي و همچني��ن نژادي 
اش��اره ك��رد. اوباما رفع اين مش��كالت را 
مس��تلزم اتحاد و دست به دست هم دادن 
تمامي مردم دانست. اوباما تاكيد كرد كه 
دموكراس��ي ما جواب نخواه��د داد مگر 
اينك��ه براي همه فرص��ت اقتصادي مهيا 
كنيم. باراك اوباما همچنين گفت: جهان 
در ۱۰ روز آينده ش��اهد يكي از مهم ترين 
نش��انه هاي دموكراس��ي ما خواه��د بود. 
انتقال قدرت از ي��ك رييس جمهوري كه 
به ط��ور دموكراتيك و آزاد انتخاب ش��ده 
است به يك رييس جمهور منتخب ديگر 
به صورت مسالمت آميز انجام خواهد شد. 
وي افزود: دموكراسي مستلزم اين نيست 
كه همه يكپارچه و يك شكل و هم عقيده 
باش��ند. بنيانگ��ذاران اين كش��ور با هم 
اختالف داشتند، ولي در نهايت با يكديگر 
مصالحه كردند. آنها انتظار دارند كه ما نيز 

چنين كنيم. 
نمي توانيم بي تفاوت باشيم

اوبام��ا در حالي كه به تمام��ي نظاميان، 
ديپلمات ه��ا و مجري��ان قان��ون ب��راي 
جلوگي��ري از هرگونه حمل��ه خارجي به 
خاك امريكا در زم��ان تصدي خود اداي 
احترام كرد اما در عين حال اعتراف كرد در 
كشوري كه در آن ممكن است دموكراسي 
گاهي ترسناك باشد كار براي انجام، بسيار 
اس��ت. وي بدون اش��اره به نام ترامپ در 
خصوص برخي ش��عارهاي او در خصوص 
سياس��ت خارجي گفت: ما نمي توانيم از 
دعواه��اي جهاني، دموكراس��ي و حقوق 
بشر، حقوق زنان و دگر باش هاي جنسي 
بي تفاوت باش��يم و بايد ب��راي آنها تالش 
كنيم. مهم نيس��ت كه چقدر تالش هاي 
ما ناقص باش��د و در اين بين مصلحت ها 
موجب ناديده گرفتن اين ارزش ها شود. 
اوباما در اين سخنراني به روسيه نيز اشاره 
كرد و گفت: »بياييد هوش��يار باش��يم و 
نترسيم. كشورهايي نظير روسيه و چين 
نمي توانن��د مانع از اثرگذاري و نفوذ ما در 
جهان شوند مگر اينكه ما به كشور ديگري 
تبديل شويم و از دموكراسي خود هزينه 
كنيم و بر سر آن سازش كنيم و به كشور 
قلدري تبديل ش��ويم كه به كش��ورهاي 

كوچك تر زور مي گويد.«

ادامه اميد و فشار به قانونگذاران
رييس جمهور در سخنراني خود به سورپرايز 
نتيجه انتخابات اشاره كرد اما در اين بين به 
توانايي براي تغيير اي��ن روند تاكيد كرد. او 
در س��خنراني خود تصريح كرد، كه گاهي 
شما برنده مي ش��ويد و گاهي اوقات نتيجه 
را مي بازي��د. با اين حال اوبام��ا عنوان كرد 
كه يك خطر عم��ده وج��ود دارد و آن هم 
نااميدي از يك فرآيند اس��ت. او اما در ادامه 
خط��اب به ه��واداران خود گف��ت: انرژي، 
ايمان و الهام بخش��ي خود را در راه امريكا 
و امريكايي ها صرف كنيد. كه من معتقدم 

موفق خواهيد شد. 
تالش براي صحبت با يكديگر

در يكي از بخش هاي ش��وخي و كنايه آميز 
باراك اوباما در س��خنراني س��ه شنبه شب 
گفت: اگر ش��ما از جروبحث با غريبه ها در 
اينترنت خسته هستيد سعي كنيد با يكديگر 
در زندگي واقعي صحبت كنيد. موضوعي كه 
در ابعادي بزرگ تر نمايان كرد كه اگر دوباره 
و دوباره نامزد رييس جمهوري مي شد نيز به 
آن از جمله مواردي كه ممكن است امريكاي 

متحد را تقسيم كند. 
اوباما تاكيد كرد: رييس جمهور شدن تنها 
معطوف به گوش دادن اخبار و صرف زمان 
براي مشاوره و مالقات با شخصيت ها نيست 
كه اين موضوع شبيه داستان »كشتن مرغ 
مقلد اس��ت«. هيچ كس را نمي توان واقعا 
درك كرد تا زماني كه جا پاي او بگذاريد و در 

موقعيت او قرار بگيريد. 
اعتقاد اوباما به جوانان

اوباما خوش بيني بس��يار فراواني به جوانان 
در اين سخنراني نش��ان داد. او گفت: نسل 
آينده را در هرجاي كش��ور رفتم، ديدم كه 
بدون خودخواهي، بسيار دوستانه، خالق و 
وطن پرست هستند. او تاكيد كرد كه تغيير 
ثابت اس��ت و چيزي براي ترس نيست، اما 
بايد س��خت تالش كرد تا دموكراسي را به 
س��وي جلو پيش برد. من باور دارم كه اين 
ت��الش نتيج��ه خواه��د داد و در آينده در 

دستاني خوب قرار خواهد گرفت. 
تشكر از خانواده و معاون اول

اوبام��ا در بخ��ش پاياني س��خنراني خود 
اشاره اي احساس��ي به همسر خود داشت، 
وقتي باراك اوباما نام ميش��ل اوباما را آورد 
همگي بلند ش��دند و او را تشويق كردند و 
همچنين از ماليا و ساش��ا دختران خود كه 
افتخاري براي خانواده خواند تش��كر كرد. 
زماني كه اوباما در خصوص ميشل اوباما و 
خانواده حرف مي زد نتوانست جلوي گريه 
خود را بگيرد و حتي دخت��ر او كه در كنار 
مادر نشسته بود نيز متاثر شد و گريه كرد. او 
در ادامه از جو بايدن، معاون اول خود تشكر 
كرد و او را برادر خواند كه او نيز با تش��ويق 
حاضران همراه ش��د. اوبام��ا در پايان يك 
شيطنت كرد و با شعار »بله ما مي توانيم« 
كه انتخابات را شروع كرد سخنراني خود را 
به پايان رس��اند كه به شدت هواداران خود 
را در اين بين تحت تاثير قرار داد كه نشان 
داد قصد دارد به عنوان يك شهروند عادي 
پس از رياس��ت جمهوري در كنار مردم به 

زندگي بپردازد. 

ميثم سليماني 

آخري��ن رايزني ه��اي معاونان و 
مدي��ران سياس��ي اي��ران و ۵+۱ 
ت��ا پي��ش از روي كار آم��دن دونال��د ترام��پ، 
رييس جمهور منتخب اي��االت متحده در وين به 
كار خود پايان داد. نشست هاي مديران سياسي و 
معاونان در دو روز متوالي در قالب رايزني هاي دو و 
چندجانبه صورت گرفت. سه ساعت و نيم نشست 
معاونان و مديران سياسي ۱+۵ به انتشار بيانيه اي 

منتهي شد. در اين بيانيه آمده بود: 
»كميس��يون مش��ترك مش��خصا براي بررسي 
نگراني هاي مطروحه از سوي ايران طي نامه مورخ 
۱6 دسامبر جناب آقاي ظريف، وزير امور خارجه 
ايران خط��اب به خانم موگرين��ي، نماينده عالي 
اتحاديه اروپا، به عنوان هماهنگ كننده كميسيون 
مش��ترك، تشكيل ش��د. طبق درخواست ايران، 
قبل از نشس��ت كميسيون مشترك يك نشست 
گروه كاري رفع تحريم ها نيز در سطح كارشناسي 
تش��كيل گرديد. كليه طرف ه��اي برجام مجددا 
بر تعهد قاطع خود به ت��داوم اجراي كامل و موثر 
برجام تصريح كردند. كميسيون مشترك ضمن 
تاكيد مج��دد بر اهميت تعه��دات مرتبط با رفع 
تحريم ها وفق برجام، به وي��ژه در ارتباط با قانون 
ايسا، تضمين هاي ارايه شده توسط اياالت متحده 
را مبني بر اينكه تمديد قانون تحريم هاي ايران به 
هيچ عنوان تاثيري بر فرآيند رفع تحريم  هايي كه 
ايران طبق برجام از آنها بهره مند مي شود نداشته 
و به هيچ روي محدوديتي براي شركت ها از حيث 
انجام مراودات بازرگاني با ايران ايجاد نخواهد كرد، 
مورد توجه قرار داد. كميسيون مشترك همچنين 
تعهدات طرف هاي برجام مبني بر رفع تحريم ها 
به صورت مس��تمر به ويژه طبق بند ۲۱ برجام را 

مجددا مورد تاكيد قرار داد. 
برگزاري آخرين كميسيون مش��ترك در حالي 
برگزار شد كه اصلي ترين پرونده روي ميز، تمديد 
قانون تحريم هاي ايران موسوم به ايسا بود. قانوني 
ك��ه ايران مي گوي��د تمديد آن با توج��ه به پايان 
رسيدن زمان قانوني اش كه س��ال ۲۰۱6 بوده به 
معناي تحميل تحريم جديد است و امريكايي ها 
آن را حركت نماديني مي خوانند كه جنبه اجرايي 
ن��دارد. در حالي كه تفس��يرهاي امريكا و س��اير 

كش��ورهاي حاضر در گعده ۱+۵ درباره تاثيرات 
اجرايي تمديد قانون ايس��ا به ه��م نزديك بود اما 
كميس��يون مش��ترك روز سه ش��نبه در وين به 

درخواست ايران تشكيل شد. 
 تاكيد بر اجراي كامل بدون پيش شرط 

و موفقيت آميز برجام 
مجيد تخت روانچي، معاون اروپا و امريكاي وزارت 
امور خارج��ه و مذاكره كننده ارش��د ايراني پس 
از پايان اين نشس��ت به خبرنگاران گفت: جلسه 
اخير كميس��يون مش��ترك به درخواست ايران 
تشكيل شده بود و اين نخستين جلسه اي بود كه 
به درخواست يك عضو براي رسيدگي به شكايت 
ايران تشكيل شد. روز دوشنبه در سطح دوجانبه 
با هيات كارشناسي امريكا جلسه داشتيم و بعد از 
آن جلسه كميته تحريم برگزار شد كه هر دو اين 
جلسات براساس متن برجام است كه در صورت 
برخورد به مش��كل اين روند بايد طي ش��ود. روز 
سه شنبه نيز جلس��ه طوالني و مفيدي در حدود 
سه ساعت و نيم داشتيم كه قسمت عمده جلسه 
در مورد بدعهدي هاي امريكا در اجراي برجام بود. 
به ويژه در مورد قانون اخير ايسا بحث هاي مفصلي 
داشتيم و به وضوح تشريح كرديم كه بر چه مبنايي 
ما اين ادعا را داريم كه امريكا تعهدات خود را نقض 
كرده اس��ت و بدعهدي نس��بت به اجراي برجام 
داشته اس��ت. بحث حقوقي خيلي دقيقي را ارايه 
كرديم و در مجموع فضاي جلس��ه فضاي خوب 
و مثبتي بود و ش��ركت كنندگان تاكيد داش��تند 
ك��ه بايد همه اعضا به تعه��دات خود عمل كنند. 
هيات امريكايي ادعا داشت كه آنها در عمل اجازه 
نمي دهند كه تعهدات شان انجام نشود و با استفاده 
از اختياراتي كه رييس جمهور امريكا دارد، جلوي 

اثرگذاري ايسا را مي گيرند. 
وي با بيان اينكه از ديد ما نفس تصويب ايسا مغاير 
برجام اس��ت، گفت: در اين زمينه بحثي طوالني  
شد و تمام اعضا تاكيد داشتند كه از هر حركتي كه 
موجب عدم انجام تعهدات كشورها شود جلوگيري 
شود و در اين زمينه تاكيد داشتند كه بايد به سمت 
اجراي كامل و ب��دون پيش ش��رط برجام رفت. 
جمع بندي جلسات اين بود كه تاكيد كرديم قابل 
قبول نيس��ت اعضاي ۱+۵ تعهدات خود را عملي 
نكنند. در جلس��ه روز سه ش��نبه اعضاي جلسه 
كميسيون مشترك برجام بر اجراي كامل بدون 

پيش ش��رط و موفقيت آميز برجام تاكيد كردند. 
امريكايي ها در جلس��ه تاكيد كردن��د اقدام هاي 
الزم را براي بي اثر شدن ايسا در عمل انجام دهند. 

پيام واحد كميسيون به امريكا 
رويترز نخستين رس��انه خارجي بود كه گزارش 
خبري درباره اين نشست را منتشر كرد؛ گزارشي 
كه تا حد بسياري نگاه مغرضانه اي به نتيجه داشت. 
در بخش هاي نخستين اين گزارش آمده است كه 
ايران تصميم گرفت تنش با امريكا بر س��ر تمديد 
قانون تحريم ه��اي ايران را ادامه ندهد. جمهوري 
اسالمي ايران پيش از اين اعالم كرده بود كه تمديد 
قانون تحريم هاي ايران، نقض برجام است. با اين 
همه عباس عراقچي، مذاكره كننده ايراني درباره 
نتيجه نشست هاي روز گذشته گفت: در اين جلسه 
ما نگراني خود را از تمديد قانون تحريم هاي ايران 
اعالم كرديم و تاكيد كرديم كه اين تمديد به معناي 
بازتوليد دوباره يك تحريم ديگر است. كميسيون 
مشترك نيز نگراني ايران را جدي گرفت و درباره 

آن بحث هاي بسياري كرديم. 
زماني كه از مذاكره كننده ايراني سوال شد كه آيا 
ايران قصد دارد اين نقض را به شكل جدي تري و 
آن گونه كه مكانيس��م آن در برجام تعيين شده 
پيگيري كند، وي پاس��خ منفي داد. تمديد قانون 
تحريم هاي ايران ابتدا در كنگره صورت گرفت و 
پس از آن هم در ماه دس��امبر در حالي كه باراك 
اوباما آن را امضا نكرد به شكل اتوماتيك به قانون 
بدل ش��د؛ قانوني كه عمر تازه آن ۱۰ سال اعالم 
شده است. امريكا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت 
در نتيجه مذاكرات هس��ته اي ايران و ۱+۵، تمام 
تحريم ه��اي هس��ته اي را برداش��ته اند و طرف 
امريكايي ادعا مي كند كه اين قانون ايسا نيز اجرايي 
نخواهد شد و عمال تاثيري بر روند لغو تحريم هاي 

هسته اي ايران ندارد. 
رويترز در بخش ديگري از گزارش خود نوش��ته 
است: نشست كميسيون مشترك برجام ۱۰ روز 
قبل از آنكه دونالد ترامپ، به كاخ س��فيد برس��د، 
برگزار شد. در فضاي ابهامي كه هيچ كس نمي داند 
رييس جمه��ور جديد با آن مي��زان از مخالفتش 
با مذاكرات هس��ته اي ايران باالخره با برجام چه 

خواهد كرد؟ 
از عمر برجام 9 سال باقي مانده است و هيچ كس 
نمي داند كه اگ��ر در دوره ترامپ ايران و امريكا 

به چني��ن اختالفي مانن��د تغيي��ر در تعبير از 
برجام برخورد كنند، واش��نگتن چه برخوردي 
از خود نش��ان خواهد داد؟ گفته مي ش��ود كه 
دولت باراك اوباما و ش��خص جان كري در اين 
م��دت تمام تالش خ��ود را ب��ه كار گرفته اند تا 
اجراي بي دردس��ر برجام حداقل در ش��ش ماه 
نخس��ت را تضمين كنند. به عنوان نمونه جان 
كري، وزير امور خارجه امريكا در ماه دس��امبر 
اع��الم كرد كه وي مجددا فرم��ان معلق ماندن 
برخي تحريم هاي ايران را كه بر اس��اس برجام 
مسووليت بي اثر كردن آنها بر عهده دولت امريكا 
است، صادر كرده است. عالوه بر اين برخي منابع 
آگاه مي گويند كه اين كار دوباره در واپسين روز 
حضور جان كري در كاخ س��فيد تكرار خواهد 
ش��د تا بدين وس��يله براي چندماه نخست كار 
دولت تازه نفس ترامپ به برجام نرس��د. رويترز 
به نقل از عراقچي مي نويسد: تداوم بي اثركردن 
تحريم هاي ايران از س��وي امريكا يك ضرورت 
اس��ت و در غير اين صورت نقض فاحش برجام 
از سوي امريكا محسوب خواهد شد. اين رسانه 
انگليس��ي به نقل از س��فير روس��يه در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي مستقر در وين مي نويسد: 
تمديد قانون تحريم هاي ايران مطلوب نبود اما 
به هرحال اتفاقي اس��ت كه افت��اده و بايد با آن 
معقوالنه برخورد شود. ديدگاه مشترك در ميان 
تمام كش��ورهاي حاضر در دايره ۱+۵ اين است 
كه بايد هر گام الزمي برداشته شود تا آسيبي به 

اجراي برجام زده نشود. 
در نشس��ت روز گذشته روس��يه، چين، فرانسه، 
انگلي��س و آلمان با انتخاب لحن خ��ود به امريكا 
نشان دادند كه نگراني ايران به عنوان طرف اصلي 
برجام درباره قانون ايسا جدي است و بايد به آن به 
جدي ترين شكل ممكن برخورد شود. همچنين 
از تيم امريكايي خواسته شد كه از تمام ابزارهاي 
حقوقي و فني در اختيار خ��ود براي بي اثر كردن 
تبعات تمديد قانون تحريم هاي ايران استفاده كند. 
با توجه به فضاي رواني كه همچنان مانع از برخي 
عادي س��ازي ها در رابطه هاي بانكي با بخش هاي 
اقتصادي ايران مي ش��ود، مي توان انتظار داشت 
كه اين بيانيه و پيام واحد از فضاي خوف و رجا كه 
در نتيجه تمدي��د قانون تحريم هاي ايران حاصل 

شده بود، بكاهد. 

 تاييد طرح ايران براي پاكسازي رسوبات 
از تاسيسات نطنز

روز سه ش��نبه از فرصت حضور تيم ايران و ساير 
تيم ها در وين استفاده شد و طرفين درباره برخي 
مسائل فني ديگر هم با يكديگر بحث و تبادل نظر 
كردند. سيدعباس عراقچي در اين باره مي گويد: 
كميس��يون مش��ترك در پايان جلس��ه خود با 
طرح ايران براي پاكس��ازي رسوبات از تاسيسات 
غني سازي نطنز موافقت كرد. بر اساس اين طرح 
تمام رسوبات مواد غني ش��ده كه از لوله ها بيرون 
آورده مي شوند از ش��مول 3۰۰ كيلو ذخاير مواد 
غني شده ايران خارج ش��ده و بدين ترتيب ايران 
قادر خواهد بود مواد بيشتري را غني سازي كند. 
اين مصوبه كميسيون مش��ترك محصول ماه ها 
مذاكرات كارشناسي توسط متخصصان سازمان 

انرژي اتمي كشورمان است. 
هشدار كري: هم مناقشه خواهيم داشت 

هم بي اعتبار مي شويم 
جان ك��ري، وزي��ر امور خارج��ه امري��كا كه در 
چندهفته اخير به كرات درباره برجام س��خنراني 
كرده اس��ت و تماس هاي او و تيمش با مقام هاي 
ايراني درب��اره چند و چون اجراي برجام در دولت 
آتي نيز سرعت گرفته است، روز سه شنبه به وقت 
امريكا بار ديگر در سخنراني در موسسه امريكايي 
صلح در واشنگتن لحني هشدارگونه اتخاذ كرد و 
نس��بت به تبعات كناره گيري از توافق هسته اي 
ايران ب��ا ۱+۵ به دولت بع��دي و مخالفان برجام 
تذك��ر داد. كري در ادامه س��خنان خود بدون در 
نظر گرفت��ن ماهيت صلح آميز برنامه هس��ته اي 
كش��ورمان در گذش��ته و حال گفت: من به طور 
قطع و كامل اطمينان دارم كه مس��ير دستيابي 
تهران به تس��ليحات هس��ته اي با اجراي برنامه 
جامع اقدام مشترك مس��دود شده است. اكنون 
اگر اين توافق در اقدامي خودس��رانه لغو شود، ما 
به جايي باز خواهيم گش��ت كه فوري مناقشه به 
وجود خواهد آمد. عالوه ب��ر اين، ما اعتبار خود را 
در جهان از دست خواهيم داد زيرا بر اين باورم كه 
روس ها، چيني ها، فرانسه، آلماني ها و انگليسي ها 
به اجراي توافق ادامه خواهند داد. سپس شما به 
جايي بازمي گرديد كه قبال بوديد، جايي كه ما براي 
حمله به ايران تحت فشار بوديم. حرفم را باور كنيد، 

ما تحت فشار بوديم. 

برجام بايد مصون بماند 
پيام واحد چين، روسيه و اتحاديه اروپا به امريكا

برجام

سارا معصومي

سوژه روز

وزارت خارجه امارات از زخمي ش��دن س��فير اين 
كشور در افغانستان و كشته ش��دن پنج ديپلمات 
ديگر اين كش��ور در جريان دو انفج��ار در قندهار 
خبر داد. دولت امارات به همين مناس��بت سه روز 
عزاي عمومي اعالم كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، 
ب��ه نقل از خبرگ��زاري امارات��ي وام، در اين حمله 
كه روز سه ش��نبه در والي��ت قندهار افغانس��تان 
صورت گرف��ت »جمعه محمد عب��داهلل الكعبي«، 
س��فير امارات در افغانس��تان زخمي و چند تن از 
ديپلمات هاي همراهش نيز كشته و زخمي شدند. 
منابع خبري ام��ارات متحده عربي به نقل از دولت 
اين كش��ور تايي��د كرده اند كه پن��ج ديپلمات اين 
كش��ور در انفجارهاي ش��امگاه سه شنبه در واليت 
قندهار در غرب افغانستان كشته شده اند. همچنين 
سخنگوي والي قندهار اعالم كرده كه در اثر انفجار 
در مهمانخانه والي قندهار »عبدالعلي شمس��ي«، 
معاون والي قندهار كه به ش��دت زخمي ش��ده بود 
جان داده است. سخنگوي والي قندهار روز گذشته 
به بي بي س��ي گفت كه در انفجار ديشب شاه احمد 
س��عيد، رييس ارتباط خارجه والي��ت قندهار، يما 
قريش��ي، ديپلم��ات افغ��ان در امري��كا، بازمحمد 
جوزجان��ي، نماين��ده مجل��س و دو نف��ر ديگر كه 
تاكنون شناسايي نش��ده اند نيز كشته شده اند. در 
همين حال وزير امور خارجه امارات اعالم كرد كه 
جزييات اين حمله »تروريستي« در محل ميزباني 
از س��فير امارات در قندهار را بررسي مي كند. سفر 
سفير امارات به قندهار در چارچوب يك ماموريت 
انساني درباره برنامه هاي دولت امارات در حمايت 
از مردم افغانستان صورت گرفته بود. عبداللطيف بن 
راشد الزياني، دبيركل شوراي همكاري خليج فارس 
نيز اين حمله را به ش��دت محك��وم كرد. همچنين 
ايران، عربس��تان، كويت، اردن و قطر نيز اين حمله 

تروريستي را محكوم كردند. 

 پنج ديپلمات اماراتي 
در انفجار قندهار كشته شدند

رابطه با ايران مانع رابطه 
عادي با اعراب نيست 


