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چهره روز گزارش روز

اتفاق هاي جاري در كاخ س��فيد مربوط ب��ه يك فيلم يا 
داستان تخيلي نيس��ت، بلكه در حال حاضر يك داستان 
واقعي جريان دارد كه ش��ايد فراتر از تخي��ل و تصور يك 
كارگردان و نويس��نده هاليوودي باش��د. باالخره دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امريكا پس از ماه ها گمانه زني ركس 
تيلرسون، وزيرخارجه را از مسند خود اخراج كرد و مايك 
پمپئو، رييس س��يا را به عنوان جانش��ين وي اعالم كرد. 
اين خبر ابتدا توسط واشنگتن پست منتشر شد و دقايقي 
بعد دونالد ترامپ آن را توييت ك��رد. او در توييتر خود از 
مايك پمپئو به عن��وان وزيرخارجه جديد اياالت متحده 
نام برد و از ركس تيلرسون به دليل خدماتش تشكر كرد 
و در ادامه همين توييت از جينا هاس��پل به عنوان رييس 
جديد سازمان اطالعات مركزي امريكا )سيا( نام برد. اين 
تغييرات در راس وزارت خارج��ه اياالت متحده در حالي 
رخ مي دهد ك��ه اكنون دونالد ترام��پ مي خواهد طي دو 
ماه آينده با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي ديدار كند. 
يك مقام ارشد كاخ س��فيد به نيويورك تايمز اعالم كرد 
كه دونالد ترامپ تصميم گرفته اس��ت يك تيم جديد را 
جايگزين تيلرسون پيش از مذاكرات با كيم جونگ اون، 

رهبر كره شمالي و همچنين مذاكرات تجاري آينده كند. 
به گ��زارش واشنگتن پس��ت، ترامپ جمعه گذش��ته از 
تيلرسون خواس��ته اس��ت س��فر خود به آفريقا را براي 
بازگشت هرچه سريع تر به واشنگتن كوتاه كند. ترامپ در 
جمع خبرنگاران پس از اعالم رسمي تصميم خود حاضر 
شد و پمپئو و هاسپل را مورد س��تايش قرار داد. او گفت 

كه من افتخار مي كنم كه مدير آژانس اطالعات مركزي 
امريكا به عنوان وزير امورخارجه جديد ما معرفي شود. او 
گفت كه نظرات مشابهي ميان من و مايك پمپئو وجود 
دارد. او همچنين گفت كه جينا هاسپل را به عنوان اولين 
زن براي رياست س��يا معرفي كرده است. به گفته ترامپ 
اين يك نقطه عطف تاريخي اس��ت. وي اف��زود: مايك و 
جينا بيش از يك سال باهم كار كرده اند و احترام متقابل 
زي��ادي مي��ان دو طرف وج��ود دارد. ترام��پ همچنين 
تيلرسون را بسيار مختصر مورد ستايش قرار داد و گفت: 
من مي خواهم از ركس تيلرس��ون براي خدماتش تشكر 
كنم. او اقدامات بزرگي در طول چهارده ماه گذشته انجام 
داد و من براي او و خانواده اش آرزوي خوب دارم. ترامپ در 
سخنان خود گفت كه او و تيلرسون بيش از حد استهالك 
در تفاهم با يكديگر داش��تند و او احس��اس كرده كه اين 
تغيير در حال حاضر نياز است. وي در اين باره گفت: اين 
تصميم را شخصا گرفتم.ترامپ همچنين در بيانيه خود در 
خصوص مايك پمپئو گفت: او به عنوان مدير سيا، مورد 
ستايش تمامي طرفين در جامعه اطالعاتي قرار گرفت و 
در ارتقاي توانايي هاي دفاعي و تهاجمي ما و ايجاد روابط 
نزديك با دوس��تان و متحدان مان در جامعه بين المللي 
نقش موثري را ايفا كرد. وي ادامه داد: من مي دانم مايك 
در طول 14 ماه گذش��ته خيلي خوب عمل كرده است و 
مطمئن هس��تم كه او براي كار در اين ش��رايط بحراني 
مناسب است. ما برنامه خود براي بازگرداندن موقعيت و 
جايگاه امريكا در جهان را ادامه خواهيم داد. ما در مس��ير 
تقويت همكاري ها، مقابله با دش��منان مان و خلع سالح 
كره شمالي پيش مي رويم. مايك پمپئو كه اكنون نامزد 

سمت وزارت خارجه امريكا شده اس��ت نيز در بيانيه اي 
گفت: من از رييس جمهور ترامپ به خاطر اجازه دادن به 
من براي تصدي پست مديريت آژانس اطالعات مركزي 
امريكا و همچني��ن فرصتي كه براي خدمت رس��اني در 
سمت وزارت امورخارجه امريكا داده است تشكر مي كنم. 
وي در ادامه بيانيه خود افزود: رهبري او باعث شده تا امريكا 
امن تر شود و من منتظر نمايندگي كردن او و مردم امريكا 
در ساير نقاط جهان هستم تا موفقيت هاي امريكا را افزايش 
دهم. وي در ادامه عنوان كرد كه خدمتگزاري براي مردان 
و زنان با استعداد كه من با آنها در سازمان سيا مواجه شدم 
يكي از افتخارات بزرگ زندگي ام بوده است. هاسپل نيز در 
بيانيه اي همچنين گفت كه او براي اين ارتقاي مقام بسيار 
هيجان زده اس��ت. وي افزود كه پس از 30 سال فعاليت 
به عنوان افسر آژانس اطالعات مركزي امريكا، من مفتخر 
بودم كه به عنوان معاون در كن��ار مايك پمپئو طي يك 
سال گذشته فعاليت كنم. هاسپل در ادامه تاكيد كرد: از 
رييس جمهور ترامپ بابت اين فرص��ت و از اعتمادي كه 
به من براي معرفي به عنوان نامزد مدير آژانس اطالعات 
مركزي امريكا داشته است، تشكر مي كنم. گفتني است 
مايك پمپئو و جينا هاس��پل براي حضور قطعي در اين 
سمت ها بايد تاييديه س��نا را دريافت كنند. گفتني است 
در آذرماه گذشته رسانه هاي امريكايي گزارش دادند كه 
طبق برنامه اي كه جان كلي رييس كاركنان كاخ س��فيد 
ارايه داده است، مايك پمپئو جانشين تيلرسون مي شود 
و سناتور تام كاتن در مسند رياست سيا قرار خواهد گرفت 
كه به احتمال زياد ش��واهد حاكي از آن است كه سناتور 
كاتن تمايلي براي خروج از سنا را نداشته است. اما در آن 

دوران ه��م وزارت خارجه و هم كاخ س��فيد گزارش ها در 
خصوص اين تغييرات را رد كردند، اما حاال پس از گذشت 

بيش از 3ماه همان برنامه تنها با يك تغيير عملياتي شد. 
اختالفات پردامنه

ركس تيلرس��ون، وزيرخارجه اخراج شده اياالت متحده 
از جمله نخس��تين اف��رادي بود ك��ه از هم��ان ماه هاي 
ابتدايي ش��روع به كار در كابينه گمانه زني ها در خصوص 
كناره گيري يا اخراج او از سمت وزارت خارجه مطرح شد. 
حتي در طول 14 ماه گذش��ته مكالمات تند و اختالفات 
فراواني ميان دو طرف مطرح شد كه بارها گزارش هايي در 
همين خصوص در رسانه هاي امريكايي منتشر شد. حتي 
گزارش هايي منتشر شد كه تيلرسون يك بار دونالد ترامپ 
را »احمق« خطاب كرده است. همچنين گزارشي منتشر 
شد كه تيلرسون بنا بوده در تابستان گذشته از سمت خود 
اخراج شود كه با وساطت مايك پنس، معاون اول و جيمز 
متيس، وزير دفاع در سمت خود باقي مانده و مايك پنس 
از اعضاي كابينه خواسته است تا پايان يك سالگي دولت 
هيچ وزيري جابه جا نشود. به گزارش واشنگتن پست، تنش 
ميان ترامپ و تيلرسون چندين ماه است كه روابط ميان 
دوطرف را تيره و تار كرده اس��ت. هرچند دونالد ترامپ به 
خبرنگاران از اختالفاتش با تيلرس��ون در خصوص ايران 
پرده برمي دارد اما اين اختالفات تنها ب��ه مذاكره با ايران 
ختم نمي شود. بلكه به گفته برخي مقامات اين اختالفات 
به حدي رس��يده اس��ت كه در نهايت به اخراج تيلرسون 
منتهي شده است. در حال حاضر هيچ كس نمي داند دليل 
اصلي اين تصميم ترامپ نيس��ت اما ترامپ و تيلرس��ون 
اغلب در مورد سياس��ت هايي مانند توافق هس��ته اي با 

ميثم سليماني

مامور مخفي جنجالي، رييس سازمان 
جاسوسي امريكا مي شود

بانوي شكنجه در راس سيا

گروه جهان| جينا هاس��پل به عن��وان رييس جديد 
آژانس اطالعات مركزي امريكا، س��يا، معرفي ش��د. اين 
مامور مخفي پيشين س��يا، به دليل استفاده از شكنجه 
و مديري��ت بازداش��تگاه هاي مخفي فرام��رزي در اروپا 
تحت تعقيب اس��ت و در دولت پيش��ين اياالت متحده 
امري��كا نمايندگان كنگ��ره جل��وي ارتقاي مق��ام او را 
گرفته بودن��د. او را مي توان عصاره تم��ام جنايات پنهان 
آژان��س اطالعاتي امريكا بع��د از اتفاقات 11 س��پتامبر 
معرفي كرد، يك جاسوس امريكايي كه به دليل مديريت 
بازداش��تگاه هاي پنهان امريكا در خ��ارج از مرزهاي اين 
كش��ور توس��ط دادس��تاني آلمان تحت تعقيب است و 
مداركي علني از او در اس��تفاده از ش��كنجه در بازجويي 
متهمان به عضويت در گروه هاي تروريستي وجود دارد. 
اين جاس��وس امريكايي بعد از آنكه نواره��اي ويدئويي 
از حضور او در ش��كنجه دو نفر از متهم��ان عضويت در 
گروه هاي تروريستي در يك زندان غيرقانوني پنهاني در 
تايلند منتشر ش��د، تالش زيادي كرد تا اين مدارك را از 
بين ببرد. هاس��پل پيش از اين به عن��وان معاون مايك 
پومپئ��و فعاليت مي كرد، ام��ا بع��د از جابه جايي رييس 
پيش��ينش به مق��ام وزارت خارجه، جانش��ين او ش��د. 
طي 8 س��ال رياس��ت جمهوري باراك اوباما، مقام هاي 
اطالعاتي امريكا س��عي مي كردند تعدادي از پرس��نل 
سيا را كه در اقدامات مشابه دس��ت داشتند، به نحوي از 
انظار عمومي پنهان نگ��ه دارند و برنامه هاي ش��كنجه 
سازمان هاي اطالعاتي امريكا متوقف شده  بود. اما دونالد 
ترامپ، رييس جمهور امري��كا در مقاطع مختلف تاكيد 
كرده است كه با ش��كنجه در موقع لزوم مشكلي ندارد و 
تصور مي كند كه شكنجه ممكن است عملي قابل دفاع 
باشد. مايك پومپئو، رييس پيشين سيا نيز معتقد است 
كه عمليات ه��اي مانند غرق كردن مصنوع��ي، اصوال از 
نظر او شكنجه محسوب نمي ش��ود و كساني كه چنين 
ش��كنجه هايي را در روزهاي ابتدايي جنگ عليه القاعده 

استفاده كرده اند »ميهن پرستان واقعي« هستند. 
جينا هاسپل كه بخش عمده دوران خدمتش را در سيا به 
عنوان يك مامور مخفي انجام وظيفه كرده است، درست 
يكي از همان »ميهن پرستان واقعي« محسوب مي شود. 
جينا هاس��پل يكي از اصلي ترين عناصر اج��راي برنامه 
مشهور به »توقيف هاي غيرعادي« سيا بود كه از طريق 
آن عناصر بازداش��ت شده در سراس��ر دنيا به دولت هاي 
خارجي واگذار مي شدند تا در بازداشتگاه هاي غيرقانوني 
و مخفي سيا در خاك اين كشورها نگهداري شوند. سيا از 
خاك كشورهاي خارجي استفاده مي كرد تا براي توقيف 
و بازجويي اين مظنونان مجبور به رعايت قوانين داخلي 
امريكا نباشد. اولين بازداش��تگاه فرامرزي سيا در خاك 
تايلند تاسيس ش��د و جينا هاسپل سرپرس��تي آن را بر 
عهده داشت. او در اين بازداشتگاه بر شكنجه هاي سخت 
دو بازداش��تي به عنوان ابوزبيده و عبدالرحيم نش��يري 
نظارت داش��ت. ابوزبيده ك��ه يكي از بازداشت ش��دگان 
بي گناه محسوب مي شد، در بازداش��تگاه تحت نظارت 
جينا هاسپل دس��ت كم 83 بار در طول يك ماه از طريق 
غرق شدگي مصنوعي شكنجه ش��د. بازجويان او پس از 
مدت ها ش��كنجه و بازجويي به اين نتيجه رسيدند كه او 
هيچ اطالعات مهمي در اختيار ندارد. جينا هاسپل بعدها 
زماني كه به عنوان مقام مس��تقر در دفتر مركزي س��يا 
مشغول به كار ش��د، سال 2005 دس��تور داد تا نوارهاي 
ويدئويي ضبط شده از جلسات بازجويي و شكنجه نابود 

شوند. 
انتخاب هاسپل به عنوان معاون مايك پومپئو در آژانس 
اطالعات مرك��زي امريكا ب��ا انتقادهاي تن��دي همراه 
شده بود. با اين حال در بين جاسوسان سازمان سيا، اين 
مامور مخفي ش��كنجه گر امريكايي از محبوبيت بااليي 
برخوردار اس��ت و اف��رادي مانند جيمز كلپ��ر، رييس 
پيش��ين س��يا و مايكل جي مورل كه دو بار ب��ه عنوان 
رييس موقت سيا فعاليت كرده است از انتصاب او به مقام 
معاونت حمايت كرده بودند. هنگامي كه هاسپل توسط 
مايك پومپئو به عنوان معاون معرفي ش��د، كريستوفر 
آندرس، معاون اتحاديه آزادي ه��اي مدني امريكا گفته 
 بود كه انتخاب اين شخص به عنوان معاون سيا »بسيار 
نگران كننده« اس��ت. اين فعال مدن��ي امريكايي تاكيد 
كرده بود: »با توجه به اينكه مايك پومپئو در جلسه راي 
اعتمادش قول داده است كه اجازه هيچ نوع شكنجه و آزار 
در آژانس تحت نظرش نخواهد داد، بايد پاسخگو باشد كه 
انتصاب فردي كه متهم به شركت در شكنجه و راه اندازي 
بازداش��ت گاه هاي غيرقانوني اس��ت، به چه دليل انجام 
شده است.« بعد از انتصاب او به اين مقام، سناتور شلدون 
وايتهاس گفته بود: »من به دليل گزارش هايي كه از اين 
فرد به دليل نابود ك��ردن بدون اجازه م��دارك و تصاوير 
ويدئويي بازجويي هاي سيا شنيده ام نسبت به اين انتصاب 
نگرانم. در اين ويدئوها مداركي از اس��تفاده از ش��كنجه 
عليه دو بازداشت شده توسط سيا وجود داشت. همكاران 
من س��ناتور وايدن و س��ناتور هينريش ني��ز اطالعات 
طبقه بندي شده اي ارايه داده اند كه نشان مي دهد فردي 
كه به عنوان معاون سيا انتخاب شده است، براي اين پست 
نامناسب است و از دولت خواسته ايم تا اطالعات مذكور را 

از طبقه بندي خارج كند.«
جينا هاسپل، حاال بايد براي تاييد به عنوان رييس جديد 
سيا، مقابل كنگره قرار بگيرد. پيش از اين دايان فاينستين، 
س��ناتور دموكرات ايالت كاليفرنيا، در دولت باراك اوباما 
جلوي ارتقاي مقام جينا هاس��پل و انتصاب او به عنوان 
سرپرست موقت واحد عمليات مخفي سيا را گرفته بود، 
حاال بايد ديد سنا و مجلس نمايندگان حاضر خواهد شد 
به اين جاس��وس جنجالي براي در اختي��ار گرفتن مقام 

رياست آژانس اطالعات مركزي راي اعتماد دهد، يا نه. 

AP

رييس جمهور امريكا به همكاري با ركس تيلرسون پايان داد 

ديپلماسي   »سيا«

دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت متحده نسخه جديدي 
براي تندروي پيچيد. تمام پيش بيني هاي صورت گرفته 
درس��ت از كار درآم��د و مايك پمپئو در حس��اس ترين 
روزهاي پيش روي دس��تگاه ديپلماس��ي اياالت متحده 
عنوان وزي��ر خارجه اياالت متحده را از ركس تيلرس��ون 
گرفت. فرجام توافق هس��ته اي ايران با 1+5، پيش��نهاد 
مذاكره كيم جونگ اون با دونالد ترامپ، رابطه پرفراز و فرود 
با روسيه، اتحاد پرحاشيه با اروپا، بن بست در مذاكرات صلح 
خاورميانه، ورود بحران سوريه به مراحل جديدتر، تنش 
ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس و... پرونده هايي 
هس��تند كه نيمه كاره روي ميز تيلرسون رها مي شوند و 
از اين پس مايك پمپئو است كه بايد براي هركدام از آنها 
نسخه اي را تجويز كند. نخستين ثانيه هاي پس از انتشار 
خبر اخراج رك��س تيلرس��ون از وزارت خارجه، همگان 
اظهارنظرهاي وي درباره روس��يه را دلي��ل اين تصميم 
رييس جمهور امريكا دانستند اما اندك اندك روسيه جاي 
خود را در تحليل ها به ايران و برجام بخش��يد و نخستين 
اظهارنظر ترامپ در جمع خبرنگاران درباره علت بركناري 
ناگهاني وزير خارجه اش نيز كفه تحليل را به سمت ايران 
سنگين تر كرد: »با ركس درباره برخي مسائل اختالف نظر 
داشتم. من توافق هسته اي با ايران را وحشتناك مي دانم 
اما ظاهرا او مشكلي با اين توافق نداشت. من مي خواستم 
اين توافق را لغو كنم يا كاري درب��اره آن انجام دهم، اما او 
نظر متفاوتي در اين مورد داش��ت.« ترامپ در س��خنان 
كوتاه خود در جم��ع خبرنگاران تنها به مس��اله ايران به 
عنوان مورد اختالف با وزي��ر خارجه اش نام برد اما نگاهي 
به س��طح تنش در رابطه ترامپ – تيلرسون در يك سال 
و سه ماه گذشته نشان مي دهد كه ايران تنها يكي از ده ها 
مورد اختالف ميان رييس جمهور با وزير خارجه اش بود. 
درحالي كه جهان خبري در ش��وك اين تصميم ناگهاني 
ترامپ و تشنه شنيدن سخني از زبان وي بود او نام ايران 
را آورد تا به اصطالح روغن ريخته را ن��ذر امامزاده كرده و 
با يك تير دو نش��ان بزند. تيلرس��ون در روزهايي وزارت 
خارجه را ت��رك مي كند كه تا ضرب االج��ل ترامپ براي 
برجام تنها دو ماه زمان باقي است. 12 ماه مه اروپا بايد به 
رييس جمهور امريكا اعالم كند كه آيا اصالحي در توافق 
هسته اي با ايران صورت داده يا خير؟ ترامپ مي گويد اگر 
اروپا به دغدغه هاي وي توجه كرده و آنه��ا را رفع كند بار 
ديگر تمديد توقف اجراي تحريم هاي هس��ته اي ايران را 

امضا مي كند در غيراين صورت خبري از باقي ماندن امريكا 
در برجام نخواهد بود. اين وعده اي است كه رييس جمهور 
امريكا به بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم اسراييل و 
محمد بن س��لمان، وليعهدس��عودي هم داده و اكنون با 
انتخاب پمپئو به نظر مي رسد كه به نوعي عزم خود در اين 

تصميم را به رخ اروپا هم كشيده است. 
تيلرسون در حالي بايد تيم چهل و پنجمين رييس جمهور 
امريكا را ترك كند كه از قبل وعده ديدار با وزراي خارجه 
فرانسه، بريتانيا و آلمان در برلين را داشت. ديداري كه بايد 
روز پنجشنبه 24 اسفند برابر با 15 ماه مه برگزار مي شد 
و در حقيقت س��ومين جلس��ه گفت وگو ميان تيلرسون 
و همتاهاي اروپايي اش درباره برجام و پيش ش��رط هاي 

ترامپ براي باقي ماندن در اين توافق هسته اي بود. 
ركس تيلرسون در يك سال و س��ه ماه گذشته نيز هربار 
نوبت به تصميم گيري ترامپ درباره تاييد پايبندي ايران 
به توافق هس��ته اي يا تمديد تعليق اج��راي تحريم هاي 
هسته اي ايران مي رسيد ساعت ها با رييس جمهور درباره 
لزوم باقي ماندن امريكا در برجام سخن مي گفت و نتيجه 
آن رايزني ها نيز عبور سالم كليت توافق هسته اي از دوره 
يك ساله رياست جمهوري ترامپ بود. تيلرسون از نيمه 
ژانويه كه ترامپ ض��رب االجل جديدي ب��راي خروج از 
برجام اعالم كرد ني��ز در گوش اروپايي ه��ا زمزمه كرده 
بود كه بهتر اس��ت مذاكرات منطق��ه اي و رايزني درباره 
آزمايش هاي موشكي را با ايران آغاز كنيد تا به نوعي حس 
پيروزي به مافوق من دست داده و از خير خروج از برجام 
بگذرد. همزمان به نظر مي رسيد كه تروييكاي اروپايي نيز 
با تيلرسون به زبان مشتركي رس��يده بودند و در حال كار 
روي مذاكره با وزير خارجه امريكا بودند كه ناگهان هويت 
اين مقام تغيير كرد و از اين پس بايد ركس تيلرس��ون را 
وزير خارجه س��ابق بخوانند و با مايك پمپئو درباره ايران 
رايزني كنند. به نظر مي رسد كه تغيير وزير خارجه امريكا 
در اين ب��ازه زماني مي تواند تاثير بس��يار منف��ي بر روند 
گفت وگوهاي ايراني، امريكا – تروييكاي اروپايي داش��ته 
باشد و ش��ايد اروپايي ها از نخس��تين ثانيه هاي معرفي 
پمپئو به جاي تيلرس��ون به اين نتيجه رسيده باشند كه 
هر آنچه در طبق اخالص به ترامپ تقديم كنند نيز براي 
باقي ماندن وي در برج��ام كفايت نخواهد كرد. در چنين 
شرايطي اروپا بايد به فكر طرح B براي برجام باشد: طرحي 
كه ايران، روسيه، چين و اروپا بدون امريكا را در برجام در 
نظر بگيرد. دونالد ترامپ درست 48 س��اعت قبل از دور 
جديدي از ديدارهاي ميان نمايندگان ايران و كشورهاي 

1+5 در وين به منظور ش��ركت در جلس��ه كميس��يون 
مشترك برجام، عنوان وزير خارجه را از ركس تيلرسون 
گرفت تا تك صداي نس��بتا معتدل در كابينه وي درباره 
توافق هسته اي با ايران نيز خاموش شود و شايد پس از اين 
تنها جيمز متيس باشد كه بايد به تنهايي در برابر مايك 
پمپئو، نيكي هيلي، نماينده امريكا در سازمان ملل و البته 

شخص ترامپ براي خروج از تعهدي بين المللي بايستد. 
ضدايراني، ضد برجام، ضد ديپلماسي 

معرفي مايك پمپئو به عنوان دومين وزير خارجه دونالد 
ترامپ در دوره نخس��ت رياس��ت جمهوري از سوي تمام 
خبرنگاران و تحليلگران مس��ائل ايران و امريكا به خبري 
»فوق العاده ب��د« براي تهران تعبير ش��د. از مايك پمپئو 
هيچ اظهارنظر مثبتي درباره ايران وجود ندارد. او كينه اي 
كهنه از تهران در دل دارد و در هر جايگاهي كه قرار داشته 
پرونده ايران را رصد كرده و همواره تند ترين اظهارنظرها 
را درباره ايران داشته است. تابستان سال 2016 زماني كه 
دولت رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه در حال 
دس��ت و پنجه نرم كردن با كودتا عليه خود بود و محمد 
جواد ظريف، وزير خارجه كشورمان در توييتر خود حمايت 
ايران از دولت قانوني و منتخب تركيه را اعالم كرد، مايك 
پمپئو كه در آن زمان نماينده كنگره بود در پاسخ به وزير 
خارجه ايران در همان توييتر، حكومت هاي ايران و تركيه 
را ديكتاتوري هاي اسالم گرا خواند. وي در زمان حضور در 
كنگره در زمره نمايندگاني بود كه درخواست سفر به ايران 
براي نظارت بر س��المت انتخابات را كرده بود و البته پس 
از چندين بار نامه نگاري با پاسخ قاطع وزير خارجه ايران 
روبه رو ش��د. آذرماه س��ال جاري بود كه مايك پمپئو در 
سخنراني در بنياد رونالد ريگان درباره ايران و فعاليت هاي 
منطقه اي اين كشور سخنان بسيار تند و تيزي را مطرح 
كرد. مهم ترين بخش سخنان او به نامه نگاري وي به سردار 
قاسم سليماني بازمي گشت. واشنگتن پست در آن زمان 
در گزارشي در اين باره نوش��ت: رييس سازمان سيا اعالم 
كرد در نامه اي به يك مقام ارش��د نظامي در ايران به وي 
هش��دار داده كه اياالت متحده مسووليت هرگونه حمله 
به منافع امريكا در عراق را متوجه ايران مي داند. پمپئو كه 
به مواضع سختگيرانه عليه ايران شهرت دارد در اين باره 
گفت:» نامه اي به ژنرال قاسم سليماني نوشتم اما او نامه 
من را نخواند. من براي وي نامه فرستادم چرا كه نشانه هايي 
دريافت كرده بوديم كه نيروهاي تحت كنترل وي احتماال 
منافع امريكا در عراق را تهديد مي كنند. قاسم سليماني 
از باز كردن نامه س��رباز زد. البته صادقان��ه بگويم كه اين 

كار وي قلب من را نشكست. اين نامه را نوشتيم تا به وي 
اعالم كنيم كه او و ايران را مسوول اتفاق هايي مي دانيم كه 
احتماال منافع ما در عراق را تحت الشعاع قرار مي دهند.« 
پمپئو در بخش هاي ديگري از سخنان خود ادعا كرد كه 
ايران در حال تقويت نفوذ خود در منطقه خاورميانه است. 

رسانه هاي اسراييلي از انتخاب مايك پمپئو به عنوان وزير 
خارجه استقبال كردند. هاآرتص در گزارشي در اين باره 
نوش��ت: پمپئو به حمايت از اس��راييل و مخالفت با ايران 
ش��هرت دارد. وي در مدت يك سال گذشته رابطه بسيار 
نزديكي با همتاهاي خ��ود در س��رويس هاي اطالعاتي 
اسراييل داشته است. در فوريه گذشته وي نخستين مقام 
ارشد دولت ترامپ بود كه با سفر به رام اهلل با محمود عباس، 

رهبر تشكيالت خودگردان فلسطين ديدار كرد. 
پمپئو به مراتب از ركس تيلرسون نسبت به توافق هسته اي 
بدبين تر است. او درس��ت مانند مافوق خود ادعا مي كند 
كه برجام يك شكس��ت براي امريكا بوده و ب��اراك اوباما، 
رييس جمهور پيشين را مقصر اين شكست مي داند. وي 
به راحتي ايران را در اظهارات بي پايه و اساسش با داعش 
مقايسه مي كند و ادعا مي كند كه همكاري هاي هسته اي 
ميان ايران و كره شمالي يك خطر جدي براي واشنگتن 
اس��ت. او زماني كه در كنگره امريكا بود از منتقدان اصلي 
سياس��ت هاي اوباما در خاورميان��ه بود و اين انتق��اد را با 
تندترين كلمات هم مطرح مي كرد. در نوامبر سال 2016 
زماني كه ترامپ انتخابات رياست جمهوري امريكا را برد و 
پمپئو يقين پيدا كرد كه به عنوان رييس سازمان سيا در 
كابينه ترامپ حضور خواهد داشت، در توييتر خود نوشت: 
به دنبال فرصتي هستم كه توافق هسته اي با بزرگ ترين 

حامي تروريسم را از بين ببرم. 
وي در دوره اي ك��ه منتظ��ر تاييد خ��ود در س��نا بود به 
دموكرات هاي كنگره كه چندان مواف��ق رويكرد وي در 

قبال توافق هس��ته اي نبودند اطمين��ان داد كه هرچند 
مخالف برجام است اما ش��خصا به عنوان رييس سازمان 
س��يا بر اجراي تعهدهاي ايران در برج��ام نظارت خواهد 
كرد. پمپئو در تابستان س��ال 2015 و زماني كه بحث ها 
درباره توافق ايران بسيار داغ بود به سخنراني هاي متعدد 
مي پرداخت و در تمام آنه��ا ادعا مي كرد ك��ه اين توافق 
مانع از دس��تيابي ايران به بمب اتم نخواهد ش��د و اينكه 
ايران پس از برجام به كش��وري معمول��ي و ميانه رو بدل 
شود امكان پذير نخواهد بود. وي اعتقاد داشت كه يكي از 
بزرگ ترين اشتباه هاي باراك اوباما در مذاكرات هسته اي 
با ايران اين بوده كه تهران را وادار به متوقف كردن تهديد 

اسراييل نكرده است.
وي بارها با اظهاراتي عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
ادعا كرده بود كه اين نهاد نظامي در ايران به دنبال انجام 
عمليات تروريس��تي در واش��نگتن بوده اس��ت! وي در 
دوره حضور در كنگره از ايده حمل��ه هدفمند به برخي 
سايت هاي نظامي و مراكز هس��ته اي در ايران استقبال 
كرده بود و ادعا مي كرد ك��ه ايران بايد در دوگانه انتخاب 

ميان برنامه هسته اي يا جنگ قرار بگيرد. 
البته پمپئو پس از حضور در سازمان سيا و گفت وگوهايي 
با وزراي خارجه و دفاع داشت تا حدودي نسبت به سخن 
گفتن از برجام نرم تر شد و هرگاه از وي درباره تخطي هاي 
برجامي ايران سوال مي ش��د وي ترجيح مي داد بحث را 
به س��مت انتقاد از فعاليت هاي منطقه اي و آزمايش هاي 
موش��كي ايران ببرد. پمپئو در جامه رييس سازمان سيا 
ايران را مقصر تمام ناآرامي ها در خاورميانه مي دانس��ت 
و هيچگاه نقش ايران در مبارزه با تروريسم را به رسميت 
نشناخت. وي تنها يك بار ابراز اميدواري كرد كه فشارهاي 
ترامپ بر اروپا براي اصالح برجام منجر به بازرس��ي هاي 

عميق تر از تاسيسات هسته اي ايران شود. 

دونالد ترامپ ضدايراني ترين چهره كابينه را جانشين ركس تيلرسون كرد 

صعود ايران ستيز معروف 

سوژه   روز

سارا   معصومي

ايران و تناقض ها در ديپلماسي اياالت متحده با يكديگر 
اختالف نظر داشتند. يك سخنگوي تيلرسون روز گذشته 
گفت ك��ه وزير امور خارج��ه براي ه��ركاري تمام تالش 
خود را انجام داده اس��ت و او از داليل اخراج خود بي خبر 
است. گفتني است تيلرسون سفر خود را در روز دوشنبه 
به آفريقا نيمه تمام گذاشت و به واشنگتن برگشت. او در 
هواپيما به خبرنگاران گفت كه من احساس مي كنم كه 
بايد به خانه برگردم. با اين حال يك سخنگوي تيلرسون 
روز گذشته گفت كه وزيرخارجه به طورمستقيم با ترامپ 
صحبت نكرده است. استيو گلدشتاين، معاون ديپلماسي 
عموم��ي وزارت امورخارج��ه در بياني��ه اي گف��ت: وزير 
امورخارجه با رييس جمهور صحبت نكرده و دليل اخراج 
خود را نمي داند. شبكه CNBC امريكا نيز تحليل خود در 
خصوص اخراج تيلرسون معتقد است كه خروج تيلرسون 
از س��مت وزارت خارجه از ماه ها پيش انتظار مي رفت، اما 
آنچه مشخص بود او مي خواست كه يك سال بطور كامل 
در اين س��مت حضور داشته باش��د. مشخص نيست كه 
خروج وزير امورخارجه چه پيامي براي س��اير وزرا داشته 
باش��د. برخي خبرها حاكي از آن است كه يك توافقنامه 
خودكش��ي ميان جيم��ز متيس وزي��ر دفاع، اس��تيون 
منوشين وزير خزانه داري و ركس تيلرسون وزيرخارجه 
وجود داش��ته كه در صورتي ترامپ و ديگران سعي در از 
بين بردن يكي از آنها داشته باش��د، استعفا خواهند داد. 
گفتني است اخراج تيلرس��ون در روزي رخ داده است كه 
جيمز متيس از روز يك شنبه در سفربوده و روز گذشته 
نيز به شكلي ناگهاني وارد افغانستان شد. الزم به ذكر است 
از زماني كه تيلرس��ون در ماه فوريه سال 2017 درسمت 
وزارت خارجه قرار گرفت، بارها و بارها پيام هاي متفاوتي 
از وزارت امورخارج��ه و كاخ س��فيد مخابره ش��د. به نظر 
مي رسد آخرين درگيري هاي داخلي ميان رييس جمهور 
و وزير خارجه ب��راي حل بحران هاي ب��زرگ بين المللي 
مربوط به معامله بزرگ خلع سالح اتمي كره شمالي بوده 
است. ترامپ روز ش��نبه تاييد كرد كه براي تصميم خود 
در راس��تاي ديدار با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي با 
تيلرسون مشورت نكرده است. هر دو نفر حتي در مساله 
وقايع شارلوتسويل نيز اتفاق نظر نداش��تند و دو ديدگاه 
متفاوت را در خصوص حمله افراط گرايان سفيدپوس��ت 
ارايه دادند. هرچند اكنون ترامپ تصميم به مذاكره با كره 
شمالي گرفته است ولي ترامپ در ماه اكتبر در توييترش 
هنگامي كه تيلرسون در چين مشغول رايزني براي كاهش 
بحران شبه جزيره كره بود نوشت، تيلرسون وقت خود را 
بيهوده صرف مذاكره براي پايان دادن به برنامه هسته اي 
و موش��كي كره ش��مالي مي كند. در ماه اكتبر نيز شبكه 
خبري NBC گزارش داد كه تيلرسون در آستانه استعفا 
قرار دارد اما از او خواس��ته شده اس��ت تا پايان سال صبر 
كند. تيلرس��ون از جمله افرادي در كابين��ه ترامپ بود 
كه همواره تالش كرده اس��ت تا اياالت متحده از پيمان 
اقليمي و توافق هس��ته اي با ايران خارج نشود. او حتي 
در بحران كش��ورهاي حاش��يه خليج ف��ارس در مقابل 
ترامپ ايستاد. ترامپ قطر را به عنوان تامين كننده مالي 
تروريسم خطاب كرد و اين در حالي است كه يك ساعت 
بعد وزارت خارجه طي بيانيه اي خواهان پايان اين بحران 
عليه قطر شد و شخص تيلرس��ون نيز پس از اين بحران 
از وزير خارجه قطر در امريكا اس��تقبال كرد. در پروازي 
از نيجري��ه، تيلرس��ون در ارزيابي خود از مس��موميت 
جاسوسي سابق روسيه در بريتانيا، با كاخ سفيد شكسته 
شد. او روسيه را به عنوان مس��وول اين حمله مشخص 

كرد و انگشت اشاره دولت بريتانيا را نيز تكذيب كرد. 


