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روایت آصفی از اشتراک بایدن و ترامپ درباره ایران
»حمیدرضا آصفی« گفت: به نظر می رســد به لحــاظ ماهوی تفاوتی بین 
ترامپ و بایدن وجود ندارد و تفاوت بارز بین این دو شــخصیت در روش ها و 
ادبیات آنها است. برای مثال ترامپ از طریق اعمال فشار حداکثری و بایدن از 

طریق اجماع بین المللی می خواهند ایران را پای میز مذاکره بکشانند.
به گزارش ایســنا، سخنگوی اســبق وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و سفیر اسبق ایران در کشورهای آلمان و فرانسه در گفت وگوی تلفنی با 
برنامه رادیویی سعادت آباد رادیو تهران افزود: البته از لحاظ روانی تفاوت هایی 
وجود دارد و ترامپ به دلیل ترور حاج قاســم ســلیمانی دارای وجهه بدی در 
ایران اســت و پرونده کثیف در قبال جمهوری اسالمی ایران داشته است؛ اما 
این ها به معنی بهتر بودن بایدن نیســت. قطعاً با انتخاب شــدن بایدن شاهد 
ورودش بــه مذاکرات خواهیم بود و از ادبیات ترامــپ در مقابل ایران، چین، 
فرانسه و دیگر کشورها فاصله خواهد گرفت. طبیعی است که نگرش بایدن در 
خصوص کشــورهای حوزه خلیج فارس با ترامپ متفاوت است و این می تواند 

یک نقطه تمایز برای ایران باشد.
وی تاکید کرد: کشورهای امارات و عربستان سعودی، هزینه های سنگینی 

برای برد ترامپ پرداخت کردند. 
برد ترامپ با کلینتون در انتخابات امریکا  تفاوت ماهوی برای ایران ندارد

 ســفیر اســبق ایران در کشــورهای آلمان و فرانســه درباره اینکه ترور 
دانشــمندان هسته ای و شــکل گیری داعش در زمان دموکرات ها انجام شد 
گفت: داعش مولد هیالری کلینتون اســت.  ســخت ترین تحریم ها توســط 
دموکراتها از زمان کلینتون تا اوباما بر ایران اعمال شــده است. البته در انتها 
هیچ تفاوتی بین این دو شخص وجود ندارد. ترامپ تنها به خاطر سابقه زشت 
خود جلوه خوبی در ایران ندارد و برد بایدن در انتخابات آمریکا تفاوت هایی را 

ایجاد می کند ولی این هم در دراز مدت تفاوت ماهوی نخواهد داشت.
آصفی با اشاره به اینکه ترامپ چهارچوب برجام را کامال به هم ریخته است 
اظهار داشت: ورود به برجام دیگر ساده نیست. در اظهارات بایدن هم اثری از 
بازگشت به برجام بی قید و شرط نیست و عالوه بر آن شرایطی را برای ایران 
تعیین کرده اســت به طوری که ایران باید به تعهداتش بازگردد تا آمریکا هم 

به برجام بازگردد.
مکرون سیاستمداری بی تجربه 

 سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که بسیاری 
از اســناد حقوق بشر از قوانین فرانســه الهام گرفته و افراطگرایی در اظهارات 
مکرون دردفاع از توهین به ساحت مقدس رسول اکرم )ص( آیا شاهد تفسیر 
جدیدی از آزادی بیان در فرانسه هستیم؟ گفت:  رویکرد فرانسوی ها تغییری 
نکرده اســت؛ بلکه در حال نمایان کردن روش همیشگی خود هستند. فرانسه 
تحت شعار الئیســیته به معنای فاصله دین از حکومت است و عماًل به اسالم  
هراسی دامن زده اســت. در فرانسه با حجاب دختران در مدرسه و مسلمانان 
مقابله شــده است. در صورتی که چنین رفتاری در قبال یهودیان هرگز دیده 
نشــده اســت. در نتیجه رفتار فرانســوی ها تغییری نکرده است و تنها قدری 

عریان تر شده است.
وی افزود: چنین اتفاقی در آمریکا نیز رخ داده و ترامپ روی واقعی آمریکا 
را به ما نشــان داده است. مکرون بسیار جوان اســت و تجربه سیاستمداران 
قدیمی تر مثل شیراک، میتران و دوگل را ندارد. تصور می کنم که شاید درگیر 
بازی های صهیونیســت ها برای ایجاد آشــوب و حفظ قدرت شده است چون 
ایجاد نفاق بین مســلمانان باعث نفس کشــیدن رژیم صهیونیســتی شده به 
همین جهت این رژیم از آشوبخواری استقبال می کند. عالوه بر آن مکرون در 
مســائل اقتصادی کارنامه منفی دارد و شــاید برای پوشاندن آن به این شکل 

شرم آور از توهین نسبت به حضرت محمد)ص( دفاع کرده است.
آصفی در ادامه این گفتگو به عقیده گوستاو لوبون فیلسوف فرانسوی اشاره 
کرد که  گفته اســت:  اروپاییان از اعتراف نقش موثر مســلمانان در قراردادن 
شان در مسیر آدمیت اکراه دارند و تمدن اروپا حاصل میراث مسلمانان است.

وی تاکید کرد: امثال مکرون باید این جمالت را هر روز با خود تکرار کنند 
و جمعیت مسلمانان را بی جهت آزرده نکنند.

ویژه

استانداردهای دوگانه آزادی بیان در فرانسه
دفاع رییس جمهوری فرانسه از اهانت نشریه شارلی ابدو به ساحت پیامبر 
اکــرم)ص( بار دیگر رویکرد متناقض اروپایی هــا در دفاع از آزادی بیان را در 

معرض دید افکار عمومی قرار داده است.
به گزارش ایرنا، هفته نامه فکاهی فرانسوی »شارلی ابدو« روز ۱۱ شهریور 
در اقدامی توهین آمیز کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر گرامی اسالم )ص( را 
روی جلد خود بازنشــر کرد. هرچند رفتارهای اهانت آمیز نشــریات غربی به 
ارزشــهای غیرغربی  مسبوق به سابقه اســت اما آنچه در روزهای اخیر  بیش 
از هر چیز واکنشــهای جهانی را برانگیخته دفاع ناشیانه ریی جمهور برانسه از 

این رفتارهای اهانت آمیز است.
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانســه در واکنش نســبت به این اهانت، 
آن را مصــداق »آزادی بیان« خوانده اســت.مکرون در حالــی از آزادی بیان 
ســخن می گوید که مطرح کردن موضوعاتی چون هلوکاست در این کشور با 

واکنش های شدید دولت مواجه می شود و مجازات های شدیدی در پی دارد.
این رویکرد رییس جمهور فرانسه با واکنش تند مسلمانان در سراسر جهان 
مواجه شــده است. همچنین به دنبال افزایش اظهارات اسالم ستیزانه مقامات 
فرانســوی و هدف قرار گرفتن مســلمانان این کشور، کمپین تحریم کاالهای 

ساخت فرانسه در برخی از کشورهای مسلمان آغاز شده است.
به فاصله کمی پس از ســخنان مکرون در مــورد کاریکاتور توهین آمیز، 
تلویزیون فرانســه فیلمی منتشر کرد که در آن مکرون، یکی از روزنامه نگاران 
نشــریه فیگارو به نام »جورج مالبرنو« را به علت انتشار مطالبی درباره لبنان 
توبیخ و اقدام او را غیر مســئوالنه توصیف می کنــد و به او می گوید که اقدام 
شما بیانگر رفتاری غیرمسئوالنه در خصوص منافع فرانسه، لبنان و یک اقدام 

خطرناک به لحاظ حرفه ای است.
مالبرنو، مطلبی را درباره دیدار مکرون با یک مقام لبنانی منتشر کرده بود و 
اینجاست که این سوال مطرح می شود که آیا انتشار کاریکاتور توهین آمیز در 
مورد پیامبر اســالم در جامعه فرانسه غیر مسئوالنه نیست؟ و عامل توهین به 
سایر جوامع مسلمان محسوب نمی شود؟ این در حالی است که دفاع از نفرت 

پراکنی بر خالف قانون فرانسه است.
مشــخصا عملکرد و ادعاهای مکرون در مورد آزادی بیان متناقض است، او 
ادعا می کند که به طور جدی حامی آزادی بیان اســت و از ســوی دیگر یک 

روزنامه نگار را به دلیل انتشار مطلبی سرزنش می کند.
نقض آزادی بیان در فرانســه تنها محدود به موضوع هلوکاســت نیست و 
انتقاد از اســرائیل را نیز ممنوع کرده است. به موجب تصویب مجلس فرانسه 
مبارزه با ایدئولوژی صهیونیســم یعنی ایدئولوژی رژیم اسرائیل، نوعی یهودی 
ســتیزی است و مســتوجب مجازات است. بر اســاس اظهارات ماکرون نفی 

مشروعیت اسرائیل نیز جرم و نوعی ممنوع از یهودی ستیزی است.

اهداف جدید تحریم های آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا شــب گذشــته از اعمال تحریم هایی جدید علیه 
اشخاص و نهادهای ایرانی خبر داد، تحریم هایی که به اذعان کارشناسان غربی 

دیگر چندان تاثیر اقتصادی و مالی برای ایران ندارد.
به گزارش ایســنا، وزارت خزانه داری آمریکا بامداد جمعه با صدور بیانیه ای 
از اعمــال تحریم علیه حســین فیروزی آرانــی )ارتباط بــا بازرگانی کاالی 
باختر(، امیرحســین بحرینی )ارتباط با شــرکت پلیمر آریا ساسول(، مرتضی 
مصطفی منیر )ارتباط با شرکت کشــتیرانی و نفتکش استریت شیپ بروکر(، 
رمضان اوالدی )ارتباط با شــرکت پتروشیمی کیوان( و لین نا وی )ارتباط با 

شرکتBinrin( در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.
همچنیــن ۱۱ نهاد پلیمر آریا ساســول )ارتباط با شــرکت پتروشــیمی 
تریلیانس(، شرکت بازرگانان کاالی بختر، شرکت Binrin )ارتباط با شرکت 
پلیمر آریا ساســول(، هلدینگ انرژی Elfo )ارتباط با شــرکت پتروشــیمی 
تریلیانس(، شــرکت Glory Advanced )ارتباط با شــرکت پترویشیمی 
تریلیانس(، شــرکت Jane Shang )ارتباط با شرکت پتروشیمی تریلیانس(، 
هلدینگ انرژی Jiaxing )ارتباط با شــرکت پتروشیمی تریلیانس(،  شرکت 
پتروشــیمی کاویان، شرکت پتروشیمی مروارید )ارتباط با شرکت پتروشیمی 
تریلیانس(، شــرکت Sibshur )شــرکت پتروشــیمی تریلیانس( و شرکت 
Strait Shipbrokers در لیست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار 

گرفته اند.

پولیتیک

اکونومیک

گروه سیاســی: چانه زنی های فشــرده 
فرســتاده ویژه تهران برای صلــح در قره باغ 
ادامه دارد. »سید عباس عراقچی« اواخر هفته 
گذشته به جمهوری آذربایجان رفت تا باکو را 
در جریان پیشنهادات تهران بگذارد. »حکمت 
حاجی اف« دستیار رئیس جمهور آذربایجان در 
توییتی در پاسخ به توییت سیدعباس عراقچی 
نوشت: حقیقتا دیدار پرثمری بود. آذربایجان و 
ایران پیوند قوی دوســتانه و روابط همسایگی 

خوبی داشته و دارند.
وی در ادامه توییت خطاب به ســیدعباس 
موسوی، ســفیر ایران در جمهوری آذربایجان 
هم نوشته اســت: بابت تسلیت تان به شهدای 
آذربایجانی که ســرزمین های مان را از اشغال 
آزاد کردند و شــهروندانی کــه هدف جنایات 

جنگی ارمنستان شده اند، تشکر می کنم.
به گزارش ایسنا، سیدعباس عراقچی، معاون 
سیاسی وزیر خارجه کشورمان روز چهارشنبه 
در توییتی نوشت: »در دیدار طوالنی مثبت و 
سازنده با الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان 
ابتکار منطقه ای ایــران را برای کمک با پایان 
دادن به درگیری ناگورنو- قره باغ ارائه کردم .«

این دیپلمات ارشــد ایرانی ، گفته بود که 
این سفر در چارچوب یک سفر دوره ای به آن 
دسته از کشــورهای منطقه که در پایان دادن 
به درگیری های اخیــر جمهوری آذربایجان و 
ارمنســتان تاثیرگذار هستند صورت می گیرد 
و هدف اصلی ســفر ارائه ابتکار پیشــنهادی 
جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل این 
مخاصمه و رســیدن به صلح پایدار دو کشور 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان و به تبع آن 

منطقه است.
بحث قره باغ و برجام در مسکو

عراقچی، روز پنج شنبه از باکو راهی مسکو 
شــد تا روســیه را هم در جریان پیشنهادات 
تهران قرار دهد و در عین  حال مذاکراتی هم 

درباره برجام داشته باشد.  
وزارت امورخارجه روسیه در بیانیه ای درباره 
دیدار عراقچی و ریابکوف که معاونان سیاسی 
وزارت خارجه دو کشور و مذاکره کننده ارشد 
هسته ای هســتند، تصریح کرد: در این دیدار 
وضعیت برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 

بررسی شد.
در این دیدار، موضوعات مربوط به همکاری 

ایران و روسیه در چارچوب برجام و تعامل سایر 
شرکت کنندگان در این توافق بین المللی برای 
حفظ و اجرای کامل آن بررسی و مورد تبادل 
نظر قرار گرفت. عراقچی و ریابکوف در خصوص 
برخی موضوعات مورد عالقه دو طرف گفت وگو 

کردند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان 
بعد از پایــان مذاکرات با »آنــدری رودنکو« 
نماینده ویژه روســیه در امور قره باغ و همتای 
روسی خود در امور برجام، پیش از ترک مسکو 
گفت: »طرح تهران درباره مناقشــه قره باغ را 
که بر مبنای اصول انســان دوســتانه و توجه 
به خواســت های طرف های درگیر تهیه شده  
پیشــنهاد داده ایم و منتظر دریافت پاســخ از 

طرف های مناقشه می مانیم.«
امیدواری به پیشنهاد ایران

عراقچی پس از دیدار و رایزنی با مقام های 
جمهوری آذربایجان و روسیه، پنجشنبه شب 
وارد ایروان پایتخت ارمنســتان شــد. وی در 
بدو ورود بــه ایروان در مصاحبه با خبرنگاران، 
گفت: مذاکرات بســیار فشــرده و مفیدی در 
باکو و مسکو داشــتیم، قرار است با مقام های 
ارمنستانی هم  درخصوص یافتن راه حلی برای 

صلح مذاکره کنیم.
عراقچی افزود: اکنون زمان بسیار حساسی 
است و هرچه سریعتر باید برای برقراری صلح 

تصمیم گیری و مسیری برای صلح باز شود.

فرستاده ویژه رئیس جمهوری اسالمی ایران 
اضافه کرد:  شــمار تلفات )جنــگ قره باغ( در 
حال باال رفتن و این مایه تاسف است. تصور ما 
بر این است که هر چه سریعتر مسیر باید برای 
صلح باز شــود و پیشــنهاد جمهوری اسالمی 

ایران می تواند این مسیر را باز کند.
عراقچــی در ادامه با بیــان اینکه ایران در 
همسایگی با هر دو کشور جمهوری آذربایجان 
و جمهوری ارمنستان اســت، گفت: از هر دو 
کشــور اتباعی در ایــران در صلح و آرامش در 
کنار هموطنان ایرانی زندگی می کنند و موضع 
ما همواره موضع متوازن و متعادلی بوده است.

وی روز جمعه با »زهراب مناتســکانیان« 
وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار و رایزنی کرد. 
در این دیدار فرســتاده ویژه رئیس جمهوری 
اســالمی، پیشنهاد ایران برای غلبه بر اوضاع و 
برقراری آتش بس در منطقه قره باغ را به وزیر 
امور خارجه ارمنستان ارائه داد و تاکید کرد که 
جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های الزم برای 

همکاری را دارد.
»زهــراب  دیــدار  ایــن  در  همچنیــن 
مناتسکانیان« با بیان اینکه ارمنستان متوجه 
حساســیت های ایران در رابطه با تهدیدهای 
جدید امنیت منطقه است، از نقش جمهوری 
اســالمی در حفــظ ثبات منطقــه ای و صلح 

استقبال کرد.
 وزیر امور خارجه ارمنستان نیز تاکید کرد 

که رویکــرد ایران در مناقشــه قره باغ به طور 
دقیق بررسی می شود.

در ایــن دیدار دو طرف نســبت به انتقال 
تروریســت های بین المللــی از خاورمیانه به 
منطقــه ابراز نگرانی کردنــد و آن را تهدیدی 

جدی برای کل منطقه دانستند.
شعله های همیشه شعله ور جنگ 

ششــم مهرماه جاری برابر با ۲۷ سپتامبر 
۲۰۲۰ درگیــری میان نظامیان ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان در مرزهای مشــترک دو 
کشور از سرگرفته شد و وزارت دفاع جمهوری 
آذربایجــان بــا صــدور بیانیــه ای، نیروهای 
ارمنستان را آغاز کننده عملیات و نخست وزیر 
ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را آغازکننده 

حمله دانستند.
ارمنســتان و جمهوری  مناقشــه میــان 
آذربایجان بر ســر منطقه قره باغ کوهســتانی 
در سال ۱۹۸۸ میالدی آغاز و در سال ۱۹۹۲ 

میالدی به درگیری های نظامی تبدیل شد.
بــر اثر ایــن مناقشــه هفت شهرســتان 
جمهــوری آذربایجــان به اشــغال نیروهای 

ارمنستانی درآمد.
در ســال ۱۹۹۴ میالدی بــا میانجیگری 
گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا 
آتش بس میان طرفین مناقشه برقرار شد، ولی 
تالش های بین المللی برای حل مسالمت آمیز 
این مناقشه تا به حال نتیجه ای نداشته است.

فرستاده ویژه تهران پس از باکو و مسکو به ایروان رفت

چانهزنیایرانبرایصلحدرقرهباغ
عراقچی در ایروان: پیشنهاد ایران می تواند مسیر صلح بین ارمنستان و آذربایجان را باز کند

احمدی تشریح کرد

نگرانی درباره تشدید نارسیسم ترامپ

ترس رهبران ارشد نظامی-امنیتی آمریکا از بیم انتقام  ایران

یک دیپلمات پیشــین با بیان اینکه دولت دوم 
احتمالی ترامپ به احتمال زیاد در سیاست خارجی 
تندروتــر و غیرعادی تر از دولــت اول خواهد بود، 
تاکید کرد: پیروزی احتمالی ترامپ برای دومین بار 
اعتماد به نفس او را به شدت تقویت خواهد کرد و 

بر میزان خودشیفتگی ذاتی او خواهد افزود.
»کوروش احمــدی« در گفت وگو بــا ایرنا، با 
تشریح  آخرین وضعیت رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا و احتمال شکست دونالد ترامپ 
از جو بایدن گفت: احتمال شکســت ترامپ وجود 
دارد اما قطعی نیســت. فاکتورهــای متعددی را 
در این معادله بایــد در نظر گرفت. از جمله اینکه 
نظرسنجی ها در ارتباط با انتخابات کشوری مانند 
آمریــکا - با قوانین انتخاباتی خاصی که دارد - در 
شرایط رقابتی بودن شــدید انتخابات نمی توانند 

قطعی تصور شوند.
وی با بیان اینکه در برخــی از ادوار انتخاباتی 
در آمریکا، نامزد پیروز تنها با چند صدم درصد در 
یکی، دو ایالت توانســته نتیجه آرای الکترال را به 
سود خود بگرداند، اظهار داشت: در انتخابات سال 
۲۰۰۰، جرج بوش پســر تنها با ۵۳۶ تک رای در 
ایالت فلوریــدا بر ال گور غلبه کرد و همه ۲۹ رای 
الکترال این ایالت را به دست آورد و به همین خاطر 

برنده انتخابات شد.
این کارشــناس ارشد مسائل آمریکا با یادآوری 
انتخابــات ســال ۲۰۱۶ تصریح کــرد: ترامپ در 
انتخابات ۲۰۱۶ در میشــیگان با ۲۳ صدم درصد 
برنده شد. او با حدود پنج میلیون آرای به صندوق 
ریخته شــده در این ایالت، تنها با حدود ۱۱ هزار 
رای بر کلینتون غلبــه کرد و هر ۱۰ آرای الکترال 

این ایالت را از آن خود کرد.
هیچ نظرسنجی نمی تواند به شکل ریز 

نتایج را پیش بینی کند
به گفته احمدی، ترامپ در پنج، شــش ایالت 

دیگر با کمتــر از یک درصد از کلینتون جلو افتاد 
و به همین ترتیب در آرای الکترال برنده شــد، در 
حالی که در آرای عمومی حدود ســه میلیون رای 

از کلینتون عقب بود.
وی با بیان اینکه نظرســنجی ها اگرچه حدود 
آرای رقبــا را بــه خوبــی مشــخص می کنند اما 
هیچ نظرســنجی نمی تواند تا ایــن حد ریز نتایج 
را پیش بینــی کند، خاطرنشــان کــرد: همه این 
نظرســنجی ها به اضافه یا منهای ۳ الی ۴ درصد 
حاشــیه خطا دارند. عامل ناشــناخته دیگر شمار 
بی ســابقه آرا زودهنگام به ویژه آرای پستی است 
که تا روز سه شنبه گذشته، نزدیک به ۷۰ میلیون، 
یعنی معادل بیش از نیمــی از کل رای دهندگان 
در ۲۰۱۶ رای خود را پســت کرده یا شخصا رای 
داده اند.  با توجه به نظر بسیار منفی ترامپ در مورد 
آرای پســتی و اینکه اکنون شش عضو از ۹ عضو 
دیوان عالی تمایــالت محافظه کارانه دارند، معلوم 

نیست این فاکتور چگونه عمل خواهد کرد.
فاصله ترامپ از بایدن در ایالت های 

سرنوشت ساز کاهش یافته است
احمدی با یادآوری نقاط قوت ترامپ خاطرنشان 
کرد: ترامپ در این انتخابات ضمن داشتن شماری 
نقاط ضعف، نقاط قوتی هــم دارد که از آن جمله 
می توان به رشد مستمر اقتصادی آمریکا تا قبال از 
کرونا و کاهش بیکاری تا حد ۵/۳درصد اشاره کرد. 
بنابراین اگرچه همچنان بیشتر محتمل است که 
بایدن برنده شود، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

وی کاهــش فاصلــه ترامــپ بــا بایــدن در 
نظرسنجی ها طی روزهای اخیر را تحولی مهم ذکر 
کرد و گفت: تقریبا مشابه این روند را در انتخابات 
۲۰۱۶ هم شاهد بودیم. در مهمترین ایالت های پنج 
گانه چرخشی و سرنوشت ســاز یعنی پنسیلوانیا، 
میشیگان، ویسکانسین، فلوریدا، کارولینای شمالی 
و جورجیــا که گاه به دمکرات ها رای داده اند و گاه 

به جمهوریخواهان، شرایط طی سه ماه گذشته تا 
حدودی دچار تحول شده است.

به گفته این تحلیلگر ارشــد مســائل سیاست 
خارجی، بایدن در ســه ماه قبل در این ایالت ها در 
نظرسنجی ها به طور متوسط ۳/۶ درصد از ترامپ 
جلوتر بود. روز سه شنبه یعنی در فاصله یک هفته 
تا انتخابات برتری بایدن بر ترامپ در این ایاالت به 

۶/۳ درصد کاهش یافته است.
احمدی اضافه کرد: در انتخابات ســال ۲۰۱۶ 
برتــری کلینتون در همین ایالت هــا بر ترامپ در 
هفته های آخر مبارزات انتخاباتی سیر نزولی داشت 
و به طور متوســط به ۸/۲ درصد رسید. در نهایت 
دیدیم که نتیجه به نفع ترامپ رقم خورد بنابراین 
رشد موقعیت ترامپ در نظرسنجی ها در این مقطع 

زمانی برای بایدن خطرناک است.
وی افزود: رقابت تنگاتنگ دو رقیب در تگزاس، 
فاکتور مهم، کم ســابقه و بســیار خطرناکی برای 
ترامپ است. این ایالت که ۳۸ رای الکترال دارد از 
سال ۱۹۷۶ تاکنون همواره به سود جمهوریخواهان 

رای داده است.
این دیپلمات پیشــین درباره سیاست ترامپ 
نســبت به ایران در دولت دوم احتمالی اش عنوان 
کرد: در صورت پیروزی ترامپ، بســیار بعید است 
که سیاست فشار حداکثری ادامه پیدا نکند. اکنون، 
اعضای دولت ترامپ با مشــاهده احتمال شکست 
ترامــپ در انتخابــات، تالش دارند تــا کار دولت 
احتمالی بایدن را برای لغو تحریم های ایران دشوار 
کنند. افزایش تحریم ها و قــرار دادن تحریم های 
قبلی ذیل مصوبات و فرمان های مبارزه با تروریسم 

از این قبیل تالش ها است.
شماری از دمکرات ها آماده همکاری با 

جمهوریخواهان علیه ایران هستند
احمدی با بیــان اینکه اعضــای دولت ترامپ 
امیدوار هستند برای بایدن بسیار دشوار باشد نهادی 
را که به بهانه تروریسم تحریم شده، از تحریم خارج 
کند، گفت: مسئله آن اســت که دشمنی با ایران 
برای برخی از اعضــای دولت ترامپ مانند پمپئو، 
پنس، دامــاد ترامپ، آبرامــز و برخی دیگر جنبه 
ایدئولوژیک دارد و در صورت پیروزی ترامپ عمدتا 

همین افراد در کنار او باقی خواهند ماند.
وی بــا تاکید بــر اینکه باید نقــش همفکران 
ایدئولوژیک دولت ترامپ در خارج از دولت و نیز در 
کنگره را نیز در نظر گرفت، اظهار داشت: ترامپ در 

صورت شکست باز هم حدود دو ماه و نیم همچنان 
رئیس جمهور خواهد بود و در این فاصله نیز امکان 

ادامه دشمنی با ایران را خواهد داشت.
این کارشناس ارشــد مسائل آمریکا با اشاره به 
نقــش و جایگاه کنگره تصریح کــرد: در این مورد 
نقــش کنگره را هــم باید در نظــر گرفت. اگرچه 
محتمل است که جمهوریخواهان اکثریت کنونی را 
در کنگره از دســت بدهند و مثال در سنا ۵۰ – ۵۰ 
شوند، اما همچنان شماری از دمکرات ها آماده اند که 
با جمهوریخواهان علیه ایران همراه شــوند. ضمن 
اینکه در مورد سیاست احتمالی بایدن در مورد ایران 
هم اما و اگرهای زیادی وجود دارد بنابراین نمی توان 
خیلی به تحوالت سیاسی در آمریکا دل خوش کرد.
دولت ترامپ هیچ حد و مرزی برای فشار 

بر ایران نمی شناسد 
احمدی در پاسخ به این سوالی درباره احتمال 
برخورد نظامــی میان ایران و آمریــکا در صورت 
ریاست جمهوری مجدد ترامپ خاطرنشان کرد: با 
داده های کنونی، بسیار بعید می دانم که یک جنگ 
نظامــی تمام عیار به طور آگاهانه و فکر شــده در 
دســتورکار دولت دوم احتمالی ترامپ قرار گیرد؛ 
مگر اینکه برخورد ناخواســته ای رخ دهد و کنترل 
از دســت طرفین خارج شود که احتمالش همواره 

وجود دارد.
به گفته این دیپلمات پیشــین، تصور ترامپ و 
ایادی او این اســت که از طریق تحریم می توانند 
ایران را به مذاکره دیگری تشویق کنند. تحریم ۱۸ 
بانک ایرانی نشــان داد که دولت ترامپ هیچ حد 

و مرزی برای فشار اقتصادی بر ایران نمی شناسد.
وی درباره رویکرد جامعه جهانی در سیاســت 
خصمانه دولت دوم احتمالی ترامپ علیه ایران ابراز 
داشت: دولت دوم احتمالی ترامپ به احتمال زیاد در 
سیاست خارجی تندروتر و غیرعادی تر از دولت اول 
خواهد بود. به طور کلی روسای جمهور آمریکا در دور 
دوم شان در خارج دست خود را کامال باز می بینند و 
با توجه به محدودیت ها در داخل، عمده توجه شان 
را به ایجاد تحول در خارج معطوف می کنند، به این 

امید که میراثی از خود به جا بگذارند.
پیروزی مجدد ترامپ بر میزان 
خودشیفتگی ذاتی او خواهد افزود

احمدی بــا تاکید بر اینکه پیــروزی احتمالی 
ترامپ بــرای دومین بار اعتماد به نفــس او را به 
شدت تقویت خواهد کرد و بر میزان خود شیفتگی 

ذاتی او خواهد افزود، بیان کرد: در چنین صورتی، 
ترامپ با انرژی بیشــتری بر برنامه های همیشگی 
خود متمرکز خواهد شد و خواهد کوشید تا کینه 
و غضب خود را علیه حرفه ای های سیاست خارجی 
در داخل و خارج آمریکا بیش از پیش نشــان دهد 
و این یعنی یکجانبه گرایی بیشــتر و سخت گیری 
بیشتر در ارتباط با سازمان ها و توافقات بین المللی و 
کشورهایی مثل ایران، چین، ونزوئال و کره شمالی.

وی اضافه کرد: در همین رابطه کســی که در 
دور اول ریاست جمهوری خود خیلی دنبال ایجاد 
اجماع جهانی علیه ایران نبوده، بعید اســت که در 
دور دوم هم به این فکر بیافتد. او احتماال همچنان 
تالش بــرای ایجاد اجماع جهانی برای پیشــبرد 
برنامه های سیاست خارجی اش را محدودیت برای 
خود تلقی کرده و خود را از آن بی نیاز تصور خواهد 

کرد.
این تحلیلگر ارشــد مســائل سیاست خارجی 
درباره احتمال تعامل ایران و آمریکا در دولت دوم 
احتمالی ترامپ یادآور شد: جایی برای خوش بینی 
در این رابطه وجود نــدارد. ترامپ چند بار مدعی 
شده که ایران منتظر پیروزی بایدن است و مدعی 
شــده که ایران قبل از انتخابــات توافق بهتری به 
دســت خواهــد آورد. چنین ترامپــی در صورت 
پیروزی مجــدد، کینه ای را نیز از این بابت خواهد 

داشت که ممکن است کار را مشکل تر کند.
ترامپ به جنگ تمایل ندارد

احمدی با اشــاره به دشــمنی ترامپ با برجام 
عنوان کرد: مشکل اصلی برجام و بهانه اصلی ترامپ 
علیه این توافق تک موضوعی بودن آن بود. با توجه 
به اینکه ترامپ، همکاران و متحدانش عمدتا به این 
دلیل از برجام خارج شــدند، بسیار بعید است که 
دولت بعدی آمریکا برای تسری توافق به موضوعات 

دیگر اصرار نکند.
به گفته این دیپلمات پیشــین، در مقطعی به 
نظر رســید که ترامپ شــخصا موافق بازگشت به 
برجام با گرفتن امتیازاتی در ارتباط با »بند غروب« 
و مانند اینها باشــد، اما معلوم نبود که با توجه به 
نقش متحدان منطقه ای آمریکا و همکاران تندرو 
او در دولت و کنگره ســیر قضایــا به چه صورتی 
می توانست باشد. ضمن اینکه باید توجه داشت که 
سه کشور اروپایی به ویژه فرانسه، از اگوست ۲۰۱۷ 
خواسته هایی مبنی بر تسری توافق با ایران به برخی 

موضوعات دیگر را نیز مطرح کرده اند.

به گفته پنج منبع مطلع، دولت ترامپ جلسه 
توجیهی بــرای مقامات ارشــد آمریکایی در پی 
خطر انتقام جویی ایران در پی ترور سردار سپهبد 

سلیمانی برگزار کرده است.
به گزارش ایســنا، به نقل از ان بی ســی نیوز، 
پنج مقام ارشــد مطلع آمریکایی گفته اند که در 
اواخر ماه گذشته در نشست توجیهی درباره تهدید 
علیه رهبران ارشد پنتاگون در خاک آمریکا شرکت 

کرده اند.
برخــی از این مقامات اعــالم کرده اند در این 
جلســه توجیهی احتمال داده شده که این تهدید 
- که همچنان به قوت خود باقی است - می تواند 
در پی ترور سردار قاسم سلیمانی باشد اما اطالعات 
ارائه شده در جلسه ارتباط قطعی را حاصل نکرده 

است.
بــه گفته ایــن مقامات، در جلســه توجیهی 
همچنین به اطالعاتی اشاره شد که احتمال می داد 
هدف تهدیدات رهبران نظامی آمریکایی باشند که 
در تصمیم و عملیات ترور سردار سلیمانی دخیل 

بوده اند.
به گفته دو مقام ارشــد آمریکایی این جلسه 
همچنین شامل اطالعاتی بوده که اسامی مقاماتی 

که قرار اســت تحت هدف قــرار بگیرند را فاش 
می کرده است.

مقامات مذکور همچنین گفته اند که جلســه 
توجیهی ســازمان های FBI ،CIA و همچنین 
مقامــات نظامی در خصوص ایــن تهدید پس از 
واقعه ای در تاریخ ۲۲ ســپتامبر که مرتبط با یک 

مقام ارشد وزارت دفاع بوده، رخ داده است .
بنا بر این گزارش، این مقام وزارت دفاع پس از 
ترک پنتاگون در یک خودروی شاسی بلند سیاه که 
توسط یکی از اعضای تیم حراستش رانده می شد، 
بالفاصله تحت تعقیب یک خودروی ناشناس قرار 

گرفته است . 
بنا بر ادعای مقاماتی که این گزارش پنتاگون 
را شنیده اند، یک راننده با پالک ویرجینیا برای ۵ 
الی ۷ مایل به طور نزدیک شاسی بلند این مقام را 
دنبال می کرده و حتی گاهی اوقات به طرز هجومی 

رانندگی می کرده است .
به گفته همین مقامات، پنتاگون و FBI بر سر 
اینکه آیا این اقدام تالشــی جدی برای هدف قرار 
دادن این مقام وزارت دفاع بوده است اختالف نظر 
داشتند و در این مسئله پنتاگون نگرانی بیشتری را 

از خود نشان داده است.

به گفته مقامات، تحقیقات FBI به این نتیجه 
رســیده بودند که این حادثــه جزئی از هیچ گونه 
تهدید بزرگتری علیه مقامات نظامی ارشد نبوده 
و ارتباط مستقیمی با ایران نداشته است. مقامات 
آمریکایی نتوانستند توضیحی قابل قبول از اختالف 

میان پنتاگون و FBI ارائه کنند.
ان بی سی نیوز نام مقام ارشد را به درخواست 
وزارت دفــاع آمریــکا فــاش نکــرده چراکه آنها 
می گویند به نگرانی های امنیتی منجر می شد. سه 
مقام آمریکایی که در جریان جلسه توجیهی بودند 
نام این رهبر را فاش کردند اما باقی این مقامات از 

فاش کردن نام وی سرباز زدند.
یک مقام ارشد دولت این واقعه را »نگران کننده« 
توصیف کرد. بنا بر گزارش مذکور، تیم امنیتی این 
رهبر وزارت دفاع که ماه گذشته از زمان خروج از 
پنتاگون تحت تعقیب قرار گرفته بودند در نهایت 
ماشین تعقیب کننده را جا گذاشتند و مسیرشان 
را تغییر دادند. پنتاگون در پی این واقعه هشداری 
برای جســت وجو صــادر کرده و اطالعــات را با 

نیروهای نظامی فدرال درمیان گذاشته است.
این هشدار شامل عکس هایی از راننده، ماشین 

و شماره پالک این ماشین می شد.

به گفته دو مقام مطلع، این جلســه توجیهی  
شــامل اطالعاتــی در خصــوص فیس بــوک و 
اینستاگرام راننده می شــد و عکس هایی از وی با 

دوستانش در ایران و افغانستان را نشان می داد.
مقامات نگفته اند که این شخص تحت بازجویی 

قرار گرفته یا دستگیر شده است.
جاناتان هوفمن، سخنگوی پنتاگون در اینباره 
گفت: وزارت دفاع، امنیت تمامی کارکنان را جدی 
می گیرد. ما نه درخصوص اطالعات بر سر تهدیدات 
احتمالی علیه رهبران ارشد و نه در خصوص گستره 
توان اقدامات حفاظتی که در برابر اینگونه تهدیدات 

داریم، صحبت نمی کنیم.
هوفمــن همچنین گفته اســت ســفرهای 
بین المللی توســط مقامات وزارت دفاع »اقدامات 
امنیتــی مورد به مــوردی با همــکاری مقامات 
آمریکایــی و مقامــات امنیتی کشــور میزبان به 
منظور حفاظت از میزبان ها، مقامات در حال سفر، 
عوامل حمایتی شان و رسانه های همراه شان اتخاذ 
می شــود. ما به طور مداوم در حال ارزیابی محیط 

تهدید هستیم ».
FBI و CIA از اظهارنظر در باره این گزارش 

خودداری کرده اند.

وزیر امور خارجه آمریکا حمالت انصاراهلل و ارتش یمن 
به عربستان را به ایران مرتبط کرد.

به گزارش ایسنا، »مایک پمپئو« مدی شد: ما حمالت 
روز گذشته حوثی های تحت حمایت ایران علیه عربستان 
ســعودی را محکوم می کنیم. این حمالت به طرز ناروایی 
علیــه ریاض انجام گرفته اند و جان غیرنظامیان بی گناه از 

جمله آمریکایی ها را تهدید می کند.
او گفت، »این تشدید غیرمسئوالنه حمالت با اعالمیه 
حوثی ها مبنی بر تمایل شــان برای تقویت روابط با ایران 
همزمان شده است« و اعزام سفیر ایران به یمن را محکوم 
کرده و مدعی شــده این اقدامات نشان دهنده آن هستند 

که انصاراهلل برای یافتن راه حل سیاسی به منظور برقراری 
صلح در یمن جدی نیستند.

پمپئــو گفت: ایــاالت متحده از ایــران می خواهد که 
دیگر برخالف قطعنامه های شــورای امنیت سازمان ملل 
تســلیحات به حوثی ها قاچاق نکنــد و کمک به اقدامات 
ســتیزه جویانه حوثی ها علیه یمن و همسایگانش از جمله 

عربستان سعودی را متوقف کند.
او همچنیــن با مخاطب قرار دادن حوثی ها در توییتی 
با محکــوم کردن حمالت، آورده اســت: حوثی ها باید از 
همکاری با ایران و تهدید کردن امنیت منطقه ای دســت 

بکشند و در جهت کمک کردن به مردم یمن کار کنند.

آمریکا روز پنج شــنبه اذعان کرد محموله های نفتی که 
اخیرا در دریا به بهانه تعلق آن به ایران، سرقت کرده بود، به 

قیمت ۴۰  میلیون دالر به فروش رسانده است.
به گزارش ایســنا، به نقل از فرانسه ۲۴، ایاالت متحده در 
ماه اوت ۱.۱ میلیون بشــکه از نفت خــام را با این بهانه که 

متعلق به ایران است و به سمت ونزوئال می رود، توقیف کرد.
حال مایکل شــروین، دادســتان آمریکایی در کلمبیا در 
تماسی تلفنی به خبرنگاران گفته است: ما تخمین زده ایم که 
بیش از ۴۰ میلیون دالر از فروش نفت خام آن چهار کشتی 

توسط ایاالت متحده به دست خواهد آمد.
وی افزود »مقدار زیــادی« از این مبلغ به بودجه آمریکا 

برای به گفته او »قربانیان تروریسم« اضافه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، ایران همان زمان تاکید کرد که نه کشتی 
و نه محموله ای از نفت ایران توقیف نشده است. سفیر ایران 
در ونزوئال در مــاه اوت در صفحه خود در توییتر با تکذیب 
خبر توقیف سوخت این کشتی ها آن را جنگ روانی آمریکا 
توصیــف کرد و ایرانی بودن نفت کش هــا را رد کرده بود. او 
تاکید کرد: یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی 
امپریالیســم آمریکا. نه کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک یا 
پرچم آن ها ارتباطی به ایران دارد. ترامپ تروریست نمی تواند 
حقارت و شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران را با تبلیغات 

دروغین جبران کند.

فروش نفت سرقتی از عراق با ادعای مالکیت ایرانادعای پمپئو درباره نقش ایران در حمالت یمن به عربستان


