
نتایج تازه ترین نظرسنجی مشترک روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و شبکه 
ای.بی.سی.نیوز حاکی است که ۶۵ درصد از مردم آمریکا معتقدند که عملکرد 
دونالد ترامپ از زمان برعهده گرفتن سمت ریاست جمهوری آمریکا به شیوه ای 

نامناسب و دور از رفتار یک رئیس جمهور بوده است.
بنا به گزارش پایگاه اطالع رســانی هیل وابســته به کنگــره آمریکا، نتایج 
نظرسنجی فوق نشان می دهد تنها ۲۸ درصد از مردم آمریکا معتقدند که ترامپ 

به شیوه ای مناسب عمل کرده است.
طبق این نظرسنجی، گرچه میزان محبوبیت ترامپ از ماه آوریل، افزایش پنج درصدی داشته است اما با این حال، 

میزان محبوبیت وی همچنان زیر ۵۰ درصد و برابر ۴۷ درصد است.
طبق این گزارش، ۴۴ درصد از آمریکایی هایی که به سن رأی دادن رسیده اند، اعالم کردند که از عملکرد ترامپ رضایت 

دارند و این در حالی است که ۵۳ درصد این دسته از عملکرد وی ناراضی هستند.
نظرسنجی این دو رسانه آمریکایی همچنین نشان می دهد که اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجی از شیوه عملکرد 
ترامپ در قبال مسئله مهاجرت، خدمات درمانی، مسائل حائز اهمیت برای زنان، سقط جنین، تغییرات اقلیمی، خشونت 
سالح و سیاست خارجی ناراضی هستند.  نظرسنجی واشنگتن پست و ای.بی.سی.نیوز در بازه زمانی ۲۸ ژوئن تا اول ژوئیه 

)هفتم تا دهم تیرماه( در میان یک هزار و ۸ آمریکایی با حاشیه خطا ۴ درصد انجام شده است.

 مخالفان ونزوئال قرار اســت با نمایندگان نیکالس مادورو رئیس جمهور این 
کشور در بارباوس در نروژ دیدار و گفت وگو کنند.

به نقل از رویترز، این دیدار با وساطت دولت نروژ برای حل و فصل بحران کنونی 
در ونزوئال انجام خواهد شد.

براساس این گزارش، خوان گوایدو رهبر مخالفان که این روزها اقداماتش برای 
سرنگونی مادورو با شکست مواجه شده است می گوید که هرگونه مذاکره ای باید 
منجر به راه حلی برای حل و فصل بحران شــود و نباید باعث خرید وقت از سوی 

دولت کاراکاس شــود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مردم ونزوئال ســال ۲۰1۸ میالدی در یک انتخابات 
دموکراتیک به نیکالس مادورو رای دادند.

نیکالس مادورو روز جمعه از مذاکرات مورد حمایت نروژ دفاع کرد اما خوان گوایدو در همان روز گفته بود امروز زمان 
مناسبی برای مذاکره نیست و مادورو را به نقض حقوق بشر و دیکتاتوری متهم کرده بود.

بعد از امتناع آمریکا از پذیرش مشروعیت ریاست جمهوری شش ساله نیکالس مادورو که به تازگی آغاز شده، گوایدو، 
رهبر مخالفان ونزوئال خود را به صورت غیرقانونی رئیس جمهور این کشور خواند و با حمایت مستقیم آمریکا و چند کشور 
دیگر دست به اقداماتی از جمله کودتا و جلب حمایت نظامیان علیه مادورو زد که همگی آنها تا کنون شکست خورده است.

این تغییر موضع گوایدو برای اجرای مذاکره در نوع خود بی سابقه بود.
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احتمال جاسوسی چین در مانور نظامی 
آمریکا، ژاپن و استرالیا

نفوذ چین به طلسم شمشیر
خدیجه عالمه زاده

ارتش استرالیا در حال رصد کشتی چینی است 
که برای جاسوسی در مانور نظامی موسوم به طلسم 

شمشیر به ساحل کویینزلند فرستاده شده است.
شبکه ای بی سی استرالیا گزارش کرد که کشتی 
 ۸1۵G نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق از نوع
Dongdiao ، سرویس اطالعاتی کمکی، در حال 
طی مسیر به سمت استرالیا است که احتماال برای 
رصد مانور نظامی مشترک نیروهای آمریکا، استرالیا 
و ژاپن عازم شده است. به گفته استرالیا قرار است ۲۵ 

هزار سرباز در این مانور مهم حضور داشته باشند.
گرگ بیلتون، رئیس دفاع عملیات های مشترک 
توضیح داد: ما در حال رصد این کشتی هستیم. هنوز 
نمی دانیم مقصدش کجاست، اما فرض می کنیم 
قصد داره به ساحل شرقی کویینزلند بیاید و در این 

صورت ما اقدامات درخور را انجام می دهیم. 
او در مــورد جزئیات واکنــش، توضیحی نداد 
اما گفــت که کشــتی چینی در حــال حاضر در 
آب های بین المللی اســت؛ جایی که حق دارد در 
آن دریانوردی کند و در صورت صالحدید آنجا به 

نظارت بر عملیات بپردازد.
اشلی تاون شــند، مدیر سیاســت خارجی و 
دفاع  در مرکز مطالعات ایاالت متحده در سیدنی 
به خبرگزاری ها گفت: تمامی ملت ها بر اســاس 
کنوانسیون ســازمان ملل متحد بر اساس قوانین 
دریا، حق انجام عملیات های نظــارت نظامی در 
آب های بین المللــی در 1۲ مایلی نواحی دریایی 

کشورها را دارند.
وی افزود: در حالی که ایاالت متحده و استرالیا، 
در کنار سایر کشــورها این قوانین را پذیرفته اند و 
این حق را به چین داده اند، پکن این حق را به دیگر 
کشورها در دریای جنوبی چین نمی دهد و به طور 
معمول کشتی های خارجی را از این منطقه بیرون 

می کند.
چین همواره به نظارت هــای از نزدیک نیروی 
دریایی آمریکا در سواحل خود شکایت می کند، با 
وجود آنکه نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق 

دائماً  خود به این اقدام دست می زند.

کشتی های سرویس اطالعات کمکی چین در 
سال های اخیر عموماً  در مانورهای نظامی مشترک 
در اقیانــوس آرام حاضر می شــوند. وزارت دفاع 
استرالیا به خبرنگاران گفت که آن ها می دانند که 
دیگر کشورها مشتاق به سر در آوردن از مانور نظامی 

طلسم شمشیر هستند.
یکی از کشتی های سرویس اطالعات کمکی 
چین در حال تالش برای رصــد مخفیانه آخرین 
تمرینات مانور طلســم شمشــیر در سال ۲۰1۷ 

مشاهده شده بود.
به دلیل نظامی کردن دریــای جنوبی چین از 
سوی نیروهای این کشور، نیروی دریایی پکن به 
مشارکت برای مانور نظامی لبه اقیانوس آرام دعوت 
نشد. چین نیز در مقابل یکی ازکشتی های جاسوسی 
خود را برای رصد مانور به ساحل هاوایی فرستاد. 
چارلی براون، سخنگوی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا، 
در آن زمان به خبرگزاری ها گفت: ما تمام اقدامات 
احتیاطی الزم برای محافظت از اطالعات حیاتی 

خود را انجام داده ایم.
آنکیت پاندا، سردبیر ارشد رسانه دیپلمات گفت: 
 با اجازه دادن به ارتش چین بــرای اقدام به چنین 
فعالیت های جاسوسی، ایاالت متحده و متحدانش 
امیدوارند این کشور برای معاهدات بین المللی که 
تاکنون نسبت به آن ها بی میل بوده است، تمایل 

نشان دهد.
تاون شــند البته گفته که برای کاربردی بودن 
قوانین بین المللی، آن ها نیز باید اقدام مقابله به مثل 
کنند. مقامات ارتش استرالیا که خواستند نامشان 
فاش نشود به شــبکه خبری ای بی سی این کشور 
گفتند که حس می کنند زاویه جدیدی از حضور 
ژاپن در مانور طلسم شمشیر منجر به تحریک عالقه 

چین برای رصد این مانور شده است.
یکی از مقامات گفت: مانور امســال طلســم 
شمشیر، شامل حضور تیپ اعزام سریع خاکی، آبی 
ژاپن است که سال گذشته ایجاد شد که می تواند 
گزینه ای برای واکنش به درگیری بالقوه با نیروهای 
چینی باشد. توانایی های این تیپ و قابلیت تعامل 
آن ها با نیروهای استرالیایی و آمریکایی ، می تواند 

موضوع مورد عالقه پکن باشد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

در ماه می سال ۲۰1۸ )اردیبهشت 
- خرداد 9۷( دولــت ترامپ، به صورت 
یک طرفه از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( که برای محدودیت دستیابی 
ایران به تسلیحات هسته ای ایجاد شده 
بود خارج شد؛ توافقی که مذاکرات برای 

آن 1۲ سال کامل زمان برده بود.
حسین موســویان، عضو سابق تیم 
مذاکره کننده هســته ای ایــران، که 
هم اکنون در برنامه علوم و امنیت جهانی 
در دانشگاه پرینستون آمریکا به عنوان 
کارشناس فعالیت می کند، در یادداشتی 
برای روزنامه انگلیســی گاردین با این 
مقدمه نوشت: پس از آن ایاالت متحده 
شــروع به اعمال تحریم هــای جدید 
اقتصادی و سیاسی کرد، تحریم هایی 
که هدفش نه تنها بخش های مختلف 
اقتصاد ایرانیان، بلکــه تأثیرگذارترین 
نهادها و بازیگران دولت ایران بود. اعمال 
این تحریم ها، عماًل احتمال راهکارهای 
دیپلماتیک برای حل این بحران را از بین 
برد که عواقب سیاسی نه تنها برای ایران 
و آمریکا، بلکه برای کل منطقه به همراه 

دارد. وضعیت کنونی بســیار ملتهب 
است و ایران به این اقدامات خصمانه با 
افزایش سطح غنی سازی اورانیوم خود 

پاسخ داده است.
ظهور دوباره خصومــت بین ایران و 
ایاالت متحده، پس از یک دوره آرامش در 
زمان باراک اوباما، یکی از پرچالش ترین 
دوره ها برای صلــح و امنیت خاورمیانه 
اســت و در عین حال سیاســت های 
جنگ طلبانه ترامپ، تمامی کانال های 

متعارف دیپلماسی را بسته است.
از یک منظــر، همــکاری نیازمند 
گفتگوی بین نهادهای نظامی مربوطه 
کشورها در منطقه اســت؛ فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده )سنتکام( و نیروی 
سپاه قدس پاســداران انقالب اسالمی 
هر دو مســئول عملیات های خارج از 
قلمرو این کشــورها هستند. قرار دادن 
سپاه قدس پاســداران انقالب اسالمی 
به عنوان یک سازمان تروریستی و اقدام 
تالفی جویانه ایران علیه سنتکام، هرگونه 
احتمال مذاکره بین این دو نهاد بسیار 

تأثیرگذار دولتی را از بین برده است.
از طرف دیگر، در یک اقدام خصمانه و 
بی سابقه، دولت ترامپ تحریم هایی را بر 
آخرین موضع قدرت ایران از منظر قانون 
اساسی کشور،  یعنی آیت اهلل سیدعلی 

خامنه ای، رهبر معظم ایران،  اعمال کرد. 
همانطور کــه در ایاالت متحده آمریکا، 
رئیس جمهور اختیار تــام برای تعیین 
مسیر کلی سیاست خارجی را در اختیار 
دارد، رهبر معظم ایران نیز کسی است که 
سیاست خارجی کشور را تعیین می کند. 
نباید فراموش کنیم که این رهبر معظم 
ایران بود که اجازه مذاکرات مستقیم با 
ایاالت متحده را بر سر مسئله هسته ای در 
گام اول صادر کرد. با تحریم کردن آیت اهلل 
خامنه ای، ترامپ عمال هرگونه شانس 
روابط نزدیک را تا زمانی که خود در قدرت 
است از میان برد. ضمن آنکه صرفاً رهبری 
سیاسی آیت اهلل خامنه ای نیست که در 
این مسئله به میان  می آید، بلکه ایشان 
همچنین رهبر و محقق مذهبی است که 
مسلمانان شیعه پیرو ایشان هستند که 
این پیروان نه تنها در ایران، بلکه در عراق، 
پاکستان، افغانستان، هند، بحرین و دیگر 

نقاط چشم به ایشان دارند.
عالوه بر این، هفته گذشته، استیون 
منوچین، وزیــر خزانــه داری آمریکا 
گفت که دولت ترامــپ به دنبال اعمال 
مجازات هایی علیه محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران اســت، کســی 
که دانش آموخته در آمریــکا و یکی از 
برجسته ترین دیپلمات های حرفه ای در 

تاریخ اخیر ایران است. ظریف کسی است 
که با محمد مصدق، نخست وزیر محبوب 
ایران مقایســه شده اســت؛ کسی که 
صنعت نفت ایران را ملی کرد و به واسطه 
کودتای سال 19۵۳ )۲۸ مرداد 1۳۳۲( 
که از سوی بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا 
طراحی شــده بود، تبعید شد. تحریم 
ظریف اشتباه است، چراکه اگر آمریکا  
می خواهد در آینده نیز به بهبود روابط 
با ایران فکر کند، بــه او نیاز دارد؛ چراکه 
ظریف مســئول کانال هــای ارتباطی 
دیپلماتیک است که برای حل این بحران 
الزم و حیاتی است. همانطور که وندی 
شرمن، کســی که تیم مذاکره کننده 
آمریکا را در جریان توافق هسته ای سال 
۲۰1۵، راهبــری می کرد،  گفت: از نظر 
من، چیزی بی معناتــر از تحریم کردن 
یک شخص کلیدی،  کسی که می تواند 
اگر گفتگویی بین ایران و ایاالت متحده 

شکل بگیرد، کارساز باشد، وجود ندارد.
توافــق هســته ای ایــران،  یکی از 
جامع ترین توافق ها در طول تاریخ منع 
گسترش تسلیحات هســته ای بوده 
است. به عنوان بخشــی از این توافق، 
ایران شــدیدترین اقدامــات نظارتی 
و محدودیت هــا را که تا کنــون از یک 
عضو معاهده منع گسترش تسلیحات 
هسته ای درخواست  شده بود بر برنامه 
هســته ای خود پذیرفت. عالوه بر این، 
 )IAEA( آژانس بین المللی انرژی اتمی
اخیراً تأیید کرد که ایران کامال پایبند به 
شرایط و ضوابط برجام بوده است. با این 
حال در حین این که ایــران توافق را به 
تمامی حفظ کرده است، با تحریم ها و 
فشار بیشتر پاداش خود را گرفته و تمام 
مزایایی که ایران قرار بــود از این تعهد 
دریافت کند، به نــاگاه از بین رفته اند. 
دولت ترامپ مصمم به تحت الشعاع قرار 
دادن میراث دیپلماتیک اوباما است، اما 
احتماال به درستی درک نکرده است که 
انجام این کار می تواند هرگونه احتمال 
اجرای راهــکار دیپلماتیک خود را نیز 

از بین ببرد.
ترامپ دائماً پیشــنهاد گفتگو را به 
مقامات ایران داده است، اما اقدامات وی 
تاکنون خصمانه تریــن از زمان انقالب 
1۳۵۷ ایران بوده است. استفاده از این 
پیشــنهادها فریبکارانه و لفاظی ها، در 
حین اعمال ایــن تحریم های مخرب 
استراتژی ای نیست که منجر به تغییر 

موضع ایران شود.
ایران پیش تر به قدرت های جهانی 
هشــدار داده بود که اگر دیگر طرف ها 
در پایبندی به تعهدات خود شکســت 
بخورند، فرایند کاهش تعهدات خود را بر 
اساس برجام آغاز می کند. به عنوان گام 
اول، چند روز قبل ایران اعالم کرد که از 
محدودیت ذخایر اورانیوم ۳۰۰ کیلوگرم 
عبور کرده است؛ حاال ایران عنوان کرده 
که از محدودیت غنی سازی ۳.۶۷ درصد 
که بر اســاس توافق مشخص شده بود، 
عبور می کند. عالوه بر آن حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران به کابینه خود گفته 
اســت که رآکتور اراک به طراحی اولیه 
خود بازمی گردد که ادعا شده بود قادر 
به تولید پلوتونیوم اســت. توجه به این 
نکته ضروری است که ایران برای اولین 

بار نسبت به تخلف از برجام اقدام کرده 
اســت. با وجود خروج دولت ترامپ در 
سال گذشــته، ایران با صبوری منتظر 
دیگر طرفین درگیر در توافق هسته ای 
به منظور احترام به تعهداتشان بوده است، 
اما تنها نتیجه حاصله تشدید فشارها و 
تحریم ها بود. نمی توان انتظار داشــت 
که ایران کامال به توافق پایبند باشد، در 
حالی که دیگران در اجرای تعهدات خود 

ناتوان هستند.
ترامپ با خروج از توافق هسته ای، به 
تنهایی 1۲ سال مذاکرات متمرکز بین 
ایران و قدرت های جهانی را از بین برد. 
او مسیر خطرناک سیاست ها و اقدامات 
خصمانه را انتخاب کرد و احتمال یک 
درگیری خطرناک دیگر در خاورمیانه 
را باال برد. ظاهرا او کامال آگاه اســت که 
یک تقابل نظامی با ایران از هر مسیری 
می تواند به فاجعه ختم شود، اما از طرفی 
او باید این حقیقت را درک کند که ایران 

تسلیم قلدری های وی نمی شود. 
اگر ترامپ واقعا قصد دارد این بحران 
غیرضروری و خودساخته را حل کند، باید 
به سرعت یک دوربرگردان استراتژیک را 
انتخاب کند، مسیری که به هر دو کشور 
فرصت نجــات می دهد. تنهــا در این 
صورت دیپلماســی معتبر یکبار دیگر 

ممکن می شود.

ایران خواهان این بحران نبود، ترامپ هم تنها یک راه دارد؛

انتخاب دوربرگردان استراتژیک 

خبر

تیمی آموزش دیده از کماندوهای رژیم صهیونیستی بیستم 
آبان ماه 1۳9۷ )یازدهم نوامبر ۲۰1۸( با هدف انجام عملیاتی 

اطالعاتی وارد نوار غزه شد.
گردان های القسام شاخه نظامی حماس از این موضوع آگاه 
و درگیری ها آغاز شد. طی این درگیری ها هفت تن از اعضای 
القسام از جمله یک فرمانده به نام نور برکه به شهادت رسیدند؛ 
درنهایت کماندوها با پوشش هوایی جنگنده های صهیونیست، 

از نوار غزه فرار کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از گذشت چند ماه، یکشنبه 
)شانزدهم تیرماه( نتایج تحقیقات مربوط به این عملیات ناموفق 
را منتشر و به شکست آن اذعان کرد. در بخشی از این گزارش 
آمده ستوان اول صهیونیست با نام اختصاری م به ضرب گلوله 

یکی از کماندوهای دیگر و به صورت اشتباهی کشته شد.
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد: هدف این عملیات کار گذاشتن دستگاه های جاسوسی 
برای زیر نظر گرفتن فعالیت های حماس بود و یگان عملیاتی 

هفت ماه برای این موضوع آموزش دیده بود.
ادرعی افزود: گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد مشترک 
ارتش، مسئول شــاباک و فرمانده بخش اطالعات در ریاست 
ستاد مشترک ارتش نیز در فلســطین اشغالی این عملیات را 
پیگیری می کردند. بنیامین نتانیاهو در اولین واکنش به انتشار 
تحقیقات انجام شده، اعالم کرد که از اتفاق افتاده درس گرفته 
خواهد شد. در آذرماه سال گذشته میالدی گردان های شهید 
عزالدین القسام شــاخه نظامی حماس تصاویری از نیروهای 

ویژه رژیم صهیونیستی منتشر کرد که قصد انجام عملیات در 
خانیونس را داشتند.

تل آویو نتایج تحقیقات عملیات ناموفق خانیونس را منتشر کرد

ایران برای اولین بار نسبت 
به تخلف از برجام اقدام 

کرده است. با وجود خروج 
دولت ترامپ در سال 

گذشته، ایران با صبوری 
منتظر دیگر طرفین 

درگیر در توافق هسته ای 
به منظور احترام به 

تعهداتشان بوده است، اما 
تنها نتیجه حاصله تشدید 

فشارها و تحریم ها بود

 نمی توان انتظار داشت که 
ایران کامال به توافق پایبند 
باشد، در حالی که دیگران 

در اجرای تعهدات خود 
ناتوان هستند

در نروژ صورت گرفت

 دیدار مخالفان ونزوئال با نمایندگان مادورو 
۶۵ درصد مردم آمریکا در تازه ترین نظرسنجی اعالم کردند

عملکرد ترامپ نامناسب است

 شماره   285   /   سه شنبه  18  تیر   1398  /    6 ذی القعده 1440  /   9  ژوئیه   2019


