
برنامه های ظریف در سفر به عراق

وزیر خارجه  برنامه های سفر  بغداد  در  ایران  اسالمی  سفارت جمهوری 
کشورمان به عراق را اعالم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از صوت العراق، سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد 
در بیانیه ای در رابطه با سفر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران به عراق اعالم 
کرد: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران امروز)یکشنبه( به همراه بیش از 
30 شخصیت سیاسی و اقتصادی به عراق می رود. وی امروز ساعت 3 بعد ازظهر به 

محض رسیدن به عراق با همتای عراقی خود دیدار می کند.
در این بیانیه آمده است:محمد جواد ظریف صبح روز دوشنبه با عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق و محمد الحلبوسی ، رئیس پارلمان عراق دیدار می کند. وی ساعت 
3 بعدازظهر همان روز در یک سمینار اقتصادی که قرار است در سالن غرناطه در 
هتل منصور میلیا برگزار شود، شرکت می کند. این سمینار با مشارکت تجار و سرمایه 
گذاران ایرانی و عراقی و به ریاست وزیر تجارت عراق برگزار می شود و محمد جواد 

ظریف نیز سخنرانی خواهد کرد.
در ادامه برنامه سفر ظریف به عراق آمده است: محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 

ایران دوشنبه شب با برهم صالح، رئیس جمهور عراق دیدار می کند.
سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق اعالم کرد: وزیر خارجه ایران صبح روز سه 
شنبه عازم اربیل خواهد شد تا عالوه بر دیدار با مسئوالن کردستان عراق در دومین 
سمینار اقتصادی که میان تاجران ایرانی و کردستانی برگزار می شود شرکت کند. وی 

ظهر سه شنبه به سوی سلیمانیه خواهد رفت تا با رهبران کرد دیدار کند.
در پایان این بیانیه آمده است: ظریف بعد از سفر به اقلیم کردستان عراق صبح 
روز چهارشنبه عازم کربال خواهد شد تا در سومین سمینار اقتصادی که میان 
سرمایه گذاران ایرانی و عراقی برگزار می شود شرکت کند. وزیر خارجه ایران پس از 

پایان این سمینار به نجف می رود و روز پنجشنبه به ایران بازمی گردد.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه دیروز)شنبه( اعالم کرد 
که محمد جواد ظریف فردا یکشنبه در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی 

عازم عراق خواهد شد.
وی گفت: مدیران ارشد ده ها شرکت کارآفرین دولتی و خصوصی وزیر امور خارجه 

را در این سفر همراهی خواهند کرد.
قاسمی دیدار با مقامات بلندپایه عراقی و شرکت در همایش تجاری مشترک تجار 
دو کشور در چند شهر عراق به ویژه کربال و سلیمانیه را از جمله برنامه های وزیر امور 

خارجه جمهوری اسالمی ایران در این سفر مهم منطقه ای برشمرد.

اظهاراتی که مورد استقبال آنکارا قرار گرفت

پامپئو: ما دالیل ترکیه برای حمایت از مرزهایش را 
درک می کنیم

وزیر خارجه آمریکا در موضع گیری جدید که به منزله انعطافی از سوی 
آمریکاست، گفت: ما حق ملت ترکیه و رئیس جمهوری آن در دفاع از 
کشورشان در برابر تروریست ها را به رسمیت می شناسیم؛ موضع گیری 

که مورد استقبال ترکیه واقع شده است.
به گزارش ایسنا، مایک پامپئو،  وزیر خارجه آمریکا در جریان حضورش در امارات 

در مصاحبه با العربیه گفت: آمریکا هرگز خاورمیانه را ترک نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: آمریکا انگیزه ها و دالیل ترکیه برای حمایت از مرزها و مردم 
خود را درک می کند اما همگان باید بدانند که کردهای سوریه تروریست نیستند.
تغییر  از سوریه یک  آمریکایی  نیروهای  نشینی  تصمیم عقب  پامپئو گفت: 
تاکتیکی است که توانایی آمریکا برای شکست داعش و مقابله با نفوذ ایران را 

از بین نمی برد.
وی خواهان ایجاد ائتالف و تشکیل یک نیروی عربی مشترک شد که قادر به 

مقابله با چالش های منطقه باشد.
پامپئو تأکید کرد که آمریکا نسبت به امکان تأمین حمایت از کردها در سوریه 

خوش بین است.
وزیر خارجه آمریکا گفت: ما اطمینان داریم که با ترکیه به توافقی برای حمایت 
از نیروهای کرد در سوریه بعد از عقب نشینی آمریکا از این کشور دست خواهیم 

یافت و امیدواریم که کردها در معرض حمله ترکیه قرار نگیرند.
وی افزود: ما قبول داریم که مردم ترکیه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
این کشور حق دارند در برابر تروریست ها از کشورشان دفاع کنند اما می دانیم که 
کردها تروریست نیستند. آن هایی که در کنار ما در طول این همه مدت با داعش 

جنگیدند مستحق این هستند که از آن ها حمایت به عمل آید.
این اظهارات به مذاق ترکیه خوش آمده است به طوریکه مولود چاووش اوغلو، 
وزیر خارجه ترکیه در سخنانی در استان آنتالیا در جنوب این کشور گفت: ما 
اظهارات مایک پامپئو را درباره از بین بردن عناصری که مایه نگرانی ترکیه هستند، 

اظهاراتی درست و بجا می دانیم.
ترکیه اخیرا بارها تهدید کرده که عملیات علیه کردها را در شمال شرق سوریه 
آغاز خواهد کرد. بعد از اعالم آمریکا برای عقب نشینی نیروهایش از سوریه اکنون 
کردها دیگر هیچ پشتیبانی ندارند و باید به تنهایی با حمله احتمالی ترکیه مقابله 

کنند.
اخیرا جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا به ترکیه سفر کرد اما اردوغان 
دیدار با او را نپذیرفت. چاووش اوغلو اظهارات بولتون درباره عقب نشینی مشروط را 
محکوم کرد و گفت که به رغم اظهارات متفاوتی که از سوی مسؤوالن واشنگتن 
ایراد می شود اما کسی که رئیس جمهوری ترکیه را خطاب قرار می دهد دونالد 

ترامپ است.
وی مجددا تأکید کرد که کشورش حمله ای را برای از بین بردن کردها در 

سوریه آغاز خواهد کرد.
ترکیه طی چند روز اخیر تجهیزات نظامی گسترده ای را به مرز با سوریه گسیل 
کرده و به نظر می رسد قصدش برای عملیات در شمال شرق سوریه جدی است.

دیدار   5 جزییات  پست،  واشنگتن  گزارش  اساس  بر 
دوجانبه ترامپ با پوتین حتی در اسناد طبقه بندی شده 

کاخ سفید هم موجود نیست..
روزنامه های "نیویورک تایمز" و "واشنگتن پست" آمریکا طی 
24 ساعت گذشته گزارش هایی درباره ارتباطات پنهانی احتمالی 

ترامپ با همتای روسی خود منتشر کرده اند.
ترامپ  شخص  و  سفید  کاخ  دیروز  گزارش عصرایران،   به 
به  گزارش روز جمعه نیویورک تایمز و گزارش روز شنبه واشنگتن 

پست واکنش نشان داده و آن ها را مضحک خوانده اند.
بازرس ویژه  "رابرت مولر"  تایمز،  نیویورک  بر اساس گزارش 
تحقیق از پرونده دخالت روسیه در روند انتخابات 2016 آمریکا، 
مسئولیت تحقیق درباره ارتباطات مخفیانه احتمالی ترامپ با دولت 

روسیه را نیز بر عهده داشته است.
به نوشته نیویورک تایمز، این تحقیقات در این مورد بوده که 
آیا سیاست های ترامپ پس از اخراج "جیمز کومی"، رئیس سابق 
"اف بی آی" در جهت منافع روسیه بوده است یا نه و نیز این شائبه 
که آیا سیاست های ترامپ را می توان تهدیدی برای امنیت ملی 
آمریکا قلمداد کرد یا نه؟ نیویورک تایمز به نتایج این تحقیقات 

اشاره ای نکرده است.
ترامپ در ماه می 2017 "جیمز کومی" رییس سابق پلیس 

فدرال آمریکا را از سمتش معزول کرد.
در زمان اخراج "کومی" بسیاری این گمانه را مطرح کردند 
کهاخراج او احتماال به دلیل عدم رضایت ترامپ از او در زمینه 
کم کاری در رسیدگی به پرونده تحقیقات "ای میل های" شخصی 
هیالری کلینتون بوده است، اما به نوشته نیویورک تایمز تیم 
تحقیق اف بی آی، روی گزینه دیگری درباره انگیزه های این اخراج 
تحقیق کرده و آن تالش و سماجت "کومی" برای پیگیری پرونده 

دخالت روسیه در روند انتخابات 2016 آمریکا بوده است.
همچنین به نوشته نیویورک تایمز، اف بی آی به دنبال یافتن 
پابرای این سوال بوده که آیا ترامپ آگاهانه و عامدانه برای روسیه 

کار می کند و یا ناخواسته تحت نفوذ مسکو قرار گرفته است.  
نیویورک تایمز این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که تاکنون 
هیچ شواهدی منتشر نشده  که نشان دهنده ارتباط مخفیانه 

ترامپ با روسیه یا عملکرد آگاهانه او در جهت منافع روسیه بوده 
باشد. سخنگویان "پلیس فدرال آمریکا" هم جزییاتی از نتایج 

تحقیقات خود در این زمینه منتشر نکرده اند.
همچنین در پی گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست درباره 
ابعاد مخفی احتمالی دیدارهای  ترامپ با پوتین، رییس جمهوری 
آمریکا دیروز اعالم کرد حاضر است جزییات دیدار خصوصی 2 
ساعته خود در تابستان گذشته با پوتین در هلسینکی فنالند را 
منتشر کند. او دیروز در مصاحبه تلفنی با فاکس نیوز با اعالم این 

مطلب گفت: چیزی برای پنهان کردن ندارد.
نشست خبری مشترک ترامپ و پوتین پس از دیدار 2 ساعته 

خصوصی آنها در هلسینکی فنالند/ تابستان 2018/ عکس: "گتی 
ایمجز"

واشنگتن پست روز شنبه – دیروز- در گزارشی نوشته است 
ترامپ جزییات دیدارهای رودرروی خود با پوتین را از مقامات 

ارشد دولت پنهان کرده است.
بر اساس این گزارش ترامپ در یک مورد پس از دیدار با پوتین 
در هامبورگ آلمان – در سال 2017 – یادداشت های مترجم خود 
را از او گرفته و به او دستور اکید داده که مسایل مطرح شده در این 

دیدار را با  سایر مقامات دولت در میان نگذارد.
بر اساس این گزارش مقامات آمریکایی زمانی از این پنهان کاری 

ترامپ باخبر شدند که یکی از مشاوران کاخ سفید و یک مقام 
ارشد وزارت خارجه آمریکا از مترجم حاضر در نشست ترامپ و 
پوتین خواستند اطالعاتی فراتر از بیانیه صادرشده توسط "رکس 
تیلرسون"- وزیر خارجه اخراج شده کابینه ترامپ -  در اختیار 

آن ها قرار دهد.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، حتی در اسناد آرشیوی و 
طبقه بندی شده کاخ سفید هم هیچ جزییاتی از 5 دیدار دوجانبه و 
رودرروی ترامپ و پوتین طی 2 سال گذشته وجود ندارد و همین 
مساله بی سابقه، شائبه ها درباره جزییات این دیدارها را دوچندان 

کرده است.
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چرایی انتخاب لهستان برای برگزاری کنفرانس ضد ایرانی توسط آمریکا!
سخنگوی شورای نگهبان به بیان دالیل انتخاب لهستان به عنوان میزبان کنفرانس ضد ایرانی توسط آمریکا پرداخت. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: » چرایی انتخاب لهستان برای برگزاری کنفرانس ضد ایرانی توسط 

آمریکا! تصمیم لهستان برای ایجاد پایگاه نظامی ناتو موسوم به دژ ترامپ، انعقاد قرارداد 4.7 میلیارد دالری جهت خرید سامانه دفاعی پاتریوت، جایگزینی واردات گاز طبیعی مایع از  آمریکا به جای خرید گاز از روسیه در سال 2۰22.« بر اساس این 
گزارش، وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر اعالم کرد که حدود یک ماه دیگر در 24 و 25 بهمن کنفرانسی ضد ایرانی در لهستان برگزار خواهد شد.

اخبار زیر ذربین رسانه ها

پنهانکاری ترامپ درباره پوتین و روسیه 

اتحاد کاغذی

 بازگشت آمریکا و اعراب به یک تجربه شکست خورده

آمریکا یک بار دیگر به تجربه شکست خورده ائتالف سازی علیه ایران روی 
آورده و خود و شرکایش را در مسیر یک ناکامی تازه قرار داده است.

نشست وزرای کشورهایی که قرار است ماه آینده میالدی )فوریه( در ورشو پایتخت 
لهستان برگزار شود، کلکسیون نامتجانسی از کشورها خواهد بود که بعید به نظر می 
رسد همنشینی آنها خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران را 

برآورده کند.
برنامه ترامپ از آن جهت یک ماموریت غیرممکن به شمار می آید که جهان عرب 
همواره یک مجموعه ناهمگون بوده و با مفهوم اتحاد بیگانه است. از سوی دیگر، 
کشورهای غیرعربی خصوصا لهستان آمریکا را همچون گذشته یک نیروی یکه تاز 
قلمداد نمی کنند بلکه قصد دارند در جریان روندی که به افول آمریکا از جایگاه 

ابرقدرتی معروف شده، سهمی از ماترک ایاالت متحده ببرند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته با سخنرانی در دانشگاه آمریکایی قاهره 
ماکت ائتالف مورد نظر واشنگتن را به اعراب داد. او روز جمعه به شبکه فاکس نیوز 
گفت لهستان برای برگزاری نشستی در مورد مسائل مختلف از جمله ایران آماده می 
شود. طرح اولیه اقدامات ضدایرانی با خروج ترامپ از برجام کشیده شد و اروپایی ها در 

ماه های اخیر فصل دیگری به آن افزودند.
چرا لهستان؟

در حالی که تجربه تاریخی مبارزه با استعمار و مقاومت کشورهایی مانند ایران و 
یا شکست آمریکا در ویتنام ثابت کرده که می توان در مقابل قدرت های جهانی 
باوری نرسیده و  به چنین  اروپا هنوز  از  قابل توجهی  ایستادگی کرد بخش غیر 

سناریوهای واشنگتن را مو به مو اجرا می کند.
دیپلماتهایی مانند فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها با 
اشاره به کارشکنی های آمریکا و با تاکید بر لزوم ادامه همکاری اقتصادی و بازرگانی 
با ایران گفته اند: »ما اروپایی ها نمی توانیم به یک قدرت خارجی  حتی نزدیکترین 
دوست و متحد خود  اجازه دهیم که در مورد تجارت مشروع ما با یک کشور دیگر 
تصمیم گیری کند.« اما هلند، فرانسه و دانمارک با پرونده سازی علیه ایران نشان دادند 

که نمی خواهند یا نمی توانند خارج از مدار آمریکا قادر به حیات سیاسی در سطح 
جهانی ادامه دهند و بقا را در وابستگی به واشنگتن می دانند.

لهستان نیز در این زمینه به رقابت با همسایگان اروپایی خود روی آورده و میزبان 
نشستی شده که ایران ستیزی جزو رئوس دستور کار آن است. ورشو در ماه های 
اخیر تالش زیادی کرده بود تا به آمریکا نشان دهد که در بلوک کاغذی واشنگتن قرار 
دارد. »یاجک چاپوتوویچ« وزیرامور خارجه لهستان اوایل خرداد سال جاری در رابطه 
با توافق هسته ای گفته بود: در شرایطی که اتحادیه اروپا در مورد نحوه مقابله با تحریم 
های آمریکا علیه ایران تصمیم گیری می کند، این بلوک باید به دغدغه های امنیتی 

واشنگتن در ارتباط با خروج از برجام بیشتر اعتنا کند.
او بیش از سه ماه بعد خواستار همراهی بیشتر اتحادیه اروپا با تحریم های ضد ایرانی 
آمریکا شد. در واقع وی از اتحادیه اروپا خواست به توافقی بی اعتنایی کنند که خود 
آنها بیشترین اصرار را به امضای آن داشتند. از همین رو، گفت: ما نمی خواهیم که 

اتحادیه اروپا علیه سیاست های آمریکا باشد.
ذهنیت ورشو درباره تحوالت جهانی همچنان متاثر از فضای جنگ سرد است و به 
بلوک بندی های آن دوره باور دارد. میزبانی لهستان از نشست ماه فوریه نیز در همین 
چارچوب قابل تحلیل است. این کشور خود را در حدفاصل مسکو و واشنگتن می داند 

و مایل است دژی در مقابل روس ها باشد.
ورشو تالش می کند آمریکا را به ایجاد یک پایگاه دائمی نظامی در لهستان به منظور 
مقابله با نفوذ روسیه ترغیب کند. بنابراین، برگزاری نشست فوریه اقدامی برای اثبات 
صمیمیت لهستان با آمریکا و کشاندن نیروهای نظامی بیشتر ایاالت متحده به این 

کشور اروپای مرکزی است.
طرح لهستان همچنین رقابت با آلمان برای میزبانی از نظامیان آمریکایی به شمار 
می آید. آمریکا که به دلیل جنگ های مختلف سال های اخیر و بحران اقتصادی 
2008 فشار مالی زیادی را تحمل کرده و از جایگاه ابرقدرتی دورتر می شود، از گران 
بودن هزینه استقرار نیرو در آلمان گالیه کرده است. ورشو قصد دارد با ایجاد تسهیالت 

ارزان آمریکایی های یونیفورم پوش را میزبانی کند.
اتحاد کاغذی

به خاورمیانه بازگردیم به جایی که سالطین عرب منتظر هستند تا آمریکا نقش 
جدید آنها را اعالم کند. پمپئو به گفته خود با هدف ایجاد ائتالف علیه ایران به 
خاورمیانه آمده است. اما کیست که نداند ایجاد همگرایی میان کشورهای عربی از حد 
یک ایده فراتر نمی رود. »ناتوی عربی« پروژه ای است که تنها روی کاغذ وجود دارد و 
تالش ها برای عملیاتی کردن آن به شکست خورده است. آمریکا سعی کرده این پروژه 
را بر مبنای دوگانه عرب و غیرعرب یا دوگانه شیعه و سنی به اجرا در آورد. اما قطر و 
عمان به این خواسته تن نداده اند و کویت نیز از جمله کشورهایی است که می کوشد 
بی طرف بماند. مجموعه دیگری از سالطین عرب تحت نفوذ عربستان به عنوان »برادر 
بزرگتر« عمل می کنند. ولی این کشور به دلیل قدرت گرفتن ولیعهدی جوان )محمد 
بن سلمان( کارکردی جز اتخاذ تصمیم های اشتباه و پرهزینه ای نداشته است، به گونه 

ای عملکرد وی همواره با مخالفت های جهانی روبرو شده است.
سعودی ها با این توجیه که به دنبال مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه هستند، 
با کمک به تروریست های سوری قتل عام در یمن را شروع کردند، نخست وزیر 

لبنان را گروگان گرفتند، برادر عرب خود قطر را در حصر قرار دادند، برای خروج 
ترامپ از برجام هورا کشیدند و جمال خاشقچی منتقد خود را در روز روشن سالخی 
کردند. مواضع متفاوت کشورهای عربی در مقابل این تحوالت نشان می دهد که ایجاد 

یکپارچگی تحت لوای عربستان هرگز محقق نخواهد شد.
آمریکا خود نیز به این واقعیت واقف است و موفقیت در طرح مقابله با نفوذ ایران 
را امری دشوار می داند. شاهد مثال آنکه مایک پمپئو وزیرخارجه آمریکا روز گذشته 
در مصاحبه ای با تارنمای »واشنگتن فری بیکن« ادعای واشنگتن مبنی بر تالش 
برای خارج کردن »همه نیروهای ایرانی از سوریه« را یک »هدف بلندپروازانه« خواند.

در  نیز  آمریکا  خارجه  وزارت  در  ایران«  اقدام  »گروه  مسئول  هوک«  »برایان 
اظهارنظری آشکار کرد که کشورش در سمت تاریک و مبهم ماجرا قرار دارد. او از 
عاملیت عربستان و امارات در مشکالت منطقه از جمله کشتار یمنی ها چشمپوشی 

کرده و گفت که آنها »باید از خود دفاع کنند.«
این گفته ها حاکی از ائتالف آمریکا با دیکتاتورها و قانون شکنان عرب در خاورمیانه 
است. به رغم عیان بودن این اتحاد مساله ساز، ترامپ برای ایجاد ائتالف عجله دارد و 
صرفا به دنبال انجام اقدام یا ائتالفی مصنوعی است تا بگوید که کاری انجام داده و در 
کاخ سفید بیکار ننشسته است. در واقع، آمریکا روی ژنرال ها و سالطین غیرمنتخبی 

در جهان عرب شرط بندی کرده که سنخیتی با مردمان خود ندارند.
حکام عربی به امید حفظ بقای خود دست به دامن آمریکا مانده اند اما از جامعه 
خود جدا افتاده اند. نظرسنجی اخیر »زاگبی« حاکی است که آمریکا در بسیاری از 
کشورهای خاورمیانه محبوبیت و مقبولیت چندانی ندارد به طوریکه »محبوبیت ایاالت 
متحده در عراق و مصر یک رقمی است.« مصر همان جایی که پمپئو آن را برای آغاز 
راهبرد تنش زادی آمریکا در خاورمیانه انتخابات کرد، مردمش اقبالی به واشنگتن ندارد 
با این حال، ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر بر خالف خواست مردم گام 

برداشته و آمریکایی شدن را به مصری ماندن ترجیح داده است.
مردمان عرب راهی را که برخی حکام در پیش گرفته اند، »ره به ناکجاآباد« می 
دانند و بر این باورند که مقابله با ایران نباید اولویت اعراب باشد. طبق نظرسنجی 
زاگبی، »پایان اشغال سرزمین های فلسطینی دغدغه شماره یک مردمان بسیاری از 
کشورها«ی منطقه است؛ موضوع مهمی که پمپئو در سخنرانی خود در قاهره به آن 

اشاره نکرد و سالطین عربی نیز می خواهند آن را به فراموشی بسپارند.
این احتمال وجود دارد که نشست ورشو و هیاهو در مورد ائتالف سازی آمریکا 
علیه ایران پوشش و یا ترفندی برای رونمایی از »معامله قرن« آمریکا و کنار گذاشتن 
مساله فلسطین با همدستی عربستان و امارات و دیگران باشد. دعوت آمریکا از 
بینامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای حضور در ورشو حقه ای است 
تا صهیونیست ها و دیکتاتورهای عربی را زیر یک سقف جمع کند و به خواسته های 

مردمان جهان عرب و اسالم پشت پا بزند.
اما همانطور که ترامپ با شکستن پیمان های جهانی و به طور کلی آمریکا با سلب 
حمایت از حسنی مبارک دیکتاتور پیشین مصر و جنگ افروزی های متعدد نشان داده 
است، وقتی اهداف واشنگتن محقق می شود متحدان خود را با دریایی از مشکالت تنها 
می گذارد تا درون آن غرق شوند. پروژه تازه آمریکا برای آشوب افکنی در خاورمیانه 

عاقبت خوشی برای حکام عرب ندارد و آنها را رویاروی مردمانشان قرار می دهد. 

با  آمریکایی ها  آسیا گفت:  کارشناس مسائل غرب  یک 
برگزاری نشست ورشو به دنبال این هستند که یک هجمه 
جهانی را علیه ایران در دستور کار خود قرار دهند و با 
رایزنی با متحدان شان به یک راهبرد قابل دوام برای مقابله 

با نفوذ ایران و جریان مقاومت دست پیدا کنند.
به گزارش ایسنا، اصغر زارعی با اشاره به شکست های ایاالت 
متحده در طول سال های اخیر در منطقه خاورمیانه اظهار کرد: 
آن ها در ارتباط با موضوع سوریه و ساقط کردن دولت بشار اسد و 
همچنین ایجاد ناامنی در کل منطقه و گسترش فعالیت گروه های 
تکفیری با شکست روبرو شدند، خاطرنشان کرد: در چارچوب 
همین شکست ها بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که 
هزینه 7000 میلیارد دالری دولت واشنگتن در طی این سال ها 
در منطقه دستاوردی برای این کشور ندارند و منطقه کامال تحت 

نفوذ جریان مقاومت است.
وی همچنین با اشاره به تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر این که 
»نیروهای نظامی آمریکا را از سوریه و افغانستان خارج کنند«، 
با  نشده  اجرایی  تاکنون  که  ترامپ  تصمیم  این  کرد:  اظهار 
متحدان  سوی  از  همچنین  و  آمریکا  داخل  در  واکنش هایی 
منطقه ای دولت واشنگتن روبرو شد و در چارچوب همین موضوع 
ترامپ، جان بولتون و همچنین پمپئو، وزیر امور خارجه دولت خود 
را راهی کشورهای منطقه کرد تا رایزنی های سیاسی و امنیتی با 
مقامات این کشورها صورت بدهند و سیاست های منطقه ای ترامپ 

را برای آن ها تشریح کنند.
وی با بیان این که »آمریکایی ها علی رغم این تالش ها خود 
را در عرصه منطقه و مقابله با ایران شکست خورده می دانند و 
هنوز نتوانستند به یک راهکار قابل اتکایی برای تامین امنیت رژیم 

صهیونیستی، متحدان منطقه ای خود و مقابله با نفوذ ایران دست 
پیدا کنند« ادامه داد: آمریکایی ها در حالی صحبت از برگزاری 
نشست ورشو برای مقابله با ایران می کنند که به صورت یکجانبه از 
توافق بین المللی برجام خارج شدند و حتی متحدان خود را در این 
زمینه غافلگیر کردند. در حال حاضر آمریکایی ها به صورت جدی 
پیگیر اجرای سیاست های یک جانبه خود علیه ایران هستند و در 
این چارچوب فشارهایی را نیز به کشورهایی را که با ایران در حال 

تعامل هستند وارد می کنند.
زارعی با بیان این که »آن ها هدف شان را از اعمال این فشارها 
تغییر رفتار ایران عنوان کرده اند«، ادامه داد: علیرغم این فشارها 
سیاست های  و  چارچوب  در  تغییری  نتوانستند  هنوز  آن ها 
نشستی  برگزاری  فکر  به  اکنون  و  کنند  ایجاد  ایران  منطقه 
تالش  نشست  این  در  آن ها  هستند.  ایران  علیه  بین المللی 

خواهند کرد سیاست ها و راهبردهای خود علیه ایران را برای 
متحدان شان تشریح کنند و آن ها را با این سیاست ها همسو 
کنند. در واقع آن ها ایجاد یک هجمه جهانی علیه ایران را در 
دستور کار خود قرار داده اند و در همین چارچوب می خواهند 
به یک راهکار قابل دوام برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران و 

جریان مقاومت دست پیدا کنند.
کنون  »تا  این که  بیان  با  خود  صحبت های  پایان  در  وی 
آمریکایی ها از تمام امکانات خود از جمله اعمال تحریم ها علیه 
ایران استفاده کرده اند و به موفقیت مورد نظر خود دست پیدا 
نکرده اند«، افزود: آن ها هر چه بیشتر در این زمینه تالش می کنند 
نظر  به  و  می شود  مشخص تر  و  مشهودتر  پذیری شان  آسیب 
می رسد که با برگزاری اجالس ورشو نیز به اهداف مورد نظر خود 

دست پیدا نخواهند کرد.

یک کارشناس مسائل غرب آسیا:

آمریکا با برگزاری نشست ورشو، ایجاد هجمه جهانی علیه ایران را در دستور کار قرار داده  است


