
واکنش جان بولتون به بیانیه جدید FATF درباره 
ایران

مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری در اظهاراتی خصمانه بر لزوم 
مقابله روسیه با ایران برای » ایجاد ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم« 
تاکید کرده و در پیامی دیگر به بیانیه جدید FATF درباره ایران واکنش 

نشان داد.
به گزارش ایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در تازه ترین پیام توییتری 
خود درباره ایران نوشت: تالش دولت روسیه برای تهدید سفیر مارک دی والس )از 
بنیانگذاران اصلی اتحاد علیه ایران هسته ای( و »اتحاد علیه ایران هسته ای« غیرقابل 
قبول است. اگر رئیس جمهور پوتین به طور جدی به دنبال ایجاد ثبات در منطقه، 
مقابله با تروریسم و رقابت بر سر تسلیحات هسته ای در منطقه است، باید از »اتحاد 

علیه ایران هسته ای« حمایت کرده و با ایران مقابله کند.
 FATF همچنین بولتون در پیام توییتری دیگری در واکنش به جدیدترین بیانیه
درباره ایران نوشت: زمان تقریباً به پایان آمده است. گروه ویژه اقدام مالی پس از دو 
سال و بدون هیچ پیشرفتی، موافقت کرد تا در صورت عدم پایبندی ایران به اقدامات 
ضد تأمین مالی تروریسم و الزامات پول شویی، اولین اقدام مالی مقابله ای بزرگ را در 

ماه ژوئن دوباره اعمال کند. من این اقدام را تبریک می گویم.
به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی )FATF( روز جمعه اعالم کرد که تا ماه 
ژوئن ۲۰۱۹ به ایران مهلت می دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی 

تروریسم و پول شویی برآورده کند.
این به معنای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه ایران است. این نهاد بین المللی 
پیش از این در سال ۲۰۱۶ این اقدامات تقابلی علیه تهران را به حالت تعلیق درآورده 

بود.
گروه ویژه اقدام مالی اعالم کرد که هنوز موارد ناتمامی در خصوص خواسته های 
این گروه از ایران وجود دارد و انتظار دارد که ایران هر چه سریع تر خط مشی خود 

را اصالح کند.
با  مرتبط  قوانین  ژوئن ۲۰۱۹  تا  ایران  اگر  که  کرد  اعالم  ادامه  در  گروه  این 
استانداردهای FATF را اجرایی نکند، ارزیابی نظارتی خود از شعبات و نهادهای 

وابسته به مؤسسات مالی ایران را الزم االجرا خواهد کرد.

نمایندگان پارلمان اروپا خواستار آزادی زندانیان 
سیاسی بحرینی شدند

هفت تن از اعضای پارلمان اروپا از »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا درخواست کردند تا برای آزادی شماری از زندانیان 

سیاسی بحرینی به مقام های این کشور فشار بیاورند.
به گزارش روز شنبه شبکه تلویزیونی اللؤلؤة بحرین، هفت تن از اعضای پارلمان 
اروپا از موگرینی درخواست کردند تا نمایندگی از اتحادیه اروپا را به جلسه محاکمه 
هاجر منصور، نزار الوادعی و محمود مرزوق منصور که قرار است روز دوشنبه برگزار 
شود، اعزام کند تا از اجرای عادالنه جلسه محاکمه در چهارچوب معیارهای بین 

المللی اطمینان حاصل شود.
اعضای پارلمان اروپا از مسئول سیاست خارجی این اتحادیه درخواست کردند تا از 

مقام های بحرینی بخواهد فورا این زندانیان سیاسی را آزاد کنند.
قرار است روز دوشنبه )۲5 فوریه( دادگاه تجدیدنظر هاجر منصور، نزار الوادعی و 

محمود مروزق منصور برگزار و در خصوص حکم نهایی آن ها تصمیم گیری شود.
هاجر منصور حسن فعال بحرینی به همراه پسر ۱8 ساله اش در اکتبر/مهر گذشته 
به سه سال حبس محکوم شد که سازمان های حقوق بشری از جمله دیده بان 
حقوق بشر هدف قرار دادن افراد خانواده برای ساکت کردن فعاالن را مجازات گروهی 

دانست.
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون از بحران نارضایتی های عمومی ناشی از سیاست 
های ظالمانه رژیم آل خلیفه رنج می برد. این رژیم با کمک نیروهای نظامی اعزامی از 
عربستان و امارات تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان بحرینی را سرکوب کرده است.

در تالش برای آزادی شهروندان ناپدیده شده قطری در عربستان

نهاد حقوق بشری قطرخواستار فشار پارلمان اروپا بر 
عربستان شد

کمیته حقوق بشر قطر روز شنبه از پارلمان اروپا خواست تا با فشار به 
عربستان سعودی، سرنوشت سه شهروند قطری ناپدیدشده در این کشور 

مشخص شود.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، »علی بن صمیخ المری« رئیس کمیته ملی 
حقوق بشر قطر که روز شنبه در نشستی در پارلمان اروپا صحبت می کرد، بر لزوم 
مشخص شدن وضعیت این سه شهروند قطری که اطالعی درخصوص سرنوشت آن 

ها یا محل نگهداری آن ها در دست نیست تاکید کرد.
رئیس کمیته ملی حقوق بشر قطر خواستار فشار بر عربستان سعودی برای آزادی 

فوری شهروندان این کشور شد.
وی تاکید کرد که دوحه تمام اطالعات الزم درخصوص هویت این سه شهروند را 

در اختیار مجامع بین المللی قرار داده است.
المری اضافه کرد: مسئولیت قانونی سرنوشت و وضعیت جسمانی و روحی این 

شهروندان قطری به عهده مقام های سعودی است.
رئیس کمیته حقوق بشر قطر در پایان از جامعه جهانی، دولت های غربی و پارلمان 
روپا خواست تا برای جلوگیری از نقض حقوق بشر ازسوی عربستان و کشورهای 

تحریم کننده اقدامات فوری انجام دهند.
این شهروندان قطری پس از قطع رابطه ریاض با دوحه در سال ۲۰۱7 در خاک 

عربستان ناپدید شدند.
روابط اعضای شورای همکاری خلیج  فارس از یک سال و نیم پیش به شدت دچار 
تنش شد و چهار کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین در 5 ژوئن ۲۰۱7 )۱5 
خرداد ۹۶( با متهم کردن قطر به حمایت مالی از تروریسم و روابط نزدیک با ایران ، 

ارتباط خود را با این کشور قطع کردند.
این کشورها ۱3 شرط برای ازسرگیری روابط با قطر اعالم کردند که دوحه تاکنون 
به هیچ یک از این شروط عمل نکرده و معتقد است که تحریم کنندگان هیچ سند 
قابل قبولی برای تایید ادعای خود ندارند. قطع روابط با ایران، حماس و ترکیه، خروج 
نظامیان ترکیه از خاک قطر، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و پرداخت مبالغ کالنی 

به عنوان جریمه تنها بخشی از این شروط ۱3 گانه است.

»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی با انتصاب یک زن 
به سفارت عربستان در واشنگتن و پسرش »محمد بن 
سلمان« با سفر به سه کشور آسیایی در صدد برآمده اند 
تا رنگ و نمای سلطنت را تغییر دهند اما به نظر نمی رسد 
که ترفند آنها برای رهایی از فشارهای بین المللی نتیجه 

ملموسی ایجاد کند.
انتصاب  حکم  وقتی  گذشته  ایرنا، شب  یکشنبه  گزارش  به 
»ریمابنت سلطان« به سفارت سعودی در واشنگتن صادر شد بر 
همگان آشکار شد که فشارهای کنگره برای قطع حمایت آمریکا 
از جنگ علیه یمن و پاسخگو کردن ریاض در قبال قتل »جمال 
خاشقچی«، سعودی ها را بر آن داشته است تا دستکم ظاهر 
دیپلماسی خود را تغییر داده و وانمود کنند که دیگر پسران شرور 

خاورمیانه نیستند.
سعودی ها در پشت پرده دوستی صمیمانه ای با دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دامادش »جرد کوشنر« دارند، به 
گونه ای که کاخ سفید نه تنها عربستان را به خاطر قتل خاشقچی 
و جنگ یمن گوشمالی نداده بلکه در حال انتقال مخفیانه فناوری 
هسته ای به بیابان های عربستان است. اما کنگره مصمم است 
گلوی سعودی ها را فشرده و در هر سه مورد محدودیت ها و 

فشارهایی بر آنها اعمال کند.
در  و سفیر خود  پادشاه  پسر  بن سلمان«  عربستان، »خالد 
واشنگتن را فراخواند و ریما بنت سلمان را به جای او نشاند. »بندر 
بن سلطان« پدر ریما از سال ۱۹83 تا ۲۰۰5 در آمریکا سفیر بود. 
ریما در واشنگتن زندگی و تحصیل نیز کرده است. او عالوه بر 
آشنایی با سیاست و جامعه تجربه فعالیت در بخش های بازرگانی 
را دارد. انتصاب او صرفا تغییر آرایش و پیرایش دیپلماسی عربستان 

است، نه تحول بنیادین در سیاست ها.
آل سعود انتظار دارد که با زنانه کردن چهره دیپلماتیک خود 
در آمریکا این پیام به سیاستمداران آمریکایی برسد که اصالحات 
اجتماعی بن سلمان برای دادن حقوق به زنان نتیجه بخش بوده 
است. عربستان با انتصاب ریما همچنین خالدبن سلمان را نیز از 
زیر فشار مستقیم آمریکایی ها نجات داد. خالد که نام برادرش، 
حتی در گزارش دستگاه های اطالعاتی آمریکا، به عنوان آمر 
مستقیم قتل خاشقچی مطرح است، تالش کرد تا همه اتهامات 
را پاک کند. او گفته بود که دوربین های کنسولگری عربستان در 
استانبول صحنه ای از قتل خاشقچی ضبط نکرده است. زمانی که 
اسناد قتل منتشر شد سیل انتقادات و سوال ها عربستان را به زانو 

در آورد و به قتل اعتراف کرد.
خالد مهره سوخته شد. به فردی نیاز بود تا چهره مخدوش 
عربستان را ترمیم کند. قرعه به نام ریما افتاد، کسی که پدرش 
با دولت های رونالد ریگان، جورج بوش پدر،بیل کلینتون و جورج 
بوش پسر کارکرده و قاعده بازی در واشنگتن را می داند. بنابراین، 
بعید نیست که بندر کارگردانی بخشی از سناریوی سعودی در 

آمریکا را بر عهده بگیرد و نقش بازیگردان پنهان را بازی کند.
ریاض قصد داردکه تجربه تجاری و زندگی دختر بندر در آمریکا 
را صرف معامله با اهالی واشنگتن کند. اما »کریستین اولریشسن« 
پژوهشگر »موسسه بیکر« در»دانشگاه رایس«آمریکا معتقداست 
که او شانس چندانی برای کاستن ازفشارهای کنگره بر ریاض 
ندارد. اولریشسون به خبرگزاری فرانسه گفت: انتصاب یک سفیر 
جدید نشان دهنده تالش ریاض برای بازسازی روابط با واشنگتن 

است اما به نظر نمی رسد که در عمل، دستکم در رابطه با کنگره، 
اتفاقی بیفتد. آل سعود در شرایط فعلی خود را به شدت نیازمند 
حمایت ترامپ می داند اما برای آنکه نشان دهد در مقابل فشار 
کنگره منفعل نیست و می تواند متحدان دیگری، این بار در شرق، 
بیابد محمد بن سلمان ولیعهد را راهی سفری آسیایی کرد. بن 
سلمان می داند که فعال در کشورهای غربی برای او فرش قرمز 
پهن نمی کنند. بنابراین، او برای آنکه توجهات را از مشکالت و 
بحران های خارجی دور کند، به سه کشور شرقی رفت تا شاید 
بتواند محموله های سالح و مایحتاج عربستان را آنجا تامین کند.

روابط عربستان با شرقی ها عمدتا نفتی بوده و ریاض در ازای 
فروش نفت خام، کاال از کشورهای آسیایی وارد کرده است. او هفته 
گذشته در سفر به پاکستان، هند و چین وعده سرمایه گذاری های 
چند صد میلیارد دالری داد. گفته می شود که او خواهان دریافت 
فناوری ها و تسلیحاتی است که ممکن است فعال نتواند از غرب 
وارد کند. شرکت هایی که عربستان برای وارد کردن فناوری به آنها 
دل بسته بود، در حال حاضر به خاطر خاشقچی از انتقال فناوری 
به سعودی ها منصرف شده اند. بنابراین، بن سلمان تالش کرد تا 

فناوری و حمایت سیاسی را در شرق جستجو کند.
وقتی بن سلمان در اسالم آباد از هوایپما پیاده شد میزبانان 
پاکستانی یک مسلسل مطالاّ به او دادند. هدیه کنایه آمیزی بود. 
گویی فردی که دستور داده بودبا اره برقی خاشقچی رامثله کنند 
شایدبه سالح دیگری هم نیاز داشته باشد. ولیعهد سعودی می 
دانست که پاکستانی ها به خاطر پول به استقبالش رفته اند، 
بنابراین وعده سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری در پاکستان را داد.

چرخ اقتصاد پاکستان نیاز به تعمیر و روغنکاری دارد و این 
کشور به دنبال دریافت سیزدهمین وام از صندوق بین المللی پول 
است. اسالم آباد از نشست اقتصادی چند ماه پیش در ریاض که 
با تحریم گسترده شرکت های بزرگ روبرو شد، رویگردانی نکرده 
بود، به این امید که روزی از ریاض وام با قول سرمایه گذاری بگیرد. 
عمران خان نخست وزیر پاکستان به روزنامه ایندیپندنت گفته بود: 
ما کشوری با ۲۱۰ میلیون جمعیت هستیم. این یک فرصت است. 
ما با بدترین بحران بدهی در تاریخ کشورمان مواجهیم. ما سخت 

به دنبال پول هستیم.
بن سلمان سپس به دهلی نو رفت. او در هند سالح طالیی 
دریافت نکرد اما استقبال پرهزینه ای از وی به عمل آمد. ولیعهد 
سعودی به هند رفته بود تا قراردادهای ده ها میلیارد دالری ببند، 
از جمله یک قرارداد یازده میلیارد دالری در یک پروژه پتروشیمی.

مقصد سوم بن سلمان چین بود. در حالی که آلمان، دانمارک 
و فنالند ارسال سالح به عربستان را قطع کرده اند، بن سلمان 
خیال داشت از کارخانه های تسلیحاتی چین توپ و تفنگ و 
سایر تجهیزات نظامی بخرد و روابط اقتصادی را ارتقا دهد. چین 
بزرگترین شریک تجاری عربستان در سال گذشته بود و حجم 

مبادالت تجاری آنها به 4۲.3۶ میلیارد دالر رسید.
سوای این مسائل، ولیعهد سعودی بر این باور بود که فرصتی 
پیش آمده است تا چین را به عنوان یک نیروی جریان ساز جهانی، 
در تحوالت خاورمیانه از جمله در مورد ایران با خود همراه کند. 
حاکمان پکن دست او را خوانده بودند و پیش از رسیدن بن سلمان 
قاطعانه اعالم کردند که کشورشان مصمم است »اعتماد راهبردی« 

با ایران را تقویت کند.
بن سلمان سعی داشت با این سفر نشان دهد که عربستان اگر 
در آینده درگیر تنش دیگری با غرب شود، متحدانی در شرق 
خواهد یافت اما ایندیپندنت نوشت: »سفر بن سلمان به شرق 
به معنای تغییر بنیادین در سیاست خارجی عربستان نیست، 
به ویژه آنکه آمریکا به دلیل همکاری های راهبردی و اقتصادی 
حامی اصلی ریاض خواهد ماند.« عربستان می داند در شرق، 
کسی پیدا نمی شود که مثل ترامپ و دامادش قتل خاشقچی 
و جنگ یمن را به راحتی نادیده بگیرد و در حال حاضر فقط می 
تواند به حمایت های دولت آمریکا پشت ببندد. ریما بنت سلطان 
به واشنگتن می رود تا به جناح منتقد آل سعود بگوید او نماد 
تغییر در عربستان است و رفتار شاه و ولیعهد عوض شده است. اما 
کیست که جنگ یمن، قتل خاشقچی و فشار بر فعاالن مدنی را 
یکشبه فراموش کند. »صفوان مصری« معاون مرکزتوسعه جهانی 
در دانشگاه کلمبیا درگفت وگو با نشریه »دی.ان.ای« هند فهرستی 
از خطاهای نابخشودنی حاکمان عربستان را بیان و تاکید کرد، باید 
به خاطر داشت که صدها فقره گردن زنی و اعدام فراقانونی زیر 
نظر بن سلمان انجام شده است. اصالحات در عربستان راستین 
نیست؛ از جمله اجازه رانندگی به زنان. زنان زیادی هستند که به 
دلیل تالش برای احقاق حقوق زنان بازداشت شده و اطالعی از 
سرنوشت آنها در دست نیست. نظام حاکم بر عربستان اعتقادی به 
بخش خصوصی و دولتی ندارد، بلکه هر آنچه هست نفع خاندان 
حاکم است. مفهوم دولت-ملت در عربستان معنا پیدا نمی کند زیرا 

قبیله گرایی مفهوم غالب در اداره این کشور است.
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 نماینده پارلمان پاکستان: ما خواستار صلح با هند هستیم
رامش کومار وانکوانی، نماینده پارلمان پاکستان، گفت، ما خواستار صلح هستیم و دولت این کشور به هیچ کس اجازه نمی دهد تا از خاکش برای انجام اقدامی ناشایست استفاده کند. به گزارش شبکه تلویزیونی ریپابلیک هند، وانکوانی که عضو 

حزب تحریک انصاف عمران خان، نخست وزیر پاکستان است، پس از در دیدار شنبه با نارندرا مودی، نخست وزیر، سوشما سوارج، وزیر خارجه، و وی کی سینگ، از مقامات عالیرتبه وزارت خارجه هند، گفت: گفت وگوهای مثبتی با مودی، سینگ 
و سوارج داشتم و از وزیر خارجه هند خواستم مسایل را به شیوه ای مطلوب اداره کند. ما خواستار وحدت هند و پاکستان هستیم. جنگ راه حل نیست، ما خواستار توسعه مناسبات تجاری هستیم. 

اخبار خالد بن سلمان به عنوان معاون وزیر دفاع و اولین زن در سمت سفیر عربستان در آمریکا تعیین شدند

 نمای تازه برای دربار فرسوده

ظریف:

مردم تا کی مقاومت کنند؟ پس ما چکاره ایم؟
محمد جواد ظریف در همایش »چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران، 
ظرفیت ها و راهبردها« گفت: اینکه ما می گوئیم ما به مقاومت مردم افتخار 
می کنیم به این معنا نیست که بگوییم این وظیفه مردم است. بلکه وظیفه 
ماست که هم مقاومت مردم را پاس بداریم و هم فشار بر مردم را کم کنیم. نه 
اینکه بگوییم مردم همیشه مقاومت کردند، ۴۰ سال است مقاومت می کنند 
و باز هم مقاومت خواهند کرد. خیر اینگونه نیست. پس ما اینجا چه کاره ایم. 

چرا مردم ما را انتخاب کرده اند.
خبرگزاری ایسنا: وزیر خارجه کشورمان گفت: داشتن استقالل در عرصه سیاست 

خارجی به این معنا نیست که از دنیا منفک باشیم .
محمدجواد ظریف گفت: 

* اینکه ما می گوئیم ما به مقاومت مردم افتخار می کنیم به این معنا نیست که 
بگوییم این وظیفه مردم است. بلکه وظیفه ماست که هم مقاومت مردم را پاس بداریم 
و هم فشار بر مردم را کم کنیم. نه اینکه بگوییم مردم همیشه مقاومت کردند، 4۰ 
سال است مقاومت می کنند و باز هم مقاومت خواهند کرد. خیر اینگونه نیست. پس 

ما اینجا چه کاره ایم.
* چرا مردم ما را انتخاب کرده اند. اگر قرار بود مردم مقاومت کنند و همه مشکالت 
حل شود پس وظیفه ما چیست؟ همانطور که نمی توانیم پشت پرده توطئه های 
امپریالیسم و نظام سلطه پنهان شویم و ناکارآمدی خودمان را گردن آنها بیندازیم 

همانطور هم نمی توانیم پشت سر مقاومت مردم، خود را پنهان کنیم.

* ما وظیفه داریم به عنوان کارگزاران این مردم فشار را از روی مردم برداریم. ما 
داریم تالش مان را می کنیم اینکه چقدر موفق شویم قضاوتش با مردم است و مهمتر 

از آن هم خداوند باید قضاوت کند.
* منظور از استقالل این است که درون زا باشیم نه اینکه از دنیا منفک باشیم. منظور 
از استقالل این است که ما برای ادامه حیات و زندگی خود متکی به داخل باشیم. البته 

در کنار آن مناسبات و تعامالت بین المللی را نیز داشته باشیم.
* اگر کسی بخواهد امنیت خود را به قیمت ناامنی دیگران حفظ کند تالشی بیهوده 

است؛ چرا که امروز امنیت یک کاالی جهانی است.
* آمریکا در سال گذشته چهار بار تالش کرد اجماع امنیتی علیه ایران که به قول 
آقایان با برجام نافرجام از بین رفته بود را احیا کند. یک بار خانم هیلی تالش کرد ما را 
به خاطر تظاهرات دی ماه ۹۶ به شورای امنیت ببرد اما جلسه به جلسه ای ضد آمریکا 
تبدیل شد و همه از برجام حمایت کردند. البته من از برگزاری این جلسه حمایت 
نمی کنم و خوشحال نیستیم که چنین اتفاقی افتاد اما هر کس هم در آن جلسه 

صحبت کرد از برجام حمایت کرد.
 تعیین اولویت ها به این معنا نیست که باید آرمان را فدای واقعیت کنیم یا 
بالعکس بلکه باید طبقه بندی کنیم و چارچوب مشخصی داشته باشیم و با همه 
ابزارها به آنها نگاه کنیم و همه جانبه نگر در حوزه جغرافیا و نگاه ایران باشیم. 
آن وقت است که می توانیم در این دنیای پر آشوب یک سیاست خارجی موفق 

داشته باشیم.

اقدامات ضدایرانی دولت  داد  گزارش   شبکه سی.ان.ان 
های  شبکه  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
و  اختالف  دچار  را  آمریکایی  های  دیپلمات  اجتماعی 

انشقاق کرده است.
اینکه  به  اشاره  با  ایرنا، سی.ان.ان  یکشنبه  بامداد  به گزارش 
استفاده از پلتفرم های دیجیتال تبدیل به یکی از ویژگی های 
دولت ترامپ در قبال ایران شده است، افزود ماه نوامبر گذشته 
وقتی ترامپ با انتشار پوستری در توئیتر اعالم کرد که »تحریم ها 

می آیند« اقدام وی باعث تعجب شد.
این کار پیشنهاد گماشته های سیاسی وی در وزارت خارجه 
آمریکا بود اما بسیاری از دیپلمات ها ناراضی و متعجب شدند. 
لفاظی های ضدایرانی موجب دودستگی در وزارت خارجه شده 
است. مقام های سیاسی می خواهند این اقدام ادامه پیدا کند 
اما دیپلمات ها می گویند که این راهبرد اثر معکوس دارد و »بی 

فایده« است.
مقام های سیاسی در وزارت خارجه آمریکا ادعا می کردند که 
این نمایش جلب توجه خواهد کرد. دیپلمات ها با این کار مخالفت 

کرده و معتقد بودند که این کار از »جدیت« سیاست های دولت 
در قبال ایران می کاهد. یک دیپلمات گفت که پوستر تاج و تخت 
»احمقانه تر از هر چیزی« بود. با این حال، کارمندان سیاسی آن 
را به کاخ سفید فرستادند زیرا شاید رئیس جمهوری از آن استفاده 
کند. این پوستر بیانگر شکافی عمیق میان دیپلمات های وزارت 

خارجه و گماشته های سیاسی ترامپ در رابطه با ایران است.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در رابطه با ایران کار کرده است، 
در خصوص این پوستر گفت: »من آن را موثر نمی دانم... به نظر 
می رسد که هدف این کار، مخاطبان داخلی است.« یک سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این انتقاد به سی.ان.ان گفت: 
راهبرد رسانه ای وزارت خارجه در قبال ایران از راهبرد کلی دولت 
ترامپ که همانا اعمال فشار حداکثری بر ایران است، پشتیبانی 

می کند.
گروه  رییس   » »برایان هوک  هفته گذشته  اقدام  سی.ان.ان 
موسوم به اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا را مثال زد که در 
یک اقدام نمایشی و تبلیغاتی با حضور مقابل ساختمان سفارت 
سابق ایران در واشنگتن باردیگر اظهارات و مواضع ضدایرانی کاخ 

سفید را تکرار کرد.
یکی دیگر از تبلیغات ضدایرانی که سی.ان.ان به آن پرداخت 
هشتگی بود که پیش از نشست اخیر در ورشو در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد. »جف گلدبرگ« یکی از فعاالن حوزه شبکه 
های اجتماعی به این جمعبندی رسیده که این هشتگ عمدتا 

توسط ربات ها منتشر شد.
به گزارش سی.ان.ان، راهبرد دیجیتالی کاخ سفید در مورد ایران 
شهروندان کشورهای متحد آمریکا را سردرگم کرده است. دولت 
آمریکا از فیسبوک برای انتشار تبلیغات ضدایرانی استفاده کرده 
که با مشی سابق وزارت خارجه آمریکا در استفاده از این پلتفرم 

تفاوت دارد.
دولت آمریکا ماه نوامبر در صفحات فیسبوکی سفارتخانه های 
خود به ویژه در خاورمیانه پیام هایی در مورد تحریم ایران منتشر 
کرد. آمریکا غالبا از این صفحات برای تبلیغ و جلب توجه به برنامه 
های آموزشی و فرهنگی این کشور استفاده می کرد، نه تشریح 
تحریم های ضدایرانی. این پُست ها موجب خشم دیپلمات ها 
شد. حتی حساب های شخصی مقام های سیاسی در شبکه های 

اجتماعی نیز بسیاری از دیپلمات های را ناراضی کرده است.
»جان کربی« سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا در دوره 
ریاست جمهوری باراک اوباما که اینک تحلیلگر شبکه سی.ان.ان 
است، گفت که استفاده از شبکه های اجتماعی برای انتشار چنین 
اظهارات و مواضعی دیپلماسی را »کم ارزش می کند.« او با بیان 
اینکه در دوره اوباما چنین مسائلی قابل قبول نبود، افزود: اگر من 
چنین چیزهایی منتشر می کردم، جان کری وزیر وقت خارجه – 

به درستی - عصبانی می شد و حتی شاید اخراج می شدم.

 سی.ان.ان:

تبلیغات ضدایرانی باعث شکاف در دولت آمریکا شده است


