
خوان ایگناسیو زویدو وزیر کشور اسپانیا بر خالف 
انتظار بسیاری که به دلیل وجود گردشگران فراوان در 
بارسلون انتظار تشــدید موازین امنیتی را داشتند به 
خبرنگاران گفت که دولت قصد افزایش تدابیر امنیتی 

بیش از اندازه های فعلی را ندارد. 
وی گفت :  » بر اساس نظر کارشناسان برای حفظ 
میزان خطر وقــوع حمالت تروریســتی در درجه ۴ 
توافــق به عمل آمد. در این  روزهای ســخت،  مقامات 
رســمی کشــور ناگزیر باید یک خط مشی مشترک 

را دنبال کنند و آن حفظ امنیت شــهروندان اســت. 
علی رغم وجود نگرانی باید به همه آرامش بدهیم.« 

پس از حمالت پنجشــنبه و بامداد جمعه، درجه 
آمادگی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی در اسپانیا 

به ۵ رسیده بود. 
وزیر کشــور اسپانیا در پاســخ به پرسش یکی از 
خبرنگاران گفت که تهدید حمله تروریستی جدیدی 
این کشــور را تهدید نمی کند. بارســلون پس از شهر 
پاریس دومین مقصد گردشــگران سراسر دنیا در قاره 

اروپا است. 
پلیس اســپانیا در آخرین گزارش ها به رســانه ها 
اعالم کرده است که احتماال راننده ونی که در بارسلونا 
جان ســیزده نفر را گرفته همچنان آزاد و زنده است. 
پلیــس نام وی را یونس ابویعقوب اهل مراکش عنوان 
کرده است. او هم جزو گروه دوازده نفره ای بوده است 
که در یک سال گذشته نقشه حمله به کلیسای مشهور 
بارســلون، ســاگرادا فامیلیا را طرح ریزی کرده اند و 

نهایتا به دو حمله بارسلون و کمبریلز منجر شد.

رئیس ســابق امنیــت ملی افغانســتان با 
انتقاد از اظهــارات اخیر رهبر حزب اســالمی 
گفت: »قصاب کابل« به جای گرامیداشــت روز 
استقالل افغانســتان، مردم را به جنگ داخلی 

تشویق می کند.
بــه گزارش الوقت، »امــراهلل صالح« رئیس 
ســابق امنیت ملی افغانســتان در توئیتر خود 
نســبت به اظهارات اخیر »گلبدین حکمتیار« 
رهبر حزب اسالمی نوشت: »امروز حکمتیار که 
مورد عفو قرار گرفته و به قصاب کابل نیز مشهور 
است، به جای تجلیل از روز استقالل، هواداران 

خود را به جنگ داخلی تشویق می کند«.
حکمتیــار در دیدار با تعــدادی از اعضای 
حزب اســالمی در والیت »بدخشــان« اظهار 
داشــت: والی دولت و والی طالبان در بدخشان 

هر دو عضو »حزب جمعیت اسالمی« هستند.
گفتنی اســت کــه »صالح الدیــن ربانی« 
سرپرســت وزارت خارجه افغانســتان رهبری 

حزب جمعیت اسالمی را بر عهده دارد.
حکمتیــار در ایــن دیــدار قهرمــان ملی 

افغانســتان »احمــد شــاه مســعود« را نیز به 
عضویت در ســازمان اطالعات ارتش پاکستان 

موسوم به »آی.اس.آی« متهم کرد.
رهبر حزب اســالمی در ادامــه نیز اعضای 
ارشد »شــورای عالی ائتالف نجات افغانستان« 
را رقبای حزب اسالمی دانست و گفت که آن ها 
اعتماد شان را از دست داده اند و به زودی احزاب 

این ائتالف دچار انشعاب خواهند شد.
امراهلل صالح با اشاره به گفته های حکمتیار 
تصریح کــرد: رهبر حزب اســالمی مردم را به 
جنگ داخلی تشــویق می کند و به آبادی های 
پس از دوران طالبان، حســادت می ورزد و توان 

پذیرش این پیشرفت ها را ندارد.
رئیس ســابق امنیت ملی افغانستان اظهار 
داشــت: حکمتیار میلیاردهــا دالر برای خرابی 
افغانســتان و ایجاد تفرقه و کشتار مردم هزینه 
کرد، در حالــی که دیگران به ایجــاد آبادی و 

توسعه در این کشور پرداختند.
وی از حکمتیار خواســت تا از ایجاد تفرقه 

دست بردارد.

افغانســتان می گذرد.  استقالل  از  نودوهشت ســال 
اســتقالل افغانستان در ســال ۱۹۱۹ میالدی به رهبری 

امان اهلل شاه بدست آمد. 
به همین مناســبت مراســمی در کابــل پایتخت 
افغانســتان برگزار شــد. رئیس جمهور اشرف غنی، در 
مراســم گل گذاری در پای منار استقالل شرکت کرد و 

سپس به هرات سفر کرد. 
اشــرف غنی در مراســم بزرگ داشــت اســتقالل 
افغانستان گفت زمان تکمیل کردن فصل تاریخی ناتمام 
امان اهلل شــاه رسیده است. رئیس جمهوری افغانستان در 
این ســخنرانی تاکید کرد که آزادی سیاسی با شمشیر 
قهرمان ملی امان اهلل خان بدســت آمده اســت و ملت و 
دولت افغانســتان موظف اســت کار ناتمام او را به پایان 
برساند. او همچنین از ســرمایه گذاران داخلی خواست 
تا به جای مهاجرت، در وطن خود سرمایه گذاری کنند. 
آقــای غنی از هموطنانش خواســت تا »حســرت 
روزهای از دســت رفته دیروز را نخورند« و به جای آن 

»بیش از پیش به فردا بیندیشند«.
توجه ویــژه بــه برگزاری مراســم روز اســتقالل 
افغانستان از زمان حامد کرزی به طور خاص آغاز شد. در 
اولین دهه قرن ۲۱ این مراســم با برگزاری رزمایش های 
نظامی و رژه های تشریفاتی و جشن برگزار می شد اما از 

سال ۲۰۰۸ به دلیل حمله طالبان به این مراسم مقامات 
افغانســتان به مراســم گل گذاری در پای منار استقالل 
و ســخنرانی اکتفا می کنند. مراســم امسال نیز در میان 

تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. 
گــروه طالبان طی بیانیه ای به مناســت ســال روز 
استقالل افغانســتان از بریتانیا، خواهان خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانســتان شد. این گروه با انتشار بیانیه ای 
در سال روز اســتقالل افغانستان اعالم کرد که آمریکا از 
شکســت امپراطوری های گذشــته در این کشور درس 

عبرت بگیرد و نظامیان خود را از افغانستان خارج کند.

به نوشته »آی بی تایمز« این فعل و انفعال در حالی 
صــورت می پذیرد که چین و هنــد بابت منطقه دوکلم 
تنش دارند و ظاهرا این اختالف در اخراج چندین کارمند 

هندی نقش مهمی ایفا کرده است.
شرکت هوآوی در باره اخراج کارمندان هندی خود 

در ایران هیچ واکنشی نشان نداده است.
این جریان از زمانی مشــخص شد که یک کارمند 

هندی شــاغل در دفتر شــرکت هوآوی در ایران در روز 
جشــن اســتقالل هنــد در ۱۵ اوت در پیامی توئیتری 
خطاب به دفتر نخست وزیری هند اعالم کرد که هوآوی 
 کارمنــدان خود با ملیت هنــدی را از ایران اخراج کرده 

است.
این فرد با هویت »روهیت« مدعی شد که این اقدام 
ارتباطی با امور تجاری نداشته و دلیل آن بحران کنونی 

بابت منطقه دوکلم بوده است.
یــک هندی دیگر به نام »ویکرانت ســینگ« نیز با 
پیامی مشابه گفت که به همه کارمندان شاغل در دفاتر 
هووای در ایران به طور شفاهی اطالع داده شده ظرف یک 

روز آنجا را ترک کنند.
برخی منابع پاکســتانی این اقدام را به ســرقت فن 

آوری هند از شرکت هوآوی ربط دادند.

رئیــس جمهوری بولیــوی تصریح کرد که تالش 
آمریــکا برای جلــب حمایت منطقــه ای در مداخله 
احتمالــی نظامی در ونزوئال به طور کامل با شکســت 

مواجه شده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از شبکه تله سور، 'اوو 
مورالس' رئیس جمهوری بولیوی در حســاب کاربری 
توییتر خود نوشت: مایک پنس معاون رئیس جمهوری 
آمریکا که اخیرا به آمریکای التین سفر کرده در جلب 
حمایتها برای مداخله نظامی در ونزوئال به طور کامل 
ناکام ماند. هیچ مداخله ای در امور کشورها قابل قبول 

نیست.
معــاون رئیس جمهوری آمریــکا چند روز پیش 

به چند کشــور آمریکای التین رفت و با مقامات این 
کشــورها در مورد مســائل مختلف به ویژه تحوالت 
ونزوئــال رایزنی کــرد. تمامی این مقامــات به معاون 
رئیــس جمهوری آمریــکا اعالم کردند کــه تنها راه 
پذیرفتنــی بــرای حمایت از دمکراســی در ونزوئال ' 
مذاکره و دیپلماســی' اســت. پیش از این نیز دونالد 
ترامپ رئیــس جمهوری آمریکا اعــالم کرده بود که 

گزینه نظامی در ونزوئال امکان دارد.
مایک پنس نیز در ســفرش به آمریکای النین از 
مقامات این کشورها خواســت تا اقدامات بیشتری را 
برای اعمال فشــارهای سیاسی و اقتصادی علیه دولت 

نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال انجام دهند.

رئیس جمهــوری بولیوی در ادامــه توییت خود 
تصریــح کرد: آمریــکای جنوبی دیگــر حیاط خلوت 
آمریکا نیست. ما در دوران تغییرات زندگی می کنیم. 

دوران امپراطوری تمام شده است.
مورالس نوشت: از آنجائیکه دونالد ترامپ تشویق 
به نژادپرستی و بیگانه ستیزی می کند، وی نمی تواند 
دمکراسی و آزادی را در آمریکای التین آموزش دهد. 
ترامپ باید به تمامیت ارضی و هویت دیگر کشــورها 

احترام بگذارد.
به گزارش ایرنا، این اظهــارات مورالس در حالی 
علیــه سیاســتهای متجاوزانه دولــت ترامپ مطرح 
شــده اســت که رئیس جمهوری بولیوی پیشتر بارها 
همبســتگی خود را با دولت نیــکالس مادورو اعالم و 
اقدامات واشنگتن برای مداخله در امور داخلی ونزوئال 

را محکوم کرده است.

یادداشت 
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انتخاب شــخصی مانند ترامپ نه تنها برای ایــاالت متحده آمریکا، بلکه 
برای جهانیان شگفت انگیز بود. ترامپ بیزینس من است نه سیاستمدار. علل 
پیروزی ترامپ کاماًل مشــخص نیست اما آنچه روشن است، ترامپ با زیرکی 
تمام توانســت خود را به یک »برند« خاص تبدیــل کند. در علم برندینگ 
گفته می شــود که هر چقدر یک برند، بُرنده تر و تیزتر باشد، قدرتش بیشتر 
است و بیشــتر در یادها می ماند. این نکته ای بود که ترامپ و تیم برندینگ 
او، به خوبی از عهده اش برآمدند.  وقتی ترامپ به عنوان یکی از کاندیداهای 
اولیــه جمهوری خواهان وارد رقابت های درون حزبی شــد، طبق روال از او 
پرســیدند که اگر جمهوری خواه دیگری کاندیدای نهایی شود، آیا ترامپ از 
او حمایــت خواهد کرد؟ و ترامپ برخالف عرف سیاســی گفت: نه! خودم به 
تنهایــی ادامه خواهم داد. اینجا بود که او بــر متفاوت بودن خود با دیگران 
تأکید کرد و توجهات را به خود جلب کرد. سپس با اتخاذ مواضع تند و تیز، 
برنــد خود را بُرنده تر کرد؛ اظهاراتی مانند کشــیدن دیوار حائل بین آمریکا 
و مکزیک، ممنوع الوورد کردن مســلمانان به ایاالت متحده، محدود کردن 

مهاجران، استفاده از بمب اتم، پاره کردن برجام و نظایر این ها.
او پــس از آن کــه توجهات را به خود جلب کرد، بــا زیرکی مواضعش را 
تعدیل کرد. این برندســازی هدفمند، شاید مهم ترین عامل پیروزی او بوده 
است. از سوی دیگر نیز اوباما در طول ۸ سال ریاست جمهوری اش، به عنوان 
کســی که برنده جایزه صلح نوبل شــده بود، کمتر از ســایر رؤسای جمهور 
آمریکا اقتدارگرایی کرد. کاندیدای دموکرات ها نیز زنی بود که نمی توانســت 
حــس اقتــدار را در آمریکایی ها زنده کند.  در واقع، نیــاز جامعه آمریکا به 
اقتدارگرایی -که ریشــه تاریخی دارد- در ۸ سال گذشته، ارضا نشده بود و 
این، دقیقاً همان نقطه ای بود که ترامپ روی آن دســت گذاشت و با عباراتی 
مانند آمریکا بار دیگر قدرتمند خواهد شد، آمریکا را از نو خواهیم ساخت و ... 
حس اقتدارگرایی آمریکایی ها را معطوف به خود کرد و آمریکایی ها احساس 
کردند که »تغییر« با او محقق خواهد، همان گونه که ۸ ســال پیش، اوباما 
را نماد »تغییر« دانســتند. اما این اقتدارطلبی نخست گریبان خود ایاالت 

متحده را گرفت.
نزاع و خشــونت و کشتار نژادپرســتانه در ویرجینیا نشان می دهد ترامپ 
از خشــونت به عنوان شــیوه ای برای پیش برد اهداف سیاسی استفاده کرده 
و در خــالل کمپیــن انتخاباتی و پس از آن از زورگویــی نیز به عنوان اهرم 
فشار استفاده کرده است. به گفته ماینز، »با توجه به وقایع اخیر این طور به 
نظر می رســد که جناح چپ نیز با این گونه رفتار، مخالفتی ندارد«. به عقیده 
وی حال نیز مانند ســال ۱۸۵۹، هر کســی از چیزی عصبانی است و همه 
به همراه خود اســلحه حمل می کنند. ترامپ اکنون می تواند به نقطه وحدت 
مردم تبدیل گردد تا بتوانند خشــم خود را بروز دهنــد. ترامپ منفورترین 
رئیس جمهور آمریکا است که با تفکرات نژادپرستانه خویش آتش خشم مردم 
را دوچندان نموده است. نژادپرســتی باعث دوقطبی شدن جامعه می گردد 
و ایــن جناح بندی مردم برای دولت یعنی زنگ خطری از جنس شــورش و 

جنگ داخلی.

از انتخاب ترامپ تا اختالفات داخلی

رئیس جمهــور ترکیه با انتقاد شــدید از اظهارات 
اخیر زیگمــار گابریل، وزیر امــور خارجه آلمان علیه 

ترکیه خطاب به وی هشدار داد: حد خودت را بدان.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانســه، 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی 
خطاب به زیگمــار گابریل، وزیر امــور خارجه آلمان 
گفت: حد خودت را بشناس. شما چه کسی هستید که 
درباره رئیس جمهور ترکیه صحبت می کنید؟ گابریل 
تالش می کند که به مــا درس بدهد اما چه مدت در 

حوزه سیاست بوده است؟ چند سال دارد؟
روز گذشته زیگمار گابریل در اظهاراتی در واکنش 
به حرف های اخیر اردوغان اعــالم کرد، این اظهارات 

دخالت در امور داخلی آلمان است.
وی در ادامــه اظهاراتــش بــار دیگــر خطاب به 

ترک هــای مقیم آلمان گفــت: در انتخاب پیش رو در 
آلمان به آن ها درس بدهید. آن ها کمپینی علیه ترکیه 
به راه انداخته اند. به کسانی رای دهید که خصومتی با 

ترکیه ندارند. برای ما مهم نیست که آیا آلمان درهای 
خود را به ســوی ما باز کند یا نه. درها به میزان کافی 

به سوی ما باز شده است.
اردوغان در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به 
تقاضای ترکیه مبنی بر اســترداد برخی از شهروندان 
این کشور که مقیم آلمان هستند گفت: مقامات ترکیه 
پرونده اســترداد ۴۵۰۰ مظنون به آلمان ارسال کرده 

است اما جوابی دریافت نکرده است.
او در ادامه با اشــاره به بازداشت چند تن از اتباع 
آلمانی در ترکیه از جمله "پیتر اشــتودنر"، یک فعال 
حقوق بشــر که در ماه ژوئیه بازداشت شد، خطاب به 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان گفت: شــما تنها آزادی 
یک یــا دو نفر را می خواهید که به خانه بازگردند. مرا 
فراموش کنید. شــما سیستم حقوقی دارید و براساس 

آن رفتار کنید.
همچنین بکر بوزداغ، معاون نخســت وزیر ترکیه 
دربــاره اظهــارات اخیر زیگمــار گابریــل گفت: این 

اظهارات بی احترامی است.
از سوی دیگر اشتفن زایبرت، سخنگوی مرکل در 
پیامی در توئیتر در واکنش به اظهارات اخبر اردوغان 
مبنی بر درخواست از ترک های مقیم آلمان برای رأی 
نــدادن به ائتــالف حاکم در این کشــور در انتخابات 
پیش رو نوشت: ما انتظار داریم که دولت های خارجی 

در امور داخلی کشورمان دخالت نکنند.
تحلیل گــران پیش بینــی می کنند کــه نزدیک 
بــه ۱.۲ میلیون نفر از شــهروندان ترکیه مقیم آلمان 
 حــق رای دادن در انتخابــات مــاه ســپتامبر آلمان 

دارند.

برخــی منابع سیاســی و مطبوعاتی بــه نقل از 
»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق نقل کردند که 
سفرهای خارجی او با مشورت نخست وزیر این کشور 
بوده است. »ابراهیم الصمیدعی« تحلیل گر سیاسی در 
صفحــه خود در فیس بوک نوشــت که یک هیئت از 
روزنامه نگاران و تحلیل گران سیاســی با مقتدی الصدر 

در نجف دیدار کرد ه اند.
به نوشــته الصمیدعی، صــدر در این دیدار تأکید 
کــرد »هیچ توهینی در زندگی ام به این اندازه مرا آزار 

نداده بود که مرا به خیانت و مزدوری متهم کردند«.
به نوشته روزنامه القدس العربی، صدر همچنین از 

رهبران سیاسی خواست تا از حاشیه پردازی و اهانت 
به دیگر رهبران خودداری کنند.

شــبکه دولتی العراقیه هفته گذشــته برنامه ای را 
پخش کرد که »کاظم المقدادی« تحلیل گر سیاســی 
مهمــان آن بود و طی آن ســفر صدر به عربســتان و 
امارات را »مزدوری« به ضرر وطن و ملت توصیف کرد.

در پی این اظهارات المقــدادی، هواداران جریان 
الصدر خواستار برگزاری تظاهرات در مقابل ساختمان 
شــبکه اإلعالم العراقی در منطقه الصالحیه شدند اما 
مقتدی صدر از آن ها خواســت تــا این تظاهرات را به 

تعویق بیاندازند.

صدر همچنین با اشــاره به اینکه در جریان سفر 
به عربســتان با اهانت به »نوری مالکی« معاون رئیس 
جمهور عراق مخالفت کرده اســت، افزود: »اهانت به 
هیچ یک از رهبران عراقــی را نمی پذیرم... اختالفات 
ما مربوط به داخل )عراق( است و موضوعی نیست که 

اجازه دخالت طرف های خارجی را بدهیم«.
وی در ادامه اظهار داشــت که تمامی ســفرهای 
خارجــی آن با هماهنگی و همــکاری با العبادی و در 
راســتای تحکیم ارکان سیاست باز عراق با همسایگان 

منطقه ای و پایان دادن به مرحله خفقان است.
صدر در ادامه تصریــح کرد که »روابط ما با ایران 

ثابت و تاریخی اســت و هرگز علیه ایران و منافع آن 
نخواهیم بود«.  

سخنگوی جریان صدر: هیچ مانعی برای سفر صدر 
به مصر وجود ندارد

»صالح العبیدی« ســخنگوی جریان صدر تأکید 
کرد که صدر هیچ مانعی برای سفر به مصر در صورت 
دعوت از وی ندارد. وی تأکید کرد که ســفر صدر به 
عربســتان و امارات با موافقت العبــادی و اطالع وی 
صورت گرفته اســت. وی اشاره کرد که هدف صدر از 
سفر به کشورهای عربی، نیاز وی به تأیید و مقبولیت 

در داخل عراق نیست.

اردوغان خطاب به وزیر خارجه آلمان:

مقتدی صدر: رابطه ما با ایران تاریخی و ثابت است

حدت را بدان!
نفیسهالهدادی-تحلیلگرسیاسی

به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم به نقل از خبرگزاری »نووستی« ده ها شهروند آمریکایی در دفاع از آزادی بیان و اعالم پشتیبانی از تأمین فرصت آزادی بیان برای همه آمریکایی ها از جمله طرفداران 
نظریه برتری نژاد سفید تظاهرات کردند.

اما در طرف مقابل هزاران تن از مخالفان نژادپرستی با تجمع در خیابان های اصلی شهر، خواستار مقابله با نازیست ها و نژادپرستان شدند.
این تظاهرات یک هفته پس از کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ده ها نفر دیگر در درگیری بین فعاالن راست گرای افراطی و مخالفانشان در شهر »شارلوتزویل« در ایالت »ویریجینیا« صورت گرفت.

تشدید تنش بین 
نژادپرستان و مخالفان در 

آمریکا

پاورقی 

بنن یک فرد افراطی و به شــدت راســت گرا اســت. ضدیت او با اسالم و مسلمانان، 
موضوعی نیســت که او پنهان کرده باشد. بارها گفته است که جهان آزاد باید با تأکید بر 
ارزش های مسیحی-یهودی به مقابله با خطر فزاینده اسالم در جهان برخیزد. سیاست منع 
ورود موقت شهروندان هفت کشور مسلمان به آمریکا از جمله سیاست هایی است که او به 
ترامپ دیکته کرده بود. بنن آشکارا بر این باور است که مشکل کلیدی جامعه آمریکا، پدیده 
مهاجرت است. بنن در این خصوص حتی تفاوت خاصی بین مهاجران قانونی و غیرقانونی 
قائل نمی شــود. او معتقد است که دلیل بی کاری گسترده و عقب ماندگی اجتماعی آمریکا 
را باید در پدیده مهاجرت جســت. بنن از جنگ با جهان اســالم سخن گفته است؛ جنگ 
مقدســی که سال ها است به باور او شروع شده و به زودی ابعاد و گستره ای وسیع خواهد 
یافت؛ نظریه ای کمابیش مشابه آن چیزی که ساموئل هانتینگتون در »رویارویی تمدن ها« 
مطرح کرده بود. بر اساس باور هانتینگتون و حال بر این بستر، شاه بیت استراتژی سیاسی 
بنن بر دو جنگ اجتناب ناپذیر اســتوار است؛ یکی جنگ با چین و دیگری جنگ با تمدن 
اســالم. استیو بنن کار خود را به عنوان مسئول سامانه های نظامی در اقیانوس آرام شروع 
کرد. زمانی که در ایران انقالب اسالمی روی داد، بنن مردی بیست وشش ساله بود و یکی 
از نیروهایی که آن زمان بر روی ناوشکن فوستر در اقیانوس آرام انجام وظیفه می کرد. در 
همان روزها بود که موضوع اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری پیش آمد. بنن از سیاست 
جیمی کارتــر در مقابله با موضوع گروگان گیری ناراضی و بر این باور بود که آمریکا باید 
راه کار تندتری در قبال ایران در پیش گیرد. آن گونه که خود بنن در مصاحبه هایش گفته 
است، ماجرای گروگان گیری تأثیری عمیق بر سمت و سوی تفکر سیاسی او داشته است. 
بنن یک ضد ایرانی تمام عیار اســت. او در چند ماه اخیر نقش مهمی در دیدگاه های ضد 
ایرانی ترامپ و فشار بر تهران ایفا کرده بود. بنن به شدت مخالف برجام و خواهان لغو آن 
بود. این رویکرد بنن مخالفانی در کاخ سفید داشت. مک مستر مشاور امنیت ملی ترامپ 

مهم ترین مخالف بنن بوده است.
 در همیــن زمینه، در چند هفته اخیر گزارش های متعددی در مورد اختالف میان بنن 
و مک مستر در مورد ایران و مشخصا برجام به وجود آمده بود.  گروه های محافظه کار و 
»بریت بارت« وب ســایت نزدیک به استیو بنن، مک مستر را به بهانه حمایت ناکافی از 
اسرائیل و تسامح در برابر ایران، آماج انتقادات تند قرار داده اند. تنش ها پس از آن باال گرفت 
که مک مستر شماری از نفرات نزدیک به استیو بنن را از شورای امنیت ملی آمریکا اخراج 
کرد. برای افراد نزدیک به بنن، این اقدام گویای واقعیت های بسیاری است. آسوشیتدپرس 
نوشــته توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 یکی از موضوعات محل مناقشه در کاخ سفید 
میان مک مستر و استیو بنن است. مک مستر خواستار پایبندی به آن است، در حالی که 
بنن از خروج آمریکا از آن حمایت می کند. »واشنگتن فری بیکن«، از رسانه های وابسته به 
جریان نومحافظه کاران آمریکایی عزل این نفرات را »پاک سازی« شورای امنیت ملی از 
مخالفان برجام توصیف کرده است.  هم زمان، وب گاه »المانیتور« گزارش داده مک مستر با 
اخراج این افراد در حال اخالل در برنامه های کارگروهی است که بنن برای بررسی امکان 
براندازی حکومت ایران در کاخ سفید راه اندازی کرده است.  رسانه های دست راستی نیز 
مک مستر را ضد اسرائیل و دمدمی مزاج توصیف و او را به همکاری با مقام های دولت سابق 
آمریکا متهم کرده اند. به طور کلی، بنن در مورد ایران به طور مشخص به دنبال تحریم ها 
و فشارهای بیشتری بر ایران بود. او مغز متفکر بر هم زدن برجام و ازدیاد تحریم ها بر ایران 
بود. بسیاری از ناظران بر این باورند که با رفتن بنن دیگر نباید نگران اقدام تهاجمی ترامپ 
در مورد برجام بود. در واقع، نظامیانی که اکنون با بیرون راندن طیف بنن در حال تســلط 
بر کاخ سفیدند، به دخالت های نظامی آمریکا سخت پایبند بوده اند، اما اعتقاد داشته اند که 
دولت امریکا باید به تعهدات بین المللی مثل برجام کامال پایبند بماند. آنچه برای ایران مهم 
است، این است که ایدئولوگ های دولت ترامپ، که بر طبل نادیده گرفتن برجام می کوبیدند، 
از صحنه قدرت خارج شده اند. اکنون قدرت در دست میلیتاریست های دولت ترامپ است. 
دولت ترامپ سخت بر این نظامیان متکی بوده و نظامیان دولت ترامپ که با تیلرسون، وزیر 
امور خارجه این کشور، هم صدا هستند، به پایبند بودن به برجام اعتقاد دارند؛ اما همچنان 
بر فروش اســلحه، حمایت آمریکا از عربستان سعودی و اسرائیل اصرار می ورزند و از یک 

چالش نظامی با ایران در صورت لزوم پرهیز نخواهند کرد.

خوب و بد اخراج استیو بنن برای برجام

وزیر کشور اسپانیا: تهدید حمله تروریستی فوری نداریم

»قصاب کابل« مردم افغانستان را به 
جنگ داخلی تشویق می کند

جشن استقالل افغانستان 

تنش چین و هند به ایران کشیده شد!

مورالس: تالش آمریکا برای جلب حمایت منطقه ای از مداخله نظامی در ونزوئال شکست خورد


