
دبيركل حزب اهلل    گزارش 2
لبن�ان در ح�ال 
س�اماندهي معادله اتم�ي جديدي ب�ا رژيم 
صهيونيستي است. سيدحسن نصراهلل هشدار 
داده كه سالح هاي اتمي براي خود اسرائيل به 
ي�ك تهديد تبديل ش�ده و س�ناريويي را به 
تصوير كشيده كه در آن يك يا چند موشك از 
100 تا 120 هزار موشكي كه حزب اهلل در اختيار 
دارد، به تأسيس�ات اتمي ديمونا اصابت كند: 
»ما سالح هاي هسته اي اسرائيل را كه تبديل 
به تهديدي براي منطقه شده بود، عليه خودش 
كرده اي�م.« تبدي�ل  تهدي�د  ي�ك  ب�ه 

به گزارش »جوان«، روز يك شنبه هفته قبل يك 
دادگاه در حيفا در ش��مال سرزمين هاي اشغالي 
حكم كرد كه مخزن 12 ه��زار تني آمونياك  اين 
شهر تخليه ش��ود. چند هفته قبل، ايهود كينان 
كارشناس شيمي در مؤسس��ه فناوري تكنوين 
اسرائيل هشدار داده بود كه وقوع حمله به تانكر هاي 
آمونياك موجود در حيفا مي تواند سبب فاجعه اي 
شود كه دامنه آن با فاجعه حمله اتمي امريكا به 
هيروش��يما و ناكازاكي برابري كند. سيدحسن 
نصراهلل آخر بهمن ماه 1394 هشدار داده بود، در 
صورتي كه جنگي رخ دهد، حزب اهلل كانتينرهايي 
حامل بيش از 15 هزار تن گاز آمونياك را در شهر 
حيفا هدف قرار خواهد داد؛ حمله اي كه به گفته 
نصر اهلل، كارشناس��ان اس��رائيلي برآورد كرده اند 
كه باعث كشته و زخمي ش��دن 800 هزار نفر از 
سكنه اين شهر خواهد ش��د: »صهيونيست ها از 
جنگ بعدي ]احتمالي[ مي ترس��ند. مي ترسند 
كه مقاومت مخزن هاي گاز در حيفا را كه به مرگ 
و جراحت 800 هزار فرد در رژيم غاصب مي شود، 
هدف بگيرد و معتقدند آس��يبي كه از انفجار اين 
مخزن ها ايجاد خواهد شد، معادل يك بمب اتم 

است. از ديد آنان، ما بمب اتم داريم.«
تهديد نصراهلل بازتاب گسترده اي در مطبوعات 
رژيم صهيونيستي داشت تا جايي كه فروردين 
ماه 1395، شبكه دوم تلويزيون اسرائيل گزارش 
كرد كه مسئوالن اسرائيلي مي خواهندبراي نجات 
از خطرات آمونياك، مخازن آن را از خليج حيفا به 
يك كشتي كه در فاصله هشت كيلومتري ساحل 
پهلو گرفته است، منتقل كرده يا  مقادير اندكي 
از آن را از خارج وارد كنند. در نوامبر 2016)آذر 
ماه 1395( يائير الپيد، رهبر حزب »يش عتيد« 
با ابراز نگراني از امكان كش��ته ش��دن 17 هزار 
اس��رائيلي در صورت انفجار مخازن آمونياك در 
بندر حيفا، از ناتواني تل آويو در انتقال اين مخازن 
خبر داد. وي كه در نشس��ت فوق العاده خطرات 
مخازن آمونياك حيفا س��خن مي گفت، اظهار 
داشت: اين فاجعه ممكن است به دليل نقض فني 

يا حمالت موشكي احتمالي روي دهد. بحث ها در 
داخل سرزمين هاي اشغالي ادامه داشت تا اينكه 
يك شنبه هفته قبل يك دادگاه در حيفا حكم به 
انتقال مخازن آمونياك حيفا را صادر كرد؛ حكمي 
كه البته خود آن نيز بدون تهديد امنيتي نيست. 
ايهود كينان اس��تاد ش��يمي و رئيس يك گروه 
بررسي كارشناسي در اين مورد به دادگاه حيفا 
گفته  كه هر تانكري كه هر ماه در اين انبار خالي 
مي شود جمعيت حيفا را با خطر رو به رو مي كند، 
به گفته اين گروه نقل و انتقال آمونياك از حيفا 
به هر محل ديگ��ري خود مي تواند س��ناريوي 
خطرناك نش��ت آمونياك در منطق��ه را در پي 
داش��ته باش��د. كينان مي گويد: »هر نوع نشت 
آمونياك از كش��تي ها مي تواند به تركيب شدن 
هزاران تن آمونياك با آب دريا و تش��كيل بخار 
سمي منجر ش��ود كه مي تواند افراد را در شعاع 

20كيلومتري مسموم كند.«
حاال به فاصله چند روز بعد از حك��م اين دادگاه، 
دبيركل حزب اهلل معادله جديدي را پيش كشيده و 
گفته كه حتي اگر اسرائيلي ها كل مخازن آمونياك 
حيفا را هم تخليه كنند، حزب اهلل قادر است اين 
مخ��ازن را در هر نقطه ديگري از س��رزمين هاي 
اشغالي هدف قرار دهد. نصراهلل كه روز پنج شنبه 
در جشنواره گراميداش��ت »فرماندهان شهيد« 
مقاومت اسالمي از جمله حاج عماد مغنيه سخن 
مي گفت، تأكيد كرد: »مخازن آمونياك اين رژيم 
در هركجا كه باش��د مورد هدف ما ق��رار خواهد 
گرفت... تخليه مخازن آمونياك در حيفا نشانگر 
باور يقيني دشمن به قدرت مقاومت اسالمي در 
لبنان است.« نصراهلل معادله حيفا را به تأسيسات 
اتمي ديمون��ا هم تعميم داده و گفته اس��ت: »ما 
سالح هاي هسته اي اسرائيل را كه به تهديدي عليه 
كل منطقه تبديل شده بود تبديل به تهديدي براي 
خود اسرائيل خواهيم كرد.« دبيركل حزب اهلل با 
ترسيم يك سناريو در جنگ احتمالي بين حزب اهلل 
و رژيم صهيونيستي مي گويد: » اگر نظاميان شما 
به جنوب لبنان بيايند، چه برسر آنها خواهد آمد؟! 
به خوبي مي دانيد كه اگر يكي از موشك هاي ما به 
كالهك هاي هسته اي »ديمونا« اصابت كند، چه 
باليي بر سرتان خواهد آمد.« اين نخستين بار است 
كه دبيركل حزب اهلل تهديد به حمله به تأسيسات 
ديمونا در جنوب سرزمين هاي اشغالي مي كند. 
گلعاد اردن وزير امنيت داخلي اس��رائيل گفت: 
لبنان در صورت جنگ با اسرائيل بهاي گزافي را 
پرداخت خواهد كرد. يسرائيل كاتس وزير حمل 
و نقل و اطالعات اسرائيل گفت: چنانچه حزب اهلل 
جبهه داخلي يا  زيرساخت هاي ما را هدف حمالت 
موشكي قرار دهد، سراسر لبنان در تيررس حمالت 

ما قرار خواهد گرفت. 

 به رغم چالش هاي 
روح اهلل صالحي
  گزارش  يك

داخلي و خارجي 
براي دولت جديد 
امري�كا، دونال�د ترام�پ رئيس جمه�ور در 
يك ماهگي ورود به كاخ س�فيد مي گويد كه 
دولتش مثل »ماش�ين منظ�م« كار مي كند. 
اختالف با روسيه بر سر كريمه، بحران سياسي 
در كابينه و امضاي تومار صدها هزار نفري براي 
اس�تيضاح ترامپ در كنگره، موانع بزرگي را 
پيش روي دولت جديد امريكا گشوده است. 
در ش��رايطي كه در يك ماه گذشته اعتراضات 
گس��ترده خياباني در امريكا و بحران سياس��ي 
در كابينه، كار را براي دولت جديد اين كش��ور 
سخت كرده اس��ت اما دونالد ترامپ سعي دارد 
همه چيز را آرام نش��ان دهد. ترامپ پنج شنبه 
ش��ب در س��خناني گفت: »تلويزيون را روشن 
مي كنم، روزنامه ها را باز مي كنم و مي بينم كه 
درباره بحران در دول��ت حرف مي زنند، بحران، 
در صورتي ك��ه حقيقت دقيقاً به عكس اس��ت. 
دولت دارد مثل ماش��ين منظم كار مي كند«. 
رئيس جمهور امريكا درباره منع مسافرت اتباع 
كش��ورهاي مس��لمان به امريكا گفت: »هفته 
آينده فرمان اجرايي جدي��دي براي محافظت 
از امريكا صادر خواهيم كرد«. ترامپ همچنين 

گفت: »دادگاه ها با فرمان من مخالفت كردند اما 
من كوتاه نمي آي��م«. ترامپ چند هفته پيش با 
امضاي فرمان جنجالي ورود اتباع هفت كشور 
مس��لمان از جمله ايران را به خاك امريكا منع 
كرد كه با واكنش هاي گس��ترده اي در سراسر 
جه��ان مواجه ش��د. به گ��زارش بي بي س��ي، 
رئيس جمهور امريكا در ادامه س��خنان خود باز 
هم به رس��انه هاي امريكا حمله ك��رد و گفت: 
»من س��ي ان ان را نگاه مي كن��م. عصبانيت و 
نفرت زياد پخش مي كند و فق��ط نفرت. ديگر 
سي ان ان نمي بينم«. ترامپ خطاب به رسانه ها 
گفت: »اخبار اش��تباه، وحش��تناك و جعلي به 
وسيله شما گزارش مي ش��ود. اين اقدام معامله 
با روسيه را بسيار سخت تر مي كند«. سي ان ان 
و روزنامه نيويورك تايمز ك��ه از حاميان اصلي 
هيالري كلينتون، رقيب دموكرات ترامپ بودند 
موضع گيري هاي تندي عليه ترامپ داش��تند. 
ترامپ در سخنراني هاي پيش از انتخابات خود 
گفته بود كه در صورت پيروزي نيويورك تايمز و 
سي ان ان را تعطيل خواهد كرد.  اظهارات ترامپ 
درباره وضعيت دولت خود و اوضاع آرام امريكا، 
درحالي است كه در مدت كوتاه رياست جمهوري 
ترامپ، دولت نوپاي وي متزلزل به نظر مي رسد. 
هفته گذشته اولين شوك به كابينه ترامپ وارد 

شد و در اقدامي غيرمنتظره، مايكل فلين، مشاور 
امنيت ملي كاخ س��فيد تحت فشارهاي داخلي 
مجبور به استعفا شد و همين مسئله سبب شد كه 
بسياري از تحليلگران از شروع بحران در كابينه 
ترامپ سخن بگويند. ترامپ سعي داشت هرچه 
سريع تر جانشين فلين را انتخاب كرده و از زير 
بار انتقادها خارج شود اما گزينه مورد نظر وي از 

پذيرش اين مسئوليت سرباز زد. 
به گزارش دويچ��ه وله، كاخ س��فيد روز جمعه 
تأييد كرد كه رابرت هاروارد پيشنهاد جانشيني 
مشاور امنيت ملي را رد كرده است. پيشتر برخي 
رسانه ها اين خبر را اعالم كرده بودند. كاخ سفيد 
علت اي��ن كار را داليل خانوادگ��ي و اقتصادي 
عنوان كرد. خبرگزاري رويترز به نقل از دو منبع 
مطلع كه نامشان فاش نشده گزارش داد، علت 
نپذيرفتن پس��ت مش��اور امنيت ملي از سوي 
هاروارد، اختالف نظر بر س��ر تيم او بوده است. 
از سوي ديگر، بخشي از معترضان امريكايي كه 
در هفته هاي اخير در مخالفت با فرامين ترامپ 
تظاهرات گسترده اي را عليه رئيس جمهور امريكا 
ترتيب داده بودند با امضاي توماري خواس��تار 
استيضاح وي ش��دند. امضاكنندگان اين تومار 
كه شمار آنان به 850 هزار نفر مي رسد از كنگره 
امريكا درخواست كرده اند كه دونالد ترامپ را به 

دليل نقض قانون اساسي استيضاح كند.  
  چالش هاي خارجي 

عالوه بر بحران ه��اي داخلي، دول��ت ترامپ با 
چالش هايي در خارج از امريكا نيز مواجه است. 
هرچند بس��ياري بر اين باور بودند كه با آمدن 
ترامپ كه به داشتن روابط گرم با مسكو معروف 
است، يخ روابط روسيه و امريكا آب خواهد شد 
اما به نظر مي رس��د، بحران در روابط دو كشور 
همچنان ادام��ه دارد. ترامپ روز چهارش��نبه 
اولين موضع گي��ري خود در مقابل روس��يه را 
اعالم كرد و از مسئله الحاق شبه جزيره كريمه 
به روسيه سخن به ميان آورد. به گزارش روزنامه 
»كامرسانت«، ترامپ در صفحه »توئيتر« خود 
نوش��ت: »كريمه در دوران رياس��ت جمهوري 
باراك اوباما به روسيه پيوست. آيا برخورد اوباما 
با روس��يه در اين رابط��ه بيش از ان��دازه ماليم 
نبود؟« ترام��پ پيش از اين چني��ن اظهارنظر 
صريحي در رابطه با شبه جزيره كريمه نكرده بود 
و حتي در كمپين هاي تبليغاتي خود گفته بود 
كه در صورت ورود به كاخ س��فيد الحاق كريمه 
به روسيه را به رسميت خواهد شناخت. چنين 
سخنان صريحي از جانب رئيس جمهور امريكا 
اميد مقامات مسكو براي تغيير مواضع واشنگتن 
در قبال بحران اوكراين و مسئله كريمه را از بين 
برد و مقامات كرملين بالفاصله به اين اظهارات 
ترامپ واكنش نشان دادند. ديميتري پسكوف، 
س��خنگوي رئيس جمهور روس��يه در سخناني 
تأكي��د كرد كه روس��يه در خص��وص وضعيت 
ش��به جزيره كريمه مذاكره نمي كن��د زيرا اين 
كش��ور در خصوص تماميت ارضي خود با هيچ 

شريك خارجي وارد مذاكره نخواهد شد. 
عالوه بر روس��يه، ترامپ با متحدان اروپايي نيز 
دچار تضادهايي است كه نگراني مقامات اروپايي 
را در پي داش��ته اس��ت. ژان كلود يونكر، رئيس 
كميسيون اروپا ديروز در س��خناني اعالم كرد: 
كشورهاي اروپايي نبايد در برابر خواسته امريكا 
مبني بر افزايش بودجه نظامي شان در سازمان ناتو 
تسليم شوند. به گزارش رويترز، يونكر در حاشيه 
كنفرانس بين المللي امنيتي مونيخ گفت: »اين 
اظهارات يك پيام امريكايي است كه از سال هاي 
گذشته بيان شده است. من مخالف اين هستم كه 
به خود اجازه دهيم در اين مس��ير رانده شويم.« 
يونكر اضافه كرد: »من دوس��ت ندارم دوس��تان 
امريكايي ما مفه��وم امنيت را ب��ه نظامي گري 
محدود كنند. سياس��ت مدرن ثبات س��ازي در 
كشورها مفاهيم ديگري دارد. اگر نگاهي به اروپا 
داشته باش��يد مي بينيد كه اين قاره براي حفظ 
امنيت خود كمك هاي توسعه انسان دوستانه نيز 
انجام داده اس��ت اما امريكا نگاه متفاوتي دارد.« 
ترامپ در سخنراني هاي انتخاباتي خود بارها از 
متحدان اروپايي امريكا انتق��اد كرده و گفته بود  
اعضاي ناتو به طور عادالنه حق عضويت پرداخت 
نمي كنند و تأكيد كرده بود كه بايد ساختارهاي 

اين سازمان نظامي تغيير يابند.

نماينده امريكا در س�ازمان ملل س�خنان دونالد 
ترامپ در جريان سفر نتانياهو به واشنگتن را تعديل 
كرده و گفته كه واشنگتن حامي راه حل دو دولتي 
است و هركس فكر ديگري دارد، در اشتباه است.

دونالد ترامپ، رئيس جمهوري امريكا روز پنج شنبه 
در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با بنيامين نتانياهو 
گفت كه امريكا لزوماً به راه حل دو دولتي در مسئله 
فلس��طين پايبند نخواهد بود و راه حل »دو دولت« 
را تنها راه ممكن ب��راي پايان دادن به كش��مكش 

اسرائيل و فلسطيني ها نمي داند. رئيس جمهور امريكا 
همچنين از رژيم صهيونيستي خواست تا در زمينه 
شهرك سازي انعطاف پذيري به خرج نشان دهد و 
براي مدتي آن را متوقف كند. موضع ترامپ درباره 
راه حل دو دولتي در حالي اس��ت كه واشنگتن طي 
چند دهه اخير، به ويژه بعد از توافقات اسلو در سال 
1993، خود را متعهد به راه حل دو دولتي اعالم كرده 
اس��ت. موضع گيري ترامپ با واكنش هاي گسترده 
بين المللي روبه رو شده است. آنتونيو گوترش، دبيركل 

س��ازمان ملل از جامعه بين المللي خواسته است تا 
هر اقدام الزم براي عملي ش��دن راه حل تشكيل دو 
كشور مستقل را انجام دهند و به امريكا در مورد كنار 
گذاشتن ايده تش��كيل دو كشور مستقل براي حل 
مناقشه اسرائيل و فلسطينيان هشدار داده است. به 
گفته سازمان ملل متحد »هيچ جايگزين« ديگري 
براي حل اين بحران وجود ندارد. »زيگمار گابريل« 
وزير خارجه آلمان هشدار داد كه ساخت شهرك هاي 
بيشتر مي تواند چشم انداز تش��كيل دو دولت را به 

مخاطره بيندازد و منطقه را دچار بحران كند. تشديد 
اعتراضات با اين رويكرد، باعث شد نماينده امريكا در 
سازمان ملل با تعديل سخنان ترامپ در گفت وگو 
با خبرنگاران بگويد كه امريكا همچنان از راه حل دو 
دولتي حمايت مي كند و هر كس غي��ر از اين فكر 
مي كند، در اشتباه است: راه حل دو دولت آن چيزي 
است كه ما ]دولت امريكا[ از آن حمايت مي كنيم. 
هركسي كه مي خواهد بگويد امريكا از راه حل دو دولت 

پشتيباني نمي كند، در اشتباه است. 
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 رضايت ايران ، تركيه و روسيه 
از دومين نشست آستانه

دور س�وم مذاكرات آس�تانه بدون ص�دور بيانيه مش�ترك خاتمه 
ياف�ت، ب�ا اي�ن وج�ود ديپلمات ه�اي س�وري و ايراني نس�بت به 
نتايج اين نشس�ت ابراز امي�دواري كردند و همزم�ان وزير خارجه 
ترام�پ ب�راي هم�كاري در س�وريه عليه داعش ش�رط گذاش�ت. 
 هر چند شركت كنندگان در مذاكرات صلح سوريه كه در پايتخت قزاقستان 
برگزار شد بر سر بيانيه پاياني اين نشست به توافق نرسيدند اما سه كشور 
اصلي برگزار كننده اين نشست، يعني ايران، تركيه و روسيه بر سر تشكيل 
كميته نظارت بر آتش بس در سوريه توافق كرده اند.  در اين نشست افزون بر 
هيئت هاي سه كشور مسئول و ضامن آتش بس فراگير )برقرار شده از 10 دي 
ماه(، هيئت هاي دولت و مخالفان مسلح سوريه، قزاقستان به عنوان ميزبان، 
سازمان ملل و اردن شركت داشتند و امريكا هم به عنوان ناظر حضور يافت. 
حسين جابري انصاري معاون عربي و آفريقاي وزير امور خارجه در ارتباط 
تلفني با بخش خبري 21 شبكه يك سيما در روز پنج شنبه گفت: »مذاكرات 
نهايي توسط هيئت هاي سه كشور ايران، روسيه و تركيه در قالب كنفرانس 
2 انجام و اين سند امروز نهايي شد.« جابري انصاري گفت: اين سه كشور در 
مذاكرات آستانه 1 توافق كردند براي تثبيت آتش بس ايجاد شده در سوريه، 
اين كميته سه  جانبه را ايجاد كنند و در بيانيه اجالس آستانه1 بر تشكيل 
اين كميته تأكيد شد. جابري انصاري افزود: مذاكرات آستانه روندي طوالني 
است كه آغاز شده، اما به نظر مي رسد در مجموع، گام هاي نخست آن مطمئن 
برداشته شده است. سرپرست هيئت ايران در نشست آستانه با بيان اينكه 
در نشست عمومي در مقايسه با نشست كنفرانس آستانه يك فضاي آرام تر و 
دوستانه تري حاكم بود، گفت: قرار گرفتن طرف هاي سوري دولت سوريه و 
گروه هاي مسلح پيرامون يك ميز و در كنار يكديگر در كنار سه كشور ضامن، 
تحول مثبتي بود. در مذاكرات آستانه كه به ابتكار ايران، روسيه و تركيه سه 
دور آن برگزار شده است، براي نخستين بار هيئت دولت و نمايندگان چندين 
گروه از مخالفان مسلح امضا كننده پيمان آتش بس فراگير رو در رو مذاكره 
مي كنند.  از سوي ديگر، بش��ار الجعفري سرپرست هيئت مذاكره كننده 
سوري در نشست آستانه گفت: به نشست آستانه تازماني كه به هدف اصلي 
يعني تثبيت آتش بس و تفكيك تروريست ها از كساني كه به راه حل سياسي 
اعتقاد دارند كمك كند خوش بين هستيم. وي اضافه كرد: نتايج آستانه 1 
و آستانه 2 بايد در نشست ژنو مورد استفاده قرارگيرد زيرا نمي توانيم در هر 
نشست از صفر آغاز كنيم و همه تالش هاي پيشين را به فراموشي بسپاريم. 
الجعفري اظهارداشت: ديدارها و گفت و گوهاي هيئت سوري با دوستان 
ايراني و روسي سودمند و دربرگزاري اين نشست بسيار موثر بود.  همزمان با 
نشست آستانه برخي منابع خبري گزارش دادند كه وزير خارجه امريكا گفته، 
تا زماني كه روسيه »گروه هاي مخالف« در سوريه را »تروريست« خطاب كند 

همكاري نظامي ميان دو كشور غيرممكن است.

 بازآرايي اتحاد نظامي عربي – اسرائيل
 حول امريكاي ترامپ

رئيس دولت جديد با همه كوته بين�ي اش يك چيز را خوب فهميده 
است؛ تمام توان  دولت هاي غربي و عربي براي شكستن محور مقاومت 
سوريه و يمن بي نتيجه  بوده است. اما در گام كوته بينانه ديگري ترامپ 
مي خواهد روي اين اسب هاي بازنده  دوباره شرط بندي كند و با ايجاد 
يك پيمان نظامي و امنيتي، ميان اعراب و  صهيونيست ها بازآرايي 
كرده است تا  همكاري آنها عليه ايران را با تمركز بيشتري  پيش ببرد.  

دونالد ترامپ هرچند در آخرين سخنانش به خبرنگاران گفت كه اگر هم 
برنامه اي  براي مواجهه با ايران داشته باشد، آن را علني نمي كند، تا به زعم 
خود تعليق  ايجاد كرده باش��د اما چارچوب برنامه  ضد ايراني تا حدودي 
مشخص است. به  گزارش روزنامه وال استريت ژورنال گفت وگوها بر سر 
ايجاد يك ائتالف نظامي بين دولت  ترامپ و متحدان عرب امريكا آغاز شده 
است؛ ائتالفي كه بر اساس آن عربستان  سعودي، امارات متحده عربي، مصر و 
اردن تالش خواهند كرد تا با همكاري  اطالعاتي امريكا و اسرائيل يك اتحاد 
نظامي عليه ايران ايجاد كنند؛ اتحادي  نظامي نظير ناتو.  احتمال پيوستن 
س��اير كش��ورهاي عربي نيز به اين اتحاد نظامي منتفي نيست،  چنانكه 
گفته مي شود مشاركت امريكا و اس��رائيل در اين راستا شامل همكاري 
با  كشورهاي عضو اين پيمان در زمينه تبادل اطالعات امنيتي و نظامي 
مي شود و اين دو كشور  قرار نيست به عضويت اين ائتالف نظامي در آيند. 
  از آن گذشته، قرار است با اسرائيل و امريكا نيز در زمينه تبادل اطالعات 
امنيتي و نظامي  همكاري هاي گسترده اي صورت گيرد.   تبادل اطالعات 
نظامي بين اسرائيل و ديگر اعضاي احتمالي اين پيمان نظامي، يعني مصر 
و  اردن پديده تازه اي نيست. به هر حال ظاهراً سطح حمايت هاي نظامي 
امريكا از  كشورهاي عضو اين پيمان فراتر از اقداماتي است كه امريكا در 
شرايط كنوني به عنوان مثال  در يمن و در مبارزه با شيعيان حوثي انجام 
مي دهد.  بر اساس گزارش وال اس��تريت ژورنال، هنوز روشن نيست كه 
مذاكرات بر سر ايجاد اين  ائتالف نظامي تا كجا پيش رفته است. مسئوالن 
مسائل نظامي و امنيتي كشورهاي عربي  ياد شده در واشنگتن با وزير دفاع 
امريكا جيم ماتيس در اين باره گفت وگو كرده اند. گفته  مي شود مايكل 
فلين، مشاور امنيتي دولت ترامپ نيز پيش از استعفاي خود در روز دوشنبه 
  13 فوريه، در اين گفت وگوها شركت داشته است. حال قرار است كه وزير 
دفاع امريكا  سفري به منطقه داشته باشد و گفت وگوها پيرامون ايجاد اين 

ائتالف نظامي را با رهبران  اين كشورها ادامه دهد.  
 ترامپ: مجبور نيستم علني كنم

  دونالد ترامپ، در يك نشست خبري در كاخ سفيد در پاسخ به سؤالي 
درباره برنامه هاي  دولت درخصوص  ايران، كره شمالي و روند مبارزه امريكا 
با تروريسم گفت: من مجبور نيستم  درباره اينكه مي خواهم چه كاري 
با كره شمالي انجام  دهم، توضيح ارائه كنم. من همچنين  مجبور نيستم 
درباره برنامه ها در قبال ايران توضيح دهم. مي دانيد چرا؟ زيرا آنها نبايد 
بدانند.   شما نيز در نهايت از پرسيدن اين سؤال خسته خواهيد شد.   ترامپ 
در بخش ديگري از س��خنانش در اين نشست خبري به تكرار ادعاهاي 
غرب و امريكا  علي��ه ايران پرداخت و گفت: ما علي��ه  ايران تحريم هايي 
جديد وضع كرديم؛ كشوري كه از دولت  قبل استفاده كرد و بزرگ ترين 
حامي تروريسم است. ما تا زماني كه اين  مسئله حل نشود،  از تالش دست 
برنمي داريم و تاكنون نيز حل نشده است. اين توافق)هسته اي( بدترين 

 توافقي است كه تا به حال  ديده ام.    
   اعتراف مجدد نتانياهو به همكاري با اعراب

نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي در يك برنامه زنده امريكايي گفت 
كه خيلي از كش��ورهاي  عربي، ديگر اس��رائيل را دش��من نمي دانند 
  بلكه اين رژيم را متحدي در برابر ايران و داعش به  حس��اب مي آورند. 
 »بنيامين نتانياهو« ش��امگاه پنج شنبه با اش��اره به اختالفات خود با 
دولت قبلي امريكا  گفت: »اختالف زيادي با اوباما بر س��ر ايران داشتم 
ولي تفاهمنامه اي 10 س��اله با وي در    خصوص تأمين امنيت اسرائيل 
امضا كرديم.«  بنياين نتانياهو همچنين گفت كه تهديدات ايران عليه 
اسرائيل پوشش��ي اس��ت بر نيات آنها عليه امريكا. نتانياهو افزود: آنها 
مي خواهند موشك هاي بالستيك قاره پيما داشته باشند كه به كشور شما 
)امريكا( برسد. اين چيزي اس��ت كه   اكنون روي آن كار مي كنند. به ياد 
داشته باشيد كه شما شيطان بزرگ هستيد. آنها )ايراني ها( قصد تسلط بر 
جهان را دارند و به   دنبال ابزارهايي براي دستيابي به اين هدف هستند.   
وي در ادامه اظهارات خصمانه خود بار ديگر توافق هسته اي ايران و گروه 
1+5 را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از زمان  حصول  اين توافق، ايران نه تنها 
رفتار خود را تغيير نداده است بلكه با پول هايي كه از اجراي توافق هسته اي 
به دست آورده،  تهاجمي تر  رفتار مي كند.   وي با تاكيد بر اينكه بسياري از 
اعراب، از اين پس رژيم صهيونيستي را متحدي براي خود جهت مقابله با 
ايران مي دانند، گفت:   ما با رئيس جمهور امريكا در حال كار روي چگونگي 

مقابله با اين تهديد مشترك هستيم. 

   ظريف در  كنفرانس امنيتي مونيخ
دكتر محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه و هيئت همراه روز پنج شنبه 
براي شركت در پنجاه و سومين اجالس كنفرانس امنيتي مونيخ وارد شهر 
مونيخ مركز ايالت بايرن آلمان شد.  به گزارش ايسنا، كنفرانس امنيتي 
مونيخ با مشاركت قابل توجه كشورها و س��ازمان هاي بين المللي از روز 
جمعه تا روز يك شنبه در هتل بايريشر هوف مونيخ برگزار مي شود. در اين 
اجالس موضوعات مهم بين المللي از جمله آينده ناتو، نظم جهاني، امنيت 
انساني، تروريسم و افراط گرايي، مسائل منطقه اي شامل آسياي جنوب 
شرقي و شبه جزيره كره، جهان عرب، سوريه و اوكراين در قالب جلسات 

عمومي مورد بحث و گفت وگو قرار خواهد گرفت. 
-------------------------------------------------------------

   فرودگاه لندن به دليل دريافت هشدار امنيتي تخليه شد
رسانه هاي محلي از تخليه شدن فرودگاه »استنستد« در لندن به داليل 
نامعلوم و سردرگمي هزاران مسافر خبر مي دهند. پايگاه خبري »ديلي 
استار« تخليه فرودگاه را درپي دريافت هشدار امنيتي اعالم كرد اما علت 
اين هشدار هنوز مشخص نيست. بعد از بررسي هاي اوليه مشخص شد 
آژيرهاي هشدار به خاطر استفاده شدن سيگار در يكي از سرويس هاي 

بهداشتي بود كه منجر به تخليه تمام سالن پروازهاي خروجي شد. 
-------------------------------------------------------------

   خطيب داعش: البغدادي هنوز زنده است
براساس گزارش هاي دريافتي از بخش غربي موصل كه همچنان تحت 
كنترل گروه تروريستي داعش است، خطيب داعش در نماز جمعه اين 
هفته، گفته كه ابوبكر البغدادي زنده است. وي شش عالم ديني سعودي 
را به مرگ تهديد كرده و جبهه النصره را نيز دشمن توصيف كرده است. 
»السومريه نيوز« در گزارشي از موصل به نقل از منابع داخلي خود در اين 
شهر، نوشته است: »ابو محمد« خطيب داعش در بخش غربي موصل، روز 
گذشته در خطبه به اصطالح نماز جمعه گفته كه البغدادي هنوز زنده 
است، اما اذعان كرده كه به واسطه حضور و فعاليت جاسوسان، بسياري 
از فرماندهان داعش كشته شده اند. برخي منابع در هفته هاي گذشته از 

زخمي شدن ابوبكر البغدادي در جريان بمباران ها خبر داده بودند. 
-------------------------------------------------------------

   جان كري؛ از سياست تا تدريس
روزنامه وال اس��تريت ژورنال نوشت كه جان كري سال تحصيلي آينده 
مسئول برنامه آموزشي در دانش��گاه خصوصي ييل در ايالت كنتيكت 
خواهد بود.  به گزارش ايس��نا، روزنامه وال اس��تريت ژورنال نوش��ت: 
وظايفي كه جان كري، وزير خارجه سابق امريكا در دانشگاه ييل برعهده 
خواهد داشت، تدريس و برپايي كنفرانس هاي ويژه در زمينه هاي روابط 
بين الملل، محيط زيست، پژوهش هاي مربوط به تروريسم و راه هاي حل 
مشكالت كشورهاي شكست خورده خواهد بود. جان كري فارغ التحصيل 
دانشگاه ييل در س��ال 1966 است. مس��ئوالن اين دانشگاه پيش بيني 
كرده اند كه اين برنامه كه جان كري آن را برعهده خواهد داشت در ارتقاي 

برنامه هاي سياسي جديد نقش داشته باشد. 

سيدرحيمنعمتي

واشنگتن:همچنانازراهحلدودولتيحمايتميكنيم
   پرونده

ترامپ: دولتم دارد مثل ماشين كار مي كند
اولين تومار استيضاح دولت امريكا

تهديداتمياسرائيلبااسرائيل
معادله جديدي كه دبيركل حزب اهلل مقابل رژيم صهيونيستي پيش كشيد

تعهدات بي تضمين ترامپ به اروپايي ها
مايك پنس، معاون رئيس جمهور امريكا، امروز در كنفرانس امنيتي مونيخ 
سخنراني مي كند تا بعد از نزديك به يك ماه سردرگمي اروپايي ها نسبت 
به سياست امريكا، به آنها اطمينان بدهد كه امريكا در قبال تعهداتش به 
اروپا پايبند است. خبرگزاري رويترز اين موضوع را به نقل يكي از مشاوران 
سياست خارجي كاخ سفيد و مسئول رسيدگي به اين سفر منتشر كرده 
كه به رويترز گفته: »زماني كه اروپا و امريكا با هم باشند، ما احساس امنيت 
و شكوه بيشتري مي كنيم. « اين نخستين سفر پنس به خارج امريكا و 
به خصوص اروپا از زماني است كه به همراه دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا، در بيستم ژانويه گذشته به كاخ سفيد وارد شدند. گفته هاي قبلي 
ترامپ در مورد نحوه تعامل دولتش با اروپا و ناتو از يك سو و روابط نزديك 
با روسيه از س��وي ديگر، باعث ايجاد يك نوع سردرگمي در ميان سران 
اتحاديه اروپا شده بود تا آنجا كه كساني مثل فرانسوا اوالند، رئيس جمهور 
فرانسه يا فرانك اش��تاين ماير، وزير خارجه سابق و رئيس جمهور فعلي 
آلمان، خواستار موضعي مش��ترك در برابر ترامپ ش��دند. حاال پنس 
مي خواهد به اروپايي ها بگويد كه نگران كاخ س��فيد نباشيد چون روند 
روابط مثل گذشته و در برابر روسيه خواهد بود اما بايد ديد كه اين تضمين 

شفاهي پنس تا چه حد به اروپايي ها اطمينان بخش است. 
پنس دست كم قصد انگشت گذاشتن بر نكته اي دارد  كه هم اروپايي ها 
به آن توجه ويژه دارند و هم گره كور غرب و روسيه در اين چند سال بوده 
است. اين نكته همان بحران اوكراين است كه در سه سال اخير روابط دو 
طرف را گل آلود كرده و غرب با وضع تحريم هاي اقتصادي-تجاري عليه 
مسكو موضع تهاجمي گرفته است. ترامپ چه در زمان كارزار انتخاباتي و 
چه بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري از تجديد نظر در روابط 
امريكا با روسيه مي گفت و حتي وقتي كه باراك اوباما، رئيس جمهور سابق 
امريكا، در 28 دسامبر يك سلسله تحريم هاي جديد عليه مسكو وضع كرد، 
او تمام قد مخالفت خود را اعالم كرد اما رفته رفته تغييراتي در اين موضع 
ترامپ از بيستم ژانويه به بعد و ورود او به كاخ سفيد ديده شد تا آنجايي كه 
شان اسپايسر سه شنبه گذشته از زبان ترامپ نقل كرد كه كريمه بايد به 
اوكراين بازگردد و در مورد اوضاع شرق اوكراين گفت: »وضعيت ناگوار در 
شرق اوكراين به نحوي است كه بايد قوياً اقدامات روسيه را محكوم كرد. « 
اين موضع نمي توانست مورد رضايت روسيه با وجود اميد به بهبود روابط 
با امريكا باشد و به همين جهت هم وياچسالو وولودين، رئيس پارلمان 
روسيه )دوما(، در واكنش گفت: »شبه جزيره كريمه بخشي از روسيه است 
و هر گونه سخني درباره جدايي كريمه از روسيه حمله به تماميت ارضي 
كشور ماست« و ماريا زاخارووا، سخنگوي وزارت خارجه روسيه، هم تأكيد 
كرد: »قلمرو ما به هيچ كشوري واگذار نمي شود.« پنس با اين پيش زمينه 
است كه راهي مونيخ مي ش��ود تا در حاشيه كنفرانس امنيتي اين شهر 
با ش��خصيت هايي مثل آنگال مركل  صدراعظم آلمان، پترو پروش��نكو 
رئيس جمهور اوكراين و روساي جمهور لتوني، استوني و ليتواني ديدار 

كند تا خيال آنها را بابت نحوه تعامل با روسيه راحت كند. 
با وجود اين، نكاتي در اين روند از دولت ترامپ ديده مي شود كه توجه 
به آنها باعث مي شود تا اروپايي ها در اين مورد اطمينان خاطر به دولت 
ترامپ نداشته باشند. مسئله اول اين است كه سخنان اسپايسر تا چه حد 
عقيده و سياست واقعي ترامپ است. ترامپ نشان داده در اظهار نظرهاي 
خود چندان ثبات رأي ندارد. عالوه بر اين، واكنش روس ها نشان مي دهد 
كه آنها نسبت به نقل قول اسپايسر چندان نگراني جدي ندارند يا دست 
كم حاضر به واكنشي در سطح باال نش��ده اند و واكنش خود را در سطح 
رئيس دوما يا سخنگوي وزارت خارجه آن هم به صورتي مبهم و بدون 
اشاره مستقيم به ترامپ اعالم كرده اند. در اين ميان، نحوه موضع گيري 
دو مقام ارشد امريكايي هم اهميت خاص خود را دارد. در حالي كه جيمز 
ماتيس، وزير دفاع امريكا، به همراه س��خنگو و معاونش در كمتر از 24 
ساعت گذشته سه بار اظهارنظرهايي كرده اند كه چندان به مذاق روس ها 
خوش نيامده، ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا، بعد از ديدار با سرگئي 
الوروف، وزير خارجه روسيه، وعده همكاري با روس ها در »زمينه هاي 
عملي« را داده و الوروف هم مي گويد: »مشخص است كه ما نمي توانيم 
همه مشكالت را برطرف كنيم اما در مقاطعي كه به نفع دو طرف است، 
هم نظريم كه با هم همكاري بكنيم.« جمع بندي اين نكات نشان مي دهد 
كه ترامپ در حال حاضر يك نوع بازي زيكزاگي را براي پيشبرد بهبود در 
روابط با روسيه در نظر گرفته تا از يك سو و با گرفتن مواضع ضد روسي 
التهاب موجود در واشنگتن را تسكين دهد و رضايت خاطر اروپايي ها را 
هم تأمين كند و از سوي ديگر، زمينه هاي همكاري با روسيه را تعريف 
كند تا از اين طريق، باب گفت وگو و بعد بهبود گام به گام روابط حتي در 

سطح تخفيف يا لغو برخي از تحريم ها فراهم شود. 


