
در شرايطي كه خبر    گزارش 2
اعزام ناو هواپيمابر 
امريكا به سواحل كره شمالي نگراني ها را نسبت 
به خطر جنگ هسته اي در اين منطقه افزايش 
داده يكي از كاركنان پنتاگون گفت كه اين ناو به 
زودي راهي شبه  جزيره كره خواهد شد. دونالد 
ترامپ نيز در سخناني با نرم تر كردن مواضع قبلي 
خود درباره رهبر كره شمالي گفت: خوشبختانه 
او خواهان صلح اس�ت و ما ه�م خواهان صلح 
هستيم و احتماالً تصميم نهايي همين خواهد بود، 
با اين حال مي خواهيم ببينيم چه اتفاقي مي افتد. 
دونالد ترامپ، رئيس جمه��ور امريكا در روزهاي 
اخير بر طبل جنگ با كره ش��مالي مي كوبيد اما 
س��خنراني اخير او حاكي از نرم تر شدن مواضع 
سخت واشنگتن در مقابل پيونگ يانگ بود. ترامپ 
سه شنبه ش��ب در گفت وگو با WTMJ كه يك 
شبكه راديويي وابسته به س��ي ان ان است، درباره 
تهديدات موشكي كره شمالي گفت: » هميشه بايد 
نگران باش��يد، چون نمي دانيد دقيقاً با چه كسي 
سر و كار داريد.« وي افزود: »او )رهبر كره شمالي( 
واقعاً سالح هسته اي دارد و ما قصد داريم حتماً در 
اين باره كاري كنيم. موقعيت بسيار دشواري است. 
خوشبختانه او خواهان صلح است و ما هم خواهان 
صلح هستيم و احتماالً تصميم نهايي همين خواهد 
بود، ب��ا اين حال مي خواهيم ببيني��م چه اتفاقي 
مي افتد.« نيكي هيلي، نماينده امريكا در سازمان 
ملل هم گفت ك��ه كشورش خواس��تار جنگ با 
كره شمالي نيست و از پيونگ يانگ خواست موجب 
آغاز چنين جنگي نشود. هيلي روز چهارشنبه به 
خبرنگاران گفت: »يك پيام براي كره شمالي وجود 

دارد، اينكه امريكا به دنبال جنگ نيست و موجب 
آغاز جنگ نمي شود. امريكا به دنبال جنگ نيست و 
كره شمالي بايد متوجه باشد، نبايد سببي )براي آغاز 
جنگ( به ما بدهد. بدون وجود چنين سببي، جنگي 
وجود نخواهد داش��ت.« سه ش��نبه گزارش هايي 
منتشر ش��د مبني بر اينكه امريكا درصدد ايجاد 
اختالل در آزمايش هاي موشكي آينده كره شمالي 
به عنوان نمايش قدرت عليه پيونگ يانگ است. بر 
اساس گزارش ها، جيمز ماتيس، وزير دفاع امريكا 
اين موضوع را در جلسه استماع كنگره مطرح كرده 
اس��ت، اما ارتش هنوز درباره اجراي اين سياست 
تصميمي اتخاذ نكرده اس��ت. به رغم نرم تر شدن 
مواضع ترامپ در مقابل كره شمالي، اما مايك پنس، 

معاون ترامپ گفت: »امريكا به فشار بر كره شمالي 
به منظور متوقف كردن برنامه هسته اي و بالستيك 
آن ادامه خواهد داد و همه گزينه ها در خصوص كره 
شمالي روي ميز است «. اظهارات پنس در شرايطي 
است كه آن سونگ ريول، معاون وزير امور خارجه 
كره شمالي در گفت وگو با بي بي سي تصريح كرد: 
»ما هر هفته، هر ماه و هر سال آزمايش هاي موشكي 

انجام خواهيم داد.« 
   الف توخالي امريكا 

هرچند هفته گذشته اخباري منتشر شد كه دونالد 
ترامپ ناو هواپيمابر »يو اس اس كارل وينسون« و 
چندين كشتي جنگي ديگر امريكا را راهي آب هاي 
شبه جزيره كره كرده است تا در صورت نياز براي 

حمله احتمالي به كره شمالي آماده باشند اما به نظر 
مي رسد اين خبر تنها بعد تبليغاتي داشته است. 
يكي از كاركن��ان وزارت دفاع امري��كا )پنتاگون( 
سه شنبه شب گفت كه »يو اس اس كارل وينسون« 
و كشتي هاي همراه آن هنوز به سوي كره حركت 
نكرده اند و در ساحل شمال غربي استراليا در لنگر 
هستند و تا روز پنج ش��نبه راهي شبه جزيره كره 
خواهند ش��د. نيروي دريايي امريكا 10 روز پيش 
خبر داده بود كه قصد دارد ناو هواپيمابر »يو اس اس 
كارل وينسون« را به عنوان هشداري به سوي كره 
شمالي بفرستد. فرماندهي نيروي دريايي امريكا در 
اقيانوس آرام اعالم كرده بود كه اين ناو روز هشتم 
آوريل از آب هاي س��نگاپور به سمت كره شمالي 
حركت كرده است. اعزام ناو هواپيمابر »يو اس اس 
كارل وينسون« به عنوان قدرت نمايي امريكا در برابر 
كره شمالي ارزيابي شد و بسياري از احتمال حمله 
پيشگيرانه واشنگتن به كره شمالي نگران بودند. 
حتي روز سه ش��نبه گزارش هايي منتشر شد كه 
روسيه و چين از نزديك تحركات اين ناو امريكايي 
را رصد مي كنند. ركس تيلرس��ون، وزيرخارجه و 
هربرت مك مستر، مش��اور امنيت ملي امريكا در 
روزهاي اخير باره��ا روي ميز بودن گزينه نظامي 
عليه كره شمالي را مطرح مي كردند. كره شمالي در 
سال جاري ميالدي چندين آزمايش موشكي انجام 
داده كه اين مسئله به تشديد تنش ها در شبه جزيره 
كره منجر شده است. كره شمالي حتي روز شنبه 
در »روز خورشيد« به مناسبت هشتاد و پنجمين 
سالگرد تأسيس ارتش كره شمالي بدون توجه به 
هشدارهاي امريكا از تعدادي موشك بالستيك با 

قابليت پرتاب از زيردريايي رونمايي كرد. 

تا چند هفته ديگر،    گزارش  يك
دونالد ترامپ طبق 
تواف�ق هس�ته اي ب�ا اي�ران، باي�د پ�اي 
دس�تورالعملي را امض�ا كن�د كه ب�ي اثري 
تحريم هاي هس�ته اي امريكا علي�ه ايران را 
تمدي�د مي كن�د. ظاه�را ب�ه همي�ن خاطر 
رئيس جمهور امريكا ب�ه آژانس هاي امنيت 
ملي كشورش دستور داده بررسي كنند كه آيا 
تعليق تحريم هاي هس�ته اي ايران بر اساس 
برجام براي منافع امنيت ملي امريكا حياتي 
است يا نه؟ البته وزير خارجه ترامپ در نامه 
خود تأييد كرده كه ايران به توافق هسته اي 
پايبند بوده، نامه اي كه مي تواند زمينه سازي 
براي ادامه اجراي برجام از طرف امريكا باشد. 
به گزارش جوان، تا حدود دو هفته ديگر كه ماه 
آوريل تمام مي شود، دولت دونالد ترامپ به اولين 
پيچ حساس در رابطه با توافق هسته اي امريكا با 
ايران مي رسد. طبق برجام دولت امريكا متعهد 
ش��ده با اس��تفاده از اختيارات رئيس جمهور، 
تحريم هايي را كه به دليل برنامه هسته اي ايران 
وضع شده بودند، بي اثر )Waiver( كند. باراك 
اوباما در آخرين روزهاي خروج از كاخ سفيد، با 

استفاده از اختيارات رئيس جمهور، تحريم هاي 
هس��ته اي امريكا را بي اثر كرد و حاال با نزديك 
شدن يكصدو بيس��تمين روز امضاي اوباما پاي 
دستور بي اثر سازي تحريم هاي ايران، اين بحث 
در واشنگتن جدي شده كه آيا ترامپ هم مثل 
اوباما تحريم هاي ايران را ب��ي اثر خواهد كرد؟ 
اولين نشانه هاي حساس شدن بحث در داخل 
كاخ سفيد روز گذشته نمايان ش��د؛  زماني كه 
ركس تيلرس��ون وزير امور خارج��ه امريكا در 
نامه اي به پل رايان رئيس مجلس نمايندگان، به 
او خبر داد كه دونالد ترامپ تيمي از آژانس هاي 
امنيتي امريكا به رياست ش��وراي امنيت ملي 
را مأمور ك��رده »برنامه جامع اق��دام مشترك 
)JCPOA(«يا همان توافق هسته اي )برجام( را 
بررسي كنند و ببينند كه »آيا تعليق تحريم هاي 
مربوط به پي��روي ايران از برج��ام، براي منافع 
امنيت ملي امريكا حياتي اس��ت يا نه؟« معني 
نامه تيلرسون اين است كه شوراي امنيت ملي 
كاخ س��فيد و تيم هاي همكار بررسي خواهند 
كرد كه اگرترامپ قصد نداشته باشد مانند اوباما 
دستورالعمل بي اثر سازي تحريم هاي هسته اي 
ايران را امضا كند، اعتبار جهاني امريكا به معرض 

خطر خواهد افتاد يا نه؟ نامه وزير خارجه امريكا 
به رئيس مجلس نمايندگان كه متن كامل آن 
ديروز در سايت وزارت خارجه امريكا منتشر شد، 
براس��اس تعهد وزارت خارجه به كنگره نوشته 
شده؛ تعهدي كه بر اس��اس آن، وزارت خارجه 
موظف شده هر 90 روز يك بار كنگره را مطلع 
كند كه آيا ايران به تعهدات برجامي خود پايبند 

مانده است يا نه؟ 
ژوزير خارجه ترامپ ديروز ب��ا نامه خود به پل 
رايان، اولين گزارش كاخ س��فيد دوره ترامپ را 
درباره وضعيت اجراي برجام از سوي ايران ارائه 
كرد: »وزارت خارجه )امريكا( امروز به پل رايان 
رئيس مجلس نمايندگان نوشت كه ايران تا 18 
آوريل به تعهدات خود طبق برنامه جامع اقدام 
مشترك پايبند بوده اس��ت.« تأيي��د پايبندي 
ايران به توافق هسته اي از طرف دولت ترامپ و 
اعالم آن به كنگره، مي تواند نشانه اين باشد كه 
كاخ سفيد براي ادامه اجراي برجام، هرچند به 
صورت سختگيرانه آماده مي شود، به خصوص 
كه آسوش��يتدپرس ديروز در گزارش خود ادعا 
كرد امريكا بر همين اساس به تعليق تحريم هاي 
ايران ادامه داده است. در گزارش آسوشيتدپرس، 

منبع اين ادعا مشخص نيست. وزير امور خارجه 
امريكا در نامه خود تصري��ح مي كند: »با وجود 
اين، اي��ران همچنين حامي پيشرو تروريس��م 
باقي مانده و آن را از چارچوب ها و مس��يرهاي 
مختلف پيگي��ري مي كند.« ب��ه همين خاطر 
تيلرسون نوشته است: »پرزيدنت دونالد ترامپ 
تيم��ي از آژانس هاي مختلف را به سرپرس��تي 
ش��وراي امنيت ملي مأمور ك��رده برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام( را بررسي و ارزيابي كنند 
كه آيا تعليق تحريم هاي مربوط به پيروي ايران 
از برجام، براي منافع امنيت ملي امريكا حياتي 
هس��ت يا نه؟ بعد از اينكه بررسي ميان آژانسي 
تكميل شود، دولت )ترامپ( به دنبال همكاري با 

كنگره در اين زمينه خواهد بود.«
  اجراي سختگيرانه »احمقانه« ترين توافق

ترامپ در دوره رقابت هاي انتخابات و هفته هاي 
اول ورود به كاخ سفيد برجام را از احمقانه ترين 
توافقي خواند كه تاكنون ديده است. وي گفته 
بود كه نمي گويد با برجام چه خواهد كرد و وعده 
كرد: »كاري را انجام مي دهم كه بايد انجام بدهم. 
توافق ايران من را خوشحال نمي كند.« اما او طي 
هفته هاي اخير كمتر عليه برجام لفاظي كرده و 
حاال هم با دستور به تيم امنيت ملي خود براي 
بررس��ي حياتي بودن اجراي آن ب��راي منافع 
امريكا، روشي محتاطانه در مورد آن پيش گرفته 
است. برخي كارشناسان امور ايران از جمله جان 
ليمبرت، مسئول پيشين پرونده ايران در وزارت 
خارجه امريكا معتقدند ك��ه ترامپ براي حفظ 
جايگاه رياس��ت جمهوري و اعتبار  بين المللي 
امريكا چاره اي جز پايبندي به توافق هسته اي 
ندارد، به همين خاطر به نظر مي رس��د ترامپ 
به توصيه كساني مانند باب كوركر )از مخالفان 
برجام( عمل كرده كه ب��ه او توصيه كرده اند به 
اين توافق پايبند بماند ولي آن را با سختگيري 
اجرا كند تا نهايت��ا تهران ناقض توافق باش��د. 
يك مقام ارشد كاخ سفيد كه نام او فاش نشده 
روز س��ه ش��نبه همين هفته به فارين پاليسي 
گفت كه دولت امريكا مي خواه��د از ابزارهايي 
كه در اختيار دارد به ش��يوه اي س��ختگيرانه تر 
بهره ببرد: »يكي از گزينه هاي در حال بررسي، 
گسترش تحريم هاي كنوني امريكا براي پوشش 
بخش هاي گسترده تري از اقتصاد ايران است كه 
با سپاه پاسداران انقالب اسالمي پيوند دارند.« 
جوان ديروز در گزارشي نوشت: » اين بدان معني 
اس��ت كه دولت ترامپ همزمان با تالش براي 
حفظ توافق هس��ته اي مي خواه��د دامنه افقي 

شمول تحريم ها را بيشتر كند.«

رسانه هاي امريكايي گزارش دادند واشنگتن يك 
سناريوي چهار مرحله اي براي سوريه تدوين كرده 
كه اميدوار است روسيه را هم با خود همراه سازد. 
خبرگزاري آسوش��يتدپرس به نق��ل از يك مقام 
امريكاي��ي مس��ئول كه خواس��ت نام��ش فاش 
نش��ود، گ��زارش داد: مرحله اول ش��امل نابودي 
داعش مي ش��ود يعني اعزام نيروه��اي امريكا به 
س��وريه تنها براي ناب��ودي داعش اس��ت چراكه 
واش��نگتن تأكيد كرده قصد ندارد براي براندازي 
بشار اسد، رئيس جمهوري سوريه نيرو به سوريه 
اعزام  كند.  مرحله دوم بر ل��زوم برقراري ثبات در 
س��وريه تمركز دارد كه در جريان آن واش��نگتن 

قصد دارد توافقنامه هاي آتش بس را بين دولت و 
گروه هاي شورشي و مخالف امضا كند. همچنين 
صحبت هايي از ايجاد »مناطق امن موقت« مطرح 
است كه بايد مقامات نظام س��وريه در ايجاد اين 
مناطق مشاركت كنند. در اين حالت ممكن است 
جنگنده هاي امريكا و هم پيمانان��ش بر فراز اين 
مناطق بدون خطر برخورد با نيروي هوايي سوريه 
پرواز كنند. امريكا تمايل دارد مقامات محلي روي 
كار بيايند. در مناطق سني نشين اوضاع از سوي 
شخصيت هاي سني و در مناطق كردنشين اوضاع 
توسط كردها اداره ش��ود. در اين دوره بايد كشور 
سوريه نيز به واسطه يك دولت موقت اداره شود.  

در مرحله سوم كه شامل دوره انتقالي يا گذار است 
بشار اسد بايد طبق طرح امريكا داوطلبانه از قدرت 
كناره گيري كند، در صورت مخالفت با اين مسئله 
و امتناع از رفتنش بايد از مشاركت در انتخابات او 
را منع كرد يا از طريق تهديد او به تحت پيگرد قرار 
دادنش به اتهام ارتكاب جرائم جنگ��ي او را كنار 
گذاشت. واشنگتن معتقد است اسد احتماالً با ترك 
قدرت و خروج از كشور به مقصد روسيه يا ايران در 
صورت تضمين تحت پيگرد قرار نگرفتنش موافقت 
كند.  آسوشيتدپرس گزارش داد، ركس تيلرسون، 
وزير خارجه امريكا در جريان سفرش به مسكو به 
همتاي روس خود تأكيد كرد كه كشورش رفتن 

داوطلبانه اسد را ترجيح مي دهد، اما مرحله چهارم 
مربوط به اوضاع سوريه بعد از پايان دوره انتقالي 
است. در اينجا صحبت از حضور نظامي روسيه در 

داخل سوريه مطرح است.
 امريكا به رغم اختالف با روسيه به همكاري با آن 
معتقد است. به منظور توقف جنگ در سوريه اين 
همكاري مهم است و دليل آن نيز تأثير زياد روسيه 
در سوريه است. براي ترغيب روسيه به همكاري 
در اجراي اين طرح امريكايي واشنگتن به مسكو 
پيشنهاد باقي ماندن دو پايگاه روسي يعني پايگاه 
دريايي در طرطوس و پايگاه هوايي در حميميم 

سوريه را مي دهد. 
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   استورجن: ترزا مي  نمي تواند مانع همه پرسي اسكاتلند شود 
نيكوال استورجن، وزير اول اسكاتلند روز چهارشنبه اعالم كرد، پيروزي 
حزبش موسوم به حزب ملي گراي اسكاتلند در انتخابات زودهنگام انگليس 
در هشتم ژوئن كار را براي ترزا مي، نخست وزير اين كشور به منظور متوقف 
كردن يك همه پرسي استقالل جديد در اسكاتلند غيرممكن خواهد كرد. 
استورجرن گفت: »اگر حزب ملي گراي اسكاتلند، در انتخابات در اسكاتلند 
پيروز شود و محافظه كاران نتوانند پيروز شوند بنا بر اين تالش هاي ترزا مي 
 براي متوقف كردن طرح دادن يك شانس دوباره به اسكاتلندي ها در زمان 

درست به منظور تعيين آينده خود نقش بر آب خواهد شد.« 
-------------------------------------------------------------

   انتقال 400 داعشي  به يمن 
محمد انعم، يكي از رهبران حزب كنگره مردمي يمن با اش��اره به ورود 
400 عضو داعش در هفته گذشته به كشورش گفت: »عربستان با هدف 
سپردن »باب المندب« به تروريست ها، در حال انتقال داعشي ها به يمن 
است«. محمد انعم اعالم كرد كه امريكا اكنون تالش دارد با حمايت از 
ائتالف سعودي و جلب سازمان هاي تروريستي به عرصه نبرد يمن، در 
تحوالت جاري در يمن تأثير بگذارد. انعم تاكيد كرد: »عربس��تان تنها 
بازيچه دست واشنگتن است و يمني ها كساني هستند كه در حال نبرد 
با القاعده و داعش هستند و عربستان اكنون در حال انتقال عناصر اين 

گروه هاي تروريستي به يمن است.«
-------------------------------------------------------------

   آلمان براي دادن زيردريايي ها به اسرائيل شرط گذاشت
منابع سياسي در تل آويو فاش كردند، اسرائيل و آلمان بر توقف مذاكرات در 
خصوص موضوع اجراي قرارداد فروش زيردريايي هاي آلماني كه اسرائيل 
خريداري كرده و نيز لغو كامل قرارداد در صورت اثبات فساد در اين پرونده 
در جريان تحقيقات پليس اس��رائيل توافق كردند. حدود يك ماه پيش 
يعقوب نيگل، جانشين رئيس شوراي امنيت ملي اسرائيل تماسي تلفني را 
با كريستوف هويسگن، همتاي آلماني خود برقرار كرد و اين مقام آلماني به 
او گفت كه در سايه تحقيقات پليس اسرائيل در خصوص اين پرونده، آلمان 
تمايل دارد كه بند ديگري را به يادداشت تفاهم اضافه كند كه در آن قيد 

شده است اجراي اين قرارداد منوط به نتايج تحقيقات است. 
-------------------------------------------------------------

   امريكا چند وب سايت ايران و روسيه را هك كرده است
يك گروه هكري به نام »كارگزاران سايه« با انتشار اسنادي مدعي شده 
است جاسوسان آژانس امنيت ملي امريكا)ان اس اي( توانستند طي چند 
سال گذشته به سايت هاي دولتي ايران به اضافه سايت رئيس جمهور و 
سازمان اتمي روسيه راه يابند. آژانس امنيت ملي امريكا هنوز نظري در اين 
رابطه نداده است. بر اساس اين افشاگري )ان اس اي( از ابزارهاي متعددي 
براي ورود به ورژن هاي قديمي ويندوز مايكروسافت ورود مي كرده و برخي 

سيستم هاي بانكي هم در منطقه خاورميانه هدف آن بوده اند. 
-------------------------------------------------------------
   استفاده هند از گلوله هاي پالستيكي عليه معترضان كشمير 

پس از آنكه ارتش هند نتوانس��ت با استفاده از اسلحه هاي مرگبار، گاز 
اشك آور و گاز فلفل احساسات آزاديخواهانه مردم كشمير را سركوب 
كند، حاال تصمي��م گرفته تا براي س��ركوب معترض��ان از گلوله هاي 
پالستيكي استفاده كند. با وجود اعالم استفاده از گلوله هاي پالستيكي، 
هند همچنان براي س��ركوب مردم منطقه اش��غال ش��ده كشمير از 
گلوله هاي واقعي نيز استفاده مي كند. رسانه هاي هندي به نقل از منابع 
رسمي اعالم كردند كه تاكنون هزاران گلوله پالستيكي براي استفاده 
پليس و ارتش هند در منطقه دره كشمير توليد و به آنجا فرستاده شده 
است. نيروهاي هندي همزمان با درگيري با افراد مسلح جدايي طلب، با 
تظاهرات مردم محلي و جمعيت معترضان و جواناني كه سنگ به سمت 

نيروهاي پليس پرتاب مي كنند، مواجه مي شوند. 
-------------------------------------------------------------

   پاسخ تند روسيه و چين به ادعاهاي حقوق بشري امريكا 
نيكي هيلي، نماينده امريكا در س��ازمان ملل مدعي شد كه نقض هاي 
حقوق بشري موجب  درگيري هايي در سوريه، سركوب كردن مخالفان 
در بروندي و منجر به سركوب ها در ميانمار مي شود و ممكن است بحران 
بين المللي آتي از طرف كره ش��مالي، ايران يا  كوبا باش��د. معاون سفير 
روسيه در سازمان ملل گفت: »شوراي امنيت هيچ حكمي براي بررسي 
مسائل حقوق بشري ندارد و اين مسئله بايد در ساير نهادهاي سازمان 
بررسي مي شود«. ليو جييئي، نماينده چين در سازمان ملل متحد نيز 
اصالً به كلمه حقوق بشر اشاره اي نكرد و موضع گيري امريكا درباره اينكه 

نقض هاي حقوق بشري عامل درگيري هاست را  رد كرد. 

 اپوزيسيون تركيه 
خواستار ابطال نتيجه همه پرسي شد

ح�زب ك�ردي »دموكراتي�ك خلق  ه�ا« خواس�تار ابط�ال 
نتيج�ه همه پرس�ي تغيي�ر قان�ون اساس�ي تركي�ه ش�ده 
و ب�ه دادگاه ش�كايت ك�رد. در همين حال نخس�ت وزي�ر تركيه 
دع�وت از م�ردم ب�راي رفت�ن ب�ه خيابان ه�ا را اش�تباه خواند. 
روز گذشته حزب »جمهوريخواه خلق« يكي از مهم ترين اپوزيسيون هاي 
دولت تركيه به دادگاه قانون اساسي اين كشور براي ابطال همه پرسي 
شكايت كرد.  دولت تركيه يك ش��نبه همه پرسي تغيير قانون اساسي 
و تغيير نظام از پارلماني به رياستي را برگزار كرد كه طبق آنچه اعالم 

شده، 51/2 درصد رأي  مثبت و 48/8 رأي منفي داده شد. 
در ساعت پاياني اين همه پرسي بود كه هيئت انتخابات تركيه تصميم 
گرفت برگه هايي كه مهر تأييد شعب را نداشتند شمارش كند و آراي 

صحيح به حساب آورد. تعداد اين برگه ها حدود 1/5 ميليون رأي بود. 
اتحاديه وكالي تركيه پيشتر گفته بود شمارش تعرفه هاي رأي بدون 

مهر تأييد شعبه در همه پرسي تغيير قانون اساسي، غيرقانوني است. 
رئيس هيئت انتخابات تركيه نيز درپي مواجه شدن با اين اعتراضات، اعالم 
كرد كه قبل از پايان ساعت اداري امروز شكايات را بررسي خواهد كرد.  در 
چنين شرايطي بنعالي ييلديريم، نخست وزير تركيه گفت: گفتن اينكه نتايج 
رفراندوم را به رسميت نمي شناسيم يك اقدام تأسف برانگيز است. همه بايد 
به رأي مردم احترام بگذارند. دعوت از مردم براي رفتن به خيابان ها اشتباه 
است.  نخست وزير تركيه اعالم كرد: نتيجه اعتراضات انجام شده به شوراي 
عالي انتخابات به مردم تركيه اعالم خواهد شد. در اين باره نمي توانم سخني 
بگويم. ما وظيفه خود را انجام داديم، صندوق هاي راي نزد مردم تركيه آورديم 
و ملت تركيه تصميم خود را گرفت.  وي ادامه داد: بايد به پيش رو نگاه كنيم 
و مبارزه با تروريسم را با عزمي راسخ ادامه دهيم. اقدامات بسياري بايد انجام 
گيرد. پس از اعالم نتايج رسمي از سوي شوراي عالي انتخابات رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور كشورمان در نشست كنگره به حزب خود بازخواهد 
گشت.  وي با اشاره به اظهارات رهبر حزب مردم جمهوريخواه درباره نتايج 
رفراندوم گفت: در طول دو ماه گذشته قليچدار اوغلو آنقدر نه گفته است كه 
هنوز به نه گفتن ادامه مي دهد. اگر رأيي را كه مردم در صندوق ها انداخته اند، 

به رسميت نشناسيد آنها نيز شما را به رسميت نخواهند شناخت. 
   ارزيابي فوتبالي اردوغان از همه پرسي

در همه پرسي اي كه اين هفته در تركيه برگزار شد، تغيير نظام سياسي 
اين كشور از پارلماني به رياستي، با رأي تنها 51/4درصد شركت كنندگان 
تصويب شد.  در حالي كه ميزان حمايت از اين طرح كمتر چيزي بود كه 
انتظار مي رفت، اردوغان از مواضع خود عقب نشيني نكرده و مي گويد مهم 
اين است كه بيش از نيمي از مردم از اين طرح حمايت كرده اند.  رجب 
طيب اردوغان  رئيس جمهور تركيه در مصاحبه با ش��بكه  »سي ان ان« 
گفت: »من س��ابقه فوتبالي دارم. فرقي نمي كند كه بازي را يك-صفر 
ببريد، يا پنج-صفر. هدف نهاي��ي، پيروزي در بازي اس��ت.«  وي با رد 
انتقادات وارد ش��ده به اصالحات قانون اساسي اين كشور، گفت تغيير 
قانون اساس��ي اين كشور او را به يك ديكتاتور تبديل نمي كند.  وي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا تغيير قانون اساسي با هدف قبضه كردن قدرت 
توسط او صورت گرفته، گفت: »من واقعاً فاني هستم و ممكن است هر 
لحظه بميرم.« در يك ديكتاتوري، شما شاهد سيستم رياست جمهوري 
نيستيد.« وي ادامه داد: »ما صندوق رأي داريم... دموكراسي قدرتش را از 
مردم مي گيرد. اين چيزي است كه ما به آن اراده ملي مي گوييم.« نسخه 
جديد قانون اساسي تركيه، با حذف پست نخست وزيري، تمام اختيارات 
اجرايي را به رئيس جمهور مي س��پارد. براي رئيس جمهور هم دو دوره 
پنج ساله در نظر گرفته شده و بر اساس يك تبصره، در صورت برگزاري 
انتخابات زودهنگام در دوره دوم، رئيس جمهور مستقر باز هم مي تواند 
نامزد شود.  او از »دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا هم تمجيد كرد و 

گفت: نحوه رويارويي وي با مسائل، »مايه خرسندي« است. 
   ديدار با ترامپ، تبريك بارزاني و سكوت نتانياهو

وزير خارجه تركيه چهارشنبه اعالم كرد كه روساي جمهوري تركيه و 
امريكا پيش از نشست ناتو در مي سال جاري ميالدي ديداري خواهند 
داشت.  به گزارش ايس��نا، به نقل از خبرگزاري رويترز، مولود چاووش 
اوغلو، وزير خارجه تركيه گفت: رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري 
تركيه در مي سال 201۷ با دونالد ترامپ، رئيس جمهوري امريكا ديدار 
مي كند.  وي ادامه داد: اين ديدار پيش از نشس��ت ائت��الف ناتو انجام 
مي شود.  روز دوش��نبه، منابع آگاه در كاخ رياس��ت جمهوري تركيه 
گزارش دادند كه ترامپ در تماس��ي تلفني با اردوغان به وي پيروزي 
در رفراندوم تغيير قانون اساسي در تركيه را كه اختياراتش را گسترش 
مي دهد، تبريك گفته است.  با اينكه چند روز از اعالم نتيجه همه پرسي 
تركيه مي گذرد اما تا اين لحظه مقامات رژيم صهيونيس��تي از جمله 

نخست وزير اين رژيم هيچ واكنشي در اين باره نداشته اند. 
وبگاه »المصدر« نزديك به وزارت خارجه رژيم صهيونيستي گفت وگويي 
با »نمرود گورن« كارش��ناس مس��ائل تركيه و »نمرود گورن« رئيس 
مؤسسه صهيونيستي سياست هاي خارجي منطقه موسوم به »متفيم« 
درباره تركيه انجام داده است.  وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نتانياهو 
با اردوغان براي تبريك تماس خواهد گرفت، گفت: طي چند روز آينده 
پاسخ را خواهيم فهميد تا اين لحظه كه هيچ بيانيه رسمي در اين باره 
از تل آويو ديده نشده اس��ت. اگر ليس��ت كشورهايي را كه به اردوغان 
تبريك گفته اند به خوبي بررسي كنيم، مي بينيم كه هيچ كشور غربي 
دموكراتيكي به وي تبريك نگفته اند به جز تماس��ي تلفني كه ميان او 
و ترامپ ديده ش��د. گورن در اين باره كه ترام��پ از اولين افراد تبريك 
گوينده به اردوغان بود، گفت: ميان اين حقيقت كه رئيس جمهور امريكا 
با اردوغان تماس گرفته و به او تبريك گفته و ميان بيانيه س��رد وزارت 
خارجه امريكا ش��كاف و اختالف وجود دارد. اردوغان بدون شك از اين 
تماس تلفني براي تقويت نتايج انتخابات، افزايش اهميتش و نيز مقابله 
با معارضان داخل اس��تفاده خواهد كرد؛ ترامپ نيز در راستاي تقويت 
روابط امريكا با كشور هاي مركزي خاورميانه و در مقدمه آن تركيه كار 
خواهد كرد.  در همين حال »مسعود بارزاني« رئيس منطقه كردستان 
عراق سه شنبه شب در پيام هاي جداگانه اي به »رجب طيب اردوغان« 
رئيس جمهور تركيه و »بنعالي ييلديريم« نخست وزير اين كشور، نتيجه 

مثبت همه پرسي به تغييرات قانون اساسي را تبريك گفت. 

 نشست شوراي همكاري خليج فارس
 براي بررسي رابطه با ايران

وزير خارجه كويت گفت: ما و كش�ورهاي عضو ش�وراي همكاري 
خلي�ج ف�ارس اي�ران را كش�وري مه�م در منطق�ه مي داني�م. 
به گزارش ايسنا، به نقل از الوسط، شيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وزير 
خارجه كويت در يك كنفرانس خب��ري مشترك با زيگمار گابريل، وزير 
خارجه آلمان گف��ت: كويت و كشورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج 
فارس ايران را كشوري مهم در منطقه مي دانند.  وي در ادامه گفت: روابط 
طبيعي ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به سود تمام 
كشورهاي منطقه است و كويت با حمايت شوراي همكاري خليج فارس 
اقداماتي را فراهم كرده است تا زمينه هاي اجراي گفت وگو با ايران انجام 
شود.  وي در پايان تأكيد كرد: نشست مشورتي شوراي همكاري خليج 
فارس كه در اواسط ماه آينده برگزار مي شود، فرصت مناسبي براي بررسي 
اين موضوع است.  از سويي ديگر زيگمار گابريل، وزير خارجه آلمان درباره 
توافق هسته اي ايران گفت: اين توافق بايد تداوم يابد و از آن محافظت شود.  
وي درباره سوريه گفت: بحران سوريه بايد از طريق مذاكرات و به صورت 
مسالمت آميز حل شود، بنابراين تمام طرف ها يعني امريكا، روسيه، ايران، 

عربستان و كشورهاي همسايه بايد در اين مذاكرات شركت كنند. 

هاديمحمدي

استراتژي 4 مرحله اي ترامپ براي سوريه
  خبر

ترامپ در مسير » همزيستي سختگيرانه« با برجام
كاخ سفيد ترامپ هم پايبندي ايران به توافق هسته اي را تأييد كرد

اولين نشانه هاي نرمش امريكا در بحران كره
رئيس جمهور امريكا: دنبال صلح هستيم

 همزيستي با برجام 
و مسيريابي تحريم هاي جديد 

اين اولين موضوعي نيست كه ترامپ، شعار انتخاباتي خود را ناچار به تعديل 
ديده و آن را پذيرفته است. براساس تكليفي كه بر عهده كاخ سفيد است 
تا هر 90 روز يك بار در مورد اجراي برجام توسط ايران، به كنگره گزارش 
دهد، به دستور ترامپ، نامه تيلرسون به رئيس كنگره )پائول رايان( تأكيد 
كرد كه ايران تعهدات برجامي را رعايت كرده ولي به موازات آن دو اقدام را 
به جريان انداخته است؛ ابتدا اينكه ترامپ دستور تمديد تعليق تحريم هاي 
برجامي را صادر كرده و از سوي ديگر از شوراي امنيت ملي امريكا خواسته 
است تا روشن كند برجام و تعليق تحريم هاي آن در مورد ايران در راستاي 

منافع و امنيت ملي امريكا قرار دارد يا خير؟
از محتواي اين نامه نگاري و اقدامات ترامپ چنين برداشت مي شود كه 
ترامپ از يك سو به دليل توصيه هاي زيادي كه در مورد حفظ برجام به او 
شده نمي تواند يا نبايد اين توافق را پاره  كند، هر چند وي توافق برجام را 
يك توافق بد مي داند، لذا وي براي درك اين مسئله كه برجام تأمين كننده 
منافع امريكاست، داوري و ارزيابي شوراي امنيت ملي امريكا را پذيرفته تا 
عقب نشيني خود را به تأييد منافع امريكا گره بزند. از سوي ديگر ترامپ به 
جز اينكه انگيزه زيادي براي گسترش تحريم هاي ضدايراني دارد و محافل 
و چهره هاي شناخته شده داخلي و خارجي او را تشويق مي كنند، با تمايل 
طيف هاي مختلف در درون كنگره رو به رو است كه دهها اليحه تحريمي 
عليه ايران را آماده كرده اند ولي بنا ب��ه مالحظاتي كه در مورد تأثير اين 
تحريم ها روي يك كانديداي مطلوب خود در انتخابات ايران دارند، آن را 
متوقف كرده اند. ترامپ همكاري با كنگره براي تحريم هاي جديد را ظاهراً 
به نتيجه ارزيابي و بررسي  شوراي امنيت ملي امريكا مرتبط كرده ولي با 
اينكه تيلرسون تأكيد كرده كه ترامپ به دنبال راهكارهاي جديد براي 
تحريم هاي ايران است، متغيرهاي ديگري روي اين محاسبات و رويكرد 
براي تحريم هاي جديد ايران اثرگذار بوده است. ترامپ به خوبي مي داند 
كه فقدان يك پشتوانه جهاني براي گسترش تحريم عليه ايران، نه تنها وي 
را متهم خواهد كرد كه با تحريم هاي جديد، برجام را سست و احتماالً نقض 
خواهد كرد، بلكه پيامدهاي هرگونه تحريم جديد در بين شركاي اروپايي 
امريكا يا قطب بندي هاي جديد بين المللي كه ناشي از سياست تنش ساز 
ترامپ در قبال روسيه و چين است، زيان و خسارت هاي راهبردي امريكا 
را از منافع احتمالي كه از طريق گسترش تحريم ها متوجه امريكا خواهد 
كرد، افزايش خواهد داد. اين در حالي است كه ضريب گرايش اقتصادي 
ايران از سوي برخي منابع غربي، به س��وي قطب هاي بزرگ اقتصادي 
در آسيا يا روس��يه و امريكاي جنوبي و التين س��رعت خواهد گرفت و 
واكنش هاي مستقيم و غيرمستقيم ايران نيز موقعيت متزلزل امريكا در 
غرب آسيا و حوزه هاي بحراني در عراق، سوريه، يمن، فلسطين اشغالي 
و افغانستان را با آس��يب هاي جدي تر و راهبردي تر روبه رو خواهد كرد. 
امريكاي ترامپ درك مي كند كه از شرايط استوار و پايدار در بسياري از 
حوزه ها برخوردار نيست، لذا هر گونه برنامه ريزي براي تحريم هاي جديد، 

پيامدهاي زيانباري براي امريكا ثبت خواهد كرد. 


