
در شرایطی كه قرار    گزارش  يك
است دولت امریکا 
در ماه می  تصمی�م نهایی خود را ب�رای تمدید 
تعلیق تحریم ه�ای هس�ته ای ای�ران بگیرد، 
رئیس جمهور امریکا از هم اكنون آب پاكی را روی 
دست اروپایی     ها ریخته و به مقامات صهیونیستی 
اطمینان داده اس�ت كه اگر خواسته او مبنی بر 
اعمال اصالحات چش�مگیر در برجام برآورده 
نش�ود، واش�نگتن از برجام خارج خواهد شد. 
به گزارش »جوان«، تنها دو ماه تا مهلت 120 روزه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای بازنگری 
در برجام باقی مانده اس��ت كه كاخ سفید خود را 
برای خروج از برجام آماده می كند. دونالد ترامپ 
هفته گذش��ته و در گفت وگویی كه ب��ا بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل داشته، به او اطمینان 
داده، در مذاكره با قدرت های اروپایی بر سر تغییر 
برجام و توافق هسته ای ایران، هیچ گونه انعطافی 
نشان نخواهد داد. به گزارش نشریه »اكسیوس«، 
دونالد ترام��پ در این گفت وگو ب��ا نتانیاهو بیان 
كرده اس��ت ك��ه وی خواهان »تغیی��رات مهم و 
اساسی« در توافق هس��ته ای سال 2015 با ایران 
است اما قدرت های اروپایی یعنی آلمان و فرانسه و 
انگلستان تاكنون تنها اقدام به ارائه پیشنهاد برای 
»تغییراتی نمایشی و تزئینی« در برجام كرده اند. 
مقاماتی كه نخواس��ته اند نام ش��ان فاش ش��ود، 

گفته اند:»دو    شنبه هفته گذش��ته طی گفت وگو 
با نتانیاهو در كاخ س��فید، ترامپ تأكید كرده كه 
امریکا از توافق هسته ای با ایران  خارج خواهد شد، 
مگر آنک��ه اروپایی     ها اقدام به ترمی��م آن كنند«. 
همچنین مقامات اسرائیلی هم به نقل از ترامپ به 
كانال 10 تلویزیون اسرائیل گفته اند:»اروپایی     ها 
اصالحاتی را پیشنهاد كرده اند كه نمایشی هستند 
و من را راضی نمی كنن��د.« بنیامین نتانیاهو هم 
كه مخالف سرسخت برجام اس��ت، بار    ها مدعی 
ش��ده اس��ت كه در صورت خروج امریکا از توافق 
هسته ای ایران، اسرائیل در كنار واشنگتن خواهد 
ماند. ترامپ مدعی است كه برجام نتوانسته منافع 
امریکا را تأمین كند و بیش��تر به نف��ع ایران بوده 
است. ترامپ كه بار    ها توافق هس��ته ای با ایران را 
توافق فاجعه بار خوانده، دو م��اه پیش به اتحادیه 
اروپا و كنگره 120 روز فرصت داد تا نواقص برجام 
را برطرف كنند. ابدی شدن محدودیت غنی سازی 
ایران، محدود شدن برنامه موش��کی ایران و ارائه 
دسترس��ی آزادانه به اماكن نظامی ایران از جمله 
شروط ترامپ برای ماندن در توافق هسته ای است. 
مقامات ایران��ی بار    ها گفته اند ك��ه هیچ بندی به 
برجام اضافه یا از آن كم نخواهد شد. امریکا و اروپا 
سعی دارند با اعمال تحریم    ها به ایران، این كشور را 
به عقب نشینی از برنامه موشکی خود وادار كنند اما 
مقامات تهران گفته اند كه موشك های ایران تنها 

جنبه دفاعی دارد و هیچ تهدیدی علیه كش��ور    ها 
نیس��ت و به هیچ وجه قابل مذاكره نیست. حتی 
هفته گذشته ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه 
به تهران آمد و درباره نگرانی غرب از برنامه موشکی 
ایران با مقامات ایرانی دیدار و گفت وگو كرد اما با 

دست خالی از ایران رفت. 
امریکا در حال��ی مدعی اصالح برجام اس��ت كه 
تاكنون به هیچ یك از تعهدات خود در این توافق 
عمل نکرده اس��ت و حتی با اعم��ال تحریم های 
جدید عماًل در مس��یر نقض برجام حركت كرده 
اس��ت. امریکا از زمان روی كار آم��دن ترامپ، از 
بازنگری در برجام س��خن گفته اس��ت و ترامپ 
مدعی شده است كه اگر تا 12 می  برجام اصالح 
نشود، تحریم های ایران را بار دیگر تعلیق نخواهد 
كرد. ترامپ گفته اس��ت كه نمی تواند پایبندی 
ایران ب��ه تعهداتش را در برج��ام تأیید كند. این 
درحالی است كه سازمان بین المللی انرژی اتمی 
بار    ها در گزارش های خود پایبندی ایران به برجام 

را تأیید كرده است. 
در دو ماه گذش��ته مقامات امریکایی برای همراه 
كردن اروپایی ها، با مقامات این قاره دیدار    هایی 
داشته اند تا بتوانند با افزایش فشار    ها و یکدست 
كردن مواضع خود، تغییراتی در برجام ایجاد كنند 
تا به ادعای ترامپ، نواقص آن را برطرف كنند. به 
نوشته نشریه »آكسیوس « تاكنون دو دور مذاكره 

در لندن و پاریس با مشاركت دیپلمات های چهار 
كش��ور برگزار شده اس��ت. قرار اس��ت دور سوم 
مذاكرات نیز روز پنج  شنبه در برلین برگزار شود. 
هرچند اروپایی     ها در بحث برنامه موشکی ایران و 
مسائل حقوق بشری، با امریکا هماهنگ هستند 
اما در مورد برنامه هس��ته ای ایران با واش��نگتن 
اختالف نظر دارند. اروپایی    ها س��عی می كنند تا 
دونالد ترامپ را به ماندن در برجام متقاعد كنند 
اما ترام��پ همچنان به تغییر برج��ام اصرار دارد 
و همین مس��ئله اروپایی     ها را نگران كرده است. 
فدری��کا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا بار    ها گفته اس��ت كه برجام توافقی 
یکجانبه نیس��ت كه امری��کا بتوان��د از آن خارج 
شود، بلکه توافقی چندجانبه است و همه اعضای 

امضاكننده در قبال آن مسئولیت دارند. 
اروپایی     ها برای اینکه بتوانند امریکا را همچنان در 
چارچوب برجام حفظ كنند، در ماه های گذش��ته 
پیشنهاد برجام موشکی )غیر از برجام هسته ای( را 
به ایران داده اند. روسیه نسبت به همسویی اروپا با 
امریکا برای اصالح برجام، هشدار داده است و گفته 
كه مسکو از این اقدام تبعیت نخواهد كرد. واشنگتن 
درحالی می خواهد اروپایی     ها را علیه ایران با خود 
همسو كند كه تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر افزایش 
تعرفه گمرك��ی برای واردات ف��والد و آلومینیوم، 

تنش    ها بین دو طرف را تشدید كرده است. 
   خروج امریکا با هزینه ایران 

بهروز كمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
با بیان اینکه ایران ب��ا برجام و ب��دون آن نیز در 
وضعیت خوب��ی قرار دارد، گف��ت:» بدون برجام 
دست مان باز اس��ت و می توانیم با سرعت برنامه 
هس��ته ای صلح آمیز خودمان را در ابعاد مختلف 
گسترش دهیم، اما ترجیح می دهیم برجامی كه 
مذاكرات آن حدود سه سال طول كشیده، باقی 
بماند.« به گزارش خبرگزاری فارس، كمالوندی 
تأكید كرد:»امریکا ب��ه دنبال بهانه ای اس��ت تا 
بتواند با هزینه ایران از برجام خارج شود، اما این 
بهانه را نمی تواند به دس��ت بیاورد. « سخنگوی 
س��ازمان انرژی اتمی درباره اظه��ارات مقامات 
امریکا مبنی بر اینکه اگر برجام در ماه های آینده 
تغییر نکند، امریکا از آن خارج می ش��ود، تصریح 
كرد:»امریکایی     ه��ا بار    ه��ا این ح��رف  را زده اند، 
اما برج��ام تعهدات��ی را ایجاد می كن��د كه فقط 
مربوط به ی��ك دولت نیس��ت.« كمالوندی بیان 
كرد:»امریکایی     ها در تالشند به ما فشار وارد كنند 
و در این مسیر هزینه های زیادی می كنند، اما در 
نهایت ما بر تالش آنها غلبه می كنیم«. كمالوندی 
هفته گذشته در سخنانی گفته بود كه در صورت 
خروج امریکا از برجام، ایران در مدت 48 ساعت، 

غنی سازی 20 درصدی را از سر خواهد گرفت.

یک مهاجم مس�لح به چاقو جلوی خانه سفیر 
ایران در وین كشته ش�د. دو روز بعد از تعرض 
چهار افراط گرای فرقه برادران شیرازی      ها در 
لندن،  یک مهاجم دیگر این بار در اتریش قصد 
تعرض به محل اقامت سفیر ایران را داشت كه با 
واكنش به موقع سرباز اتریشی به هالكت رسید. 
هرچند خود سرباز هم زخمی و در بیمارستان 
بس�تری ش�د. واكنش به موقع گارد حفاظتی 
اتریش البته نشان دیگری از تعلل سازمان یافته 
انگلیس�ی در برخورد با مهاجم�ان لندن بود. 
به گزارش پلیس وین، ش��امگاه یك     شنبه فردی 
مس��لح به چاقو به نگهبان محل س��کونت سفیر 
ایران در پایتخت اتریش حمل��ه برد.  نگهبان كه 
یك سرباز جوان اتریش��ی بود، كوشید كه برای 
مقابله با فرد مهاجم از افشانه فلفل استفاده كند اما 
با وجود این، درگیری میان دو طرف صورت گرفت 
و نگهبان نیز در نهایت ناگزیر به استفاده از سالح 
و شلیك چهار گلوله شد. به گفته مقامات پلیس 
وین، فرد مهاجم در همان محل وقوع حادثه جان 
س��پرد.  طبق اعالم پلیس وی��ن، مهاجم فردی 
2۶ ساله با شهروندی اتریش بوده است. مقامات 
پلیس از ذكر جزئیات بیشتر در مورد این حمله 
و انگیزه های احتمالی وی خ��ودداری كرده اند. 
پلیس وین در این بین محافظت از سفارتخانه      ها 

در پایتخت اتریش را تقویت كرده است.  
ویالی بلمشاین كه سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در اتریش در آن سکونت دارد، در محله هیتسینگ 
در وین واقع اس��ت.  وزارت دفاع اتریش با انتشار 

بیانیه ای از عملکرد این سرباز نگهبان دفاع كرد و 
نوشت: طبق اطالعات كنونی او درست به وظیفه 
خود عمل كرده است. این س��رباز جوان از ناحیه 
بازو با چاقو مجروح و همچنین به علت شوكی كه 
به او وارد شده، به بیمارستان منتقل شده است.  
چهار     شنبه گذش��ته نیز در خیابانی در وین یك 
خانواده سه نفره با چاقو مورد حمله قرار گرفته و 
به شدت زخمی شدند. عامل 2۳ ساله این حمله 
» جو بد و خصمانه  « حاكم در اتریش را دلیل حمله  
خود ذكر كرده بود. او در حال حاضر در بازداشت 

به سر می برد. 

   واكنش ایران و اتریش
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه كشورمان 
در گفت وگو با فارس، درباره آخرین پیگیر ی      ها در 
خصوص حادثه شب گذشته مقابل اقامتگاه سفیر 
ایران در اتریش با اش��اره به بیانیه رسمی پلیس 
وین در خص��وص این موضوع، عن��وان كرد: این 
اقدامی مشکوک اس��ت و هنوز ماهیت این اتفاق 
و انگیزه فرد مهاجم مش��خص نیست.  قاسمی با 
ذكر این نکته كه با سفارت ایران در وین و شخص 
سفیر و سفارت اتریش در تهران در تماس هستیم، 
تصریح كرد: با دق��ت تمام موض��وع را پیگیری 

می كنیم و منتظریم پلی��س و نهادهای ذی ربط 
اتریش جزئیات بیشتری را در این زمینه به ما ارائه 
كنند.  سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان كرد: 
براس��اس اطالع پلیس اتریش، موضوع در دست 
بررسی جدی است و برای آنها از اهمیت بسیاری 

برخوردار می باشد.  
وی با اشاره به اس��تقرار نیروی امنیتی در مقابل 
اقامتگاه سفیر ایران خاطرنش��ان كرد: بالفاصله 
بعد از این ماج��را نیز نیروه��ای پلیس در محل 
حضور یافتند.  قاسمی با ابراز تأسف از مجروحیت 
سرباز اتریش��ی در این حادثه، یادآور شد: به هر 
حال حفاظت و تأمین امنیت اماكن دیپلماتیك 
و دیپلمات      ها به عهده دولت متوقف فیه اس��ت و 
اتریش در این زمینه تالش      هایی كرده و امیدواریم 
در آینده تالش های بیشتری در این زمینه انجام 
داده و دقت نظر بیش��تری داش��ته باش��د.  وی 
خاطرنشان كرد: طبق گزارش دریافتی لینهارت، 
قائم مقام وزارت خارجه اتریش صبح روز گذشته 
با عباداله موالیی، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در وین تلفنی صحبت كرد و ضمن احوالپرسی، 
شدیداً از آنچه كه در مقابل اقامتگاه سفیر ایران 
در وین رخ داد، ابراز تأسف كرده و نگرانی دولت 
اتریش را از این قضیه اعالم كرده است.  قاسمی 
اف��زود: قائم مقام وزیر خارج��ه اتریش همچنین 
به سفیر ایران گفته اس��ت كه نهادهای ذی ربط 
اتریشی در حال بررسی موضوع هستند و با جدیت 
آن را پیگیری و رسیدگی می كنند و اطمینان داده 

است كه هر چه الزم باشد انجام خواهند داد.
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احمدکاظمزاده

حمله به مراکز دیپلماتیک ایران به اتریش رسید

اطمینان واشنگتن به تل آویو برای خروج از برجام
ترامپ به نتانیاهو: اروپا توافق هسته ای را اصالح نکند، حتماً از آن خارج می شویم

زمزمه های پایان ناتو در تركیه
 همزمان با نزدیک شدن تركیه به روس    ها كه اوج آن در جنگ سوریه 
و خرید تسلیحات اس�تراتژیک رقم خورد، منابع آگاه می گویند 
ارتش امریکا به طور قابل توجهی عملیات خود را از پایگاه هوایی 
اینجرلیک كاهش داده تا جایی كه برخی می گویند به دنبال خروج 
كامل از این پایگاه اس�ت ولی وزارت دفاع امریکا گفته كه فعالیت 
این كشور در پایگاه نظامی اینجرلیک در تركیه متوقف نشده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تركیه روز یك    ش��نبه یك بار دیگر 
فتیله اظهارات علیه ناتو را باال كش��ید و گفت: »تا چه وقت ناتو حوادث 
ناگوار س��وریه را نادیده می گیرد؟ آیا ناتو پالن حمایت از تركیه را دارد 
كه قلمرو آن از طرف س��وریه مورد حمالت گروه های تروریستی قرار 
گرفته اس��ت. باالخره چه وقت ناتو خود را نش��ان می ده��د؟ من باید 
چند بار دیگر از ایش��ان دعوت همکاری نمایم؟« »عبدالباری عطوان « 
تحلیلگر عرب در سرمقاله روزنامه »رأی الیوم« با اشاره به این احساس 
آنکارا نوشت: »بزرگ ترین دستاورد برای ملت، دولت و احزاب تركیه از 
طریق مداخله شان در بحران سوریه، كه این روز    ها وارد هشتمین سال 
خود می ش��ود، این اس��ت كه آنها به صورتی »بهت آور« متوجه شدند 
كه عضویت ش��ان در پیمان ناتو، كه بیش از هفت س��ال پیش یکی از 
مؤسسان آن بودند، عضویتی درجه »پنجم « است؛ عضویتی با وظایف 
اجباری و بدون هرگونه حق متقابل.« عطوان نوشته است: » ناتو هرگز 
به درخواست های اینچنین ناامیدانه اردوغان پاسخ نخواهد داد و برای 
حمایت از مرزهای این كش��ور مداخله نخواهد كرد. تركیه یك كشور 
مسلمان در سازمانی غربی و مسیحی است و عضویت آن با پایان جنگ 
سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساقط شد و پیمان »ورشو « نیز 
تحلیل رفت.«  همزمان دیروز روزنامه وال اس��تریت ژورنال نوش��ت كه 
پایگاه هوایی اینجرلیك یکی از نقاط مركزی حمالت هوایی ائتالف ضد 
داعش به سرپرستی امریکا در طول سال های گذشته بوده است اما به 
تازگی عملیات هوایی از اینجرلیك تركیه كاهش یافته است. در ماه ژانویه 
گروهی از جنگنده های هوایی A-10 از پایگاه اینجرلیك به افغانستان 
منتقل شده اند و در حال حاضر تنها هواپیماهای سوخت رسانی در این 
پایگاه حضور دارند. در آن دوران پنتاگون اعالم ك��رد كه این اقدام در 
راستای افزایش عملیات در افغانستان انجام گرفته و ارتش امریکا نیز به 
تدریج تعداد خانواده     ها و وابستگان ارتش خود را كه در این پایگاه زندگی 
می كردند،  كاهش داد. با این حال مقامات امریکا اعالم می كنند كه هنوز 
این كش��ور به تركیه به عنوان یك متحد ناتو متعهد است و هیچ گونه 
برنامه ای برای كاهش بیشتر نیرو    ها و جنگنده     ها وجود ندارد و ممکن 
اس��ت در هر زمانی جنگنده های A-10 به این پایگاه بازگردند. وزارت 
دفاع امریکا)پنتاگون( دیروز در بیانیه ای اعالم كرد كه شایعات مطرح 
شده درباره توقف فعالیت امریکا در پایگاه نظامی اینجرلیك در تركیه بی 
اساس است. در این بیانیه آمده است كه امریکا عملیات رزمی خود را در 

پایگاه اینجرلیك متوقف نخواهد كرد. 
با توجه به تنش های موجود میان ائتالف ضد داعش به سرپرستی امریکا 
و روسیه در جنگ سوریه این كاهش نیروی امریکا در پایگاه اینجرلیك 
سروصدا    هایی در ناتو ایجاد كرده است. مقامات امریکا اعالم كرده اند كه 
تركیه هیچ گونه محدودیت جدید و رسمی برای استفاده از این پایگاه 
هوایی اعمال نکرده اس��ت اما مقامات نظامی امری��کا اعالم كردند كه 
استفاده از پایگاه اینجرلیك چالش برانگیز شده است و آنکارا از این پایگاه 
به عنوان یك قدرت اعمال نفوذ علیه امریکا اس��تفاده می كند. مقامات 
امریکایی اعالم كردند كه مشورت های داخلی برای ادامه استفاده از این 
پایگاه ادامه دارد. همچنین یك مقام تركی��ه از كاهش حمالت هوایی 
امریکا خبر داد و گفت: تركیه هیچ گونه محدودیت جدیدی برای استفاده 
از این پایگاه اعمال نکرده است. در واقع این كاهش عملیات به دلیل تغییر 
اولویت های امریکا از سوریه به افغانستان است. در ماه ژوئن 2017 نیز 
نیروهای آلمانی پس از اظهارات رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمهور 
تركیه مبنی بر اینکه اجازه نمی دهد قانونگذاران آلمانی از نیروهای شان 
بازدید كنند، از پایگاه اینجرلیك خارج شدند و برلین نیروها، جنگنده     ها 

و دیگر تجهیزات خود را به پایگاهی در اردن منتقل كرد.

شکست طرح  B  غرب در غوطه شرقی 
اگر تحوالت چند روز اخیر غوطه شرقی واقع در حومه دمشق با روزهای 
قبل از آن مقایسه شود مشخص می شود كه تا اندازه زیادی از هیاهوی 
دولت     ها و رسانه های غربی،  عربی و صهیونیستی در قبال غوطه شرقی 

كاسته شده است . به نظر می رسد چند عامل در آن موثر بوده است.
 نخس��ت اینکه این دولت     ها )كه به طور مش��خص می توان به امریکا ، 
انگلیس ، فرانسه ، عربس��تان و رژیم صهیونیستی اشاره كرد( به غوطه 
شرقی به عنوان محملی برای اجرای طرح B خود می نگریستند و منتظر 
بودند بعد از آنکه ارتش سوریه دامنه پیش روی خود را به جبهه شمالی 
گسترش می دهد ، در یك اقدام غافلگیرانه وارد عمل شوند و به كمك 
گروه های مسلح و تکفیری مس��تقر در غوطه شرقی به خصوص گروه 
موسوم به جیش االسالم كه تحت امر عربستان عمل می كند ، دمشق را 
به اشغال خود درآورند و به زعم خود كار را به نفع خود تمام كنند. اما 
كشف به موقع این طرح و اتخاذ اقدامات متقابل از سوی دولت سوریه 
و همپیمانان آن مانع از اجرای آن طرح ش��د و همی��ن امر در كاهش 
هیاهوهای طراحان و مجریان این طرح نیز مؤثر بوده است. یك كشف 
مهم دیگر نیز در این زمینه صورت گرفت و آن اجرای سناریوی قبلی 
استفاده گروه های مسلح و تکفیری از تسلیحات شیمیایی و انداختن 
مس��ئولیت آن به گردن دولت س��وریه و حامیانش بوده است و اقدام 
به موقع دولت سوریه و روسیه در این زمینه نیزدر پیشگیری از تکرار این 

سناریو و بهره برداری ابزاری از آن مؤثر بوده است . 
اما عام��ل دیگری كه به نظر می رس��د در این زمین��ه تأثیرگذار بوده ، 
سلب بهانه از دست كسانی است كه برای سرپوش گذاشتن بر عملیات 
پنهانی خود در غوطه ش��رقی خود را حامی مردم این منطقه معرفی 
می كردند و بدون اینکه هیچ اشاره ای به سپر انسانی گروه های مسلح 
و تکفیری از غیرنظامیان و س��اكنان غوطه شرقی داشته باشند، فقط 
دولت سوریه و همپیمانان آن را عامل و مسئول فاجعه انسانی در این 
منطقه معرفی می كردند . از این رو دولت سوریه و روسیه برای مقابله 
با تبلیغات س��نگینی كه علیه آنها ب��ه راه افتاده بود به م��وازات ادامه 
حمالت هدفمند علیه مراكز استقرار گروه های تکفیری و مسلح مطابق 
قطعنامه های س��ازمان ملل ، ایجاد داالن های انسانی برای ارسال مواد 
غذایی و كمك های بشردوستانه به ساكنان غیرنظامی غوطه شرقی را 
به همراه خروج مسلحین در دستور كار قرار دادند و بدین ترتیب راه را 
برای تبلیغات سنگین علیه خود بستند .  در مجموع با رخدادهای اخیر 
به نظر می رسد بحران غوطه شرقی نیز در مدار حل قرار گرفته است اما 
این به مفهوم پایان توطئه     ها و پروژه های ائتالف برانداز)امریکا ، انگلیس ، 
فرانسه ، عربستان ، رژیم صهیونیستی ( نیست و آنها بی تردید در تدارک 
طرح های B جدیدی هستند كه این مستلزم هوشیاری و رصد دقیق 

تحركات این ائتالف و در رأس آن رژیم صهیونیستی است.
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 شمارش معکوس خروج تروریست   ها 
از غوطه شرقی 

پیش�روی س�ریع نیروهای دولتی س�وریه در مناطق تح�ت كنترل 
تروریس�ت    ها در حومه دمش�ق گزینه ای جز مذاكره برای گروه های 
مسلح نگذاشته است. روز گذش�ته مقامات روسی خبر دادند عده ای 
از گروه های مسلح وارد مذاكره شده اند و احتمال خروج آنها از غوطه 

شرقی وجود دارد. 
عملیات ارتش سوریه علیه افراد مسلح جبهه النصره و هم پیمانانش در اكثر 
مناطق غوطه شرقی به خصوص در داخل مزارع جسرین و افتریس ادامه 
دارد. این در حالی است كه خمپاره های ش��لیك شده از سوی گروه های 
تروریستی در مناطق مسکونی غوطه شرقی و ریف دمشق منجر به كشته 
شدن تعدادی غیرنظامی شد. بخش » اعالم الحربی « وابسته به حزب اهلل 
لبنان كه اخبار مربوط به تحوالت میدان��ی را مخابره می كند، اعالم كرد: 
ارتش سوریه توانست بعد از تسلط بر ش��هرک مدیرا و رسیدن نیروهای 
پیشروی كننده از سمت مس��رابا به نیروهای مس��تقر در منطقه » اداره 
المركبات « در شهر حرستا، غوطه شرقی را به دو بخش جنوبی و شمالی 
تقسیم و شهر دوما را محاصره كند. در حال حاضر نیروهای ارتش سوریه 
به طور كامل حرستا را كه بزرگ ترین مقر تروریست های » فیلق الرحمن « 
در بخش شمالی غوطه شرقی دمشق اس��ت، محاصره كرده اند. به گفته 
منابع میدانی، ارتش سوریه محاصره ای كامل را از چهار جهت بر این شهر 
دارد و افراد مسلح موجود در آن راهی جز تسلیم شدن یا مرگ ندارند.  از 
سوی دیگر خبر رسید وزارت دفاع روسیه و ارتش سوریه در حال مذاكره 
با گروه های مسلح در غوطه شرقی هس��تند تا بتوانند غیرنظامیان را از 
این منطقه خارج كنند. مسئوالن مركز آش��تی حمیمیم در دیداری با 
رهبران گروه شورشی » فیلق الرحمن « از این گروه خواستند از نیروهای 
گروه تروریستی النصره دوری كنند، همچنین آنها با رهبران شورشیان 
» جیش االسالم « مسئله عقب نشینی فوری نیروهای این گروه را از غوطه 
بررس��ی كردند. والدیمیر زولوتوخین، سخنگوی مركز حمیمیم اظهار 
داشت: دیدارهای متعددی با رهبران گروه تروریستی فیلق الرحمن انجام 
شد و از آنها خواستیم از نیروهای جبهه النصره دوری كنند. فیلق الرحمن 
پیش تر در بیانیه ای مخالفت قطعی خود را با ورود به هرگونه مذاكره  برای 
آشتی و عقب نش��ینی از غوطه اعالم كرده بود. به گفته سخنگوی مركز 
حمیمیم، نیروهای نظامی مركز روسیه با هدف دستیابی به توافقنامه ای 
برای خروج گروه دوم نیروهای » جیش االسالم « از غوطه، با واسطه    هایی 
بین المللی دیداری با رهبران این گروه مخالف داشتند. جیش االسالم دو 
روز قبل با عقب نشینی نیروهای جبهه النصره از غوطه به سمت استان ادلب 
موافقت كرد و روز جمعه اولین گروه از نیروهای مسلح این گروه تروریستی 
به همراه خانواده های شان از غوطه شرقی در حومه دمشق از طریق گذرگاه 

اردوگاه الوافدین به سمت استان ادلب حركت كردند. 
   كشف كارگاه  تولید تسلیحات شیمیایی در غوطه شرقی

نیروهای ارتش سوریه یك كارگاه تولید تسلیحات شیمیایی در غوطه شرقی 
كشف كرده اند كه تحت تصرف تروریست    ها بوده است.  »فراس ابراهیم « از 
افسران ارشد ارتش سوریه به خبرنگاران گفت: نیروهای دولت سوریه حین 
گشت زنی در شهرک »عفتریس « در غوطه شرقی پس از خروج تروریست ها، 
یك كارگاه تولید تس��لیحات ش��یمیایی كش��ف كرده اند. بنا بر گزارش 
خبرگزاری »اس��پوتنیك«، وی تأكید كرد: »به احتمال قوی، تجهیزات 
مربوط به این تسلیحات ممکن است به عنوان بخشی از اتهامات جعلی علیه 
نیروهای دولت سوریه در خصوص استفاده ادعایی از تسلیحات شیمیایی به 
كار رفته باشد«. وزارت خارجه سوریه اخیراً اعالم كرده بود كه تروریست    ها 
در غوطه شرقی احتماالً حمله ای شیمیایی به راه خواهند انداخت تا دولت 
سوریه را مقصر آن جلوه دهند. این فرمانده ارتش سوریه تأكید كرد: دمشق 
آماده كمك به انجام تحقیقات درباره حمالت شیمیایی در سوریه است اما 

سازمان های بین المللی پیشنهاد همکاری با دولت سوریه را رد كرده اند. 
   كمربند دفاعی برای »نبل و الزهرا« 

منابع خبری معارض در سوریه می گویند گارد ریاست جمهوری سوریه 
برای ایجاد كمربند دفاعی از دو شهرک شیعه نشین »نبل« و »الزهرا« 
در نزدیك حلب مستقر ش��د.  گروه موس��وم به »دیده بان حقوق بشر 
سوریه « روز گذشته خبر داد یگانی از گارد ریاست جمهوری سوریه در 
جنوب منطقه »عفرین« مستقر شده تا كمربندی دفاعی برای حفاظت 
از دو شهرک شیعه نشین »نبل« و »الزهرا« ایجاد كند. شهرک های نبل 
و الزهرا در ۳1 كیلومتری جنوب عفرین و در ش��مال غرب شهر حلب 
قرار دارند كه بهمن ماه سال 94 سه سال در محاصره گروه های مسلح 
تکفیری بودند. تركیه با پشتیبانی از گروه  های مسلحی مثل »ارتش آزاد 
سوریه«، حمله به عفرین در حلب در شمال غرب سوریه را برای مقابله 
با شبه نظامیان كرد سوریه از 20ژانویه 2018 آغاز كرده و اكنون از چند 

محور به سوی شهر در حال پیشروی است.

   سفر ظریف به اسالم آباد بعد از تنش امریکا-پاكستان
وزرای خارجه ایران پس از تنش های اسالم آباد با واشنگتن، به اسالم آباد 
سفر و ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه را بررسی و درباره تحوالت منطقه ای و 
بین المللی را بررسی كرده است. رسول اسالمی، دستیار وزیر امورخارجه در 
غرب آسیاگفته كه موضوع صادرات گاز ایران به پاكستان در دستور كار سفر 
وزیر امور خارجه به اسالم آباد قرار دارد. وی با بیان این كه ایران خواهان تعامل 
و همکاری ترانزیتی بین كشورهای منطقه از جمله پاكستان است، گفت: 
ایران و پاكستان می توانند در بندر چابهار و گوادر پاكستان ارتباط جاده ای و 
ریلی برقرار كنند كه این پیشنهاد از سوی ایران به طرف پاكستانی پیشنهاد 
شد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه كشورمان كه یك   شنبه شب در 
رأس یك هیئت سیاسی و اقتصادی و به منظور انجام سفری سه روزه وارد 
اسالم آباد شد، صبح دیروز با »خواجه محمد آصف« همتای پاكستانی خود 
دیدار و ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه را مورد بررسی و گفت وگو قرار داد. 
محمدجواد ظریف شب گذشته پس از ورود به اسالم آباد در جمع خبرنگاران 
درباره این سفر عنوان كرد:  پاكستان یك همسایه بسیار نزدیك جمهوری 
اسالمی ایران است و ما روابط بسیار ویژه ای با پاكستان داریم، در این سفر در 
ادامه گفت وگوهای بسیار خوبی كه در چند سال گذشته مخصوصا ماه های 
گذشته در سطوح عالی سیاس��ی و نظامی بین دو كشور بوده، این سفر را 

همراه با یك هیئت سیاسی و اقتصادی انجام دادیم. 
-------------------------------------------------------------

   ساخت مركز خدماتی سامانه » اس 300 « در ایران
مش��اور فنی و نظامی رئیس جمهور روس��یه اعالم كرد؛ روسیه مركز 
خدماتی سامانه اس ۳00  را كه به ایران تحویل داده شده است، در این 
كشور ایجاد خواهد كرد. به گزارش اسپوتنیك، والدیمیر كوژین گفت: 
ما در ایران در حال ساخت مركز خدماتی سامانه اس ۳00 هستیم.  وی 
افزود: در تركیه نیز كه سامانه روسی اس 400 را خریداری كرده اند، مركز 
خدماتی راه اندازی خواهد شد.  در سال 201۶ روسیه سامانه موشکی 
اس ۳00 را به ایران تحویل داد. این سامانه، یك سیستم دفاعی است كه 

شامل محدودیت های شورای امنیت سازمان ملل نمی شوند. 
-------------------------------------------------------------

   جدایی طلبی كاتاالن   ها در بارسلون باال گرفت 
دهها هزار نفر از مردم كاتالونیا روز یك شنبه در بارسلون در حمایت از استقالل 
این منطقه از اسپانیا تظاهرات كردند. شركت كنندگان خواستار تشکیل 
شدن هر چه سریع تر دولت محلی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، این 
تظاهرات به دنبال فراخوان نهاد محلی كاتاالن )ANC( كه برای استقالل 
این ایالت تالش می كند، برگزار شد. پلیس اعالم كرده است كه در جریان 
این تظاهرات حدود 45 هزار نفر شركت داشتند. بسیاری از مردم پرچم های 
جنبش اس��تقالل كاتالونیا را با خود حمل می كردند. »آگوستی آلکوبرو« 
رئیس این نهاد گفت: »ما بیش از 2 میلیون نفر از مردم كاتالونیا هستیم كه 
كامالً در جهت تشکیل جمهوری كاتالونیا حركت می كنیم.« جدایی طلبان در 
جریان انتخابات دسامبر گذشته بار دیگر اعالم كردند كه تمایل دارند كاتالونیا 
از دولت مركزی جدا شود. پارلمان كاتالونیا روز جمعه اعالم كرد كه نشست 
برای تشکیل دولت محلی را به تعویق می اندازد. این اقدام پس از آن صورت 
گرفت كه دادگاهی در اسپانیا با نامزد شدن »یوردی سانچز « از سیاستمداران 
حامی استقالل كاتالونیا كه هم اكنون در زندان به سر می برد، نمی تواند برای 
ریاست این ایالت را رد كرد. پیشتر قرار بود كه »كارلس پوگدمونت« رئیس 
مخلوع این ایالت نامزد این سمت شود اما وی كه آخر ماه اكتبر سال گذشته 
به بروكسل گریخت در یك ویدئوی 1۳ دقیقه ای گزارش های قبلی درباره 
تصمیمش برای انصراف از شركت در انتخابات محلی كاتالونیا را تأیید كرد. 

  گزارش 2

گ�زارش جدی�د مؤسس�ه صلح » س�یپری « 
امریکا نش�ان می دهد كه امریکا بزرگ ترین 
صادركننده تس�لیحات در جهان اس�ت كه 
نیمی از تس�لیحات را به عربس�تان سعودی 
می فروشد در حالی كه ایران حتی در لیست 
40 وارد كننده تسلیحاتی جهان نیز قرار ندارد. 
مؤسس��ه تحقیقات صلح بین المللی اس��تکهلم 
)سیپری( روز دو   شنبه 21 اسفند تازه    ترین گزارش 
خود را در مورد میزان خرید و فروش تسلیحات در 
جهان منتشر كرد. در این گزارش خرید و فروش 
تسلیحات در بین سال های 201۳ تا 2017 بررسی 
شده است. روزنامه گاردین ضمن اشاره به گزارش 
مركز تحقیقات صلح بین المللی استکهلم )سیپری( 
نوشت، صادرات جهانی تسلیحات از سال 201۳ تا 
2017 در مقایسه با 5 س��ال قبل از آن 10درصد 

افزایش یافت كه ادامه روند صعودی دو دهه گذشته 
بوده اس��ت. علت ای��ن افزایش به  وی��ژه صادارت 
تسلیحات بیشتر به كشورهای خاورمیانه، آسیا و 
اقیانوسیه بوده است. طبق گزارش مؤسسه سیپری، 
ایاالت متحده امریکا ۳4 درصد از بازار تسلیحات را 
در دست دارد و با این حساب بزرگ ترین فروشنده 
و صادركننده تس��لیحات در جهان است. امریکا 
در طی س��ال های 201۳ تا 2017 میزان فروش 
تسلیحات خود را در مقایسه با پنج سال پیش از آن 
25 درصد افزایش داده و مجموعا به 98 كشور جهان 
سالح فروخته و صادر كرده است. به گفته  خانم اوده 
فلوران، مدیر بخش تحقیق��ات درباره هزینه های 
تسلیحاتی در مؤسسه س��یپری، » این قرارداد   ها و 
همچنین قراردادهای تسلیحاتی كه ایاالت متحده 
در سال 2017 منعقد كرده، سبب خواهد شد كه 

امریکا در سال های آینده نیز همچنان بزرگ ترین 
فروشنده  تسلیحات باقی بماند.« روسیه ، فرانسه و 
آلمان به ترتیب بزگ    ترین فروشنده تسلیحات پس 
از امریکا هستند. میزان صادرات تسلیحات آلمان 
به خاورمیانه در بین سال های 201۳ تا 2017 در 
مقایسه با پنج سال پیش از آن دو برابر شده است. 
كشور هند همچنان با سهمی 12 درصدی از كل بازار 
تسلیحات، بزرگ ترین خریدار تسلیحات در جهان 
است و عربستان سعودی دومین واردكننده بزرگ 
س��الح در جهان و عمده    ترین مشتری تسلیحات 
امریکایی است. اصلی    ترین منابع واردات تسلیحات 
برای كش��ورهای خاورمیانه، امری��کا،  انگلیس و 
فرانسه بودند و عربستان، مصر و امارات بیشترین 
تس��لیحات را وارد كرده اند. از این میان، انگلیس 
نیمی از تسلیحات خود را به عربستان سعودی صادر 

می كند و فروش تسلیحاتش 225درصد افزایش 
داشته است و بر اساس گزارش سیپری، عربستان 
سعودی این تسلیحات وارداتی را در عملیات نظامی 
خصوصاً در یمن به كار می گیرد. بر اس��اس گفته 
پیتر وزمن،  محقق ارشد مؤسسه سیپری، امریکا و 
اروپا اصلی    ترین صادركنندگان تسلیحات به منطقه 
خاورمیانه هس��تند و 98 درصد از تسلیحات وارد 
شده توسط عربستان را تأمین می كنند. در مقابل 
ایران كه رقیب عربستان س��عودی و حامی دولت 
سوریه است، حتی در لیست 40واردكننده بزرگ 
تسلیحات جهان هم قرار ندارد و تنها یك درصد از 
تسلیحات در منطقه خاورمیانه را وارد می كند. ایران 
كه در لیست تحریم های تسلیحاتی جهانی است 
بسیار كمتر از آنچه همسایگان عربش برای واردات 

تسلیحات خرج می كنند، هزینه كرده است. 

عربستان دومین وارد کننده تسلیحات جهان
   پرونده

    استقرار پلیس اتریش در نزدیکی محل سکونت سفیر ایران در وین


