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  گزارش  يك
تي����ك  يپلما د
روسيه پس از حمله 
موشكي اخير امريكا به يك پايگاه هوايي سوريه 
دو چندان ش�ده اس�ت. ط�ي هفته ه�اي اخير 
ديپلمات ها و نمايندگان مسكو سفرها و تماس هاي 
ديپلماتيكي زيادي با كشورهاي ذينفع در بحران 
سوريه برقرار كرده اند تا مانع از آن شوند كه روند 
سياسي كه بر اثر نشست آستانه شكل گرفته از 
مسير خود منحرف شود. پس از وزير خارجه قطر 
حاال همتاي سعودي او نيز به روسيه رفته و اعالم 
كرده از نشست آستانه حمايت مي كند كه قرار 
است به زودي در پايتخت قزاقستان برگزار شود. 
 عادل الجبير وزير خارجه عربستان سعودي طي 
كنفرانس خبري مش��ترك با همتاي روس خود 
در مس��كو، تأكيد كرد كه رياض مواضع خود در 
قبال سوريه را با مسكو هماهنگ مي كند. ديدار 
جبير از مسكو چند روز پس از ديدار وزير خارجه 
قطر از روس��يه صورت مي گيرد. عربستان و قطر 
از حاميان اصلي گروه هاي تروريستي در سوريه 
هستند و به نظر مي رس��د روس ها مي خواهند از 
طريق ديپلماتيك اين دو كشور را متقاعد كنند تا 
رويكرد سازنده اي در قبال بحران سوريه در پيش 
بگيرند. سرگئي الوروف پس از صحبت همتاي 
س��عودي خود به خبرنگاران گفت: »عربس��تان 
اعالم كرده كه از مذاكرات آستانه درباره سوريه 
حمايت مي كند. اين مذاكرات كه براي آتش بس 
انجام مي شود، زمينه را براي مذاكرات سياسي ژنو 

فراهم مي كند.« نشست آستانه كه پس از پايان 
نبرد حلب و با حضور ايران، روسيه و تركيه چند 
دور برگزار شده توانس��ته تا حدودي در كاهش 
خشونت ها در سوريه مؤثر باش��د و مسكو براي 
موفقيت آميز بودن اين مذاكرات سرمايه گذاري 
كرده  است. حاال به نظر مي رسد آنها مي خواهند 
با وارد كردن حاميان اصلي گروه هاي مس��لح به 
فرايند مذاكرات تحولي جدي به روند ديپلماتيك 
بدهند. معاون وزير خارجه قزاقستان روز گذشته 
گف��ت: اميدواري��م مذاك��رات صلح س��وريه در 
»آس��تانه« در باالترين س��طح و با حضور همه 
طرف هاي درگير برگزار شود،  هر چند اظهارات 
مقامات سعودي نشان مي دهد آنها هنوز براي حل 
سياسي بحران آماده نيستند و با گذاشتن شروطي 
غيرممكن تالش دارند به بحران ادامه دهند. وزير 
خارجه عربستان در ادامه كنفرانس خبري خود به 
نقش ايران و حزب اهلل در سوريه اشاره كرد و گفت: 
»نيروهاي سپاه پاس��داران ايران و شبه نظاميان 
حزب اهلل لبنان نبايد در س��وريه بمانن��د. ما نيز 
تالش مي كنيم دخالت هاي اي��ران و حزب اهلل را 
در منطقه محدود و مه��ار كنيم. حزب اهلل لبنان 
نبايد در هيچ جاي جهان فعاليت داشته باشد.« 
اما الوروف با رد ادعاي جبير تأكيد كرد كه حضور 
نيروهاي ايراني در سوريه قانوني است. وي گفت: 
»ايران و روس��يه هر دو به دعوت نظام سوريه در 
اين كشور حضور دارند و مسكو، حزب اهلل لبنان 
را يك سازمان تروريستي نمي داند. ما معتقديم 
تمامي طرف هاي س��وري و طرف هاي خارجي 

تأثيرگذار در حل بحران س��وريه بايد مشاركت 
داشته باشند.« اما عادل جبير تنها مقام خارجي 
نبود كه ديروز در مسكو حضور داشت و همزمان 
منابع خبري روسي گزارش دادند كه وزراي دفاع 
ايران، روسيه و تركيه قرار است امروز بعدازظهر در 

مسكو ديدار  كنند. 
»س��ردار حس��ين دهقان« وزي��ر دف��اع ايران 
براي ش��ركت در نشس��ت بين المللي امنيت به 
مسكو س��فر كرده اس��ت. در اين نشست حدود 
700 ش��ركت كننده از جمله اعضاي هيئت هاي 
نمايندگي از حدود 80 كشور، 25 سرپرست هيئت 
در سطح وزيران دفاع، رئيسان ستاد كل نيروهاي 
مسلح و فرماندهان ارشد نظامي شركت دارند.  از 
سوي ديگر نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه در 
امور س��وريه امروز براي ديدار و گفت وگو با دبير 
شوراي عالي امنيت ملي كش��ورمان وارد تهران 
مي شود. هدف از انجام اين سفر، گفت وگو و رايزني 
به منظور پيش��برد ابتكارات مش��ترك سياسي، 

نظامي و امنيتي دو كشور اعالم شده است. 
  روسيه: توطئه شيميايي تغيير رژيم است

»سرگئي الوروف« وزير خارجه روسيه اعالم كرد 
كه تالش ها براي سوء اس��تفاده از حادثه حمله 
شيميايي به خان شيخون و در واقع تالش براي 
تغيير دولت سوريه به رياست اسد ادامه دارد. وي 
افزود: »تحقيقات درباره حادثه حمله شيميايي 
به منطقه خان ش��يخون در ادلب بايد ش��فاف 
باشد.« اين اظهارات الوروف در واكنش به ادعاي 
دولت هاي غربي مطرح ش��د كه مدعي هستند 

دولت س��وريه از سالح ش��يميايي در شهر خان 
شيخون اس��تفاده كرده كه آخرين مورد فرانسه 
است. پس از سرويس هاي امنيتي امريكا، انگليس 
و رژيم صهيونيستي حاالسرويس امنيتي فرانسه 
مي گويد به اين نتيجه رسيده است كه »نيروهاي 
هوادار بشار اسد، رئيس جمهور سوريه در حمله 
شيميايي انجام ش��ده در ماه گذشته در منطقه 
خان شيخون، از گاز س��ارين استفاده كرده اند.« 
دولت هاي غربي از يك ط��رف مانع از تحقيقات 
مستقل در حادثه خان شيخون مي شوند و از طرف 
ديگر به منابعي استناد مي كنند كه صالحيت آنها 
مورد ترديد اس��ت. وزير خارجه روسيه چند روز 
قبل از اينكه رئيس دو تيم تحقيقاتي سازمان ملل 
درباره سالح هاي شيميايي كه تابعيت انگليسي 
دارند ابراز نگراني كنند، نسبت به بي طرفي اين 

سازمان ها ابراز ترديد كرده  است. 
  تدابير روسيه

همزمان با تالش هاي ديپلماتيك، روسيه درصدد 
است تدابير بيش��تر نظامي و امنيتي اتخاذ كند. 
سرگئي شايگو وزير دفاع روسيه اعالم كرد حمله 
موشكي امريكا به س��وريه جان نيروهاي روس 
را به خطر انداخ��ت، بنابراي��ن تدابير حفاظتي 
بيش��تري الزم است.  ش��ايگو طي سخنراني در 
مراسم افتتاحيه ششمين كنفرانس بين المللي 
امنيتي در مس��كو تأكيد كرد: »از نظر ما حمله 
موشكي )امريكا( نقض آشكار قوانين بين المللي 
است. از طرفي، اقدامات واشنگتن در سوريه، جان 
نيروهاي ما را كه با تروريسم مي جنگند به خطر 
مي اندازد.« وزير دفاع روس��يه توضيح بيشتري 
درباره جزئي��ات اقدامات نداد ام��ا برخي منابع 
گزارش داده اند كه احتماالً مسكو نيروي زميني 
در سوريه مستقر خواهد كرد.  از سوي ديگر، وزير 
خارجه روسيه نسبت به تالش هاي امريكا براي 
تغيير رژيم در سوريه هش��دار داد و تأكيد كرد 

مسكو با اين تالش ها مقابله خواهد كرد.
 الوروف روز گذشته به رسانه ها گفت: » من اين 
را تالش��ي براي منحرف كردن اذهان از برخي 
توطئه ها در خصوص پرونده س��وريه مي بينيم. 
ظن ما در اين خصوص اخيراً بيش��تر نيز ش��ده 
اس��ت. ما بايد ببينيم كه برخ��ي از همتايان ما 
تالش مي كنند تا مانع از تصويب قطعنامه شوراي 
امنيت در خصوص راه حل سياس��ي بر اس��اس 
گفت وگوهاي سوري-سوري شوند.« وزير خارجه 
روس��يه در ادامه گفت، »در عوض آنها به دنبال 
روش هاي قديمي تغيير رژيم در سوريه هستند 
اما آنها بايد بدانند كه ما با اي��ن تالش ها مقابله 
مي كنيم.« تحليلگران اين مواضع را هشدار جدي 
مسكو به غرب توصيف كردند. الكسي خالبيكوف 
تحليلگر مسائل بين المللي و عضو روابط خارجي 
روسيه نوشت: »مسكو پيام آشكاري براي امريكا 
ارس��ال كرده؛ روسيه ممكن اس��ت حمله ديگر 

امريكا عليه تأسيسات سوريه را تحمل نكند.«

مناب�ع امريكايي    گزارش 2
ادعا مي كنند كه 
قايق هاي تندرو ايران�ي در خليج فارس به ناو 
امريكايي »يو. اس. اس ماهان« نزديك شده اند؛ 
اقدامي كه منجر به اين شده كه اين ناو امريكايي 
آژير خطر خود را به صدا در آورده و مسيرش را 
تغيير داده و تير اخطار ش�ليك كن�د. دونالد 
ترامپ در جريان رقابت هاي انتخاباتي سپتامبر 
2016 وعده كرده بود هر قايق تندرو ايراني كه 
براي ناوشكن هاي امريكايي در آب هاي خليج 
فارس مزاحمت ايجاد كند را منهدم خواهد كرد. 
به گزارش جوان،  شبكه فاكس نيوز ديروز گزارش 
كرد كه يك قايق تندرو ايراني روز دوشنبه همين 
هفته، به ناو امريكايي »يو اس اس ماهان« نزديك 
شده است. ايران هنوز به اين گزارش واكنش نشان 
نداده و مشخص نيست كه اين اقدام در محدوده 
آب هاي سرزميني ايران اتفاق افتاده است يا نه. در 
ژانويه 2016 ايران 10 سرباز امريكايي را به خاطر 
ورود به آب هاي سرزميني ايران دستگير كرد. در 
صورت صحت گزارش ديروز منابع امريكايي، اين 
اولين گزارش رسانه اي درباره تنش دريايي بين 
ايران و امري��كا در خليج ف��ارس در دوره دونالد 
ترامپ است. حسين دهقان وزير دفاع ايران ماه 
قبل گفته ب��ود امريكايي ها ب��راي اينكه نه براي 
خودشان و نه براي ديگر كشورها مزاحمت ايجاد 

كنند، بهتر است خليج فارس را ترك كنند و از اين 
منطقه خارج شوند.  منابع امريكايي مي گويند كه 
هرچند قايق تندرو ايراني از فاصله هزار متري به 
ناو يو اس اس ماهان نزديك تر نشده، ولي اين ناو 
آژير خطر خود را به صدا درآورده و مس��ير خود 
را تغيير داده اس��ت. ايان مك كاناهي، سخنگوي 
ناوگان پنجم امريكا در بحرين مي گويد، ناوشكن 
امريكايي براي پرهيز از رويارويي به سوي شناور 

سپاه منور شليك كرده و س��الح هاي خود را در 
حالت شليك قرار داد. ايران هنوز واكنش رسمي 
درباره صحت و سقم اين گزارش نشان نداده ولي 
اين براي چندمين بار اس��ت كه بين شناورهاي 
ايراني و امريكايي در خليج ف��ارس رويارويي رخ 
مي دهد. م��اه ژانويه 2017 ني��ز منابع امريكايي 
گزارش كردند كه ناو امريكايي يو اس اس ماهان، 
هنگام نزديك ش��دن چه��ار قايق تندرو س��پاه 

پاسداران در خليج فارس با شليك اخطار واكنش 
نش��ان داده ب��ود.  دونالد ترام��پ رئيس جمهور 
امريكا در س��پتامبر 2016 در جريان رقابت هاي 
انتخاباتي در يك تجمع انتخاباتي در »پنساكوال« 
در ايالت فلوري��دا گفته بود در ص��ورت پيروزي 
نيروهاي نظامي امريكا چنان تقويت خواهند شد 
كه هيچ كشوري جرئت ش��وخي كردن با آنها را 
نخواهد داش��ت. رئيس جمهور امريكا گفته بود: 
»درباره ايران، زماني كه آنها بخواهند با قايق هاي 
كوچك خود دور ناوشكن هاي زيباي ما بچرخند 
و حركاتي نسبت به مردم ما انجام دهند كه نبايد 
به آنها چنين اجازه اي داده مي شد، به آنها شليك 
كرده و از )اين( آب ها بيرون انداخته خواهند شد« 
جمعيت حاضر در س��الن يكصدا فرياد زدند: به 
آنها شليك كنيد.  همان زمان هيالري كلينتون 
رقيب انتخاباتي ترامپ گفته بود كه او جنگ به راه 
خواهد انداخت: »ترامپ مي گويد كه اگر نفرات 
نظامي يك كشور ديگر براي نظاميان ما مزاحمت 
ايجاد كنند، نه اينكه به س��وي آنه��ا تيراندازي 
كرده باش��ند بلكه فقط به خاطر مزاحت، آنها را 
در هم��ان داخل آب منفجر مي كن��د. به همين 
سادگي هم او باعث شروع جنگ مي شود. اين هم 
يك دليل ديگر براي اينكه مشخص شود اهميت 
اين انتخابات بيش از هر انتخابات ديگري در طول 

زندگي ماست.«

همزمان با باال گرفتن تنش با كره ش�مالي، امريكا 
استقرار سامانه دفاع ضد موشكي تاد در كره جنوبي 
را آغاز كرده است. استقرار اين سامانه مناقشه برانگيز 
ناخش�نودي چين و روس�يه را ب�ه هم�راه دارد. 
در ش��رايطي كه روس��يه و چين مخالفت خود را با 
استقرار سامانه پيشرفته موشكي »تاد« در خاك كره 
جنوبي اعالم كرده اند اما امري��كا بدون توجه به اين 
مسئله قصد دارد اين سامانه را اجرايي كند. به گزارش 
وزارت دفاع كره جنوبي، اولين كانتينر حامل قطعات 
اين س��امانه وارد منطقه اي در استان گيونگ سانگ 
شده است. قرار است سامانه تاد تا پايان سال 2017 

به مرحله بهره برداري برسد. به گزارش بي بي سي، 
سامانه تاد قادر به دفاع در برابر موشك هاي كوتاه و 
ميان برد است و مي تواند اين موش��ك ها را خارج از 
جو زمين نيز منهدم سازد. هنگام ورود تجهيزات تاد 
به استان سئونگجوو در جنوب كره جنوبي، چند صد 
نفر در مخالفت با استقرار اين شبكه موشكي دست به 
تظاهرات زدند و در درگيري با پليس، 10نفر زخمي 
شدند. دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا در بحبوحه 
تنش ها با كره شمالي وعده داده بود كه اين سامانه ضد 
موشكي را تا پايان ماه آوريل در كره جنوبي مستقر 
خواهد كرد. علت استقرار اين سامانه در راستاي مقابله 

با آزمايش هاي موشكي و هسته اي كره شمالي عنوان 
شده بود و اين درحالي است كه پيونگ يانگ همواره 
گفته است برنامه موشكي اتمي خود را ادامه مي دهد و 
نسبت به حمله پيشگيرانه و تبديل امريكا به خاكستر 
هشدار داده بود. از س��وي ديگر چين كه متحد كره 
شمالي است، نيروهاي نظامي خود را در مرز اين كشور 
در حال آماده باش قرار داده است. چين استقرار سامانه 
تاد را تهديدي براي مصالح امنيتي خود تلقي مي كند، 
چرا كه استقرار سامانه هشداردهنده فراگير تاد توان 
بالقوه موشكي چين را نيز هدف گرفته و استراتژي اين 
كشور براي حمالت نظامي عليه نيروهاي رزمي امريكا 

در اقيانوس آرام را تضعيف مي كند. همچنين روسيه 
هم در كنار چين نيروي نظامي به مرزهاي كره شمالي 
فرستاده و در حالت آماده باش قرار داده است. روزنامه 
انگليسي اكسپرس هم روز چهارشنبه در گزارشي 
نوشت، همزمان با شروع اس��تقرار سامانه دفاع ضد 
موشكي تاد رزمايش هاي مشترك امريكا، ژاپن و كره 
جنوبي در شبه جزيره كره برگزار مي شود كه ممكن 
است كره ش��مالي را به اقدام متقابل تحريك كند. 
پيونگ يانگ هش��دار داده است استقرار اين سامانه 
مي تواند را  تنش ها در منطقه تشديد كند و نسبت به 

استقرار آن هشدار داده است. 
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   هشدار سازمان ملل درباره وضعيت بحراني يمن
دبيركل سازمان ملل در كنفرانس كشورهاي اهداكننده كمك مالي به يمن 
نسبت به بحراني تر شدن اوضاع اين كشور هشدار داد. حدود دو سوم جمعيت 
يمن از دسترسي به غذاي كافي محروم هستند روز سه شنبه )25 آوريل/ 5 
ارديبهشت( نمايندگان 50 كشور جهان در كنفرانس كشورهاي اهداكننده 
كمك مالي به يمن در ژنو گرد آمدند. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، 
در اين كنفرانس ابراز اميدواري كرد كه كش��ورهاي كمك كننده در سال 
جاري ميالدي 2 ميليارد و 100 ميليون دالر براي ياري رس��اندن به مردم 
يمن اختصاص دهند. . به گزارش دويچه وله، مطابق گزارش هاي سازمان 
ملل متحد، در حدود دو سال گذشته و در جريان جنگ داخلي يمن، به طور 
ميانگين هر ماه 100 نفر در اين كش��ور جان خود را از دست داده اند. گفته 
مي شود نزديك به 1۹ ميليون نفر كه حدود دو سوم كل جمعيت يمن را شامل 
مي شوند محتاج كمك هاي انسان دوستانه و مواد غذايي هستند و صدها هزار 

نفر به خاطر سوءتغذيه در معرض خطر مرگ يا معلول شدن قرار دارند. 
-------------------------------------------------------------

   هشدار مسكو درباره درگيري مرزي با ناتو
يك مقام روسي اعالم كرد كه سازمان ناتو عمليات هاي نظارتي در مرزهاي 
روسيه را بيشتر مي كند. به گزارش اسپوتنيك . والري گراسيموف  ژنرال روسي 
گفت كه بنابر گزارش شبكه خبري اسپوتنيك، در جريان دو سال گذشته 
شمار رزمايش هاي ناتو در شرق اروپا بيشتر شده و تا دو  برابر افزايش يافته 
است. اين مقام روسي گفت كه اجرايي شدن اين برنامه ها باعث مي شود كه 

توازن قدرت در منطقه به هم بخورد و افزايش حوادث نظامي را رقم بزند. 
-------------------------------------------------------------
   تصويب احداث 10 هزار واحد مسكوني جديد در قدس اشغالي

وزارت مسكن رژيم صهيونيستي و ش��هرداري قدس اشغالي طرحي را 
به منظور ساخت 10 هزار واحد مسكوني جديد براي يهوديان در اراضي 
فرودگاه قدس و قلنديا در شمال غرب قدس اشغالي به تصويب رساندند. 
به گزارش شبكه 10 تلويزيون رژيم صهيونيستي، اين واحدها در نزديكي 
منازل فلسطينيان احداث مي شود و قرار بود طي سال هاي گذشته به اجرا 
درآيد اما مخالفت دولت سابق امريكا مانع از آن شده بود. به گزارش مركز 
اطالع رساني فلسطين، كابينه دولت رژيم صهيونيستي اواخر ماه مارس 
گذشته ساخت يك شهرك صهيونيست نشين جديد را براي يهوديان به 
جاي شهرك تخليه شده  عمونا و مصادره ده ها هكتار از اراضي فلسطينيان 

در رام اهلل به منظور احداث اين شهرك به تصويب رساند. 
-------------------------------------------------------------

   حماس به زودي رئيس جديد معرفي مي كند
به نوشته روزنامه مستقل رأي اليوم، يك منبع جنبش حماس اعالم كرد 
كه اين جنبش روز دوشنبه اول ماه مه در دوحه پايتخت قطر سند سياسي 
جديد خود مبني بر اعالم اسماعيل هنيه، نايب رئيس دفتر سياسي جنبش 
حماس به عنوان رئيس جديد دفتر سياسي را اعالم مي كند. اين منبع افزود 
كه حماس انتخاباتش را در سطوح نوار غزه، كرانه باختري، زندان ها و خارج از 

آن انجام داده اما هنوز تعيين رئيس دفتر سياسي را حتمي نكرده است. 

سفير پيشين آلمان:
اسرائيلگامبهگاممنزويترميشود

سفير پيشين آلمان در رژيم صهيونيستي با انتقاد از اقدام نخست وزير رژيم 
صهيونيستي مبني بر لغو ديدار با وزير خارجه اين كشور گفت كه نتانياهو با 
اين سياست ها در جهان منزوي مي شود و در عرصه جهاني دوستي ندارد. 
به گزارش فارس، »بنيامين نتانياهو« نخست وزير اسرائيل ديدار روز گذشته 
خود را با »زيگم��ار گابريل« وزير خارجه آلمان لغو ك��رد. اين اقدام از ديد 
منتقدان امكان بروز تنش هاي جديد را تشديد كرده است. »رودولف درسلر« 
سفير پيشين آلمان در اسرائيل در اين مورد به شبكه خبري دويچه وله گفت 
اين موضوع بيش از آن حساس است كه بتوان توصيف كرد و افزود: »من 
مي توانم درك كنم كه گابريل تصور نمي كرد كه نتانياهو به چنين ابزاري 
متوسل شود، البته چنين واكنشي هم قابل قابل تصور نبود. نتانياهو دير يا زود 
متوجه خواهد شد كه اتحاديه اروپا هم به اقدام او واكنش نشان خواهد داد.« 
درسلر گفت: »دولت اسرائيل با سياست شهرك سازي گام به گام در جامعه 
جهاني منزوي مي شود. كشورهاي دموكراتيك بيشتري در غرب و شرق از 
اسرائيل فاصله مي گيرند و تالش نمي كنند تا با اسرائيل وارد مذاكره نشوند 
چرا كه نمي خواهند چنين تنش هايي به وجود آيد.« وي به خشم نتانياهو 
از اقدام »شارل ميشل« نخست وزير بلژيك در زمينه مذاكره با يك سازمان 
منتقد دولت تل آويو اشاره كرد و گفت: »ما در برابر اسرائيل هستيم و اين به 

اسرائيل لطمه مي زند و معضلي است كه ما به آن دچار شده ايم.« 

عقبنشينيترامپازساختديوارمكزيك
دونال�د ترام�پ، رئيس جمه�ور امريكا كه س�اخت دي�وار حائل 
ميان امريكا و مكزيك را ش�عار اصل�ي خود ق�رار داده بود گفته 
براي جلوگي�ري از تعطيل ش�دن دول�ت فعاًل درخواس�ت منابع 
مالي براي س�اخت اين دي�وار را از اليحه بودجه خ�ارج مي كند. 
ترامپ ضمن تأكيد دوباره بر وعده انتخاباتي خود، گفته در روزهاي آينده 
براي تأمين منابع نقدي احداث اين ديوار تالش خواهد كرد. به گزارش بي بي 
سي، همزمان كليان كانوي، از مشاوران ارشد ترامپ گفته براي تسهيل در 
جريان رسيدگي و تصويب بودجه دولت كه هم اكنون در كنگره است، فعاًل 
بخش تأمين منابع ساخت اين ديوار از اليحه خارج مي شود. ساخت ديوار 
حائل ميان امريكا و مكزيك كه هزينه هايش هم به پاي مكزيك نوش��ته 
خواهد ش��د يكي از اصلي ترين وعده هاي انتخاباتي دونال��د ترامپ بود. 
دموكرات ها كه اقليت را در كنگره امريكا دارند تهديد كرده بودند كه اگر در 
اليحه هزينه هاي جاري دولت ماده تأمين منابع ساخت اين ديوار گنجانده 
شده باشد آن را بلوكه مي كنند؛ اقدامي كه مي تواند به توقف دسترسي دولت 
به بودجه جاري و در نتيجه به تعطيلي دولت بينجامد. با وجود اين، ترامپ در 

توئيتي جديد دوباره تاكيد كرده كه اين ديوار را خواهد ساخت. 

دكترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

آغاز استقرار سامانه »تاد« همزمان با تشديد بحران كره
  خبر

تحركجديدروسيبهديپلماسيسوريه
سفر وزراي خارجه قطر و عربستان به مسكو، نماينده پوتين در تهران

 تغيير مسير اوبامايي ترامپ در خليج فارس
ناو امريكايي با تغيير جهت از مقابل قايق ايراني دور شد

التهابوعدههايانتخاباتيترامپ
درشبهجزيرهكره

دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا دو سه هفته قبل بود كه در مصاحبه با 
رسانه ها از حل مشكل كره شمالي حتي بدون همكاري چين گفته بود و 
از آن زمان بود كه تنش در شبه  جزيره كره به شكل بي سابقه  و خطرناكي 
افزايش يافت. تحليل ها آن موقع به طور عمده بر مح��ور ديدار ترامپ با 
شي جين پينگ بود كه ترامپ يك روز قبل از ديدار خود اين حرف را زد تا 
در مذاكره با همتاي چيني اش اهرم فشاري در دست داشته باشد. به عبارت 
ديگر، تلقي تحليلگران اين بود كه ترامپ با توجه به خط و نشان هايش در 
برابر چين و اهميت ويژه منازعه اقتصادي با اين كشور، تنها مي خواهد از 
موضوع كره شمالي براي چانه زني با پينگ استفاده كند و در واقعيت امر 
برنامه جدي براي كره شمالي ندارد اما اتفاقات روزهاي اخير نشان داده كه 
اين دست  تحليل ها چندان واقعيتي ندارد و حاال ترامپ شبه  جزيره كره و 
شايد فراتر از آن را به پرتگاه جنگي جديد سوق مي دهد. ترامپ براي آنكه 
نشان بدهد وعده اش يك مانور سياسي در برابر همتاي چيني اش نبوده و به 
صورت جدي قصد مواجهه با كره شمالي را دارد، دو نوع برخورد با اين كشور 
را در همين مدت كوتاه در دستور كار قرار داده است؛ نوع اول برگزاري دو 
رزمايش مشترك با ژاپن در كمتر از يك هفته است كه در نوع خود بي سابقه 
بوده و دوم اعزام ناوگروه تهاجمي به همراه ناو هواپيمابر يو اس اس كارل 
وينسون به آب هاي ش��به جزيره كره و بعد هم لنگر انداختن زيردريايي 
هسته اي ميشيگان مجهز به موشك هاي هدايت شونده در بندر بوسان كره 
جنوبي بوده است. حاال ترامپ با استقرار سامانه موشكي تاد قطعه ديگري 
از پازل مورد نظرش در شبه جزيره كره و تنش موجود آن را نصب مي كند 
تا مكمل آن دو نوع برخوردش با كره شمالي باشد. به عبارتي ديگر، ترامپ 
سعي مي كند تا در مقابل كره شمالي و حتي چين و روسيه نشان بدهد كه 
در تنش موجود و هر نوع درگيري و جنگ احتمالي تنها نيست و مي تواند 
روي حمايت و همكاري نزديك كشورهايي مثل ژاپن و كره جنوبي حساب 
كند و از سوي ديگر، حاضر است براي ورود به جنگ از تمام امكانات نظامي 
خود استفاده كند و به قولي با مشت آهنين سراغ كره شمالي برود. اين سطح 
از تحرك به ش��دت تنش زاي ترامپ چيزي نيست كه از ديد قدرت هاي 
ديگر و به خصوص چين و روسيه مخفي بماند و موجب نگراني آنها نشود. 
خبرگزاري اسپوتنيك روسيه خبر از تشكيل يك مجموعه نظامي 100 هزار 
نفري در ارتش چين داده كه در هر صورت آماده ورود به جنگ باشند. به نظر 
مي رسد اين مجموعه جداي از آن 150 تا 160 هزار نفري باشد كه پكن بعد 
از آن مصاحبه رسانه اي ترامپ به مرز مشتركش با كره شمالي فرستاده است. 
پكن به اين نحو آرايش نظامي يك نيروي چند صد هزار نفري را براي هر گونه 
جنگ احتمالي در شبه جزيره كره آماده كرده كه مي توان درگيري اين نيرو با 
هر نيروي تهاجمي به شبه  جزيره را هم در نظر گرفت. يك ضلع ديگر مناقشه 
در كره شمالي روسيه است كه در بخش شمالي كره شمالي مرز مشترك با 
اين كشور دارد كه با وجود كوچكي اين مرز، هر نوع جنگ در شبه  جزيره را 
خطري مستقيم براي مناطق شرقي خود مي داند. خبرهايي از اعزام يگان هاي 
ارتش سوريه به اين منطقه و مرز با كره شمالي منتشر شده بود اما آلكساندر 
گورديف، سخنگوي ارتش روس��يه در حوزه نظامي شرق، اعزام واحدهاي 
نظامي ارتش به مرز با كره ش��مالي را تكذيب كرده و در مورد فيلم منتشر 
شده هم مدعي شده اين فيلم در شبكه هاي اجتماعي مربوط به مانورهاي 
برنامه ريزي بوده و حتي گفته كه ادوات نمايش داده شده در اين فيلم در حال 
بازگشت از مانوري در يك منطقه ديگر هستند. با وجود اين ادعا، بايد گفت كه 
مسكو با توجه به تنش هاي فزاينده در شبه  جزيره كره طبيعي است كه نيروي 
نظامي خود در مرز با كره شمالي را تقويت كند و سخنان افرادي مثل گورديف 
يا فرانتس كلينتسويچ، معاون رئيس كميته دفاعي در مجلس علياي روسيه، 
فقط يك مانور سياسي است تا مسكو به صورت مستقيم شركتي در تنش كره 
شمالي نداشته باشد. حاال امريكا با استقرار سامانه تاد حلقه مهمي از برنامه 
تهاجمي خود به كره شمالي را كامل مي كند و اين كار در حالي است كه حتي 
مخبر سازمان ملل در امور حقوق بشر كره شمالي هم از تحرك تنش آفرين 
ترامپ ترسيده و در بيانيه خود بر اين نكته تأكيد مي كند كه »زماني كه الزم 
است جامعه بين الملل براي حفاظت از مردم كره شمالي متحد بشوند، شاهد 
هستيم لفاظي ها درباره رويارويي مسلحانه اوج گرفته« و نسبت به اين وضعيت 
هشدار مي دهد. در هر صورت، ترامپ براي اينكه نشان بدهد در حرف خود 
مصمم است با فرستادن ناوهاي تهاجمي، زيردريايي اتمي و استقرار سامانه 
تاد در كره جنوبي، هر نوع تحرك نظامي را در پيش گرفته تا شبه  جزيره كره 
روزهاي بي سابقه اي از التهاب را تجربه كند كه از جنگ كره در 67 سال قبل 
تا كنون سابقه نداشته است. اين وضعيت از تنش و التهاب تا آن حد است كه 
ناظران را نگران جنگي ديگر در شبه  جزيره كرده؛ جنگي كه به نظر مي رسد 

چيني ها و روس ها آماده رويارويي با آن هستند. 

 رئيس جمهور امريكا 
لحن نرم نامه وزير خارجه خود را تند كرده است
اختالفداخلدولتترامپبرسربرجام

توافق هس�ته اي ايران و 1+5 و نحوه برخورد با آن ب�ه يكي از موارد 
اختالفي بين دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا و وزارت خارجه اين 
كشور تبديل شده است. روزنامه وال استريت ژورنال ديروز در گزارشي 
فاش كرد كه به دستور ترامپ، وزارت خارجه نامه شديد اللحن تري را 
در مورد عملكرد ايران در چارچوب برجام به كنگره ارسال كرده است. 
به گزارش »جوان«، در شرايطي كه دونالد ترامپ با متهم كردن ايران به 
نقض روح برجام سعي دارد فشارها  را افزايش دهد اما گزارش ها حاكي 
از اين است كه بين ترامپ و مقامات وزارت خارجه امريكا بر سر نحوه 
مقابله با برجام اختالف نظرهايي وج��ود دارد. روزنامه امريكايي »وال 
استريت ژورنال« روز چهارشنبه به نقل از يك مقام كاخ سفيد نوشت 
كه دونالد ترامپ به وزارت خارجه دستور داد تا پيش نويس نامه خود 
به كنگره امريكا در مورد رويكرد ايران نس��بت به برجام را تغيير دهد 
و لحن تندتر و هش��دارآميزتري را به كار بندد. به گفته اين مقام كاخ 
سفيد، پيش  نويس نامه وزارت خارجه به كنگره امريكا كه براي تأييد 
به كاخ سفيد ارسال شده بود بيش از اندازه ماليم بود زيرا فعاليت هاي 
بي ثبات س��از ايران در خاورميان��ه و حمايت اين كش��ور از گروه هاي 
تروريستي منطقه را ناديده مي گرفت. بر اس��اس اين گزارش، ترامپ 
شخصاً در اين مورد مداخله كرد و دس��تور تجديد نظر در متن اوليه را 
داد.  اين روزنامه گزارش داد وزارت خارجه امريكا در پيش نويس اولين 
گزارش ۹0 روزه خود در مورد روند اجراي برجام كه هفته گذش��ته به 
كنگره ارسال شد، تنها از پايبندي ايران به مفاد برجام سخن گفته بود 
اما ترامپ پس از قرائت پيش  نويس گزارش با انتقاد از لحن ماليم آن 
ش��خصاً به اين وزارتخانه دستور داد در نس��خه نهايي گزارش خود با 
برجسته س��ازي فعاليت هاي ايران در منطقه، موضع تندتري در قبال 
اين كشور اتخاذ كند. به همين دليل، در نسخه نهايي اين نامه از ايران 

به عنوان »حامي دولتي تروريسم« نام برده شد. 
پس از اعالم پايبندي اي��ران به اجراي برجام از س��وي وزارت خارجه 
امريكا، دونالد ترامپ ضمن وحشتناك خواندن برجام گفت كه ايران به 
روح برجام پايبند نبوده  است، اين توافق  هسته اي نبايد امضا مي شد و 
هم اكنون واشنگتن با دقت جزئيات اين توافق با ايران را بررسي مي كند 
و در آينده اي نزديك نظر نهايي دولت اعالم خواهد ش��د. ترامپ حتي 
مدعي ش��د كه امكان خروج امريكا از برجام وجود دارد. اين درحالي 
است كه مقام هاي ارشد امريكا گفته اند در حال حاضر قصد نقض اين 
توافق و عدم اجراي تعهدات خود را ندارند.  توافق هسته اي پس از ماه ها 
مذاكره بين نمايندگان ايران و قدرت هاي جهاني از جمله گفت وگوي 
مستقيم ايران و امريكا سرانجام در ژوئيه سال 2015 به دست آمد و از 
ژانويه 2016 جنبه اجرايي يافت. اين توافقنامه باعث لغو تحريم هاي 
بين المللي و تعليق تحريم هاي هسته اي امريكا عليه ايران شد. ترامپ در 
كارزار انتخاباتي نيز بارها تأكيد كرد اين توافق، بدترين توافقي است كه 
تاكنون امريكا آن را پذيرفته و وعده داد به محض ورود به كاخ سفيد آن 
را پاره خواهد كرد. ترامپ پس از ورود به كاخ سفيد اعالم كرد كه ايران از 
اين پس تحت نظارت شديد خواهد بود و تحريم هاي جديدي عليه اين 
كشور به بهانه برنامه موشكي بالستيك وضع خواهد كرد اما از آن زمان، 
كابينه ترامپ در مورد ايران س��كوت اختيار كرده بودند، در هفته هاي 
اخير لفاظي هاي تيم ترامپ عليه ايران بار ديگر تش��ديد شده است و 
آنها از نقض روح برجام سخن مي گويند تا به اين بهانه همچنان دامنه 
فشارها و تحريم ها عليه ايران را حفظ كنند تا اينكه گامي در جهت لغو 
آن بردارند. نشريه »نيويورك پست« روز چهارشنبه در گزارشي ضمن 
انتقاد از اقدامات دولت باراك اوباما در امضاي توافق هسته اي با ايران 
نوش��ت: »دولت ترامپ شايد نتواند توافق هس��ته اي با ايران را آنگونه 
كه متعهد شده اس��ت پاره كند اما به دقت در حال بررسي اقداماتي از 
سوي ايران در خاورميانه است كه موقعيت استراتژيك امريكا و امنيت 

متحدانش در منطقه را زير سؤال مي برند.«
امريكا هنوز به تعهدات برجامي پايبند است به رغم لفاظي هاي مقامات 
واشنگتن درباره احتمال خروج امريكا از برجام و افزايش فشارها عليه ايران 
اما مقامات مذاكره كننده هسته اي ايران مي گويند امريكا هنوز به تعهدات 
برجامي خود پايبند است. سيدعباس عراقچي، معاون حقوقي و بين المللي 
وزير خارجه ايران سه شنبه شب پس از نشست كميسيون مشترك برجام 
در وين اعالم كرد كه همه  طرف هاي حاضر در نشست بر اجراي تعهدات 
خود تأكيد كرده اند. عراقچي درباره موضع امريكا در نشست وين گفت: 
»طرف امريكايي به عنوان موضع رسمي گفت كه درحال ارزيابي برجام 

است اما در طول اين ارزيابي كماكان به تعهدات خود پايبند هستند.«


