
  گزارش  يك در بحبوحه افزايش 
تنش ه�ا ب���راي 
برگزاري همه پرسي جدايي اقليم كردستان عراق، 
نمايندگان پارلمان اين كشور طي يك رأي گيري 
با برگزاري همه پرسي استقالل كردستان مخالفت 
كردند. اين  رأي گيري در اصل مشروعيت زدايي 
از نتيجه همه پرس�ي جدايي كردستان از عراق 
است. همزمان ارتش عراق براي مقابله با هر نوع 
درگيري با نيروهاي پيش�مرگه مواضع خود در 
مرزه�اي اربي�ل را تقوي�ت ك�رده اس�ت. 
در شرايطي كه كردستان عراق خود را براي برگزاري 
همه پرسي استقالل در 25 سپتامبر آماده مي كند، 
موج مخالفت هاي داخلي با اين مسئله باال گرفته 
است. پس از آنكه نخس��ت وزير عراق اعالم كرد به 
نتايج همه پرسي استقالل كردستان پايبند نخواهد 
ماند، پارلمان اين كشور نيز مخالفت خود را با اين 
همه پرس��ي اعالم كرد. به گزارش شبكه السومريه 
نيوز، نمايندگان پارلمان عراق روز سه شنبه با اكثريت 
آرا به برگزاري همه پرسي جدايي اقليم كردستان از 
اين كش��ور رأي منفي دادند. نمايندگان پارلمان 
عراق همچنين حيدر العبادي، نخس��ت وزير اين 
كشور را به اتخاذ تمامي تدابير الزم براي محافظت 
از يكپارچگي كشور و آغاز گفت و گوي جدي براي 
پايان دادن به مشكالت موجود ميان دولت مركزي 
و اقليم كردس��تان ملزم كردن��د. نمايندگان كرد 
در پارلمان عراق در اعتراض به رأي گيري بر س��ر 
برگزاري همه پرسي اقليم كردستان، پيش از اخذ 

رأي صحن علن��ي پارلمان را ت��رك كردند. عاليه 
نصيف، نماينده پارلمان عراق هم خواستار برگزاري 
تظاهرات ميليوني براي تأكيد بر وحدت و يكپارچگي 
سرزميني عراق و مخالفت با همه پرسي جدايي طلبي 
اقليم كردستان اين كشور شد. اين نماينده پارلمان 
با حمله ش��ديد به مس��عود بارزاني، رئيس اقليم 
كردستان گفت: »روز همه پرسي جدايي طلبي در 
اقليم كردستان عراق، روز سقوط »ديكتاتور« اربيل 
و آزادي كردها از شديدترين باندي خواهد بود كه 
»با آتش و آهن بر اين اقليم حمكراني كرده است.«  
حيدر العبادي و ديگر مقام هاي بلندپايه عراق بارها 
گفته اند كه همه پرسي كردس��تان قانون اساسي 

عراق را نقض مي كند اما بارزاني بدون توجه به اين 
هشدارها گفته كه همه پرسي استقالل در موعد مقرر 
برگزار خواهد شد. اصرار بارزاني براي جدايي از عراق، 
درحالي است كه كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي 
مخالفت خود را با اين مسئله ابراز كرده اند. تركيه 
كه بيشترين تعداد كردها را در خود جاي داده است، 
مخالف سرسخت استقالل كردس��تان است و در 
روزهاي اخير مقامات آنكارا هشدار داده اند كردستان 

مستقل را به رسميت نمي شناسند. 
مخالفت احزاب كركوك 

عالوه ب��ر پارلمان عراق، برخي اح��زاب در مناطق 
كردنشين نيز مخالفت خود را با برگزاري همه پرسي 

استقالل اعالم كردند. عرب هاي كركوك نيز مانند 
احزاب تركماني  از اربيل خواستند كه در برگزاري 
همه پرسي جدايي در اين استان تجديد نظر كند، 
زيرا اين امر، امنيت و ثبات و همزيستي مسالمت آميز 
ميان اقوام مختلف در اين استان را تهديد مي كند. به 
گزارش شبكه »روداو«، اسماعيل الحديدي از رهبران 
شوراي عربي در استان كركوك روز سه شنبه گفت: 
»از رياست منطقه كردستان و دولت اين منطقه و 
تمامي رهبران سياسي و حزبي كرد مي خواهيم تا 
كركوك را مشمول برگزاري اين همه پرسي نكنند. 
اين درخواست به منظور حفظ امنيت و ثبات در اين 
استان و همزيستي برادرانه اصيل عرب ها، تركمان ها، 
كردها، كلداني ها و آش��وري ها صورت مي گيرد.« 
مخالفت احزاب كركوك با اين همه پرسي درحالي 
است كه بارزاني پيش��تر گفته بود با هر شخص يا 
حزبي كه با اين همه پرسي مخالفت كند، برخورد 
تندي خواهد داشت. همزمان يك منبع محلي در 
استان كركوك از ورود رئيس اقليم كردستان عراق 
به اين اس��تان خبر داد. به گزارش شبكه سومريه 
نيوز، بارزاني روز سه شنبه وارد استان كركوك شد 
و با نجم الدين كريم، استاندار كركوك و تعدادي از 
اعضاي شوراي استانداري و مسئوالن احزاب سياسي 
اين استان ديدار و درباره برخي موضوعات از جمله 
همه پرسي و مسائل امنيتي و سياسي گفت وگو كرد. 
اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، افزود: »اين 
سفر از اين جهت داراي اهميت است كه در راستاي 
بحث و بررسي شرايط استان همزمان با نزديك شدن 

به زمان اجراي همه پرسي استقالل انجام شد.« 
تقويت ارتش در مرزهاي اربيل 

در پي نزديك ش��دن به زمان همه پرسي كردستان، 
يك منبع نظامي در عراق ديروز اعالم كرد كه نيروهاي 
ارتش ب��راي مقابله با هرگونه درگي��ري احتمالي با 
نيروهاي پيش��مرگه در كركوك، حض��ور خود در 
طول مرزهاي اربيل را تقوي��ت كرده اند. به گزارش 
روزنام��ه »القدس العربي«، اين منب��ع گفت: »اوامر 
نظامي دريافت كرده اي��م مبني بر اينكه براي مقابله 
با هرگونه فعالي��ت نظامي يا درگيري ب��ا نيروهاي 
پيش��مرگه كرد، تدابير احتياطي و پيشگيرانه الزم 
را اتخاذ كنيم و س��طح آماده ب��اش نيروهاي مان را 
باال ببريم.« منبع مذكور در عين ح��ال تأكيد كرد: 
»احتمال دارد عمليات آزادس��ازي حويجه با آزادي 
كامل اس��تان كركوك و بازگردان��دن كنترل آن به 
دولت مركزي به اتمام برس��د.«  اس��تان كركوك به 
دليل داش��تن منابع نفت و گاز مورد مناقشه بغداد 
با  اقليم كردستان اس��ت و نيروهاي كرد بخش هاي 
زيادي از اين منطقه را پس از آزادي از دست داعش در 
كنترل خودشان دارند و تاكنون از تحويل اين مناطق 
به دولت مركزي خودداري كرده اند، بنابراين احتمال 
دارد درگيري هايي بين نيروهاي عراقي با كردها بر سر 
تسلط بر اين استان ايجاد شود. بارزاني چند روز پيش 
در سخناني مدعي شده بود با كساني كه بخواهند با زور 

اسلحه بر سر كركوك بجنگند، مقابله خواهد كرد. 

ظاهراًاستراتژيكهرئيسجمهورامريكاازچند
ماهقبلسفارشتهيهآنرابهچندنهادمرتبط
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تهاجميتريدرقب�الاي�راندرپيشبگيرد.
به گزارش »جوان« دولت امري��كا قصد دارد براي 
مش��روعيت زدايي از برجام، س��طح تنش با ايران 
را افزايش دهد. اين تحليل را اس��تراتژي جديدي 
منعكس مي كند كه اين هفته تهيه ش��ده و براي 
تأييد، روي ميز دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا 
قرار گرفته اس��ت. ترامپ چند ماه قبل مقام هاي 
مرتبط با سياست خارجي امريكا را مأمور كرده بود 
استراتژي جديدي براي نحوه برخورد با ايران تدوين 
كنند و حاال، رويترز از قول شش مقام مي گويد كه 
جيمز ماتيس وزير دفاع، ركس تيلرسون وزير امور 
خارجه، هربرت مك مس��تر مش��اور امنيت ملي و 
دو مقام ديگر امريكايي اين ط��رح را آماده كرده و 
براي تأييد، روي ميز ترامپ گذاشته اند. اين شش 
مقام كه نامشان فاش نشده مي گويند طرح جديد 
هنوز به تأييد ترامپ نرسيده ولي او به احتمال زياد 
آن را تأييد مي كند و تا قبل از پايان سپتامبر )كمتر 
از س��ه هفته ديگر( هم جزئيات آن منتشر خواهد 
شد. اين طرح در نشست شوراي امنيت ملي در روز 
جمعه هفته گذشته به ترامپ ارائه شده است. تمام 
منابعي كه اين خبر را داده اند »از پيش نويس اين 
طرح اطالع داشته اند« و خواسته اند نامشان فاش 
نشود، چون به گفته آنها »دونالد ترامپ هنوز درباره 
اين طرح اقدامي نكرده است.« خالصه اين طرح، 
تهاجمي تر ش��دن رويكرد امريكا در برابر ايران در 

چند حوزه مختلف است كه بالقوه سطح تنش بين 
دو طرف را افزايش مي ده��د؛ موضوعي كه از نظر 
كاخ سفيد مي تواند مش��روعيت توافق هسته اي با 
ايران را به چالش بكشد. استفن والت نظريه پرداز 
امريكايي روز گذشته در يادداشتي كه همزمان شده 
با علني شدن بخش هايي از استراتژي ترامپ، نوشت 
كه مقام هاي دولت امريكا از جمله نيكي هيلي براي 
»مشروعيت زدايي از برجام« مي كوشند تا از اين 
طريق، »ايران و ديگر طرف هاي توافق« را متقاعد 
كنند » با مذاكرات مج��دد براي تجديدنظر در آن 
و اعمال محدوديت هاي جدي��د موافقت كنند.« 
استفن والت در فارين پاليسي نوشته است: »هيلي 
ديدگاه هاي معمول نئومحافظه كاران درباره بي ثبات 
كردن منطقه توسط ايران را تكرار مي كند در حالي 

كه اين بحث اصالً بخشي از توافق نبوده است.«

فرمان آتش در خليج فارس
يك مقام امريكايي ك��ه نامش فاش نش��ده درباره 
استراتژي جديد به رويترز مي گويد: »من آن را يك 
استراتژي گس��ترده مقابل دامنه اي از فعاليت هاي 
»Malign«  ايران مي نامم، از جمله فعاليت هاي 
مالي، حمايت از تروريسم، بي ثبات سازي در منطقه 
به خصوص در س��وريه، عراق و يمن.« بخشي از اين 
طرح مربوط مي ش��ود به رويارويي امريكا با ايران در 
خليج فارس. سه منبع اطالعاتي به رويترز گفته اند 
كه طرح تهيه شده به نيروي دريايي امريكا اختيارات 
بيشتري براي برخورد با قايق هاي تندرو سپاه پاسداران 
مي دهد. تاكنون در چندين مورد ناوهاي امريكايي به 
قايق هاي تندرو سپاه پاسداران در تنگه هرمز اخطار 
شفاهي داده يا مجبور به ش��ليك اخطار شده اند. با 
تصويب اين طرح اما فرماندهان نيروي دريايي امريكا 

هرگاه كه فكر كنند تجهيزات يا افراد آنها در معرض 
خطر هستند، اجازه گش��ودن آتش دارند. يك مقام 
رسمي كنوني دولت امريكا و متخصص سابق گفته 
اين طرح به قايق هاي رهگير امريكايي اجازه تعقيب 
كشتي هاي ايراني را مي دهد كه براي شورشيان حوثي 
يمن و نيز گروه هاي فلس��طيني در غزه و صحراي 

سيناي مصر محموله ارسال مي كنند. 
اختيارات محدود در سوريه

اين طرح هرچند مدعي رويارويي با اقدامات ايران در 
سوريه و عراق است ولي چنين اختياري را به فرماندهان 
امريكايي در اين دو كشور نداده است. رويترز از قول 
مقام هاي امريكايي نوش��ته كه طرح آماده شده عليه 
ايران، حيط��ه عمل نيروهاي امريكايي در س��وريه و 
عراق عليه نيروه��اي ايراني و مورد حماي��ت ايران را 
بيشتر نمي كند. آنها گفته اند كه هدف اصلي امريكا در 
سوريه و عراق، داعش است و اين اولويت اياالت متحده 
باقي مي ماند. با اين حال، ي��ك منبع ديگر گفته كه 
طرح پيشنهاد شده »حمايت مالي ايران از گروه هاي 
ش��به نظامي، اقدام هاي بي ثبات كننده اين كشور در 
منطقه به خص��وص در عراق و س��وريه و همچنين 
اقدام هايي نظير توسعه بالقوه برنامه هسته اي« و آنچه 
در اين گزارش از آن به عنوان »جاسوسي سايبري« نام 

برده شده را هدف قرار خواهد داد. 
افزايش فشار ها بر ايران

دولت امريكا ب��ه دنبال رويك��رد متفاوتي درباره 
توافق جامع هس��ته اي با ايران اس��ت و بر همين 
اساس، طرح جديد به منظور محدود كردن برنامه 
موشك هاي بالستيك و نيز قطع حمايت تهران از 
گروه هاي شبه نظامي، فشار بر جمهوري اسالمي را 
افزايش مي دهد. پيش نويس اين طرح »تحريم هاي 
شديدتر اقتصادي را در صورت تخلف ايران از توافق 

هسته اي، مد نظر قرار خواهد داد.«
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كشتار مسلمانان ميانمار سرانجام روي ميز شوراي امنيت 
شوراي امنيت باالخره تصميم گرفت درباره ميانمار نشست برگزار كند. 
الشرق االوسط، از قول سازمان ملل نقل كرده كه تعداد 370 هزار پناه جوي 
مسلمان از 25 آگوست تا كنون بعد از به آتش كشيده شدن خانه هايشان و 
حمالت وحشيانه حكومت ميانمار به بنگالدش گريخته اند. رابرت واتكينز 
هماهنگ كننده س��ازمان ملل متحد در بنگالدش گفت: پيش از بحران 
اخير، سازمان هاي غيردولتي در اين منطقه فعاليت مي كردند، اما موج ورود 
آوارگان باعث شد خدمات در محل مختل شود. وي افزود: به نظر مي رسد 
اين موج ورود آوارگان كاهش پيدا نكند. بنابر اين شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد تصميم گرفته است به درخواست انگليس و سوئد، تشكيل نشست 
دهد تا به رغم مقاومت چين درباره اين پرونده گفت وگو كند. لوكاس نف، 
سخنگوي سازمان پزشكان بدون مرز نيز افشا كرد دولت ميانمار با كارشكني 
و عدم صدور مجوز مانع فعاليت هايشان در ايالت راخين كه بيشتر ساكنان 
آن مسلمان هستند، مي شود. »بوريس جانسون« وزير امور خارجه انگليس 
ديروز نسبت به برخورد مقامات ميانمار با مسلمانان روهينگيا انتقاد كرد 
و گفت: بدون شك اين برخورد با مس��لمانان روهينگيا »ننگ« است. در 
نيويورك نيز ديروز مس��لمانان امريكا در اعتراض به كش��تار مسلمانان 

روهينگيا در ميانمار مقابل مقر سازمان ملل در نيويورك تظاهرات كردند
-------------------------------------------------------------

آلمان صادرات تسليحات به تركيه را متوقف مي كند
وزير خارجه آلمان در گفت وگو با يكي از روزنامه هاي اين كشور گفت كه تركيه 
درخواست هاي زيادي براي خريد تسليحات به آلمان داده است اما برلين بيشتر 
آنها را در پي تنش ميان دو كشور متوقف مي كند. به گزارش فارس، »زيگمار 
گابريل« وزير خارجه آلمان در اين مورد ب��ه روزنامه آلماني »هاندلزبالت« 
گفت: »ما همه درخواس��ت هاي بزرگ براي صادرات تسليحات به تركيه را 
متوقف مي كنيم و اين درخواست ها كم هم نيستند.« دولت آلمان از آغاز سال، 

صادرات تسليحاتي به ارزش 25 ميليون يورو به تركيه داشته است. 
-------------------------------------------------------------

كرملين 50 ميگ - 29 به مصر مي فروشد
مشاور همكاري هاي نظامي رئيس جمهوري روسيه گفته است كه مسكو 
قرارداد فروش 50 فروند جنگن��ده »MIG- 29«  را با قاهره امضا كرده و 
صادرات اين جنگنده هم اكنون آغاز شده است. به گزارش تاس، »والديمير 
كوژين« تأكيد كرده كه هم اكنون نيز تعدادي از اين جنگنده ها به مصر 
تحويل شده است كه البته با توجه به حجم قرارداد انتظار مي رود تحويل 

تمام اين جنگنده ها چند سالي طول بكشد. 
-------------------------------------------------------------

پاكستان به دنبال جايگزيني جنگنده هاي روسي با اف - 16
نخست وزير پاكستان گفته در صورتي كه امريكا جنگنده هاي اف - 16 به 
پاكستان تحويل ندهد براي تأمين جنگنده هاي پيشرفته به روسيه و چين 
مراجعه خواهيم كرد. به گزارش روزنامه نواي وقت، »شاهد خاقان عباسي« 
نخس��ت وزير پاكس��تان گفته كه بايد براي تأمين نيازهاي دفاعي خود 
گزينه هاي ديگر غير از امريكا را در نظر بگيريم. شاهد خاقان عباسي دستور 
داد كابينه در يك اجالس فوري كه ديروز انجام شد رويكرد امريكا در منطقه 

بعد از اعالم استراتژي تازه ترامپ براي افغانستان را بررسي كند. 
-------------------------------------------------------------

تظاهرات حمايت از طالبان در كابل
صدها نفر در اعتراض به پخش برگه هاي تبليغاتي »اهانت آميز« از سوي 
نيروهاي بين المللي عليه گروه طالبان، در شمال كابل اقدام به تظاهرات 
كردند. به گزارش بي بي س��ي، پنج روز پيش نيروهاي بين المللي تحت 
فرمان ناتو موسوم به مأموريت حمايت قاطع در افغانستان به دليل پخش 
برگه هاي تبليغاتي كه گفته شده در آن به مقدسات اسالمي توهين شده، 
عذرخواهي كردند، اما معترضاني كه روز سه شنبه شهريور در منطقه قره باغ 
در شمال كابل تظاهرات كردند، گفتند كه اين برگه ها به صورت »قصدي« 
پخش شده و عذرخواهي كافي نيست. تظاهركنندگان پرچم سفيد حمل 
مي كردند كه شبيه پرچم گروه طالبان بود. آنها از دولت افغانستان خواستند 

كه اين موضوع را به صورت »جدي« پيگيري كند. 

هاديمحمدي

امريكابهدنبالگسترشسطحتنشباايران
رويترزجهتگيريهاياستراتژيارائهشدهبهترامپرامنتشركرد   گزارش  2

سفرمحرمانهشخصيتهايكردبهتلآويو
در آستانه همه پرسي جدايي اقليم از عراق، برخي شخصيت هاي كرد با سفر به تل آويو ديدار محرمانه اي 
را با مقامات صهيونيستي داشته اند. به گزارش رسانه ها، اين شخصيت ها تقاضا كرده اند رژيم صهيونيستي 
بكوشد دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا را نيز متقاعد سازد كه از مخالفت با برگزاري همه پرسي دست 
بردارد. يك نماينده زن عضو پارلمان اسرائيل گفت كه چندي پيش شماري از شخصيت هاي كرد عراقي 
به تل آويو آمده و با مقامات مربوطه ديدارهايي داشته اند. آنها از اسرائيل درخواست كردند نه تنها خود 
علناً دست دوستي به سوي كردها دراز كند بلكه با توجه به نفوذي كه در ميان شخصيت هاي درجه اول 
سياسي اياالت متحده دارد، بكوشد نظر مساعد آنها را نيز جلب كند. مايكل اورن يكي از دستياران ارشد 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل در توجيه علت حمايت از همه پرسي اقليم كردستان گفت: »كردها 
يك عامل ثبات هستند و توان بااليي دارند و غرب ستيز يا اسرائيل ستيز نيستند.« اسرائيل حامي اصلي 

استقالل كردهاست و بارها موافقت خود را با اين اقدام اعالم كرده است. 

دريچه

سياست هاي برجامي ترامپ و پاسخ مشكوك
در بياني ساده از رويكردهاي ترامپ در قبال ايران كه برجام را »توافقي 
بد« مي داند و عزم خود را از قبل براي بر هم زدن آن بيان كرده و نشان 
داده، اغلب نخبگان امريكايي به او توصيه مي كنند امكان تحقق شعار 
خود را ندارد و زيان امريكا در اين شعار است. با اينكه در 9 ماه گذشته 
ترامپ چندين بار در تحريم هاي جديد مفاد برجام و به ويژه بند 26 آن 
را زير پا گذاشته، ولي يك نگاه هوشمند به ترامپ توصيه كرده كه يك 
برجام با شاخص هاي ترامپ از طريق قانون جديد كنگره امكانپذير است 
كه هم امتياز هاي امريكايي را براي فشار و تحريم بيشتر بر ايران محقق 
كند و هم از دس��تاوردهاي حداقلي براي ايران بكاه��د. بدين منظور 
ترامپ در مدت 90 روزه خود براي مجبور كردن ايران به تبصره هايي 
كه ترامپ براي بازرسي بيشتر و شديدتر از مراكز نظامي ايران مي خواهد 
يا قواعد شبكه اي جديد در قانون مادر تحريم ها كه در كنگره مصوب 
شده، مي تواند گستره شديد، همه جانبه، نامحدود و بدون سقف زماني 
را از تحريم ها در مورد ايران به اجرا بگذارد و همه مواردي كه با عنوان 

هسته اي و روي كاغذ »تعليق« شده اند را مجدداً احيا كند. 
اين مجموعه هوش��مند از نگاه مقامات امريكاي��ي، امكان برجام هاي 
جديدي براي توان دفاعي - موشكي و قدرت و نفوذ منطقه اي ايران را 
فراهم مي كند و اهرم هاي فشار امريكا روي ايران را نه تنها حفظ مي كند 

بلكه با تضمين بيشتري استمرار و تعميق مي بخشد. 
براي اينكه جمهوري اس��المي واكنش��ي مؤثر در قب��ال نظام جديد 
تحريم هاي امريكايي نداشته باش��د و آن را بپذيرد، چماقي كه قانون 
جديد تحريم هاي كنگره در اختيار ترامپ قرار داده اين اس��ت كه به 
جاي خروج از برجام، ايران را متهم به نقض برجام مي كند و محتواي 
معيوب برجام هم اين فرصت را به ترامپ خواهد داد تا در كميته بررسي 
شكايات برجام از پاسخ هاي ايران راضي نشود و بتواند همه تحريم هاي 
هسته اي را نيز بازگرداند و سيستم و نظام هوشمند تحريم هاي جديد 
هم كه يكپارچه سازي و شبكه اي و هوشمند شده اند، با شتاب بيشتري 

بر ايران جاري شوند. 
نكته جالب اين است كه مقامات اصلي مرتبط با برجام در ايران فقط بر 
ضرورت حفظ برجام تكيه كرده و استدالل مي كنند كه ترامپ امكان 
خروج از برجام را ندارد، غافل از اينكه ترامپ قصد پذيرش اتهام خروج 
از برجام را ندارد و مي خواهد به س��ادگي ايران را متهم و بدهكار كند. 
با اين حال دكتر صالحي در آخرين مصاحبه اش موضع مشكوكي ابراز 
كرده كه جاي تأمل دارد. وي معتقد اس��ت حتي اگ��ر امريكا از برجام 
خارج ش��ود، ايران به برجام پايبند خواهد ماند، يعني امريكا مي تواند 
تحريم هاي خود را استمرار بخش��د و ايران هم تمامي محدوديت ها و 
تعهدات خود را طبق برجام به اج��را مي گذارد. حتي برنامه واكنش به 
اقدامات ضدبرجامي و تحريم هاي جديد ترامپ آنقدر بي رمق اس��ت 
كه شايد ش��بيه همين موضع دكتر صالحي باشد، يعني با اينكه 402 
بازرس��ي روزانه و 25 بازرسي س��رزده از مراكز ايراني در سال از سوي 
آژانس در ايران اجرا ش��ده ولي اكنون آمانو خود را مكلف مي داند كه 
هر مركز جديدي كه امريكا بخواهد را در دستور بازرسي هاي خود قرار 
دهد كه آغازي براي برجام هاي جديد اس��ت. برجام به لحاظ محتوا و 
مدل و كاركرد آنقدر براي امريكايي ها جذاب است كه راه حل بحران با 
كره شمالي را در اجراي برجام با آن كشور مي داند. نكته جالب و حائز 
اهميت اين است كه تحريم هاي كره شمالي از سوي امريكا پس از شش 
تست هس��ته اي، هنوز بخش كوچكي از تحريم هاي ايران است كه نه 
تنها بمب هسته اي نداريم و آن را دنبال نمي كنيم بلكه با نرمش هاي 
فوق قهرمانانه، وارد مذاكره شده ايم و بسياري از محدوديت ها و تحقيرها 

را در كنار بزرگ ترين تحريم ها پذيرفته ايم. 

 90درصد صادرات كره تحريم شد 
اما تحريم نفتي نشد

باالخرهامريكاييهاكوت�اهآمدندوباتعديللح�نقطعنامهايكه
برايتصوي�بدرش�ورايامنيتت�داركديدهبودند،توانس�تند
رضاي�تچي�نوروس�يهراكس�بكنن�دت�اوارداتنف�توگاز
كرهش�ماليمحدودوصادراتپارچهاينكش�ورب�هچينممنوع
شود.اماكرهشماليضمنانتقادازايناقدامش�ورايامنيتوعده
دادامريكادرآين�دهدردناكترينتجربهممكنراخواهدداش�ت.
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد روز دوش��نبه به اتفاق آرا با اعمال 
تحريم هاي تازه اي بر كره شمالي موافقت كرد.  براساس داده هاي »سازمان 
تشويق سرمايه گذاري كره« در سال 2016 بعد از زغال سنگ و ساير مواد 
معدني، منسوجات دومين صادرات بزرگ كره شمالي را تشكيل مي داد 
كه ارزش آن به 752 ميليون دالر رسيد. حدود ۸0 درصد اين صادرات به 
چين بود.  به گزارش خبرگزاري رويترز اين قطعنامه صدور ميعانات گازي 
و گاز مايع طبيعي را ممنوع مي كند، صادرات محصوالت پااليش شده را به 
2ميليون بشكه در سال محدود مي كند و صادرات نفت خام به كره شمالي 
را در سطح فعلي نگه مي دارد.  يك مقام امريكايي به اين خبرگزاري گفت 
كه كره شمالي درحال حاضر حدود 4/5 ميليون بشكه محصوالت پااليشي 
و 4 ميليون بشكه نفت خام وارد مي كند. بيشتر نفت خام كره شمالي را چين 
تأمين مي كند.  يك مقام ديگر امريكايي هم به واشنگتن پست گفت كه به 
اين ترتيب اكنون بيش از 90 درصد صادرات گزارش شده كره شمالي در 
معرض تحريم است.  امريكا خواهان تحريم هاي حتي شديدتر بود اما براي 
همراه كردن چين و روسيه از خواسته هاي خود كاست.  واشنگتن خواهان 
منع كامل واردات نفتي كره شمالي و انس��داد دارايي ها و منع سفرهاي 
خارجي كيم جونگ اون بود كه در قطعنامه تصويب شده به آن اشاره اي 
نمي شود.  اين نهمين مجموعه تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل 

عليه كره شمالي از سال 2006 به اين سو است.  
بازهم تأكيد بر راه ديپلماتيك

ديپلمات هاي غربي ابراز اميدواري كرده اند تشديد تحريم ها ابزار قوي تري 
براي يافتن يك راه حل سياسي در دست آنها بگذارد.  نيكي هيلي، سفير 
امريكا در سازمان ملل گفت كه امريكا دنبال جنگ با كره شمالي نيست و 
پيونگ يانگ »هنوز از نقطه غيرقابل بازگشت عبور نكرده است.« او پس از 
تصويب قطعنامه تازه گفت: »اگر اين كشور با توقف برنامه اتمي اش موافقت 
كند، مي تواند دوباره آينده اش را رقم بزند. اگر ثابت كند كه مي تواند در صلح 
زندگي كند، جهان با اين كشور به صلح خواهد رسيد.«  ليو جيي، فرستاده 
چين در سازمان ملل كره ش��مالي را ترغيب كرد قطعنامه تازه را »جدي 
بگيرد« و از همه طرف ها خواست »آرامش خود را حفظ كنند.« همزمان 
واسيلي نبنزيا، سفير روسيه در سازمان ملل گفت كه دست كم گرفتن ابتكار 
عمل چين و روسيه »اشتباه بزرگي خواهد بود.« اين دو كشور پيشنهاد 
تعليق همزمان برنامه موشكي و اتمي كره شمالي و تمرين هاي نظامي امريكا 
و كره جنوبي در منطقه را مطرح كرده اند.  آنگال مركل، صدراعظم آلمان و 
والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه هم تأكيد كردند كه اين بحران 
تنها از راه ديپلماتيك و با گفت و گوي سياسي قابل حل است.  مركل در اين 
گفت وگو  از تالش هاي شوراي امنيت براي تشديد تحريم ها عليه كره شمالي 
حمايت كرد.  در مقابل پوتين بدون اظهارنظري درباره تحريم هاي جديد، 
صرفاً از »بي توجهي« كره شمالي به قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان 
ملل انتقاد كرد. ولي »ديميتري پسكوف« س��خنگوي كاخ كرملين روز 
سه شنبه اعالم كرد، روسيه در بررسي قطعنامه پيشنهادي شوراي امنيت 
درباره تحريم هاي جديد عليه كره شمالي، براساس منافع خود به عنوان يك 
كشور در منطقه تنش ها تصميم گيري كرده است.  پسكوف البته تصريح 
كرد كه به اعتقاد كشورهاي درگير در بحران كره شمالي، استفاده از زور عليه 

اين كشور نتيجه مطلوبي نخواهد داشت. 
واكنش پيونگ يانگ

نماينده كره شمالي در سازمان ملل گفت كه امريكا بازي وحشيانه  اي براي 
وارونه كردن توسعه قدرت اتمي كره شمالي در پيش گرفته اما پيونگ يانگ 
در اين زمينه به تكامل رسيده است.  »هان تائه- سانگ« نماينده كره شمالي 
در دفتر ژنو سازمان ملل گفت توس��عه قدرت اتمي اين كشور به مرحله 
تكميلي رسيده است.  وي افزود، اقدامات كره شمالي در آينده طوري خواهد 
بود كه امريكا دردناك ترين تجربه ممكن را داشته باشد.  پيونگ يانگ شديداً 
از قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه كره شمالي انتقاد كرد و آن را شرم آور 
دانست. كره شمالي هفته پيش يك بمب هيدروژني را آزمايش كرد و نشان 
داد در برابر لحن تهديد آميز امريكايي ها فعاًل قصد كوتاه آمدن ندارد. اين 

كشور بارها امريكا را تهديد به حمله با كالهك هسته اي كرده است.  

 روايت نصراهلل از مالقات با رهبر انقالب 
در آغاز بحران سوريه

سيدحسننصراهللدريكسخنرانيگفتهحزباهللدرجنگسوريه
پيروزشدهاست؛اظهاراتيكهبازتابزياديدررسانههايجهان
بهويژهاسرائيليداشتوبدوناينكهاظهاراتنصراهللرابهچالش
بكشند،نوش�تندحزباهللدرجنگس�وريهاعالمپيروزيكرد.
»سيد حسن نصراهلل« دبيركل حزب اهلل لبنان در ديدار ساالنه خود با مبلغان 
ديني در آستانه ماه محرم تأكيد كرد: مقاومت در سوريه پيروز شده و آنچه 
باقي مانده »نبردهاي پراكنده« است. بر اساس گزارش »االخبار«، نصراهلل 
گفت: ما به امور خود در اين نبرد )جنگ سوريه( آگاهيم، شهدا، مجروحان 
و اسراي ما معادالت را تغيير مي دهند و تاريخ كل منطقه را مي نويسند نه 
فقط تاريخ لبنان. ما در س��وريه پيروز شده ايم، پروژه آخر شكست خورد و 
مي خواهد مذاكره كند تا برخي دستاوردها را كسب كند. وي تأكيد كرد: 
مسير پروژه آخر شكست خورد و مسير پروژه ما كه متحمل سختي هاي 
بسياري در آن شديم، پيروز شد و نتايج بزرگي، معادالت را به نفع امت تغيير 
خواهد داد. نصراهلل در ادامه گفت: نبرد با داعش و النصره بزرگ ترين رنجي 
بود كه از س��ال 2010 تاكنون با آن زندگي كرديم و خطرناك تر از جنگ 
2006 بود. از سال 2011 مطمئن بوديم كه فتنه بزرگي رخ خواهد داد و 
پروژه اي امريكايي- اسرائيلي- قطري- سعودي با هدف نابودي مقاومت و 
آرمان فلسطين وجود دارد. دبيركل حزب اهلل لبنان در ادامه گفت: در آغاز 
حوادث سوريه، به ايران رفتم و با ]آيت اهلل[سيد علي خامنه اي رهبر جمهوري 
اسالمي ديدار كردم، در آن زمان همه معتقد بودند كه نظام سوريه طي دو 
يا سه ماه سقوط خواهد كرد، ما ديدگاه خود را مطرح كرديم و گفتيم اگر در 
دمشق نجنگيم بايد در هرمل، بعلبك، ضاحيه، الغازيه، بقاع غربي و جنوب 
لبنان بجنگيم. رهبر جمهوري اسالمي ايران حرف من را با موافقت تكميل 
كرد و گفت: نه فقط در اين مناطق بلكه در كرمان، خوزستان و تهران و... اين 
جبهه چند محور دارد: محور ايران، محور سوريه و محور لبنان. فرمانده محور 
سوريه »بشار اسد« است و بايد كاري كنيم كه پيروز شود و پيروز خواهد 
شد. دبير كل حزب اهلل افزود: با گذشت 1/5 يا 2 سال، عربستان پيامي براي 
بشار اسد فرستاد و گفت سوريه در كنفرانسي قطع روابط با حزب اهلل و ايران 
را اعالم كند تا بحران كشورش تمام شود. سيد حسن نصراهلل در ادامه گفت: 
ما از همان ابتدا به برادران عراقي خود هشدار داديم اگر با داعش نجنگند و 
اين گروهك بر ديرالزور مسلط شود، هدف بعدي داعش، عراق خواهد بود. 
پيش بيني ما درس��ت از آب درآمد و اين گروهك تروريستي بر ثلث عراق 
مسلط شد. سؤال مي كنم: اگر ما از جهاد و تكليف عقب كشيده بوديم چه بر 
سر لبنان مي آمد و اگر اهالي عراق با فتواي جهاد كفايي آيت اهلل سيستاني 
عمل نمي كردند، چه اتفاقي در اين كشور رخ مي داد؟ وي افزود: اين نبرد 
)سوريه( »مبارك« بود و ما براي اداي تكليف به سوريه رفتيم، وگرنه چه 
چيزي يك جوان را به حلب و ديرالزور با آن شرايط سخت مي كشاند. برادران 
ما حدود هشت ماه در اين مكان ها محاصره بودند. برخي در لبنان هر چه ما 
انجام دهيم، راضي نمي شوند. نصراهلل در پايان به محرم و عاشورا پرداخت و 
گفت: انقالب امام حسين )ع( فقط در اعتراض به ظلم نبود بلكه براي اداي 

تكليف الهي نيز بود و بايد بر اين موضوع متمركز شد. 

تركيهقراردادخريددفاعموشكياس–٤٠٠
راب�اروس�يهنهاييك�ردهاس�تت�ااولين
كش�وريباش�دكههمدرناتو)پيماننظامي
آتالنتيكشمالي(بهرهبريامريكاستوهم
زيرچترپدافنديروس�يهاياستكهزماني
درصدرپيمانورش�ورقيباصل�يناتوبود.

روز سه شنبه رسانه هاي خبري تركيه به نقل از رجب 

طيب اردوغان، رئيس جمهوري گزارش كردند كه در 
چارچوب اولين خريد عمده نظامي از روسيه، قرارداد 
خريد تعدادي موشك روسي از نوع اس- 400 بين 
دو كش��ور نهايي و امضا شده اس��ت.  براساس اين 
گزارش ها، رئيس جمهوري تركيه افزوده اس��ت كه 
»تا آنجا كه اط��الع دارم، پيش پرداخت اين قرارداد 
به روسيه پرداخت شده است.« همزمان خبرگزاري 

روس��ي تاس به نقل از والديمير كوژين، از مقامات 
ارشد دفتر رئيس جمهوري آن كشور گزارش كرده كه 
فروش اين سيستم به تركيه »قطعاً در راستاي منافع 
استراتژيك« روسيه است. او گفته است »به همين 
دليل هم واكنش تعدادي از كشورهاي غربي در وارد 
كردن فشار به تركيه براي انصراف از اين معامله قابل 
درك است.« براساس برخي گزارش ها، قرار است طي 

سال جاري دو آتشبار موشك اس- 400 روسي در 
تركيه استقرار يابد و بعداً دو آتشبار ديگر در آن كشور 
مونتاژ ش��ود.  تصميم دولت تركيه به خريد اين نوع 
موشك از روسيه پس از آن اتخاذ شد كه امريكا، آلمان 
و هلند - كه مانند تركيه از اعضاي پيمان ناتو هستند- 
تصميم گرفتند قرارداد اس��تقرار دفاع ضد موشكي 

پاتريوت خود در جنوب تركيه را تمديد نكنند. 

تركيهعضوناتوزيرچترپدافندياس– 400روسرفت
  خبر

پارلمان عراق به رفراندوم كردستان »نه« گفت
نيروهايارتشعراقمواضعخودرادرمرزهاياربيلتقويتكردهاند


