
ه�ر 15 عضو ش�ورای امنیت حت�ی امریکا، در 
یک بیانیه حمله تروریس�تی در جنوب شرقی 
ای�ران را محکوم کردن�د؛ بیانیه ای ک�ه اگر نام 
دولت ایران و حمله تروریستی استان سیستان  
و بلوچس�تان از آن حذف ش�ود، له و علیه هر 
موجودی�ت دیگ�ری قابل صادر کردن اس�ت. 
به گزارش »جوان« روز پنج  شنبه هنوز 24 ساعت 
از حمله تروریستی به اتوبوس حامل مرزبانان سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی نگذش��ته بود که شورای 
امنیت سازمان ملل علیه این اقدام تروریستی بیانیه 
صادر کرد و این بیانیه با اجماع هر 15 عضو شورای 
امنیت از جمله امریکا به تصویب رسید. این بیانیه 
که مشخص نیست به پیش��نهاد کدام عضو تهیه و 
تصویب ش��ده، از عمومی     ترین عبارت های ممکن 
در محکومیت تروریسم استفاده می کند و معطوف 
به رس��میت بخش��یدن به هیچ اقدام چندجانبه یا 
یکجانبه یا هزینه بر ساختن اقدام تروریستی علیه 
یک موجودیت سیاس��ی خارجی مشخص نیست . 
»آنتونیو اندونگ امبی ای « رئیس گینه ای ش��ورای 
امنیت در این بیانیه آورده اس��ت: » اعضای شورای 
امنیت با قوی     ترین لحن ممکن حمله تروریس��تی 
فجیع و بزدالنه ای را که در 13 فوریه 2019 در استان 
سیستان و بلوچستان ایران رخ داد و به کشته شدن 
27 نفر و زخمی شدن 13 تن دیگر منجر شد، محکوم 
کردند. اعضای ش��ورای امنیت همدردی و تسلیت 
عمیق خود را به خانواده های قربانیان و به دولت ایران 
ابراز می کنند و امید به بهبود فوری و کامل مجروحان 
دارند.«  در این بیانیه هیچ اشاره ای به گروه تروریستی 
جیش العدل که رسماً مس��ئولیت حمله را به عهده 
گرفته، نشده اس��ت، گروهی که تنها از طرف ایران 
و هند در لیست تروریس��م قرار گرفته است. در این 
بیانیه بر لزوم مسئولیت پذیر ساختن آماده کنندگان، 
سازمان دهندگان، حامیان مالی و حامیان این اقدام 
تروریستی و به دست عدالت سپردن آنها تأکید شده 

ولی هیچ اشاره مستقیم یا ضمنی به طرف خاصی 
نشده است. در این بیانیه با لفظی عمومی »تروریسم 
در همه اشکال آن، یکی از جدی     ترین تهدیدات برای 
صلح و امنیت بین المللی است« شناخته شده است. 
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای جداگانه بدون اش��اره 
به گروه تروریستی موس��وم به جیش العدل، حمله 
تروریستی رخ داده علیه نیروهای مسلح ایرانی در 
استان سیستان و بلوچستان ایران را محکوم کرده 
اس��ت. اتحادیه اروپا تأکید می کند:»هیچ توجیهی 
برای چنین اقدام تروریستی ظالمانه ای وجود ندارد. 
این اتحادیه به خانواده قربانیان و مردم ایران تسلیت 
می گوید و برای مجروحان ]این حادثه تروریستی[ 

آرزوی بهبودی هرچه سریع تر دارد.«
 محکومیت جهانی 

ابومهدی المهندس، معاون س��ازمان الحشدالشعبی 
)بسیج مردمی( عراق در پیامی به سردار محمدعلی 
جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

حادثه حمله تروریستی و کینه جویانه زاهدان همزمان 
با چهل سالگی انقالب اسالمی را تسلیت گفت. جنبش 
مقاومت اسالمی فلس��طین )حماس( در بیانیه ای با 
لحنی متفاوت حمله تروریس��تی به نیروهای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در استان سیستان و 
بلوچستان را محکوم کرد: »حماس حمله تروریستی  به 
کاروان ]نیروهای سپاه[ پاسداران انقالب اسالمی ایران 
را محکوم می کند.« در ای��ن بیانیه آمده: »این حمله 
تروریستی تنها در راستای اهداف دشمنان امت اسالم 
است؛ دشمنانی که در کمین این امت نشسته اند و روی 
نابودی و تغذیه آن با درگیری     ها و ضربه زدن به امنیت 
و ثبات آن حساب باز کرده اند تا از این رهگذر، بر اراده 
آنها سیطره پیدا کرده و ثروت های آنها را غارت کنند 
و در خدمت منافع و نقشه     ها و توطئه های امریکایی     ها 
و صهیونیست     ها در منطقه باش��ند.«  ترکیه، کویت، 
جمهوری آذربایجان، اسپانیا، عراق، سوریه، لبنان، هند 

و پاکستان این حمله تروریستی را محکوم کرده اند. 

 اقدامی در آستانه سفر بن سلمان
»مادرن دیپلماس��ی« در گزارش��ی به قلم جیمز 
دورسی ، به همزمانی حمله تروریس��تی در ایران 
با س��فر محمد بن س��لمان اش��اره کرده و نوشته 
است: »این حمله با ش��اخص    هایی همراه شده که 
نشان می دهد عربستان س��عودی و امریکا در فکر 
اقدامات مخفی علیه ایران با اس��تفاده از س��کوی 
پرش بلوچس��تان پاکستان هس��تند، منطقه ای 
که منافع اقتص��ادی و تجاری عربس��تان در آن، 
بخش��ی از گفت وگوهای محمد )بن س��لمان( در 
اس��الم آباد را تش��کیل می دهد.«  به نوشته سایت 
اروپایی مادرن دیپلماسی، در جریان سفر بن سلمان 
یک یادداش��ت تفاهم ب��ه ارزش 10 میلیارد دالر 
برای سرمایه گذاری عربستان امضا خواهد شد که 
این س��رمایه گذاری نفوذ سعودی را در پاکستان و 
همچنین ردپای عربس��تان در بلوچستان تقویت 
می کند. با وجود اعتراضات ف��راوان مردمی علیه 
سفر »محمد بن س��لمان « ولیعهد س��عودی قرار 
است وی      شنبه وارد اس��الم آباد  شود. داون نیوز در 
این خصوص نوشت: تمام اقدامات امنیتی برعهده 
ارتش پاکستان است و نیروهای ارتش تأمین امنیتی 
هوایی و زمینی را به عهده دارند. گزارش    ها حاکی 
است ارتش برای کنترل کامل اوضاع در مقر وزارت 
کشور پاکس��تان اتاق کنترلی تشکیل داده و تمام 
مسیرهای منتهی به محل اقامت بن سلمان را زیر 
نظر خواهد داشت. عالوه بر این 12 هزار نیروی ویژه 
ارتش در شهرهای اس��الم آباد و راولپندی مستقر 
هستند تا هرگونه تردد مشکوکی را زیر نظر بگیرند. 
هواپیمای بن سلمان از لحظه ورود به حریم هوایی 
پاکس��تان تا لحظه فرود در فرودگاه اسالم آباد در 
حصار کامل جنگنده های ارتش پاکستان خواهد 
بود. این جنگنده    ها در مدت اقامت بن سلمان نیز 
دائماً در آسمان پاکستان گشت زنی می کنند تا مانع 

تهدیدهای احتمالی شوند. 
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بیانیه بی خاصیت شورای امنیت 
در بیانیه شوراي امنیت علیه اقدام تروریستي در خاش، هیچ مرجع و منبعي براي این تروریسم کور مشخص نشده است

تبلیغات گسترده امریکا و رژیم صهیونیستی 
برای تش�کیل ائت�اف جهانی علیه ای�ران در 
نشس�ت ورش�و، به دلیل ع�دم اجم�اع بین 
ش�رکت کنندگان آن، حتی در ص�دور بیانیه 
ضدایرانی ناکام ماند. به رغم اس�تقبال س�رد 
و مش�ارکت س�طح پایین کش�ورهادر ورشو، 
تنه�ا دس�تاورد کنفرانس ب�رای واش�نگتن 
این بود که فرصت�ی برای وزیران کش�ورهای 
عرب�ی فراه�م آورد تا ب�ا نخس�ت وزیر رژیم 
صهیونیستي عکس یادگاري انداخته  و منافع 
مش�ترکی از رویارویی با ای�ران را پیش ببرند. 
نشست امنیتی دو روزه ورشو در لهستان، با موضوع 
صلح و امنیت در خاورمیانه روز پنج  شنبه پس از دو 
روز پایان یافت و در بیانیه پایانی شرکت کنندگان 
در کنفرانس اشاره ای به کشور خاصی نشده است. 
در عین حال در کنفرانس مطبوعاتی پایانی این 
نشست، وزرای خارجه امریکا و لهستان که میزبان 
نشست بودند بار     ها از ایران به عنوان یک » تهدید 
امنیتی « نام بردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
مایک پمپئو، وزی��ر خارجه امریکا ب��رای اینکه 
نشست ورش��و را موفقیت  آمیز جلوه دهد، عصر 
پنج  شنبه در پایان این نشس��ت و در گفت وگو با 
همتای لهس��تانی خود بازهم به فشار تبلیغاتی 
علیه تهران روی آورد و از همه کشور     هاي جهان 
درخواس��ت کرد که برای مقابله با ته��ران با هم 
متحد شوند. پمپئو با اعالم اینکه در ورشو درباره 
مس��ائل مختلف خاورمیانه از جمله حقوق بشر، 
تهدیدات سایبری، تروریسم و مسائل فلسطینیان 
و اس��رائیل و به ویژه ایران گفت وگو به عمل آمد، 
گفت:»مس��ائلی که در خاورمیانه وج��ود دارند 
مسائلی نیس��تند که انتظار داشته باشیم به طور 
معجزه آس��ا حل و فصل ش��وند، بلکه باید درباره 
آنها فکر کرد و با هم اندیشی و اجماع به حل آنها 
پرداخ��ت«. مایک پنس، مع��اون رئیس جمهور 

امریکا هم که از استقبال سرد اروپایی     ها از نشست 
ورشو خشمگین به نظر می رسید، در سخنرانی اش 
در ورشو، به طرح اظهاراتی ضدایرانی پرداخت و 
مدعی شد که »ایران مهم  ترین تهدید برای امنیت 
منطقه غرب آسیا است«. پنس با اشاره به ساز و کار 
مالی موسوم به »اینستکس« که از سوی آلمان، 
فرانسه و انگلیس به بهانه تسهیل مبادالت تجاری 
اروپا و ایران تأسیس      شده، مدعی شد:»ما این را، 
تالشی برای شکستن تحریم های ایاالت متحده 
علیه ایران می دانیم. زمان آن فرارسیده که شرکای 
اروپایی ما کنار ما و مردم ایران بایستند و در کنار 
متحدان و شرکای ما در آن منطقه بایستند«. به 
گزارش شبکه سی ان ان، وزیر خارجه لهستان در 
پاسخ به س��ؤالی درباره دلیل تمرکز بر ایران در 
نشست ورشو ادعا کرد که کشورهای منطقه در 
بیان این نظر که ایران عام��ل بی ثبات کننده در 
منطقه است، اتفاق نظر داشتند. او گفت:»این به 
معنای آن نیست که بایستی ایران را از گفت وگو     ها 

بر سر مسائل منطقه کنار گذاشت.«
اگرچه قرار بود موض��وع اصلی کنفرانس صلح 
و امنیت خاورمیانه، ایران باش��د، اما اختالفات 
عمیق میان برخی کشورهای اروپایی و دولت 
امریکا بر موضوع اصل��ی تحریم های اقتصادی 
علیه ایران موجب شد کشور     هایی چون آلمان 
و فرانسه در سطح بسیار نازلی در این کنفرانس 
ش��رکت کنند. در البه الی این نشس��ت بار     ها 
طرف های امریکایی و صهیونیس��تی ادعاهای 
واهی علیه ایران مطرح کردن��د، اما در نهایت، 
امریکا به اهداف خود نرسید و در بیانیه پایانی هم 
نامی از ایران برده نشد. باتوجه به اینکه نشست 
ورشو در مورد ایران به اجماع نرسید، می توان 
گفت که نه تنها اهداف واشنگتن محقق نشده، 
بلکه در مواردی این کنفرانس یک گام به عقب 

نیز برای امریکا بوده است. 

 واکنش     ها 
واکنش     ها در خصوص این نشست و به ویژه ناکامی 
امریکا برای فش��ار و تبلیغ علیه ایران گسترده بود 
و بسیاری از رس��انه      ها از همان ابتدا این نشست را 
محکوم به شکس��ت خوانده بودند. بهرام قاسمی، 
س��خنگوی وزارت امور خارجه درب��اره بی نتیجه 
بودن نشست ورش��و گفت:» تعداد و سطح پایین 
شرکت کنندگان نشست ورشو که آنان نیز از همراهی 
با هرگونه تصمیم ضدایرانی امتناع کردند، در فرجام 
این نشست از پیش شکست خورده، بیانیه پایانی آن 
را به سندی بی خاصیت تبدیل کرد. متن و نوشته ای 
که تنها از سوی دو کش��ور برگزارکننده صادر شد 
و فاقد هرگون��ه اعتب��ار و تصمیم ب��ود«. روزنامه 
واشنگتن پست در گزارشی شکست تالش های وزیر 
امور خارجه امریکا در جلب نظر همتایان غربی برای 
شرکت در نشست ورشو را ش��کاف بین واشنگتن 
و اروپا درباره ایران دانس��ت. روزنامه گلوبال تایمز 
چین از نشست ورشو به عنوان کنفرانس شکست 
خورده نام برد و نوشت:»این نشست درس عبرتی 
برای امریکا است تا در سیاست های خصمانه خود 
نسبت به ایران تجدیدنظر کند«. شبکه الجزیره، هم 
درباره بی حاصل بودن این نشست نوشت:»میزان 
مش��ارکت اندک کشور     ها در نشس��ت ورشو نشان 
می دهد که وقتی موضوع به فلسطین و ایران مربوط 
می شود، بسیاری از کش��ور     ها حاضر به حضور در 
آن نیس��تند و این نش��انگر انزوای دولت امریکا در 
اتخاذ سیاست     هایی علیه ایران و فلسطین است«. 
شبکه المیادین نیز در مقاله ای درباره نشست ورشو 
نوشت:» امریکا از اجماع علیه ایران در این نشست، 
ناتوان است و نمی تواند تهران را تسلیم دیکته های 
کاخ سفید و شرکایش کند«. الکس وارد، تحلیلگر 
مسائل امنیت بین الملل در شبکه اجتماعی توئیتر 
نوشت:»امریکا نشس��ت جهانی برای انزوای ایران 

برگزار کرد ولی در عوض خود منزوی شد.«

 محفل عربی – صهیونیستی 
به رغم همه تبلیغات درباره اهداف نشست ورشو، 
این نشست به محفلی برای آشتی کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی و گامی علنی برای عادی سازی 
با این رژیم تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
وزیر خارجه امریکا گفت که نمایندگان کشورهای 
عربی و اس��رائیل در ورش��و در یک ضیافت شام 
مشترک شرکت کرده اند. پمپئو گفت که آنها درباره 
منافع مشترک بحث و تبادل نظر کردند. او مدعی 
شد:» قابل انکار نیس��ت که ستیزه جویی ایران در 
منطقه، کشورهای عربی و اسرائیل را به هم نزدیک 
کرده است«. دیروز همچنین دفتر نخست وزیری 
رژیم صهیونیستی فیلمی از دیدار مقامات عربی 
با بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اسرائیل منتشر 
کرد. به گزارش یورونیوز، رسانه های اسرائیلی روز 
جمعه با انتشار گزارشی در این خصوص به ویدئویی 
اس��تناد کردند که در جریان یکی از نشست های 
حاشیه ای کنفرانس ورشو توس��ط دوربین تلفن 
همراه گرفته ش��ده و ظاهراً قرار نبوده اس��ت که 
علنی و رسانه ای ش��ود. خالد بن حمد آل خلیفه، 
وزیر امور خارجه بحرین یکی از شرکت کنندگان 
در این نشس��ت است که در بخش��ی از این ویدئو 
می گوید:»ما با شنیدن این جمله بزرگ شدیم که 
مناقشه فلسطین و اسرائیل بزرگ ترین و مهم  ترین 
مشکل است اما سپس متوجه شدیم که مشکلی 
بزرگ تر و خطرناک تر از آن که حتی در عصر مدرن 
خطرناک     ترین معضل به شمار می رود از ناحیه ایران 
ناشی می شود«. عادل الجبیر، وزیر خارجه سابق 
عربستان هم به عنوان یکی دیگر از شرکت کنندگان 
در این نشست ضمن تأکید بر تهدید ناشی از یک 
»ایران مس��لح به بمب اتم« فعالیت های موشکی 
ایران را محکوم و ایران را به حمایت و انجام عملیات 
تروریستی متهم می کند. عادل الجبیر همچنین 
در ادامه س��خنان خود خواهان اعم��ال تحریم و 
مجازات های بیشتر بر ضد ایران می شود. در ادامه 
وزیر خارجه امارات در مورد حمالت هوایی رژیم 
صهیونیس��تی در س��وریه به بهانه مقابله با ایران، 
به دفاع از تل آویو پرداخت��ه و می گوید:»خب، هر 
کشوری حق دارد وقتی از سوی یک کشور سرکش 
به چالش کشیده می شود، از خود دفاع کند. بله«. 
بنیامین نتانیاهو در سخنانی کنفرانس ورشو را به 
دلیل تشکیل جبهه مشترک اسرائیل و کشورهای 
عربی بر ضد ایران نوعی نقطه عطف تاریخی قلمداد 
کرده است. نتانیاهو مدت هاست با اتخاذ یک رویکرد 
انتقادی س��خت و آش��کار فعالیت های هسته ای 
و موش��کی ایران و نیز نفوذ تهران در کش��ورهای 
همسایه را به ش��دت مورد حمله قرار داده است و 
برای مقابله با تهدیدات ادعایی از س��وی ایران، به 
دنبال همگرایی هر چه بیش��تر با رژیم های عربی 
منطقه است. رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس و 
اسرائیل در سال های گذشته به سمت عادی سازی 
روابط با یکدیگر پیش رفته اند و بار     ها دیدار     هایی 
بین مقامات دو طرف برگزار شده است. همگرایی 
اعراب و تل آویو پس از توافق هسته ای ایران و 5+1 
گسترش یافته و نتانیاهو بار     ها مدعی شده است که 
تهدیدات ایران، اعراب را به اسرائیل نزدیک تر کرده 
اس��ت و حتی مدعی شده اس��ت که اعراب، دیگر 
اسرائیل را دشمن خود نمی دانند بلکه دشمن درجه 
یک اعراب، ایران است. سیاست نزدیکی اعراب و 
اسرائیل در دولت دونالد ترامپ، بیش از هر زمان 
دیگری دنبال می شود و واشنگتن تالش می کند 
ائتالفی منطقه ای علیه ایران تشکیل دهد. امریکا 
درصدد است با همگرایی اعراب و اسرائیل بخشی 
از تعهدات خود را در منطقه به متحدانش سپرده و 

هزینه های حضور خود را کاهش دهد. 

  گزارش  2

چرا ائتالف سازی امریکا بی نتیجه است؟
کنفرانس امنیتی ورشو بدون اشاره به ایران در بیانیه نهایی آن، پایان 
یافت. این کنفرانس که بیش��تر برای تحت الش��عاع ق��رار دادن نقش 
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران به راه افتاده بود، با بی اعتنایی برخی 
کشور      ها از جمله روسیه، چین و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
مواجه شد اما چنانکه از اظهارات مقامات امریکایی از جمله پمپئو وزیر 
خارجه این کشور در آغاز برمی آمد، هدف عمده کنفرانس، محدودسازی 
نقش و قدرت منطقه ای ایران از طریق شکل دهی به یک ائتالف تهاجمی 
بود. با این وجود نکته مشخص این است که ایران طی یک دهه گذشته 
با تأکید بر توانمندی ه��ای گفتمانی و راهبرده��ای دفاعی بازدارنده، 
ضمن رفع تهدیدات متنوع در محیط منطقه ای پیرامون، به قدرت اول 
و بازیگر محوری منطقه تبدیل شده است. در عین حال به رغم اقدامات 
شفافیت ساز ایران به ویژه در موضوع هسته ای و نیز سیر تدافعی سیاست 
امنیت منطقه ای، امریکا و متحدانش با ارزیابی تهاجمی از سیاست های 
تهران، همواره در پی بازدارندگی متقابل نظیر ائتالف سازی علیه ایران 
بوده اند. به رغم این، دو نکته درباره  رویکرد جدید امریکا در قبال ایران 

وجود دارد. 
نخست، ائتالف سازی علیه ایران دارای سابقه طوالنی است. امریکا در 
راستای مشی رئالیستی سیاست خارجی خود از سال       ها قبل ائتالف های 
گسترده ای را علیه ایران به راه انداخته است. از جمله ائتالف سازی در 
حمایت از تروریسم تکفیری که کشورهای مهمی همچون عربستان 
سعودی، برخی از کش��ورهای عربی خلیج فارس و ترکیه از مهم  ترین 
حامیان آن بوده اند. ائتالف سازی در تحریم های بین المللی ضدایرانی 
و نفت، که طی سال های پس از 2011 علیه ایران شکل گرفت. در این 
ائتالف که در قالب تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی 
از سال 2012 استمرار دارد، عربستان نقش بارزی را ایفا می کند. ریاض 
با تولید روزانه 10 میلیون بشکه که نیمی از آن صادر می شود، به اروپا 
اطمینان داد که انرژی این کشور      ها را تأمین می کند. سیاست افزایش 
عرضه با هدف کاهش قیمت نفت نیز دنبال شد؛ به حدی که در سال 
2016 قیمت نفت به 30دالر برای هر بشکه رسید. راهبرد دیگر ائتالفی، 
فشار بر کشورهای دوست ایران در منطقه است. امریکا و متحدانش با 
بحران سازی در س��وریه و بی ثباتی عراق به دنبال تغییر وضع تقسیم 
قدرت در خاورمیانه با هدف ایجاد جدایی بین کشورهای محور مقاومت 
یا حداقل س��وق دادن آنها به بی طرفی یا مخالفت انفرادی بودند. اما، 
این ائتالف       ها نتوانستند اهداف تعیین شده را محقق سازند. گروه های 
تروریس��تی مانند داعش که در ابتدای 2014 قلمرو ارضی وسیعی را 
در عراق و س��وریه در اختیار گرفتند، اکنون حاکمیت خود را از دست 
داده اند. قیمت نفت به ثبات نسبی رسیده و دولت های سوریه و عراق 

پس از پایان موج بحران های داخلی، سعی در بهبود شرایط دارند. 
نکته دیگر، سیاست های دستوری امریکا در منطقه در ادامه روندهای 
پیشین است. امریکا سعی نمود سیاست       هایی نظیر دموکراسی سازی 
در کشورهای منطقه، طرح خاورمیانه بزرگ و روند صلح و سازش در 
خاورمیانه را این بار نیز در کنفرانس ورشو دنبال کند. سخنان پمپئو در 
ابتدای کنفرانس که هدف آن را دستیابی به نقشه صلح خاورمیانه در 
مقابله با تهدیدات تروریسم و راه های مقابله با آن در تعامل با کشورهای 
ش��رکت کننده خواند، از چنین مضمونی برخوردار اس��ت. اما به نظر 
می رسد که با بی توجهی به نقش ایران و کنار گذاشتن آن از روندهای 
منطقه ای، امریکا و متحدانش همان اشتباهی را مرتکب شدند که در 
س��ال های دهه 1990 پس از بحران کویت و نیز پس از سقوط صدام 
انجام دادن��د. نتیجه نادیده گرفت��ن ایران در رون��د امنیت منطقه ای 
خاورمیانه، مذاکرات س��ال 2007 امریکا با ایران درباره ثبات عراق و 
محرومیت از نقش ثبات ساز این کشور در بحران های منطقه ای بود. در 
اینجا نیز به نظر می رسد طرح صلح سازی مورد نظر امریکا در منطقه به 

سرنوشت دولت  - ملت سازی مورد نظر این کشور دچار شده است. 
به رغم این، سؤال محوری این است که چرا ائتالف سازی علیه ایران به 
طور خاص در خاورمیانه که امریکا طی دهه       ها به دنبال آن بوده است، راه 
به جایی نمی برد. دلیل اصلی این مسئله، کنارگذاشتن ایران از روندهای 
تشکیل سیستم امنیت منطقه ای اس��ت که مهم  ترین نتیجه آن گذار 
ایران به راهبرد امنیت منطقه ای ویژه خویش است. ایران برای مقابله با 
تک افتادگی ژئوپلیتیک ناشی از عدم توجه کشورهای پیرامونی، گذار 
به توازن امنیت و شرایط مساوی با سایر کشورهای منطقه، چاره ای جز 
پیگیری راهبرد امنیتی مخصوص خود در قالب راهبرد »امنیت به هم 
پیوس��ته« که نوعی از بازدارندگی در مقابل قدرت رقبا است، نداشته 
است. در چارچوب این راهبرد هرگونه ایجاد ناامنی برای ایران، به معنای 
ناامنی برای منطقه خواهد بود و رفع تهدیدات امنیتی ایران مهم  ترین 
اصل ثبات س��ازی منطقه اس��ت. هدف اصلی این راهبرد قبول نقش 
منطقه ای ایران، تغییر در بازی برد–باخت مورد نظر امریکا در معادالت 
منطقه ای و سوق دادن سیاست دفاعی ایران به سمت رفع چالش های 
امنیتی است. ویژگی های اصلی این راهبرد، حضور فعال در تحرکات 
سیاسی حلقه های امنیتی فوری و غیرفوری، دفاع فعال تهاجمی، تقویت 
توان بازدارنده موشکی و گسترش همکاری با کشورهای دیگر برای رفع 
تهدیدات مشترک است که این امکان را به ایران داده است تا به مقابله 
با گروه های تروریستی، ائتالف های منطقه ای و نیز دستورکار سیاست 
خارجی امریکا بپردازد. به همین دلیل است که باید گفت ائتالف سازی 
علیه ایران در برهه کنونی که تهران اغلب تهدیدات امنیتی در سال های 
اخیر را پشت سر گذاش��ته اس��ت، در واقع تکرار روندهای بی حاصل 

گذشته و تنها تشدید معمای امنیت در منطقه است. 

15 مادورو همراه با آزمایش موشک
 با ترامپ مذاکره می کند

نی�کاس م�ادورو، رئیس جمه�ور ونزوئ�ا می گوی�د دولت وی 
به ط�ور مخفیانه با دول�ت دونالد ترام�پ، رئیس جمه�ور امریکا 
گفت وگو    های�ی را آغاز کرده اس�ت. همزمان ارتش این کش�ور با 
اجرای مانوری که در آن یک س�امانه ضد هوایی پیشرفته روسی 
آزمایش ش�د، توانایی خ�ود را برای دفاع از کش�ور نش�ان داد تا 
امید غربگرای�ان برای مداخل�ه نظامی را کم رنگ تر کرده باش�د. 
رئیس جمهور ونزوئال در گفت وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس ضمن 
انتقاد از رویکرد واشنگتن در قبال بحران جاری در کشورش اعالم کرد 

که امیدهای خود را برای دیدار با دونالد ترامپ از دست نداده است. 
سخنان رئیس جمهور ونزوئال در حالی بیان می شود که ایاالت متحده 
خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئ��ال را به عنوان رئیس جمهور 
موقت این کشور به رسمیت شناخته اس��ت.  گوایدو که چندی است 
خود را رئیس جمهور ونزوئال خوانده اس��ت، روز سه     شنبه تهدید کرده 
بود که اگر کمک های به اصطالح بشردوستانه امریکایی از مرز ونزوئال 
عبور نکند ، مقابله نظامی با دول��ت محتمل خواهد بود.  رئیس جمهور 
ونزوئال در بخشی از مصاحبه با آسوشیتدپرس اعالم کرد که وزیر خارجه 
دولت وی در جریان گفت وگو    های مخفیانه در نیویورک از الیوت آبرامز، 
نماینده ویژه امریکا در امور ونزوئال دعوت کرده است »خصوصی، علنی 
یا مخفیانه« از این کش��ور دیدار کند.  نیکالس م��ادورو گفت: »اگر او 
می خواهد مالقات کند فقط به من بگوید کی و کجا! من سر قرار حاضر 
خواهم بود.« رئیس جمهور ونزوئال جزئیات بیشتری از مذاکرات مخفیانه 

نیویورک و طرح خود برای دیدار با الیوت آبرامز ارائه نکرد. 
از سوی دیگر، یک مقام ارش��د دولت امریکا که نخواست نامش فاش 
شود تأکید کرد که واشنگتن مایل اس��ت با »مقامات سابق ونزوئال از 
جمله مادورو در مورد طرح شان برای ترک قدرت« گفت وگو کند.  در 
چنین شرایطی شماری از کش��ورهای قاره امریکا در جریان نشستی 
در واشنگتن متعهد ش��دند که کمک     هایی به مبلغ 100 میلیون دالر 
را برای اپوزیسیون مورد حمایت واش��نگتن بفرستند.  روز پنج شنبه 
سازمان کشورهای امریکایی نشس��تی را در واشنگتن برگزار کرد که 
نماینده خوان گوایدو نیز در آن شرکت داشت.  به گفته جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در این نشست 25 کشور متعهد شدند 
که 100میلیون دالر کمک  انسان دوس��تانه برای مردم ونزوئال تدارک 
ببینند.  بولتون همچنین از تمامی کش��ور    ها خواست که دولت موقت 

خوان گوایدو را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند. 
دول��ت کوبا ط��ی بیانیه ای اع��الم کرد امری��کا در قال��ب کمک های 
بشردوس��تانه در حال انجام تحرکات نظامی مش��کوکی برای دخالت 
در امور داخلی ونزوئال اس��ت. به نوش��ته خبرگزاری رویترز، در بیانیه 
روز پنج  شنبه دولت کوبا ضمن بیان خبر فوق، تحوالت اخیر در ونزوئال 

اقدامی برای کودتا توصیف شده که تاکنون شکست خورده است. 
در همی��ن حال، ارت��ش ونزوئ��ال در جریان برگ��زاری مان��ور بزرگ 
» آنگوستورا-200 « موشک ضد هوایی بوک-ام2 را در میدان تمرین 
مورد آزمایش ق��رار داد.  این سیس��تم در مقابل جن��گ الکترونیک 
آسیب پذیر نیست و در حال حاضر یکی از بهترین    ها در جهان محسوب 
می شود و می تواند انواع مختلفی از هواپیما از جمله جنگنده های زرهی، 
جنگنده های مدرن و بمب افکن های استراتژیک را مورد اصابت قرار داده 
و نابود کند.  یکی دیگر از ویژگی های این سامانه مقابله با موشک های 

کروز و بالستیک و بمب های قابل تنظیم است. 

افشاگری خبرنگار بی بی سی 
درباره حمله شیمیایی جعلی در دوما

خبرنگار بی  بی  سی با اشاره به ساختگی بودن حمله شیمیایی که 
در فروردین سال جاری در شهر دوما رخ داد، اعام کرد که در این 
شهر از گاز سارین نیز استفاده نش�ده و انگلیس از آن مطلع بود. 
»ریام داالتی« خبرنگار »بی بی سی« با انتشار چند پیام در صفحه توئیتر 
خود اعالم کرد که تحقیقات زیادی درباره حمله ادعایی شیمیایی در هفتم 
آوریل سال گذشته در غوطه دمشق انجام داده است. وی تأکید کرد پس از 
تحقیقات به این نتیجه رسیده که در هفتم آوریل گذشته، از گاز سارین در 
شهر دوما واقع در غوطه شرقی استفاده نشده است.  منابع خبری معارض 
سوریه، آوریل سال گذشته )فروردین 1397( با انتشار تصاویری مدعی 
حمله شیمیایی در شهر »دوما« واقع در غوطه شرقی شدند. داالتی افزود: 
»هر آنچه درباره حمله با استفاده از گاز س��ارین گفته شده، جعلی بود تا 
بیشترین تأثیر را ]برافکار عمومی جهان[ داشته باشد.«  »ماریا زاخارووا« 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه پیش تر اعالم کرد که دالیل محکمی 
وجود دارد که ثابت می کند حمله ادعایی شیمیایی در دوما، صرفاً نمایش 
و تحریک رسانه ای خطرناک بود. زاخارووا تأکید کرد که به تدریج دالیلی 
نمایان می شود که ثابت می کند هیچ حمله ش��یمیایی در دوما رخ نداده 
است. وی همچین گفت که در غوطه شرقی، بمب های ساخت اروپا و یک 
آزمایشگاه شیمیایی متعلق به تروریست     ها در دوما کشف شد. داالتی در 
ادامه اظهار داشت که پس از مصاحبه با فعاالن و عناصر موسوم به »کاله 
سفیدها« و سایر شاهدان عینی به این نتایج رسیده و مشخص شده است 
که یکی از سه یا چهار نفری که تصویربرداری می کردند، »ابوبکر حنان « 
یکی از پزشکان بیمارستان دوما بوده است. وی حنان را »خشن و حیله گر« 
می داند و تأکید دارد که وی با گروه تروریستی »جیش االسالم « در ارتباط 
بوده است؛ گروهی که پیش از آزادسازی غوطه شرقی در بهار گذشته از 
سوی ارتش سوریه، این منطقه را در اش��غال خود داشت. این خبرنگار با 
اشاره به اینکه دست کم یک کشور عضو ناتو از رخدادهای بیمارستان اطالع 
داشته است، تصریح کرد، افرادی که این صحنه را به صورت تصنعی درست 
کردند، از رخداد    هایی که در ساختمان مسکونی که این حمله ادعایی در 
نزدیکی آن رخ داده بود، اطالع داشتند. وزارت دفاع روسیه نیز چندی پیش 
اعالم کرد که توانسته به کسانی که این ویدئوی ساختگی را تدوین کرده 
بودند، دست پیدا کند و پس از شنیدن اظهارات آنان تأکید کرد که ادله ای 
مبنی بر دست داشتن مستقیم انگلیس در طراحی این حمله ساختگی در 
اختیار دارد. این حمله ادعایی باعث شد امریکا، انگلیس و فرانسه بامداد 
14 آوریل چند موضع ارتش سوریه را در اطراف دمشق و حمص هدف قرار 

دهند و پدافند هوایی سوریه، چندین موشک را سرنگون کرد. 

فتو گیت عربي در ورشو
کنفرانس ضدایراني حتي در بیانیه پایاني هم علیه ایران اجماع نکرد

سجادمرادیکالرده

تنش مجدد در روابط هند و پاکستان
نارن�درا م�ودی، نخس�ت وزیر هن�د ب�ا محک�وم ک�ردن حمل�ه 
انتح�اری ب�ه س�ربازان ای�ن کش�ور در کش�میر، به پاکس�تان 
درب�اره ایج�اد بی ثبات�ی در کش�ورش هش�دار داده اس�ت. 
حمله تروریس��تی به اتوبوس س��ربازان هند در منطقه مورد مناقشه 
کش��میر، روابط هند و پاکس��تان را وارد فاز جدیدی از تنش    ها کرده 
است. به گزارش بی بی سی، نخست وزیر هند روز جمعه گفت:»افرادی 
که در طراحی و اجرای این حمله دست داشتند، بهای گزافی خواهند 
پرداخت«. هند همچنین گفته است پاکستان را دچار » انزوای مطلق « 
خواهد کرد. در حمله انتحاری روز پنج  شنبه در کشمیر تحت کنترل 
هند، یک عامل انتحاری خودروی مملو از مواد منفجره را به یک دستگاه 
اتوبوس کاروان نیروهای امنیتی هند کوبید که طی آن 46 مأمور پلیس 
هند کشته شدند. مودی این حمله را » بزدالنه و ناجوانمردانه « خوانده 
است. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، مسئولیت این 
حمله را به عهده گرفته است. هند خواهان اعمال تحریم های جهانی 
علیه این گروه شده و خواهان آن شده تا مسعود اظهر، رهبر این گروه 
از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک » تروریست « 
شناخته شود. پاکستان از این حمله به شدت ابراز نگرانی کرده اما گفته 
است هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته اس��ت. پس از این حمله، 
آرون جیتلی، وزیر مشاور در دولت هند گفته است این کشور از هر ابزار 
دیپلماتیک برای قطع ارتباط پاکستان با جامعه جهانی استفاده خواهد 
کرد. به گزارش یورونیوز، همچنین، وزارت خارجه هند سفیر پاکستان 
در دهلی نو را در ارتباط با حمله تروریس��تی به یک کاروان نظامی در 
این کشور فراخواند. هند پاکس��تان را متهم می کند که در برخورد با 
گروه های شبه نظامی مس��تقر در آن کش��ور کوتاهی می کند. هند و 
پاکستان مدعی مالکیت بر کشمیر هستند. اکثریت جمعیت کشمیر 
را مسلمانان تشکیل می دهند اما هند و پاکستان تنها کنترل بخشی از 

این منطقه را در اختیار دارند. 

تداوم تلفات متجاوزان سعودی  در یمن
حس�اب توئیتری وابس�ته ب�ه وزارت دفاع عربس�تان س�عودی 
اع�ام ک�رد ک�ه در پ�ی درگی�ری نظامی�ان س�عودی ب�ا 
نیروه�ای انص�اراهلل، پن�ج س�رباز ای�ن کش�ور کش�ته ش�دند. 
منابع خبری از حمالت توپخانه ای نیروهای انص��اراهلل یمن به ارتش 
عربس��تان س��عودی در منطقه »نجران « در جنوب غرب این کشور و 
مرزهای مشترک یمن خبر دادند.  حساب توئیتری »شهداء الواجب« 
وابس��ته به وزارت دفاع عربس��تان س��عودی اعالم کرد که در جریان 
درگیری نظامیان س��عودی با نیروهای انصاراهلل، پنج سرباز این کشور 
کشته شدند.  همچنین شبکه خبری »المسیره« یمن گزارش داد که 
ارتش و کمیته های مردمی یمن مراکز تجمع عناصر عربس��تانی را در 
منطقه »رقابه الحل��ق« واقع در نجران بمباران کردن��د که در پی این 
حمالت توپخانه ای، چند سرباز س��عودی کشته شدند. به گزارش این 
شبکه، عناصر وابسته به ارتش سعودی در منطقه »عسیر « قصد داشتند 

به مواضع ارتش یمن نفوذ کنند، که این عملیات ناکام ماند. 

روح اهلل صالحي
  گزارش  یک


