
وزی�ر ام�ور خارج�ه کش�ورمان در نشس�ت 
امنیتی مونیخ ب�ا تصریح بر اینک�ه در موضوع 
موش�کی طبق خوش�ایند فرانس�وی    ها عمل 
نخواه�د ک�رد ، بع�د از نشس�ت، هش�داری 
توئیتری داد ک�ه اروپا باید به مس�ئولیت خود 
در مواجهه با یکجانبه گرایی امریکا عمل کند. 
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در این نشست 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی از کشورهای 
اروپایی از جمله فرانسه معتقدند که ایران باید در 
زمینه فعالیت های موشکی خود به صورت جداگانه 
با اروپایی    ها مذاکره و این فعالیت    ها را متوقف کند، 
خطاب به مجری سؤال کننده گفت: : این کشور   ها 
میلیارد   ها دالر از نظر تجهی��زات نظامی به صدام 
کمک کردند. در این جنگ شاهد استفاده صدام از 
سالح های شیمیایی آلمان، هواپیماهای انگلیسی 
و تجهیزات فرانس��وی بودیم، ولی چه کس��ی در 
برابر به ما کمک کرد؟ کس��ی به م��ا کمک نکرد. 
ظری��ف در ادام��ه ب��ا تأکید ب��ر اینکه م��ن برای 
راضی کردن لودریان )وزیر خارجه فرانسه( کشورم 
را بی دفاع نمی کنم، تا کس��انی در منطقه بیایند و 
مردم ما را بکش��ند و به آنها آسیب برسانند، گفت: 
هنوز مردم زیادی در کشور ما هستند که به خاطر 
سالح های شیمیایی که اروپایی    ها در اختیار صدام 
قرار دادند، اذیت هستند. اگر اروپایی    ها می خواهند 
با ما مذاکره کنند نمی توانند در نقش بازجو عمل 
و ما را محاکمه کنند.  ظریف پس از نشس��ت هم 
توئیتي منتشر کرد و نوشت: ایران نمی تواند برای 
همیش��ه همه هزینه های حیاتی امنیت جهانی را 
بپردازد؛ خواه برجام باشد، خواه مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر یا قاچاق انسان. وقت آن است که اروپا برای 
شنا کردن خیس  شود، وقتی می خواهد در مقابل 

یکجانبه گرایی امریکا بایستد.
  اینجا جنگل است آیا؟

این دیپلمات کشورمان در مورد برخی گزارش    ها 
از جمله گ��زارش نیویورک تایمز مبن��ی بر اینکه 
امریکایی    ها در تالش هستند که در برنامه موشکی 
ایران خرابکاری کنند، گفت: ما در حال تحقیق در 
مورد این موضوع هستیم. ش��ما اگر یادتان باشد 
امریکایی    ها و اس��رائیلی    ها در ترور چند دانشمند 

هسته ای مان با یکدیگر همکاری کردند. 
وی ادامه داد: یکی باید بایستد و بگوید اینجا جنگل 
نیست و قانون جنگل نیز نیست که عده ای بخواهند 
در امور داخلی دیگر کشور   ها دخالت کنند و اینگونه 

اقدامات را انجام دهند. 
ظریف با بیان اینکه ما حق داریم از خودمان دفاع 
کنیم، در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح 

کرد: امریکایی    ها س��الح های بسیار پیشرفته ای را 
در اختیار برخی کشورهای منطقه ما قرار داده اند 
و ترامپ از این سالح    ها به عنوان سالح های زیبا یاد 
می کند؛ سالح    هایی که اکنون می بینیم بر روی سر 

مردم یمن ریخته می شود. 
وزیر خارجه کش��ورمان در پاس��خ به این س��ؤال 
که چندی پی��ش اروپایی    ه��ا تحریم    هایی را علیه 
ایران اعمال کردند و آنه��ا از انجام برخی اقدامات 
تروریس��تی از س��وی ایران در اروپا اظهار نگرانی 
کرده اند و این اقدامات ایران چه زمانی قرار است به 
پایان برسد، اظهار کرد: الزم است که من در اینجا 
چند مسئله را مشخص کنم. یکی از دیپلمات های 
ایران ب��ه اته��ام اینکه قصد داش��ته در فرانس��ه 
بمب گذاری کند بازداشت شده است و این موضوع 
دقیقاً در روزی اتفاق افتاد که رئیس جمهور ما بعد از 
ماه    ها برنامه ریزی و آماده سازی قرار بود به اروپا سفر 
کند. دقیقاً روزی اتفاق افتاد که قرار بود این س��فر 
انجام شود نه چند روز قبل تر و نه چند روز بعدتر. 
این موضوعی است که باید به آن توجه کنیم. این 
اقدام می تواند یک نقشه باشد و حتماً کشور ما آن را 
انجام نداده است. ما نفوذی که به دست آورده ایم را 

با کارهای دیوانه وار به دست نیاوردیم. 
وی بار دیگر با بیان اینکه اروپایی    ها دیپلمات ما را 
دس��تگیر کرده اند این در حالی است که نهادهای 
امنیتی این کشور   ها می گویند هیچ شواهدی مبنی 
بر اتهام او وجود ندارد، ادامه داد: آنچه که روش��ن 
اس��ت این اس��ت که در اروپا افرادی هستند که تا 
سال ۲۰۱۲ در لیست گروه های حامی تروریسم  از 
سوی اتحادیه اروپا قرار داش��تند و بعد از آن از این 

لیست خارج شدند. 

 هفت دولت تغییر کرده  و ما هستیم
ظریف همچنین با اشاره به ارتباط برخی مقام های 
امریکایی با گروه منافقین از جمله سخنرانی جان 
بولتون در نشست ساالنه این گروه اظهار کرد: ما 
می بینیم که جان بولتون به منافقین قول می دهد 
که آنها سال بعد در ایران جشن می گیرند و سخنانی 

را علیه ایران مطرح می کنند. 
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سؤال مجری این 
برنامه مبنی بر اینکه آیا به نظرش دولت ترامپ به 
دنبال این است که رژیم ایران را تغییر دهد، اظهار 
کرد: آنها گفته اند که تنها هدف شان تغییر رژیم در 
ایران است. اقدامات شان را در این چارچوب انجام 
می دهند. هدف ش��ان از خروج از برجام نیز تغییر 
رژیم ایران بود. ایاالت متحده در حال گوش دادن 
به سخنان افراد اشتباهی است. آنها ۴۰ سال است 
که تصور می کنند جمهوری اسالمی ایران از بین 
می رود و بخار می ش��ود، در حالی که هفت دولت 

تغییر کرده و ما اینجا هستیم. 
ظریف با اش��اره به حمالت غیرقانونی اسرائیل به 
نقاط مختلف سوریه و مورد هدف قراردادن برخی از 
مناطق این کشور، اظهار کرد: هیچ کس اسرائیل را 
سرزنش نمی کند که به صورت غیرقانونی عملیات 
انجام می دهد.  وزیر خارجه کش��ورمان همچنین 
در بخش دیگری از صحبت های خ��ود با انتقاد از 
رفتارهای دوگان��ه غربی    ها در ارتب��اط با موضوع 
حقوق بش��ر، اف��زود: ماجرای جمال خاش��قجی 
مشخص کرد که ماهیت مسئله حقوق بشر برای 
آنها چگونه است. رفتار امریکایی    ها و اسرائیلی    ها 
کامالً برخالف حقوق بین الملل است. آنها از حقوق 
بشر استفاده ابزاری می کنند. یک جا بولتون گفت 

حقوق بشر برای ما ابزاری در جعبه ابزار است که هر 
وقت بخواهیم از آن استفاده می کنیم. 

  غربي ها به ما درس اخالق ندهند
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود با 
بیان اینکه ما بعضاً در کش��ورمان با مش��کل    ها و 
کمبود   هایی روبه رو هس��تیم که باید به آن توجه 
کنیم و در جهت ح��ل آن تالش کنی��م ولی این 
ربطی به اروپا ندارد، خط��اب به مجری این برنامه 
گفت: ش��ما به ما نگویید که تج��ار اروپایی برای 
سرمایه گذاری به ایران نمی آیند، چون نگران حقوق 
بشر هستند در حالی که می بینیم آنها در عربستان 
س��عودی حضور پیدا می کنند و س��رمایه گذاری 
می کنند. من خودم در دانشگاه در ارتباط با موضوع 
حقوق بشر درس داده ام در این مورد دغدغه دارم و 
معتقدم که این موضوع باید رعایت شود و یک نیاز 
امنیتی است، اما کشورهای غربی از جمله ایاالت 
متحده در موقعیت��ی قرار ندارند ک��ه به ما درس 
اخالق بدهند، در حالی که در جنگ هشت ساله از 
صدام حمایت کردند. شما می بینید که عربستان 
سعودی از بیانیه شورای حقوق بش��ر علیه ایران 
حمایت می کند، در حالی که این کشور خود ناقض 
حقوق بشر است و آیا آنچه که ش��ما از آن سخن 

می گویید حقوق بشر است؟
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه جلسه پرسش 
و پاس��خ این برنامه ک��ه در میان حض��ار، افرادی 
چون یوس��ف بن علوی وزیر ام��ور خارجه عمان، 
خاویرسوالنا دیپلمات پیشین اسپانیایی، مادلین 
آلبرایت وزیر امور خارجه پیش��ین امریکا، وندی 
ش��رمن دیپلمات پیش��ین امریکایی و عضو تیم 
مذاکره کنن��ده این کش��ور در جری��ان مذاکرات 
هس��ته ای و... حضور داش��تند، در مورد برخی از 
تحلیل    ها مبنی بر اینکه شاید هدف امریکا از تهدید 
علیه ایران و اعمال تحریم های گسترده این است 
که بار دیگر با ایران مذاکره کند، تصریح کرد: اگر 
آنها به دنبال مذاکره بودند ما که داشتیم مذاکره 
می کردیم. تا آوریل سال گذشته برایان هوک که 
اکنون به دنبال ایران در جاه های مختلف است با 
معاون من )سید عباس عراقچی( در مورد برجام 
مذاکره می کرد، ولی آنها بودند که تصمیم گرفتند 
مذاکره را ترک کنند و از برجام خارج شوند در حالی 

که ما بر سر میز مذاکره بودیم. 
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با بیان اینکه ما 
سیگنال های متفاوتی را از امریکایی    ها می شنویم، 
تصریح کرد: پمپئو برای مذاکره با ایران ۱۲ شرط 
گذاشته است. آنها می خواهند که ما تسلیم شویم؛ 

کاری که ما نمی کنیم. 
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  گزارش  یک بش�ار اسد در 
یکی از معدود 
س�خنرانی های عمومی خود حمله تندی علیه 
رجب طی�ب اردوغان کرد و همزم�ان به کرد   ها 
هش�دار داد که هر لحظه ممکن اس�ت از سوی 
امری�کا ب�ه »عثمانی ه�ا« فروخت�ه ش�وند. 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه روز گذشته در میان 
رؤسای شوراهای شهر اس��تان های سوریه حاضر 
شد و طی یک س��خنرانی به طیفی از مسائل مهم 
کشورش پرداخت. آخرین سخنرانی عمومی اسد 
حدود ۱5 م��اه پیش در نوامبر س��ال ۲۰۱7 انجام 
ش��ده بود. وی ضمن تأکید بر آزاد شدن کل خاک 
سوریه، بدون اشاره مستقیم به نام ُکردهای سوریه، 
گفت بدانند که پشتیبانی جز ارتش و دولت سوریه 
ندارند و امریکا آنها را به »عثمانی« خواهد فروخت. 
کردهای سوریه طی دو سال گذشته به ابزار زمینی 
امریکا تبدیل شده اند و رویای تشکیل یک منطقه 
مستقل را با حمایت امریکا در سر داشتند که ناگهان 
ترامپ اعالم کرد نظامیان خود را از س��وریه خارج 
می کند؛ تصمیمی ک��ه بزرگ تری��ن بازندگان آن 
کرد   ها و اس��رائیلی    ها توصیف ش��دند. با این وجود 
روابط دمشق و کرد   ها در طول هفت سال گذشته 

پیچیده بوده اما تخاصمی نبوده است، هرچند گا   ه دو 
طرف مواضع تندی علیه یکدیگر اتخاذ می کردند. 
گزارش هایی از مذاکرات دو طرف منتشر شده است 
اما به نظر می رسد امریکایی    ها مانع از آن می شوند دو 
طرف به یک تفاهم دست یابند. اما یکی از مهم  ترین 
صحبت های اسد مربوط به ترکیه و رئیس جمهور 
این کشور    می ش��د. اس��د، رجب طیب اردوغان را 
»جیره خوار حقیر امریکا« توصیف کرد که به گفته 
او از ابتدای بح��ران گدایی واش��نگتن را کرده که 
وارد شمال سوریه شود. اسد معتقد است اردوغان 
نمی تواند ش��روط خود را بر کمیت��ه تدوین قانون 

اساسی س��وریه تحمیل کند و دمشق با هر نیروی 
بیگانه مثل دشمن و اشغالگر برخورد می کند. 

اس��د همچنین با بیان اینکه نباید گمان کنیم که 
جنگ به پایان رسیده است، گفت، ما هم اکنون در 
دل چهار جنگ به سر می بریم که اولین آن جنگ 
نظامی است. جنگ دوم، جنگ محاصره و تحریم 
است. گاهی در آن پیروز می ش��ویم و گاهی خیر و 
به طور کل در سال های گذشته تشدید شده است. 
جنگ سوم جنگ اینترنت و شبکه های اجتماعی 
فضای مجازی است. ما اکنون اصطالحاً مقابل نسل 
چهارم جنگ    ها هستیم که حقایق را واژگون جلوه 

می دهد و وقتی اعتماد ش��هروند را جذب می کند، 
طرح خود را اجرایی می کند. جنگ چهارم، جنگ 
فاسد    ها و مفسدان است. زمانی که از علل این مسئله 
صحبت می کنیم نمی خواهی��م کوتاهی را توجیه 
کنیم اما باید بدانیم که در هر ی��ک از این حاالت، 
مشکل چیست.  اسد از رؤس��ای شوراهای محلی 
خواست تا امکانات موجود را به عدالت و بر حسب 
نیازمندی استان های س��وریه توزیع کنند و برای 
مدیریت وضعیت کنونی تالش کنند، چرا که دشمن 
سوریه تالش کرد آن را به کشوری ورشکسته تبدیل 
کند که قادر نیس��ت مأموریت    ها و وظایف خود را 
انجام دهد.  رئیس جمهور س��وریه روند سیاس��ی 
آغاز شده از سال ۲۰۱۲ را به دلیل اصرار کشورهای 
حامی آن بر ش��یوه قبلی خود،  بی نتیجه دانست و 
گفت، این روند تالش کرده مقابل روندهای جدی 
مثل »سوچی « و »آستانه« سنگ اندازی کند. اسد، 
گفت وگوی واقعی بر اساس واقعیت جامعه را تنها 
راه حل مشکالت دانست و گفت، از این طریق فرق 
میان وطن دوستان و سودجویان مشخص خواهد 
ش��د و خالصی بزرگ و ثبات جز با نابودی آخرین 
تروریست به دس��ت نخواهد آمد. اسد در خصوص 
خدمات رس��انی به مناطق مختلف س��وریه گفت، 
دشمنان وقتی جنگ را علیه س��وریه آغاز کردند، 
می دانستند که هیچ زیرساخت سالمی برای ما باقی 
نمی گذارند. برای همین باید واقعیت را در نظر گرفت 

و دید که کشور دچار جنگ و تروریسم است. 
رئیس جمهور س��وریه در خصوص روند سیاس��ی 
گفت: آنچه بع��د از کنفرانس ژنو در س��ال ۲۰۱۲ 
آغاز ش��د، هیچ نتیجه ای نداشت چون کشورهای 
گمراه و ظالم به سوریه، همچنان همان سیاست را 
دنبال می کنند و مقابل هر روند جدی مثل آستانه یا 
سوچی سنگ اندازی می کنند. حاکمیت ملی مقدس 
است و در کنار قانون اساس��ی غیرقابل چانه زنی یا 
تعارفات است. به کشورهای متجاوز یا وکالی شان 
اجازه نمی دهیم شروط شان را به کمیته ]تدوین[ 

قانون اساسی تحمیل کنند. 
 جفری: سریع خارج نمی شویم

جیمز جفری، نماینده ویژه امریکا در امور س��وریه 
در کنفران��س امنیت��ی مونی��خ گفت: ما ب��از هم 
به هم پیمانان م��ان می گوییم که عقب نش��ینی از 
سوریه ناگهانی و سریع نخواهد بود، بلکه به تدریج 
و گام به گام صورت خواه��د گرفت. وی گفت: ما با 
هم پیمانان مان درباره این مسئله مشورت خواهیم 
کرد. این اظه��ارات جفری به نظر می رس��د برای 
دلجویی از اروپایی    ها مطرح شده ، چرا که دولت های 
اروپایی به ویژه فرانسه، آلمان و انگلیس از تصمیم 

ناگهانی ترامپ خشمگین هستند. 

  گزارش  2

شمارش معکوس برای حامیان تروریسم
در کمترین فاصله زمانی از جش��ن چهل س��الگی انقالب اس��المی که 
سرافکندگی همه شیاطین را به دنبال داش��ت، عمق کینه ورزی آنها در 
خاش-زاهدان به شهادت ۲7 تن از پاسداران مرزهای سرزمین و انقالب، 
توسط باند شرور و مزدور به  نام جیش الظلم منجر شد. این باند که تفاله و 
باقیمانده از باند ریگی معدوم است، مورد حمایت سرویس های اطالعاتی 
س��عودی و امارات و انگلیس قرار گرفته و در کنت��رل عملیاتی و هدایت 
دستگاه اطالعاتی پاکستان )ISI( است تا از مردم و حافظان امنیت و اقتدار 
ایران انتقام بگیرد. همانگونه که در ورشو، مقامات امریکایی با ورشکستگی 
به گروهک نفاق تکی��ه کردند تا از نم��د آنها کالهی بدوزن��د  و با کمک 
حکومت های ورشکسته عربی، ائتالف س��ازی کنند ولی نتیجه »هیچ« 
را ثبت کردند، در محور شرقی ایران، عربس��تان، امارات و دزدان دریایی 
انگلیسی، باند صالح الدین فاروقی را با فرمول »عملیات کن، پول بگیر« 
به میدان آورده اند. نکته مهم این اس��ت که پاکستان چرا وارد این باتالق 
شده است؟ ارتش پاکستان همواره متهم به حمایت از جریان های افراطی 
در شبه قاره بوده و در ازای همکاری های محدود از امریکا امتیاز گرفته و 
سالح دریافت می کرده و یا کمک های مالی می گیرند. تغییر اولویت های 
اس��تراتژیک امریکا، مقامات نظامی و س��رویس های اطالعاتی آنها را در 
تنگنا های مالی قرار داده و هرگونه همکاری برای تشویق مذاکرات طالبان 
با امریکا را دریافت رشوه و حق الزحمه قابل توجه قرار دادند. ترامپ راهبرد 
راهزنی مالی از جهان را دنبال می کند و به جز رژیم  صهیونیستی به کسی 
باج نمی دهد. مش��کالت روزافزون امریکا موجب شد از کیسه عربستان، 
مبلغ ۲۰میلیارد دالر به پاکستان ببخشد. بدین منظور عربستان با این رشوه 
بزرگ، یک صید بزرگ را به  دست می آورد. مشکل نیروی نظامی در جنگ 
یمن را با نظامیان پاکستانی و جایگزینی احتمالی به جای نظامیان سودانی 
حل می کند. مشکل مزمن فقر در پاکستان را با این سرمایه گذاری سعودی 
حل کرده و برای خوش خدمتی، باندهای اش��رار در جنوب شرق ایران را 
فعال تر می کند و حتی قبل از سفر محمد بن سلمان به پاکستان به اثبات 
می رساند. موتور این طراحی در سرویس اطالعاتی ارتش پاکستان است 
که وهابی های خبیث در آن النه کرده اند و نقش فریبکارانه را به عمران خان 
پیشنهاد کرده اند تا با ژست الگوگیری از زندگی امام خمینی، سعودی ها و 

امریکایی ها را وسوسه کند تا به راحتی باج بدهند.
طالبان که خیلی با اندیش��ه حاکم بر عربس��تان همگرایی ندارد، اکنون 
با رش��وه ای که  ISI دریافت کرده، برای س��عودی ها یک پروژه مشترک 
امریکایی- سعودی و اماراتی و ضدایرانی را برای فعال کردن گروهک های 
تروریستی، شرور و مزدور، باید اجرا کند و با امریکایی ها، با نرمش بیشتری 
مذاکره نماید. با اینکه س��عودی  ها دس��ت و دل بازی کرده و خوب رشوه 
می دهند ولی مطالبات و اهداف آنها در سفر بن سلمان، یک پارادوکس و 
جمع اضداد است. دولت افغانس��تان به شدت با رویکرد پاکستان مخالف 
است و بخشی از جامعه افغانی نیز با پاکستان همراه نیست. طالبان حتی 
اگر با فشار ISI  به سعودی روی خوش نشان دهد ولی در اصول مذاکراتی 
با امریکا، کوتاه نمی آید و حاضر نیست مجری ناامنی علیه ایران باشد و به 
خوبی درک می کنند که ورود به این پروژه سعودی، خدمتی به دیدگاه های 
طالب��ان نمی کند. حداکثر دریافت های س��عودی از رش��وه ای که داده و 
اهدافی که دنبال می کند، فعال شدن چند گروهک تروریستی است که با 
کوچک ترین تحرک و واکنش ایران نابود می شوند و مضافاً اینکه پاکستان 
به خوبی می داند و این به شکل مؤکد ثبت شده است که اگر پاکستان با یک 
رشوه ساده وارد محور ضدایرانی شود، در این شرایط، ایران عمق استراتژیک 
پاکستان نخواهد بود و موازنه سازی خود را دنبال خواهد کرد و خسارت 
پاکستان در ازای یک رش��وه تاکتیکی، خسارت راهبردی خواهد داشت. 
پاکستان و ISI به خوبی می دانند از س��وی مرزهای ایران و دستگاه های 
نظامی و امنیتی ایران هیچ گاه تهدیدی نداشته اند و اگر امروز از مرزهای 
پاکس��تان و تدبیر ISI ، به خاک ایران تعرض کنند و نیروهای سپاه هدف 
قرار بگیرند، نباید انتظار داشته باشد که سیستم های امنیتی و نظامی آنها 
در امان باشند. حساب عربس��تان و امارات کاماًل جداست و این دو نظام 
دیکتاتوری و پلید، همه مرز  ها را پشت سر گذاشته و به ابزار صهیونیسم و 
امریکا تبدیل شده اند و لذا پاسخ اول ایران را به خود اختصاص خواهند داد 
و شمارش معکوس واکنش آغاز شده است.  پیام روشنی که به طرف های 
مرتبط با پروژه سعودی – اماراتی داده شده، برای پاکستان نیز واضح است. 
یا تروریست  ها را سرکوب کرده و تحویل ایران خواهد داد و یا باید منتظر 
تحمل مسئولیت رویکرد جدید خود باشد که امنیت ملی و سرزمینی ایران 

را در ازای رشوه مالی سعودی به خطر انداخته است. 
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  اشپیگل: اعضای منافقین سر بریدن را تمرین می کنند
یک نش��ریه آلمانی در گزارشی درباره وضعیت اس��ف بار گروهک تروریستی 
منافقین در آلبانی ضمن اش��اره به آزار    هایی که متوجه این افراد شده نوشت 
امریکا با استفاده از این گروهک در تالش برای پیشبرد سیاست های خود علیه 
ایران است. نشریه آلمانی »اشپیگل « در گزارشی با عنوان »زندانیان شورش« 
به وضعیت اعضای گروهک تروریستی منافقین و حمایت دولت امریکا از آنان 
پرداخت و نوش��ت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از سیاس��تی پیروی 
می کند تا دولت ایران را سرنگون کند و در این زمینه اعضای این سازمان هم  
سیاستی هم راستا با امریکا دارند. بیش از ۲هزار نفر از افراد عضو سازمان در کمپی 
در آلبانی به سر می برند. بر اساس این گزارش، یکی از افرادی که از این سازمان 
جدا شده  می گوید که آنها س��ه بار در طول هفته بریدن گلو با چاقو، شکستن 

دست، درآوردن چشم با انگشت و پاره کردن دهان را تمرین می کنند. 
-----------------------------------------------------

  ترامپ برای WTO هم نسخه پیچید
روز جمعه دولت امریکا پیش نویس طرحی را برای اصالح »سازمان تجارت 
جهانی« پیشنهاد کرد و مدعی شد به موجب آن قصد دارد برخی کشورهای 
واجد شرایط »قوانین متمایز و ویژه« این س��ازمان را مورد هدف قرار دهد. 
البته صاحبنظران انتظار دارند این طرح با مخالفت کشور    هایی همچون چین 
و هند مواجه شود. به گزارش »بیزینس اینسایدر«،»قوانین متمایز و ویژه« 
به کشورهای درحال توسعه اجازه می دهد در دوره های طوالنی تر تعهدات 
توافق شده خود در این سازمان را اجرایی کنند، با اعطای امتیازاتی فرصت های 
تجاری ویژه ای برایشان فراهم می سازد و یارانه های کشاورزی معادل دو برابر 
در دسترس کشورهای توسعه یافته به آنها اختصاص می دهد. امریکا برای 
مدت های طوالنی انتقاداتی را ضد برخی ساختارهای سازمان تجارت جهانی 
مطرح ساخته است. در یکی از این انتقادات آنها مدعی شده اند کشورهای عضو 
سازمان تجارت جهانی تالش می کنند با معرفی خود به عنوان اقتصاد درحال 

توسعه از طیف گسترده ای از مزایا و قوانین این سازمان بهره مند شوند. 
-----------------------------------------------------

  دیدار نمایندگان طالبان با نخست وزیر پاکستان لغو شد
طالبان اعالم کردند که سفر نمایندگان این گروه به پاکستان و دیدار آنها 
با عمران خان، نخست وزیر پاکستان که قرار بود روز دو    شنبه انجام شود، 
لغو شده است. طالبان درباره دلیل لغو این دیدار اظهار نظری نکرده اند. به 
گزارش بی بی سی، این گروه قباًل گفته بود که این دیدار به دعوت رسمی 
پاکستان و به خاطر گفت وگوهای صلح میان این گروه و نمایندگان دولت 
امریکا در اسالم آباد صورت می گیرد. در اعالمیه ای که از سوی ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی طالبان، قباًل به رسانه     ها فرستاده شده بود، همچنین 
آمده بود که این گروه همچنین روی روابط دو کشور و مشکالت تاجران 
افغان در پاکس��تان صحبت خواهند کرد. براساس برخی گزارش     ها این 
دیدار به دستور مالهبت اهلل آخوندزاده، رهبر گروه طالبان لغو شده، ولی 
یک مقام طالبان به محفوظ ذبیدی، خبرنگار بی بی سی اگر چه در این 
مورد چیزی نگفت، اما تأیید کرد که هیج نماینده ای از گروه طالبان به 

پاکستان سفر نخواهد کرد. 

ایران: پاكستان در شناسایی عوامل 
جنایت تروریستی زاهدان سریع عمل كند 
در پی حمله انتحاری چهار   شنبه در سیستان و بلوچستان، وزارت 
خارجه ایران، رفعت مسعود، سفیر پاکستان در تهران را احضار کرد 
و از اسالم آباد خواست در شناس�ایی و دستگیری عوامل جنایت 
تروریس�تی جاده خاش – زاه�دان اقدامات س�ریعی انجام دهد. 
بهرام قاس��می، س��خنگوی وزارت امور خارجه روز یک   ش��نبه با اعالم 
احضار س��فیر پاکس��تان در تهران گفت:»در پی حادثه تروریستی ۲۴ 
بهمن ماه در جاده خاش- زاهدان، خانم رفعت مسعود، سفیر پاکستان 
توسط دستیار وزیر و مدیرکل آسیای غربی به وزارت امور خارجه احضار 
شد«. قاسمی تأکید کرد:»در این مالقات ضمن اشاره به افزایش اقدامات 
تروریستی از داخل خاک پاکستان، از جمله حادثه تروریستی اخیر در 
جاده خاش- زاهدان، اعتراض کشورمان ابالغ و با صراحت تأکید شد که 
ایران از دولت و ارتش پاکستان انتظار دارد با قاطعیت و جدیت الزم علیه 
پایگاه ها، تحرکات و اس��تقرار گروهک های تروریستی فعال در مناطق 
مرزی این کشور با جمهوری اسالمی ایران برخورد کند و اجازه ندهد این 
گروهک های تروریستی بیش از این با اقدامات تروریستی و غیرانسانی 
خود موجبات تشدید ناامنی و بدبینی و بی اعتمادی بین دو کشور را فراهم 
کنند. در ادامه از دولت پاکس��تان خواسته شد که اقدامات سریع و الزم 
را جهت شناسایی و دستگیری عوامل جنایت تروریستی جاده خاش- 
زاهدان انجام دهد«. سفیر پاکستان در این دیدار اعالم کرد که موضوع 
اعتراض کشورمان را به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد. شاه محمود 
قریشی، وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران از اعزام یک هیئت تخصصی از پاکستان به ایران در پی اقدام 
تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت:»اسالم آباد آماده 
هرگونه همکاری برای بررسی این حادثه تأسف بار و مبارزه مشترک با 
گروه های تروریستی است.« سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه 
پاسداران روز     شنبه پاکستان را به حمایت از گروه جیش العدل، متهم کرد 

و از پاکستان خواست نحوه برخوردش با این گروه را تغییر دهد. 

كمپین حقوقی علیه ترامپ تشدید شد
مخالفت با اعالم وضعیت اضطرای رئیس جمهور امریکا برای ساخت 
دیوار در مرز مکزیک آرام آرام ش�کل و ش�مایلی ج�دی به خود 
می گیرد. اولین گام، ایجاد یک کمپین حقوقی علیه ترامپ اس�ت 
که از همین حاال به راه افتاده ، کمپینی ک�ه عقبه آن، یک کمپین 
سیاس�ی گس�ترده علیه دونالد ترامپ را به دنبال خواهد داشت. 
بعد از اولین راهپیمایی معترضان به وضعیت اضطراری ترامپ در برابر برج 
و هتل بین المللی ترامپ که جمعه شب انجام شد، اعتراضات به وضعیت 
اضطراری در حال تشکل یافتن است. اعضای کمیسیون حقوقی مجلس 
نمایندگان امریکا با ارس��ال نامه ای به ترامپ به او گفته اند که وضعیت 
اضطراری و مطابقت آن با قانون اساسی امریکا را بررسی خواهند کرد. به 
گزارش دویچه وله، جری نادلر، عضو دموکرات این کمیسیون به شبکه 
سی ان ان گفته است: »این شاید یکی از بزرگ ترین چالش     ها برای نظام 
قانون اساسی در تاریخ ایاالت متحده امریکا باشد. در صورتی که ترامپ 
موفق شود، بر حیطه قدرت رؤسای جمهور به شدت افزوده می شود و 
تفکیک قوا آس��یب جدی خواهد دید.«  ابی واسرمن شولتس، نماینده 
دموکرات به سی ان ان گفت که اقدام رئیس جمهور » خالف قانون اساسی 
و انزجارآور « است. او افزود: مخالفان در کنگره امریکا از هر ابزار حقوقی 

استفاده خواهند کرد تا مانع از این وضعیت اضطراری شوند. 
ترامپ گفته که می داند در صورت اعالن وضعی��ت اضطراری، علیه او 
شکایت می شود و سرانجام ممکن است در این پرونده بازنده  شود ولی 
ظاهراً این احتمال نیز برای او مطرح است که در صورت تصمیم گیری 
دیوان عالی امریکا، ممکن اس��ت در مرحله رس��یدگی قضایی توسط 
دادگاه قانون اساسی ، به پیروزی دست پیدا کند. رئیس جمهور امریکا 
محدودیتی برای اعالم وضعیت اضطراری ندارد ولی توان حفظ آن کاماًل 
در اختیار او نیست. طبق قوانین فعلی امریکا، هر فردی که مستقیماً از 
وضعیت اضطرار ملی متضرر ش��ود، می تواند با شکایت در دادگاه آن را 
به  چالش بکشد. در همین راستا، منابع خبری از ثبت اولین شکایت از 
طرف مالکان زمین در تگزاس خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری 
آلمان، اینکه روند رسیدگی دادگاه چه مدت به طول خواهد انجامید و 
چه نتیجه ای خواهد داد را از هم اکن��ون نمی توان پیش بینی کرد ولی 
 از همین حاال می توان گس��ترش کمپین های حقوق��ی علیه وضعیت 

اضطراری را انتظار کشید. 
  تالش برای افشای محتوای مذاکرات ترامپ-پوتین

همزمان با باالگرفتن بحث ها درباره قانونی ب��ودن وضعیت اضطراری، 
فشار در سایر موارد مناقشه برانگیز نیز بر دولت ترامپ رو به افزایش است. 
دو عضو سرشناس مجلس نمایندگان امریکا در تالشند به دولت ترامپ 
فشار بیاورند تا محتوای گفت وگوهای دونفره ترامپ و پوتین در حاشیه 
نشست های بین المللی را در اختیار نمایندگان قرار دهد.  به گزارش فارس، 
به نوشته »پولیتیکو«،  آدام ش��یف ، رئیس کمیته پرنفوذ امور اطالعاتی 
مجلس نمایندگان امریکا روز      شنبه گفت دموکرات  ها به دنبال بهترین 
راه هس��تند تا ترامپ را مجبور کنند حرف های ردوبدل شده با پوتین 
را فاش کند. ش��یف و »الیوت انگل « رئیس کمیته امور خارجه مجلس 
نمایندگان امریکا در گفت وگو با نشریه پولیتیکو گفتند آنها به طور فعال با 
مشاور ارشد مجلس نمایندگان درباره بهترین راه برای وادار کردن دولت 
ترامپ به تحویل اسناد یا سایر اطالعات مرتبط با گفت وگوی دونفره اش 
با پوتین، رایزنی کرده اند. ماه ژانویه روزنامه »واشنگتن پس��ت « نوشت 
ترامپ اقداماتی غیرعادی برای مخفی نگه داشتن یادداشت های مترجم 

شخصی اش در مالقات با پوتین انجام داده است. 

حمله اسد به اردوغان، هشدار به كرد   ها 
امریکا کردها را به عثماني خواهد فروخت

هادیمحمدی

قطر: از ایران سپاسگزاریم
وزیر امور خارجه قطر با تأکید بر اینکه ایران و قطر مرز مش�ترک 
دارند، درباره روابط با ای�ران و ترکیه گفت: ما بر اس�اس نیازهای 
مردم خود تصمیم می گیریم با چه کش�وری ارتباط داشته باشیم. 
محمدبن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر روز یک   ش��نبه در 
کنفرانس امنیتی مونیخ درباره روابط کش��ورش با ای��ران و ترکیه پس 
از آنکه کش��ورهای عربی قطر را تحریم کردند، گفت:»ایران همس��ایه 
ماست. ما با ایران مرز مش��ترک داریم. ما در ذخایر گاز و مرزهای مان با 
ایران شریک هستیم. این جغرافیا است. ما پس از تحریم قطر به فضای 
پروازی و مسیر تجاری نیاز داشتیم، آنها مرز هوایی خود را به روی ما باز 
گذاشتند و ما از این مسئله سپاسگزاریم«. وی در ادامه با اشاره به روابط 
قطر با ترکیه در دوران تحریم گفت:»ما بر اس��اس نیازهای مردم خود 
تصمیم می گیریم که با چه کش��وری ارتباط داشته باشیم. اگر اختالف 
نظری هم با ایران وجود دارد باید از طریق گفت وگو حل شود. ما از اختالف 
ایران و عربستان ناراحتیم و امیدواریم که مسائل میان آنها هرچه زودتر 
حل وفصل شود چراکه برای ما و منطقه خوب است«. وزیر خارجه قطر 
همچنین ضمن تأکید بر اینکه با عربستان و امارات هیچ گونه گفت وگویی 
ندارند، از مسئله فلسطین به عنوان اصل و اساس روابط کشورهای عرب 
با رژیم صهیونیستی نام برد. به گزارش پایگاه »عربی ۲۱« آل ثانی اظهار 
داشت:»ما جنبش حماس را تأمین مالی نمی کنیم بلکه تالش می کنیم 
با راه های واضح و در برابر چشم همگان، به بحران انسانی در نوار غزه پایان 
دهیم؛ مسئله فلس��طین اصل و اساس رابطه قطر و اس��رائیل است و به 

پشتیبانی از اهالی غزه ادامه خواهیم داد.«

ترامپ به اروپا: اسراي داعش را پس بگیرید وگرنه آزادشان مي كنیم 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا تأکید کرد: اینکه به صد   ها داعشی اروپایی اجازه داده نشود به 
کشورهای ش��ان بازگردند، پیامدهای خطرناکی دارد. این راهکار جایگزین خوبی نیست زیرا که 
ممکن است واشنگتن وادار به آزادی آنها شود. ترامپ توئیت کرد که از انگلیس، فرانسه، آلمان و 
دیگر کشورهای اروپایی خواسته اجازه دهند بیش از ۸۰۰داعشی که تابعیت اروپایی دارند و در 
سوریه بازداشت هستند به کشورهای شان بازگردند و در آنجا محاکمه شوند. وی در توئیت دیگری 
نوش��ت: امریکا نمی خواهد جنگجویان داعش در اروپا پراکنده شوند چراکه آنجا مقصد احتمالی 
آنهاست. ترامپ اضافه کرد: امریکا اقدامات زیادی برای ممانعت از این مسئله انجام داده، همانطور 

که نیروهایش را بعد از پیروزی کامل و صددرصدی بر داعش از سوریه خارج خواهد کرد.


