
رئیس جمهلور امریلکا نظامیلان ونزوئلا را 
تهدید کرد که بلا ادامه حمایلت از نیکوالس 
مادورو آینلده خود را بله خطلر می اندازند. 
ترامپ از ارتلش ونزوئا خواسلته به حمایت 
از نیکلوالس ملادورو پایلان دهلد و از خوان 
گوایلدو، رهبلر مخالفلان و رئیس جمهلور 
خودخوانلده ایلن کشلور حمایلت کنلد. 
به گزارش اسپوتنیک، ترامپ که دو   شنبه در میان 
گروهی از مهاجران ونزوئالیی در میامی سخنرانی 
می کرد، در جریان سخنرانی اش با محکوم کردن 
سیاست های مادورو و دولتش گفت: افسران ارتش 
ونزوئال ک��ه از نیکوالس م��ادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال حمایت می کنند، زندگی و آینده خود را به 

» خطر « می اندازند!
وی ادام��ه داد: تعدادی از اعض��ای ارتش ونزوئال 
هنوز هم از این » دیکتاتوری شکس��ت خورده « 
حمایت می کنند. آنها زندگ��ی و آینده خود را به 
» خطر « می اندازند.  او خطاب به نظامیان ونزوئال 

ادامه داد: » اگر شما این راه را در حمایت از مادورو 
انتخاب کنید، هیچ محل امن، خروج آسان و راهی 
به بیرون نخواهید داش��ت. ش��ما همه چیز را از 
دست می دهید.«  رئیس جمهور امریکا حکومت 
نیکوالس م��ادورو را یک دیکتاتوری شکس��ت 
خورده و مترسکی در دستان کوبا عنوان کرد و از 
شکست سوسیالیسم در ونزوئال، نیکاراگوا و کوبا 
خبر داد.  دونالد ترامپ در س��خنانش اطرافیان 
نیکوالس مادورو را به سرقت ثروت ونزوئال متهم 
کرد و گفت: » می دانیم آنها چه کس��انی هستند 
و می دانیم میلیارد   ها دالر دزدیده ش��ده را کجا 
نگهداری می کنند.«  به گفته ترامپ ارتش ونزوئال 
در انتقال قدرت در این کش��ور نق��ش محوری 
خواهد داشت و بهتر اس��ت فرماندهان ارتش با 
پذیرش عفو اعالم شده از س��وی آقای گوایدو از 

او حمایت کنند. 
همزمان، خوان گوایدو ، رئیس جمهور خودخوانده 
ونزوئال  از ثبت نام بیش از ۶۰۰ هزار داوطلب برای 

توزیع کمک ه��ای غذایی بین الملل��ی خبر داده 
است. 

امریکا در روزهای گذشته مقداری کمک غذایی 
برای توزیع میان مردم ونزوئال به مرز این کشور با 
کلمبیا فرستاده است. تحلیلگران معتقدند اصرار 
امریکا برای تحویل این محموله   ها به رئیس جمهور 
خودخوانده ونزوئال تالش برای مشروعیت بخشی 
به او و تحت فش��ار قرار دادن نی��کالس مادورو 
رئیس جمهور قانونی است که زیر بار تحریم   ها و 
کارشکنی امریکایی   ها در شرایط سخت اقتصادی 

گرفتار شده است. 
  اروپایی ها هم تهدید کردند

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد: 
هر لحظه ممکن است تحریم های جدیدی علیه 

ونزوئال اعمال شود. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، فدریکا موگرینی، 
در کنفرانسی خبری پس از نشست شورای امور 
خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، گفت: اتحادیه 

اروپا هر لحظه ممکن است تصمیمی را درخصوص 
اعمال تحریم های جدید علیه ونزوئال اتخاذ کند. 
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ونزوئال مانع 
ورود شش تن از اعضای پارلمان اروپا به کاراکاس 
برای دیدار با خوان گوایدو، رئیس جمهور موقت 

خودخوانده این کشور شد. 
موگرینی گفت: ما واقعاً متأسفیم که ونزوئال اجازه 

ورود به این اعضای پارلمان اروپا را نداد. 
 NDTV ،در همین حال به گزارش اس��پوتنیک
هند گزارش داد: در ماه فوریه این کش��ور روزانه 
۶۲۰ هزار بش��که نفت از ونزوئال وارد کرده است 
که نسبت به ماه ژانویه ۶۶ درصد افزایش داشته 
است.  پس از تحریم نفت ونزوئال از سوی امریکا، 
صادرات این کش��ور  9/۲ درصد نس��بت به ماه 
ژانویه کاهش یافته و به ۱/ ۱ میلیون بش��که در 
روز رس��یده اس��ت.  امریکا همچنین ۷ میلیارد 
دالر از دارایی های شرکت PDVSA ونزوئال را نیز 

مسدود کرده است. 

انتقاد    ها از سفر ولیعهد سلعودی به اسام آباد ، 
وزیر خارجه پاکسلتان را وادار کلرد تأکید کند 
که دولت پاکسلتان بله جایگاه مناسلباتش با 
ایران واقف است و توسعه مناسبات با عربستان 
به قیمت کاهلش روابط بلا ایلران نخواهد بود. 
به گزارش »ج��وان«، محمد بن س��لمان، ولیعهد 
عربس��تان روز یک    ش��نبه با اس��کورت شش جت 
جنگنده وارد پاکستان شد و از آنجا به هند رفت. در 
سفر محمد بن سلمان، صد    ها هتل پنج ستاره برای 
اقامت هیئت هزار نفره عربستان درنظر گرفته شد 
و گفته می شود زمینه ساز س��رمایه گذاری بیش از 
۲۰میلیاردی ریاض در حوزه های انرژی ، پتروشیمی  
و صنایع معدنی خواهد بود. این سفر به فاصله سه 
روز بعد از حمله تروریس��تی به اتوب��وس مرزبانان 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المی انجام شد که در 
آن ۲8پاسدار شهید ش��دند و سردار علی جعفری، 
فرمانده سپاه وعده کرد که انتقام آن را از عربستان و 
امارات خواهد گرفت و از دولت پاکستان هم خواست 
نحوه برخوردش با گروه تروریست جیش العدل را 
تغییر دهد. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه 
پاکس��تان، از مقام ه��ای ایرانی خواس��ته چنانچه 
مدارکی درباره حمایت نیروهای امنیتی این کشور 
از گروه جیش العدل دارند، ارائه کنند و عادل الجبیر، 
وزیر خارجه عربستان هم در کنفرانس مشترک با 
قریش��ی گفت:»ما تعجب می کنیم وقتی ایران که 
خود رئیس  تروریست     ها است، این اعتراض را مطرح 

می کند.«  س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
واکنش به س��خنان عادل الجبیر گفت: »سخنان 
بی مایه و آکنده از نفرت ایش��ان که سابقه ای بس 
طوالنی در دروغ پردازی و کینه ورزی نسبت به ایران 
و ایرانیان دارد، هرگز این واقعیت را تغییر نمی دهد 
که پدرخوانده واقعی تروریسم تکفیری در جهان و 
منطقه کسی جز دولت متبوع او نیست و این سخن 
و کالم برای آنانی که اندک��ی از چهره ریاکارانه او را 

می شناسند نیاز به شرح و بیان بیشتر ندارد.«
 هزینه های سفر بن سلمان

سفر بن سلمان در داخل پاکستان با انتقادهای زیادی 
روبه رو شد. صدها نفر از پاکستانی های معترض به سفر 
ولیعهد عربستان دست به تظاهرات زدند و شماری از 
سیاستمداران پاکستانی هم از ریخت و پاش    هایی که 
دولت عمران خان برای استقبال از محمد بن سلمان 
آغاز کرده است به شدت انتقاد کرده اند. روزنامه »دیلی 
تایمز « هم روز سه     ش��نبه در سرمقاله خود نوشت:» 
ایران از پاکستان خواسته است علیه تروریست    هایی 
که در حمله اخیر جاده خاش- زاهدان دست دارند 
اقدام کند. بنابراین اسالم آباد باید به مالحظات تهران 
بپردازد.« مجموع اینها باعث ش��د که وزیر خارجه 
پاکس��تان با حضور در برنامه »جیونیوز« بگوید که 
گسترش و استحکام روابط با تهران از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده و اسالم آباد همواره، تعمیق این روابط 
را خواستار است. شاه محمد قریشی با تأکید بر اراده 
دولت کش��ورش برای توس��عه روابط ب��ا جمهوری 

اسالمی ایران گفت: گس��ترش و استحکام روابط با 
تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و اس��الم آباد 
همواره، تعمیق این روابط را خواستار است. قریشی 
درخصوص سفر اخیر بن سلمان به پاکستان و رویکرد 
سیاست خارجه دولت اس��الم آباد گفت: بدون شک 
طرف س��عودی از ماهیت روابط نزدیک پاکستان با 
ایران بی خبر نیست. قریش��ی اضافه کرد: چند روز 
پیش با ظریف وزیر خارجه ای��ران تلفنی گفت وگو 
کردم، ایشان به رضایت نداش��تن ایران از پاکستان 
هیچ اشاره ای نکرد، بلکه نگران مرزبانان ایرانی ربوده 
شده بود که همچنان در چنگ تروریست    ها اسیرند.  
قریشی افزود: »پاکستان برای ر    هایی تعدادی از این 
مرزبانان )پنج تن( نقش ایفا کرد و آمادگی داریم در 
هر س��طحی با طرف ایرانی همکاری کنیم. « برخی 
ناظران تغییر لح��ن وزیر خارجه پاکس��تان بعد از 
کنفرانس مطبوعاتی دو روز قبل با طرف سعودی را 
ناشی از نگرانی طرف پاکستانی از نزدیک شدن تهران 
به دهلی نو به خصوص در فضای تنش آلود مناسبات 
ایران و اسالم آباد بعد از حمله تروریستی هفته قبل 
در سیستان و بلوچستان می دانند، به خصوص که روز 
یک شنبه، سوشما سواراج، وزیر خارجه هند به فاصله 
کمی بعد از حمله تروریستی در سیستان، به ایران 
سفر کرد، آن هم در شرایطی که محمدجواد ظریف، 
همتای ایرانی او برای ش��رکت در نشس��ت امنیتی 
مونیخ در ایران حضور نداشت. سفر برنامه ریزی نشده 
س��واراج به ایران و دیدار او با عباس عراقچی، معاون 

ظریف، گمانه زنی    ها درباره احتمال ارتباط این دیدار 
با افزایش تنش های ایران و پاکستان را تشدید کرده، 
موضوعی که قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 

نیز آن را رد نکرده است. 
 تنش با دهلی نو

همزمان، تنش    ها بین دهلی نو و اسالم آباد نیز تشدید 
شده اس��ت. در حالی که ولیعهد عربستان در ادامه 
سفر آسیایی خود از پاکستان وارد هند شده و وعده 
تنش زدایی بین هند و پاکستان را داده، عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان روز سه     ش��نبه با رد هرگونه 
ارتباط کشورش با حمله مرگبار چند روز پیش علیه 
کاروان نظامیان هند در منطقه کشمیر تأکید کرد، 
اس��الم آباد در صورت لزوم به مواضع تهاجمی هند 
پاسخ خواهد داد. عمران خان گفت:»من تاکنون به 
دلیل سفر ولیعهد عربستان به پاکستان به موضوع 
حمله در منطقه » پولواما « پاسخ ندادم اما حاال به آن 
پاسخ می دهم. « وی افزود: » من همچنین می خواهم 
از دولت هند سؤال کنم اگر شما به دنبال این هستید 
که پاکستان را به خاطر هر اتفاقی در کشمیر مقصر 
بدانید، شما ما را سپر بال قرار می دهید. اگر شما در 
فکر حمله به ما هس��تید ما بدون هیچ فکری آن را 
تالفی خواهیم کرد.«  فرمانده ارتش هندوس��تان 
در منطقه مورد مناقشه کشمیر دیروز در تازه     ترین 
موضعگیری خود گفته که آژانس اصلی جاسوسی 
پاکستان موسوم به ISI  در حمله اخیر در کشمیر 

علیه کاروان امنیتی هند دست داشته است. 
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ترامپ ارتش ونزوئال را تهدید کرد

تعدیل موضع پاکستان بعد از پایان سفر بن سلمان

اسالم آباد روابط با ایران را  قربانی عربستان نمی کند

فقلط 36 درصلد    گزارش  یک
امریکایی   ها از اعام 
وضعیت فوق العاده ای کله دونالد ترامپ اعام 
کلرده، حمایلت می کننلد و 61 درصلد با آن 
مخالفند. با گسلترش اعتراضات بله تصمیم 
ترامپ، 16 ایالت امریلکا از رئیس جمهور این 
کشور بابت اعام وضعیت اضطراری براي تأمین 
بودجه سلاخت دیوار در مرز مکزیک شکایت 

کردند. 
شمار زیادی از فعاالن اجتماعی امریکا در شهرهای 
واشنگتن، شیکاگو و دهها شهر دیگر در روز موسوم 
به »روز رئیس��ان جمهوری« علیه تصمیم ترامپ 
برای اعالم وضعیت فوق العاده در مرزهای جنوبی 
تظاهرات کردند، تصمیمی که برای تأمین بودجه 
5/۷ میلیارد دالری دی��وار در مرز مکزیک گرفته 
ش��ده اس��ت. معترضان به تصمی��م ترامپ اعالم 
وضع فوق العاده از طرف رئی��س جمهور امریکا را 

سوءاس��تفاده از قدرت و غصب کنگره دانستند و 
گفتند که رساندن صدای اعتراض شان به دیگران 
بس��یار مهم اس��ت. معترضان در می��دان بزرگ 
شیکاگو گرد هم آمدند و ش��عار   هایی علیه دونالد 
ترامپ از جمله » وضعیت اضطراری جعلی«، » نه 
به دیوار، نه به ت��رس، مهاجران ب��ه اینجا خوش 
آمده اند « س��ر دادند. س��ازماندهی کنندگان این 
تظاهرات گفتند که ۲5۰ تجمع و تظاهرات دیگر 
در ش��هرهای مختلف امریکا از جمل��ه نیویورک، 
لس آنجلس و سانفرانسیس��کو به راه افتاده است. 
با افزایش اعتراض��ات به تصمی��م رئیس جمهور 
امریکا، نتایج یک نظرس��نجی ت��ازه در امریکا که 
»ان پی آر/پی بی اس نیوز آِور/ماریس��ت« آن را 
انجام داده اند، نش��ان داده که بیش از ۶ نفر از هر 
۱۰ امریکایی)۶۱درص��د(  تصمیم رئیس جمهور 
این کشور را برای اعالم وضع فوق العاده در کشور 
رد کردند زیرا باور ندارند ک��ه بحرانی ملی در مرز 

جنوبی امریکا وجود داشته باشد. نزدیک ۶۰درصد 
از امریکایی   ها باور ندارند که بحرانی در مرز جنوبی 
امریکا وجود داش��ته باش��د. تقریباً همین تعداد 
معتقدند که ترامپ در حال سوءاستفاده از اختیارات 
ریاس��ت جمهورِی خود اس��ت. آنان همچنین بر 
این باورند ک��ه تصمیم ترامپ )ب��رای اعالم وضع 
فوق العاده( باید در دادگاه به چالش کشیده شود. 
در حالی که فق��ط 3۶ درصد امریکایی   ها گفته اند 
ک��ه از تصمیم ترام��پ پش��تیبانی می کنند ، 94 
درصد از دموکرات  ها تصمیم ترامپ را رد می کنند 
و البته ۶۰درصد از کل امریکایی   ها نیز می گویند 
که تصمیم ترامپ باید در دادگاِه امریکا به چالش 
کشیده شود. با تشدید مخالفت   ها با تصمیم ترامپ، 
۱۶ ایالت نیز به رهبری دادستان کل ایالت کالیفرنیا 
شکایت خود را علیه تصمیم رئیس جمهور امریکا 
برای اعالم وضع فوق الع��اده در دادگاه منطقه ای 
کالیفرنیا ثبت کردند. دادس��تان    هاي ایالت های 

کلرادو، کانکتیکت، دالِور، هاوایی، ایلینوی، مین، 
مریلند، میشیگان، مینه س��وتا، نوادا، نیوجرسی، 
نیومکزیکو، نیویورک، اورگن و ویرجینیا با ایالت 
کالیفرنیا برای تنظیم این شکایت همراه شده اند 
و »خاویر باک��را«، دادس��تان کل کالیفرنیا هم به 
سی ان ان گفته است: »ما می خواهیم جلوی نقض 
قانون اساس��ی، اصل تفکیک قوا، س��رقت پول از 
امریکایی    ها و ایالت    ها توسط ترامپ را بگیریم.«  او 
گفته است: »امروز در روز »رئیسان جمهوری« ما 
ترامپ را به دادگاه می کشانیم تا جلوی سوء استفاده 
او از قدرت را بگیریم.« استدالل ایالت های شاکی 
این است که ترامپ با اعالم وضعیت اضطراری برای 
تأمین بودجه ساخت دیوار در مرز مکزیک و امریکا، 

کنگره را دور زده است. 
 سندرز به دنبال انقاب سیاسی!

ان پ��ی آر/ نظرس��نجی جدی��د  از  بخش��ی 
پی بی اس نیوز آِور/ماریس��ت در تاریخ ۱5 الی ۱۷ 
فوریه ۲۰۱9نش��ان دهنده تش��دید دوقطبی در 
جامعه امریکا اس��ت. در حالی که 58 درصد باور 
دارند که هیچ ن��وع بحران ملی در م��رز امریکا با 
امریکا وجود ندارد، 84 درصد از جمهوریخواهان 
معتقدند بحران ملی در مرز امری��کا وجود دارد و 
از کسانی که خود را از حامیان ترامپ می خوانند، 
9۰درصد معتقدند ک��ه چنین بحرانی ملی وجود 
دارد. تنش های سیاسی میان سیاستمداران امریکا 
نیز این رون��د را تأیید می کند. ان��درو مک کیب، 
رئیس موقت و س��ابق اف بی آی روز یک   شنبه در 
مصاحبه با ش��بکه س��ی بی اس گفته بود که راد 
روزنس��تاین، معاون دادس��تان کل امریکا بعد از 
برکناری جیمز کومی از ریاست اف بی آی، موضوع 
برکناری ترامپ را از ریاست جمهوری مطرح کرده 
بود. این موضع او با واکنش تند رئیس جمهور امریکا 
روبه رو شد و او مصاحبه اندرو مک کیب را خائنانه 
و اقدام برای کودتا خواند؛ ادبیاتی که کمتر از میان 
سیاستمداران امریکایی رایج است. اعالم نامزدی 
زودهنگام برنی سندرز نیز احتماالً شرایط دوقطبی 
را دامن خواهد زد. س��ندرز، س��ناتور ورمانت که 
برخی او را چپ گرا    ترین سیاستمدار سنای امریکا 
می نامند، همزمان با اعالم نامزدی گفته است که او 
و هوادارانش در انتخابات قبلی » انقالبی سیاسی « را 
در صحنه سیاست امریکا آغاز کردند و االن » زمان 

آن است که این انقالب را پیش ببرند.« 

   چالش

  گزارش  2

بايدهاي مذاکره 
با کميته پاکستاني در تهران

شاهزاده ماجراجوی سعودی در پروژه شبه قاره ای امریکا و سفر به اسالم آباد 
پاکس��تان، اهداف کوچک و بزرگ��ی را درنظر گرفته تا ضمن تس��هیل 
راهبردهای امریکایی و برداشتن و کاستن از موانع و چالش ها، فرصت های 
جدید تنش سازی و هرج و مرج سازنده ای را تولید کند. پیش قسط رشوه 
3میلیاردی به دست ISI )سرویس اطالعاتی ارتش پاکستان( رسیده و 
تفاهمنامه ۲۰ میلیاردی نیز در ازای وظایفی است که پاکستان باید در 

محیط داخلی و منطقه ای به اجرا بگذارد. 
همزیستی مذهبی در پاکستان با سفر بن سلمان به پاکستان وارد مرحله 
جدیدی می شود. 8۰۰ کانتینر که به عنوان وسایل شخصی این شاهزاده به 
پاکستان آورده شده، امکانات فنی و استخباراتی و تجهیزات ویژه ای است 
که از اسرائیل دریافت و خریداری ش��ده تا در مأموریت های واگذار شده 
به ISI استفاده شود. یکی از این مأموریت ها، گسترش تشکل های شرور 
با نام های مختلف است تا در داخل جنوب شرق ایران، گسترش ناامنی، 
تروریسم و بی ثباتی را دنبال کنند. مأموریت دیگر مرتبط با رشوه های مالی 
و تجهیزات فنی منتقل شده، سرکوب ش��دید گروه های شیعه و احزاب 
سنی غیروهابی است، به نحوی که پاکستان را به محیط تنفسی وهابیت و 
افراطی گری تبدیل کند. این مأموریت به جز اینکه محیط داخلی پاکستان 
را با شوک روبه رو می کند، محیط همسایگان و به ویژه هند، افغانستان و 
ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. همین مأموریت، حذف و حاشیه نشین 
کردن طالبان معتدل و تقویت جریان افراطی – وهابی را برای افغانستان 
سامان خواهد داد. مهندسی و اجرای پروژه به عهده ISI پاکستان است و 
با اینکه پاکستان در این پروژه، به مرزهای خطرناک موجودیتی نزدیک 
خواهد شد ولی برخی مقامات وهابی ISI، همراهی با عربستان و شاهزاده 
سعودی را به هر قیمت دنبال می کنند. این بدان معناست که باید انفجار 
اخیر در کشمیر را در کنار اقدام تروریستی زاهدان تفسیر کرد، لذا برای 
مهار واکنش های ایران، اعزام یک کمیته تخصصی برای اقدام و همکاری 
مشترک با ایران جهت برخورد با گروهک تروریستی جیش الظلم یک دام 

و فریبکاری هوشمندانه از سوی ISI  است. 
این کمیته قرار نیست اقدام واقعی و عملی برای تعهدات امنیتی و حسن 
همجواری را محقق کند، بلکه با هدف تخلیه اطالعاتی و درک رویکردهای 
عملیاتی ایران، به تهران س��فر خواهد کرد تا برای ف��راری دادن و نجات 
تروریست های مستقر در پاکستان، هشدار الزم را بدهد. همان میزان که 
امریکا با تروریست های داعش و النصره مبارزه کرده، ISI هم با ایران برای 
سرکوب جیش الظلم همکاری خواهد کرد. مذاکره با این کمیته باید بر این 
مسئله متمرکز شود که یا ارتش و دستگاه اطالعاتی پاکستان به مسئولیت 
خود عمل می کند یا با اعتراف به ناتوانی، فرصت را برای امنیت سازی ایران 
در محیط مرزی فراهم خواهد کرد. یک دیپلماسی فعال و هوشمند در 
کنار رایزنی های پنهان با طرف های مختلف به ویژه بازیگران منطقه ای و 
آگاه سازی طالبان از پروژه خطرناک سعودی در پاکستان و افغانستان و 
جامعه اسالمی پاکستان، از اهل سنت تا شیعه، اقدامی پیشگیرانه برای 
خنثی سازی پروژه امریکا و مجری گری بن سلمان و سعودی در شبه قاره 
است که باید به موازات برنامه های عملیاتی برای خشکاندن مرداب های 
تروریستی در حاشیه مرز پاکستان با ایران در دستور کار فوری قرار گیرد. 
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  امریکا در کره شمالی »دفتر دیپلماتیک « تأسیس    می کند
مقام ارشد امریکایی از تالش های واشنگتن برای ایجاد دفتر دیپلماتیک در 
کره شمالی به نشانه بهبود در روابط فی مابین خبر داد.  وبگاه »وکس« به نقل از 
یک مقام ارشد دولت امریکا نوشت که واشنگتن خواهان حضور یک دیپلمات 
ارشد در کره شمالی برای برپایی دفتر دیپلماتیک در این کشور است تا نقش 
»شبه سفارتخانه« اما با عملکرد بسیار پایین را ایفا کند. واشنگتن امیدوار 
است پیونگ یانگ نیز در اقدام متقابل نمایندگان خود را به امریکا اعزام کند. 
این مقام امریکایی گفته است که دولت این کش��ور نسبت به عالقه مندی 
کره ش��مالی در این زمینه مطمئن نیس��ت و این اتفاق بس��تگی به توافق 
محتمل بین »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا با »کیم جونگ اون« رهبر 

کره شمالی دارد که قرار است اواخر ماه جاری در ویتنام با هم دیدار کنند. 
-----------------------------------------------------

 لهستان خواستار عذرخواهی رژیم صهیونیستی شد
یک مقام ارشد لهستانی تأکید کرد دولت متبوعش خواستار عذرخواهی 
رسمی رژیم صهیونیس��تی بابت اظهارات اخیر وزیر خارجه این رژیم 
علیه ملت لهستان است.  به گزارش خبرگزاری ملی لهستان، »ماِرک 
ساسکی « دس��تیار ارشد نخس��ت وزیر لهس��تان در امور سیاسی روز 
سه    ش��نبه در واکنش به اظهارات اخیر »اس��رائیل کاتس« وزیر امور 
خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر دست داشتن لهستانی    ها در کشتار 
یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم تصریح کرد: »لهستان از اسرائیل 
می خواهد که بابت اظهارات وزیر ام��ور خارجه خود عذرخواهی کند. 
اگر این عذرخواهی صورت نگیرد، روابط دوجانبه ما به سردی خواهد 
گرایید. ما نمی توانیم اجازه دهیم که کس��ی در عرصه های بین المللی 
به ما اتهام بزند.« وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز یک   شنبه در 
مصاحبه با یک شبکه رادیویی با تأیید اظهارات هفته گذشته بنیامین 
نتانیاهو علیه ملت لهستان مدعی ش��ده بود که لهستانی    ها نه تنها در 
کشتار یهودیان در س��ال های جنگ جهانی دوم نقش داشته اند بلکه 

حتی از همان دوران کودکی یاد می گیرند که یهودی ستیز باشند. 
-----------------------------------------------------

   رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران کامًا اشتباه است
رئیس مجلس نمایندگان امریکا رویکرد دول��ت ترامپ در قبال ایران 
را کاماًل اشتباه خواند و تأکید کرد کاخ س��فید نباید بدون مشورت با 
کشورهای اروپایی از برجام خارج    می شد.  نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا در مصاحبه با شبکه خبری ام اس ان بی سی در واکنش 
به درخواست »مایک پنس « معاون ترامپ از کشورهای اروپایی برای 
پیروی از سیاس��ت های امریکا و خروج از برجام اظهار داشت: »معاون 
رئیس جمهور به نوبه خود یک سخنگوی خبره است اما من رویکردهای 
او و دولت ترامپ به ایران را کاماًل اشتباه می دانم. باید بگویم خوشحالم 
که او با واکنش چندان مثبتی ]از س��وی کش��ورهای اروپایی[ مواجه 
نشد . نانسی پلوسی سپس در پاس��خ به این سؤال که آیا سیاست های 
دولت ترامپ در قبال ایران منجر به بروز یک شکاف بزرگ بین امریکا 
و متحدانش در اروپا خواهد ش��د، خاطرنشان ساخت: »قطعاً من آرزو 
می کنم که چنین اتفاقی رخ ندهد. خوش��بختانه ما و اروپایی    ها نقاط 
مشترک زیادی داریم؛ با این حال من فکر می کنم بهتر بود دولت ترامپ 
قبل از تصمیم گیری برای خروج از توافقنامه هسته ای و خارج کردن 
نظامیان امریکایی از س��وریه، با متحدانمان نیز مشورت می کرد و به 

دیدگاه های آنها احترام می گذارد.«
-----------------------------------------------------

 روسیه: داعش در لیبی متمرکز شده است
میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرد: تروریست های 
داعش به طور گسترده در لیبی متمرکز شده اند و در حال تقویت روابط 
خود با سازمان تروریستی » القاعده « هستند. بنا بر گزارش روسیاالیوم، 
بوگدانف افزود: در لیبی به ویژه طرابلس فعالیت های گروه تروریس��تی 
داعش افزایش یافته و داعش��ی    ها از فروپاش��ی دولت و تجزیه کش��ور 
سوء استفاده می کنند و در حال تقویت روابط خود با سازمان تروریستی 
» القاعده « هستند که در نزدیکی منطقه هالل نفتی و بندر نفتی در طول 
ساحل دریای مدیترانه، شرق این کشور و ش��هر درنه در جنوب مستقر 
هستند. این مقام روس با بیان اینکه وضعیت در جنوب لیبی به دلیل نفوذ 
تندرو   ها از چاد به مرزهای لیبی پیچیده شده، هشدار داد که تروریست های 

داعش توانسته اند در شرایط مبهمی وارد افغانستان شوند. 

مسکو: امريکا 
به دنبال تکه تکه کردن سوريه است

به رغم اینکه تراملپ گفته نظامیان امریکایی را از سلوریه خارج 
می کند اما دمشلق و متحدانش نه تنها به عملی شدن حرف های 
ترامپ تردیلد دارنلد بلکه هشلدار دادند واشلنگتن بله دنبال 
تکه تکه کردن سوریه و ایجاد یک شبه دولت در شرق فرات است. 
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه روز گذشته با انتقاد از مواضع 
واشنگتن در قبال سوریه تأکید کرد که امریکا در تالش برای تقسیم و 
تکه تکه کردن سوریه است. وی خاطرنشان کرد که واشنگتن به دنبال 
ایجاد یک شبه دولت در شرق رودخانه فرات اس��ت. امریکا با استفاده 
از کرد   ها ش��رق فرات را به اش��غال خود درآورده  و علنا می گوید هدف 
از این کار مهار نفوذ ای��ران و ممانعت از بازگش��ت حاکمیت مرکزی 
سوریه به  این مناطق اس��ت. اظهارنظر الوروف در حالی صورت گرفته 
که از هفته گذش��ته مقام های امریکایی از جمل��ه »دونالد ترامپ« در 
حال لفاظی     درباره پایان عملیات ائتالف واشنگتن در مقابله با داعش 
هستند. رئیس جمهور امریکا چند هفته قبل به صورت ناگهانی اعالم 
کرد نظامیان امریکا را از سوریه خارج می کند. اما دمشق و متحدانش 
و همچنین ناظران تردید دارند امریکا به این راحتی خاک س��وریه را 
ترک کند، به وی��ژه اینکه مراکز قدرت در واش��نگتن تمام تالش خود 
را به کار گرفته اند تا جلوی اجرای تصمیم ترامپ را بگیرند. در همین 
حال، »بثینه شعبان « مشاور سیاسی و رسانه ای بشار اسد تصریح کرد: 
کشور   هایی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند و در رأس آنها امریکا، 

حامیان تروریسم هستند تا بحران سوریه طوالنی تر شود. 
وی در جریان سخنرانی در نشست بین المللی »والدای « که در مسکو در 
حال برگزاری است، گفت که امریکا و همپیمانانش از مبارزه با تروریسم 
به عنوان بهانه ای برای جنگ علیه کش��ور   ها و چپاول منابع آنان استفاده 
می کنند. وی با بیان اینکه امریکا هر زمان که ارتش سوریه قادر به ریشه کن 
کردن تروریسم بود، به آن حمله کرد، گفت: »نیروهای امریکای اشغالگر در 
منطقه التنف، در آزادسازی این منطقه از تروریسم مانع تراشی می کنند«. 
همچنین گزارش هایی وجود دارد که روانشناس��ان امریکایی در اردوگاه 
»الهول« واقع در شمال شرق س��وریه با تأکید بر اصول وهابیت، در حال 
تربیت نسل جدیدی از تروریست های تکفیری هستند. این اردوگاه مرکز 
اسکان خانواده های عناصر داعش اس��ت. پایگاه خبری »العهد« با اشاره 
به اینکه کمتر از 5 هزار فرزند پسر دو تا ۱۱ س��اله در این اردوگاه حضور 
دارند، گزارش داد که »طی سال گذشته و آغاز سال جاری، شمار زیادی از 
خانواده های عراقی، سوری و سایر تبعه های عضو داعش وارد این اردوگاه 
شدند«. منابع وابس��ته به العهد اعالم کردند که فقط روز سه    شنبه هفته 
پیش، ۱۷۰ خانواده عناصر داعش وارد اردوگاه الهول شدند. ۷5 خانواده 
عراقی، ۶5 خانواده سوری و 3۰خانواده نیز از سایر تابعیت های خارجی. 
منابع مذکور با اشاره به اینکه روانشناس��ان امریکایی، در اردوگاه الهول، 
وضعیت خانواده های داعش را تحت نظر دارند، تصریح کردند: این اردوگاه 
به کارگاه    هایی تقسیم شده است که یک نفر از این خانواده ها، تحت نظارت 
امریکا، هر کارگاه را اداره می کند. این منابع با بیان اینکه امریکایی    ها در این 
اردوگاه، کتاب های تکفیری را در اختیار خانواده های داعش قرار می دهند، 
اعالم کردند که یکی از این کتاب    ها »مله ابراهیم « نوش��ته »المقدسی« 
است؛ کتابی که در زندان بوکا نیز وجود داشت و سبب شکل گیری نسل 
جدیدی از تکفیری    ها ش��د. این افراد بعد   ها توسط نیروهای امریکایی در 
سال ۲۰۱۰ آزاد و به فرماندهان داعش بدل شدند. زندان »بوکا« در عراق 
که تحت نظارت امریکا قرار داشت، از نظر کارشناسان، خاستگاه اصلی گروه 
تروریستی داعش به شمار می رود. روایت    های متعددی از زندان بوکا وجود 
دارد و تروریست های بسیاری از گروه داعش در این زندان رشد پیدا کردند 

که بعد   ها در اظهاراتی، خاطرات خود را از آن روایت می کردند. 

وزیرخارجه چین به ظریف:

دهها  ميليون چيني دفاع شما از ايران را
تماشا کردند 

سلخنرانی محمدجواد ظریف، وزیلر خارجه ایلران در کنفرانس 
امنیتی مونیخ، با اسلتقبال مقامات برخی کشلور    ها روبه رو شده 
اسلت. وزیر خارجه چیلن در دیلدار با ظریلف گفت کله صد    ها 
میلیون چینی دفاع او از حقوق ایران را تماشلا کردند. یک رسانه 
امریکایی هم به تمجید از سلخنرانی وزیر خارجه ایران پرداخت. 
به گزارش خبرگزاری »رویت��رز«، وانگ یی، وزی��ر خارجه چین روز 
سه     ش��نبه در دیدار با همتای ایرانی خود طی اظهارات��ی کوتاه که در 
حضور خبرنگاران مطرح ش��د، بر روابط خوب و دوستی طوالنی مدت 
پکن-تهران و لزوم تقویت این روابط تأکی��د کرد. وانگ یی در دیدار با 
ظریف گفت:»در تلویزیون دیدم که شما در کنفرانس امنیتی مونیخ با 
صدای بلند و شفاف از حقوق ایران دفاع کردید. فکر می کنم که صد    ها 
میلیون چینی هم صحبت های ش��ما را تماش��ا کردند و حاال شما )در 
چین( فرد مشهوری هستید«. وزیر خارجه چین افزود:»می خواهم از 
این فرصت برای انجام یک مکالمه استراتژیک عمیق با دوست قدیمی ام 
به منظور تعمیق اعتماد استراتژیک بین کشورهای مان و اطمینان از 
پیشرفت تازه در مش��ارکت اس��تراتژیک و روابط جامعه دوجانبه مان 
استفاده کنم«. وزیر خارجه ایران هم گفت:»روابط ما با چین، برای ما 
بسیار با ارزش است. ما مشارکت اس��تراتژیک جامع بین ایران و چین 
را یکی از مهم  تری��ن روابط خارجی مان می دانیم«. همچنین رس��انه 
امریکایی المانیتور هم در گزارشی با تمجید از سخنرانی وزیر خارجه 
ایران در کنفران��س مونیخ، نوشت:»س��خنرانی ۱4 دقیقه ای و بخش 
پرسش و پاسخ محمدجواد ظریف با روزنامه نگار بی بی سی در نشست 
ساالنه امنیتی مونیخ موجب تشویق و تمجید بسیاری در شبکه های 
اجتماعی ایرانی شد«. این رسانه با اش��اره به بخش     هایی از سخنرانی 
ظریف درباره مواردی مانند »وسواس چهل ساله امریکا « درباره ایران و 
سیاست های خصمانه اخیر دولت امریکا و به طور نمونه خروج از برجام 
و تالش برای همراه کردن بقیه با خود، گسترش حضور نظامی امریکا در 
منطقه و نقش آن به همراه عربستان سعودی در بی ثبات کردن منطقه 
و لزوم عمل گرایی اروپا برای مقابله با جریان یکجانبه گرایی امریکا، به 
بررسی بازخورد این س��خنرانی » قاطع « در میان کاربران شبکه های 
اجتماعی پرداخت. المانیتور نوش��ت:»ظریف، قوی و پرشور از مواضع 
ایران دفاع ک��رد و ویدئو کلیپ های این گفت وگو به طور گس��ترده ای 
به اشتراک گذارده شد«. همچنین پاسخ قاطع ظریف به سؤال درباره 
توان موش��کی ایران و احتمال تحریم های جدید اروپا، مورد استقبال 
قرار گرفت. ظریف به حمایت بسیاری از قدرت های جهان از رژیم بعث 
عراق و تجهیز تسلیحاتی گسترده صدام در هشت سال جنگ تحمیلی 
علیه ایران پرداخت و گفت که ایران حق دارد به رغم مخالفت برخی، در 

صورت لزوم از خود دفاع کند. 

مخالفت   ها با اعام وضع فوق العاده در امریکا تشدید شد

16 ايالت به دنبال  کشاندن ترامپ به دادگاه
61 درصد امریکایی   ها مخالف وضع فوق العاده هستند

هادیمحمدی


