
روند تحـــوالت    گزارش2
تيـــك  يپلما د
سوريه پس از حمله اخير امريكايي ها به پايگاه 
هوايي الشعيرات در استان حمص شتاب زيادي 
به خود گرفته است. تالش هاي ديپلماتيك و 
رسانه اي واشـنگتن براي بهره برداري از اين 
حمله جهت شكسـتن محور تهران، مسكو و 
دمشق نه تنها به جايي نرسـيده بلكه وزراي 
خارجه ايران، روسـيه و سـوريه در نشستي 
سه جانبه بر لزوم مبارزه با تروريسم و مقابله با 
اقدامـات يكجانبـه امريـكا تأكيـد كردند. 
به گزارش جوان، روز گذشته  نشست سه جانبه  
محمد جواد ظريف، سرگئي الوروف و وليد المعلم 
وزراي خارجه ايران، روسيه و سوريه برگزار شد. 
تهران و مسكو طي دو سال گذشته توانسته اند با 
تركيب توانايي هاي خود گروه هاي مسلح تحت 
حمايت غرب را در س��وريه عقب برانند و مانع از 
سقوط دمشق شوند. نشست روز گذشته وزراي 
خارجه سه كشور پنج روز پس از حمله موشكي 
امريكا به يك پايگاه هوايي واقع در استان مركزي 
حمص صورت گرفت. وزير خارجه ايران در ابتداي 
ورود به مسكو گفت: »پس از تجاوز امريكا به خاك 
سوريه الزم بود سه كشور ايران، روسيه و سوريه به 
عنوان سه متحد با هم جلسه هماهنگي را داشته 
باشند.« امريكايي ها روز سه شنبه به بهانه حمله 
شيميايي در استان شمالي ادلب اين پايگاه هوايي 
را هدف قرار دادند اما س��وريه و متحدانش با رد 
اتهامات امريكا خواستار تحقيقات بي طرفي در 
اين زمينه شدند و مي گويند اين حمالت انفجاري 
»پرچم دروغين« بهانه  براي اقدام نظامي امريكا را 
فراهم كرده است. ظريف به همراه الوروف تأكيد 
كردند كه تهران و مسكو از تحقيقات بين المللي 
درباره حمله شيميايي مشكوك در خان شيخون 
در استان ادلب در شمال سوريه حمايت مي كنند. 
وزير خارجه روس��يه گفت: »كار كميته تحقيق 
بين المللي ] درباره حمله ادعايي ش��يميايي [ را 
براي ارائه گزارش��ي واقعگرايانه تسهيل خواهيم 
كرد اما سؤال اينجاست كه چرا امريكا از تشكيل 
اين كميته واهمه دارد؟ امريكا تحقيقي منصفانه 
و بي طرفانه درباره خان ش��يخون و الش��عيرات 
را نخواهد پذيرفت.« بش��ار اس��د نيز با تأكيد بر 

اينكه حمله شيميايي در خان شيخون، در استان 
ادلب، ۱۰۰ درصد س��اختگي بود در مصاحبه با 
خبرگزاري فرانسه گفت: »برداشت ما اين است 
كه غرب، مخصوصا امريكا، همدست تروريست ها 
هس��تند. آنها كل ماجرا را جعل كرده اند كه به ما 

حمله كنند.«
   روسيه: امريكا نبايد دوباره حمله كند

نشس��ت وزراي خارجه ايران،  روسيه و سوريه به 
نوبه خود يك روز پس از س��فر ركس تيلرس��ون 
وزير خارجه امريكا به مس��كو و دي��دار با مقامات 
ارشد روسيه از جمله والديمير پوتين برگزار شد. 
امريكايي ها كه تالش مي كنند حمل��ه به پايگاه 
هوايي الش��عيرات را »تغيير دهنده بازي« نشان 
دهند با فش��ار رس��انه اي و ديپلماتيك درصدد 
برآمدند روس ها را متقاعد كنند كه به حمايت خود 
از بشار اسد پايان دهد. تيلرسون روز چهارشنبه قبل 
از ورود به مسكو در گفت وگويي تلويزيوني به مسكو 
هشدار داد كه روسيه بايد »بين امريكا و ايران، اسد 
و حزب اهلل يكي را انتخاب كند. « اما واكنش روس ها 
به اين تالش هاي امريكايي ها س��رد بود. الوروف 
روز چهارش��نبه در آغاز ديدار با ركس تيلرسون، 
از حمله موش��كي امريكا به س��وريه انتقاد كرد و 
خواست واش��نگتن موضع مبهم و متناقض خود 
را در قبال سوريه روش��ن كند. الوروف همچنين 

خواست كه امريكا ديگر به سوريه حمله نكند كه 
ظاهراً در اين زمينه نيز به توافقي با واشنگتن دست 
يافته اند. خبرگزاري روسي اينترفاكس روز جمعه 
گزارش داد الوروف به همتاي سوري خود گفت كه 
روسيه و امريكا بر سر اينكه حمالت هوايي امريكا 
به سوريه نبايد تكرار شود، توافق كرده اند. هر چند 
وزارت خارجه امريكا مي گويد احتمال تكرار چنين 

حمالتي در آينده نيز وجود دارد. 
   نقش القاعده در حمله شيميايي

بازرس ارشد سابق تسليحات كشتار جمعي سازمان 
ملل گفت گاز اس��تفاده شده در س��وريه، سارين 
نظامي نبود، زيرا موجب مرگ كاله سفيدها مي شد.  
اسكات ريتر، بازرس ارشد سابق تسليحات كشتار 
جمعي سازمان ملل در عراق با اشاره به اينكه حمله 
شيميايي خان شيخون كار النصره بود، تأكيد كرد: 
جبهه النصره شاخه القاعده در سوريه در ماجراي 
اخير در شهرك خان شيخون اس��تان ادلب اين 
كش��ور، دونالد ترامپ رئيس جمهور و رسانه هاي 
امريكا را به بازي گرفت. اس��كات ريتر در مقاله اي 
در روزنامه »هافينگتون پست« تأكيد كرد: گروه 
القاع��ده، رئيس جمهور امريكا و رس��انه هاي اين 
كش��ور را در مورد حادثه شيميايي خان شيخون 
به ب��ازي گرفت. اين كارش��ناس، ب��ا قاطعيت از 
اطالعات خطرناكي سخن گفت كه در گزارش هاي 

رس��انه هاي امريكا درباره حادثه خان ش��يخون 
بازتابي نداش��ت. ريتر در مقاله اي در هافينگتون 
پست به اطالعات موثقي اش��اره كرد كه پيش از 
اين، نيروهاي روس��ي در حلب از آزمايشگاه هاي 
ساخت س��الح جبهه النصره كه در آن گاز كلر و 
فسفر سفيد نگهداري مي شد، منتشر كرده بودند. 
به گفته ريتر، نيروهاي روس��يه نمونه هايي از اين 
گازها و نمونه هايي از خ��اك مناطقي را كه هدف 
حمالت خمپاره اي با اين مواد س��مي قرار گرفته 
بود، در اختيار سازمان منع اشاعه تسليحات كشتار 
جمعي قرار داده بودند. ريتر در مقاله طوالني خود با 
قاطعيت تأكيد مي كند جبهه النصره از گاز سارين 
ضعيف شده در حمله شيميايي به منطقه الغوطه 
در استان ريف دمشق در سال 2۰۱3 استفاده كرده 
بود. اسكات ريتر تأكيد مي كند گروه هاي مسلح 
در حمله به حلب از مخلوط گاز كلر با فسفر سفيد 

استفاده كردند. 
   الفوعه و كفريا در مقابل الزبداني و مضايا

منابع س��وري از آغاز خروج غيرنظاميان و افراد 
مسلح از ش��هرك هاي الفوعه و كفريا و الزبداني 
و مضايا در راستاي توافق ميان مخالفان و نظام 
س��وريه خبر دادند. رسانه هاي س��وريه گزارش 
دادن��د كه 5ه��زار نفر ب��ه عنوان س��ري اول از 
ش��هرك هاي الفوعه و كفريا در حومه ادلب كه 
در محاصره تروريست ها هس��تند خارج شده و 
به س��مت منطقه القصير و الراش��دين در حلب 
حرك��ت كرده اند. خ��روج غيرنظامي��ان و افراد 
مسلح در راس��تاي توافق تبادل ميان مخالفان 
و نظام سوريه در شهرك هاي الفوعه و كفريا در 
حومه ادلب و مضايا و الزبداني در حومه دمشق 
صورت مي گيرد. »جميل يوسف« رئيس كميته 
مصالحه زبداني ني��ز اعالم كرد ك��ه تجهيزات 
لجستيك براي انتقال تروريست ها و خانواده هاي 
آنان از مضايا به سوي ادلب كامل شده است. بر 
اساس توافق دولت س��وريه و تروريست ها، قرار 
است 3هزار و 8۰۰ نفر از تروريست ها به همراه 
خانواده هايش��ان از مضايا و الزبداني به س��وي 
اس��تان ادلب خارج ش��وند. در مقابل قرار است 
8 هزار نفر از س��اكنان شهرك هاي شيعه نشين 
الفوعه و كفريا كه در محاصره كامل قرار دارند به 

استان حلب انتقال داده شوند.

خطر جنگ بيش 
از هــــر موقع 
ديگـري از زمـان 
جنگ دهه 1950، شـبه جزيره كـره را تهديد 
مي كند. منابع اطالعاتي كره جنوبي مي گويند 
كه پيونگ يانگ خـود را براي يـك آزمايش 
اتمي آمـاده مي كند، خبري كه هان سـونگ 
ريول معاون وزير خارجه كره شـمالي در گفت 
وگوي كم سابقه خود با آسوشيتدپرس آن را رد 
نكرده است. در واشنگتن، بحث ها روي حمله 
احتمالي پيشـگيرانه امريكا به كـره متمركز 
شـده كه  البته پيونگ يانگ گفتـه در مقابل 
آن دست بسـته نخواهد نشسـت. پنتاگون 
نيز تأكيـد كرده كـه بـراي دفـاع از امريكا و 
همپيمانانش همه گزينه ها را در دستوركار دارد. 
دولت ژاپن دي��روز اعالم كرد آماده اس��ت براي 
تخليه شهروندان خود از كره جنوبي كشتي هاي 
مسافربري و جنگي به اين كشور اعزام كند. اعالم 
آمادگي براي تخلي��ه حدود 6۰ ه��زار ژاپني از 
كره جنوبي، در جلسه شوراي عالي امنيت ملي 
ژاپن گرفته شد، تصميمي كه نشان دهنده جدي 
شدن بحران در شبه جزيره كره است. گزارش هاي 
غير رسمي از پيونگ يانگ پايتخت كره شمالي نيز 
حكايت از وضعيت جنگي دارد. روزنامه انگليسي 
اكسپرس به نقل از رسانه هاي كره جنوبي گزارش 
كرده كه پيونگ يانگ دستور تخليه فوري 6۰۰ 
هزار نفر از ساكنان پيونگ يانگ، يعني جمعيتي 
معادل 25 درصد از س��اكنان پايتخ��ت را صادر 

كرده است. همه اين تحوالت نشان دهنده تصاعد 
تنش ها در شبه جزيره كره به حدي است كه بعد 
از جنگ دهه ۱95۰ بي س��ابقه به نظر مي رسد. 
روز گذش��ته منابع خب��ري كره جنوبي گزارش 
كردند كه كره ش��مالي امروز )شنبه( همزمان با 
سالگرد تولد بنيانگذار كره ش��مالي كه بر آن نام 
»روز خورش��يد« نهاده، قصد دارد يك آزمايش 
اتمي جديد انجام دهد. منابع اطالعاتي در سئول 
پايتخت كره جنوبي گفته اند طي روز هاي اخير 
فعاليت سايت اتمي »پونگ گيه ري« در شمال 
شرق كره شمالي بيشتر شده كه نشان مي دهد 
پيونگ يانگ قصد دارد وسيله انفجاري جديدي 
را آزمايش كند. منابع اطالعاتي امريكا نيز اواخر 
سال قبل)2۰۱6( گفته بودند كره شمالي در حال 
كسب آمادگي براي انجام يك آزمايش هسته اي 
جديد است كه ۱4 برابر قوي تر از آزمايش اتمي 
پنجم مي باشد. هان س��ونگ ريول معاون وزير 
خارجه كره شمالي روز پنج شنبه در گفت و گوي 
اختصاصي كم سابقه با آسوشيتدپرس احتمال 
چنين آزمايشي را رد نكرد ولي گفت: »اين چيزي 
است كه ستادهاي فرماندهي ما درباره اش تصميم 
مي گيرند«. وي اف��زود:  »در هر زمان و هر مكان 
كه ستاد فرماندهي ضروري بداند، اين آزمايش 
انجام خواهد شد«. هان س��ونگ ريول به امريكا 
در خصوص تحريك نظامي كش��ورش هش��دار 
داد و گفت: » اگر آنها جن��گ را انتخاب كنند، ما 
به جنگ خواهيم رف��ت«. او در اين گفت و گوي 
4۰ دقيقه اي گفته است:» اگر امريكا با مانورهاي 

نظامي بيايد، آنگاه ما با آن با حمله پيش دستانه 
كره شمالي مقابله خواهيم كرد. ما از بازدارندگي 
هسته اي قدرتمندانه اي برخورداريم و مطمئناً 
در مقابل حمله پيش دس��تانه امريكا دس��ت به 
س��ينه نخواهيم نشس��ت. « خبرگزاري رسمي 
كره شمالي )KCNA( عصر ديروز از قول ارتش 
كره شمالي گزارش كرد كه پاسخ آن به هرگونه 
اقدام تحريك آميز امريكا، »بي رحمانه« خواهد 

بود. 
   گزينه حمله پيش دستانه امريكا

شبكه ان بي سي نيوز روز پنج شنبه از قول مقام هاي 
اطالعاتي  امريكا گزارش كرد كه اگر پيونگ يانگ به 
سمت آزمايش هسته اي تازه اي  برود، امريكا دست 
به حمله پيشگيرانه به خاك كره شمالي خواهد 
زد.   اين منابع گفته اند دو ناوشكن با قابليت پرتاب 
موشك هاي كروز تام هاوك در 6۰۰  كيلومتري 
مركز آزمايش اتمي كره شمالي مستقر شده اند و 
بمب افكن هاي سنگين امريكا در گوما نيز آماده 
حمله به خاك كره شمالي هستند.  هر چند يك 
مقام  دولت امريكا گزارش آماده شدن امريكا براي 
حمله پيشگيرانه به كره شمالي را رد كرده و آن را 
نادرست خوانده ولي دانا وايت، سخنگوي پنتاگون 
در بيانيه اي گفته كه فرماندهان ما همواره تمامي 
گزينه ها را به منظور محافظت از كشور در مقابل 
هرگونه احتمالي در نظ��ر مي گيرند. وي تصريح 
كرد: تعهد ما به دف��اع از همپيمانانمان از جمله 
كره جنوبي و ژاپن در مواجهه با تهديدهاي بالقوه 
همچنان مستحكم اس��ت. يك مشاور سياست 

خارجي كاخ س��فيد نيز كه خواسته نامش فاش 
نشود، به خبرگزاري فرانسه گفت كه امريكا در حال 
بررسي گزينه هاي نظامي در پاسخ به برنامه هاي 
تسليحاتي كره شمالي اس��ت. اين مشاور خاطر 
نش��ان كرده اس��ت: گزينه هاي نظامي از پيش 
در دس��ت ارزيابي قرار گرفته اند و اكنون مسئله 
ديگر بر س��ر انجام شدن يا نش��دن يك آزمايش 
تحريك آميز ديگر از س��وي كره ش��مالي نيست 
بلكه مسئله اين است كه »چه زمان« اين آزمايش 
انجام مي شود. موازي با تشديد رويارويي ها بين 
امريكا و كره شمالي، نگراني ها در كره جنوبي در 
حال افزايش اس��ت. »يون بيونگ سه« وزير امور 
خارجه كره جنوبي كه پايتخت كش��ورش تنها 
۱9۰ كيلومتر از مرز با كره شمالي فاصله دارد، روز 
پنج شنبه در سخناني كه نشان افزايش نگراني ها 
در سئول اس��ت، حمله پيش دس��تانه امريكا به 
كره ش��مالي در رس��انه ها را تكذيب كرد و گفت 
كه چنين موضوعي صحت ندارد و هر اقدامي در 
اين ارتباط ميان طرفين مورد رايزني قرار خواهد 
گرفت. اين س��خنان وزير خارجه كره جنوبي در 
واكنش به ابراز نگراني شماري از اعضاي كميته 
پارلماني كره جنوبي ابراز شد كه در نشستي ابراز 
نگراني كردند كه مبادا امريكا براي حل مس��ئله 
هسته اي شبه جزيره كره طرح عبور از كره جنوبي 
را اجرا كند. وزير امور خارجه كره جنوبي همچنين 
گفت كه سئول با واشنگتن در ارتباط نزديك بوده 
و قبل از اين نشس��ت به او گفته شده است اقدام 
يكجانبه در دستور كار نيست و در روزهاي آينده 
»مايك پنس« معاون رئيس جمهوري امريكا با 
سفر به كره جنوبي با مقام هاي اين كشور در اين باره 

بحث و تبادل نظر خواهد كرد. 
   چين نگران است

دولت ترامپ تمايل كم س��ابقه اي براي تش��ديد 
تنش ها در ش��به جزيره ك��ره نش��ان مي دهد، 
كش��وري كه ۱42۰ كيلومتر مرز با چين دارد و 
باعث ش��ده چين درباره درگرفتن جنگ در اين 
منطقه هشدار دهد. برخي ناظران مي گويند در 
حالي كه امريكا اشتهاي زايدالوصفي براي حضور 
امنيتي در شرق آس��يا دارد، تنش با كره شمالي 
بيش از هر چيز ديگري اين زمينه را براي دولت 
ترامپ فراهم مي كند. ترامپ روز پنج شنبه )۱3 
آوريل( يك بار ديگر عليه چين دس��ت به توئيت 
شد و نوشت: »اگر چين سهم خود را براي توقف 
بلندپروازي هاي اتمي پيونگ يانگ ادا نكند، امريكا 
مي تواند به تنهايي اين كار را انجام دهد.« چين 
هش��دار داده كه امكان آغاز جنگ با كره شمالي 
»در هر لحظه« ممكن است. با  اين حال، وانگ يي، 
وزير امور خارجه چين گفته الزم اس��ت كه مانع 
ايجاد وضعيت »برگش��ت ناپذير« در شبه جزيره 
كره ش��ويم. وزير امور خارجه چين همچنين در 
كنفرانس مطبوعاتي مشترك با »ژان مارك ارو« 
همتاي فرانسوي خود گفت كه درگيري مسلحانه 
بين امريكا و كره شمالي بر سر برنامه هاي هسته اي 
و موش��كي پيونگ يانگ برنده نخواهد داش��ت. 
خطوط هوايي چين ني��ز ديروز اع��الم كرد كه 
پروازهاي ميان شهرهاي پكن، پايتخت اين كشور 
و پيونگ يانگ، پايتخت كره ش��مالي از دوشنبه 

هفته آينده به حالت تعليق درمي آيد.

| روزنامهجوان| شماره88498444155065سرويسبينالملل ش��نبه26فروردي��ن1396| 17رج��ب1438|

پيشتازي ميليمتري »آري« به همه پرسي تركيه
نتايج جديدترين نظرسنجي نشان مي دهد كه در آستانه برگزاري 
همه پرسي تغيير قانون اساسي تركيه رقابت بين طرفداران و مخالفان 
تشديد شده است و طرفداران تغيير قانون اساسي به نفع حزب حاكم 
تركيه در مجموع با اختالف يكي دو درصد از مخالفان جلوتر هستند. 
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، در حالي كه همه پرسي اصالح قانون 
اساسي تركيه قرار است يك شنبه برگزار شود، نتايج دو نظرسنجي نشان 
مي دهد كمپين حمايت از اصالح قانون اساسي پيشتازي ناچيزي نسبت به 
مخالفان دارد.  نظرسنجي مؤسسه »كوندا« نشان مي دهد كه 5۱/5 درصد 
ترك ها از اصالح قانون اساسي حمايت مي كنند. اين نظرسنجي كه طي 
روزهاي 7 تا 9 آوريل در 3۰ استان تركيه به صورت رخ به رخ انجام شده، 
حاكي است كه 9۰ درصد پاسخگويان در همه پرسي شركت خواهند كرد. 
سطح رأي دهندگان مردد در همه پرسي تركيه نيز از 2۰ درصد در ژانويه به 
كمتر از 9 درصد كاهش يافته است.  نظرسنجي ديگري كه توسط مؤسسه 
»غزيچي« انجام شده، نشان مي دهد كه 5۱/3 درصد ترك ها از اصالح قانون 
اساسي حمايت مي كنند و در مقابل نيز 48/7 درصد از شهروندان تركيه 
با اصالحات قانون اساسي مخالف هستند.  اين موسسه نظرسنجي افزود: 
بسياري از مردم نمي خواستند ديدگاه و نظر خود را درباره همه پرسي اصالح 
قانون اساسي اعالم كنند. حدود 9/9 درصد مردم تركيه در اين نظرسنجي 
هنوز نسبت به نظر خود درباره اصالح قانون اساسي مردد بودند.  ميانگين 
9 نظرسنجي انجام شده كه توسط رويترز جمع بندي شده نشان مي دهد 
5۰/9 درصد مردم تركيه از اصالح قانون اساسي حمايت مي كنند. اصالح 
قانون اساسي تركيه با هدف تغيير نظام سياسي اين كشور و افزايش قدرت 
و اختيارات رئيس جمهور خواهد بود.  اما آخرين نظر س��نجي كه توسط 
موسسه تحقيقاتي آنار در تركيه انحام شده حاكي از آن است كه رأي آري به 
همه پرسي تغييرات قانون اساسي 52 درصد و رأي نه نيز 48 درصد است. 

   چهارمين تمديد حالت فوق العاده 
رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه اعالم كرد: حالت فوق العاده 
كه بعد از ايام كودتاي ۱5 جوالي سال گذشته ميالدي در تركيه برقرار 
ش��ده، براي چهارمين بار تمديد مي ش��ود.  به گزارش روز جمعه ايرنا، 
اردوغان شب گذشته در مصاحبه با ش��بكه هاي تلويزيوني تي. وي. نت، 
بياض تي. وي و تي. جي. آر. تي گفت: در باره تمديد حالت فوق العاده در 
تركيه مانعي وجود ندارد.  وي بيان كرد: وقتي كه كشور فرانسه حالت فوق 
العاده را تمديد مي كند، كسي واكنش نشان نمي دهد ولي وقتي ما اين كار 
را بكنيم، صداي همه بلند مي شود.  وي ادامه داد: اگر ما به تمديد حالت 
فوق العاده نياز داشته باشيم، شوراي امنيت ملي تركيه آن را پيشنهاد داده 
و در شوراي وزيران در اين باره تصميم الزم اتخاذ شده و اين مدت تمديد 
مي شود.  حالت فوق العاده در كشور تركيه سه ماهه بوده و پس از كودتاي 
نافرجام ۱5 جوالي سال 2۰۱6 اعالم و از روز 2۰ ماه جوالي سال گذشته 
برقرار و تا كنون در سه دوره متوالي تمديد شده است كه دوره سوم آن)۱9 

آوريل 2۰۱7( 3۰ فروردين ماه ۱396 به پايان مي رسد.

 افغانستان آزمايشگاه حمله 
شبه اتمي امريکا شد

ادامه از صفحه يك
گفته مي شود اين بمب تا شعاع دو كيلومتري قدرت تخريب گسترده اي 
دارد و در صورت استفاده به مرگ ساكنان منطقه مورد نظر منجر مي شود. 
اما مقامات افغانستان گفته اند كه تنها 36 تن داعشي در اين حمله كشته 
شدند. جزئيات بيشتري درباره اينكه آيا اين بمب در مناطق مسكوني فرود 
آمده است يا نه، منتشر نشده است.  شبكه »راشا تودي« ديروز در گزارشي 
اعالم كرد: »امريكا بزرگ ترين بمب غيراتمي خود را درحالي به افغانستان 
پرتاپ كرده كه سرمايه گذاري ۱6 ساله اين كشور در افغانستان با شكست 
مواجه شده و سربازان اين كش��ور هنوز در افغانستان كشته مي شوند.«  
دونالد ترامپ پنج شنبه شب از پاسخ به اين سؤال كه آيا خود وي دستور 
استفاده از اين بمب را صادر كرده يا نه خودداري كرد. او گفت كه به ارتش 
امريكا »اختيارات كامل« داده و به نيروهاي مسلح كشورش افتخار مي كند. 
ريك فرانكونا، سرهنگ بازنشسته ارتش امريكا و تحليلگر مسائل نظامي 
سي ان ان در اين باره گفت: »دراين خصوص با مقامات پنتاگون صحبت 
كرده و اختيارات در استفاده از اين بمب به ژنرال هاي فرمانده در افغانستان 
سپرده شده است.«  اين حمله انتقادهايي را هم در پي داشته است. حامد 
كرزي، رئيس جمهور سابق افغانستان، قويا اين اقدام امريكا را محكوم كرده 
است. كرزي ديروز در حساب كاربري خود در توئيتر نوشت: »اين جنگ 
عليه تروريسم نيست بلكه استفاده غيرانساني و بي رحمانه از كشور ما براي 

آزمايش تسليحات جديد خطرناك است.« 
  ترامپ جام شيرين جنگ را چشيده 

سيمون جنكينز، روزنامه نگار انگليسي در يادداشتي كه روز جمعه در روزنامه 
گاردين منتشر شد، با زشت و بي معنا خواندن حمله موشكي به سوريه و 
پرتاب مادر بمب ها در افغانستان، نوشت: »دونالد ترامپ جام شيرين جنگ 
را چشيد و به نظر نمي رسد كسي قادر به كنترل او باشد.« جنكينز با اشاره 
به نقش بمب ها به  عنوان ابزاري گران قيمت، بي رحم و راهبردي در دستان 
سياستمداران، نوشت:»امريكا و انگليس در طي ۱6 سال گذشته در بمباران 
كشورهاي مسلمان بي ثبات، توافقي گرم داشته اند كه اين بمباران ها ثمري 
به جز مرگ ومير و هرج  ومرج نداشته است.« جنكينز اضافه كرد: »در پوچي 
معيار حمله  ترامپ به افغانستان، همين بس كه مادر بمب ها در يك منطقه 
كوهستاني اين كشور پرتاب  شده كه آن رقباي محلي كه قربانيان داعش 
بوده اند، طالبان شورشي هستند. جاي ترديد است كه ترامپ نگران از اين 
طنز باشد. او در حال حاضر تنها مي خواهد به عنوان اولين فردي كه اين بمب 

را عليه داعش استفاده كرد، ديده شود. «
  نشست بدون امريكا در مسكو 

تالش هاي نظامي امريكا در افغانستان در شرايطي انجام مي شود كه روسيه 
راهكار ديپلماتيك را براي اوضاع فاجعه بار افغانستان در پيش گرفته است. 
روسيه روز جمعه ميزبان گفت وگوهايي بود كه محور آن صلح در افغانستان 
است اما امريكا با وجود دعوت مسكو، گفته در اين كنفرانس شركت نخواهد 
كرد. كاخ سفيد مدعي شد، روسيه با دخالت دادن طالبان در گفت وگوهاي 
صلح به اين گروه نظامي مشروعيتي مي بخشد كه شايستگي آن را ندارد. 
به گزارش بي. بي. سي، امريكا نگران آن است كه مشاركت طالبان در روند 
صلح باعث كمرنگ شدن اهداف ناتو در افغانستان و نقش محوري امريكا در 
اين كشور شود. وزارت خارجه روسيه در باره نگراني هاي مقام هاي امريكا 
مبني بر حمايت اين كشور از گروه طالبان واكنش نشان داده و گفته كه 
هدف از تماس دولت روسيه با طالبان »مشروعيت« بخشيدن به اين گروه 
نيست بلكه به دليل وجه اشتراك در مواضعشان نسبت به گروه داعش است. 
مقام هاي دولت روسيه همچنين گفته اند روسيه در پي تشويق اين گروه 
براي پيوستن به روند صلح افغانستان تحت رهبري دولت افغانستان است. 
در اين نشست كشورهاي افغانستان، ايران، هند و چند كشور آسياي مركزي 
شركت داشتند.  درحالي كه روس ها در حال نفوذ ديپلماتيك در افغانستان 
از طريق مذاكره با طالبان هستند، امريكا با قدرت نظامي به مسئله افغانستان 
ورود مي كند. هفته نامه نيوزويك روز جمعه نوشت: »تنش بين امريكا و 
روس��يه در خاورميانه در مورد قرارداد صلح احتمالي كه مي تواند پاياني 
بر جنگ ۱6 ساله افغانستان باشد، تشديد شده است.« نيوزويك نوشت: 
»كرملين در حال برنامه ريزي براي برگزاري نشس��تي در مسكو با هدف 
كمك براي حل مشكل ميان دولت افغانستان و طالبان است. واشنگتن با 
رد حضور در اين نشست، روسيه را متهم به مسلح كردن طالبان و تضعيف 
تالش هاي ناتو براي صلح و امنيت در منطقه مي داند.« همچنين سرگئي 
الوروف، وزيرخارجه روسيه روز جمعه در سخناني گفت كه با محمد جواد 
ظريف، وزير خارجه ايران درباره مسئله افغانستان رايزني كرده است. ظريف 
براي شركت در نشست سه جانبه وزراي خارجه روسيه، سوريه و ايران درباره 

بررسي بحران سوريه به مسكو سفر كرده است. 

   تحريم هاي وزارت خزانه داري امريكا عليه ايران
وزارت خزان��ه داري امريكا روز جمع��ه در بيانيه اي از تحريم س��ازمان 
زندان هاي تهران و سهراب سليماني مسئول بلندپايه سازمان زندان هاي 
ايران در ارتباط با آنچه نقض جدي حقوق بشر در ايران توصيف شده است، 
خبر داد. جان اسميت مدير دفتر دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري 
امريكا مدعي شد: »تحريم هاي امروز نشان دهنده ادامه حمايت ما از مردم 
ايران است و تعهد ما را براي واداشتن حكومت ايران به پاسخگويي درباره 
ادامه سركوب شهروندان اين كشور نشان مي دهد!« وي مدعي شد: » ما 
همچنان به شناسايي، معرفي و تحريم كردن كساني اقدام مي كنيم كه 

مسئول نقض هاي جدي حقوق بشري در ايران هستند. «
---------------------------------------------------------

   ثبت نام 60 درصد عربستاني ها براي دريافت كمك هزينه معيشت 
وزارت كار عربستان سعودي فاش س��اخت بيش از ۱۱ ميليون نفر از 
شهروندان عربستان در طرح پرداخت كمك هزينه معيشت كه براي 
جبران فشار ناشي از افزايش ماليات ها و عوارض كاالها و خدمات توسط 
دولت اين كشور اجرا مي شود ثبت نام كرده اند. با توجه به جمعيت 2۱ 
ميليون نفري عربستان اين رقم معادل 59 درصد از جمعيت اين كشور 
است. وزارت كار سعودي با صدور اطالعيه اي اعالم كرده است حدود 
2/48 ميليون نفر از بيمه تأمين اجتماعي اين كشور استفاده مي كنند. 
دولت عربستان از فوريه گذشته براي مقابله با آثار ناشي از افزايش بهاي 
سوخت پرداخت يارانه نقدي به شهروندان اين كشور را آغاز كرده است. 
از سوي ديگر، جديدترين داده هاي آماري از شرايط اقتصادي كشورهاي 
عربي حاشيه خليج فارس از كاهش شديد رشد اقتصادي و مشكالت 
مالي در اين كش��ورها حكايت دارد. كش��ورهاي عربي كه از مشكالت 
مالي و كمبود منابع به دليل نوس��ان قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
رنج مي برند اين بار با كاهش شديد رشد اقتصادي مواجه شده اند كه بر 
معضل كسري بودجه اضافه شده است. به عنوان نمونه رشد اقتصادي 
كويت در سال 2۰۱5 از 8 درصد، به 3 درصد در سال گذشته رسيد كه 

افتي محسوس تلقي مي شود. 
---------------------------------------------------------

   حمايت چين از كشور مستقل فلسطيني
وانگ يي وزير خارجه چين روز جمعه در كنفرانس خبري مشترك با رياض 
مالكي، وزير خارجه تشكيالت خودگردان گفت پكن حامي تشكيل كشور 
مستقل فلسطيني در چارچوب مرزهاي ۱967 است. به گزارش خبرگزاري 
رويترز، وانگ يي گفت:الزم است فورا شهرك سازي هاي اسرائيلي متوقف 
شود و فلسطين نبايد به حاشيه برود و بايد بي عدالتي تاريخي در رابطه با 
فلسطين اصالح شود. مالكي با تشكر از موضع چين گفت اين كشور بايد 

نقش مؤثرتري در روند صلح بازي كند، زيرا دوست هر دو طرف است. 
---------------------------------------------------------

   هاآرتص:جريان ديني اسرائيل خطرناك تر از حزب اهلل است
روزنامه عبري زبان »هاآرتص« با انتشار مقاله اي به قلم »يوسي كالين« 
ك��ه در آن جريان مذهبي داخ��ل رژيم صهيونيس��تي را خطرناك تر از 
حزب اهلل لبنان توصيف كرده بود، جنجال گسترده اي را در داخل اين رژيم 
 ايجاد كرده اس��ت. كالين در اين مقاله آورده است كه طرفداران جريان 
»ملي- مذهبي« اسرائيل بسيار خطرناك تر از حتي حزب اهلل هستند و 
شايد بتوان عرب ها را كشت، اما طرفداران اين جريان را نمي توان كشت. اين 
روزنامه درحالي اين مقاله را منتشر كرده است كه طرفداران جريان مذهبي 
در داخل رژيم صهيونيستي زمام امور را در دست دارند و عرصه سياسي و 

مراجع تصميم گيري را تحت سلطه خود درآورده اند.

احمدكاظمزاده

تنش اتمي امريکا بيخ گوش چين
پيونگ يانگ براي آزمايش هسته اي آماده مي شود، واشنگتن به دنبال اقدام پيش دستانه

الوروف:واشنگتن قبول كرد حمله به سوريه ديگر تكرار نشود

تجديد پيمان ايران–روسيه– سوريه مقابل حمله واشنگتن

مسئوليت قدرت هاي نوظهور در سوريه
بررس��ي تحوالت س��وريه در چند هفته اخير چند نكته مهم را آشكار 
مي كند: نخست اينكه پروژه براندازي دولت سوريه بارديگر در دستور 
كار ائتالف برانداز )شامل كشورهاي غربي، عربي به خصوص سعودي، 
صهيونيستي و تركي ( قرارگرفته و صحنه سازي خان شيخون و متعاقب 
آن حمله موشكي امريكا به پايگاه هوايي الشعيرات گامي در اين مسير 
است. ائتالف برانداز كه از آن به ائتالف دوس��تان سوريه ياد مي شد و 
زماني تعداد اعضاي آن به حدود ۱۰۰ عضو مي رس��يد طي چند سال 
گذشته سال به سال به تحليل رفت، به گونه اي كه اعضاي آن به تعداد 
انگشتان دست هم نمي رسيد و حتي تركيه نيز بعد از آزاد سازي حلب 
از اين ائتالف جدا شد و در گامي پيشدستانه به روسيه به عنوان متحد 
بين المللي سوريه نزديك شد اما بعد از روي كار آمدن ترامپ تالش ها و 
تحركات گسترده اي از سوي رژيم صهيونيستي و عربستان براي دادن 
جاني تازه به ائتالف برانداز صورت گرفت و در اين راستا تالش شد تركيه 
نيز دوباره به اين ائتالف بازگردد و يكي از اهداف ماجراي خان شيخون 
نيز همين بوده است. تركيه اكنون درانتخاب ميان دو گزينه بازگشت به 
ائتالف برانداز و همكاري با روسيه قرار گرفته است و اگرچه مواضع اوليه 
تركيه در همراهي با پروژه خان شيخون و حمايت از تجاوز هوايي امريكا 
بوده است اما در صورتي كه به همين مواضع ادامه دهد به احتمال زياد 

با واكنش روسيه مواجه خواهد شد. 
دوم اينكه هم كشورهاي اروپايي و هم سازمان ملل برخورد شايسته اي 
با اقدام نظامي امريكا به روسيه از خود نشان ندادند و اين در حالي است 
كه امريكا بعد از به قدرت رسيدن ترامپ به سياست جنگ پيشدستانه 
و اقدام يكجانبه گرانه بازگش��ته اس��ت كه در قالب آن تضعيف نقش 
سازمان ملل و اتحاديه اروپا را در مديريت جهاني دنبال مي كند. امريكا 
اين سياس��ت را چه در زمان بوش پدر و چه بوش پسر به مرحله اجرا 
گذاشت اما با واكنش و مقاومت شديد اروپا و سازمان ملل مواجه شد. اما 
در وضعيت كنوني نه تنها مقاومت و مخالفتي از سوي اين محافل ديده 
نمي شود بلكه چه بسا در مواردي هم از امريكا پيش مي افتند و آتش بيار 
معركه مي ش��وند. اتخاذ چنين رويكردي موجب مي شود راستگرايان 
حاكم بر كاخ سفيد و همپيمانان اسرائيلي و سعودي آنها بافراغت بال 
اجراي فاز جديد نقشه خود در فضاي پسا جنگ سرد را به پيش ببرند كه 
بر نفي نظام دولت محور و ايجاد واحدهاي سياسي جديد استوار است 

كه تعداد آنها تا 6 هزار مورد هم اعالم مي شود. 
و س��وم اينكه از قرائن وش��واهد موجود چنين برمي آيد امريكا در دوره 
ترامپ براساس توصيه هاي هنري كيسينجر و ديگر استراتژيست هاي 
اين كشور تالش هاي جديدي را براي جدايي چين از روسيه آغاز كرده 
است و در اين مسير از هر دو اهرم  تشويق و تنبيه بهره مي گيرد. اين در 
حالي است كه چين و روسيه در چنددهه اخير با مشاركت هم و با تشكيل 
سازمان شانگهاي و گروه بريكس ) كشورهاي نوظهور شامل چين، روسيه، 
برزيل، هند، آفريقاي جنوبي ( سدي را در برابر توسعه غرب و ناتو تشكيل 
داده اند. در چنين وضعيتي در صورتي كه تالش هاي تفرقه گرايانه غرب 
و به خصوص امريكا در قبال روسيه و چين به نتيجه برسد، هر دو كشور 
هزينه هاي سنگيني را در عرصه هاي مختلف پرداخت خواهند كرد، از 
اين رو به نظر مي رسد وقت آن است كه تا دير نش��ده روسيه و چين نه 
تنها همكاري و همبستگي خود را در سوريه و سازمان ملل و ساير مسائل 
گسترش دهند بلكه سازمان شانگهاي و مجموعه بريكس را نيز در اين 
عرصه ها فعال كنند.  در مجموع مي توان گفت كه آثار و پيامدهاي بحران 
سوريه را نمي توان در خود اين كشور محدود كرد و همچنان كه پيش از 
اين نيز مسئوالن روسيه و بسياري ديگر از استراتژيست ها خاطر نشان 
كرده اند، سرنوشت جنگ سوريه با سرنوشت نظم و ساختار جديد جهان 
گره پيدا كرده اس��ت كه همين مس��ئله باعث مقاومت روسيه در برابر 
زياده خواهي ها و ماجراهاي ساختگي در ارتباط با تحوالت سوريه شده 
است و اين انتظار وجود دارد كه ديگر قدرت هاي در حال ظهور نيز حداقل 
براي منافع خود هم كه ش��ده باش��د براي مقابله با يكجانبه گرايي هاي 
راستگرايان امريكايي و همپيمانان صهيونيستي و سعودي آنها وارد عمل 

شوند كه به چيزي جز جنگ افروزي نمي انديشند. 
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