
هرچند ترامپ اعالم کرده نیروهای امریکایی 
را از س�وریه خ�ارج خواهد کرد ام�ا فرآیند 
اجرایی این تصمیم با شرط  های جدیدی که 
دس�تیاران وی تعیین می کنند، در ش�رایط 
کاماًل مبهم قرار دارد و احتماالً به این زودی 
و به ای�ن راحتی واش�نگتن نیروه�ای خود 
را از س�وریه خ�ارج نکند و ش�اید به همین 
دلیل بود ک�ه مع�اون وزیر خارجه روس�یه 
روز گذش�ته گف�ت ب�ه س�ختی  می توان�د 
خ�روج نیروه�ای امریکایی را تص�ور کند.

 
به گزارش »جوان«، س��رگئی ریابکوف، معاون 
وزیر خارجه روس��یه روز چهار   شنبه گفت: »به 
نظر من موضع افرادی که در واشنگتن خواهان 
تداوم حضور نظامی  امریکا در س��وریه هستند 
بس��یار قوی و قدرتمند اس��ت؛ حض��وری که 
غیرقانونی و نقض قوانین بین المللی محس��وب 
می ش��ود« به نظر می رسد اش��اره ریابکوف به 
تالش های جان بولتون، مش��اور امنیت ملی و 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا است که تالش 
دارند به انحای مختلف دستور ترامپ را اجرایی 
نکنند. اخیراً جان بولتون شروطی تعیین کرده 
اس��ت. وی یک   ش��نبه در تل آویو گفت خروج 
نیروهای امریکایی در صورتی اتفاق خواهد افتاد 
که »اطمینان حاصل کنیم که داعش شکست 
خورده و ت��وان احیای خود و تبدی��ل دوباره به 

تهدید را ندارد. همچنین می خواهیم اطمینان 
یابیم که امنیت اسرائیل و دیگر متحدان مان در 
منطقه قطعاً تضمین شده است و از آنهایی که 
همراه ما با داعش و دیگر گروه های تروریستی 
جنگیدند، محافظت می شود.« دنیل الریسون در 
وب سایت »امریکن کانزواتیو « نوشت: »شروط 
بولتون به گون��ه ای طراحی ش��ده اند تا خروج 

نیروهای امریکایی از سوریه را ناکام بگذارد.«
معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد: 

»به خاطر حض��ور نظامی فیزیکی در ش��رایط 
کنونی که واشنگتن در رقابتی توقف ناپذیر برای 
سلطه جهانی در آن گرفتار است و همچنین با 
توجه به تالشی که امریکا برای حضور در همه 
نقاط جهان و حل مسائل تنها با رعایت شرایط 
خودش دارد، من نمی توانم خروج کامل و بدون 

مشکل امریکا از سوریه را تصور کنم.«
 نظارت سه جانبه

»مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه روز 

چهار   ش��نبه گفت که کش��ورش در زمینه حل 
بحران در س��وریه اقدام می کن��د و تأکید کرد 
که آنکارا خواستار حفظ یکپارچگی ارضی این 
کشور اس��ت. چاووش اوغلو در ادامه خواستار 
کنترل مشترک ترکیه، روسیه و ایران بر خروج 
نیروهای نظامی امریکا از س��وریه شد. چاووش 
اوغلو گفت: »امریکا در جریان خروج نیروهایش 
از سوریه، با مش��کالت فراوانی مواجه است. ما 
می خواهیم این روند را به همراه ایران و روسیه 
که در قالب آستانه با هم همراه بوده ایم، هماهنگ 
کنیم. چنین اقدامی از این جهت ضرورت دارد 
تا سازمان های تروریس��تی مناطق خالی را ]در 
پی خروج امریکا[ تحت سلطه خود در نیاورند.« 
 این اظهارات مقامات ترکیه یک روز پس از آن 
صورت می گیرد که رجب طیب اردوغان حاضر 
نشد با جان بولتون که به آنکارا سفر کرده دیدار 
کند. نیویورک تایمز نوش��ت: »بولتون توس��ط 
اردوغان تحقیر ش��د«. روابط ترکیه و امریکا از 
زمانی که واش��نگتن تصمیم گرفت کرد   ها را به 
عنوان متحدان اصلی در س��وریه انتخاب کند 
رو به وخامت گذاش��ت و عواملی دیگر همانند 
کودتای ن��اکام 2016 با ردپ��ای امریکایی این 
وضعیت را در روابط دو کشور تشدید کرده است. 
این ب��اور در محافل دیپلماتی��ک امریکا وجود 
دارد که اگر اردوغان دشمن امریکا نباشد قطعاً 

دوست هم نیست. 

درحالی که قرار اس�ت س�امانه های موشکی 
اس400 روسیه در سال جاری میالدی به ترکیه 
تحویل داده ش�ود، امری�کا س�عی دارد مانع 
این قرارداد نظامی ش�ود. رئیس صنایع دفاع 
ترکیه، اعالم ک�رد که هیئت�ی از امریکا برای 
گفت وگو درباره  سیس�تم ضد موش�کی اس 
400 روس�یه و ضروریات الزم برای اس�تقرار 
جنگنده ه�ای اف ۳۵ ب�ه ترکی�ه می آین�د. 
به گزارش اس��پوتنیک، مذاکرات بی��ن ترکیه و 
امریکا درباره لغو ق��رار داد فروش س��امانه های 
موش��کی اس ۴00 در ازای تحویل سامانه های 
پاتریوت امریکا به آنکارا به عنوان راهکار جایگزین 

هن��وز خاتم��ه نیافته اس��ت. اس��ماعیل دمیر، 
رئیس صنایع دفاع ترکیه روز چهار   ش��نبه اعالم 
کرد: »ترکیه در حال بررس��ی پیشنهاد سیستم 
پاتریوت به ارزش 3/5 میلیارد دالر اس��ت«. وی 
ادامه داد:»درباره  ایجاد هماهنگی میان عملکرد 
سیستم ضد موشکی اس ۴00 و جنگنده های اف 
35 یک هیئت فنی از امری��کا به ترکیه می آید.« 
به گ��زارش خبرگزاری س��ی ان ان، این در حالی 
است که بررسی    ها درباره  خرید سیستم پاتریوت 
امری��کا ادام��ه دارد. امریکا بر این باور اس��ت که 
سیستم اس ۴00 مطابق با تجهیزات ناتو نیست 
و خرید این سیستم توسط ترکیه را مورد انتقاد 

قرار می دهد. وی اف��زود: به دلی��ل نگرانی    ها در 
مورد عدم هماهنگی م��ا می خواهیم تمام تدابیر 
فنی را در نظر بگیریم و قرار اس��ت این هیئت از 
امریکا بیاید. امریکا خرید س��امانه های موشکی 
اس ۴00 توسط ترکیه، را تهدیدی برای اعضای 
س��ازمان ناتو می داند و تالش می کن��د مقامات  
آنکارا را از این قرارداد منصرف کند. از سوی دیگر، 
کرملین دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
دیروز در س��خنانی گفت:»رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه قرار اس��ت برای گفت وگو با 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به مسکو 
بیای��د«. وی ادام��ه داد: پوتی��ن همچنین هنوز 

اعالم نکرده که می خواهد در نشس��ت اقتصادی 
داووس، س��وئیس ش��رکت کند یا خیر. نشست 
داووس 22 تا 25 ژانویه 201۹ برگزار می ش��ود. 
س��خنگوی کرملین همچنین گف��ت، مقام های 
امریکای��ی و قانونگ��ذاران این کش��ور همچنان 
تمایالت غیردوستانه خود را در قبال روسیه بیان 
می کنند و این مس��ئله نش��ان می دهد که هیچ 
رویکردی برای کنار گذاشتن آن ندارند. دیمیتری 
پسکوف گفت: هنوز هم خیلی    ها در واشنگتن چه 
در کنگره، چ��ه در س��نا و در وزارت خارجه، این 
مانیفست های غیردوس��تانه را دارند. متأسفانه 

هنوز چنین رویکرد   هایی وجود دارد. 
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روسیه: تصور خروج امریکا از سوریه سخت است

تالش امریکا برای متوقف کردن فروش اس ۴۰۰ به ترکیه 

  گزارش  یک ی�ک روز بع�د از 
تحری�م  اولی�ن 
پس�ابرجامی اتحادی�ه اروپ�ا علی�ه ای�ران، 
نشانه   هایی جدی وجود دارد از اینکه اروپا به 
طور جدی نگران خروج ایران از برجام است. 
شش دیپلمات اروپایی روز سه    شنبه همزمان 
با ای�ن تحریم های جدی�د، در وزارت خارجه 
ایران حضور یافتند و رئیس جمهور اتریش که 
در میان کشورهای اروپایی مناسبات بهتری با 
ایران دارد، خواستار حفظ برجام شده است. 

به گزارش »جوان«، ش��ورای اتحادی��ه اروپا روز 
سه    شنبه در اقدامی بی س��ابقه یکی از واحدهاي  
وزارت اطالع��ات ای��ران و دو نف��ر از کارکن��ان 
» معاونت امنیت « وزارت اطالعات را در فهرست 
»گروه های تروریس��تی« این اتحادیه قرار داد. 
اتحادیه اروپایی گفته که تحریم وزارت اطالعات 
ایران که اولین تحریم اعمالی اروپا بعد از توافق 
هسته ای تابستان 13۹۴ با ایران است، واکنشی 
به » طرح های خنثی شده تروریستی در فرانسه 
و فعالیت ه��ای اطالعاتی ای��ران در دانمارک و 
اروپا« اس��ت. بهرام قاسمی، س��خنگوی وزارت 
خارجه در اولین واکنش به تصمیم شورای اروپا، 
آن را تصمیمی » غیرمنطق��ی و تعجب برانگیز « 

خواند و محکوم کرد. پیش از این، اتحادیه اروپا 
س��رویس های اطالعات��ی هیچ کش��وری را در 
فهرست تروریس��تی خود قرار نداده و به همین 
دلیل ، بهرام قاسمی هشدار داده که »جمهوری 
اسالمی در پاسخ به این اقدام در چارچوب عمل 
متقابل، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.« 
 یک مقام آگاه که ایرنا اظهارات او را منتشر کرده، 
گفته که جمهوری اس��المی در ح��ال ارزیابی و 
تجدیدنظر در همکاری ه��ای اطالعاتی، امنیتی 
و انتظامی خود با کش��ورهای اروپایی اس��ت و 
به زودی تصمیمات��ی در این خص��وص گرفته 
خواهد شد که حوزه های مهمی را در بر می گیرد. 

 مالقات همزمان با تحریم!
تصمیم ش��ورای اروپ��ا برای قرار دادن بخش��ی 
از وزارت اطالعات ایران در فهرس��ت تروریسم 
اتحادی��ه اروپا، ب��ا فاصله زمان��ی قابل توجهی با 
اتهامات اروپا درباره اقدامات تروریس��تی ایران 
در سرزمین برخی اعضای خود از جمله فرانسه ، 
دانمارک و هلند انجام شده است. هلند، ایران را 
به دو فقره قتل در س��ال های دس��امبر 2015 و 
نوامبر 201۷ در این کشور متهم کرده و سازمان 
امنیت و اطالعات دانمارک نیز در ماه های پایانی 
سال 2018، ایران را متهم کرد که برای کشتن 
یکی از سران گروه تروریس��تی االحوازیه تالش 

کرده است. از اتهاماتی که دانمارک و هلند علیه 
ایران مطرح می کند به ترتیب حدود س��ه سال، 
1۴ ماه و س��ه ماه می گذرد و حاال شورای اروپا با 
اجماع، اعمال تحریم علیه وزارت اطالعات ایران 

را مطرح کرده است. 
ایران این اتهامات را رد ک��رده و گفته که دولت 
دانم��ارک از تروریس��ت های تجزیه طلب علیه 
ایران حمای��ت می کند . اروپایی��ان طی ماه های 
اخیر، به خصوص بعد از خ��روج امریکا از برجام، 
نگرانند که اقدامات ضدا ایرانی آنها در شرایطی 
که مقام ه��ای ایران��ی می گوید مزای��ای برجام 
برای شان»نزدیک به صفر « بوده، منجر به خروج 
ایران از برجام شود. فدریکا موگرینی در مه سال 
گذشته میالدی با صراحت گفت که برجام برای 
اروپا اهمیت امنیتی دارد و خواستار حفظ آن شد: 
»برای اتحادیه اروپا آنچه که در توافق هسته ای 
اهمیت دارد، برخالف گفته ها، منافع اقتصادی 
نیست. مهم  ترین اولویت اروپا برای حفظ برجام 
حفظ امنیت در منطقه خاورمیان��ه و به تبع آن 
در اروپا اس��ت.«  او گفته اس��ت: »امنیت اروپا با 
شکس��تن برجام به خطر می افت��د، اروپا حاضر 
نیس��ت چنین خطری را بپذیرد به همین دلیل 
تمام تالش��ش را خواهد کرد تا توافق هسته ای 
پابرجا بمان��د. « موگرینی مج��دداً اواخر نوامبر 

2018 نیز در س��ئول بر عزم ای��ن اتحادیه برای 
حفظ برجام به عنوان یکی از ستون های امنیت 
منطقه و اروپا تأکید ک��رد. محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران دست کم دو مرتبه به اروپاییان 
گفته که نمی ش��ود بدون اینکه خیس شد، شنا 
کرد. به فاصله چن��د ماه از س��خنان موگرینی، 
حاال هم نش��انه های جدی از نگرانی اروپاییان از 
واکنش ایران دیده می ش��ود. سخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه دیروز تالش کرد که بین تصمیم 
اروپا ب��ا برجام تفکیک کند و گف��ت که تصمیم 
ش��ورای اتحادیه اروپا، ربطی به توافق هسته ای 
سال 2015 با ایران ندارد و تعهد فرانسه و شرکای 
اروپایی اش در خصوص ادامه گفت وگو   ها با ایران 
و حفظ این توافق، ت��ا زمانی که ای��ران به مفاد 
آن پایبند باشد ضروری اس��ت. »الکساندر فان 
دربالن« رئیس جمهور اتریش نیز که کش��ورش 
در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، مناسبات 
بیش��تری با ایران دارد، در جریان دیدار سال نو 
میالدی با دیپلمات   ها و سفرای خارجی در کاخ 
»هوفبروگ«، توافق هس��ته ای با ایران )برجام( 
که در قالب گفت وگوی مشترک به دست آمده 
است را بسیار مهم دانست و از این توافق با عنوان 
دس��تاوردی بزرگ یاد کرد که باید حفظ شود. 
وال  اس��تریت  ژورنال دیروز در گزارش��ی از قول 
استیف بالک، وزیر خارجه هلند نوشت که پس 
از تصمیم اروپا برای تحریم ایران، دیپلمات های 
هلند، انگلیس، فرانسه، آلمان و بلژیک در تهران 
با مقام های ایرانی در این ب��اره دیدار و گفت وگو 
کرده اند. اندرس ساموئلس��ن نی��ز گفته که این 
اقدام اتحادیه اروپا منافاتی ب��ا حمایت از توافق 
هس��ته ای ایران )برجام( ن��دارد و تأثیری بر آن 
نخواهد گذاشت ولی بر اساس گزارش ایرنا، یک 
مقام آگاه ب��ه خبرنگاران گفته ک��ه در پی اقدام 
اتحادیه اروپا در تحریم یک نهاد و دو فرد ایرانی 
روز سه    شنبه شش نفر از سفرا و کارداران اروپایی 
با حضور در وزارت امور خارجه س��عی داش��تند 
مواضع اتحادی��ه را توجیه کنند اما ب��ا برخورد 
تند مقام مالقات ش��ونده مواجه شده و به علت 
غیرقابل پذیرش بودن اظهارات آنها و اس��تفاده 
از ادبیات نامناس��ب، در کمت��ر از 10 دقیقه به 
مالقات خاتمه داده ش��ده است. این مقام ایرانی 
که نام او فاش نش��ده، گفته که به دلیل حمایت 
کش��ورهای اروپایی از گروه های ش��ناخته شده 
تروریستی و ادامه پناه دادن به عناصر تروریست، 
جمهوری اسالمی در حال ارزیابی و تجدیدنظر در 
همکاری های اطالعاتی، امنیتی و انتظامی خود 
با کشورهای اروپایی است و به زودی تصمیماتی 
در این خصوص گرفته خواهد شد که حوزه های 

مهمی را در بر می گیرد. 

  گزارش  2

  چالش

امريکا تروريست ها را عليه ترکيه 
تسليح  مي کند 

شاید کمتر دولتی را بتوان در امریکا سراغ داشت که به اندازه دولت ترامپ 
در خدمت رژیم صهیونیستی به خصوص جناح راستگرای حاکم به رهبری 
نتانیاهو باش��د، کما اینکه این رژیم تنها موردی است که از امریکا و دولت 
ترامپ همچنان س��واری مجانی می گی��رد و با وجود اینک��ه ترامپ بار    ها 
دولت های پیشین امریکا را به سبب هدر دادن ۷ تریلیون دالر از سرمایه های 
امریکا در خاورمیانه مورد انتقاد قرار داده اس��ت اما هی��چ حرفی از رژیم 
صهیونیستی نزده است که به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش اصلی در 
هدر دادن این منابع داشته است. در داخل دولت ترامپ نیز شاید هیچ کسی 
به پای جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مایک پمپئو، وزیر امور 
خارجه دولت ترامپ نرسد که اینقدر شیفته جناح افراطی حاکم بر فلسطین 
اشغالی باش��د و نه از زاویه منافع امریکا به رژیم صهیونیستی بلکه درست 
برعکس از زاویه منافع رژیم صهیونیستی به منافع امریکا نگاه کند. وقتی 
ترامپ بعد از گفت وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
از خروج نیروهای امریکایی از سوریه خبر داد شاید کمتر کسی تصور می کرد 
که این حرف در حد ادعا باشد، کما اینکه در داخل امریکا نیز جیمز ماتیس، 
وزیر دفاع این کشور در اعتراض به این تصمیم از مقام خود استعفا کرد اما بعد 
از اینکه مشخص شد مسئوالن صهیونیستی از این تصمیم خرسند نیستند 
و از عواقب آن نگران هستند بالفاصله رایزنی های جان بولتون و مایک پمپئو 
برای دلجویی از تل آویو آغاز شد و در این راستا پمپئو عالوه بر دیدار با نتانیاهو 
در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهور راستگرای برزیل سفر منطقه ای خود 
را به هشت کشور عربی شامل شش عضو شورای همکاری خلیج فارس و دو 
کشور مصر و اردن آغاز کرد تا بلکه با احیای پروژه ایران هراسی وتالش برای 
تشکیل ناتوی عربی – اسرائیلی موجبات رضایت و اطمینان خاطر رژیم 
صهیونیستی را فراهم کند. بولتون نیز سفر خود را از تل آویو آغاز کرد تا از کم 
و کیف دل نگرانی های این رژیم درباره اظهارات ترامپ برای خروج نیروهای 
امریکایی از شمال شرقی سوریه مطلع شود و سپس آنها را با مقامات ترکیه 
در میان بگذارد که بنا بود خأل ناشی از خروج نیروهای امریکایی را سوریه 
پرکند. بولتون بعد از دیدار با مسئوالن صهیونیستی سه پیش شرط برای 
خروج امریکا از سوریه تعیین کرد که هرگز در سخنان پیشین ترامپ نبوده 
است؛ نخست اینکه تعدادی از نیروهای امریکایی در جبهه جنوبی مستقر 
خواهند شد، دوم اینکه امریکا از پایگاه نظامی تنف خارج نخواهد شد و سوم 
اینکه ترکیه باید امنیت نیروهای سیاسی و نظامی کرد سوریه موسوم به »پ 
د«  و »پ گ«  را تأمین و تضمین کند. مقامات ترکیه در قبال دو خواسته اول 
و دوم سکوت کردند اما در قبال خواسته سوم به شدت واکنش نشان داده اند 
که این مسئله سفر جان بولتون به ترکیه را تحت الشعاع قرار داد و وی بدون 
اینکه موفق به گفت وگو با رجب طیب اردوغان شود آنکارا را ترک کرد . از نظر 
مقامات ترکیه هیچ فرقی بین داعش و »پ د« یا »پ گ« نیست و امریکا 
باید به خلع سالح این گروه    ها اقدام کند. اما درست برعکس امریکا نه تنها 
گروه های کرد را در پوشش مبارزه با داعش تسلیح و تجهیز کرده است بلکه 
تکفیری های عضو گروه موسوم به هیئت تحریر الشام نیز به انواع تسلیحات 
و تجهیزات پیشرفته همچون پهپاد تجهیز و تسلیح شده اند و لذا امکان دارد 
از این تکفیری    ها نیز علیه ترکیه استفاده شود کما اینکه پیش ازاین نیز علیه 
روسیه استفاده شده بود و بعد از آنکه بولتون با دست خالی و با حقارت از 

ترکیه بازگشت احتمال اجرای این سناریو بیش از پیش قوت می گیرد. 

1۵

  دیدار رهبر کره شمالی از چین پایان یافت
سفر رهبر کره شمالی به چین روز گذشته پایان یافت، برخی منابع خبری 
انگیزه این سفر را تبادل نظر رهبران دو کشور در آستانه دیداررهبر کره شمالی 
و رئیس جمه��وری امریکا دانس��ته اند.  روز چهارش��نبه، خبرگزاری های 
بین المللی به نقل از شاهدان عینی در پکن، پایتخت چین، گزارش کردند 
که چند خودرو ک��ه قاعدتاً حامل رهب��ر کره ش��مالی و همراهانش بود از 
مهمانسرای دولتی خارج و عازم ایستگاه مرکزی راه آهن این شهر شده که 
نشان می دهد که کیم جونگ  اون و همراهانش در پایان دیدار از چین، عازم 
کشور خود هستند. این چهارمین سفر رهبر کره ش��مالی به چین است و 
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک تحلیلگر چینی آشنا به امور کره شمالی گفته 
است که محور اصلی گفت وگوهای دو رهبر را به احتمال زیاد دیدار آینده 

کیم جونگ اون با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا تشکیل داده است. 

  شکست ترزا می  در پارلمان 
قانونگذاران انگلیسی با رأی منفی به قانون مالیاتی، دولت ترزا می  را برای 
اجرای برگزیت بدون توافق با مانعی جدی روبه رو کردند.  به  گزارش  ایسنا، 
در این رأی گیری 330 رأی موافق در مقابل 2۹6 رأی مخالف ارائه شد و به 
این معنی است که دولت انگلیس برای استفاده از هرگونه اختیارات قوانین 
مالیاتی مجبور است برای خروج از اتحادیه اروپا تأیید پارلمان را به دست 
آورد.  این شکست نشان دهنده جایگاه ضعیف ترزا می، نخست وزیر انگلیس 
به عنوان رهبر دولت اقلیت، یک حزب دچار چند دستگی و یک پارلمان 
منتقد به سیاست هایش است. در همین راستا جرمی کوربین، رهبر حزب 
اپوزیس��یون کارگر گفت : این رأی گیری گامي مهم به منظور جلوگیری 
از یک برگزیت بدون توافق اس��ت و نش��ان می دهد که هیچ اکثریتی در 
پارلمان، کابینه و یا کشور وجود ندارد که از خروج بدون توافق از اتحادیه 

اروپا حمایت کند. 

ادامه  تعطیلی دولت امریکا 
پلوسي: ترامپ مردم امريکا را

 گروگان گرفته است 
رئیس جمهور امریکا در یک س�خنرانی تحریک  آمی�ز دیگر با طرح 
ادعای افزایش بحران امنیتی و انس�انی در مرز جنوبی امریکا تالش 
کرد فشار بر دموکرات  ها را برای تسلیم شدن در برابر تأمین بودجه 
الزم برای اح�داث دیوار مرزی بیفزاید، البت�ه دموکرات   ها هم بیکار 
ننشس�تند و ترامپ را ب�ه دروغگویی و عن�اد متهم کردن�د تا فعاًل 
در این چالش تکلی�ف صد   ها ه�زار کارمن�د و مراجعه کننده دولت 
فدرال که از 1۹روز پیش تعطیل ش�ده نامش�خص باش�د. در همین 
حال در یک نظرس�نجی امریکایی    ه�ا هرچه بیش�تر دونالد ترامپ 
را باب�ت ادام�ه تعطیلی بخش�ی از دول�ت امریکا مقص�ر می دانند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا سه ش��نبه ش��ب در ی��ک نطق زنده 
تلویزیونی از کنگره خواست بودجه الزم را برای احداث دیواری حائل در مرز 
با مکزیک برای جلوگیری از ادامه » یک بحران فزاینده انسانی و امنیتی « 
تأمین کند.  ترامپ گفت که امریکا با رشد بحران انسانی و امنیتی در مرز 
جنوبی روبه رو است و بن بست کنونی را انتخابی میان راست و غلط و میان 
عدالت و بی عدالتی دانست. با این حال برخالف بعضی پیش بینی    ها برای 
دور زدن کنگره و ساختن یک دیوار مرزی، وضعیت اضطراری اعالم نکرد.  
رئیس جمهور امریکا افزود: چند امریکای��ی دیگر باید بمیرند تا این اقدام 
توسط کنگره انجام شود. این مسئله انتخاب میان درست و غلط، عدالت 
و ناعدالتی است.  وی گفت: تنها مسئله این است که این اقدام غیراخالقی 

است و سیاستمداران هیچ کاری انجام نمی دهند. 
او در نطق خود گفت که ۹0 درصد هروئینی که در امریکا فروخته می شود 
از مکزیک می آید. ترامپ اشاره کرد که دموکرات  ها در گذشته از نوعی مانع 
مرزی حمایت کرده اند.  رئیس جمهور امریکا خواهان اختصاص بودجه ای 
5/۷ میلیارد دالری از سوی کنگره برای ساختن یک مانع فوالدی مرتفع 
اس��ت که از قول های انتخاباتی او بود اما دموکرات  ها قویاً با تأمین چنین 
بودجه ای مخالفت می کنند.  در سال 2006 سناتور   ها چاک شومر، باراک 
اوباما، هیالری کلینتون و جو بایدن به عنوان بخشی از قانون » حصار امن « 
به یک حصار 1120 کیلومتری رأی داده بودند.  اما به نظر می رس��د که 
سخنرانی ۹ دقیقه ای ترامپ هیچ پیشنهاد جدیدی که به همراه نداشت 
هیچ، تالش وی برای مقصر جلوه دادن دموکرات  ها درباره گسترش موج 
مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی خشم آنها را برانگیخت. دموکرات  ها که 
تنها حاضر شده اند 1/3میلیارد دالر برای تأمین تدابیر امنیت مرزی مثل 
تقویت شناسایی و تقویت حصار   ها پیشنهاد بدهند و از ساخت دیوار مرزی 
دونالد ترامپ حمایت نمی کنند، اندکی پس از س��خنان ترامپ، نانس��ی 
پلوسی و چاک شومر در تلویزیون ظاهر شدند و این وضعیت را نبردی میان 
استفاده دونالد ترامپ از » ترس « دانسته و تأکید کردند او با سوء استفاده 
از نگرانی مردم خواستار ساخت دیوار در مرز جنوبی با مکزیک می شود.  
پلوسی گفت: متأس��فانه آنچه از رئیس جمهور ترامپ حین این تعطیلی 
بی معنا شنیدیم مملو از اطالعات غلط و حتی عناد بوده است. رئیس جمهور 
امریکا ترس را انتخاب کرده است. ما می خواهیم با حقایق آغاز کنیم.  نانسی 
پلوس��ی نیز اعالم کرد: رئیس جمهور امریکا باید از گروگان گرفتن مردم 
امریکا خودداری کند و همچنین جلوی بحران را بگیرد و دولت را بازگشایی 
کند.  سناتور چاک شومر هم با تأیید اظهارات رئیس مجلس نمایندگان 
امریکا گفت: دونالد ترامپ از مقامش برای ایجاد بحران استفاده می کند.  او 
افزود: اکثر رؤسای جمهوری از دفترشان برای رسیدگی به مهم  ترین اهداف 
استفاده می کنند. این رئیس جمهور اما تنها از دفترش برای بحران آفرینی، 
ایجاد رعب و وحشت و تحریف افکار از آشوب درون دولت استفاده می کند. 

نماد امریکا باید مجسمه آزادی باشد نه یک دیوار 30 فوتی. 
 مدیر سابق کمپین ترامپ متهم شد 

تعطیلی دولت تنها عاملی نیست که باعث دردسر برای ترامپ شده است. 
پرونده ارتباط اعضای س��تاد انتخاباتی وی با روسیه هنوز مستعد ایجاد 
دردسر برای رئیس جمهور امریکاست. در همین ارتباط به گزارش ایسنا، 
دادستانان امریکایی می گویند، پل مانافورت، مدیر سابق کمپین انتخاباتی 
دونالد ترامپ اطالعاتی را درباره این انتخابات در اختیار یک تاجر قرار داده 

که متهم به ارتباط با نهادهای اطالعاتی روسیه است. 
این نخستین بار است که دادستانان این پرونده مدیر کمپین ترامپ را به 
ارائه اطالعات انتخاباتی به رابطان روسیه متهم کرده اند. اگرچه محرمانه 
بودن این اطالعات و استفاده ای که از آنها شده، مشخص نیست اما احتمال 
می رود که روسیه از این اطالعات برای مداخله در انتخابات امریکا به نفع 
دونالد ترامپ استفاده کرده باش��د.  این اتهام می تواند مدرک مهمی در 
پرونده تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده مداخله امریکا در انتخابات 
2016 باشد.  مانافورت پیش تر همچنین به اتهام دسیسه چینی خود اعتراف 
کرده و در ویرجینیا هم با پرونده دیگری روبه رو است.  این اطالعات تازه به 
طور اتفاقی در ثبت دفاعیه ای افشا شد که هدف آن تکذیب اتهام دروغگویی 
عمدی مانافورت به تیم تحقیقات مولر بود. دادستانان می گویند، مانافورت 
در روند تحقیقات این پرونده دروغ گفته است اما وکالی مدافع او اطالعات 
اشتباه ارائه شده از طرف او را اشتباهات ساده مردی می دانند که با بیماری، 
افسردگی و بازجویی های گسترده دست و پنجه نرم می کند.  به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، اطالعاتی که به تازگی و طی این ثبت دفاعیه به 
دست آمده، نخستین جزئیات افشا شده از موضوعی هستند که مانافورت 

با اتهام دروغگویی درباره آنها روبه رو است.  

فرانسه و اتریش: تحریم های وزارت اطالعات ربطی به توافق هسته ای ندارد

اروپا نگران خروج ايران از برجام
6 دیپلمات اروپایي همزمان با تحریم جدید اروپا علیه ایران در وزارت خارجه حاضر شدند

احمدکاظمزاده

هشدار کرملين  نسبت به سناريوی 
نظامی امريکا عليه ونزوئال

مع�اون وزی�ر ام�ور خارج�ه روس�یه روز چهار    ش�نبه گف�ت 
ک�ه مس�کو ب�ه مقام�ات بی پ�روای ای�االت متح�ده هش�دار 
می ده�د س�ناریویی نظام�ی را ب�رای ونزوئ�ال آغ�از نکنن�د. 
تالش های امریکا برای براندازی دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال واکنش روس    ها را در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری تاس، 
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت:»من با نگرانی 
و ناراحتی ش��اهد تالش های امریکا برای تحکیم جبهه ضد چاوز علیه 
ونزوئال در کشورهای امریکای التین هستم و این را نشانه ای هشداردهنده 
می دانم«. او افزود:»به رغم این بن بست، حتی دولت های امریکای التین 
که تند    ترین موضع را علیه کاراکاس دارند، گزینه مداخله نظامی علیه امور 
ونزوئال را در نظر نگرفته اند. هرگونه تالش برای استفاده از قدرت نظامی، 
یک تحول فاجعه بار به دنبال خواهد داشت. ما به افراد بی پروا در واشنگتن 
علیه چنین وسوسه ای هشدار می دهیم«. این دیپلمات ارشد همچنین 
افزایش تحریم های واشنگتن علیه ونزوئال را راهی به سوی بی ثباتی دانست 
و گفت:»اطمینان داریم دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال و 
مردم این کشور با همبستگی می توانند از این بحران عبور کنند. این اولین 
بار نیست که این کشور مورد چنین تحریم     هایی قرار می گیرد. مقاومت 
ونزوئالیی     ها و رهبری این کشور جای تردید ندارد«. او گفت:»همانند دیگر 
مواردی که شاهد استفاده امریکا از تحریم های یکجانبه بودیم، این بار هم 
واشنگتن خواهد دید که چنین تحریم     هایی کاماًل بی استفاده هستند.« 
 از سوی دیگر، دولت امریکا بار دیگر تحریم     هایی را علیه هفت ونزوئالیی 
از جمله مالک شبکه تلویزیونی این کشور به اتهام کسب میلیارد    ها دالر 
از بازار سیاه ارز اعمال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استیون 
منوچین، وزیر خزانه داری امریکا در بیانیه ای اعالم کرد:»اقدامات ما علیه 
این شبکه تبادل ارز فاسد نش��ان دهنده یک اقدام ناامیدکننده از سوی 
نزدیکان رژیم ونزوئالست که از این مبالغ و اوضاع نابسامان در این کشور 
امریکای التین به نفع خود استفاده می کنند«. جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی امریکا در توئیتی نوشت:»اقدام خزانه داری امریکا یک گام قوی در 

اعمال تحریم     ها و قطع مزایا برای حامیان مادورو است.«

 اعتراف وزير سابق اسرائيل 
به جاسوسی برای ايران 

گونن سگو، وزیر انرژی پیشین رژیم صهیونیستی که پیش از این 
به دلیل آنچه جاسوس�ی برای ایران عنوان ش�د، مجرم شناخته 
ش�ده بود، روز چهار    ش�نبه به تحمل 11 س�ال زندان محکوم شد. 
شش ماه پس از دستگیری وزیر سابق رژیم صهیونیستی به اتهام جاسوسی 
برای ایران، دی��روز دادگاه این رژیم حکم نهایی را علی��ه وی صادر کرد. به 
گزارش شبکه  آی 2۴ رژیم صهیونیستی، وزیر پیش��ین انرژی اسرائیل با 
دادستانی کل توافق کرده که 11 سال را در زندان بگذراند و توافق آنها نیز به 
زودی در دادگاه مرکزی اسرائیل در بیت المقدس که از ماه ژوئیه سال گذشته 
میالدی سرگرم محاکمه وی است، مطرح خواهد شد تا با آن موافقت شود. در 
جلسات دادگاه، سازمان امنیت داخلی اسرائیل »شاباک«، سگو 62 ساله را به 
برقراری تماس های غیرقانونی با عوامل ایران، افشای اطالعات محرمانه درباره 
زیرساخت های نظامی و غیرنظامی رژیم صهیونیستی و جاسوسی متهم کرده 
بود. منابع رسانه ای صهیونیستی نیز گزارش داده اند، جزئیات پرونده گونن 
سگو نشان می دهد وی زمانی که به عنوان پزشک در ابوجا فعالیت می کرده 
با منابع دیپلماتیک مختلف نیجریه ای، ایرانی و صهیونیستی ارتباط داشته 
است. پیش از این، روزنامه هاآرتص تحلیل کرده بود که اگر اتهامات مطرح 
شده علیه وزیر پیشین انرژی اس��رائیل صحت داشته باشد، استخدام او به 
عنوان جاسوس و عامل اطالعاتی، یک پیروزی برای ایران است. وی که در 
سال های 1۹۹5 تا 1۹۹6 وزیر انرژی و زیرساخت رژیم صهیونیستی بوده 
اس��ت، متهم بود که اطالعاتی را با هدف آسیب زدن به امنیت این رژیم در 
اختیار ایران قرار داده است. او در ژوئن سال گذشته بازداشت شد و چندی 
پیش یک دادخواست برای کاهش محکومیتش ارائه داد و برای این منظور 
با دادستان های صهیونیستی وارد رایزنی ش��د. رژیم صهیونیستی پس از 
بازداشت این وزیر سابق خود مدعی شد که وی گزارش     هایی را با هدف آسیب 
زدن به امنیت این رژیم به ایران ارائه داده و یکی از عوامل وزارت اطالعات 
ایران بوده اس��ت. این اطالعات درباره زیربنای انرژی رژیم صهیونیستی، 

تأسیسات امنیتی، نظامی و مقامات سیاسی بوده است. 


