
وزیر خارجه امریکا با این ادعا که روس    ها پیمان 
منع موشک های میان برد هسته ای)INF(  را 
نقض کرده اند، اع�ام کرد که روس�یه 60 روز 
زمان دارد ک�ه بازگردد. روس     ه�ا در باال    ترین 
سطح یعنی از زبان رئیس جمهورشان واکنش 
نش�ان دادن�د و ضم�ن هش�دار، ای�ن ادعا را 
توجیه�ی دیرهن�گام برای خ�روج که قبلش 
تصمیمش گرفته ش�ده است، دانس�تند. در 
چنین ش�رایطی پیم�ان س�ازمان آتانتیک 
شمالی موس�وم به ناتو در همان مسیر دلخواه 
امریکا و برای باورپذیر س�اختن داستان نقض 
پیمان موش�کی هس�ته ای میان برد توس�ط 
مس�کو، مدعی توسعه یک س�امانه موشکی 
از س�وی روس    ها ش�د که اروپ�ا و بخش    هایی 
از اقیان�وس اطل�س را به مخاط�ره می اندازد. 

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا که در نشست 
وزیران خارجه کش��ورهای عضو سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( شرکت کرده گفته است 
که » ای��االت متحده اعالم می کن��د که از تخطی 
عملی روسیه از پیمان تسلیحات میان برد هسته ای 
آگاه است و در نظر دارد اجرای این پیمان را ظرف 
60روز آینده متوقف کند مگر اینکه روسیه به طور 
کامل و به شکلی قابل راس��تی آزمایی اجرای این 

پیمان را از سر بگیرد.«
وی افزوده است که تخلف روس��یه از این پیمان 
به طور جدی امنیت ایاالت متحده را به مخاطره 
می اندازد و به این ترتیب، امریکا نباید » اس��یر « 
پیمانی باشد که توانایی آن کشور در بروز واکنش 

مناسب به این نوع تهدیدات را تضعیف می کند.
وزیر خارجه امریکا گفت که » تخلفات روس��یه از 
این پیمان را نباید جدای از انگاره وسیع تر موارد 
قانون گریزی روس��یه در نظر گرفت و فهرس��ت 
اقدامات ش��رم آور روس��یه بس��یار طوالنی است 
که اقدامات آن کشور در گرجس��تان، اوکراین و 
سوریه، دخالت در انتخابات، سوء قصد به ]سرگی[ 
اسکریپال ]در بریتانیا[ و حاال مداخله در تنگه کرچ 
تنها معدودی از آنهاست.«  وی افزود که در مقابل، 
ایاالت متحده به طور کامل و حتی با وسواس به این 

پیمان عمل کرده است. 
مایک پمپئو گفت ک��ه از س��ال ۲0۱۳ تاکنون، 

ایاالت متحده در س��طوح مختل��ف از جمله در 
عالی     ترین سطح نگرانی خود را نسبت به تخلفات 
روسیه دست کم در ۳0 مورد به اطالع مقامات آن 
کشور رس��انده و افزود: » در تمامی موارد، پاسخ 
روسیه یکی بوده است؛ انکار هرگونه تخلف، مطالبه 
اطالعات و ای��راد اتهامات متقابل و بی اس��اس. «  
سایر کشورهای عضو ناتو هم با صدور یک بیانیه 
مش��ترک گفته اند که روس��یه با تولید و استقرار 
شبکه های موشکی 9M729 از تعهدات خود شانه 
خالی کرده است. سیستمی که امریکا و ناتو به آن 
اشاره می کنند -9M729- به روسیه امکان خواهد 
داد کشورهای ناتو را با سالحی اتمی و بدون فوت 

وقت زیاد هدف قرار دهد. 
در بیانیه ناتو آمده اس��ت: » ما در حمایت و تأیید 
یافته های ایاالت متحده در این مورد که روسیه 
عماًل این پیمان را نادیده گرفته است، متفق القول 
هس��تیم. «  دبیرکل ناتو هم گفته اس��ت که » به 
روسیه آخرین فرصت داده شده است تا به نحوی 
قابل راس��تی  آزمایی اجرای کام��ل این پیمان را 
اثبات کن��د و در عین حال، ما بای��د آماده قبول 
این واقعیت باشیم که ممکن اس��ت این پیمان 
لغو شود.«  پیمان منع کاربرد تسلیحات میان برد 
هس��ته ای در س��ال ۱۹۸۷ بین دونال��د ریگان، 
رئیس جمهور وقت امریکا و میخائیل گورباچف، 

آخرین رهبر جمهوری اتحاد ش��وروی امضا شد 
و پس از فروپاشی شوروی، دولت روسیه تمامی 
تعهدات شوروی از جمله در این مورد را برعهده 
گرفت.  براساس این پیمان، توسعه و کاربرد تمام 
موشک های هسته ای و غیرهسته ای کوتاه برد و 
میان برد)برد ۵00 تا ۵۵00 کیلومتر(به استثنای 

موشک های دریایی ممنوع شد. 
این پیمان نخس��تین قرارداد کنترل تسلیحات 
هسته ای موش��کی راهبردی در جهان به حساب 
می آید که با توجه به اینکه در دوره جنگ سرد بین 
دو ابرقدرت )ش��وروی و امریکا( امضا شده بود، از 
اهمیت بسیار باال و حیاتی برخوردار شده است.  تا 
سال ۱۹۹۱ )۱۳۷0( حدود ۲ هزار و ۷00 موشک 
نابود شدند ضمن اینکه دو کشور اجازه بازرسی از 

تأسیسات یکدیگر را داشتند. 
 واکنش روسیه

اظه��ارات وزیر ام��ور خارجه ای��االت متحده در 
خصوص اولتیماتوم به روسیه، واکنش والدیمیر 
پوتین را در پی داش��ت.  به گزارش اس��پوتنیک، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در واکنش 
به اظهارات مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده، گفت: »طب��ق معمول، ای��االت متحده 
هیچ شواهدی مبنی بر اینکه روسیه پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد را نقض کرده است، 

ارائه نکرده است و بیانیه مطبوعاتی مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه ایاالت متح��ده،  تا حدودی دیر 
است.« پوتین در ادامه اظهار داشت: بیانیه پمپئو تا 
حدودی دیر است، زیرا طرف امریکایی اعالم کرد 
که قصد دارد از پیمان منع موشک های هسته ای 
میان برد خارج ش��ود و اکنون به دنبال توجیهی 
برای اینکه چرا باید این کار را انجام دهند، هستند.  
به گفته رئیس جمهور روس��یه، مهم  ترین توجیه 
واشنگتن این است که مس��کو » چیزی را نقض 
می کند، در عین حال، طبق معمول، ش��واهدی 
از نقض از طرف ما ارائه نش��ده است. « همچنین 
س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه خبر داد 
که سفارت امریکا در مس��کو یادداشتی را مبنی 
بر تعلیق اجرای پیمان موشکی به وزارت خارجه 
روسیه ارس��ال کرده اس��ت.  »ماریا زاخارووا« در 
کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خ��ود در محل این 
وزارتخانه خاطرنش��ان کرد: در این یادداشت که 
روز گذشته به ما تحویل شد، طرف امریکایی اعالم 
کرده است که در صورت اجرا نشدن مفاد پیمان 
منع موشک های هسته ای کوتاه برد و میان برد از 
سوی مسکو، واشنگتن پس از 60 روز اجرای آن را 
به تعلیق در می آورد.  وی افزود: امریکا روسیه را به 
نقض این پیمان متهم کرده اما هیچ مدرکی را برای 
اثبات ادعای خود ارائه نکرده، در حالی که روسیه 
این پیمان را به طور کامل اجرا کرده است.  زاخارووا 
در عین حال تصریح کرد: روسیه برای مذاکره در 
مورد این پیمان و حفظ و اجرای آن آمادگی دارد. 

 مخالفت پکن با چند جانبه شدن پیمان 
وزارت خارجه چی��ن ضمن مخالف��ت با مواضع 
امریکا درباره لزوم چند جانبه ش��دن پیمان منع 
موشک های میان برد اتمی )INF(اعالم کرد که 
این یک توافق دوجانبه بین واشنگتن و مسکو بوده 
است.  به گزارش »اسپوتنیک«، »گنگ شوآنگ« 
روز چهار    شنبه تصریح کرد که این پیمان دو جانبه 
بین اتحاد جماهیر شوروی و امریکا بسته شده بود.  
اظهارات این مقام پکن در حالی مطرح ش��ده که 
پیش تر »آناتولی آنتونوف« سفیر روسیه در امریکا 
در اظهارنظری درباره این پیمان گفته بود که عالوه 
بر چین، باید کش��ورهای عضو ناتو و »اول از همه 
فرانسه و بریتانیا« هم عضو پیمان منع موشک های 

میان برد اتمی شوند. 
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امریکا  به روس ها 2 ماه اولتیماتوم داد به پیمان موشک هاي میان برد برگردند

60 روز تا شروع رقابت موشکی جنگ سرد

فرانسه و انگلیس    گزارش  یک
ب�ا ط�رح ادعای 
آزمایش موش�کی ایران در ش�ورای امنیت با 
فشار امریکا تالش کردند روند فشار امنیتی بر 
ایران را آغاز کنند اما در متهم کردن ایران به 
نقض قطعنامه 2231 ش�ورای امنیت اجماعی 
بین اروپا و واشنگتن وجود نداشت و این جلسه 
که س�عی داش�ت قطعنامه ای علی�ه ایران به 
تصویب برساند، بدون صدور بیانیه پایان یافت؛ 
نشستی که شکاف    ها بین شرق و غرب بر سر 
برنامه موش�کی ای�ران را بیش�تر علنی کرد. 

نشست غیرعلنی ش��ورای امنیت درباره برنامه 
موش��کی ایران که به اصرار فرانس��ه و انگلیس 
سه     شنبه شب برگزار شد، بدون هیچ نتیجه ای 
پایان یافت. فرانس��ه و انگلیس دو    شنبه شب با 
ارسال نامه ای به شورای امنیت خواستار تشکیل 
نشست غیرعلنی این شورا برای بررسی موضوع 
ادعای��ی آزمایش موش��کی ایران ش��ده  بودند. 
نماینده دائم کویت در سازمان ملل که ریاست 
دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد، پس از این 
نشس��ت در جمع خبرنگاران گفت که اجماعی 
میان اعضای شورای امنیت در خصوص موضوع 
ادعایی آزمایش موشکی ایران، وجود ندارد. پایان 
بی نتیجه این نشست عصبانیت واشنگتن را در 
پی داشته اس��ت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 

نیکی هیل��ی، نماینده امریکا در س��ازمان ملل 
درباره برنامه موشکی ایران گفت: »آزمایش اخیر 
یک موشک بالستیک از سوی ایران خطرناک و 
نگران کننده بود، اما عجیب نبود. جامعه جهانی 
نمی تواند هر بار که ایران قطعنامه های سازمان 
ملل را با بی پروایی زیر پا می گ��ذارد، این رفتار 
را نادیده بگیرد.«  او گفت: » اگر ش��ورای امنیت 
واقع��اً می خواهد ایران را پاس��خگو بشناس��د و 
قطعنامه هایش را اعمال کن��د، حداقل باید این 
آزمایش موشکی تحریک  آمیز را یک صدا محکوم 
کند.«  نیکی هیلی پیش از برگزاری این نشست، 
از شورای امنیت خواس��ته بود آزمایش ادعایی 

موشکی ایران را محکوم کند. 
بررسی برنامه موش��کی ایران در شورای امنیت 
پس از آن انجام شد که مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا      شنبه  شب گذشته مدعی شد که ایران به  
تازگی یک موش��ک میان برد بالستیک آزمایش 
کرده که قادر اس��ت کالهک ه��ای متعدد حمل 
کند. پمپئو ب��دون ارائه هیچ گونه س��ندی، ادعا 
کرد این آزمایش در تناقض ب��ا قطعنامه ۲۲۳۱ 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل بوده است. در پی 
این ادعا، متحدان اروپای��ی امریکا هم ایران را به 
نقض این قطعنامه متهم کردند و پرونده موشکی 
ایران را روی میز شورای امنیت بردند اما برخالف 
ادعاهای خود مدرکی دال ب��ر نقض قطعنامه در 

دست نداشتند. 

 شکاف در جبهه غرب 
اگرچه فرانسه و انگلیس تحت فشار امریکا خواستار 
برگزاری چنین نشستی شده بودند اما  بر سر نحوه 
مقابله با برنامه موشکی ایران با واشنگتن اختالف 
نظ��ر دارند. فرانس��وا دالتره، نماینده فرانس��ه در 
شورای امنیت پس از پایان جلسه غیرعلنی شورای 
امنیت تنها با ابراز نگرانی از آزمایش موشکی ایران، 
آن را محکوم کرد اما تأیی��د نکرد که این آزمایش 
را نقض قطعنامه می دان��د. کارن پیرس، نماینده 
انگلیس در سازمان ملل هم گفت:»ما این آزمایش 
موشکی را با قطعنامه ۲۲۳۱ ناسازگار می دانیم«. 
وی در پاسخ به این پرس��ش که به صراحت اعالم 
کنید آیا این آزمایش نقض قطعنامه است یا خیر، 
تنها گفت:»باید اطالعات را بررس��ی و درباره آن 
اظهار نظر کنیم«. کارل وان استروم، سفیر هلند 
هم درب��اره آزمایش موش��کی ایران تنه��ا به این 
مس��ئله اکتفا کرد که »ما آن را با برجام ناسازگار 

می دانیم.«
موضوع ادعایی آزمایش های موشکی ایران یکی 
از موضوعاتی است که در دوران مذاکرات برجام، 
پس از آن و نیز قطعنامه ۲۲۳۱ مطرح شده بود. 
در این چارچوب امری��کا و اروپ��ا از این موضوع 
نخ نما برای اعمال فش��ار بر ایران بهره گرفته اند. 
موضوع آزمایش های موش��کی ایران برای اولین 
بار درقطعنامه ۱۹۲۹سازمان ملل در سال ۲0۱0 
مورد اش��اره قرار گرف��ت و از آن زم��ان تاکنون، 

اروپا و امریکا پرونده موشکی را جزو اولویت های 
راهبردی ق��رار داده اند. در راهب��رد جدید دولت 
امریکا که سال گذشته تدوین شد، موضوع دفاع 
موش��کی ایران به کانون توجه مقامات پنتاگون 
تبدیل شده اس��ت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا که در اجرای سیاس��ت به صفر رس��اندن 
صادرات نفتی ایران موفقیتی کسب نکرده است، 
سعی دارد اینگونه وانمود کند که ایران به توافق 
هسته ای و قطعنامه های ش��ورای امنیت پایبند 
نبوده است، تا بدین ترتیب به توافقی جامع تر بر 

سر برنامه هسته ای ایران دست پیدا کند. 
به رغم خروج واشنگتن از توافق هسته ای ایران و 
۱+۵، برجام هنوز پابرجاست و کشورهای اروپایی 
به دنبال ایجاد س��از وکار ویژه مال��ی برای عبور 
از تحریم های یکجانبه امریکا هس��تند. هرچند 
موضوع آزمایش های موشکی بار دیگر در دستور 
کار امری��کا و اروپا ب��رای افزایش فش��ار بر ایران 
قرارگرفته است، اما قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ اشاره ای 
به عدم آزمایش موشکی از س��وی ایران نداشته 
و تنها به آزمایش موش��ک ب��رای حمل کالهک 
هسته ای پرداخته است؛ چیزی که مقامات ایرانی 
بار    ها نسبت به آن واکنش نشان داده و گفته اند که 
آزمایش های موشکی ایران نقض قطعنامه نبوده و 

به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. 
 موضع مسکو 

روس��یه که هم��واره از مواضع ای��ران در توافق 
هس��ته ای و برنامه موش��کی حمایت کرده، در 
نشست سه     شنبه شب هم بار دیگر بر این موضع 
تأکید کرد. به گ��زارش خبرگزاری تاس، فئودور 
استرژیژوفسکی، سخنگوی رسمی دفتر نمایندگی 
روسیه در سازمان ملل گفت:» انگلستان و فرانسه، 
در جلسه شورای امنیت س��ازمان ملل که برای 
بحث در مورد آزمایش موش��ک های بالس��تیک 
در ایران تشکیل شده بود، مدرکی مبنی بر نقض 
قطعنامه این شورا از س��وی ایران ارائه ندادند«. 
استرژیژوفس��کی گفت:»مقام ه��ای روس��ی در 
نشست شورای امنیت به جای تحریم های جدید، 
غرب را به گفت وگو بر اساس احترام با ایران دعوت 
کردند«. وی در ادامه گفت:»ما اعتقاد نداریم که 
ایران با انجام آزمایشات موشکی، قطعنامه شماره 
۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرده است، چرا که 
این سند تنها خواستار توقف آزمایشات موشکی 
در ایران شده بود اما برخالف آنچه که غربی     ها ادعا 
می کنند آن را ممنوع اعالم نکرده است.« روسیه 
که بر سر مس��ائل مختلف جهانی با امریکا و اروپا 
دچار تنش شده است، بر س��ر مسئله موشکی و 
هسته ای ایران هم با غربی    ها اختالف دارد و بار    ها 
اعالم کرده است که آزمایش های موشکی ایران 
ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ نیس��ت و این یک مسئله 
داخلی برای ایران اس��ت که قابلیت بررس��ی در 

شورای امنیت را ندارد. 

  گزارش  2

وقت کشی  در  استکهلم 
دور جدید تالش های مارتین گریفیتس، نماینده سازمان ملل در امور 
یمن برای ایجاد گفت وگو میان طرف های درگی��ر در یمن این بار در 
استکهلم پایتخت سوئد آغاز شده است. هیئت انصاراهلل روز سه       شنبه 
به همراه مارتین گریفیتس با یک هواپیمای کویتی صنعا را به مقصد 
استکهلم ترک کرد و در عین حال موفق شد حرف خود را در خصوص 
انتقال ۵0 تن از مجروحان خود به مسقط پایتخت عمان برای مداوا به 
کرسی بنشاند و قرار است نمایندگان دولت مستعفی عبدربه منصور 

هادی نیز پنج  شنبه در مذاکرات حاضر شود. 
با وجود اینکه انصاراهلل در موقعیت برتر نظامی قرار دارد اما همواره در 
مذاکرات سیاسی برای حل بحران پیش��گام بوده و به همین علت هم 
زودتر در مذاکرات حاضر شده است اما به دالیل مختلف چنین جدیتی 
در طرف مقابل دیده نمی شود. از جمله اینکه این طرف نه مردم یمن 
بلکه ائتالف متجاوز به رهبری عربس��تان را نمایندگی می کند که نه 
در داخل این ائتالف و ن��ه در میان این ائت��الف و همپیمانان آن هیچ 
اجماعی برای ورود به مذاکرات دیده نمی شود . امارات به عنوان یکی از 
دو ستون ائتالف متجاوز از این دور از مذاکرات استقبال کرده اما چنین 
استقبالی از طرف عربس��تان مشاهده نمی ش��ود. در داخل عربستان 
هرچند برخی از اعضای خاندان س��عودی که ام��روزه در برابر محمد 
بن س��لمان قرار گرفته اند تمایل خود را برای پایان جنگ یمن نش��ان 
داده و اعالم کرده اند که از همان ابتدا نیز با این جنگ مخالف بودند اما 
هیچ نشانه ای از تمایل محمد بن س��لمان به عنوان آغازگر جنگ یمن 
برای پایان آن دیده نمی شود و وی همچنان برای خرید زمان و گرفتن 
زمین قبل از ورود به مذاکره تأکید می کند و به همین دلیل هم دستور 
ازسرگیری حمالت هوایی به رغم نشست استکهلم صادر کرده است. به 
نظر می رسد محمد بن سلمان که در ماجرای قتل خاشقجی بیشترین 
حمایت را از جانب رژیم صهیونیستی کسب کرد ، به شدت تحت تأثیر 
منافع و مالحظات این رژیم عمل می کند که با توقف جنگ یمن موافق 
نیست و از این نگران است که با توقف این جنگ و آرامش نسبی در سایر 
حوزه های بحرانی همچون سوریه بار دیگر بحران فلسطین در سیبل 
توجه جامعه جهانی قرار گیرد و فشار      ها را روی این رژیم متمرکز کند. 
همین تمایل در راستگرایان حاکم بر دولت ترامپ )که ارتباط نزدیکی با 
این رژیم دارند( دیده می شود اما با این حال شکاف های داخلی در امریکا 
و شکست جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان 
تا حدودی دست دولت ترامپ را برای ادامه حمایت از محمد بن سلمان 
بسته است و در جریان نشست روز سه       شنبه رئیس سیا با هشت تن از 
نمایندگان مجلس سنا درباره ماجرای قتل خاشقجی مشخص شد که 
دولت ترامپ با چه موانع و مشکالتی حتی در میان اعضای جمهوریخواه 
مواجه اس��ت و این افراد به ش��دت نگران ادامه حمایت های بی حد و 
حصر دولت ترامپ از اقدامات محمد بن سلمان در یمن و در برخورد با 
مخالفان و رقبای خود هستند. درچنین شرایطی هیئت اعزامی دولت 
مستعفی )که در عمل خواسته های ائتالف متجاوز به رهبری عربستان 
را در نشست استکهلم نمایندگی می کند( حرفی برای گفتن نخواهد 

داشت و لذا به احتمال زیاد دوباره به وقت کشی خواهد پرداخت. 
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 انحراف مشکالت داخلی تل آويو
 با سپر شمالی 

تنها چیزی ک�ه اس�رائیلی    ها از عملیات پر س�ر و صدای »س�پر 
ش�مالی« در امتداد مرزهای لبنان به دس�ت آورده اند، ویدئویی 
اس�ت که آنها از ی�ک غیرنظامی در داخ�ل تونل�ی گرفته اند که 
بدون اینکه آس�یبی به او برس�د موفق به فرار می شود. دستگاه 
تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در ش�بکه های مجازی بار   ها 
این فیلم را بازنش�ر دادند؛ مسئله ای که نش�ان می دهد عملیات 
تل آویو بیش از اینکه روی زمین در جریان باشد در فضای مجازی 
و برای انحراف افکار عمومی از مش�کات داخلی در جریان است. 
»ما ح��زب اهلل را غافلگیر کردیم قب��ل از اینکه او بتوان��د غیرنظامیان 
اس��رائیلی را عافلگیر کند. به آنچه ما از طریق ویدئو از یک تونل حفر 
شده تهاجمی از لبنان به اسرائیل گرفته ایم، نگاه کنید. « این جمله به 
همراه ویدئویی در حساب توئیتری ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به 

»نیروهای دفاع اسرائیل « بود. 
به گزارش »ج��وان« در این ویدئو ی��ک غیرنظامی ب��ه دوربینی کار 
گذاشته در تونلی نزدیک می ش��ود که ناگهان دستگاه حفرکن شروع 
به کار می کند و در نتیجه فرد غیرنظامی س��ریع ف��رار کرده و از تونل 
خارج می ش��ود. این تمام آن چیزی اس��ت که در ویدئو منتشر شده 
دستگاه تبلیغاتی وزارت جنگ اسرائیل دیده می ش��ود اما فیلم بار   ها 
توسط عوامل اسرائیلی منتشر شد و از طرفداران خود خواستند تا آن 
را بازنشر دهند.  انتشار یک روز پس از آن صورت می گیرد که اسرائیل 
اعالم کرد عملیات تحت عنوان »سپر شمالی« را برای نابودی تونل های 
حزب اهلل در امتداد مرزهای جنوبی لبنان آغاز می کند. همزمان مقامات 
اسرائیلی و امریکایی در دیدار با یکدیگر لحن تهاجمی اتخاذ کرده و برای 
حزب اهلل خط و نشان کشیدند. سعودی    ها همانند قبل به اسرائیلی    ها و 
امریکایی   ها ملحق شدند و شروع به حزب اهلل هراسی کردند. در همان 
روز شروع عملیات به اصطالح سپر ش��مالی »خالد بن سلمان « برادر 
ولیعهد عربستان و سفیر این کشور در واشنگتن طی چندین پیام نوشت 
که »ایران حزب اهلل لبنان را ایجاد کرد تا خنجری در پشت عرب باشد 
و حزب اهلل کاماًل تحت امر والیت فقیه ب��وده و مأموریت های تخریبی 
و تروریس��تی در منطقه بر عهده حزب اهلل ب��وده و از آن در جنگ های 

طایفه ای درعراق و سوریه استفاده می کند.«
هرچند حزب اهلل و رژیم صهیونیس��تی در آماده باش هستند و سکوت 
بر مرزهای جنوبی لبنان حاکم اس��ت و تنها صدای دس��تگاه حفاری 
اسرائیلی شنیده می ش��ود اما در رسانه    ها و ش��بکه های مجازی رژیم 
صهیونستی کارزار گسترده ای برای این عملیات به راه انداخته است. 
ناظران معتقدند اسرائیل به دنبال جنگ نیس��ت و این همه هیاهوی 
رس��انه ای احتماالً با هدف منحرف کردن افکار عمومی اس��رائیلی از 
مش��کالت داخلی بنیامین نتانیاهو هم به دلیل فس��اد و هم به دلیل 

شکست اخیر در مقابل حماس صورت می گیرد. 
به گ��زارش فارس، »امین حطیط« کارش��ناس مس��ائل راهبردی و 
امنیتی و ژنرال بازنشس��ته ارتش لبنان به ش��بکه »فلسطین الیوم« 
گفت: »نتانیاهو به سبب بحران هایی که گرفتار آن شده به این عملیات 
نیاز داشت تا آینده سیاسی خود را حفظ کند؛ او که پس از »آویگدور 
لیبرمن« مس��ئولیت وزارت جنگ را نیز بر عهده گرفته، می خواهد 
اینگونه جلوه دهد که در مقابله با خطری که علیه رژیم صهیونیستی 
وجود دارد، بیدار است. او که در غزه و س��وریه ناامید شده و از جنگ 
علیه حزب اهلل لبنان ناتوان است می خواهد ادعا کند اقدامی پیشگیرانه 
انجام داده تا جلوی خطر تهدید کننده را بگیرد.«  وی س��پس گفت: 
»این اقدام نمایشی مرا به یاد داستان جنگ آسیاب های بادی )بخشی 
از داستان دن کیشوت که در آن شخصیت داستان، آسیاب های بادی را 
با دیو اشتباه می گیرد و به جنگ آنها می رود( می اندازد؛ نتانیاهو اکنون 
در بن بست گرفتار شده؛ در سوریه »دست بسته« و در غزه »محاصره 
شده « است، در داخل با پرونده های فساد روبه رو است به همین دلیل 
به سمت لبنان آمده و ادعا می کند تونل    هایی در مرزهای شمالی وجود 
دارد تا اینگونه از مهلکه داخلی ر   ها شود و توجه اسرائیلی    ها را به سمت 

دیگر منحرف کند. 

امریکا در بن بست افغانستان

ناتو از ايران کمك خواست
همه نش�انه    ها حاکی از به بن بست رس�یدن امریکا در افغانستان 
اس�ت. تنها چند روز بعد از اینکه رئیس جمه�ور امریکا به همتای 
پاکس�تانی اش نامه نوش�ت ت�ا از نفوذ اس�ام آباد ب�راي متوقف 
ک�ردن طالبان اس�تفاده کن�د، وزیر دف�اع امریکا هم خواس�تار 
پای�ان یافتن 40 س�ال جن�گ در افغانس�تان ش�ده و البته گفته 
که حضور س�ربازان امریکای�ی در افغانس�تان را باز ه�م تمدید 
می کند. دبیرکل نات�و هم از کش�ورهای منطقه از جمله روس�یه 
و ایران خواس�ت به برق�راری صلح در افغانس�تان کم�ک کنند. 
همین چند روز قبل بود که دونالد ترامپ به عمران خان، رئیس جمهور 
پاکستان نامه نوش��ت و خواهان »حمایت« اس��الم آباد در مذاکره با 
طالبان افغانستان ش��د تا به گفته خودش جنگ ۱۷ ساله افغانستان 
تمام شود. البته وزارت اطالعات پاکس��تان از این نامه استقبال کرده 
و گفته که »پاکستان همیش��ه حامی حل و فصل اختالفات از طریق 
سیاست بوده است.« با این حال، نامه ترامپ نشان دهنده به بن بست 
رسیدن اس��تراتژي  امریکا در افغانستان اس��ت؛ موضوعی که آن را 
می توان در لحن وزیر دفاع ترامپ و موضع ناتو هم سراغ گرفت. جیمز 
ماتیس دیروز با گفتن اینکه ۴0 س��ال جنگ کافی اس��ت و زمان آن 
رسیده که همه قدم در این مس��یر]پایان جنگ[ بگذارند، استیصال 
کش��ورش را به لحن آورد. او گفت که از همه از جمله س��ازمان ملل، 
نارندا مودی، نخست وزیر هند، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 
و دیگرانی که برای حفظ صل��ح و بهتر کردن وضعیت در اینجا تالش 
می کنند، مي خواهد از پایان جنگ حمایت کنند . او در حالی گفت »ما 
خودمان در این مسیر هستیم « که بر ادامه حضور سربازان امریکایی 
تأکید کرد. البته ماتیس در اشاره به »همه« سخنی از ایران و روسیه 
به میان نیاورد، ولی این درخواس��ت را به دبیرکل ناتو س��پرد. ینس 
اس��تولتنبرگ دبیرکل ناتو هم از فرصت صحبت در حاشیه نشست 
وزرای خارجه ناتو استفاده کرد تا از کشورهای منطقه از جمله روسیه 
و ایران درخواس��ت کند به برقراری صلح در افغانستان کمک کنند. 
دبیرکل ناتو گفت:» طالبان از طریق نظامی به پیروزی نخواهد رسید. 
این گروه باید بر سر میز گفت وگوهای صلح با دولت افغانستان حاضر 
شود. سازمان ناتو از روند صلح به رهبری افغانستان حمایت می کند و 
از کشورهای منطقه از جمله ایران و روسیه نیز می خواهد در روند صلح 

افغانستان نقش ایفا کنند.« 
 تاکتیك طالبان

طالبان هرچند ب��رای مذاکره اع��الم آمادگی کرده، ولی ب��ا تأکید بر 
پیش شرط »خروج امریکا« و همچنین ادامه سیاست بی ثبات سازی در 
نقاط مختلف افغانستان، طرف های مذاکره از جمله دولت افغانستان 
و امریکا را دچار سردرگمی کرده است. »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی 
طالبان چند روز قبل گف��ت که طالبان  به وزیر دفاع و س��ایر مقامات 
امریکایی نشان خواهد داد که مردم افغانستان درباره خروج نیروهای 
خارجی از کشورش��ان مصمم هس��تند:» خروج از افغانس��تان برای 
ژنرال های امریکایی     یک انتخاب نیس��ت بلکه نیروه��ای امریکا و ناتو 
راهی جز خروج از این کشور ندارند. « جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا 
در واکنش به این موضع گفت که امریکا به دنبال توافق با گروه طالبان 
است اما در نظر ندارد که نیروهای خود در افغانستان را کاهش داده یا از 
این کشور خارج کند. مجاهد عالوه بر تأکید بر پیش شرط خروج گفته 
که همزمان با تداوم راه حل سیاسی، به آنچه که مبارزه مسلحانه خوانده 
نیز ادامه می دهد:» تالش های سیاسی به معنای توقف مبارزه مسلحانه 
علیه نیروهای امریکایی     و ناتو نیست. « به همین دلیل است که همزمان 
با ادامه راهکارهای سیاسی، ناآرامی    ها در نقاط مختلف افغانستان ادامه 
دارد، به طوری که از چند روز پیش تاکنون صد    ها خانواده در شهرستان 
پش��تونکوت واقع در این والیت در محاصره طالبان قرار دارند. جاوید 
بیدار س��خنگوی والی فاریاب گفته که که طالبان سه روستا را در این 

منطقه محاصره کرده که تعداد آنها به ۵00 تا 600 خانواده می رسد. 
در چنین شرایطی اس��ت که ژنرال »کینت مکینزی« که به تازگی به 
فرماندهی نظامیان امریکایی تعیین شده نوشت که وی در کمیته نظامی 
مجلس سنای امریکا گفته است که تلفات نظامیان افغان نیز زیاد است. 
وی گفته که جنگ افغانستان به بن بست رسیده و تلفات غیرنظامیان 
قابل تحمل نیست ولی در عین حال، خواستار همکاری بیشتر امریکا با 
نیروهای افغان شده تا آموزش و عملیات آنها بهبود یابد و همزمان با آن 

نسبت به خروج زودهنگام امریکا از افغانستان هشدار داده است.

قدرت ها بر سر بیانیه هم توافق نکردند

بن بست موشکی شورای امنیت حول ايران

احمدکاظمزاده

 پوتین و ترامپ به عراق سفر می کنند
یک منبع عراقی خبر داد که رؤسای جمهور روسیه و امریکا قصد دارند 
در ماه های آتی به عراق سفر کنند. به گزارش وبگاه خبری »الغد برس « 
عراق یک منبع سیاس��ی بلندپایه عراق روز چهار   شنبه گفته است که 
»میخائیل بوگدانوف فرس��تاده ویژه رئیس جمهور روسیه در دیدار با 
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق گفته که پوتین قصد دارد برای 
تقویت روابط بغداد و مسکو در حوزه های امنیت، تسلیحاتی، اقتصاد، 
بازرگانی، انرژی و س��رمایه گذاری به عراق سفر کند«. طبق گفته این 
منبع، دونالد ترامپ هم قصد دارد برای سرکشی به نیروهای امریکایی 
و دیدار با مسئوالن عراقی و آغاز مرحله ای جدید در خاورمیانه به بغداد 

سفر کند و عراق یکی از تکیه گاه های اصلی خواهد بود. 

 تظاهرات 30 هزار نفری در تل آویو به خشونت علیه زنان 
دهها هزار نفر با شرکت در تظاهراتی در تل آویو، خشونت و جنایت علیه 
زنان در فلسطین اشغالی را محکوم کردند. دهها هزار نفر سه    شنبه شب 
در اعتراض به خشونت و جنایات علیه زنان در میدان »رابین « تل آویو 
تجمع کردند. بر اس��اس گزارش »آی ۲۴«، دهها س��ازمان، مدرسه و 
ارگان هایی نظیر شهرداری    ها در اعتراض به خشونت علیه زنان دست 
به اعتصاب زدند. فعاالن اجتماعی و دهه��ا نفر از نزدیکان زنان قربانی 
شده نیز در این تظاهرات حضور داش��تند. فعالیت    ها در راستای اقدام 
به خشونت علیه زنان از ابتدای هفته جاری آغاز شد و سه    شنبه به اوج 
خود رسید. بر اساس گزارش    ها از ابتدای سال ۲0۱۸ حدود ۲۴ زن در 

فلسطین اشغالی کشته شده اند. 

 اعتراضات » جلیقه زردها « در فرانسه ادامه می یابد
با اینکه دولت فرانس��ه برای پای��ان دادن به اعتراض��ات چندهفته ای 
» جلیقه زردها « افزایش مالیات س��وخت را که قرار ب��ود از یکم ژانویه 
اعمال شود، به تعویق انداخت، آنان قصد دارند اعتراضات خود را ادامه 
دهند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بنژامن کوشی، یکی از اعضای 
» جلیقه  زردها « اظهار کرد این جنبش قص��د دارد اعتراضات خود را 
ادامه دهد و تأکید کرد که تظاهرات آنان باید به طور مسالمت آمیز ادامه 
یابد. او در این باره گفت:»جلیقه  زرد ها    ش��نبه آینده چهارمین اقدام را 
برگزار خواهند کرد اما چیزی که برای من مهم است این است که این 
جنبش باید مسالمت آمیز و بدون خشونت باشد. تحصن ۵ هزارنفری 
جلیقه  زرد   ها در میدان کاپیتول می توانس��ت نس��بت ب��ه این تصاویر 
خش��ونت آمیز تأثیر بیشتری بر مس��ئوالن دولتی داش��ته باشد. باید 
همبستگی و حمایت ۸۵ درصدی فرانسوی    ها را حفظ کنیم«. کوشی 
تأکید کرد:» تعلیق افزایش مالیات سوخت چیزی که آنان به دنبالش 
هستند، نیس��ت و به دنبال  لغو کامل افزایش مالیات سوخت و انرژی 

هستند که قرار است از یکم ژانویه ۲0۱۹ اعمال شود.«

علیقنادی


