
در آس�تانه رونمایی از ط�رح دونالد ترامپ، 
درب�اره مناقش�ه فلس�طین موس�وم ب�ه 
»معامله ق�رن«، تعدادی از مقامات و س�ران 
برجس�ته س�ابق اروپا در نامه ای سرگشاده، 
خواس�تار رد ط�رح صلح امری�کا در صورت 
ش�امل نش�دن راه�کار دو دولت�ی ش�دند. 
در ش��رایطی كه دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا تالش می كند با ارائه طرح جنجالی خود 
به مناقشه فلسطین و اسرائیل پایان دهد، مفاد 
این طرح یکجانبه كه تنها منافع صهیونیست   ها 
را تأمی��ن می كند از س��وی كش��ورهای غربی 
هم مورد اس��تقبال قرار نگرفته است و مقامات 
اروپایی مخالف چنین طرحی هستند. 25 وزیر 
خارجه سابق، شش نخس��ت وزیر پیشین و دو 
دبیركل سابق سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)نات��و( در نامه ای كه ب��رای روزنامه انگلیس��ی 
»گاردین« ارس��ال كردند، نوش��تند:»زمان آن 
رسیده كه اروپا به اصول بنیادین خود برای صلح 
بین اسرائیلی    ها و فلس��طینی    ها پایبند باشد«. 
به نوش��ته گاردین، این مقامات و س��ران سابق 
اروپایی ضمن محک��وم كردن اق��دام یکجانبه 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا در تدوین 
و تحمیل معامله قرن به فلس��طینی ها، گفتند 
كه راه��کار دودولتی باید اجرا ش��ود ت��ا هر دو 
طرف بتوانند همزیستی مس��المت آمیز داشته 
باشند. در این نامه با اشاره به اینکه دولت كنونی 
امریکا از سیاس��ت دیرین خ��ود در قبال قدس 
و فلسطین فاصله گرفته اس��ت، تأكید شده كه 
اروپا باید ه��ر طرحی را كه ش��امل ایجاد دولت 
فلسطینی مستقل، در كنار اسرائیل، به پایتختی 
مشترک قدس اشغالی نباشد، رد كند. در بخش 

دیگری از این نامه آمده است:»واشنگتن در قبال 
گسترش شهرک سازی اسرائیل در كرانه باختری 
بی تفاوتی آزاردهنده ای از خود نش��ان داده و با 
قمار كردن روی امنیت و ثبات كشورهای واقع 
در دروازه اروپا، صد   ها میلیون دالر از كمک های 
مالی به فلسطینی ها را قطع كرد«. سران سابق 
اروپایی با درخواس��ت از اتحادیه این قاره برای 
»هوشیاری و عمل استراتژیک« در زمان رونمایی 
ترامپ از طرح معامله قرن، نوشتند:»باور داریم 
طرحی كه دولت فلس��طین را به نه��ادی فاقد 
استقالل، پیوس��تگی ارضی و كارایی اقتصادی 
تقلیل می دهد، شدیداً موجب شکست اقدامات 
پیش��ین برای برقراری صلح، نابودی راهکار دو 
دولتی و آس��یب جدی ب��ه آرمان صل��ح پایدار 

بین فلسطین و اسرائیل می شود«. این نامه روز 
یک   شنبه به »فدریکا موگرینی « مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و تعدادی از وزرای خارجه 
كش��ورهای عضو ارس��ال شد. نخس��ت وزیران 
پیشین فرانسه، س��وئد، ایتالیا، بلژیک و رومانی 
و همچنین »خاویر س��والنا« و »ویلی كالس « 
دبیران كل  پیش��ین ناتو و »جک استراو « وزیر 
خارجه پیش��ین بریتانیا از جمله امضاكنندگان 

این نامه بودند. 
این نامه درحالی نوش��ته ش��ده است كه برخی 
رسانه   ها اعالم كرده اند كه جزئیات معامله قرن 
اواخر بهار یا اوایل تابستان ارائه خواهد شد. این 
طرح كه از سال گذش��ته در دستور كار مقامات 
واشنگتن قرار گرفته است، با مخالفت بسیاری 

از كشور   ها و حتی اروپایی   ها روبه رو شده است. 
كش��ورهای اروپایی به دنبال راهکار دو دولتی 
برای پایان دادن به مناقشه فلسطین هستند اما 
طرح امریکا تنها به نفع رژیم صهیونیستی است 
و تشکیل دولت فلسطینی را نادیده گرفته است. 
این مس��ئله نه تنها درگیری در س��رزمین های 
اشغالی را پایان نمی دهد بلکه می تواند به تشدید 
تنش در منطقه منجر شود، چرا كه فلسطینی   ها 
و جهان اسالم حاضر به تن دادن به این طرح شوم 

امریکا نیستند. 
دونالد ترامپ حامی رژیم صهیونیس��تی است و 
در دو سال گذشته خدمات زیادی برای خوش 
خدمتی به رژیم صهیونیس��تی به ویژه بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم انجام داده است. 
ترامپ سال گذشته به رغم مخالفت های جهانی، 
س��فارت امریکا را از تل آویو به قدس اش��غالی 
انتق��ال داد و ماه گذش��ته می��الدی در اقدامی 
جنجالی حاكمیت اسرائیل بر جوالن اشغالی در 
خاک سوریه را به رسمیت شناخت؛ اقدامی كه 
موجی از مخالفت   ها را در جهان به راه انداخت. 
بر اساس گزارش برخی رسانه های عربی، ترامپ 
برای اینکه كشورهای عربی منطقه را با معامله 
قرن همراه كند، حاضر شده است میلیارد   ها دالر 
به برخی رژیم های عربی رشوه پرداخت كند. این 
طرح امریکا تاكنون از سوی هیچ كشوری حمایت 
نشده است و حتی كشورهای غربی مخالف چنین 
طرحی هستند. ترامپ سعی دارد با معامله قرن 
امنیت اسرائیل را بیش از پیش تضمین كند اما 
با توجه به مخالفت شدید فلسطینی ها، رونمایی 
از این طرح، می تواند منطقه را وارد بحران های 

جدیدی كند.

در پی تقالی ارتش سودان برای جمع کردن 
تحصن کنندگان از روبه روی مقر فرماندهی کل 
ارتش این کشور اتحادیه اصناف سودان ضمن 
رد این اقدام، از مردم سودان خواست به جرگه 
تحصن کنندگان بپیوندند. در چنین شرایطی 
حکومت نظامیان عالوه ب�ر گزینه اعمال زور 
علی�ه متحصنان، از ط�رف دیگر ب�رای آرام 
کردن خش�م معترضان مجموعه ای از تدابیر 
را در نظر گرفته است که یکی از آنها محاکمه 
قریب الوقوع دیکتاتور س�ابق سودان است. 
خبرنگار ارشد شبکه »سی ان ان « گزارش داد 
که محاکمه »عمر البشیر « رئیس جمهور سابق 
سودان طی چند روز آینده رسما آغاز می شود. 
بعد از آنکه ش��مس الدین ابراهیم، س��خنگوی 
ش��ورای نظامی انتقالی س��ودان یک   شنبه در 
كنفرانسی مطبوعاتی اعالم كرد كه با اعتراضات 
مردمی مقابله ج��دی نمی كنیم، اما س��نگر   ها 
و موانع را برای تس��هیل عبور و م��رور تخریب 
خواهیم ك��رد، نیروهای ارتش س��ودان با بیش 
از 2۰ خودروی نظام��ی و زرهی به برداش��تن 
موانعی اقدام كردند ك��ه تحصن كنندگان برای 
محافظ��ت از هرگونه حمله به مح��ل برگزاری 

تحصن در مقر فرماندهی كل نیروهای مس��لح 
ایجاد كرده بودند. 

ش��اهدان عینی می گویند، د   هها س��رباز شروع 
به برداش��تن موانع بتنی و س��یمانی كرده و از 
كمیته های تفتیش خواستند عقب نشینی كنند 
اما اعتصاب كنندگان این مسئله را رد كردند و با 
بستن كمربند امنیتی در برابر نیروهای نظامی 
ایستادند. به گفته شاهدان عینی آنها شعارهای 
» آزادی، صلح و عدال��ت...  انقالب انتخاب مردم 

است « سر دادند. 
س��خنگوی ش��ورای نظامی انتقالی سودان در 
توجیه این رفت��ار ارتش دوب��اره در اظهاراتی با 
این ادعا كه تیراندازی   های��ی از منابعی نامعلوم 
به معترضان شده اس��ت، گفت: شورای نظامی 
از معترضان حمایت می كن��د و اجازه نمی دهد 

طرف های موازی سالح به دست گیرند. 
تحصن در مقابل مقر فرماندهی ارتش س��ودان 
از ح��دود ۱۰ روز پیش حتی پ��س از بركناری 
رئیس جمهور س��ودان و وزیر دفاع از ریاس��ت 

شورای نظامی ادامه داشت. 
در چنین ش��رایطی اتحادیه اصناف سودان كه 
هدایت اعتراض��ات در س��ودان را برعهده دارد، 

روز دوشنبه با اشاره به ضرورت ادامه اعتراضات، 
تأكید كرد كه ارتش این كش��ور تالش می كند 
معترضان سودانی را از مقابل مقر ستاد فرماندهی 
كل نیروهای مسلح در خارطوم )پایتخت سودان( 

متفرق كند. 
 محاکمه دیکتاتور و دولت غیرنظامی 

یکی دیگر از سخنگویان شورای نظامی انتقالی 
سودان  در سخنان روز دو   شنبه خود با تأكید بر 
اینکه حزب رئیس جمهور مخلوع )حزب كنگره 
ملی س��ودان( در دول��ت آینده جای��ی نخواهد 
داشت، افزود: دولت آینده را احزاب و گروه های 
سیاسی تش��کیل خواهند داد و شورای نظامی 

هیچ نامزدی برای دولت آینده سودان ندارد. 
شمس الدین الکباش��ی گفت كه رئیس شورای 
نظامی »ابوبک��ر مصطفی « را ب��ه عنوان رئیس 

دستگاه اطالعات و امنیت ملی منصوب كرد. 
وی همچنین از محاكمه عناصر دوره البشیر كه 
در قضایای فساد دست داشته اند، خبر داد و گفت 
كه تصمیمات دیگری نیز در نشس��ت ش��ورای 
نظامی اتخاذ ش��د كه از جمل��ه آن تصمیمات 
مربوط به قان��ون نظم عموم��ی، آزادی تمامی 
بازداشت ش��دگان اعم از افسران ارتش و امنیت 

كه در تظاهرات شركت داشتند، است. 
كباش��ی همچنی��ن به موض��وع بازنگ��ری در 
هیئت های دیپلماتیک و بركناری »محمد عطا« 
سفیر سودان در واش��نگتن و »مصطفی عثمان 
اسماعیل « نماینده س��ودان در شورای حقوق 

بشر اشاره كرد. 
وی به تأمین كاالهای اساسی از جمله سوخت و 
آرد اشاره كرد و گفت كه ذخیره برخی از مواد تا 
ماه می  و ژوئن كافی است و وعده    هایی نیز برای 

دریافت این كاال   ها دریافت كرده ایم. 
كباشی در ادامه از اس��تمرار تماس با نهادهای 
بین الملل��ی و چند كش��ور از جمله عربس��تان 

سعودی، امارات و قطر خبر داد. 
در همین حال شبکه امریکایی »سی ان ان « خبر 
داد، روند محاكمه »عمر البشیر « رئیس جمهور 
بركنار شده سودان به همراه دیگر عناصر ارشد 
دوره او در روزهای آینده رسماً آغاز خواهد شد. 

این رس��انه به نق��ل از »منابع مطل��ع« گزارش 
داد، اته��ام رئیس جمهور بركنار ش��ده و دیگر 
عناصر دوره البش��یر، فساد و دس��ت داشتن در 
كشتن معترضان سودانی است و آنها به این اتهام 

محاكمه خواهند شد. 
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در آستانه رونمایي از طرح ترامپ براي فلسطین انجام شد

نامهسرانسابقاروپابرایردطرح»معاملهقرن«

متفرقکردنسودانیهابازورووعدهمحاکمهمقاماتسابق

  گزارش  یک نگرانی از قدرت 
روزاف�زون چین 
دونال�د ترام�پ را واداش�ته با جیم�ی کارتر، 
مس�ن     ترین رئیس جمهور زنده امریکا تلفنی 
تماس بگی�رد. ترامپ به کارت�ر گفته که چین 
دارد از امریکا جلو می افت�د و کارتر هم ضمن 
تأیید این نگرانی، گفته که دلیلش این است که 
امریکا از کل 242 س�ال موجودیت خود، 226 

س�ال را در جن�گ س�پری ک�رده اس�ت. 
به گ��زارش »جوان« جیمی كارتر س��ی و نهمین 
رئیس جمهور امریکا كه حاال نود و چهارمین سال 
عمر خود را سپری می كند، در سخنانی در كلیسای 
شهر پلینس ایالت جورجیا كه »اما هرت « خبرنگار 
WABE وابس��ته ب��ه NPR ه��م در آن حضور 
داش��ته، گفته كه دونالد ترامپ یک    شنبه شب با 
او تلفنی تماس گرفته است. ظاهراً این نخستین 

تماس تلفنی ترامپ با یک رئیس جمهور س��ابق 
امریکا است؛ تماسی كه رئیس جمهور امریکا در آن 
از مهم  ترین دغدغه اش یعنی چین با جیمی كارتر 
صحبت كرده است:  »چین دارد از ما جلو می زند.« 
 كارتر كه مدتی قبل به ترامپ درباره نحوه مدیریت 
مناسبات با چین نامه نوشته بود، این دغدغه ترامپ 
را بجا دانسته و گفته كه دلیل جلو افتادن چین این 
است كه چین هیچ گاه مانند امریکا در جنگ    ها پول 

خرج نکرده است. كارتر می گوید: » آنها )چینی ها( 
از زمانی ك��ه ما مناس��بت مان را )با آنه��ا( عادی 
كرده ایم، هیچ گاه درگیر جنگ نبوده اند« در حالی 
كه به گفته كارتر»امریکا از 242 سال موجودیت 
خود، فقط ۱6 س��ال در صلح بوده اس��ت.« كارتر 
گفته است: »آیا می دانید چین از سال ۱979 چند 
بار درگیر جنگ شده اس��ت؟ هیچ، در حالی ما در 
جنگ بوده ایم.«  ب��ه گفته كارت��ر، »اینکه امریکا 
از 242 س��ال موجودیت خود فقط ۱6 سال را در 
صلح سپری كرده، آن را به جنگ دوست     ترین ملت 
دنیا مبدل كرده است.«  كارتر می گوید كه منافع 
اقتصادی صلح آشکار اس��ت: » ما چند مایل خط 
قطار پرس��رعت داریم؟« به گفته كارتر، در حالی 
كه چین ۱8 هزار مایل خط قطار پر سرعت دارد، 
امریکا 3 تریلی��ون دالر صرف ام��و رنظامی كرده 
است: » این بیش از حد تصور شماست. در حالی كه 
چین حتی یک پنی هم صرف جنگ نکرده است و 
دلیل اینکه آنها در خیلی چیزها، از ما جلو زده اند، 
همین است.« كارتر همچنین گفته كه اگر صرف 
هزینه های بس��یار برای جنگ و مخ��ارج نظامی 
نبود،     می ش��د حداقل 2 تریلیون دالر برای هزینه 
در زیرس��اخت     ها ش��امل تعمیر پل های فرسوده، 
راه     ها و تقویت نظام آموزشی این كشور هزینه كرد. 
وی افزود: »قصد من از قیاس كشورم با چین این 
نیست كه بگویم آنها دشمن هستند. من فقط دارم 
این موضوع را كه شب گذش��ته تماسی )از سوی 
ترامپ( دریافت كردم، توضی��ح می دهم«. كارتر 
درباره نگرانی ترامپ در خص��وص اینکه چین به 
ابرقدرت اقتصادی جهان تبدل شود، گفت: »من 
واقعاً نگران چنین موضوعی نیستم اما این موضوع 
رئیس جمهور ترام��پ را می رنجان��د و من دلیل 
رنجش او را نمی دانم. البته من امروز نمی خواهم از 

رئیس جمهور انتقاد كنم.«

  گزارش  2

   رویکرد

ژنرال ها به دنبال »کانالیزه« کردن 
اعتراضات سودان

به نظر می رسد كه شورای نظامی انتقالی در سودان سعی می كند در این 
مدت كم از به دست گرفتن قدرت به نحوی تمام مطالبات معترضان را 
اجرایی كند. سرفصل این مطالبات محاكمه و مصادره اموال عمر البشیر، 
رئیس جمهور مخلوع، و تمامی همکاران او در دولت س��ابق سودان و 
تعقیب كسانی در این دولت اس��ت كه متهم به فساد مالی باشند. لغو 
حالت فوق العاده و مقررات منع رف��ت و آمد، لغو قوانین محدود كننده 
آزادی    ها از جمله قانون بحث برانگیز نظ��م عمومی، انحالل نهاد   هایی 
مثل ریاست جمهوری، پارلمان و شورای استانداری    ها و بلوكه كردن 
حساب های بانکی این نهادها، عدم توس��ل به زور در برابر اعتراضات و 
اعتصابات و چندین عزل و نصب در عالی    ترین پست های نظامی، امنیتی 
و دیپلماتیک از جمله وعده    هایی است كه شورای نظامی انتقالی اعالم 
كرده و تا اینجای كار هم به آنها عمل كرده است. گذشته از این موارد، 
سرهنگ شمس الدین شانتو، سخنگوی این شورا، در كنفرانس خبری 
روز یک   شنبه گذشته آمادگی شورا برای تشکیل هر دولتی را اعالم كرده 
كه احزاب مخالف بر سر آن به توافق برس��ند و گفته: »ما نخست وزیر 

انتخاب نمی كنیم. آنها )احزاب مخالف( او را انتخاب خواهند كرد.«
به این ترتیب، ش��ورای نظامی انتقالی از ساعات اولیه به دست گرفتن 
قدرت و كودتا علیه عمر البشیر در صبح روز پنج  شنبه یازدهم آوریل به 
نحوی رفتار كرده كه بیشتر مطابق میل مخالفان و احزاب مخالف باشد 
تا اینکه نشانه ای از سركوب اعتراضات داشته باشد. هرچند كه احزاب 
مخالف این نحو رفتار ش��ورا را به فال نیک گرفته و حاضر به مذاكره با 
آن برای نحوه انتقال قدرت هس��تند اما تصمیم شان برای باقی ماندن 
معترضان در خیابان    ها و به خص��وص تحصن در مقابل مقر فرماندهی 
كل نیروهای مس��لح حکایت از ای��ن دارد كه آنها اعتم��اد چندانی به 
وعده های شورای انتقالی ندارند و تغییر ژنرال احمد عوض بن عوف از 
ریاست شورای نظامی انتقالی هم تأثیری در تصمیم آنها نداشته است. 
نکته ای كه تاكنون روشن شده این است كه احزاب مخالف مطالباتی 
فراتر از وعده    هایی دارند كه ش��ورای انتقالی به آنها داده و آنها بیش از 
هر چیز عقب نشینی نظامیان به سمت پادگان های شان را می خواهند 
تا قدرت به دس��ت دولت غیرنظامی بیفتد. این درخواس��تی است كه 
نمایندگان احزابی مثل ائتالف ندای سودان، اتحادیه مشاغل حرفه ای 
سودان، نیروهای اجتماع ملی و دیگر جریان های سیاسی مخالف دارند 
چرا كه تنها اهرم فش��ار بر ش��ورای نظامی را همین تحصن و حضور 
خیابانی معترضان می دانند جدای از اینکه شورای انتقالی با وجود دادن 
وعده های رنگارنگ، حاضر نشده زیر بار مهم  ترین شرط الزم برای انتقال 

كامل قدرت به غیرنظامیان برود. 
این ش��رط مربوط می ش��ود به خلع ید كامل نظامیان از سیاست كه  
ش��ورای نظامی با اعالم دست كم دو س��ال ماندن در قدرت حاضر به 
قبول این شرط نیست. جدای از این، ش��ورای نظامی همچنان پست 
ریاس��ت جمهوری را حق نظامیان می داند و تنها حاضر شده تا پست 
نخست وزیری را به فردی غیرنظامی واگذار كند. به این ترتیب، شورای 
نظامی چندان انتقالی نیست و جدای از دو س��ال مورد نظرش، قصد 
حفظ قدرت در پست ریاس��ت جمهوری را دارد و این به معنای تداوم 
حکومت نظامیان بر سودان است كه از 3۰ سال پیش و با كودتای نظامی 
بدون خونریزی توسط عمر البشیر بر این كشور سایه انداخته است. این 
تنها دست به دست شدن قدرت توس��ط نظامیان و برای حفظ قدرت 
آنها و نه رسیدن س��ودان به یک حکومت غیرنظامی تمام عیار است. 
به عبارت دیگر، كودتا علیه عمرالبش��یر و دادن وعده    هایی عامه پسند 
از سوی س��ران جدید نظامی یک گام به عقب از سوی نظامیان است 
و نه خروج كامل آنها در قدرت تا اینکه با آرام كردن اوضاع، از ش��دت 
اعتراضات و تبدیل آن به یک انقالب همه جانبه جلوگیری شود. شورای 
نظامی به این نحو توانسته دست كم شدت اعتراضات را كم كند تا اینکه 
ببیند با كدام ح��زب مخالف با نفوذ می تواند از در معامله وارد ش��ده و 
كل جریان اعتراضات را به نفع خود مصادره كند. این تاكتیک شورای 
نظامی در صورت اختالف بین احزاب مخال��ف و آمادگی برخی از آنها 
برای تقسیم قدرت می تواند به نتیجه برسد و به نظر می رسد كه گزینه 
ممکن نیز همین باشد. در واقع، این الگوی كامل تر نسخه ای است كه در 
جریان بهار عربی تجربه شده بود و حاال رهبران شورای نظامی سودان 
با درس گرفتن از آن نه قدرت را به طور كامل به مخالفان می دهند تا با 
مشکلی مثل محمد مرسی روبه رو شوند و نه حاضر به مقاومت كامل در 
مقابل مخالفان شده اند تا به سرنوشت كسانی مثل زین العابدین بن علی 
در تونس یا بدتر از آن، به سرنوشت معمر قذافی در لیبی دچار شوند. 
رهبران شورای نظامی س��ودان با این تجربه است كه حاضر شده اند با 
كنار گذاشتن مهره های سوخته ای مثل عمر البشیر یا سران حزب سابق 
كنگره ملی و حتی ژنرال احمد عوض بن عوف، و دادن بیشترین وعده 
ممکن به نوعی با رهبران مخالف وارد معامله شوند تا جریان اعتراضات 

باعث سقوط كامل آنها از قدرت نشود. 
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  تظاهرات مردم پاکستان در حمایت از شیعیان
تعداد زیادی از مردم پاكس��تان با تظاهرات در شهرهای مختلف این 

كشور كشتار شیعیان در عملیات های تروریستی را محکوم كردند. 
به گزارش فارس، اعضای شركت كننده در این تظاهرات ضمن محکوم 
كردن حمله تروریستی در كویته مركز ایالت بلوچستان اعالم كردند 
حفظ جان ش��یعیان مثل س��ایر افراد و اقوام دیگر مهم است. انفجار 
تروریستی در بازار میوه منطقه هزارگنجی كویته مركز ایالت بلوچستان 
دست كم 2۰ كشته و 48 زخمی بر جای گذاشت. بیشتر قربانیان این 

حادثه تروریستی شیعیان به ویژه قوم هزاره بودند. 
-----------------------------------------------------

  روسیه ناوشکن امریکایی را رهگیری کرد
وزارت دفاع روسیه روز دو    ش��نبه اعالم كرد، ناوگان دریایی روسیه در 

دریای سیاه یک ناوشکن امریکایی را رهگیری كرده است. 
بنا بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، نیروهای دریایی امریکا در اروپا 
در بیانیه ای اعالم كرده بود كه ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« در حال 
اعزام به سمت ناوگان ششم نیروی دریایی امریکا است. بر اساس این 
گزارش، ناوگان ششم نیروی دریایی امریکا فرماندهی نیروهای دریایی 

امریکا در اروپا و سواحل غربی آفریقا را برعهده دارد. 
-----------------------------------------------------
  کاخ س�فید: صحبت های ترامپ در حمایت از ویکی لیکس 

شوخی بود
س��خنگوی كاخ س��فید اظهارات ترامپ در حمایت از افشاگری های 
سایت ویکی لیکس در طول مبارزات انتخاباتی 2۰۱6 را شوخی و جوک 
خواند.  به گزارش راش��ا تودی، بازداشت جولیان آسانژ، افشاگر سایت 
ویکی لیکس از سوی دولت انگلیس دولت امریکا را در موضع ضعف قرار 
داده اس��ت چرا كه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا پیش از این از 

افشاگری های وی تمجید و ابراز خوشحالی كرده بود. 
براس��اس این گزارش، ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2۰۱6 
یکی از حامیان افشاگری    هایی گس��ترده ویکی لیکس بود و افشای 
ایمیل های هیالری كلینتون نامزد دموكرات  ها بیش از همه به سود 
ترامپ در انتخابات تمام ش��د. ترامپ در واكنش به افش��اگری های 
جولیان آسانژ گفته بود عاشق ویکی لیکس است و اسناد فاش شده 
از دموكرات  ها را یک گنجینه ارزش��مند خوانده بود. »سارا سندرز « 
سخنگوی كاخ سفید در این زمینه به شبکه فاكس نیوز گفت: همه 

آنها شوخی و جوک بود. 

ظریف: اروپاییان برجام را
 دوباره بخوانند

 سفیر فرانسه توئیت های خود درباره بند غروب را
 حذف کرد

اروپایی�ان در ظاه�ر از موضع س�فیر فرانس�ه در امری�کا عقب 
نشس�ته اند. »ج�رارد آرو« که در حس�اب توئیتری خود نوش�ته 
بود »هی�چ غروبی بعد از برج�ام وجود ندارد« دیروز مجبور ش�د 
توئیت هایش را پ�اک کند. وزیر امور خارجه ای�ران هم اروپایی   ها 
را فراخوان�د که برج�ام را دوب�اره بخوانند زیرا توافق هس�ته ای 
هیچ محدودیت�ی برای غنی س�ازی ای�ران تعیین نکرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، جرارد آرو، س��فیر فرانس��ه در امریکا مجبور شد 
در كمتر از 24 س��اعت توئیت های خود درباره برجام را حذف كند. او 
روز یک   شنبه در یک رشته توئیت كه به ش��کل قابل تأملی با تحویل 
اس��توارنامه همتای فرانس��وی خود در تهران همزمان ش��د، نوشته 
بود:»همانگونه كه در س��ال 2۰۰2 گفتیم غنی س��ازی اورانیوم بدون 
برنامه غیرنظامی موثق براس��اس ان پی تی غیرمجاز بود. ما در س��ال 
2۰25 نیز اگر الزم باش��د می توانیم همانگونه پاسخ دهیم. تحریم   ها 
اعمال شد و باز می تواند اعمال ش��ود. هیچ غروبی بعد از برجام وجود 
ندارد.« این توئیت سفیر فرانسه با واكنش تند طرف ایرانی روبه رو شد و 
»فیلیپ تیه بو« سفیر جدید جمهوری فرانسه در تهران روز یک   شنبه 
در همان اولین روز حضورش به عنوان سفیر در تهران به وزارت خارجه 
احضار شد. عباس عراقچی، مذاكره كننده برجام هم از اروپاییان خواست 
موضع خودشان را درباره موضع آرو شفاف كنند. همچنین محمدجواد 
ظریف دیروز در توئیتر نوشت: » یادآوری به شركای اروپایی در برجام: 
 ،NPT هیچ محدودیتی برای غنی سازی اورانیوم توسط ایران بر اساس
برجام یا قطعنامه 223۱ وجود ندارد، نه االن، نه در 2۰۱5 یا بعد آن .« 
ظریف توصیه كرده اس��ت: » برای ش��ركای اروپایی مفید خواهد بود، 

سندی را كه امضا كرده و به آن متعهد شده اند، بخوانند.«

تداوم تکاپوی منطقه سنتکام 
بعد از ورود به لیست تروریستی ایران

فرمانده س�تاد مرکزی ارتش امریکا در خاورمیانه )ِس�نتکام( در 
دومین دیدار با یکی از س�ران منطق�ه پس از تروریس�تی اعالم 
ش�دن س�نتکام در ایران، به دوحه رفت و با امیر قطر دیدار کرد. 
به گزارش فارس، ژنرال »كنت مکنزی « روز یک    شنبه با »تمیم بن حمد 
آل ثانی« امیر قطر در دوحه دیدار و درباره روابط استراتژیک دفاعی و 
نظامی امریکا و قطر گفت وگو كرد.  این دومین دیدار مکنزی با سران 
یکی از كش��ورهای عربی منطقه پس از درج نام نیروهای او در لیست 
تروریستی ایران اس��ت.  طبق گزارش ش��بکه الجزیره، در این دیدار 
روابط دوحه و واش��نگتن به خصوص در زمینه های دفاعی و نظامی و 
راهکارهای توسعه آن و نیز تحوالت منطقه بررسی شد. ژنرال مکنزی، 
ایفای نقش قطر در خصوص پایگاه هوایی »الُعدید « امریکا و تالش های 

مشترک دو كشور برای مبارزه با تروریسم را ستود. 
فرماندهی مركزی امریکا در غرب آسیا )ِسنتکام ( اجرای تعداد زیادی 
از عملیات های نظامی در كشورهای منطقه از جمله سوریه، یمن، عراق 
و افغانستان را بر عهده دارد. پس از آنکه امریکا در ۱9فروردین، سپاه را 
در لیست تروریستی خود قرار داد، متقاباًل ایران نیز نیروهای امریکا در 
سنتکام را تروریستی اعالم كرد.  هفته پیش نیز ژنرال مکنزی، فرمانده 
گروه تروریستی »س��تاد فرماندهی مركزی ارتش امریکا« در بغداد با 

»برهم صالح« رئیس جمهور عراق دیدار كرده بود. 
 امریکا تروریست است نه سپاه 

مشاور وزیر امور خارجه پاكس��تان گفت: تمام گروه های تروریستی از 
جمله القاعده، طالبان و داعش توسط امریکا آموزش دیده اند، بنابراین 
باید ارتش امریکا و سازمان س��یا را تروریست  خواند نه سپاه پاسداران 
ایران را.  »نذر عباس « مشاور وزیر امور خارجه پاكستان و دیپلمات این 
كشور در گفت وگو با فارس اظهار داش��ت: تروریست خواندن نیروی 
نظامی كشورهای دیگر خود نوعی عمل تروریس��تی است كه امریکا 
این خطای بزرگ را مرتکب شده اس��ت.  مشاور وزیر خارجه پاكستان 
اظهار داشت: امریکا كه خود پشتیبان بسیاری از گروه های تروریستی 
از جمله داعش است حق ندارد با استفاده ابزاری از قوانین بین المللی 
سپاه پاسداران را گروه تروریستی معرفی كند.  نذرعباس تأكید كرد: 
جامعه جهانی فقط به كشور    ها و نهادهای بین المللی كه امریکا به آنها 
سلطه دارد مربوط نمی شود بنابراین پاكستان، روسیه همچنین چین 
كه حاضر نیستند سپاه پاس��داران را در فهرست گروه های تروریستی 
بپذیرند با این تصمیم واش��نگتن مخالف هستند.  مشاور وزیر خارجه 
پاكستان گفت: امریکا از برخی شبه نظامیان پشتیبانی می كند و زمانی 
كه آنها از كنترل خارج می شوند با تروریست معرفی كردن این گروه     ها 
علیه كشورهای دیگر وارد عمل می ش��ود.  وی افزود: دخالت در امور 
كشور    ها به بهانه مبارزه با تروریسم حربه قدیمی امریکا است. بنابراین 
هدف از تروریست معرفی كردن سپاه پاس��داران فشار به ایران است.  
مشاور وزیر امور خارجه پاكستان ادامه داد: سازمان سیا از اسامه بن الدن 
در كشورهای مختلف مانند افغانستان استفاده كرد و بعد با تروریسم 
معرفی كردن وی ارتش خود را راهی منطقه كرد. امریکا سعی كرد در 

برابر انقالب ایران یک نهضت وهابی به وجود آورد اما موفق نشد. 

چین امریکا را پشت سر مي گذارد
جیمي کارتر: چینی ها از1979  هیچ گاه درگیر جنگ نبوده اند در حالی که امریکا از 242 سال موجودیت خود

فقط 16 سال در صلح بوده و این امریکا را  به جنگ دوست     ترین ملت دنیا مبدل کرده است 

سيدرحيمنعمتی

نشست محرمانه امریکا 
برای بررسی اقدام نظامی در ونزوئال

اندیش�کده امریکای�ی میزب�ان ی�ک نشس�ت محرمان�ه ب�ود 
تا ب�ا حض�ور مقام�ات نظام�ی و غیرنظام�ی امری�کا و امریکای 
ارزیاب�ی کن�د.  جنوب�ی »اق�دام نظام�ی در ونزوئ�ال« را 
مکس بلومنتال، یک روزنامه نگار تحقیقی به شبکه »راشاتودی« اطالع 
داد كه اندیشکده »مركز مطالعات راهبردی و بین المللی « امریکا میزبان 
یک نشست محرمانه در ونزوئال بوده است كه در آن مقامات امریکایی و 
امریکای جنوبی برای بحث درباره »استفاده از نیروی نظامی« در ونزوئال 
گرد هم جمع شدند. پایگاه اطالع رس��انی Grayzone portal  روز     
شنبه هفته جاری برای اولین بار در گزارشی اختصاصی، دو برگه ای را 
منتشر كرد كه تا حدودی در خصوص این نشست محرمانه شفاف سازی  
كرده است. پس از آن، بلومنتال به لیستی از افرادی كه در این میزگرد 
محرمانه تحت عنوان »ارزیابی اس��تفاده از نیروی نظامی در ونزوئال« 
به میزبانی اندیشکده امریکایی مركز مطالعات راهبردی و بین المللی 
)CSIS( شركت كردند، دست پیدا كرد. طبق این گزارش، این میزگرد 
محرمانه در تاریخ ۱۰ آوریل برگزار شده است و این در حالی است كه 
در چک لیست به اشتباه، تاریخ 2۰ آوریل نوشته شده است. برخی از 
شركت كنندگان این نشست در گفت وگو با بلومنتال تأیید كردند كه 
میزگرد فوق برگزار ش��ده است. س��ارا بامانک، محقق برنامه امریکای 
التین در اندیش��کده CSIS  درباره این میزگ��رد محرمانه گفت:»ما 
درباره گزینه های نظامی در ونزوئال حرف زدیم. اوایل این هفته بود«. 
در عین حال، بامانک تمایل چندانی در خصوص گفت وگو درباره این 
میزگرد محرمانه نداشت و گفت كه »برای پاسخگویی به این سؤاالت 

احساس راحتی « نمی كند.


