
 امری�کا به خاطر تج�ارت قانونی ش�رکت های 
میلیارد    ه�ا  آنه�ا  از  ای�ران  ب�ا  اروپای�ی 
اس�ت.  ک�رده  دریاف�ت  غرام�ت  دالر 
به گ��زارش اس��پوتنیک، س��رگئی الوروف، وزیر 
امور خارجه روس��یه روز جمعه گفت که واشنگتن 
شرکت های فرانسوی و آلمانی را مجبور به پرداخت 
جریمه چند میلی��ارد دالری ب��رای انجام تجارت 
مشروع با ایران کرده است که این کار امریکا اعتماد 
را تضعیف و برنامه ریزی اقتصادی را مختل می کند.  
الوروف در دی��دار ب��ا اعضای ش��ورای بین المللی 
هم��کاری و س��رمایه گذاری گفت: » ش��رکت    ها و 
بانک های فرانس��ه و آلمان برای همکاری با ایران 
بدون اینکه قوانین بین المللی را نقض کنند یا قوانین 
خود را نقض کنند، اما به خاطر نقض قوانین امریکا 
باید چنین هزینه های پرداخت کنن��د.« الوروف 
گفت: » مبالغی که به امریکایی    ها برای نقض قوانین 
آنها پرداخت می شود، میلیارد    ها دالر تخمین زده 
می شود. اما این فقط این ارقام نیست. نکته اصلی این 
است که اعتماد متقابل تضعیف شده است و این امر 

مانع برنامه ریزی اقتصادی درازمدت می شود.«
 تمرکز سیا بر ایران و روسیه 

رئیس س��ازمان اطالع��ات مرکزی امریکا )س��یا(
می گوید این س��ازمان، منابع بیشتری را نسبت به 

گذشته به ایران و روسیه اختصاص داده است. 
جینا هاسپل که روز پنج  ش��نبه در یک سخنرانی 
در دانشگاه آبرن س��خن می گفت، تغییرات درباره 
میزان توجه به کش��ور    هایی چون ایران و روسیه را 
بخش��ی از تالش     ها برای » بهبود توانایی های سیا 
در مقابل چالش     هایی که با آن روبه روست ، توصیف 
کرد.  رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی امریکا در 
تش��ریح این فعالیت     ها گفت: » اول از همه اینکه ما 

زمان، پول و خالقیت بیشتری را صرف تعدادی از 
سخت     ترین دشمنانمان کرده ایم.«  وی سپس به نام 
کشورهای روس��یه و ایران اشاره کرد و گفت که در 
استراتژی های سازمان اطالعات مرکزی امریکا برای 
سالیان دراز به دلیل حمالت 11 سپتامبر به این دو 

کشور کمتر توجه شده است. 
هاسپل تأکید کرد که از نظر او، تمرکز سیا در دو دهه 
اخیر بر گروه     هایی مانند القاعده و داعش، استراتژی 
درس��تی بوده، اما زمان آن رس��یده که منابع این 

سازمان خرج » کشورهای رقیب « شود. 
رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی امریکا همکاری 
با کش��ورهای خارج��ی و همچنین به��ره بردن از 
تکنولوژی های جدید را نیز از جمله اقداماتی خواند 
که به گفته او به توانایی های س��ازمان تحت امرش 

کمک می کنند. رئیس سازمان سیا هیچ توضیحی 
درباره جزئیات چگونگی اختصاص منابع بیش��تر 
و » س��رمایه گذاری «  در ای��ران و همچنین اثرات 
احتمالی این تغییر اس��تراتژی بر روابط دو کشور 

بیان نکرد. 
  ادعا    هایی در گزارش جدید علیه ایران 

وزارت خارجه امریکا در گزارش ساالنه ای که برای 
بررسی پایبندی کشور    ها به توافقنامه های بین المللی 
در امور کنترل تس��لیحاتی و منع اشاعه هسته ای 
منتشر کرده به تکرار ادعاهای اثبات نشده علیه ایران 

پرداخته است. 
وزارت خارجه امریکا هر س��اله گزارش موسوم به 
»پایبندی و تبعیت کشور    ها از توافقنامه     ها و تعهدات 
کنترل تس��لیحاتی، منع اش��اعه و خلع سالح « را 

تهیه و آن را تقدیم کنگره می کند.  دولت امریکا در 
این گزارش تالش کرده ایران را به نقض »معاهده 
منع گسترش سالح های اتمی « )ان پی تی( متهم 
کند. واشنگتن، عالوه بر این، برخالف گزارش های 
پی درپی آژانس بین المللی ان��رژی اتمی مبنی بر 
پایبندی ایران به توافق هسته ای برجام، سعی کرده 
بر اساس ادعاهای اخیر رژیم صهیونیستی ایران را 

ناقض توافق هسته ای معرفی کند. 
در بخش��ی از این گزارش، از ایران به عنوان یکی از 
کشور    هایی نام برده ش��ده که اجرای تعهدات شان 

ذیل ان پی تی با نگرانی     هایی روبه رو است. 
وزارت خارجه امریکا مدعی شده ایران به دنبال آن 
بوده از مفاد برجام بهره گیری کرده و بعد از انقضای 
این تواف��ق در س��ال ۲۰۲۵ اقدام به توس��عه مواد 

هسته ای خود کند. 
وزارت خارجه امریکا در بخ��ش دیگر این گزارش، 
ایران را به اشاعه موش��کی متهم و ادعا کرده ایران 
صاحب بزرگ ترین برنامه موش��کی در خاورمیانه 
اس��ت و به تالش برای افزایش ان��دازه، دقت، برد، 
پیش��رفته بودن و میزان کش��نده بودن زرادخانه 

موشکی اش ادامه می دهد. 
واش��نگتن به عالوه برخی طرف  ه��ای چینی را به 
عرضه فناوری های موشکی برای ایران متهم کرده 
اس��ت. وزارت خارجه امریکا یکی از وزیران سابق 
دادگستری چین را به ایفای نقش در توسعه برنامه 

هسته ای ایران متهم کرده است. 
خبرگزاری رویترز ش��ب پنج  ش��نبه خبر داده بود 
این سند بروز نگرانی در میان شماری از مقام های 
امریکایی را به همراه داشته که معتقدند سند مذکور 
به دنبال سیاسی سازی و تحریف ارزیابی     ها درباره 

ایران است. 

کمیس�یون اروپ�ا فهرس�تی از کاال ه�ای 
واردات�ی از امریکا را منتش�ر کرد ک�ه ظاهراً 
قص�د دارد تعرفه های گمرک�ی جدیدی برای 
کاالهای امریکایی به می�زان ۱۲ میلیارد یورو 
در س�ال وض�ع کن�د؛ اقدامی ک�ه تنش های 
تجاری امریکا با اروپا را تش�دید خواهد کرد. 
کمیس��یون اروپا چهار   شنبه ش��ب فهرستی از 
کاالهای واردات��ی از امریکا را منتش��ر کرد که 
احتماالً قصد دارد بر آنه��ا تعرفه گمرکی وضع 

کند. مقام��ات اروپایی گفته اند ک��ه این کاال   ها 
ش��امل محصوالتی مانند س��س گوجه فرنگی، 
کیف های دستی، کنسول های بازی و هلیکوپتر 
هستند. اتحادیه اروپا امریکا را متهم کرده که به 
شرکت هواپیماسازی بوئینگ یارانه غیرقانونی 
می دهد و با وضع تعرفه های گمرکی جدید قصد 
دارد امریکا را مجبور به رعای��ت رقابت تجاری 
عادالنه کند. البته مناقش��ه امریکا و اروپا بر سر 
اعطای یارانه به ش��رکت امریکایی بوئینگ که 

به س��ازمان جهانی تجارت نیز کش��یده ش��ده 
مربوط به یک دهه قبل است که در مقابل امریکا 
نیز طرف اروپای��ی را متهم به اعط��ای یارانه به 
ش��رکت ایرباس می کند ولی برخی تحلیلگران 
معتقدند که این کشمکش   ها بر سر اعطای یارانه 
به شرکت های بوئینگ و ایرباس می تواند بخشی 
از یک سیاست و برنامه ریزی تجاری گسترده تر 
باش��د. هفته قبل نیز امریکا برنامه خود را برای 
وضع تعرفه های گمرکی تالفی جویانه بر واردات 

مختلف از اتحادیه اروپا ارائه کرد. همزمان ، امریکا 
و کوبا نیز درگیر جبهه جدیدی شده اند. امریکا 
هفته قبل اعالم کرد که در دو هفته آینده امکان 
شکایت قضایی از کسانی که در کوبا کسب و کار 
دارند را فراهم می کند ولی اروپا دیروز با رد این 
هشدار طرف امریکایی اعالم کرد در صورتی که 
امریکا در سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در 
کوبا اخالل ایجاد کند اتحادیه اروپا آماده واکنش 

خواهد بود. 
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سرگئي الوروف خبر داد

اخاذی میلیارد دالری امريکا ازتحريم ايران

اروپا- امريکا در آستانه تشديد تنش های تجاری 

گزارش بازرس مولر درب�اره تبانی احتمالی تیم 
انتخاباتی ترامپ با روس    ها بعد از ۲۲ ماه جنجال 
منتشر شد؛ گزارشی که دونالد ترامپ آن را یک 
پیروزی تمام و کمال برای خود دانسته است. مولر 
در این گزارش همه مقدمات الزم برای محکوم 
کردن ترامپ را ارائه کرده ولی در نهایت گفته که 
هیچ نشانه مجرمانه ای از توطئه کارزار انتخاباتی 
دونالد ترامپ و روسیه پیدا نکرده، هرچند ترامپ 

را تبرئه نیز نکرده است. 
به گ��زارش »ج��وان« گ��زارش ب��ازرس مولر با 
عنوان »گ��زارش درباره بررس��ی دخالت روس��یه 
در انتخابات ریاست جمهوري س��ال ۲۰16« روز 
پنج  شنبه منتشر شد. جوالی ۲۰16 بود که با متهم 
شدن جورج پاپاندوپلوس، مشاور سیاست خارجی 
تیم انتخاباتی ترامپ به تبانی با روس ها، تحقیقات 
درباره تبانی تیم ترامپ با روس    ها کلید خورد. مولر 
ابتدا گزارش خالصه و چهار صفحه ای را در مارس 
۲۰19 منتش��ر کرد و حاال گزارش تفصیلی خود 
را در 448 صفحه منتش��ر کرده که البته منتقدان 
ترامپ همین گزارش 448صفحه ای را هم تقطیع 
شده می دانند. خالصه نتیجه گیری گزارش مولر 
این است که دولت روسیه چندین بار برای برقراری 
ارتباط با تی��م انتخاباتی ترامپ ت��الش کرده ولی 
اعضای تیم انتخاباتی ترام��پ با روس    ها همکاری 
نکرده و درگیر توطئه آنها نشده اند. گزارش بازرس 
مولر را ویلیام بار، دادستان کل امریکا منتشر کرده 
و رهبران دموکرات او را متهم به این می کنند که با 
سانس��ور کردن بخش    هایی از این گزارش، در پی 
فریب دادن کنگره است. مولر و تیم او می گویند که 
در تحقیق و تفحص خود هیچ نشانه مجرمانه ای از 
توطئه میان کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه 
پیدا نکرده اند، ولی تأکید کرده اند که نتوانسته اند از 
نظر حقوقی به این نتیجه برس��ند که آیا ترامپ به 
دنبال جلوگیری از اجرای عدالت بوده یا نه. مولر در 
تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که تیم ترامپ در 
»پاره ای از موارد« پذیرای پیشنهادهای طرف های 
روس در انتخابات بوده است و البته در برخی موارد 
دیگر نیز مقام های ستاد ترامپ، این کمک     ها را رد 
کرده اند. با وجود این استنادات، مولر می گوید »در 
نهایت، تحقیقات به این نتیجه نرس��یده که ستاد 
انتخابات ترامپ وارد تبانی ی��ا هماهنگی با دولت 
روسیه برای دخالت در انتخابات شده است.« مهم تر 
اینکه مولر، رئیس جمهور امریکا را مبرا نکرده که در 
اجرای عدالت کارشکنی کرده یا برای نفوذ یا ارتکاب 
اعمال مجرمانه تالش کرده است. بازرس مولر 1۰ 
نمونه از اقدام��ات رئیس جمهور را ک��ه در حضور 
دیگران صورت گرفته و مصداق جلوگیری از اجرای 

عدالت بوده نام برده است. در بخشی از این گزارش 
آمده است: » اگر ما مطمئن بودیم که رئیس جمهور 
به طور قطع به دنبال جلوگی��ری از اجرای عدالت 
نبوده حتماً در این گزارش قید می کردیم. بر اساس 
واقعی��ات و معیارهای حقوقی ما قادر به رس��یدن 
به این قضاوت نیس��تیم. درحالی که این گزارش 
به این نتیجه نرس��یده که رئیس جمهور مرتکب 
جرم ش��ده، او را تبرئه نیز نمی کند.«  »دیمیتری 
پسکوف « سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز 
جمعه با تأیید محتوای گزارش رابرت مولر درباره 
ارتباط تیم رئیس جمهور امریکا با مس��کو، گفت 
طبق این گزارش روسیه هیچ دخالتی در انتخابات 

ریاست جمهوری امریکا نداشته است. 
  دموکرات  ها ناامید از استیضاح

مولر در بخش��ی از گزارش خود ف��اش کرده که 
ترامپ هنگام اعالم آغاز تحقیق��ات تیم او گفته 

است: »خدای من، وحش��تناک است. این پایان 
ریاست جمهوری من است.«  در گزارش مولر ادعا 
شده که ژوئن ۲۰1۷ ترامپ از یکی از مقام های کاخ 
سفید خواسته با سرپرست وقت وزارت دادگستری 
تماس گرفته و به او دس��تور بدهد رابرت مولر را 
اخراج کند. مشاور ترامپ از انجام این کار خودداری 
کرده اس��ت. با این حال، تیم حقوقی ترامپ روز 
پنج  شنبه گزارش مولر را » پیروزی تمام و کمال « 
برای خود خواند و خود ترامپ هم مدعی شده که 
با پیش رفتن تیم مولر، به اجرای عدالت تن داده 
است :»من این حق را داشتم که اگر می خواستم 
این ساحره گیری را تمامش کنم. می توانستم اگر 
می خواستم همه، از جمله خود مولر را اخراج کنم 
ولی انتخاب کردم این کار را نکنم. حق داشتم از 
» امتیاز ویژه رئیس جمهوری « استفاده کنم، ولی 
اس��تفاده نکردم.«. نحوه واکنش دموکرات  ها به 

گزارش مولر نیز نشان می دهد  که  ظاهراً چیزي 
از گزارش عایدشان نشده است. »نانسی پلوسی « 
رئیس دموکرات کنگره امریکا در جمع خبرنگاران 
در ایرلند ش��مالی از دادن پاسخ به سؤالی درباره 
اینکه آیا کنگره درصدد استیضاح »دونالد ترامپ« 
اس��ت، امتناع کرد. خبرنگاران با اشاره به مواضع 
برخی قانونگذاران دموک��رات کنگره درباره لزوم 
استیضاح ترامپ، از پلوسی س��ؤال کردند که آیا 
کنگره درصدد اس��تیضاح رئیس جمهور امریکا 
است؟ پلوسی ، از دادن پاسخ به سؤاالت خبرنگاران 
در »بلفاس��ت« ایرلند ش��مالی درباره استیضاح 
ترامپ امتناع کرد و گفت که انتقاد کردن من از 
رئیس جمهور امریکا در جریان یک سفر خارجی، 
کار درستی نیست. وی گفت: »جدای از اینکه ما با 
چه موضوع و چالشی مواجه هستیم، کنگره ایاالت 
متحده امریکا به س��وگند خود برای حفاظت از 
قانون اساسی ایاالت متحده امریکا احترام خواهد 
گذاشت.«  استنی هویر، رهبر قانونگذاران حزب 
دموکرات در مجلس نمایندگان امریکا هم که نفر 
دوم ارشد حزب دموکرات در مجلس نمایندگان 
است در مصاحبه ای با »سی ان ان « گفت: »با توجه 
به وقایعی که تا االن شاهد بوده ایم، در این مقطع 

نمی صرفد که به سمت استیضاح برویم.«
  سی ان ان: می توانست محکوم کند

با این حال، آسوشیتدپرس در تحلیلی که بر گزارش 
اخیر رابرت مولر درباره انتخاب��ات ۲۰16 و ادعای 
دخالت روس��یه در این انتخابات داشت تأکید کرد 
این گزارش به هیچ روی ترامپ را از اتهام های وارده 
تبرئه نمی کند. آسوشیتدپرس می گوید در خصوص 
مسئله کارشکنی در اجرای عدالت، مولر به 1۰ مورد 
مختلف از عملکرد ترامپ اشاره دارد که وی تالش 
می کن��د مجرمانه بودن یا نبودن آنها را مش��خص 
سازد. برخی از این موارد نشان می دهند که ترامپ 
تالش     هایی را برای به دست گرفتن کنترل تحقیقات 
و برکناری رابرت مولر، بازرس ویژه صورت داده و در 
برخی موارد تالش کرده اس��ت رون��د تحقیقات را 
کنترل کند یا بر آن تأثیر بگ��ذارد یا در مواردی نیز 
دادس��تان های وی تالش کرده ان��د اطالعاتی را از 
کسانی که در روند بازجویی     ها همکاری می کنند، 
به دست آورند. سی ان ان هم نوشت: رابرت مولر در 
گزارش مربوط به دخالت روسیه در انتخابات سال 
۲۰16 مدارک زیادی در مورد سنگ اندازی ترامپ 
در مسیر تحقیقات داشته اما ترجیح داده او را محکوم 
نکند. سی ان ان نوشته: با اینکه مولر تصمیم گرفته 
ترامپ را محکوم نکند )و ترامپ هم خیلی خوشحال 
است( اما راه برای کنگره باز است تا از همین مدارک 

برای محکوم کردن او استفاده کند. 

  گزارش  2

  دورنما

نگاه رياض به بغداد
تاکتيکي است

مدتی است که گشایشی در روابط میان عراق جدید و عربستان صورت 
گرفته و به تازگي هیئت های بلندپایه از هر دو طرف به کشورهای یکدیگر 
سفر کرده اند که آخرین مورد آن سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیرعراق 

به ریاض است. 
بر همگان مشخص و مسلم است که عربس��تان پس از آن گام در مسیر 
عادی سازی رابطه با عراق جدید گذاشت که از هیچ تالشی برای مقابله با 
شکل گیری نظام سیاسی جدید دریغ نکرد و همه ابزارهای خود را در این 
زمینه به  کار گرفت که آخرین آن تجویز تروریس��م تکفیری با محوریت 
داعش به این کشور بود. به عبارتي می توان گفت عربستان نه از روی میل 
و رغبت بلکه از روی اجبار و ناچاری به عادی سازی رابطه با عراق جدید 
روی آورد و در صورتی که در آینده باز شرایط را مساعد ببیند یا تغییر و 
تحوالتی در ساختار قدرت در عربستان و یا در منطقه روی دهد باز به خانه 

اول بازخواهد گشت. 
از این رو نگاه عربستان به بهبود روابط با عراق جدید کامالً تاکتیکی است و 
هیچ مؤلفه ای که بتواند روابط دو طرف را به صورت راهبردی و استراتژیک 
شکل دهد، دیده نمی شود. نظام سیاسی جدید عراق تکثرگرا است و در 
آن تالش شده قدرت به گونه ای باز توزیع شود که همه اقوام و قومیت های 
حاضر در آن بتوانند در قدرت سهیم باشند و مشارکت داشته باشند. حال 
آنکه در عربستان درست برعکس تمرکز سنتی قدرت همچنان در خاندان 
سعودی حفظ ش��ده و فقط طی کودتای خزنده تالش می شود قدرت از 

نسل قدیم به نسل جدید به رهبری محمد بن سلمان منتقل شود. 
با وجود اینکه هنوز محمد بن س��لمان بر تخت سلطنت ننشسته اما عماًل 
قدرت را در دست خود قبضه کرده و نه تنها در داخل به قلع و قمع مخالفان 
و رقبا پرداخته است بلکه درخارج  نیز ضمن اتخاذ رویکرد توسعه طلبانه و 
اشغالگرانه همانند آنچه که در بحرین و یمن دیده می شود ، به تازگی به ایجاد 
کودتای نظامی در کشورهای شمال آفریقا همچون سودان و لیبی دست زده 
است که امکان دارد به سایر کشورهای عربی مخالف و رقیب هم گسترش 
یابد. عالوه بر این ، محمد بن سلمان به همراه محمد بن زاید در امارات و دیگر 
دست نشانده های عربستان در بحرین و دولت مستعفی یمن گام در مسیر 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گذاشته است، ضمن اینکه یکی از 
ستون های اصلی طرح های موسوم به ناتوی عربی و معامله قرن را تشکیل 
می دهد که در آنها تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد مرزبندی های جغرافیایی 
جدید در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.  بی تردید دولت و نظام سیاسی 
جدید عراق نمی تواند با چنین سیاس��ت    ها و طرح های توسعه طلبانه و 
ضدصلح همراهی کند اما به نظر می رسد هدف اصلی عربستان و در رأس 
آن محمد بن سلمان از روند عادی سازی روابط با بغداد این است که عراق 
جدید را به این طرح    ها بکشاند و لذا در صورتی که نتواند در این مسیر 
موفق شود احتمال اینکه دوباره به رویکرد براندازی دولت و نظام سیاسی 
جدید عراق روی آورد دور از انتظار نخواهد بود و کاری که عربس��تان و 
شخص محمد بن سلمان در سودان کرد یا می خواهد در لیبی انجام دهد 

زنگ خطر را برای دیگر کشورهای عربی نیز به صدا در آورده است.

۱5 کره شمالی با سالح تاکتيکی
 ديپلماسی شرق دور ترامپ را زد

رس�انه های دولتی کره ش�مالی روز پنج  ش�نبه اع�ام کردند کیم 
جونگ اون، رهبر این کش�ور بر آزمایش یک ساح هدایت شونده 
تاکتیکی جدید نظارت کرد. یکی از مقامات رس�می وزارت خارجه 
کره شمالی اعام کرد، این کش�ور دیگر در مذاکره با امریکا حاضر 
نخواهد ش�د، اگر وزی�ر خارجه امری�کا در آن حاضر ش�ود. به این 
ترتیب تقای دونالد ترامپ برای موفق نشان دادن سیاست خارجی 
تحریم های سنگین و امتیازگیری از حریف از شرق دور ترک برداشت.
به گزارش رویترز، نخستین آزمایش تسلیحاتی علنی کره شمالی پس 
از آنکه دومین اجالس این کش��ور با امریکا در ماه فوریه بدون دستیابی 
به توافق پایان یافت، تحت نظر خود رهبر کره شمالی انجام شده است. 
خبرگزاری مرکزی کره )خبرگزاری رسمی کره شمالی( اعالم نکرده این 
سالح که چهار   شنبه آزمایش شده است، دقیقاً چه سالحی بوده است و 
اینکه آیا آن سالح موشک بود یا یک نوع سالح دیگر. با این حال، برداشتی 
که از سالح » تاکتیکی « می شود، بیشتر، سالحی کوتاه برد است. هرچه 
باشد ادعای ترامپ درباره موفقیت عملکردش مبنی بر اینکه کره شمالی 

دیگر آزمایش موشکی نمی کند را زیر سؤال می برد. 
خبرگزاری مرکزی کره افزود این سالح هدایت شونده است و یک کالهک 
قدرتمند دارد. همچنین بنا بر اعالم این خبرگزاری، کیم جونگ اون گفت 
» تکمیل توسعه این سامانه تسلیحاتی، اهمیت بسیار زیادی در افزایش 
قدرت رزمی « ارتش کره شمالی دارد. دومین اجالس کیم جونگ اون و 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که ماه فوریه در هانوی ویتنام برگزار 
شد، هیچ گونه پیشرفتی در جهت خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره 
نداشت. تحریم   ها علیه کره شمالی بر سر برنامه های هسته ای و موشکی 

این کشور همچنان به قوت خود باقی است. 
کیم دونگ یوب، کارشناس نظامی در » مؤسس��ه مطالعات خاور دور « 
دانش��گاه کیونگنام در س��ئول گفت احتماالً منظور از این توصیف که 
آزمایش » با شیوه های مختلف شلیک به اهداف مختلف انجام شد.« این 

است که امکان شلیک این سالح از زمین، دریا، و هوا وجود دارد. 
کیم دونگ یوب گفت: » احتمال زیادی وجود دارد بتوان این موش��ک 
کروز کوتاه برد را به یک موشک هوا به سطح، هوا به کشتی و کشتی به 
کشتی و نیز موشک کروز سطح به سطح تبدیل کرد.« تحلیلگران دیگر، 
از جمله شین جونگ وو، از » مجمع امنیت دفاعی کره « مستقر در سئول 
گفت ممکن است این سالح یک س��الح زمین به زمین هدایت شونده 
دقیق، مشابه موشک هدایت شونده ضد تانک اسپایک اسرائیل باشد که 

کره جنوبی اوایل دهه ۲۰۰۰ برای خود برگزید. 
 تا پمپئو باشد، مذاکره نمی کنیم

یک روز بعد از اعالم خبر آزمایش سالح تاکتیکی کره شمالی، یعنی روز 
پنج شنبه خبرگزاری رسمی این کشور به نقل از »کوان یونگ گان « یکی 
از مقامات رس��می وزارت خارجه این کشور گزارش کرد که کره شمالی 
دیگر در مذاکرات اتمی که »مای��ک پمپئو« وزیر خارجه امریکا، حضور 
داشته باشد، شرکت نخواهد.  خبرگزاری »KCNA « کره شمالی به نقل از 
این مقام کره شمالی گزارش کرد، پیونگ یانگ خواستار حضور فردی در 

مذاکرات اتمی است که »در برقراری ارتباط دقیق و بالغ باشد.«
کوان یونگ گان در حالی چنین اظهاراتی را مطرح کرده است که پیش 
از این نیز یک مقام ارشد کره شمالی در اظهاراتی، »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه امریکا و »جان بولتون«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید را مقصر 

شکست مذاکرات هسته ای با امریکا معرفی کرده بود. 

امريکا و روسيه با قطعنامه
 آتش بس  در ليبی مخالفت کردند

همزم�ان با بمب�اران طرابل�س پایتخت لیب�ی، امریکا و روس�یه 
اع�ام کردن�د ک�ه از قطعنام�ه ش�ورای امنی�ت س�ازمان ملل 
در م�ورد آتش ب�س در ای�ن کش�ور حمای�ت نخواهن�د ک�رد. 
پیشروی نیروهای ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر، به سمت 
طرابلس پایتخت این کشور در سکوت جامعه بین المللی انجام می شود. 
رویترز روز جمعه گزارش داد:»روس��یه با قطعنامه مطرح ش��ده از سوی 
انگلیس در مقصر شناختن ژنرال خلیفه حفتر برای آغاز درگیری     ها در لیبی 
مخالف است. امریکا نیز دلیلی برای حمایت از این قطعنامه که از کشورهای 
دارای نفوذ بر احزاب متخاصم درخواست کمک های بشردوستانه دارند، 
ارائه نکرده است«. همچنین هیئت امریکا در سازمان ملل بیانیه ای در این 
باره صادر نکرده  است. امریکا و روسیه طی نشست غیرعلنی با غسان سالمه، 
نماینده لیبی در سازمان ملل که درخواست آتش بس داده بود، ضمن بیان 
موضع خود اعالم کردند ک��ه از این قطعنامه حمایت نمی کنند. بی میلی 
امریکا در حمایت از این قطعنامه ش��ورای امنیت ملی با موضع قبلی این 
کشور درباره اقدامات ژنرال خلیفه حفتر کاماًل تفاوت دارد. برخی مقامات 
سازمان ملل می گویند که امریکا ممکن است برای چگونگی برخورد دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با آخرین تحوالت لیبی زمان بخرد. به 
گزارش رویترز، یکی از دیپلمات های ارشد سازمان ملل که نخواست نامش 
فاش شود، می گوید:»من فکر می کنم واشنگتن در مورد طرف های سیاسی 
دیدگاه    ها و سناریو    هایی دارد که آنها را تطبیق نداده و کامالً مطمئن نیست 
که رئیس جمهور در کجای این سناریو قرار دارد. « وی می افزاید: امریکایی 
سعی دارد همه این سناریو    ها را در لیبی ارزیابی کرده و هر کدام را که برای 
امریکا بهترین انتخاب اس��ت، برگزیند. تحوالتی که در هفته های اخیر 
در لیبی در جریان است نشان می دهد که کش��ورهای غربی و روسیه از 
نیروهای خلیفه حفتر حمایت می کنند. امریکا و کشورهای اروپایی سعی 
دارند با حمایت از حفتر به هشت سال درگیری در لیبی پایان دهند. امریکا 
هرچند در ظاهر خ��ود را حامی دولت وفاق ملی لیب��ی اعالم می کند اما 
تاکنون واکنشی به پیشروی های نیروهای حفتر به سمت طرابلس نشان 
نداده و با خارج کردن نیروهای خود از لیبی راه را برای اشغالگری خلیفه 

حفتر فراهم کرده است. 

پيشنهاد روسيه
 برای جلوگيری از جنگ هسته ای با امريکا

روس�یه ب�ه امری�کا پیش�نهاد ک�رد دو کش�ور توافقنام�ه ای 
کنن�د  امض�ا  هس�ته ای  جن�گ  از  جلوگی�ری  ب�رای 
نک�رد.  دریاف�ت  را  خ�ود  پیش�نهاد  ای�ن  ج�واب  ام�ا 
به گزارش اسپوتنیک، مس��کو پیش نویس س��ند مربوط را در نوامبر 
۲۰18 به طرف امریکایی تقدیم کرده بود. در آن از جمله خاطرنشان 
شده بود که در جنگ هسته ای هیچ کس نمی تواند پیروز شود و چنین 
جنگی نباید به پا شود. طبق پیشنهاد طرف روسی، سران دو کشور باید 
توافقنامه ای را به تصویب برسانند که در آن قصد روسیه و امریکا برای 
جلوگیری از رویارویی نظامی و منتفی کردن امکان جنگ هسته ای به 
ثبت برسد. عالوه بر این پیشنهاد    می ش��د تدابیر الزم برای جلوگیری 
از استفاده تصادفی از س��الح هسته ای شرح داده ش��ده است. امریکا 
اجرای پیمان منع موش��ک های هس��ته ای میان برد را به بهانه نقض 
سیستماتیک این پیمان از سوی روس��یه از روز ۲ فوریه متوقف کرد. 
مسکو تدابیر متقابلی را برای پاس��خ به واشنگتن اتخاذ کرد. والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه 4 مارس فرمان تعلیق اجرای پیمان منع 
موش��ک های هس��ته ای میان برد را امضا کرد. این تصمیم در پاسخ به 

تصمیم واشنگتن درباره عدم اجرای این پیمان گرفته شده است.

گزارش بازرس مولر درباره تفحص از تبانی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه منتشر شد

448 صفحه ماستمالی رسوايی کاخ سفيد

احمدکاظمزاده

 جنگ فهرست     ها دومين نشست 
بين االفغانی را در دوحه لغو کرد

را  افغانس�تان  دول�ت  مش�ارکت کنندگان  فهرس�ت  قط�ر 
نپذیرفت�ه و نشس�ت بین االفغان�ی دوح�ه را لغ�و ک�رده و 
طالب�ان گفت�ه ای�ن نشس�ت »محف�ل عروس�ی ی�ا مهمان�ی 
در تاالره�ای کاب�ل نیس�ت« تحوالت�ی ک�ه نش�ان می ده�د 
افغانی ه�ا برای رس�یدن ب�ه صل�ح راه درازی را در پی�ش دارند. 
رئیس جمهور افغانستان اواخر پنج  شنبه طی بیانیه ای اعالم کرد که قطر به 
دنبال نپذیرفتن فهرست مشارکت کنندگان دولت در نشست بین االفغانی 
دوحه، این نشس��ت را لغو کرده اس��ت. در بیانیه ارگ ریاست جمهوری 
افغانستان آمده است: »پس از آن که تمام مقدمات برای اعزام هیئت فراهم 
شد با تعجب باید گفت که یک فهرس��ت جدید از قطر که حضور متوازن 
مردم افغانستان در آن مراعات نشده و به معنای بی احترامی به اراده ملی 
مردم افغانستان بود، دریافت شد که این عملکرد مورد قبول مردم افغانستان 
نیست. « رئیس جمهور افغانستان گفته از حکومت قطر خواسته فهرست 
ترتیب شده دولت را بپذیرد و قطر این خواست را رد و در نتیجه کنفرانس 
دوحه را لغو کرد.  این کنفرانس قرار بود برای دومین بار از روزهای      شنبه و 
یک    شنبه با مشارکت نمایندگان طالبان و نمایندگانی از دولت افغانستان 
برگزار شود.  نشست نخست بین االفغانی حدود دو ماه و نیم پیش در مسکو 
برگزار شده بود؛ در این نشست نمایندگان طالبان، احزاب و شخصیت های 
سیاسی افغانستان مشارکت داشتند. حکومت ما غایب بود و برگزاری آن 
انتقادهای زیادی از مقام های حکومتی را به دنبال داشت. حتی شکایتی از 
سوی دولت برای سفر و اشتراک نمایندگان طالبان در این نشست که در 

فهرست سیاه سازمان ملل هستند، در این سازمان ثبت شد. 
اما این بار که قرار بود نمایندگان دولت نیز در نشست دوحه اشتراک کنند، 
ظاهراً میزبان با لیست اعزامی دولت مخالفت کرده است، هرچند بعضی 
منابع گفتند که مخالفت طالبان با فهرست مشارکت کنندگان دولت دلیل 
اصلی لغو نشست بوده است.  طالبان و شماری از شخصیت های سیاسی و 
نهادهای مدنی افغانستان چند روز پیش مخالفت شان را با فهرست منتشر 
شده از سوی دولت اعالم کرده بودند. مخالفان این فهرست را »حکومتی « 
و تالشی برای به چالش کشیدن روند صلح خوانده بودند. اما رئیس جمهور 
افغانستان تأکید دارد که فهرست مش��ارکت کنندگان این نشست را در 
مشورت با تمام جریان های سیاسی و اجتماعی و از سوی کمیته گزینش 
غیرحکومتی تنظیم کرده بودند.  طالبان در واکنش به لغو شدن نشست 
دوحه گفته اگرچه قرار بود در این نشست همه نظریات شخصی خود را 
در مورد قضیه افغانستان مطرح کنند اما حکومت افغانستان سعی داشت 
این نشست را نشست گفت وگوی طالبان و حکومت بسازد که تالشی برای 
مختل کردن نشست بود. طالبان با انتقاد از فهرست دولت، گفته که نشست 

دوحه، » محفل عروسی یا مهمانی در تاالرهای کابل نیست.« 
 واکنش  امریکا

زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان که 
گفت وگوهای مستقیم امریکا با طالبان را رهبری می کند، در توئیتر خود 
نوشته که به خاطر تعویق نشست بین االفغانی دوحه ناامید شده و همه را به 

تعهد به گفت وگو و روند صلح تشویق می کند. 
او به اهمیت گفت وگو برای رسیدن به صلح تأکید کرده و از طرفین خواسته 
بر سر فهرس��ت گفت وگو کنندگانی که از تمام افغان     ها نمایندگی کنند، 
تفاهم کنند و اگر نیاز به کمکی در این مورد باش��د، او حاضر به همکاری 
اس��ت. همچنین حامد کرزای، رئیس جمهور پیش��ین افغانس��تان نیز 
اعالمیه ای منتشر کرده و گفته نشست بین االفغانی دوحه فعاًل به تأخیر 
افتاده است. نام کرزای در فهرست دولت برای مشارکت در نشست دوحه 
نبود اما او حمایتش را از این فهرست اعالم کرده بود. در نشست نخست این 
گفت وگو    ها در مسکو، کرزای نقش رهبری کننده نشست را برعهده داشت.  
ناظران معتقدند جنگ فهرست    ها و سایر تنش های پیرامونی این نشست، 
صرفاً یک اختالف نظر تاکتیکی و سلیقه ای نیست، بلکه نشانه ای روشن از 
دشواری روندی است که قرار است در نهایت به برقراری آتش بس، استقرار 
صلح و ثبات و آرامش در سراسر کش��ور افغانستان منجر شود و به جنگ 
بی ثمر و مرگبار 18 ساله پایان دهد. ناظران این سؤال را مطرح می کنند 
که وقتی دولت، جناح های سیاسی داخلی، طالبان و کشورهای خارجی 
ذی نفع، حتی قادر به توافق بر س��ر برگزاری یک نشست ساده و ابتدایی 
نیستند، چگونه می توانند در مرحله رایزنی های فشرده استراتژیک روی 

مسائل مهم و کلیدی و مبنایی، به تفاهمی سازنده دست پیدا کنند؟
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