
در پی فشارهای 

روح اهلل صالحی
      گزارش

خارج���ی ب�ه 
عربستان سعودی 
و مقص�ر دانس�تن این كش�ور در قت�ل جمال 
خاشقجی، پادش�اه عربس�تان پس از دو هفته 
سكوت خود را شكست و شخصاً وارد عمل شد تا 
نقش ریاض را در این پرونده الپوشانی كند. ملك 
سلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهور تركیه و 
امریكا هرگونه دست داشتن عربستان در قتل 
روزنامه نگار منتقد س�عودی را رد ك�رد. دونالد 
ترامپ كه تا دی�روز با لح�ن تهدیدآمیز درباره 
مجازات سعودی     ها سخن می گفت پس از تماس 
با ملك سلمان لحن خود را نرم تر كرد و در پیامی 
توئیتری با تبرئه ریاض، عناصر خودسر را مسئول 
قتل خاشقجی اعالم كرد. كشورهای عربی تحت 
نفوذ سعودی هم مثل همیشه حمایت كامل خود 
را از عربس�تان در این مس�ئله اع�الم كردند. 
عربس��تان س��عودی بعد از 13روز انکار هرگونه 
مس��ئولیتش در ماج��رای ناپدید ش��دن جمال 
خاش��قجی، روزنامه ن��گار منتق��د س��عودی در 
كنسولگری عربستان در تركیه، آن هم بدون ارائه 
هیچ گونه سند و مدركی اكنون تالش می كند یک 
مسیر فعاالنه تر را برای مدیریت تبعات این حادثه 
در پیش گیرد و در جهت حفظ وجهه خود تالش 
كند. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان برای 
كاس��تن از بار فش��ارهای خارجی علیه كشورش 
مجبور ش��د به این موضوع واكنش نش��ان دهد. 
ملک سلمان و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 

تركیه یک    ش��نبه ش��ب در تماس تلفنی پرونده 
روزنامه نگار ناپدید شده سعودی را بررسی كردند. 
به گزارش شبکه العربیه، ملک سلمان از استقبال 
اردوغان از پیشنهاد تشکیل تیم مشترک تحقیقاتی 
در خصوص قضیه خاش��قجی تش��کر و بر تالش 
عربس��تان برای حفظ روابط مس��تحکم با تركیه 
تأكید كرد. اردوغان نیز بر تمایل تركیه بر توسعه 
روابط دو جانبه با عربستان س��عودی تأكید كرده 
اس��ت. یک مقام تركیه ای گفته است كه اردوغان 
و س��لمان درباره راهی برای روشن شدن ماجرای 
مفقود شدن جمال خاش��قجی صحبت كرده اند. 
ملک سلمان گفته است كه »هیچ كسی نمی تواند 

روابط مستحکم ریاض با آنکارا را تخریب كند.« 
مناب��ع مطلع به ش��بکه الجزی��ره گفته اند:»خالد 
حمیدان، رئیس سازمان اطالعات عربستان برای 
بررسی پرونده جمال خاشقجی روز یک    شنبه وارد 
تركیه ش��د و با مقامات این كش��ور درباره بررسی 
پرونده خاشقجی دیدار كرد.« تماس تلفنی ملک 
س��لمان با اردوغ��ان در میان افزایش فش��ارهای 
بین المللی به عربس��تان انجام گرفته كه خواهان 
سرعت روشن شدن سرنوشت خاشقجی هستند. 
این نخستین واكنش پادشاه سعودی به سرنوشت 
مرموز روزنامه نگار منتقد محمد بن  سلمان، ولیعهد 
س��عودی اس��ت كه از دوم اكتبر پ��س از ورود به 
كنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شده است. 
مقام های سیاسی و امنیتی تركیه با تأكید بر اینکه او 
از این كنسولگری خارج نشده، احتمال كشته شدن 
وی را مطرح می كنند؛ مسئله ای كه فرضیه دست 

داشتن بن سلمان در این جنایت را تقویت می كند، 
حضور محافظان ش��خصی وی در تیم 15 نفره ای 
اس��ت كه تركیه آنها را به عن��وان مظنونان اصلی 
قتل احتمالی خاشقجی معرفی می كند. بسیاری از 
مقامات و رسانه های غربی هم بار    ها تأكید كرده اند 
كه قتل خاشقجی به دستور شخص بن سلمان انجام 
شده است، چرا كه این روزنامه نگار سعودی مخالف 

سیاست های ولیعهد بود.  
وبگاه صهیونیستی »دبکا فایل« روز دو    شنبه مدعی 
شد كه تماس تلفنی شاه سعودی با رئیس جمهور 
تركیه برای نهایی كردن توافق ریاض و آنکارا برای 
مختومه كردن پرونده مفقود شدن جمال خاشقجی 
بود.  این وبگاه ب��ه نقل از منابع خود نوش��ت:»به 
احتمال زی��اد، توافقی بین ریاض و آنکارا توس��ط 
ش��اهزاده خالد بن فیصل آل س��عود كه دیپلمات 
كاركشته ای است و از پنج  شنبه گذشته به عنوان 
فرستاده ویژه سلطنتی به آنکارا سفر كرده، حاصل 
شده است.« هفته گذشته برخی منابع اعالم كردند 
كه عربستان به تركیه پیش��نهاد رشوه 5 میلیارد 
دالری داده است تا پرونده خاشقجی را مختومه كند 
اما تركیه تاكنون در این مسئله عقب نشینی نکرده و 

خواهان پیگیری جدی پرونده است. 
   حمایت تلویحی ترامپ از سعودی 

ملک سلمان دیروز با دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا هم تماس تلفنی داشت. ترامپ در توئیتر خود 
درباره گفت وگو با ملک سلمان درباره روزنامه نگار 
ناپدید شده عربستان نوشت:»همین حاال با پادشاه 
عربستان سعودی صحبت كردم، او داشتن هرگونه 

اطالعی درباره آنچه شاید بر سر ش��هروندمان در 
عربستان سعودی آمده باش��د رد كرد.« به گزارش 
خبرگزاری رویترز، ترامپ تأكید ك��رد:»او ]ملک 
س��لمان[ گفت كه آنها در حال هم��کاری نزدیک 
با تركیه برای یافتن جواب هس��تند. من فوراً وزیر 
خارجه كشورمان را برای دیدار با پادشاه عربستان 
سعودی به این كشور می فرستم.« ترامپ همچنین 
با بیان اینکه پادشاه سعودی اطالع از وضعیت جمال 
خاش��قجی را انکار می كند، گفت:»ممکن اس��ت 
قاتل های خودسری وجود داشته اند كه خاشقجی 
را كش��ته اند.« ادعای ترامپ درباره خودسر بودن 
قاتالن احتمالی خاشقجی در حالی مطرح شده كه بر 
اساس گزارش های متعدد، این حادثه در ساختمان 
كنسولگری عربستان سعودی در استانبول رخ داده 
و قتل احتمالی این روزنامه نگار به دست تیمی انجام 
ش��ده كه همان روز از ریاض عازم استانبول شده و 
ساعتی بعد هم به عربستان بازگشته اند.  ترامپ در 
حالی با ملک سلمان گفت وگو كرده كه فشارهای 
سیاس��ی هر دو حزب جمهوریخ��واه و دموكرات 
روی كاخ سفید در پرونده ناپدید شدن روزنامه نگار 
سعودی تشدید شده اس��ت. رئیس جمهور امریکا 
پیش تر در یک مصاحبه به عربستان سعودی هشدار 
داده بود كه در صورت نقش داشتن ریاض در ناپدید 
شدن و قتل احتمالی خاشقجی با مجازات سخت 
واشنگتن مواجه خواهد شد اما گفت كه در نظر ندارد 
كه فروش تسلیحات امریکا به عربستان سعودی را 
لغو كند. ترامپ روابط ویژه ای با س��عودی    ها دارد و 
قراردادهای چند صد میلیارد دالری با ریاض امضا 
كرده است كه همین مسئله سبب شده واشنگتن 
در مقابل نقض حقوق بشری عربستان سکوت كند. 
برخی بر این باورند كه دالرهای نفتی عربستان در 
بستن دهان امریکایی    ها در مقابل ریاض نقش مهمی 
بازی می كند. شاید این بار نیز پادشاه سعودی با دادن 
وعده های میلیاردی، توانس��ته ترامپ را به بی گناه 

بودن ریاض در پرونده قتل خاشقجی مجاب كند. 
   اعراب مطیع ریاض 

برخی كشورهای عربی كه همواره مطیع دستورات 
عربستان سعودی هس��تند، در مسئله خاشقجی 
نیز تمام قد در پشت سعودی     ها ایستاده اند. پس از 
امارات و بحرین، كش��ورهای یم��ن، اردن، عمان و 
تشکیالت خودگران فلسطین نیز حمایت كامل خود 
را از عربستان سعودی در قضیه ناپدیدشدن جمال 
خاشقجی اعالم كردند. به گزارش الجزیره، محمود 
عباس، رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین، 
ضمن تقدیر از مواضع ریاض، تأكید كرد كه عربستان 
سعودی همواره به صورت عادالنه در كنار فلسطین  
برای به دس��ت آوردن حقوق ثابت ملت فلسطین 
ایستاده است. منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی 
یمن نیز همبستگی كامل خود را با عربستان سعودی 
اعالم كرد و گفت:»یمن با هر كشوری كه قصد اهانت 
به عربستان را داشته باش��د برخورد خواهد كرد.« 
جمانه غنیمات، سخنگوی دولت اردن نیز بر مقابله 
با شایعات و هجمه     هایی كه علیه عربستان سعودی 

صورت می گیرد، تأكید كرد.

سوریه روز گذشته 

محمد بابایی
      گزارش2

به دو پیروزی مهم 
دیپلماتیك دست 
یافت كه می تواند ضربات مهلكی به اهداف امریكا 
در آن كشور وارد كند؛ بازگشایی یك گذرگاه مهم 
در مرز اردن و سفر وزیر خارجه عراق به دمشق برای 
گفت وگو درباره همكاری های مرزی دو كش�ور در 
حالی به دست آمدند كه امریكا تمام تمركز خود را بر 
تضعیف حاكمیت مركزی سوریه به ویژه از طریق 
مرزهای ش�رقی و جنوب ش�رقی گذاشته است. 
در حالی كه عملیات ادلب با توافق تركیه و روسیه و 
استقبال تهران و دمشق متوقف شده و اغلب مناطق 
سوریه شاهد آرامش نسبی است، دولت بشار اسد در 
عرض 24 ساعت به دو دستاورد مهم دست یافت. 
منابع خبری اردنی روز دو   شنبه خبر دادند كه گذرگاه 
مرزی »نصیب « بین اردن و سوریه رسماً بازگشایی 
شده است. این گذرگاه حدود س��ه سال از كنترل 
دولت س��وریه خارج بوده ولی در پی پیشروی های 
چند ماه گذش��ته نیروهای دولتی و متحدان شان 
در استان های جنوب ش��رقی وضعیت امنیتی این 
مناطق تحت كنترل دولت س��وریه ق��رار گرفت. 
بازگشایی این گذرگاه بیش از هر چیزی نه تنها برای 
اردن بلکه لبنان و حتی تركیه و كشورهای حاشیه 
خلیج فارس اهمیت اقتصادی دارد. قبل از جنگ از 
این مسیر روزانه صد   ها ماشین باربری محموله های 
خود را بین تركیه و كشورهای حاشیه خلیج فارس 
و لبنان جابه جا می كردن��د.  »محمد خیر الداوود « 
رئیس سندیکای كامیون داران اردن اعالم كرد كه 
كامیون های حاضر در اردن آمادگی دارند به محض 
بازگشایی مرزهای اردن و سوریه، كاال   ها را به داخل 
این كشور انتقال دهند. بازگشایی این گذرگاه عالوه 
بر سوریه و اردن، برای لبنان نیز اهمیت اقتصادی 
دارد زیرا این كشور به یک كانال ارتباطی زمینی با 

كشورهای حاشیه خلیج فارس نیاز دارد. 
   شکست تالش منزوی سازی امریکا

پایگاه خبری »عمون نیوز« گزارش داد چند خودرو 
از مرزهای اردن وارد س��وریه ش��دند ك��ه در واقع 
نخس��تین فعالیت آغاز فعالیت این گذرگاه است. 
وزارت حمل و نقل سوریه چندی پیش اعالم كرد كه 

گذرگاه نصیب مجدداً فعالیت خود را آغاز كرده است، 
ولی طرف اردنی این مسئله را تکذیب كرد.  به نظر 
می رسد امان نمی خواست در بازگشایی این گذرگاه 
پیشگام دیده ش��ود. »ولید المصری « وزیر حمل 
و نقل اردن هفته گذش��ته مدعی شد كه »كمبود 
برخی تجهیزات لجستیکی از طرف سوریه مانع از 
بازگشایی این گذرگاه مرزی شد.« ناظران معتقدند 
اردن برای بازگشایی رسمی این گذرگاه تحت فشار 
امریکا و عربستان سعودی قرار داشت و بازگشایی 
آن ضربه دیگری به اهداف امریکا محسوب می شود. 
»سام هالر« كارشناس مسائل سوریه در اندیشکده 
امریکایی »گروه بحران « در صفح��ه توئیتر خود 
نوشت: » بازگشایی گذرگاه نصیب- جابر و پیشرفت 
عادی سازی روابط سوریه و اردن تالش های امریکا 
برای منزوی كردن اقتصادی و سیاسی دولت سوریه 
را تضعیف می كند.« واش��نگتن درصدد اس��ت از 
طریق استفاده از كرد   ها در شرق سوریه یک منطقه 
شبه خودمختار یا شبه دولتی ایجاد كند. امریکایی    ها 
علناً می گویند هدف آنها مهار نفوذ ایران و محروم 
كردن دمشق از منابع اقتصادی است كه برای احیای 
سوریه كلیدی هس��تند. ولید معلم، وزیر خارجه 
سوریه روز گذشته در جریان دیدار با همتای عراقی 

خود گفت این برای دولت سوریه غیرممکن است كه 
منابع الزم برای بازسازی در كنترل نیروهای اشغالگر 

امریکایی بماند. 
   عراق خالف مسیر امریکا در سوریه

 اما مهم تر از بازگشایی گذرگاه مرزی نصیب سفر 
وزیر خارجه عراق به دمشق بود كه می تواند پیام های 
آش��کاری برای بازیگران منطق��ه ای و بین المللی 
به ویژه امریکایی    ها داش��ته باشد. ابراهیم جعفری 
در اولین س��فر پس از انتخاب عادل عبدالمهدی 
به عنوان نخست وزیر كش��ورش روز گذشته وارد 
پایتخت سوریه شد. وی با اش��اره به اینکه امنیت 
و ثبات را در این كش��ور »لمس« كرده تأكید كرد: 
»سوریه از نظر انسانی، سیاسی و اقتصادی همسایه 
عراق است و این همسایگی فقط از نظر جغرافیایی 

نیست و باید روابط با این كشور توسعه یابد.«
اما ش��اید مهم  ترین بخش حرف های وزیر خارجه 
عراق درباره مرزهای مشترک با سوریه بود. ابراهیم 
جعفری بسته شدن مرزهای دو كشور را »به خاطر 
شرایط استثنایی برخاس��ته از تروریسم « دانست و 
تأكید كرد »به زودی این گذرگاه   ها باز خواهد شد و 
هیچ توجیهی برای توقف این كار وجود ندارد.« تأكید 
بغداد بر بازگشایی مرزهای دو كشور در حالی است 

كه در حال حاضر مهم  ترین دلیل بسته بودن مرز   ها 
اس��تقرار نیروهای امریکایی در بعضی نقاط مرزی 
سوریه به ویژه در گذرگاه تنف است. این گذرگاه كه 
در مثلث مرزی عراق، س��وریه و اردن واقع است در 
مسیر مهم  ترین و اصلی    ترین گذرگاهی قرار گرفته 
كه بغداد را به دمشق و سپس بیروت وصل می كند. 
امریکا از دو سال پیش و پس از عقب نشینی داعش 
این گذرگاه را اشغال كرد. واشنگتن می گوید اگر این 
گذرگاه را تخلیه كند كریدوری كه ایران به دنبال آن 
اس��ت تحقق كامل خواهد یافت و تهران به صورت 
زمینی به بغداد، دمشق و بیروت دسترسی خواهد 
داشت. ناظران معتقدند پیشبرد این سیاست برای 
امریکا تا حدود خیلی زیادی بستگی به عراق خواهد 
داشت. گفته می شود دولت قبلی عراق نمی توانست یا 
نمی خواست با این سیاست امریکا مخالفت كند ولی 
اعزام ابراهیم جعفری دو هفته پس از انتخاب عادل 
عبدالمهدی به دمشق می تواند نشانه عزم بغداد برای 
احیای روابط با دمشق باشد. امریکایی   ها پیش از این 
برای پیشبرد سیاست خود با چالش جدی از جمله 
مخالفت جدی تركیه و چالش    ها جمعیتی )كردی 
– عربی( مواجه بود و با اضافه شدن عراق به سختی 
خواهند توانس��ت به اش��غالگری خود ادامه دهند. 
شارمین نروانی، تحلیلگر مسائل ژئوپلتیک منطقه 
از بیروت در صفحه توئیتر خود نوشت:  »وزیر خارجه 
عراق با اشتیاق از دمشق ستایش كرد از اینکه سوریه و 
عراق برای اولین بار در طول چند سال گذشته جهت 
بازگش��ایی مرز   ها وارد گفت وگو    می شوند. امریکا و 
اسرائیل تمام تالش خود را خواهند كرد تا مانع از این 

شوند اما آنها ناكام خواهند ماند.«
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هم  در جریان دیدار 
با وزیر خارجه عراق اعالم كرد كه شرایط منطقه ای 
و بین الملل��ی در قبال آنچه در س��وریه و عراق رخ 
می دهد به شکل مثبتی در حال تغییر است. اسد  
اظهار كرد: با وجود ش��رایط امنیتی كه س��وریه و 
عراق با آن مواجه بوده اند و همچنین به رغم تمامی 
تالش های خارجی برای جلوگیری از تحکیم روابط 
دوجانبه میان دو كشور، بغداد و دمشق همیشه با هم 
در زمینه های مختلف هماهنگ بوده و فهم مشتركی 

نسبت به رویدادهای منطقه و جهان داشته اند.
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نشانه های »ماستمالی« امریکایی پرونده خاشقجی
تماس ملك سلمان با رؤسای جمهور امریكا و تركیه، توافق برای تشكیل تیم مشترک
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   سازمان ملل: قحطی جان ۱۳ میلیون یمنی را تهدید می کند
لیزا گرانده، نماینده س��ازمان ملل در یمن گفته است كه ادامه جنگ در 
یمن می تواند به بد    ترین قحطی یک قرن گذشته در جهان تبدیل شود. 
سازمان ملل هشدار داده است كه كمبود غذا در یمن جان 13میلیون نفر را 
تهدید می كند. به گزارش بی بی سی، نماینده سازمان ملل گفت كه جامعه 
جهانی باید از آنچه در یمن می گذرد شرمسار باشد. سازمان ملل از ائتالف 
به رهبری عربستان خواسته تا حمله های هوایی خود را كه به گفته سازمان 
ملل وضعیت زندگی غیرنظامیان را بدتر می كند، متوقف كند. جنگ یمن 
سه سال پیش آغاز شد و دست كم 1۰ هزار كشته و میلیون     ها آواره برجای 
گذاشته است. بیشتر كشته شدگان غیرنظامی بوده اند. افزایش بهای مواد 
غذایی و افت ارزش واحد پول یمن در نتیجه جنگ، خانواده های بیشتری 

را در معرض ناامنی غذایی قرار داده است.
-------------------------------------------------------------

   تکذیب بمب گذاری انتحاری در سفارت ایران در آنکارا
در پی ادعای بمب گذاری انتحاری در سفارت ایران در آنکارا و تخلیه آن، 
بهرام قاسمی، س��خنگوی وزارت امور خارجه با تکذیب این خبر اظهار 
داش��ت:»چنین خبر و ادعایی كذب محض است و پرسنل سفارت ما در 
سالمت و امنیت كامل در محل كار خود حضور دارند  و مشغول كار روزانه 
خود هستند.« روزنامه »دیلی صباح « دیروز به نقل از منابع امنیتی اعالم 
كرد كه بعد از دریافت پیامی مبنی بر احتمال حمله یک بمب گذار انتحاری 
به سفارت ایران در آنکارا، این ساختمان تخلیه شده و سفیر ایران به مکانی 
امن منتقل شده است. بر این اساس، پلیس تركیه بعد از دریافت گزارش 
درباره ورود یک بمب گذار انتحاری به سفارت ایران، خیابان تهران در كنار 

این ساختمان را مسدود كرده و در حال تفتیش سفارتخانه است. 
-------------------------------------------------------------

   چین: کشتی های جنگی ما در ساحل کالیفرنیا نیستند
كای تیان كای، سفیر چین در امریکا ضمن انتقاد از حضور كشتی های 
امریکایی در نزدیکی جزایر مورد مناقشه دریای چین جنوبی گفت:»این طور 
نیست كه ناوهای جنگی چین وارد ساحل كالیفرنیا یا خلیج مکزیک شده 
باشند.«س��فیر چین در مصاحبه با ش��بکه »فاكس نیوز« درباره روابط 
پکن- واشنگتن، تصریح كرد:»درک اینکه در حال حاضر دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا به حرف كدام یک از مشاوران خود گوش می دهد، 
مشکل است.« دیپلمات چینی اظهارات و ادعاهای مقام های امریکایی 
درباره ماهیت »تهاجمی « اقدام اخیر كشتی چینی در نزدیکی صخره های 
مرجانی واقع در نزدیکی جزایری كه چین مدعی مالکیت بر آنها است را 
رد كرد. به گفته او، كشتی چینی در قلمرو سرزمینی این كشور در حال 
عملیات تدافعی بوده و اسم مکانی كه در آن بین با كشتی امریکایی تقابل 

شده هم نشان می دهد كه كدام طرف به اقدام تهاجمی دست زده بود. 
-------------------------------------------------------------

   ترامپ: پایتخت امریکا مکانی فاسد است
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا كه در مبارزات انتخاباتی سال 2۰16 بار    ها 
به حامیانش گفته بود بعد از پیروزی در انتخابات، ریشه فساد را در كاخ سفید 
و واشنگتن دی سی می خشکاند، حاال بعد از حدود دو سال ریاست جمهوری 
گفته كه سیاس��ت در امریکا پر از دروغ و فریبکاری و پایتخت این كشور 
»مکانی فاسد« است. ترامپ در مصاحبه با »سی بی اس نیوز« گفت:»قباًل 
همیشه عادت داشتم بگویم كه سرسخت     ترین آدم ها، افراد شاغل در امالک 
و مستغالت منهتن هستند اما حاال می گویم كه آنها كودكانی بیش نیستند 
و سیاستمداران سرسخت     ترین هستند.« ترامپ گفت:»من به همه افراد در 
كاخ سفید اعتماد ندارم. من بچه نیستم. ریاست جمهوری شغل سختی 
است، واشنگتن دی سی مکانی فاسد است، حمالتی كه به شما می كنند، 
بدگویی     هایی كه می شود، حرف     هایی كه پشت سر شما می زنند و همه این 

كار    ها هست البته باید بگویم كه من در اینجا راحت هستم.«

 تأیید دریافت یادداشت خروج واشنگتن 
از اعالمیه 1334 از طرف وزارت خارجه

ایران از شر »مودت امریکایی« خالص شد
بار دیگر دروغ بودن ادعای دوس�تی امریکا با م�ردم ایران اثبات 
ش�د. امری�کا از پیم�ان مودت که دو س�ال پ�س از کودت�ای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ با ایران امضا کرده بود،  خارج ش�د؛ واکنش�ی که در 
برابر رأی اخی�ر دادگاه الهه در بح�ث خروج یکجانب�ه امریکا از 
توافق هس�ته ای صادر ش�ده بود و امری�کا را محکوم ک�رده بود. 
بهرام قاسمی، س��خنگوی وزارت امور خارجه دیروز گفت كه نامه اعالم 
خروج امریکا از » پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق كنس��ولی بین 
دولت شاهنشاهی ایران و دول متحده امریکا « را دریافت كردیم.  ایاالت 
متحده امریکا كمت��ر از دو هفته پیش اعالم كرده بود ك��ه از این پیمان 
كه ایران بر اس��اس آن از ایاالت متحده به دیوان بین المللی دادگستری 
شکایت كرده، خارج می شود.  مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در زمان 
اعالم تصمیم كشورش برای خروج از این پیمان گفته بود كه این اقدام با 
تأخیر 39 ساله انجام می شود، 39سالی كه البته امریکایی ها در طول آن 
از هیچ اقدامی برای لطمه زدن به ایران اجتناب نکردند.  ساعاتی پیش از 
اعالم امریکا برای خروج از پیمان مودت، دیوان بین المللی دادگس��تری 
در حکم مقدماتی خود در پرونده شکایت ایران از امریکا، ضمن پذیرفتن 
بررسی این پرونده، خواهان رفع موانع صدور اقالم بشردوستانه مانند دارو 
و تجهیزات پزشکی به ایران از سوی امریکا شده بود. محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران، در واكنش به تصمیم امریکا برای خروج از پیمان مودت، 
حکومت امریکا را » رژیم قانون شکن « خواند.  ایران و امریکا پس از انقالب 
بهمن 135۷ چند بار بر اساس پیمان مودت از یکدیگر به دیوان بین المللی 
دادگستری شکایت كردند كه یکی از این شکایت   ها هفته گذشته در دادگاه 
الهه با حضور نمایندگان ایران و امریکا برگزار شد. این جلسه مربوط به 
بررسی شکایت ایران از امریکا به دلیل مصادره نزدیک به 2 میلیارد دالر از 
دارایی های بانک مركزی جمهوری اسالمی بود.  این پیمان مبنای روابط 
دوستانه بین ایران و امریکا در سال های پیش از انقالب اسالمی بود اما بعد 
از انقالب، روابط دو كشور پس از تصرف س��فارت امریکا و گروگانگیری 
دیپلمات های امریکایی قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نشده است.  
این پیمان تنها توافق دوجانبه میان ایران و امریکا بود كه بعد از قطع رابطه 

دو كشور در حدود چهار دهه پیش هنوز به جا مانده بود. 
   اعتراف اشتون به بدعهدی غرب

 كا   ترین اشتون كه در سال های 2۰۰9 تا 2۰14 مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا بود، در گفت وگو با كارن وان هیپل، مقام پیشین وزارت امور 
خارجه انگلیس و مدیر اندیشکده روسی، در پاسخ به سؤالی درباره تجربه اش 
از مذاكرات هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی اظهار داشت: مذاكرات 
بسیار سخت و ش��دید بود. شش كش��ور مذاكره می كردند. من ابتدا این 
مذاكرات را زمانی كه )محمود( احمدی نژاد، رئیس جمهور بود شروع كردم 
كه روندی كامالً متفاوت بود. آن زمان برای برگزاری جلسات در سرتاسر دنیا 
سرگردان بودیم، اما در دوره حسن روحانی، جلسات ما در ژنو و وین برگزار    
می شد كه بسیار راحت تر شد، بنابراین توانستیم تمركز خود را روی حل 
موضوعات بگذاریم.  اشتون افزود: توافق اولیه در نوامبر سال 2۰13 در ژنو از 
طریق مذاكرات بسیار شدید و سخت طی چندین دوره حاصل شد كه یک 
پیشرفت قابل توجه بود. خاطرم می آید در آن دوران اصالً نمی خوابیدم و در 
نهایت ساعت 5 صبح توافق را علنی كردیم.  اشتون در ادامه ابراز تأسف كرد 
كه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به عالوه آلمان، پس از دستیابی 
به توافق هسته ای ایران هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است.  وی  در پاسخ به 
سؤالی درباره آینده برجام گفت: این توافق مبتنی بر پایبندی تمام طرف    ها به 
آن است. ایرانی    ها به طور صد درصد به تعهدات شان در توافق عمل می كنند. 
این خود از اهمیت زیادی برخوردار است چراكه در بسیاری از توافق    ها شاهد 
پایبندی صددرصدی نیستیم.  اشتون بیان كرد: اكنون با شرایطی مواجهیم 
كه مهم  ترین طرف  این توافق تصمیم گرفته كه از آن خارج شود و كار را 
برای دیگران، برای ادامه توافق دشوار كرده است. تأثیرات این اقدام نیز حائز 
اهمیت است، نه تنها برای توافق بلکه برای سال    هایی كه روی توافق كار 
شد و همکاری اتفاق افتاد. وقتی شما نیاز دارید كه دیگران با شما همکاری 
كنند باید بدانند كه این، به چیزی منتج خواهد شد كه باید به آن پایبند 
بمانید.  وی خاطرنشان كرد: بنابراین، من نه تنها نگران این توافق هستم، 
بلکه نگرانم چگونه می توانیم اقدامات دیپلماتیک و فعالیت های مشترک 
خود را در آینده گسترش دهیم.  این مقام ارشد اروپایی اظهار داشت: یکی از 
اصلی    ترین استدالل    هایی كه در مخالفت با توافق مطرح    می شد این بود كه 
چرا تنها به موضوع هسته ای محدود شده است. دلیلش این بود كه سازمان 
ملل این مسئولیت را به این گروه خاص از كشور   ها محول كرد كه به این 
موضوع رسیدگی كنند و من امیدوار بودم كه به توافق دست یابیم؛ توافقی 
كه بر مبنای آن، سایر مسائل مورد نگرانی نیز حل  شود. اما ما هرگز رو به  جلو 

حركت نکردیم و این مایه شرمساری است.

 كیم جونگ اون: 
اول اعالمیه پایان جنگ، بعد گام های هسته ای

پیونگ یانگ لیست هسته ای به امریکا نمی دهد
رهبر كره شمالی در مالقات هفته قبل خود با وزیر خارجه امریكا، 
از ارائه فهرست تأسیسات هسته ای كشورش به او خودداری كرده 
و امضای »اعالمیه پایان جنگ دو كره « را پیش شرط اعتماد سازی 

هسته ای خوانده است. 
به گزارش »جوان«، روزنامه یومیوری ش��یمبون دی��روز فاش كرد كه 
كیم جونگ در مالقات مایک پمپئو به او گفته كه پیش ش��رط هرگونه 
اعتماد سازی هسته ای كشورش ، ایجاد اعتماد متقابل است، اعتمادی كه 
به گفته اون گام اول آن، امضای یک اعالمیه پایان جنگ در شبه جزیره 
كره است. دو كره بعد از جنگ 1953 در حالت ترک مخاصمه با یکدیگر 
هستند ولی بیانیه ای درباره پایان جنگ امضا نشده است.   ظاهراً پمپئو در 
مالقات هفته قبل كه سومین مالقات او با كیم جونگ اون بود، از او خواسته 
كه پیونگ یانگ دست كم بایستی فهرستی جزئی درباره سایت های اتمی 
خود ارائه كند كه پاسخ شنیده اس��ت: » هنوز اعتمادی بین واشنگتن و 
پیونگ یانگ وجود ندارد و لیست تأسیسات اتمی كره شمالی قبل از امضای 

اعالمیه مربوط به پایان جنگ دو كره ارائه نمی شود.«  
اون می گوید: » در نبود روابط قابل اعتماد میان دو طرف حتی اگر لیست 
تأسیسات اتمی مان را هم بدهیم امریکا هرگز این لیست را باور نکرده و در 
صحت آن شک خواهد كرد.«رهبر كره شمالی می گوید:» احتماالً امریکا 
بار دیگر درخواست ارائه اطالعات از ما می كند و در این صورت اختالف 
ایجاد خواهد ش��د.« رئیس جمهور كره جنوبی هم ك��ه از تنش زدایی با 
كره شمالی حمایت می كند، تأیید كرده كه رهبر كره شمالی برای اینکه 
در مسیر غیرهسته ای شدن گام بردارد، نیاز به اعتماد سازی دارد. »مون 
جائه این« در گفت وگو با روزنامه فرانسوی لوفیگارو كه دیروز منتشر شد، 
گفته كه كیم فردی مؤدب، صادق و آرام است و از ادامه بی اعتمادی جامعه 
بین الملل احساس سرخوردگی می كند. االن زمان آن فرا رسیده كه به 
تالش های كیم پاسخ دهیم. ما باید به او اطمینان دهیم كه تصمیمش 
درخصوص خلع سالح اتمی درست بوده و باید او را در رسیدن به آرزویش 
برای یک صلح پایدار و مطمئن همراهی كنیم. او گفته كه سال جاری به 
طور مفصل ، برای ساعت    ها با كیم صحبت و این صحبت    ها او را  متقاعد 
كرده كه كیم تصمیمی جدی برای كنار گذاشتن تسلیحات اتمی اش اتخاذ 
كرده است.  رئیس جمهور كره جنوبی معتقد است كه امضای بیانیه »اعالم 
پایان جنگ كره می تواند آغازی برای ایجاد صلح باش��د« و تاكید كرده 
است:  »من از امریکا می خواهم تا برای تضمین امنیت صلح اقدامات معتبر 
و قابل اطمینانی اتخاذ كند. ما همچنین در آینده می توانیم درباره كاهش 

تحریم    ها براساس پیشرفت خلع سالح اتمی صحبت كنیم.«
 »مون جائه این« رئیس جمهور چپ كره جنوبی كه در سئول او را »چپ 
لیبرال « می شناسند، به طور جدی از صلح با همسایه شمالی و اعالمیه 
متاركه جنگ بین دو كره حمایت می كند. او هفتم اردیبهشت ماه اعالمیه 
مشتركی را در روستای » پانمونجوم « با همتای جنوبی خود امضا كرد كه 
در برگیرنده تحقق صلح دائمی و پایدار در ش��به جزیره كره و پاكسازی 
این منطقه از سالح هسته ای است. امریکا هنوز درباره اینکه حاضر است 
بخشی از اعالمیه پایان جنگ بین دو كره باشد یا نه، موضع گیری رسمی 
نکرده ، اعالمیه ای كه نه تنها مس��تلزم تضمین امنیتی به پیونگ یانگ 
بلکه نیازمند بازنگری در حضور 28هزار و 5۰۰ نظامی خود است كه از 
سال 1953 در كره جنوبی مستقر هستند. تد یوهو، عضو جمهوریخواه 
مجلس نمایندگان امریکا در مصاحبه با واشنگتن اگزماینر گفته كه صدور 
اعالمیه ای برای پایان دادن به جنگ دو كره، باید آخرین موردی باشد كه 
ما از آن كوتاه می آییم. این جمهوریخواه امریکایی معتقد است: » اگر قرار 
باشد چنین كاری انجام دهیم، استدالل كره شمالی و چین این می شود 
كه دیگر شاهد درگیری بیشتر در آنجا نخواهیم بود و بنابراین دیگر نیازی 
به حضور نیروهای امریکایی در این شبه جزیره احساس نمی شود. پس از 

آن، روی ما فشار آورده می شود كه آنها را خارج كنیم.«

 اولتیماتوم صهیونیست    ها به حماس
 برای حصول آتش بس 

كابینه امنیتی رژیم صهیونیس�تی پس از جلسه ای چهار ساعته، 
ب�دون تصمیم گیری درب�اره واكنش ب�ه تظاهرات غزه، ت�ا پایان 
هفته )یك    ش�نبه آینده( برای حصول تواف�ق آتش بس با حماس 
از طریق میانجیگ�ری مقامات مصری و س�ازمان ملل فرصت داد. 
نشریه »یدیعوت آحرونوت« با اشاره به تصمیم شامگاه یک    شنبه كابینه 
امنیتی اسرائیل نوش��ت: این كابینه در حالی به  جای اقدام خشونت بار 
همه جانبه علیه غ��زه، تصمیم به صب��ر را انتخاب كرد ك��ه پیش از آن 
نخس��ت وزیر و وزیر جنگ درباره واكنش كوبنده به حماس و گروه های 
مقاومت فلس��طینی هش��دار داده بودند.  مقامات دولت��ی كابینه رژیم 
صهیونیستی با اشاره به مخالفت مقامات نظامی با عملیات نظامی بزرگ 
در غزه، می گویند: »شانس دس��تیابی به آرامش، بیشتر از احتمال وقوع 
تنش زایی و درگیری است. البته این امر بستگی زیادی به حماس دارد.« 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در ابتدای جلسه 
هفتگی با ابراز نارضایی شدید از تظاهرات بازگشت در مرز غزه، حماس را 
تهدید كرد: »ما به واكنشی از نوع رفتاری كه ضربات بسیار قوی را تضمین 
می كند، بسیار نزدیک هستیم.  حماس پیام را نفهمید. اگر راهپیمایی     ها 

متوقف نشود، پاسخ به شکلی دردناک داده خواهد شد.«
»آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی نی��ز در مصاحبه با 
یدیعوت آحرونوت گفت: »برای توقف تظاهرات در مرز غزه تمامی راه     ها 
را امتحان كردیم، اوضاع به مرحله غیرقابل تحملی رسیده است، با ادامه 
ارس��ال بالن های آتش زا به مرحله ای رسیده ام كه باید ضربه ای سخت به 
حماس وارد كنیم.« »راهپیمایی  بازگش��ت« كه اشاره به »حق بازگشت 
صد    ها هزار آواره فلسطینی به سرزمین فلسطین دارد« از 3۰ مارس 2۰18 
)1۰فروردین 139۷( در راستای تأكید بر همین حق و همچنین در اعتراض 
به محاصره كامل غزه و نیز انتقال سفارت امریکا به قدس، آغاز شده و هر 
هفته در مرز شرقی غزه با فلسطین اشغالی برگزار می شود.  بادبادک های 
آتش زای فلسطینی     ها در طول برگزاری راهپیمایی های بازگشت در ماه 
آوریل، می  و ژوئن 2۰18، مشکالت جدی برای رژیم صهیونیستی ایجاد 
كرده زیرا مقابله با آن برخالف سادگی اش، آسان نیست. وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی تخمین زده است كه طی سه ماه اخیر، تاكنون حدود هزار و 
۷۰۰ بادبادک و بالن آتش زا از نوار غزه به پرواز درآمده است كه حدود ۷۰۰ 
عدد آن را ارتش صهیونیستی ساقط كرده است.  همچنین وزارت جنگ 
این رژیم می گوید كه حداقل هزار عدد ای��ن بادبادک     ها با فرود در مزارع 
صهیونیست ها، حداقل به طور مجموع بیش از 28كیلومتر مربع را به آتش  
كشیده است. مقامات رژیم صهیونیستی تخمین زده اند كه آتش سوزِی 
اراضی و مزارع شهرک نشینان مجاور نوار غزه ناشی از بادبادک های آتش زا، 

بیش از 5 میلیون دالر به آنها خسارت وارد كرده است.


