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ترزا می:

ممکن است
بریتانیا به طور
کامل از اتحادیه
اروپا خارج نشود

»

»

ایرج مسجدی:

»

سفر روحانی به
عراق یک نقطه
عطف است

فارس :سفیر تهران در بغداد در حاشیه مراسمی به مناسبت سالگرد شهادت آیتاهلل سید محمدباقر حکیم
تأکید کرد :سفر رئیس جمهوری اس�لامی ایران به بغداد نقطه عطفی در روابط  ۲کش��ور خواهد بود و تهران در
زمینه صادرات به عراق ،باالتر از چین و ترکیه قرار دارد .ایرج مسجدی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق در
جمع خبرنگاران تأکید کرد که خرسند است از اینکه برای سفر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران به عراق
آماده میشود .مسجدی با بیان اینکه روحانی به همراه یک هیأت اقتصادی و سیاسی برای یک سفر سه روزه عازم
عراق خواهد شد ،گفت که مباحث مختلفی را با مسئوالن و مقامات عراقی خواهند داشت .در ادامه سفیر تهران در
یهای وسیعی بین تهران و بغداد وجود دارد ،ولی تقویت این همکاریها محور این سفر
بغداد اعالم کرد که همکار 
خواهد بود.

افزایش تنشهای آمریکا و کره شمالی پیرامون توافق خلع سالح هستهای

خبر

هشدار چین به آمریکا درخصوص
دخالت در ونزوئال

ف�ارس :وزی��ر ام��ور خارجه چی��ن درخص��وص وضع
تحریمه��ای جدید آمریکا علی��ه ونزوئال و دخال��ت در امور
داخلی این کش��ور ،ب��ه واش��نگتن هش��دار داد و گفت در
تاریخ درسهای روش��نی در مورد دنبال کردن مس��یرهای
فاجعهآمی��ز وجود دارد .به نوش��ته خبرگ��زاری «رویترز»،
«وانگ یی» وزیر ام��ور خارجه چی��ن ،در کنفرانس خبری
ساالنه در حاش��یه نشس��ت پارلمان چین ،در پاسخ به این
سوال که آیا چین همچنان مادورو را به رسمیت میشناسد
یا با مخالفان دولت در ارتباطی برقرار کرده است ،تأکید کرد
باید به حق حاکمیت و استقالل کشورهای آمریکای التین
احترام گذاش��ت .وی افزود« :امور داخلی هر کش��وری باید
توس��ط مردم همان کش��ور مورد تصمیمگیری قرار بگیرد.
دخالت خارج��ی و وضع تحریمه��ا تنها وضعی��ت تنش را
تش��دید میکند و به به قانون جنگل اجازه میدهد بار دیگر
خش��ونت به راه بیندازد» .وانگ یی خطاب به کش��ورهای
غربی هشدار داد« :به قدر کافی در تاریخ چنین درسهایی
درسهایی وجود دارد و همان مسیر قدیمی فاجعهبار نباید
دوباره دنبال شود».

کردهای سوریه خواهان استقرار
نیروهای بینالمللی در شمال سوریه

ایس�نا :فوزه یوسف ،رئیس مش��ترک هیأت اجرایی در
منطقه «فدرالی شمال سوریه» تصریح کرد که مقامات کرد
این ایده را در مذاکرات با مسئوالن آمریکایی مطرح کردند.
وی تاکی��د کرد :نیاز مبرم��ی به تالشهای مش��ترک علیه
اعضای گروه تروریستی داعش در ش��رق سوریه وجود دارد
هر چند که این گروه در آستانه نابودی است .هدف از مطرح
کردن پیش��نهاد اس��تقرار نیروهای چند ملیت��ی در مرزها
تقابل با خواس��ته ترکیه درخصوص ایج��اد «منطقه امن»
تحت کنترل این کشور اس��ت .گروههای اصلی کرد سوریه
مخالفت قاطع خود را با این مس��ئله اعالم کردهاند زیرا آنها
از احتمال عملیات نظامی آنکارا علیه این منطقه بیم دارند.
مقامات کرد که ش��ریک اصلی آمریکا در سوریه هستند به
ترسیم اس��تراتژی خود برای حمایت از منطقهشان در برابر
ترکیه سرعت بخش��یدهاند .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا در ماه دسامبر از تصمیمش مبنی بر خروج نیروهای
آمریکایی از خاک سوریه خبر داد .فوزه تصریح کرد :مقامات
کردی با ای��ده ایجاد منطق��ه امن مخالف هس��تند چرا که
شهرها و شهرکهای واقع در مرزها محاصره خواهند شد.

شکایت پاکستان از خلبانان هندی
به دلیل بمباران جنگلها

ایرنا :س��ازمان جنگله��ا و فضای س��بز پاکس��تان از
خلبانان نی��روی هوایی هند از جمل��ه «ابیناندان وارتامان»
به دلیل بمب��اران مناطق جنگلی وناب��ودی چندین درخت
در منطقه باالکوت به س��ازمان ملل ش��کایت کرد .سازمان
جنگلها و فضای سبز پاکستان در شکایت خود اعالم کرده
اس��ت که خلبانان هندی پس از فروریختن بمبهای خود
در جنگلهای باالکوت کشمیر به  19درخت خسارت وارد
کردند .پاکس��تان همچنین قصد دارد از دهل��ی نو به دلیل
آنچه ترویج «تروریسم زیس��ت محیطی» خواند به سازمان
ملل شکایت کند .مالک امین اس�لام وزیر تغییر آب و هوای
پاکس��تان گفت :جنگندههای هندی بمبه��ای خود را در
یک منطقه محافظت شده رها کرده اند و دولت پاکستان در
حال تخمین خس��ارت وارده به این منطقه است .وی با بیان
اینکه اتفاقی که در باالکوت افتاده،تروریسم زیستمحیطی
اس��ت افزود در حمل��ه جنگندههای هند آس��یب جدی به
محیط زیس��ت وارد شده است .رس��انههای پاکستان پیش
از این ادعای مقامات هندی در خصوص کش��ته شدن 200
تا  300نفر در حمله جنگندههای هن��دی به باالکوت را رد
کرده بودند.

اصالح زیرساختهای آمریکا؛
استراتژی بایدن برای مبارزه با ترامپ

ایلنا« :جو بایدن» معاون رئیسجمهوری پیشین ایاالت
متحده ،با مش��اوران خود مرتب��ا دیدار کرده تا اس��تراتژی
درس��تی را برای مبارزه با «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
آمریکا ،در انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال آینده در این
کش��ور پیش بگیرد؛ یکی از این اس��تراتژیها ،بسته اصالح
زیرساختی اس��ت که وی بناست در س��ال  ۲۰۲۰روی آن
متمرکز شود .شبکه سیانبیسی گزارش داد که اصالحات
زیرس��اختی بایدن چالشی است در برابر ش��عار «عظمت را
به آمریکا بازگردان» .ترام��پ در کارزار انتخاباتی خود وعده
کرده بود تا جادهه��ا ،پلها و تونلهای آمریکا را بازس��ازی
کند ،با این حال برنامه ی��ک تریلیون دالری دولت وی برای
بهبود زیرس��اختها تاکنون با شکس��ت مواجه شده است.
ش��ماری از همپیمان��ان بایدن ب��ه او توصیه کردن��د که در
صورت ورود ب��ه کارزار اولیه دموکراتها بای��د این قضیه را
به مسئلهای شخصی برای رایدهندگان بدل کند .به گفته
افرادی که در جریان این گفتگو قرار داش��تند ،بایدن از این
ایده اس��تقبال کرده و تصمیم گرفته آن را ب��دل به یکی از
موضوعهای کارزار انتخاباتیاش کند.

دبیر دیپلماسی :آرمان سلیمی
Diplomacy@Roozannews.ir

ایلنا« :ترزامی» نخس��ت وزیر انگلیس همزمان که در آخرین لحظات برای جلب نظر بروکسل و به تبع آن
تقویت موضع خود در پارلمان در روز سهش��نبه آینده تالش میکند ،به نمایندگان مخالف هشدار داد که آنها
روز سهشنبه با گزینه سختی در زمینه تایید یا عدم تایید برگزیت روبهرو هستند .وی طی سخنرانی در جریان
سفر به ش��رق انگلیس خطاب به نمایندگان پارلمان گفت« :اگر از برگزیت حمایت کنید ،از اتحادیه اروپا خارج
میشویم و اگر با آن مخالفت کنید ،هیچ کس نمیداند که چه پیش خواهد آمد .ممکن است این اتحادیه را برای
طوالنی مدت ترک نکنیم و ممکن اس��ت بدون توافق آن را ترک کنیم .این احتمال ه��م وجود دارد که به طور
کامل از این اتحادیه خارج نش��ویم» .میافزود« :رهبران اروپا از نگرانی خود برای اتمام وقت ،سخن میگویند؛
پیام من به آنان این است :اکنون زمان عمل است».
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ترامپ و اون در آستانه بازگشت به جدالهای موشکی

گ�روه دیپلماس�ی :با گذش��ت
کمتر از یک سال ،مذاکرات خلع سالح
هس��تهای ش��بهجزیره کره که با ابداع
دونالد ترامپ ،رئی��س جمهور آمریکا و
کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی آغاز
شده بود و بعد از دومین دیدار سران دو
کشور در ش��هر هانوی ،پایتخت کشور
ویتنام ،بینتیجه ماند ،به نظر میرسد
ترامپ و اون طی چند ماه آینده مجددا
به رویه دش��منی و تنشه��ای لفظی
تهدیدآمی��ز علیه یکدیگر ب��از خواهند
گشت.
متعاقب شکس��ت مذاکرات کیم و
ترام��پ در روزه��ای  ۲۸-۲۷فوریه که
نیم��هکاره و بدون نتیج�� ه پایان یافت،
گزارشه��ا حاک��ی از آن هس��تند که
کرهش��مالی در حال بازسازی بخشی از
یک پایگاه پرتاب موشک است .متعاقب
اع�لام این اخب��ار ،دو فرضیه اساس��ی
مطرح شده اس��ت .یکی اینکه پیونگ
یانگ برای ابراز ناخشنودی از نیمهکاره
ماندن نشست اون با ترامپ ،قصد دارد
در قالب هش��دارهایی ظاهری ،آمریکا
را وادار به نرمش در مواضع و بازگش��ت
س��ریع به رون��د مذاکره کن��د .فرضیه
دوم نیز این اس��ت که در ص��ورت اراده
جدی کره ش��مالی ب��رای انجام مجدد
آزمایش موش��کی ،در آین��ده نزدیک
ش��اهد بازگش��ت وضعیت ب��ه دوران
گذشته یا حتی بدتر از آن خواهیم بود.
در هر صورت ،رون��د فعالیتهای اخیر
کره ش��مالی در پایگاههای موشکی و
هستهای نشانگر آن اس��ت که ترامپ و
اون فاصله زیادی با بازگش��ت به دوران
موش��کپرانیها و تحقیره��ای لفظی
علیه یکدیگر ندارند.
ام�کان آزمای�ش و پرت�اب
جدید موشک توسط کره شمالی
بع��د از ادع��ای اخی��ر مقامه��ای
اطالعاتی کره جنوبی درباره بازس��ازی
یک سایت موشکی کره ش��مالی حاال
رسانههای آمریکایی هم مدعی شدهاند
که تصاوی��ر ماه��وارهای از ت��دارک و
آمادگ��ی پیون��گ یانگ ب��رای پرتاب
ماه��واره یا ش��لیک موش��ک در آینده
نزدی��ک حکای��ت دارد .آژانسه��ای
اطالعاتی ک��ره جنوبی روز سهش��نبه
اعالم کردند شواهدی هست که نشان
میدهد کره ش��مالی احتماال در حال
بازسازی یک س��ایت موشکی است که
پیشتر به آمریکا وع��ده داده بود آن را
تخریب میکند.
خبرگ��زاری «یونهاپ» ب��ه نقل از
نمایندگان پارلمان ک��ره جنوبی که در
جلسه توجیهی با آژانس ملی اطالعات
این کشور شرکت داشتهاند ،نوشته که
کره شمالی در حال بازس��ازی سقف و
تعویض یک در در مرکز پرتاب موشک

»

رون�د فعالیته�ای اخی�ر ک�ره ش�مالی در پایگاهه�ای موش�کی و
هس�تهای نش�انگر آن اس�ت ک�ه ترام�پ و اون فاصل�ه زی�ادی با بازگش�ت
ب�ه دوران موش�کپرانیها و تحقیره�ای لفظ�ی علی�ه یکدیگ�ر ندارن�د.

«تونگچانگ-ری» اس��ت .حاال ش��بکه
«س��یانان» گزارش��ی منتش��ر کرده
که در آن به تصاویر ماهوارهای ش��رکت
«دیجیتال گالب» اس��تناد شده است.
طبق گ��زارش ای��ن رس��انه آمریکایی،
«تصاوی��ر ماه��وارهای نش��ان میدهد
که احتماال کره ش��مالی در حال آماده
ش��دن ب��رای ش��لیک یک موش��ک یا
پرتاب ماهواره به فض��ا در آینده نزدیک
اس��ت» .تصاویر استنادی س��یانان،
تصاویر شرکت «دیجیتال گالب» نشان
میدهد ک��ه فعالیتها در تاسیس��ات
«سانومدونگ» واقع در حومه پایتخت
کره ش��مالی تشدید ش��ده است .طبق
ادعای رسانههای آمریکایی ،کره شمالی
قبال برخی از موشکهای بالستیک بین
قارهای و موشکهای ماهوارهبر خود را به
این تاسیسات منتقل و جمع آوری کرده
بود« .جفری لوئیز» مدی��ر «پروژه عدم
گسترش (سالح اتمی) ش��رق آسیا در
بنیاد مطالعات بینالمللی میدلبوری»
به س��یانان گفت« :ما در تاسیس��ات
س��انومدونگ تح��رکات تجیهزاتی را
شاهد هستیم .به نظر من ،شواهد حاکی
از پرتاب ماهواره است» .شبکه سیانان
همچنین از رجوع این رس��انه به وزارت
خارج��ه آمریکا ب��رای اظهارنظر درباره
احتمال پرتاب موشک یا ماهواره به فضا
توس��ط کره ش��مالی خبر داد و نوشت:
«وزارت خارجه آمری��کا از اظهارنظر در
این باره خودداری کرده است».
هشدار کره ش�مالی نسبت
به رزمایش مش�ترک واش�نگتن و
سئول
در س��طحی دیگ��ر ،کره ش��مالی
ضمن تقبیح رزمایش مشترک نظامی
آمریکا و کره جنوبی اعالم کرد برگزاری
رزمایشهای مش��ترک توافقنامههای

سال گذشته سه کشور را نقض میکند.
به گ��زارش ایرن��ا خبرگزاری رس��می
ک��ره ش��مالی روز جمع��ه اع�لام کرد
برگزاری این رزمایش ها ،نقض آش��کار
و خش��ونتآمیز اعالمیههای مشترک
و بیانیههایی اس��ت که کره ش��مالی با
ایاالت متحده و کره جنوبی توافق کرده
اس��ت .این گزارش میافزاید :برگزاری
این رزمایشها همچنین نشان دهنده
یک چال��ش بزرگ پی��ش روی اهداف
و آرزوه��ای مردم دو ک��ره و همچنین
جامعه بین المللی ب��رای تحقق صلح و
ثبات در شبه جزیره کره است.
رزمایش مش��ترک آمری��کا و کره
جنوبی با نام «دون��گ مانگ» یا ائتالف
از روز دوشنبه  4مارس آغاز شده است
و ت��ا روز  12مارس ( 23اس��فند) ادامه
خواهد یاف��ت «افزایش آمادگی نظامی
همه جانبه علیه تهدیدهای احتمالی»
هدف برگزاری این رزمایش عنوان شده
اس��ت .پیش از این مقامات دو کش��ور
آمریکا و کره جنوب��ی اعالم کرده بودند
که رزمایشهای مشترک بهاره امسال
را با هدف تحقق صلح در ش��به جزیره
لغو کرده اند .وزرای کره جنوبی و آمریکا
اعالم کرده بودند مانورهای مش��ترک
' 'Key Resolveو ''Foal eagle
بی��ن ارتشهای دو کش��ور را به تعویق
میاندازن��د و ب��ه ج��ای آن ،تمرینات
جابهجای��ی واحده��ای کوچکت��ر از
گردان برگزار میکنند.
اظه�ار نگرانی پیونگ یانگ
از رفتار ترامپ
در یک��ی از مهمتری��ن پیامه��ای
پیونگ یانگ به آمریکا ،ش��اهد هستیم
ک��ه روزنام��ه حزب حاک��م با انتش��ار
یادداشتی نسبت به رفتار و کنش ترامپ
در هانوی بسیار ناخرسند است .این امر

نشانگر آن اس��ت که تالشهای جدید
اون برای راهاندازی مجدد س��ایتهای
موشکی و احتماال هس��تهای ،به دلیل
ناامی��د ش��دن از دونالد ترامپ اس��ت.
در همی��ن زمین��ه ،روزنام��ه رودونگ
س��ینمون ،با اش��اره به اینک��ه نباید به
آمریکا امیدوار بود نوشت :ملت و کشور
کره شمالی پس از شکس��ت مذاکرات
ویتنام ،دیگ��ر امیدی ب��ه آمریکا برای
لغو تحریمها ندارد و از این پس راه خود
اتکایی را دنبال میکند.به گزارش ایرنا
این روزنامه دیروز -شنبه -نوشت :ملت
کره ش��مالی دیگر نمیتواند به آمریکا
اعتماد کند با شکس��ت مذاکرات سران
در هانوی امیدها بر باد رفت.
ای��ن نش��ریه مینویس��د ک��ه این
شکس��ت و خ��ودداری آمری��کا از لغو
تحریمها موید آن است که راه اقتدار و
شکوفایی و موفقیت با اتکا به نیروهای
خارجی بهدس��ت نمیآید و وابستگی
ب��ه آنها ج��ز تخریب کش��ور نتیجهای
نخواهد داش��ت .روزنامه افزوده است:
وقتی امپریالیس��م به دنبال چیرگی بر
کشور است ،دیگر نمیتوان با آن معامله
کرد کره ش��مالی باید برای موفقیت و
دس��تیابی به اس��تقالل ملی در مقابل
امپریالیس��م و زورگوییها بایستد و به
خود اتکا کن��د .آمری��کا میگوید :کره
شمالی در مذاکرات ویتنام خواستار لغو
همه تحریمها شده بود اما پیونگ یانگ
این گفته را تکذیب کرده و آورده است
که تنها خواس��ته بودیم در برابر توقف
راکتور هس��تهای یانگ بیون ،پارهای از
تحریمها لغو شود.
ترام�پ مای�وس و توس�ل
ِ
بولتون به زبان تهدید
شه��ای اخیر
در واکنش ب��ه گزار 
و اقدامات کش��ور کره ش��مالی ،دونالد

ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا چهارشنبه
با بیان اینکه کماکان رابطه خوبی با رهبر
کره شمالی دارد گفته اگر این کشور بار
دیگ��ر آزمایشه��ای تس��لیحاتی را از
س��ر بگیرد ،ناامید خواهد شد .عالوه بر
ترامپ ،به نوشته خبرگزاری «رویترز»،
جان بولتون تاکید میکن��د که پس از
نشس��ت دوجانبه «کی��م جونگ اون»
رهبر کرهش��مالی و «دونال��د ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا ،واشنگتن به دنبال
این اس��ت که ببیند آیا «پیونگیانگ»
متعهد به لغو «برنامه س�لاحهای اتمی
و هر آنچه که با آن مرتبط اس��ت» بوده
یا خی��ر .او اضاف��ه میکند« :اگ��ر آنها
تمایلی به ای��ن کار ندارند ،فکر میکنم
[موضع] رئیسجمهور ترامپ بس��یار
روشن بود ...آنها از تحریمهای اقتصادی
خردکنندهای که بر آنها اعمال کردهایم
خالص نمیشوند و درواقع آن تحریمها
را افزایش خواهیم داد».
ت�داوم امیدهای س�ئول به
امضای توافق صلح در دو کره
در ش��رایطی که امیده��ا به تحقق
صلح در ش��به جزیره کره و خلع سالح
هس��تهای پیونگ یانگ به ش��دت در
حال کاهش است ،کش��ور کره جنوبی
همچنان تمام توان خود را برای تحقق
این رخ��داد تاریخی ب��ه کار میگیرد.
در همی��ن زمین��ه ،رئی��س جمهوری
کره جنوب��ی قص��د دارد با ب��ه چالش
کش��یدن تحریمهای یکجانبه آمریکا
علیه کره ش��مالی ،بار دیگ��ر مجتمع
صنعتی تعطیل ش��ده با کره ش��مالی
را فع��ال کند.ب��ه گ��زارش خبرگزاری
یونهاپ کره جنوب��ی« ،مون جائه این»
روز ش��نبه خاطر نش��ان کرد گشایش
این مجتمع میتواند یک امتیاز بزرگ
برای کره شمالی باش��د و ثابت کند که
اگر پیونگ یانگ در مس��یر خلع سالح
هستهای شبه جزیره کره حرکت کند،
امتیازات بیش��تری بهدس��ت میآورد.
همزمان نه��اد ریاس��تجمهوری کره
جنوب��ی در بیانیهای اعالم ک��رد که در
حال بررسی روند گشایش این مجتمع،
تحت تحریمهای س��ازمان ملل اس��ت
و قص��د دارد ب��ا آمریکا هم ب��رای این
مس��ئله رایزنی کن��د .در تحولی دیگر
رئیس جمهوری کره جنوبی قرار است
در س��فر قریبالوقوع این هفته خود به
سه کش��ور برونئی ،کامبوج و مالزی از
این کش��ورها بخواهد از رژی��م دائمی
صلح در ش��به جزیره کره پش��تیبانی
کنند .نهاد ریاستجمهوری کره جنوبی
تاکید کرده است که همه تالش خود را
بهکار خواهد گرفت تا گفتگوهای به بن
بست رسیده کره شمالی و آمریکا پس
از ناکامی س��ران دو کش��ور در اجالس
ویتنام ،از سرگرفته شود.

تحلیل روز

»

ادعاهای تکراری آمریکا علیه ایران
در سالگرد مفقود شدن «لوینسون»

وزرات ام��ور خارجه آمری��کا به مناس��بت دوازدهمین
س��ال مفقود ش��دن یک��ی از مام��وران افبیآی ک��ه ادعا
میشود در س��فر خود به ایران ناپدید ش��ده است ،بیانیهای
منتش��ر کرده و ادعاهای تکراری علیه ای��ران را درباره این
مس��ئله مطرح کرد .به گزارش ایس��نا ،در متن ای��ن بیانیه
ادعا شده است که این دوازدهمین س��ال دستگیری رابرت
لوینس��ون ،مامور افب��یای در جزیر کیش اس��ت و وزارت
امور خارجه آمریکا از ای��ران میخواهد که لوینس��ون را به
خانوادهاش بازگرداند.
در ادام��ه این بیانیه ب��ه آنچه توافق نماین��دگان ایران و
آمریکا بر س��ر همکاری برای پیدا کردن و نجات لوینس��ون
عنوان شده ،اشاره ش��ده اس��ت .وزارت امور خارجه آمریکا
با اش��اره به این توافق ادعایی نوش��ت که ای��ران باید به این
تعهد احترام گذارده و پایبندی خود ب��ه قوانین بینالمللی
و احترام به حقوق بش��ر را نش��ان بدهد .در ادام��ه ،وزارت
ام��ور خارجه آمریکا ،ضم��ن تاکید بر تعهد خود نس��بت به
بازگرداندن لوینس��ون به خانواده وی و اش��اره به خدمت او
به آمریکا با خانواده و دوس��تان لوینس��ون اب��راز همدردی
کرده و اعالم کرد که با آنها علیه کس��انی که «به نام منفعت
سیاس��ی عزیزان م��ردم را از آنها ج��دا میکنن��د» متحد
خواهد ماند.
در ای��ن بیانی��ه مطرح ش��د :آمری��کا برای آزادس��ازی
تمامی گروگانها و زندانیان غیرقانون��ی آمریکایی از جمله
آقای لوینس��ون مصمم بوده و ت��ا آنها به خان��ه بازنگردند،
از پ��ای نخواه��د نشس��ت .وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا
دراین بیانیه ضمن اش��اره به اف��رادی که ب��ر روی موضوع
«لوینس��ون» در حال فعالیت هس��تند اعالم کرده اس��ت
که جای��زهای  ۵میل��ون دالری برای اطالعات��ی که موجب
بازگرداندن امن لوینس��ون ش��ود اختصاص داده شده است
و ای��ن اطالعات بهصورت محرمانه و ناش��ناس نگه داش��ته
خواهد شد.
ادعای ناپدید ش��دن لوینسون ،مامور س��ابق افبیآی
در حال��ی عنوان میش��ود که بهرام قاس��می ،س��خنگوی
وزارت امور کش��ورمان پیش از این درباره ادعاهای مقامات
آمریکایی مبنی بر ناپدید ش��دن لوینس��ون در ایران و عدم
همکاری ایران در این زمینه بیان کرد :جمهوری اس�لامی
ای��ران در گذش��ته بارها اعالم کرده اس��ت که ای��ن فرد در
مقطعی به ایران س��فر کرده و س��پس از ایران خارج ش��ده
است و پس از ترک خاک ایران نیز دیگر هیچگونه اطالعی از
سرنوشت وی ندارد .قاسمی با تأکید بر رویکرد انسانی ایران
نس��بت به این موضوع در جهت کمک به خان��واده نامبرده،
افزود :جمهوری اس�لامی ایران هیچگونه تعهدی به دولت
آمریکا در این زمینه ندارد و کمکهای ایران در گذشته نیز
براساس مالحظات انسانی بوده است.
وی با اش��اره به اینکه پی��ش از این مقام��ات آمریکایی
تأیید کرده بودند ک��ه موقعیت این مأمور س��ابق اف بیای
را در مکانی در جنوب آسیا شناس��ایی کردهاند ،گفت :طرح
اتهام عدم همکاری ایران در این زمینه ،نیز بی شک موضوع
بیپایه و اساس��ی است؛ چرا که جمهوری اس�لامی ایران با
در نظر گرفتن مسائل انس��انی ،از هیچ کمکی در این ارتباط
دریغ نکرده است.
قاس��می اف��زود :کمکه��ا و همکاریه��ای جمهوری
اس�لامی ای��ران در موضوع این تبع��ه آمریکای��ی در حالی
صورت گرفته اس��ت که در مقابل ،دولت آمریکا درخصوص
کمک به شهروندانی ایرانی بازداش��تی در آمریکا رویکردی
غیر انس��انی در پیش گرفته و نه تنها آنها را با اتهامات واهی
مانند نقض تحریمه��ای آمریکا در زندان و بازداش��تهای
طویل المدت نگه داشته ،بلکه اجازه دیدار خانوادههای آنها
را نیز نمیدهد.

عبدالباریعطوانمطرحکرد:

سه «دشمن جدید» آمریکا برای جور شدن بهانه مداخله نظامی در خاورمیانه

در س��ال  ۱۹۹۱زمانی که جماهیر شوروی سابق بهصورت رس��می فروپاشید ،ژوزف لنز،
دبیرکل پیشین ناتو ( ۱۹۷۱تا  )۱۹۸۴اظهار کرد :ما اکنون باید به دنبال دشمنی جدید برای
ادامه برنامههای تس��لیحاتی و آمادگیهای نظامیمان باشیم و جز گروههای سیاسی افراطی
اس�لامگرا به ویژه در منطقه خاورمیانه چیز دیگری وجود ندارد .به گزارش ایسنا ،عبدالباری
عطوان ،تحلیلنویس مش��هور عرب و س��ردبیر روزنامه فرامنطقهای رأی الیوم نوشت :در آن
دوره زمانی گروههای افراطی اس�لامگرا مانند القاعده حضور قدرتمندی نداش��تند و اگر هم
بودند ،در س��نگر دولتهای غربی برای مقابله با دشمن کمونیس��ت و کافری قرار داشتند که
خطر مشترکی برای آنها محسوب میشد ،آمریکا در جنگ آنها در افغانستان علیه آنچه در آن
دوره زمانی «اشغالگری شوروی» خوانده میش��د ،شرکت کرد و آنهایی که «مجاهد» خوانده
میشدند ،با س�لاحهای غربی و بودجه کش��ورهای عرب حوزه خلیج فارس نقش محوری در
شکست این اشغالگران ایفا کردند و انتقام شکست تحقیرآمیز آمریکا در افغانستان را گرفتند.
اکنون در آستانه اعالم شکس��ت نهایی بر داعش در آخرین پایگاه علنیاش در شرق فرات
در سوریه از طرف آمریکا و همپیمانانش ،س��والی درباره هویت دشمن جدیدی که غرب با آن
مبارزه کرده و جنگندهها ،همپیمانان و صدها میلیارد دالر از بودج��ه خود را برای نابودی آن
به کار خواهد گرفت ،مطرح میش��ود .ما این س��وال را مطرح میکنیم زیرا به نظر میرس��د،
کشورهای غربی به فرماندهی آمریکا بدون وجود دشمنی جهت استفاده از صنایع نظامیشان
و توجیه دخالتهای نظامیش��ان و نیز گردش دوباره درآمدهای نفتی به نحوی که در نهایت
به بانکها و خزانهش��ان بازگردد ،نمیتوانند آرام بگیرند ،دقیقاً ش��بیه به موضعگیری آنها در
جنگ ایران و عراق و حمله عراق به ایران و در ادامه اش��غال خاک این کشور و نیز مشابه تغییر
حاکمیت در لیبی ،البته این لیست طوالنی است .چندین کشور یا گروه برای لیست دشمنان
بهصورت انفرادی و جمعی کاندیدا هستند:
اول :ایران که آمریکا توافق هستهای خود را با این کشور لغو کرد ،آن را در تحریم اقتصادی
شدیدی قرار داد و نیروهای نظامی خود را برای مقابله با آن به کار گرفت چه با راهاندازی ناتوی
عربی-اسرائیلی که نوک پیکان در هر جنگی در آینده باشد و چه با بسیج ناوهای هواپیمابر و

زیردریاییها جهت آمادگی برای این جنگ یا اجبار رهبران ایران به پذیرش اصالحات آمریکا
در توافقنامه هستهای.
دوم :حزب اهلل به دلیل تجارب نظامی بزرگی که با مشارکت در بحران سوریه کسب کرد،
یا انبار بزرگ موشکیاش که شامل انواع آنها از جمله موشکهای هوشمند است و نیز رهبران
قدرتمند و با تجربهشان که اگر مجبور شوند ،ممکن است تصمیم به جنگ بگیرند ،این حزب
همچنان خطری برای ماهیت وجودی اسرائیل است.
سوم :تشکیالت القاعده که این روزها در گزارشهای آمریکایی درباره بازگشت قدرتمند
آنها به میدان گروههای تروریستی و پر کردن خالئی که با شکس��ت داعش ایجاد میشود ،با
فرماندهی حمزه بن الدن ،پسر اس��امه بن الدن ،بنیانگذار این تشکیالت صحبت میشود و
جایزهای یک میلیون دالری برای کسی که اطالعاتی از او بدهد ،تعیین شده است.
شاید بعضی سوال کنند چرا روسیه ،چین و کره شمالی به لیست دشمنان احتمالی افزوده

نشدند ،سوال خوبی اس��ت و علت آن روشن است ،این سه قدرت س�لاح هستهای و زرادخانه
موشکهای بالس��تیک دارند و میتوانند این موش��کها را به کالهک هستهای مجهز کرده و
آنها را به عمق اروپا و آمریکا برسانند ،به همین دلیل شیر شدن (قلدری و گردن کلفتی کردن)
آمریکا تنها برای اعراب و مسلمانان است که میتوانند خطری برای اسرائیل ایجاد کنند.
اکنون بیش��تر توضیح میدهیم ،نظریه هنری کس��ینجر ،وزیر خارجه پیش��ین آمریکا،
پدرخوانده تمامی جنگها و دخالتهای نظامی غربیها در منطقه ،مشاور غیر رسمی دونالد
ترامپ ،رئی��س جمهور آمریکا و اس��رائیل و البیه��ای آن که در س��ال  ۱۹۷۳درباره گردش
درآمدهای نفتی و ایجاد نیروهای واکنش س��ریع مطرح ش��د ،همچنان در بیشتر کشورهای
منطقه خاورمیانه در دست اجراست و تهدیدات و باجگیریهای ترامپ از عربستان و کشورهای
عرب حوزه خلیج فارس و نیز اخذ میلیارده��ا دالر از درآمدها و ذخایر نفتی آنها تحت عناوین
مختلف تنها یکی از این اجراهاست.
ما اکنون منتظر سخنرانی جدید ترامپ هستیم که در آن پیروزی قطعی بر داعش را اعالم
خواهد کرد و این کام ً
ال شبیه به جورج بوش پدر است که موفقیت ماموریتش در عراق پس از
اشغال این کشور در آوریل  ۲۰۰۳را اعالم کرد .محاصره ایران ،اینکه در نشست ورشو تصمیم
گرفته شد ایران در زمره خطری بزرگ برای امنیت و ثبات منطقه دسته بندی شود ،تاکیدهای
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی مبنی بر اینکه هرگز اجازه استمرار حضور
نیروهای ایران در س��وریه را نخواهد داد و نیز اقدام ناگهانی انگلیس در درج ش��اخه سیاسی
و نظامی حزب اهلل در لیست تروریستی خود همگی نش��انههایی از پیدایش دشمن جدیدی
هستند.
در پایان باید این س��وال را مطرح کنیم که آی��ا آمریکا و همپیمانان آن ق��ادر خواهند بود
همانند وضعیتش��ان در تمامی دخالتهای نظامی پیش از این با این دشمن نیز با کمترین
خسارت مقابله کرده و آن را نابود کنند؟ این س��والی فرضی است و در چارچوب مسائل آینده
قرار میگیرد و پاس��خ دادن به آن دشوار است و باید برای پاس��خ به آن پیشگویی کرد اما باور
جدی ما این است که این بار نتایج آن متفاوت خواهد بود.

