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سیاســت ضد ایرانی نهاد ریاست جمهوری آمریکا شدت می گیرد. اعالمیه چندی پیش 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رکس تیللرســون، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات عالی 
رتبه آمریکا گواه این امر است. واشنگتن، تهران را به چه » گناهانی« متهم می کند؟ تا چه حد 
این اتهامات عادالنه هستند؟ والدیمیر ساژین، کارشناس سیاسی و خاورشناس روسیه در این 
خصوص اظهار نظر نمود: اولین و مهمترین ادعایی که از طرف نهاد جدید ریاســت جمهوری 
مطرح می شــود نه نسبت به ایران، بلکه نســبت به نهاد ریاست جمهوری باراک اوباماست- 
»معامله هســته ای«. رئیس جمهور ترامپ که برخورد خصومت آمیزی نســبت به اوباما دارد 
نمی تواند خدمات نهاد ریاست جمهوری سابق در این خصوص را به رسمیت بشناسد. از جمله 
در دســتیابی به توافق تاریخی در خصوص برنامه هســته ای ایران - برجام که توســط پنج 
عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان و ایران بطور مشترک به امضا رسید«. رکس 
تیللرسون، وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش اعالم نمود که توافق فقط تأخیری در تبدیل 
ایران به یک کشــور هسته ای اســت. در این رابطه نهاد ریاست جمهوری ترامپ بر خالف 
گروه کاری اوباما، از همبستگی کامل با اسرائیل برخوردار است. این سوال مطرح می شود که 
آیا واشنگتن می تواند از توافق هسته ای خارج شود؟ بعید است چنین اتفاقی رخ دهد. پس در 
چنین شرایطی ترامپ چکار می تواند علیه این توافقنامه به انجام برساند؟ پاره کردن آن ممکن 
نیست، زیرا این یک قرارداد بین المللی است. خروج یکجانبه از این قرارداد، حتی برای رئیس 
جمهــوری مانند ترامپ، ماجراجویی بزرگی خواهد بود، زیرا اعتبار و چهره آمریکا در جهان و 
در چشم متحدان آمریکا در اروپا، بشدت افت خواهد کرد؛ تمام شرکت کنندگان در مذاکرات 
و امضای برجام )بریتانیا، فرانسه، آلمان( از برجام حمایت کردند و می کنند. به عالوه اتحادیه 
اروپا بطور کل در این معامله بین المللی و توسعه مناسبات تجاری - اقتصادی با ایران ذی نفع 
اســت. از اینرو ترامپ بعید اســت برای خروج آمریکا از برجام هسته ای آماده باشد. اما وی 
می تواند باعث کند شدن فرایند اجرای مفاد آن شود. همین و بس! لفاظی تبلیغاتی ضد ایرانی 
واشنگتن با شدت تمام ادامه خواهد یافت. زیرا ترامپ از بهانه های دیگری برای متهم کردن 
تهران برخوردار اســت؛ به عنوان مثال برنامه موشــکی ایران. پس از امضای » توافق هسته 
ای« و تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، آزمایش های موشکی ایران دلیل 
اتهامات آمریکایی ها در رابطه با نقض مفاد این اســناد شــد. البته ایران مفاد اسناد مذکور را 
نقض نکرده اســت. » برجام« حاوی هیچگونه ماده ای در خصوص منع آزمایشات هسته ای 
نیســت و قطعنامه 2231 فقط ایران را به خودداری از طراحی و ساخت موشک فرا می خواند. 
با وجود آنکه برنامه موشــکی ایران موازین حقوق بین المللی را نقض نمی کند، اما گسترش 
قدرت بالقوه موشــکی در منطقه انفجار آمیزی مانند خاورمیانه باعث تحکیم امنیت منطقه ای 
و جهانی نخواهد شد. یکی دیگر از اتهامات وارده آمریکا نسبت به ایران، متهم کردن تهران 
به حمایت از تروریســم بین المللی است. منظور حمایت از » حزب اهلل« و حماس است که از 
طرف بسیاری کشورها، سازمان های تروریســتی به حساب می آیند. تهران تمام اتهامات در 
حمایت از تروریســم را رد می کنند. جمهوری اســالمی ایران از زمان ظاهر شدن آن در سال 
1979 میالدی، از تمام نیروها )به ویژه شــیعه( که اوال با » رژیم صهیونیســتی« )اسرائیل( 
مبارزه کنند و دوما گروه هایی که در سراســر منطقه خاورمیانه از منافع ایران شــیعه حمایت 
کننــد، حمایت کرده و می کند. در تهران، آن را مبــارزه عادالنه مظلومان در برابر ظالمان یا 
مبارزه آزادی بخش ملی می نامند. یکی دیگر از ورق های بازی ضد ایرانی واشنگتن، موضوع 
حقوق بشــر در ایران اســت. طبیعتا درک حقوق بشر در اروپا یا آمریکا و تفسیر آن در جهان 
اسالم متفاوت است. اما بیشترین انتقاد در رابطه با حکم اعدام در ایران مطرح می شود. ایران 
پس از چین در ردیف دوم از لحاظ صدور حکم اعدام در جهان اســت. تمام اینها بهانه ای به 
دســت مدافعان حقوق بشر در خود ایران می دهد تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر بلند 
کنند و منتقدان خارجی به نوبه خود از وضعیت حقوق بشــر در این کشور برای تحریم ایران 
استفاده کنند. شایان ذکر است که آزادی و حقوق بشر در ایران )دست کم در چارچوب قوانین 
شــیعه( در مقایسه با عربستان سعودی و دیگر کشورهای سلطنتی و حتی غیر سلطنتی مانند 

جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی وسیع تر است.

باراک اوباما در آخرین نشســت خبری خود در مقــام رئیس جمهوری ایاالت 
متحده، گفت به نفع جهان اســت که آمریکا و روســیه روابط سازنده ای با یکدیگر 
داشته باشند، اما روحیه خصمانه روسیه تحت ریاست جمهوری والدیمیر پوتین این 
امر را دشــوار کرده است. او افزود: فکر می کنم این به نفع آمریکا و جهان است که 
آمریکا رابطه ای ســازنده با روسیه داشته باشــد و این رویکرد من در طول دوران 
ریاســت جمهوری ام بوده است و واشنگتن و مسکو با یکدیگر اشتراک منافع دارند 
و باید همکاری کنند. اوباما همچنین گفت: در ابتدای ریاست جمهوری خود تالش 
کردم تا روسیه را تشــویق کنم عضو سازنده ای در جامعه بین المللی باشد و سعی 
کردم با رئیس جمهوری و دولت روســیه کار کنم. فکر می کنم منصفانه باشــد که 
بگویم پس از بازگشــت دوباره والدیمیر پوتین به ریاســت جمهوری و باال گرفتن 
لحن ضد آمریکایی اش و القای این شبهه که هر آن چه آمریکا انجام می دهد برای 

روسیه بد است و باید جلوی آن را بگیریم ... این امر دشوارتر شد.
اما دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی بر دشــمنی نداشــتن با روسیه و 
ضرورت یافتن زمینه های مشترک براساس تهدیدات و منافع مشترک مانند مبارزه 
با تروریســم، کاهش تنش و بهبود مناسبات با روســیه ازطریق اتخاذ یک موضع 
قدرتمند و پایان دادن به خصومت ها با این کشور و ضرورت آزمودن برخورد درست 
یا نادرســت این کشــور تاکید کرد. ترامپ، والدیمیر پوتین رارهبری مقتدر و بسیار 
هوشمند توصیف و از حمالت هوایی روسیه به مخالفان رژیم اسد در سوریه حمایت 
کرد. او همچنین در مناظره انتخاباتی، تأیید کرد که پوتین ســخنان مثبتی درباره او 
بیان کرده و کنار آمدن با پوتین، مثبت و مطلوب اســت. ترامپ معتقد اســت برای 
حل مشــکالت جهان باید با روســیه همکاری کرد، اما او پس از گزارش نهادهای 
اطالعاتی کشــورش در مورد دخالت روســیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
با وجود رد تاثیرگذاری روســیه برنتیجه انتخابات آمریکا و تایید دخالت روســیه در 
افشــای اطالعات مربوط به حزب دموکرات آمریکا گفت: تحریم های اعمال شده 

علیه روسیه را دست کم برای مدتی حفظ خواهد کرد.
از ســوی دیگر ترامپ که با توییت های غیرعــادی و دور از انتظارش معروف 
شــده پیشــتر در چند توییت از بهبود رابطه با روسیه استقبال کرده بود از آن جمله 
در اواســط دی ماه نوشته بود: داشــتن یک رابطه خوب با روسیه امر خوبی است و 
چیز بدی نیست. تنها افراد نادان یا احمق ها، فکر می کنند که بد است. او همچنین 
پیش از آن  گفته بود: آمریکا و روســیه شاید برای حل بسیاری از موضوعات مهم 
و معضالت بزرگ جهان بــا یکدیگر همکاری کنند. والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روســیه نیز پیشــتر اســتدالل کرده بود از آن جا که دونالد ترامپ در حوزه تجارت 
موفق بــوده، بنابراین می تواند خود را با مســئولیت های جدیدش نیز وفق دهد. او 
همچنین درباره رابطه روسیه با غرب، گفت: تالش ها برای ایجاد دنیایی یک قطبی 
با شکست مواجه شده و وضعیت در حال تغییر است. پوتین تاکید کرد فکر نمی کند 
برای کســی پنهان باشــد، همه آن را می بینند، که بســیاری از همتایان ما ترجیح 
می دهنــد به اصول قوانین بین الملل پایبند باشــند؛ برای این که تعادل تدریجا در 
حال برقرار شدن است. او و دیگر مقامات بلندپایه روسیه بارها علنا از دونالد ترامپ 
تمجید و ابراز امیدواری کرده بودند که ترامپ پس از رسیدن به قدرت، تحریم های 
آمریکا علیه روســیه را لغوکند. پوتین همچنین در لحنی آشتی جویانه و غیرمعمول، 
در سخنرانی ساالنه خود خطاب به مردم روسیه گفت: مسکو مایل است که با دولت 
آینده آمریکا همکاری کند و به دنبال پیدا کردن دوســت است نه دشمن. او اضافه 
کرد: ما خواهان رویارویی با هیچ کس نیســتیم. به چنین چیزی نیازی نداریم. ما به 
دنبال دشمن ســازی نیستیم و هیچ وقت هم نبوده ایم. ما آماده همکاری با کابینه 
جدید آمریکا هســتیم و مسئولیت مشــترک داریم که امنیت بین المللی را تضمین 
کنیم و هر گونه همکاری بین آمریکا و روسیه باید منفعت عادالنه و دوجانبه داشته 
باشد. پوتین، دونالد ترامپ را مردی باهوش که به سرعت مسئولیت های جدیدش را 
درک خواهد کرد ارزیابی کرده و  ابراز امیدواری کرده اســت که ترامپ به بازسازی 

روابط آمریکا و روسیه کمک کند.

ترامپ ضد ایران

نگاه هایی از جنس سیاست

در حالی که آمریکا در صــدد تالش برای جلب موافقت 
جامعۀ جهانی برای اعمال فشارها و تحریم های شدیدتر بر کرۀ 
شمالی است، خبرگزاری »یونهاپ« کره جنوبی بامداد شنبه از 

آزمایش موشکی جدید پیونگ یانگ خبر داد.
این خبرگزاری به نقل از منابع نظامی در ســئول، نوشــته 
است که ارتش کره شمالی از منطقه ای در شمال پایتخت این 

کشور یک فروند موشک بالستیک شلیک کرده است.
در بیانیه ســتاد مشــترک نیروهای مســلح کره جنوبی 
آمده اســت: »کره شــمالی از حومه »بوکچانگ« در اســتان 
»پیئونگانام«، موشــک بالستیکی که نوع آن مشخص نیست، 
شلیک کرد.« خبرگزاری کرۀ جنوبی اعالم کرده است که این 
موشــک، چند ثانیه پس از پرتاب در آسمان منفجر شده است. 
یک منبع دولتی آمریکا نیز اعالم کرد که شــواهد اولیه نشان 
می دهد این آزمایش ناموفق بوده اما هنوز اطالعات بیشتری در 

این باره به دست نیامده است.
پیونگ یانگ هنوز این خبر را تایید نکرده است

این خبر تنها ساعاتی پس از آن منتشر می شود که آمریکا 
و کشورهای غربی در نشست شورای امنیت سازمان ملل تشدید 

فشارها بر کره شمالی را خواستار شدند.
شورای امنیت سازمان ملل توقف فعالیت های موشکی و 
اتمی کره شــمالی را خواستار شده، اما پیونگ یانگ با تاکید بر 
اینکه حضور آمریکا در شبه جزیره کره امنیت را به خطر انداخته، 
به فعالیت های خود ادامــه می دهد. دولت جدید آمریکا با بیان 
اینکه سیاست »صبر راهبردی« شکست خورده، می گوید همه 
گزینه ها از جمله گزینه نظامی در قبال کره شــمالی، روی میز 

است.
ترامپ: کره شــمالی با آزمایش موشک بالیستیک تازه به 

خواسته چین بی اعتنایی کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است، کره 
شــمالی با این اقدام به خواســته چین بی اعتنایی کرده است. 
خبرگزاری رسمی کره جنوبی، یونهاپ، بامداد روز شنبه به نقل از 
مقام های نظامی این کشور اعالم کرد، کره شمالی یک موشک 
بالیستیک آزمایش کرده اســت. سپس مقام های آمریکایی در 
گفت وگو با رسانه های این کشور تایید کرده اند که کره شمالی 
یک موشک بالیستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است. 
ولی آنها تصریح کرده اند که این موشک قبل از رسیدن به دریا 
بر فراز خاک کره شمالی منفجر شده و عمال آزمایشی ناموفق 
بوده اســت. در همیــن زمینه، دونالد ترامــپ رئیس جمهوری 
آمریکا، نیز به این آزمایش موشــکی واکنش نشان داده و گفته 
است: آزمایش موشکی تازه کره شمالی نادیده گرفتن خواست 
چین است. دونالد ترامپ در توییتر نوشته است: »کره شمالی با 
آزمایش موشکی ناموفق خود، به خواسته چین و رئیس جمهور 
محترم آن کشــور، بی اعتنایی کرده است.« این در حالی است 
که روز گذشته رئیس جمهور آمریکا از تالش های شی جینپینگ 
رئیس جمهور چین، برای حل بحران کره شــمالی تقدیر کرده 
بود. آقای ترامپ کره شــمالی را بزرگترین چالش جهانی خود 
توصیــف کرده و گفته بود که احتمال درگیری با پیونگ یانگ 
وجود دارد.»ســی ان ان« می گوید: از زمــان روی کار آمدن 
دولت دونالد ترامپ این نهمین موشــکی است که کره شمالی 
آزمایش می کند. رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز 

امروز در شــورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر این که تهدید 
حمله از ســوی پیونگ یانگ علیه ژاپــن و کره جنوبی واقعی 
است، خواستار اقدام شورای امنیت در این زمینه شد. وزیر امور 
خارجه آمریکا گفت: شــورای امنیت پیش از حمله کره شمالی 
دســت به اقدام بزند. چین نیز پیشتر نسبت به تشدید تنش در 
شــبه جزیره کره هشدار داده و اعالم کرده بود، این خطر وجود 
دارد که اوضاع به شــدت وخیم شــود و حتی اوضاع از کنترل 
خارج شــود. با این حال دونالد ترامپ درگفت وگو با خبرگزاری 
رویترز، از تمایل خود به حل مســالمت آمیز بحران کره  شمالی، 
از محتمل بودن یک »درگیری بزرگ بزرگ« با کره شمالی بر 
سر برنامه هسته ای و موشکی این کشور خبر داد. دونالد ترامپ 
روز پنجشــنبه در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز گفت: قصد 
دارد این بحران را به شــکل مســالمت آمیز و احتمااًل از طریق 
اعمال تحریم اقتصادی جدید حل کند، هر چند گزینه نظامی نیز 
از نظر دور نخواهد بود. آقای ترامپ در بخشــی از این مصاحبه 
که در دفتر کار او در کاخ ســفید انجام شد، تصریح کرد: »این 
احتمال وجود دارد که ما وارد یک درگیری بزرگ با کره شمالی 

شویم. ما واقعاً تمایل داریم مسائل را از طریق دیپلماتیک حل 
کنیم اما واقعاً دشوار اســت.« در روزهای اخیر انجام رزمایش 
نظامی کره شمالی و همچنین مانور نظامی مشترک واشینگتن و 
سئول به تنش ها در شبه جزیره کره دامن زده و همزمان ایاالت 
متحده سیستم موشکی تاد را به کره جنوبی منتقل کرده است 
تا با اقدامات احتمالی کره شــمالی مقابله کند. اگرچه آمریکا و 
کره جنوبی تاکید دارند که این سیستم برای مقابله با تهدیدهای 
کره شمالی استفاده می شود اما چین نگران است که رادارهای 
پرقدرت سیستم تاد امکان رصد کردن مناطقی از درون چین را 

داشته باشد و »توازن نظامی در منطقه را برهم  زند«.
تیلرســون: حمله هسته ای به کره شــمالی دیر یا زود رخ 

می دهد
دبیرکل سازمان ملل در نشســت وزیران خارجه اعضای 
شــورای امنیت از کره شــمالی خواســت تا مذاکرات درباره 
پرونده هســته ای خود را از ســر بگیرد و بدنبال حل و فصل 
سیاسی و مســالمت آمیز باشد..رکس تیلرســون وزیر خارجه 
آمریکا نیز در این نشســت گفت: تالش های دیپلماتیک درباره 
کره شــمالی هیچ نتیجه ای نداده اســت و جامعه بین المللی 
باید مصوبات ســازمان ملــل را به طور کامل اجــرا و روابط 
دیپلماتیک با پیونگ یانگ را تعلیق یا کاهش دهد. وی افزود: 
 آمریکا نمی تواند در برابر تهدیدهای کره شــمالی دست بسته 
بمانــد. خطر حمله هســته ای این کشــور به کــره جنوبی 
و ژاپــن واقعــی و دیر یــا زود اتفــاق می افتد. باید شــورای 
 امنیــت پیش از آنکــه پیونگ یانگ چنیــن کاری کند، اقدام 

کند.

حمله هسته ای به کره شمالی دیر یا زود رخ می دهد
تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا:

پشیمانی دولت بلژیک از رأی مثبت به عضویت عربستان در کمیسیون مقام زن

اروپا نتایج همه پرسی 
ترکیه را به رسمیت 

می شناسد

موگرینی مسئول سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا:

ارائه طرح پنج ماده ای اسرائیل برای »اخراج ایران از 
سوریه« به مقام های آمریکایی

در گفت وگویی اختصاصی با خبرگزاری رویترز رئیس جمهور 
آمریکا گفت: »صادقانه بگویم، عربســتان سعودی با ما منصفانه 
رفتار نکرده است. به خاطر این که ما مبلغ زیادی پول برای دفاع 

از عربستان سعودی هدر می دهیم.«
دونالــد ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی خود نیز از این که 
عربستان سعودی سهم الزم برای بهره بردن از چتر امنیتی آمریکا 

را پرداخت نمی کند، انتقاد کرده بود.
ترامپ در آن هنگام گفتــه بود که »هیچ کس جرأت درگیر 
شــدن با عربســتان ســعودی را ندارد چون مــا از آن ها حمایت 
می کنیم«، اما افزوده بود کــه »آن ها منصفانه تالفی نمی کنند«.

انتقــاد جدید رئیس جمهور آمریکا از عربســتان ســعودی حدود 
یک ماه پس از آن بیان می شــود که آقای ترامپ در واشــینگتن 
با محمد بن ســلمان، جانشــین ولیعهد عربستان سعودی دیدار و 

گفت وگو کرد. در آن دیدار که برخی مقام های عربســتان سعودی 
آن را »نقطــه عطف تاریخی« توصیف کردنــد، دو طرف درباره 
ادامه همکاری های دو کشور از جمله درباره نبرد با گروه حکومت 
اســالمی و »تهدیدهای« جمهوری اســالمی ایــران در منطقه 

صحبت کردند.
ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی از متحدان قدیمی 
یکدیگر هســتند. عربستان سعودی را می توان بزرگ ترین خریدار 
تســلیحات و جنگ افزار از آمریکا دانســت که میلیاردها دالر در 
ده های اخیر بــه این کار اختصــاص داده اســت.دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا در گفت وگو با رویتــرز همچنین تایید کرد 
که دولتش در حال گفت وگو با عربستان سعودی و اسرائیل برای 
ســفر احتمالی او به این کشــورها در نیمه دوم ماه آینده میالدی 
اســت. آقای ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود پس 
از ریاســت جمهوری و برای شرکت در نشست سران کشورهای 
عضو پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( به بروکسل، پایتخت بلژیک 
ســفر کند و این سفر ممکن است با ســفری دیگر به خاورمیانه 

همراه شود.
عربستان سعودی و بسیاری از دیگر کشورهای عرب منطقه 
در کنار اسرائیل، در ســال های اخیر از نقش و عملکرد جمهوری 
اسالمی ایران و گروه های نیابتی آن در خاورمیانه، به شدت انتقاد 

کرده اند.
این کشــورها در عین حال از سیاســت جدید دولت آمریکا 
در قبال جمهوری اســالمی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ 
شــدیدا اســتقبال کرده اند. رئیس جمهور آمریــکا در مصاحبه با 
رویترز همچنین بر تعهد خود برای برقراری صلح میان اسرائیل و 
فلســطینیان تاکید کرده و گفت: »دلیلی ندارد« که چنین صلحی 

برپا نشود.

ترامپ: 

پول زیادی برای دفاع از عربستان سعودی 
رژیم اشــغالگر صهیونیستی در ادامه تالش های خود جهت مقابله با جمهوری اسالمی ایران طرحی هدر می دهیم

را به آمریکا ارائه داده که بر اســاس آن در چند مرحله ایران از ســوریه اخراج شود. براساس گفته های 
لیبرمن، روسیه در جریان این طرح قرار دارد و اسرائیل را »درک« می کند. گزارش را به نقل از رسانه های 

برون مرزی می خوانید:
وزیر اطالعات اسرائیل در سفر به آمریکا طرحی پنج ماده ای برای »اخراج ایران از سوریه« ارائه کرده است.

به گزارش رسانه های اسرائیل، ییســرائل کاتز پنجشنبه هفتم اردیبهشت در دیدار با مقام های دولتی و کنگره 
آمریکا، خواستار دستیابی دو کشور به تفاهم برای اجرای طرح پیشنهادی در ارتباط با ایران شد.

به نوشته وای.نت، طرح پنج ماده ای پیشنهادی اسرائیل برای »اخراج ایران از سوریه« عبارت است از:
1( به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن از سوی آمریکا،

2( مخالفت با حضور نظامی دائمی ایران در سوریه،
3( اعمال تحریم های تازه علیه ایران با هدف قطع مداخله نظامی ایران و توقف حمایت مالی و نظامی ایران 

از حزب اهلل و دیگر »گروه های تروریستی« در منطقه،
۴( تشدید تحریم ها علیه حزب اهلل با هدف تعضیف این سازمان و جلوگیری از نیاز به توسل به زور و اقدام 
غیرعادی اســرائیل علیه لبنان در صورتی که حزب اهلل پشت جبهه اسرائیل و زیربناهای اسرائیل را هدف قرار 
دهد،و ۵( تعیین راهکارهای اقدام مشترک آمریکایی- اسرائیلی با هدف مقابله با شکل گیری اتصال سرزمینی از 
ایران، و از راه عراق و سوریه تا لبنان؛ امری که خطر وخیمی به خاطر ایجاد جبهه ای شمالی علیه اسرائیل دارد 
و اســرائیل را به کاربرد نیروی نظامی برای مقابله با تعرض های ایران وادار خواهد کرد.به گزارش رسانه های 
اســرائیل، وزیر اطالعات این کشور روزهای چهارشنبه ششم اردیبهشت و پنجشنبه هفتم اردیبهشت با هدف 
پیشبرد طرح پیشنهادی خود، دیدارهای جداگانه ای با سناتور ریچارد بار رئیس کمیته اطالعاتی سنا، آدام شیف 
عضو ارشــد کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، و جیسون 
گرینبالت نماینده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور خاورمیانه انجام داد.به نوشته وای.نت، آقای کاتز بعد از این 
مالقات ها گفت »در حال دســتیابی به تفاهم با آمریکا برای بازداشــتن ایران، و پیشبرد ابتکارهایی در راستای 
عملکرد مشترک آمریکایی- اسرائیلی در منطقه هستیم«.دیدارهای وزیر اطالعات اسرائیل با مقام های آمریکا با 
هدف »مقابله با نفوذ ایران و حزب اهلل در سوریه« در حالی انجام شد که این دولتمرد اسرائیلی به طور تلویحی 
حمله بامداد پنجشــنبه هفتم اردیبهشت از سوی اسرائیل به »انبارهای سالح تازه رسیده از ایران« در فرودگاه 
بین المللی دمشق را تأیید کرد.در این میان، به گزارش رسانه اسرائیلی »شبکه هفت«، ژنرال یوآو گاالنت وزیر 
مسکن اسرائیل و معاون پیشین ستاد ارتش اسرائیل، پنجشنبه هفتم اردیبهشت گفت که سفر دونالد ترامپ در 
هفته های آینده به اسرائیل »دادن این پیام به رئیس جمهور روسیه نیز هست که آمریکا و اسرائیل تسلط محور 
شــرارت شــیعی به رهبری ایران بر خاورمیانه را تحمل نمی کنند«.الزم به ذکر است که حضورایران در سوریه 
به درخواست »دولت قانونی دمشق« است. اما اسرائیل به تازگی می گوید، جنگ در سوریه خطر تثبیت حضور 
نظامی ایران در مرز ســوریه با اسرائیل را افزایش داده اســت. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در روزهای 
گذشته در دیدار با وزیران خارجه و دفاع روسیه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو، گفت »اسرائیل اجازه استقرار 
نیروهای ایران و حزب اهلل را در بلندی های جوالن نخواهد داد«.به گفته لیبرمن، ایران سوریه را به »داالنی برای 
انتقال جنگ افزار برای حزب اهلل مبدل کرده است«.نخســت وزیر اسرائیل خود ماه گذشته در دیدار با والدیمیر 
پوتین در ســفر به مسکو مخالفت اسرائیل را با »تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه« به اطالع رئیس جمهور 
روسیه رساند.نتانیاهو بعد از دیدار با والدیمیر پوتین گفت که »تجربیات ما نشان می دهد که رئیس جمهور روسیه 
درخواست های ما را درک می کند«.رسانه های اسرائیل و رویترز گزارش داده بودند، اندکی پیش از حمله منتسب 
به اســرائیل در بامداد پنجشنبه علیه فرودگاه دمشــق، دو هواپیمای ایرانی سالح های تازه ای را برای انتقال به 
حزب اهلل در لبنان، به فرودگاه دمشــق رساندند.دولت سوریه حمله صورت گرفته در روز پنجشنبه و وارد آمدن 

آسیب به قرارگاه های نظامی در فرودگاه دمشق را تأیید کرد و در این زمینه به اسرائیل هشدار داد.

وبســایت "ســاکرامنتو بی" در مطلبی نوشــت: پسته حاال به 
جدیدترین عاملی تبدیل شــده است که به اختالفات ایران و آمریکا 

دامن می زند.
درحالیکه دو کشــور برای تعیین سیاست های جدید در مباحث 
مهمی همچون فناوری هسته ای با یکدیگر به بحث و جدل مشغولند، 
تولیدکنندگان پسته در کالیفرنیا مأموریت دیگری دارند. آن ها در حال 
البی کردن برای ادامه وضع تعرفه هایی سنگین بر پسته خام وارداتی 
از ایران هســتند. ایرانیان امیدوارند تعرفه 2۴1 درصدی که از اواسط 
دهه 80 قرن گذشته بر پسته این کشور وضع شده است حذف شود؛ 
معضلی که صادرات پســته ایران را به آمریکا با مشکل روبرو کرده 
اســت. مقامات فدرال باید بــه زودی در این خصوص تصمیم گیری 
کنند. بازرگانان ایرانی که در آمریکا در حوزه صادرات پســته ایران به 
آمریکا فعالیت می کنند به "کمیسیون تجارت بین المللی" این کشور 
گفته اند: صنعت پسته ایران حتی در صورت حذف تعرفه کنونی، تنها 
تأثیری اندک بر بازار آمریکا خواهد داشــت. به همین دلیل، مقامات 
فدرال و تولیدکنندگان پســته در آمریکا نباید نگران پیامدهای حذف 
این تعرفه ســنگین باشند. به باور یکی از این بازرگانان، رقابت برای 
بازار مفید اســت و حاال دیگر شرایط با سال 198۵ متفاوت است. اما 

مقامات ارشد صنعت پسته آمریکا که روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون 
تجــارت بین المللی آمریکا حضور یافته بودنــد، درباره افزایش تأثیر 
روزافزون ایران بر صنعت جهانی پســته هشدار دادند. آن ها معتقدند 
حذف تعرفه پسته ایران، می تواند تولیدکنندگان آمریکایی را با مشکل 
روبرو کند. کمیسیون پسته کالیفرنیا در سال 198۵ مدعی شد ایران 
با صادرات پســته خود، بازار آمریکا را اشــباع کرده است. کمیسیون 
تجــارت بین المللی نیز بــا نظرات آن ها موافقت و در ســال 1986، 
تعرفه ای ســنگین بر پســته ایران وضع کرد. در آن زمان، پسته خام 
تولیــد ایران ۴2 درصد از نیاز بازار آمریکا را تأمین می کرد؛ درحالیکه 
سهم پسته تولیدشــده در آمریکا از بازار این کشــور ۵6 درصد بود.

واردات پســته ایران از سال 1987 تا اوایل سال 2000 به طور کامل 
ممنوع شد. این ممنوعیت در سال 2000 برای مدت کوتاهی لغو شد؛ 
ولی واردات پســته ایران بار دیگر در سپتامبر سال 2000 ممنوع شد. 
دولت اوباما این ممنوعیت را در ژانویه سال 2016 لغو کرد. هم اکنون 
ســهم تولیدکنندگان پســته آمریکایی از بازار این کشور بیش از 99 
درصد است. گفته می شود کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا تا پایان 
مــاه ژوئن نظر خود را درباره پابرجــا ماندن و یا لغو این تعرفه اعالم 

خواهد کرد.

وب سایت »ساکرامنتوبی«: 

 پسته عامل اختالف میان ایران و آمریکا

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعالم کرد که این اتحادیه نتیجه همه پرسی ترکیه را به رسمیت میشناسد.
خانم موگرینی افزود: ما به نتایج رفراندوم ترکیه احترام می گذاریم و این حق را به هر کشوری می دهیم که سیستم حکومتی خود را انتخاب کند. 

به گفته این دیپلمات، اتحادیه اروپا انتظار دارد که تغییرات در قانون اساسی ترکیه بر اساس پیشنهادات کمیسیون و نیز شورای اروپا و تحت نظارت موسسات دموکراتیک و حقوق 
بشر و سازمان امنیت و همکاری اروپا انجام شود.

پیش از این اروپا از ترکیه خواسته بود که در پی اخبار منتشر شده مبنی بر وجود تخلفات در اجرای همه پرسی تحقیقات مورد نیاز را انجام دهد.

شــارل میشل، نخست وزیر بلژیک از رای مثبت این کشور 
به عضویت عربستان ســعودی در کمیسیون مقام زنان سازمان 
ملل متحد ابراز پشیمانی کرد. کمیسیون مقام زن با هدف ترویج 
برابری جنسیتی زنان و مردان، زیر مجموعه شورای اقتصادی-

اجتماعی ســازمان ملل متحد است و عربستان سعودی روز سی 
فروردین با ۴7 رای مثبت از مجموع ۵۴، عضو این کمیسیون شد. 
نخست وزیر بلژیک که در برابر پارلمان این کشور سخن می گفت 

تاکید کرد در صورتی که این رای گیری تکرار می شد »بی تردید 
دولت تالشش را می کرد تا حمایتی از عربستان سعودی نشود.« 
آقای میشــل افزود:  »من دســتورات الزم را صادر کرده ام که 
دیگر در آینده چنین اتفاق هایی نیفتد. باید تالش ها برای ترویج 
حقوق زنان را دو چنــدان کرد.« دیدیه ریندرز، وزیر امور خارجه 
بلژیک نیز در واکنش به این موضوع گفت که شخصا در جریان 
نبوده و اعضای دفتر وی و نمایندگی این کشور در سازمان ملل 

»بر اساس رویه جاری« تصمیم گیری کرده اند. وزیر امور خارجه 
بلژیک در توجیه رای این کشــور گفت که فرصت زیادی برای 
تصمیم گیری نبود و به دلیل اختالف ساعت نیویورک و بروکسل 
نمایندگی این کشور در سازمان ملل زمانی برای کسب تکلیف از 
مرکز نداشت. در مقابل به گفته حزب سبزهای بلژیک نمایندگی 
این کشــور کمی پس از نیمه شب به وقت بروکسل مرکز را در 
جریان قرار داده بود و 9 ســاعت برای دریافت نظر زمان بود. بن 

نوا هلینگز، نماینده سبزها در پارلمان بلژیک با انتقاد شدید از رای 
مثبت این کشور به عضویت عربســتان گفت:  »دفتر ریندرز به 
این رای شرم آور و ضد زن چراغ سبز نشان داد با این هدف که 
یک کشور )که در خور رابطه دیپلماتیک شایسته نیست(، در یک 
تکه کاغذ اســم بلژیک را بنویسد و ورود آن به شورای امنیت را 
تســهیل کند. چه کسی مسئول این تصمیم است؟ شخص وزیر 

امور خارجه.«

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: این بسیار مایه تاسف است که مقامات کنونی مونته 
نگرو و حامیان غربی آنها به ندای منطق گوش نداده اند؛ خواست و اراده تقریبا نیمی از مردم این کشور یعنی 

مخالفت با عضویت در ناتو، کامال نادیده گرفته شده، این نوعی وقاحت است.
این بیانیه افزود: مســکو عواقب راهبردی این تصمیم را بررســی می کند و برای دفاع از منافع خود، 
تدابیری خواهد اندیشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، پارلمان مونته نگرو روز جمعه توافق پیوستن 
این کشور به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( را تایید کرد. هنوز دو کشور عضو ناتو این توافق را تایید 
نکرده اند. عضویت مونته نگرو در ناتو ماه آینده در نشســت این ســازمان، رسمی خواهد شد. عضویت این 
کشــور در ناتو، حضور نیروهای این سازمان را در منطقه بالکان تقویت خواهد کرد. یونان، کرواسی و آلبانی 

هم عضو ناتو هستند.

واکنش خشمگینانه مسکو به تصمیم پیوستن مونته نگرو به ناتو


