
 صبر استراتژيك ما 
به پايان رسيده است

وزيرخارجهامريكاخطاببهپيونگيانگ: خوشحالمكهزندهميبينمت!
وزي��ران دفاع امريكا و عربس��تان با هم 
ديدار كردن��د؛ ديداري كه بيش��ترين 
سوژه آن به بحث ايران تعلق داشت. وزارت دفاع امريكا 
در بياني��ه اي از دي��دار جيمز ماتيس، وزي��ر دفاع اين 
كش��ور با محمد بن سلمان، جانش��ين ولي عهد و وزير 
دفاع عربس��تان خبر داد. طبق اين بيانيه وزراي دفاع 
امريكا و عربستان در اين ديدار درباره مبارزه با داعش و 
تقويت همكاري هاي نظامي دو كشور گفت وگو كردند. 
همچنين در بيانيه مذكور آمده است، دو طرف درباره 
مقابله با آنچه »فعاليت ه��اي ايران در بر هم زدن ثبات 
منطقه« خوانده مي شود، نيز با يكديگر بحث و گفت وگو 
كردند. محمد بن سلمان در اين ديدار با تقدير از روابط 
»تاريخي« دو كشور عربس��تان و امريكا كه از 80 سال 
پيش ادامه دارد، گفت: در طول اين سال ها تالش هاي 
مثبتي در حوزه مقابله با چالش هاي مختلف انجام شد 
و مراحل تاريخي بس��يار مهمي را پشت سر گذاشتيم، 
در حقيقت چالش هاي اين روزها نخستين چالش هاي 
پيش روي ما نيس��تند. ما در منطقه و جهان با چالش 
بسيار خطرناكي مواجه هستيم و آن هم »فعاليت هاي 
ايران با ه��دف بره��م زدن ثبات جه��ان و حمايت از 
گروه هاي تروريستي« اس��ت و ما در عربستان در خط 
مقدم مقابله با اين چالش ها قرار داريم! وي در ادامه اين 
ديدار باز هم مدعي شد: گروه هاي تروريستي مختلف 
در جهان اهداف خود در جذب نيرو و ترويج افراط گرايي 
را ابتدا از عربستان كه قبله مسلمانان در آن واقع است، 
آغاز مي كنند و اگر در عربس��تان موفق ش��وند، در كل 
جهان اسالم موفق خواهند شد، از آنجايي كه ما هدف 
اول آنها هستيم، بيش از ساير كشورها با مشكل مواجه 
ب��وده و نيازمند همكاري با هم پيمانان م��ان و در راس 
آنها امريكا هس��تيم. به گزارش برخي منابع در جريان 
اين ديدار ماتيس به شوخي به الجبير مي گويد: سالم... 
خوشحالم كه زنده مي بينمت... ايراني ها سعي داشتند تو 
را بكشند. سال 2011 مسووالن عربستان شايعه كردند 
كه جمهوري اسالمي ايران قصد داشته ديپلمات هاي 
سعودي را ترور كند و الجبير در آن زمان سفير رياض در 
واشنگتن بود. شبكه خبري »العربيه« با اعالم اين خبر، 
مدعي شد كه ايران در آن قضيه ترور دخالت داشته است 
و دو نفر را متهم كرده بودند. پيش تر محمد بن سلمان 
در كاخ س��فيد با دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا 
دي��دار كرد. در اين ديدار دو ط��رف با تاكيد بر حمايت 
از مشاركت استراتژيك دو كشور، به موضوعاتي چون 
مبارزه با تروريس��م و »مقابله ب��ا فعاليت هاي ايران در 

منطقه« پرداختند. 
بيربطگوييناشيازاستيصالمحمدبنسلمان

بهرام  قاس��مي، س��خنگو و رييس مركز ديپلماس��ي 
عمومي و رس��انه اي وزارت ام��ور خارجه در واكنش به 
اظهارات جانشين وليعهد عربستان در ديدار با وزير دفاع 
امريكا تصريح كرد: عربستان سعودي طي سال هاي پر 
التهاب گذشته در منطقه، نه تنها به عنوان يك بازيگر 
منطقه اي هيچ كمكي به استقرار ثبات و آرامش نكرده، 
بلكه با حمايت از گروه هاي تروريس��تي در سوريه و به 
راه انداختن جنگ تاسف بار عليه يمن، بر آتش جنگ، 
بي ثباتي و ناامني در منطقه دميده اس��ت. ديپلماسي 
وهم آلود و مبتني بر دروغ اين مقام سعودي تا آنجا پيش 
رفته است كه خود يكي از اداره كنندگان اصلي جنگ 
سعودي عليه مردم بي گناه و بي دفاع يمن و مظهر ترور 
و وحشت در سوريه، بحرين و ساير كشورهاي منطقه و 
جهان است، در يك »بي ربط گويي« ناشي از استيصال، 
ديگر كشورهاي منطقه را به حمايت از تروريسم متهم 
مي كند. بارها تاكيد كرده ايم مقابله با تروريسم و تالش 
براي ايجاد ثب��ات در منطقه، جز ب��ا اراده، همكاري و 
مشاركت جمعي كشورهاي اين منطقه ميسر نيست و 
در اين مسير ايران به عنوان يك كنشگر فعاِل صلح جو، 
آماده هر نوع همكاري منطقه اي و ثبات ساز است. تاريخ 
اين منطقه به همگان و كش��ورهايي ك��ه تنها با اتكا به 
دالر ه��اي نفتي و از روي خيال پ��ردازي و توهم خريد 
امنيت به نشان دادن چراغ سبز براي مداخله بازيگران 
خارجي برخاس��ته اند، مي آموزد كه به خطايي بزرگ 
دس��ت مي زنند؛ چرا كه دخالت هاي قبلي كش��ورها و 
قدرت هاي فرامنطقه اي، دستاوردي جز ناامني كشورها 
و خود دعوت كنندگان از قدرت هاي بيگانه نداشته است. 
ورود آنان همواره باعث بي ثباتي، تفرقه و گسترش امواج 
تروريسم و خشونت بوده و هرگز نتيجه اي به سود مردم 
منطقه به همراه نداشته است. آنان كه هنوز در اين مسير 
آزموده س��ير مي كنند و راه نج��ات را حضور بيگانگان 
مي پندارند دچار اش��تباهي راهبردي اند و بايد بدانند 
ثبات و امنيت منطق��ه راهي جز همكاري هاي جمعي 

منطقه اي نداشته و ندارد. 
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حملهجنگندههاي
صهيونيستيبهسوريه

س��خنگوي ارت��ش رژي��م صهيونيس��تي از حمالت 
جنگنده هاي اين رژيم به پايگاه هايي در س��وريه خبر 
داد. به گزارش ايسنا و به نقل از شبكه خبري الميادين، 
براساس گزارش راديو رژيم صهيونيستي سامانه هاي 
ضدموشكي س��وريه نيز در مقابل چندين موشك را به 
سمت جنگنده هاي اسراييلي شليك كردند. سخنگوي 
ارتش رژيم صهيونيس��تي اعالم كرد كه جنگنده هاي 
اين رژيم پايگاه هايي را در س��وريه هدف ق��رار دادند. 
اين نخستين باري اس��ت كه رژيم صهيونيستي اذعان 
مي كند اهداف��ي را در س��وريه بمباران كرده اس��ت. 
اين سخنگو مدعي اس��ت كه جنگنده هاي اسراييلي 
كاميون هاي حامل موشك هاي پيشرفته را كه در حال 
حركت به س��مت مقرهاي حزب اهلل در سوريه بودند، 

هدف قرار دادند. 
فرماندهي ارتش سوريه در بيانيه اي درباره اين حمالت 
اعالم كرد: چهار جنگنده اسراييلي ساعت 2:40 بامداد 
روز گذش��ته حريم هوايي س��وريه در منطقه البريج را 
نقض كرده و يكي از پايگاه هاي نظامي در نزديكي شهر 
تدمر در حومه شرقي حمص را هدف قرار دادند. در اين 
بيانيه آمده است: سامانه هاي دفاعي ارتش يكي از اين 
جنگنده ها را سرنگون و خسارت هايي را به ديگري وارد 
كردند. بقيه جنگنده ها نيز مجبور به فرار شدند. در ادامه 
اين بيانيه تاكيد ش��ده اس��ت: اين تجاوز آشكار تالش 
نااميدانه اي براي باال بردن روحيه گروه هاي تروريستي 
است. ما با هرگونه تالشي از سوي اسراييل براي هدف 
ق��رار دادن خاك س��وريه مقابله مي كني��م و با تمامي 
ابزارهاي ممكن به آن پاسخ خواهيم داد. با اين حال رژيم 
صهيونيستي سرنگون شدن جنگنده اش را تكذيب كرده 
است. به گفته منابع اسراييلي، رژيم صهيونيستي براي 
نخستين بار جهت مقابله با موشك هاي كوتاه برد زمين 
به هوا از سامانه موشكي »آرو« )السهم: پيكان( استفاده 
كرد و اين درحالي است كه اين سامانه موشكي در اصل 
براي رهگيري موشك هاي بالستيك استفاده مي شود. 
براساس گزارش رسانه هاي فلسطيني و اسراييلي، رژيم 
صهيونيستي اين بار به دليل اينكه موشك هاي زمين 
به هواي ارتش س��وريه، جنگنده هاي��ش را هدف قرار 
دادند، علنا حمالت به مقرهايي در سوريه را اعالم كرد. 
از شش سال پيش تاكنون اين نخستين باري است كه 
اسراييل چنين حمالتي را علنا اعالم مي كند. به گفته 
رسانه ها، ارتش سوريه چندين موشك زمين به هوا از نوع 
»سام-5« به سمت جنگنده هاي اسراييلي شليك كرد 
و همين مساله اسراييل را مجبور به استفاده از سامانه 
»آرو« كرد. در پي شليك اين موشك ها از خاك سوريه به 
سمت جنگنده هاي اسراييلي، آژيرهاي خطر در مناطق 
غور اردن و همچنين اطراف قدس تا شهرك موديعين به 
صدا درآمده بودند. در همين راستا رسانه هاي اسراييلي 
حمالت متقابل موشكي ميان نيروي هوايي اسراييل و 
ارتش سوريه را يك حادثه »دراماتيك« دانستند كه به 
موجب آن نيروي هوايي اين رژيم ملزم به برنامه ريزي 
براي روند جديدي خواهد بود. براس��اس گزارش اين 
رس��انه ها سامانه دفاع هوايي س��وريه چندين موشك 
به سمت جنگنده هاي اسراييلي شليك كرد و سامانه 
ضدموش��كي هيتس براي نخس��تين بار مجبور شد تا 
موشك هاي ضدجنگنده را رهگيري كند. رسانه هاي 
اس��راييلي اعالم كردند: اهدافي كه م��ورد حمله قرار 
گرفتند موشك ها يا بخش��ي از موشك هايي بودند كه 
براي حزب اهلل در س��وريه ارسال ش��ده بود. اين حادثه 
خطرناك ترين حادثه بين اسراييل و سوريه طي شش 
سال گذشته بوده و به نفع اسراييل نيست كه اوضاع را 

تشديد كند. 

امريكامسووليتحملهبه
حلبراپذيرفت

فرماندهي مركزي امريكا )سنتكوم( در روز پنجشنبه 
اع��الم كرد كه هدف حمله هواي��ي اخير امريكا به يك 
روس��تا در نزديكي شهر حلب س��وريه تروريست هاي 
افراطي گروه القاعده بوده  اس��ت. يك مس��جد در اين 
عمليات م��ورد اصابت قرار گرفته ام��ا منابع امريكايي 
مي گويند، حمله به اين مس��جد هدف ما نبوده است. 
جان توماس، سخنگوي ارتش امريكا درباره اين تهاجم 
گفت: »ما به مسجد حمله نكرده ايم، اما ساختماني كه 
هدف ما بوده 15 متر با مسجد فاصله داشته و پس از پايان 
اين حمله مسجد منهدم نش��ده بود.« مقامات نظامي 
امريكا تصريح كردند كه در مورد »تلفات غيرنظاميان« 
در اين حمله بررسي هاي الزم آغاز شده است. به گفته 
منابع نظام��ي امريكا هدف از اين عملي��ات، حمله به 
تجمعي از نيروهاي القاعده در استان ادلب بوده و ده ها 
نفر از تروريست ها در اين عمليات كشته شده اند. وي از 
مشخص كردن محل دقيق حمله هوايي خودداري كرد، 
اما كارشناسان نظامي مي گويند حمله هوايي امريكا به 
روستاي »الجنين« در نزديكي حلب صورت گرفته كه 
در پي آن يك مسجد منهدم و ده ها نفر كشته و زخمي 
شده اند. ديد بان حقوق بشر سوريه كه مقر آن در لندن 
است، اعالم كرده كه دست كم 42 نفر كشته و بيش از 
صد تن مجروح شده اند. به گفته اين نهاد حقوق بشري 
در زمان حمله هوايي بيش از ۳00 نفر از ساكنان روستا 
براي برگزاري نماز در مسجد گرد آمده بودند. روستاي 
»الجنين« در ۳0 كيلومتري غرب شهر حلب قرار دارد. 
اين روس��تا از جمله مناطق تحت كنترل شورشيان و 

تروريست ها محسوب مي شود.
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گ�روهجهان| س��رانجام 
نوب��ت ب��ه آنگال م��ركل، 
صدراعظ��م آلمان رس��يد. روز گذش��ته 
دونال��د ترام��پ، رييس جمه��ور اياالت 
متح��ده در كاخ س��فيد ميزب��ان يكي از 
سرسخت ترين منتقدان و مخالفان خود 
در سطح بين المللي بود. نخستين ديدار 
دو مق��ام عمال خانم م��ركل را به دومين 
رهبر كش��ور اروپاي��ي پس از ت��رزا مي، 
نخس��ت وزير بريتانيا ب��دل مي كند كه 
به ديدار همتاي ناش��ناخته خود در عالم 

سياست مي رود. 
باوج��ود آنكه آلم��ان و اي��االت متحده، 
متح��دان س��نتي و نزدي��ك ب��ه هم در 
معادله هاي بين المللي هستند اما ترامپ 
و مركل در تم��ام حوزه ها با هم مخالفت 
دارند، از مساله مهاجرت تا سياست هاي 
مرب��وط به امور پناهن��دگان و همچنين 
سرنوش��تي ك��ه در انتظ��ار ناتو اس��ت. 
 اي بي س��ي در اين خصوص مي نويس��د: 
صدراعظم آلمان و رييس جمهور اياالت 
متح��ده دو سيس��تم حكومت��ي كامال 
متفاوت با هم دارند. مركل رهبري منظم 
با سياس��ت ها و رويكردهاي مش��خص 
اس��ت كه هرگام خود را ب��ا نظم و ترتيب 
برم��ي دارد. ترامپ تاجري اس��ت كه به 
تصميم گيري هاي در لحظه و تجويزهاي 
بدون نس��خه ش��هرت دارد. آنگال مركل 
ش��ايد يكي از صريح ترين رهبراني است 
كه هيچگاه از انتقاد عيان از رييس جمهور 
امريكا چه در زماني كه هنوز در انتخابات 

رياس��ت جمهوري يك كانديداي س��اده 
بود و چه زماني كه جامه رييس جمهوري 
را بر تن كرده بود، ابايي نداش��ته اس��ت. 
در ماه نوامب��ر زماني ك��ه ترامپ تهديد 
به خروج از پيمان ترانس – پاس��يفيك 
كرد، خانم مركل ب��ه صراحت اعالم كرد 
كه از اينكه اين پيم��ان احتماال اجرايي 
نخواهد ش��د، خوشحال نيس��ت. در ماه 
فوريه زماني كه رييس جمهور امريكا در 
توييتر خود نوشت كه رسانه ها دشمنان 
مردم امريكا هستند، مركل در سخنراني 
خود در كنفران��س امنيتي مونيخ درباره 
اهميت و جايگاه رسانه ها سخنراني كرد 
و گفت: من طرفدار رسانه هاي مستقل و 
آزاد هستم و احترام بس��يار زيادي براي 
خبرن��گاران قايل��م. ما در آلم��ان تجربه 
خوب��ي از كار دولت و رس��انه ها و احترام 

متقابل آنها به يكديگر داشته ايم. 
ما مسائل و عقايد مختلف را با هم درميان 
مي گذاريم اما آزادي بيان و رس��انه ها را 
قب��ول داريم و آن را يكي از س��تون هاي 

دموكراسي مي دانيم. 
مركل در بخش هاي ديگري از س��خنان 
خ��ود در كنفران��س امنيت��ي موني��خ 
همچنين از دونالد ترامپ خواست كه از 
اتحاديه اروپاي واحد حمايت كند و اين در 
حالي بود كه رييس جمهور جديد امريكا 
از همان ابت��داي حض��ور در رقابت هاي 
انتخاباتي مخالفت خود را با تش��كيالتي 
به نام اتحاديه اروپا اعالم كرده بود. ترامپ 
هيچگاه مخالف��ت خود با اتحاديه اروپا را 

پنهان نكرده بود و پيش از آنكه بريتانيا از 
اتحاديه اروپا خارج شود )برگزيت( نيز از 
اين خروج حمايت كرده بود. پس از راي 
مثبت به اين رفراندوم نيز وي از مس��اله 
خروج اين كشور از ساختار اتحاديه اروپا 
اس��تقبال كرد و همچني��ن پيش بيني 
كرد كه احتماال س��اير كشورها نيز از اين 
اتحاديه خارج مي شوند. وي همچنين در 
مصاحبه اي با تايمز لن��دن در ژانويه نيز 
اتحاديه اروپا را چرخي براي آلمان خوانده 
بود. مركل نيز اين حرف وي را بدون پاسخ 
نگذاشت و گفت: من فكر مي كنم كه اين 
ما اروپايي ها هستيم كه سرنوشت خود را 

در دست داريم. 
مس��اله مهاج��رت، آينده ناتو دو س��وژه 
مهمي هستند كه مركل و ترامپ درباره 
آنها در نخستين ديدار گفت وگو كردند. 
آنگال م��ركل در س��ال 2016 ميالدي و 
زماني كه بحث مهاجران س��وري به يك 
تراژدي در صحنه بين المللي بدل ش��ده 
بود اع��الم كرد كه آلمان ب��ا آغوش باز از 
مهاجران پذيرايي مي كند. همين مساله 
به سوژه اي براي انتقادهاي ترامپ از وي 
بدل ش��د. وي سياس��ت هاي مهاجرتي 
مركل را به باد انتقاد گرفت و از اينكه اين 
كشور در س��ال 2015 يك ميليون نفر را 
پذيرفته است، ابراز انزجار كرد. ترامپ در 
مصاحبه با تايمز گفت: فكر مي كنم مركل 
يك اش��تباه بزرگ مرتكب شد و آن هم 
اين بود كه اج��ازه داد تمام اين مهاجران 
غيرقانوني وارد آلمان ش��وند. هيچ كس 

نمي داند كه اي��ن آدم ها از كجا آمده اند و 
به نظر من يك اشتباه فاحش كرد. 

ترام��پ با وجود همه اين س��خنان اعالم 
كرد ك��ه احترام بس��ياري ب��راي مركل 
قايل اس��ت. در ماه آگوس��ت، ترامپ در 
س��خنراني اي، سياس��ت هاي مركل را با 
هيالري كلينتون، رقيب خود در انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا مقايسه كرده 
بود. وي در اين خصوص گفته بود: خالصه 
كالم اي��ن اس��ت كه هي��الري كلينتون 
مي خواهد آنگال مركل امريكا باش��د. اين 
مهاجرت ه��ا به آلمان براي اين كش��ور و 
مردم اين كشور يك مصيبت است. جرم و 
جنايت در آلمان به اندازه اي رسيده است 

كه هيچ كس گمان نمي كرد. 
اين ادعاي ترامپ در حالي مطرح شد كه 
اداره فدرال تحقيق��ات جنايي در آلمان 
در نوامبر 2015 اعالم كرد كه مهاجران 
به هم��ان اندازه مرتكب ج��رم و جنايت 
مي ش��وند كه آلماني ه��ا. ترامپ و مركل 
در بيست و نهمين روز از ماه ژانويه براي 
نخس��تين بار از روز حض��ور وي در كاخ 
س��فيد با هم تماس تلفني داش��تند و در 
بياني��ه اي كه دو ط��رف درخصوص اين 
تماس تلفني صادر كردند، اش��اره اي به 
گفت وگوي دو مق��ام درخصوص فرمان 
اجرايي جديد ترامپ كه ورود شهروندان 
7 كش��ور مس��لمان به امري��كا را ممنوع 
اعالم نكرده بود، نش��د. ترامپ در جريان 
رقابت ه��اي انتخاباتي امري��كا، متحدان 
اين كشور در غرب را به دليل اظهاراتش 

در خصوص ناتو و اتحاديه اروپا به ش��دت 
نگران كرده بود ام��ا مايك پنس، معاون 
رييس جمهور اياالت متحده در س��فرها 
و ديداره��اي متعددي كه ب��ا اروپايي ها 
داش��ت به آنها اطمينان خاط��ر داد كه 
امري��كا به نات��و متعهد اس��ت. پنس در 
كنفرانس امنيتي مونيخ گفت: نبرد شما 
نبرد ما و موفقيت شما موفقيت ما است. 

ما با هم به آينده قدم مي گذاريم. 
ب��ه نظ��ر مي رس��د كه ب��ا وج��ود تمام 
تالش هاي اروپا و امريكا براي اندك نشان 
دادن اختالف ه��ا اما دو ط��رف همچنان 
درباره اين مس��اله كه كش��ورهاي عضو 
بايد س��هم خود را پرداخت كنند، با هم 

اختالف دارند. 
درحال حاض��ر تنها 5 كش��ور عضو ناتو 
س��هم دفاعي خود را پرداخت مي كنند و 
آلمان يكي از اين 5 كشور نيست. مركل 
در اجالس امنيت��ي مونيخ تاكيد كرد كه 
آلم��ان براي پرداخت كردن س��هم خود 
در ناتو هم��ه تالش خ��ود را مي كند اما 
اين نكت��ه را هم اضافه ك��رد كه درحالي 
كه نات��و از اصلي تري��ن تامين كنندگان 
منافع اروپا است اما تامين كننده امنيت 
امريكا نيز به حس��اب مي آي��د. ترامپ و 
مركل در حالي ب��ا هم ديدار مي كنند كه 
اختالف هاي روس��يه و امريكا هنوز با هم 
حل نشده است و پيش بيني مي شود كه 
ترامپ در خصوص سياست هاي روسيه از 
صدراعظم آلمان سوال كند تا با تجربيات 

وي آشنا شود. 

ديدار دو مخالف 
صدراعظمآلمانمهمانرييسجمهورجديدامريكاشد

امريكا

دول��ت دونال��د ترامپ به 
دنب��ال ارس��ال پيام هاي 
روشن به پيونگ يانگ است و صريح تر از 
گذش��ته در خصوص اقدامات دولت كره 
شمالي س��خن مي گويد و عمل مي كند. 
اكنون نيز نش��انه ها حاكي از آن است كه 
اياالت متحده در حال تغيير سياست هاي 
خود در قبال كره شمالي است. وزير امور 
خارجه اياالت متحده، ركس تيلرس��ون 
كه به س��ئول پايتخت كره جنوبي س��فر 
كرده تا ب��ا همتاي كره اي خ��ود ديدار و 
گفت وگو كن��د در يك نشس��ت خبري 
پيونگ يان��گ را عمال تهديد كرد و گفت 
كه همه گزينه هاي ما در برابر كره شمالي 

روي ميز است. 
ش��رايط در ش��مال ش��رق آس��يا بسيار 
نگران كننده است. خبرها از كره شمالي 
حاك��ي از آن اس��ت ك��ه اين كش��ور به 
پيش��رفت هاي قابل توجهي در س��اخت 
موش��ك هاي با برد بلند و ب��ا توان حمل 
كالهك اتمي دس��ت يافته اس��ت. كره 
ش��مالي به كمك اين موشك ها قابليت 
آن را خواهد داش��ت كه نه تنها به چين و 
كره دسترسي داشته باشد بلكه مي تواند 
به س��رزمين هاي اصلي اي��االت متحده 
نيز دسترس��ي پيدا كن��د. از طرفي ديگر 
اس��تقرار س��امانه دفاع موش��كي تاد در 
كره جنوبي خشم چين را در اين منطقه 

برانگيخته است. 
اما اظهارات تيلرس��ون در خصوص كره 
شمالي بيش از هرزمان ديگري نگراني ها 
را نس��بت به ش��رايط موجود در منطقه 
برانگيخته اس��ت. چرا كه تيلرسون عمال 
مذاكرات ديپلماتيك با كره شمالي را رد 
كرد و درهاي ورود به فضاي نظامي گري 
در منطقه را گش��ود. موضوعي كه ترس 
را در يك��ي از امن تري��ن مناط��ق جهان 

برانگيخته است. 
تيلرس��ون در كنفرانس خبري با همتاي 
كره اي خود خطاب به خبرنگاران گفت: 

اجازه دهيد من بس��يار روشن بيان كنم 
كه سياس��ت صبر استراتژيك ما در قبال 
پيونگ يانگ به پايان رس��يده است. او با 
اش��اره به شكست سياس��ت تحريم هاي 
فلج كنن��ده در قب��ال پيونگ يان��گ در 
گذشته گفت: ما در حال بررسي يكسري 
جدي��د از اقدام��ات ديپلماتيك، امنيتي 
و اقتص��ادي عليه پيونگ يانگ هس��تيم. 
وي در ادام��ه افزود: هرچن��د كه اياالت 
متحده مايل به درگيري نظامي نيس��ت 
اما بايد بگويم كه همه گزينه ها روي ميز 
است و نسبت به شرايط واكنش مناسب 
را خواهي��م داد. وزي��ر خارج��ه امري��كا 
همچنين تاكيد كرد: اگ��ر آنها بخواهند 
تهديدات برنامه هاي تس��ليحاتي خود را 
افزايش دهند به اعتقاد ما نياز اس��ت در 
سطح باالتري با آنها مقابله كنيم. بنابراين 

تمامي گزينه ها روي ميز است. 
در طرف مقابل اما كره جنوبي نيز به نظر 
نمي رس��د چندان در خص��وص حمايت 
نظامي و دست زدن به گزينه نظامي عليه 
پيونگ يانگ از سوي امريكا ناراضي باشد و 
به نوعي از سخنان تيلرسون حمايت كرد. 
وزير خارجه كره جنوبي نيز در كنفرانس 
خبري بيان كرد: ما سياست هاي مختلف 
در دسترس را اعمال مي كنيم. او در ادامه 
افزود: اگر اعمال فش��ار ديپلماتيك يك 
س��اختمان اس��ت، بازدارندگ��ي نظامي 
يكي از اركان اين س��اختمان خواهد بود. 
وزير خارجه كره جنوبي تاكيد كرد: همه 
ملت ها بايد در برابر تهديدات كره شمالي 
نزديك تر كار كنند تا پيونگ يانگ متوجه 
ش��ود كه مسيري اش��تباهي را در پيش 
گرفته و به دنبال تغيير اس��تراتژي خود 

پيش برود. 
گفتن��ي اس��ت تحريم ه��ا و تعام��الت 
ديپلماتي��ك تاكنون نتوانس��ته اند كره 
شمالي را متقاعد كند كه برنامه هسته اي 
خ��ود را كنار بگ��ذارد. اما دول��ت امريكا 
هم��واره از اق��دام نظامي علي��ه پيونگ 
يان��گ اجتناب ك��رده و همواره س��عي 
كرده اس��ت كه با اقدام��ات اقتصادي و 

فش��ارهاي ديپلماتيك اقدامات نظامي 
را علي��ه كره ش��مالي كنار بگ��ذارد. زيرا 
بيش از 20ميلي��ون غير نظامي در خاك 
كره ش��مالي حضور دارند و تنها ۳0مايل 
با همس��ايه جنوبي خود فاصل��ه دارند و 
نگراني از ايجاد يك بحران انساني در قلب 
كشوري كه كمترين اطالعات از آن وجود 

دارد بسيار سخت خواهد بود. 
هام چاي يونگ، رييس موسسه مطالعات 
آسه آن در سئول كره جنوبي به واشنگتن 
پست مي گويد: ش��روع تهديدات نظامي 
يك��ي از چن��د گزين��ه باقيمان��ده براي 
برخورد با كره شمالي است. وي مي افزايد: 
تقريبا فشار نظامي در برابر پيونگ يانگ 
اجتناب ناپذي��ر اس��ت. از طرف��ي هرگز 
اياالت متحده و كره جنوبي وارد اينچنين 
اقداماتي در راس��تاي پاس��خ مستقيم به 

پيونگ يانگ گام بر نداشتند. 
گزارش ه��ا حاكي از آن اس��ت كه برخي 
نمايندگان مجلس سئول تالش مي كنند 
ت��ا در راس��تاي بازگش��ت تس��ليحات 
هس��ته اي امريكا ب��ه ك��ره جنوبي گام 
بردارند، به خصوص اينكه در حال حاضر 
به طور فزاينده گزين��ه نظامي عليه كره 
ش��مالي در حال تقويت ش��دن است به 
خصوص زماني كه بخواهند يك موشك 
بالس��تيك بين قاره اي را آزمايش كنند. 
هام چاي يونگ معتقد است سوال اصلي 
اينجاس��ت كه چه كس��ي اول چشمك 
مي زن��د. ام��ا در اين مس��ابقه معموال ما 
اول پلك مي زني��م و بازنده ايم چرا كه ما 
معموال چيزهاي بيشتري را براي از دست 

دادن داريم. 
گفتني اس��ت كره ش��مالي معموال براي 
لفاظي اغراق آميز و جنگ طلبانه شناخته 
شده است، اما تركيبي از تهديد و پرتاب 
موش��ك، همزمان با خش��م چين از كره 
جنوبي، سطحي بي س��ابقه از تنش ها را 
در س��ال هاي اخير در منطق��ه به وجود 

آورده است. 
كيم جون��گ اون رهبر كره ش��مالي در 
اوايل س��ال جاري ميالدي اعالم كرد در 

حال آزمايش يك موشك بالستيك بين 
قاره اي كه قادر خواهد بود به س��رزمين 
اصلي اياالت متحده حمله كند، اس��ت. 
دونالد ترامپ در پاسخ به اين ادعا عنوان 
كرد كه اين اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. 

اما حاال به نظر مي رس��د كه دولت دونالد 
ترام��پ در حال بررس��ي سياس��ت هاي 
مورد نظر خود در قبال كره شمالي است 
تا بتواند راه حلي براي توقف سياست هاي 
كي��م جون��گ اون پيدا كند. تيلرس��ون 
در س��فري كه به آسيا داش��ته به ژاپن، 
كره جنوبي و چين س��فر ك��رد تا نظرات 
دولت ه��اي مختل��ف را در اين خصوص 

جمع آوري كند. 
تيلرس��ون روز پنجشنبه در توكيو گفت: 
20س��ال از تالش هاي ديپلماتيك براي 
متقاعد كردن كره شمالي براي جلوگيري 
از ج��اه طلبي هايش به در بس��ته خورده 
است. او در سئول نيز گفت: قبل از هرگونه 
مذاكره در راستاي از سرگيري مذاكرات 
پنج يا شش جانبه بايد ابتدا شرايط تغيير 
كند. پيش تر مذاكرات در راس��تاي حل 
مساله كره ش��مالي ميان اياالت متحده، 
چين، روسيه، ژاپن و دو كره برگزار شد اما 
در نهايت به شكست انجاميد و به نتيجه 

قابل توجهي، طرفين دست نيافتند. 
با اين حال ركس تيلرس��ون تاكيد كرده 
اس��ت كه اياالت متح��ده و متحدان آن 
هنوز هم طيف وسيعي از گزينه ها را بين 
مذاكرات ديپلماتيك و اقدام نظامي براي 
متقاعد كردن كيم و رژي��م او براي كنار 
گذاش��تن س��الح هاي هس��ته اي دنبال 

مي كنند. 
تيلرسون افزود: هنوز تحريم هاي بيشتر 
مي تواند عليه كره ش��مالي به كار گرفته 
ش��ود و چين مي تواند فش��ار بيشتري را 
بر كره ش��مالي وارد كند. گفتني اس��ت، 
تيلرس��ون روز شنبه به پكن خواهد رفت 
تا تالش هاي خود را براي استفاده از اهرم 

چين عليه كره شمالي افزايش دهد. 
در اوايل پنجش��نبه ركس تيلرس��ون به 
منطقه امنيتي مش��ترك مي��ان دو كره 
رفت و از آنج��ا بازديد كرد. منطقه اي كه 
بيل كلينتون، رييس جمهور س��ابق اين 
مكان را ترسناك ترين مكان روي زمين 
مي دان��د. منطق��ه اي كه س��ربازان كره 
شمالي تنها چند قدم دورتر از تيلرسون 
ايس��تاده بودند. پارك چول هيل استاد 
روابط بين الملل در دانش��گاه ملي سئول 
گفت: تيلرسون با هدف خود قصد داشت 
تا يك پيام به كره شمالي ارسال كند كه 
ما در حال تماشاي شما از نزديك هستيم. 
ام��ا معماي برخ��ورد با كره ش��مالي در 

حالي كه ش��رايط سياس��ي كره جنوبي 
پس از بركناري رييس جمهور اين كشور 
به جرم فس��اد بيش از هرزم��ان ديگري 
پيچيده شده است. با اين حال تيلرسون 
با كفيل رييس جمهور كره جنوبي ديدار 
كرد اما ش��ايد اقدام چنداني تا مشخص 
ش��دن رييس جمهور بعدي اين كشور تا 
ماه مه  ميالدي نت��وان انجام داد زيرا بايد 
مشخص شود چه كس��ي رييس جمهور 
مي ش��ود و قصد دارد چه سياس��ي را در 

آينده دنبال كند. 
باي��د منتظر مان��د تا خروجي اين س��فر 
دوره اي تيلرس��ون ب��ه ش��رق آس��يا در 
خصوص سياست هاي اين كشور در قبال 
كره ش��مالي به كج��ا مي انجامد، نتيجه 
اين س��فر هرچه باش��د به نظر نمي رسد 
تنش هاي حال حاضر در منطقه را كاهش 
دهد. چرا كه خبرها حاكي از آن است كه 
كره ش��مالي آزمايش هاي جديدي را در 
راه دارد و اينك��ه واكنش امريكا نس��بت 
به آن چه خواهد ب��ود در هاله اي از ابهام 

قرار دارد. 

ترامپچينرامتهمكرد
»دونالد ترام��پ«، رييس جمهور امريكا 
طي اظهارنظر توييت��ري اعالم كرد كره 
شمالي رفتار بس��يار بدي داشته و براي 
سال ها واشنگتن را به بازي گرفته است. 
به گزارش فارس ترام��پ در توييتر خود 
نوش��ت: »كره ش��مالي بس��يار بد رفتار 
مي كند. آنها براي سال ها امريكا را به بازي 
گرفته اند. چين نيز كمك چنداني انجام 

نداده است.«

امريكابهدورباطلعليهكرهشمالي
دامنميزند

»ايگور مورگولوف«، معاون وزير خارجه 
روس��يه در مصاحبه با يك رسانه ژاپني 
گفت بايد به اي��ن دور باطل در قبال كره 
ش��مالي پايان داد. به گ��زارش فارس به 
نقل از خبرگزاري فرانسه، مورگولوف در 
اين گفت وگو تصريح ك��رد عكس العمل 
سرسختانه امريكا در قبال آزمايش هاي 
اتمي كره شمالي منجر به افزايش تنش 
در ش��به جزيره كره مي شود. معاون وزير 
خارجه روس��يه افزود: روسيه در شرايط 
كنوني به دنبال راه��ي چندبعدي براي 
از بين ب��ردن دور باطل تنش ها اس��ت. 
وي ادام��ه داد، امري��كا و متحدان��ش در 
پاس��خ به آزمايش هاي اتمي كره شمالي 
اقداماتي انجام مي دهند كه كره ش��مالي 
را مجبور مي كند به س��وي اقدامات تازه 

تحريك آميز پيش رود. 

گروهجهان

چينخواستارپايبنديهمه
طرفهابهبرجامشد

نماينده دايم چين در س��ازمان ملل گف��ت: برجام به 
سختي به دس��ت آمده است، همه طرف ها بايد اعتماد 
سياسي دوجانبه را تقويت و به تعهدات خود عمل كنند. 
به گزارش ايس��نا به نقل از تلويزيون سي س��ي تي وي، 
نماينده دايم چين در س��ازمان ملل ضم��ن تاكيد بر 
پايبندي همه طرف ها به برجام، خواستار تالش جامعه 
بين المللي براي دس��تيابي به اهداف تعيين ش��ده در 
زمينه منع اشاعه سالح هاي كشتار جمعي و بردباري 

همه طرف ها در مناطق داراي تنش شد. 
 لي جي يي اين درخواست را در نشست شوراي امنيت 
س��ازمان ملل ب��راي بررس��ي گ��زارش كاري كميته 
قطعنامه 1540 بيان كرد. ليو گفت: جلوگيري از اشاعه 
سالح هاي كشتار جمعي به امنيت، ثبات و صلح جهاني 
كمك مي كند و بنابراين وظيفه اي مهم براي كل جامعه 
بين المللي اس��ت. درك تازه اي از امنيت ايجاد شود تا 
فضايي امن براي همه فراهم ش��ود. ديگر پيشنهاد وي 
تاكيد ب��ر اصول قانوني در تقويت رژيم بين المللي منع 
اشاعه سالح هاي كش��تار جمعي براي تضمين اجراي 

قطعنامه 1540 شوراي امنيت بود. 
وي در مورد مس��ائل هسته اي در خصوص كره شمالي 
گفت: همه طرف ها بايد خويش��تنداري و براي ايجاد 
اعتماد سياس��ي تالش كنند. هم اكنون نكته مهم اين 
اس��ت كه همه طرف ها در شرايط پر تنش شبه جزيره 
كره پا را روي ترمز بگذارند. برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( به س��ختي به دس��ت آمد و همه طرف ها بايد 
اعتماد سياسي دوجانبه را تقويت كنند و به تعهدات خود 
عمل كنند تا اين توافق به صورت فعال و موثر باقي بماند. 

خبر آخر
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