
5جهان Jahan@etemadnewspaper.irچهار شنبه 23  اسفند 1396، 25 جمادي الثاني 1439، 14 مارس 2018،  سال پانزد                        هم، شماره 4050

ادامه از صفحه اولنگاه روز گزارش روز

ش��يپورهاي جنگ ش��رق و غرب بار ديگ��ر به صدا 
درآمده اند. امريكا و بريتاني��ا با افزايش بهانه جويي در 
برابر روسيه، حاال در گفت وگوهاي خود عمال مسكو 
را به رويارويي نظامي تهدي��د مي كنند. دو هفته بعد 
از آنكه والديمي��ر پوتين، رييس جمهور روس��يه در 
س��خنراني س��االنه خود اعالم كرد هرگونه حمله به 
خاك متحدان روسيه را حمله به خاك روسيه تلقي 
خواهد كرد، نيكي هيلي، نماينده امريكا در س��ازمان 
ملل متحد تهديد كرد در صورت تعلل شوراي امنيت، 
امريكا مستقيما به سوريه حمله نظامي خواهد كرد. 
تهديد نيكي هيلي به حمله نظامي به ارتش سوريه با 
واكنش تند مقام هاي روسي همراه شده است. نيكي 
هيلي دوشنبه شب در جلسه شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد در مورد شرايط خاورميانه با متهم كردن 
روس��يه به عدم اجراي تعهداتش در مورد آتش بس 
در غوطه ش��رقي گفت: »امريكا آماده عمليات عليه 
هر دولتي اس��ت كه از سالح هاي شيميايي يا شرايط 
غيرانس��اني اس��تفاده كند، ب��ه خص��وص در مورد 
رژيم بش��ار اس��د. « اين اظهارات نماينده امريكا در 
س��ازمان ملل متحد با واكنش تن��د مقام هاي روس 
مواجه شده است. رسانه هاي رس��مي روسي به نقل 
از ژنرال والري گراس��يمف، فرمانده س��تاد مشترك 
ارتش روس��يه گزارش داده اند ك��ه در صورت حمله 
خارجي به دمشق يا حمله به نيروهاي ارتش سوريه 
به ش��كلي كه نظاميان روس را در خطر ق��رار دهد، 
روسيه واكنش تندي نش��ان خواهد داد. گراسيمف 
در عين حال بار ديگر تاكيد كرده اس��ت كه امريكا و 
گروه هاي شبه نظامي مخالف دولت در سوريه در حال 
برنامه ريزي براي صحنه سازي هاي »تحريك كننده« 
در مورد استفاده از سالح هاي شيميايي هستند تا از 

اين طريق بار ديگر دولت دمش��ق را متهم كنند و در 
پي آن »امريكا قصد دارد به عنوان عمليات انتقامي به 
مناطق تحت كنترل دولت مركزي سوريه در دمشق 
حمالت موشكي انجام دهد.«. گراسيمف گفته است 
كه در صورت تكرار حمله موش��كي به سوريه مشابه 
حمله اي كه به پايگاه ش��عيرات انجام ش��د »ارتش 
روسيه كليه موشك ها و كليه النچرهاي استفاده شده 

در چنين حمله اي را هدف قرار خواهد داد.« 
سرگئي الوروف وزير خارجه روس��يه نيز در واكنش 
ب��ه تهديدهاي امري��كا در م��ورد حمل��ه نظامي به 
خاك س��وريه تاكيد كرد: »تكرار چني��ن اقدامي از 
س��وي امريكا نتايج و واكنش هاي بس��يار سختي در 
پي خواه��د داش��ت.« س��رگئي الوروف در واكنش 
به اتهام ه��اي امري��كا در مورد اس��تفاده از س��الح 
شيميايي در خاك س��وريه تاكيد كرد: »بعد از اتهام 
حمله ش��يميايي به خان ش��يخون در م��اه آوريل، 
ركس تيلرس��ون، وزير خارجه امريكا ب��ا من تماس 
گرفت و از ما براي دسترس��ي ب��ه مناطق حمله هاي 
ادعايي كمك خواس��ت، ما با دمشق صحبت كرديم 
و قرار شد اين دسترس��ي امكان پذير شود. زماني كه 
دوباره با واش��نگتن تماس گرفتيم تا آنها را از مجوز 
بازديد از منطقه آگاه كنيم به ما گفتند كه ديگر نيازي 
به اطالعات ندارند و بالفاصل��ه اقدام به حمله نظامي 
كردند.« نيكي هيلي، س��فير امريكا در سازمان ملل 
دوشنبه ش��ب در سخنان خود با اش��اره به پيشنهاد 
قطعنامه اي براي آتش بس ف��وري 30 روزه در غوطه 
ش��رقي دمش��ق كه جزيياتي از آن ارايه نشده است، 
گفت: »وقتي جامع��ه جهاني به صورت مس��تمر از 
واكنش ناتوان اس��ت، دولت ها تش��ويق مي شوند كه 
خودشان راسا اقدام كنند.« اين نماينده امريكا تاكيد 
كرده بود: »ما ترجيح نمي دهيم اين مس��ير را ]حمله 
يكجانبه به س��وريه[ در پيش بگيريم، اما پيش از اين 

نش��ان داده ايم كه اگر الزم باشد چنين مسيري را در 
پي مي گيريم و آماده ايم كه باز هم اين كار را بكنيم.«

حمله به پادشاهي
همزمان با جلس��ه ش��وراي امنيت در مورد سوريه، 
ترزا مي، نخست وزير بريتانيا در جلسه مجلس عوام، 
روسيه را به استفاده از گاز كش��نده اعصاب كه براي 
استفاده در س��الح هاي نظامي توليد ش��ده است در 
خاك بريتانيا متهم كرد. 10 روز پيش يك جاسوس 
دوجانبه پيشين در منطقه س��الزبري انگليس بعد از 
صرف غذا در رس��توران به همراه دخترش به صورت 
نيمه ج��ان در يك مركز خريد پيدا ش��د. س��رگئي 
اسكريپال، جاسوس پيشين روسيه كه در پي تبادل 
زندانيان امنيتي با غرب به بريتانيا پناهنده شده بود، 
10 روز پيش به دليل مسموميت با سمي ناشناخته 
همراه با دخترش مس��موم و در بيمارستان بستري 
شد. نخست وزير بريتانيا در سخنان خود در مجلس 
عوام گفته اس��ت كه »ت��الش براي ترور اي��ن فرد به 
احتمال زياد از س��وي روس��يه انجام ش��ده است« و 
»اگر روسيه ظرف 36 ساعت جزييات دقيقي از منبع 
عامل اعصاب استفاده شده در اين عمليات ارايه نكند، 
بريتانيا اين اتفاق را اس��تفاده غيرقانوني از خشونت 
عليه پادش��اهي متحده تلقي خواهد كرد.« سرگئي 
الوروف وزير خارجه روس��يه هرگونه دخالت مسكو 
در اين اتفاق را رد كرده اس��ت و اتهامات مطرح شده 
از س��وي بريتانيا را بي پايه مي داند. سرگئي الوروف 
اظهارات نخس��ت وزير بريتانيا را »يك نمايش مشابه 
سيرك« عنوان كرده اس��ت. مقامات بريتانيايي ادعا 
كرده اند كه ش��ك ندارند ماده سمي استفاده شده در 
قتل اين جاس��وس دوجانبه از جمله مواد شيميايي 
است كه در دوران اتحاد جماهير شوروي سابق براي 
استفاده در س��الح هاي نظامي ساخته شده است و از 
دولت روسيه خواسته اند دليل اس��تفاده از اين عامل 

ش��يميايي در خاك بريتانيا و مسير رس��يدن آن به 
انگليس را به س��ازمان منع اس��تفاده از س��الح هاي 
ش��يميايي توضيح دهد. به گفت��ه تحليلگران دولت 
بريتانيا قص��د دارد به بهان��ه اين قت��ل، تحريم هاي 
جديدي را عليه روس��يه وض��ع كن��د و دارايي هاي 
مقام ه��اي نزديك به كرملي��ن در خ��اك بريتانيا را 
منجمد كند. طي ماه هاي گذشته اتهام زني هاي لندن 
به مسكو به شدت افزايش پيدا كرده است و مقام هاي 
نظامي بريتانيا، مسكو را به عنوان يك تهديد نظامي 

براي لندن مطرح مي كنند.  
عمليات ارتش سوريه در درعا

همزمان با پيشروي ارتش سوريه با پشتيباني روسيه 
در منطقه غوطه ش��رقي، منابع خب��ري از آغاز يك 
عمليات جديد در جنوب سوريه خبر مي دهند. بعد 
از نزديك به 8 ماه فروكش كردن آتش درگيري ها در 
منطقه درعا، رسانه ها گزارش مي دهند كه نيروهاي 
شبه نظامي مخالف دولت در استان درعا، آماده انجام 
يك عمليات تازه عليه ارتش سوريه مي شود و نيروي 
هوايي ارتش سوريه نيز حمالت هوايي خود را عليه 
مواضع مخالفان از س��ر گرفته است. به نوشته ميدل 
ايستاي، در ش��رايطي كه ارتش سوريه به آزادسازي 
منطقه غوطه شرقي نزديك مي ش��ود، آماده است 
تا مرزهاي جنوبي اين كش��ور با خ��اك اردن را نيز 
از نيروهاي شورش��ي بازپس بگيرد. طي هشت ماه 
گذشته، منطقه اس��تان درعا در مرزهاي اردن پس 
از توافق ميان روس��يه، امريكا و اردن به عنوان يكي 
از مناطق كاهش تنش ش��اهد آتش بس ب��ود، اما با 
ش��روع عمليات جديد س��وريه به نظر مي رسد كه 
دمشق بعد از پاكس��ازي مناطق اطراف پايتخت از 
شورش��يان، قصد دارد عمليات تازه اي را در جنوب 
سوريه آغاز كند و مرزهاي اردن را نيز از شورشيان 

مسلح بازپس بگيرد. 

وضعي��ت  تمدي��د  فرم��ان  در 
اضط��راري مل��ي امري��كا عليه 
كش��ورمان كه دونال��د ترامپ در 
تاري��خ 21 اس��فند 96 با ارس��ال 
نام��ه اي به كنگ��ره اين كش��ور، 
آن را ب��ه مدت يك س��ال تمديد 
كرد، به نكاتي اش��اره ش��ده كه با 
بررسي و مداقه بيشتر، مباني دروغين و غير مستدل اصل 
اين فرمان اجرايي روش��ن مي ش��ود. اصل اين فرمان در 
15 مارس 1995 صادر شده اس��ت. در واقع در تاريخ 2۴ 
اسفند13۷3 رييس جمهور وقت امريكا، بيل كلينتون، با 
متهم ساختن ايران به حمايت از تروريسم، تضعيف فرآيند 
صلح خاورميانه و تالش براي دس��تيابي به س��الح هاي 
كشتار جمعي اين فرمان اجرايي را عليه ايران صادر كرد. 
در اين نامه كه در وب سايت كاخ سفيد منتشر شده، آمده 
اس��ت، در 15 مارس 1995 رييس جمه��وري با فرمان 
اجرايي 1295۷، در قبال اي��ران وضعيت ضطراري ملي 
اعالم كرد تا بتواند با تهديد غيرع��ادي و فوق العاده عليه 
امنيت ملي، سياس��ت خارجي و اقتصاد امريكا، ناشي از 
اقدامات و سياس��ت هاي حكومت ايران مقابله كند. اين 
فرمان يا بايد در بازه زماني 90 روزه پيش از زمان انقضايش 
)15 مارس هر س��ال( تمديد ش��ود يا در غير اين صورت 
بطور خودكار لغو مي شود. دونالد ترامپ در ادامه اين نامه 
به روند تمديد اين فرمان اجرايي طي س��ال هاي پس از 
1995 پرداخته اس��ت. رييس جمه��وري امريكا در نامه 
خود به توافق هسته اي ايران با ش��ش قدرت جهاني، در 
قالب برجام، در سال 2015، )139۴( اشاره كرده و گفته 
اس��ت: در 16 ژانويه 2016 در روز اج��راي توافق برجام، 
اياالت متحده تحريم هاي هسته اي عليه ايران را برداشت 
كه براساس آن برخي فرمان هاي اجرايي قبلي اضطراري 
ملي و ديگر اقدامات لغو ش��د. رييس جمه��وري امريكا 
تاكيد كرده است: اقدامات و سياس��ت هاي دولت ايران از 
جمله توسعه برنامه موشك هاي بالس��تيك، حمايت از 
تروريسم بين المللي و نقض حقوق بشر همچنان تهديدي 
غيرعادي و فوق العاده عليه امنيت ملي، سياست خارجي 
و اقتصاد امريكا اس��ت. در بررس��ي حقوق��ي اين فرمان، 
موارد زير قابل اشاره هستند و نبايد توسط جامعه جهاني 
مورد غفلت قرار گيرند: اوال جمهوري اس��المي ايران در 
چارچوب برجام پذيرفت كه فعاليت هاي هسته اي اش را 
طبق توافق و در سطح مورد نظر طرف هاي 1+5 متوقف 
كند به ش��رط آنكه در مقابل، تحريم هاي هسته اي عليه 
تهران متوقف شود. در همين راستا گفتني است كه هنوز 
عمال مشكالت سوييفت با بسياري از بانك هاي كشورمان 
پا برجا ست و موسس��ات مالي و بانك هاي جهان به دليل 
فشار خزانه داري امريكا از تعامل بانكي با ايران خودداري 
مي كنند در حالي ك��ه اين نقض برجام تلقي مي ش��ود، 
اگرچه طرف هاي مقابل به بهانه هاي غي��ر قابل قبول، از 
يك سو تحريم ها را به هس��ته اي و غير هسته اي تقسيم 
كرده و صرفا متعهد بودن ايران به برج��ام را مورد تاكيد 
قرار مي دهند و به دليل مالحظه نظ��رات اياالت متحده 
امريكا، از تصريح عدم پايبندي طرف هاي ديگر خودداري 
مي كنند. نكته دوم، در نامه ترامپ، تهديدهاي فوق العاده 
ايران عليه »مناف��ع ملي امريكا«، »سياس��ت خارجي و 
اقتص��اد امريكا« در ذي��ل برنامه تهديد آميز موش��كي و 
فعاليت هاي منطقه اي ايران و »حمايت از تروريسم« ذكر 
شده است. پاسخ اين است، فعاليت هاي منطقه اي ايران 
جز اين بوده ك��ه از رعايت حقوق بش��ر در يمن، بحرين، 
عراق، افغانستان و سوريه حمايت كرده و تمام قد در مقابل 
زياده خواه��ي تروريس��م دولتي و غير دولتي ايس��تاده و 
هزينه هاي آن را به هر قيمتي پرداخته است و در مقابل، 
اياالت متحده فقط بر مش��كالت و نقض حقوق بش��ر و 
بي عدالتي و بي ثباتي منطقه افزوده و  به رقص شمشير با 
خودكامگان سعودي پرداخته است؟ به گونه اي كه ميزان 
تسليحات عربستان س��عودي به 25 برابر سال هاي قبل 
افزايش يافته است. از اين مهم تر، آيا قرار است ايران براي 
هر فعاليتي از جمله دفاع موشكي از خاك خود و مبارزه 
با داعش و تروريس��ت هاي تكفيري، ابتدا طي چند سال 
تحقيقات و مطالعه، براي هر مورد، ع��دم تقابل با منافع 
ملي امريكا را اثبات كند و بعد با كس��ب اجازه از امريكا با 
قسمتهايي از داعش و القاعده و طالبان كه معارض امريكا 
هستند، مقابله كند؟ در اين نامه و اصل فرمان كه در زمان 
كلينتون صادر شده، ذكر نشده كه اساسا تاكنون موشكي 
از كشورمان عليه نهادها و تاسيسات امريكايي شليك شده 
است؟ شايد در اين نامه تكفيري ها و داعش در سوريه به 
عنوان ارتش پياده نظام اياالت متحده تلقي ش��ده باشند 
كه موشك هاي ايران تهديدي عليه امريكا تلقي شده اند. 
ضمنا، س��ردمداران سياس��ت خارجي و اقتصاد اياالت 
متحده چگونه انتظار خويشتنداري از ايران دارند درحالي 
كه در مدت نزديك به چهل س��ال اقتصاد و سياس��ت و 
حاكميت ملت ايران، آماج تحريم، تهديد و تحقير توسط 
دولت امريكا قرار گرفته و امريكا حت��ي از تهديد و اعمال 
فش��ار عليه ديگر كش��ورهاي طرف قرارداد ب��ا ايران نيز 
فروگذار نكرده است؟نكته سوم: سال ها است كه هر يك از 
مقامات غربي كه به ايران سفر كرده اند، به طور تلويحي، 
به نوعي پيام هاي تهديد آميز امريكا علي��ه آنان به دليل 
همكاري با ايران را به ما يادآور ش��ده اند و با همين روش 
هزينه هاي همكاري هاي ايران را افزايش داده اند. در حالي 
كه هر يك از اقدامات امريكا قابل پيگرد حقوقي و جزايي 
بوده و به موقع خود نيازمند اقدام متقابل بوده است. ضمن 
اينكه همين عامل به تنهايي مي توانست براي تغيير خط 
مشي سياسي، نظامي و امنيتي جمهوري اسالمي ايران 
كافي باشد ولي ايران اسالمي با احترام به اصول سخاوت و 
كرامت، اين رفتار هاي خصومت آميز امريكا را ناديده گرفته 
و براي دوس��تي و تعامل با ديگر ملل غربي تالش خود را 
مضاعف كرده است. در طليعه نوروز سال 139۷ قرار داريم 
كه هرساله ش��اهد بوده ايم كه در زمان حلول عيد نوروز، 
روساي جمهور امريكا ابتدا تحريم عليه ملت ايران را تمديد 
كرده و بعد با تدليس و عوام فريبي، پي��ام نوروزي خود را 
به مردم ايران ارسال كرده اند. انتظار مردم ايران اين است 
كه دونالد ترامپ، اين تاجر بزرگ امريكايي حد اقل اصول 
تجارت بين المللي را رعايت ك��رده و رويه خصومت آميز 
و تكرار تهديد و تحريم را كنار گذاش��ته و مانند يك تاجر 
واقعي مناسبات كشورها با ايران را تهديدي عليه امريكا 

تلقي نكند. 

 ابتدا تمديد تهديد
سپس تبريك سال نو 

مجيد خيري 

گروه جهان| جيمز متي��س، وزير دفاع 
اياالت متحده روز سه ش��نبه در س��فري 
از قبل اعالم نشده به افغانس��تان رفت. سفري كه به نظر 
مي رسد بيش��تر در راس��تاي بررس��ي فضاي مذاكرات 
احتمالي صل��ح در افغانس��تان اس��ت. چرا ك��ه اكنون 
سيگنال هايي در افغانس��تان وجود دارد كه ميان دولت 
مركزي و شورشيان طالبان فرصتي براي مذاكره به دست 
آمده تا به بيش از 16 سال جنگ در اين كشور خاتمه دهد. 
متيس قبل از فرود در فرودگاه كابل به خبرنگاران گفت: 
ما عالقه هايي از س��وي طالبان براي مذاكرات به دس��ت 

آورده ايم كه اين نشانه ها مربوط به ماه ها قبل است. 
اشرف غني احمد زي، رييس جمهوري افغانستان، حدود 
يك ماه پيش پيش��نهاد مذاكرات بدون قيد و ش��رط با 
طالبان را مطرح كرد.، اين در حالي اس��ت كه امريكا طي 

ماه هاي اخي��ر نيروهاي خ��ود را براي حماي��ت از دولت 
مركزي و بهبود ش��رايط امنيتي در افغانس��تان افزايش 
داده اس��ت ولي امريكا چن��دان تمايلي ب��راي مذاكرات 
نش��ان نداده و دونالد ترامپ در اواخر ماه ژانويه اعالم كرد 
كه با طالبان گفت وگو نمي كنيم و س��خنان اشرف غني 
در خصوص مذاك��ره با طالبان كامال مخالف با س��خنان 
دونالد ترامپ بود. حتي برخي منابع از مذاكرات مخفيانه 
ميان طالبان و دولت مركزي افغانستان سخن گفتند كه 
به صورت رسمي تاييد نشد. با اين حال اكنون استراتژي 
امريكا در افغانس��تان افزايش كمك به ارتش اين كشور و 
حمالت هوايي عليه طالبان اس��ت. چرا كه در يك سال 
گذشته طالبان توانسته بيشترين حمالت ممكن در طول 
1۷ سال گذشته در افغانستان را رقم بزند و امريكا مجبور 
شد تا براي كنترل اوضاع حضور نظامي خود در اين كشور 

را گسترش دهد و فش��ار را براي آمدن طالبان به پاي ميز 
مذاكره افزايش دهد. 

غني در ديدار با متيس، استراتژي جديد اياالت متحده 
در خصوص افغانس��تان را به عنوان ي��ك تغيير دهنده 
بازي توصي��ف كرد كه اج��ازه مي دهد كاب��ل بتواند با 
دست بازتر و فش��ار بيش��تري از صلح با طالبان سخن 
بگويد ب��دون اينك��ه از موضع ضعف برخوردار باش��د. 
غني ادامه داد: بازي اكنون تغيير كرده اس��ت زيرا هر 
بازيگ��ري را مجبور كرده ت��ا پيش بيني ه��اي خود را 

مجدد مورد بررسي قرار دهد. 
متيس نيز گفت هدف ما از اين اتفاق جلوگيري از طغيان 
هرچه بيشتر طالبان و تضعيف شورشياني است كه خسته 
از مبارزه هس��تند. وي در ادامه افزود كه س��يگنال هاي 
مثبتي از تعداد كمي از شورش��يان دريافت كرديم. وزير 

دفاع امريكا نيز همچنين اعالم كرد: بعض��ي گروه ها در 
داخل طالب��ان وج��ود دارند كه عالقه من��د به گفت وگو 
هستند؛ به عبارت ديگر ممكن است اين موضوع مربوط 
به كل طالبان نش��ود و تنها بخشي از شورش��يان را در بر 

مي گيرد. 
اياالت متحده در گذش��ته نيز ابراز امي��دواري كرده بود 
كه با برخي عناصر طالبان وارد مذاكره ش��ده اس��ت اما 
هيچگاه نتيجه ملموس��ي نداش��ت اما مشخص نيست 
كه تالش جديد تفاوتي با گذش��ته دارد يا نه! به گزارش 
رويترز، ديپلمات ها و مقام هاي غربي در كابل مي گويند 
كه تماس هايي با واس��طه و با هدف توافق در مورد برخي 
اقدامات احتمالي با برخي عناصر طالبان انجام شده است. 
ولي هنوز به طور مشخص هيچ نش��انه اي از طالبان براي 

ورود به فرآيند صلح به شكل ملموس ديده نمي شود. 

متيس در سفر ناگهاني  وارد افغانستان شد

نشانه  كمرنگ صلح

افغانستان

شهاب شهسواري

عراق

گروه جهان | پنج ماه پ��س از برگزاري 
در  اس��تقالل  جنجال��ي  همه پرس��ي 
اقليم كردس��تان عراق، عاقبت بغداد يكي از مهم ترين 
محدوديت هايي را كه براي دولت اقليم ايجاد كرده بود 
حذف كرد تا گامي ب��زرگ در جهت ح��ل اختالف ها 
ميان بغداد و اربيل برداشته شود. بر اساس فرمان جديد 
حيدر العبادي، نخست وزير عراق، مقرر شد تا طي يك 
هفته آينده، پروازهاي بين المللي ب��ه دو فرودگاه اقليم 
كردستان عراق در اربيل و سليمانيه از سر گرفته شود. 
انجام همه پروازهاي بين المللي به اقليم كردس��تان، از 
روز 29 س��پتامبر، چهار روز بعد از برگزاري همه پرسي 
اس��تقالل اقليم به دس��تور دولت عراق كامال متوقف 
شده بود. در بيانيه دفتر نخس��ت وزير عراق آمده است 
كه مقام هاي اقليم كردس��تان ع��راق موافقت كرده اند 
كه كنترل كامل بر فرودگاه هاي بين المللي سليمانيه و 

اربيل در اختيار دولت فدرال ق��رار بگيرد و مديريت آن 
مستقيما به وزارت كشور عراق گزارش بدهد. نيچروان 
بارزاني، نخست وزير اقليم كردستان عراق در واكنش به 
اين خبر گفته است: »ازسرگيري پروازهاي بين المللي 
ب��ه فرودگاه هاي اقليم يك گام بس��يار مهم اس��ت، ما 
اميدواريم كه گام هاي موثر ديگري نيز در آينده برداشته 
 شود.« طي 5 ماه گذشته فقط پروازهاي داخلي امكان 
فرود در فرودگاه هاي منطقه اقليم كردستان را داشتند، 
اين امر باعث شده بود كه اقتصاد اقليم كردستان به دليل 
حذف گردشگران و سخت شدن سفرهاي كاري به اين 
منطقه با مش��كالت بيشتري مواجه ش��ود. به گزارش 
رويترز دس��تورالعمل تازه اي كه از س��وي نخست وزير 
عراق صادر شده است يك نهاد تازه با عنوان »مديريت 
امنيت ويژه كردستان« تشكيل مي شود كه تحت نظر 
وزارت كش��ور اداره خواهد ش��د. مديريت گمرك اين 

دو فرودگاه هم به گمرك فدرال ع��راق منتقل خواهد 
شد و سيستم هاي تش��خيص هويت اين دو فرودگاه به 
سامانه مركزي بغداد متصل مي شود. اين دستورالعمل 
وضعيت سيس��تم وي��زاي اقليم كردس��تان ع��راق را 
مشخص نمي كند، تا پيش از برگزاري رفراندوم، اقليم 
كردس��تان عراق از امكان صدور ويزا براي ش��هروندان 
خارجي برخوردار بود، اما به گفته يك مقام دولت اقليم 
كردستان، مس��اله ويزا جزو مسائلي است كه همچنان 

بين بغداد و اربيل مذاكره در مورد آن ادامه دارد. 
اين دستورالعمل در شرايطي ابالغ مي شود كه وضعيت 
بودجه س��ال 2018 عراق همچنان در هاله اي از ابهام 
قرار دارد، هر چند بودجه س��ال جاري ميالدي با وجود 
اعتراض نمايندگان كرد، در پارلمان تصويب شده است، 
اما رييس جمهور عراق هنوز آن را امضا نكرده اس��ت. به 
گفته امير كنعاني، مش��اور فواد معصوم، رييس جمهور 

عراق، به دليل »برخي اشكاالت قانون اساسي، حقوقي 
و مالي« رييس جمهور قصد امضاي اين مصوبه را ندارد. 
بودجه 88 ميليارد دالري عراق، 10 روز پيش توس��ط 
پارلمان عراق تصويب ش��د، اما اقليم كردستان اعتقاد 
دارد كه رق��م بودجه اقتصادي به اي��ن منطقه كمتر از 
1۷ درصد از حجم بودجه اس��ت كه به صورت سنتي از 
زمان صدام حسين به اقليم اختصاص داده  مي شد. فواد 
معصوم، رييس جمهور عراق كه به دليل نظام تناسبي 
سياس��ي در عراق از ميان كردها انتخاب مي ش��ود، هر 
چند مقام تش��ريفاتي دارد، اما امضاي او پاي مصوبات 
پارلمان براي قانوني شدن الزم اس��ت. بر اساس قانون 
اساسي او مي تواند يك مصوبه را به پارلمان بازگرداند، اما 
ادامه مذاكرات و توافق ميان بغ��داد و اربيل مي تواند در 
سرنوشت بودجه سال 2018 بغداد كه 3 ماه بعد از سال 

نوي ميالدي همچنان معلق مانده است، موثر باشد. 

فرودگاه هاي اقليم كردستان روي پروازهاي بين المللي باز شد
گام بزرگ بغداد و اربيل براي كنار گذاشتن اختالفات

جابه جايي بزرگ 
دونالد ترامپ با چند خط توييت، وزير امور خارجه امريكا 
را بركنار؛ رييس س��يا را به عنوان وزير امور خارجه جديد 
و يك زن را براي رياس��ت بر بزرگ تري��ن نهاد اطالعاتي 
جهان معرفي كرد. دونالد ترامپ نوش��ت: »مايك پمپئو، 
مدير س��يا، وزير ام��ور خارجه جديد خواهد ش��د. او اين 
ش��غل را عالي انجام خواهد داد. تشكر از ركس تيلرسون 
براي خدماتش! جينا هاس��پل، مدير جديد سيا خواهد 
بود و او نخس��تين زن انتخاب ش��ده در اين سمت است. 
تبريك به همگي!« اما هنوز تكليف كار مشخص نيست. 
اكنون با اعالم اين جابه جايي، نوبت به س��نا مي رسد كه 
انتخاب دو عضو جدي��د كابينه ترامپ را تايي��د كند. در 
س��نا جمهوريخواهان فق��ط از يك راي بيش��تر در برابر 
دموكرات ها برخوردار هس��تند و ترامپ براي قانع كردن 
حزب رقيب و همچنين هم حزب خ��ود، جمهوريخواه 
براي چنين تغييراتي، راه دش��واري پي��ش رو دارد. عزل 
وزير امور خارجه و س��پردن س��كان دستگاه ديپلماسي 
امريكا به سكاندار نهاد اطالعاتي آن هم در حالي كه قرار 
اس��ت يك مامور مخفي جنجالي ب��ا اتهام هاي قديمي 
همين س��كان را در دست بگيرد، مس��لما با تنش هايي 
در ميان تصميم گيرن��دگان همراه خواهد ب��ود. به ويژه 
اينكه دولت امريكا بايد ت��ا چند ماه ديگر تكليف برخي از 
عمده ترين موضوعات در سياس��ت خارجي اين كش��ور 
را مشخص كند. ترديدي نيس��ت كه براي مواجهه با اين 
موضوعات كه عبارتن��د از ديدار قريب الوق��وع ترامپ با 
رهبر كره شمالي، تعيين تكليف توافق هسته اي با ايران و 
همچنين آمادگي براي ورود به جنگ تجاري، كاخ سفيد 
به دنبال تيم هماهنگ با رييس جمهوري امريكا اس��ت. 
اين تيم در پي ش��دت گرفتن اختالفات مي��ان ترامپ با 
وزير امور خارجه اش، ركس تيلرس��ون به شدت تضعيف 
شده بود. اختالفات طيف وسيعي را از بحث ناتو و روسيه 
تا نحوه مواجهه با اي��ران و كره ش��مالي در بر مي گرفت. 
همچنين دو طرف بر س��ر موضوعاتي همچ��ون بحران 
ديپلماتيك قطر، مذاكرات صلح خاورميانه، آينده سوريه 
وافغانستان اختالف نظر عميق داش��تند. دونالد ترامپ 
به عنوان سياستمدار بي تجربه اما س��ر برآورده از جريان 
ملي گراي امريكايي، بر اتخاذ سياست خارجي يكجانبه گرا، 
ضدمش��اركت جويي بين المللي و مدافع مشت آهنين با 
بدنه دستگاه ديپلماسي امريكا كه بر جهان گرايي، حفظ 
ائتالف هاي بزرگ و حراست از مناسبات نظم بين الملل 
تاكيد داشت، اختالف پيدا كرد. تا مدتي به نظر مي رسيد 
كه اين اختالف نظر با پادرمياني اف��رادي همچون ژنرال 
هربرت مك مستر، مش��اورامنيت ملي و جيمز متيس، 
وزير دفاع تا حدودي فروكش كرده اس��ت. اما گويا نحوه 
مواجهه دونالد ترامپ با يكي از حساس ترين بحران ها در 
سياس��ت خارجي امريكا، يعني بحران اتمي شبه جزيره 
كره، تنش ميان رييس جمهوري و وزير ام��ور خارجه را 
يكسره كرد. س��اعاتي پس از موافقت غيرمنتظره دونالد 
ترامپ با دعوت به گفت وگو از سوي كيم جنگ اون، رهبر 
كره شمالي و با ميانجيگري كره جنوبي، تيلرسون كه در 
س��فر آفريقايي بود اين تحول بزرگ را تصميم شخصي 
ترامپ خواند. رسانه ها همچنين خبر دادند كه تيلرسون 
به دليل بيماري برخي از برنامه هاي كاري خود در آفريقا 
را لغو ك��رده و يك روز زودتر به واش��نگتن ب��ر مي گردد. 
بازگشت تيلرسون نيز با توييت ترامپ براي معرفي وزير 
امور خارجه جديد امريكا همزمان ش��د. به هر حال، با به 
پايان رسيدن اختالفات ترامپ - تيلرسون، نوبت به مايك 
پمپئو مي رس��د كه اگر بتواند راي س��نا را به دست آورد، 
سكاندار دستگاه ديپلماسي امريكا در موقعيت حساسي 
خواهد ش��د. وي بايد طي كمتر از س��ه ماه، ديدار سران 
دو كشور امريكا و كره ش��مالي را تدارك ببيند آن هم در 
شرايطي كه امريكا هنوز در سئول س��فير ندارد و سمت 
نماينده وي��ژه رييس جمهوري در موضوع ش��به جزيره 
كره خالي است. همچنين قرار اس��ت ترامپ تا12 ماه مه 
در مورد تمديد مجدد تعليق هاي هسته اي ايران تصميم 
بگيرد. رييس جمهوري امريكا اعالم كرده است كه يكي از 
اختالفات وي با تيلرسون، موضوع توافق هسته اي با ايران 
بوده است. در حالي كه پمپئو چه در زمان حضور در كنگره 
و چه در سمت رييس سيا از عمده ترين مخالفان برجام به 
شمار مي آمده است. با اين حال، وي بايد به منظور همراه 
ساختن وزارت امور خارجه با تصميم احتمالي ترامپ براي 
خروج از برجام بر مخالفت هاي دروني وزارت امور خارجه 
غلبه كند؛ آن هم در روزهايي كه چشم انداز جنگ تجاري 
امريكا با متحدانش از جمله اروپا نمايان ش��ده است. اما 
اينكه ترامپ و پمپئو چگونه بر اين مشكالت غلبه خواهند 
كرد، هنوز جاي ترديد وجود دارد. به ويژه اينكه از چند روز 
پيش رسانه ها احتمال بركناري مك مستر از سمت مشاور 
امنيت ملي امريكا را نيز مطرح كرده اند و چه بس��ا در اين 
زلزله سياسي نيز، جيمز متيس هم سمت خود را از دست 
بدهد. در چنين آشفته بازاري، هدايت سياست خارجي و 

امنيتي دولت امريكا بسيار دشوار خواهد بود. 

لحن واشنگتن و لندن عليه مسكو تندتر شد

شيپور جنگ شرق و غرب

سوءقصد به جان نخست وزير 
فلسطين در غزه

رس��انه هاي فلس��طيني اعالم كردند خ��ودروي »رامي 
حمداهلل« نخس��ت وزير دول��ت توافق ملي فلس��طين و 
»ماجد فرج« رييس اطالعات تشكيالت خودگردان حين 
ورود به نوار غزه مورد هدف انفجار قرار گرفت. بر اس��اس 
گزارش فارس به نقل از وبگاه الرس��اله، حمداهلل به همراه 
ماجد فراج سه شنبه از طريق گذرگاه »بيت حانون يا ايزر« 
وارد نوار غزه شدند. قرار بود حمداهلل پس از افتتاح ايستگاه 
تصفيه آب در شمال نوار غزه، كنفرانسي مطبوعاتي داشته 
باش��د. اين دومين س��فر وي به غزه پس از امضاي توافق 
آشتي ميان فتح و حماس در اكتبر 201۷ در مصر است. 
»اياد البزم« سخنگوي وزارت داخلي نوار غزه )وابسته به 
حماس( نيز گفت اين انفجار در فاصل��ه دوري از خودرو 
بوده، هيچ مجروحي نداشته و حمداهلل فعاليت هاي خود 
را طبق برنامه انجام خواهد داد. تش��كيالت خودگردان، 
اين انفج��ار را محكوم ك��رد و حماس را مس��وول اتفاق 
مذكور دانس��ت. رامي حمداهلل با وجود هدف قرار گرفتن 
خودرويش، طبق برنامه در مراسم افتتاح ايستگاه تصفيه 
آب در شمال نوار غزه حضور يافت و به سخنراني پرداخت. 
حماس اين انفجار را محك��وم و اعالم كرد: انفجار مذكور، 

هدف قرار دادن آشتي فلسطيني است. 

خبر آخر


