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بینالملل

ترامپ ،تیلرسون را برکنار کرد
| رئیس جمهور آمریکا ،رکس تیلرسون را از سمت وزارت خارجه برکنار کرد .وی همچنین یک زن را به عنوان
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رئیس سیا برگزید .وی مایک پامپئو ،رئیس سیا را به جای تیلرسون در این سمت منصوب کرد.وی همچنین همچنین
«جینا هایسل» را به عنوان رئیس سیا تعیین کرد .وی اولین زنی است که در این سمت تعیین میشود.

نیویورک تایمز:

برجام عرصه را بر ترامپ

پیش از دیدار با «اون» تنگ کرده است
| نشــریه نیویورک تایمز در مقاله ای می
نویسد ؛ برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی،
کامال متفاوت هســتند اما اغلب در ذات و ماهیت
خود با رویکردی مشابه مورد بحث قرار می گیرند.
دیوید سنگر نویسنده مقاله در ادامه آورده است:
در حال حاضر رئیس جمهور ایــاالت متحده ،از
یک سو به ســبب چگونگی انجام تعهدات خود در
قبال توافق نامه هسته ای ایران که در سال 2015
منعقد شده  ،تحت فشار زیادی قرار دارد  .از سوی
دیگر موضوع تقابل وی با پیونگ یانگ و چگونگی
برخوردش با رهبر کره شــمالی موقعیت را بسیار
پیچیده کرده است .
ســال ها ،بود که ایرانیان شــاهد فعالیت های
اتمی کره شمالی برای ساخت زرادخانه ها بودند .
ایرانیان می دیدند که غرب برای متوقف کردن کره
شمالی تمایلی به ریســک و ایجاد خطر ندارد  .اما
اخیرا کره شمالی امتیازی که ایران در ازای اعمال
محدودیت بر برنامه هسته ای خود بدست آورده را
مورد توجه قرار داده است  .در این میان بسیار مهم
است که آیا مزایای اقتصادی وعده داده شده برای
توافق هسته ای ارزش از دست دادن قابلیت های
هسته ای را برای کره شمالی دارد یا خیر.
در ماه مه ،حساسیت های کره شمالی نیز به طور
ویژه افزایش خواهد یافت  ،چرا که این ماه مصادف
اســت با زمانی که دونالد ترامپ بایــد در مورد

سرنوشــت برجام تصمیم بگیرد .دقیقا در همان
تاریخ دونالد ترامپ باید به مصاف همتای خود در
کره شــمالی برود  .مذاکره چهره به چهره با کیم
جونگ اون در شــرایطی رخ خواهد داد که ترامپ
نســبت به توانایی خود برای متقاعد ساختن کره
شمالی برای خلع سالح هسته ای اطمینان دارد.
رابرت اس لیتواک  ،مدیر مطالعات امنیتی بین
الملل در مرکز وودرو ویلســون می گوید :ترامپ
همان فردی است که در جدیدترین موضع گیری
خود ،معامله هســته ای با ایران را بدترین معامله
در تاریخ تلقی کرده اســت  .اکنون او باید نشان
دهد که می تواند در پرونده ای به شدت سخت تر
از پرونده ایران بهتر از دولت قبلی عمل کند یا نه.
مایک پمپئو رئیس سیا در خصوص ماکرات پیش
رو بین کره شمالی و ایاالت متحده گفت  :با توجه
به انتقاداتی که ترامپ از نحوه عملکرد دولت اوباما
در جریان مذاکرات با ایــران دارد ،بنابراین ترامپ
باید بســیار قوی تر با کیم مذاکره کند .وی افزود
؛ من معتقدم قدرت ترامپ بــرای مذاکره بیش از
اوباما است .
اما در این جا یک موضوع بحث برانگیز مطرح می
شــود ،کیم تصمیم گرفته برای نخستین بار وارد
گفتگو شــود ،تصمیمی که حتی مقامات غربی را
هم شگفت زده کرده است  .اما اگر ترامپ تصمیم
بر لغو توافق ایران بگیرد  ،چه دلیلی وجود خواهد

داشت که رهبر کره شمالی در مذاکرات با آمریکا
حاضر شود و یا اساســا به چنین رئیس جمهوری
اعتماد کند و نگران تکرار رفتاری مشــابه با ایران،
با خود نباشد ؟!
ترامــپ باید طبق قانون ،تــا  12ماه مه تصمیم
بگیرد که آیا به تهدید برای خروج از معامله ایران
پایبند اســت یا خیر .مقامات آمریکایی گفته اند
که ترامپ ممکن است عقب نشــینی کند ،البته
درصورتیکه اروپا موافقت کند تا به صورت یکجانبه
محدودیت هایی علیه برنامه موشکی تهران آغاز و
پروسه ای برای ایجاد محدودیت دائمی برای ایران
در جهت ساختن مواد هسته ای ،شروع کند.
با این وجود ،بریتانیا و فرانسه با بی اعتنایی نسبت
به خواسته های آمریکا در حال ادامه مسیرند ،گرچه
نسبت به خواسته های یک جانبه آمریکا که می
تواند منجر به انزوای ایران شود ابراز نگرانی کرده اند
.مقامات آلمانی نیز در حال مذاکره هستند و گفته
اند که تمدید مدت برجام نیازمند مذاکراتی جدید
و امتیازات متفاوت است.
با این حال اگر ترامپ توافق را تایید مجدد کند
( بر اساس خواسته بسیاری از مشاوران که بی سر و
صدا خواستار انجام این موضوع هستند)او با چالش
دیگری مواجه خواهد شد.
وی در شرایطی باید با سران کره شمالی مذاکره
کند که کاری به مراتب سخت تر از گفتگو با مقامات

ایرانی را در پیش خواهد داشت  .کافی است به این
نکته دقت کنیم که پیونگ یانگ ،برخالف تهران،
واقعا دارای سالح های هسته ای است.
درواقع بر اســاس گزارش های آژانس اطالعات
جاسوسی ایاالت متحده ،کره شمالی حداقل  20تا
 60سالح هسته ای مخاطره آمیز دارد  .سالح هایی
که ایران هرگز آن ا را تولید نکرده است.
وندی شرمن :توپ در زمین کرهشمالی است
مذاکره کننده پیشــین آمریکا نیز با اشــاره به
دیدار پیشروی ســران کره شمالی و آمریکا اعالم
کرد ،در حال حاضر توپ در زمین بازی رهبر کره

شمالی است.
به گزارش خبرگزاری ســیانان ،وندی شرمن،
مذاکره کننده پیشین آمریکا در توافق هستهای با
ایران با اشاره به دیدار رهبران کره شمالی و آمریکا
در ماه مه گفت :کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با
این دیدار قادر میشود به رئیسجمهور آمریکا که
قدرتمندترین رهبر در جهان است دسترسی داشته
باشد .او میتواند با ترامپ پشت میز مذاکره بنشیند
و در یک سطح مساوی قرار گیرد.
وی ادامه داد :در حال حاضر از منظر کیم جونگ
اون این مساله بزرگترین هدف است.
شــرمن که در گذشــته نیز مشــاور ویژه بیل

کلینتون ،رئیسجمهور پیشین آمریکا در امور کره
شمالی بود با مادلین آلبرایت ،وزیر خارجه وقت در
سال  ۲۰۰۰به این کشور سفر کرد.
شرمن با بیان اینکه باور ندارد کیم جونگ اون به
دنبال خلع سالح هســتهای باشد گفت :او از ورود
آمریکا به روند مذاکرات با کره شمالی خشنود است.
این مقــام پیشــین آمریکا گفــت :گزینههای
مختلفی وجود دارد که میتواند مطرح شــود .اگر
رئیسجمهور فکر کند که آنها کامال باید به سمتی
بروند که آمریکا میخواهــد ،در این صورت ما به
توافقی دست نمییابیم و احتمال دارد که خود را
در جنگ بیابیم.

خبرنامه
الوروف:لندن نمونه عامل اعصاب را به ما بدهد

| در حالی که وزارت خارجه روسیه سفیر انگلیس را برای پارهای توضیحات احضار کرد ،وزیر امور خارجه روسیه گفته است که انگلیس باید از کنوانسیون منع
تسلیحات شیمیایی تبعیت کرده و شرایط دسترسی مسکو به نمونههای عامل اعصابی را که برای مسموم کردن جاسوس سابق روس و دخترش به کار رفته ،فراهم کند.
سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت :بالفاصله پس از انتشار شایعات به رهبری انگلیس درباره این مساله که عامل اعصاب به کار رفته
در ایجاد مسمومیت سرگئی اسکریپال ،جاسوس سابق روس ساخت مسکو است ،ما از دولت لندن درخواست کردیم به این ماده دست پیدا کنیم تا کارشناسان ما آن
را براساس کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی مورد تحلیل قرار دهند.
وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره به حمالت آمریکاییها علیه مواضع ارتش سوریه گفت :پیامدهای حمله احتمالی آمریکا علیه نیروهای دولتی سوریه میتواند
بسیار جدی باشد .اگر چنین حملهای تکرار شود ،پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر احمد اوزومجو ،رئیس سازمان منع تسلیحات شیمیایی امروز (سه شنبه) استفاده از عامل شیمیایی در حمله به جاسوس سابق روس را محکوم کرد.
وی در یک نشست غیرعلنی در مقر این سازمان در الهه گفت :آنهایی که مسئول این حمله هستند ،باید به پای میز محاکمه کشیده شوند.

مسکو :اگر آمریکا به سوریه حمله کند ،پاسخ میدهیم

| ستادکل نیروهای مسلح روسیه در واکنش به تهدیدهای اخیر غرب به رهبری آمریکا مبنی بر حمله موشکی به تاسیسات نظامی و حکومتی دولت سوریه،
تاکید کرد در صورت به خطر افتادن جان نظامیان روس مستقر در سوریه واکنش نشان خواهد داد.
والری گراسیموف ،رئیس ستاد ارتش روسیه گفت :ارتش روســیه به حمله آمریکا به سوریه پاسخ خواهد داد و هر موشک و پرتابگر دخیل در این حمالت را هدف
میگیریم.وی با اعالم این مطلب تاکید کرد ،اخبار موثقی در دست دارد که نشان میدهد شورشیان سوری با هماهنگی نهاد به اصطالح امدادرسان «کاله سفیدها» در
تدارک نمایش یک حمله شیمیایی از سوی ارتش سوریه هستند تا دستاویزی برای حمله نظامی احتمالی آمریکا قرار گیرد .با کشف آزمایشگاه تولید مواد شیمیایی در
دهکدهای در غوطه شرقی که به تازگی از دست تروریستها آزاد شد ،ادعاهای ما اثبات شده است.گراسیموف گفت :اگر جان نیروهای روسیه به خطر بیفتد ،نیروهای
مسلح روسیه پاسخ خواهند داد.
مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ ،رئیسجمهور این کشور بارها تاکید کردهاند در صورت اثبات حمله شیمیایی سوریه علیه مخالفان این کشور ،دست به حمالت
موشکی به تاسیسات نظامی و غیرنظامی سوریه از جمله ساختمانهای حکومتی در دمشق خواهند زد.

