
7بینالملل
  

کره شمالی:
به مانور آمریکا و کره جنوبی واکنش نظامی نشان 

می دهیم

کره شمالی به مانور نظامی مشترک میان کره جنوبی و آمریکا واکنش 
شدید الحن نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، »کمیته اتحاد کره شمالی 
برای اتحاد صلح آمیز« در واکنش به رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا 

در شبه جزیره کره اعالم کرده به این اقدام واکنش نظامی خواهد داد.
کره شمالی مانور مذکور را خیانت آمیز و آن را برخالف روند صلح در 

شبه جزیره کره عنوان کرد که باعث ناامیدی شده است.
پیونگ یانگ همچنین با لحنی تند علیه همسایه جنوبی خود که طی 
چند ماه گذشته کم سابقه بوده، افزود: از آنجا که کره جنوبی در کنار 
آمریکا در تحریک نظامی علیه جمهوری ما همدست شده، بزودی پاسخی 

مناسبی را از ارتش ما دریافت خواهد کرد.
از دوشنبه گذشته رزمایش نظامی دو هفته ای آمریکا و کره جنوبی آغاز 
شده و کره شمالی معتقد است برگزاری این رزمایش برخالف توافقات 
پیشین میان کره شمالی و همسایه جنوبی است که از سال گذشته و با 

هدف تنش زدایی در منطقه دنبال شده است.
برگزاری مانور نظامی کره جنوبی و آمریکا در حالی است که پیش از این 
سئول و واشنگتن برگزاری این مانورها را همزمان با مذاکرات با کره شمالی 

به حالت تعلیق درآورده بودند.
این نخستین مانور نظامی آمریکا در آب های شبه جزیره کره پس از 
شکست مذاکرات اخیر میان ترامپ و کیم جونگ اون در ویتنام است که 

به صورت نیمه تمام پایان یافت.

سخنگوی ارتش حفتر وعده امور غافلگیر کننده در نبرد 
طرابلس را داد

سخنگوی ارتش خلیفه حفتر از امور غافلگیر کننده ای که در نبرد 
طرابلس طی روزهای آینده رخ خواهد داد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، عبدالسالم الحاسی 
از فرماندهان نیروهای خلیفه حفتر و سخنگوی ارتش، اعالم کرد که 

نیروهایش آماده مرحله دوم از حمله به طرابلس می شوند.
وی وعده امور غافلگیر کننده طی روزهای آینده داد و گفت: طی روزهای 
آینده تحوالتی رخ خواهد داد. ما با آرامش به سبب تمایل برای حفظ جان 

ساکنان طرابلس پیشروی می کنیم.
الحاسی تاکید کرد: ارتش در حال از صحنه خارج کردن نیروی هوایی 
دولت وفاق ملی است. ما جنگنده هایی را ساقط کردیم و برخی دیگر را 
از کار انداختیم. ما به طرح آزادی طرابلس پایبند هستیم. ما آرام حرکت 

می کنیم و جای نگرانی نیست.

سخنگوی النجباء:
قصد حمله به آمریکاییها را داشته باشیم بی پروا اعالم 

می کنیم

سخنگوی جنبش النجباء عراق ضمن تکذیب اخبار مربوط به آماده شدن 
نیروهای این جنبش برای حمله به منافع آمریکا گفت: ما اگر قصد حمله 

داشته باشیم اعالم می کنیم و ترسی نداریم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، ابو وارث الموسوی سخنگوی 
و شبکه های  خبری  پایگاه های  برخی  آنچه  کرد:  اعالم  النجباء  جنبش 
اجتماعی درباره آماده شدن این جنبش برای هدف قرار دادن منافع آمریکا 
مخابره کرده اند کذب محض و ساخته دنباله روهای سفارت آمریکاست.

وی افزود: بعید نیست که برخی شرکت ها یا منافع آمریکایی از سوی 
خود آمریکایی ها هدف قرار گیرد تا به گروههای مقاومت )حشد شعبی( 
اتهام وارد شود. هر چیزی از آمریکا بر می آید. الموسوی تاکید کرد: ما 
از چیزی نمی ترسیم و اگر قصد حمله به آمریکایی ها را داشته باشیم به 
شکل مستقیم و آشکارا آنرا اعالم می کنیم. از سوی دیگر محمد البلداوی 
نماینده فراکسیون پارلمانی الصادقون وابسته به جنبش عصائب اهل الحق 
عراق گفت: دو گزینه در برابر دولت عراق برای قصاص آمریکایی هایی 
که مرتکب جنایت قتل در جریان حضورشان در عراق شده اند، وجود 
دارد؛ نخست اینکه دولت تحرک دیپلماتیک در باالترین سطح برای مجبور 
کردن آمریکا به تحویل نظامیان قاتلش انجام دهد تا در دادگاه های عراق 

محاکمه شوند و دوم اینکه به دادگاه بین المللی شکایت کند.
وی افزود: ما با حضور نظامی آمریکا در عراق مخالفیم زیرا از حجم 

جنایات این نظامیان و خطر آنها برای غیرنظامیان آگاهیم.

اخبار
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مشارکت عربستان و امارت در حذف مهمترین درآمد ایران

قمار عربی آمریکایی!

پس از لغو پیمان های پیشین

وسیه را داد ترامپ دستور بستن پیمان جدید تسلیحاتی با چین و ر

شاید بتوان گفت که مشارکت عربستان و امارات در 
حذف یکی از مهمترین درآمد های ایران، بخشی از یک 
راهبرد گسترده تر برای تنظیم مجدد شطرنج خاورمیانه 
و مهار یا حذف مهره هایی است که اقدامات چند سال 
گذشته آمریکا و متحدانش در برابر آن ها نتیجه مطلوبی 

محقق نکرده است.
در  سلمان  بن  محمد  قدرت گیری  از  پس  فرارو- 
عربستان و نزدیکی زیاد این کشور به امارات، سیاست 
خارجی سنتی و محافظه کارانه عربستان و امارات، به 
تدریج کنار گذاشته شد و این دو کشور با موافقت ضمنی 
سیاسی  صحنه  مجدد  تنظیم  برای  غربی،  کشور های 
کشور های منطقه، سیاست تهاجمی در پیش گرفتند. 
مشارکت علنی این دو کشور در تحریم نفت ایران در 

همین راستا ارزیابی می شود.
به گزارش فرارو، کاخ سفید در ۲۲ آوریل، با صدور 
بیانیه ای، پایان معافیت های موقت فروش نفت ایران به 
هشت کشور را اعالم کرد. در این بیانیه، یک نکته، توجه 
ناظران را به خود جلب کرد و آن، نقش آفرینی علنی 
عربستان و امارات در تحریم نفت ایران است. در پی 
آشکار شدن نقش مستقیم و علنی عربستان و امارات 
در کمک به آمریکا برای تسهیل حذف بدون دردسر نفت 
ایران از بازار های جهانی، هشدار های مقامات عالیرتبه 
ایران به این دو کشور اندکی صریح تر و تندتر شده است.

متحده،  »ایاالت  است:  آمده  سفید  کاخ  بیانیه  در 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سه تولیدکننده 
بزرگ انرژی جهان، به همراه دوستان و متحدان مان، به 
این تضمین این )نکته( متعهد هستند که عرضه کافی 

)نفت به( بازار های جهانی نفت ادامه می یابد.«
ترامپ،  دونالد  معافیت ها،  لغو  از  پیش  روز  چند 
رئیس جمهور آمریکا، با محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی، 
و  تماس ها  کرد.  گفتگو  نفت  وضعیت  درباره  تلفنی 
همکاری نزدیک عربستان و امارات با آمریکا در زمینه 
حذف نفت ایران، موجب شده است که رئیس جمهور 
حسن روحانی، به این دو کشور یادآوری کند که بقای 
آن ها به تصمیمات ایران وابسته است. روحانی در جلسه 
هفتگی هئیت دولت، گفت: »تنها یکی دو کشور وجود 
دارند که آن ها نیز باید متوجه اعمال و رفتار خود باشند. 
عربستان و امارات باید بدانند که وجود و بقایشان در 
سایه تصمیم خردمندانه حکومت جمهوری اسالمی ایران 
است. چنانچه سران نظام اسالمی و بزرگان کشورمان و 
مقام معظم رهبری و مرحوم آیت الله هاشمی تصمیمات 
دقیقی را در مقطعی که صدام به کویت حمله کرد، 
نگرفته بودند، امروز اثری از این کشور ها وجود نداشت.«

هر چند که ممکن است آمریکا برای اطمینان دادن به 
بازار های جهانی نفت، نام عربستان و امارات را در بیانیه 

خود ذکر کرده است، اما واکاوی مواضع رسمی ریاض و 
ابوظبی در خصوص اقدام جدید آمریکا علیه ایران نشان 
می دهد که این دو کشور، رویکرد جدیدی در خاورمیانه 

در پیش گرفته اند.
ابراهیم العساف، وزیر خارجه عربستان، ضمن استقبال 
گرم از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، اعالم کرده 
است که کشورش کامال از این تحریم ها حمایت می کند. 
هم  عربستان،  نفت  وزیر  الفالح،  خالد  این،  بر  عالوه 
تصریح کرده است که عربستان برای برقراری تعادل در 

بازار نفت تالش خواهد کرد.
بحرین نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده است.

شدن  شعله ور  از  پس  خصوصا  اخیر،  سال های  در 
بحران قطر، در خاورمیانه، به تدریج دو محور اساسی 
همراه  به  بحرین  و  عربستان  امارات،  کردند.  ظهور 
سیاست های  منطقه،  فزاینده  تحوالت  برابر  در  مصر، 
خود را منسجم کردند. سیاست هایی که به طور کلی، 
با سیاست های آمریکا و متحدانش در منطقه هماهنگ 
است. این کشور ها ادعا می کنند که در مقابل آن ها، 
محور دیگری متشکل از ایران، ترکیه و قطر وجود دارد. 
اکثر تحوالت چند سال گذشته، از بحران سوریه گرفته 

تا انقالب اخیر سودان، از صف بندی های این دو محور 
متاثر شدند.

عربستان و امارات، در یمن ادعا می کنند که با گسترش 
نفوذ ایران توسط حوثی ها مقابله می کنند. در لیبی، این 
دو کشور از ژنرال خلیفه حفتر و حمله او به طرابلس 
پشتیبانی می کنند. این در حالی است که قطر و ترکیه، 
از دولت همبستگی ملی به رهبری فایز السراج، یعنی 
دشمن حفتر، حمایت به عمل می آورند. اندکی پس از 
سقوط عمر البسیر در سودان، عربستان و امارات برای 
مدیریت انقالب در این کشور، به سرعت مداخله کردند 
و تاکنون سه میلیارد دالر در قالب کمک های بشردوستانه 

به شورای نظامی انتقالی سودان کمک کردند.
ظاهرا عربستان و امارات معتقدند که در برابر ایران 
بن  خالد  رسیده اند.  تصمیم گیری  حساس  لحظه  به 
سلمان، پسر پادشاه و معاون وزیر دفاع عربستان، اخیرا 
در کنفرانسی در مسکو در حالی که درباره ایران سخن 
می گفت، تصریح کرد: »امروز منطقه ما در یک چهار 

راه قرار گرفته که مستلزم اتخاذ موضع قاطعی است.«
را  دیدگاه  همین  نیز  اماراتی  و  سعودی  رسانه های 
منعکس کرده اند. روز چهارشنبه، روزنامه سعودی الشرق 

االوسط، حداقل سه یادداشت درباره لغو معافیت های 
فروش نفت ایران منتشر کرد که همگی از تحریم های 
ایران حمایت می کنند. به عنوان نمونه، لغو معافیت های 
خالص«  »تیر  و  صفر«  »ساعت  مثابه  به  تحریمی، 
توصیف شده است که ایران را از »خون نفتی« محروم 
می کند. ترامپ نیز »شیری« توصیف شده که در کمین 

نظام ایران نشسته است.
مصطفی  قلم  به  که  یادداشت ها،  این  از  یکی  در 
است،  شده  نوشته  ایران،  مسائل  کارشناس  فحص، 
یک  سوی  به  خاورمیانه  منطقه  که  می شود  ادعا 
»جنگ پیشگیرانه« حرکت می کند. از دیدگاه فحص، 
بین جنگ و  خاورمیانه مدت هاست که در وضعیتی 
صلح قرار دارد، و این جنگ پیشگیرانه تنها راه خروج از 

این وضعیت خواهد بود.
از این رو شاید بتوان گفت که مشارکت عربستان و 
ایران،  درآمد های  مهمترین  از  یکی  حذف  در  امارات 
بخشی از یک راهبرد گسترده تر برای تنظیم مجدد شطرنج 
خاورمیانه و مهار یا حذف مهره هایی است که اقدامات 
چند سال گذشته آمریکا و متحدانش در برابر آن ها نتیجه 

مطلوبی محقق نکرده است.

پیشین  قراردادهای  لغو  از  پس  آمریکا  جمهوری  رئیس 
کنترل تسلیحات، به مقام های دولتش دستور داده چین و 

روسیه را برای انعقاد پیمان های جدید تحت فشار بگذارند.
واشنگتن  روزنامه  از  نقل  به  ایرنا  جمعه  روز  گزارش  به 
پست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دولت خود 
دستور داده که برای فشار به چین و روسیه برای پیمان های 

کنترل تسلیحات جدید آماده باشند.
به گفته مقام های ارشد دولت ترامپ، هدف از این پیمان 
دسته  آن  بر  جدید  های  محدودیت  تحمیل  جدید  های 
از تسلیحات هسته ای روسیه است که تحت کنترل هیچ 
پیمانی نیستند. هدف دولت ترامپ از این اقدام همچنین 
درباره چین، ترغیب این کشور به پیوستن به پیمان کنترل 
بار توانمندی های پکن را  اولین  تسلیحاتی است که برای 

محدود یا راستی آزمایی کند.
برای  ابتدایی  این دستورکارها در حال حاضر در مراحل 

هنوز  و  هستند  ترامپ  دستورات  اعمال  چگونگی  ارزیابی 
مشخص نیست دولت ترامپ که با مسکو و پکن درگیر است 
و تنها دو سال تا پایان دوره اول خود دارد، می تواند نتیجه 
ای از آن به دست آورد یا خیر. یک مقام بلندپایه آمریکایی 
هدف ترامپ را اینگونه بیان کرد: دستور رئیس جمهوری این 
است که ما نیاز به پیگیری پیمان های کنترل تسلیحات جاه 
طلبانه تری داریم که تسلیحات بیشتری را دربرگرفته و طرف 

های بیشتری غیر از آمریکا و روسیه را درگیر کند.
ترامپ پیشتر در مذاکرات تجاری با چین اشاراتی به این 
معاون  هه«  »لیو  با  دیدار  در  وی  است.  داشته  موضوع 
نخست وزیر چین گفت: روسیه، چین و ما همگی صدها 
میلیارد دالر برای تولید تسلیحات از جمله تسلیحات هسته 
ای هزینه می کنیم که مسخره است. اعتقاد من این است که 
چین و روسیه با ما همکاری می کنند. واقعا معنایی ندارد که 

ما چنین می کنیم.

رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز در گفت و گوها و پیام 
با رئیسان جمهوری  احتمال مذاکره  از  توئیتری خود  های 
چین و روسیه برای پیشگیری از رقابت تسلیحات سخن گفته 
است. به گزارش ایرنا، این سیاست دولت ترامپ در حالی 
است که واشنگتن از اول ماه فوریه )11 دی ماه 97( فرآیند 
6 ماهه خروج از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
 9M7۲9 Novator را آغاز و تاکید کرد که سیستم موشکی
روسیه، الزامات تعیین شده در این معاهده در زمینه برد 
موشکی را زیر پا می گذارد. پیمان منع موشک های میان برد 
هسته ای، تولید، آزمایش و استقرار موشک های بالستیک و 
کروز مستقر روی زمین با برد 500 تا 5500 کیلومتر را منع می 
کند. پنتاگون معتقد است موشک کروز روسیه که از زمین 
شلیک می شود، به مسکو امکان می دهد حمله ای هسته ای 

در اروپا به راه اندازد.
از 500  این موشک، کمتر  اینکه برد  با اعالم  نیز  روسیه 

کیلومتر است، آمریکا را به دلیل استفاده از موشک و پهپاد 
به نقض پیمان مزبور متهم کرده است.

همچنین »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه اعالم 
کرده است که مسکو را از پیمان منع موشک های میان برد 

هسته ای خارج می کند.
توان  افزایش  از  جلوگیری  خواستار  ناتو  اروپایی  اعضای 
هسته ای و تکرار بحران موشکی دهه 80 میالدی در اروپا 
هستند. این پیمان، آمریکا را از دستیابی به تسلیحات جدید 
بازداشته است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور 
می گوید واشنگتن تولید آن را از سر می گیرد، مگر آنکه 
روسیه و چین موافقت کنند که مالک این نوع تسلیحات 

نباشند و آن را تولید نکنند.
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد در سال 1987 
به امضای »رونالد ریگان« رئیس جمهوری وقت آمریکا و 

گورباچف رهبر شوروی رسید.

سخنگوی وزارت خارجه: 
پیشنهاد ظریف برای مبادله زندانیان، ارتباطی به انگلیسی ها ندارد

 تحریمهای آمریکاعلیه ایران و ضربه ای که به اقتصادهندوارد می شود

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: پیشنهاد مطرح شده از سوی وزیر 
امورخارجه در مورد مبادله زندانیان مربوط به زندانیان ایرانی و آمریکایی است 

و این پیشنهاد ارتباطی به انگلیسی ها ندارد.
سید عباس موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص پیشنهاد 
مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی توسط محمد جواد ظریف و اظهارات مقامات 
انگلیسی و مطرح کردن نام برخی زندانیان دوتابعیتی ایرانی - انگلیسی اظهار 
کرد: آنچه وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در نیویورک مطرح کرده 
مربوط به زندانیان ایرانی در آمریکا یا کسانی که به خواست آمریکا در دیگر 
کشورها بازداشت شدند با چند مجرم آمریکایی در ایران بود و اصوالً آن 
پیشنهاد ارتباطی به آنان نداشت؛ چرا که پرونده مورد نظر مقامات انگلیسی 

کامالً متفاوت و مسئولیت وضعیت آن هم برعهده دولت انگلیس است.
در  آسیا  اخیر خود در مؤسسه جامعه  محمد جواد ظریف در سخنان 

نیویورک گفته بود: آنچه که من می توانم به عنوان وزیر خارجه انجام دهم، 
این است که این پیشنهاد را علناً روی میز مذاکرات بگذارم؛ بیایید آنها را تبادل 
کنیم. تمام افرادی که در زندان ها هستند، چه در آمریکا، چه در کشورهای 
دیگر و منتظر استرداد به آمریکا هستند، ما معتقدیم که اتهامات علیه آنها 
ساختگی است و در مقابل آمریکا نیز معتقد است که اتهامات علیه زندانیان 

در ایران ساختگی است.
در واکنش به این سخنان وزیر خارجه کشورمان، جرمی هانت، وزیر امور 
خارجه انگلیس ضمن مخالفت با پیشنهاد ظریف مدعی شده بود که بین 
وضعیت "نازنین زاغری" و "نگار قدس کنی" که گفته شده بود امکان تبادل 

آنها وجود دارد »تفاوت های بزرگی« وجود دارد.
نگار قدسی کنی، یک شهروند ایرانی مقیم استرالیا است که سال 1۳96 به 

اتهام نقض تحریم های آمریکا بازداشت شده است.

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا هر چند در سخنرانی های خود از 
نارندرا مودی نخست وزیر هند به عنوان یک همکار بین المللی خود یاد کند 
اما دهلی نو به طور فزاینده ای از تصمیم های ناگهانی آمریکادر اعمال تحریم 
های یکجانبه علیه ایران که منافع ملی این کشور را نادیده می گیرد ناراضی 

است.
به گزارش روز جمعه ایرنا، به نقل از روزنامه 'تایمز او ایندیا'، دولت ترامپ 
در هفته جاری اعالم کرد که تمام کشورهایی که از دستورات این کشور در 
زمینه ایران پیروی نکنند از سوی آمریکا تحریم خواهند شد. واشنگتن از 
هشت کشور از جمله هند و چین درخواست کرده است تا واردات نفت خود 

از ایران را به صفر برسانند.
این اقدام که سبب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد، می تواند 
بر زندگی قشر فقیر جامعه هند تاثیر منفی بگذارد و در زمانی انجام می شود 
که نارندرا مودی مشغول انجام تبلیغات انتخاباتی خود برای پیروزی دوباره در 

این کارزار است.
دستورهای آمریکا در خصوص ایران پس از اعالم ترامپ مبنی بر خروج هند 

و ترکیه از توافقنامه»نظام عمومی ترجیحات« منتشر می شوند.
بر اساس توافقنامه »نظام عمومی ترجیحات« بسیاری از کشورهای درحال 
 توسعه فرصت می یابند تا با استفاده از مزیت تعرفه گمرکی صفر و یا ناچیز 
بر برخی از اقالم صادراتی خود، اقتصادشان را بهبود بخشیده و از فقر خارج 
شوند. ترامپ که دارای یک روابط پر تنش با اکثر رهبران کشور های غربی 

است به صورت عمومی از رابطه نزدیک خود با مودی سخن گفته است.
اگرچه ترامپ در میان احزاب راست گرای هندو فردی محبوب است اما وی 
به دلیل تقلید از لهجه انگلیسی نارندرا مودی، در هند مورد انتقاد قرار گرفته 
و این رفتاری است که از زمان بیل کلینتون به صورت دائم از سوی روسای 

جمهور آمریکا تکرار شده است.
یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود گفت: دهلی نو از تصمیم 

ترامپ در خصوص ایران شوکه شده و ناراضی است. دولت ترامپ در ماه 
مارس به هند اعالم کرده بود که کاهش واردات نفت این کشور از ایران راضی 

کننده است و می تواند بار دیگر شامل معافیت های آمریکا شود.
وی افزود: ما فکر می کردیم که آمریکا توجه بیشتری به منافع و نگرانی های 

هند به عنوان یک شریک راهبردی و دفاعی خود می کند.
یک مقام دیگر هندی گفت: هند به عنوان سومین وارد کننده بزرگ نفت 
در جهان، سهم واردات نفت از ایران در واردات کل نفت هند را از 17 درصد 
به 5 درصد کاهش داده است و همچنین واردات نفت از ونزوئال را نیز متوقف 
کرده است. دلیل این امر موافقت با درخواست های آمریکا نیست بلکه هند 

و آمریکا شرکای راهبردی برای یکدیگر هستند.
یک مساله دیگر که می تواند به یک تنش در روابط هند و آمریکا تبدیل 
شود، ادامه روابط دفاعی هند با روسیه و انجام خریدهای بزرگ دفاعی مانند 

قرارداد خرید سامانه موشکی اس 400 از روسیه است.

روزنامه صبح ایران


