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ناظران سازمان ملل گزارش دادند
ارتقای فعالیت های هسته ای 

کره شمالی

خبرگزاری رویترز به نقل از ناظران سازمان ملل 
متحد نوشت: کره شمالی درصدد کسب این تضمین 
است که قابلیت موشک های هسته ای و بالستیک 

این کشور در حمالت نظامی نابود نمی شوند.
رویترز در گزارش روز سه شــنبه )شــانزدهم 
بهمن ماه( خود افزود: این اظهارات ناظران سازمان 
ملل متحد در آستانه نشست مقام های آمریکایی و 
کره شمالی به منظور آمادگی برای برگزاری دومین 
نشست سران دو کشــور در زمینه خلع سالح های 

هسته ای پیونگ یانگ مطرح شده است.
ناظران تحریم های سازمان ملل متحد در گزارش 
محرمانه ای که به نوشته رویترز روز جمعه )دوازدهم 
بهمن ماه( به کمیته تحریم شورای پانزده عضو امنیت 
ارائه شد و روز دوشنبه )پانزدهم بهمن ماه( به رؤیت 
این خبرگزاری رســید، عنوان کردند به شواهدی 
از یک روند پایدار از ســوی جمهوری دموکراتیک 
خلق کره که عنوان رسمی کره شمالی است، برای 
پراکنده کردن اماکن مونتاژ، ذخیره سازی و آزمایش 

دست یافته اند.
بر اســاس گزارش رویترز، هیــات نمایندگی 
کره شمالی در ســازمان ملل متحد از پاسخ گویی 
فوری برای اظهارنظر درباره این گزارش خودداری 
کرده است. در گزارش سازمان ملل آمده تحریم ها 

غیر مؤثر بوده اند.
در این گزارش همچنین تصریح شــده است: 
ناظران تحریم ها به این نتیجه رســیده اند که این 
کشور همچنان قطعنامه های ســازمان ملل را از 
طریق افزایش گسترده انتقاالت غیرقانونی کشتی 
به کشتی محصوالت نفتی و زغال سنگ به چالش 
می کشد. چنین موارد نقضی باعث شده تازه ترین 

دور تحریم های سازمان ملل مؤثر نباشند.
به گفته ناظران ســازمان ملل متحــد، آن ها 
شواهدی درباره انتقال بی سابقه غیرقانونی نفتی به 
میزان بیش از 57 هزار و 600 بشکه و باارزشی بیش 

از 5.7 میلیون دالر به دست آورده اند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه )پانزدهم 
بهمن ماه( اعالم کرد، اســتفان بیــگان نماینده 
ویژه آمریکا در امور کره شــمالی روز چهارشــنبه 
)هفدهم بهمن ماه( با همتای خود ازکره شــمالی 
در پیونگ یانگ دیدار می کند تا مقدمات اجالس 
ماه جاری میالدی )بهمن مــاه( بین دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریــکا و کیم جونــگ اون رهبر 
کره شمالی را فراهم سازد. بیگان ابراز امیدواری کرده 
نشست او با کیم هیوک چول همتای جدیدش از کره 
شمالی به مجموعه نتایج واقعی برای ارائه به اجالس 

سران کره شمالی و آمریکا منجر شود.
این مقام آمریکایی که روزهای یکشنبه و دوشنبه 
)چهاردهــم و پانزدهم بهمن ماه( نیز در ســئول 
پایتخت کره جنوبی با مقام های این کشــور دیدار 
داشته، گفت به دنبال نقشه راهی برای مذاکرات و 
درک مشترکی برای دست یابی به نتایج دلخواه در 

تالش مشترک دو طرف است.
مقام هــای کــره جنوبــی گفته انــد آن ها و 
آمریکایی ها به دنبال توافقی هستند که روند خلع 
سالح هسته ای کره شمالی را تسریع و به برچیدن 
اصلی ترین مجتمع هسته ای این کشور موسوم به 

یانگ بیون کمک کند.
این توافق می تواند با اقدامات آمریکا شامل پایان 
رســمی جنگ کره )1953-1950( و ایجاد دفتر 

نمایندگی تالفی شود.
رویترز افزود: اولین نشست ترامپ و کیم جونگ 
اون در ژوئن گذشته سال 2019 میالدی )دی ماه( در 
سنگاپور شامل تعهدات مبهمی از سوی کیم جونگ 
اون در تالش برای خلع سالح هسته ای شبه جزیره 
کره بود که سربازان آمریکایی از زمان جنگ کره در 

آنجا مستقر هستند.
ترامپ به تازگی مدعی شد پیشرفت قابل توجهی 
در مذاکره با کره شمالی حاصل شده اما آمریکا معتقد 
اســت باید گام های محکم تری را برای وادار کردن 
این کشور به کنار گذاشتن برنامه سالح هسته ای 

خود بردارد.
کره شمالی در مقابل می گوید آمریکا اقدامات 
جبرانی چندانی را در مقابل توقف آزمایش موشکی 
و هســته ای و برچیدن برخی تأسیسات هسته ای 
خودش را به کار نگرفته اســت. این کشــور بارها 
خواستار لغو تحریم های تنبیهی تحت امر آمریکا، 
پایان رســمی جنگ و تضمین های امنیتی شده 

است.
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واشنگتن پســت دیــدگاه خود 
را این گونه نوشــت: یــک جنبش 
تروریســتی با حمله هوایی از بین 
نمــی رود؛ حضور چکمه پوشــان 
آمریکایی و کار اطالعاتی در میدان 
رزم است که تروریســت ها را دفع 
می کند. ترامپ اشتباه عقب نشینی 
از ســوریه را دارد در افغانستان هم 

تکرار می کند.
در ایــن دیدگاه بــه قلم ماکس 
بــوت در ایــن روزنامــه نزدیک به 
دمکرات هــای آمریــکا و مخالف 

سیاست های ترامپ آمده است:
رئیس جمهور ترامپ اساس کار 
در سیاســت خارجی اش را بر اصل؛ 

»اول آمریکا«  بنا نهاده است.
اما اشــکاالت زیادی بر این اصل 
وارد اســت که اهم آن ها این است 
که این شعار تأکید محض بر اولویت 
داشتن درجه اول منافع آمریکا دارد.

اگــر مبنــای کار ما این شــعار 
باشــد، دیگر چه انتظــاری باید از 
متحدانمان داشــته باشیم که به ما 
کمک کنند؟ تعهد ما به متحدانمان 
چه می شود؟ ما بدون کمک گرفتن 
از سایر کشــورها چطور می توانیم 
به اهــداف اصلــی در منافع امنیت 

ملی مان برسیم؟
ترامپ روز یکشــنبه )چهاردهم 
بهمن مــاه( در مصاحبه با شــبکه 
 CBS News خبری سی بی اس
در پاســخ به ســؤال هایی از همین 
دست گفت آرزومند است آمریکا از 

سوریه عقب نشینی کند اما سربازان 
آمریکایــی را در عــراق حفظ کند. 
ترامپ گفت: ما ســرمایه هنگفتی 
برای ســاخت پایگاه هوایی االسد 
در عــراق هزینــه کردیــم. گویا 
رئیس جمهور آمریکا خبر ندارد که 
آمریکا در عراق پایگاه های دیگری 
هم دارد. ترامپ متذکر شد: ما باید 
این پایگاه را حفظ کنیــم و ازآنجا 
رفتارهــای ایــران را در منطقه زیر 
نظر بگیریم چون ایران یک مشکل 
واقعی است. مجری شبکه یک دفعه 
از جا پرید و پرسید: شما می خواهید 
ســربازان را در عراق حفظ کنید تا 

ازآنجا به ایران حمله کنید؟
ترامپ جواب داد: نه. قصد من این 
است که بتوانم ازآنجا ایران را زیر نظر 
داشته باشم. همه آن چیزی که من 
می خواهم این است که ایران را زیر 
نظر داشته باشم. جای شکرش باقی 
اســت که ترامپ نگفته که سربازان 
آمریکایی در عراق هدفشــان این 

است که به جنگ با ایران بروند.
این صحبت های ترامپ، مقامات 
دولت عراق را عصبانی کرد. چرا که 
ترامپ نگفت سربازان آمریکایی در 
عراق می مانند تا با داعش بجنگند، 
بلکه می مانند تا باهمســایه قوی تر 
عراقی ها و شــریک تجاری شــان 
بجنگند. این موضع ترامپ؛ بدیهی 
است که به مذاق احزاب شیعه عراق 
و دولت مــردان این کشــور خوش 
نخواهد آمد. البته افرادی مثل عادل 

عبدالمهدی از ماندن آمریکا در عراق 
استقبال می کنند و معتقدند حضور 
آمریکا، به طور غیرمستقیم در کشور 
یک تعدیل نیرو ایجاد می کند و این 
نیروها به شدت طرفدار حضور آمریکا 
در کشورند اما از ترس این که مبادا 
احساسات ملی در کشور جریحه دار 
شود؛ جرات ابراز علنی اشتیاقشان را 
ندارند. روز دوشنبه )پانزدهم بهمن 
ماه( برهم صالح رئیس جمهور عراق 
که یک کــرد طرفدار غرب اســت؛ 
واکنش تندی به صحبت های ترامپ 
نشــان داد و گفت: ما اجازه این کار 
را نخواهیم داد. عــراق نمی خواهد 
که یک حزب و یا یــک عرصه برای 

دعوای سایر کشورها باهم باشد.
موضوع این اســت که ترامپ با 
این صحبت ها فقــط روند مذاکرات 
پیرامون حفــظ نظامیان آمریکایی 
در عراق را به خطر می اندازد. ناگهان 
و به طور غیرقابل پیش بینی او جان 
سربازان آمریکایی حاضر در عراق را 
هم به خطر می انــدازد. درواقع او با 
نادیده گرفتن واقعیت و تصمیم های 
ناگهانی و اشــتباه جان نظامیان را 

بی ارزش می شمارد.
 از این گذشــته؛ این عناد آشکار 
ترامپ بــا جمهور ی  اســالمی؛ در 
سوریه نیز یک سوم از خاک کشور را 
که خارج از کنترل نیروهای نیابتی 
است به دستان ایران هدیه می کند.

با یک چنین رئیس جمهوری که 
نمی داند چه می گوید؛ خطر همیشه 

در کمین اســت. در مورد ســوریه؛ 
ترامپ در ادامه مصاحبه در خصوص 
تصمیم گیری اش برای عقب نشینی 
از این کشور در پاسخ به سؤال مجری 
که از او پرسید؛ چنانچه داعش دوباره 
در سوریه سر به شورشگری بردارد؛ 
او چه خواهد کرد، پاسخ داد: ما اگر 

مجبور شویم، بازخواهیم گشت.
مــا هواپیماهایی خیلی ســریع 
و نیــز هواپیماهای باربــری داریم 
و می توانیم به ســرعت به ســوریه 
برگردیم؛ اما مشــکل؛ در ســریع 
بودن و یا کنــد بــودن هواپیماها 
نیســت. این هواپیماها برای فرود 
آمدن نیاز به اجازه فرود دارند. همه 
توانایــی آمریکا بــرای جنگیدن با 
داعش؛ منوط به پشــتیبانی شدن 
این عملیات از کشور عراق است؛ اما 
اگر عراقی ها به نیات حقیقی آمریکا 
در کشورشان مظنون شوند و دریابند 
که آمریکا در عراق یک دســتور کار 

ضد ایرانی را دنبــال می کند؛ آنگاه، 
آن هــا هم نســبت به همــکاری با 

واشنگتن سست خواهند شد.
جنگیدن با داعش ایجاب می کند 
آمریکا یــا ارتش )نیــروی زمینی( 
خودش را به ســوریه بفرســتد  یا 
متحدانی کارکشــته در میدان رزم 
داشته باشد. امروز چنین متحدانی 
در سوریه حی و حاضرند و نیروهای 

دمکراتیک سوریه نام دارند.
منتها هــرگاه آمریــکا عرصه را 
خالی کند و برود؛ آن ها زنده نخواهند 
ماند. اگر هم زنــده بمانند در آینده 
حاضر نخواهند شد جانشان را کف 
دستشــان بگذارند و دوشــادوش 
آمریکایی ها با داعــش بجنگند. در 
افغانســتان هم همین تجربه، قابل 
تسری اســت. ترامپ مشتاق است 
ســربازان آمریکایی را از افغانستان 
خارج کند بدون آن کــه یک توافق 
قابل اجرا با طالبان به  دســت آورده 
باشــد و او را موظف کرده باشد که 
اجازه میزبانی کشــور از گروه های 

تروریستی بین الملل را ندهد.
شــاید در اینجا هم ترامپ هوس 
گســیل کردن هواپیماهای تندرو 
به افغانستان به ســرش زده است و 
پیش خودش سنجیده است که اگر 
افغانستان یک بار دیگر پناهگاه امن 
تروریست ها شود؛ ســریع و خیلی 
راحت هواپیماهای بسیار پیشرفته 
و پرسرعت آمریکایی را روانه کشور 
خواهد کرد. اشــکال کار اینجاست 
که اگر آمریکا دولت افغانســتان را 
رها کند و بــه او در مقابل گروه های 
تروریســتی از قبیل طالبان کمک 
نکند، چطور ممکن اســت افغان ها 
شانه به شــانه آمریکا بــا گروه های 
تروریستی بجنگند. افغان ها پیش 
خودشان ارزیابی می کنند القاعده 
یک تهدید برای آمریکاست، نه برای 
افغان هــا درحالی کــه طالبان یک 

تهدید برای ما محسوب می شود.
پس درنتیجــه طالبان تهدیدی 
برای آمریکا به حســاب نمی آید. با 
این حساب، هردوی ما در جنگیدن 
با گروه های تروریســتی دو هدف 
متمایــز را دنبــال می کنیم؛ پس 
لزومی ندارد یار و یــاور هم در این 
کارزار باشــیم. حتــی افغان های 
میانه رو هم به ما کمــک نخواهند 
کرد. عقب نشــینی آمریــکا ارتش 
افغانســتان را که زیر نظــر آمریکا 
تربیت شده اســت مضمحل خواهد 
کــرد. دولــت افغانســتان هم که 

موردحمایت آمریکاست درنهایت 
امر از هم خواهد پاشید. آن موقعیت؛ 
تحقق همان رویایی است که در سر 
شر محمد عباس استنکزای مذاکره 
کننده ارشــد طالبــان می گذرد. 
استنکزای در یک مصاحبه ویدئوئی 
گفته اســت: این نیــرو و این ارتش 
را آمریکایی ها ســاخته اند. هرگاه 
آمریکایی ها برونــد عمر این نیروها 
هم به ســر خواهد آمــد. اگر ارتش 
افغانســتان آن قدر عاجز باشد که 
نتواند حداقل امنیت و ثبات کشور 
را تأمین نماید؛ آنجاست که کشور 
یا در ید کامل طالبــان خواهد افتاد 
و یا یــک جنگ داخلــی خونین به 
راه خواهد افتاد. در هــر دو حالت، 
آمریــکا ناگزیر خواهد بــود دوباره 
برگردد و نگذارد کشــور به وضعیت 
قبل از 11 سپتامبر 2001 )بیست 
شهریور ماه( ســال 1380 شمسی 
که جایــگاه مقدس تروریســت ها 
بود؛ بازگردد. اصل مطلب این است 
که جنبش تروریستی در افغانستان 
النه کرده اســت؛ چنین جنبشی با 
حمالت دوربرد هوایی و موشکی از 
بین نخواهد رفت. این درســی بود 
که بیل کلینتون گرفــت، وقتی در 
ســال 1998 میالدی )سال 1377 
شمســی( اردوگاه هــای القاعده را 
با موشــک های کروز هدف حمله 
قرار داد و متوجه شــد  حمله هوایی 
کارساز نیســت. یک جنگ مؤثر با 
تروریست ها؛ نیازمند حضور چکمه 
پوشــان همراه با عملیات اطالعاتی 

در میدان رزم است.
ما امروز هر دو قابلیت را در سوریه 
و افغانســتان داریم. حاال اگر پشت 
متحدانمان را در هر دو کشور خالی 
کنیم، این یــاران در آینده برای ما 
نخواهند جنگید. این توقع نابه جایی 
است که ترامپ از متحدان ما در هر 

دو کشور دارد.

دیدگاه واشنگتن پست درخصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 

تکرار اشتباه سوریه

خبر

وزرای خارجــه اتحادیه اروپــا و اتحادیه 
عــرب در گفت وگوهایی که روز سه شــنبه 
)شانزدهم بهمن ماه( در بروکسل انجام شد؛ 
نتوانستند بر ســر بیانیه  نهایی و مشترک به 
توافق برسند و اختالف ها مانع صدور بیانیه 

نشست وزارتی اتحادیه اروپا با عرب شد.
به نوشته رویترز، قرار بوده وزرای خارجه 
دو طرف در بروکسل بر سر تدوین دستور کار 
نشســت مورخه 24-25 فوریه سال 2019 
میالدی )ششم اســفند ماه( در شرم الشیخ 
مصر توافق کنند، امــا در صدور بیانیه نهایی 
ناکام مانده اند. در نشســت شرم الشیخ قرار 
است درباره موضوع فلسطین، اوضاع سوریه، 
بحران لیبی، جنگ یمن، تحــوالت لبنان، 

عراق و سودان تبادل نظر شود.
فدریــکا موگرینی، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا گفت که در بروکســل 
بر ســر 90 تا 95 درصد مسائل اشتراک نظر 

وجود داشته است.
احمد ابوالغیط، دبیــر کل اتحادیه عرب 
گفته پیچیدگی ها در طرف اروپایی بیشتر از 
طرف عربی بود. موگرینی در پاسخ به سؤالی 

درباره این اظهارنظر دبیر کل اتحادیه عرب 
گفت: حرف من دقیقاً برعکس این است.

اتحادیه اروپا امیدوار است از رهگذر بهبود 
روابط با همســایه های عربی سیاست های 
خود را در زمینه های مختلف ازجمله مبارزه با 
مهاجرت غیرقانونی از کشورهای غرب آسیا 
و شمال آفریقا پیش ببرد. درحالی که کمتر 
از ســه هفته به برگزاری نشست شرم الشیخ 
باقی مانده، سران کشــورهای اروپایی هنوز 
مشــارکت خود در ایــن نشســت را تأیید 

نکرده اند. 
اتحادیه اروپا خواستار آن است که تمرکز 
نشست ماه جاری میالدی فوریه )بهمن ماه( 
بر مسئله مهاجرت باشد، اما در میان اعضای 
اتحادیه اروپا بر ســر این موضوع اختالفات 
شدید وجود دارد. مجارســتان، تحت تأثیر 
سیاست های راست افراطی دولت مهاجرت 
 ستیز این کشور، از صدور بیانیه  ای مشترک بر 
سر این موضوع جلوگیری کرد. یک دیپلمات 
اتحادیه اروپا گفت: برای اتحادیه اروپا، مسئله 
تماماً بر سر مهاجرت است، اما مسائل حساس 
زیادی هســتند که افــراد ترجیح می دهند 

در مورد آن بحث نکننــد. ازجمله تغییرات 
اساســی که در روابط کشــورهای عربی و 
اروپایی ایجاد شــده تضعیف جایگاه محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی پس از قتل جمال 
 خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد ســعودی 

بوده است.
در چند دهه گذشته، روابط جهان  غرب 
با عربستان ســعودی به عنوان بزرگ ترین 
صادرکننده نفت و دومین واردکننده بزرگ 
تسلیحات، اساس روابط این کشورها با جهان 

عرب را شکل داده است.
محمــد بن ســلمان بعد از قتــل جمال 
خاشــقچی داخل کنســولگری عربستان 
سعودی در استانبول در مهرماه سال جاری 
به شدت موردانتقاد قرارگرفته است. حکومت 
ســعودی، در ابتدا قتل خاشقچی را تکذیب 
کرد، اما بعد از گسترش فشارها، روایت های 

متناقض و ناهمخوانی درباره آن ارائه کرد.
ریاض، اکنــون پذیرفته کــه عواملی از 
داخل حکومت در این قتل نقش داشــته اند 
اما محمد بن ســلمان، تأثیری در آن نداشته 
است. در مقابل، مستندات متعددی حکایت 

از آن دارند که دستور قتل روزنامه نگار منتقد 
سعودی به دستور ولیعهد عربستان سعودی 
انجام شده.  به عنوان مثال، رسانه های آمریکا 
گزارش داده اند جمع بندی سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا ســیا این اســت که محمد 
بن ســلمان، آمر این قتل بوده اســت. شمار 
زیادی از نمایندگان کنگره آمریکا هم صراحتاً 
به نقش بن ســلمان در این قتل اشاره کرده 
و خواستار قطع فروش ســالح به عربستان 

سعودی شده اند.
عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی 
عربستان ســعودی طوری وارد نشست روز 
دوشنبه )چهاردهم بهمن ماه( در بروکسل 

شد که گویا اتفاقی نیفتاده: او گفت دو طرف 
با چالش های مشــترکی ازجملــه مقابله با 

افراط گرایی و تروریسم مواجه هستند.
رویترز این گونه نوشــت که هرگز روابط 
دو طرف مانند گذشته نیســت. شرکت در 
نشستی با حضور ولیعهد سعودی برای برخی 
از سران کشورهای اروپا نیازمند زیرکی های 

خاصی است.
گروه هــای حقوق بشــری در نشســت 
کشــورهای گروه 20 کــه در مــاه نوامبر 
)آبان ماه( برگزار شــد از ســران کشورهای 
اروپایی به خاطر ایستادن دوشادوش در کنار 

بن سلمان انتقاد کردند.

افزایش فاصله میان غرب و عربستان

نشست سران دو اتحادیه بی نتیجه ماند

جنگیدن با داعش ایجاب 
می کند آمریکا یا ارتش 
)نیروی زمینی( خودش 
را به سوریه بفرستد و یا 
متحدانی کارکشته در 

میدان رزم داشته باشد. 
امروز چنین متحدانی در 

سوریه حی و حاضرند 
و نیروهای دمکراتیک 

سوریه نام دارند

اشکال کار اینجاست که اگر 
آمریکا دولت افغانستان 
را رها کند و به او در مقابل 
گروه های تروریستی از 

قبیل طالبان کمک نکند، 
چطور ممکن است افغان ها 

شانه به شانه آمریکا با 
گروه های تروریستی 

بجنگند
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