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معاون ترامپ خبر داد؛
معافیت مخالفان مادورو  از تحریم 

خدیجه عالمه زاده

مایــک پنــس روز ســه شــنبه )هفدهم 
اردیبهشت ماه( اعالم کرد که تسهیل تحریم ها 
را برای مقامات ونزوئالیی کــه روابط خود را با 
نیکوالس مادرو قطع کننــد، در نظر دارد و در 
همین راستا تحریم ها علیه یک ژنرال که هفته 
پیش از رئیس جمهــور ونزوئال اعالم برائت کرد 

را برمی دارد.
پنــس در جریان ســخنرانی خــود برای 
کنفرانســی در وزارت امورخارجــه آمریکا که 
در واشــنگتن برگزار شــده بود، اعالم کرد که 
ایاالت متحده تحریم های اعمال شده بر مانوئل 
کریســتوفر فیگورا، ژنــرال ونزوئالیی، رئیس 
سابق سرویس اطالعاتی این کشــور را سریعا 

لغو می کند.
پنس گفت: ایاالت متحده تسهیل تحریم ها 
را برای همه کســانی که در این مسیر  پا پیش 
بگذارند و نیز کسانی که قانون را در نظر داشته 
باشــند و از اجرای قانون حمایت کنند، در نظر 
دارد. ایاالت متحده بیــش از 150 مقام دولتی 
و شــرکت های تجاری وفادار به مادرو را مورد 

تحریم قرار داده است.
وزارت خزانه داری بیانیه ای را پس از اظهارات 
پنس منتشــر کرد که در این بیانیه  اعالم شده 
خارج کردن نام کریســتوفر از لیست تحریم ها 
نشــانه حس نیت ایاالت متحده در برداشــتن 
تحریم هایی اســت که علیه افراد اعمال شده؛ 
افرادی که گام های مطمئــن و معناداری برای 
نظم دموکراتیک بر می دارند و از مشــارکت در 
سو استفاده از حقوق بشر سر باز می زنند و علیه 
سو استفاده رژیم مادرو قد علم می کند و یا علیه 

فساد در ونزوئال می جنگد.
پنس در جریــان اظهارات خــود گفت که 
دیگران را تشــویق می کند تا از این ژنرال نمونه 
پیروی کنند. وی در ادامه افزود دادگاه عالی این 
کشور آمریکایی جنوبی نیز به یک ابزار سیاسی 

برای رژیم مادرو تبدیل شده است.
پنس گفت زمان آن رسیده که دادگاه عالی 
ونزوئال به قوانین اساســی خــود بازگردد. اگر 
دادگاه عالی ونزوئال به دستور قانون اساسی خود 
برای اجرای قانون باز نگردنــد، ایاالت متحده 
تمامی 25 دادســتان آن را به دلیل اقداماتشان 

محاکمه می کند.

معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اعالم 
کرد که کشتی بیمارستان نیروی دریایی با نام 
یو  اس ان اس کامفورت در ماه ژوئن )خرداد ماه( 
به مدت پنج  ماه به ســمت دریــای کاراییب و 
آمریکای مرکزی و آمریکایــی جنوبی می رود 
تا مأموریت خود در مورد بحــران ونزوئال را به 

انجام برساند.
اظهارات پنس پس از تــالش ناموفق خوان 
گوایدوو رهبر مخالفــان ونزوئال برای برکناری 
مادرو از قدرت و درخواســت وی از ارتش برای 
شکست دادن این رئیس جمهور تحت فشار در 
تظاهرات دو روزه صورت گرفته است؛ تظاهراتی 
که منجر به کشته شدن حداقل چهار نفر شد و 
در نهایت اکثریت ارتش ظاهرا با مادرو ماندنن و 

مادرو به پشتیبانی ارتش در قدرت ماند.
ایاالت متحــده و بیش از 50 کشــور دیگر، 
گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئال، 
به رسمیت شــناخته اند. این در حالی است که 
مادورو در انتخابات اوایل سال 2018 میالدی 
برای بار دوم به عنــوان رئیس جمهور منتخب 
مردم برگزیده شــد؛ اما آمریــکا و متحدانش 
با اتهام تقلــب ایــن انتخابات را به رســمیت 

نمی شناسند.
پنس از سوی دیگر، نیز در طی سخنان خود، 
اعالم کرد که امنیت و محافظت از رئیس جمهور 
خوان گوایدو و خانواده وی اولویت اصلی ایاالت 

متحده آمریکا است.
مادورو آخرین به همراهی نظامیان و حامیان 
خود توانست تالش برای کودتای مادورو را ناکام 
بگذارد. او همواره از گوایدو به عنوان عروسکی در 

دست آمریکا یاد کرده است.
به گزارش آسوشــیتدپرس، روز سه شنبه 
)هفدهم اردیبهشــت ماه( دیوان عالی کشــور 
ونزوئال پس از این قیام، یــک محاکمه جنایی 
علیه هفت مخالف قانون گذار را آغاز کرده است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه 
آمریــکا روز سه شــنبه )هفدهــم 
اردیبهشــت مــاه( ضمن لغو ســفر 
برنامه ریزی شــده خود بــه برلین، 
همزمان با افزایش تنش ها با ایران، به 

عراق سفر کرد.
به گزارش ســی ان ان، بــه گفته 
همراهان پمپئو، این دیپلمات ارشد 
آمریکایی در سفر چهار ساعته خود، 
با عدیل عبدل المهدی، نخست وزیر 
عراق و برهم صالح، رئیس جمهور این 

کشور و دیگر مقامات دیدار داشت.
پمپئو جلســات خود را ســازنده 
خواند و گفت که او با مقامات این کشور 
در مورد اهمیت تضمین توانایی عراق 
به منظور حفاظت از آمریکایی ها در 

این کشور صحبت کرد.
وی گفت: مقامــات عراقی هر دو 
تضمین کردند کــه این موضوع جزء 

مسئولیت های آن ها است.
پمپئو همچنین گفت که آمریکا 
می خواهد که آن هــا در مورد جریان 
تهدید های رو به افزایشــی که شاهد 
بوده ایم بدانند و پیش زمینه بیشتری 
در این مورد به آن ها دادیم و بر همین  
اساس آن ها تضمین کردند که همه 

تالش خود را برای تأمین حفاظت از 
تیم ما به کار بگیرند.

وی افــزود: آن هــا همچنیــن 
متوجه شــدند که این موضوع برای 
کشور خودشــان نیز اهمیت دارد. ما 
نمی خواهیم کســی در کشور آن ها 
دخالت کند، به ویژه با مداخله نظامی 
درون خاک این کشور و هر دو طرف 

کاماًل بر این موضوع توافق داشتیم.
بهانه ایران هراسی

مقامــات ایاالت متحــده بــه 
ســی ان ان گفتند که آمریــکا منابع 
موثــق و موکدی دارند کــه احتمال 
داده انــد نیروهای نیابتــی ایران در 
حال برنامه ریزی برای هدف قراردادن 
نیروهای آمریکایــی در برخی نقاط 
از جمله عــراق بوده اند. این اطالعات 
امنیتی منجر به آن شد که پنتاگون 
دستور انتقال ناو هواپیمابر تهاجمی 

خود به این منطقه را صادر کند.
پمپئو در جریان سخنرانی خبری 
خود که بعــد از دیدارهایش صورت 
گرفت تأکید کرد که آمریکا احساس 
کرده است که حمالت قریب الوقوعی 
در حال شکل گیری است؛ حمالتی در 
آینده نزدیک که ما متوجه آن ها شدیم 
و هر اقدامی را برای خنثی کردن آن ها 

انجام می دهیم.

پیش از رســیدن به بغداد، پمپئو 
از بیان جزئیات در مورد این تصمیم 
ناگهانی و تغییر برنامه اش در سفر به 

عراق خودداری کرده بود.
پمپئو ابراز کرد که وی شب دوشنبه 
)16 اردیبهشــت ماه( رئیس جمهور 
آمریکا را از برنامه سفر خود مطلع کرده 
و رئیس جمهور از وی خواسته است که 

پیام هایی را منتقل کند.
وی گفت: محور پیام ها این ها است: 
ما می خواهیم مطمئن شویم که عراق 
به گونه ای عمل می کنــد تا روابطی 
که مــا و متحدان مــا -متحدانی که 
در سرتاســر خلیج )فارس( پراکنده 
هســتند و می دانند که هدف اولیه ما 
در خاورمیانه ایران است -  در منطقه 
با آن ها برقرار کردیم، همچنان قوی 

می ماند.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که 
او و مقامات عراق در مورد شکســت 
باقی مانــدگان داعــش و  نیز حفظ 
جنگجویان تروریســت خارجی در 
اردوگاه های بازداشــت در این کشور 
صحبت کردند. اگرچه پمپئو پیش از 
توقف خود اشاراتی به بحث در مورد 
قراردادهای بزرگ انرژی کرده بود که 
می تواند عراق را از انرژی ایران مستقل 
کند، اما پس از این دیدار گفت که در 

مورد زیرساخت های انرژی با مقامات 
عراقی صحبت کرده و وقت زیادی را 
به مسائل مرتبط با تحریم اختصاص 

نداده است.
همزمان با اعالمیه ایران

وزارت امــور خارجــه آمریــکا 
اعالم کــرد که پمپئو به دلیل فشــار 
برخی مســائل، به طور ناگهانی سفر 
برنامه ریزی شده خود به آلمان را در 
ساعات ابتدای روز سه شنبه )هفدهم 
اردیبهشــت ماه( لغو کرد. وزیر امور 
خارجه به همراهانش پیش از فرود در 
عراق گفت که هیکو ماس، وزیر امور 
خارجه آلمان تصمیم به لغو این سفر را 

درک می کند.
سفر پمپئو به عراق در حالی صورت 
گرفت که اخبار تصمیــم ایران برای 

کاهش تعهداتش به برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( را یک سال پس از 
آن که ایاالت متحــده آمریکا خروج 
خود را از این توافق هســته ای اعالم 

کرده بود، منتشر شد.
ظاهــرا در نامه حســن روحانی، 
رئیس جمهور ایران بــه اتحادیه اروپا 
آنطور که خبرگزاری ایرنا عنوان کرده، 
آمده اســت: ایران در طول یک سال 
گذشته صبوری به خرج داده است، اما 
دیگر طرفین این توافق نتوانستند به 
تعهدات خود پایبند بمانند و بنابراین 
ایران راه دیگری جز کاهش تعهدات 

خود به این توافق را ندارد.
پمپئــو در جمــع خبرنــگاران 
پیش از رســیدن به بغــداد گفت که 
ایاالت متحده به اقدام ایران در مورد 
برجام نظارت می کند، بــا این حال 
برخورد ایران با برجام حالت باینری 
دارد )یــا خارج می شــود یــا در آن 

می ماند(.
وی افزود: یا شما متعهد هستید یا 
نیستید. بنابراین ما باید منتظر بمانیم 
و ببینیم آن ها چه انتخابی می کنند؛ 
اما انتخاب آن ها صفر و یکی اســت؛  
شما یا منطبق با این قرار داد هستید یا 
نیستید؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم از 
این توافق خارج شویم. ایرانی ها نیز باید 
تصمیم خود را بگیرند و اینکه چطور 

می خواهند مسیر را ادامه دهند.
افزایش فشار بر ایران

روزنامــه نیویورک تایمــز تغییر 
برنامه پمپئو به سمت عراق را در حالی 
که در جریان یه ســفر چهار روزه به 
کشورهای اروپایی بود، در ادامه تالش 
آمریکا برای افزایش فشــار بر ایران 
دانست و نوشت که دولت ترامپ ایران 
را عامل اصلی بی ثباتی در خاورمیانه 

می داند.
این روزنامه  آمریکایی البته عنوان 
کرده که هیچ پاسخی از سوی مقامات 
ایران که آمریکا را هسته آشفتگی های 
منطقــه می دانند، درباره این ســفر 
دریافت نکرده اســت؛ امــا افزایش 
تنش های بین دو کشــور متخاصم را 
عامل تــرس از تقابل جنگی دو طرف 

دانست.
به نوشــته ایــن رســانه، پمپئو 
همچنین بــا محمد علــی الحکیم، 

وزیر امــور خارجه عراق نیــز دیدار 
داشته است.

مقامــات عراقــی در مقابــل در 
توصیف دیدار های خــود با مقامات 
آمریکایی، محتاطانــه عمل کردند. 
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه 
عراق در تشــریح این دیدارها گفت:  
هر دو طرف در مــورد روابط دو طرفه 
و تغییرات جدید در حــوزه امنیتی 
منطقه و نیز تالش ها بــرای جنگ با 

تروریسم توافق کردند.
دولت ترامــپ جزئیات خاصی را 
در مورد تهدیدات جدیدی که ادعا 
می کند از سوی ایران دریافت کرده، 
ارائه نکرده اســت؛ تهدیداتی که با 
توجه به پیشینه اشتباهات اطالعاتی 
آمریکا در جنگ عراق، شــبهات را 
علیه آمریکا برانگیته است. با این حال 
مقامات به روزنامــه نیویورک تایمز 
گفته انــد کــه اطالعــات جدیدی 
دریافــت کرده اند کــه نگرانی ها را 
در مورد تحرکات ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و روابــط آن ها با 
برخی شــبه نظامیان شیعه عرب در 

عراق برانگیخته است.
پمپئو گفــت که آن هــا در مورد 
نیازهای انرژی عراق صحبت کردند 
که میزبانــان عراقی از درخواســت 
آمریکا برای قطع وابستگی به واردات 
انرژی ایرانیان دلخور شــدند. ترامپ 
در ماه مــارس )اســفند - فروردین( 
معافیت هایی را برای عراق به منظور 
خرید برق از ایران قائل شد که منجر 
به جریمه از ســوی آمریکا نشــود، با 
این حال ایــن معافیت ها در ماه ژوئن 

)خرداد - تیر( به اتمام می رسد.

سفر غیرمنتظره پمپئو به عراق با چه هدفی انجام شد؟

یارکشی برای تقابل با ایران
مقامات ایاالت متحده به 

سی ان ان گفتند که آمریکا 
منابع موثق و موکدی 

دارند که احتمال داده اند 
نیروهای نیابتی ایران در 

حال برنامه ریزی برای 
هدف قراردادن نیروهای 

آمریکایی در برخی نقاط از 
جمله عراق بوده اند

وزارت امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد که پمپئو به 

دلیل برخی مسائل، به طور 
ناگهانی سفر برنامه ریزی 

شده خود به آلمان را در 
ساعات ابتدای روز سه شنبه 

)هفدهم اردیبهشت ماه( 
لغو کرد و راهی عراق شد
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یک روز پس از تماس تلفنی نخســت وزیر بحرین 
با امیر قطر که نخســتین تماس وی پس از دو ســال 
قطع روابط دو کشور بود، شاه بحرین بر تبعیت خود از 

سیاست سعودی ها علیه قطر تأکید کرد.
حمد بن عیسی آل خلیفه شــاه بحرین بر تبعیت 
منامه از سیاست عربستان سعودی، امارات و مصر علیه 
قطر تأکید و آن را اتخاذ تدابیر و اقدامات حفظ امنیت و 

ثبات منطقه توصیف کرد.
شبکه سعودی العربیه گزارش داد که شاه بحرین بر 
ضرورت توقف حمایت قطر از حمایت مالی تروریسم 
تأکید کرد و پایبندی قطر به شــروط اعالم شــده در 
توافقنامه های امضا شــده و دیگر مطالبات عادالنه را 
ضروری دانســت. شــاه بحرین در حالی بر مخالفت با 
قطر اصرار کرده که دوشنبه شــب خلیفه بن سلمان 
آل خلیفه نخست وزیر این کشور پس از حدود دو سال 
قطع روابط، با تمیم بن حمــد آل ثانی امیر قطر تلفنی 
گفت  وگو کرد. این نخستین تماس تلفنی بین مقامات 
دو کشــور از زمان قطع روابط دیپلماتیک بین دوحه و 
منامه و بر خالف سیاست فعلی ریاض، منامه و ابوظبی 
بود. این تماس تلفنی بر خالف سیاست منامه بود برای 
همین، محمد بن ابراهیم المطوع وزیر امور هیأت دولت 
بحرین برای جبــران این اقدام گفــت، تماس تلفنی 
نخســت وزیر با امیر قطر بیانگر موضع رسمی بحرین 
نیست. چهار کشور عربی )عربستان، امارات، بحرین و 
مصر( از خرداد ماه سال 1۳۹6 روابط دیپلماتیک خود با 
قطر را به بهانه حمایت این کشور از تروریسم قطع کرده 
و تمامی گذرگاه های زمینی، هوایی و دریایی را به روی 

این کشور بسته اند.

این چهار کشور ازسرگیری روابط خود با دوحه را به 
پذیرش خواسته های 1۳ گانه خود از سوی قطر مشروط 
کرده اند که از جمله این خواســته ها نیز کاهش سطح 
روابط دوحه با ایران، توقف حمایت از اخوان المسلمین 

و حماس و تعطیلی شبکه الجزیره است.
عمیق تر شدن شکاف داخلی در بحرین

این تماس تلفنی نخســت وزیر بحرین با امیر قطر 
واکنش هــای متفاوتی را در شــبکه های اجتماعی به 
دنبــال داشــت و در حالی که برخی هــا آن را اقدامی 
خوب برای حل بحران در روابط این کشورها و اقدامی 
حکیمانه دانســتند برخی دیگر هماننــد عبدالخالق 
عبداهلل مشــاور محمد بن زاید ولی عهــد ابوظبی این 
تماس تلفنی را تنها در حد یک تماس عادی برای عرض 
تبریک برشــمردند. عبدالخالق در صفحه توئیتر خود 
نوشت : این صرفاً مکالمه تلفنی بود نه بیشتر و تحریم ها 

همچنان تا اطالع ثانوی ادامه دارد.
عبداهلل العذبه مدیر کل مرکز مطبوعات قطر اما بر 
خالف دیدگاه عبدالخالق از اینکــه این تماس تلفنی 
نخست وزیر بحرین به برکناری وی از قدرت منجر شود، 

ابراز نگرانی کرد.

سینا سبزیان

تصاویر جدید ماهواره ای که از سوی یک اندیشکده 
در آمریکا منتشــر شــده، احتماالً اولین تصاویر از ناو 
جدید هواپیمابر چین اســت که به شــکل  رمز آلودی 
در یک یارد دریایی بیرون از شانگهای در حال ساخت 
است. در تصاویر ماهواره ای که ماه آوریل )فروردین - 
اردیبهشت( ثبت شده اند، فعالیت های گسترده جدید 
در یارد دریایی جیانگنان به چشم می خورد؛ تصاویری 
که از ســوی اندیشــکده مرکز مطالعات بین الملل و 

استراتژیک واقع در واشنگتن منتشر شده است.
بر اســاس اعالم این اندیشــکده تصاویر حاکی از  
قوسی عظیم و همچنین تنه اصلی یک کشتی بزرگ 
در حال ساخت اســت. در برخی نقاط عرض این تنه 
به 40 متر می رسد. کارشناســان عنوان می کنند که 
تخمین اندازه و مقیاس این کشتی جدید که به احتمال 
بسیار جدیدترین ناو هواپیمابر چین به شمار می رود، 
بسیار دشوار اســت؛ چین این ناو را از نوع تایپ 002 
معرفی کرده اند. متیو فونایلو، کارشناس این اندیشکده 
گفت: چیزی که ما در یارد جینگنان مشاهده کردیم،  
منطبق با چیزی است که از ساخت تایپ 002 انتظار 
داریم. کشــتی در حال ساخت نســبتاً بزرگ است و 
محدودیت هایش را حذف کرده است. یک سال است 
که شایعاتی در مورد ساخت سومین و مدرن ترین ناو 
هواپیمابر ارتش چین مطرح می شود. اما اولین بار در 
ماه نوامبر )آبان - آذر ۹7( بــود که خبرگزاری دولتی 

شینهوآ چین به ساخت یک کشتی جدید  اشاره کرد.
در مقاله این رسانه  آمده بود: شش سال از زمانی که 

اولین ناو خانگی ما آزمایش شــد، می گذرد و چیزی تا 
خدمت رسانی  آن نمانده است. در همین حال ساخت 
ناوهواپیمابر جدید در دستور کار است؛ ناوی که تا اوایل 
سال 2022 تکمیل می شود. چین هم اکنون یک نام 
هواپیمابر با نام لیائونینگ در ســرویس دارد. یکی نیز 
در حال آزمایش در دریا است: این کشتی بی نام از نوع 
تایپ 001آ  اولین ناو هواپیمابر ســاخت داخل چین 
است. فونایلو عنوان کرد که با داشتن سه ناو هواپیمابر، 
چین به باشگاه اختصاصی کشورهای عضو می پیوندد.

ســم روگووین، مدیر برنامه امنیــت بین الملل در 
موسسه لوی ســیدنی گفت در حالی که دو ناو چین 
طراحی دوره شوروی سابق را دارند، انتظار می رود ناو 
تایپ 002 اشتراکات بیشتری با کشتی های پیشرفته 
آمریکایی داشته باشند. وی گفت: دو نمونه قبلی، رمپ 
پروازی شیب دار داشتند که نیاز برای کمکی مکانیکی 
را رفع می کرد؛ اما احتماال در مدل جدید از سیســتم 

پروازی منجنیق وار پیشرفته ای استفاده کند.
فونایلــو افــزود: با این سیســتم شــما می توانید 
هواپیماهای بیشتر و سنگین تری را به پرواز درآورید 

که این به معنای توانایی بیشتر کشتی شما است.

تصاویر ماهواره ای آمریکا فاش کرد؛

ناوهواپیمابر جدید چین در آستانه تکمیل
شاه بحرین تأکید کرد؛ 

تبعیت از ریاض و ابوظبی علیه قطر


