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 از زمان بــه روی کار آمدن دونالد 
ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس 
جمهوری ایاالت متحده، پرونده های 
زیادی روی میــز معاونت های وزارت 
خارجه آمریکا قرار گرفت که هر کدام 
بر اســاس راهبرد محافظه کارانه تیم 
ترامپ جلو می رفت. در مورد ایران آنچه 
که طی آن چهار سال دیده و لمس شده، 
کاماًل عیان است. از تحریم های الیه به 
الیه گرفته تــا ائتالف های منطقه ای 
برای ضربه زدن به تهران، همگی نشان 
داد کــه او و تیمش در کاخ ســفید به 
»تئوری مونرو« پایبند هستند. تئوری 
مونرو در بطن خود یک تمرکزگرایی با 
هدف داخلی را جلو می برد و به مقامات 
سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی آمریکا 
این هشــدار را می دهد کــه از ایجاد 
درگیری جدید در دنیا پرهیز کنند و 
از سوی دیگر به آنها متذکر می شود که 

باید بر مسائل سیاست داخلی متمرکز 
شوند. ترامپ اگرچه سعی کرد در نبرد 
با چین و به راه انداختن جنگ تعرفه ای 
وضعیت اقتصادی ایاالت متحده را آرام 
کند، اما در نهایت این روند باعث شد تا 
او با حاکمان حزب کمونیست چین به 
یک توافق تجاری نســبی دست یابد. 
در این میان او همانند اسالف خود به 
تقویت شرکای ایاالت متحده در شبه 
جزیره کره یعنی ژاپــن و کره جنوبی 
پرداخت. ترامپ حتی پا را فراتر از سایر 

مستاجران کاخ سفید گذاشت و پس از 
ورود به اتاق بیضی، اولین تماس تلفنی 
خود را با رئیس جمهوری تایوان برقرار 
کرد که همــان روز چینی ها اعتراض 
خود را به این اقــدام، عملیاتی و علنی 
کردند. ترامــپ از همــان روز اول به 
دنبال آن بود تا چینی هــا را از راه دور 
و نزدیک مــورد آزار و اذیت قرار دهد 
که بنا به داوری بسیاری از تحلیلگران 
سیاســی، نظامی و اقتصادی این کار 
با موفقیت انجام شــد. اما در این میان 
یکی از پرونده هایی کــه ترامپ و تیم 
سیاست خارجی وی در دستور کار قرار 
دادند، پرونده کره شمالی بود. همه به 
یاد دارند که چندین نامه عاشقانه میان 
کیم جنگ اون، رهبری کره شــمالی 
و دونالد ترامپ رد و بدل شــد و هر دو 
طرف مالقات های تاریخی را در مرز دو 
کره و در ویتنام با یکدیگر انجام دادند 
و تمام دنیا منتظر یــک توافق نهایی 
میان پیونگ یانگ و واشنگتن بودند. 
حتی پیش نویسی از اقدامات مقابل دو 
طرف به امضای مقامات این کشورها 

رسید اما دســِت آخر هیچ چیز عاید 
کره شمالی نشــد و همه چیز به نقطه 
صفر خود بازگشت. در آن زمان بسیاری 
از نخبگان سیاســی و نظامی معتقد 
بودند که چینی ها اجــازه نمی دهند 
یک توافق مشخص میان واشنگتن و 
پیونگ یانگ به امضا برسد؛ چراکه اساساً 
پکن در استراتژی های کالن خود علیه 
آمریکا و منافع این کشور، پیونگ یانگ 
را یک ابــزار چند ضلعی بــرای خود 
تعریف کرده است. کره شمالی از یک 
ســو با پرتاب و آزمایش موشک های 
متنوع و با بُردهــای گوناگون به دنبال 
آن اســت که در وهلــه اول آرامش و 
خواب را از چشمان ژاپن و کره جنوبی 
بُرباید و در سطح دوم به آمریکا این پیام 
را برساند که هنوز به عنوان یک تهدید 
که هماهنگ با پکن پیش می رود، در 
حال عرض اندام بیِخ گوِش متحدین 
واشنگتن اســت. حاال گویا با روی کار 
آمدن جــو بایدن، نه تنها اســتراتژی 
مســامحه آمریکا با کره شمالی از بین 
رفته یا فعاًل کنار گذاشــته شده، بلکه 

حاال کاخ ســفید به دنبال آن است تا 
بتواند اوضاع را به ســمت »زهرچشم 

گرفتن از پیونگ یانگ« پیش ببرد! 

پاسخ موشکی به پیونگ یانگ! 
چند هفته پیش و دقیقاً قبل از زمانی 
که بایدن به کره جنوبی و ژاپن ســفر 
کند، کره شمالی اقدام به آزمایش چند 
موشک کروز و بالستیک با توانایی حمل 
کالهک هسته ای کرد و همین مساله 
باعث شــد تا ایاالت متحده، سازمان 
ملل و متحدان شرق تبار آمریکا علیه 
آن موضع بسیار سختی بگیرند. دو روز 
پیش )یکشنبه( هم ســتاد مشترک 
ارتش کره جنوبــی در بیانیه ای اعالم 
کرد که همسایه شمالی اش در بامداد 
یکشنبه ۸ موشک بالستیک را که نوع 
آن مشخص نیســت به سمت دریا در 
سواحل شرقی این کشور شلیک کرده 
است. گارد ســاحلی ژاپن هم شلیک 
این پرتابه نامشخص به سمت دریای 
شــرقی را تایید کرد. در گزارش های 
تکمیلی آمده است که این موشک ها 
از منطقــه ســونان در پیونگ یانگ 
)پایتخت کره شمالی( و یک روز پس 
از آن که کره جنوبــی و ایاالت متحده 
اولین تمرین نظامی مشترک خود را با 
حضور یک ناو هواپیمابر آمریکایی پس 
از چهار سال به پایان رساندند، شلیک 
شده است. حاال با نیم نگاهی به اخبار 
روز گذشته )دوشــنبه( به این نتیجه 
می رســیم که غرب بــا کمک متحد 
نزدیکــش یعنی کره جنوبــی به این 
آزمایش ها پاسخ داده است. خبرگزاری 
یونهاپ بامداد دیروز )دوشنبه( گزارش 
داد که ایاالت متحده و کره جنوبی در 
پاسخ به آزمایش موشکی روز گذشته 
کره شمالی، هشت موشک را در اهداف 
مختلف آزمایش کردند. این خبرگزاری 
به نقل از ارتش این کشور اعالم کرد که 
این عمل نمایشی از توانایی و آمادگی 
برای اجرای عملیات دقیق علیه منبع 
پرتاب های موشــکی کره شــمالی یا 
مراکز فرماندهی و پشتیبانی آنها است. 
در امتداد این اخبار یون ســوک یول، 
رئیس جمهــور کره جنوبی اعالم کرد 
که موشک ها و ســالح های هسته ای 
کره شمالی تهدیدی برای صلح جهانی 

هستند اما این پایان مواضع اتخاذ شده 
نبود. رافائل گروســی، رئیس آژانس 
بین المللی انرژی اتمی هم کمی پس 
از انتشــار این اخبار اعالم کرد که کره 
شــمالی احتماالً برای یــک آزمایش 
هسته ای در سایت پونگی-ری آماده 
می شــود. رویترز گزارش داده که این 
گمانه زنی رئیــس آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در حالی مطرح شده که این 
سایت در کره شــمالی در سال ۲۰۱۸ 
بسته شــد اما یکی از تونل های آن بار 
دیگر باز شده است. آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی همچنین به شــورای 
حکام گفتــه که انجام یــک آزمایش 
هسته ای از سوی کره شمالی بر خالف 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل است و نگرانی جدی در پی خواهد 
داشــت. فارغ از این مسائل باید توجه 
کرد که فرماندهی »هنــد و اقیانوس 
آرام« ارتش ایاالت متحده اعالم کرد 
که نیروهای این کشــور و کره جنوبی 
یک رزمایش مشترک را ترتیب دادند و 
آمریکا یک موشک و کره جنوبی هفت 
موشک شلیک کردند. اینکه چرا ایاالت 
متحده صرفاً به شــلیک یک موشک 
بسنده کرده، موضوعی است که نشان 
می دهد واشنگتن صرفاً به دنبال اعالم 
حضور میدانی در اطراف چین اســت 
ولی نمی خواهد به صورت مســتقیم 
مسئولیت این آزمایش موشکی را به 
عهده بگیرد. در این میــان چینی ها 
هنوز موضع خاصــی نگرفته اند اما به 
نظر می آید که این اقدام نادر آمریکا و 
همراهی اش با سئول علناً می تواند یک 
هشدار به پکن و هم پیمان این کشور 

یعنی کیم جونگ اون باشد. 

آمریکا و کره جنوبی پاسخ موشک پرانی کره شمالی را با هشت موشک دادند؛ 

مخابرهپیامهوشیاریبهسویپیونگیانگ
اینکه چرا ایاالت متحده صرفًا 
به شلیک یک موشک بسنده 

کرده، موضوعی است که نشان 
می دهد واشنگتن صرفاً به 
دنبال اعالم حضور میدانی 

در اطراف چین است ولی نمی 
خواهد به صورت مستقیم 

مسئولیت این آزمایش 
موشکی را به عهده بگیرد

کره شمالی از یکسو با آزمایش 
موشک های متنوع و با بُردهای 

گوناگون به دنبال آن است که 
در وهله اول آرامش و خواب را 
از چشمان ژاپن و کره جنوبی 

بُرباید و در سطح دوم به آمریکا 
این پیام را برساند که هنوز به 

عنوان یک تهدید، هماهنگ با 
پکن پیش می رود

دولت انگلیس اعالم کرد که سفارت این کشور در لیبی پس از ۸ سال تعطیلی به دلیل نگرانی های امنیتی موجود در کشور، 
یکشنبه بازگشایی شد. به گزارش آناتولی، خبر بازگشایی سفارت انگلیس در لیبی در پیامی در توییتر در حساب کارولین 
هورندال، سفیر انگلیس در آن کشور اعالم شد. در بیانیه صادره از سفارت انگلیس در لیبی آمده است که بازگشایی سفارت 
نشان دهنده پایبندی انگلیس به کمک به لیبی و سازمان ملل برای خروج آن کشور از 
بن بست سیاسی موجود است. به گفته سفیر انگلیس، اعالم بازگشایی سفارت انگلیس 
در طرابلس، پایتخت لیبی، یکشنبه در مراسم جشن تولد ملکه الیزابت دوم، به مناسبت 
هفتادمین سالگرد به سلطنت رسیدن ملکه الیزابت، صورت گرفت. در اوایل اوت ۲۰۱۴، 
انگلیس سفارت خود را در طرابلس، مانند سایر سفارت ها و نمایندگی های دیپلماتیکی 

که پس از شروع جنگ داخلی در لیبی، کشور را ترک کردند، بست.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این کشور قصد ندارد یک پرده آهنین ایجاد کند و برعکس این چیزی است که 
توسط اتحادیه اروپا در حال انجام شدن است. به گزارش اسپوتنیک،  ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
طی مصاحبه ای با تلویزیون ایتالیایی ال.ای هفت، عنوان داشــت: »خیالتان راحت، هیچ پرده آهنینی از جانب ما وجود 
نخواهد داشت. این اتحادیه اروپاست که روسیه را با چنین پرده ای احاطه کرده است. 
اشتباهات شما نشان می دهد که چقدر خودخواه هستید. فکر می کنید که در مرکز 
جهان هستید«. وی تاکید کرد که اروپا هیچ حق قانونیندارد تا هر آنچه که می خواهد را 
علیه سایر کشورها دیکته کند. در ماه مارس، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
گفت که مسکو از پرده آهنین جدید توسط غرب نمی ترسد و روسیه اقداماتی را در این 
خصوص انجام خواهد داد اما حاال به نظر می رسد که آنها سخن دیگری را ارائه کرده اند. 

روسیه: قصد ایجاد پرده آهنین را نداریمبازگشایی سفارت انگلیس در لیبی پس از ۸ سال

بیش از ۵۰ تن در حمله افراد مسلح به حاضران در 
مراسم نیایش در کلیســای کاتولیک در جنوب غربی 
نیجریه جان خود را از دســت داده اند که بســیاری از 
آنان کودک هســتند. به گزارش آسوشــیتدپرس، با 
اینکه جزئیات اندکی در باره ایــن تیراندازی و انفجار 
در کلیسای سن فرانســیس در ایالت اوندو در جنوب 
غربی نیجریــه و در ۳۴۵ کیلومتری شــرق الگوس، 
منتشر شــده و هنوز کسی مســئولیت آن را برعهده 
نگرفته، محمد بوهاری رئیس جمهور این کشور، این 
حمله را شرورانه خوانده است. این ایالت به رغم دست 
و پنجه نرم کردن بیشتر بخش های نیجریه با مشکالت 
امنیتی، از آرام ترین ایالت های این کشــور آفریقایی 
شناخته می شد، هر چند شاهد درگیری های خشونت 
بار فزاینده میان کشاورزان و گله چرانان بوده است. یک 
پزشک بیمارستان شــهر اوو که می خواست ناشناس 

بماند، گفته است که دستکم ۵۰ جنازه به ۲ بیمارستان 
این شهر تحویل داده شــده و درخواست اهدای خون 
برای درمان زخمی های این حادثه را کرد.  در تصاویر 
ویدیویی از صحنه این حادثه که در رســانه ها و فضای 
مجازی انتشــار یافته، غلطیدن قربانیــان در دریاچه 
خون هم زمان با گریه و زاری و ضجه دیگر شهروندان 

دیده می شود. 

اهانت ســخنگوی حزب حاکم هند به ساحت نبی 
اکرم )ص( اعتراض و محکومیت کشورها و طرف های 
مختلف بین المللی را به همراه داشت و درپی افزایش 
اعتراضات به این اقدام حزب مذکور از تعلیق عضویت 
ســخنگوی خود خبر داد. به گزارش شــبکه خبری 
المیادین، سازمان همکاری اسالمی در بیانیه ای این 
اقدام نوبور شارما، ســخنگوی حزب بهاراتیا جاناتا را 
محکوم کرد و خواستار مقابله جدی مقامات دولت هند 
با چنین اقداماتی شد. این سازمان همچنین از جامعه 
بین المللی به ویژه نهادهای ســازمان ملل و شــورای 
حقوق بشر خواســت تا اقدامات الزم را برای مقابله با 
اقدامات علیه مســلمانان در هند انجام دهند. وزارت 
خارجه عربستان ســعودی هم توهین مقام مسئول 
در حزب حاکم هند به پیامبر گرامی اســالم )ص( را 
محکوم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: تأکید 

می کنیم که مخالف هرگونه هتک حرمت به نمادها و 
شخصیت های دینی اسالمی هستیم. ریاض همچنین 
از اقدام حزب حاکم هند در تعلیق از کار سخنگوی خود 
استقبال کرد. فتحی حماد، عضو دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اســالمی حماس نیز در واکنش به این اهانت 
گفت: کمپین نفرت و توهین به مســلمانان در هند در 

حال تشدید شدن است و باید با آن مقابله شود.

حمله مسلحانه به کلیسا در نیجریه 50 کشته برجای گذاشت  محکومیت عربی- اسالمی اهانت حزب حاکم هند به پیامبر اسالم 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

هشدار لبنان به اسرائیل؛

میشل عون: فعالیت در مناطق 
دریایی تجاوز محسوب می شود

رئیس جمهور لبنان تأکید کرد که مذاکرات برای 
ترسیم مرزهای دریایی با اسرائیل همچنان ادامه دارد 
و هرگونه فعالیتی در منطقه دریایی مورد مناقشه 
تجاوز محسوب می شود. به گزارش شبکه ال.بی.سی، 
میشل عون، رئیس جمهور لبنان در دیدار با نجیب 
میقاتی، نخست وزیر لبنان درباره اقدام اسرائیل برای 
آغاز استخراج گاز از منطقه مورد مناقشه صحبت کرد و 
از فرماندهی ارتش خواست اطالعات دقیق و رسمی را 
به وی بدهند. وی گفت: مذاکرات برای ترسیم مرزهای 
دریایی با اسرائیل همچنان ادامه دارد و هرگونه فعالیتی 
در منطقه مورد مناقشه یک اقدام متجاوزانه و تحریک 
آمیز است. پیش از این نجیب میقاتی در بیانیه ای در 
واکنش به اعالم اسرائیل مبنی بر آغاز فرآیند استخراج 
گاز از مناطق مورد مناقشه )میان اسرائیل و لبنان( اعالم 
کرد که این اقدام به منزله دست درازی به ثروت و ذخائر 
لبنان است. وی با هشدار در رابطه با عواقب این اقدامات، 
 بیان کرد که تمامی پیامدهای حاصله متوجه دولت 
رژیم صهیونیستی خواهند بود. میقاتی در این بیانیه 
اعالم کرد: تالش اسرائیل برای ایجاد بحران جدید با 
دست درازی به منابع آبی لبنان و تحمیل یک عمل 
انجام شده در منطقه مورد مناقشه که لبنان در آن به 
حقوق خود پایبند است، بسیار خطرناک است و منجر 
به ایجاد تنش هایی خواهد شد که هیچ کس نمی تواند 
پیامدهای آن ها را پیش بینی کند. همچنین موریس 
سلیم، وزیر دفاع لبنان نسبت به هرگونه وخامت اوضاع 
امنیتی در جنوب لبنان به دلیل تحرکات اسرائیل در 
منطقه موردمناقشه هشدار داد. وی گفت: تحرکات 
اسرائیل در منطقه موردمناقشه در جنوب لبنان چالش 
و اقدام تحریک آمیزی برای لبنان و نقض آشکار ثبات 
در منطقه جنوبی لبنان است. سلیم گفت: اسرائیل 
می خواهد واقعیتی را در مرزهای لبنان ایجاد کند و با 
آن تالش ها برای ازسرگیری مذاکرات ترسیم مرزهای 
دریایی با میانجیگری سازمان ملل را ناکام بگذارد. وی 
از جامعه بین المللی و سازمان ملل خواست هرچه 
سریع تر برای پایان دادن به اقدامات اسرائیل و اجرای 
قطعنامه های بین المللی بــرای ممانعت از هرگونه 
وخامت اوضاع امنیتی در جنوب لبنان که پیامدهایی 

بر ثبات منطقه بگذارد وارد عمل شوند.
از سوی دیگر شــبکه عبری زبان کان اعالم کرد 
که رژیم صهیونیســتی برای حملــه احتمالی به 
سکوی دریایی گاز کاریش واقع در مرز با لبنان آماده 
می شود. این شبکه گزارش داد، به همین دلیل ارتش 
رژیم صهیونیســتی درحال استقرار نسخه دریایی 
سامانه های گنبد آهنین در منطقه مذکور است. این 
اقدام پس از آن انجام شــد که یکشنبه یک کشتی 
صهیونیستی استخراج گاز وارد مناطق مورد مناقشه 

میان رژیم صهیونیستی و لبنان شد.

    
دولت استونی سقوط کرد

در میانه نگرانی از بابت تالش های مســکو برای 
بی ثبات کردن استونی که میزبان سربازان انگلیسی 
است، دولت این کشور سقوط کرد. به نوشته روزنامه 
تلگراف، کایا کاالس، نخست وزیر استونی شرکای 
ائتــالف حاکم خــود را به همــکاری فعاالنه علیه 
ارزش های کلیدی کشور در مواجهه با تهدید امنیتی 
روسیه متهم کرد. حزب حاکم لیبرال او با حزب مرکز 
ائتالفی نه چندان خوب دارد که در پی حمله روسیه 
به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، روابط دیرینه خود را با 
حزب روسیه متحد والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
این کشور قطع کرد. خانم کاالس در مقابل پرچم های 
کشورش، اتحادیه اروپا و ناتو گفت: اوضاع منیتی در 
اروپا این فرصت را به عنوان نخست وزیر استونی به من 
نداد تا به همکاری با حزب مرکز ادامه دهم. این بحران 
در استونی پس از آن رخ داد که حزب مرکز علیه دولت 
در الیحه مربوط به آموزش رای داد و باعث شد تا دولت 
استونی پیش از اجالس ژوئن ۲۰۲۲ ناتو در مادرید با 
هدف تقویت بخش شرقی این ائتالف سقوط کند. 
انگلیس تعداد سربازانش را در استونی پس از حمله 
اوکراین را دو برابر کرده و به ۱۶۵۰ رسانده و رهبری 

یک گروه چند ملیتی ناتو را نیز برعهده دارد.

جهاننما


