
امانوئ�ل ماک�رون،    گزارش  يك
رئیس جمهور فرانسه 
در س�خنانی مدعی ش�د در صورتی که ثابت شود 
دولت سوریه از سالح های شیمیایی استفاده کرده 
علیه این کشور اقدام نظامی خواهد کرد. ماکرون 
جوان که در اوایل کارش در الیزه دوس�ت داش�ت 
ژست   هایی شبیه ژنرال دوگل برای فاصله گیری از 
امریکا از خود نشان بدهد، اکنون همچون محاسبات 
غلطش در طرح مذاکره درباره توان موشکی ایران، 
در مورد پرونده سوریه هم دچار توهمی مثل توهم 
رئیس جمهور قبل از خود یعنی فرانسوا اوالند شده 
است که در تعقیب خواسته های رئیس جمهور قبلی 
زد.   را  س�وریه  ب�ه  حمل�ه  بل�وف  امری�کا 
به گزارش »جوان«، در شرایطی كه دولت سوریه 
و روس��یه بار   ها اس��تفاده دمش��ق از سالح های 
ش��یمیایی علیه غیرنظامی��ان را رد كرده اند اما 
كشورهای غربی همچنان با سیاست های مخرب 
خود به شعله ور كردن بحران سوریه دامن می زنند. 
درحالی كه نیروهای مقاومت به پیش��روی های 
خود در مواضع تروریس��ت   ها ادامه می دهند، بار 
دیگر سناریوی استفاده دولت س��وریه از سالح 
ش��یمیایی از س��وی مقامات غربی مطرح شده 
است. امانوئل ماكرون كه هنوز یك سال از ریاست 
جمهوری اش نمی گذرد، اكنون از مداخله نظامی 

در خاك سوریه سخن می گوید. ماكرون سه    شنبه 
شب اعالم كرد، در صورتی كه ادعای استفاده از 
تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان در جنگ 
داخلی سوریه ثابت شود، فرانسه به حمله نظامی 
متوسل خواهد ش��د اما در عین حال اذعان كرد 
كه تاكنون ش��واهدی برای اثبات ای��ن مدعا به 
دست نیامده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
ماكرون گفت:»در مورد تسلیحات شیمیایی، من 
یك خط قرمز تعیین كردم و بار دیگر آن خط قرمز 
را تأیید می كنم«. وی در ادامه افزود:»تا به امروز 
آژانس های ]اطالعاتی[ و نیروهای مسلح ما ثابت 
نکرده اند كه تسلیحات ش��یمیایی- قید شده در 
معاهدات- علیه غیرنظامیان به كار رفته است«. 
ماكرون درباره نظام سوریه گفت:»ما قبل از پایان 
درگیری    ها اوضاع را ارزیابی خواهیم كرد، چه بسا 
بعد از پایان درگیری    ها اطالعات بیشتری به دست 
آوریم اما عدالت بین المللی تعیین كننده خواهد 
بود. « ماكرون چند روز پیش هم در گفت وگوی 
تلفنی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 
مورد وجود نشانه    هایی دال بر استفاده از بمب   هایی 

حاوی گاز كلر علیه شهروندان ابراز نگرانی كرد! 
ماكرون از زمانی كه به قدرت رسید، در ظاهر سعی 
كرده سیاست مستقلی از متحدان اروپایی و امریکایی 
خود اتخاذ كند تا بتواند نقش��ی را كه ژنرال دوگل، 

قهرمان ملی فرانسه در دهه های 50 و 60 میالدی 
در اروپا ایفا می كرد یادآوری كند اما به نظر می رسد 
عمالً در دام سیاست های دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا افتاده است كه به دنبال تنش آفرینی بیشتر در 
سوریه است و نمی توان دیدگاه رئیس جمهور فرانسه 
را به عموم مردم این كشور تعمیم داد. توهم ماكرون 
برای حمله به س��وریه درحالی اس��ت كه پیش از 
این امریکا در زمان باراك اوباما این س��ناریو را روی 
میز خود قرار داده بود اما از ترس واكنش روس��یه و 
ایران، از تصمیم برای حمله به سوریه عقب نشینی 
كرد. ماكرون در شرایطی از حمله به سوریه سخن 
می گوید كه دولت فرانس��ه در سال های گذشته در 
مقابله با حمالت تروریستی در خاك خود با مشکل 
مواجه شده و نتوانسته عملیات تروریستی را خنثی 
كند.  پس از موفقیت های دولت سوریه در مبارزه با 
گروه های تروریستی، كشورهای غربی و رسانه های 
آنها بار دیگر ادعاهای اثبات نش��ده درباره استفاده 
دمشق از سالح های شیمیایی علیه غیرنظامیان را 
تشدید كرده اند، اما دمش��ق و مسکو این اتهامات را 
رد كرده اند. سناریوی استفاده سوریه از سالح های 
شیمیایی نسخه جدیدی از اهداف امریکا و متحدانش 
در زمینه سازی برای مداخله نظامی در خاك سوریه 
است. این درحالی است كه همه حمالت شیمیایی 
علیه غیرنظامیان از س��وی تروریست   ها انجام شده 

است و سازمان های اطالعاتی روسیه نیز اسناد آن 
را منتشر كرده اند. حتی روسیه روز سه    شنبه نسبت 
به آماده شدن تروریس��ت های جبهه النصره برای 
انجام حمالت شیمیایی در ادلب هشدار داد. به باور 
برخی ناظران، رئیس جمهور فرانس��ه با این ادعاها، 
به تروریست های القاعده خط داده است تا حمالت 
شیمیایی را انجام دهند تا با این بهانه دولت سوریه 
را مقصر اصلی این حمله معرفی كنند اما هیچ یك از 
برنامه ریزی های غرب برای مقصر جلوه دادن دمشق 
موفقیتی نداش��ته است و روس��یه همه تالش های 
كشورهای غربی را در شورای امنیت برای محکوم 
كردن دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به دلیل 
استفاده از تسلیحات ش��یمیایی علیه مردم سوریه 
ناكام كرده است. مسکو می گوید كه هیچ شواهدی 

برای محکوم كردن دمشق وجود ندارد. 
   پوتین فتیله اسرائیل را پایین کشید 

در شرایطی كه رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر 
حمالت خود علیه س��وریه را تشدید كرده است، 
روسیه به تل آویو هش��دار داده تا به این حمالت 
هوایی پایان دهد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص، 
روز چهار   ش��نبه گزارش داد كه بعد از سرنگونی 
جنگنده اف- 16 اسرائیل به دست ارتش سوریه، 
والدیمیر پوتین به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی گفته است كه حمالت را خود 
علیه دمشق پایان دهد. نتانیاهو در تماس تلفنی با 
پوتین از مسکو خواسته بود تا به ایران پیام دهد كه 
اسرائیل دنبال درگیری جدید در منطقه نیست. 
بعد از سرنگونی جنگنده اسرائیلی، مقامات تل آویو 
از اظهارنظر درباره این اقدام خودداری كرده اند. 

   تغییر در معادالت با تل آویو 
یك مسئول نظامی سوریه روز چهار   شنبه اعالم 
كرد:»معادالت رویارویی دمشق با تل آویو تغییر 
كرده به طوری كه یك حمله از سوی آنها حمله ای 
از طرف ما را به دنبال دارد و این اس��اس معادله 
است اما معادله نظامی سری حیرت انگیز سوریه 
كه رژیم صهیونیس��تی را گیج می كند همچنان 
به قوت خود باقی اس��ت. « به گ��زارش روزنامه 
القدس العربی، یك مسئول نظامی سوریه اظهار 
داشت:»معماهای زیادی در زرادخانه موشکی و 
سامانه دفاع هوایی ما وجود دارد كه این معما   ها 
با وجود كارشناس��ان ایرانی در س��وریه افزایش 
یافته اند.« این مسئول سوری در ادامه سخنانش 
گفت:»به اسرائیل توصیه می كنیم كه زرادخانه 
دفاعی و موشکی جدید ما را محك نزند. « اقدام 
ارتش سوریه در سرنگونی جنگنده اسرائیلی كه در 
چهار دهه گذشته بی سابقه بود، زنگ خطر را برای 
صهیونیست   ها به صدا در آورد و به ادعای برتری 

نیروی هوایی اسرائیل در منطقه پایان داد. 

نتیج�ه کنفرانس    گزارش2
بازسازی عراق در 
کویت آن چیزی نبود ک�ه مقامات بغداد انتظار 
داشتند، از 88 میلیارد دالری که عراقی    ها اعالم 
کرده بودند برای بازسازی نیاز دارند تنها حدود 
11 میلیارد دالر تأمین شده است، این در حالی که 
عربس�تان و امریکا حمایت های دیپلماتیک و 
رسانه ای زیادی از این کنفرانس کرده بودند اما در 
بدهن�د.  پول�ی  نش�ده اند  حاض�ر  عم�ل 
به گ��زارش »جوان«كنفران��س بین المللی برای 
بازس��ازی عراق روز گذش��ته در كویت تمام شد. 
مقاماتی از 70 كش��ور در ای��ن كنفرانس حضور 
داشتند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، آنتونیو 
گوترش دبیركل س��ازمان ملل، فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عادل الجبیر 
وزیر خارجه عربس��تان، عبداهلل بن زاید آل نهیان 
وزیر خارجه امارات، ابراهیم جعفری وزیر خارجه 
عراق، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین 
و نمایندگان دیگر كشور    ها و سازمان های بین المللی 
از جمله شركت كنندگان در این كنفرانس بودند. از 
كشورمان نیز محمدجواد ظریف به همراه هیئتی 
از بخش خصوصی در كنفرانس حاضر ش��ده بود. 
در روز اول كنفرانس مقامات عراقی اعالم كردند 
حداق��ل 88 میلیارد دالر برای بازس��ازی ناش��ی 
از ویرانی ه��ای داعش نیاز دارن��د و امیدوار بودند 
بخش قابل توجهی از نیازهای مالی خود را در این 
كنفرانس تأمین كنند اما كمك     ها و وعده هایی كه 
به عراقی     ها داده شد خیلی كم بود. نیویورك تایمز 
گزارش داد روز سه     ش��نبه تنها 4 میلیارد دالر در 
این كنفرانس وعده كمك داده ش��د. این روزنامه 
امریکایی نتیجه روز اول این كنفرانس را شرم آور 

توصیف كرد اما در روز چهار    شنبه وضعیت بهتری 
بر كنفرانس حاكم بود. وزی��ر خارجه تركیه اعالم 
كرد آنکارا 5میلیارد دالر به صورت وام بازس��ازی 
عراق كمك خواهد كرد. كویت اعالم كرد 2 میلیارد 
دالر به عراق كمك می كند.  امریکا و عربستان كه 
حمایت های دیپلماتیك و رسانه ای زیادی از این 
كنفرانس كرده بودند در عمل كمك های ناچیزی 
به عمل آورده اند. امریکا به صورت مس��تقیم هیچ 
كمکی نکرده و تنها اعالم كرده می خواهد 3میلیون 
دالر وام به ش��ركت های خصوصی امریکایی برای 
سرمایه گذاری در عراق كمك می كند. عربستان 
نیز گفته 1/5میلیارد دالر كمك خواهد كرد، این 
در حالی است كه بعضی رسانه های سعودی گزارش 
داده بودند ریاض می خواه��د 50میلیارد دالر به 

بازسازی عراق كمك كند. 
   شروط غیرممکن عمار حکیم برای سعودی ها

عربس��تان س��عودی اخیراً سیاس��ت های خود را 
در رابطه با ع��راق تغییر داده و ت��الش می كند از 
در دوس��تی با این كش��ور وارد ش��ود و در همین 
راس��تا تالش كرده پس از مقتدی ص��در از دیگر 
شخصیت های ش��یعی عراق از جمله » سید عمار 
حکیم « برای سفر به ریاض دعوت كند كه ظاهراً با 
شروطی مواجه شده كه عمل به آنها برای سعودی     ها 
غیرممکن اس��ت. چندی پیش و پس از سفر سید 
مقتدی صدر به ری��اض، زمزمه     هایی در خصوص 
تالش سعودی     ها برای دعوت از دیگر شخصیت های 
شیعی عراق برای سفر به این كشور شنیده شد كه 
در همان مقطع » سید عمار حکیم « در گفت وگویی 

در خصوص ای��ن موضوع گف��ت: »چندی پیش، 
واسطه ای از سوی س��عودی     ها برای من پیام آورد 
كه » اگر از شما دعوت ش��ود به مالقات سران این 
كش��ور خواهید رفت؟ « كه من در پاسخ گفتم اگر 
این س��فر دس��تاورد    هایی چون خروج عربستان 
سعودی از بحرین و اتمام كشتار ملت مظلوم یمن 
داشته باشد، حتماً می پذیرم. طبعاً این خواسته از 
سوی آنها رد شد و لذا فعاًل قصد ندارم به عربستان 
سفر كنم.«  حال با گذش��ت چند ماه، »عبدالعزیز 
الشمری « س��فیر عربستان س��عودی در بغداد در 
دیداری كه حدود یك ماه پی��ش با رئیس جریان 
حکمت ملی عراق داشته، دعوت سران این كشور 
از سید عمار حکیم برای س��فر به ریاض را مجدداً 
تکرار كرده است.  یك منبع آگاه در خصوص پاسخ 
سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق 
به این درخواست، به فارس گفت: »حکیم در پاسخ، 
برای پذیرفتن این دعوت ش��روطی را بیان كرده 
است.« حکیم ضمن تأكید بر اینکه سفر به عربستان 
باید موجب بهبود و گس��ترش روابط دو كشور در 
راستای حمایت از فرآیند سیاس��ی و دولت عراق 
باشد و آورده ای برای مردم عراق در پی داشته باشد، 
شرط اول خود را » دیدار با شیعیان عربستان « بیان 
كرده و گفته است كه در صورت سفر به این كشور 
باید در مناطق شیعه نشین عربستان حضور یابد و با 
شیعیان عربستان از نزدیك دیدار داشته باشد. وی 
ادامه داد: دیگر ش��رط سید عمار حکیم برای سفر 
به ریاض، در خصوص » بحرین « است و وی تأكید 
كرده كه در صورت سفر به عربس��تان باید در این 
سفر وضعیت محاصره شیخ » عیسی قاسم«، رهبر 
شیعیان بحرین و بازداش��ت شیخ » علی سلمان « 

دبیركل حزب الوفاق مشخص شود.
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سيدرحيمالری

 کمک صفر امریکا به بازسازی عراق

خبر ضیاف�ت خصوص�ی رئیس جمه�ور در 
نیویورک با س�ه نماینده مجل�س نمایندگان 
امریکا در س�ال 2013 که از سوی یک رسانه 
امریکایی منتش�ر ش�ده بود، با واکنش یکی 
از نماین�دگان مذکور روبه رو ش�د. وی ضمن 
تأیید خبر حضورش در ضیافت روحانی تأکید 
کرد که ای�ن دی�دار خصوصی نبوده اس�ت.
به گزارش فارس ، كیت الیسون از اعضای مجلس 
نمایندگان امریکا و معاون رئیس كنگره ملی حزب 
دموكرات امریکا می گوید كه برای پیگیری وضعیت 

امریکایی های بازداشت شده در ایران و همچنین 
موضوع هس��ته ای ایران در یك نشست در سال 
2013 با حضور حس��ن روحانی رئیس جمهوری 
ایران شركت كرده است.  وی در این زمینه گفت: 
به عنوان بخشی از نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل و به خاطر در جریان بودن مذاكرات هسته ای 
من در یك نشست با رئیس جمهور ایران كه 50 نفر 
دیگر از رهبران مسلمان امریکا نیز حضور داشتند 
شركت كردم. این یك ضیافت شام خصوصی نبود 
و قبلش نمی دانستم چه كسانی آنجا حضور دارند. 

وی همچنین گفت كه شركت من در این نشست 
به معنای تأیید دیدگاه های افراد شركت كننده 
دیگر نبود.  هفته گذش��ته روزنامه وال استریت 
ژورنال مدعی ش��ده بود كه الیسون به همراه دو 
تن دیگر از نمایندگان امریکایی در یك ضیافت 
شام خصوصی با حسن روحانی شركت كرده اند . 
پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رئیس جمهور طی بیانیه ای ادعای »مالقات 
و شام محرمانه« سه نفر از اعضای كنگره امریکا با 
رئیس جمهور در سفر سال 2013 به نیویورك را 

بی اساس و كذب محض دانست.  وی افزود: دكتر 
حسن روحانی در سفرهای ساالنه به نیویورك و 
مقر س��ازمان ملل متحد، برنامه های متعددی با 
نخبگان سیاسی و اندیش��کده ها، علمای جوامع 
دینی، اصحاب رس��انه و...  برگزار می كند كه در 
آنها شخصیت های متعددی از داخل یا خارج از 
امریکا حضور پیدا می كنند.  وی ادامه داد: تمام 
این دیدار   ها و مالقات   ها همراه با اطالع رس��انی 
بوده و هیچ مالقات یا دیداری به صورت محرمانه 

انجام نپذیرفته است.

نماینده دموکرات امریکایی: در ضیافت روحانی بودم اما نه خصوصی!
  خبر

رئیس جمهور فرانسه با تکرار ادعای حمله شیمیایی دمشق را تهدید نظامی کرد

توهم امریکایی ماکرون برای ورود به سوریه

  خدمت اجباری به فرانسه باز می گردد 
امانوئل ماكرون، رئیس جمهور فرانس��ه قصد دارد خدمت نظام وظیفه 
را برای تمامی جوانان اجباری كن��د.  بنابر گزارش ایندیپندنت، ماكرون 
همچنین موضع »فلورانس پارلی « وزیر دفاع را مبنی بر اختیاری بودن 
خدمت سربازی نپذیرفت. دو دهه است كه خدمت نظامی وظیفه در فرانسه 
اختیاری است.  ماكرون در جریان رقابت های انتخاباتی خود اعالم كرده بود 
قصد دارد برای همه جوانان شرایط تجربه زندگی نظامی را فراهم كند تا به 
این ترتیب حس وطن پرستی و انسجام اجتماعی در آنها تقویت شود.  بین 
600 تا 800 هزار جوان در سال آموزش نظامی می بینند و دست كم یك ماه 

را در ارتش سپری می كنند كه هزینه باالیی برای فرانسه دارد. 
-------------------------------------------------------------

   حکم دوم علیه فرمان مهاجرتی ترامپ
دومین قاضی امریکایی با حکمی جلوی دس��تور اخی��ر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور این كش��ور را به منظور پایان دادن ب��ه برنامه حمایت از 
مهاجران جوان غیرقانونی در مقابل استرداد به كشورشان گرفت.  به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تصمیم بعد از آن گرفته شد كه در 
ماه ژانویه یك قاضی فدرال در سانفرانسیسکو امریکا حکم به رد دستور 
لغو برنامه حمایت از این مهاجران جوانی كه در س��نین پایین به صورت 
غیرقانونی به امریکا آمده اند و از آن تحت عنوان برنامه » داكا « یاد می شود، 
داده بود.  در ماه سپتامبر دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا اعالم كرده بود 
كه برنامه حمایتی داكا را لغو می كند اما اجرای این تصمیمش را به تأخیر 
انداخت تا به كنگره برای مدت شش ماه كه تا ماه مارس است وقت بدهد 
برای مشکل مربوط به این مهاجران جوان غیرقانونی راه حلی دائمی ارائه 
دهد.  نزدیك به 6۹0 هزار جوان مهاجر امریکایی تحت پوشش برنامه داكا 
قرار گرفته اند و 1/1 میلیون جوان دیگر نیز واجد شرایط چنین برنامه ای 

هستند اما هنوز در آن ثبت نام نکرده اند. 
-------------------------------------------------------------

   سوءاستفاده جنسی خیریه انگلیسی از بحران زدگان 
ابعاد فضاحت جنسی كاركنان مؤسسه خیریه انگلیسی »آكسفام « هر 
روز گسترده تر می شود و در تازه    ترین افشاگری   ها در این باره روشن شده 
است كاركنان این مؤسسه با بازماندگان نسل كشی دارفور، زلزله فاجعه بار 
هائیتی و برخی اهالی لیبریا در هنگامه جنگ های داخلی این كشور روابط 
نامشروع داش��ته اند.  وبگاه خبری »آی. آر. آی. ان « در این زمینه با تهیه 
گزارشی مفصل نوشت: »رولند ون هاورمیرن« متهم نخست سوء استفاده 
جنسی در سازمان خیریه آكسفام در هائیتی، هفت سال پیش نیز در لیبریا 
به دلیل ارتکاب  رفتارهای ناپسند مشابه از سوی یکی دیگر از مؤسسه های 
مردم نهاد انگلیسی اخراج شده بود.   روزنامه امریکایی »نیویورك تایمز « نیز 
در همین زمینه نوشت كه برای این مؤسسه 87 مورد سوءاستفاده جنسی 
بین آوریل 2016 تا مارس 2017 گزارش شده و حتی كمیته صلیب سرخ 
بین الملل نیز چندین مورد آزار جنسی در این مؤسسه را تأیید كرده است.  
روزنامه »تایمز « نیز از اتهام شركت رولند ون هاورمیرن و بیش از دویست 
نفر از كاركنان این مؤسسه در هائیتی در اعمال نامشروع و تبدیل منازل 

مسکونی از سوی آنها به مراكز فحشا خبر داد.
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توافق مسکو و تهران برای حفظ برجام
مس�کو و تهران در خصوص همکاری     ها برای حفظ توافق هسته ای 

)برجام( توافق کردند. 
خبرگزاری اینترفاك��س به نق��ل از وزارت خارجه روس��یه اعالم كرد 
محمدجواد ظریف و س��رگئی الوروف وزرای خارجه ایران و روسیه در 
گفت وگویی كه در كویت انجام شد، توافق كردند از منافع ملی یکدیگر 
با وجود برخی هجمه های سیاس��ی علیه برجام محافظ��ت كنند.  در 
همین راستا وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعالم كرد: سرگئی 
ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و عباس عراقچی ، معاون سیاسی 
وزیر خارج��ه ایران در دیدار روز گذش��ته خود در ته��ران در خصوص 
همکاری های نزدیك میان مس��کو و تهران برای حفظ توافق هسته ای 
)برجام( توافق كردند.   این بیانیه می افزاید: دیپلمات های ایران و روسیه 
توافق كردند تا در شرایطی كه اقدامات سیاسی منفی علیه برجام  و لغو 
آن صورت می گیرد، مسکو و تهران تمام تالش خود را برای حفاظت از 
منافع ملی دو طرف به كار گیرند.  مسائل دوجانبه و آخرین روند اجرای 
برجام از جمله موضوعات مورد گفت وگوی دو مقام ایرانی و روسی بود.  
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اخیراً در مصاحبه ای با 
روزنامه »ایزوستیا« هشدار داد هرگونه بازنگری در متن توافق هسته ای 
ایران )برجام( كه واش��نگتن به دنبال آن است، غیرممکن خواهد بود.  
وی عنوان كرد: »هیچ راهی برای بازنگری، ارتقا، به روزرسانی یا هر نوع 
اصالح دیگری در توافق هسته ای ایران در شرایط فعلی وجود ندارد.« 
ریابکوف تأكید كرد: »رویدادهای بسیاری كه اخیراً نیز افشا شده، نبود 
اعتماد میان واش��نگتن و تهران را افزایش داده است. گام های خاصی 
برداش��ته ش��ده كه نه تنها تردید    هایی را درباره تعهد امریکا به توافق 
هسته ای مطرح می كند بلکه در حقیقت فشار بر جمهوری اسالمی را نیز 
افزایش می دهد.«   دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا در ماه ژانویه 
اعالم كرد كه برای آخرین بار تعلیق تحریم های ایران بر اساس برجام 
را تمدید می كند اما هشدار داد اگر تغییرات مدنظر كاخ سفید در متن 
برجام اعمال نشود، واشنگتن از این توافق خارج خواهد شد و این آخرین 

باری خواهد بود كه تعلیق تحریم های ایران تمدید می شود. 
   تأکید مجدد اروپا بر حفظ برجام

دیوید مك آلیس��تر ، رئیس كمیته روابط خارجی پارلم��ان اروپا كه به 
تهران سفر كرده، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مرتضی سرمدی، 
قائم مقام وزیر امور خارجه كش��ورمان با اش��اره به حمایت همه جانبه 
پارلمان و اتحادیه اروپایی از اجرای برجام گفت: اروپا برجام را س��ندی 
مفید برای تثبیت صلح و ثبات جهانی ارزیاب��ی و از اجرای كامل مفاد 
آن از جانب همه طرف     ها حمایت می كند.  وی اف��زود: پارلمان اروپا از 
رفع تحریم های ایران براساس مفاد برجام استقبال و حمایت می كند.  
آلیستر كه در رأس هیئتی از این كمیته به تهران سفر كرده، همچنین با 
عالءالدین بروجردی، رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی نیز ضمن استقبال از گفت وگو بین پارلمان ایران 
و پارلمان اروپا عنوان كرد: منافع مشتركی در همکاری ایران و اروپا وجود 

دارد كه باید با مساعی دو طرف محقق و حاصل شود.

نتانياهو  با  رشوه مي رود
پلیس رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو را به دو مورد رشوه خواری 
متهم کرده است. احزاب اپوزیسیون در واکنش به این اقدام، خواستار 

برکناری نتانیاهو از نخست وزیری شده اند. 
پلیس اسرائیل شامگاه سه     شنبه اعالم كرد كه پس از یك  سال بازجویی 
و بررسی در خصوص دو پرونده فساد علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، 
به دادس��تانی كش��ور توصیه می كند كه او را به اتهام »دریافت رشوه« و 
»خیانت در امانت« محاكم��ه كند. فرماندهان پلیس در یك نشس��ت 
خبری در بیت المقدس، این خبر را كه می تواند ب��ه منزله یك زلزله در 
صحنه سیاسی اسرائیل باشد، اعالم كردند. به گزارش روزنامه     ها آرتص، 
پلیس رژیم صهیونیستی از دادس��تان كل این رژیم خواسته رسماً علیه 
نخست وزیر این رژیم اعالم جرم كند. به گزارش روزنامه هاآرتص، پلیس 
اسرائیل روز چهار    شنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را 
به رشوه خواری متهم و اعالم كرد شواهد و مدارك كافی برای متهم كردن 
نتانیاهو به دریافت رشوه و طرح این اتهامات در دادگاه را دارد. طبق این 
گزارش، نخست وزیر راستگرای رژیم صهیونیستی ماه گذشته میالدی برای 
توضیح درباره دو پرونده احضار شده بود. در یکی از دو مورد، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به حمایت از یك انتش��اراتی در برابر رقیب آن متهم 
شده است. بر اساس این اتهام، نتانیاهو از این انتشاراتی خواسته است تا از 
وی حمایت كند. در مورد دیگر نیز نتانیاهو به دریافت هدایایی به ارزش 
حدود 100هزار دالر از دوس��تانش به ویژه در هالیوود متهم شده است. 
پلیس اسرائیل می گوید رهبر حزب لیکود از سال 200۹ به بعد این هدایا 
را دریافت كرده است. وی همچنین متهم است از جیمز پیکر، میلیاردر 
استرالیایی، سیگارهای گران قیمت هدیه گرفته است. پلیس در جریان 
تحقیقات خود، پرونده دومی را با عنوان »2000« گشود كه در خصوص 
ظن »تبانی« میان نتانیاهو با آرنون موزس صاحب مؤسس��ه »یدیعوت 
آحرونوت« بود. ایال بن رئوون از مقام های » اتحاد صهیونیست « به تایمز 
اسرائیل گفته است: » اسرائیل نیازمند یك رهبر پاكدست است، رهبری 
كه خود را به طور كامل وقف امور كند. « به گزارش بی بی سی، ایالن گیلون، 
از حزب چپگرای مرتز هم گفته اس��ت این اتهامات » سایه سنگینی « بر 
نخست وزیر انداخته است. دادستان كل اسرائیل در حال بررسی این موضوع 
است كه آیا بنیامین نتانیاهو را به طور رسمی به رشوه خواری، كالهبرداری و 
خیانت در امانت متهم كند یا نه. نتانیاهو با تکذیب این اتهامات گفته است 
كه دولت وی تا پایان دوره قانونی به كار خود ادامه خواهد داد. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی ابراز اطمینان كرده است كه در انتخابات آینده اسرائیل 
كه در نوامبر 201۹ برگزار می شود، بار دیگر شركت خواهد كرد. با وجود 
طرح این اتهام ها، هنوز مقامات قضایی اسرائیل، درباره باز شدن یك پرونده 
كیفری علیه نخست وزیر صحبتی نکرده اند. در ماه های گذشته بسیاری از 
شهروندان اسرائیلی علیه سیاست های این رژیم اعتراض كرده اند. چندی 
پیش ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به دلیل فساد 

مالی به تحمل هشت ماه زندان محکوم شده بود. 

عباس: در نبرد با تروریسم کنار روسيه هستيم
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین گفت که فلسطین 
با روسیه و کشورهای دیگر در یک صف واحد در نبرد با تروریسم است. 
به گزارش راشاتودی، محمود عباس، روز چهار     شنبه در دیدار خود با اسقف 
مسکو و دیگر رهبران كلیسای ارتدوكس گفت:»انسان های زیادی به دست 
تروریسم كشته شده اند. ما به عنوان نماینده فلسطین با نیروهای بین المللی 
و كشور     هایی كه در تالش اند تا امنیت در خاورمیانه برقرار شود، خصوصاً 
روسیه در یك صف واحد هستیم. « محمود عباس افزود:»باید با تروریسم 
در تمامی نقاط جهان مقابله ش��ود.« وی در ادامه گفت:»ما به این اصل 
پایبندیم و به همین دلیل است كه در سال های اخیر حدود 33توافقنامه با 
38 كشور امضا كرده ایم كه هدف تمامی این توافقنامه      ها مبارزه با تروریسم و 
گروه های تندرو است. « از سوی دیگر، ریاض مالکی، وزیر خارجه تشکیالت 
خودگردان فلسطین مذاكرات صلح میان فلسطینی      ها و رژیم صهیونیستی 
در گذش��ته را » اتالف وقت « خواند. ریاض مالکی تأكید كرد:»فلسطین 
تالش می كند تا طرفی غیر از امریکا میانجیگر گفت وگوی صلح باشد.« وی 
افزود:»فلسطینی      ها آماده گفت وگوی مستقیم با اسرائیل در یك میدان 
بی طرف مانند مسکو یا سوچی هس��تند«. مالکی همچنین تأكید كرد: 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی طی گفت وگو با والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه تمایل خود را در این خصوص ابراز داشت. 

ناتو گرفتار شکاف های ترکی– اروپایی
وزرای دفاع عضو پیمان آتالنتیك ش��مالی )ناتو( روز چهار    شنبه نشست 
خود را در شهر بروكسل، پایتخت بلژیك، شروع كرده اند و قرار است در این 
نشست دوروزه در مورد تغییرات الزم در ساختار فرماندهی ناتو برای مقابله با 
چالش های اصلی در قرن حاضر از جمله جنگ های هیبریدی، تاكتیك های 
سایبری و تحوالت نظامی روس��یه بحث و تبادل نظر كنند. هرچند كه 
سرفصل های اصلی این نشست همین موضوعات هستند اما روشن است 
كه مسائل مالی ناتو و پرداخت س��هم هر عضو بر مبنای 2 درصد از تولید 
ناخالص داخلی، تقابل فعلی تركیه و امریکا در شمال روسیه و بسته دفاعی 
اتحادیه اروپا اهمیتی كمتر از آن موضوعات ندارند و حتی می توان گفت 
كه این مسائل تا اندازه زیادی بر نشست فعلی ناتو سایه انداخته است. این 
مسائل یا شاید بتوان گفت ترك ها در ساختار ناتو  از یك سو محصول فشاری 
است كه امریکا در یك سال اخیر بر اعضای ناتو وارد می كند و از سوی دیگر، 
نتیجه تالشی است كه اتحادیه اروپا برای داشتن یك راهبرد نظامی- امنیتی 
مستقل انجام می دهد و همین نیز باعث می شود اعضای ناتو در این نشست 

بیشتر به موضوعاتی خارج از سرفصل های اعالم شده بپردازند. 
تركیه با عملیات نظامی خود در شمال س��وریه به نام شاخه زیتون در 
عمل وارد یك جنگ لفظی تند و تیز با امریکا شده چرا كه قصد دارد بعد 
از موفقیت نظامی در منطقه عفرین به شهر منبج در 100كیلومتری آن 
منطقه رو بیاورد و این شهر جایی است كه مش��اورین و نیروهای ویژه 
امریکایی در آن حضور دارند. همین موضوع باعث ش��ده تقابل نظامی 
تركیه و امریکا به صورت جدی مطرح شود و حتی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور تركیه، به صراحت تمام امریکا را تهدید به »سیلی عثمانی« 
كرده و به این طریق، احتمال تقابل نظامی با امریکا را تأیید كرده است. 
باید توجه داشت كه همین حد از جنگ لفظی تاكنون میان دو عضو ناتو 
بی سابقه بوده، به خصوص بین امریکا و كشوری كه دومین ارتش بزرگ 
ناتو را در اختیار دارد. روشن اس��ت كه تركیه با زبان شکایت از امریکا و 
حمایتش از نیروهای مسلح كرد سوری در این نشست شركت می كند تا 

آن جنگ لفظی به این نشست هم كشیده شود. 
 ینس اس��تولتنبرگ، دبیركل ناتو، روز قبل از نشست گفت كه افزایش 
تدریجی بودجه نظامی اعضای ناتو به همان نحو پیش می رود كه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا خواس��ته بود. دست كم 16 سال است كه 
ناتو هدف افزایش سهم پرداختی اعضا تا سطح 2 درصد از تولید ناخالص 
داخلی را مبنای كار خود قرار داده گرچه تاكنون نتوانسته به این هدف 
برسد و حتی استولتنبرگ هم امیدوار است كه از 2۹ كشور عضو، هشت 
كشور در سال جاری میالدی به این هدف برسند و 15 كشور هم تا 2024. 
در مقابل، ترامپ 2 درصد را حداقل سهمی می داند كه انتظار دارد اعضای 
ناتو پرداخت كنند و سهمی بیشتر از این را طلب می كند و جیمز ماتیس، 
وزیر دفاع امریکا را برای فشار آوردن بر اعضای ناتو راهی بروكسل كرده تا 
دست كم به همان افزایش سهم تا 2 درصد پایبند باشند. كیتی ویلبارگر، 
معاون وزیر دفاع امریکا در امور امنیت بین الملل، هم این موضوع را تأیید 
كرده است. بنابراین، ماتیس نه تنها مشکل تركیه و شاخه زیتون آن را 
دارد بلکه باید با لحنی شماتت آمیز دیگر اعضای ناتو را مورد خطاب قرار 

بدهد تا سهم عضویت خود را به طور كامل بپردازند. 
شاید هیچ مسئله ای مهم تر از بسته دفاعی نباشد كه فدریکا موگرینی، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ماه مارس به نشست مشترك 
وزرای خارجه و دفاع اتحادیه اروپا داد و شورای اروپا هم در ماه دسامبر 
این بسته را تأیید كرد. موگرینی در ماه مارس و بعد از آن و حتی در آستانه 
این نشست ناتو بر این نکته تأكید كرده كه بسته دفاعی او به هیچ وجه 
برای ایجاد نهادی موازی با ناتو نیس��ت و رقابتی با آن در كار نیست اما 
روشن است كه توس��عه همکاری های نظامی در میان اعضای اتحادیه 
اروپا در هر سطحی كه باشد با خط مشی و برنامه ناتو همخوانی ندارد و 
رقیبی برای آن به شمار می رود تا چه رسد به اینکه 25 كشور از 28 كشور 
عضو اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای مش��اركت در این بسته دفاعی 
اعالم كرده اند. استولتنبرگ بی پرده از نگرانی خود در مورد تضعیف ناتو 
با این بسته دفاعی می گوید و باید امریکا را هم بابت این موضوع نگران 
دانست چرا كه اتحادیه اروپا با این بسته هم وابستگی امنیتی به امریکا را 
كمتر می كند و هم امریکا با تضعیف ناتو دیگر آن استیالی قبل را بر اروپا 
نخواهد داشت. گفته می شود اعضای ناتو و به خصوص امریکا قصد دارند 
این نگرانی را در نشست فعلی با موگرینی در میان بگذارند كه باید گفت 
موگرینی جز تکرار سخنان قبل چیز دیگری برای گفتن ندارد، هرچند 
تالش او و دیگر رهبران اروپایی برای یك نهاد نظامی مستقل از امریکا و 

توانمند در برابر تهدیدهای آینده بر كسی پوشیده نیست. 


