
دولت امري�كا در    گزارش  يك
نبود زمينه مساعد 
براي لغو برجام، فش�ار خود را ب�ر دولت هاي 
اروپايي تش�ديد ك�رده تا مذاكرات�ي را براي 
افزودن ي�ك الحاقيه به برجام ش�روع كنند. 
همزمان رويترز از قول مقام هاي آگاه امريكايي 
نوشته كه اسرائيل و عربستان خواستار ماندن 
دولت دونالد ترامپ در توافق هسته اي هستند. 
منابع مطلع به بلومبرگ گفته اند ركس تيلرسون وزير 
خارجه امريكا با همتايان اروپايي خود در حال رايزني 
است تا راهي به منظور نگه داشتن محدوديت ها بر 

برنامه هسته اي ايران بعد از 2025 و 2030 اعمال 
كند. مقام هاي امريكايي مي گويند نگرانند بعد از اين 
دو سال كه محدوديت برنامه هسته اي ايران كاهش 
يافته و نهايتاً برداشته مي شود، ايران بتواند برنامه 
هسته اي خود را از س��ر بگيرد. دونالد ترامپ ابتدا 
گزينه لغو برجام را در نظر داشت ولي وزير خارجه 
و ديگر مقامات ارشد دولت سعي دارند او را متقاعد 
كنند به دليل ارزيابي هاي گسترده درباره پايبندي 
ايران به برجام، باقي ماندن در توافق در نهايت بهتر 
از ترك كردن آن است. گزينه جايگزين آنها، شروع 
مذاكرات مجدد براي تعدي��ل برجام بود كه ظاهراً 

اين گزينه نيز با مخالفت كشورهاي اروپايي روبه رو 
شده و حاال به جاي بازگشايي مجدد پرونده توافق 
هس��ته اي، امريكايي ها تالش مي كنند طرف هاي 
اروپايي را متقاعد كنند مذاكرات��ي جداگانه براي 
دستيابي به مجموعه اي از توافقات با هدف محدود 
كردن دسترسي ايران به فناوري موشك بالستيك و 
غني سازي اورانيوم بعد از پايان انقضاي محدوديت ها 
در سال 2025 را شروع كنند. به گفته منابع مطلع، 
ديپلمات هاي امريكايي ب��ه مقامات اروپايي رجوع 
كرده اند تا ببينند آيا آنها به امريكا در درخواست براي 
تمديد محدوديت هاي اعمال ش��ده بر غني سازي 

اورانيوم مي پيوندند يا نه. بر اساس گزارش بلومبرگ 
يك مقام اروپايي از سفر يك تيم امريكايي به اروپا 
خبر داده ولي گفته هدف اين سفر صرفاً رد و بدل 
كردن ديدگاه هاس��ت و تاكنون هي��چ توافقي در 
جريان اين سفر صورت نگرفته است. همزمان دولت 
امريكا در تالش است آژانس بين المللي انرژي اتمي 
را براي تشديد بازرسي ها از ايران تحت فشار بگذارد. 
هيتر نائورت، س��خنگوي وزارت خارجه امريكا در 
نشست خبري روز سه شنبه خود در پاسخ به سؤالي 
درباره رويكرد دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
در قبال توافق هس��ته اي ايران و گروه 1+5 گفت: 
ما همچنان به آژانس بين المللي نگاه مي كنيم تا به 
بازرسي ها و نظارت و راستي آزمايي تمامي تعهدات 
هسته اي ايران در توافق هس��ته اي ادامه دهد. وي 
مدعي ش��د: ما معتقديم ايران به روح برنامه جامع 
اقدام مشترك)برجام( پايبند نيس��ت، زيرا توافق 
برجام خواستار صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي 
شده است. بر اين باوريم ايران به آن پايبند نيست و 
كاماًل معتقديم آنها به روح توافق عمل نمي كنند. 
بازبيني سياست هايمان سخت اما همچنان در حال 
انجام اس��ت، بنابراين من در حال حاضر نمي توانم 

پيش بيني اي در اين زمينه داشته باشم. 
تل آويو هم به دنبال تعديل برجام 

نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي براي اولين بار به 
جاي حمايت از لغ��و برجام، از ام��كان تغيير در آن 
سخن گفته است. بنيامين نتانياهو در نخستين روز 
از سفر چهار روزه  خود به كشورهاي امريكاي التين، 
در بوئنوس آيرس پايتخت آرژانتين، بار ديگر توافق 
اتمي بين المللي با ايران را به شدت مورد انتقاد قرار 
داد و آن را  » توافقي بد « خوان��د ولي در كنار گزينه 
»لغو« از گزينه »تغيير« نيز س��خن گفت. نتانياهو 
گفته برجام بايد » يا تغيير كند يا لغو شود«. رويترز با 
اشاره به مخالفت ترامپ با توافق هسته اي ايران نوشته 
است: »مقام هاي آگاه مي گويند اكثر دستياران امنيت 
ملي ترامپ از ماندن )امريكا( در اين توافق حمايت 
مي كنند. موضع اس��رائيل و عربستان سعودي هم 
به  رغم مالحظاتي كه درباره پايبندي ايران به توافق 
دارند، همين است.« يك مقام امريكايي گفت: »مسئله 
اصلي براي ما اين بود كه رئيس جمهور را متقاعد كنيم 
اين توافق را لغو نكند اما او مخالفت هاي شديدي در 
اين باره داشت. نيكي هيلي )نماينده امريكا در سازمان 
ملل( هم از اين موضع حمايت مي كرد. آنها معتقد 

بودند بايد در برابر ايران، تهاجمي تر عمل كنند.«

درشرايطيكهصدراعظمآلمانمدل»برجام«
رابرايحلبحرانكرهشماليتجويزكردهاست
مقاماتاروپاييوروسيخالفايننظرراتأييد
ميكنند.فدريكاموگريني،مسئولسياست
خارجياتحاديهاروپاضمنحمايتازبرجام،
مقايس�هبينايرانوكرهش�ماليرانادرست
خواندوتأكيدكردايندوكش�وركاماًلباهم
متفاوتند.معاونوزيرخارجهروسيهنيزدرباره
الگوبرداريازبرجامدرحلبحرانشبهجزيره
كرهگفتهاس�تكهش�باهتيمي�انپرونده
هس�تهايايرانوكرهش�ماليوج�ودندارد.
در پي باال گرفتن نگراني ها از توسعه تسليحات اتمي 
كره شمالي، بسياري از كشورها به دنبال راهكارهايي 
ب��راي پايان دادن ب��ه بحران در ش��به جزيره كره 
هستند. درحالي كه آنگال مركل، صدر اعظم آلمان 
مدل توافق هسته اي ايران و 1+5 را براي حل بحران 
كره شمالي مطرح كرد، اما برخي مقامات اروپايي 
بر اين باورند ايران و كره شمالي با يكديگر متفاوت 
هستند. به گزارش پايگاه اينترنتي اقدام خارجي 
اتحاديه اروپا، فدريكا موگريني سه شنبه شب در 
نشس��ت عمومي پارلمان اروپا درباره كره شمالي 
گفت: »من به ويژه عالقه اي ن��دارم وضع ايران و 
كره ش��مالي يكسان دانسته ش��ود. نظام سياسي 
و سوابق دو كش��ور متفاوت اس��ت و آنها كاماًل با 
يكديگر متفاوت هستند.« موگريني افزود: »فكر 
نمي كنم يكسان دانس��تن وضع اين دو كشور در 
خدمت واقعيت تاريخ و موقعيت كنوني اس��ت و 

اتحادي��ه اروپا آماده اس��ت از صالحيت، مهارت و 
تجربه خود در اين زمينه ب��راي همراهي در روند 
استفاده كند، به ش��رط اينكه شاهد گشايشي در 
اراده سياس��ي ب��راي تعامل ج��دي جهت يافتن 
راه حلي صلح آميز در تنش كنوني باشيم.« مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا ادامه داد: »اتحاديه 
متبوعش مسئوليت هدايت مذاكراتي را داشت كه 
با برجام منتهي شد و نتايج موفقيت آميزي داشته 
اس��ت. وحدت جامعه بين الملل��ي در اين زمينه 
كليدي بود. در عين حال عام��ل مهم ديگري نيز 

وجود داش��ت كه اكنون درباره كره شمالي وجود 
ندارد و آن اراده سياسي است.« اظهارات موگريني 
درحالي است كه كره شمالي پيشتر گفته بود برنامه 
اتمي و شرايط اين كشور قابل مقايسه با ايران نيست 
و دولت پيونگ يانگ تمايلي براي مذاكرات اتمي با 
امريكا و گروه ش��ش جانبه به سبك و سياق ايران 
ندارد.  از سوي ديگر، سرگئي ريابكوف، معاون وزير 
خارجه روسيه هم گفته اس��ت كه مسكو در حال 
بررسي پيش��نهاد اخير آلمان درباره الگوبرداري 
از برجام در حل بحران كره ش��مالي است اما پيدا 

كردن شباهت هاي مستقيم در خصوص وضعيت 
ش��به جزيره كره تقريباً غيرممكن است. وي روز 
چهارشنبه در گفت وگو با خبرگزاري »اسپوتنيك« 
گفت: »كره شمالي برخالف ايران كشوري است كه 
قباًل به طور واقعي به فناوري تسليحات هسته اي 
رسيده است كه همين مسئله به پيونگ يانگ اجازه 
مي دهد بمب هاي هس��ته اي آزمايش و در مسير 
پيشرفت س��امانه هاي حمل اين بمب ها در قالب 
موشك هاي بالستيك حركت كند.«  كره شمالي 
ماه گذشته ميالدي با تأكيد بر اينكه برنامه هسته اي 
و موشكي اين كشور قابل مذاكره نيست، گفت كه 
پيونگ يانگ قصد ندارد برنامه گس��ترش توانايي 
اتمي خ��ود را كنار بگذارد. رهبر كره ش��مالي لغو 
همه تحريم هاي امريكا را پيش شرط از سرگيري 
مذاكره اعالم كرده اس��ت آن هم ن��ه گفت وگو بر 
سر قدرت اتمي اش، اما واش��نگتن گفته است تا 
زماني كه پيونگ يانگ آزمايش هاي موشكي خود 
را متوقف نكن��د، مذاك��ره اي در كار نخواهد بود. 
كره شمالي كه همواره در مقابل افزايش فشارهاي 
غربي توان موشكي خود را تقويت كرده است، روز 
چهارشنبه هم اعالم كرد در واكنش به »تحريم هاي 
شيطاني« ش��وراي امنيت س��ازمان ملل، برنامه 
تسليحاتي خود را سرعت مي بخشد. وزارت خارجه 
كره شمالي در بيانيه اي كه در آژانس خبري رسمي 
اين كشور منتشر شد، آورده است: »پيونگ يانگ 
تالش هايش را ب��راي افزايش توان نظامي و حفظ 

امنيت و استقالل كشور ادامه مي دهد.«
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رؤياي رژيم صهيونيستي در مورد حزب اهلل
آويگدور ليبرمن، وزير جنگ رژيم صهيونيستي با حضور در رزمايش ارتش 
اين رژيم اعالم كرد، جنگ احتمالي با حزب اهلل به نفع اسرائيل تمام خواهد 
شد. روون ريولين، رئيس رژيم صهيونيس��تي نيز اين جنگ احتمالي را 
متفاوت با جنگ هاي قبلي پيش بيني كرده است. به گزارش روزنامه اليوم 
السابع، وزير جنگ رژيم صهيونيستي در اين بازديد نظامي مدعي شده 
جنگ آتي، »جنگ يكسره كردن كار دشمن« خواهد بود و با جنگ هاي 
پيشين تفاوتي چشمگير خواهد داش��ت. رئيس رژيم صهيونيستي نيز 
پيش بيني كرد كه ماهيت جنگ احتمالي از لحاظ ماهيت دشمني كه 
ارتش اسرائيل با آن خواهد جنگيد و نيز مأموريت هايي كه اسرائيل در اين 

جنگ برعهده خواهد داشت، كامالً با جنگ قبلي متفاوت باشد. 
-------------------------------------------------------------

اعمال محدوديت  بر ديپلمات هاي امريكايي در روسيه
روسيه برخي امتيازهاي ويژه را از ديپلمات هاي امريكايي مقيم اين كشور 
سلب مي كند. به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، مسكو قصد دارد شرايط 
كار ديپلمات هاي امريكا در روسيه را با شرايط كار ديپلمات هاي روسيه در 
امريكا يكسان كند. سرگئي ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه با اعالم 
اين خبر گفت: »روس��يه خواهان عادي س��ازي اوضاع است و فقط چند 
امتياز كه ديپلمات هاي امريكايي در روسيه از آنها برخوردار بودند سلب 
مي شود.« وي افزود:اين فقط عادي سازي وضعيت موجود است و پس از 
برخورد خصومت آميزي كه امريكايي ها در قبال سركنسولگري و چند نهاد 
كنسولي روسيه در امريكا نشان دادند، حفظ امتيازاتي كه ديپلمات هاي 

امريكايي در روسيه از آنها برخوردار بودند غير ممكن است. 
-------------------------------------------------------------

عصبانيت امريكا از توافق اس۴۰۰ تركيه و روسيه 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه يك روز پس از آنكه از امضاي 
قرارداد خريد سامانه »اس ۴00 « خبر داد، روز چهارشنبه گفته كه اين 
موضوع س��بب »عصبانيت « امريكا شده اس��ت. به گزارش اسپوتنيك، 
اردوغان ضمن رد كردن گزارشات مبني بر منصرف شدن تركيه از خريد 
سامانه هاي اس ۴00 درپي فشارهاي ناتو، تأكيد كرد بايد اين قرارداد را 
منعقد شده دانست. او گفت: »آيا ما بايد براي شما )امريكا( منتظر بمانيم؟ 
ما براي اطمينان از امنيت ملي مان، تمامي اقدامات الزم را اتخاذ كرده و 

خواهيم كرد. ما اختيار سرزمين خودمان را داريم.«  
-------------------------------------------------------------
گزارش سازمان ملل از ۵۰ سال اشغالگري اسرائيل در فلسطين

در گزارش جديد سازمان ملل اشغال كرانه باختري و قدس شرقي توسط 
اسرائيل به شدت محكوم و در آن شهرك سازي هاي اسرائيل مانعي بزرگ 
بر سر راه پيشرفت و توسعه در فلسطين و چالشي جدي براي دستيابي به راه 
حل دو كشوري خوانده شده است. به گزارش شبكه راشاتودي، در گزارش 
كنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه آمده است: »به جاي اميدواري 
براي راه حل دو كشوري كه مدنظر سازمان ملل و جامعه بين الملل است، 
اشغالگري موجود حتي بيشتر هم شده در حالي كه وضعيت اقتصادي و 

اجتماعي در طول اين مدت بدتر شده است.«

دكترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

موگريني:ايرانباكرهشماليمتفاوتاست
درواكنشبهطرحبهكارگيريبرجامبرايمهاربحرانشبهجزيرهكره
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لحظات حساس بودن يا نبودن عراق
پارلمان عراق سرانجام دست به اقدام عملي در برابر همه پرسي موعود در 
اقليم كردستان زد و با تصويب طرحي، برگزاري اين همه پرسي را رد كرد 
و حيدر العبادي، نخست وزير عراق را هم مكلف كرد تا تدابير الزم را براي 
حفاظت از وحدت كشور و آغاز گفت وگوي جدي بر سر مسائل موجود 
بين بغداد و اربيل در نظر بگيرد. از اول روشن بود كه نمايندگان كرد با 
اين تصميم پارلمان همراهي نكنند و به همين جهت هم به محض قرار 
گرفتن اين طرح در دستور كار پارلمان و در اعتراض به آن، صحن پارلمان 
را ترك كردند و حتي مدعي شدند مصوبه پارلمان الزام آور نيست. معلوم 
نيست اين ادعاي نمايندگان كرد در مورد الزام آور بودن يا نبودن مصوبه 
پارلمان تا چقدر درست باشد اما اين قدر هست كه پارلمان با مصوبه خود 
مبنايي حقوقي براي دولت و در برابر اق��دام دولت اقليم براي برگزاري 
همه پرسي فراهم كرده است. مي توان گفت اين حداقل كاري بود كه از 
دس��ت پارلمان برمي آمد اما بايد گفت كه چه اين مصوبه و چه اتفاقات 
اين يكي دو روز براي مقابله با همه پرسي آن قدر دير انجام شده  كه شايد 

نتواند مانع همه پرسي و عواقب شوم آن براي عراق باشد. 
نكته مهم اين است كه نه مسعود بارزاني، رئيس حكومت اقليم كردستان 
و حزب دموكرات او و نه ح��زب اتحاديه ميهني چيزي از خود نش��ان 
نداده اند كه دال بر صرف نظر كردن از برگزاري همه پرسي در 25 سپتامبر 
باشد. اخبار مبني بر به تعويق انداختن همه پرسي هم در حد گمانه زني 
است و هنوز جنبش تغيير و جماعت اسالمي بر درخواست خود براي 
تعويق همه پرسي اصرار مي كنند و البته مذاكرات اين دو حزب با دو حزب 
اصلي دموكرات و اتحاديه ميهني هم راه به جايي نبرده است. شايد بغداد 
انتظار دارد اربيل هنوز پايبند به گفت وگو باشد و العبادي هم به همين 
جهت است كه دعوت به گفت وگو را تكرار كرده اما او مي داند كه بارزاني 
و همفكرانش همانند دور ه قبل مذاك��رات در بغداد، چندان تمايلي به 
صرف نظر كردن از همه پرس��ي و رو آوردن به مسير مذاكرات ندارند. او 
با توجه به اين عدم تمايل است كه نگاه به مجمع عمومي سازمان ملل و 
نشست سران آن در هفته آينده دارد تا از راه ديپلماسي و كسب حمايت 
جامعه جهاني به بارزاني نشان بدهد كه اصرار او براي برگزاري همه پرسي 
استقالل بدون بازخورد مثبتي در جامعه جهاني است. اين هدف چندان 
دور از دسترس العبادي نيست چنان كه تا اينجا هم مخالفت هاي جهاني 
با اين همه پرسي كم نبوده است. يك نمونه موضع اتحاديه اروپاست كه به 
گفته  كتي پري، عضو آلماني پارلمان اروپا، تمام 28 كشور اتحاديه مخالف 
همه پرسي اقليم هستند و حمايت خود را از عراق متحد بيان كرده اند. 
العبادي با توجه به اين سطح از حمايت مي تواند موفقيت قابل توجهي 
در مجمع عمومي سازمان ملل به دس��ت بياورد اما به نظر مي رسد اين 
موفقيت از يك سو خيلي دير به دس��ت آمده و در حكم نوشداروي بعد 
از مرگ سهراب باش��د و از طرف ديگر، اهميت چنداني براي بارزاني و 

موافقان همه پرسي در اقليم نداشته باشد. 
در واقع، العبادي از 26 مارس و زمان تأييد برگزاري همه پرسي از سوي 
احزاب كرد وقت داشت تا چه در سطح داخلي و چه در عرصه بين الملل 
فعاليت جدي عليه آن داشته باشد اما او آن قدر كه بايد و شايد عمل نكرد 
و حتي دو هفته قبل و در برابر شوراي استان كركوك نايستاد تا موافقان 
همه پرسي برگزاري آن را در اين استان به كرسي ننشاند. انفعال در برابر 
شوراي اين استان باعث شده موضوع به نقطه حادي برسد و بارزاني با اعزام 
نيروهاي پيشمرگه خود به كركوك، داقوق و طوزخورماتو قدرت نمايي 
كند و به گفته محمد البياتي »هدف از آم��دن اين نيروها به اين مناطق 
همه پرسي نيست بلكه آنها براي سركوب عرب ها، تركمان ها و نيز تحميل 
همه پرسي به زور سالح، تانك  و خودروهاي زرهي به اين مناطق آمده اند.« 
البياتي از دولت عراق خواسته در مقابل شهروندان مسئوليت پذير باشد يا 
استعفا كند اما به نظر مي رسد العبادي به جاي اين دو گزينه نگاه به مجمع 
عمومي سازمان ملل و خوش و بش كردن با رهبران ديگر كشورها دارد تا 
شايد مهر مخالفت آنها به همه پرسي اقليم زده شود. در اين بين، نبايد خط 
و نشان هايي را ناديده گرفت كه امثال سرتيپ عزيز ويسي، فرمانده نيروهاي 
ويژه پيشمرگه موسوم به زيرواني مي كشند و از برخورد قاطعانه نيروي 
پيشمرگه مي گويند. تهديد ويسي نظر البياتي را تأييد مي كند و نشان 
مي دهد در مقابل مسير نرم و ديپلماتيك العبادي، بارزاني راه سخت جنگ 
با نيروهاي پيشمرگه و توپ و تانك را در پيش گرفته تا همه پرسي خود و 
تجزيه عراق را به سرانجام برساند. حاال بايد ديد كه از اين دو مسير كداميك 
سرنوشت عراق را تعيين خواهند كرد؛ مسير نرم العبادي براي بودن عراقي 

متحد و يكپارچه يا مسير سخت بارزاني براي نبودن چنين عراقي. 

سناتور امريكايي از رهبر ميانمار حمايت كرد
بحرانميانم�ارهرروزابع�ادتازهايپي�داميكن�د،درحاليكه
سازمانهايبينالمللياعالمكردهانداقليتروهينگيادرشرايط
»بس�ياراضطراري«بهس�رميبرن�دوعلنًابانسلكش�يمواجه
هس�تندامامقاماتامريكايينس�بتبهتحتفش�ارقراردادن
رهبرانميانمارازجملهآنگس�انگس�وچيهش�داردادهاند.
جورج ويليام اوكوت اوبو، دس��تيار كميس��يونر عالي آژانس پناهجويان 
سازمان ملل با ديدار از اردوگاه پناهجويان روهينگيايي در بنگالدش به 
رويترز گفت: همه  ما ملزم هستيم واكنش خود به وضع موجود را به شدت 
افزايش دهيم و براي تأمين نيازهاي پناهجويان، از غذا گرفته تا سرپناه 
اقدام كنيم. به گفته س��ازمان ملل 3۷0 هزار روهينگيايي به بنگالدش 
آمده اند اما اوكوت اوبو تعداد فعلي پناهجويان را ۴00 هزار تن تخمين زد. 
وي درباره اينكه اين آمار تا چه اندازه افزايش خواهد يافت، اظهار نظري 
نكرد. بسياري از پناهجوياني كه به تازگي به بنگالدش رسيده اند، گرسنه و 
بيمار هستند و در ميانه فصل بارندگي بي سرپناهند و به آب سالم دسترسي 
ندارند.  در همين حال صندوق كودكان سازمان ملل روز چهارشنبه شرايط 
پناهجويان روهينگيا در بنگالدش را بس��يار وخيم توصيف و اعالم كرد: 
بيش از 200 هزار كودك روهينگيايي كه در ميان پناهندگان ميانماري 
خود را به بنگالدش رساندند نيازمند كمك هاي فوري براي زنده ماندن 
هستند. جين ليباي رئيس منطقه اي يونيس��ف گفت: ما با يك جريان 
بي س��ابقه ورود پناهجويان روهينگيايي از ميانمار روبه رو هستيم كه به 
طور مستمر از روستاهاي مرزي بنگالدش وارد اين كشور مي شوند. كشتار 
غيرنظاميان در ميانمار با واكنش جهاني مواجه شده است اما امريكا عالقه  
چنداني براي حل اين بحران از خود نشان نمي دهد. رهبر جمهوريخواه 
س��ناي امريكا گفت: از قطعنامه اي كه رهبر ميانمار را بر سر رفتارشان با 
مسلمانان روهينگيايي هدف بگيرد، حمايت نخواهد كرد. ميچ مك كانل 
گفت، واشنگتن نبايد سوچي را »موعظه« كند! به گزارش رويترز، ميچ 
مك كانل، رهبر جمهوريخواه سناي امريكا كه در جريان مسائل مرتبط 
با ميانمار است، گفت: موافق نيس��تم كه قطعنامه اي عليه او صادر شود. 
گمان مي كنم او بزرگ ترين اميد ماست كه مي تواند برمه را از جايي كه 
االن هست، يعني يك ديكتاتوري نظامي، به جايي كه ما اميد داريم ببرد. 
سناتورها جان مك كين جمهوريخواه و ريچارد دوربين دموكرات هفته 
گذشته يك قطعنامه اي را ارائه كردند كه خشونت هاي كنوني در ميانمار 
را محكوم مي كرد و از آنگ سان سوچي، رهبر ميانمار مي خواست كاري 
انجام دهد اما مك كانل گفت كه او از اين قطعنامه حمايت نمي كند. او در 
يك كنفرانس هفتگي از سوي رهبران جمهوريخواه سنا گفت: ديدگاه من 
اين است؛ اينكه امريكا سوچي را جدا كرده و بخواهد او را در شرايطي كه 
موقعيت بسيار چالش برانگيزي دارد موعظه كند، كمك كننده نيست، 
بنابراين من نمي خواهم بخشي از اين تصميم باشم.  از سوي ديگر، دولت 
چين به عنوان بزرگ ترين حامي و متح��د حكومت نظاميان ميانمار در 
دهه هاي گذشته، از آنچه »تالش هاي دولت ميانمار براي حفظ ثبات« در 

اين كشور خوانده، حمايت كرده است.

 موج دستگيري ها 
در آستانه پادشاهي محمد بن سلمان

يكهفتهبعدازانتشارگزارشهايغيررسميدربارهفراهمشدن
مقدماتپادش�اهيمحمدبنس�لمان،حكومتس�عوديكمپين
كمسابقهايبرايبهبودوجههبينالملليخودبهراهانداختهاست.در
داخلامارونديكامالًمتفاوتجريانداردوفعاالنشبكههاياجتماعي
ازدستگيريهايگس�تردهخبرميدهند؛رونديكهنشاندهنده
وجودمخالفتهايجديبرسرراهپادشاهيمحمدبنسلماناست.
رويترز از قول منابع سعودي گزارش كرده كه حكومت سعودي اوايل همين 
هفته »سلمان العوده«، »عوض القرني« و »علي العمري« را كه هر سه جزو 
روحانيون و روشنفكران هستند، دس��تگير كرده است. به گفته »يحيي 
العسير« رئيس سازمان حقوقي عربستان مستقر در لندن، العوده، القرني، 
فرحان الملكي و مصطفي حسن از جمله كساني هستند كه در بازداشت 
آنها شكي نيست ولي ظاهراً كسان ديگري هم هستند كه حكومت عربستان 
آنها را دستگير كرده ولي از قطعي بودن يا نبودن دستگيري آنها اطالعات 
اندكي وجود دارد. همزمان به نظر مي رس��د دولت عربس��تان با امنيتي 
كردن شرايط در داخل، تالش مي كند شرايط را براي ابراز مخالفت هاي 
احتمالي با پادشاهي محمد بين سلمان دشوار كند. رياض سه شنبه هفته 
جاري اعالم كرد نيروهاي امنيتي اين كشور توانسته اند برنامه داعش براي 
اجراي عمليات تروريس��تي عليه دو مقر وزارت دفاع در رياض را خنثي 
كنند. منابع سعودي ادعا مي كنند تحقيقات اوليه نشان مي دهد دو نفر از 
بازداشت شدگان هويت يمني و دو نفر ديگر تبعه سعودي داشتند. انتشار 
اين گزارش ها مقارن شده با گزارش هاي غير رسمي كه درباره تالش محمد 
بن سلمان براي تكيه زدن به جاي »سلمان بن عبدالعزيز« پادشاه عربستان 
سعودي منتشر مي شود. بر اساس گزارش اس��پوتنيك به نقل از العهد، 
مجتهد فعال توئيتري مشهور عربستان هفته قبل در توئيت خود نوشت 
كه محمد بن سلمان وليعهد عربستان مقدمات الزم براي كناره گيري پدر 
به نفع خود را فراهم كرده است. »سلمان بن عبدالعزيز« پادشاه عربستان 
س��عودي، 21 ژوئن گذش��ته »محمد بن س��لمان« را به عنوان وليعهد 
جايگزين »محمد بن نايف« انتخاب كرد. پي��ش از توئيت مجتهد، يك 
منبع سعودي هم فاش كرده بود ملك سلمان اخيراً بيانيه اي ضبط كرده 
كه در آن واگذاري قدرت به پسرش اعالم شده  است.  موازي با فراهم سازي 
شرايط در داخل، سلمان به شكل گسترده اي براي بهبود چهره بين المللي 
عربستان تالش مي كند. بن سلمان در همين چارچوب قرار است به پاريس 
پايتخت فرانسه سفر و با مقام هاي اين كشور مالقات كند؛ موضوعي كه با 
واكنش فعاالن حقوق بشري در پاريس روبه رو شده است. دهها نفر از فعاالن 
حقوق بشر با برگزاري تجمعي در پاريس، به سفر محمد بن سلمان وليعهد 
عربستان به پايتخت فرانسه اعتراض كردند. تجمع كنندگان از پرونده سياه 
عربستان در زمينه حقوق بشر انتقاد كردند و از مقامات فرانسوي خواستند 
از پذيرفتن وليعهد سعودي خودداري كنند. فايننشال تايمز هم نوشت، 
عربستان كمپين روابط هاي خود را در اروپا و آسيا جهت برخورد با پوشش  
رسانه اي منفي عليه خود آغاز خواهد كرد. به نوشته اين روزنامه، وزارت 
اطالع رساني عربستان در همين چارچوب قرار است مراكزي را در لندن، 
برلين و مسكو ايجاد كند و سال آتي ميالدي نيز ممكن است مراكزي مشابه 
در پكن، توكيو و بمبئي افتتاح شود. روزنامه فايننشال تايمز مي گويد كه 
عربستان از بحران ش��كل گرفته پيرامون وجهه خود رنج مي برد چراكه 
عربستان به اشاعه اس��الم راديكالي و نحوه تعامل با زنان و جلوگيري از 

رانندگي آنها و همچنين نقض هاي حقوق بشر متهم است. 
پارلمان اروپا خواستار ممنوعيت فروش سالح به عربستان 

پارلمان اروپا روز گذشته به ممنوعيت فروش سالح و تجهيزات نظامي 
به عربستان سعودي رأي داد و اعالم كرد اين تصميم به دليل تجاوزهاي 
عربستان در يمن اتخاذ شده است. اتحاديه اروپا نگران است كه سالح  هايي 
كه وارد عربستان مي شود به دست گروه هاي تروريستي در سوريه برسد يا 
در جنگ عليه يمن از آن استفاده شود. در شرايطي كه سازمان ملل اعالم 
كرده يمن اكنون گرفتار بزرگ ترين بحران انساني در جهان است و از روز 
دوشنبه همين هفته شوراي حقوق بشر قصد دارد موضوع تجاوز عربستان 
به يمن را بررسي كند، عبدالعزيز الواصل، سفير عربستان در ژنو گفته كه 
كشورش با هر قطعنامه اي در شوراي حقوق بشر با هدف تحقيقات مستقل 
درباره جرائم حقوق بشري در جنگ يمن مخالفت نمي كند اما به دنبال 
يك زمانبندي مناسب براي آن است. او خاطر نشان كرد: ما مخالفتي با خود 
تحقيقات نداريم اما بحث ما درباره زمانبندي اين تحقيقات است. آيا اكنون 
زمان مناسبي براي تشكيل يك كميسيون بين المللي تحقيقات با توجه 
به مشكالت موجود است در حالي كه ما از پيش مي دانستيم آنها با موانع 

بزرگي براي دسترسي هاي ميداني مواجه خواهند شد.

نخستوزيررژيمصهيونيستيبارديگرحمايتخودراازتالش
كردهايعراقبرايتشكيلكشورمستقلوجداييازعراق،اعالم
كردتاشكيدرصهيونيستيبودنپروژهتجزيهعراقباقينماند.

به گزارش ايسنا، به نقل از سايت شبكه تلويزيوني سومريه عراق، بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي در توئيتي كه اخيراً منتشر كرده، 
ضمن اعالم حمايت از تالش هاي كردهاي عراق براي داشتن يك كشور 
مستقل مدعي شده اسرائيل كه با تمامي اشكال تروريسم مخالف است، 
از تالش هاي قانوني كردها براي داش��تن كشور مخصوص خودشان 
حمايت مي كند.  نتانياهو در ادامه با اش��اره به اينكه اسرائيل با حزب 
كارگران كردستان )پ ك ك( مخالف است، گفت: اسرائيل اين حزب 
را تشكيالتي تروريس��تي مي داند، البته بر خالف تركيه كه از سازمان 
»تروريستي« حماس حمايت مي كند.  آيدي كوهن، پژوهشگر اسرائيلي 
و استاد دانشگاه بار ايالن پيشتر گفته بود، اس��رائيل مسعود بارزاني، 
رئيس اقليم كردستان عراق را به اعالم استقالل كردستان بدون توجه به 
هرگونه مخالفت از سوي كشورهاي عربي يا تركيه دعوت و تأكيد كرده 

بود تل آويو از خواسته هاي كردها حمايت مي كند. 
مخالفت اتحاديه عرب 

ش��وراي وزارتي اتحاديه عرب به پيش نويس طرح ع��راق پيرامون 
همه پرس��ي اقليم كردس��تان عراق رأي مثب��ت داد.  احمد جمال، 
سخنگوي رسمي وزارت خارجه عراق گفت: در پاسخ به درخواست 
ابراهيم جعفري، وزير خارجه عراق در نشست شوراي وزارتي اتحاديه 
عرب، اين ش��ورا مصوبه مذكور را با اجماع آرا تصوي��ب كرد. در اين 
پيش نويس مخالفت با برگزاري همه پرس��ي اقليم كردستان عراق 
مطرح شده و آن بر خالف قانون اساسي قلمداد ش��ده است.  در اين 
پيش نويس آمده است: همه پرسي اس��تقالل، اتحاد عراق كه عامل 

اصلي امنيت و ثبات منطقه است را به خطر مي اندازد و تهديد وحدت 
اين كشور خطري براي منطقه، توان كشورها و ملت هاي آنها در مقابله 
با تروريسم است.  اين در حالي است كه مسعود بارزاني، رئيس اقليم 
كردستان عراق پيشتر درخواست دبيركل اتحاديه عرب مبني بر به 

تأخير انداختن زمان برگزاري همه پرسي را نپذيرفته بود. 
دعوت رهبران كرد به بغداد 

نخست وزير عراق از رهبران كرد خواس��ت براي ادامه مذاكره بر سر 
همه پرسي استقالل كردستان عراق كه قرار است 25 سپتامبر )سوم 
مهر( برگزار شود، به بغداد سفر كنند. وي در عين حال نسبت به رفتن 
به سمت آشوب هشدار داد.  به گزارش ايسنا، به نقل از سايت شبكه 
سومريه نيوز عراق، حيدر العبادي، نخس��ت وزير عراق در كنفرانس 
خبري هفتگي خود خطاب به رهبران كرد گفت: كابينه عراق متعلق 
به تمام عراقي هاست و شما در وهله اول شهروندان ما هستيد. شما 
براي من مهم هستيد و مي دانم كه چه اتفاقاتي ممكن است بيفتد، لذا 
هشدار مي دهم به سمت آشوب نرفته و هر گونه تالش در اين زمينه 

را در نطفه خفه كنيم.  نخس��ت وزير عراق ادام��ه داد: از رهبران كرد 
مي خواهم براي باز كردن باب گفت وگو به بغداد بيايند. ما بايد به كساني 
كه تالش مي كنند تنش آفريني كنند و به مسائل نژادپرسي دامن بزنند، 
توجه داشته باشيم.  پيشتر نيز ائتالف ملي مورد حمايت شيعيان روز 
پنج شنبه شرط كرده بود هيئت كردي به بغداد برود.  پارلمان عراق نيز 
روز سه شنبه با همه پرسي مخالفت و حيدر العبادي را ملزم به مذاكره 
با كردها به منظور حفظ وحدت ملي كرد.  وي تأكيد كرد: همه پرسي 
استقالل كردستان عراق بر خالف قانون اساسي و قوانين محلي اقليم 
است و من بار ديگر مخالفت خود را با آنچه »اعمال خواسته با زور و به 

صورت يك جانبه است« اعالم مي كنم و مذاكره را ضروري مي دانم. 
تكذيب اعزام پيشمرگه به كركوك 

يكي از رهبران ائتالف كردستاني عراق، اخبار منتشر شده مبني بر اعزام 
نيروهاي پيشمرگه به استان كركوك را تكذيب كرد.  به گزارش فارس، 
يكي از رهبران ائتالف كردستاني عراق اخبار منتشر شده درباره اعزام 
نيروهاي پيشمرگه به استان كركوك را تكذيب كرد.  »اشواق الجاف« از 
رهبران ائتالف كردستاني، ضمن تكذيب خبر اعزام نيروهاي پيشمرگه 
به استان كركوك اعالم كرد كه اين شايعات، حمالتي ناكام و منجر به 
شكست هستند.  به نوشته پايگاه خبري »موازين نيوز« وي افزود: اين 
شايعات اقدامي منجر به شكست است كه هيچ بهانه قانوني به همراه 
ندارد و هدف از ترويج اين شايعات، تشويش اذهان شهروندان عراقي 
است.  اين در حالي است كه »حسن توران« نماينده تركماني عراق، 
پيش از اين در گفت وگو با پايگاه خبري »المعلومه« اظهار داشت: شمار 
زيادي از نيروهاي پ ك ك و دو تيپ از پيشمرگه از روز سه شنبه در 
مناطق مختلف مركز استان كركوك مستقر شده اند و نيروهاي ديگري 

از پ ك ك به شهرستان طوز خورماتو اعزام شده اند. 

حمايت مجدد نتانياهو از جدايي كردستان
  خبر

 تشديد فشار امريكا بر اروپا 
براي »الحاقيه« به برجام


