
نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی پ�س از 
درگیری های اخیر در مسجداالقصی مدعی شد 
تل آویو  اکنون با شش کشور اسالمی مهم که در 
گذشته با هم در خصومت بودند، روابطی دارد. 
به گزارش خبرگزاری » معا « فلسطین، بنیامین 
نتانیاهو،  روز چهار     شنبه با اشاره به اینکه اسرائیل 
با شللش کشللور اسللامی مهم ارتباطاتی دارد، 
گفت:»روابللط با این کشللورهای اسللامی خبر 
خوش و بی مانندی اسللت، اسللرائیل در خفا به 
روند به رسمیت شناخته شللدن خود و توافق با 
دیگر همسایه      ها و بخش های وسللیعی از جهان 
عرب و اسللام ادامه می دهللد«. نتانیاهو مدعی 
شد:»این بخشی از انقابی است که ما در جهان 
عرب و اسللام به پا می کنیم و خبرهای خوش و 
مهم در راهند و کشورهای دیگر نیز به این روند 
خواهند پیوسللت«. نتانیاهو هیچ اشاره ای به نام 
این شش کشور عربی نکرد اما مدعی شد که »این 
روابط پیام مهمی برای ایجاد صلح در خاورمیانه 
است«. نتانیاهو در سللال های اخیر بار     ها مدعی 
شده اسللت که رژیم های عربی دیگر اسرائیل را 
دشمن خود نمی دانند و روابط نزدیکی بین اعراب 
و اسللرائیل وجود دارد. همچنیللن گزارش های 

متعددی از سللفر مقامات عربی به سرزمین های 
اشغالی برای دیدار با مقامات صهیونیستی منتشر 
شللده اسللت. نتانیاهو در ماه های اخیر به دلیل 
مسللائل داخلی در سرزمین های اشللغالی بسیار 
تحت فشار قرار گرفته و موقعیت خود در سمت 

نخسللت وزیری رژیم غاصب صهیونیسللتی را به 
شللدت در خطر می بیند. از یک طللرف به خاطر 
اعام جرم علیه او در پرونده های فساد مالی و از 
سوی دیگر پیشتازی احزاب میانه رو اسرائیل در 
آمار ارائه شللده برای انتخابات پارلمانی پیش رو 

رژیم صهیونیستی باعث شده برای جلب رأی به 
این گونه اظهارات رو بیاورد.

  درگیري لفظي با اردوغان
 از سللوی دیگر، رئیس جمهور ترکیه بار دیگر از 
جنایات تل آویللو در مسللجد االقصی انتقاد کرد. 
رجب طیب اردوغان حمله رژیم صهیونیستی به 
مسجداالقصی را محکوم کرد و گفت که این کشور 
اعتراض خود را به هرگونه حمله به این مسللجد 
اعام می کند. بلله گزارش خبرگللزاری آناتولی، 
رئیس جمهور ترکیه همچنان بنیامین نتانیاهو را 
خودکامه ای دانست که »دست به کشتار کودکان 
می زند«. اردوغان گفت:»رژیم نژادپرست نتانیاهو 
سرزمین های فلسطینی را اشغال کرده است، زنان 
و کودکان را می کشد و فلسطینیان را در سرزمین 
خودشللان زندانی کرده  اسللت«. وی خطاب به 
نتانیاهو گفت:»دروغ      ها و فشللار     ها جنایت هایت 
را پنهان نمی کند«. اردوغللان در بخش دیگری 
از اظهاراتش گفت:» هیللچ کس نمی تواند کاری 
کند که ما مسئله قدس را فراموش کنیم. آنها در 
شبکه های اجتماعی مرا مورد هدف قرار می دهند. 
وزارت خارجه ترکیه تماس هللای خود را درباره 

مسئله قدس ادامه می دهد. 
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نتانیاهو: اسرائیل با ۶ کشور اسالمی مهم ارتباط دارد

بحران در ونزوئال وارد    گزارش  یک
حس�اس تری  ف�از 
ش�ده؛ جان بولتون، مش�اور امنیت ملی امریکا 
گفته که کاخ سفید تالش های خود را برای پایان 
بخش�یدن ب�ه حکوم�ت نیک�والس م�ادورو، 
رئیس جمه�ور ونزوئ�ال ادامه  می ده�د و خوان 
گوای�دو، رئیس جمهور خودخوان�ده ونزوئال هم 
وعده ک�رده که به دفتر ریاس�ت جمه�وری راه 
خواهد یافت. با گذش�ت یک هفته  از قطع شدن 
برق ، دولت ونزوئال امریکا را به جنگ برق متهم 
کرده و از چین، روسیه، ایران و کوبا کمک خواسته 
اس�ت. پکن دیروز رس�مًا گفت که برای اتصال 

مجدد برق، به ونزوئال کمک می کند. 
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئا دیروز برای 
مذاکره با امریکا اعام آمادگی کرد و گفت:»اگر 
امریللکا خواهان مذاکرات باشللد من نیللز آماده 
مذاکرات هستم. من بار دیگر تمایل و عاقه خود 
را برای اداملله  مذاکرات در نیویورک در سللطح 

نمایندگان سازمان ملل دو کشور اعام می کنم.« 
 با این حال، همه نشانه    ها حاکی از جدی تر شدن 
طرح امریکایی    ها برای سرنگونی حکومت نیکاس 
مادورو اسللت. جان بولتون، مشللاور امنیت ملی 
امریکا دیروز در پیامی در توئیتر نوشللت: »ما به 
تاش های خود برای پایان بخشیدن به حکومت 
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئا ادامه  داده 
و امریکا ارتش و نیروهای مسلح را مسئول حفاظت 
از مللردم ونزوئا می داند.«  ظاهللراً خوان گوایدو 
رئیس جمهور خودخوانده نیز پشتگرم به همین 
موضع طرف امریکایی، وعللده ورود به کاخ دفتر 
ریاست جمهوری ونزوئا را داده است. او سه     شنبه 
در جمع هزاران نفر از هوادارانش گفت:»ما باید 
دفتری )ریاسللت جمهوری( داشللته باشیم که 
کارآمد است، و خیلی زود، وقتی نیروهای مسلح 
به طور کامل از ما حمایت کنند، ما به میرافلورس 
)محل کاخ ریاست جمهوری( خواهیم رفت تا دفتر 

من را پیدا کنیم. خیلی زود.«

  مادورو: دعا کنید
قطع برق در ونزوئا که از پنج  شنبه قبل شروع 
شده، همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها، 
برق در ۲۰ایالت از ۲۳ ایالت این کشور قطع شده ، 
از روز سه     شنبه مدارس و کسب و کار    ها متوقف 
شده ، بیمارستان     ها برای انجام کار    ها و خدمات 
خود با مشکل روبه رو شللده اند و مواد غذایی در 
این کشور فاسد شللده و گزارش    هایی هم دیروز 
منتشر شللده مبنی بر اینکه قطع سراسری برق 
صادرات نفت را از ترمینللال اصلی صادراتی این 
کشللور متوقف کرده اسللت.  امریکا و مخالفان، 
ناکارآمدی دولت را دلیل قطع برق می دانند، ولی 
مادورو و حامیان او امریکا را متهم به راه انداختن 
»جنگ برق « علیه ونزوئا کرده اند. دادسللتان 
کل ونزوئا از دادگاه عالی این کشور خواست تا 
تحقیقات در مورد نقش سللرکرده معترضان در 
خرابکاری شبکه برق را آغاز کند. رئیس جمهور 
ونزوئا هم دیروز از شللهروندان خود خواست تا 

دعا کنند برق به کشور بازگردد:»  لطفاً دعا کنید. 
از خدا بخواهید تا برق را به کشللور بازگرداند.« 
مادورو یک بار دیگر دولت واشنگتن را به ناآرامی 
اقتصادی کشللورش متهم کرد و واشنگتن را به 
دلیل سللازماندهی یک حمله پیچیده سایبری 
بر عملیات تولید برق آبی ونزوئا مقصر دانست 
و گفللت:» دونالد ترامللپ، رئیس جمهور امریکا 
مسئول اصلی حمله سللایبری به سیستم برق 
ونزوئا است. این فناوری ای است که تنها امریکا 
آن را دارد.« خورخه رودریگز، وزیر اطاع رسانی 
ونزوئا نیز هرچند گفته که برق در بخش مهمی 
از کشور وصل شده ولی تأکید کرده که جنگ برق 
ادامه دارد. کوبا ضمن محکوم کردن خرابکاری 
در سیسللتم توزیع برق ونزوئا از این حادثه به 
عنوان یک حمله تروریستی تحت هدایت امریکا 
یاد کرد. به گللزارش خبرگزاری پرنسللاالتینا، 
وزارت خارجلله کوبا اعام کرد ایللن خرابکاری 
که منجر به قطعی برق در بیشتر مناطق ونزوئا 
شده به شدت بر فعالیت نهاد    هایی مهم از جمله 
بیمارستان     ها تأثیر گذاشللته است. دولت هاوانا 
گفته که این خرابکاری با هدف آسیب رساندن 

به مردم بی دفاع ونزوئا انجام شده است. 
  پاسخ مثبت پکن

کار به جایی رسید که دیروز نیکاس مادورو از 
چین، کوبا، روسللیه، ایران و همچنین سازمان 
ملل برای انجام تحقیقات درباره حمله اخیر علیه 
انرژی این کشور، درخواست کمک کرد. در پاسخ 
به این درخواست، سخنگوی وزارت خارجه چین 
اعام کرد : این کشور آماده کمک به تأمین انرژی 
برق در ونزوئا و حل بحران این کشور است . لو 
کانگ گفت : چین می تواند کمک الزم و حمایت 
تکنیکی برای سیستم انرژی برق ونزوئا بدهد. 
پکن گفته که امیدوار است ونزوئا بتواند علت 
این مسللئله را در کوتاه     ترین زمان ممکن پیدا 
کند و برق و نظم اجتماعی را دوباره به کشللور 
برگرداند. مادورو همچنیللن از طرح آبی دولت 
خبر داده و گفته که دولللت طرح » انبار آبی « را 
اجرا می کند که هدف آن ایجاد ذخیره دائم آب 
برای هر یک از خانواده هاست. وی خاطرنشان 
کرد: »به مسئوالن دسللتور دادم به تاش خود 
برای سللاماندهی حمل و نقل افراد و توزیع غذا 
ادامه دهند. ونزوئا در این نبرد پیروز و شرارت 

دامنگیر دشمنان کشور خواهد شد.«

   خبر

  گزارش  2

دورنماي تيره و تار همگرایی در اروپا
اتحادیه اروپا دوران سختی را سپری می کند. به قدری که برخی تحلیلگران 
به طور جد به واگرایی آن می اندیشند. پاسخ به این پرسش که قاره سبز به 
همگرایی خود ادامه می دهد و میراث چند دهه ای خود را حفظ می کند یا 

اینکه از هم می پاشد، هنوز نیاز به زمان دارد. 
اما ترس از واگرایی به اندازه ای در این اتحادیه تقویت شده که دولتمردانش 
به طور مستقیم نسبت به آن هشدار داده اند. بحران اقتصادی اروپا که از 
سال ۲۰۰8 آغاز شد به فاصله کوتاهی سیل جدیدی از پناهجویان را به خود 
دید که از بحران خاورمیانه و بخش   هایی از آفریقا سربرآورده بود. دوگانه 
مشکات اقتصادی و چالش های پناهجویان به بحران های دیگری در اروپا 

گره خورده است که چشم انداز واگرایی اروپایی را واقعی جلوه می دهد. 
اروپا در داخل با گونه ای از ناسیونالیسم افراطی مواجه شده که بعد از جنگ 
جهانی دوم تاکنون به روی خود ندیده بود؛ واکنشی هویتی که مردم را به 
شک واداشته که چه کسی و کجایی هستند، و هر کدام به دنبال ریشه های 
ملی خود می گردند. این تمایات ملی گرایانه تقریباً در تمام کشللورهای 
اروپایی اوج گرفته و در گونه های مختلف انتخابات خود را نشان می دهد. 
انتخابات و رأی شهروندان که همواره یکی از افتخارات و نمادهای لیبرال   ها 
در غرب بوده، اکنون به تهدیدی جدی در اروپا و حتی امریکا تبدیل شده 
اسللت.  ترس از انتخابات و آرای مردم به وضللوح در مواضع اخیر امانوئل 
ماکرون نمایان است. این جمله او را بخوانید: »در کمتر از چند هفته دیگر، 
انتخابات پارلمان اروپا سرنوشت آینده قاره  ما را رقم خواهد زد. هیچ گاه از 
زمان جنگ جهانی دوم بدین سو اروپا به عنوان یک مفهوم ضرورت نداشته 

است و هیچ گاه این واحد تا این  اندازه در معرض خطر نبوده است.«
انتخابات پارلمان اروپللا از دوم تا پنجم خردادماه برگزار می شللود و همه 
نگرانی اتحادیه گرایان این اسللت که مبللادا ملی گرایللان رادیکال در آن 
دست برتر را داشته باشللند. این احتمال هم بسیار قوی است و حتی اگر 
ارزش های اروپایی اجازه مللی داد، مخالفان ملی گرایی جلوی انتخابات را 
می گرفتند. ناسیونالیسم رادیکال و بحران اقتصادی کنونی در اروپا بسیار 
شبیه سال های 19۲۰ و 19۳۰ میادی است که طی آن نازی   ها توانستند 
از طریق انتخابات، جمهوری وایمار را به عنوان نخستین نظام دموکراتیک 
در آلمان شکست داده و قدرت را به دست بگیرند. در این سال   ها که بین دو 
جنگ جهانی اول و دوم است، غرب اولین بحران اقتصادی خود را در واکنش 
به دست های نامرئی آدام اسمیت تجربه می کرد. در آن دوره اقتصاددانی 
همچون جان مینارد کینز، حضور داشللت و توانسللت راهی برای بحران 

اقتصادی اروپا پیدا کند که حتی با وجود جنگ جهانی دوم دوام بیاورد. 
اما چنین اقتصاددانی هنوز در اروپا و حتی غرب پیدا نشده، ضمن اینکه 
بحران   ها و چالش های اتحادیه اروپا چندالیه، چندگانه و پیچیده تر شده 
اسللت. این خأل به قدری در اروپا به چشم می آید که برای برون رفت از آن 
رئیس جمهور جوان فرانسه از »رنسانس جدید« و »شورای امنیت اروپایی« 
سخن به میان می آورد. رهبران آلمان به عنوان دیگر سیاستمداران موافق 

اتحادیه در اروپا کامًا از طرح ماکرون حمایت کرده اند. 
آلمان و فرانسه در چنین شرایطی به دنبال یک استراتژی قوی برای نجات 
اتحادیه اروپا هستند، در حالی که در آلمان اختافات سیاسی در دولت ائتافی 
به قدری زیاد اسللت که این گمانه وجود دارد که آنگا مرکل نتواند تا سال 
۲۰۲۲ و پایان دوره چهارم صدراعظمی خود دوام بیاورد. از طرفی خود چنان 
درگیر چگونگی مواجه شدن با نئونازی   ها شده که نه می تواند آنها را سرکوب 
و ممنوع از فعالیت سیاسی کند و نه اینکه جلوی نئونازی   ها را برای ورود به 
پارلمان فدرال بگیرد؛ اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم و شکست هیتلر، 
برای اولین بار رخ داد و در انتخابات پارلمانی۲۰17، نئونازی   ها بعد از »اتحاد 
احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی « و حزب »سوسیال دموکرات « 
در جایگاه سوم قرار گرفتند. حزب راست افراطی »آلترناتیو برای آلمان « که 
ضد مهاجرت، ضد اسام و ضد اتحادیه اروپا است توانست 1۲/6 درصد آرا را به 

طور کل و در برخی ایاالت شرق آلمان ۲۲/8 درصد آرا را به دست آورد. 
فرانسه نیز شاهد حضور پررنگ ناسیونالیسم رادیکال با »حزب جبهه ملی « 
به رهبری مارین لوپن است که در سال ۲۰17 موفق شد تا دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری پیش برود اما در آنجا رقابت را به ماکرون باخت. از طرفی 
اکنون حدود سه ماه است که شاهد تظاهرات خیابانی جلیقه زرد   ها است که 
زمینه های ضد سرمایه داری و ضدلیبرالی در آن وجود دارد. البته نمی توان 
این اعتراضات را به افراط گرایان ناسیونالیست نسبت داد اما مسئله این است 
که فرانسه را دچار سردرگمی کرده است. به واسطه همین استقبال مردمی 
از تمایات ملی گرایانه است که صدراعظم اتریش پیشنهادهای ارائه شده 

از سوی ماکرون را واهی و تخیلی می خواند. 
از میان دیگر کشللورهای اروپایی که در سیاست های کان آن تأثیرگذار 
هسللتند، انگلسللتان چنان در تاریکی برگزیت قرار گرفته که از چند ماه 
بعد خود خبر ندارد که در برابر مشللکات پیش آمللده از برگزیت باید به 
کدام سو حرکت کند. ایتالیا نیز از جمله دیگر کشورهای تأثیرگذار است 
که اگر نگوییم میراث داران موسولینی در حال حاضر قدرت را در اختیار 
دارند، اما به قطع می توان گفت که ناسیونالیسللت های افراطی سکان دار 
هستند؛ مسئله ای که اختافات جدی را بین رم و پاریس سبب شده است. 
از طرفی اسپانیا نیز درگیر چالش جدی تجزیه در بخش کاتالونیا است و 
کارل پویدمون که جدایی منطقه کاتالونیا را به همه پرسی گذاشت و بعد از 
آن مجبور شد از اسپانیا فرار کند، خود را برای انتخابات پارلمان اروپا دو ماه 
بعد کاندیدا کرده است. با توجه به تاریخ پیچیده اروپا و دست به دست شدن 
سرزمین ها، بین کشورهای اروپایی،  تمایات تجزیه طلبانه در آن کم نیست 
و اگر زمینه فراهم شود هر یک از زخم   ها سر بر می آورند. کاتالونیا، باسک، 
ُکرس، اسکاتلند، ولز، ساردنی، کارینتی و...  در اسپانیا، فرانسه،  انگلیس، 

ایتالیا و...  از جمله آنها هستند. 
حال اگر به این بحران های چند الیه اروپا، چیزی به نام دونالد ترامپ اضافه 
شللود، چالش اتحادیه اروپا را چند برابر می کند، به خصوص که در شرق 
اروپا، روسیه به عنوان دیگر رقیب جدی اروپا همواره خواهان همسایه ای 
ضعیف در کنار خود اسللت و چینی که این منطقه را دسللت کم به لحاظ 
اقتصادی نیازمند به خود می خواهد. در چنین شرایطی است که ماکرون در 
»تصمیم های جمعی«به دنبال »شورای امنیت اروپایی با مشارکت بریتانیا« 

است تا با بستن »پیمان دفاعی و امنیتی « اتحادیه اروپا نجات پیدا کند. 
با این چشللم انداز، واگرایی اتحادیه اروپا بسیار تقویت می شود. به همین 
دلیل است که در اروپا شعار استقال، »اول اروپا« و تقویت آن کم کم به 
گوش می رسد و اتحادیه گرایان ابتدا منتظر و نگران انتخابات پارلمان اروپا 
می نشینند و سپس چشم به انتخابات ریاست جمهوری امریکا و شکست 
ترامپ می دوزند. می توان گفت اروپا یک راه نجات دیگر هم دارد و آن اینکه 
این دوره بحران و گذار را به هر شکل سپری کند، در آن سو در کشور   هایی 
که افراط گرایان قدرت را به دست گرفته اند همچون اتریش و ایتالیا،  نتوانند 
دسللتی بر اقتصاد بکشللند و مردم از آنها ناامید و ناراضی شده و دوباره به 

سنت های چند دهه گذشته خود بازگردند. 

15 خلیل زاد از توافق طالبان با واشنگتن خبر داد 
طالبان باز هم برخی مفاد آن را رد کرد 

توافق نيم بند امریکا و طالبان 
نماینده وی�ژه امریکا در امور صلح افغانس�تان تأیید کرده اس�ت 
که پنجمی�ن دور گفت وگو    ها میان این کش�ور و طالب�ان در قطر، 
موفقیت  آمیز بوده و طرفین با پیش نویس خروج نیروهای خارجی 
و مبارزه علیه هراس افکنی موافق�ت کردند. طالبان باز هم توافق 
ب�رای مذاکره با دول�ت افغانس�تان و آتش  بس را رد کرده اس�ت. 
پس از هفت ماه گفت وگو بین نمایندگان امریکا و طالبان بر سر صلح و 
ثبات در افغانستان، گزارش    هایی که از سوی مقامات حاضر در مذاکرات 
منتشر شده حاکی از توافقات نسللبی بین دو طرف است. پنجمین دور 
مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطر، دیروز پس از 16 روز 
پایان یافت. به گزارش خبرگزاری جمهور، زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
امریکا در امور صلح افغانسللتان روز چهار    شللنبه در صفحه توئیتر خود 
نوشت:»برای رسللیدن به توافق صلح باید در مورد چهار موضوع خروج 
سربازان، تضمین های ضد تروریسم، گفت وگوی بین االفغانی و آتش بس 
به توافق برسللیم و اینکه در پنجمین مذاکرات در دوحه در مورد خروج 
نظامیان و تبدیل نشدن افغانسللتان به مکانی برای فعالیت تروریسم به 
یک پیش نویس رسیدیم«. نماینده ویژه امریکا همچنین نوشت:»تدابیر 
ضد هراس افکنی، گفت وگوهای بین االفغانی برای دستیابی به یک توافق 
سیاسللی و آتش بس جامع میان طالبان و افغان    ها به شللمول حکومت 
افغانسللتان، بعد از نهایی شللدن پیش نویس موافقتنامه درباره جدول 
زمانی خروج نیروهای خارجی از این کشور، آغاز خواهد شد«. خلیل زاد 
همچنین نوشت:»برای مشورت به واشنگتن برخواهم گشت و به زودی 
مذاکرات از سر گرفته خواهد شللد«. به گزارش بی بی سی، گروه طالبان 
دیروز در بیانیه ای یک بار دیگر تأکید کرده که هیچ توافقی برای مذاکره 
با دولت افغانسللتان و آتش بس صورت نگرفته است. دو هفته پیش هم 
خلیل زاد از توافق طالبللان و مقامات امریکایی بر سللر خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان خبر داده بود اما طالبان این ادعا    ها را تکذیب کرد. 
از سوی دیگر، رابرت پاالدینو، سللخنگوی وزارت خارجه امریکا در پایان 
پنجمین دور از مذاکره با گروه طالبان، با ابراز رضایت از روند گفت وگوها، 
طی بیانیه ای اعام کرد:»امریکا و طالبان به پیشرفتی قابل ماحظه دست 
یافته و به این نتیجه رسیده اند که صلح مستلزم حصول توافق پیرامون چهار 
موضوع اصلی شامل مبارزه با تروریسم، خروج نیروهای خارجی، مذاکرات 
افغانی- افغانی و آتش بس جامع است«. طالبان بار    ها ورود به روند صلح را 
به خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشروط کرده است اما این درحالی 
است که سال گذشللته دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا بیش از 4هزار 
نیروی جدید به افغانستان اعزام کرد. ترامپ دو ماه پیش در طول گفت وگو    ها 
با طالبان، در سخنانی گفت که نیمی از نیروهای امریکایی را از افغانستان 
خارج می کند اما مقامات پنتاگون بر این باورنللد که خروج امریکایی    ها از 
افغانستان در برهه زمانی فعلی به صاح نیست. مقامات نظامی امریکا مدعی 
هستند که با خروج امریکایی    ها ناامنی در افغانستان تشدید خواهد شد و 

گروه های تروریستی مانند داعش در این کشور قدرت می گیرند. 
  استقبال کابل 

مقامات ارشللد افغانسللتان از نتیجه مذاکرات افغانسللتان و امریکا در 
دوحه قطر استقبال کرده اند. به گزارش بی بی سی، محمد اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان در سخنانی گفت:»آمادگی برای صلح به تازگی 
آغاز نشده و در یک روند دوام دار از سوی حکومت دنبال شده است«. غنی 
گفت که »حکومت افغانسللتان بود که خواهان همکاری جامعه جهانی 
در پیشبرد روند صلح شد و افغان     ها صلح دایمی می خواهند که مالکیت 
آن از آن مردم و دولت افغانستان باشد«. او گفت که اکنون صلح به یک 
گفتمان ملی تبدیل شده، از حاشیه به متن آمده و به زودی جرگه بزرگی 
برای مشورت مردمی در مورد صلح برگزار خواهد شد. همچنین عبداهلل 
عبداهلل، رئیس اجرایی افغانستان مستقیماً به نتایج نشست دوحه اشاره 
کرد و گفت که خبر    هایی مبنی بر تعهد طالبان به عدم حمایت از تروریسم 
و مقابله با گروه های تروریستی منتشر شده است. عبداهلل گفت:»اگر این 
واقعیت داشته باشللد که امیدواریم این گونه باشد یک قسمت مشکل 
افغانستان حل می شود زیرا گروه های تروریستی در افغانستان بین خود 
تعامل ایجاد کردند و در زمینه ای که طالبان ایجاد کرده به جنگ دامن 
می زنند، اهداف کشللورهای خود را دنبال می کنند و برای کشللورهای 

منطقه نیز نگرانی ایجاد کردند.«

امریکا  برای تحریم ایران 
نهاد جدید تأسيس کرد 

معاون وزیر خزان�ه داری امری�کا از ایجاد یک نه�اد جدید تحت 
نظارت وی با موضوع ایران خبر داد. در همین حال مش�اور سابق 
تحریم    ها در وزارت خزانه داری امریکا گفت: امریکا معافیت چین 
و هند را از خرید نفت ایران تمدی�د می کند چون از نظر اقتصادی 
و سیاس�ی صفر ک�ردن واردات نفت آنها از ایران دش�وار اس�ت. 
سللیگال مندلکر، معللاون مبارزه با تروریسللم و اطاعللات مالی وزیر 
خزانه داری امریکا سه     شللنبه در جلسلله کمیته امکانات مالی مجلس 
نمایندگان این کشللور، هدف از تشللکیل این نهاد موسللوم به »واحد 
ادغامی امور مالی ایران « را »یافتن راه های جدید برای اقدام علیه ایران 
و بازیگران تحت حمایت این کشور« دانست.  به گفته مندلکر، این نهاد 
در حکم رابطی بین آژانس های مختلف وزارت خزانه داری امریکا است 
و به جمع آوری اطاعات درخصوص فعالیت های ایران می پردازد.  این 
مقام امریکایللی در خال صحبت های خود همچنین از شللش بخش 
جدید تحت عنوان »واحدهای اثرگذاری راهبردی « خبر داد که هدف 
از تشللکیل آنها به گفته او »گللرد هم آوردن کارشناسللان بخش امور 
مالی و تروریسم برای حصول اطمینان از به کارگیری صحیح ابزار    ها و 
امتیازهای در دسترس، برای دستیابی به اهداف تاکتیکی و راهبردی 
است.« ایران، روسللیه، کره شللمالی، داعش، ارزهای مجازی و فساد و 

حقوق بشر، موضوع فعالیت هر یک از واحد های یاد شده است. 
از جمله دیگللر موضوعاتی که محور اظهارات معللاون وزیر خزانه داری 
امریکا قرار گرفت، قوانین جهانی مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
و پولشویی است.  وی با تأکید بر عدم تصویب لوایح مربوط به این قوانین 
در ایران گفت که امریکا در این رابطه به کشورهای اروپایی هشدار داده و 
ایجاد یک ساز و کار مالی ویژه برای همکاری با ایران را اقدامی خطرناک 
برشمرده است.  او در ادامه اظهار کرد که امریکا در سال گذشته میادی، 
7۰۰ مؤسسه، فرد، کشتی و هواپیما را لیست تحریم های خود قرار داده 

است و حال این رقم به 9۲7 افزایش یافته است. 
مدیر برنامه انرژی در مرکز امنیت جدید امریکا و یکی از مشاوران سابق 
تحریم    ها در وزارت خزانه داری امریکا در حاشللیه کنفرانس سراویک در 
مصاحبه با نشریه اس پی گلوبال پلتس گفت: امریکا قرار است روزانه یک 
 میلیون بشکه نفت دیگر به تولیدش اضافه کند، بنابراین یک عدم تعادل 
پیش می آید. تحریم     ها جریان نفت خام سنگین را کند می کنند و عرضه 
نفت پرمین جای آن را نخواهد گرفت. حاال امریکا باید تصمیم بگیرد که آیا 
عرضه نفت به بازار به اندازه کافی هست تا تحریم های ایران را با آن تطبیق 
دهد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، الیزابت روزنبرگ افزود:  به نظر 
من امریکا معافیت چین و هند را از خرید نفت ایران تمدید می کند چون از 
نظر اقتصادی و سیاسی صفر کردن واردات نفت آنها از ایران دشوار است. 
شرایط هند سخت است. این کشور هنوز صد    ها هزار بشکه نفت ایران را 
وارد می کند چون پاالیشگاه هایش این نفت سنگین را می خواهند. آنها 
بخشی از بشکه های ونزوئا را هم می خرند چون پاالیشگاه های شان با این 
نفت کار می کنند. برای رهبران هند سخت است که به مردم شان بگویند 

امریکا سیاست اقتصادی و خارجی آن را تنظیم می کند. 

به دنبال درخواست کمک مادورو از پکن، مسکو، تهران و هاوانا صورت گرفت

چين آماده ورود به جنگ امریکایی برق در ونزوئال

رضاحجت

وزارت خارج�ه س�وریه اظهارات س�ناتور 
امریکای�ی در خصوص بلندی ه�ای جوالن 
اش�غالی را ش�دیداً محک�وم و تأکی�د کرد 
که جوالن بخش�ی از خاک س�وریه اس�ت. 
رسانه های سللوری به نقل از یک منبع رسمی 
در وزارت خارجه سوریه سه     شنبه )۲1 اسفند( 
گفت که اظهارات »لیندسی گراهام«، سناتور 
جمهوریخللواه کنگللره امریکا نشللان دهنده 
»ذهنیت هژمونیک و ُقللللدری دولت امریکا و 
نگاهش به مسللائل منطقه « است که از دریچه 
نگاه صهیونیست     ها بوده و در راستای منافع آنها 
است. این منبع سوری گفت: »اظهارات گراهام 
نه  تنها نادیده گرفتللن واقعیت های تاریخی و 
جغرافیایی را نشان می دهد بلکه تازه     ترین دلیل 
بر این مسئله اسللت که ایاالت متحده امریکا، 
قانون بین المللی را تحقیر کرده و آن را به شکل 

آشکاری زیر پا می گذارد.«
سللناتور گراهام طللی سللفر روز دو    شللنبه به 
سللرزمین های اشللغالی فلسللطین، به همراه 
»بنیامیللن نتانیاهللو«، نخسللت وزیر رژیللم 
صهیونیستی از بلندی های جوالن اشغالی دیدن 
کرد و از تاش     هایی در کنگره امریکا با هدف به 
رسللمیت شللناختن حاکمیت رژیم تل آویو بر 

این منطقه خبر داد. وزارت خارجه سللوریه در 
اعتراض به این اقدام سللناتور امریکایی تأکید 
کرد که همه قطعنامه های سازمان ملل متحد از 
جمله قطعنامه شماره 497 )سال 1981( تحت 
بند هفتم که مورد اجماع همه اعضای شورای 
امنیت از جمله امریکا اسللت، بللر تعلق جوالن 
به سوریه و اشللغالگر بودن رژیم صهیونیستی 
تأکید دارنللد. بلندی های جوالن اشللغالی در 
جنوب غربی سوریه و بخشی از استان القنیطره 
است. رژیم صهیونیسللتی در جنگ شش روزه 
سللال 1967 منطقه جوالن را به اشللغال خود 
درآورد و در سال 198۲ این مناطق را به عنوان 
بخشی از خاک خود اعام کرد. سازمان ملل و 
شورای امنیت جوالن را بخشی از خاک سوریه 
می دانند. با این حال از زمللان پیروزی »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهللور امریللکا در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰17 تاش     هایی برای 
به رسمیت شللناختن حاکمیت رژیم اشغالگر 
قدس بر این منطقه صورت گرفته و اظهاراتی در 
این ارتباط از زبان مقام های صهیونیست و امریکا 
شنیده شده است. ترامپ چه قبل از پیروزی در 
انتخابات و چه بعد از آن، بار    ها از ضرورت حمایت 

امریکا از رژیم صهیونیستی سخن گفته است.

اعض�ای پارلم�ان انگلی�س روز سه     ش�نبه 
ب�رای دومی�ن ب�ار ب�ه ط�رح پیش�نهادی 
نخس�ت وزیر این کش�ور ب�رای خ�روج از 
اتحادیه اروپ�ا رأی منفی دادند ت�ا پرونده 
ای�ن مس�ئله قطورت�ر و پیچیده تر ش�ود. 
به گزارش مهر، اعضای پارلمللان انگلیس روز 
سه     شللنبه برای دومین بار به طرح پیشنهادی 
»ترزا می« نخست وزیر این کشور برای خروج از 

اتحادیه اروپا )برگزیت( رأی منفی دادند. 
طرح پیشنهادی ترزا می  با ۳91 رأی مخالف در 

برابر ۲4۲ رأی موافق از تصویب باز ماند. 
حال نوبت مجلس عوام انگلیس است که پس 
از بحللث و مناظره در مورد چشللم انداز خروج 
انگلیس از اتحادیه بدون »طرحی مورد توافق« 

رأی گیری کند. 
می  از شکسللت دوباره طرحش که با اختاف 
149 رأی روی داد گفللت: اکنون پارلمان باید 
برای خروج بدون طرح و برنامه از اتحادیه اروپا 
رأی گیری کند و چنانچه با آن مخالفت کند این 
بار باید برای درخواست تمدید مهلت خروج از 

این اتحادیه رأی گیری کند. 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و آنگا 
مرکل، صدراعظم آلمان پیش از این از آمادگی 

اتحادیه اروپا برای پذیرش تمدید مهلت خروج 
بریتانیا سخن گفته بودند اما اتحادیه اروپا نیز 

شروطی برای تمدید دارد. 
این در حالی است که ژان کلود یونکر، رئیس 
کمیسیون اتحادیه اروپا پیش تر تأکید کرده 
بود که به تأخیللر انداختللن برگزیت خیلی 
نمی تواند طوالنی شود چرا که پارلمان اروپا 
در ماه ژوئن امسال شاهد برگزاری انتخابات 
خواهد بود و معنا نخواهد داشت که بریتانیای 
در حال خروج از اتحادیه در چنین انتخاباتی 

حضور یابد. 
جرمی کوربین، رهبر حللزب کارگر هم بعد از 
رأی گیری سه     شنبه همین را گفت: »شاید وقت 
آن است که انتخابات سراسللری برگزار کنیم 
تا مردم تصمیم بگیرند دولت شللان دست چه 

کسی باشد.«
همچنین بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق 
انگلیللس روز چهارشللنبه در پللی رأی منفی 
پارلمان این کشللور برای دومین بللار به توافق 
برگزیت پیشنهادی از سوی ترزا می ، پیش بینی 
کرد انگلیس بعد از رسللیدن به یللک » توافق 
دقیقه نللودی « در ۲9مللارس از اتحادیه اروپا 

خارج می شود. 

سوریه  »زورگویي امریکا«  در جوالن را محکوم کردبرگزیت ترزا می  دوباره به سد پارلمان خورد

 شاهزاده ناراضی سعودی اپوزیسیون تشکیل داد
به دنبال قتل جمال خاشللقجی، روزنامه نگار منتقد سللعودی توسط 
مقامات عربستان در سال گذشللته میادی، یکی از شاهزاده های در 
تبعید سعودی یک جنبش اپوزیسیون به راه انداخته، خواستار تغییر 
رژیم در ریاض شللده و متعهد شللده از منتقدانی که از عربستان فرار 
می کنند، حمایت کند.  شاهزاده خالد بن فرحان آل سعود که یک دهه 
پیش از عربستان سعودی فرار کرده، به روزنامه ایندیپندنت گفت: من 
می خواهم شاهد یک حکومت قانونی در ریاض باشم؛ حکومتی که از 
طریق انتخابات یک نخست وزیر و کابینه در عربستان منصوب می کند 
تا با نقض حقوق بشللر رایج و بی عدالتی در عربستان مبارزه کنند. این 
شاهزاده مستقر در آلمان امیدوار است که این گروه اپوزیسیون موسوم 
به » جنبش آزادی مردم شبه جزیره عرب « برای افرادی که از عربستان 
سللعودی فرار می کنند، وکیل و مترجمان ویژه بگیرد و به آنها امکان 
دسترسی به رسللانه     ها را بدهد تا در دریافت پناهندگی در اروپا به این 

افراد کمکی کرده باشد. 


