
وزیر خارجه کشورمان    گزارش  یک
با بی�ان اینکه تهران 
دیگر وقت�ش را ب�رای گفت وگوی مس�تقیم با 
واش�نگتن هدر نخواهد داد و تنها راه گفت وگو 
برگشت دولت امریکا به برجام است، به اروپایی     ها 
هش�دار داد که باید اثرات تحریم های امریکا را 
جبران کنند. هرچند او واکنش ایران را به فراهم 
نشدن توقعاتش از اروپا ، نه خروج از برجام بلکه 
کاهش پایبندی به برخ�ی از بندهای آن خواند. 
به گزارش فارس، محمدج��واد ظریف در جریان 
گفت وگو با نشریه آلمانی اش��پیگل درباره نقش 
اروپایی     ها در پی اقدام امری��کا در خروج از توافق 
هس��ته ای با ایران گفت: »اروپایی     ها در برابر یک 
پرس��ش بنیادی قرار دارند که ب��ه قوانین روابط 
بین المل��ل مربوط می ش��ود. امری��کا می خواهد 
خواست های سیاس��ی و اقتصادی خود را به بقیه 
جهان تحمیل کند. درباره توافق هسته ای با ایران، 
قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل وجود 
دارد. ایران ب��ه آن پایبند اس��ت و امریکا علیه آن 
اقدام کرد. اکنون امریکا از همه می خواهد که قانون 
بین المللی را نقض کنند. اروپا باید تصمیم بگیرد 
چرا که در صورتی که اینچنین ش��ود، پیامدهای 
طوالنی خواهد داش��ت.« اشپیگل در ادامه درباره 
امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران از سوی 
امری��کا و نیز تهدی��د رئیس جمهور ای��ران مبنی 
بر بستن تنگه هرمز از ظریف پرس��ید که وی در 
پاسخ گفت که روحانی از ش��رایطی صحبت کرد 

که امریکایی     ها بتوانند صادرات نفت ایران را قطع 
کنند و افزود: »م��ا معتقدیم که چنین چیزی رخ 
نخواهد داد و ایران همچنان به صادرات نفت ادامه 
می دهد و اگر امریکا می خواهد مانع از فروش نفت 
ایران شود به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد که در 
این صورت شرایط کامالً متفاوتی خواهیم داشت.«  
وزیر خارجه ایران در ادامه گف��ت: »ایران از هیچ 
تنشی حمایت نمی کند. ما با حس��ن نیت درباره 
توافقی صحبت کردیم که به نفع تمامی کشورهای 
جهان از جمله امریکاس��ت. 12 گ��زارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که دو م��ورد از آنها پس از 
خروج امریکا از توافق هسته ای اعالم شده اند، نشان 
می دهند ک��ه ایران به تعهدات خ��ود پایبند بوده 
است. ما می خواهیم به این روند ادامه دهیم به این 
منظور امریکا هم باید رفتاری عادی داشته باشد و 
به مسئولیت های جهانی خود احترام بگذارد.« وی 
افزود: »اروپایی     ها و دیگ��ر طرف     هایی که توافق را 
امضا کرده اند باید اثرات تحریم های امریکا را جبران 
کنند. آنها در ماه می  یک بسته به ما پیشنهاد دادند 
که تعهدی مهم بود که اکنون باید اجرایی ش��ود. 
مهم این اس��ت که اروپا چنین کاری را برای ایران 
انجام نمی دهد بلکه برای حاکمیت خود و منافع 
درازمدت اقتصادی اش انج��ام می دهد.« ظریف 
گفت که اولویت برای ایران این اس��ت که فروش 
نفت در سطح معقولی ادامه داشته باشد و درآمد 
آن به ایران بازگردد، ضمن اینکه سرمایه گذاری و 
همکاری در سطوح مختلف مانند اقتصاد، فناوری 

و تجارت وجود داشته باشد اما معیار در این زمینه 
نفت و بانک اس��ت.  وی در واکنش به این ادعا که 
کش��ورهای اروپایی نمی توانند شرکت های شان 
را که از س��وی امریکا تهدید می شوند، به تجارت 
با ایران وادار کنند، گفت: »پرس��ش این است که 
آیا اروپا می خواهد ش��رکت های اروپایی از قوانین 
اروپا پیروی کنند یا از قوانین امریکا یا اینکه ]اروپا[ 
تحت دیکته امریکا قرار دارد. اتحادیه اروپا قوانین 
مسدودساز را در اختیار دارد. به این ترتیب می تواند 
ش��رکت     هایی را که به دلیل تحریم های امریکا از 
همکاری با ایران خودداری می کنند مجازات کند. 
اروپا گفته که توافق هس��ته ای با ایران در راستای 
منافع امنیتی اش اس��ت. بنابراین بای��د آمادگی 
داشته باش��د که برای امنیتش هزینه بپردازد که 
کار بیهوده ای نیست. اروپایی     ها باید تصمیم بگیرند 
که آی��ا آمادگی دارن��د حرف های خ��ود را عملی 
کنند.« وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: »توافق 
هسته ای با ایران یک توافق عاشقانه نیست، بلکه 
توافقی منطقی است. ایران آمادگی دارد تا زمانی 
که منافعش تأمین شود، آن را اجرا کند. این کاماًل 
پرسشی کاربردی است، نه احساسی. روابط جهانی 
بر مبنای داد و س��تد اس��ت. اگر این توافق در پی 
اقدامات امریکا و عملکرد خنثای اروپایی     ها به هم 

بخورد در این صورت ما هم اقدام می کنیم.«
   افزایش غنی سازی بدون خروج از برجام 
ظریف درب��اره ام��کان خ��روج ای��ران از برجام 
گفت: »ایران در چارچوب توافق مانند خارج از آن 

فرصت     هایی دارد و ما خود را برای چنین وضعیتی 
آماده کرده ایم. اما لزوم��اً نیازی به پایان دادن ]به 
توافق[ نیس��ت. بند 36 توافق و قطعنامه 2231 
شورای امنیت این امکان را به ما می دهد که سطح 
پایبندی را کاه��ش دهیم بدون اینک��ه از توافق 
خارج ش��ویم. « وی گفت که افزایش غنی سازی 
اورانیوم می تواند یکی از این موارد باش��د.  رئیس 
دستگاه دیپلماسی ایران درباره پیشنهاد ترامپ 
برای مذاکره مستقیم با ایران با بیان اینکه بازگشت 
ترامپ به توافق هسته ای گامی ضروری برای ایجاد 
امکان مذاکره است، افزود: »اگر مذاکره مستقیم 
در سطح ارتباط عمومی باش��د، باید توافقی را به 
دنبال داش��ته باش��د اما هم اکنون توافقی داریم 
که برای آن 12 سال مذاکره کردیم. ما ساعت     ها 
در س��طح وزرا مذاکره کردیم که در تاریخ ایران و 
امریکا بی سابقه اس��ت. اکنون ترامپ همه چیز را 
نابود می کند. چه کسی تضمین می دهد که او به 
توافق دیگر پایبند می ماند. ما بار دیگر وقت مان را 

برای مذاکره مستقیم هدر نمی دهیم.« 
   پمپئو: حامی مردم ایرانیم!

»مایک پمپئو«، وزیر امور خارج��ه امریکا در یک 
کنفرانس خبری بامداد     شنبه به وقت تهران درباره 
احتمال اینکه دولت امریکا مقام های شبکه »جامعه 
جهان��ی ارتباطات مال��ی بین بانکی « موس��وم به 
»سوئیفت « را در صورت ادامه پردازش تراکنش های 
ایران هدف تحری��م قرار دهد گف��ت: »از تصمیم 
خاصی درباره س��وئیفت مطلع نیستم.« پمپئو در 
ادامه با اش��اره به تاریخ بازگشت تحریم های نفتی 
امریکا علیه ای��ران )۴ نوامب��ر/13 آبان ماه( گفت 
گفت: »هنوز چند تصمیم درباره صدور معافیت ها-
معافیت های احتمالی- هست که ما باید بگیریم.« 
وزیر خارجه امریکا سپس درباره تعامل کشور    ها و 
شرکت     ها با ایران، پس از تاریخ ۴ نوامبر هشدار داد 
و گفت: »برای هر کسی که به فکر تعامل اقتصادی 
با ایران باشد، قواعد کامالً متفاوتی در جریان خواهد 
بود. روز مهمی خواهد بود. ش��اهد آن هستید که 
بسیاری از کش��ور    ها از همین حاال برای خروج از 
ایران و قطع تجارت با آنها قبل از ۴ نوامبر دس��ت 
به کار شده اند. آنها نه تنها جدیت تحریم     ها را درک 
کرده اند، بلکه این را دریافته اند که ]تجارت با ایران[ 
به منزله حمایت از همان کارهای مخربی است که 
آنها انجام می دهند.« پمپئو در ادامه این ادعا مدعی 
ش��د ایران اقدام به تأمین موش��ک برای حوثی     ها 
در یمن کرده اس��ت. وی همچنی��ن، بدون هیچ 
توضیحی ایران را به تالش ب��رای ترور برخی افراد 
در اروپا متهم کرد.  وزیر خارجه امریکا درباره اینکه 
آیا سیاس��ت دولت ترامپ تغییر نظام ایران است، 
گفت: »این سیاست ما نیس��ت. بولتون و من این 
را در سخنرانی های مختلف گفته ایم. این سیاست 
ما نیست.« پمپئو، به رغم این اقدامات و راه اندازی 
جنگ اقتصادی علیه ملت ایران مدعی ش��د: »ما 
بس��یار حامی مردم ایران هستیم و مدیریتی را در 

پیش گرفته ایم که آنها می خواهند.«

نشست پارلمان عراق به منظور انتخاب هیئت 
رئیسه جدید دیروز برگزار شد و در نهایت محمد 
الحلبوسی، فعال سیاسی عراقی كه از حمایت 
گروه حشدالش�عبی برخوردار است، با كسب 
۱۶9 رأی به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. با 
انتخاب رئیس پارلمان، اولین گام عراقی    ها برای 
تشكیل دولت جدید برداشته شد و می تواند به 
بالتكلیفی سیاسی در این كش�ور پایان دهد. 
نماین��دگان عراقی س��رانجام پ��س از چند هفته 
کش و قوس در نشست روز     شنبه خود رئیس پارلمان 
و معاون��ان او را انتخاب کردند. به گزارش ش��بکه 
السومریه نیوز، محمد الزینی، رئیس سنی پارلمان 
دیروز جلسه پارلمان را با حضور اکثریت نمایندگان 
آغاز کرد و هشت نماینده در آغاز جلسه خود را به 
عنوان نامزدهای ریاست پارلمان معرفی کردند اما 
به تدریج اکثر آنها از پست ریاست پارلمان انصراف 
دادند و رقابت بر سر ریاس��ت پارلمان بین محمد 
الحلبوسی، استاندار سابق االنبار و خالد العبیدی، 
وزیر دفاع سابق منحصر شد و در نهایت الحلبوسی 
به این پست نایل آمد. 298 نماینده در رأی گیری 
برای انتخاب رئیس پارلمان شرکت کرده بودند که 

الحلبوسی 169 رأی را کسب کرد و خالد العبیدی 
رقیب وی، تنها توانست 85 رأی کسب کند. انتخاب 
رئیس و نواب رئیس پارلمان عراق با حاشیه    هایی 
هم همراه بود. به گ��زارش روداو، احزاب دموکرات 
کردستان، اتحادیه میهنی و ائتالف های »الحکمه « 
و »الوطنیه« جلس��ه پارلمان ع��راق برای انتخاب 
رئیس این نهاد را تحریم کردند. نمایندگان ائتالف 
السائرون به رهبری مقتدی صدر هم برای لحظاتی 
جلسه پارلمان را ترک کردند ولی برای رأی گیری 
در جلس��ه حضور پیدا کردند. الحلبوسی در اولین 
اظهارنظر خود پ��س از انتخاب به عن��وان رئیس 
پارلمان تأکید کرد:»به کار و ت��الش زیادی برای 

مقابله با تروریسم نیاز داریم.«
  مهر تأیید حشدالشعبی 

درحالی که امریکا و عربستان سعودی تالش می کنند 
نفوذ بسیج مردمی عراق موسوم به »حشدالشعبی « 
را در عراق کاهش دهند، این تالش   ها راه به جایی 
نبرده و حشدالشعبی روز به روز بر قدرت خود در بین 
عراقی    ها می افزاید. به گزارش بغدادالیوم، انتخاب 
الحلبوسی براساس توافقی که بین فراکسیون های 
بزرگ پارلم��ان الفتح و الس��ائرون صورت گرفت، 

به صورت رأی گیری س��ری انجام ش��د. بر اساس 
توافقی که بین هادی العامری، رهبر فراکس��یون 
الفتح نزدیک به حشدالش��عبی و مقتدی صدر در 
چهار   ش��نبه گذش��ته صورت گرفت، رهبر این دو 
فراکس��یون بزرگ توافق کردند که روند انتخاب 
رؤسای سه گانه با تفاهم بین همدیگر پیش برود.  
الحلبوسی که تنها 37 سال س��ن دارد و به عنوان 
جوان   ترین رئیس پارلمان عراق به شمار می رود، در 
سومین دوره انتخابات پارلمانی در 201۴ به پارلمان 
عراق راه یاف��ت. الحلبوس��ی در 2017 به عنوان 
استاندار االنبار منصوب شد و در انتخابات اخیر بار 
دیگر به پارلمان عراق راه یافت. به گزارش المیادین، 
با انتخاب هیئت رئیسه پارلمان، عمالً از حیث قانونی 
باید رئیس جمهور برگزیده و رئیس جمهور منتخب 
از طرف پارلمان، فراکس��یون بزرگ پارلمان را که 
مهم  ترین مسئله سیاس��ی بحث برانگیز در عراق 
است، متولی معرفی نخست وزیر و تشکیل دولت 
جدید کند. از زمان س��قوط صدام حسین در سال 
2003 تاکنون، عرف سیاس��ی در عراق این گونه 
است که پست ریاس��ت پارلمان به یک شخصیت 
سنی واگذار شود و در مقابل ریاست جمهوری به 

کرد   ها و نخست وزیری به شیعیان اختصاص یابد. 
انتخاب رئیس جدید پارلمان درحالی است که در 
هفته های اخیر اعتراضات گس��ترده ای در استان 
بصره به راه افتاده است و مردم نسبت به مشکالت 
معیشتی در این استان اعتراض دارند. انتخاب رئیس 
پارلمان می تواند روند انتخاب نخست وزیر جدید 
را نیز تس��ریع کند که در ماه های گذش��ته به رغم 
تالش های فراکس��یون های مختلف عراقی، هنوز 
رهبران عراقی بر سر گزینه نخست وزیری به توافق 
نرسیده اند. پیروزی الحلبوسی در انتخابات پارلمان 
عراق که بعد از هفته    ها کشمکش میان جریان های 
سیاسی عراقی حاصل شد می تواند به این معنا باشد 
که اکنون وزن جری��ان نزدیک به هادی العامری و 
نوری مالکی در پارلمان س��نگین تر شده است. با 
حمایت ائتالف الفتح و دولت قانون از الحلبوسی، به 
نظر می رسد فرآیند تشکیل سه قوه سرعت خواهد 
گرفت و نشانه های تشکیل فراکسیون بزرگ تر با 
تعامل محور الوطنی و فتح و قانون روشن تر خواهد 
شد. در هفته های اخیر، مقامات امریکایی با مداخله 
در روند تشکیل کابینه در عراق سعی دارند گزینه 

مورد نظر خود را روی کار بیاورند.
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و احتمال توسل به اقدامات غیرمترقبه 

با گذش��ت زمان، ائت��الف مهاجم عالوه ب��ر مقاومت ه��ای خارجی با 
چالش های روزافزون داخلی مواجه می ش��ود. اعضای ای��ن ائتالف از 
راستگرایان امریکایی و اس��رائیلی به رهبری ترامپ و نتانیاهو و تازه به 
قدرت رسیده های سعودی و اماراتی به س��رکردگی محمد بن سلمان 
و محمد بن زاید تشکیل شده اس��ت. این ائتالف برنامه    ها و طرح های 
بلندپروازنه ای تدارک دیده و کوشیده بود این طرح    ها را به گونه ای به هم 
گره بزند که خروج از آن امکان پذیر نباشد اما ظاهراً بی نتیجه بوده است. 
از جمله این طرح    ها می توان به » اول امریکا«ی ترامپ ، »طرح 2030« 
محمد بن سلمان  و طرح موسوم به »معامله قرن« اشاره کرد که هرچند 
از زبان راس��تگرایان امریکایی به رهبری ترامپ بیان شده اما در اصل 
خواسته های راستگرایان صهیونیستی به رهبری نتانیاهو را مدنظر دارد و 
پوششی برای آن فراهم می کند. البته از یک منظر چشمداشت های ارضی 
عربس��تان و امارات به خاک یمن نیز که با هجوم گسترده به این کشور 

همراه است در چارچوب معامله قرن و بده و بستان های آن قرار دارد. 
اکنون همه این طرح ه��ای بلندپروازانه یا به شکس��ت انجامیده اند یا در 
بن بست گیر کرده اند و یا هیچ چشم انداز روشنی برای آنها دیده نمی شود. 
اجرای طرح » اول امری��کا«ی  ترامپ هرچند در م��واردی به طور موقت 
کاهش بیکاری را به همراه داش��ته اما اقدام مقابله به مثل رقبای امریکا 
برای بستن تعرفه روی کاالهای امریکایی هزینه های سنگینی نیز روی 
دوش تولیدکنن��دگان امریکایی گذاش��ته که آثار آن ب��ه تدریج نمایان 
می شود. به لحاظ سیاسی نیز همانطورکه کنت والتز، نظریه پرداز معروف 
روابط بین الملل نیز پیش بینی کرده بود، اتخاذ سیاست یکجانبه گرایی و 
تک قطبی از سوی دولت ترامپ و راستگرایان حاکم بر آن دنیا را علیه امریکا 
متحد کرده است . در عربستان نیز مقاومت    ها روز به روز در برابر طرح    های 
محمد بن سلمان افزایش می یابد. این مقاومت    ها و مخالفت    ها موجب شد 
محمد بن سلمان نتواند به وعده خود برای عرضه سهام آرامکو در بورس 
وال استریت یا لندن عمل کند که این هم مخالفت این کشور    ها را به همراه 
داش��ته و هم اینکه امکان اجرای طرح  بلندپروازانه 2030 یا حتی طرح 
موسوم به معامله قرن را با تردید و ابهام جدی روبه رو کرده است، چراکه 
قرار بود بخش عمده ای از هزینه اجرای این طرح    ها از محل عرضه این سهام 
تأمین شود. عالوه بر این صدای تعداد دیگری از قربانیان سیاسی محمد بن 
سلمان در روزهای اخیر بلند شده است که از جمله آنها می توان به احمد 
بن عبدالعزیز عموی محمد بن سلمان اشاره کرد که در اظهاراتی از لندن 
گفت که نباید حس��اب جنایات جنگ یمن به حساب آل سعود گذاشته 
شود. این اظهارات از لندن نه تنها شکاف در داخل آل سعود بلکه شکاف 
میان انگلیس و راستگرایان امریکایی و اسرائیلی را نیز آشکار می کند. این 
در حالی است که محافظه کاران انگلیسی با خروج از برگزیت می خواستند 
با موج ترامپیسم همراه شوند اما اکنون با تردید مواجه شده اند. از دیگر سو 
نشانه    ها حاکی از بروز اختالف میان محمد بن راشد حاکم دبی و محمد بن 
زاید ولیعهد امارات است، چراکه اتخاذ سیاست های محمد بن زاید عالوه 
بر بدنام کردن فدراسیون امارات در خصوص جنایات جنگ یمن به وجهه 
و اعتبار دبی نیز ضربه زده و جایگاه آن را تضعیف کرده است. در خصوص 
راستگرایان صهیونیستی به رهبری نتانیاهو نیز می توان گفت در صورتی که 
روند کنونی در انتخابات پیش روی کنگره همچنان به ضرر جمهوریخواهان 
و راس��تگرایان های حاکم پیش رود، چالش    هایی را نیز برای راستگرایان 

صهیونیستی در انتخابات اسفندماه ایجاد خواهد کرد. 
در مجموع اگر تحوالت با روند کنونی پیش رود فروپاشی ائتالف مهاجم 
حتمی است اما این نگرانی وجود دارد که اعضای این ائتالف با مدیریت 
راستگرایان صهیونیستی دوباره به اقدامات غیرمترقبه شاید در وسعت و 
اندازه واقعه 11سپتامبر سال 2001 امریکا برای نجات خود دست بزنند 
که این مستلزم هوشیاری جامعه جهانی و به خصوص کسانی است که 
در معرض این هجوم قرار دارند. همچنی��ن امکان دارد آنها برنامه های 
دیگری را در سایر نقاط تدارک ببینند و از رویکردهای نظامی در سوریه 

و یا مناطق دیگر استقبال کنند.

احمدکاظمزاده

تعیین رئیس پارلمان عراق با تأیید حشدالشعبی
محمد الحلبوسی با حمایت شیعیان رئیس پارلمان شد تا گام اول تشكیل دولت برداشته شود

ظريف: وقتمان را با امريکا هدر نمي دهیم
اروپا منفعل باشد غني سازي را افزایش مي دهیم

به رغم درخواس�ت مقام�ات كره ش�مالی برای 
برداشته شدن تحریم های این كشور، اما امریكا 
سیاست ادامه تحریم   ها را دنبال می كند و قصد 
تشكیل ائتالفی چند ملیتی را دارد تا كشتی های 
س�وخت رس�ان به كره ش�مالی كه تحریم های 
سازمان ملل را نقض می كنند، رصد و تعقیب كند. 
هرچند کره شمالی س��یگنال های مثبتی برای 
ازس��رگیری مذاکرات سیاس��ی با امریکا ارسال 
می کند اما به نظر می رس��د مقامات واش��نگتن 
همچنان ب��ه پیگیری سیاس��ت های قبلی خود 
علیه کره ش��مالی ادامه می دهن��د. روزنامه  وال 
استریت ژورنال روز     شنبه گزارش داد این ائتالف 

چندملیتی ش��امل اس��ترالیا، بریتانی��ا، کانادا، 
نیوزیلند، فرانس��ه، کره جنوبی و ژاپن می ش��ود. 
طبق این گزارش کش��ور   هایی که به این ائتالف 
می پیوندند قرار است که کشتی    ها و هواپیماهای 
خود را به منظور تعقیب آن دسته از کشتی های 
ناقض تحریم    ها علیه کره ش��مالی اع��زام کنند. 
در  عین  حال مقر این ائتالف قرار اس��ت کشتی 
امریکای��ی ی��و اس اس بلوریج به عن��وان یکی از 
کشتی های فرماندهی در ناوگان های دریایی هفتم 
امریکا باشد. سازمان ملل در پاسخ به آزمایشات 
موشکی و هسته ای کره شمالی تاکنون چندین 
بار تحریم علیه این کشور اعمال کرده است. این 

تحریم    ها به طور خاص فروش نفت به کره شمالی 
به همراه صادرات یکس��ری از اقالم از این کشور 
نظیر منس��وجات را ممنوع می کنند. بر اس��اس 
گزارش مذکور این ائتالف در راستای کمپین فشار 
حداکثری دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به 
پیونگ یانگ اعمال خواهد شد هرچند که از طرف 
دیگر دولت امریکا فرایند تنش زدایی با کره شمالی 
را نیز حفظ خواهد کرد. درحال��ی که رهبر کره 
ش��مالی گفته اس��ت در صورت برداشته شدن 
تدریجی تحریم ها، خلع س��الح اتمی کشورش 
را به پیش خواهد برد اما امریکا بر ادامه تحریم   ها 
اصرار دارد. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه امریکا، 

روسیه را به تالش برای متزلزل کردن تحریم های 
بین المللی علیه کره شمالی متهم کرده و تأکید 
داشت که اجرای این اقدامات برای متقاعد کردن 
پیونگ یانگ در کنار گذاشتن تسلیحات اتمی اش 
الزم و ضروری هستند. به گزارش رویترز، مایک 
پمپئو گفت:»امیدوارم کمیته تحریم های سازمان 
ملل گزارش اصلی را منتشر کند که فعالیت های 
واقعی در رابطه با تحریم    ه��ا و نقض تحریم    ها را 
نشان می دهد«. ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
قرار است روز دو   ش��نبه به درخواست واشنگتن 
جلس��ه ای را حول محور اج��رای تحریم    ها علیه 

کره شمالی برگزار کنند.

ائتالف امریکایی برای نظارت بر اجرای تحریم های کره شمالی 
  خبر

۱5  عمران خان: 
ساختار انگلیسی اداره پاکستان تغییر می کند 
نخس�ت وزیر پاكس�تان با بیان اینكه در پاكس�تان افراد ثروتمند، 
ثروتمندتر و طبقه محروم نیز محروم تر شده اند، گفت: »برای ر   هایی 
از وام های خارجی این ش�یوه ادامه پیدا نمی كند. از زمان اس�تقالل 
كشور حاكمان از س�رمایه مردم برای خوش�گذرانی استفاده كردند 
اما ای�ن وضعیت ادامه پی�دا نمی كن�د و همه چیز بای�د تغییر كند.« 
به گزارش نشریه نیشن، خان گفت:»در سال های گذشته حاکمان فقط به 
منافع خود و خانواده خودش��ان فکر کردند و این روشی بود که از استعمار 
انگلیس به ارث بردند اما این سیستم ناکارآمد حذف خواهد شد«. عمران خان 
اظهار داشت:»اگر خودمان را تغییر ندهیم خدا سرنوشت ما را تغییر نخواهد 
داد«. وی افزود:»از زمان اس��تقالل پاکس��تان نتوانستیم سیستمی را که 
انگلیسی    ها به وجود آورده بودند تغییر دهیم. آنها با سرمایه ملت خوشگذرانی 
می کردند و حاکمان ما نیز از همین ش��یوه پیروی کردن��د«. خان تأکید 
کرد:»پاکستان حدود 30 هزار میلیارد روپیه بدهی دارد و در ازای آن باید 
روزانه 6 میلیارد روپیه س��ود پرداخت کند«. وی افزود:»با ریشه کن کردن 
فساد مالی و فراهم کردن مقدمات سرمایه گذاری در پاکستان این کشور را از 
وام های خارجی نجات می دهم«. خان خطاب به مردم پاکستان گفت:»برایم 
مهم نیست عضو چه حزب سیاسی و گروهی هستید، برای ر   هایی از وام های 
خارجی کمک کنید.« وی افزود:»مشکالت اقتصادی حداقل دو سال به طول 
می انجام و برای همیشه نیست بنابراین بعد از آن مردم در رفاه خواهند بود.«

  امید غرب به ترکیه 
برای نجات تروريست      ها در ادلب

به نظر می رس�د مهم  ترین اس�تراتژی غ�رب ب�رای جلوگیری از 
عملیات آزادس�ازی ادلب تطمیع و تهیه چت�ر دیپلماتیک برای 
تركیه اس�ت تا بدی�ن طری�ق آن�كارا را از مكانیزم آس�تانه جدا 
كنند و بتوانن�د آن را در مقابل محور تهران و مس�كو قرار دهند. 
ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان در نشستی در استانبول تأکید کردند که 
حمله به ادلب عواقب خطرناکی خواهد داشت. ابراهیم کالین، سخنگوی 
ریاست جمهوری ترکیه گفت: مسئوالن ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان در 
مذاکرات روز جمعه در اس��تانبول تأکید کردند که حمله به ادلب عواقب 
خطرناکی خواهد داشت و باید به دنبال راهکار سیاسی برای حل بحران 
ادلب باشیم.  استان ادلب در شمال غربی سوریه قرار دارد و تنها استانی بود 
که به صورت کامل به دست گروه های مسلح به رهبری جبهه النصره شاخه 
سوری القاعده افتاد. نیروهای دولتی و متحدان شان پس از آزادسازی اکثر 
مناطق از جمله حلب، حمص، دیرالزور، درعا و قنیطره حاال بر ادلب متمرکز 
شده اند که آخرین پایگاه گروه های تروریستی محسوب می شود. همزمان 
با جدی شدن عملیات آزادسازی ادلب دولت  های غربی فشار رسانه ای و 
دیپلماتیک گسترده ای را بر دمش��ق و متحدانش وارد می کنند تا مانع از 
این عملیات شوند. ناظران معتقدند اگر دولت سوریه و متحدانش موفق 
شوند استان ادلب را آزاد کنند بعد داخلی جنگ سوریه پایان یافته و تنها 
مناطقی خارج از حاکمیت مرکزی می مانند که از سوی نیروهای خارجی 
اشغال شد  ه اند. امریکایی     ها در شمال شرقی و جنوب شرقی نیرو مستقر 
کرده و علناً می گویند هدف از اش��غال س��وریه مهار نفوذ ایران است. اگر 
استان ادلب آزاد شود دولت سوریه و متحدانش تالش های خود را متوجه 
نیروهای اشغالگر خارجی خواهند کرد، به همین دلیل غرب طی چند هفته 
گذشته شدید      ترین مواضع را اتخاذ کرده است.  در این میان به نظر می رسد 
یکی از مهم  ترین ابزارهای غرب برای جلوگیری از عملیات آزادسازی ادلب 
تطمیع و حمایت دیپلماتیک از آنکارا است. ایان گلدبرگ و نیکالس هارس 
از نخبگان سیاست خارجی امریکا طی یادداشتی در »فارین پالیسی « به 
واشنگتن توصیه کردند برای جلوگیری از عملیات ادلب باید روابط خود را با 
آنکارا بهبود دهد و از ظرفیت های ترکیه استفاده کند.  ترکیه به همراه ایران 
و روسیه سه ضلع مکانیسم »آستانه « را تشکیل می دهند. آخرین نشست 
در چارچوب این مکانیسم 9 روز قبل با حضور سران سه کشور در تهران 
برگزار شد. در این نشست رجب طیب اردوغان تالش زیادی کرد تا همتایان 
ایرانی و روس خود را متقاعد کند واژه »آتش بس« در متن بیانیه آورده شود 
که در نهایت موفق نشد. به نظر می رسد پس از این نشست مواضع ترکیه 
تا حدودی تغییر یافته و مقامات این کش��ور مواضع تندی علیه عملیات 
آزادسازی ادلب اتخاذ کرده اند.کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
درباره اظهارات سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه درخصوص ایجاد 
گذرگاه های انسانی برای خروج غیرنظامیان از ادلب گفت: صحبت کردن 
درباره این مسئله هنوز زود است. از سوی دیگر ارتش ترکیه تجهیزات نظامی 
جدیدی را برای نیروهای این کشور در مرز با سوریه ارسال کرد که شامل 
آتش بارهای توپخانه ای و خودروهای نظامی است. این مواضع ترکیه چیزی 
نبود که روسیه انتظار داشت به همین دلیل قرار است والدیمیر پوتین امروز 

)دوشنبه( با رجب طیب اردوغان گفت وگو کند.

   تصمیم ترکیه برای خرید اس ۴۰۰ چالش ناتو است
دبیرکل ناتو اع��الم کرد که این ائتالف از مذاک��رات برای حل تصمیم 
ترکیه به منظور خرید سیستم دفاعی هوایی اس ۴00 روسیه استقبال 
می کند. به گزارش اس��پوتنیک، ینس اس��تولتنبرگ اعالم کرد:»بله 
مش��کلی در این باره وجود دارد و اختالفات بین ناتو و ترکیه در زمینه 
خرید سامانه های اس ۴00 روسیه چالشی برای همه اعضای ناتو است. 
ما این موضوع را بار     ها ب��ا امریکا و ترکیه بحث کردی��م و باید در مورد 
سیستم های مورد استفاده در ناتو انسجام وجود داشته باشد«. دبیرکل 
ناتو افزود:»تصمیم برای خرید سامانه ضد موش��کی      اس ۴00 یک 

تصمیم ملی است اما ناتو نگران تطابق و قابلیت همکاری آن است.«
-------------------------------------------------------------
   مذاکرات چین و ونزوئال درباره همکاری استراتژیک جامع

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با استقبال از سفر نیکوالس مادورو، 
 رئیس جمهور ونزوئال به چین ب��ر حمایت از همکاری های دو کش��ور و 
ارتقای روابط دو جانبه تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا، شی 
اعالم کرد:»چین همواره روابط چین – ونزوئال را از منظر یک چشم انداز 
بلندمدت و استراتژیک می نگرد«. شی اعالم کرد:»دو کشور باید اعتماد 
دوجانبه دوستانه را تعمیق کرده و همکاری های دوجانبه منفعت زا را ارتقا 
دهند و به ارتقای توسعه مشترک پرداخته و روابط دو کشور را به نفع هر دو 
ملت گسترش دهند« رئیس جمهور چین اضافه کرد:»دو طرف باید اعتماد 

دوجانبه سیاسی را ارتقا دهند و به تبادالت سطوح عالی بپردازند.«
-------------------------------------------------------------
  دیدار مقامات امریکا و کوبا درباره حمالت صوتی به دیپلمات ها

س��خنگوی وزارت امور خارجه امریکا اعالم کرد:»مقامات امریکا و کوبا در 
واشنگتن دیدار و درباره حمالت صوتی مرموزی که دیپلمات های امریکایی 
در سفارت این کش��ور در هاوانا تجربه کردند، گفت وگو کردند « به گزارش 
اسپوتنیک، هیثر نوئرت گفت:»برخی مقامات از دولت کوبا روز پنج  شنبه در 
ساختمان وزارت امور خارجه امریکا حاضر شدند و گفت وگو     هایی بین مقامات 
وزارت امور خارجه های امریکا و کوبا از بخش های مختلف که مشغول انجام 
بررسی این حمالت صوتی مرموز هستند صورت گرفت«. وی افزود:»دولت 
امریکا هنوز نمی داند علت این حمالت صوتی مرموز چه بوده و چه کسی 
مسئول آن است، اما تحقیقات در خصوص این مسئله همچنان ادامه دارد.«
-------------------------------------------------------------

  بلژیک دفتر مبارزه با حمالت سایبری راه اندازی می کند
سرویس امنیتی و اطالعاتی وزارت دفاع بلژیک دفتر ویژه ای را برای نظارت 
بر حمالت سایبری چین و روسیه تأسیس      می کند. به گزارش اسپوتنیک، 
براساس گزارش جلسه کمیته دفاعی پارلمان بلژیک، بروکسل براساس 
طرح جدید به دنبال جذب نیروهای غیرنظامی و متخصصان نظامی برای 
تقویت امنیت سایبری است. روسیه بار     ها متهم به انجام حمالت سایبری 
علیه بلژیک شده است. این در حالی است که مسکو با رد این اتهامات اعالم 
کرده است که این اتهامات » بی پایه و اساس « است. دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین اعالم کرد:غرب حتی مدرکی برای اثبات ادعاهایش 

ندارد. این اتهامات بی پایه و اساس بوده و کامالً ساختگی است. 
-------------------------------------------------------------

  حزب کارگر هم علیه توافق برگزیت ترزا می  رأی می دهد
قانونگذار ارشد حزب کارگر انگلیس از تمایل این حزب اپوزیسیون به 
مخالفت با هرگونه توافق برگزیت مدنظر ترزا می  خبر داد و تأکید کرد، 
عدم خروج ماندگار از اتحادیه اروپا نخس��ت وزیر را مجبور خواهد کرد 
تا پیش از کریسمس از مقامش کناره گیری کند. امیلی تورنبری، وزیر 
خارجه دولت سایه بریتانیا به نشریه فایننشال تایمز گفت:»قرار نیست 

تحت حکمرانی ترزا می به توافق کارآمدی برسیم«.

 تايمز: روزهای محمد بن سلمان 
به شمارش افتاده است 

یک رسانه انگلیسی در مقاله ای نوشت كه امیدهای بسته شده به 
طرح محمد بن سلمان به عنوان یک اصالح گر به جایی نرسیده و 

روزهای او به شمارش افتاده است. 
در شرایطی که کش��ورهای غربی از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
به عنوان منجی عربس��تان یاد می کردند اما هنوز یک سال از اصالحات 
بن سلمان نگذشته اس��ت که برخی منابع از شکست    این سیاست های 
اقتصادی س��خن می گویند. روزنامه  تایمز انگلیس روز     ش��نبه با انتشار 
مقاله ای به قلم مایکل برلی، با عنوان » روزهای ش��اهزاده جوان سعودی 
به شمارش افتاده اس��ت«، نوشت:»امیدهای بسته ش��ده به محمد بن 
سلمان به عنوان اصالح گر و مداواکننده زخم های منطقه به جایی نرسیده 
است«. برلی در این مقاله آورده است:»ابتدا جنجال رسانه ای درباره صرف 
میلیون    ها دالر برای ش��رکت های روابط عمومی و گروه های البی جهت 
تبلیغ س��فر دوره ای محمد بن سلمان به کش��ورهای مختلف در مارس 
به وجود آمد؛ محمد بن س��لمانی که به رغم اینکه سنش حدود 32 سال 
است به عنوان قوی    ترین مرد عربستان دیده می شود«. وی گفت:»بعد از 
گذشت شش ماه به نظر می رسد احتمال ارتقای وی بسیار کم باشد حتی 
پدرش ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان کم کم دارد به محمد 
بن سلمان و طرح هایش شک می کند«. در این مقاله آمده است:»اقدامات 
بن سلمان به سیاست خارجی عربستان آسیب زده است. جنگ در یمن 
باتالقی است که ولیعهد آن را ساخته است. براساس آمار مؤسسه بروکینگز 
در امریکا جنگ در یمن 5 تا 6 میلیارد دالر در ماه هزینه دارد و حدود 10 
هزار تن در جنگ یمن کشته شده اند. 8/5 میلیون نفر نیز با خطر گرسنگی 
مواجهند«. از س��وی دیگر گزارش   هایی درباره نق��ش امریکایی   ها در به 
قدرت رساندن بن سلمان منتشر شده است. روزنامه واشنگتن اگزمینر، 
دیروز در گزارشی با استناد به کتاب افشاگرانه اخیر باب وودوارد از نقش 
جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور امریکا در روند به قدرت رساندن محمد 
بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان پرده برداشت. وودوارد دالیلی را که 
کوشنر در زمینه ارتقای بن سلمان مطرح کرده بود ذکر نکرده، اما درک 
هاروی، مدیر حوزه خاورمیانه ای امریکا می گوید:» روابط مستحکمی که 
از سال های گذشته در خاورمیانه وجود داشته از جمله روابط بن سلمان 
با مقامات اسرائیلی، او را بر آن داشته تا با آنها هم عقیده شود که محمد بن 
سلمان در آینده نقش محوری خواهد داشت«. به نوشته وودوارد، اولین 
سفر خارجی دونالد ترامپ به عربستان و سپس اسرائیل هم بنابر درخواست 

کوشنر انجام شده است تا دو طرف ضدایرانی را به هم نزدیک کنند.
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