
در ادامه سیاس�ت های واش�نگتن در حمایت 
از رژی�م صهیونیس�تی، وزی�ر ام�ور خارجه 
امری�کا در تغیی�ر موضع�ی آش�کار اع�ام 
ک�رد ک�ه شهرک س�ازی  صهیونیس�ت     ها 

ناقض قوانی�ن جهانی محس�وب نمی ش�ود. 
دولت امری��کا که پیش ت��ر »بیت المقدس « را به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی به رسمیت 
ش��ناخته و دفات��ر دیپلماتیک فلس��طین را در 
واش��نگتن تعطیل کرده بود، از سیاست اعالنی 
خود درباره شهرک سازی های رژیم صهیونیستی 
هم عدول کرد. مایک پمپئو روز دو    شنبه در جریان 
یک کنفرانس خبری گفت که دولت امریکا این 
شهرک سازی     ها را »به خودی خود « نقض قوانین 
بین المللی نمی داند. وی اف��زود: »موضع نهایی 
در قبال کران��ه باختری بای��د از طریق مذاکرات 
اس��رائیلی و فلسطینی مشخص ش��ود.«  پمپئو 
همچنین تصریح کرد که آنچه امریکا انجام داده 
تنها بازنگ��ری در بحثی قانونی و حقوقی اس��ت. 
واشنگتن قصد ارسال هیچ پیامی در مورد موضوع 
شهرک س��ازی     ها ندارد و تأکید کرد: »اس��رائیل 
همواره بر قانونی و مشروع بودن شهرک سازی     ها 
تأکید کرده و ما تشویق می کنیم مسئله فلسطین 

از طریق مذاکرات حل و فصل شود.«
وزیر امور خارج��ه امریکا به این نکته هم اش��اره 
کرد ک��ه در س��ال ۱۹۷۸ دولت )جیم��ی کارتر، 
رئیس جمهور وقت امریکا( به این نتیجه رس��ید 
که احداث شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری 
مغایرتی ب��ا قانون بین المل��ل ندارد و بع��د از آن 
دولت های دیگر با تصمیم کارتر مخالفت کردند. او 
گفت: »اینکه دیگر شهرک سازی     ها برخالف قانون 
بین المللی نیست گامی مبتنی بر واقعیت ها، تاریخ 
و شرایط است. برخالف قانون بین الملل دانستن 
احداث شهرک های اسرائیلی چیزی را حل نکرده 
و هیچ پیشرفتی در مس��ئله صلح رقم نزده است.  
پیش از این خبرگزاری آسوش��یتدپرس گزارش 

کرده بود که پمپئو قصد دارد سند حقوقی وزارت 
خارجه امریکا مربوط به سال ۱۹۷۸ در این باره را 
لغو کند. این سند شهرک سازی     ها در اراضی اشغالی 
فلسطین را مغایر با قوانین بین المللی می داند.  این 
در حالی است که موضع سازمان ملل و اتحادیه  اروپا 
درباره شهرک سازی تغییری نکرده است. »روپرت 
کالویل« سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل 
دیروز در کنفرانس��ی خبری در ژنو گفت: »تغییر 
موضع سیاسی یک دولت )امریکا(، نه تغییری در 
قوانین فعلی بین المللی و نه تغییری در برداشت 
دیوان بین المللی و ش��ورای امنیت سازمان ملل 
ایجاد نخواهد کرد.« »فدریکا موگرینی « مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بامداد سه     شنبه با 
صدور بیانیه ای ضمن تأکید بر اینکه موضع اتحادیه 
اروپا در این باره تغییری نک��رده و چنین اقدامی 
راه��کار دو دولتی را از بین  می ب��رد، گفت: »تمام 
فعالیت های شهرک سازی طبق قوانین بین المللی، 
غیرقانونی هستند.«  عفو بین الملل نیز در بیانیه ای 
اعالم کرد که اقدام امریکا نقض قوانین بین المللی 
است. همچنین»جرمی کوربین« رهبر حزب کارگر 
با اعالم اینکه شهرک سازی مانعی برای صلح است، 
در پیامی توئیتری نوشت: »من از قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل مبنی بر اینکه شهرک سازی 
در کرانه باختری » نقض آشکار قوانین بین الملل « 

است، حمایت می کنم.«
»برنی سندرز « نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا در این باره گفت: »ش��هرک های اسرائیل 
غیرقانونی هس��تند. ترامپ بار دیگر برای اجرای 

قواعد افراطی خود واشنگتن را به انزوا کشید.«
»الیزاب��ت وارن« نام��زد دموک��رات انتخاب��ات 
ریاست جمهوری امریکا  هم قول داد که تصمیم 
دولت ترامپ را درباره شهرک س��ازی     ها در کرانه 
باختری لغو کند. وزارت خارجه روسیه اعالم کرد: 
»موضع ما درباره شهرک سازی اسرائیل در اراضی 
فلسطین تغییری نکرده است و ما آن را غیرقانونی 

می دانیم.« »مول��ود چاووش اوغل��و« وزیر امور 
خارجه ترکیه در واکنش به اظهارات پمپئو تأکید 
کرد که چنین اظهاراتی از نظر قوانین بین المللی 

هیچ گونه صالحیتی ندارد. 
  واکنش گسترده انتقادی در جهان عرب

مجلس ملی فلسطین، روز سه     شنبه در بیانیه ای،  
خواس��تار پیگی��ری ش��کایت قبلی تش��کیالت 
خودگردان فلس��طین ک��ه در ارتباط ب��ا انتقال 
س��فارت امری��کا به قدس مطرح ش��ده ب��ود، به 
دادگاه بین المللی الهه شد و در این بیانیه، اقدام 
امریکا را تجاوزی جدید به قانون و قطعنامه های 
قانونی بین المللی دانست. »ایمن الصفدی « وزیر 
خارجه اردن اعالم کرد که شهرک سازی اسرائیل 
در اراضی فلس��طین نقض قوانی��ن بین المللی و 
قطعنامه های ش��ورای امنیت اس��ت و این اقدام 
امریکا راهکار تشکیل دو کش��ور و فرصت تحقق 
صلح فراگی��ر را از بین می ب��رد. »احمد حافظ« 
سخنگوی وزارت خارجه مصر نیز تأکید کرد که 
قاهره ب��ه قطعنامه های ش��ورای امنیت و قوانین 
بین المللی درباره شهرک سازی اسرائیل در اراضی 
فلسطین پایبند است و آن را غیرقانونی می داند. 
»نبیل ابوردینه « سخنگوی تشکیالت خودگردان 
فلسطین گفت: »این اقدام امریکا باطل است و ما 
آن را محکوم می کنیم. چنین کاری کامالً با قوانین 
بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت مغایرت 
دارد.« با این حال همانطور ک��ه انتظار می رفت، 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در گفت وگوی تلفنی با ترامپ، از تصمیم این کشور 

درباره شهرک سازی استقبال کرد. 
   امری�کا ب�رای جلوگیری از فروپاش�ی 

اسرائیل این اقدام را انجام داده است
»سیدرضا صدرالحسینی« تحلیلگر مسائل غرب 
آسیا در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره آینده 
معامله قرن و آینده نتانیاهو در انتخابات پیش رو 
گفت: »معامله قرن با بن بست های جدی از جمله 

عدم قبول فلسطینی     ها و اعتراض کشورهای اردن 
و مصر روبه رو شده اس��ت. از طرفی به دلیل عدم 
ش��فافیت ابعاد مختلف در موضوع معامله قرن، 
هیچ اقدامی به جز اقدامات تبلیغی صورت نگرفت. 
ش��رایط فعلی رژیم صهیونیستی بسیار شکننده 
است و امریکا برای جلوگیری از فروپاشی اسرائیل 
این اق��دام را انج��ام داده تا بتواند این احس��اس 
شکس��تی که در دولت نتانیاهو به وجود آمده را 
جبران کند.« این کارش��ناس مسائل غرب آسیا 
ادامه داد: »این اقدام برای این است که وضعیت 
داخلی دولت رژیم صهیونیستی کمی تغییر کند 
و نابس��امانی دولت کنونی نتانیاه��و تا حدودی 
ترمیم شود. البته به نظر می رسد این اقدام با البی 
صهیونیست     ها همراه بوده تا وضعیت نتانیاهو به 
سقوط همه جانبه او ختم نشود و به تبع آن روابط 
ترامپ و نتانیاهو که مدتی ش��کراب بوده، ترمیم 
شود.« »سیدهادی سید افقهی« دیگر کارشناس 
مسائل غرب آسیا گفت: »تاکنون امریکا چندین 
گام را برای عملیاتی کردن معامله قرن برداشته 
اس��ت که از جمله آن می توان به انتقال سفارت 
امریکا از »تل آویو « به »بیت المقدس«، به رسمیت 
شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت یکپارچه 
و ابدی رژیم صهیونیستی، قطع کمک های مالی 
امریکا که از طریق س��ازمان ملل به فلسطینی     ها 
می رسید و...  اش��اره کرد. این تصمیم جدید نیز 
گام دیگ��ری برای تحق��ق این امر اس��ت.« وی 
درب��اره تأثیر ای��ن تصمیم بر موقعی��ت نتانیاهو 
در انتخابات و تش��کیل کابینه گفت:» تصور من 
این است که وضعیت نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی خوب نیس��ت، به ط��وری که در 
انتخابات اخیر شکس��ت مفتضحان��ه ای خورد و 
حتی موفق به تش��کیل یک کابینه ائتالفی نشد. 
شاید با کمک     هایی که امریکا به او می کند بتواند 
در انتخابات زودهنگام آینده کرسی های بیشتری 

را به دست بیاورد.«
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تیر خالص امریکا به سیاست دو دولتی در فلسطین
کاخ سفید: شهرک سازی اسرائیل نقض قوانین بین المللی نیست

  گزارش  2

شفافیتدرحمایتواشنگتنازتلآویو
سخنان اخیر مایک پمپئو در مقر وزارت خارجه امریکا دولت خودگران 
فلسطینی و برخی از کشورهای عربی را به جنب و جوش انداخته است. 
ریاض منصور، نماینده دائم دولت خودگردان در س��ازمان ملل، س��ه 
نامه اعتراضی به دبیرکل سازمان ملل، ریاست شورای امنیت و رئیس 
مجمع عمومی فرستاده و به واس��طه نماینده کویت در شورای امنیت 
هم قرار اس��ت موضع پمپئو و ب��ه عبارتی، موضع امری��کا در خصوص 
شهرک سازی های اسرائیل در این شورا مورد بحث قرار بگیرد. در مقابل، 
اسرائیل از امریکا استقبال کرده و نماینده آن در سازمان ملل، دنی دانون، 
مدعی شده که موضع گیری پمپئو یک »اصالح اشتباهی تاریخی« است. 
به این ترتیب، سخنان پمپئو در مورد شهرک سازی های اسرائیل در کرانه 
باختری باعث شده این موضوع مناقشه برانگیز به جلسه شورای امنیت 
برسد اما جدای از نتیجه ای که در این جلس��ه شورای امنیت به دست 

می آید، باید دید چرا پمپئو چنین موضع گیری کرده است. 
اصل حرف پمپئو این است که شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری 
دیگر از نظر امریکا برخالف قانون بین الملل نیست. در وهله نخست، چنین 
به نظر می رسد که این موضع گیری برخالف دولت های قبلی امریکا است 
و دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، همانن��د موضع گیری های دیگر 
خود مثل انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس یا به رسمیت 
شناختن الحاق بلندی های جوالن به اس��رائیل، موضع امریکا در قبال 
شهرک سازی     ها را هم تغییر داده است. دست کم باید گفت که این تحلیل 
در مورد موضع گیری دولت باراک اوباما، رئیس جمهور پیش��ین امریکا، 
در قبال شهرک سازی درست اس��ت و آن دولت اقدام رژیم اسرائیل در 
این خصوص را برخالف قانون بین الملل می دانس��ت اما همان طور که 
پمپئو اشاره کرده، موضع گیری اساس��ی دولت های امریکا بر این بوده 
که اقدام رژیم صهیونیس��تی را طبق قانون بین الملل می دانستند. او به 
نتیجه گیری دولت جیمی کارتر در سال ۱۹۷۸ استناد کرده، آن دولت 
احداث شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری را مغایر قانون بین الملل 
نمی دانس��ت. بنابراین، موضع دولت ترامپ بر ادامه سیاستی است که 
دولت های پیشین امریکا هم داشتند اما حاضر نمی شدند علناً از آن حرفی 
بزنند و تنها کاری که وزیر خارجه این دولت انجام داده شفاف سازی در این 

زمینه است و موضع همیشگی امریکا را بر زبان آورده است. 
در این میان، نباید به بده و بستان های شخصی ترامپ و بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اس��رائیل، بی توجه بود. ترامپ از زمانی که به قدرت رسیده 
رابطه نزدیکی با نتانیاهو برقرار کرده و در مواقع مختلف سعی داشته به هر 
صورتی که شده از او حمایت کند. نتانیاهو نیز از این حمایت های بی دریغ 
ترامپ طی دو دوره انتخابات اخیر استفاده کرده، هرچند که فایده  چندانی 
برای او نداشته و باعث نشده مثل قبل اکثریت کرسی های کنست )پارلمان 
رژیم صهیونیستی( را به دس��ت بیاورد. از سوی دیگر، ترامپ نیم نگاهی 
به جناح های یهودی در داخ��ل امریکا دارد و مجم��وع اقدامات او برای 
حمایت از رژیم صهیونیستی را می توان از این زاویه دید که او برای مقابله 
با مخالفانش به خصوص در جریان اخیر استیضاح، چنین امتیازاتی را به 
یهودیان می دهد. در هر صورت، امریکا در جلسه شورای امنیت باید در 
مقابل دیگر اعضای این شورا پاسخگوی موضع گیری ترامپ باشد و توضیح 
دهد که چرا شهرک س��ازی     ها را خالف قانون بین الملل نمی داند. روشن 
است که نتیجه این جلسه نمی تواند دستاوردی برای دولت خودگردان 
فلسطینی داشته باشد، چرا که با توجه به حق وتوی امریکا، صحبتی از 
صدور قطعنامه در میان نیست. عالوه بر این، بعید است که شرکای اروپایی 
امریکا حتی حاضر باشند بیانیه ای را برای انتقاد از دولت امریکا امضا کنند 
در حالی که اتحادیه اروپا موضع پمپئو را محکوم کرده باشد. تنها نتیجه ای 
که از این جلسه به دست می آید شفافیت بیشتر نسبت به موضع همیشگی 
امریکا برای حمایت از اسرائیل است که حاال با ترامپ آشکار شده و دیگر 

خبری از پرده پوشی دولت های قبلی امریکا نیست. 

عون:متخصصانومعترضان
دولتلبنانرامیسازند

رئیس جمهور لبنان تأکید کرد که دولت آینده، سیاسی و متشکل 
از متخصص�ان و وزرای تکنوکرات و نمایندگان معترضان اس�ت. 
درحالی که جریان های سیاسی لبنان بر سر نخست وزیر جدید به توافق 
نرسیده اند و بحران سیاسی بر این کشور سایه افکنده است، میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان از حضور طیف های مختلف در ترکیب دولت آتی خبر 
داده است. میشل عون روز سه     شنبه در دیدار با یان کوبیچ، هماهنگ کننده 
ویژه سازمان ملل در لبنان تأکید کرد که به تالش     ها و تماس هایش برای 
تشکیل دولت جدید با آرایش سیاسی الزم مرکب از تشکل های سیاسی 
مختلف کشور و وزرای تکنوکرات صاحب تخصص و شایستگی و شهرت 
نیک و نیز نمایندگان جنبش مردمی ادامه خواهد داد. به گزارش پایگاه 
النشره، عون تأکید کرد که به محض پایان رایزنی هایش با رهبران سیاسی 
مرتبط با تشکیل دولت که با هدف رفع موانع موجود در این مسیر و تسهیل 
روند مأموریت نخست وزیر مکلف برای جلوگیری از ایجاد خأل حکومتی در 
کشور صورت می گیرد، زمانی را برای انجام رایزنی های پارلمانی مشخص 
خواهد کرد. وی در این دیدار تأکید کرد که اوضاع اقتصادی و مالی تحت 
کنترل است و به تدریج مشکالت آنها حل می شود و آخرین وضعیت موجود 
در این زمینه، ازسر گیری فعالیت بانک     ها با هماهنگی بانک مرکزی لبنان 
پس از تأمین امنیت الزم برای کارکنان آنهاست. رئیس جمهور لبنان در 
زمینه دیگری نیز تأکید کرد:»این کشور به اجرای قطعنامه شماره ۱۷۰۱ 
سازمان ملل با همکاری نیروهای بین المللی به منظور اجرای کامل آن 
به رغم تخلفات مستمر اسرائیل و نیز ادعاهای این رژیم نسبت به پرتاب 

موشک به سمت سرزمین های اشغالی پایبند است«.

تبادلموشکمیانسوریهواسرائیل
خبرگزاری رسمی سوریه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در نزدیکی 
فرودگاه دمش�ق خبر داد. پیش از آن ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی 
مدعی ش�ده بود چهار فروند موش�کی را که از س�وریه به سمت مواضع 
ارتش اسرائیل در فلسطین اشغالی شلیک شده بود رهگیری کرده است. 
به گزارش فارس، تلویزیون رس��می س��وریه و خبرگزاری سانا صبح 
سه      شنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در نزدیکی فرودگاه 
دمش��ق خبر داده اما به جزئیات آن اش��اره ای نکردن��د.  خبرگزاری 
اسپوتنیک روسیه به نقل از منابع خود نوش��ت که تعدادی موشک از 
سمت جوالن اشغالی به سمت پایگاه های نظامی جنوب دمشق شلیک 
شد که پدافند هوایی سوریه توانست بیشتر موشک      ها را بر فراز آسمان 
منهدم کن��د.  همچنین منابع امنیتی س��وریه به اس��پوتنیک گفتند 
که جنگنده های اس��رائیلی تالش داش��تند یکی از پایگاه های نظامی 
در جنوب س��وریه را با موش��ک  های هوا به زمین هدف قرار دهند که 
پدافند هوایی ارتش سوریه توانست بیش��تر آنها را در نزدیکی استان 
»قنیطره « منهدم کند.  از س��وی دیگر به نوش��ته خبرگزاری رویترز، 
ارتش صهیونیستی نیز در بیانیه ای از به صدا در آمدن آژیرهای خطر 
در منطقه »جوالن اش��غالی« خبر داد. سخنگوی ارتش صهیونیستی 
مدعی شد که سامانه »گنبد آهنین« توانس��ته چهار موشک را که از 
سمت سوریه شلیک شده بود بر فراز شهرک های صهیونیست نشین در 
شمال فلسطین اشغالی هدف گیری و ساقط کند.  رسانه های اسرائیلی 
نیز نوشتند که آژیر خطر در شهرک های منطقه جوالن و الجلیل  به صدا 
درآمد و اهالی این شهرک      ها نیز گفته اند که صدای انفجارهای متعدد را 

همراه با به صدا در آمدن آژیر خطر شنیده اند.
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  صورتحساب 5 میلیاردی مذاکرات سئول-واشنگتن را متوقف کرد
صورتحس��اب 5 میلیاردی امریکا برای تأمین هزینه های حضورش در 
کره جنوبی، مذاکرات بین دو طرف را متوقف کرده است. وزارت خارجه 
کره جنوبی گفته که مذاکرات برای تقبل هزینه های دفاعی حضور نیروهای 
امریکایی در پ��ی انتقاد    ها و اعتراضات مردمی به درخواس��ت 5 میلیارد 
دالری امریکا متوقف شده است. به گزارش رویترز، این توقف یک شکست 

بی سابقه و شدید در ائتالف ۶۶ساله ایاالت متحده و کره جنوبی است. 
----------------------------------------------------
  اردوغان به ترامپ: اف ۳5 ندهید، از جای دیگر تأمین می کنیم

رجب طیب اردوغان گفته که در جریان گفت وگوهای اخیر در واش��نگتن 
به دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا گفته ترکیه از خرید س��امانه های 
دفاع موشکی اس4۰۰ روسیه عقب نشینی نخواهد کرد. اردوغان افزود به 
ترامپ گفته که اگر ایاالت متحده امریکا » موضع سازش ناپذیر « خود درباره 
جنگنده های اف 35 را دنبال کند، ترکیه به دنبال جایگزین هایی برای رفع 
نیازهای دفاعی میان مدت خودش خواهد بود. به نوشته خبرگزاری تی آر تی، 
او گفت که ترکیه بار دیگر خواستار خرید جنگنده اف35 شده است و آنکارا 
در ساخت این نوع جنگنده شریک است و توانسته با امریکا بر سر حل ریشه ای 

پرونده خرید سامانه پدافند هوایی اس4۰۰ از روسیه به توافق برسد. 
----------------------------------------------------
  ریاض از پهپادهای یمنی به امریکا، انگلیس و فرانسه متوسل شد

ریاض برای نجات از حمالت پهپادی موفق و متوالی یمنی ها، از هم پیمانان 
غربی  خود درخواست کمک کرد. پایگاه خبری شبکه »المسیره« یمن به 
نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، از تقالی این کشور برای ر    هایی 
از ناکامی هایش در قبال عملیات های پهپادی خبر داد و نوشت که فرماندهان 
نیروهای هوایی در امریکا، بریتانیا و فرانسه، اخیراً امکانات و تکنولوژی های 
جدید را به منظور حمایت از عربستان سعودی در قبال خطر عملیا ت های 
پهپادی بررسی کردند. »ترکی بن بندر بن عبدالعزیز « فرمانده نیروی هوایی 
این کشور که در رأس یک هیئت برای شرکت در نمایشگاه هوایی 2۰۱۹ 
به امارات رفته در پوشش و حاشیه این سفر، با »دیوید گولدفین « رئیس 
ستاد مشترک نیروی هوایی امریکا و »فلیپ الونیه« فرمانده نیروهای هوایی 
فرانسه دیدار    هایی انجام داد و در این نشست     ها به بررسی آنچه که تهدیدات 

علیه منطقه خلیج ]فارس[ خوانده می شود، پرداخت. 
----------------------------------------------------

   شاهدخت منتقد سعودی مفقود شد
بسمه بنت سعود بن عبدالعزیز آل سعود، شاهدخت برجسته و منتقد سعودی 
پس از آنکه نتوانست مجوز خروج اضطراری از عربستان را برای درمان پزشکی 
دریافت کند، در انظار عمومی دیده نشده است و حاال نزدیکان او به دنبال 
پاسخ     هایی در خصوص دستگیری احتمالی اش هستند. گفته می شود که او 
احتماالً در ریاض در حبس خانگی به سر می برد. یک منبع آگاه نزدیک به این 
شاهدخت که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری دویچه وله گفت، اگرچه 
خانواده او با خاندان سلطنتی در ارتباط بوده اند اما این شاهدخت نتوانسته به 

طور علنی صحبت کند زیرا ارتباطاتش تحت نظارت قرار دارند.

مهلت45روزهگروههایسیاسیعراق
بهاصالحاتعبدالمهدی

وضعیت فوق العاده لغو شد
12 گروه سیاس�ی عراق یک توافق امضا کردند و به نخس�ت وزیر 
45 روز مهلت دادند اصاحات مطلوب معترضان را اعمال کند، در 
غیر این صورت برکنار خواهد شد. به فاصله یک روز از این توافق، 
وزارت کشور عراق از پایان حالت فوق العاده کامل در عراق خبر داد. 
گروه های سیاسی مهم عراق شامگاه دو    شنبه توافقی را امضا کردند که در آن 
بر » اصالح قانون انتخابات برای ایجاد فرصت های یکسان به منظور راهیابی 
نامزدهای مستقل« ، » تشکیل کمیس��اریای انتخابات جدید« و »اصالح 
گسترده در کابینه به دور از هرگونه سهم خواهی« تأکید شده است. این 
۱2گروه به عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس 
پارلمان عراق 45 روز فرصت داده اند اصالحات ذکر شده را اجرا کنند در غیر 
این صورت، رهبران سیاسی متعهد شده اند از طریق فراکسیو ن های خود در 
پارلمان، تصمیمات قانونی الزم و جایگزین را برای پاسخگویی به مطالبات 
مردمی گرفته و درباره دولت رأی اعتماد گرفته یا اینکه انتخابات زودهنگام 
برگزار کنند. این جلس��ه به دع��وت عمار حکیم، رهب��ر جریان حکمت 
)اپوزیسیون( در منزل حکیم و بدون حضور اعضای لیست سائرون به رهبری 
مقتدی صدر برگزار شده ولی اغلب جریان های سیاسی شرکت کننده در 
دولت و پارلمان عراق از جمله ائتالف »الفتح« به ریاست هادی العامری  و 

ائتالف »دوله القانون « به ریاست نوری المالکی  در آن حضور داشته اند. 
در این بین، ائتالف النصر به ریاست حیدر العبادی، این توافق را امضا کرده 
ولی گفته که آن را مشروط به برکناری دولت عراق و انتخابات زودهنگام 
امضا کرده است. او دیروز در توئیتر نوشت:» در تاریخ ۱۸نوامبر توافقی 
را به شرط تشکیل دولت جدید امضا کردیم و ما به استیضاح و برکناری 
دولت فعلی و تشکیل دولت جدید برای برگزاری انتخابات زودهنگام با 
یک قانون انتخابات منصف و کمیساریای عالی انتخابات بی طرف اصرار 
داریم.«  العبادی افزود: »ما حامی حقوق مردم و پاکی حکومت هستیم.« 
امضاکنندگان این تواف��ق، از دولت و طرف های امنیتی خواس��تند که 
طرف های مس��ئول در رب��ودن تظاهرات کنندگان را مش��خص و برای 
شناسایی عامالن تیراندازی و کشتار تظاهرات کنندگان و هدف قرار دادن 
رسانه ها تالش کنند. بر اساس این سند، دولت موظف است وعده های 
خود در زمینه اصالحات توسعه ای و خدماتی،  ایجاد فرصت های شغلی 
و اعالم گام های عملی آن را اجرایی کند و نهایتا 45 روز فرصت خواهد 
داش��ت. دیگر توافقات منزل حکیم، لزوم توجه فرمان��ده کل نیروهای 
مسلح عراق و نیروهای امنیتی به حفظ جان شهروندان، زیرساخت ها، 
نظام سیاسی دموکراتیک این کشور و تقویت اصل چرخش مسالمت آمیز 
قدرت از طریق سازوکار قانون اساسی بود که همه بر آنها توافق داشتند. 

   لغو وضع فوق العاده 
»عادل عبدالمهدی « نخس��ت وزیر عراق به توافق این ۱2 گروه واکنش 
مس��تقیم نش��ان نداده ولی »س��عد الحدثی « س��خنگوی رسمی دفتر 
نخست وزیری عراق روز سه     شنبه اعالم کرد عبدالمهدی اصالحات وزارتی 
را تقدیم پارلمان خواهد کرد. وزارت کشور عراق روز سه     شنبه )۱۹ نوامبر( 
خبر داد که »یاسین الیاسری«، وزیر کشور عراق، طی دستوری پایان حالت 
فوق العاده کامل در عراق و عادی شدن س��اعت کاری همه ادارات وزارت 
کش��ور را اعالم کرده اس��ت. در این بیانیه آمده که این دستور پس از آن 
صادر شد که کارکنان این وزارتخانه تالش های بسیاری برای ارائه خدمات 
امنیتی و خدماتی انجام داده اند. روز دو    شنبه هم جزئیاتی از پیش نویس 
قانون انتخابات اصالحی که دولت آن را به پارلمان تحویل داده، منتش��ر 
شد و گروه های سیاسی امیدوارند که با اصالح پروسه انتخابات، بسیاری 
از مشکالتی که اعتراض مردم را به همراه داشته، رفع شود. حدثی گفت: 
»عبدالمهدی در پاسخ به درخواست خدماتی و معیشتی تظاهرات کنندگان، 
فهرستی از برخی وزرای خدماتی و اقتصادی مرتبط با پرونده اصالحات را 
ارائه خواهد کرد«. او در ادامه افزود: »برخی کاندیدا    ها انتخاب شده اند و روند 
انتخاب برخی دیگر نیز بر اساس مشخصه های حرفه ای آنان و اطمینان 
نخست وزیر از توانایی     ها و امکانات کاندیداهای جدید برای تصدی پست 
وزارت به دور از دخالت     ها و تأثیرگذاری تشکل های سیاسی و نامزدهای 
آنان ادامه دارد.«  وزارت برق عراق در چارچوب بسته اصالحی دولت برای 
پاس��خگویی به مطالبات تظاهرکنندگان، از به کارگیری بیش از 3۰هزار 
شهروند عراقی در ادارات مختلف این وزارتخانه خبر داد که برخی به صورت 
روزمزد و برخی دیگر به صورت قراردادی جذب شده اند. دستگاه قضایی 
عراق نیز طی روز های دو    ش��نبه و سه     شنبه حکم بازداشت و احضار شمار 

دیگری از مقامات متهم به فساد این کشور را صادر کرده است.

در واکنش به حمایت امریکایی    ها از ناآرامی    ها در ایران  

ظریف:شرمآوراست،امریکاکهمانعدارومیشود
ازمردمحمایتمیکند!

محمودحکيمی

محمدجواد ظریف،    گزارش  یک
وزیر خارجه ایران 
ریاکاری امریکایی    ها در حمایت از مردم ایران 
را دروغی ش�رم آور توصیف ک�رد و خطاب به 
مقامات واش�نگتن گفت: »رژیمی که با اعمال 
تروریسم اقتصادی مانع رسیدن دارو به مردم 
عادی می ش�ود، نمی تواند از ملت ایران دفاع 
کن�د«. همزم�ان امریکایی    ها خواس�تار لغو 
معافیت همکاری های هسته ای با ایران و توقف 

کامل برنامه هسته ای شده اند. 
به گزارش »ج��وان«، دولت امریکا ک��ه به گفته 
مقامات این کشور گسترده     ترین تحریم های تاریخ 
را علیه ایران اعمال کرده و گزینه تحریمی دیگری 
روی میز ندارد، با موج س��واری روی ناآرامی های 
اخیر در برخی مناط��ق ایران، ش��عار حمایت از 
ایرانی    ها را سر می دهد؛ اقدامی که واکنش مقامات 
تهران را در پی داشته است. محمدجواد ظریف روز 
سه     شنبه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه و 
فریبکارانه کاخ سفید و وزیر امور خارجه امریکا و 
برخی دولت های اروپایی در خصوص ناآرامی های 
اخیر در برخی شهر های ایران گفت:»رژیمی که 
با اعمال تروریس��م اقتصادی مانع رسیدن غذا و 
دارو به مردم عادی اعم از سالخوردگان و بیماران 
می شود، هیچ گاه نمی تواند ادعای وقیحانه حمایت 
از مردم ایران داشته باشد«. به گزارش خبرگزاری 
ف��ارس، ظری��ف افزود:»اعت��راض قانونمند حق 
مردم است که در قانون اساسی ایران به رسمیت 

شناخته شده است و نیازی به یادآوری و حمایت 
مزورانه رژیم     هایی که هدف رس��می خود را وادار 
کردن ایران به اجرای خواسته های غیرمشروع و 
ضد قانونی آنها از طریق تحمیل فش��ار اقتصادی 
- حتی در حوزه غذا و دارو - بر شهروندان ایرانی 
اعالم کرده ان��د، ندارد«. وزیر ام��ور خارجه اعالم 
حمایت مقام های امریکایی از مردم ایران را دروغی 
شرم آور خواند و تأکید کرد:»آقای پمپئو نخست 
باید پاسخگوی اقدامات اعالم ش��ده تروریستی 
و جنایت علیه بش��ریت ضد مردم ایران باشد«. او 
تصریح کرد:»کشور     هایی که نتوانسته اند از خود 
هیچ توان و اراده ای در برابر تروریس��م اقتصادی 
امریکا نش��ان دهند و اکنون ب��رای پنهان کردن 
ناتوانی خود از آش��وب و برهم زدن نظم عمومی 
حمایت سیاسی و میدانی می نمایند، مسئولیت 
کلیه عواقب تحریکات خطرناک خود را بر عهده 

خواهند داشت.«
امریکایی    ها که مدتی بود از اظهارات مداخله جویانه 
در امور ای��ران خودداری می کردن��د، اعتراضات 
اخیر را بهانه ای قرار داده و مدعی ش��ده اند که از 
معترضان حمایت همه جانبه ای می کنند. ادعای 
امریکایی ها در حمایت از مردم ایران درحالی است 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در راستای 
سیاس��ت فش��ار حداکثری، همچنان به اعمال 
تحریم    ها علیه ایران ادامه می دهد، تحریم    هایی 
که بیش از همه مردم ایران را نشانه گرفته است. 
مقامات امریکایی حت��ی از ورود داروهای مورد 

نیاز بیماران خاص به ایران ه��م دریغ کرده اند و 
اجازه نمی دهند این دارو    ها به ایران صادر شوند. 
ترامپ و دیگر مقامات امریکایی مدعی هس��تند 
که با فشارهای گسترده می توانند ایران را به پای 
میز مذاکره کشانده و امتیازات جدیدی از تهران 
بگیرند. اما مقامات تهران اعالم کرده اند تا زمانی 
که امریکا تحریم    ها را لغو نکند به هیچ وجه با آن 

مذاکره نخواهند کرد. 
   لغو معافیت همکاری هسته ای با ایران 

در پی تالش های ایران برای کاهش تعهدات برجامی 
خود، واشنگتن به دنبال افزایش فشارهای هسته ای 
به تهران اس��ت. وزیر خارجه امریکا دو    شنبه شب 
گفت که دولت این کش��ور معافیت های تحریمی 
مربوط به همکاری هسته ای با ایران در مرکز فردو را 
لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
مایک پمپئو، ایران را به اخاذی هسته ای متهم کرد 
و مدعی شد که تنها راه حل در قبال ایران، رسیدن 
به توافقی جامع با این کش��ور اس��ت که در آن به 
تمامی نگرانی     ها درباره ایران پرداخته شده باشد. او 
در اظهاراتی مداخله جویانه با حمایت از آشوبگران 
در ایران، تهران را به خشونت علیه مردم متهم کرده 
و گفت:»جمهوری اس��المی باید خش��ونت علیه 
مردم خودش را متوقف کند. دنی��ا در حال نظاره 
اس��ت«. وزیر خارجه امریکا گفت ک��ه دولت این 
کش��ور معافیت های تحریمی مربوط به همکاری 
هسته  ای با ایران در مرکز فردو را لغو خواهد کرد. او 
گفت:»هیچ دلیل قانونی برای غنی سازی اورانیوم 

وجود ندارد«. بعد از اعالمیه وزارت خارجه امریکا 
درباره لغو معافیت های تحریمی همکاری هسته ای 
با تأسیسات فردو، تعدادی از قانونگذاران امریکایی 
خواس��تار لغو تمام معافیت های هس��ته ای ایران 
ش��دند. به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، 
س��ناتور لیندس��ی گراهام و تد کروز و همچنین 
لیز چن��ی، عضو مجل��س نماین��دگان امریکا روز 
سه     شنبه از این تصمیم کاخ سفید حمایت کرده و 
گفتند:»الزم است برنامه هسته ای ایران به  صورت 
کامل متوقف شود زیرا در غیر این  صورت تهران به 

سالح اتمی دست می یابد.«
ادعای امریکایی    ها به تالش ایران برای دستیابی 
به بمب اتمی در ش��رایطی اس��ت که ایران بار    ها 
اعالم کرده اس��ت که برنامه هسته ای این کشور 
صلح  آمیز بوده و آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
هم در گزارش های متع��دد خود صلح  آمیز بودن 
آن را تأیید کرده است. امریکایی    ها مدعی هستند 
که باید تواف��ق جدیدی با ایران امض��ا کنند که 
برنامه موشکی و رفتارهای منطقه ای را هم شامل 
ش��ود ولی مقامات تهران برنامه موشکی را خط 
قرمز اعالم کرده اند که مذاکره ای بر سر آن انجام 
نخواهد ش��د. در ماه های اخیر امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه واسطه ش��ده است تهران 
و واش��نگتن را دوباره به میز مذاکره بکش��اند اما 
به دلیل اصرار دونالد ترام��پ به ادامه تحریم    ها و 
مخالفت ایران با درخواست های غیرمعقول امریکا، 

این تالش    ها نتیجه ای در پی نداشته است. 
   عراقچی: اروپا هزینه پرداخت کند 

تعلل اروپایی    ه��ا در عمل به تعه��دات برجامی، 
واکن��ش مقامات ایرانی را در پی داش��ته اس��ت. 
س��یدعباس عراقچی، معاون سیاس��ی وزیر امور 
خارجه ایران دیروز در دیدار با استف بلوک، وزیر 
امور خارجه هلند در خص��وص آخرین تحوالت 
برجام و نیز راه های گس��ترش مناسبات بین دو 
کش��ور مذاکره و تبادل نظر کرد. عراقچی با بیان 
اینکه کاهش تعهدات برجامی تا زمان تأمین منافع 
ایران ادامه می یابد، تصریح کرد:»اگر اروپا خواستار 
حفظ برجام است باید در این زمینه آماده پرداخت 
هزینه باشد«. به گزارش یورونیوز، عراقچی سیاست 
ایران در کاهش تعهدات برجامی خود را تشریح و 
تأکید کرد:»این اقدام در چارچوب حقوق ایران در 
برجام صورت می گیرد و تا زمان تأمین منافع ایران 
ادامه خواهد یافت«. اروپایی    ها مدعی هستند که به 
دنبال حفظ برجام هستند اما در سه سال گذشته 
اقدامی برای منتفع شدن تهران از مزایای توافق 
هسته ای انجام نداده اند. ش��رکت های اروپایی به 
خاطر ترس از تحریم های امری��کا از ورود به بازار 
ایران خودداری می کنند. ایرانی    ها هشدار داده اند 
که تهران تا زمانی در برجام می ماند که منافعش 
تأمین شود و در واکنش به بدعهدی های اتحادیه 
اروپا، ایران گام    هایی را در جهت کاهش تعهدات در 
توافق هسته ای برداشته است که نگرانی اروپایی    ها 

را در پی داشته است.


