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با بشار اسد ديدار نكردهام و قصد ديدار با او را ندارم
رجب طيب اردوغان ،رييسجمهوري تركيه گفت« :من با بشار اسد ،رييسجمهوري سوريه ديدار نكردهام و قصد ندارم با وي ديدار كنم » .وي اخبار ضد ونقيض منتشر شده در راستاي ديدار سري و
محرمانهاش با رييسجمهوري سوريه را رد كرد .اردوغان اعالم كرد كه هيچ اختالفي ميان تركيه و روسيه در راستاي حل و فصل وضعيت ادلب سوريه وجود ندارد .وي در ادامه افزود« :مذاكرات ما با ايران هيچ
مشكلي را در دستور كار نشست ايجاد نميكند و من معتقدم كه مذاكرات صلحآميز پس از نشست آستانه ادامه خواهد داشت».

نگاه روز

عراق

حرف آخر پارلمان عراق

همه پرسي غيرقانوني است

يسرا بخاخ
ب��ا گامهاي س��ريع و بدون
توج��ه ب��ه هش��دارها و
مخالفتهاي داخلي و بينالمللي كردستان
عراق به س��وي هدف خود ب��راي برگزاري
همه پرس��ي جدايي از عراق كه قرار است
 25س��پتامبر جاري برگزار ش��ود ،حركت
ميكنند .در حالي كه دولت عراق اين اقدام
رياست منطقه كردس��تان را تالشي براي
فريب مردم اين منطقه ميداند .مس��عود
بارزاني ،رييس منطقه كردستان اين روزها
فعالتر از هميشه و در مصاحبههاي متعدد
با رسانههاي مختلف مدعي است كه كردها
ديگر نميتوانند بخش��ي از كش��ور عراق
باش��ند و به دنبال هدف خود براي تاسيس
دولت مستقل كردستان هستند .اما ماجرا
فقط به منطقه كردستان محدود نميشود
بلكه طمع رياست منطقه كردستان عراق
براي توس��عه دامنه مناطق تح��ت نفوذ و
اضافه كردن بخشهاي��ي از نينوا ،موصل و
كل استان كركوك به قلمرو خود حاكي از
تصميم كردستان براي تجزيه عراق است.
پارلمان عراق روز سه شنبه با راي اكثريت
اعض��ا تصميم كردس��تان ب��راي برگزاري

همهپرس��ي جدايي از عراق را رد كرد و آن
را غيرقانوني دانس��ت و به حيدر العبادي،
نخستوزير اين كش��ور اين امكان را داد تا
هر اقدامي كه ب��راي جلوگيري از برگزاري
همهپرسي چه در داخل منطقه كردستان
چه در مناطق مورد مناقشه مانند كركوك
را الزم ميداند ،اجرا كند .پارلمان همچنين
دولت عراق را مسوول حفظ وحدت كشور
از طريق مذاكره با اربيل براي حل مس��اله
همه پرسي كردس��تان و جلوگيري از اين
اقدام دانسته است .سليم الجبوري ،رييس
پارلمان عراق تاكيد كرد كه راي نمايندگان
به غيرقانوني بودن همه پرس��ي كردستان
نش��ان ميدهد كه نمايندگان اين كش��ور
بر وحدت اراض��ي عراق تاكيد دارند و افزود
مواردي كه منطقه كردس��تان ميتواند در
خصوص آن اقدام به برگزاري همه پرس��ي
كند در قانون اساسي قيد شده است و همه
پرسي براي جدايي يكي از اين موارد نيست
و وارد كردن مناطق مورد مناقشه به دامنه
برگزاري همه پرسي هم غيرقانوني است .در
حالي كه  204نماينده از اصل  328نماينده
پارلمان در جلس��ه روز سه ش��نبه حضور
داشتند ،كردهاي پارلمان عراق باز هم ساز
مخالف خود را در ابتداي جلسه پارلمان زدند

و فراكسيون كردها جلسه پارلمان را ترك
كردند .محمد الكربولي يكي از نمايندگان
پارلمان عراق اعالم ك��رد كه با وجود ترك
جلسه رايگيري به وسيله نمايندگان كرد
اما باز هم مخالفت با برگزاري همه پرس��ي
كردستان با اكثريت آرا تصويب شد.
نگراني از تنش نظامي

در حالي كه طي چند روز گذشته با نزديك
ش��دن به موعد برگ��زاري همه پرس��ي،
پيامهاي هشدارآميز نس��بت به برگزاري
همه پرس��ي كردس��تان بيش��تر ميشود
نگرانيه��ا در خصوص احتم��ال درگيري
نظامي نيروهاي پيشمرگه و نيروهاي بسيج
مردمي عراق هم افزايش پيدا كرده اس��ت.
العرب��ي الجديد گ��زارش داد كه نيروهاي
نظامي پيشمرگه كرد شمار نيروهاي خود
را در اس��تان كركوك افزايش دادهاند ،يك
مسوول محلي در استان كركوك به روزنامه
العربي الجديد گفته تجهيزات نظامي ارتش
عراق كه ش��ماري از آن متعلق به نيروهاي
الحش��د الشعبي اس��ت و با هدف آمادگي
براي عمليات الحويجه ب��ه كركوك آورده
ميشود ،طرف كردي را نگران كرده است
به همين دليل ش��مار نيروهاي پيشمرگه
در اين اس��تان افزايش پيدا ك��رده و تعداد

زيادي از اين نيروها در نزديكي مراكزي كه
براي اخذ راي همهپرسي كردستان در نظر
گرفته شده ،مستقر شدهاند .اين مقام محلي
كهنخواستهنامشفاششودتاكيدكردهكه
نيروهاي بيشتري به استان كركوك اعزام
خواهند ش��د و اين اقدام در راستاي مقابله
با هرگونه تالش��ي براي مختل كردن روند
برگزاري همه پرس��ي در اين استان است.
كردها اظهارات اخير تعدادي از فرماندهان
نيروه��اي الحش��د الش��عبي در خصوص
برگزاري همه پرس��ي جدايي كردس��تان
را ب��راي افزايش نظاميان وابس��ته به خود
در اس��تانهاي عراقي بهانه كرده و مدعي
شدهاند كه ممكن اس��ت نيروهاي الحشد
الش��عبي عليه كردها اقدام نظامي كنند.
كريم النوري يك��ي از فرماندهان نيروهاي
الحشد الشعبي پيشتر در نشستي خبري
گفته بود كه مسعود بارزاني ،رييس منطقه
كردستان عراق بايد بداند كه صبر هم حدي
دارد و فرماندهان كرد بدانند كه نيروهاي
بس��يج مردمي عراق موافق وحدت كشور
هس��تند و با هرگونه همه پرسي كه منجر
به تجزيه كشور ميشود مخالفاند .يوسف
محمد،رييسپارلمانكردستانعراقهمبه
جمع مخالفان برگزاري همه پرسي پيوسته
و تاكيد كرد كه اين اقدام به ايجاد وضعيت
بيثباتي در منطقه كردستان منجر خواهد
شد .وي يادآور ش��ده كه اين همهپرسي با
هدف محقق س��اختن منافع كش��ورهاي
ديگر ص��ورت ميگيرد و هش��دار داده كه
ممكن است اين مساله به سطح بينالمللي
و منطقهاي كشانده شود .محمد پيشنهاد
داد كه بهتر است مساله برگزاري همهپرسي
در پارلمان كردس��تان مورد بررس��ي قرار
بگيرد و قانوني در اي��ن خصوص نيز صادر
شود زيرا در صورتي كه همهپرسي در موعد
مقرر خود برگزار شود به ادامه مشكالت و
ريشه دارتر شدن آن منجر خواهد شد .اياد
عالوي ،معاون رييسجمهور عراق نيز كه
پيش از اين خواس��تار ب��ه تعويق انداختن
همه پرس��ي شده بود روز س��ه شنبه براي
ديدار و گفتوگو با مسعود بارزاني ،رييس
منطقه كردستان عراق به اربيل سفر كرده
است .در حالي كه ارتش عراق براي عمليات
آزادسازي الحويجه خود را آماده ميكند،
برخي جريانهاي سياس��ي عراقي ُكردها
ق ب��ا عناصر تروريس��تي داعش
را به تواف 
براي خ��ارج كردن آنه��ا از الحويجه متهم
كردهان��د .اين گزارشها با انتش��ار تصاوير
ويديويي از عناصر تروريس��تي داعش در
كنار نيروهاي ُكرد همراه ش��ده اس��ت كه
نش��ان ميدهد نيروهاي پيش��مرگه با دو

هدف با تروريستهاي داعش براي خروج
از الحويج��ه مذاكره كردهان��د؛ يكي اينكه
با اي��ن روش ُكردها ميتوانن��د به راحتي
بخشهاي بيشتري از اراضي كركوك را در
اختيار بگيرند و هدف ديگر اينكه با استقرار
گس��ترده نيروهاي آس��ايش در كركوك،
ب��ا هرگونه اقدام��ي در مخالفت ب��ا اضافه
ش��دن كركوك به منطقه كردستان عراق
مقابله خواهد ش��د .عزت الشابندر يكي از
شخصيتهاي سياس��ي عراقي كه معتقد
است جدايي كردس��تان از عراق براي اين
كش��ور و براي كردستان بهتر است ،خيلي
پيشت��ر از تصميم مس��عود بارزاني براي
برگزاري همهپرسي كردستان عراق گفته
بود كه اگر كردس��تان از عراق جدا ش��ود
ديگر عراق عربي با شيعه و سنياش متحد
ش��ده و از بحران و دعواي قوميتي در عراق
خبري نخواهد بود .او در يكي از برنامههاي
تلويزيون��ي در بررس��ي مس��اله برگزاري
همه پرس��ي كردس��تان ع��راق ميگويد:
روياي برپايي دولت ُكرد چيزي اس��ت كه
مردم اين قوم همواره در س��ر پروراندهاند
ام��ا اختالف اصل��ي مردم با رهب��ران ُكرد
در زمانبندي برپايي اين دولت اس��ت كه
اش��تباه در زمانبندي اين اق��دام ميتواند
نوعي خودكشي به ش��مار برود و به تعويق
انداختن آن يعني تا چند دهه ديگر خبري
از برگ��زاري همه پرس��ي جدايي نخواهد
بود .الش��ابندر ميگويد فش��ارها براي لغو
همهپرس��ي جداي��ي كردس��تان از عراق
نتيجهبخش نخواهد بود زيرا اين به معناي
شكست بزرگي براي بارزاني خواهد بود و او
تمام تالش خود را خواهد كرد تا همهپرسي
در زم��ان م��ورد نظرش برگزار ش��ود .اين
تحليلگر و سياستمدار عراقي ميگويد كه
برگزاري همهپرسي و اعالم نتيجه آن لزوما
به معناي جدايي كردستان از عراق نخواهد
بود يا حداقل تحقق اين مساله مدتي زمان
ميبرد .الش��ابندر به اين نكته اشاره كرده
كه ديگ��ر حماي��ت اس��راييل از برگزاري
همهپرسي و در گام بعدي تجزيه عراق ديگر
پنهان نيست و در مقابل هم برخي جريانها
و شخصيتهاي سياسي در كردستان عراق
از اين اقدام خوش��نود ش��دهاند .به گفته او
زماني مسعود بارزاني از اينكه عمار الحكيم
گفته بود فقط اس��راييل از طرح تش��كيل
دولت كردستان استقبال ميكند ناراحت
شده بود اما حاال كه نزديكترين دوستان
و شركايش در اروپا و امريكا هم با برگزاري
همه پرسي كردستان مخالفت كردهاند به
نظرنميرسدكهاوديگرازاينكه تلآويو تنها
حامي او در اين گام باشد ،آزرده خاطر شود.

محمود فاضلي

حمايت فرانسه از اصالحات
اقتصادي يونان

سردارسليماني
در كردستان

رسانههاي عراقي گزارش
دادن�د س�ردار قاس�م
س�ليماني روز سهشنبه
براي ديدار با مس�ووالن
كردستان عراق به اربيل
سفر كرده است .بر اساس
اين خبر سردار سليماني
ب�راي منص�رف ك�ردن
مسووالن كردستان عراق
از برگ�زاري همهپرس�ي
به اين منطقه س�فر كرده
است .رس�انههاي عراقي
گ�زارش دادن�د س�ردار
س�ليماني به كردس�تان
عراق س�فر ك�رده و ابتدا
در س�ليمانيه با ش�ماري
از مس�ووالن اين منطقه
ديدار كرده و پ�س از آن
به اربيل رفته تا با بارزاني
ديدار كند.

كره شمالي

راي شوراي امنيت به تنبيه شديدتر پيونگيانگ
آيا تحريمهاي جديد جلوي توسعه برنامه هستهاي كرهشمالي را ميگيرد؟
شهاب شهسواري
روز گذش��ته قطعنامه تازهاي از
س��وي ش��وراي امنيت سازمان
ملل متحد بر عليه كره ش��مالي تصويب شد كه
صادرات تنها منبع درآمد عمده باقي مانده را براي
اين كشور نيز ممنوع ميكرد .هر چند كه به اعتقاد
بس��ياري از تحليلگران ،افزايش تحريمها عليه
كرهشمالي در توقف برنامه هستهاي نظامي اين
كشور تاثيري نداشته ،اما با اصرار اياالت متحده
امريكا تحريمها عليه پيونگيانگ سختتر شد.
اين دومين قطعنامه تحريم سازمان ملل طي يك
ماه گذشته عليه كره شمالي است .كره شمالي در
واكنش به تصويب تحريمهاي جديد ،تهديد كرد
واكنش پيونگيانگ «سختترين دردها را براي
امريكا» در پي خواهد داش��ت .روسيه و چين با
وجود مخالفت با گسترش بيهدف تحريمها عليه
كره ش��مالي ،به قطعنامه دوشنبه شب شوراي
امنيت راي مثبت دادند تا اين قطعنامه با اجماع
تصويب ش��ود .والديمير پوتين ،رييسجمهور
روسيه هفته گذش��ته در يك كنفرانس خبري
گفتهب��ود« :م��ردم كره ش��مالي ممكن اس��ت
حاضر شوند علف بخورند ،اما امنيت خود را كنار
نخواهند گذاشت ».چين و روسيه معتقدند كه
تحريمهاي سازمان ملل متحد عليه كره شمالي
ناكارآمد است و بايد راهكاريهاي موازي از جمله
ديپلماسي در برابر پيونگيانگ در پي گرفتهشود.
تحريمهاي تازه

شوراي امنيت سازمان ملل متحد دوشنبه شب
به وقت نيوي��ورك با اجماع كام��ل به قطعنامه
جديدي عليه كره ش��مالي راي داد كه بر اثر آن
تحريمهاي تازهاي عليه اين كش��ور وضع ش��د.
اين تحريمها درس��ت يك هفته پس از آزمايش
هستهاي اخير كره شمالي تصويب ميشود كه به

گفته كارشناسان ،بزرگترين آزمايش هستهاي
اين كشور بود .بر اساس قطعنامه جديد صادرات
منسوجات و پوشاك از سوي كره شمالي كامال
ممنوع ميشود ،كشورهاي خارجي حق صدور
ويزاي كاري جديد براي اتباع كره شمالي ندارند
و سقف مش��خصي براي ميزان فروش نفت خام
به كره ش��مالي تعيين شد .در عين حال شخص
رهبر كره شمالي هم هدف تحريمهاي جديد قرار
گرفت و از سفر به خارج از كشور منع شده است.
در پي��ش نويس اوليه قطعنامه ش��وراي امنيت
سازمانمللمتحدكهتوسطاياالتمتحدهامريكا
پيشنهاد شد ه بود ،برخي تحريمهاي سختتر از
جمله مسدود شدن تمامي داراييهاي رهبر كره
شمالي در خارج از كش��ور و توقف كامل فروش
نفت خام و محصوالت نفتي پيش��نهاد شدهبود،
ام��ا نهايتا با عقبنش��يني امري��كا قطعنامهاي
مورد اجماع با  15راي مواف��ق بدون مخالف در
شوراي امنيت تصويب شد .بر اساس تحريمهاي
تازه تنها محصول بزرگ صادراتي كره ش��مالي
يعني منسوجات و پوشاك هم در كنار شيالت،
زغالسنگ و سنگمعدن و فلزات قرار گرفت كه
بر اساس تحريمهاي قبلي صادرات آنها ممنوع
ش��دهبود .در عين حال كره ش��مالي از واردات
هرگونه گاز مايع يا گاز فش��رده نيز محروم شده
است و حق ندارد بيش از  2ميليون بشكه در سال
فرآوردههاي نفتي وارد كند .سقف واردات نفت
خام كره شمالي هم بايد در محدوده واردات 12
ماه منتهي به ماه جاري باقي بماند .نيكي هيلي،
نماينده دايم اياالت متحده امريكا در سازمان ملل
متحد گفت« :تحريمهاي جديد دس��تكم يك
ميليارد و  300ميليون دالر از درآمدهاي خارجي
كره ش��مالي كم ميكند ».هيل��ي در عين حال
گفت كه كشورش از تصويب تحريمهاي جديد و
افزايش فشار بر كره شمالي راضي نيست و امريكا

به دنبال جنگ با كره شمالي نيست .كره شمالي
اما در واكنش به تصويب تحريمهاي جديد ،اين
قطعنامه را «غيرقانوني و غيرحقوقي خواند ».هان
تائه سونگ ،سفير كره ش��مالي در سازمان ملل
متحد تهديد كرد« :واكنش پيشروي جمهوري
خلق كره قطعا باع��ث بزرگترين دردي خواهد
شد كه اين كشور در تاريخ احساس كرده است».
اين ديپلمات كره شمالي تاكيد كرد« :كره شمالي
آماده به استفاده از راهحل نهايي است».
اعتراف به شكست تحريمها

ناكارآم��دي نظام تحريمه��اي بينالمللي براي
كنترل رفتار كره ش��مالي مسالهاي نيست كه از
ديد دولت امريكا پنهان ماندهباش��د .حتي نيكي
هيلي ،س��فير امريكا در س��ازمان ملل متحد هم
روز دوش��نبه هفته گذش��ته زماني كه در جلسه
اضطراري ش��وراي امني��ت در م��ورد تازهترين
آزمايش اتمي كره ش��مالي س��خنراني ميكرد،
تاييد كرد كه تحريمهاي اقتصادي در جلوگيري
از بلندپروازيهاي اتمي پيونگيانگ ناموفق بود.
به گزارش رس��انههاي كره جنوبي ،كرهشمالي
بدون توجه به قطعنامههاي شوراي امنيت آماده
آزمايش يك موش��ك قارهپيماي جديد اس��ت.
نيكي هيلي ب��ا اعتراف به شكس��ت تحريمهاي
كره ش��مالي ،در جلس��ه هفته گذش��ته شوراي
امنيت گفتهب��ود« :با وجود  24س��ال تالش ما
برنامه هستهاي كره ش��مالي از هر زمان ديگري
پيش��رفتهتر و خطرناكتر اس��ت ».نيكي هيلي
توضيح داد« :آنها اكنون موش��كهاي خود را در
آس��مان ژاپن آزمايش ميكنند ،توانايي ساخت
موشكهاي بالستيك قارهپيما كسب كردهاند و
حتي ادعا ميكنند كه بمب هيدروژني آزمايش
كردهان��د ».با اي��ن وجود امريكاييها شكس��ت
تحريمهاي بينالمللي را ب��ه «همكاري نكردن
كشورهاي ديگر» نسبت ميدهند .يك مقام كاخ

سفيد در گفتوگو با نشريه فارن پاليسي ميگويد:
«ما به استراتژي افزايش فشار به كره شمالي ادامه
ميدهيم .دولت معتقد است كه كشورهاي ديگر
هنوز به اندازه كافي با ط��رح تحريمها همكاري
نكردهاند و فشار تحريمها هنوز به اندازهاي كه در
برابر عراق و ايران عملي شدهبود ،باال نرفته است».
اين مقام كاخ س��فيد ادعا ميكند« :ما تحريمها
را فق��ط با هدف تحريم ك��ردن وضع نميكنيم،
بلكه هدف نهايي عاريس��ازي شبهجزيره كره از
تسليحات هستهاي است و تحريمها ابزاري براي
رسيدن به اين هدف هستند» .
كره شمالي چگونه تحريمها را دور ميزند؟

يك سند محرمانه  109صفحهاي سازمان ملل
متحد كه به رس��انهها درز كرده اس��ت توضيح
ميدهد« :اعمال تحريمها براي رسيدن به هدف
نهايي كه غيرهستهايس��ازي كامل بود ،بسيار
ناكارآمد اس��ت ».اين سند س��ازمان ملل متحد
كه به صورت اتفاقي روي يكي از وبسايتهاي
دولتي اوكراين منتشر شده است ،تاكيد ميكند
كه برنامه هستهاي و موشكي كرهشمالي بدون
اينكه بر اثر تحريمها كند ش��ود ،با سرعت تمام
در حال پيگيري و پيش��رفت اس��ت ،به نوشته
فارنپاليسي ،كره ش��مالي هر گاه تحريم شود،
مانند ي��ك بازي موش و گربه س��وراخ جديدي
براي دور زدن تحريمه��اي جديد پيدا ميكند.
كره ش��مالي از طريق ف��روش تجهيزات نظامي
و اع��زام مستش��ار ب��راي آموزش پرس��نل نيز
توانسته اس��ت منابع درآمدي تازهاي براي خود
تعريف كند .فارن پاليس��ي گزارش ميدهد كره
شمالي طي س��الهاي گذش��ته توانسته است
مشتريان ثابتي براي تجهيزات نظامي ،ابزارهاي
ارتباط��ي ،آموزشهاي نظام��ي و فرماندهي در
بين كش��ورهاي آفريقايي براي خود دست و پا
كند .س��ازمان ملل متحد در حال بررسي روابط

كشورهايي مانند آنگوال ،جمهوري دموكراتيك
كنگو و اوگان��دا با پيونگيانگ اس��ت كه گفته
ميشود براي آموزش فرماندهان نظامي خود از
مستشاران كرهشمالي استفاده ميكنند.
پيشنهادهاي جايگزين

روس��يه در راس مخالفان سياست تحريمهاي
بيهدف امريكا قرار دارد .پكن هم در اين موضع
در كنار مس��كو نشسته است .س��فير روسيه در
سازمان ملل متحد ،واسيلي نبنژيا در پي آزمايش
هستهاي كره ش��مالي گفتهبود« :تحريم كردن
كره شمالي به تنهايي كافي نيست ،امريكا هيچ
راهكاري را ب��راي تماس ب��ا پيونگيانگ براي
راضي كردن اين كش��ور به كنار گذاشتن برنامه
هستهاي و موشكياش ارايه نميدهد ».چين و
روسيه طي روزهاي گذشته پيشنهادهاي زيادي
براي ازس��رگيري گفتوگوه��اي بينالمللي با
كره ش��مالي و همچنين توق��ف رزمايشهاي
تحريكآميز مشترك كره جنوبي و اياالت متحده
به ازاي كنار گذاشتن برنامه هستهاي كره شمالي
مطرح كردهبودند .مقامات امريكايي پنجشنبه
هفته گذش��ته تاكيد كردهبودند ك��ه حاضر به
پذيرش هيچ يك از اين پيشنهادهاي جايگزين
نيس��تند .ويليام نيوكامب ،ديپلمات پيش��ين
س��ازمان ملل متحد كه در مس��اله كرهشمالي
تخصص دارد معتقد اس��ت كه تحريمها به طور
كل نميتواند جلوي پيش��رفت كره ش��مالي در
مسائل نظامي هستهاياش را بگيرد و در نهايت
فقط «هزينهها را باال ميبرد ».اين مقام پيشين
س��ازمان ملل ميگويد« :مش��خص اس��ت كه
تحريمها آثار مخرب اقتصادي براي پيونگيانگ
در پ��ي داش��تهاند ،اما س��رعت توس��عه برنامه
هستهاي و موشكي كره شمالي نشان ميدهد كه
تحريمهاي سازمان ملل متحد هم ناچيز بودند و
هم دير اعمال شدهاند».

عربستان

حمله تروريستي به وزارت دفاع عربستان خنثي شد
عربس��تان اعالم ك��رد كه
يك عمليات تروريس��تي
داع��ش براي حمل��ه به مقره��اي وزارت
دف��اع عربس��تان را خنثي و چن��د نفر را
نيز به اتهام اقدامات جاسوس��ي به س��ود
جريانهاي خارجي بازداشت كرده است.
مسووالن س��عودي اعالم نكردهاند كه آيا
اين دو ماجرا با هم ارتب��اط دارند يا اينكه
هر كدام به صورت جداگانه كش��ف شده
اس��ت .يك مسوول س��عودي در سازمان
امنيت��ي اين كش��ور تاكيد ك��رده كه دو
تروريس��ت انتحاري كه مامور شده بودند
به دو مق��ر وزارت دفاع عربس��تان حمله
كنند ،بازداشت شدهاند .بر اساس اين خبر

اين دو تروريست «احمد ياسر الكلدي» و
«عمار علي محمد» و تبعه يمن هس��تند
كه پيش از اجراي عمليات تروريس��تي به
وسيله نيروهاي امنيتي شناسايي و اقدام
آنها خنثي شده است .اين مسوول سعودي
ق و بررسيهاي اوليه
تاكيد كرد كه تحقي 
نش��ان داده كه اين دو نفر با دو ش��هروند
عربستاني براي اجراي عمليات تروريستي
خود همكاري داش��تهاند .يك مس��وول
س��عودي تاكيد كرده كه تروريستهاي
بازداشت شده براي استفاده از كمربندهاي
انتح��اري آم��وزش ديده بودن��د .در خبر
ديگري هم خبرگزاري رسمي عربستان به
نقل از يك منبع امنيتي در اين كشور تاكيد

كرد كه نهاد امنيتي و اطالعاتي عربستان
در چند وقت گذش��ته تح��ركات چندين
نفر را زيرنظر داش��ته و متوجه شده است
كه اين افراد اقداماتي در راس��تاي منافع
جريانهاي خارجي ب��راي ضربه زدن به
امنيت ملي ،سياس��تها ،منافع و وحدت
ميهني عربس��تان داش��تهاند .يك منبع
عربستاني به خبرگزاري رويترز گفته كه
اين افراد با گروه اخوان المس��لمين كه در
فهرس��ت گروههاي تروريستي عربستان
قرار دارد ،ارتباطاتي داش��تهاند .اين منبع
س��عودي گفت��ه اين اف��راد از دو كش��ور
خارجي كمكهاي مالي دريافت كردهاند
تا به امنيت و وحدت ملي عربستان ضربه

زده و با براندازي خاندان آل س��عود فضا را
براي روي كار آمدن اخوانالمس��لمين در
عربس��تان فراهم كنند .اين منبع اسم دو
كش��وري كه گفته ميشود در پشت پرده
اين اقدامات عليه عربس��تان است را ذكر
نكرده است .به نظر ميرسد كه گروه دوم
بازداشت شده با ماجراي بازداشت چندين
مبلغ س��عودي ط��ي چند روز گذش��ته
بيارتباط نباش��د .طي چند روز گذش��ته
عربستان س��لمان العوده ،عوض القرني و
علي العمري را بازداش��ت كردهاست .اين
س��ه مبلغ س��عودي به دس��تگاه مذهبي
دولتي كش��ور مرتبط نيس��تند اما تعداد
دنبالكنن��دگان آنها در فض��اي مجازي

چشمگير اس��ت .اين افراد كه پيش از اين
سابقه انتقاد از دولت عربستان را داشتهاند
در مدت زم��ان اخير تالش كردهاند انتقاد
علني از تصميمگيريهاي رياض نداشته
باش��ند اما با سياس��تهاي اين كشور به
ويژه در بح��ران قطر همس��و نبودهاند اما
مسووالن سعودي آنها را به حمايت از قطر
يا وابس��تگي به اخوان المس��لمين متهم
كردهان��د .گزارشهاي رس��انهاي حاكي
اس��ت كه اين اقدامات در راستاي مقدمه
چيني ب��راي حذف هم��ه مخالفان پيش
از اعالم كنارهگيري سلمان بن عبدالعزيز
پادشاه عربستان از قدرت به سود پسرش
رخ ميدهد.

عربستان
در راستاي
مقدمهچيني
براي به قدرت
رسيدن
محمدبن
سلمان
مخالفان
خود را حذف
ميكند

ماك��رون ،رييسجمهور فرانس��ه به
همراه يك هيات عاليرتبه سياس��ي و
اقتصادي در س��فر دو روزه به آتن با رييسجمهوري
و نخس��ت وزي��ر يون��ان دي��دار و در ضيافت ش��ام
رييسجمهوري يونان شركت كرد .ديدار ماكرون از
آتن دومين سفر خارجي رييسجمهور فرانسه پس
از آلمان است كه نشانگر پيوندهاي سنتي و قوي دو
كشور اس��ت .ماكرون سومين رييسجمهور فرانسه
در  10سال اخير است كه پس از ساركوزي و اوالند از
آتن ديدار ميكند .در هيات اقتصادي ،رييس شركت
توتال ،مديرعامل بانك توس��عه و تعدادي از شركت
مهم فرانسه حضور داش��تند .وي همچنين همراه با
نخست وزير يونان در مجمع اقتصادي يونان و فرانسه
با  140شركت دو كشور شركت كرد.
حدود  2500مامور ني��روي انتظامي و امنيتي براي
تامين امنيت سفر رييسجمهور فرانسه به آتن فعال
ش��دند .طي هفته جاري تدابير امنيت��ي در اطراف
سفارت فرانسه و شركتهاي فرانسوي افزايش يافته
اس��ت .حدود  700مامور در اماك��ن و همراه هيات
فرانسوي خواهند بود .تدابير اين سفر در سطح ديدار
باراك اوباما از آتن بود.
رييسجمهور فرانس��ه پيش از سفر رسمي دو روزه
خود از آتن س��فرش به آتن را حاوي «پيام اعتماد»
به تالش يونان جهت خ��روج از بحران مالي خواند و
شركتهاي فرانس��وي را به سرمايهگذاري در يونان
فراخواند .وي مخالفت ش��ديد خود با گزينه خروج
يونان از حوزه يورو را اعالم و تاكيد كرد خروج يونان
از حوزه ي��ورو دير يا زود موجب پاي��ان يورو خواهد
ش��د .به اعتقاد او آتن و پاريس داراي آرمان و منافع
راهبردي مش��ترك و ظرفيته��اي موجود جهت
تعمي��ق همكاري دو كش��ور در بخشهاي دفاعي و
امنيتي هستند.
ماكرون در اين سفر از تالشها و اصالحات اقتصادي
در يونان براي برونرفت از بحران مالي حمايت كرد
و مدعي ش��د يونان تالشهاي فراوان��ي براي برون
رفت از بحران مالي انجام داده است و بايد در اين باره
همبستگي بيشتر از طرف اروپا نشان داده شود .وي
البته از دولت يونان خواس��ت كه به تعهدات خود در
قبال وامدهندگان عمل كند و همچون گذشته دولت
تالش كند اصالح��ات اقتصادي را انج��ام دهد زيرا
آغاز رشد اقتصادي يونان مشهود است و بعد از سال
 2018بايد اتحاديه اروپا در مورد بخشش بخشي از
بدهيهاي خارجي يونان تصميمگيري كند.
وي در س��خنراني ديگري اعالم داشت بحران مالي
يونان يك ناتواني و ضعف اروپاس��ت ك��ه بايد از آن
درس بگيري��م و براي حركت مجدد اروپا به س��وي
جلو ،باي��د اميد جوانان ،ايجاد حس حاكميت و ارايه
تمدن و فرهنگ را براي آنان به ارمغان بياوريم .بايد
هرچه سريعتر نسبت به تصحيح اشتباهات گذشته
كه دموكراسي و اعتماد بين اعضا را خدشهدار كرده
است ،اقدام ش��ود و با شروع يك گفتوگوي سازنده
و انجام اصالحات الزم در ساختار كاري اين اتحاديه،
مجددا اتحاديه اروپا را بر مبناي دموكراسي ،اعتماد
متقابل در جمع كشورهاي عضو و اميد به جوانان به
حرك��ت در آورد ،تا بتوان به آين��ده اتحاديه اميدوار
بود .بايد براي تغيير س��اختار كاري اتحاديه اروپا در
س��ال  2018با حضور ش��هروندان كشورهاي عضو
براي مدت شش ماه در جلس��ات باز و نه بسته كه تا
به امروز روال بوده ،ب��راي نحوه كار و حضور اتحاديه
اروپا در صحنه بينالمللي ،ايجاد مجدد دموكراسي،
همبستگي و فعاليتهاي فرهنگي و تمدني و تشكيل
پارلمان اروپا ،به دور از ش��عار شهروندان كشورهاي
عضو در ج��وي دموكراتي��ك تصميمگيري كنند تا
اتحاديه اروپا بتواند به ايفاي نقش س��ازنده خود در
صحنه بينالمللي عمل كند.
نخس��ت وزير يونان نيز در جريان اي��ن ديدار تاكيد
كرد يونان تمام تالشهاي خود را انجام داده است و
به خواستههاي وامدهندگان با وجود فشارهايي كه
به مردم يونان وارد ش��د ،به تعهدات خود عمل كرده
و اقتصاد كش��ور در آستانه خروج از بحران مالي قرار
گرفته اس��ت .درباره بخشش بخش��ي از بدهيهاي
خارج��ي يونان تقريب��ا با صن��دوق بينالمللي پول
داراي اشتراكاتي هس��تيم ،اما در تعداد زيادي ديگر
از مسائل اقتصادي نيز داراي اختالفاتي هستيم .در
مورد توسعه همكاري يونان و فرانسه در بخشهاي
انرژي ،دفاع ،فرهنگ و تمدن ،سرمايهگذاري و ديگر
بخشها توافقاتي صورت گرفت.
ما مصمم به پيش��برد ديالوگ در اروپ��ا براي ايجاد
مجدد دموكراسي ،همبستگي و تساوي در اتحاديه
اروپا هستيم .اتحاديه اروپا كه مدعي ايفاي نقش مهم
و س��ازنده در صحنه جهاني اس��ت ،نميتواند تحت
تاثير سازمانهاي ديگر و بيرون از جمع اين اتحاديه
قرار گيرد زي��را در غير اين صورت ن��ه تنها نخواهد
توانس��ت به نقش خود در صحن��ه بينالمللي ،بلكه
حتي در جمع كش��ورهاي عضو نيز نخواهد توانست
نقشآفريني كند .قوانين سختگيرانهاي در اتحاديه
اروپا وجود دارند ولي اين قوانين فقط براي تعدادي
از كشورها اجرا ميشوند كه اين امر باعث شده است
كه جوانان اعتماد خود را به آين��ده اتحاديه اروپا از
دست بدهند.
در حالي كه به باور ماكرون نقش صندوق بينالمللي
پول بس��يار حايز اهميت اس��ت ولي اين بدان معنا
نيس��ت كه ح��ق دخال��ت در امور داخل��ي اتحاديه
اروپا ي��ا كش��ورهاي عض��و را دارد؛ گروههاي فني
نهادهاي اروپايي (كميس��يون اروپ��ا ،بانك مركزي
اروپا و صندوق ثب��ات اروپا) و صن��دوق بينالمللي
پول به زودي به آتن آمده تا روند ارزيابي سوم برنامه
اقتصادي يونان را آغاز كنند .ارزشيابي پرسنل بخش
دولت��ي و مواضع صندوق بينالملل��ي پول در مورد
كفايت سرمايه بانكهاي يوناني از چالشهاي ارزيابي
سوم است .با توجه به فشارهاي اقتصادي تعدادي از
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر يونان در مورد برنامه
اقتصادي و انج��ام اصالحات ،يونان تالش ميكند تا
نظر پاريس ب��راي حماي��ت از برنامههاي اقتصادي
دولت و كاهش فشارهاي وارده مالي و همچنين نظر
س��رمايهگذاران فرانسوي براي س��رمايهگذاري در
يونان را جلب كند.
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سيدحسن نصراهلل:
ما در سوريه پيروز شدهايم

سيدحس��ن نصراهلل ،دبيركل حزباهلل لبنان در ديدار
س��االنه خود ب��ا مبلغان ديني در آس��تانه م��اه محرم
تاكيد كرد مقاومت در س��وريه پيروز شده و آنچه باقي
مانده «نبردهاي پراكنده» اس��ت .به گ��زارش فارس
به نقل از االخب��ار ،نصراهلل گفت« :ما ب��ه امور خود در
اين نبرد (جنگ س��وريه) آگاهيم .ش��هدا ،مجروحان
و اس��راي ما مع��ادالت را تغيير ميدهن��د و تاريخ كل
منطقه را مينويسند نه فقط تاريخ لبنان .ما در سوريه
پيروز شدهايم؛ پروژه دشمن شكست خورد ».نصراهلل
در ادامه گف��ت« :نبرد با داع��ش و النصره بزرگترين
رنجي بود ك��ه از س��ال  2010تاكنون ب��ا آن زندگي
كرديم و خطرناكتر از جنگ  2006بود .از سال 2011
مطمئن بوديم كه فتنه بزرگي رخ خواهد داد و پروژهاي
امريكايي-اسراييلي-قطري -سعودي با هدف نابودي
مقاومتوآرمانفلسطينوجوددارد».دبيركلحزباهلل
لبنان در ادامه گفت« :در آغاز حوادث سوريه ،به ايران
رفتم و با [آيتاهلل]سيد علي خامنهاي ،رهبر جمهوري
اس�لامي ديدار كردم در آن زمان همه معتقد بودند كه
نظام سوريه طي 2يا 3ماه سقوط خواهد كرد .ما ديدگاه
خود را مطرح كرديم و گفتيم اگر در دمشق نجنگيم بايد
در هرمل ،بعلبك ،ضاحيه ،الغازيه ،بقاع غربي و جنوب
لبنانبجنگيم.رهبرجمهورياسالميايرانحرفمنرا
باموافقتتكميلكردوگفت:نهفقطدراينمناطقبلكه
در كرمان ،خوزستان ،تهران و ...اين جبهه چند محور
دارد :محور ايران ،محور سوريه و محور لبنان .فرمانده
محور سوريه «بشار اس��د» است و بايد كاري كنيم كه
پيروز شود و پيروز خواهد شد ».دبيركل حزباهلل افزود:
با گذشت يكسال و نيم يا  2سال ،عربستان پيامي براي
بش��ار اسد فرستاد و گفت س��وريه در كنفرانسي قطع
روابط با حزباهلل و ايران را اعالم كند تا بحران كشورش
تمام شود .سيدحسن نصراهلل در ادامه گفت« :ما از همان
ابتدا به برادران عراقي خود هش��دار داديم اگر با داعش
نجنگند و اين گروهك بر ديرالزور مس��لط شود ،هدف
بعدي داعش ،عراق خواهد بود .پيشبيني ما درس��ت
از آب درآمد و اين گروهك تروريس��تي دو سوم عراق
مسلط شد .سوال ميكنم :اگر ما از جهاد و تكليف عقب
كشيده بوديم چه بر سر لبنان ميآمد و اگر اهالي عراق
بافتوايجهادكفاييآيتاهللسيستانيعملنميكردند
چه اتفاقي در اين كشور رخ ميداد؟»

وكالي ترامپ خواهان
كنارهگيري دامادش شدند

اعضاي تيم حقوق��ي رييسجمهوري امريكا معتقدند
كه داماد ترامپ بايد پي��ش از آنكه گزارش تماسهاي
او با روسها حين دوره انتقالي علني ميش��د ،استعفا
ميداد .به گزارش ايسنا ،وال استريت ژورنال به نقل از
منابع مطلع گزارش داد ،گرچه تمام اعضاي تيم حقوقي
دونالد ترامپ ،رييسجمهوري امريكا روي پيش��نهاد
كنارهگيري جارد كوشنر اتفاق نظر نداشتند اما برخي
ي خودشان را به ترامپ جمهوريخواه منتقل
از آنها نگران 
كردند .منابع مطلع به اين روزنامه گفتند ،كاركنان تيم
ترامپ براي صدور بيانيه درصورت اس��تعفاي كوشنر
آماده ش��ده بودند .با اين وجود ،كوشنر استعفا نكرد و
همچنان در كاخ سفيد ماند .با اين حال جان داود ،وكيل
ترام��پ اين گزارش را تكذيب كرده و به وال اس��تريت
گفته اس��ت :تا جايي كه اطالع دارم چنين پيشنهاد و
طرز تفكري هرگز به رييسجمهوري امريكا ارايه نشد.
يكي ديگر از وكالي ترامپ در بيانيهاي گفت :من هرگز
با ساير وكالي رييسجمهوري امريكا درباره استعفاي
جارد كوش��نر از سمتش در كاخ سفيد صحبت نكردم.
من هرگز به رييسجمهور پيش��نهاد ندادم كه كوشنر
استعفا بدهد و اطالعي هم ندارم كه آيا ساير وكال چنين
پيشنهادي دادهاند يا خير.

ادعاي رييس سيا :ايران از
القاعده حمايت ميكند

مايك پمپئو ،رييس سيا در مصاحبه با فاكسنيوز درباره
«روابط ايران و القاعده» مدعي ش��د« :ايران هميشه با
القاعده يك چانهزني دوجانبه داشته است و اغلب از آنها
حفاظت كرده اس��ت و اين حفاظت مشروط به اين بود
كه اگر ما از شما حفاظت ميكنيم شما به ما در تهران
حمله نميكنيد ».رييس س��يا گفت« :ام��روز من در
جايگاه متفاوتي هستم و نقش متفاوتي دارم .نظر من
شبيهبهنظررييسجمهوراستكهبهصراحتنظرخود
را اعالم كرده مبني بر اينكه به نظر او اين توافق ،ارزش
مذاكره نداشت .عالوه بر اين جداي از توافق هستهاي،
از زماني كه اين توافق حاصل شد ،آزمايشهاي موشكي،
فعاليتشبهنظاميانشيعهدرعراق،كاردركنارحزباهلل
لبنان در س��وريه به نحو قابلتوجه��ي افزايش يافته
است ».رييس سيا در پاسخ به سوالي درباره روابط ايران
و كرهشمالي گفت« :كره شمالي سابقه طوالني مدتي
از گس��ترش و انتقال دانش و فناوري هستهاي خود به
نقاط مختلف دنيا را دارد .همانطور كه كره شمالي به
تالش براي پرتاب موفق موشكهاي دوربردتر و نصب
تسليحات هستهاي به اين موش��كها ادامه ميدهد،
بسيار بعيد اس��ت كه درصورت دس��تيابي آنها به اين
قابليت ،آن را در اختيار گروهه��اي ديگر قرار ندهند و
ايران مطمئنا يكي از كش��ورهايي است كه مايل است
براي دستيابي به اين قابليت هزينه كند».

