
در ش�رایطی ك�ه     گزارش یک
مقامات كشورهای 
اروپایی تالش می كنند برجام را بدون امریکا 
ادامه دهند، واشنگتن فش�ار     ها را به متحدان 
اروپایی خود افزایش داده است. وزیر خارجه 
روس�یه در س�خنانی تأكید كرد كه امریکا به 
اروپایی     ها فش�ار زیادی وارد می كند و به آنها 
اولتیماتوم داده كه باید روابط تجاری خود را با 

تهران متوقف كنند. 
امریکا كه ب��ا خ��روج از توافق هس��ته ای ایران و 
1+5 در پی افزایش فشار     ها به ایران است، تالش 
می كند متحدان اروپایی اش را به همراهی با ادامه 
تحریم     ها وادار كند. هرچند كش��ورهای اروپایی 
گفته اند كه به مفاد برج��ام پایبند می مانند و این 
توافق را بدون امریکا ادامه خواهند داد، اما امریکا 
سعی دارد تا ضرب االجل چند هفته ای ایران برای 
گرفتن تضمین های الزم از كش��ورهای اروپایی، 
متحدانش را به اعمال فش��ارهای بیشتر به ایران 
ترغیب كند. س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روس��یه روز سه      ش��نبه در یک كنفرانس خبری 
گفت كه كش��ورهای اروپایی طرف برجام شاهد 
آغاز فش��ارهای امریکا پس از خروج این كشور از 
توافق هسته ای هس��تند. به گزارش خبرگزاری 
تاس، الوروف گفت:»پس از خروج امریکا از توافق 

هسته ای، سه كش��ور اروپایی فرانسه، انگلیس و 
آلمان كه ادامه پایبندی ش��ان ب��ه توافق را تأیید 
كرده اند، شاهد افزایش فش��ار امریکا برای قطع 
روابط تجاری شان با تهران بوده اند. وی همچنین 
گفت: اولتیماتوم      ه��ا به این كش��ورهای اروپایی 
ب��رای توقف تج��ارت با ایران ش��امل ص��ادرات 
كاالهای خاص و واردات نفت ایران داده ش��ده و 
ضرب االجل های 60 و 90 روزه نیز در همین راستا 
تعیین شده است، این به نوعی بخشی از یک طرح 
برای اعمال فشار شدید است«. وزیر امور خارجه 
روسیه در ادامه تأكید كرد:»امریکا با خروج از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( تمامی حقوق خود 
ذیل این توافق را از دست داده است. در این توافق 
تمهیداتی وجود دارد كه حقوقی را برای اعضای آن 
قائل می شود. به نظر می آید كه امریکا این حقیقت 
را كه تمامی حقوقش را از دست داده است، انکار 
نمی كند«. فشارهای امریکا به اروپا برای تحریم 
ایران درحالی است كه مقامات ایرانی ماندن تهران 
در برجام را به تضمین اروپایی     ها مشروط كرده اند 
و قرار است در هفته های آتی گفت وگو     هایی بین 
مقامات ایرانی و اروپایی برای دادن تضمین های 
الزم به ایران انجام شود. در همین راستا، سه      شنبه 
شب به وقت محلی قرار بود وزرای خارجه آلمان، 
فرانس��ه و انگلیس پس از گفت وگوی داخلی، با 

محمدجواد ظری��ف، وزیر خارجه ای��ران دیدار و 
درباره آخرین دیدگاه      ها و مواضع كشورهای شان 
بر سر چگونگی ماندن در برجام و ادامه اجرای این 
توافق بدون امریکا گفت وگو كنند. ظریف كه برای 
مذاكره با مقامات اروپایی به بروكسل سفر كرده 
است، دو     شنبه شب با فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو 
كرد. ظریف پس از دیدار با موگرینی گفت:»دیدار 
خوب و سازنده ای داشتیم. در این دیدار بر ضرورت 
اجرای كامل برجام توس��ط همه طرف های باقی 
مانده و بهره مندی ایران از منافع برجام و اینکه این 

بهره مندی     ها تضمین شود، تأكید شد«. 
از سوی دیگر، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان روز 
سه      ش��نبه در گفت وگو با روزنامه »فونکه مدین 
گروپه«، با بیان اینکه اروپا به توافق هس��ته ای با 
ایران پایبند می مان��د، گفت:»ما اروپایی      ها آنچه 
بتوانیم انجام خواهیم داد ت��ا توافق وین را حفظ 
كنیم چرا كه این توافق امکان حسابگری و امنیت 
بیشتری ایجاد كرده اس��ت«. وی افزود: »پیام ما 
این است كه تا زمانی كه ایران به توافق هسته ای 
پایبند باشد، اروپا هم بدون وابستگی به تصمیم 

امریکا چنین خواهد كرد.«
دونالد ترامپ كه خروج امریکا از برجام را اعالم كرد، 
تالش می كند برای بازگش��ت مجدد تحریم های 

قبلی، اروپایی     ها را ب��ا خود همراه كند اما مقامات 
اروپایی تاكنون در مقابل فشارهای امریکا مقاومت 
كرده اند و هنوز معلوم نیس��ت ك��ه می توانند به 
این مقاومت     ها ادامه دهند ی��ا نه. همراهی اروپا با 
امریکا و بازگشت تحریم     ها به منزله خروج ایران 
از برجام خواهد بود، چرا كه ایران گفته اگر منافع 
مردم ایران تأمین نشود، لزومی به ماندن در برجام 
نیس��ت. فش��ارهای امریکا به اروپا درحالی است 
كه در دو سال گذش��ته از زمان اجرای برجام كه 
امریکا نیز خود بخش��ی از آن به ش��مار می رفت، 
شركت های اروپایی به دلیل ترس از تحریم های 
امریکا از ورود به بازار ایران خودداری می كردند و با 
خروج واشنگتن از این توافق، كار برای شركت های 
اروپایی سخت تر خواهد شد. مقامات كاخ سفید 
گفته اند كه به محض اعمال تحریم     ها علیه ایران، 
اروپایی     ها فعالیت ه��ای تجاری خود ب��ا ایران را 

كاهش خواهند داد. 
   بازی » بُرد– بُرد « ترامپ علیه ایران !

ژنرال عاموس یادلین، رئیس سابق دستگاه اطالعات 
نظامی رژیم صهیونیستی و رئیس كنونی انستیتوی 
مطالعات امنیت ملی، در گفت وگو با رادیو ان پی آر 
امریکا، در خصوص اه��داف امریکا پس از خروج از 
برجام گفت:»  معتقدم كه هدف امریکا  به خصوص 
پس از اینکه رئیس جمهور )ترامپ( تیم نزدیکش، 
یعنی وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی، را تغییر داده، 
این اس��ت كه رئیس جمهور می خواهد رفتار نظام 
)ایران( را یا حتی خود نظام را تغییر دهد. تحریم     ها 
باید به عنوان یک ابزار و اهرم برای كشاندن ایرانیان 
به میز مذاكرات بر سر یک توافق بهتر، عمل كنند. اگر 
تحریم     ها بسیار مؤثر واقع شوند، ممکن است تغییر 
رژیم صورت گیرد. این چیزی است كه دولت های 
قبلی آن را بررسی نکرده بودند و این، سیاست دولت 
اوباما هم نبوده است.« یادلین در واقع این رویکرد را 
مطرح می كند كه دولت امریکا دو گزینه در مقابل 
ایران قرار داده است؛ بازگشت به میز مذاكره و امضای 

یک توافق جدید یا تغییر رژیم. 
در همین رابطه، یادلین اف��زود: » فکر می كنم این 
به نوعی یک معادله بُرد-بُرد اس��ت. اگر تحریم ها، 
ایرانیان را با یک موضع ضعیف ت��ر به میز مذاكره 
بیاورند و آنها توافق را بهتر كنند، این یک بُرد خواهد 
بود. بُرد دیگر، این اس��ت كه رژی��م ایران به خاطر 
تحریم     ها فروبپاش��د؛ بنابراین آنچ��ه كه ما اكنون 
باید آن را بررس��ی كنیم این اس��ت كه شش ماه 
پس از خروج )ترامپ(، آیا دولت امریکا قادر است 
تحریم های بسیار دردناک علیه ایران اعمال كند؟ 
یا اینکه در حقیقت آنها از اجماع بین المللی خارج 
شده اند. اروپا، روسیه و چین به آنها كمک نمی كنند 
تا تحریم های دردناكی )علیه ایران( داشته باشند. 
در آن حالت، ایرانی     ها احساس خواهند كرد كه مهم 

نیست كه امریکا از توافق خارج شده است« .

فلسطینی    ها كه روز دو    ش�نبه دوباره از جان مایه 
گذاشتند و با 60 ش�هید و بیش از 2هزار مجروح، 
انتقال س�فارت امریکا به قدس را ب�ا عنوان روز 
دیگری از جنایت برای رژیم صهیونیستی و حامی 
اصلی اش یعنی واشنگتن ثبت كردند، دست بردار 
نیستند و می خواهند همچنان راهپیمایی بازگشت 
را ادامه بدهند. تش�کیالت خودگردان فلسطین 
با نرم    ترین جواب ممکن به كش�تار روز دو    شنبه 
فلسطینی    ها پاسخ داد: اعتصاب سراسری و تهدید 
به شکایت در دادگاه الهه. اما در غزه مردم دوباره 
به خیابان    ها آمدند تا نشان دهند شهدای بیشتر 
تنها آنها را برای در صحنه ماندن ترغیب می كند. 
در چنین شرایطی معاون دبیركل جهاد اسالمی 
ضمن اعالم اینکه تل آویو برای آرام كردن اوضاع 
غزه دست به دامن مصر شده، افزود: بعید نیست 
این رژیم معادله رفع محاصره غزه در مقابل پایان 
راهپیمایی بازگشت را پیشنهاد دهد. این در حالی 
است كه سکوت معنادار سران اعراب به خصوص 
سران آل س�عود در برابر اقدام امریکا ادامه دارد. 
فلسطینی    ها در تداوم تظاهرات روز دو    شنبه كه در 
اعتراض به انتقال س��فارت امریکا بعد گسترده ای 
به خود گرفت،  دیروز 15 ماه م��ی  را كه مصادف با 
سالروز اشغال فلسطین است،  با تظاهرات دیگری 
در مرز غزه و س��رزمین های اش��غالی آغاز كردند. 
همچنین روز گذشته به دعوت »محمود عباس « 
رئیس تش��کیالت خودگردان و گروه های ملی و 
اسالمی فلسطینی، در سرتاسر كرانه باختری و نوار 
غزه اعتصاب سراسری اعمال شد.  بر اساس گزارش 
خبرگزاری »معا« فلسطین، این اعتصاب شامل تمام 
نهادهای دولتی، مدارس، دانشگاه     ها و مغازه     ها و غیره     
می شد.  همچنین هزاران نفر از اهالی ساكن كرانه 
باختری روز گذشته مراسم تشییع  جنازه هشت نفر 
از شهدای دو    شنبه را برگزار كردند.  از طرف دیگر 
یک مسئول فلس��طینی به روزنامه الحیات گفت: 
تشکیالت خودگردان فلسطین از رهبران اسرائیلی 
به دادگاه كیفری بین المللی شکایت خواهد كرد و 
به تعدادی از نهادهای بین المللی خواهد پیوست 
كه امریکا تهدید كرده در صورت پیوستن فلسطین 
به این نهاد    ه��ا از آن خارج خواهد ش��د.  در همین 
حال »زیاد النخاله« معاون دبیركل جهاد اسالمی 
فلس��طین در گفت وگویی با ش��بکه »المیادین « 
اعالم كرد راهپیمایی بازگشت، سمبلی جدید در 
مسیر مبارزه فلسطین است و بعید نیست كه رژیم 
صهیونیستی معادله رفع محاصره غزه در برابر پایان 

این راهپیمایی     ها را مطرح كند.  وی در گفت وگو با 
شبکه »المیادین « اعالم كرد: مقاومت فلسطین در 
زمان و مکان مناسب برای پاسخ به اقدامات رژیم 
اشغالگر اسرائیل وارد عمل خواهد شد. گروه های 
مقاومت خواستار جنگ نیستند اما اگر جنگی بر 
آنها تحمیل شود، آماده پاسخ هستند.  النخاله فاش 
كرد مصر از رژیم صهیونیس��تی درخواست كرده 
سعی خود را برای آرام كردن اوضاع نوار غزه انجام 
دهد. وی افزود: بعید نمی دانم رژیم اشغالگر معادله 
رفع محاصره غزه در برابر پایان راهپیمایی بازگشت 
را مطرح كند.  معاون دبیركل جهاد اس��المی در 
ادامه گفت: ایران تنها طرفی اس��ت كه از مقاومت 
فلسطین حمایت می كند و تمام گروه های مقاومت 
را در آغوش می گیرد. كش��ورهای عربی به سمت 
عادی سازی روابط با اسرائیل پیش رفته اند، مسیری 
متفاوت از مسئله فلسطین در پیش گرفته اند و مورد 
سرزنش فلسطینی     ها هستند.  النخاله تصریح كرد: 
مسئله افتتاح سفارت امریکا در قدس »زودگذر « 
نیست، طرح تس��ویه ای با اس��رائیل وجود ندارد و 
آنچه به عنوان »معامله قرن « ش��ناخته می شود 
عنوانی جدید برای كن��ار زدن اصل طرح موجود 
اس��ت، ملت فلس��طین همه معتقد به عدم قبول 
اسرائیل و تش��کیالت خودگردان هستند و هیچ 
توافق یا طرح تسویه  امریکایی را نخواهند پذیرفت.  
در راهپیمایی های دو    شنبه در مرز غزه كه همزمان 
با انتقال س��فارت امریکا به ق��دس صورت گرفت، 
59فلسطینی به شهادت رسیدند و 2هزار و 800 نفر 

دیگر زخمی شدند. 
   انتقاد روزنامه های عربی از سکوت اعراب

روزنامه »القدس العربی « در یادداشتی خیانت حکام 
عرب را از عوام��ل تقویت كننده انگیزه دولت فعلی 
امریکا برشمرد.  این روزنامه عربی فرامنطقه ای )چاپ 
لندن( نوشت: اوضاع وخیمی كه اكثر رژیم های عربی 
در آن به سر می برند و حركت شتابان آنها برای جلب 
رضایت واشنگتن از طریق انعقاد معامالت تسلیحاتی 
نجومی و اعمال فشارهای ش��دید آنها برای اجرای 
معامله قرن با برداشتن موضوع قدس از میز مذاكرات 
و علنی كردن روابط دوستانه خود با اسرائیل، همه 
این مسائل به رئیس جمهور امریکا بهترین فرصت 
برای اج��رای قانون انتقال س��فارت را داد.  القدس 
العربی  افزود: جای تعجب هم ندارد كه اسرائیلی     ها 
در تمجید مواضع عربستان، امارات و بحرین برای 
عادی سازی روابط با تل آویو مدیحه سرایی كنند و به 
این هم اشاره كنند كه روابط پنهانی اسرائیل با اعراب 
بزرگ تر از این حرف هاست.  »عبدالباری عطوان«، 
در یادداش��تی در روزنامه رأی الی��وم در خصوص 
تحوالت جاری در فلسطین نوشت: لطفاً وقتی كه 
درباره جش��ن های تحریک  آمیز امریکا و اسرائیل 
برای انتقال سفارت امریکا به قدس اشغالی صحبت 
می كنید از حقوق بین الملل حرفی نزنید این بحثی 
حقیر و شرم آور است، آن هم در حالی كه صد    ها هزار 
نفر از جوانان منطقه محروم غزه تا داخل مرزهای 
فلسطین اشغالی پیش رفته و سینه چاک با ایمان 
به آرمان     ها و عقاید خود به مقابله با رژیم اش��غالگر 

و گلوله های واقعی آنها می روند.  عطوان نوشت: این 
جوانانی كه در رگ های ش��ان خون شرافت و عزت 
ملی جریان دارد، آنهایی هستند كه به گستاخی و 
هجمه امریکا و اسرائیل پاسخی افتخارآمیز دادند و 
دیگر منتظر ارتش های عربی و جنگنده های اف 16 
آنها ننشس��تند كه صد    ها میلیارد دالر برای خرید 
آن پول دادند، چ��ون این جوانان یقی��ن دارند كه 
هواپیماهای ارتش های عربی جز عرب های بدبخت 
را به قتل نرس��انده و جز ش��هرهای عربی را ویران 
نکرده است و هرگز هم بعید نیست كه دوشادوش 
هواپیماهای اسرائیلی علیه مردم محروم فلسطین 
وارد جنگ شود.  نویسنده افزود: جای تعجب داشت 
كه رهبران، وزرا و سفرای عرب در این جشن حضور 
نداشتند به خصوص كه بسیاری از آنها دوستی گرم 
خود با رژیم اشغالگر را علنی كردند و برخی از آنها 
هم از حمله اس��رائیل به سوریه اس��تقبال كرده و 
تیم های ورزشی به قدس اشغالی فرستادند.   سردبیر 
روزنامه رأی الیوم در انتها هشدار داد كه آنهایی كه با 
اسرائیلی     ها عادی سازی كردند از خشم مردمان شان 
هرگز در امان نخواهند بود ما اطمینان داریم كه این 
مردم هرگز نمی بخشند و فراموش نمی كنند و علیه 
حاكمان ستمگر خود كه خودشان را فروخته و ثروت 
كشورشان را برای امریکا و اسرائیل به باد می دهند 

قیام خواهند كرد. 
  واكنش های گسترده جهانی 

مردم كشورهای جهان در اعتراض به كشتار وحشیانه 
مردم فلسطین در جریان راهپیمایی بازگشت و انتقال 
سفارت امریکا به قدس تظاهرات و راهپیمایی های 
گسترده برگزار كردند.  در تركیه عالوه بر اینکه دولت 
این كشور سفرای خود را از امریکا و اسرائیل فراخواند 
و سفیر اسرائیل را از این كشور اخراج كرد،   مردم این 
كشور هم با شعار » قدس برای مسلمانان « است به 
خیابان   ها ریختند.  در ایتالیا هم هزاران تن با باال بردن 
پرچم های فلسطین در خیابان های رم، انتقال سفارت 
امریکا به ق��دس را محکوم ك��رده و خواهان آزادی 
فلسطینیان شدند.  همچنین صد   ها تن در مکزیک 
علیه استفاده رژیم صهیونیس��تی از گلوله جنگی 
علیه تظاهركنندگان صلح  آمی��ز در روز راهپیمایی 
بازگش��ت تظاهرات كردند.  دهها تن امریکایی نیز 
در مقابل برج دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا 
در واشنگتن تجمع كرده و اقدام وی درباره قدس را 
محکوم كردند.  همچنین صد   ها اردنی روز دو   شنبه 
در نزدیکی سفارت امریکا در امان تجمع و اقدام امریکا 

درباره قدس را محکوم كردند.
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احمدکاظمزاده

لغو محاصره غزه در برابر پایان راهپیمایی بازگشت
  گزارش  2

اولتیماتوم امریکا به اروپا برای قطع روابط تجاری با ایران
وزیر خارجه روسیه از اعمال فشارهای امریکا به اروپایی     ها خبر داد

پیام های انتخاباتی دموکراسی جوان عراق 
از برگزاری چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق به چند نکته مهم 

می توان دست یافت. 
 نخست اینکه میزان مشاركت در این دوره در مقایسه با انتخابات قبلی 
تا حدودی كم بود كه از جمله عوامل مؤثر بر آن می توان به نارضایتی 
مردم و رأی دهندگان از عملکرد نمایندگان و دولتمردان این كشور در 
تأمین امور معیشتی و مبارزه با فساد اشاره كرد كه در كنار این به نظر 
می رسد برخورد تخریبی احزاب و نامزدهای رقیب در آستانه انتخابات 

نیز در كاهش نسبی رغبت رأی دهندگان مؤثر بوده است . 
نکته قابل توجه دیگر اینکه در این انتخابات برخالف استدالل برخی 
از گروه های منشعب از س��ازمان های مادر میزان مش��اركت به اندازه 
تکثیر گروه های سیاس��ی در پوش��ش هایی همچون نهادهای مدنی 
افزایش نیافت و این نشان می دهد كه تکثیر بیش از اندازه و غیرمتعارف 
این گروه   ه��ا به پراكندگ��ی انجامی��ده و نوعی دل زدگ��ی را در میان 

رأی دهندگان به وجود آورده است . 
نکته قابل توجه دیگری كه هم به نوعی در كاهش نسبی مشاركت مؤثر 
بوده و هم به نوعی پیش��تازی برخی از ائتالف ها همچون س��ائرون به 
رهبری مقتدی صدر یا فتح به رهبری هادی عامری را توجیه می كند، 
این است كه سائرون كوشیده بود به نوعی خود را مدافع محرومان و ضد 
مفسدان معرفی كند یا ائتالف فتح نیز كه از نیروهای حشدالشعبی و 
بسیج مردمی تشکیل یافته است، نقش اساسی در نجات عراق از دست 
داعش داشته است و مردم با رأی به این ائتالف تشکر و قدردانی خود 
را از این گروه و دیگر كس��انی كه در بازگرداندن ضریب ثبات و امنیت 
به این كشور نقش داشتند، ابراز كردند. پیشتازی این دو ائتالف نشان 
می دهد كه مردم و رأی دهندگان در پی چهره های جدید و ارائه طرح   ها 

و ابتکاراتی جدید هستند. 
در مجموع به نظر می رسد نتایج چهارمین انتخابات پارلمانی عراق برای 
دولتمردان و مسئوالن این كشور هشدار  آمیز بود كه توجه به آنها می تواند 
انتخابات آتی شوراهای استانی و دیگر انتخابات این كشور را پرشورتر كند 
و دموكراسی جوان این كشور را از آسیب های وارده ر   ها سازد. همچنین 
توجه به این نکات و تالش برای جبران آنه��ا می تواند پارلمان و دولت 
جدید را كمافی السابق از پشتوانه حمایت های مردمی برخوردار سازد و 
سرمایه های اجتماعی آنها را افزایش دهد. اما آنچه پیش از همه ضروری 
به نظر می رسد رسیدن به توافق برای معرفی نخست وزیر جهت تشکیل 
دولت جدید است كه در گذشته از سوی بزرگ ترین فراكسیون معرفی    
می شد كه با حضور احزاب و گروه های شیعی تشکیل می یافت و به نظر 

می رسد این بار نیز به همین منوال خواهد بود . 
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   پوتین پل اتصال كریمه به روسیه را افتتاح كرد 
ساخت پلی كه قرار بود شبه جزیره كریمه را به روسیه متصل كند به اتمام 
رسیده و »والدیمیر پوتین « رئیس جمهور روسیه روز سه    شنبه در مراسمی 
این پل را افتتاح كرد. به گزارش »راش��اتودی«، رئیس جمهور روس��یه با 
حضور در این مراسم، شخصاً پشت فرمان یک كامیون قرار گرفت و مسیر 
عبور و مرور جاده ای این پل را افتتاح كرد. پل كریمه به طول 19 كیلومتر 
طوالنی    ترین پل روسیه به حساب می آید. این پل قرار بود در ماه دسامبر 
افتتاح شود اما به دلیل اتمام كارهای زیرساختی آن، زودتر از موعد افتتاح 
شده است. رئیس جمهور روسیه در این مراسم تأكید كرد، افتتاح این پل 
می تواند به رشد اقتصادی كریمه كمک شایانی كند. افتتاح این پل یک روز 
قبل از آن صورت می گیرد كه استفاده از این زیرساخت برای عموم مردم 
فراهم شود. پل اتصال دهنده كریمه به روس��یه دو بخش دارد كه بخش 
نخست آن كه متعلق به ترافیک جاده ای اس��ت و مخصوص عبور و مرور 
خودروهای سبک و سنگین است افتتاح شده است. بخش دوم این پل كه 

مخصوص حمل و نقل ریلی است قرار است سال آینده تکمیل شود.
-------------------------------------------------------------
   فشار جمهوریخواهان برای عذرخواهی كاخ سفید از »مک كین «

با گذشت چندین روز از انتشار خبر توهین مشاور كاخ سفید به سناتور ارشد 
جمهوریخواه كه در حال مبارزه با بیماری تومور است، فشار قانونگذاران 
كنگره بر دونالد ترامپ برای عذرخواهی در این باره ادامه دارد. بنا بر گزارش 
پایگاه هیل، كلی سدلر، در جلسه  ای در كاخ سفید پس از آنکه این سناتور 
مخالفتش را با نامزدی »جینا هاسپل « برای ریاست سیا اعالم كرد، گفته 
بود:» به مک كین ارتباطی پیدا نمی كن��د او به زودی می میرد«. پیش از 
این، سخنگوی كاخ سفید حاضر نشد از این اظهارات مشاور كاخ سفید 
عذرخواهی كند و تنها گفت كه درباره یک نشست محرمانه كه شوخی در 
آن صورت گرفته، اظهارنظر نمی كند. اظهارات كاخ سفید در حالی مطرح 
شده كه اعضای ارش��د دموكرات و جمهوریخواه كنگره امریکا، خواستار 
عذرخواهی علنی و عمومی این مشاوركاخ سفید شده اند. با وجود گذشت 
چند روز از این ماجرای جنجالی، فشار های جمهوریخواه ارشد مجلس 

سنای امریکا به كاخ سفید ادامه دارد و این فشار    ها تشدید شده است. 
-------------------------------------------------------------
   ماهاتیر محمد: ممکن است یک یا دو سال آینده نخست وزیر باشم

ماهاتیر محمد كه به تازگی به عنوان نخست وزیر مالزی انتخاب شده، اعالم 
كرد كه ممکن است تنها یک یا دو س��ال در پست نخست وزیری حضور 
داشته باش��د و پس از استعفا در پش��ت پرده ایفای نقش خواهد كرد. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، ماهاتیر محمد 92 ساله كه ائتالف وی توانست 
به یک پیروزی ش��گفت انگیز در برابر نجیب رزاق، نخست وزیر پیشین 
مالزی دست یابد، گفت: انوار ابراهیم، سیاستمدار اصالح طلب مالزی روز 
چهار    شنبه آزاد می شود. وی اضافه كرد: انوار نیز نقش یکسانی در ائتالف 

همانند رهبران دیگر احزاب خواهد داشت. 

 یمنی   ها با موشك 
پایگاه »ملك فیصل« عربستان را هدف گرفتند 
یگان موش�کی ارتش یمن در پاس�خ به حمالت نظامی عربستان 
سعودی، یک پایگاه نظامی این كشور را هدف موشک بالستیک قرار 
داد و پدافند هوایی عربستان مدعی شد با آن مقابله كرده است. 
ارتش یمن روز سه    ش��نبه با ش��لیک یک فروند موش��ک بالستیک از 
نوع »بدر 1 « به حمالت نظامی عربس��تان سعودی پاسخ داد. به گفته 
خبرگزاری رسمی یمن )سبأ(، ارتش یمن این موشک را به سوی پایگاه 
نظامی »ملک فیصل« در »خمیس مشیط« در منطقه جازان )جیزان( 
در جنوب غرب عربستان شلیک كرد. س��اعتی بعد عربستان سعودی 
اعالم كرد كه پدافند این كشور با یک موشک شلیک شده از یمن مقابله 
كرده است. وبگاه خبری »النجم الثاقب« یمن به نقل از یک منبع نظامی 
كه نام وی را فاش نکرد، اعالم كرد كه این موشک به هدف خود اصابت 
كرده اس��ت. چهار روز پیش نیز یک پایگاه آموزشی نظامی عربستان 
در جازان )جیزان( هدف یک فروند موش��ک ارت��ش یمن قرار گرفته 
بود. پیش تر مقامات یمنی هشدار داده بودند كه در چارچوب راهبرد 
بازدارندگی، اگر تجاوز نظامی عربستان به یمن ادامه پیدا كند، واكنش 
موشکی نیز تبدیل به امری روزانه خواهد شد. در سال جدید میالدی، 
ارتش یمن تعداد موشک های شلیک شده خود را به مواضع عربستان 
در خاک این كشور افزایش داده اس��ت. عربستان اعالم كرده است كه 

تاكنون بیش از یکصد موشک به خاک این كشور شلیک شده است. 
از س��وی دیگر دولت امریکا وضعیت فوق العاده اعالم شده درباره یمن 
را برای یک س��ال دیگر تمدید و اعضای س��ابق دولت مس��تعفی یمن 
و كش��ورهای دیگر را به تهدید امنیت و ثبات این كش��ور و نیز تهدید 
امنیت ملی امریکا متهم كرد. به گزارش روزنامه الیوم السابع، كاخ سفید 
در بیانیه ای اعالم كرد:»همچن��ان اقدامات و سیاس��ت های برخی از 
شخصیت های سابق در دولت مستعفی یمن و دیگر كشور    ها صلح، امنیت 
و ثبات یمن را تهدید می كند كه به تبع آن امنیت ملی و سیاست خارجه 
امریکا در معرض تهدید غیرعادی قرار می گیرد«. طبق این بیانیه، این 
اقدامات شامل مانع تراشی در روند سیاسی یمن و نیز ممانعت از اجرای 
توافق 2۳ نوامبر 2011 میالدی میان دولت مستعفی یمن و مخالفان آن 
می شود كه در آن انتقال مسالمت آمیز قدرت قید شده است. در بیانیه 
كاخ سفید همچنین آمده است: به همین دلیل باید وضعیت فوق العاده 
اعالم شده در 16 ماه مه 2012 میالدی برای تعامل با این تهدید پس از 

شانزدهم ماه مه 2018 به مدت یک سال دیگر تمدید شود.

 بولتون: کره شمالی تسلیحات اتمی اش را 
به امریکا منتقل کند

همزمان با اقدام كره شمالی برای تخریب سایت آزمایش اتمی خود، 
مشاور امنیت ملی كاخ سفید اعالم كرد كه تمامی تسلیحات اتمی 
كره شمالی به البراتواری در امریکا منتقل شوند تا اطمینان حاصل شود 
كه رهبری كره شمالی به وعده هایش در خلع سالح اتمی پایبند است. 
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی امریکا كه پیش از این الگوی لیبی را 
برای مذاكره با كره شمالی تجویز كرده بود، در سخنانی خواستار انتقال 
تسلیحات اتمی كره شمالی به امریکا ش��د. جان بولتون در مصاحبه با 
شبکه خبری ای.بی.سی گفت:»اگر رهبری كره شمالی به دنبال كاهش 
تحریم هاست، تسلیحات اتمی اش را به البراتوار » اوک ریج نشنال « در 
تنسی منتقل كند«. بولتون گفت:»فکر می كنم كه تحقق چنین تصمیمی 
به معنای خالصی از تمامی تس��لیحات، انهدام آنها و انتقال شان به این 
البراتوار است؛ خالصی از غنی س��ازی اورانیوم و پلوتونیوم و حل مسئله 
موشک های بالستیک و خیلی چیزهای دیگر مثل این«. اظهارات بولتون 
درحالی است كه كره شمالی تخریب س��ایت آزمایش اتمی خود را آغاز 
كرده است. به نوشته خبرگزاری تاس، گزارش گروه متخصصان دانشگاه 
»جان هاپکینز« نشان می دهد چندین ساختمان كلیدی در قسمت های 
ش��مالی، غربی و جنوبی س��ایت ویران ش��ده اند. همچنی��ن ریل های 
گاری های باری برداشته شدند. تخریب نهایی سایت احتماالً زمانی انجام 
خواهد گرفت كه خبرنگاران خارجی حضور دارند. تخریب نهایی شامل 
فروریختن تونل و تمامی تجهیزات نظارتی خواهد بود. كره شمالی با این 
اقدام حسن نیت خود را برای مذاكره با امریکا برای خلع سالح اتمی در 
شبه جزیره كره نشان داده است. قرار است در ماه آینده میالدی رهبر كره 

شمالی و رئیس جمهور امریکا در سنگاپور با یکدیگر دیدار كنند. 

تالش هادی عامری برای تشکیل ائتالفی 
گسترده با العبادی و المالکی

پایان انتخابات عراق به معنای ش�روع مرحله  جدیدی اس�ت كه 
جریان      ها و شخصیت      ها با توجه به وزن خود وارد مذاكرات سیاسی 
می شوند تا درباره انتخاب نخس�ت وزیر و تقسیم قدرت به توافق 
برسند و باتوجه به اینکه هیچ گروهی نتوانسته از اكثریت نسبی 
برخوردار ش�ود و همچنین نظر به فرهنگ سیاس�ی عراق انتظار 
می رود انتخاب نخس�ت وزیر و كابینه زمان زیادی ببرد. براساس 
ش�مارش 91درصد از آرای انتخابات عراق، ائتالف »السائرون« به 

رهبری مقتدی صدر همچنان پیشتاز است.  
در حالی كه فهرست مقتدی صدر در صدر انتخابات عراق قرار گرفته، 
برخی منابع آگاه از رایزنی های رهبران ائتالف ه��ای »دولت قانون«، 
»النصر« و »الفتح« برای تش��کیل فراكس��یونی بزرگ تر در پارلمان 
جدید عراق و حتی انتخاب نامزد مورد توافق برای نخست وزیری خبر 
می دهند. پایگاه خبری »SNG« به نقل از منابع آگاه نوشت كه شب 
گذش��ته، دیداری میان رهبران این ائتال ف      ها یعنی »نوری المالکی«، 
»حیدر العبادی« و »هادی العامری « صورت گرفت كه بیش از دو ساعت 
طول كشید. به گفته این منابع، عبادی در این دیدار، »طارق نجم « را 
برای تصدی پست نخست وزیری پیش��نهاد داد اما المالکی و العامری 
با آن مخالفت كردند و خواس��تار همپیمانی با العبادی برای تش��کیل 

فراكسیونی بزرگ تر در پارلمان بدون هیچ پیش شرطی شدند. 
در حالی كه ائتالف »الفتح« به ریاست »العامری « اعالم كرده كه برای 
ائتالف با سایر گروه های پیروز در انتخابات، خط قرمزی ندارد، منابع آگاه 
از رایزنی رهبران حزب »الدعوه « با این ائتالف برای تشکیل فراكسیون 
پارلمانی بزرگ تر خبر می دهند. وی در گفت وگو با »كان پرس « اظهار 
داشت كه انتظار می رود كه رهبران حزب الدعوه با »هادی العامری « 
رهبر ائتالف الفتح دیدار و برای تش��کیل فراكسیون پارلمانی بزرگ تر 
در پارلمان رایزنی كنند. از سوی دیگر، دو     شنبه )14 می(، ائتالف الفتح 
نیز نقشه راه ائتالف های آتی و دیدگاهش درباره مذاكرات برای تشکیل 

دولت جدید را اعالم كرد. 
»عامر الفای��ز« از رهبران ای��ن ائتالف در گفت وگو ب��ا »بغداد الیوم« 
اظهار داشت كه هیچ تصویر دقیق و ش��فافی درباره ائتالف های آتی 
وجود ندارد و پس از اعالم رس��می و نهایی نتای��ج انتخابات، اقدامات 
رسمی برای ائتالف های جدید آغاز می شود و هیچ خط قرمزی برای 
همپیمانی ما وجود ندارد. وی افزود: دخالت امریکا در تشکیل دولت 
آتی عراق صحت ندارد و ما اجازه این دخال��ت را نخواهیم داد. دولت 
جدید عراق با رایزنی ائتالف      ها و گروه های پیروز در انتخابات و بدون 
دخالت طرف های خارجی تشکیل خواهد شد. این در حالی است كه 
مقتدی صدر ، رهبر جریان صدر و رئیس ائتالف »سائرون« كه پیشتاز 
انتخابات است و بیش��ترین كرس��ی های پارلمان آتی عراق را كسب 
كرده، دیروز در پستی توئیتری تلویحاً به قصدش برای ائتالف با سایر 
گروه های پیروز در انتخابات اشاره كرده و هیچ نامی از ائتالف های فتح 

و دولت قانون نیاورده است. 
صدر در توئیتی بدون اشاره به ائتالف فتح و قانون، نوشت: ما )سائرون( 
با » حکمت « )الحکمه( و » ملی گرایی « )الوطنیه(، اراده ملت )تجمع 
اراده االنتخابی( خواهیم بود و برای ایجاد »الجیل الجدید« )نس��لی 
جدید( تالش می كنیم تا » تغییر « )جنبش تغییر( به سوی اصالحات 
را شاهد باشیم و » تصمیم « )القرار( ما عراقی خواهد بود تا پرچم های 
پیروزی )النصر( را باال ببریم و بغداد )بغداد هویتنا( پایتخت ماست و 
حركت ما )الدیمقراطی( » دموكراتیک « خواهد بود و دولتی تکنوكرات 
بدون حزب گرایی تشکیل می دهیم. این توئیت صدر با استقبال بعضی 

مقامات سعودی مواجه شد. 
با اعالم رسمی كمیس��یون انتخابات و انتشار نتیجه رسمی انتخابات 
مهلت س��ه ماهه برای تش��کیل دولت جدید آغاز می شود. دوره قبل 
برای انتخاب نخس��ت وزیر 9 ماه زمان برد و حاال به توجه وزنه نسبتاً 
برابر گروه     ها انتظار می رود این دوره با چالش بیش��تری مواجه شود. 
ناظران معتقدند ای��ن احتم��االً غیرقابل پیش بینی      ترین عنصر نتایج 
انتخابات است. 9 ماه طول كشید تا دولت در سال 2010تشکیل شود 
و االن خیلی زود است مشخص شود چه كسی می تواند به عنوان یک 
نامزد مناسب قلمداد شود. با وجود سوم شدن، حیدر العبادی همچنان 
شانس دارد تا دولت تشکیل دهد چون چیزی كه مهم است، فردی كه 
بیشترین كرسی      ها را برده نیست بلکه كسی است كه می تواند بیشترین 

نماینده ها  را در یک ائتالف رهبری كند. 
»ثامر السبهان « سفیر سابق عربستان سعودی در عراق و وزیر مشاور 
در امور كشورهای حوزه خلیج فارس در پستی در توئیتر با استفاده از 
عبارت     هایی كه مقتدی صدر در پستش به كار برده بود، نوشت: شما 
عماًل با »حکمت « و »ملی گرایی« و »همبس��تگی« حركت كردید و 
»تصمیم« به »تغییر« گرفتید تا عراقی بس��ازید كه در آن پرچم های 
»پیروزی « را به همراه استقالل و عربیت و »هویت « آن برافرازید و من 

به عراق بابت شما تبریک می گویم.


