
»مســعود بارزانی« رئیس منطقه کردســتان 
عراق، در یک میتینگ سیاسی در شهر »زاخو« بار 
دیگر بر همه پرســی و جدایی از عراق تأکید کرد و 
گفت: اگر جایگزینی برای همه پرسی نباشد، حتماً 
همه پرسی برگزار می شود و هر آنچه که باید بشود، 
می شود. بنا به اعالم شبکه رووداو، بارزانی گفت: با 
وجود اراده مردم کردستان، استقالل حتمی است. 
رئیس منطقه کردستان عراق ادامه داد: دیگر 
هیچ همکاری و شــراکتی با بغــداد وجود ندارد و 
قانون اساسی عراق بر دفاع از یک کشور آزاد تأکید 
دارد اما عراق کشــور آزادی نیست. وی افزود: در 
طول 100 ســال گذشــته هیچ ثباتی ندیده ایم و 
آن ها هم ندیده اند، دیگر ]قرارداد[سایکس- پیکو 
و لوزان وجود ندارد و این مردم کردستان است که 

سرنوشت خود را تعیین می کند.
بارزانــی با انتقاد از پارلمان عراق مدعی شــد 

که پارلمــان راه را بــر هرگونه گفت وگو 
بسته است. رئیس منطقه کردستان عراق، 
در ادامــه گفت: ما هیچ کســی را تهدید 
نمی کنیم و دوســت نداریم خونی ریخته 
شود؛ اما هر کســی بخواهد به کردستان 

ضرری بزند، پس به میدان بیاید. 
او ســپس خطاب به حاضرین گفت 
هرکســی غیــرت دارد نبایــد تبعیت از 
دیگــران را بپذیــرد. طبق اعــالم قبلی، 
همه پرســی جدایی کردستان از عراق در 
ســایه مخالفت های ســهمگین داخلی و 
خارجی قرار است روز سوم مهر ماه پیش 

رو برگزار شود.
از سوی دیگر، »عمار الحکیم« رئیس 
حزب »جریان ملی حکمت« عراق اعالم کرد اصرار 
بر اجرای همه پرســی )کردستان( گامی در جهت 
عکس وحدت عراق اســت و آرامش و همبستگی 
اجتماعی را در معرض خطر و تنش قرار می دهد. 
تمــام  اســاس  »گفت وگــو«  گفــت:  وی 
راه حل هاست و به تشکیل جبهه ای ملی برای دفاع 
از وحدت عراق و همراه کردن مردم برای حفاظت 
از این وحــدت فرامی خوانیم. الحکیم تصریح کرد: 
ملت کردســتان باید بداند قدرت و رفاهش زمانی 
وجــود دارد که با عراق، بافــت جامعه عراق و نیز 

امت واحد عراق همراه باشد. 
عمار الحکیم مواضع برخی کشورها را مشکوک 
دانست و افزود: ما موضع برخی کشورهای منطقه 
و نیــز جامعه بین المللــی در حمایت از وحدت و 
حاکمیت عراق را می ســتاییم اما شــاهد مواضع 

مشکوک برخی کشورهای منطقه نیز هستیم.

ژان کلود یونکر در سخنرانی ساالنه خود از برنامه ای 
بلند پروازانه برای بازگرداندن اتحادیه اروپا در مسیر درست 
پس از برکسیت و چالش پیش روی اروپای مرکزی پرده 
برداشت. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این سخنان با 
تأکید بر اصل شفافیت در همکاری های تجاری خواستار 
بیشتر اتحادیه اروپا در فعالیت های اقتصادی و بانکی شد.

اقای یونکرهمچنیــن احتمال پیوســتن ترکیه به 
اتحادیه اروپا را منتفی دانســت و خواستار الحاق رومانی 
و بلغارســتان به پیمان شنگن شــد.  ژان کلود یونکر در 
این زمینه بــر اهمیت احترام به اصول آزادی و حاکمیت 
قانون در اروپای مرکزی تاکید کرد و گفت: »عضویت در 
اتحادیه ای که اساس آن بر حاکمیت قانون بنا نهاده شده 
به منزله پذیرش نهایــی تصمیم های حقوقی و قانونی و 

احترام به آن هاست.«
آقای یونکر بخشــی از ســخنان خــود را به بحران 
مهاجرت در اروپا اختصاص داد و در این خصوص اینگونه 
از عملکرد اتحادیــه اروپا برای مهار این بحران دفاع کرد: 
»کمیســیون در پایان ماه جاری پیشنهاد های تازه ای را 
برای بازگرداندن برخی مهاجران، گشودن راه های جدید 

بــرای پذیرش قانونی پناهجویان و نیز کمک رســانی به 
کشورهای شمال آفریقا ارائه می کند. در خصوص مسئله 
بازگشت باید تکرار کنم که افرادی که از نظر قانونی شرایط 
الزم برای ماندن در اروپا را ندارند باید به کشورهای خود 

باز گردند«. 
رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا در ادامه با اشاره به 
ضرورت تشکیل یک وزارتخانه اقتصاد واحد اروپایی برای 
داشــتن قدرت مانور و یافتن ســریعتر راه حل بحران ها 
گفت: »وزیر اقتصاد و دارایی اروپا باید هماهنگی های الزم 
جهت دسترسی اتحادیه اروپا به کلیه ابزارهای مالی الزم را 
انجام دهد تا در صورت مواجه شدن یکی از اعضا با رکود 
اقتصادی و یا برای مقابله با شرایط بحرانی بتوان آن را به 

جریان انداخت«.
ژان کلــود یونکرهمچنیــن ضمــن ابراز تاســف از 
درخواســت بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا تصریح 
کرد: »ما باید به تصمیم مردم بریتانیا احترام بگذاریم اما 
در عیــن حال همچنان به راه خود ادامه خواهیم داد زیرا 
برکسیت همه چیز نیست، برکسیت آینده اروپا را تشکیل 

نمی دهد«.

پایگاه مراکشــی »طنجه۲۴« در این خصوص اعالم 
کرد: منابع ویژه از محل اقامتی پادشاه سعودی در طنجه 
به پایگاه »طنجه۲۴« خبر دادند نظارت های شدیدی در 
محافل کادر ناظر بر امور اقامتی پادشاه عربستان از چند 
روز پیش و در پی احتمال بازگشت ملک سلمان به محل 
اقامتی خود آغاز شده است. این پایگاه مراکشی در ادامه 
نوشــت: منابع آگاه گفته اند آنچه احتمال بازگشت ملک 
سلمان به طنجه را تقویت می کند، بهبود وضعیت سالمتی 
او در دوره اقامت وی بود که یک ماه به طول انجامید و این 
مسئله سبب شد نزدیکان پادشاه عربستان به او نصیحت 
کنند زمان بیشتری را در مراکش بگذراند و یا به طور دائم 

در این کشور مستقر شود.

همچنین بسیاری از ناظران بر این باورند که بازگشت 
ملک سلمان از طنجه به کشــورش برای مرتب ساختن 
امــور داخلــی خاندان حاکم در عربســتان بــوده و وی 
به زودی به مراکش بازخواهد گشــت. گفتنی اســت این 
اخبار در حالی منتشــر می شــود که گزارش ها از امکان 
کناره گیری پادشاه عربســتان به نفع محمد بن سلمان، 
ولیعهد ســعودی از قدرت حکایت دارد. شایان ذکر است 
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی در سفر خود 
به مراکش در منطقه تفرج گاهی »کاپ اسپارتل« که یک 
منطقه گردشگری در حومه غربی شهر طنجه به حساب 
می آید، ساکن شده بود. این منطقه دارای مناطق ساحلی 

و جنگلی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، 
هزاران نفــر از حامیان اســتقالل کاتالونیا در یکی از 
شــهرهای بندری این منطقه در اولین کمپین »آری« 

رفراندوم استقالل کاتالونیا شرکت کردند.
کارلوس پوجدمون، رهبر منطقه کاتالونیا و مدافع 
اســتقالل این منطقه با اشــاره به مخالفت مادرید با 
برگزاری رفراندوم در یکم اکتبر اعالم کرد: برخی فکر 
می کننــد ما در یک اکتبر رای نخواهیم داد؟ این افراد 
فکر می کنند ما چگونه انســان هایی هســتیم. ما رای 

خواهیم داد.
جمعیــت حاضر که نزدیک بــه 7500 نفر بودند 
در پاســخ به این اظهــارات شــعار »رای گیری«،»ما 
نمی ترسیم«، »صندوق های رای کجاست« سر دادند. 

بــا این حال مادرید اصــرار دارد که رفراندوم پیش  رو 
غیرقانونی است.

پوجدمون بــا رد اقدامات دولــت مرکزی مادرید 
گفت: بــرای آینده دولت کاتاالن هیــچ رای گیری به 

تعلیق در نخواهد آمد. هیچ شــهرداری تهدید نخواهد 
شــد.  همچنین در حین برگــزاری اولین گردهمایی 
کمپین آری رفراندوم استقالل کاتالونیا بنرهای بزرگی 
با عناوین »سالم اروپا«، »ســالم جمهوری«و »سالم 

کشور جدید« نصب شده بودند.
چندی قبل دیوان عالی اســپانیا علیه همه پرسی 
اســتقالل کاتالونیا رأی داد، دادستانی، ماموران پلیس 
این منطقه را موظف کرده صندوق های رأی، برگه آرا و 
تمامی مواد تبلیغاتی مربوط به این همه پرسی را ضبط 
کنند.  کاتالونیا که مرکز آن بارسلون است با مساحتی 
تقریبا برابر با کشور بلژیک و جمعیت ۸ میلیونی از نظر 
مالی و بانکی و امور بندری پررونق ترین منطقه اسپانیا 

به شمار می رود.

پارلمان کاتالونیا هم چنین در تصمیمی جنجالی 
قوانینی را به تصویب رساند که عمال نزاع پرسابقه میان 
این منطقه با دولت مرکزی اسپانیا را به اوج خود رساند 
و به دولت کاتالونیا اجازه داد برای برگزاری همه پرسی 

استقالل اقدام کند.
اکنون کارلوس پوجدمون، رئیس دولت کاتالونیا که 
مصرانه برای برگزاری این همه پرسی می کوشد، با خطر 
اعالم جرم از سوی دولت مرکزی اسپانیا روبه رو است. 
سخنگوی دولت اسپانیا پوجدمون را به سوءاستفاده از 
اختیارات قانونی اش متهم کرده و می گوید، رهبر دولت 
کاتالونیا قانونا حق تصمیم گیری درباره انتخابات را دارد 
اما تصمیم گیری درباره برگزاری همه پرســی فراتر از 

قدرتی است که قانون به آن اعطا کرده است.

روزنامه »دی ولت«، چاپ آلمان در گزارشــی به 
بررســی و نقد موضوع اعطای جایــزه صلح نوبل به 
»آنگ سان سو چی«، مشاور دولت میانمار و رئیس 
اتحادیه ملی برای دموکراســی پرداخت. آن هم در 
شــرایطی که به دلیل ادامه نسل کشی مسلمانان در 
این کشــور، ســوچی اکنون تبدیل به نماد شرارت 

شده است. 
به نقل از خبرگزاری فرانســه این روزنامه آلمانی 
درگزارش خود می نویســد »آنگ ســان سو چی«، 
ســال ها در دفاع از آزادی مبارزه کرد و تحت اقامت 
اجباری قرار گرفت و انواع و اقســام شــکنجه ها را 
تحمل کرد. اما بــا آزادی او و پیروزی در انتخابات، 
میانمار وارد مرحله جدیدی شــد. نکته جالب درباره 
این موضوع این اســت که »ســو چی« وعده اصالح 

کشــور و مهار فقر و حذف بــرده داری و ایجاد صلح 
بین گروه های قومی و نژادی مختلف در این کشــور 
را داده بــود. اما رنج بی نهایت مســلمانان روهینگیا 
در این کشــور، وجهه این زن به عنوان قهرمان ملی 

میانمار را از بین برد.
این روزنامه آلمانی می نویســد اقلیت مســلمان 
میانمار ســال ها است که از ســوی اکثریت بودایی 
و ارتش این کشــور مورد ظلــم و آزار و اذیت قرار 
گرفته انــد. بر پایه قانون شــهروندی که در ســال 
19۸۲ در این کشــور صادر شــد، اقلیت روهینگیا، 
جزء گروه های نژادی این کشور محسوب نمی شوند 
و لذا از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و با آن ها 

مثل مهاجران غیرقانونی رفتار می شود.
این روزنامه با شرح خشونت ها و جنایات صورت 

گرفتــه علیه مســلمانان روهینگیا و نســل کشــی 
آن ها از ســوی بودایی ها و ارتش می نویسد ناظران 
و تحلیل گران با مشــاهده اوضاع امــروز میانمار، از 
عملکرد »سو چی« که ســال ها نماد دفاع از آزادی 
و عدالــت بود ناامید شــده اند. ایــن روزنامه آلمانی 
می نویســد در مجموع به نظر می رســد که »ســان 

ســو چی« اکنون آزادی عمل چندانی ندارد؛ وی از 
ســال ۲016 به عنوان وزیر مشاور دولت به حکومت 
میانمــار پیوســت. و اکنون دومین شــخصیت این 

کشور پس از رئیس جمهور به حساب می آید.
در این گزارش آمده اســت »سان سو چی« پس 
از دو ســال زمامداری به وعده هــای انتخاباتی خود 
عمل نکرده اســت؛ وی نتوانسته است بین گروه های 
مختلــف قومی و نژادی در این کشــور، صلح برقرار 
کنــد همچنین در تثبیت آزادی بیان و مهار فقر راه 
به جایی نبرده اســت. برای حل مســئله مسلمانان 
روهینگیا نیز هیچ کاری نکرده است. او حاضر نیست 
به خاطر دفاع از مسلمانان، خود را رو در روی ارتش 
قرار دهد؛ ارتش با هر کســی که از اقلیت مســلمان 

این کشور دفاع کند، می جنگد.
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درکنار تحوالت ســوریه حوادث عراق را نیز باید در نظر گرفت از جمله گشایشــی 
که در روابط دو جانبه عراق و عربســتان به وجود آمده و گشــایش گذرگاه های مرزی 
میان اردن و ســوریه با عراق که قبل از این برای چهار ســال بسته بود. این تحوالت 
که در شــرق دنیای عرب در حال وقوع است ســوال هایی را هم برای طرف هایی که 
مستقیماً در این جنگ درگیر هستند و هم کسانی که تحوالت را به دقت زیر نظر دارند، 
به وجود می آورد. بارزترین ســؤالی که مطرح می شود درباره آینده نزدیک جهان عرب 
است، با این تحوالت نظام های عربی و منطقه ای چگونه برخورد خواهند کرد؛ قدرت های 
منطقه مثل اســرائیل در مقام اول و بعد از آن ترکیه که با وجود پیمان تاکتیکی اش با 
روسیه، همچنان حرفش در سوریه شنیده می شود و از همه مهم تر ایاالت متحده امریکا.

اســرائیل در طول بحران تالش می کرد نقشــی در توجیه حوادث ایفا کند، در ابتدا 
روی ســقوط حکومت سوریه در مدت زمان کوتاه شــرط بسته بود، با طوالنی تر شدن 
بحران و ورود ایران و حزب اهلل در دفاع از حکومت ســوریه، سپس ورود نظامی روسیه، 
معادالت در برابر اسرائیل بسیار تغییر کردند، اما روی این شرط بست که ایاالت متحده 
اجازه نمی دهد که پیروزی قاطع یا شــبه قاطعی برای دمشق و مسکو و تهران به دست 
آید و مســکو از جمله رهبر آن، پوتین باید نگرانی ها یا مطالبات امنیتی اســرائیل را مد 
نظر قرار دهنــد. برای مدتی، به ویژه بعد از دخالت نظامی روســیه و مواضع مبهم آن 
در عالم واقع، قبل از آن که روســیه بتواند رویارویی های نظامی میان ارتش ســوریه با 
مخالفان مســلح و گروه های تروریستی را به کنترل خود بگیرد، مسکو توانست حداقل 
حمایت را برای پایگاه های نظامی روسیه از جمله فروگاه حمیمیم که پایگاه هوایی روسیه 
شــد، به دست آورد. در طول این مدت اســرائیل با مسکو تفاهم هایی داشت که به آن 
اجازه می داد به بمباران هوایی مبادرت ورزد و بمباران مواضع ارتش سوریه یا گروه های 
ایرانی متحد با آن یا کاروان های حامل ســالح در عمق اراضی ســوریه به زعم این که 
این سالح ها ایرانی هســتند و به سمت حزب اهلل می روند را افزایش دهد. مسئله ای که 
به دردســری برای اسرائیل تبدیل شــده است و هر روز نیز شدیدتر و عمیق تر می شود.

آن چه برداشــت می شــود این اســت که این تفاهم ها در حال حاضر دیگر مطرح 
نیستند و برای جنگنده های اسرائیلی دیگر آسان نیست به راحتی سابق اقدام به بمباران 
سوریه کنند. بر اساس آن چه روزنامه های اسرائیلی و روسی درباره نتایج مذاکرات اخیر 
نتانیاهو در ســوچی با رئیس جمهور پوتین به بیــرون درز داده اند، امیدهای نتانیاهو نه 
تنها بر باد رفته بلکه حقیقتا عصبانی اســت. نتانیاهو می خواســت که روسیه تعهد دهد 
که به امنیت اسرائیل پایبند است و هر گونه ارتباط ایران و حزب اهلل از مرزهای سوریه 
با اســرائیل را دور خواهد کرد و مســکو به جنگنده های اســرائیلی اجازه خواهد داد که 
اهداف ســوریه را هر وقــت که تل آویو ضرورت بداند بمباران کند، یا این که مســکو 
مانع از آن شــود که تهران کارخانه های اســلحه و موشک ســازی در اراضی سوریه به 
ادعــای اســرائیل دایر کند. رئیس جمهور پوتین با این تقاضــا مخالفت کرد. وقتی که 
نتانیاهو تهدید کرد که کاخ ریاســت جمهوری را در دمشــق بمبــاران خواهد کرد، به 
نوشته پراوادا، پوتین به او توصیه کرد که چنین کاری نکند وگرنه، با واکنشی بی نهایت 
فاجعه بار مواجه خواهد شــد، به گونه ای که در آن واحد هزاران موشــک سوری و ایرانی 
و همچنین از ســوی حزب اهلل شلیک خواهد شــد و او نمی تواند هیچ کاری انجام دهد.

توصیه رئیس جمهور پوتین صرفاً توصیه نبود، به گفته یک مقام اسرائیلی او مفهوم 
این توصیه را نفهمید مگر زمانی که حقیقت تحوالت جاری در بحران ســوریه را دید، 
آن گاه دریافت که بحران ســوریه به پایان خود نزدیک شــده اســت، در این چارچوب 
پوتین برای نتانیاهو توضیح داد که کار تمام شده است و تحلیل های اسرائیلی نیز نتایج 
فاجعه باری را برای اسرائیل پیش بینی کردند و از او خواستند که خود را به معنای واقعی 
کلمه برای روزهای سیاه آماده کند، یا به عبارت دیگر لزوم آمادگی برای رویارویی با ایران 
از طرف فلسطین اشغالی بسیار نزدیک شده است. در این چارچوب پوتین برای نتانیاهو 
که خواســته بود مســکو تحرکات ایران را محدود کند و آن را به خارج از اراضی سوریه 
بکشاند تا خدمتی به اسرائیل، نازپرورده امریکا و اروپا کرده باشد، این گونه خالصه کرد 
که ایران متحد اســتراتژیک روسیه است، در حالی که اسرائیل تنها دوست روسیه است. 
این تعبیر به خوبی خواســته عمیق پوتین را به روابط عمیق با تهران نشــان می دهد و 
بیان می دارد که برایش ایران در اولویت اســت در حالی که تل آویو تنها دوست روسیه 
است. بعضی تحلیل های اسرائیلی خواستند موضوع را این گونه مجسم کنند که مسکو 
از پیمان چهارگانه دمشــق - تهران - حزب اهلل و خود علیه پیمانی که ایاالت متحده 
رهبری می کند و اسرائیل نیز با آن همراه است و تالش می کرد که روسیه را در تنگنای 
سوریه گرفتار کند و البته شکست خورد، حمایت می کند. برای همین شکست خوردگان 
اکنون رویارویی ســنی - شــیعی را به جای شکســت در ســوریه مطــرح می کنند.

حفظ روابط با تهران، اولویت مسکو است

استراتژی عربستان
 در زمان بن سلمان درباره ایران

عضو ارشــد تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا 
برنامه احتمالی دولت فعلی کشورش برای لغو برجام 
را »بدترین« اقدام ممکن از لحاظ امنیت ملی دانسته 
است. وندی شــرمن، قائم مقام سابق وزارت خارجه 
آمریکا و سرپرســت این تیم در مذاکرات هسته ای با 
ایران، لغو برجام را بدترین اقدامی دانســته که دولت 
آمریکا ممکن اســت آن را انتخــاب کند. به گزارش 
تایمز اســرائیل، شرمن گفت: »لغو این توافق، چه به 
صورت مستقیم باشــد یا غیرمستقیم، بدترین کاری 
اســت که ممکن اســت ما برای امنیت ملی آمریکا 

انجام دهیم«.
وی بــا بیان اظهاراتی آمیخته به ادعا گفت: »اگر 
این توافق فروبپاشــد، خواه به خاطر اینکه ما مرتکب 
نقض فاحش برجام شــده ایم یا کارهایی کرده ایم که 
باعث شــده ایران تصمیم به خــروج بگیرد، مطمئناً 
ایران به مســیر خودش برای به دســت آوردن توان 
ســالح هســته ای حرکت خواهد کرد و آژانس تمام 
تــوان نظارتی خود بر این برنامه را از دســت خواهد 

داد«.

مقام ســابق آمریکایی که در نشستی به میزبانی 
گــروه Diplomacy Works حضــور می کرد گفت در 
صورتی که ترامپ در روزهــای آینده تحریم ها علیه 
ایران را تعلیــق نکند، دولت آمریــکا مرتکب نقض 
برجام شــده است. وی گفت: »این کار تبعاتی جدی 
در پی خواهد داشت«. وی همچنین اضافه کرد: »در 
صورتی که ایاالت متحــده ماه بعد پایبندی ایران را 
تأیید نکند این اقدام به شکل خروج آمریکا از توافق 
دیده خواهد شد. اگر ما این کار را انجام دهیم، حتی 
اگر ایران فوراً همین کارا انجام ندهد و از توافق خارج 
نشود، ما از هیچ نفوذی برای اجرای توافق برخوردار 
نخواهیم بود و اهرم فشــاری بــرای اجرای هیچ یک 
از تحریم هایــی که می خواهیم مجــدداً اعمال کنیم 

نخواهیم داشت«.
شــرمن این اظهارات را در شرایطی مطرح کرده 
که »دونالد ترامــپ«، رئیس جمهور آمریکا از توافق 
هســته ای به عنوان یکــی از »بدترین توافق ها« یاد 
کرده و دستور انجام بررسی هایی برای تعیین تکلیف 
دولتش در قبال آن را داده است. »رکس تیلرسون«، 

وزیــر خارجه آمریکا ماه گذشــته بــرای دومین بار 
پایبندی ایران به »برجام« را تأیید کرد. با وجود این، 
رسانه های آمریکا گزارش دادند که »ترامپ« با اکراه 

این گزارش را پذیرفت.
دولت آمریکا به موجــب مصوبات قانونی موظف 
است هر 90 روز یک بار روند پایبندی ایران به توافق 
هســته ای را به کنگره این کشور گزارش کند. موعد 
گزارش بعدی دولت ترامپ، ماه اکتبر اســت.  نشریه 
»فارن پالیســی« ماه گذشــته گــزارش داد ترامپ 

با به حاشــیه راندن دســتگاه وزارت خارجه، تیمی 
از معتمدانــش در کاخ ســفید را مأمــور گردآوری 
شواهدی برای اعالم عدم پایبندی ایران به برجام در 
گزارش ماه اکتبر کرده اســت.  این رویکرد ترامپ با 
انتقادات و واکنش های گســترده رو به رو شده است. 
به عنوان مثــال، »دیوید کوهن«، قائم مقام ســابق 
ســیا در یادداشــتی ده روز پیش این اقدام ترامپ را 
»سیاسی ســازی اطالعات« خواند و از وی خواســت 
تحلیل های اطالعاتی را به سمت تمایالت سیاسی اش 

هدایت نکند.
او در بخشــی از آن یادداشــت در واشــنگتن 
پست نوشــت: »اینکه رئیس جمهوری از کارکنانش 
بخواهد اطالعاتی در حمایت از یک نتیجه سیاســی 
مورد ترجیح تولید کننــد و اعتنایی به قضاوت های 
بی طرفانــه و تحلیــل محور متخصصــان اطالعاتی 
نداشته باشند، مصداق دقیق سیاسی سازی اطالعات 
اســت«. آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۸  گزارش 
از زمان اجرایی شدن برجام، همواره پایبندی ایران به 

مفاد این توافق هسته ای را تأیید کرده است.

شرمن: لغو برجام بدترین کارممکن است

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اظهارنظر از سوی مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی در حالی مطرح شده که مقام های این کشور گفته اند که وی نسبت به تهدیدهای 
احتمالی و جدید از سوی پیونگیانگ هشدار داده است.

پارک سو-هیون، سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی گفت: مون جائه این به مقام های امنیتی و نظامی دستور داده تا از نزدیک به تحلیل و بررسی اوضاع در شبه جزیره کره بپردازند و خود 
را برای تهدیدهای جدیدی از سوی کره شمالی نظیر پالس های الکترومغناطیسی و همچنین حمالت بیوشیمیایی آماده کنند.  رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین در دیدار با شورای امنیت ملی 
کشورش با اشاره به وضعیت شبه جزیره کره و آزمایش جدید موشکی از سوی پیونگیانگ گفت: مذاکره با کره شمالی در چنین شرایطی دیگر غیرممکن است. کره شمالی یک موشک بالستیک 

دیگر آزمایش کرد. پیونگیانگ اوایل ماه جاری میالدی نیزیک بمب هیدروژنی آزمایش کرد. 

رییس جمهوری کره جنوبـی:

مذاکره با کره شمالی 
دیگر فایده ای ندارد

پاورقی 

اگر روند تغییرات اســتراتژی ها و رفتارهای عربستان را از زمان روی کار آمدن ملک سلمان 
بررسی کنیم، متوجه برخی تندروی ها نسبت به زمان عبداهلل می شویم. ملک عبداهلل مطابق شرایط 
روز رفتار می کرد، اما ملک سلمان به دلیل کهولت سنی  عالوه بر مشکالت بدنی، از نظر ذهنی در 
اداره کشور نیز ناتوان است و بیشتر کشور توسط فرزندش محمد بن سلمان اداره می شود. محمد 
بن سلمان هم ابتدا جانشین ولیعهد بود و با برکناری ولیعهد خود بر این سمت تکیه کرد، وزیر امور 
خارجه عربستان عادل الجبیر را نیز به عنوان هم پیمان و متحد همراه خود دارد. این دونفر که در 
حال حاضر سکان هدایت عربستان را در دست دارند، ابتدا تصور کردند با ایجاد یک جبهه جدید 
علیه ایران )که دارای نفوذ در عراق و سوریه است( می توانند اعالم قدرت کنند اما عماًل زمین گیر 
شدند. در مورد سوریه و عراق با رفتاری که داعش از خود نشان داده بود چند ائتالف چندوجهی در 
موضوع سوریه و عراق شکل گرفت. یکی از ائتالف ها به رهبری آمریکا بود که ضمن مخالفت با 

داعش در دوره اوباما مشکالتی هم با عربستان داشتند، هرچند در دوره ترامپ تعدیل شد.
ائتالف دیگری متشکل از ایران، روسیه و خود سوریه نهایتاً موفق شد بسیاری از پایگاه های 
داعش را پس بگیرند. عربستان در این مورد هم ناموفق بود و تصور می کردند با چنین حمالتی 
موقعیت خود را در منطقه تثبیت خواهند کرد، اما شاهد بودیم که این ناکامی ها تا جایی افزایش پیدا 
کرد که ترجیح دادند به سمت اسرائیل گرایش پیدا کنند تا جبهه غرب و مشخصاً آمریکا را از طریق 
البی صهیونیســت ها با خود همراه کنند. دراین بعد هم چندان موفق نبودند، چراکه آمریکایی ها 
به رغم ادعاهایی که مطرح می کنند آمادگی ورود به جنگ در این منطقه را ندارند و از گذشته هم 
اجازه آتش افروزی و جنگ فراگیر )که غرب را هم درگیر کند( را به اســرائیل نمی دادند. در دوره 
وزارت خانم کلینتون و آقای کری این سیاست برقرار بود و هنوز هم برخالف شعارهای همراهی 
با صهیونیست ها آمادگی ورود به جنگی تمام عیار را ندارند و می دانند در صورت درگیری نظامی با 
ایران شرایط بدی را برای خود رقم خواهند زد. حال عربستان هنگامی که با این ناکامی ها مواجه 
می شــود، می فهمد که باید با ایران همکاری کند، اما غرور کاذبشان باعث می شود چنین نکنند. 
ایران حتی در اوج رفتارهای تند و خشونت آمیز عربستان رفتارهای سیاسی عاقالنه ای انجام داد 
و تحت تأثیر جو احساســی و لحن تند این جوانان خام قرار نگرفت و اکنون نیز به نظر می رسد 

عربستان چاره ای جز گرایش به سمت ایران ندارد. 
عربستان هم امسال رفتار خوبی با حجاج ایرانی داشت و برخی شواهد مانند دیدار آقای ظریف 
در ترکیه با عادل الجبیر نشــان می دهد این کشور مایل است برخالف شعارها در عمل به ایران 
نزدیک تر شــود اما به دلیل این که جایگاه رهبری جهان عرب را برای خود متصور است، قصد 
دارد نشــان دهد این تمایل به نزدیکی، از سوی ایران بوده است. به عبارتی دیگر می خواهند به 
دنیا نشــان دهند که به ایران )که دست باال را در منطقه دارد( نیازی نداشته اما در عین حال به 
این دوره پرتنش پایان دهند. همچنین، نویســنده سرشناس جهان عرب تأکید کرد که شکست 
عربستان در جنگ های سوریه و یمن، حکومت سعودی را به تالش برای نزدیکی به ایران سوق 
داده اســت. روزنامه الکترونیکی »رای الیوم« در یادداشــتی با عنوان »آیا روحانی را به زودی در 
ریاض می بینیم«، روند تحوالت کنونی منطقه را در عادی سازی روابط ایران و عربستان پرشتاب 
توصیف کرد. در این یادداشت آمده است : روابط عربستان و ایران به طور پیوسته روبه بهبود است 
آن هم به دلیل اینکه مقامات 2 کشور متوجه شدند که دامن زدن به تنش و هجمه های رسانه ای 
متقابــل و قطع هر گونه گفت وگو نتایج معکوس و هزینه برداری دارد. رویکرد ایران نیز در بهبود 

روابط مؤثر خواهد بود.

بارزانـی:  اگر جایگزینی نباشد 

        همه پرسی برگزار می شود
یونکر:  اروپا با برکسیت هم به پیشرفت خود ادامه می دهد

احتمال اقامت دائم ملک سلمان در طنجه مراکش

کمپین رفراندوم استقالل کاتالونیا رسما آغاز شد

روزنامه آلمانی: سوچی از مقابله با ارتش میانمار می ترسد


