
با خوان�دن فصل ۱۸    گزارش  یک
کتاب تازه منتش�ر 
ش�ده وزیر امور خارجه اسبق امریکا همچنان 
زوایای مهمی از پرونده هسته ای ایران برای ثبت 
در تاریخ آشکار می شود، البته با این مالحظه که 
باالخره این روایت�ی امریکایی از ماجراس�ت. 
»جان کری«، وزیر امور خارجه اسبق امریکا در کتاب 
جدیدش در بخش مذاکرات پشت پرده اولیه امریکا 
و ایران بع��د از روایت اینکه چط��ور یک فرد عمانی 
به نام »سالم االسماعیلی« بعد از میانجیگری برای 
آزادی کوهنوردهای امریکایی، پیش��نهاد مذاکره با 
ایران در مسائل دیگر را به جان کری که در آن زمان 
رئیس کمیته روابط خارجی سنا بود داده و کری هم 
به پیشنهاد »باراک اوباما«، رئیس جمهور وقت امریکا 
برای گفت وگوی بیشتر در این باره راهی مسقط شده 
بود،  درباره پیشبرد مذاکرات قبل و بعد از انتخابات 
سال 1392 نوشته اس��ت:»نظام پرقدرت تحریم    ها 
که ما و ش��ریکان بین المللی مان دنبال می کردیم، 
بالشک تأثیر قابل توجهی روی اقتصاد ایران داشت، 
اما همزمان عزم آنها برای سرعت بخشیدن به برنامه 
هسته ای را هم بیشتر می کرد. وقت تنگ بود. اساساً 
در آستانه مجهز شدن ایران به سالح هسته ای قرار 
داشتیم.« وزیر امور خارجه اسبق امریکا ادامه داده 
است: »رئیس جمهور اوباما تش��خیص داد وقت آن 
است به ایرانی    ها این عالمت را بدهیم که ایاالت متحده 
آماده بحث درباره توافق محتملی است که در آن ایران 
بتواند به غنی سازی اورانیوم در مقیاس محدود ادامه 
بدهد. به هر حال، سایر ش��ریکان مذاکره کننده ما 
در 1+5 از قبل به این نتیجه رس��یده بودند. ما تنها 
کسانی بودیم که جا مانده بودیم. ممکن بود ایاالت 

متحده هم بعد   ها بابت از دست دادن فرصت برای حل 
مس��المت آمیز این بحران مقصر شناخته شود. « به 
نوشته جان کری، با کمک عمانی    ها برنامه ریزی برای 
جلسه ای دیگر با ایرانی    ها شروع شد که هیئت مورد 
نظر را »بیل برنز«، معاون وزیر خارجه هدایت می کرد 
که به اصرار ک��ری برنامه اش را برای اس��تعفا که از 
مدت    ها قبل روی آن فکر کرده بود معوق کرد و معاون 
وزیر خارجه باقی ماند.  کری می نویسد: »اول فوریه 
2013 من سوگند یاد کردم. بیل و سایر اعضای هیئت 
اوایل مارس به مسقط سفر کردند. او پیامی را رساند 
که ایرانی    ها مشتاق شنیدنش بودند؛ ایاالت متحده 
آماده خواهد بود مش��روط بر موافقت ایران با ایجاد 
محدودیت های شدید، دائمی و قابل راستی آزمایی 
]در برنامه هسته ای خود[ داشتن برنامه ای محدود، 
صرفاً مسالمت آمیز و بومی در زمینه غنی سازی ایران 

را مورد بررسی قرار دهد. «
   شگفتی، دلگرمی و آسودگی خیال

کری در ادامه با اشاره به اینکه روند مذاکرات درعمان 
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران در 
ژوئن 2013 متوقف شد، نوشته است: »وقتی نامزد 
میانه روتر، حسن روحانی پیروز شد ما شگفت زده و 
دلگرم شدیم. روحانی محور مبارزات انتخاباتی اش را 
ترمیم روابط ایران با جامعه بین الملل قرار داده بود. 
او 16 سال هم دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و در 
آن سمت کامالً در دوره های قبلی مذاکرات هسته ای 
حضور داشت. نمی دانس��تیم که این موضوع مؤثر 
خواهد بود یا برعکس، ولی این را درک می کردیم 
که اندکی تخصص به بی اطالعی ارجحیت دارد.« 
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی دولت س��ابق امریکا 
ادامه داده است: »به عالوه، از اینکه روحانی، جواد 

ظریف را به عنوان وزیر خارجه و مس��ئول پرونده 
هس��ته ای منصوب کرد، تا حدی خیال مان آسوده 
شد. او به دلیل حدود 10 سالی که نماینده ایران در 
سازمان ملل متحد بود، به خوبی شناخته شده بود و 
صحنه روابط بین المللی را خیلی خوب می شناخت. 
سال های زیادی در ایاالت متحده زندگی کرده بود، 
زبان انگلیسی را روان صحبت می کرد و به فرهنگ 
امریکا اشراف داش��ت.« کری نوشته است: » سلف 
ظریف یعنی علی صالحی که برای تش��کیل کانال 
پشت پرده ضروری بود به عنوان رئیس برنامه انرژی 
اتمی ایران انتخاب شد. این انتصابات به نظر می رسید 
هدف جدی ای��ران را تقویت می ک��رد. ضمن آنکه 
محتاطانه خوش بین بودم گفت وگوهای مان احیا 
خواهند شد. وقتی از »سالم« شنیدم که تیم روحانی 
بدون فوت وقت با عمانی    ها تماس گرفته و این پیام 
را به آنها رسانده  اند که مایل به پیشبرد کار هستند، 
این باورم تأیید شد.« به نوش��ته وزیر امور خارجه 
اسبق امریکا، چند هفته بعد از تحلیف روحانی در 
ماه آگوست، بیل در رأس هیئتی عازم مسقط شده 
و به کری گفته است که تغییراتی اساسی در فضای 
گفت وگو   ها ایجاد شده است: » برای اولین بار، هیئت 
ما واقعاً برداش��تش این بود که ایرانی    ها همانند ما 
مایل به یافتن راهی برای پیش��برد کار هستند. در 
جلسه های قبلی تا حد زیادی این طور بود که پشت 
سر هم سخنرانی های مطول انجام می شد و هر نفر 
بعد از دیگری صحبت می کرد، اما حاال گفت وگو   هایی 
واقعی در جریان بود.« کری در انتها نوشته است که 
وقتی برنز از مذاکرات برگشته است، از او پرسیده که 
چقدر با یافتن نقطه نظرات مشترک با ایرانی   ها فاصله 
دارند و برنز در پاسخ به او گفته است که» دو طرف 

هنوز وارد زمین بازی بیس بال نشده اند ولی حداقل 
داخل پارکینگ هستند« و این مخاطره ای است که 
پذیرفتن آن به گفته کری با دو سال تعامالت پشت 

پرده ارزشش را داشت. 
   ادامه لفاظی کری-پمپئو

در ادام��ه ج��دال لفظ��ی دو ط��رف دموکرات  ها و 
جمهوریخواهان بر سر ادعای جان کری که به تازگی 
تأیید کرده است در دو س��ال اخیر » سه چهار بار « با 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارج��ه ایران، دیدار 
کرده اس��ت و در واکنش به پیام مای��ک پمپئو وزیر 
امور خارجه فعلی امریکا که پیش تر در توئیتر تعامل 
جان کری با »رژیم ای��ران، بزرگ ترین دولت حامی 
تروریسم در جهان« را » نامناسب، بی سابقه و ناسازگار 
با سیاس��ت خارجی امریکا«  خوانده ب��ود و به کری 
توصیه کرده بود که » برجام شکست خورد. رهایش 
کنید«، سخنگوی جان کری در بیانیه ای گفت: کری 
با همتایان س��ابق خود در سراس��ر جهان در تماس 
است همانطور که همه وزیران خارجه سابق این کار 
را می کنند و هیچ رازی از دولت فعلی پنهان نمانده 
است.  سخنگوی کری افزود: »هیچ چیز عجیبی در 
دیدار دیپلمات های سابق با همتایان خارجی وجود 
ندارد چه رس��د به اینکه نامؤدبانه یا نامناسب باشد. 
چیزی که نامؤدبانه و بی س��ابقه اس��ت این است که 
تریبون وزارت خارجه برای نمایش های سیاسی به 
سرقت برود. « بر اساس قانون »لوگان«، شهروندان 
امریکایی حق ندارند بدون هماهنگی با دولت خود در 
سیاست خارجی ایاالت متحده دخالت کنند و مجازات 
ناقضان این قانون پرداخت 5 هزار دالر جریمه در کنار 
حداکثر سه سال زندان است.  خود کری همچنین در 
یک برنامه زنده تلویزیونی رئیس جمهور کش��ورش 
را به س��خره گرفت و گفت: »او بیشتر برای خواندن 
الیک های توئیت��رش وقت صرف می کن��د تا برای 
خواندن گزارش های ارائه شده یا قانون اساسی ایاالت 
متحده.« جان کری در ادامه استهزای ترامپ، با لبی 
خندان گفت: »او جداً ترکیبی نادر از خامی یک پسرک  

هشت ساله و اضطراب یک دختر نوجوان است.«
   شرمن: من به تنهایی با ظریف دیدار کردم

وندی شرمن، معاون وزیر امورخارجه پیشین امریکا با 
انتشار پیامی به اظهارات روز جمعه مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه کشورش درباره اینکه با چشمان خودش 
دیدار چند مقام پیش��ین امریکایی را با محمدجواد 
ظریف در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ دیده است، 
در صفحه توئیترش نوشت: »پیغام اشتباه است، اسناد 
هم اشتباه هس��تند. من ظریف را در مونیخ مالقات 
کردم، البته نه به همراه کری و مونیز. ظریف را بار دیگر 
در آوریل در نیویورک مالقات کردم.« وی در ادامه پیام 
خود به صفحه ای از کتابش اشاره کرده که در آن درباره 
دیدارش با ظریف نوشته است: »ماه    ها پیش از تصمیم 
رئیس جمهور ترامپ برای خروج از توافق هسته ای با 
ایران، من در نیویورک ب��ا محمدجواد ظریف دیدار 
کردم. وی به سختی در حال اندیشیدن به گزینه های 
ایران در صورت خروج ترامپ ]از توافق[ بود.« شرمن 
در پیامی دیگر تصریح کرد: »من همچون کری و مونیز 
سال    ها به کشورم خدمت کرده ام و بسیار رنج آور است 
که وزیر خارجه ای داریم که متوجه نیست ما همگی 

به دنبال حفظ امنیت امریکا هستیم. «

یك روز بع�د از انتخاب محمد الحلبوس�ی به 
عنوان رئیس پارلمان عراق، بر سر هیئت رئیسه 
پارلمان نیز توافق ش�د و حاال رایزنی   ها برای 
تعیین نخست وزیر و رئیس جمهور تشدید شده 
است. شانس عادل عبدالمهدی سیاستمدار، 
اقتصاددان ش�یعه عراقی و وزیر س�ابق نفت 
برای نخست وزیر شدن، بیش از دیگران است. 
منابع سیاس��ی در عراق می گویند ک��ه رهبران 
جری��ان حکمت)عم��ار حکی��م( و ائت��الف 
الفتح)العامری( بر سر نامزدی عادل عبدالمهدی 
اقتصاددان و سیاس��تمدار عراقی نزدیک به ایران 
اتفاق نظر دارن��د. »هیثم الجب��وری« از رهبران 
فراکسیون»البناء « هم گفته که فراکسیون متبوع 
او با فراکسیون »االصالح « و فراکسیون های کردی 
روی نامزدی ع��ادل عبدالمهدی  ب��رای تصدی 
پس��ت نخس��ت وزیری عراق توافق باالیی دارند؛ 
وضعیتی که باعث ش��ده منابع عراق��ی احتمال 
نخست وزیری عبدالمهدی 76 ساله را بیش از هر 
کس دیگری بدانند. او که در دوران تصدی اش بر 
سمت معاون رئیس جمهوری عراق بین سال های 
2005تا2011 گفته بود »جمهوری اسالمی ایران 
در سخت    ترین شرایط هرگز عراق را تنها نگذاشته« 
 در حالی به سمت نخست وزیری نزدیک می شود 
که تالش های امریکا برای تص��دی مجدد حیدر 
العبادی بر نخس��ت وزیری نافرجام مانده اس��ت. 
عبدالمهدی همان زمان گفته ب��ود: »عراقی    ها با 
خروج امریکا از کشورشان قادرند با وحدت خود 

خأل امنیتی را پرکنند.«  
»هیثم الجبوری« در گفت وگو با المیادین گفته 
که ع��ادل عبدالمه��دی 90 درص��د راه را برای 
رس��یدن به نخس��ت وزیری با موافقت مرجعیت 
دینی عراق، طی کرده اس��ت. الجب��وری تأکید 
کرد که فراکس��وین البناء )تح��ت رهبری هادی 
العامری  و نوری المالکی( با داش��تن امضای 161 

نماینده، فراکس��یون اکثریت را تشکیل می دهد 
و با فراکسیون اکثریت سنی نیز همپیمان است و 
بر اساس تفاهم با فراکسیون االصالح ) به رهبری 
مقتدی صدر( و کردها، دولت جدید را تش��کیل 
خواهد داد. عبدالمهدی تنها سیاستمداری است 
که دو بار از دو پس��ت مهم دولت��ی یعنی معاون 
رئیس جمهور و وزارت نفت عراق اس��تعفا کرده 
است. الشرق االوسط در ش��ماره روزیک شنبه با 
اشاره به اینکه عبدالمهدی نزدیک   ترین فرد برای 
پیروزی در سمت نخس��ت وزیری عراق است، به 
نقل از یک منبع سیاسی نوشت:  او امتیازات زیادی 
دارد که می تواند احزاب سیاسی را برای انتخابش 
وادار کند. عالوه بر این او همچنین رابطه خوبی با 
همه جناح های داخلی، منطق��ه ای و بین المللی 
دارد. این منبع که خواس��ته اس��ت نامش فاش 
نشود، اضافه کرد: کاندیداتوری عبدالمهدی باعث 
می شود دیگر فراکس��یون   ها روی امتیازات ویژه 

پس��ت های حاکمیتی و وزارتی حساب باز  کنند 
زیرا او خ��ارج از پارلمان و فراکس��یون های فعلی 
می آید و پس از خروج از مجلس اعالی اس��المی 
و عدم پیوس��تن به جریان الحکمه، پیرو جریان 
سیاستمداران مستقل اس��ت. طی روزهای اخیر 
اسامی چند تن در لیست نامزدهای احتمالی پست 
نخست وزیری عراق دیده می شود که از جمله آنها 
هادی العامری، رئیس ائتالف الفتح، فالح الفیاض، 
مشاور امنیت ملی س��ابق، طارق نجم، از رهبران 
حزب الدعوه و اسامی دیگر هستند. حیدر العبادی، 
نخست وزیر عراق نیز که برای دستیابی مجدد به 
این پست تالش می کند، اخیراً به صورت ضمنی به 
کاهش شانسش برای پیروزی اشاره کرده بود. وی 
گفت که به درخواست مرجعیت دینی برای عدم 

انتخاب چهره های سابق توجه می کند. 
   تظاهرات حمایت از »حشدالشعبی « و ایران

صد   ها نفر از س��اکنان اس��تان بصره با برگزاری 

تظاهرات در حمایت از سازمان »حشدالشعبی « 
و ایران، تالش برخی طرف    ها برای منحرف کردن 
مس��یر اصلی اعتراضات مردمی در این استان را 
محکوم کردند.  به گزارش فارس، پس از حمالت 
متعدد برخی خرابکاران نفوذی میان معترضان 
شرکت کننده در تظاهرات های اخیر در بصره به 
مقرهای سازمان »حشدالش��عبی « و آتش زدن 
برخی از آنه��ا، صد   ها نفر از مردم این اس��تان در 
حمایت از نیروهای الحشد، روز    شنبه 15سپتامبر 
تظاهرات کردند. به نوشته پایگاه خبری »اخبار 
العراق«، صد   ها نفر از س��اکنان بصره با برگزاری 
تظاهرات در حمایت از حشدالش��عبی، تعدی به 
مقرهای این سازمان در اس��تان از سوی افرادی 
که باب��ت این کار، پ��ول دریافت ک��رده بودند را 
محکوم کردند. تظاهرات کنندگان تأکید کردند 
که ای��ن افراد به دنب��ال ایجاد فتن��ه میان مردم 
بصره و الحشد بودند اما مردم این استان در کنار 
الحش��د که برای دفاع از خاک و مقدسات عراق، 
ف��داکاری و ایثار ک��رده، باقی می مانن��د. زنان و 
مردان شرکت کننده در این تظاهرات با در دست 
داشتن تصاویری از شهدای حشدالشعبی در نبرد 
با داعش و پالکارد   هایی که روی آنها شعار مرگ 
بر امریکا و مرگ بر اس��رائیل نوش��ته شده بود و 
نیز پرچم ه��ای ایران و ع��راق، هرگونه تعدی به 
نیروهای الحش��د و حمله به کنسولگری ایران را 
محکوم کردند. استان بصره طی چند هفته اخیر 
شاهد تشدید تظاهرات های مردمی در اعتراض 
به وضعیت ب��د خدمات رس��انی، آلودگی آب ها، 
کمبود برق، بیکاری و...  بود و در این میان، برخی 
افراد خرابکار با به آتش کش��یدن ساختمان های 
دولتی، مقرهای نیروهای الحشد و آسیب زدن به 
اموال عمومی و خصوصی و آتش زدن ساختمان 
کنسولگری ایران، تالش کردند مسیر اعتراض    ها 

را منحرف کنند.

88498444سرويسبينالملل
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كاهش نفوذ امریکا در عراق

عراق از چهار ماه قبل و بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در بحران سیاسی 
فرو رفت که هرچند در تاریخ سیاسی جدید این کشور بعد از سقوط رژیم 
بعث بی سابقه نیست اما دو شاخصه قابل توجه به آن دامن می زد. از یک 
طرف پیش افتادن ائتالف جدیدی به نام سائرون در این انتخابات حکایت 
از نوعی صف بندی جدید سیاسی داش��ت و از طرف دیگر، میزان پایین 
مشارکت مردم در انتخابات زنگ خطر را برای پیچیدگی بیشتر بحران به 
صدا درآورده بود. این دو شاخص باعث شد هم رایزنی سیاسی ائتالف های 
سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت به درازا بکشد و هم اینکه موج 
جدیدی از اعتراضات در خیابان     ها به راه افتاد. انتخاب محمد الحلبوسی به 
سمت ریاست مجلس و حسن کریم الکعبی به عنوان معاون اول او در جلسه 
روز      شنبه گذشته نخستین گام قابل توجه برای خروج از این بحران است 
که هم می تواند گام مثبتی برای پایان گرفتن بحران باشد و هم نشانه ای 
است بر همکاری سیاسی بین ائتالف های سیاسی که بعد از درس گرفتن 
از بحران این چند ماهه و به خصوص اتفاقات روزهای اخیر عزم خود را جزم 

کرده اند تا به جای مجادالت سیاسی، با همکاری گره کار را باز کنند. 
باید توجه داشت که انتخاب الحلبوسی تنها تعیین رئیس پارلمان نیست 
بلکه این کار نقطه شروع روندی است تا بعد از انتخاب دو معاون وی راه 
برای تعیین پست ریاست جمهوری باز بشود چرا که بعد از اتمام کار در 
مجلس، الحلبوسی برای تحویل گرفتن اسامی مورد نظر این پست سه روز 
وقت دارد و بعد باید اسامی را به دادگاه فدرال بفرستد تا بعد از تأیید دادگاه 
و بررسی اعتراضات در مهلت سه روزه، فرد مورد نظر برای این پست تعیین 
شود. از آنجایی که پست ریاست جمهوری هم بر مبنای قانون اساسی و 
هم رویه سال های گذشته به کرد    ها تعلق دارد، رایزنی بین احزاب کردی 
جدی تر از قبل دنبال می شود. هرچند که پیش از این نام برهم صالح برای 
این پست بیشتر از دیگران بر سر زبان     ها بود اما به نظر می رسد که اتحادیه 
میهنی چندان موافق او نیس��ت و بیش��تر به دنبال تعیین هیرو احمد، 
همسر جالل طالبانی، در پست ریاست جمهوری است و حزب دموکرات 
کردس��تان عراق هم دیگر مثل گذشته پست ریاست جمهوری را سهم 
اتحادیه میهنی نمی داند و گفته می شود که این حزب هم می خواهد فرد 
مورد نظرش را برای این پست معرفی کند. روشن است که عالوه بر این 
دو حزب اصلی کرد، حزب گوران ه��م در معادله معرفی نامزدهای این 
پست مشارکت داشته باشد و به همین جهت هم نمی توان انتظار داشت 
که فرآیند تعیین پست ریاست جمهوری در این دوره به راحتی دوره های 

قبل باشد بلکه با پیچیدگی های جدیدی روبه رو خواهد شد. 
هرچند که اختالف نظر بین احزاب کرد می تواند تعیین پس��ت ریاست 
جمهوری را دچار پیچیدگی     هایی کند اما بر کس��ی پوشیده نیست که 
تعیین فردی برای پست نخست وزیری سخت     ترین و پیچیده     ترین کاری 
است که نمایندگان مجلس به عهده دارند. در واقع، اصل بحران سیاسی 
چند ماه اخیر بر محور همین موضوع بوده و نمایندگان با انتخاب فردی 
برای پست نخست وزیری است که کل بحران موجود را خاتمه می دهند. 
حیدر العبادی با ائتالف جدید النصر در انتخابات وارد شد به امید اینکه 
بتواند به نخست وزیری خود ادامه بدهد و در ابتدا هم به نظر می رسید که 
با همراهی ائتالف های سائرون، حکمت و الوطنیه شانسی برای رسیدن 
به این هدف دارد اما حوادث اخیر آن قدر شانس او را ضعیف کرد که حاال 
به طور ضمنی انصراف خود را از نخست وزیری اعالم می کند. هرچند که 
او می گوید به دلیل پایبندی به توصیه های مرجعیت قصد نامزدی برای 
مقام نخست وزیری ندارد اما بعد از آشوب های بصره در روز سه     شنبه 11 
سپتامبر معلوم شد که او دیگر شانسی برای رسیدن به این مقام ندارد. ضعف 
مدیریت العبادی در این قضیه و انتقاد مقتدی صدر، رهبر سائرون و هادی 
العامری، رهبر فتح، از عوامل تضعیف العب��ادی بود، جدای از اینکه البی 
امریکایی     ها برای او هم در تضعیف موقعیتش چندان بی تأثیر نبود چنان که 
حاال با کنار کشیدن العبادی، روزنامه امریکایی نیویورک تایمز می نویسد؛ با 
رفتن العبادی نفوذ امریکا در عراق کمتر خواهد شد. طبیعی است که با کنار 
رفتن العبادی اشخاص دیگری برای رسیدن به مهم  ترین مقام اجرایی عراق 
تالش بکنند که در این میان، افرادی مثل عادل عبدالمهدی، علی عبداالمیر 
عالوی و مصطفی الکاظمی در صدر قرار گرفته اند که البته نمی توان انتظار 
داشت رسیدن هر یک از افراد مطرح به مقام نخست وزیری چندان راحت 
و به سرعت انجام بگیرد. با وجود این، رسیدن الحلبوسی به مقام ریاست 
پارلمان حکایت از مکانیزم جدیدی دارد که می تواند در تعیین نخست وزیر 
هم مؤثر باشد. این مکانیزم نتیجه همکاری نزدیک سائرون و الفتح است که 
باعث شده الحلبوسی مورد حمایت فتح به ریاست مجلس برسد و الکعبی 
مورد حمایت سائرون به مقام معاون اولی او. از این جهت هم می توان انتظار 
داشت که نخست وزیر عراق با این مکانیزم و همکاری نزدیک دو ائتالفی 
تعیین شود که در قیاس با دیگر ائتالف     ها بیشترین نماینده را در مجلس 
دارند و البته توان همراه کردن ائتالف     هایی مثل دولت قانون یا حکمت را 
هم دارند جدای از اینکه رأی عمده کرد    ها را هم با خود دارند. در این صورت 
است که بحران سیاسی چهار ماهه عراق با همان مکانیزمی حل خواهد شد 
که گام نخست و انتخاب الحلبوسی بر مبنای همین مکانیزم برداشته شد. 

سيدرحيمنعمتی

عادل عبدالمهدی شانس اول نخست وزیری عراق

 كری: بعد از پیروزی روحانی و انتصاب ظریف
خیال مان آسوده شد

شادی دولت اوباما از مثلث روحانی، ظریف، صالحی

15  دفع موشك های اسرائیل 
در آسمان دمشق 

در آستانه شروع عملیات ارتش س�وریه برای آزادسازی ادلب از 
دست تروریس�ت ها، جنگنده های رژیم صهیونیستی     شنبه شب 
بار دیگر فرودگاه دمشق را مورد هدف قرار دادند كه پدافند هوایی 
س�وریه با موفقیت این حمله را دف�ع كرد و متعاق�ب آن آژیر در 

بلندی های جوالن به صدا درآمد. 
به رغم هشدارهای روسیه برای توقف حمالت هوایی صهیونیست   ها به 
خاک سوریه، رژیم صهیونیستی همچنان به ماجراجویی های خود در این 
کشور ادامه می دهد. جنگنده های اسرائیلی که در ماه های گذشته چندین 
بار مناطق مختلفی از سوریه را مورد هدف قرار داده بودند،     شنبه شب نیز 
دس��ت به حمالت جدیدی در اطراف دمش��ق زدند. خبرگزاری رسمی 
سوریه )سانا( از وقوع حمله موشکی رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق 
و مقابله پدافند ارتش این کشور با این حمله در اطراف فرودگاه خبر داد. 
در همین رابطه ارتش سوریه در بیانیه ای اعالم کرد:»سامانه های پدافند 
هوایی این کشور، موشک های دشمن صهیونیستی که فرودگاه بین المللی 
دمشق را مورد حمله قرار دادند، رهگیری و شماری از آنها را منهدم کرده 
است«. خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرد:»موشک   هایی 
که از سوی اسرائیل به سوی فرودگاه دمشق ش��لیک شده بود از طریق 
سامانه های دفاع موشکی ارتش رهگیری شده است.« خبرگزاری رسمی 
سوریه ویدئویی از فعال شدن سیستم پدافند و انفجاری در آسمان منتشر 
کرده است. شبکه العالم دیروز گزارش داد، با واکنش به موقع پدافند هوایی 
ارتش سوریه، تجاوز صهیونیست    ها بی اثر ماند و به هیچ یک از اهداف خود 
نرسید. فعاالن سوری ادعا کردند، انفجار   هایی که مناطق نزدیک فرودگاه 
بین المللی دمشق را لرزاند، ناشی از حمله موشکی اسرائیلی بود که انبارهای 
مهمات و بارهای تسلیحاتی را که جدیداً به دمشق رسیده بود، هدف قرار 
داد. این منابع افزودند، حمالت منجر به خس��ارت مالی گسترده شد. از 
سوی دیگر، یک مقام ارتش صهیونیستی با خودداری از تأیید این خبر 
به خبرگزاری رویترز گفت:»ما گزارش های خارجی منتشر شده در این 
خصوص را تأیید نمی کنیم.« گزارش   ها حاکی از آن است که پدافند ارتش 
سوریه حداقل چهار موشک به سمت موشک های مهاجم اسرائیلی شلیک 
کرده است. بنابر گفته منابع سوری، جنگنده های اسرائیلی از پشت مرزهای 
سوریه اقدام به شلیک موشک های خود کرده اند. به گزارش برخی رسانه ها، 
هدف اصلی این حمله دقیقاً مشخص نیست، با این حال به نظر می رسد 
فرودگاه بین المللی دمشق، یکی از انبارهای بیرون از فرودگاه و یک پایگاه 
دفاع هوایی در اطراف فرودگاه مواردی هستند که احتماالً از اهداف حمله 
جنگنده های اسرائیلی بوده و قبالً هم هدف قرار گرفته اند. مقابله با تثبیت 
حضور نظامی ایران در جنوب سوریه و همچنین ضربه زدن به حزب اهلل 
لبنان مهم  ترین دلیل حمالت اسرائیل اعالم شده است. بلندی های جوالن 
در سوریه در اشغال نیروهای اسرائیلی است و با وجود قطعنامه سازمان 
ملل، نیروهای اسرائیلی از این مناطق عقب نشینی نمی کنند. مقامات رژیم 
صهیونیستی به ویژه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم نفوذ ایران در 
در سوریه را تهدیدی برای خود می دانند و مدعی هستند که با همه توان 
برای مقابله با نفوذ ایران تالش خواهند کرد. صهیونیست   ها بار   ها تالش 
کردند روسی   ها را به خروج نیروهای ایرانی از خاک سوریه مجاب کنند 
اما مسکو گفته است که تا پایان تروریسم، ایرانی    ها هم در سوریه حضور 
خواهند داشت. حمالت رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، درحالی است 
که ارتش سوریه خود را برای عملیات بزرگ برای آزادسازی استان ادلب 
آماده می کند و با آزادی این منطقه که آخرین مقر تروریست   ها در سوریه 

است، پرونده تروریسم در این کشور بسته خواهد شد. 
    ادامه پیشروی نیروهای مقاومت 

در شرایطی که عملیات ادلب برای مدت کوتاهی به تعویق افتاده است، 
نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانانش عملیات در محورهای جنوبی را 
از سر گرفته اند. به گزارش المیادین، یگان های ارتش سوریه روز     شنبه 
بر بخش    هایی از ارتفاعات » الصفا « در عمق صحرای شرقی » السویدا « 
سیطره یافتند. یگان های ارتش سوریه پس از درگیری های خشونت بار 
با اعضای گروه تروریستی داعش توانستند به این پیشروی دست یابند 
و می گویند در جریان عملیات دست کم 10 تک تیرانداز داعشی کشته 
شدند. بر اساس این گزارش، ارتش سوریه به پیشروی و تقویت حضورش 
در ارتفاعات » الصفا « ادامه داده و در حال تکمیل سیطره خود بر آخرین 

منطقه باقی مانده در دست داعش در جنوب سوریه است.

   ادعایسرقت اطالعات هسته ای انگلیس از سوی هکر های ایران!
روزنامه انگلیسی تلگراف روز یک   شنبه مدعی شد، میلیون    ها سند از جمله 
پژوهش های حساس درباره تأسیسات انرژی هسته ای و دفاع امنیت سایبری 
توسط هکر های ایرانی از دانشگاه های برجسته بریتانیا به سرقت رفته است. 
طبق این ادعا، پژوهش های دانشگاه های برجسته بریتانیا، همچون آکسفورد، 
کمبریج و ادینبورگ دزدیده شده و برای فروش روی وب سایت های ایرانی 
قرار گرفته است. دیو پالمر، افسر س��ابق ام ای 5 گفته » دانشگاه    ها باید در 
این باره نگران باش��ند.« پیش از این، در ماه آگوست، کارشناسان سایبری 
شرکت فناوری اطالعات سکیورورکا، ادعای مشابهی مطرح کرده بودند. آنها 
گفته بودند که هکر های ایرانی برای دست یافتن به تحقیقات چاپ نشده، 
دانشگاه    ها و مراکز آکادمیک را هدف قرار دادند. عالوه بر این، شش ماه پیش، 
وزارت دادگستری امریکا هم مدعی شده بود که هکر های ایرانی، دانشگاه های 
جهان را هدف قرار دادند. مقامات امریکایی معتقدند که این هکرها، اطالعاتی 
را از 140 دانشگاه، 30 شرکت و پنج آژانس دولتی در امریکا سرقت کردند. 
-------------------------------------------------------------
   اعتراض فعاالن انگلیسی به فروش سالح به رژیم صهیونیستی

شماری از فعاالن انگلیس��ی عصر     ش��نبه در اعتراض به حمایت بانک 
اچ اس بی سی از قراردادهای فروش تس��لیحات به رژیم صهیونیستی، 
در برابر س��اختمان اصلی این بانک در لندن تجمع برگ��زار کردند. به 
گزارش المیادین، شرکت کنندگان در این تجمع که به دعوت سازمان 
همبستگی با ملت فلسطین برگزار شد، بانک اچ اس بی سی را به مشارکت 
در قتل فلس��طینی   ها متهم کردند. این بانک انگلیسی عالوه بر تأمین 
مالی قراردادهای فروش سالح به اسرائیل، در شرکت   ها و کارخانه    های 

اسلحه سازی که به این رژیم سالح می فروشند، سهم دارد. 
-------------------------------------------------------------

   جنگ افغانستان امسال مرگبارتر خواهد بود
تحلیلگران می گویند که همزمان با افزایش خشونت    ها در افغانستان 17 سال 
پس از حمله امریکا به این کشور، درگیری    ها در این کشور می تواند امسال 
حتی مرگبارتر از جنگ داخلی سوریه باشد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی 
آورده است:»این ارزیابی مبهم به ش��دت با چشم انداز عمومی از ماموریت 
پشتیبانی ناتو در کابل تناقض دارد و به افزایش روحیه ناامیدی در افغانستان 
متأثر از جنگ منجر شده اس��ت«. این تحلیل نشان می دهد که استراتژی 
دونالد ترامپ درباره افغانستان ناکام مانده و شکست خورده است. جانی والش، 
کارشناس مسائل افغانستان در مؤسسه صلح امریکا می گوید:  »افزایش تلفات 
در افغانستان و پایان احتمالی درگیری در سوریه می تواند باعث شود درگیری 

افغانستان امسال به مرگبار   ترین درگیری در جهان بدل شود.«
-------------------------------------------------------------
   صد   ها نفر در گالسکو برای استقالل از لندن راهپیمایی کردند

صد   ها نفر از گروه های استقالل طلب اسکاتلند راهپیمایی سالیانه ای در 
شهر »گالسکو « پایتخت این کشور برگزار کردند و خواستار تعیین زمان 
برگزاری همه پرسی استقالل از بریتانیا ش��دند. به نوشته »بی بی سی«، 
برگزار کنندگان این راهپیمایی آن را برای آمادگی همه پرسی استقالل 
بعدی مهم دانسته و اظهار امیدواری کردند تا یک سال آینده همه پرسی 
دوم اس��تقالل از بریتانیا برگزار ش��ود. به گفته یکی از س��خنرانان این 
راهپیمایی، فرآیند برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( مجوز برگزاری 

همه پرسی استقالل اسکاتلند را می دهد.

 نخست وزیر هند : بیش از هر زمانی 
به آموزه های امام حسین )ع( نیاز داریم

 نخست وزیر هند در مراسم عزاداران حسینی حاضر شد و گفت كه امروز 
بیش از هر زمان دیگری به آموزه های قیام امام حسین )ع( نیاز است. 
»نارندرا مودی« برای نخستین بار بعد از رس��یدن به این سمت در سال 
2014 در عزاداری شیعیان در شهر »ایندور « شرکت کرد. بر اساس گزارش 
خبرگزاری پی.تی.آی، س��خنگوی جامعه مسلمانان بوهرا، گفته که این 
نخستین باری است که یک نخست وزیر هند در برنامه های آیینی شیعیان 
در محرم که هر ساله در 10 روز نخست ماه محرم برگزار می شود، شرکت 
می کند. نخس��ت وزیر هند در سخنرانی برای مس��لمانان در این مسجد 
گفت: امام حسین)ع( زندگی خود را در راه عدالت و صلح فدا کرد. او علیه 
بی عدالتی و تکبر قیام کرد و این آموزه      ها از جانب او امروز بیش از هر زمان 
دیگری مهم است. نخست وزیر هند ادامه داد: مفهوم عبارت » جهان، یک 
خانواده است « در متون سانسکریت یک مزیت بزرگ برای هندوستان است. 
جامعه مسلمان بوهرا با فعالیت هایش جهان را با این مفهوم آگاه می کند. 
مودی در این مراسم همچنین گفت:  ما به گذشته خود افتخار می کنیم.  ما 

به حال خود باور داریم و به آینده روشن خود نیز مطمئن هستیم. 
الزم به ذکر است بنابر آمار رسمی، شیعیان بخش عمده ای از جمعیت اقلیت 
مسلمان را در این کشور شامل می شوند و شمار آنها به برآورد سال 2015–
2014 بین 30 تا 35 درصد از کل جمعیت 225 میلیونی مسلمان این کشور 
تخمین زده شده  است که جمعیتی بین 65میلیون تا افزون بر ۸0میلیون 
نفر را شامل می شود. همزمان با هند، آیین شیرخوارگان حسینی و مادران 
زینبی نیز در پایتخت روسیه و بیش از یکصد مسجد، حسینیه و تکیه در 
شهر های مختلف روسیه به ویژه مس��کو و جمهوری های مسلمان نشین 
با حضور اتباع کشور های اسالمی برگزار ش��ده است. در لندن، دهها تن از 
ش��یفتگان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( شامگاه       شنبه در 
اعتراض به جنایت ه��ای رژیم آل خلیفه و اعالم همبس��تگی با یک فعال 
بحرینی که طی یک ماه و نیم گذشته دست به اعتصاب غذا زده است، مقابل 
سفارت بحرین در لندن تجمع کرده و به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری 
سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( سوگواری کردند. بر 
اساس گزارش ایرنا، شرکت کنندگان ضمن اعتراض به سیاست های رژیم 
آل خلیفه بحرین با »علی مشیما « فعال بحرینی که مقابل سفارت بحرین 
در لندن تحصن و اعتصاب غذا کرده است، ابراز همبستگی کردند. همچنین 
هزاران تن از عزاداران حسینی از ملیت های مختلف با سر دادن شعار »لبیک 

یا حسین« در شهر وین راهپیمایی کردند.
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