
تنها سه روز پس از اینکه طرف های یمنی درباره 
آتش بس در الحدیده موافقت کردند، دبیرکل 
س�ازمان ملل نس�بت به شکس�ت مذاکرات 
هشدار داد؛ مس�ئله ای که نش�ان می دهد تا 
چه ح�دی تواف�ق به دس�ت آمده ش�کننده 
اس�ت و راه س�ختی برای اجرایی شدن دارد. 
»آنتونیو گوترش « دبیرکل س��ازمان ملل متحد 
اواخر شب یک    ش��نبه گفت: اگر صلحی در یمن 
اتفاق نیفتد، س��ال آتی با اوض��اع بدتری در این 
کش��ور روبه رو خواهیم بود. گوترش به جزئیات 
بیش��تری اش��اره نکرد اما این اظهارات او تقریباً 
سه روز پس از آن بیان شد که طرف های یمنی با 
میانجیگری سازمان ملل اعالم کردند به توافقی 
برای برقراری آتش بس در بندر الحدیده دس��ت 
یافته اند. به گفته سازمان ملل، طرف های یمنی با 
توقف فوری درگیری     ها در شهر ساحلی الحدیده 
و خارج کردن گروه های مسلح از این شهر توافق 
کردند. براس��اس این توافق هر دو طرف متعهد 
می شوند که هیچ گونه تجهیزات نظامی به استان 
الحدیده وارد نکنند و فوراً تمامی درگیری     ها را در 
این ش��هر و بندر الحدیده و بنادر الصلیف و رأس 
عیسی متوقف کنند. قرار است کمیته ای نیز برای 
اس��تقرار مجدد نیروهای دو طرف در الحدیده با 

نظارت سازمان ملل تشکیل شود. 
هرچند بعضی رس��انه های نزدیک ب��ه انصاراهلل 
ادعای تحویل بندر الحدیده به شخص بی طرف 

را رد کردند. وبگاه خب��ری »النجم الثاقب« یمن 
نوشت: مسئله الحدیده مهم  ترین و پیچیده     ترین 
مس��ئله در میز مذاکرات کنونی س��وئد است و 
در کانون ای��ن رایزنی     ها ق��رار دارد، از همین رو 
کش��ورهای ائتالف متجاوز علیه یم��ن از طریق 
نفوذی که در سازمان ملل دارند به شدت تالش 
می کردند گریفیتس را تحت فش��ار قرار دهند تا 
کارت بندر و شهر الحدیده را از هیئت ملی یمن 
اعزامی از صنعا در مذاکرات بگیرد . در ادامه مطلب 
النجم الثاقب آمده است: ائتالف متجاوز علیه یمن 

پیشنهاد    هایی مطرح کرده از جمله اینکه الحدیده 
منطقه ای بی طرف ی��ا ایمن مثل م��دل ادلب و 
جوالن در سوریه شود و دیگر اینکه هیئت صنعا 
را متقاعد کنند که از این بندر دست کشیده و از 
شهر الحدیده خارج شود تا صلح بانان سازمان ملل 
آنجا را تحت کنترل بگیرند و این خطرناک     ترین 
و بی رحمانه     ترین راهی است که فرستاده سازمان 
ملل در پیش گرفته و تاکنون هیئت صنعا موافقتی 

با آن نشان نداده است. 
در حالی که دو طرف روایت های خود را از توافق 

روز پنج  شنبه ارائه می کنند اما آنچه برای ناظران 
مهم بود اینکه اولین بار در طول چهار سال گذشته 
طرف های یمنی درباره برقراری آتش بس هرچند 
جزئی نه کلی ب��ه توافق می رس��یدند. اما درباره 
اینکه آتش بس عملیاتی و اجرایی شود تردیدهای 

جدی وجود دارد.
  تأخیر در برقراری آتش بس 

در حالی که س��ازمان ملل اعالم کرد این توافق 
از روز جمعه عملیاتی می ش��ود اما منابع خبری 
گ��زارش دادن��د جنگنده های س��عودی ش��ب 
یک    شنبه بندر الحدیده را به صورت گسترده ای 
بمب��اران کردند که به نوعی به معنای شکس��ت 
مذاکرات محس��وب می ش��ود. به نظر می رس��د 
س��ازمان ملل زمان اجرایی ش��دن آتش بس را 
چند روز عقب انداخته تا از شکست کامل توافق 
آتش بس جلوگیری کند. سلیم المغلس یکی از 
اعضای ارش��د جنبش انصاراهلل، روز یک    شنبه به 
شبکه تلویزیونی »الجزیره« گفت که هیئت نجات 
ملی نامه ای از »مارتین گریفیتس« فرستاده ویژه 
س��ازمان ملل دریافت کرده ک��ه موعد آتش بس 
در ش��هر و بندر الحدیده، 18 دس��امبر )بامداد 
سه شنبه( تعیین شده است. محمد علی الحوثی، 
رئیس کمیته عالی انقالبی یمن با استقبال از طرح 
اجرای آتش بس در شهر و استان الحدیده تأکید 
کرد: امیدوارم کشورهای عضو ائتالف متجاوز به 

یمن نیز به اجرای این توافقنامه پایبند باشند. 
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اجراي آتش بس با 4 روز تأخیر از فردا شروع مي شود

سازمان ملل نگران شکست آتش بس یمن

اردن  اول    گزارش  یک
مرزهای�ش را ب�ا 
سوریه گش�ود، بعد زمزمه    ها درباره گشایش 
سفارت امارات در دمش�ق بلند شد و حاال هم 
دولت ترکیه در یك تغییر موضع آشکار گفته 
که اگر اس�د در ی�ك انتخاب�ات دموکراتیك  
انتخاب شود، حاضر اس�ت با او همکاری کند؛ 
موضعی که چرخشی 180درجه از موضع سال 
2012  اردوغان  است که گفته بود »به زودی در 

مسجد اموی نماز می خوانیم.«
بین ماه ه��ای ابتدای��ی س��ال 2011 ، زمانی که 
اردوغان، اسد را در فرودگاه دمشق به آغوش کشید 
تا آغاز ناآرامی های سوریه، فقط چند ماه فاصله بود، 
تحوالتی که دو رهبر دوست را به دشمنانی جدی 
بدل کرد. چند هفته بعد، در دسامبر 2011)دی 
93( اردوغان، با حمله شدید به حکومت سوریه، 

آن را یک نظام تروریس��تی خواند و مدعی شد به 
زودی در مس��جد اموی دمش��ق نماز پیروزی را 
خواهد خواند:» بع��د از فاتحه بر مزار صالح الدین 
به صحن بزرگ مس��جد اموی می رویم تا در آنجا 
نماز بخوانیم و از آنجا به زیارت قبر بالل حبشی، 
ابن عربی، دانشکده س��لیمانیه و ایستگاه حجاز 
می رویم ! « از  دسامبر 2011 تا ژوئن 2017، یعنی 
آخرین باری که اردوغان گفت»اس��د باید برود« 
بیش از پنج سال طول کشید. رئیس جمهور ترکیه 
در س��ایه همگرایی با روس    ها که به یمن »خنجر 
ناتو در کمر ترکیه « در جری��ان کودتاي  جوالي 
2016  اتفاق افتاد، مدتی است که علیه سوریه و 
نظام آن چیزی نمی گوید. حاال حدود دو سال بعد 
از ماه عسل آنکارا با مسکو و در شرایطی که نگرانی 
دولت ترکیه از شرایط ایجاد شده در شرق فرات به 
باال    ترین حد خود رسیده، وزیر خارجه ترکیه در 

کنار دیگر کش��ورهای عربی، آهنگ عادی سازی 
مناس��بات با نظام س��وریه در پیش گرفته است. 
اردن دو ماه قبل )اواس��ط اکتبر( مرزهایش را با 
سوریه گشود و چند هفته بعد، زمزمه    هایی درباره 
گشایش س��فارت امارات در دمشق شنیده شد، 
خبری که هفته قبل »عبدالرحیم مراد « نماینده 
پارلمان لبنان هم آن را تأیید کرد. روز      شنبه هم 
برخی منابع عربی گزارش کردند که پارلمان عربی 
از اتحادیه عربی خواسته که س��وریه به اتحادیه 
عرب برگردد. در تازه     ترین تحول، مولود چاووش 
اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در نشس��ت بین المللی 
دوحه گفته که اگر بشار اسد از راه های دموکراتیک 
انتخاب شود، همکاری با وی را مورد بررسی قرار 
می دهیم. چاووش اوغلو ای��ن موضع گیری را در 
نقطه اوج تنش با امریکا بر سر کرد    ها و همچنین 
تنش با عربستان بر سر قتل جمال خاشقجی ابراز 

کرده است. چاووش اوغلو گفته که  دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا به دنبال خروج از سوریه است. 
در حال حاضر امریکا خروج نیروهایش از سوریه را 
مورد بررسی قرار داده است. به گفته وزیر خارجه 
 YPG( ترکیه، حمایت امریکا از کردهای سوریه
(  و همین طور موضوع عامالن کودتا، از جمله این 
موضوعات هس��تند که باید به ترکیه بازگردانده 
ش��وند و »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا به 
»رجب طیب اردوغ��ان « رئیس جمهوری ترکیه 
اعالم کرده که واش��نگتن مسئله اخراج »فتح اهلل 
گولن« را بررس��ی می کند. وزی��ر خارجه ترکیه 
تصریح کرد که امریکا از کردهای سوریه حمایت 

می کند و به آنها سالح می دهد. 
  موضع س�ازمان ملل درباره کمیته قانون 

اساسی
درحالی که طی روزهای آینده تش��کیل کمیته 
قانون اساسی س��وریه در مالقات وزرای خارجه 
ایران، ترکیه و روسیه اعالم خواهد شد، فرستاده 
ویژه سازمان ملل به سوریه گفته که  کمیته قانون 
اساسی سوریه در نتیجه یک تصمیم بین المللی 
نبوده و می تواند نقطه آغازی باش��د. این مسئول 
س��ازمان ملل درباره کمیته قانون اساسی سوریه 
نیز گف��ت: کمیته ای که در راس��تای حل بحران 
برای تشکیل آن تالش می شود، نشئت گرفته از 
یک تصمیم بین المللی نبوده بلکه می تواند نقطه 
شروعی باشد، تقسیم مس��ئولیت     ها مسئله مهم 
و بزرگی بوده و در قطعنامه 22۴۵ مطرح نش��ده 
است. وی افزود: کشور    ها هرچقدر هم که بزرگ و 
مهم باشند، در نهایت تصمیم با سازمان ملل است 
و اگر این سازمان با تش��کیل این کمیته موافقت 
نکند، کمیته یاد ش��ده غیرقانونی قلمداد خواهد 
شد. دی میستورا ادامه داد: تا 31 دسامبر با جدیت 
برای دس��تیابی به راه حلی برای بحران س��وریه 
تالش می کنم. وی تصریح کرد: همه باید بدانند 
که پیروزی به سادگی ممکن نیست. اگر راه حل 
در سوریه شامل معنای مشارکت نبوده و از طریق 
یک قانون اساسی قدرتمند و جامع محقق نشود، 
مش��کالت بزرگی را ایجاد خواهد کرد. فرستاده 
ویژه سازمان ملل به سوریه گفت: این مردم سوریه 
هستند که باید تصمیم بگیرند، مسئولیت سازمان 

ملل آغاز عملیاتی جامع و قابل اجراست. 

  گزارش  2

  رویکرد

ترامپگرفتاربنبستکرهشمالی
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، روز جمعه در صفحه توئیتری خود 
نوشت: »بسیاری از افراد درباره نحوه عملکرد ما در مذاکره با کره شمالی 
سؤال کردند. من همواره پاسخ می دهم که عجله ای در کار نیست. پتانسیل 
بالقوه ای در خصوص موفقیت های عظیم اقتصادی برای این کشور وجود 
دارد.«  شکی نیست که این پیام تناقضی کامل با پیام های او در شش ماه 
قبل دارد که بعد از دیدار با رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون، در آن پیام    ها 
از موفقیت بی نظیر خود می گفت و در مورد نجات جهان از یک »فاجعه 
بزرگ« الف زنی می کرد. این پیام حت��ی در تناقض با حرف های مایک 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا، در نشس��ت اخیر گروه 20 است که مدعی 
سرعت گرفتن مذاکرات با کره شمالی شده بود و به شبکه خبری سی ان ان 

گفته بود که پیشرفت کار خوب بوده و مذاکرات »ادامه« دارد. 
پمپئو در این مصاحبه طبق دیگر موارد مثل عروسک خیمه شب بازی 
ترامپ عمل کرده تا نشان بدهد که برنامه ترامپ به خوبی پیش می رود 
اما خبر   هایی در دست است که او در واقع امر از اوضاع راضی نیست و حتی 
برخی مقام های امریکایی تأیید کرده اند که او از عدم پیشرفت مذاکرات 
خشمگین شده است. حاال پمپئو می تواند نفس راحتی بکشد و دیگر در 
مورد مذاکرات با کره شمالی تظاهر به چیزی نکند که واقعیت ندارد چون 
ترامپ خودش با این پیام اعتراف می کند که خبر از پیشرفتی در مذاکرات 
نیست. حقیقت این است که شرایط در روابط دو کشور بعد از شش ماه 
رویایی آن قدر به شدت تغییر کرده که ترامپ دیگر نمی تواند الپوشانی 
کرده و همچنان که از پیام او می ش��ود فهمید، تحت فش��ار مش��اوران 
مجبور به اعتراف رکود در مذاکرات شده است. در واقع، جز این اعتراف 
کار دیگری از ترامپ برنمی آید زیرا دور جدید تنش به آن میزان جدی 
شده که به هیچ وجه قابل کتمان نیست. سه ماه است که پمپئو سفری به 
کره شمالی نداشته و نماینده ویژه او در پرونده کره شمالی، استفان بیگان، 
هم نتوانست مجوز دیدار با مقامات کره شمالی را به دست بیاورد. تحریم 
سه مقام ارشد کره شمالی از سوی امریکا و تهدید متقابل پیونگ یانگ برای 
از سر گیری فعالیت هسته ای خود نشانه های آشکار از وضعیتی است که 
شبکه خبری بلومبرگ به نقل از یک تحلیلگر سابق سازمان سیا آن را یک 

»بن بست « می خواند. 
سو می تری، تحلیلگر سابق سازمان سیا، به این شبکه گفت: »آیا در آستانه 
نوعی توافق قرار داریم؟ اینطور فکر نمی کنم. افرادی که با آنها صحبت 
کرده ام، می گویند که ما در یک بن بست گیر کرده ایم. « تری معتقد است 
که این بن بست از سوی کره ای    ها ایجاد شده چون آنان تصور می کنند 
که در مذاکرات الزم نیست به جز ترامپ با کس دیگری گفت وگو کنند 
و فقط می خواهند معامله خود را با او انجام دهند و به همین جهت هم از 
دیدار با دیگر مقامات امریکایی سر باز می زنند. نمی توان گفت که تحلیل 
تری چندان از واقعیت به دور است اما او روشن نمی کند که چرا کره ای    ها 
این رویکرد را نسبت به مذاکرات دارند و تنها می خواهند با ترامپ معامله 
کنند. در واقع، تجربه ش��ش ماه گذشته نش��ان می دهد که به بن بست 
کشیده ش��دن مذاکرات تنها به دلیل این رویکرد کره ای    ها نیست بلکه 
به دلیل نحوه عمل به تعهداتی اس��ت که دو طرف ش��ش ماه قبل و در 
جریان دیدار ترامپ و جونگ اون به عهده گرفتند. کره شمالی دست کم 
به عنوان گام های اولیه و نشان دادن حسن نیت خود به تعهداتش عمل 
کرد. آزمایش های هسته ای و موشکی خود را متوقف کرد، زندانی های 
امریکایی را آزاد کرد، جنازه های امریکایی    ها به جا مانده از جنگ کره را به 
طرف مقابل تحویل داد، سایت آزمایش هسته ای خود به نام پیونگه ری 
را تخریب کرد و پایگاه های مرزی خود ب��ا کره جنوبی را برچید و معابر 
مرزی را بازگشایی کرد. در مقابل، انتظار کره  ای    ها برای گام های متقابل 
امریکایی و بروز نشانه    هایی از تجدیدنظر در تحریم    ها دیده نشد و دریافتند 
که تا رسیدن به معامله ای با ترامپ و قطعی شدن این معامله گام دیگری 
برندارند و حتی وقت خود را برای مذاکره با دیگر مقامات امریکایی تلف 
نکنند. به این دلیل است که کره ای    ها اصل مذاکرات را منکر نشده اند اما 
حاضر به دیدار با پمپئو یا بیگان هم نیستند. آنها به این ترتیب پیام روشنی 
را برای ترامپ فرستاده اند تا تصمیم واقعی خود را برای مذاکرات بگیرد. 
قرار است که ترامپ برای بار دوم دیداری با جونگ اون در اوایل ژانویه یا 
فوریه آینده داشته باشد و تا آن موقع فرصت دارد راه خروج از این بن بست 
را پیدا کند. با توجه به تجربه این شش ماه باید گفت که چنین راهی وجود 
ندارد به جز اینکه ترامپ حاضر به معامله ای بشود که کره ای    ها حاضر به 
امضای آن شوند. معلوم است که چنین معامله ای در واشنگتن و حتی 
از س��وی نزدیک    ترین متحدان ترامپ مورد استقبال قرار نمی گیرد و از 
سوی دیگر، اگر او حاضر به انجام چنین معامله ای نباشد، دیگر توافقی با 
کره ای    ها در کار نخواهد بود. شاید به دلیل این وضعیت متناقض است که 
ترامپ به رغم خوش بینی های اولیه حاال می گوید عجله ای ندارد و خود 
را گرفتار در بن بستی می بیند که شاید حتی تا پایان این دوره از ریاست 

جمهوری اش هم نتواند از آن خارج شود. 

15

 پسکوف: پوتین مالقات با ترامپ را رد نکرد
س��خنگوی کرملین اعالم کرد، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
همچنان آماده مذاکره با دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای بررسی 
مسائل ضروری و فوری از جمله امنیت اس��تراتژیک است.  به گزارش 
اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعالم 
کرد: مسکو همچنان معتقد است دیدار سران دو کشور در سطح برابر 
برای دو طرف الزم و مفید خواهد بود. پیش تر، جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی رئیس جمهور امریکا اعالم کرده بود تا زمانی که مسئله دریای سیاه 
و توقیف کشتی های اوکراینی توس��ط روسیه حل و فصل نشود، دیدار 
ترامپ و پوتین برگزار نخواهد ش��د. گفتنی است، تنش میان روسیه و 
اوکراین که از س��ال 201۴ به دلیل الحاق کریمه به روسیه آغاز شد دو 

هفته پیش در دریای آزوف در شمال دریای سیاه به اوج خود رسید. 

 نماینده ویژه امریکا در امور کره شمالی به سئول می رود
نماینده ویژه امریکا در امور کره شمالی این هفته از سئول دیدار می کند 
تا راهی برای احیای مذاکرات خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره بیاید.  
به گزارش ایسنا، مقامات کره ای روز یک   شنبه اعالم کردند که استفن 
بیگن، نماینده ویژه امریکا در امور کره شمالی این هفته به سئول سفر 
می کند.  سئول و واش��نگتن در 20 نوامبر این کارگروه را برای ارتباط 
» متداول، سیستماتیک و رسمی « درباره سیاست کره شمالی تشکیل 
دادند که در راس��تای هماهنگی سیاست های ش��ان برای خلع سالح 
هسته ای کره شمالی صورت گرفته اس��ت. از زمان دیدار مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه امریکا از پیونگ یانگ در 7 اکتبر، هیچ مذاکره خاصی 

میان امریکا و کره شمالی صورت نگرفته است. 

  برهم صالح از تابعیت انگلیسی خود انصراف داد
رئیس جمهور عراق در راس��تای عمل به قانون اساس��ی این کشور روز 
یک   شنبه از تابعیت دوم خود انصراف داد.  به گزارش ایسنا، برهم صالح که 
اوایل اکتبر گذشته به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد، اعالم کرد، 
در راستای عمل به قانون اساسی این کشور که دوتابعیتی را برای مسئوالن 
دولتی و امنیتی عالی رتبه کشور ممنوع کرده، از تابعیت انگلیسی خود 
انصراف داده است. طبق ماده 18 قانون اساسی عراق داشتن تابعیت های 
متعدد برای شهروندان عراقی مجاز اس��ت اما کسی که سمت دولتی یا 
مقام امنیتی باالیی دارد باید هر تابعیت دیگری که دارد را لغو کند. صالح 
کاندیدای حزب اتحادیه میهنی کردستان برای پست ریاست جمهوری 
عراق بود، او که در سال 1960 میالدی در سلیمانیه متولد شد، دوبار به 

عنوان نخست وزیری اقلیم کردستان عراق نیز انتخاب شده است. 

حمله خونین تروریست    ها به مرزبانان در آن سوي مرز

»خألامنیتی«درمرزپاکستانيایران
گریبانپاکستانراگرفت

خأل امنیت�ی در نزدیک�ی مرزهای پاکس�تان با ایران، س�رانجام 
ب�رای پاکس�تان هم مشکل س�از ش�د و یك ی�گان گش�تی این 
کش�ور جمعه ش�ب در حوالی مرز مش�ترک با ایران مورد حمله 
قرار گرفت که ش�ش کش�ته و 14 زخمی بر جای گذاش�ته است. 
اس�الم آباد در واکنش به این رویداد، س�فیر ایران را احضار کرده 
و خواس�تار هماهنگی مؤثرتر در تأمین امنیت مرز مش�ترک دو 
کش�ور برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه در آینده شده است. 
چندس��الی اس��ت که اقدامات تروریس��تی در مرز با پاکستان، امنیت 
مرزهای ایران را به چالش کشیده است. از حمالت گاه به گاه گروهک 
تروریستی جیش العدل گرفته تا گروگانگیری اخیر 12 مرزبان ایرانی در 
مرز پاکستان، همگی واکنش اعتراضی ایران به وضعیت نامطلوب امنیتی 
در مرزهای پاکستان را به دنبال داشته است. اردیبهشت ماه سال 1396 
بود که در پی کمین تروریست     ها در نقطه صفر مرزی ایران با پاکستان 
10 تن از مرزبانان پاس��گاه »میل 100 « از گروهان »چاهندو« منطقه 
میرجاوه سیستان و بلوچستان حین گشت زنی  به شهادت رسیدند. در 
تازه     ترین موضع گیری، بعد از گروگانگیري 12 مرزبان ایراني، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود که پاکستان در مناطق مرزی با ایران 
» خأل امنیتی « دارد. فضلی گفته که ایران می تواند در آن سوی مرز    ها هم 
حضور نظامی داشته باشد، اما تأکید کرده که ایران » به احترام « پاکستان 

چنین سیاستی ندارد. 
حاال، به فاصله دو ماه از گروگانگیری مرزبانان ایرانی در مرز پاکستان، 
به نظر می رس��د خأل امنیتی که ایران از آن صحب��ت می کند، گریبان 
اسالم آباد را هم گرفته است. وزارت امور خارجه پاکستان روز      شنبه اعالم 
کرد که یک یگان گشتی این کشور جمعه شب در حوالی مرز مشترک با 
ایران مورد حمله قرار گرفته که شش کشته و 1۴ زخمی برجای گذاشته 
اس��ت. هنوز ماهیت گروه تروریس��تی اقدام کننده مشخص نیست و 
پاکستانی    ها هم اطالعاتی در این باره منتشر نکرده اند ولی وزارت امور 
خارجه پاکس��تان در بیانیه ای از ایران خواس��ته علیه گروه تروریستی 
مس��ئول این حمله در داخل مرز خود دست به عملیات تهاجمی بزند. 
دیروز سفیر جمهوری اس��المی ایران در اس��الم آباد به وزارت خارجه 
این کشور احضار شد و »محمد فیصل« س��خنگوی دفتر امور خارجه 
پاکستان هم گفت که از دولت ایران خواسته شده نسبت به عملیات مؤثر 
علیه گروه  تروریستی که مسئول این حمله در مرز )ایران( بوده ، اقدام 
نماید. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان بر هماهنگی مؤثرتر در تأمین 
امنیت مرز مشترک دو کش��ور برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه در 
آینده تأکید شده است. »عمران خان « رئیس جمهور پاکستان هم که 
خواستار گرم ش��دن مناسبات با ایران ش��ده، در پیامی گفت: اقدامات 
ناجوانمردانه دشمنان پاکستان نمی تواند در عزم و اراده نیروهای امنیتی 
کشور در جنگ علیه تروریسم خللی وارد کند و عوامل تروریستی این 
حادثه تعقیب شده و به زودی به اشد مجازات می رسند.  بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه طی یک بیانیه رس��می با دولت و مردم 
پاکستان و خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و از آمادگی کامل 
جمهوری اسالمی ایران برای هرگونه اقدام مشترک علیه » پدیده شوم 

تروریسم به هر شکل و نوع آن « در منطقه خبر داده است. 

تداومبدرفتاریگرجستانباایرانیان
بدرفت�اری دول�ت گرجس�تان ب�ا ش�هروندان ایران�ی در 
هفته های اخیر و ن�دادن وی�زا و بازگرداندن برخی ش�هروندان، 
واکن�ش مقام�ات گردش�گری ای�ران را در پ�ی داش�ته اس�ت. 
علی اصغر مونس��ان، رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ایران نس��بت به بدرفتاری دولت گرجس��تان با شماری از 
مسافران ایرانی واکنش نش��ان داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
وی گفت:»اگر شأن گردشگران ایرانی حفظ نشود، سفر به گرجستان 
متوقف خواهد شد«. علی اصغر مونسان در عین حال تأکید کرد که در 
حال پیگیری بین المللی این مسئله است. در روز    ها و هفته های گذشته، 
موضوع بدرفتاری مأموران پلیس یا گمرک گرجستان در مبادی ورودی 
به این کشور موضوع بحث های بسیاری شده است. یوسب چاخواشویلی، 
سفیر گرجستان در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد تا مراتب 
گالیه مندی و اعتراض ایران، از رفتارهای ناشایست برخی مأموران مرزی 
گرجستان با اتباع ایرانی به او ابالغ شود. سفیر گرجستان در تهران نیز 
در آن دیدار، با ابراز تأسف از برخی برخوردهای صورت گرفته، گزارشی 
از وقایع پیش آمده ارائه کرد و قول داد شخصاً به تفلیس سفر و موارد را 
پیگیری و نتیجه را اعالم کند. به گزارش فارس، بیش از یک ماه است که 
دیپورت شهروندان ایرانی از مبادی ورودی گرجستان تشدید شده و این 
روند همچنان ادامه دارد. در همین خصوص پرواز ایران ایر روز ش��نبه، 
چهار مسافر برگشتی داشت و 9 مس��افر هواپیمایی تابان هم که      شنبه 
شب از گرجستان دیپورت شده و در پرواز بازگشت جایی برای آنها نبود، 
با پرواز ایران ایر به کشور بازگشتند. طی این مدت بسیاری از پرواز    ها از 
مقصد تفلیس به تهران با تأخیرهای حتی دو ساعته برای بازگرداندن 
افراد طرد ش��ده نیز مواجه بودند که اعتراض دیگر مس��افران را نیز به 
همراه داشت. رئیس اتحادیه س��رمایه گذاران ایرانی در گرجستان نیز 
اخیراً اعالم کرد:»همایش اقتصادی  چالش های سرمایه گذاران ایرانی 
در گرجستان که قرار بود 1۴ دس��امبر در تفلیس برگزار شود به دلیل 
جلوگی��ری از ورود تعدادی از بازرگانان ایرانی به این کش��ور، به تأخیر 
افتاده است«. گرجستان از جمله کشور    هایی است که ایرانی     ها برای سفر 
به این کشور نیازی به اخذ ویزا ندارند و می توانند بدون داشتن روادید به 
مدت ۴۵ روز در این کشور اقامت داشته باشند و بعد از ۴۵ روز با خروج 
حتی یک ساعته از این کشور می توانند مجدداً به گرجستان بازگردند 
و تمدید این مدت برای دفع��ات متوالی نیز امکانپذیر اس��ت. برخورد 
غیردوستانه دولتمردان گرجی با سرمایه گذاران و گردشگران ایرانی در 
هفته های اخیر درحالی صورت می گیرد که طی چند سال اخیر حجم 
وسیعی از سرمایه ایرانیان به این کش��ور منتقل شده و به نظر می رسد 
این نوع برخوردهای تبعیض  آمیز در قبال مهاجران در حال حاضر فقط 
مختص اتباع ایرانی و مصری است و حتی این تحلیل هم وجود دارد که با 
سر کار آمدن »سالومه زورابیشویلی « رئیس جمهور جدید گرجستان که 

سیاست های ضد مهاجرتی دارد، این روند تشدید شده است.

پازل تثبیت حکومت سوریه در حال تکمیل شدن است

دومینوي»همکاریبااسد«درآنکارا

سيدرحيمنعمتی

وزیر خارج�ه بحرین ضمن حمای�ت از اقدام 
نخس�ت وزیر اس�ترالیا مبنی بر به رس�میت 
ش�ناختن قدس غربی ب�ه عن�وان پایتخت 
رژی�م صهیونیس�تی، از اتحادی�ه ع�رب به 
دلیل محک�وم کردن ای�ن اق�دام انتقاد کرد 
تا مش�خص ش�ود برخالف ادعاهای ظاهری 
ش�یوخ عرب�ی حت�ی ع�رق عرب�ی ندارند. 
به گزارش فارس، »خالد ب��ن احمد آل خلیفه « 
ضمن دف��اع از اقدام اس��ترالیا در به رس��میت 
ش��ناختن قدس غربی به عن��وان پایتخت رژیم 
صهیونیس��تی و اصرار بر تداوم این سیاس��ت ، 
گفت که این اقدام استرالیا لطمه  ای به مطالبات 

فلسطینیان نمی زند. 
آل خلیفه در صفح��ه توئیتر خ��ود در واکنش 
به بیانی��ه اتحادیه ع��رب در محکومی��ت اقدام 
نخست وزیر استرالیا نوشت:» سخنی نسنجیده 
و غیرمسئوالنه اس��ت، موضع استرالیا لطمه ای 
به مطالب��ات مش��روع فلس��طینیان نمی زند و 
اولین خواس��ته آنها نیز پایتختی قدس ش��رقی 

برای فلسطین است که با طرح صلح عربی هیچ 
منافاتی ندارد و اتحادیه عرب بهتر از همه از این 

موضوع اطالع دارد.«
ای��ن موضع بحرین در حالی اس��ت ک��ه اردن و 
اتحادی��ه عرب و گروه های فلس��طینی، تصمیم 
نخس��ت وزیر اس��ترالیا مبن��ی بر به رس��میت 
ش��ناختن قدس غربی به عن��وان پایتخت رژیم 
صهیونیستی را محکوم کرده و آن را نقض قوانین 

و قطعنامه های بین  المللی دانسته اند. 
بحرین و رژیم صهیونیس��تی اخیراً روابط خود 
را گس��ترش داده  اند تا جایی که گفته می شود 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر ای��ن رژیم به 

زودی به منامه سفر خواهد کرد. 
 سفر به ابوظبی و منامه

یک ش��بکه اس��رائیلی فاش کرد رئیس س��تاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیس��تی در ماه قبل 
دو بار محرمانه به امارات رفته و با ولیعهد ابوظبی 

دیدار کرده است. 
»گادی آیزنکوت« رئیس س��تاد مشترک ارتش 

رژیم صهیونیس��تی محرمانه به امارات سفر و با 
»محمد بن زاید« ولیعهد ابوظب��ی دیدار کرده 
است.  شبکه اسرائیلی »مکان « به نقل از »مورت 
فریدمن« رئیس کمیته ام��ور عمومی امریکا و 
رژیم صهیونیستی )آیپک( اعالم کرد آیزنکوت 
در نوامبر دو ب��ار به صورت مخفیان��ه به امارات 
س��فر و با بن زاید و تع��دادی از افس��ران نظامی 
ارشد دیدار کرده است.  فریدمن در ادامه افزود: 
بر سر فروش اسلحه به ابوظبی توافق شد و قرار 
است افسران ارشد اماراتی به زودی به فلسطین 
اش��غالی س��فر کنند.  وی تصریح کرد: ایستگاه 
س��فر بعدی »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی، منامه خواهد بود و عربستان 
سعودی چراغ سبز الزم را به بحرین برای افتتاح 
نمایندگی رسمی رژیم صهیونیستی )در منامه( 

طی این سفر داده است. 
فریدم��ن ادامه داد: عربس��تان س��عودی امروز 
متحد نزدیک اسرائیل در تمام پرونده ها، مسائل 
منطقه ای و بین المللی اس��ت.  وی گفت: روابط 

میان رژیم صهیونیس��تی و مصر، مغرب و اردن 
دهه هاست که برقرار است و این روابط با برخی 
کشور های شورای همکاری خلیج فارس محرمانه 
بود اما امروز روابط مذکور با بیشتر کشور   ها گرم تر 
ش��ده، به نحوی که برخی از اف��راد خاندان های 

حاکم عربی به فلسطین اشغالی سفر می کنند. 
عادی س��ازی روابط برخی کش��ورهای عربی با 
رژیم صهیونیستی که پیش تر در خفا بود، اکنون 
علنی تر شده و برخی حکام عربی در این زمینه 
با یکدیگر رقابت می کنند. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند بدون چراغ سبز عربستان سعودی این 

موضوع امکانپذیر نبوده است. 
در همین راستا اوایل آبان ماه »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان رفت و با 

سلطان قابوس بن سعید دیدار کرد. 
در هم��ان زم��ان عکس    هایی از حض��ور »مری 
رِگو « وزیر ورزش رژیم صهیونیستی در امارات و 
عکس    هایی از حضور چندین وزرشکار اسرائیلی 

در فرودگاه دوحه منتشر شد. 

آل خليفه پشتيبان تصميم انتقال پایتخت صهيونيست ها به قدس

توافق200کشوربرایاجرایتوافقپاریس
 نمایندگان حدود 200 کشور پس از حدود دو هفته مذاکره فشرده در 
لهستان، درباره نحوه اجرای توافق اقلیمی پاریس به توافق رسیده اند. 
به این ترتیب، توافق پاریس که در سال 201۵ میالدی به دست آمد، 
از سال 2020 به اجرا گذاشته خواهد شد. بیست و چهارمین نشست 
تغییرات آب و هوایی از روز چهارم دسامبر در کاتوویس لهستان آغاز 
شد تا نقشه راه اجرای توافق پاریس را تعیین کند. این اجالس در سطح 
وزیران امور خارجه ادامه یافت و به دلیل ادامه اختالفات یک روز تمدید 
ش��د. امریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان، با به قدرت رس��یدن 
دونالد ترامپ اعالم کرده بود که تواف��ق پاریس را ترک خواهد کرد؛ با 
این وجود، امریکا سند نهایی مذاکرات در لهستان برای اجرای توافق 

پاریس را امضا کرده است. 


