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تا دو روز دیگر به لبنان باز میگردم
سعد حریری ،نخست وزیر لبنان که روز چهارم نوامبر در عربستان از مقام خود استعفا کرد امروز دوشنبه گفت که حالش خوب است و طی دو روز آینده به لبنان باز خواهد گشت .به گزارش ایسنا
به نقل از خبرگزاری رویترز ،حریری در پیامی که در توییتر منتشر کرد ،از مردم لبنان خواست تا آرامش خود را حفظ کنند .وی همچنین عنوان داشت که خانواده وی در عربستان که آن را "کشور
آنها" نامید ،باقی میمانند.

آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای نهمین بار پایبندی ایران به تعهدات برجام را تائید کرد

الزامات ایران در بازی دوگانه برجام و موشک
.
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آژانس بینالمللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه در
جدیدترین گزارش خود در خصوص فعالیتهای هستهای
کشورمان ،برای نهمین بار پیاپی ،پایبندی ایران به توافق
هستهای را اعالم کرد .آژانس در این گزارش با بیان اینکه
کارخانه تولید آب سنگین ایران در حال فعالیت است،
ذخیره آب سنگین ایران را مطابق مفاد برجام مورد تائید
قرار داد .آژانس همچنین تصریح کرد که ایران غنیسازی
باالتر از  3.67درصد انجام نداده و میزان اورانیوم غنی
شده ایران با  96کیلوگرم ،مطابق با برجام و کمیسیون
مشترک است.
تعارض گفتار موگرینی با وزارت خارجه فرانسه
این گزارش در حالی منتشر شد که هفته گذشته یوکیو آمانو
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به همراه فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سفر به آمریکا ضمن
دیدار با مقامات این کشور ،بر لزوم حفظ برجام و همچنین
پایبندی ایران به تعهدات هستهای تاکید کرده بودند .در همین
رابطه رضا نجفی نماینده ایران در آژانس ضمن اشاره به نهمین
گزارش این نهاد بینالمللی با انتشار بیانیهای اعالم کرد :نهمین
گزارش آژانس بر خالف ادعاهای آمریکا ،بار دیگر تاکید میکند
که اقدامات و فعالیتهای هستهای ایران کام ً
ال منطبق با برجام
است .فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز
همزمان با انتشار جدیدترین گزارش آژانس ،با رد درخواست
آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران ،گفت که اتحادیه اروپا
هیچ برنامهای برای بررسی تحریمهای جدید علیه ایران ندارد
و ما درباره تحریمهای بیشتر ایران هیچ صحبتی نداشتهایم.
اما این صحبتهای موگرینی در حالی مطرح میشود که روز
دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه شرط برقراری ثبات در
لبنان را عدم دخالت ایران در امور داخلی این کشور دانست و
با پرداختن به برنامه موشکی ایران ،گفت که در صورت لزوم
میتوان تحریمهای جدیدی علیه ایران به دلیل برنامه موشکی
این کشور وضع کرد.
هدف آمریکا از مانور روی برجام
همانطور که مشخص است ،دونالد ترامپ از زمان مبارزات
انتخاباتی خود با محور قرار دادن برجام ،این توافق بین المللی
را دستاویزی برای فشار بر ایران و اروپا قرار داده بود .وی در
طول یکسال گذشته بارها صحبت از پاره کردن برجام و لزوم
خروج آمریکا از این توافق را مطرح کرده و دست آخر نیز ،یکماه
قبل برخالف تبلیغاتی که بر سر تائید نکردن فعالیتهای ایران
در داخل آمریکا صورت گرفت ،ترامپ با انداختن توپ برجام
در زمین کنگره ،عالوه بر طفره رفتن از تائید مجدد پایبندی
ایران تا حدودی به تالشهای اروپا برای حفظ این توافق جواب
مثبت داد.
از مدتها قبل ،بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که در
خصوص مانورهای ترامپ در قبال برجام دو مساله میتواند

مورد بررسی قرار بگیرد .نخست آنکه مخالفت ترامپ با توجه به
شواهد موجود مانند ،خروج آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس
و تنشهایی که در مورد تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه
اروپا وجود دارد ،مربوط به اختالف این دو قطب قدرت بوده
و هدف از ناکارآمدی برجام ربط آنچنانی به ایران ندارد .دومین
مساله این است که آمریکا هر چند به واسطه ماهیت بینالمللی
برجام و تائید آن توسط شورای امنیت سازمان ملل توان خروج
یکجانبه از توافق هستهای را ندارد یا این امر برایش مشکلساز
خواهد بود ،اما به واسطه قدرت هژمون خود ،میتواند مزایای
این توافق بینالمللی را برای سایر شرکای برجام تحت تاثیر قرار
دهد .کارشناسان در این خصوص معتقدند آمریکا تالش میکند
با فضاسازی مسئولیت شکست برجام را بر دوش ایران گذاشته و
تمام هزینههای این مساله را متوجه ایران کند .آنها با این کار یک
راهبرد جدیتری در پس پرده را دنبال میکنند که همانا افزایش
فشارهای همهجانبه برای مهار نقش منطقهای ایران است.
تحریک ،جاخالی و ضربه
به طور کلی سیاست آمریکا در قبال ایران در طول چند دهه
گذشته ،همه چیز منهای ایران بوده است .این سیاست عالوه بر
ت را برای شرکای
تالش برای انزوای گسترده ایران ،بهترین مزی 
منطقهای آمریکا در خاورمیانه به همراه داشته است؛ چرا که
تمام ظرفیتهای بالقوه ایران در منطقه به واسطه این طرح مورد
بهرهبرداری همسایگان و متحدان آمریکا در خاورمیانه قرار گرفته
است .با حصول توافق هستهای یکی از دستاوردهای مهم ایران
خروج از انزوا و آزاد شدن ظرفیتهای استراتژيک کشور بود.
به همین واسطه است که شاهد بودیم برای اولین بار ایران در
نشست ژنو برای حل و فصل بحران سوریه به صورت رسمی
دعوت شد و پس از آن هفت نشست آستانه نیز با محوریت

ایران به ثمر نشست .این آزادسازی ظرفیت استراتژیک عالوه بر
آمریکا ،برخی رقبای منطقهای را نیز دچار آشفتگی کرده و در
همین راستا برخی به صورت پنهانی و برخی دیگر نیز به صورت
علنی مانند عربستان یک سیاست تهاجمی کمسابقهای را علیه
ایران در دستور کار قرار دادند.
بنابراین تحلیلها توجه به یک نکته ضروری است .افکار
عمومی بینالمللی و به خصوص افکار عمومی در ایران ،ترامپ
را فردی تاجر پیشه ،بی اطالع از سیاست و حتی دیوانه قلمداد
میکنند .اما این مساله با توجه به سیستم حاکمیتی آمریکا و
همچنین نظم بینالمللی ،نگاهی تقلیلگرایانه محسوب میشود.
ترامپ سیاست اش ،سیاستی ابهام آلود است .او همواره بر این
ابهام با ایجاد آشوب ،چه در داخل و چه در خارج از آمریکا دامن
میزند .ترامپ را نمیتوان دیوانه دانست ،بلکه او نقش بازیگر
دیوانه کیسینجر را بازی میکند؛ یعنی ایجاد بی نظمی و ساخت
یک نظم دلخواه از آن .به گفته دکتر مهدی مطهرنیا استاد روابط
بینالملل و آینده پژوه سیاسی ،دکترین دولت آمریکا در زمان
ترامپ ،تحریک ،جاخالی و ضربه است؛ امری که در مورد نحوه
برخورد او با برجام در یک ماه گذشته کام ً
ال مشخص و ملموس
به نمایش گذاشته شد .ابتدا با حمالت تند به برجام تحریک الزم
صورت گرفت ،سپس از آن جاخالی داده و مساله را به کنگره
واگذار کرد و بالفاصله با تحریمهای کاتسا که سپاه پاسداران را
هدف قرار داده و ضربه خود وارد ساخت.
بازی دوگانه موشک و برجام اروپا
بنا بر اعالم چند باره مقامات کشورمان ،مساله موشکی
ایران به هیچ عنوان مورد مذاکره قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
در برجام نیز صرفاً مذاکرات حول برنامه هستهای ایران بود و
مساله موشکی کشورمان در این مذاکرات مطرح نشد؛ چرا که

مساله هستهای خود از آنچنان پیچیدگیهایی برخوردار بود که
اگر بحث برنامه موشکی -دفاعی ایران به آن اضافه میشد ،به
احتمال زیاد تا همین امروز مذاکرات بدون نتیجه خاصی ادامه
یکرد.
پیدا م 
همین برنامه موشکی ایران با وجود اطالع بسیاری از
کارشناسان نظامی از ماهیت دفاعی آن ،اینک به ابزاری برای
همگرایی میان اروپا و آمریکا برای وارد کردن فشار بر ایران تبدیل
شده است .در این میان ابهام و سواالت زیادی مطرح است که
پاسخ آن برای مقامات غربی مشخص است ،اما افکار عمومی آنها
به واسطه دیپلماسی عمومی ضعیف ایران و استفاده گسترده
طرف مقابل از ابزار رسانه همچنان در بیخبری به سر میبرند.
یکی از دالیل نگرانی از برنامه موشکی ایران توسط آمریکا و
اروپا ،بحث نصب کالهک هستهای بر روی این موشکهاست .در
پاسخ به این نگرانی باید گفت که موشکهای ایران همانطور که
از آزمایشهای گاه و بیگاه آن مشخص است ،بر توان نقطهزنی
آنها تمرکز دارد؛ این در حالی است که موشکهایی که برای
سالحهای اتمی مورد استفاده قرار میگیرند نیازی به نقطهزنی
نداشته و عم ً
ال صرف منابع و زمان برای دقت آنها عملی بالموضوع
است .از سوی دیگر ،خرید میلیارد دالری سالح و انبار کردن آن
در منطقه پرآشوب خاورمیانه امری است که باعث نگرانی نیست،
اما تولید آن در داخل یک کشور به نگرانیهای بینالمللی دامن
میزند .چگونه است که حمله و بمباران یک کشور فقیر عربی در
مدت نزدیک به سه سال و دخالت آشکار در مساله داخلی لبنان
و استعفای بحث برانگیز نخست وزیر این کشور از سوی جامعه
بینالملل مسکوت مانده و ایفای نقش منطقهای توسط ایران،
دخالت و به تنش کشاندن خاورمیانه تلقی میشود؟
ضعف دیپلماسی عمومی در ایران
یک روی این مسائل به بحث دیپلماسی عمومی و نحوه تعامل
ایران با سایر کشورها باز میگردد .اکنون در دستگاه دیپلماسی
ما تنها شخص وزیر خارجه است که به واسطه آشنایی با
شرایط جهانی و ارتباطات بینالمللی به این مهم میپردازد و
سایر نهادها و همچنین رسانههای ایران آنچنان که باید از برد
رسانهای برخوردار نیستند .مساله بعدی نیز نحوه برخورد ما با
شرایط و تحوالت بینالمللی است که برخی اوقات باعث از دست
رفتن فرصتها و یا گرفتار شدن در وضعیتهایی مخاطره آمیز
میشود .به عنوان نمونه مواجهه با مساله برجام در داخل کشور
و بی توجهی به برخی از دستاوردهای بینالمللی آن با وجود
انتقاداتی که به برجام مطرح است ،باعث شد تا ما از این چرخش
مثبت افکار عمومی جهانی استفاده اندکی کرده و نتوانیم خروج
از انزوای استراتژیک را با پیوند دادن به چالشهای منطقهای
به برگ برندهای برای خودمان تبدیل کنیم .یا اینکه حمله به
سفارت یک کشور سبب میشود که همین کشور در مواجهه
با ایران در سطح بینالمللی بتواند از این برگ به عنوان ابزاری
برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات خود و بزرگنمایی در نحوه
عمل ایران استفاده کافی و الزم را ببرد .همین عدم بهرهگیری از
فرصتهای خاص اینک میرود تا چالشی دیگر برای کشورمان
به وجود آورد؛ آنجایی که اروپا مخالف آمریکا از برجام حمایت
میکند و همزمان با آمریکا و با چشم بستن به سایر روندهای
منطقه بر سر مساله موشکی ایران هم نوا و همساز میشود.

به جنگ احمقانه در یمن پایان دهید
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی نامهای به آنتونیو گوترش دبیرکل
سازمان ملل متحد نوشت:
مایلم توجه فوری شما را به وضعیت وخیم و نگران کننده یمن که در نتیجه تجاوز ،کشتار
غیرنظامیان و محاصره همه جانبه این کشور به وجود آمده و رنجهای تحمل ناپذیری را
بر مردم این کشور تحمیل کرده و منجر به شیوع بیسابقه وبا و گسترش قحطی در این
کشور شده است ،جلب کنم .زبانههای آتش جنگ در کشور یمن و در سومین سال این
تجاوز همچنان در حال شعلهور شدن است ،بدون آنکه بتوان برای آن پایان روشنی متصور
بود .وضعیت به نحو خشونتباری ادامه داشته و تخریب گسترده و سراسری این کشور و
رنجهای مصیبت بار انسانی ،آن را به جهنمی تبدیل کرده است؛ در حالی که مرتکبان
این تجاوز جنایتکارانه خود نیز اکنون در باتالق آن دست و پا میزنند .نتیجه بیش از
سی ماه تجاوز علیه کشور آسیب زده یمن ،گرفتن جان هزاران انسان بی گناه به ویژه
زنان و کودکان و تخریب زیرساختها و تاسیسات شهری و غیرنظامی این کشور از جمله
بیمارستانها ،مدارس ،جادهها ،صنایع غذایی و نیروگاههای برق و در نتیجه ،محروم ماندن
مردم از ابتداییترین نیازهای اولیه خود بوده است .قطع مسیرهای کمکهای انسانی به
کشور قحطی زده یمن و تصمیم به 'بستن همه راههای هوایی ،زمینی و بنادر دریایی' ،فاجعه
وخیم انسانی در یمن را بسیار شدیدتر کرده است؛ فاجعهای که به گفته مقامات سازمان ملل
متحد ،میتواند به 'بزرگترین قحطیای که جهان در طول چند دهه تجربه کرده و میلیونها
قربانی به همراه دارد' منجر شود .مسئولیت بینالمللی ارتکاب جنایات جنگی و نقض قواعد
و مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه به عهده مرتکبین این جنایات است ،همانهایی که

رجاء واثق دارم که جنابعالی به قید فوریت ،مساعی جمیله خود را برای کمک به انجام
ترتیبات الزم به منظور مشورت با همه طرفهای ذیربط به کار بسته و در اسرع وقت یک
گفت و گوی واقعی برای یافتن راه حلی سیاسی برای این بحران غم انگیز و فاجعه بار
ترتیب میدهید .برای پیشبرد این هدف ،دولت ایران آمادگی دارد تا همچنان به شما کمک
کرده و با سازمان ملل متحد و همه شرکای مربوط ِه دیگر وارد یک گفت و گوی معنادار
با هدف پیگیری و عملیاتی کردن این طرح صلح شود .ما همچنین آمادگی خود را برای
همکاری با شما به منظور ارسال فوری کمکهای انسانی و بهداشتی به مردم نیازمند یمن
یکنیم.
اعالم م 

روایت والیتی از دیدارش با سعد الحریری

الحریری خواستار میانجیگری میان ایران و عربستان بود و مذاکرات تندی میان ما صورت نگرفت
علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور
بینالملل ،روز گذشته در ادامه نشست خبری اجالس
جهانی محبان اهل بیت (ع) و مساله تکفیریها در پاسخ
به سوالی در مورد دیدار خود با سعد حریری به مباحثی
که درمورد این دیدار مطرح شده است ،اشاره و اظهارکرد:
حریری این گونه بیان کرده که در این مالقات به بنده گفته
است که در امور داخلی لبنان دخالت نکنید که اصال چنین
چیزی مطرح نبود .مذاکرات ما به هیچ وجه تند ،خشن و این
مواردی که گفتهاند ،نبوده است و اینها القائات سعودیها و
دیگرانی است که مایل نیستند لبنان در آرامش باشد و
دوستی استراتژیک دو کشور را ببینند.در این دیدار به
جز بنده سفیر ایران در لبنان هم حضور داشت و ما هیچ
گونه تهدیدی نکردیم ،محور دیدار با سعد حریری روابط دو
جانبه و منطقهای بود .از طرفی وی خواست که میان ایران
و عربستان وساطت کند که من گفتم ما مشکلی با مذاکره
نداریم ولی به سعودیها بگوئید شما سه سال است یمن را
ویران کردید و اجازه ورود غذا و دارو را نمیدهید.

در این دیدار به آقای حریری گفتم به سعودیها بگوئید که
از جنایات انسانی در یمن دست بردارید چرا که اینها ربطی به
سیاست ندارد و باید با یمنیها مذاکره کنند چرا که مساله یمن
راهکار صرفا سیاسی دارد و نه بمباران کور .به آقای حریری گفتم
از اتحاد احزاب گروههای سیاسی داخلی لبنان استقبال میکنیم و
این کشور امروز یکی از امن ترین کشورهای اسالمی است و این از
برکت مقاومت اسالمی و مردم فهیم و آگاه لبنان است.
به گزارش ایرنا ،والیتی در ادامه افزود :ایران و لبنان برادر و متحد
هستند و روابط راهبردی با یکدیگر دارند و در رابطه با مساله
استعفای آقای حریری این یک موضوع داخلی است و امیدواریم
اگر قوانین داخلی آنها اجازه دهد بعد از این تحوالت یکی دو هفته
اخیر ،آقای حریری به لبنان بازگردد و در این رابطه که وی سر کار
بماند یا نه مردم لبنان باید تصمیم بگیرند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اهداف سفر خود به لبنان
گفت :هدف از سفر به این کشور شرکت در اجالس علمای مقاومت
بود چرا که دشمنان ما چه آمریکاییها و چه صهیونیستها دنبال
این هستند که موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شود .پس از

اخبار
کودتای نظامی علیه رابرت موگابه
عصر روز گذشته برخی رسانهها از وقوع کودتای نظامی در جمهوری
زیمبابوه در جنوب آفریقا خبر داده اند.
به گزارش مهر ،بر اساس این خبر نظامیان ارتش زیمبابوه علیه رابرت موگابه
رئیس جمهوری این کشور کودتا کرده و کاروان نظامیان خیابان های اصلی هراره
پایتخت این کشور را مسدود کرده اند .خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی
گزارش داد که دو تانک نظامی در کنار خیابان اصلی منتهی به پایتخت زیمبابوه
مستقر شده اند .پیشتر ژنرال کنستانتینو شیوینگا فرمانده ارتش زیمبابوه تهدید
کرده بود اگر حزب حاکم این کشور دست از اقداماتی که به گفته او ثبات کشور را
بر می زده برندارد ،ارتش وارد عمل خواهد شد.

سفر معاون ظریف به مسکو
حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران
درمذاکرات صلح آستانه با میخاییل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه
با حضور مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه دیدار کرد.
به گزارش ایرنا ،این مذاکرات روز گذشته در ساختمان وزارت خارجه روسیه
برگزار شد و در آن تحوالت منطقه با محوریت سوریه مورد بحث و گفتگو قرار
گرفت .انصاری درپایان این دیداربه خبرنگاران گفت با طرف روس درخصوص
مسائل سوریه ومذاکرات سوری آستانه گفت وگو کردیم .وی همچنین افزود:
امیدواریم مذاکراتی که امروز انجام می دهیم در هماهنگی اقدامات مثمر ثمر باشد.

پاریس در برجام بازنگری نخواهد کرد
منابع نزدیک به امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه اعالم کردند که
پاریس هیچگونه شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در حمله موشکی
یمن به ریاض ندارد.
به گزارش ایسنا ،این منابع اعالم کردند که ماکرون بر اهمیت گفتوگو با ایران در
مورد دو پرونده موشکهای بالستیک و نقش ایران در منطقه تاکید دارد .این منابع
به نقل از ماکرون ضمن اشاره به اهمیت حفاظت از توافق هستهای اعالم کردند
که پاریس در توافق هستهای ایران بازنگری نخواهد کرد .رئیسجمهوری فرانسه
همچنین بر عدم دخالت در یمن از سوی تمام اطرف نه تنها ایران ،تاکید کرده است.

روسیه خروج نیروهای ایرانی از سوریه را تکذیب کرد
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه ،روز گذشته طی کنفرانسی مطبوعاتی
اعالم کرد ،توافقهای مسکو و واشنگتن شامل عقبنشینی نیروهای
طرفدار ایران از سوریه نمیشود .بلکه سخن در این راستا ،درباره نیروهای
غیر سوری است.
به گزارش ایلنا ،الوروف تصریح کرد ،مسکو با آمریکاییها درباره سازو کار فرایند
مناطق کاهش تنش در جنوب غرب سوریه گفتوگو کرده است؛ طرحی که اردن
نیز در آن مشارکت میکند .وی افزود :اگر ببینیم که چه کسی بزرگترین خطر
است ،این طرفداران ایاالت متحده هستند .آنها تروریستهای خارجی و عناصر
مسلحی هستند که تالش میکنند به گروههای معارض مورد حمایت آمریکا
بپیوندند.

افشای سندی درباره صلح عربستان با اسرائیل
روزنامه االخبار لبنان امروز سهشنبه نوشت که سندی از وزارت خارجه
عربستان به دست آورده که نشان دهنده اقدامات سران این کشور برای
صلح با رژیم صهیونیستی تحت شرایطی است.
به گزارش فارس ،این سند متعلق به وزارت خارجه عربستان و در حقیقت نامه
رسمی «عادل الجبیر» وزیر خارجه به «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است.در
این نامه خالصه گفتوگوها ،بحثها و توصیهها درباره طرح برقراری روابط عربستان
با اسرائیل است که قرار است بر اساس توافق شراکت راهبردی عربستان با آمریکا
شکل بگیرد ،ذکر شده است .این سند برای اولین بار پرده از همه اخبار درز کرده در
این خصوص بر میدارد .این تالش برای عادیسازی روابط با اسرائیل از زمان سفر
اخیر دونالد ترامپ به عربستان در ماه می گذشته افزایش پیدا کرده است .این سند
همچنین از حجم امتیازهایی که عربستان در خصوص مسئله فلسطین به طرف
اسرائیلی میدهد پرده برمیدارد تا در مقابل آن از دغدغه خود مقابل افزایش قدرت
ایران و مقاومت و در رأس آن حزباهلل بکاهد.

نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل

تنها به دنبال راه حل نظامی برای این بحران بوده و با فرافکنی تالش میکنند توجه جهانیان
را از جنگ تجاوزکارانه خود منحرف کرده و تقصیر را به گردن دیگران بیاندازند .با وجود این،
بعد از بیش از دو سال و نیم از حمالت کور ،آنها نیز باید اکنون دریافته باشند که 'یمن راه
حل نظامی ندارد '.وظیفه جامعه بینالمللی این است که به نحو موثر و قاطعانهتری درگیر
بحران یمن شده و به این جنگ احمقانه پایان بخشیده ،آتش بس را برقرار کرده ،توزیع
کمک های انسانی را تضمین کرده و از طریق گفت و گو و مصالحه ملی ،بدون هرگونه پیش
شرط ،صلح و آرامش را به این کشور بازگرداند .ایران از ابتدای شروع این بحران تاکید داشته
است که تنها راه اعاده صلح و ثبات این است که به همه طرفهای یمنی اجازه دهیم تا
بدون هر گونه دخالت خارجی ،دولت وحدت ملی فراگیر مطابق نظر خود را تشکیل دهند.
بر این اعتقادم که مدتها پیش از این میبایستی طرح چهار مادهای اینجانب بررسی و اجراء
میشد ،طرحی که من در نامه مورخ  27فروردین سال  1394خود به سلف جنابعالی و
درست بعد از آنکه ائتالف به رهبری سعودی جنگ علیه یمن را آغاز کرد ،پیشنهاد دادم.
امروز نیز پیگیری و اجرای طرح مذکور ،شامل گام های زیر ،به منظور پایان بخشیدن به این
کابوس انسانی همچنان کارآمد و در واقع حیاتی است:
 .1آتش بس و پایان بخشیدن فوری به همه عملیاتهای نظامی؛
 .2دسترسی بدون مانع مردم یمن به کمکهای انسانی و بهداشتی؛
 .3از سرگیری گفت و گوی ملی صرفا با مشارکت و هدایت یمنیها و حضور نمایندگان
همه طرفها و گروه های اجتماعی یمنی؛
 .4تاسیس دولت وحدت ملی فراگیر.
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شرکت در این اجالس دیدار و گفت و گو با دوستان و مقامهای
لبنانی و سوری و مالقات با سید حسن نصراهلل و بشار اسد درباره
همکاریها منطقهای انجام شد .تاسیس شعبات دانشگاه آزاد به
صورت جامع در سوریه و لبنان از همکاریهای جدید میان ما
و این کشور و کمک کردن به ارتقای سطح کیفی دانشگاه حلب
سوریه از دیگر موضوعات اهداف این سفر بود.
والیتی در پاسخ به سوالی درباره سناریوهای احتمالی سعودیها
در منطقه دنبال می کنند ،افزود :تحلیل شخصی من این است که
عربستان سعودی در هرجایی که دخالت کرده ،شکست خورده
ت کرد که حتی سفیرش را اخراج کردند.
است .در عراق آنقدر دخال 
عربستان می خواست که عراق و سوریه تجزیه شود که این اتفاق
نیفتاد .قصد داشت در لبنان آشوبی ایجاد کند که  8مارس و 14
مارس با هم متحد شدند.
دولت ریاض در لبنان این کار را کرد که شاید بتواند آشوبی ایجاد
کند تا به عنوان مدافع یک طرف از این کسانی که اختالف دارند
وارد لبنان شود و دخالتهای بیشتر کند اما سیدحسن نصراهلل
حکمتی که به کار برد و بعدا هم میشل عون رئیس جمهوری

مشابه همین حرکت را انجام داد ،گفتند که سعد حریری تحت
فشار این کار را کرده است یعنی استعفا را نوشته و به دست وی
دادند که این ادبیات لبنانی نیست این ادبیات سعودی است.
عربستان گمان میکرد با این کار لبنان متشنج میشود و در این
ی خود را دنبال کنند اما با بلوغ
فضا آنان میتوانند اهداف شیطان 
فکری که مردم لبنان دارند و با حکمت سیدحسن نصراهلل و میشل
عون چنین اتفاقی نیفتاد و عربستان شکست خورد.
کسی از ترامپ توقع ندارد که حرف عاقالنه بزند
وی در بخشی دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال
که ترامپ ملت ایران را تروریست خوانده ارزیابی شما چیست،
گفت :آقای ترامپ که حرف بی حساب زیاد می زند و کسی هم
توقع ندارد که حرف عاقالنهای را بگوید ،حتی هم مسلک های او
در آمریکا و اروپا دائما از وی انتقاد می کنند چرا که بی حساب و
کتاب حرف می زند ،این که او بگوید چه کسی تروریست است
مهم نیست چرا که همه می دانند که منشا تروریسم آمریکا است
و در مناظرات انتخاباتی شاهد بودیم که مساله داعش و ایجاد آن
را اغراق کردند.

ترزا می :روسیه نظم جهان را بر هم زده است
ترزا می نخست وزیر انگلیس در سخنانی با اشاره به الحاق 'غیرقانونی' شبه
جزیره کریمه به خاک روسیه گفت ،رئیس جمهوری روسیه عدم پیروی
کشوری از قوانین بین المللی را موجب ایجاد مشکالتی برای دیگر کشورها
می داند اما من معتقدم که روسیه نظم جهانی را بر هم زده است.
به گزارش ایرنا ،نخستوزیر انگلیس که در ضیافت لرد میر لندن سخن می گفت،
اظهار داشت :والدیمیر پوتین گفته است زمانیکه منافع دولتها با یکدیگر منطبق
نیست ،منافع راهبردی نبایستی بهحساب دیگران صورت گیرد زیرا پیامدهای
خطرناکی در پی خواهد داشت .من با اظهارات پوتین موافق هستم اما این اقدامات
روسیه است که نظم جهانی را که همه ما به آن متکی هستیم بر هم زده است.
ترزا می افزود :این برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که سرزمین یک
کشور مستقل در اروپا بهزور از آنها گرفته میشود .در همین حال روسیه چندین
بار حریم هوایی کشورهای اروپایی را نقض کرده و در کارزارهای جاسوسی و ایجاد
اختالل دست داشته است .این اقدامات شامل دخالت در انتخابات ،حمله سایبری به
وزارت دفاع دانمارک و بسیاری از این قبیل میباشد.

بغداد فعال از ولیعهد عربستان استقبال نمیکند
یک منبع عراقی نزدیک به نخستوزیر این کشور اعالم کرد که بغداد در
شرایط کنونی نمیتواند از ولیعهد عربستان که قرار است طی ماه جاری
میالدی به عراق برود ،استقبال کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه شفق نیوز ،جاسم جعفر ،از نمایندگان نزدیک به
حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق گفت :العبادی طی سفر اخیر خود به عربستان از
محمد بن سلمان ،ولیعهد این کشور برای سفر به بغداد دعوت به عمل آورد و قرار
بود این سفر اوایل ماه میالدی جاری باشد .وی افزود :رخدادهای اخیر در عربستان
و منطقه و مساله لبنان و استعفای سعد حریری ،نخستوزیر این کشور اوضاع را
پیچیده کرد .در نتیجه برای عراق سخت است که از فردی استقبال کند که در
آینده و در پی مشکالت میان عربستان و ایران احتماال برای ما ضرر داشته باشد.

