
دولت دونالد ترامپ به سیاس�ت »غنی س�ازی 
صفر « برای ایران برگش�ته؛ سیاستی كه دولت 
باراك اوباما اجرای آن را ناممكن و رؤیاپردازانه 
خواند و ب�رای اینك�ه س�انتریفیوژ های ایران 
از ع�دد 19 ه�زار س�ال 1392 بیشترنش�ود، 
پش�ت می�ز مذاك�ره ب�ا ته�ران نشس�ت. 
اواس��ط آذرم��اه 1392 ب��ود ك��ه ب��اراك اوبام��ا 
رئیس جمهور وقت امریکا در یك جلسه گفت و شنود 
در مركز سابان مؤسسه بروكینگز به صراحت گفت 
كه اگر می توانس��ت، همه پی��چ و مهره های برنامه 
هس��ته ای ایران را از هم باز می كرد و آن را به صفر 
می رساند: » اگر من گزینه ای در اختیار داشتم كه در 
آن ایران یك یك پیچ    ها و مهره های برنامه هسته ای 
خود را از بین می برد و امکان داشتن برنامه هسته ای 
را برای همیشه از دس��ت می داد و در اثر آن، از شر 
همه توانایی های نظامی اش ر   ها  می شد، این گزینه 

را انتخاب می كردم.«  
اوبام��ا چنی��ن گزین��ه ای را ناممک��ن خوان��د و 
گفت:»دوست دارم همه این را درك كنند كه چنین 
گزینه خاصی در دسترس نیست. « رئیس جمهور 
وقت امریکا این س��خنان را در پاسخ به انتقادات از 
توافق ژنو ابراز كرد، توافق موقت شش ماهه ای كه 
امریکا با ایران به دست آورد و راه را برای دستیابی 
به توافق جامع تر، یعنی برجام در23 تیرماه 1394 
باز كرد. اوباما حق غنی س��ازی ایران را به رسمیت 
نمی شناخت ودر گفت وگوی بروكینگز به صراحت 
گفته ب��ود : » ما چنین حق��ی )غنی س��ازی( را به 
رسمیت نمی شناسیم « ولی به طور ضمنی ، توافق با 
ایران را نتیجه افزایش تعداد سانتریفیوژ های ایران 
خواند و گف��ت كه تعداد س��انتریفیوژهای ایران از 
عدد 200 به هزاران سانتریفیوژ رسیده است. توافق 
دولت او با ایران، بر اساس تحلیل هزینه - فایده بوده 
است.   دو سال بعد، در مرداد 94، مدت كمی بعد از 

توافق برجام، جان كری وزیر خارجه اوباما با صراحت 
بیشتری »تسلیم محض ایران « را رؤیاپردازی خواند 
و گفت:»دو سال پیش، وقتی مذاكرات ما شروع شد 
ما با ایرانی مواجه بودیم كه در مركزی ساخته شده 
در مکانی مخفی و مدفون در زیر كوه به غنی سازی 
20درصدی مشغول بود و به س��رعت درحال انبار 
ك��ردن اورانیوم غنی ش��ده بود و ح��دود 20 هزار 
سانتریفیوژ هسته ای نصب كرده بود و رآكتور آب 
سنگینی را می ساخت كه می توان از آن برای تولید 
پلوتونیوم قابل اس��تفاده در س��اخت بمب اتمی با 
میزان یك یا دو بمب در سال استفاده كرد. « او تأكید 
كرد:» اجازه بدهید تأكید كنم گزینه جایگزین برای 
توافقی كه به آن دست یافته ایم، توافق بهتر نیست و 
توافقی نیست كه مستلزم تسلیم كامل ایران باشد. 
باید به صراحت و به زبان ساده بگویم كه این تصوری 

خام است. «

 به فاصله سه س��ال بعد از توافق هسته ای كه دولت 
ترامپ از آن خارج شده، ظاهراً، مقام های امریکایی 
در حال در پیش گرفتن همان سیاس��تی هستند 
كه اوباما و ك��ری آن را »رؤیاپردازانه« می خواندند. 
»كریس��توفر اش��لی فورد« دس��تیار وزیر خارجه 
امریکا در امور منع اش��اعه و امنیت بین الملل روز 
سه    شنبه با متهم كردن ایران به نقض قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گذشته، گفت 
ایران نبای��د در آینده از توان غنی س��ازی اورانیوم 
برخوردار باشد. اشلی فورد با انتقاد از برجام به دلیل 
»مشروعیت بخشی« به این توان غنی سازی، گفت: 
»پاسخ صحیح به این سؤال كه آینده وضعیت ایران 
باید چطور باشد، این است كه آنها نباید بتوانند آن 
]توانمندی ها[ را حفظ كنند. هیچ كدام از آنها را.« وی 
به مذاكرات امریکا با سه كشور اروپایی پیش از خروج 
از برجام هم اش��اره كرد و گفت در آن گفت وگو   ها 

واشنگتن حاضر بود سقف كنونی غنی سازی ایران را 
مشروط بر اینکه این سقف دائمی باشد و با گذشت 
زمان برداشته نشود، بپذیرد، اما خودداری اروپایی    ها 
از پذیرش خواسته های امریکا و همچنین نارضایتی 
دولت كنونی این كشور از نوع محاسبه »زمان گریز« 
12ماهه كه مبنای تعیین س��قف كنونی اس��ت، 
موجب شد امریکا اكنون خواسته غنی سازی صفر 
را مطرح و از راهکار »بینابین « عقب نش��ینی كند. 
اشلی فورد افزود: »همانطور كه وزیر پمپئو روز 21 
می  به صراحت این پیام را اعالم كرد، ایران باید تمام 
غنی سازی اورانیوم را متوقف كرده و هرگز بازفرآوری 
پلوتونیوم را دنبال نکند. تثبیت استاندارد 12 ماهه 
دیگر هدف ما نیست. «وی س��پس پیشنهاد كرد 
ایران به جای غنی سازی اورانیوم، اورانیوم غنی شده 
را از بازاره��ای خارجی خریداری كند و س��وخت 
مصرف ش��ده خود را تحویل ده��د. او گفت هدف 
امریکا این است كه از طریق یك توافق، غنی سازی 
ایران را به صفر رسانده و از طریق بازرسی های شدید 
آژانس اطمینان یابد كه ایران به سمت ذخیره مواد 
هسته ای حركت نمی كند. وی گفت هدف واشنگتن 
این است كه »وضعیت هس��ته ای فعلی ایران را تا 
زمانی كه نتیجه نهایی از طریق مذاكره به دس��ت 
آید، حفظ كند. « اشلی فورد سپس به توان موشکی 
ایران هم پرداخت و این بار عالوه بر موش��ك های 
بالس��تیك، به موشك های كروز هم اش��اره كرد و 
گفت ایران برای تبدیل شدن به یك »كشور عادی« 
باید آنچه را او انتقال موشك به مناطق دیگر خواند، 
متوقف كند. وی در مورد چشم انداز دولت امریکا در 
مورد برنامه موشکی ایران گفت: »یك نقطه واضح 
برای آغاز این است كه ایران باید تمام فعالیت های 
ثبات زدای اش��اعه موشك های بالس��تیك، اشاعه 
موشك های كروز، اش��اعه تولید موشك و فناوری 

ناوبری ]موشکی[ را متوقف كند.«
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عقبگرد  کاخ سفيد  به رؤیاپردازی »غنی سازی صفر«
دستیار وزیر خارجه امریكا: ایران اورانیوم غنی شده از خارج بخرد

برای رئیس جمهور    گزارش  یک
امریكا، نه كشته 
شدن جمال خاشقجی مهم است، نه فشار افكار 
عمومی و نه حتی فشار كنگره و مخالفان برای 
اس�تیضاح. برای ترامپ، فقط صد      ها میلیارد 
دالری مهم اس�ت كه از فروش تس�لیحات به 
عربستان به جیب امریكا می رود و البته هیچ 
ابای�ی از بی�ان عری�ان ای�ن واقعی�ت ه�م 
ندارد:»دارید در مورد صد      ها هزار شغل صحبت 
می كنید. دارید در م�ورد قراردادهای عظیم 
نظامی و قرارداده�ای دیگر صحبت می كنید. 
امی�دوارم ك�ه چنی�ن توصی�ه ای نش�ود.« 
به گ��زارش »ج��وان«، به رغم انتقادات ش��دید 
بین المللی از ولیعهد عربستان بر سر ماجرای قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 
اس��تانبول، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
یك تن��ه در مقابل جهانی��ان ایس��تاده و به طور 
آشکار بر حمایت از محمد بن سلمان اصرار دارد. 
دونالد ترامپ سه       شنبه شب اعالم كرد كه امریکا 
ش��ریك عربس��تان باقی خواهد مان��د حتی اگر 
ولیعهد سعودی از طراحی قتل خاشقجی، مطلع 
بوده باش��د. رئیس جمهور امریکا در مصاحبه  با 
خبرگزاری رویترز، در پاس��خ به این سؤال كه آیا 

با وجود خشم عمومی از قتل خاشقجی همچنان 
كنار بن س��لمان می ایس��تد یا نه، گفت:»خوب، 
در ح��ال حاضر، قطعاً همین طور اس��ت. او رهبر 
عربستان سعودی است. آنها متحد بسیار خوبی 
بوده ان��د«. رئیس جمهور امری��کا در مورد طرح 
برخی از سناتور      ها برای ممنوع كردن فروش سالح 
به عربستان س��عودی هم گفت:»واقعاً امیدوارم 
كس��انی نگویند كه ما نباید چند ص��د میلیارد 
دالری را كه می تواند به جای اینکه به ما داده شود، 
عمدتاً به روسیه و چین برسد، دریافت كنیم«. وی 
افزود:»دارید در مورد صد      ها هزار ش��غل صحبت 
می كنید. دارید در مورد قراردادهای عظیم نظامی 
و قراردادهای دیگر، صحبت می كنید. امیدوارم 
كه چنین توصیه ای نشود. اما این بحث دارد پیش 
می رود و بعضی از سناتور      ها دارند برای دیدن من 
می آیند«. ترامپ در ادام��ه مصاحبه با رویترز در 
پاسخ به س��ؤالی در مورد تالش برخی از اعضای 
خاندان س��عودی برای كنار گذاشتن بن سلمان 
از ولیعهدی، گفت:»همچین چیزی نش��نیده ام. 
صادقانه بگویم كه نمی توانم در این مورد اظهارنظر 
كنم، چون اصاًل چنین چیزی نشنیده ام. در واقع، 
اگر هم چیزی باشد، این است كه من شنیده ام كه 
جایگاه او در قدرت بسیار مستحکم است«. ترامپ 

افزود:»این به آنها بس��تگی دارد. آنها هستند كه 
باید چنین تصمیمی را بگیرند.«

درحالی كه همه شواهد نشان می دهد كه محمد 
بن سلمان شخصاً دستور قتل خاشقجی را صادر 
كرده است و سازمان سیا هم در گزارش خود این را 
تأیید كرده اما  دولت امریکا تاكنون از محکومیت 
ریاض در این مس��ئله خ��ودداری و تالش كرده 
ت��ا از قراردادهای نظامی هنگف��ت خود با ریاض 
محافظت كند. ب��ه نظر می رس��د ترامپ حاضر 
نیست منافع اقتصادی و شخصی خود را قربانی 
دفاع از سیاس��ت های حقوق بشری كند. ترامپ 
قراردادهای چند صد میلیارد دالری با عربستان 
را بهانه كرده و حاضر نیس��ت به سعودی      ها فشار 
بیاورد تا مبادا دالر      هایی كه ریاض به كارخانه های 
تسلیحاتی واشنگتن تزریق می كند از دست برود؛ 
چیزی كه ترامپ بار      ها مدعی آن ش��ده است كه 
توقف فروش تس��لیحات به عربس��تان سعودی 
بیش��تر به اقتصاد امریکا ضربه می زند تا سعودی 
ها. ترامپ حتی پا را فراتر گذاش��ته و ادعا كرده 
بود كه برای مقابله با تح��ركات ایران در منطقه 
به كمك شركای س��عودی اش نیاز دارد. ترامپ 
بر این باور اس��ت كه تنبیه عربس��تان س��عودی 
می تواند این رژیم را به سمت روسیه و چین سوق 

دهد و بازارهای عربی را از دست واشنگتن خارج 
كند. حمایت های یك تنه ترامپ از بن س��لمان و 
بی توجهی به فش��ار افکار عمومی و كنگره نشان 
می دهد كه مقام��ات ریاض این ب��ار با دالرهای 
بیشتری از ترامپ استقبال كرده اند كه حاضر به 
عقب نشینی نیست. چرا كه سه ماه پیش ترامپ 
گفته بود كه عربستان سعودی بدون حمایت های 
امریکا دو هفته هم دوام نمی آورد و س��عودی       ها 
باید هزینه حضور واشنگتن را در منطقه پرداخت 
كنند. این حمایت      ها در شرایطی است كه ترامپ 
بار      ها در سخنانی تحقیرآمیز از عربستان به عنوان 
گاو شیرده برای واشنگتن نام برده است كه تا زمان 

شیردادن باید آن را بدوشد. 
هرچند در ماه های گذشته دولت و كنگره امریکا 
در یك مسیر همسو حامی عربستان بودند اما در 
ماه های اخیر بر سر قتل خاشقجی، شکافی بین 
كنگره و رئیس جمهور به وجود آمده است. حتی 
س��ناتورهای هم حزبی ترامپ گفته ان��د كه اگر 
دولت اقدامی علیه عربستان انجام ندهد خودشان 
دست به كار خواهند شد. عالوه بر تصویب طرح 
كاهش حمایت های نظامی از عربستان در جنگ 
یمن در مجلس سنای امریکا، دو سناتور امریکایی 
طی نامه ای به وزیر انرژی امریکا خواستار تعلیق 
فوری و نامحدود هرگونه توافق همکاری و مذاكره 
با عربستان درباره مسائل هسته ای میان دو كشور 
شدند. همچنین جینا هاس��پل، رئیس سازمان 
سیا قرار بود دیش��ب به وقت محلی با حضور در 
مجلس نمایندگان امریکا درباره قتل خاشقجی 

گزارشی ارائه دهد. 
  اتهام زنی به ایران 

دونالد ترامپ كه همواره بخشی از سخنان خود را 
به اتهام زنی علیه ایران اختصاص می دهد این بار 
هم لفاظی های خود را تکرار كرد. در بخش دیگری 
از مصاحبه رویت��رز، از ترامپ در م��ورد احتمال 
توقف مش��اركت امریکا در حمالت س��عودی به 
یمن سؤال شد. رئیس جمهور امریکا بار دیگر این 
مسئله را به آنچه او »خروج ایران از یمن « خواند، 
مش��روط كرد. ترامپ مدعی شد:»خب، در مورد 
یمن من به مراتب بیشتر از موضوعات دیگر حاضر 
به گفت وگو هس��تم، چراكه رك بگویم، از دیدن 
آنچه در یمن در جریان اس��ت، متنفرم. اما خب، 
برای رقص تانگو، به دو نفر نیاز دارید. می خواهم 
شاهد آن باش��م كه ایران هم از یمن خارج شود. 
چون فکر می كنم آنها خارج می شوند«. در چهار 
سالی كه از آغاز حمالت عربستان سعودی به یمن 
می گذرد، امریکا در زمینه حمایت لجس��تیکی، 
سوخت رسانی و همکاری اطالعاتی، نقش فعالی 
در این عملیات داشته است و با فروش تسلیحات 
پیش��رفته به رژیم های عربی، آنها را در كش��تار 
گس��ترده مردم بی دفاع یمن، كمك كرده است. 
ادعای ترامپ درحالی اس��ت كه ایران هیچ گونه 
دخالتی در امور یمن ندارد و مقامات یمنی بار      ها 

این مسئله را اعالم كرده اند. 

  گزارش  2

   رویکرد

موفقيت 10 درصدی مذاکرات استكهلم
دور جدید )دور چهارم( مذاكرات صلح یمن از پنج  شنبه 15 آذرماه با حضور 
طرف های یمنی در شهر استکهلم پایتخت سوئد آغاز شد. این دور از مذاكرات 
در حالی برگزار ش��د كه از همان روز نخس��ت ائتالف ضد یمن با برقراری 
آتش بس در زمان برگزاری مذاكرات به منظور فراهم شدن فضای موردنیاز 
جهت ایجاد اعتماد و رسیدن به راهکاری سیاسی، مخالفت كرد. این مسئله 
باعث شد چالش های زیادی در مس��یر مذاكرات ایجاد شود. این مذاكرات 
شامل ش��ش پرونده بود كه عبارتند از آزادی اسرا، عملیات الحدیده، بانك 
مركزی، محاصره شهر تعز، رساندن كمك های بشردوستانه به آسیب دیدگان 
و بازگشایی فرودگاه صنعا. در این مذاكرات برخی مشکالت و مسائل باعث شد 

مذاكرات در شش موضوع مورد بحث به نتیجه نرسد. 
مذاكرات اخیر اس��تکهلم در ش��رایطی برگزار ش��د كه در دو سال گذشته 
طرف های درگیر در بحران یمن حاضر به حضور در مذاكرات صلح نشده بودند. 
تاكنون چند دور مذاكره میان گروه های یمنی با وساطت نماینده سازمان ملل 
برگزار شده است. دور اول و دوم مذاكرات میان گروه های یمنی در سال 2016 
در ژنو و بیل سوئیس و با وساطت »احمد ولد الشیخ«، نماینده وقت سازمان 
ملل در امور یمن برگزار شد، اما دستاوردی نداشت. سومین دور مذاكرات نیز 
در كویت با وساطت »ولد الش��یخ« و طی مدت 100 روز برگزار شد، اما این 
مذاكرات نیز دستاوردی نداشت و از اوت 2016 تاكنون هیچ مذاكره ای میان 

گروه های یمنی انجام نشد. 
مذاكرات سوئد می توانس��ت به یك گام مثبت و روبه جلو برای پایان جنگ 
یمن تبدیل شود اما برخی مسائل باعث شدند این مهم تحقق پیدا نکند. در 
درجه اول هیئت مستعفی یمن به نیابت از ائتالف سعودی اراده سیاسی الزم 
را برای به نتیجه رساندن این مذاكرات نداشتند. از سوی دیگر این مذاكرات 
در شرایطی برگزار شده كه عربس��تان به دلیل قتل خاشقجی تحت فشار 
بی سابقه ای به سر می برد. كشورهای مختلف اروپایی مانند آلمان، فرانسه 
و بلژیك صادرات س��الح به ریاض را تحریم كرده و كشورهای مختلف نیز 
خواستار بركناری بن سلمان ولیعهد سعودی ش��ده اند. عالوه بر این كنگره 
امریکا نیز به شدت بر رفتار محمد بن سلمان تمركز كرده و حتی سنای امریکا 
طرح پیشبرد قطعنامه ضدسعودی را تصویب كرده است. در این شرایط افکار 
عمومی جهان نیز بیش از هر زمان دیگری بر مس��ئله یمن متمركز شده و 
س��ازمان ملل اعالم كرده 22 میلیون یمنی به كمك های بشردوستانه نیاز 
دارند. حتی گاردین تأكید كرده كه 85 هزار كودك یمنی در جریان محاصره 
یمن كشته شده و 57هزار غیرنظامی دیگر نیز قربانی حمالت ائتالف سعودی 
به یمن هستند. این مسئله باعث نوعی تنگنای جهانی برای ریاض شده است 
و به همین دلیل عربس��تان برای ر    هایی از این وضعیت و همچنین انحراف 
افکار عمومی از جنایت های خود، اقدام به اعزام نمایندگان هیئت مستعفی 
یمن به استکهلم سوئد كرده است. در واقع عربستان از مذاكرات سوئد تنها 
به دنبال این بوده كه با فریب افکار عمومی اعالم كند كه ریاض طرفدار صلح 
بوده و موافق پایان جنگ یمن است. به همین دلیل ریاض تصور می كرد كه 
انصاراهلل هیئتی به سوئد اعزام نخواهد كرد و در نهایت می توان انقالبیون یمن 
را به عنوان مخالفان صلح و حامیان تداوم جنگ معرفی كرد كه البته با حضور 
هیئت انصاراهلل در این مذاكرات این نقشه شکست خورد. اندیشکده كارنگی 
نیز درباره ناكامی مذاكرات سود تأكید كرده كه هنوز نمی توان انتظار موفقیت 
مذاكرات را داش��ت چرا كه گروه های داخلی یمن باید ب��ه انجام مذاكرات 
احساس نیاز كنند و اراده كافی برای این مسئله را داشته باشند نه اینکه به 
دلیل یك عامل خارجی مذاكرات برگزار شود. در واقع به دلیل اینکه ریاض 
مجوز الزم را به نمایندگان دولت مستعفی یمن در مذاكرات برای موافقت 
با صلح در یمن نداده بود این مذاكرات نتوانست در 90 درصد مسائل مورد 

اختالف به نتیجه برسد. 
در واقع نوع نگاه و خواسته های هیئت دولت مستعفی به نیابت از عربستان 
بار دیگر باعث شد این مذاكرات پیشرفت زیادی نداشته باشد. خلع سالح 
انصاراهلل قبل از هرگونه راه حل سیاسی و در حالی كه كشور یمن جوالنگاه 
هزاران نیروی متجاوز و مزدور خارجی است، درخواست كنترل و نظارت 
دولت مستعفی بر فعالیت فرودگاه صنعا، خروج انصاراهلل از بندر الحدیده و 
واگذاری مدیریت آن به رئیس جمهور مستعفی و نادیده گرفتن پیشنهاد ات 
منطقی تر هیئت انصاراهلل در این زمینه، از جمله خواسته های زیاده خواهانه 
و غیرمنطقی هیئت دولت مستعفی در مذاكرات سوئد بود. در مجموع در این 
مذاكرات تنها در مورد تبادل اسرا توافق حاصل شد. در پنج محور عملیات 
الحدیده، بانك مركزی، محاصره شهر تعز، رساندن كمك های بشردوستانه 
به آسیب دیدگان و بازگشایی فرودگاه صنعا اختالفات بین دو طرف مانع از 
هرگونه توافقی شد.  در كل عربستان را می توان بزرگ ترین مانع تحقق صلح 
و توافق بین گروه های یمنی دانست، چرا كه ریاض در جنگ چهارساله یمن 
نتوانسته به هیچ كدام از اهداف خود دست پیدا كند و به نوعی این جنگ 
برای عربستان جنبه حیثیتی پیدا كرده اس��ت. بنابراین احتماالً ریاض تا 
زمان كسب یك پیروزی میدانی مانع از پیشبرد هر مذاكره بین گروه های 
یمنی خواهد شد. در همین راستا عربستان همزمان با برگزاری مذاكرات 
صلح بار    ها به شهرهای مختلف یمن حمله كرد و به شدت با برقراری هر نوع 
آتش بس مخالفت كرد. البته توافق گروه های یمنی در مورد تبادل اسرا گام 
مهمی بوده كه شاید بتوان آن را بنایی برای بررسی سایر موضوعات اختالفی 
در مذاكرات آینده دانست. مهم  ترین پیش شرط پیش��رفت در مذاكرات 
آتی یمن نیز اراده سیاسی هیئت یمنی و عدم دخالت عربستان در جریان 
برگزاری مذاكرات است كه این مسئله باید از سوی سازمان ملل به عنوان 

عامل برگزاری مذاكرات تحقق یابد. 
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 ارسال تسلیحات فرانسوی به آفریقای مركزی
فرانسه صد   ها اس��لحه به جمهوری آفریقای مركزی برای مبارزه با نفوذ 
فزاینده گروه های مسلح در كشوری كه سابقاً مستعمره اش بود، ارسال 
كرد. به  گزارش رویترز، پاریس اعالم كرد كه هیچ گونه اعتراضی مبنی بر 
لغو تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه این كشور نداشته است. فلورانس 
پارلی، وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعالم كرد كه هزار و 400 اسلحه برای 
7 هزار نیروی ملی آفریقای مركزی ارسال شده است. فرانسه نگران است 
كه نفوذ روسیه و حضور نظامی این كش��ور در آفریقای مركزی افزایش 
یابد. در حال  حاضر آفریقای مركزی درگیر جنگ داخلی از سال 2013 

میان شبه نظامیان مسلمان و مسیحی است. 
---------------------------------------------------

  شكست حزب مودی در انتخابات محلی در 3 ایالت هند
درحالی كه چندماه به انتخابات سراسری در هند باقی مانده است، حزب 
ناسیونالیست هندو نارندرا مودی نخست وزیر هند در انتخابات سه ایالت 
شکست خورد. به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، بر اساس اعالم 
نتایج كمیسیون انتخابات، حزب اپوزیسیون » كنگره « به پیروزی قاطعی 
در ایالت چهاتی سگار دست یافت و در ایالت های راجستان و مدهیا پرادش 
تنها یك كرسی برای دستیابی به اكثریت كم داشت. با حمایت یك حزب 
محلی قرار است حزب كنگره كنترل این سه ایالت را بر عهده داشته باشد. 

قرار است انتخابات سراسری در هند در ماه آوریل آتی برگزار شود. 
---------------------------------------------------

  دیدار محرمانه وزیر صهیونیستی با وزیر اردنی
یووال اشتاینیتز وزیر انرژی اسرائیل در آغاز ماه نوامبر با رائد ابو سعود، وزیر 
آب اردن به صورت محرمانه دیدار كرده است. این دیدار در »جسر النبی« 
انجام شده، پلی كه كرانه باختری را به اردن متصل می كند. به گزارش كانال 
دو رژیم صهیونیستی، اشتاینیتز اعالم كرد كه این نشست با موافقت بنیامین 
نتانیاهو برگزار شده و تالشی برای دستیابی به راه حل بحران به وجود آمده 
میان كشورهای اطراف »قناه البحرین« )كانال بحرین( است. همچنین یك 
هیئت ارشد اردنی نیز به فلسطین اشغالی وارد شده اند تا خواستار افزایش آب 

شیرینی باشند كه تل آویو بر اساس همین طرح به اردن تحویل می دهد. 

 ترامپ:  
استيضاحم کنند شورش می شود

صحبت     ها درباره استیضاح ترامپ رئیس جمهور امریكا از هر موقع 
دیگری جدی تر اس�ت. حتی خود ترامپ هم استیضاح شدنش را 
جدی می داند. همین كه او گفته »نگران استیضاح نیستم « نشانه 
خوبی از جدی بودن استیضاح در فضای جدید كنگره ای است كه 
تا یك ماه دیگ�ر، دموكرات     ها اكثریت آن را در دس�ت می گیرند. 
به همین دلیل، ترامپ دی�روز برای دومین بار ط�ی ماه های اخیر 
تهدید كرد كه اگر استیضاحش كنند، در امریكا شورش می شود. 
صحبت     ها درباره اس��تیضاح ترامپ، به قبل از رئیس جمهور ش��دن او 
برمی گردد؛ زمان��ی كه نیویورك تایمز نوش��ت كه مناس��بات تجاری 
غیرمعمول ترامپ نقض قانون اساسی امریکاس��ت. اما بحث     ها درباره 
استیضاح ترامپ، به تحوالت سال 2016 برمی گردد، زمانی كه الیزابت 
وارن، دیك دوربین و چند س��ناتور دموكرات دیگر، الیح��ه ای را ارائه 
كردند كه رئیس جمه��ور امریکا را موظف می ك��رد از اقداماتی كه او را 
در معرض اس��تیضاح قرار می دهد، خودداری كند. حاال بحث     ها درباره 
احتمال اس��تیضاح ترامپ بیش از هر موقع دیگری شنیده می شود، به 
خصوص با گزارش اخیر دادستان های امریکا كه گفتند ترامپ به مایکل 
كوهن دس��تور داده پول     هایی را به عنوان حق السکوت به دو زنی كه با 
ترامپ رابطه جنسی داشتند پرداخت كند و پرداخت این پول      ها ناقض 
قوانین مربوط به پول های پرداختی برای كمپین ریاست جمهوری است. 
دموكرات  ها گفته اند كه چنین نقض قوانینی در سطح یك » اتهام موجه « 
برای اس��تیضاح اس��ت. رئیس جمهور امریکا دیروز با اعالم اینکه بابت 
احتمال استیضاح شدن نگرانی ندارد، مدعی شد پول      هایی كه پیش از 
انتخابات 2016 توسط مایکل كوهن، وكیل شخصی سابقش به دو زن 

پرداخت شده نقض كننده قوانین مالی كمپین انتخابات نبوده است.
 به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری 
رویترز از محل » دفتر بیضی « در كاخ سفید گفت: این خیلی سخت است 
كسی را كه هیچ كار اشتباهی انجام نداده و بزرگ ترین اقتصاد را در تاریخ 
كشورمان به وجود آورده، استیضاح كنند. من از این بابت نگران نیستم 
من فکر می كنم اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم شورش خواهند كرد. ترامپ 
درباره ارزیابی های دادس��تان      ها درباره تعامالت تجاری و مالی برخی از 
كارمندان او ب��ا روس      ها در قبل و در جریان كمپین ریاس��ت جمهوری 
2016 گفت: این موضوعاتی كه شما درباره اش صبحت می كنید مهمل 
هستند. ترامپ در ادامه مسئله را متوجه رقیب انتخاباتی سابقش یعنی 
هیالری كلینتون ك��رد و گفت: من می توانم تنها به ش��ما این را بگویم 
كه هیالری كلینتون و شوهرش پول گرفتند؛ او خودش پول گرفت، او 
پول پرداخت كرد، چرا كسی درباره آن صبحت نمی كند؟رئیس جمهور 
امریکا اظهار داشت كه می تواند با دموكرات  ها در كنگره همکاری كند اما 
اگر قرار باشد كه آنها شروع به صدور اظهاریه و پیگیری تحقیقات علیه 
وی كنند، این اتفاق نخواهد افتاد. او گفت: ما وارد یکی از این دو مسیر 
خواهیم شد؛ یا كمپین را آغاز می كنیم و آنها )دموكرات ها( شروع به اذیت 
و آزار رئیس جمهور می كنند یا اینکه حجم قابل توجهی قوانین در طی 
همکاری با یکدیگر تصویب خواهیم كرد. هیچ راه سومی در كار نیست. 
ترامپ تأكید كرد: دو سال است كه آنها به دنبال مسئله تبانی ]با روسیه[ 

هستند؛ هیچ گونه تبانی وجود ندارد. 

اليزه فرانسه را امنيتي کرد 
ظاهراً دولت فرانس�ه برای مه�ار اعتراضات 
یك راه پیدا كرده اس�ت. اقدام تروریس�تی 
گ�روه  هی�چ  ك�ه  استراس�بورگ  در 
تروریس�تی هم مس�ئولیت آن را ب�ه عهده 
نگرفته، ب�ه دولت فرانس�ه بهان�ه كافی داد 
تا س�طح هش�دار امنیتی را در كل فرانس�ه 
ب�ه باال   ترین می�زان برس�اند؛ ش�رایطی كه 
كنترل بحران را برای الیزه آس�ان تر می كند. 
در پی حادثه تیراندازی در ش��هر استراس��بورگ 

فرانسه در نزدیکی بازار كریسمس، كه چهار كشته 
و 14 زخمی برجای گذاشت، باال   ترین درجه هشدار 
خطر تروریستی در فرانس��ه اعالم شد. به گزارش 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس، كریستف كاستانر، 
وزیر كشور فرانسه با اعالم وضعیت هشدار » فوریت 
س��وءقصد « كه باال   ترین وضعیت خط��ر امنیتی 
است، گفت:»تمهیدات امنیتی در سراسر فرانسه 
و مرز   ها تشدید می شود«. آن طور كه گزارش شده 
تیراندازی در یکی از میدان های پرتردد مركز شهر 

روی داده ك��ه در نزدیکی آن ی��ك بازارچه ویژه 
كریسمس برپا شده است. شریف شکت 29 ساله، 
مظنون اصلی این سوءقصد كه پلیس از هویت او 
آگاه است، همچنان متواری است اما گفته می شود 
كه در نتیجه رویارویی با نیروهای امنیتی زخمی 
شده است. به گفته پلیس فرانس��ه، 350 نیروی 
پلیس در جست وجوی عامل تیراندازی هستند. 
پنج مظنون در ارتب��اط با این حادثه بازداش��ت 
شده و تحت بازجویی قرار گرفته اند.  به گفته وزیر 

كشور، »بر این اساس كنترل    ها در مرز   ها تشدید 
می ش��ود. همچنین تمهیدات امنیتی در تمامی 
بازارهای كریس��مس در سراس��ر فرانسه تشدید 
می شود تا از بروز سوء قصد دیگری جلوگیری شود. 
تمهیدات امنیتی در كل خاك فرانسه نیز تشدید 
می یابد«. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های 
فرانسه روز چهار   شنبه به صورت موقت برگزاری 
هرگونه راهپیمایی را در استراسبورگ و در نتیجه 

تیراندازی روز سه    شنبه ممنوع كردند. 

ترامپ: کنار بن سلمان می مانم 

محمدمرادی

اردوغان: به زودی
 به شرق فرات حمله می کنيم

ظاهراً ه�ر چقدر ك�ه امریكایی    ها ت�اش می كنند بی�ن دو متحد 
خود یعنی كرد    ها و ترك     ها در ش�مال س�وریه تع�ادل ایجاد كنند، 
وضعیت برای واش�نگتن بدت�ر و پیچیده ت�ر می ش�ود، تنها یك 
روز پس از اینكه مقام�ات امریكایی اعام كردن�د برای جلوگیری 
از درگی�ری كرد    ه�ا و ترك      ها چند پس�ت مرزی ایج�اد می كنند، 
رئیس جمه�ور تركی�ه اع�ام ك�رد نیروهای تح�ت فرم�ان این 
كش�ور به زودی به س�مت ش�رق فرات پیش�روی خواهن�د كرد. 
به گزارش »جوان«، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تركیه روز گذشته 
اعالم كرد عملیات در شرق فرات طی چند روز آینده آغاز می شود. وی در 
ادامه تأكید كرد: »هدف ما سربازان امریکا نیستند، بلکه عوامل تروریستی 
است.«  امریکایی     ها از حدود دو سال قبل به بهانه مبارزه با داعش كرد    ها 
را به عنوان نیروی زمینی خود به كار گرفته و بر این مناطق مسلط شدند. 
از همان زمان همکاری امریکا با كرد    ها باعث خش��م آنکارا شده و یکی از 
مهم  ترین دالیل سردی اخیر در روابط دو كشور محسوب می شود. تركیه 
»یگان های مدافع خلق « یا »نیروهای دموكراتیك سوریه « را ادامه »حزب 
كارگران كردستان « می بیند و این گروه     ها را تروریستی اعالم كرده است. 
مقامات تركیه در طول یك سال گذش��ته بار    ها تهدید كرده اند به سمت 
شرق فرات پیشروی خواهند كرد و اجازه نخواهند موجودیت جدید كردی 
در امتداد مرزهای جنوبی تشکیل شود. اردوغان گفت: »ما عزم راسخ داریم 
كه شرق فرات را به یك منطقه توأم با آرامش برای صاحبان اصلی آن تبدیل 
كنیم.« اردوغان مشخص نکرد منظور از صاحبان اصلی چه كسانی هستند 
اما ناظران نسبت به نیت های واقعی تركیه در شمال سوریه بدبین هستند 
و حتی بعضی     ها آنکارا را متهم كرده اند به دنبال الحاق بخش های از خاك 
سوریه است. این مواضع اردوغان یك روز پس از سفر جیمز جفری، نماینده 
ویژه امریکا در پرونده سوریه به آنکارا صورت گرفت. این مقام امریکایی 
كه گفته می ش��ود تركیه را بر كرد    ها ترجیح می دهد تالش كرده بود از 
نگرانی های آنکارا بکاهد. در همان روز پنتاگون اعالم كرد كه در ش��مال 
سوریه و در نزدیکی مرزهای تركیه پست های مرزبانی برای جلوگیری از 
درگیری ارتش تركیه و كردهای تحت حمایت امریکا احداث كرده است. 
این در حالی است كه آنکارا از واشنگتن خواسته بود از احداث ایست های 
كنترل و نقاط مرزبانی در نزدیکی مرزهای تركیه خودداری كند.  ناظران 
معتقدند اگر تركیه واقعاً به سمت شرق فرات پیشروی كند، امریکا با چالش 
جدی مواجه خواهد شد یا باید با متحد خود در ناتو وارد جنگ شود و یا باید 
كرد    ها را در مقابل تهاجم تركیه ر    ها كند كه در این صورت كرد    ها احساس 
خواهند كرد واشنگتن به آنها خیانت كرده است. مقامات امریکایی  بار    ها 
اعالم كرده اند هدف از حضور نظامی در شمال س��وریه مهار نفوذ ایران 
و جلوگیری از احیای س��وریه اس��ت. اما یکی از بزرگ ترین چالش های 
واشنگتن دشمنی دیرینه بین كرد    ها و ترك     ها است؛ مسئله ای كه باعث 
می ش��ود تالش های امریکا برای برقراری تعادل بین دو طرف و پیشبرد 

برنامه هایش در شمال سوریه با چالش جدی مواجه شود. 
 روسیه معترض امریكا در تنف

امریکایی     ها عالوه بر استقرار نیرو در شمال شرقی سوریه در یك گذرگاه 
مرزی به نام »تنف« واقع در جنوب شرقی سوریه نیرو مستقر كرده اند. این 
گذرگاه در مثلث مرزی عراق، سوریه و اردن قرار دارد و مهم  ترین مسیری 
است كه بغداد را به دمشق و سپس بیروت وصل می كند. مقامات امریکایی 
علناً می گویند هدف از اشغال این منطقه جلوگیری از دسترسی زمینی 
تهران به سواحل مدیترانه و بلندی های جوالن است. حضور امریکایی     ها 
در این منطقه باعث نگرانی جدی روس     ها شده و آنها طی چند وقت اخیر 
بار    ها به این مس��ئله اعتراض كرده اند. روز گذش��ته وزارت دفاع روسیه 
اعالم كرد كه امریکا حدود 55 كیلومتر مرب��ع را در اطراف منطقه تنف 
اشغال كرده است. به گزارش روسیا الیوم، میخائیل میزینتسیف، رئیس 
مركز ملی اداره دفاع در روسیه گفت: امریکا حدود 55 كیلومترمربع را 
در اطراف منطقه التنف سوریه اشغال كرده و حدود 6 هزار تروریست را 
در این منطقه مستقر كرده است. روز سه     شنبه نیز برخی منابع گزارش 
دادند مسکو به واشنگتن پیشنهاد داده تا كنترل گذرگاه تنف را به صورت 

مشترك به دست گیرند كه ظاهراً امریکایی     ها جوابی نداده اند. 


