
دعوا بر سر قرارداد بويينگ 
سناتورهاي امريكايي از انعقاد قرارداد 
ميان شركت بويينگ و خطوط هوايي 
آس��مان ابراز نارضايت��ي كردن��د و آن را نگران كننده 
خواندند؛ اين در حالي اس��ت كه جان مك كين تاكيد 
كرد: اين قرارداد كامال قانوني است. به گزارش ايسنا، به 
نقل از شبكه راشاتودي، شركت هواپيماسازي بويينگ 
روز سه شنبه از انعقاد قراردادي با خطوط هوايي آسمان 
در ايران به ارزش سه ميليارد دالر خبر داد كه با واكنش 
و انتقاد س��ناتورها و قانونگذاران امريكا مواجه ش��د. 
اعضاي كنگره گفتند كه نس��بت به انعقاد اين قرارداد 
نگران هستند. ماركو روبيو، س��ناتور جمهوريخواه از 
فلوريدا ضمن نگران كننده خواندن قرارداد بويينگ و 
شركت آسمان گفت كه ممكن است دست به اقداماتي 
ب��راي جلوگيري از اجراي آن بزند اما س��ناتورها جان 
مك كين و بن كاردين در واكن��ش به خبر انعقاد اين 
ق��رارداد گفتند كه كنگره نمي توان��د كار زيادي براي 
توقف قرارداد انجام دهد. »جب هنس��ارلينگ«  عضو 
جمهوريخواه و رييس كميته مالي مجلس نمايندگان 
امريكا در واكنش به اين خبر ايران را به انتقال س��الح 
و نيرو به س��وريه متهم كرد و به موسسات مالي دخيل 
در فروش هواپيما به ايران، هشدار داد. وي در بيانيه اي 
مكتوب با بيان اينكه بايد اطمين��ان يافت كه ايران از 
هواپيماهاي مس��افربري براي انتقال نيرو به س��وريه 
استفاده نمي كند، نوشته است: موسسات مالي امريكايي 
و خارجي بايد بدانند كه هيچ كس نمي تواند وانمود كند 
كه از ريس��ك تامين مالي اين توافق ها، اطالع نداشته  
است. مك كين، سناتور جمهوريخواه از ايالت آريزونا 
گفت: من با توافق هسته اي با ايران مخالف بودم و هيچ 
عالقه اي به كمك به ايراني ها ندارم اما آنچه آنها انجام 
داده اند، كامال قانوني است. آنها پول را دريافت كرده اند و 
كاالي مذكور نيز يك سامانه تسليحاتي نيست، بنابراين 
نيازي به هيچ گونه دخالت كنگره ندارد. شركت بويينگ 
 پي��ش از اين در س��ال 2016 يك قرارداد با ش��ركت 
ايران اير براي فروش 80 هواپيماي مس��افربري امضا 
كرد. اين قراردادها نشان مي دهد كه بويينگ قصد دارد 
نخستين فروشنده و صادركننده هواپيما به ايران پس از 
حدود 40 سال باشد. از سوي ديگر روز گذشته روزنامه 
امريكايي واشنگتن پست با اشاره به انعقاد قرارداد جديد 
 شركت بويينگ با ايران نوشت: هواپيماسازي بويينگ 
در حالي با خطوط هوايي اي��ران قرارداد امضا مي كند 
ك��ه رييس جمهور امري��كا تهديد مي كن��د دوباره به 
س��راغ تحريم هاي ايران خواهد رفت. به گزارش ايسنا 
به نق��ل از روزنامه واشنگتن پس��ت، اين ق��رارداد كه 
 نيازمند مجوز وزارت خزانه داري امريكا است نخستين 
داد و ستد مالي قابل توجه با جمهوري اسالمي از زمان 
روي كارآمدن دونالد ترامپ است. اين قرارداد با اجراي 
توافق هسته اي ايران و گروه 1+5 كه در جوالي 2015 
ميان اين كشورها حاصل شد، ممكن شده است؛ توافقي 
كه منجر ب��ه رفع تحريم هاي ايران در ازاي محدوديت 
برنامه هسته اي اين كشور شد، اما دونالد ترامپ بارها اين 
توافق را مورد انتقاد قرار داده و آن را توافقي وحشتناك 
خوانده و تهديد كرده اس��ت كه دوباره بر سر مفاد آن 
مذاكره خواهد كرد. قراردادهاي اخير بويينگ، دولت 
ترامپ را در يك موقعيت سخت و دشوار قرار مي دهد؛ 
اينكه ميان اتخاذ رويكردي س��خت تر در قبال ايران و 
حمايت از يك توليد كننده اصلي امريكا كه بزرگ ترين 

صادر كننده نيز به شمار مي آيد، يكي را انتخاب كند. 

 ي��ك نماين��ده س��ناي امري��كا روز 
سه شنبه گفت كه بررسي اليحه جديد 
تحريم ها عليه ايران به دليل مسائل مربوط به انتخابات 
رياست جمهوري ايران در ماه مه )ارديبهشت( به تاخير 
افتاد. به گ��زارش خبرگزاري آنا از رويت��رز، گروهي از 
س��ناتورهاي دموكرات و جمهوريخ��واه در ماه مارس 
)اسفند( طرحي را با هدف تحميل تحريم هاي بيشتر 
عليه ايران در زمينه آزمايش موشك هاي بالستيك و 
ديگر فعاليت هاي غيرهس��ته اي طراحي كرده بودند. 
اين اليحه نمايش��ي از برخورد تند با اي��ران در دوران 
دولت جمهوري خواه دونالد ترامپ ب��ود. با وجود اين 
روز سه شنبه باب كوركر، نماينده جمهوريخواه كميته 
روابط خارجي مجلس س��نا گفت كه اين اليحه فعال 
دنبال نخواهد ش��د. كوركر در جريان جلسه دادرسي 
اتحاديه اروپا به عنوان يك شريك امريكا در معامالت 
با روسيه، گفت: ما اليحه اي براي تحريم هاي ايران در 
دست داريم كه حاميان مشتركي دارد اما به دليل نگراني 
از واكنش اتحاديه اروپا و انتخابات ايران فعال نمي تواند 
اجرايي شود. بنا به اين گزارش طرح اين اليحه زماني 
است كه كميته روابط خارجي سنا در مورد قانون بحث 
كند و پيوس��ت هاي آن را مورد بحث قرار دهد. كوركر 
مانند بسياري از اعضاي دموكرات و جمهوريخواه كميته 

روابط خارجي سنا حامي اين اليحه بوده است. 

انتقاد اشتاين ماير از گسترش پوپوليسم در اروپا 
رييس جمهور آلمان در سخناني از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و توسعه پوپوليسم در اروپا انتقاد كرد. به گزارش فارس، »فرانك والتر اشتاين ماير« رييس جمهور آلمان در سخناني در پارلمان اروپا واقع در 
استراسبورگ، از تصميم بريتانيا مبني بر خروج از اتحاديه اروپا انتقاد كرد و خواستار مقاومت در برابر رشد پوپوليسم شد. اشتاين ماير گفت: »اين غيرمسووالنه است كه بگويم در جهان كشوري اروپايي به تنهايي و بدون 
اروپا بتواند موقعيت خود را ارتقا دهد يا اينكه به منافع خود برسد. همچنين اينكه بخواهيم مردم را از خطرهايي مانند تروريسم و تغيير آب وهوايي با ديوار و موانعي از اين دست، حفظ كنيم. «
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يكصدا عليه حمله شيميايي 
اردوغان ادعاهاي ضد ايراني نشست بروكسل زير سايه حمله به خان شيخون برگزار شد

خود در منطقه را تكرار كرد
رجب طيب اردوغ��ان، رييس جمهور 
تركيه طي مصاحبه با شبكه »ان تي وي« 
تركيه در خصوص تح��والت منطقه گفت: مرحله اول 
عمليات س��پر فرات كه من آن را چنين مي ناميدم، به 
پايان رسيد. البته كه اين يك نقشه راه است. اين نقشه 
مراحلي خواهد داشت كه نام گذاري يا ذكر نشده است. 
اين عمليات فقط به سوريه محدود نمي شود. همچنين 
در مناطق تلعفر و سنجار عراق نيز هم تباران ما حضور 
دارند. همچنين در موصل نيز هم تباراني داريم. وي در 
خصوص وضعيت س��نجار نيز گفت: در منطقه سنجار 
وضعيت بسيار وخيم اس��ت؛ در آنجا قصد دارند براي 
تروريست ها مانند كوه قنديل مقري تشكيل دهند. در 
اين منطقه حدود 2 هزار و 500 عضو گروه تروريستي 
پ.ك.ك حضور دارند. به گزارش خبرگزاري تسنيم به 
نقل از آناتولي، رييس جمه��ور تركيه با تكرار ادعاهاي 
ضد ايراني خود و نيز اظهاراتي كه عليه حش��د شعبي 
داش��ته، اظهار داش��ت: اگر به اين وضعي��ت نگاه كلي 
بيندازي��م، در عراق يك نيرو ب��راي حمايت از ايران در 
راستاي ملي گرايي فارس ولي بر اساس مذهب تشكيل 
مي شود. تالش هاي توسعه طلبي در منطقه در راستاي 

ملي گرايي فارس، ولي مبتني بر مذهب گرايي است. 

 هفتمي�ن كميس�يون مش�ترك برج�ام اواي�ل 
ارديبهشت برگزار مي شود

  نوام چامس�كي: امريكا و اس�راييل نگران قدرت 
بازدارندگي ايران هستند

  وزير خارجه بحرين: ترامپ نسبت به اوباما درك 
بهتري از تهديدهاي ايران دارد 

  پارلم�ان اروپا خطوط قرمز خ�ود براي برگزيت را 
مشخص مي كند

  دمش�ق درباره اشغالگري تركيه در خاك سوريه 
زنگ خطر را به صدا درآورد

  حمله انتحاري طالبان به الهور ۲۴ كشته و زخمي 
برجاي گذاشت

  در ۳ ماهه حكومت ترامپ، حمالت امريكا به يمن 
دو برابر يك سال گذشته بوده است

   دميرتاش: از راي نه به رفراندوم  نترسيد
  اشرف غني: فساد در افغانستان نهادينه شده است

خبرگزاري يونهاپ كره جنوبي گزارش داد، كره شمالي 
به تازگي موشكي را به سمت درياي ژاپن پرتاب كرده 
است. به گزارش ايس��نا، همچنين، ارتش امريكا تاييد 
كرده اس��ت كه كره ش��مالي يك موش��ك بالستيك 
ميان برد را از يك مركز نظامي در نزديكي بندر شرقي 
س��ينپو به س��وي درياي ژاپن پرتاب كرده است. اين 
آزمايش در آستانه سفر شي جين پينگ، رييس جمهور 
چين به امريكا براي ديدار با دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا انجام مي شود؛ ديداري كه مهار برنامه هاي اتمي 
و موش��كي كره ش��مالي موضوع بحث آن خواهد بود. 
رييس ستاد مشترك كره جنوبي در بيانيه اي گفت كه 
اين موش��ك اوايل روز چهارشنبه به سوي درياي ژاپن 
پرتاب شد و حدود 60 كيلومتر دورتر در دريا فرود آمد. 
ك��ره جنوبي در ماه هاي فوري��ه و مارس هم در تخطي 
از قطعنامه هاي س��ازمان ملل موشك هاي بالستيك 
آزمايش كرده بود. اين نگراني وجود دارد كه كره  شمالي 
نهايتا به توانايي پرتاب كالهك  هاي هسته اي با كمك 
موش��ك هاي دوربرد دست پيدا كند. كيم جونگ اون، 
رهبر اين كشور در ماه ژانويه ادعا كرده بود كه كشورش 
در مرحل��ه نهايي آمادگي براي آزمايش يك موش��ك 
بالس��تيك فراقاره اي اس��ت. ارتش امريكا در بيانيه اي 
اعالم كرد، به نظر مي رسد اين بار يك موشك ميان برد 
از نوع كي ان-15 پرتاب شده باشد. در اين بيانيه آمده 
است: فرماندهي دفاع هوافضاي امريكاي شمالي )نوراد( 
نتيجه گيري كرد كه پرتاب اين موشك از كره شمالي 
تهديدي براي امريكاي شمالي نيست. ركس تيلرسون، 
وزير خارجه امريكا در بيانيه اي عنوان كرد: كره شمالي 
بار ديگر يك موشك بالستيك ميان برد را آزمايش كرده 
است. امريكا حرف هايش را درباره كره شمالي زده؛ چيز 
ديگري براي گفتن نداريم. كره شمالي ماه پيش چهار 
موشك بالستيك را به سوي درياي ژاپن پرتاب كرد. اين 
موشك ها از منطقه تونگچانگ-ري از نزديك مرز چين 
پرتاب شد. شينزو آبه، نخست وزير ژاپن اين آزمايش ها 
را مرحله تازه اي از تهديدهاي كره شمالي توصيف كرد. 

پنتاگون با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرده اس��ت ارتش 
امريكا تحت فرماندهي دونالد ترامپ طي ماه گذشته 
 70 حمله هواي��ي عليه يمن انج��ام داده كه اين رقم 
دو برابر ميزان آمار سال 2016 است. به گزارش ايسنا 
و به نقل از نشريه اينديپندنت، در گزارش وزارت دفاع 
امري��كا ضمن تاكيد بر افزاي��ش اقدامات امريكا عليه 
شبه نظاميان القاعده در يمن اعالم شده است كه ارتش 
اين كشور طي هفته گذشته حدود 20 حمله در يمن 
انجام داده اس��ت. اين در حالي است كه گزارش شده 
بود بيش از 30 غيرنظامي يمني در حمله اوايل سال 
جاري نيروهاي ويژه امريكا كشته شدند؛ عملياتي كه 
نخستين حمله در دولت ترامپ محسوب مي شد. در 
همين حال جف ديويس، س��خنگوي پنتاگون گفته 
اس��ت: ما به هدف ق��رار دادن القاع��ده در يمن ادامه 
مي دهيم. اين مساله با هدف نابود كردن اين سازمان 
تروريستي صورت مي گيرد كه تهديدي بسيار بزرگ 
براي امريكا محس��وب مي ش��ود. وي ادامه داد: از 28 
فوريه ما بيش از 70 حمله هوايي عليه ش��به نظاميان 
القاعده در ش��به جزيره عربي و مواضع تجهيزات آنها 
انج��ام داده ايم. كارشناس��ان مي گوين��د: تعداد اين 
حمالت دو برابر مجموع كل حمالت سال 2016 است. 
اين حمالت اكثرا توسط پهپادها و عليه زيرساخت ها، 

مواضع و تجهيزات القاعده صورت مي گيرد. 

نيروهاي امنيتي ونزوئال با گاز اش��ك آور، آب پرفش��ار 
و اسپري فلفل معترضان ماس��ك پوش را در كاراكاس 
سركوب كردند. اين نيروها مانع از برگزاري راهپيمايي 
اعتراضي اپوزيسيون عليه دولت سوسياليست نيكوالس 
مادورو ش��دند. درگيري ها زماني آغاز شد كه مقام ها، 
ايستگاه هاي مترو را بستند و ايست هاي بازرسي به راه 
انداختند و اطراف يك ميدان را كه قرار بود اپوزيسيون 
ونزوئ��ال تجمع اعتراض��ي برگزار كنند، بس��تند. اين 
جديدترين موج اعتراضي عليه دولت ونزوئال است كه با 
بحران اقتصادي ويران كننده دست و پنجه نرم مي كند. 
چندين تن از رهبران اپوزيس��يون ونزوئال، خواس��تار 
مسدود شدن جاده ها شده بودند. پليس ونزوئال؛ رييس 
مجلس ملي ونزوئال، انريكه كاپريلس رهبر اپوزيسيون 
و نام��زد رياس��ت جمهوري دو دوره و يك فعال حقوق 
بشري را با اس��پري فلفل هدف حمله قرار داد. فعاالن 
اپوزيسيون مي گويند كه گروه هاي مسلح حامي دولت 
هم به اين اقدامات پيوستند و تير هوايي شليك كردند. 
همزمان، حاميان رييس جمهوري ونزوئال هم تجمعي 
برگزار كردند. اعتراضات ديگري هم در س��اير شهرها 
 برگزار شد و يكسري ديگر هم پنجشنبه  برگزار مي شود. 
 دول��ت ونزوئ��ال، اح��زاب اپوزيس��يون را ب��ه تبان��ي 
با امريكا براي س��رنگون كردن مادورو متهم مي كند؛ 
سياس��تمداري كه از 2013 و زمان مرگ هوگو چاوز، 

رهبري ونزوئال را به دست گرفته است. 

چهره ها- خبرها

كره شمالي باز هم آزمايش 
موشكي انجام داد

افزايش حمالت امريكا به 
يمن در دولت ترامپ 

درگيري معترضان و 
نيروهاي امنيتي در ونزوئال

سرخط خبرها اخبار ديپلماسي سوريه
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محكوميت حمله 
شيميايي

بهرام قاسمي، سخنگوي 
خارج�ه  ام�ور  وزارت 
كش�ورمان در خص�وص 
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تشديد اختالف كردهاي عراق با 
دولت مركزي در اين كشور شايد 
آخرين چيزي باش��د كه بغداد اي��ن روزها به آن 
نيازمند اس��ت. برافراشته شدن پرچم كردستان 
ع��راق بر ف��راز س��اختمان هاي دولتي اس��تان 
كركوك عمال دولت مركزي و بسياري از بازيگران 
منطقه اي را در موقعيت نامناسبي قرار داده است. 
روز گذشته، حيدر العبادي، نخست وزير عراق در 
واكنش به برافراشته شدن پرچم كردستان عراق 
بر فراز ساختمان هاي دولتي استان كركوك اعالم 
كرد كه از اين اقدام شوكه شده است. نخست وزير 
عراق از مس��ووالن اس��تاني كركوك خواس��ته 
به قانون اساس��ي اين كش��ور احترام گذاش��ته 
و تصميم��ات يكجانبه اي اتخ��اذ نكنند. حيدر 
العبادي گفت كه كش��ورش با وضعيت امنيتي 
خاصي دست و پنجه نرم مي كند و از »نجم الدين 
كريم« اس��تاندار و مس��ووالن ش��وراي استاني 
كركوك خواست در احترام به قانون اساسي عراق 
و حفظ وحدت استان پيشرو باشند. نخست وزير 
عراق پيش تر نيز گفته بود تصميم براي برافراشته 

كردن پرچم كردستان عراق در استان كركوك با 
كشمكش هاي سياس��ي برخي طرف ها مرتبط 
است كه هر كدام مي خواهند ديگري را تحت فشار 
قرار دهند و منافع ملي براي آنها اهميتي ندارد. از 
سوي ديگر »رجب طيب اردوغان« رييس جمهور 
تركيه نيز از مس��ووالن منطقه كردستان عراق 
خواست از اين تصميم عقب نشيني كرده و پرچم 
كردستان را از س��اختمان هاي دولتي كركوك 
پايين بياورند. اردوغان در نطقي تلويزيوني گفت: 
صاحبان اين پرچم )پرچم كردستان( بدانند كه 
اقدامات ش��ان به تجزيه عراق منجر مي شود، به 
حكومت كردستان عراق مي گويم كه از اشتباهي 
كه مرتكب ش��ده بدون فوت وقت عقب نشيني 
كند. پرچم كردس��تان عراق باي��د پايين آورده 
شود؛ به كار خود زير پرچم متحد عراق ادامه دهيد 
وگرنه به اجبار از اين تصميم صرف نظر خواهيد 
كرد. رييس جمهور تركيه اعالم كرد كه كشورش 
كامال با ادعاهايي كه كرك��وك را كردي مي داند 
مخالف است و ضمن هشدار به رهبران كردهاي 
عراق گفت: فعال روابط خوبي داريم كاري نكنيد 

كه اين روابط خراب شود. 
در همين راس��تا نمايندگان تركم��ان عراقي در 

پارلمان اين كش��ور با تصميم ش��وراي اس��تاني 
كركوك براي اجراي همه پرسي درباره سرنوشت 
اين اس��تان و باقي ماندن پرچم كردستان بر فراز 
ساختمان هاي دولتي كركوك مخالفت كردند و 
از حيدر العبادي، نخست وزير عراق خواستند به 
اين دو تصميم واكنش نشان دهد. شبكه خبري 
الجزيره گ��زارش داد »حس��ن ت��وران« يكي از 
نمايندگان تركمان هاي عراق در پارلمان اين كشور 
تصميم شوراي استاني كركوك براي همه پرسي در 
خصوص سرنوشت اين استان را مغاير با بند پنجم 
قانون 36 سال 2008 قانون اساسي عراق دانست 
كه بر اس��اس آن بايد وضعيت كركوك بر همان 
شكلي كه هست باقي بماند و تابع دولت مركزي 
اين كشور باشد. شوراي استاني كركوك اخيرا با 
اجراي همه پرسي در اين استان براي پيوستن به 
منطقه كردستان عراق موافقت كرد؛ اين تصميم 
با راي مثبت اكثريت اعضاي كرد اين شورا اتخاذ 
شده در حالي كه اعضاي عرب و تركمان شوراي 
استاني كركوك اين جلسه را تحريم كرده بودند. 

اغلب ساكنان اس��تان كركوك را كردها، عرب ها 
و تركمان ها تشكيل مي دهند، اين استان داراي 
ذخاير نفتي فراواني اس��ت كه ح��دود 40 درصد 

صادرات نفتي عراق از اين استان صورت مي گيرد 
و پايتخت فرهنگي و تاريخي تركمان هاي عراق 
به شمار مي رود. گرچه اين استان از لحاظ موقعيت 
جغرافيايي خارج از محدوده منطقه كردس��تان 
عراق است اما اتحاديه ميهني كردستان بخش هاي 
زيادي از اراضي اين اس��تان را در جريان مبارزه با 
داعش ب��ه كنترل خود درآورده اس��ت. در حالي 
پرچم كردستان عراق همچنان بر ساختمان هاي 
دولتي اس��تان كركوك افراشته ش��ده است كه 
شنبه گذشته پارلمان عراق در جلسه اي به لزوم 
پايين آوردن پرچم كردس��تان از ساختمان هاي 
دولتي كركوك راي داد. در همين راستا روزنامه 
لبناني االخبار نوشته كه اقدامات اخير كردهاي 
عراق به ويژه در كركوك تالش براي آماده سازي 
فضا براي مرحله بعد از داعش در اين كشور است. 
اين روزنامه نوش��ته حكومت منطقه كردس��تان 
عراق براي به چالش كشيدن دولت مركزي پرچم 
كردستان عراق را بر ساختمان هاي دولتي استان 
كركوك در چند روز گذشته برافراشته و نجم الدين 
كريم، استاندار اين استان نيز در روزهاي گذشته 
با س��رپيچي از تصميم پارلمان عراق براي پايين 
آوردن پرچم كردس��تان عراق تن��ش موجود را 

افزايش داده است. بر اساس اين گزارش اتحاديه 
ميهني كردس��تان به رياس��ت ج��الل طالباني، 
رييس جمهور پيش��ين عراق و ح��زب دموكرات 
كردس��تان به رياست مس��عود بارزاني به دنبال 
رويارويي با دولت مركزي عراق اند و با اس��تفاده 
از ماده 140 قانون اساس��ي اين كشور كه درباره 
مناطق مورد مناقشه بين حكومت مركزي عراق و 
حكومت منطقه كردستان است، تالش مي كنند 

دولت مركزي را تحت فشار قرار دهند. 
روزنام��ه االخبار نوش��ته چيزي كه دو دش��من 
گذشته در سليمانيه و اربيل را امروز متحد كرده 
منافع مش��ترك اين دو جري��ان و تصميم براي 
تقسيم سود حاصل از فروش نفت استان كركوك 
اس��ت. بر اس��اس اين گزارش مناب��ع آگاه اعالم 
كرده اند كه دو جريان تحت امر بارزاني و طالباني 
به توافق رسيده تا نفت استان را ميان خود تقسيم 
كنند. با توجه ب��ه روند نبردهاي موصل و نزديك 
ش��دن زمان پايان درگيري ه��ا در اين منطقه به 
نظر مي رس��د تصميم دولت مركزي عراق براي 
مديري��ت اين بح��ران و جلوگي��ري از رويارويي 
مستقيم با گروه هاي كرد در شمال عراق تصميم 

عاقالنه اي باشد. 

گروه جه�ان| ترزا مي،  نخس��ت وزير 
بريتانيا نخس��تين تور منطقه اي خود 
پس از طالق رس��مي ميان بريتاني��ا و اتحاديه اروپا را 
آغاز كرد. نخس��تين مقصد هم عربستان سعودي بود. 
انعكاس خبر اين س��فر در تمام رسانه هاي منطقه اي 
و فرامنطق��ه اي يك چيز بود: س��فري با دس��تور كار 
اقتصادي در دوران پس��ابرگزيت. عربس��تان سعودي 
بزرگ ترين شريك تجاري لندن در جهان عرب است. 
ترزا مي در حالي روز سه شنبه وارد رياض شد كه مسائل 
 اقتصادي اولويت س��فر وي به منطقه اعالم ش��ده اند. 
ماه گذش��ته ميالدي بود كه ترزا مي  با اعالم رس��مي 
اجراي ماده 50 معاهده ليسبون عمال جرقه آغاز پروسه 
دو ساله مذاكرات براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را 
اعالم كرد. برنامه هاي ترزا مي  در رياض ش��امل ديدار 
با وليعهد عربستان س��عودي محمد بن نايف و رييس 
س��ازمان تبادل ارزي اين كشور بود. ديدار با محمد بن 
سلمان، پادشاه سعودي نيز روز چهارشنبه انجام شد. 
ترزا مي  پيش از انجام اين س��فر اع��الم كرد كه هدف 
او اس��تفاده از پتانسيل فعال عربس��تان سعودي براي 
بهبود اوضاع اقتصادي بريتانياست. درحالي كه بريتانيا 
همزمان با خروج از اتحاديه اروپا بايد خود را براي انعقاد 
قرارداده��اي جديد آماده كند، ترزا مي اميدوار اس��ت 
كه بتواند از ش��ركاي قديمي خود در منطقه ثروتمند 
خليج فارس استفاده كند. عربس��تان سعودي عنوان 
بزرگ ترين ش��ريك تجاري بريتانيا در خاورميانه را به 
خود اختصاص داده اس��ت و ميزان صادرات اين كشور 
از بريتانيا در س��ال 2015، بيش از 8 ميليارد دالر بوده 

است. همزمان رياض نيز نگاه هاي اقتصادي به بريتانيا 
دارد و دورنم��اي 2030 كه ب��راي وضعيت اقتصادي 
خود تعريف كرده اس��ت نيازمند كمك هاي شركاي 
اروپايي و امريكايي اين كشور است. عربستان سعودي 
در برنامه دورنماي 2030 خود به دنبال اعالم استقالل 
از وابس��تگي اقتصادي به فروش نفت است. ژوئن سال 
گذشته بود كه انگليسي ها به خروج از اتحاديه اروپا راي 
دادند، اعالم نظري كه عمال كشور را به دو بخش تقسيم 
ك��رد. 52 درصد از راي دهندگان به خ��روج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا و 48 درصد به باقي ماندن اين كش��ور در 
اتحاديه راي دادند. اندك اختالفي كه مسير انگلستان 

چه در سطح اروپايي و چه بين المللي را تغيير داد. 
تكرار سخنان ضدايراني ترزا مي 

ترزا مي  نخست وزير بريتانيا به موضع گيري هاي تند و تيز 
عليه فعاليت هاي منطقه اي ايران در ديدار با مقام هاي 
 متف��اوت از چهره هاي س��عودي تا بنيامي��ن نتانياهو، 
نخس��ت وزير رژي��م صهيونيس��تي و دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور امريكا ش��هرت دارد. وي پيش از ديدار با 
پادشاه سعودي در گفت وگو با روزنامه سعودي الرياض 
بار ديگر ادعا كرد كه ايران، تهديدي براي ثبات و امنيت 
منطقه اس��ت. به گزارش ايس��نا، روزنامه نگار روزنامه 
الرياض عربس��تان با طرح اي��ن ادعا كه اي��ران در امور 
كشورهاي عربي مداخله مي كند از ترزا مي، نخست وزير 
انگليس پرسيد: چگونه مي توانيم از دخالت ايران در امور 
كشورهاي عرب و همچنين حمايت آنها از تروريست ها 
در منطقه جلوگيري كنيم؟ كه وي در پاسخ مدعي شد: 
براي جلوگيري از تهديدات امنيتي جديد بايد به مقابله 

خود با كشورهايي كه باعث ناآرامي در منطقه مي شوند، 
ادامه دهيم و ما درباره تالش هاي ايران براي ايجاد ناآرامي 
در منطقه، تهديد ثب��ات در لبنان و ع��راق، حمايت از 
حوثي ها، فعاليت عليه تالش هاي جامعه بين الملل براي 
رس��يدن به صلح و ثبات در يمن و ارسال نيروهاي سپاه 
قدس به سوريه به منظور حمايت از نظام بشار اسد هيچ 
شكي نداريم. ما نگراني  كشورهاي منطقه از فعاليت هاي 
ايران را درك مي كنيم و از ايران مي خواهيم كه در سوريه 
نقش سازنده اي ايفا كند، از خشونت جلوگيري كند و به 
منظور ايجاد آتش بس و دادن اجازه ورود به كمك هاي 
بشردوستانه مشاركت س��ازنده اي در مذاكرات آستانه 
داش��ته باش��د و از مذاكرات مربوط به يم��ن كه امريكا 
آن را در ژن��و رهبري مي كند، حمايت كند. همچنين از 
ايران مي خواهي��م تا با تقويت ثبات و احترام به وحدت، 
حاكميت، استقالل و تماميت ارضي يمن جزء سازنده اي 
از راه حل باشد. گسترش روابط ايران و امريكا به اين معنا 
نيس��ت كه ما از اين مسائل چشم پوش��ي كنيم بلكه از 
موضع بهتري نگراني از دولت ايران را مطرح مي كنيم. ما 
بايد براي جلوگيري از فعاليت هاي ايران در لبنان، عراق، 

يمن، سوريه و تمام منطقه با هم همكاري كنيم. 
ترزا مي در پايان گفت: من مطمئن هس��تم كه توافق 
هس��ته اي بهترين راه براي جلوگيري از ساخت سالح 
هس��ته اي ايران اس��ت.  همچنين اين فرصت را به ما 
مي دهد ت��ا روابط مان را با ايران گس��ترش دهيم و در 
مورد اين مس��اله نگران كننده به صورت مس��تقيم و 
آس��ان تر همكاري كنيم و اين به ط��ور طبيعي به اين 
معنا نيست كه ما از فعاليت هاي ايران در ايجاد ناآرامي 

در منطقه غافل ش��ويم. ما به صورت ج��دي بر توافق 
هس��ته اي نظارت مي كنيم و اگر اين توافق نقض شود 
فوري و قاطع برخورد خواهيم كرد و به حمايت خود از 
كشورهاي حوزه خليج فارس در برابر دخالت ايران در 
امور داخلي اين كشورها ادامه خواهيم داد. نخست وزير 
بريتانيا پيش از سفر به عربستان سعودي براي چندمين 
بار از اقدام هاي خود براي نزديكي به عربستان دفاع كرده 
و گفته بود كه رابطه با اين كشور براي منافع اقتصادي 
بريتاني��ا و تامين امني��ت آن مفيد اس��ت. به گزارش 
بي بي سي، با توجه به شمار باالي كشته هاي غيرنظامي 
حمالت ائتالف س��عودي در يمن، دولت بريتانيا براي 
فروش سالح به عربستان سعودي مورد انتقاد است اما 
ترزا م��ي  مي گويد به جاي فاصله گرفتن و از دور انتقاد 
كردن، دول��ت او ترجيح مي دهد ك��ه روابطي نزديك 
داش��ته باش��د تا بتواند دغدغه هاي حقوق بشري اش 
را با مقام هاي س��عودي مطرح كن��د. جرمي كوربين، 
رهبر حزب كارگر بريتانيا، در آستانه سفر خانم مي  به 
عربستان، با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در عربستان 
و همچنين با اشاره به بحران يمن، خواهان توقف فروش 
سالح به عربستان شد و گفت: تسليحات ساخت بريتانيا 
در جنگي به كار مي روند كه فاجعه اي انساني را رقم زده 
اس��ت. ترزا مي  براي آرام ك��ردن مخالفان گفته كه در 
مالقات با مقام هاي سعودي مس��ائل حقوق بشري را 
نيز مط��رح خواهد كرد. او گفت: تعهد دولت بريتانيا به 
مسائل حقوق بش��ري به اين منجر شده كه اين كشور 
چهارمين اعطاكننده بزرگ كمك هاي انسان دوستانه 

در يمن باشد. 

پرچم كردستان را پايين بياوريد

دشمني با ايران براي جلب سرمايه گذاري سعودي 

همصدايي اردوغان و عبادي عليه كردها 
عراق

خاورميانه

معادالت سياسي و ميداني 
در بح��ران س��وريه يك بار 
ديگ��ر پيچيده ش��ده اس��ت. در حالي كه 
كنفرانس حمايت از س��وريه در بروكس��ل 
طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در جريان 
بود به ناگاه حمله شيميايي به استان ادلب 
س��وريه در مقري كه معارضان و شورشيان 
س��وري در آن حضور دارند شرايط را تغيير 
داد. هنوز به طور دقيق مشخص نيست كه 
عامل اين اقدام وحش��تناك و هولناك چه 
كسي بوده است. اما آن گونه كه وزارت دفاع 
روسيه در روز چهارشنبه اعالم كرد، حمله 
هوايي س��وريه به كارگاه هاي نظامي توليد 
سالح هاي شيميايي شورشيان موجب آن 
ش��ده كه حداقل 72 غير نظامي در شمال 
استان ادلب جان ش��ان را از دست بدهند. 
آن گونه ك��ه ژنرال ايگور كوناش��نكوف به 
خبرگزاري ايتارتاس گفته است: حمله روز 
سه شنبه به يك مركز ساخت و ذخيره سازي 
مهمات تروريس��تي در حومه ش��هر تحت 
كنت��رل شورش��يان به نام خان ش��يخون 
صورت گرفته است. كوشنكوف همچنين 
تاكيد كرد: كارگاهي كه در آن ذخيره سازي 
صورت گرفته پر از مواد شيميايي خطرناك 

بوده است. به گفته اين ژنرال سوري نظاميان 
از اين س��ايت براي انتقال سالح شيميايي 
به عراق اس��تفاده مي كردند. ب��ا اين وجود 
بوريس جانسون، وزير خارجه انگليس روز 
گذشته مدعي ش��د كه تمام شواهد نشان 
مي دهد، دولت سوريه يك حمله شيميايي 
انجام داده اس��ت. وي تاكيد كرد اين حمله 
با آگاهي كامل در اس��تفاده از س��الح هاي 
غيرقانوني ص��ورت گرفته اس��ت. با وجود 
ادعاهاي مقام هاي غربي، رسانه هاي دولتي 
س��وريه اس��تفاده از گازهاي سمي توسط 
جنگنده هاي ارتش را تكذيب و رسما اعالم 
كردند كه ارتش سالح شيميايي در اختيار 
ندارد. خبرگزاري ساناي سوريه گزارش داد: 
اين نوع اتهامات، س��اختگي، جعلي، عليه 
نيروهاي مس��لح جمهوري عربي س��وريه 
است. روز سه شنبه نيز فرانسه به عنوان عضو 
دايم شوراي امنيت سازمان ملل درخواست 
كرد تا روز چهارش��نبه جلسه اي اضطراري 
براي بحث در خصوص حمله به ادلب برگزار 
كنند. به گزارش آسوشيتدپرس، يك گروه 
مخالف سوريه روز گذشته اعالم كرد كه روز 
چهارشنبه ارتش س��وريه حمالت هوايي 
تازه اي را در منطقه خان شيخون انجام داده 
اس��ت. پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي 
جهان نيز حمالت ش��يميايي ب��ه ادلب را 

محكوم كرد و آن را قتل عامي غيرقابل قبول 
خواند. وي افزود ما ش��اهد نمايش وحشت 
در آخرين حوادث س��وريه بوديم. ديدبان 
حقوق بشر س��وريه كه در بريتانيا مستقر 
هستند،  مي گويد: آخرين آمار تلفات حمله 
روز سه ش��نبه 72نفر كشته بوده كه در اين 
آمار 20 نفر كودك بودند. با اين وجود منابع 
داخلي شورشيان سوريه آمار تلفات را بيش 
از صد غي��ر نظامي اعالم كرده و در اين بين 
بيش از 500نفر زخمي يا س��وخته اند كه 
عمدتا كودكان بودن��د. گزارش ها حاكي از 
آن اس��ت كه عوامل استفاده شده در حمله 
روز سه شنبه خان ش��يخون گاز كلر و گاز 
س��ارين بوده كه به عنوان عامل اعصاب در 
ليست عوامل شيميايي شناخته مي شود. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت ك��ه اي��ن بزرگ ترين 
استفاده از س��الح هاي شيميايي مشكوك 
بعد از س��ال 2013 بوده است. گزارش هاي 
حقوق بش��ري حاكي از اين است گازهاي 
پراكنده شده در اين منطقه بسيار كشنده 
و بدخي��م هس��تند كه مي توانن��د منطقه 
بزرگ تري را تحت پوش��ش ق��رار دهند و 
ممكن است بس��ياري از قربانيان به دليل 
خروج از خانه تحت تاثير اين مواد شيميايي 
قرار گيرند. الزم به ذكر است پس از حمالت 
شيميايي مش��كوك در سال 2013 دولت 

يسرا بخاخ 

سوريه با امضاي كنوانسيون منع و گسترش 
س��الح هاي شيميايي، س��الح هاي خود را 
نابود كرده است و طبق گفته سازمان منع 
و اشاعه سالح هاي شيميايي سوريه تمامي 
سالح هاي اظهار شده خود را منهدم كرده 
است. گفتني است در آگوست سال 2013 
گاز سارين صدها نفر از شهروندان سوريه را 
در غوطه ش��رقي نزديكي دمشق را كشت. 
رويترز گزارش داد كه دولت اياالت متحده 
بر اين باور است كه درحمله روز سه شنبه نيز 
از گاز سارين استفاده شده است. نيكي هيلي، 
نماينده اياالت متحده در سازمان ملل نيز 
گفته اس��ت كه در حمالت روز سه ش��نبه 
بيش از 60 نفر از جمله ك��ودكان به دليل 
اس��تفراغ يا تنفس هواي آلوده خفه شدند 
و جان خود را از دس��ت دادند. هيلي مدعي 
ش��ده اس��ت كه اين اقدام به احتمال زياد 
توسط دولت س��وريه صورت گرفته است. 
شان اسپايسر، س��خنگوي كاخ سفيد نيز 
كه بيانيه رييس جمهوري اياالت متحده را 
قرائت كرد در جمع خبرنگاران گفت: جهان 
متمدن نمي تواند حمله اي را كه در آن صدها 
نفر سوخته اند ناديده بگيرد. او همچنين در 
سخنان خود نيز سياست هاي دولت اوباما را 
در قبال سوريه مورد سرزنش قرار داد و اوباما 
را به ضعف و ترديد در برابر سوريه متهم كرد. 
وي افزود كه دولت در حال ارزيابي اقداماتي 

است كه بايد عملي كند. 
زيگمار گابريل، وزير امور خارجه آلمان نيز 
در واكنش به اين اقدامات مدعي ش��د كه 
نبايد از جنايات دولت س��وريه غفلت كرد. 
مولود چاووش اوغلو،  وزير خارجه تركيه نيز 
حمله به ادلب را يك جرم غيرانساني دانست. 
پزشكان بدون مرز حاضر در محل نيز هشدار 
دادن��د كه احتمال دارد ش��اهد يك فاجعه 
انس��اني در خان شيخون باشيم، همچنين 
گفته مي شود حمالت روز سه شنبه به برخي 
مراكز پزشكي و حتي مراكز شناخته شده 
درماني صورت گرفته است. پزشكان حاضر 
در مح��ل عنوان مي كنند كه بيمارس��تان 
الرحمه در خان شيخون مورد هدف شش 
بمباران مختلف قرار دادند. با اين وجود يك 
منبع آگاه در ارتش س��وريه به خبرگزاري 
اس��پوتنيك اعالم كرده اس��ت ك��ه ارتش 
هيچ گونه سالح شيميايي ندارد و اين موضوع 
بخشي از فضاسازي رسانه اي عليه دمشق به 
شمار مي آيد. با اين حال برخي تحليلگران 
معتقدند در شرايطي كه دولت سوريه دست 
برتر را در صحنه ميداني و سياس��ي بحران 
س��وريه در اختيار دارد، دليلي نداشته كه 
دولت و ارتش سوريه دست به چنين اقدام 
وحشتناك و هولناكي بزند. با اين وجود هنوز 

نمي توان به صورت قطعي در خصوص اين 
موضوع سخن گفت. 

درخواست تيلرسون از ايران و روسيه
ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا از ايران 
و روس��يه خواس��ت كه براي جلوگيري از 
استفاده سالح هاي شيميايي توسط دولت 
سوريه اقدام كنند. تيلرسون همچنين مدعي 
شد كساني كه از دولت سوريه دفاع و حمايت 
مي كنند، از جمله روس��يه و ايران بايد هيچ 
ترديدي در خصوص اسد و اهدافش نداشته 
باش��ند. وي افزود: هركسي كه با استفاده از 
سالح هاي ش��يميايي به مردم خود حمله 
كند، نش��ان مي دهد كه بي توجهي اساسي 
براي نجات انسان دارد و بايد پاسخگو باشند. 
اين ديپلم��ات رده باالي اي��االت متحده از 
ايران و روسيه خواست تا براي يك توافقنامه 
صل��ح در منطقه اقدام كنند و در راس��تاي 
جلوگيري از حمالت ش��يميايي آينده قدم 
بردارند. تيلرسون گفت: اين نيز روشن است 
كه اين درگيري وحشتناك در حال حاضر 
در سال هفتم آن است و بايد يك آتش بس 
واقعي در منطقه رخ دهد. ما از ايران و روسيه 
مي خواهيم تا پاسخگو باشند و از اعمال نفوذ 
خود در قبال سوريه اس��تفاده كنند تا اين 
نوع از حمالت وحشتناك جلوگيري كنند. 

جلسه اي براي حمايت از سوريه
كنفرانس حمايت از س��وريه طي روزهاي 
سه ش��نبه و چهارش��نبه زير س��ايه حمله 
ش��يميايي در سوريه برگزار ش��د. پيش از 
شروع روز دوم نشس��ت كشورهاي حامي 
سوريه در بروكس��ل بلژيك، اعضاي حاضر 
در جلسه به احترام قربانيان حمله شيميايي 
خان ش��يخون از جاي خود بلند ش��دند و 
يك دقيقه سكوت كردند. پيش درآمد اين 
كنفرانس نيز سال گذشته در لندن بود كه 
طي آن بنا شد 11 ميليارد دالر براي نيازهاي 
بشردوستانه سوريه براي چهارسال آينده 
اختصاص داده شود و همچنين 40ميليارد 
دالر متعهد به پرداخت وام ش��دند. حاال اما 
مجموعه شرايط و وقايع در اين نشست زير 
سايه حمله شيميايي روز سه شنبه گم شده 
اس��ت. فدريكا موگريني، رييس سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در آغاز اين نشس��ت 
به تلفات انساني روز سه شنبه در ادلب اشاره 
كرد و  گفت: امروز روز دردناكي براي اتحاديه 
اروپا و جهان اس��ت. ما ش��اهد جان دادن 
انسان ها در پي حمالت شيميايي در سوريه 
بوديم. آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل 
نيز در ابتداي اين نشست حمله شيميايي 
در ادلب را جنايت جنگي خواند و گفت كه 
بايد هرچه زودتر تحقيقات ش��فاف در اين 

زمينه انجام شود.

ميثم سليماني 
تعويق در بررسي طرح جديد 

تحريمي ايران


