
جـهـان

 دفاع رئیس جمهوری لبنان از روابط 
با ایران در سفر به عربستان

درســفر  لبنان  رئیس جمهــوری  فارس| 
به عربســتان از روابط کشــورش با ایران دفاع 
کرد و گفــت که ایران در چارچوب سیاســت 
 دفاع از مقاومــت، از حزب اهلل حمایت می کند. 
»میشــل عــون«  رئیس جمهــوری لبنان در 
نخستین سفر خارجی خود درهفته جاری به 
عربستان رفت و دراین ســفر، درمصاحبه ای 
مطبوعاتی از روابط کشورش با ایران دفاع کرد. 
عون در گفت وگو با روزنامه ســعودی الشرق 
االوســط چاپ لندن و ریاض درپاســخ به این 
ســوال که آیا روابط با ایران مانــع لبنان برای 
ارتباط با دنیای عرب اســت، گفت: این رابطه 
مانعی درخود ندارد. میشــل عون گفت: روابط 
ما بــا ایران عادی اســت و ایــن روابط چیزی 
درخود ندارد که مانــع روابط طبیعی با جهان 
عرب بشود. رئیس جمهوری لبنان توضیح داد: 
نکته ای را نباید نادیده گرفت و آن کمک ایران 
به حزب اهلل در چارچوب سیاســت حمایت از 
مقاومت است. این کمک به چیزی تبدیل شده 
که جنگ با تروریسم درسوریه نامیده می شود 
و شــاید این مســأله تا زمانی ادامه یابد که ما 

پایان آن را نمی دانیم. 

 رئیس شورای سیاسی حزب اهلل لبنان 
درنشستی خبری در تهران:

حضورمان در سوریه تا شکست 
تروریست ها ادامه خواهد داشت

فارس| رئیس شــورای سیاســی حزب اهلل 
لبنان بــا بیان این که حضورمان در ســوریه تا 
شکســت گروه های تروریســتی ادامه خواهد 
داشت، گفت که حزب اهلل مخالف تجهیز ارتش 
لبنان نیست.  ســیدابراهیم امین السید رئیس 
شــورای سیاســی حزب اهلل لبنان بعدازظهر 
دیروز درنشستی خبری درمحل دفتر حزب اهلل 
درتهران بــا بیان این که حــزب اهلل لبنان یک 
جنبش سیاسی اســت که درتمام زمینه های 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگــی فعالیت دارد و 
اهداف ما کامال روشن اســت، افزود: حزب اهلل 
درمقطعی در لبنان شــروع به فعالیت کرد که 
لبنان تحت اشــغال رژیم صهیونیستی بود و 
اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی بخشی 
از برنامه آمریکا برای سلطه برمنطقه بود. رئیس 
شــورای سیاســی حزب اهلل لبنان ادامه داد:   
اهداف اساســی مقاومت آزادی لبنان از سلطه 
رژیم صهیونیســتی و ایجاد لبنانی مستقل و 
آزاد است. امین الســید اضافه کرد: هدف دوم 
ما کمک به برادران ما درفلســطین در راستای 
آزادسازی قدس اســت.  مقاومت از لحاظ ملی 
فعالیتش در راســتای آزادی لبنان و از لحاظ 

عقیدتی در راستای آزادی قدس می باشد. 

خوشرو در نشست شورای امنیت عنوان کرد:

هشدار نسبت به تیره شدن چشم انداز 
صلح  درخاورمیانه

نماینده دایم ایران در سازمان ملل اشغالگری 
رژیم صهیونیســتی و دخالــت خارجی علیه 
سوریه و یمن را مصادیق مفهوم تجاوزی خواند 
که در منشــور ملل متحد به آن اشــاره شده و 
گفت: ادامه آن چشم انداز صلح را دراین مناطق 
تیره و تار ســاخته اســت. به گزارش فارس، 
شورای امنیت سازمان ملل سه شنبه به ابتکار 
عمل سوئد که ریاست شورای امنیت را در ماه 
ژانویه 2017 برعهده دارد؛ بحث عمومی خود 
را با عنوان »پیشــگیری از مخاصمات و صلح 

پایدار« برگزار کرد. 
آنتونیــو گوترش دبیــرکل ســازمان ملل 
درنخســتین حضورش درجلســه شــورای 
امنیت به عنوان دبیرکل جدید ســازمان ملل 
متحد به بیان راهبردهــای کلی خود مبنی بر 
اولویت دادن بــه صلح و پیشــگیری از جنگ 
و مخاصمات پرداخت. این بحث با اســتقبال 
بی نظیر کشــورهای عضو روبه رو شد و بیش از 

90 کشور ازجمله ایران در آن شرکت کردند.  
غالمعلی خوشرو سفیر و نماینده دایم ایران 
نزد ســازمان ملل متحد درســخنرانی خود 
دراین نشست با اشاره به هدف نخستین ایجاد 
ســازمان ملل متحد یعنی جلوگیری از بروز 
جنگ بین کشــورها، اظهار داشــت: هرچند 
می توان گفت که سازمان ملل به خاطر کاهش 
 تعداد جنگ ها بین کشــورها، موفقیت هایی 
داشته است، اما درعین حال باید اذعان داشت 
که میزان خشونت درجهان ما نه تنها کاهش 
نیافته بلکه هم افزایش یافتــه و هم پراکنده 
شده است. اکنون مخاصمات بیشتر در داخل 
کشورها و به شکل تروریســم و افراط گرایی، 
برنامه ریــزی  خارجــی،  تروریســت های 
عملیات تروریســتی و جرایم ســازمان یافته 
بین المللی صورت می گیرد که ســازمان ملل 
برای مقابله با آن ایجاد و طراحی نشــده بود. 
خوشرو افزود: درعین حال با نگاهی عمیق تر 
می توان دریافــت که تجاوزگــری درهمان 
مفهوم کالســیک و متــداول هنوز ریشــه 
اصلــی مخاصمات اســت. اشــغالگری رژیم 
صهیونیســتی علیه ســرزمین فلسطینیان؛ 
حمله و تهاجم تجاوز آمریکا به عراق در ســال 
2003 و دخالت خارجی علیه ســوریه و یمن 
همه مصادیق همان مفهوم تجاوز اســت که 
درمنشور ملل متحد به آن اشاره شده و ادامه 
آن چشم انداز صلح را دراین مناطق تیره و تار 

ساخته است. 
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»امید و تغییر«، شعار انتخاباتی باراک اوباما و جمله 
معروفش، »بله ما می توانیم« بود. حاال این شــعار، در 
آخرین سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا جای خود را 
به جمله »بله، ما توانستیم« داد. سخنی که فریاد شادی 
و حمایت مردم را به دنبال داشــت. باراک اوباما، پسر 
یک چوپاِن کنیایی، که خــود را »کودک الغراندامی با 
اسمی بامزه« توصیف می کند، بزرگ شد و به نخستین 
رئیس جمهوری سیاهپوســت آمریکا تبدیل شد. این 
کودک الغر حاال برای خداحافظی به میان طرفدارانش 

آمده بود.
کسی که 8 سال گذشــته، قدرتمندترین فرد کشور 
دنیا بوده، در آخرین سخنرانی اش، از مردم خواسته تا 
درمورد دموکراسی، هوشــیار باشند. سخنرانی باراک 
اوباما، با دقــت و ظرافت زیادی صورت گرفت و به جای 
آن که متمرکز بر حمله به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
منتخب و پوپولیست آمریکا باشد، متمرکز بر بنیان هایی 
بود که موجب پیــروزی ترامپ شــدند. اوباما در کل 
سخنرانی 4300 کلمه ای اش، تنها یک بار نام ترامپ را 

بر زبان آورد.
باراک اوباما، بار دیگر از حقوق مهاجران و مسلمانان 
دفاع کرد و از کسانی که مسأله تغییرات آب و هوایی را 
نادیده می گیرند، انتقاد کرد. او از تهدیدی سخن گفت 
که ناشی از »ظهور تعصبی کور« است و به مردم هشدار 

داد تا حباب این گونه مسائل را از بین ببرند.
او ازهمه آمریکایی ها و ازهمه دیدگاه ها خواســت، 
مسائل را از دید یکدیگر بررسی کنند و تأکید کرد: ما باید 

به دیگران توجه و گوش کنیم.
در سخنرانی بزرگ اوباما، احساســات و شور وجود 
نداشــت، تا این که او نام میشــل اوباما، همسرش را بر 
زبان آورد و بابت این که درهمــه موارد، همواره درکنار 
او بوده، از وی تشــکر کرد و با ســروصدای مردم و بروز 

احساساتشان، اشک ریخت.
اوباما برای ســخنرانی به شــیکاگو، محل تولدش 
بازگشته بود. مکان سخنرانی او در سالنی بزرگ و تاریک 
بود و پرچم بسیار بلند آمریکا و صفحات تلویزیون، در 
آنجا قرار داشت. مردم نیز، اعم از مرد و زن، پیر و جوان 
با نژادها و مذاهب مختلف در آنجا جمع شــده بودند تا 
سخنرانی اوباما را بشنوند و درمیان سخنرانی اوباما، وی 

را با جیغ و سوت و تشویق، همراهی می کردند. 
اوباما خطاب بــه مردم حاضر گفت: »هــر روز، من 
از شما چیزهایی آموختم. شــما باعث شدید که من، 

رئیس جمهوری و مرد بهتری باشم«.
از آخرین ســخنرانی اوباما که تقریبا 250 هزار نفر از 
هوادارانش در پارک بزرگ شیکاگو در شب رأی گیری 
در ســال 2008 جمع شــده بودند، حدود 3 هزار روز 
می گــذرد. او به مردم گفت: »شــاید شــما هنوز باور 
نمی کنیــد که ما موفق شــدیم. اگر 8 ســال پیش به 
شــما می گفتم که آمریکا از رکود خارج خواهد شــد، 
صنایع خودروســازی بهبود خواهد یافت و مشــکل 
اشتغال درکشور حل وفصل خواهد گردید؛ اگر به شما 
 می گفتم که فصل جدیدی در روابط خود با کوبا ایجاد 
خواهیم کرد، برنامه تسلیحات هسته ای ایران را بدون 
شــلیک یک گلوله متوقف خواهیم کرد و عامل پشت 
پرده حمالت 11 سپتامبر را از بین خواهیم برد؛ اگر به 
شما می گفتم، خواهیم توانست امکان بیمه 20 میلیون 
آمریکایی دیگر را فراهم آوریم؛ اگر همه اینها را به شما 
می گفتم، ممکن بود بگویید که این حرف ها بلندپروازانه 
و دور از ذهن اســت، اما این کاری بود که ما توانستیم 
انجام دهیم.«؛ اوباما می خواست ادامه سخنش را بگوید 
که فردی ازمیان جمعیت فریاد زد: »4 سال دیگه! 4 سال 

دیگه!« و جمعیت نیز به دنبال او، شــروع به شعاردادن 
کردند. رئیس جمهوری، دســتش را باال برد و از مردم 
تشکر کرد و گفت: »می دانید که نمی توانم چنین کاری 

بکنم. قانون آمریکا، سلطنت نیست«.
او ادامه داد: »تا 10روز دیگر، جهان شاهد دموکراسی 
ما خواهــد بود. انتقال مســالمت آمیز قــدرت ازیک 
رئیس جمهوری به رئیس جمهوری بعدی«. اوباما ادامه 
داد: »من به دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب، 
متعهد شــدم که دولت من، روند آرام انتقال را فراهم 
خواهد کرد، همچنان که پرزیدنت بوش این کار را برای 

من کرد«.
درطول 8 ســال گذشــته، بــاراک اوبامــا همواره 
دموکراسی آمریکا را ستوده، به معایب آن اعتراف کرده 

و گفته است که آمریکا، نیازمند اتحاد کامل تری است.
او همچنین نســبت به تهدیدهایی که متوجه نظام 
دموکراتیک آمریکاســت، هشــدار داد: »تهدیدهایی 
ازجمله نابرابری اقتصادی، شکاف های نژادی و فرورفتن 
بخش های مختلف جامعه درحباب های تعصب، وجود 
دارد.« اوباما گفت: »خبر خوب این است که اقتصاد ما 
مسیری رو به رشد را طی می کند، حقوق ها، درآمدها، 
ارزش مســکن و حساب های بازنشســتگی بار دیگر 
همگی رو به افزایش هســتند و فقر رو به کاهش است. 
دموکراسی، وابسته به برابری است و بدون آن، اقتصاد 
رشد نخواهد کرد، اما این کافی نیست. هنوز، نابرابری 
وجود دارد و این مســأله، اصول دموکراتیک ما را فاسد 
می کند و این موضوع، موجب بدبینی به سیاست های 
ما می شود«. اوباما ســپس به تهدید دوم دموکراسی 
اشــاره کرد: »بعد از انتخاب مــن، هنوز صحبت هایی 
از رشــد نژادپرســتی در آمریکا وجود داشت؛ چنین 
بینشــی، گرچه به خوبی به آن توجه شد، اما هیچ گاه 
نگاه واقع بینانه ای نبوده اســت. نگاه نــژادی، موجب 
تفرقه انگیزی درجامعــه ما می شــود.« اوباما از همه 
آمریکایی ها خواست از نظام دموکراتیک این کشور دفاع 
کنند. او هشدار داد: »هروقت دموکراسی را بدیهی فرض 
می کنیم، به خطر می افتد.« اوباما گفت: »ایجاد قوانینی 
علیه نژادپرســتی به تنهایی کافی نیست. قلب ها باید 

تغییر کنند.« او ادامه داد: »این سخن به آن معناست که 
سیاهپوستان و سایر اقلیت ها و بسیاری از مردم در این 
کشــور، پناهندگان، مهاجران، مردم روستایی و حتی 

سفیدپوستان باید برای عدالت تالش کنند.«
اوباما ادامه داد: »این موضوع برای سفیدپوســتان به 
آن معناســت که باید بدانند، برده داری و تبعات آن به 
ناگاه تمام نشــد. صدای اعتراض افراد کم کم بلند و به 
موجی سیاسی مبدل شد. آنها تهدیدی نبودند؛ صرفا 
با تظاهرات های مسالمت آمیز، می خواستند که رفتاری 
با ایشان بشود که بنیانگذاران این کشور قولش را داده 

بودند«.
باراک اوباما ادامه داد: »نباید بگوییم که ملت ما از ابتدا 
هیچ اشتباهی نداشــته، اما ما نشان دادیم که ظرفیت 
تغییر را داریم و می توانیم زندگــی افراد را بهتر کنیم. 
پیشرفت ما دارای فراز و نشیب بوده است، کار دموکراسی 
همواره دشوار بوده و در مواردی خونریزی هایی به دنبال 
داشته است.« اوباما گفت: »با هر معیاری بسنجید، آمریکا 
جای بهتری شــده و در موقعیت قوی تری نســبت به 
هشت سال پیش قرار دارد.« او اضافه کرد: »در مواردی 
حس می کنیم که به ازای هر دو گامی که به سمت جلو 
حرکت می کنیم، یک گام به عقب برگشته ایم اما جهت 
حرکت آمریکا در بلندمدت همواره با حرکت به سمت 
جلو تعریف شده است. برعهده همه ماست که اطمینان 
حاصل کنیم که دولت می تواند به حل وفصل چالش های 
بســیاری که با آن مواجه هستیم، کمک کند. ما همه 
چیزهایی را که برای این چالش ها نیاز داریم، در اختیار 
داریم.« رئیس جمهــوري آمریکا گفت: »نظام جهانی 
نمی تواند صرفا بر مبنای قدرت نظامی یا مناسبات ملی 
باشد بلکه باید بر مبنای اصول حکمرانی قانون، حقوق 
بشر،  آزادی دین و عقیده و تجمع و رسانه  آزاد باشد. این 
نظام اکنون به چالش کشیده شده است که نخستین 
چالش از جانب روان پریشــان افراطی است که خود را 
از جانب اســالم معرفی می کنند. تهدیدی که هر یک 
از این افراد برای دموکراسی ما ایجاد می کنند، فراتر از 
بمبگذاری یا شلیک موشک است. آنها نمودی از واهمه از 
تغییر هستند و ترس از افرادی که با زبان دیگری سخن 

می گویند و عبادت می کنند را بازنمایی می کنند.« اوباما 
در مورد امنیت آمریکا، از شــجاعت مردان و زنان ما در 
نیروهای نظامی و افسران اطالعاتی و مجریان قانون و 
دیپلمات هایی که از ارتش حمایت می کنند، تشکر کرد 
و گفت: »به خاطر آنها، هیچ سازمان تروریستی نتوانسته 
حمله گسترده ای را در هشت سال گذشته در خاک این 
کشور برنامه ریزی و اجرا کند. با این حال اتفاقاتی که در 
بوستون، اورالندو، ســن برناردینو و فورتود روی داده، 
یادآور آن اســت که افراط گرایی تا چه اندازه می تواند 
خطرناک باشــد و از همین رو نهادهــای ضابط قانون 
موثرتر و هوشیار تر از گذشته عمل می کنند.« وی ادامه 
داد: »ائتالف بین المللی که ما علیه داعش به راه انداختیم، 
باعث شده که رهبران آنها از بین رفته و سرزمین هایی که 
پیشتر در اختیار داشتند را از دست بدهند. داعش نابود 
خواهد شد. همه افرادی که آمریکا را تهدید می کنند، 
روی آرامش را نخواهند دید. مــا باید از ارزش هایی که 
هویت ما را تشکیل می دهد، حفاظت کنیم و از همین 
روست که من در هشت سال گذشته در راستای مبارزه با 
تروریسم بر مبنای حقوقی تالش کردم. از همین روست 
که ما شکنجه را متوقف و برای بستن گوآنتانامو اقدام 
کردیم و در قوانین مربوط به استراق سمع در راستای 
حفظ حریم شخصی شــهروندان، اصالحات به عمل 
آوردیم. از همین روســت که من مخالف تبعیض علیه 
مسلمانان آمریکایی هستم که به اندازه ما میهن پرست 
هســتند. همگی باید بدون توجه به کشوری که در آن 
هستیم تالش بیشــتری به عمل آوریم و در عین حال 
همگی کار خود را با ایــن پیش فرض آغاز کنیم که هر 
یک از شهروندان آمریکا کشورمان را به همان اندازه ای 
که ما دوست داریم،  دوست دارند.« باراک اوباما درنهایت 
هشدار داد که »باید هوشیار باشیم و نترسیم. داعش بر 
آن خواهد بود که بی گناهان را به کام مرگ بکشاند اما 
آنها نمی توانند آمریکا را مغلوب سازند، مگر اینکه ما به 
قانون اساســی و اصول خود در این نبرد خیانت کنیم. 
رقیبانی نظیر روســیه و چین هرگز نمی توانند به پای 
نفوذ ما در جهان برســند مگر اینکه ما ارزش های خود 

را رها کنیم.«

اخبار    دیپلماسی

بله، ما توانستیم!
وداع عاطفی باراک اوباما در آخرین سخنرانی اش

شهروند|  نشست ششم کمیسیون مشترک برجام 
که در وین برگزار شده بود، با صدور یک بیانیه در دفاع از 

اجرای کامل برجام به کار خود پایان داد.  
در ششمین نشست کمیسیون مشــترک برجام، 
نمایندگان ایران و گروه 1+5 حضور داشتند. این نشست 
به ریاست سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، 
معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت، معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و در پی نامه ظریف به 
موگرینی درخصوص تمدید قانون آیســا در هتل پله 
کوبورگ شهر وین برگزار شد.  در پایان این نشست که 
سه ساعت و نیم به طول انجامید، بیانیه ای مطبوعاتی 

صادر شد.  
در این بیانیه آمده اســت: »کمیســیون مشترک 
مشخصا به منظور بررسی نگرانی های مطروحه از سوی 
ایران طی نامه مورخ 16 دسامبر جناب آقای ظریف، وزیر 

امور خارجه ایران خطــاب به خانم موگرینی، نماینده 
عالی اتحادیه اروپا، به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون 
مشترک، تشکیل شــد. طبق درخواست ایران، قبل از 
نشست کمیسیون مشــترک یک نشست گروه کاری 
رفع تحریم ها نیز در سطح کارشناسی تشکیل شد. کلیه 
طرف های برجام مجددا بر تعهــد قاطع خود به تداوم 
اجرای کامل و موثر برجام تصریح کردند. کمیســیون 
مشترک ضمن تأکید مجدد بر اهمیت تعهدات مرتبط با 
رفع تحریم ها وفق برجام، به ویژه در ارتباط با قانون آیسا، 
تضمین های ارایه شده توســط ایاالت متحده را مبنی 
بر این که تمدید قانون تحریم های ایران به هیچ عنوان 
تاثیری بر فرآیند رفع تحریم هایی که ایران طبق برجام از 
آنها بهره مند می شود، نداشته و به هیچ روی محدودیتی 
برای شرکت ها از حیث انجام مراودات بازرگانی با ایران 
ایجاد نخواهــد کرد، مورد توجه قرار داد. کمیســیون 

مشــترک همچنین تعهدات طرف های برجام مبنی 
بر رفع تحریم ها به صورت مستمر به ویژه طبق بند 21 

برجام را مجددا مورد تأکید قرار داد.«  
در نشســت کمیســیون مشــترک عــالوه بــر 
بررســی گــزارش ارایــه شــده توســط کارگــروه 
کارشناســی،  نمایندگان ایران ضمن ارایه شرحی از 
بدعهدی های آمریکا در یک سال اخیر، با ارایه مستندات 
حقوقی تمدید قانون آیسا را مغایر با تعهدات آمریکا در 
قالب برجام دانستند. در ادامه، هیأت آمریکایی با تأکید 
مجدد بر پایبندی کامل این کشور به برجام، ضمن اشاره 
به عدم امضای این مصوبه از ســوی رئیس جمهوری 
آمریکا به عنوان یک تصمیم مهم سیاسی و برشمردن 
یک سلســله از اقدامات حقوقی و اجرایی که از سوی 
دولت این کشــور برای بی اثر کردن قانون آیسا صورت 
گرفته است، عنوان کرد که با اقدامات انجام شده، هیچ 

تأثیر عملی بــر قانون مزبور مترتب نبــوده و لذا نفس 
تصویب این قانــون در کنگره آمریکا مشــکلی برای 

تعهدات برجامی این کشور ایجاد نمی کند.  
در ادامه نشســت، نمایندگان ســایر دولت های 
عضو کمیسیون با جدی قلمداد کردن نگرانی ایران، 
خواســتار اقدامات آمریکا در جهت بالاثر ماندن این 
قانون و شفاف ســازی کامل در این زمینه شــدند، 
به گونه ای که هیچ ابهامی نسبت به این که این قانون 
اثری بر تجارت و همکاری با ایران ندارد، باقی نماند. در 
ادامه جلسه همه کشورها بر تعهد کامل خود به برجام، 
و ضرورت پرهیز از اقداماتی که به اجرای موثر و جامع 
برجام در بخش لغو تحریم ها لطمه وارد آورد، تأکید و بر 
ضرورت بی اثر ماندن قانون آیسا و نیز سایر قوانینی که 
به موجب برجام اجرای آنها باید متوقف باشد، پافشاری 

کردند.  

در ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام تأکید شد

تعهد ایران و 1+5 بر ادامه اجرای کامل و موثر برجام

ایسنا| نخست وزیر عراق تأکید کرد که دولت وی 
به کمتر از عقب نشینی نیروهای ترکیه از پادگان 

بعشیقه، درشــمال موصل راضی نمی شود. 
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در گفت وگو 
با خبرنگاران گفت: پادگان بعشیقه براساس 
حاکمیت ملی یک پادگان عراقی است و ما 

بر ســر آن با ترکیه مذاکره نمی کنیم. 
بعشیقه جزو خاک عراق است 

و هیچ نزاعی نباید بر سر آن 
وجود داشته باشد. حضور 
نیروهای ترکیه در پادگان 

بعشیقه  جایز نیست.
العبــــادی گفــت: 
وعــده  ترکیه ای هــا 

 دادند که نیروهایشــان را از پادگان بعشیقه خارج 
خواهنــد کرد. مــا امیدواریم که ایــن تصمیم را 
بگیرنــد، چراکه ترکیــه خود نیز امــروز از 
اقدامات تروریستی رنج می برد. ما به کمتر 
از عقب نشــینی نیروهای ترکیه از پادگان 
بعشیقه راضی نمی شویم. نخست وزیر عراق 
گفت: عراق خواهان تقویت روابط 
با کشــورهای همسایه است، 
اما ما به بنعالــی ییلدیریم، 
گفتیم  ترکیه  نخست وزیر 
کــه روابط بغــداد و آنکارا 
عقب نشــینی  بــدون 
نیروهای ترکیه نمی تواند 

یک گام به جلو بردارد.

بعشـیقه  درمنطقه اقلیم کردستان قرار دارد و 
آنکارا می گوید: حضــورش در این پادگان نظامی 
با اجازه اقلیم و بــرای کمک به نظامیان عراق بوده 
اســت. وزیر دفاع ترکیه گفته اســت: مســأله 
حضور نیروهایمان درعراق را پس از پاکســازی 
کامل داعش از این کشور به صورت »دوستانه« 
 حل خواهیم کــرد. عراق در این بــاره تردیدی 
نداشته باشد. فیکری ایشیک، وزیر دفاع ترکیه 
گفت: حضور نیروهای ترکیــه درپایگاه نظامی 
بعشیقه یک »ضرورت« اســت. این اقدام برای 
پاکسازی منطقه از داعش و تبدیل موصل به یک 
کشور ایمن انجام گرفته اســت. در واقع امنیت 
عراق برای امنیت ترکیه بســیار مهم است. وی 
ادامه داد: درباره حضور نیروهای ترکیه درپایگاه 

بعشیقه بعد از پاکسازی این منطقه به طور کامل 
از داعش این مســأله را به صورت صلح آمیز حل 

خواهیم کرد.
ایشــیک افزود: چند روز گذشــته به همراه 
نخست وزیر کشورمان سفری به عراق داشتیم. 
دراین سفر یکی از محورهای مطرح شده پادگان 
نظامی بعشــیقه بــود. ترکیه بــه یکپارچگی و 
تمامیت ارضی عراق احترام می گذارد. دراین باره 
اختالف نظری میان دوکشور وجود ندارد. حضور 
نیروهــای ترکیه درپایگاه بعشــیقه در نزدیکی 
موصل همان گونه که نخســت وزیر کشــورمان 
اعالم کرد، یک الزام است. در واقع این اقدام برای 
پاکسازی منطقه از داعش و جلوگیری از ظهور و 

اسکان دیگر گروه های تروریستی است.

نخست وزیر عراق:   
جز به عقب نشینی نیروهای ترکیه از بعشیقه راضی نمی شویم 

اخبار  جهان

کری: خلع دمشق از سالح  شیمیایی 
داعش را تضعیف کرد

ایســنا| وزیر امور خارجه آمریکا گفت: نبردی 
که کشــورش و هم پیمانان آن علیــه افراط گرایان 
خشونت طلب در سراسر دنیا انجام می دهند، برای 
چندین نســل ادامه خواهد داشــت. جان کری در 
سخنرانی خود اظهار کرد: قرن 20 با مناقشات میان 
کشورها که به کشته  شدن میلیون ها تن می انجامید، 
تعریف شده بود اما اکنون جهان با گونه جدیدی از 
تهدیدها مواجه است. کری تصریح کرد: خلع نظام 
سوریه از توانمندی هایش در تولید سالح  شیمیایی 
بهترین تصمیم برای ممانعت از افتادن این سالح ها 
به دست داعش بود. وی خاطرنشان کرد: اوباما از خط 
قرمز کوتاه نیامد اما به موافقت فوری کنگره نیز در این 
زمینه دست نیافت. کری افزود: در آن زمان تماس 
تلفنی با سرگئی الوروف ) همتای روس خود( داشت 
و هر دو بر تالش در جهت خلع سالح شیمیایی در 
سوریه با همکاری خود نظام و شورای امنیت توافق 

کردند.

مقامات اطالعاتی آمریکا:   

روس ها اطالعات شخصی 
»شرم آوری« از ترامپ دارند

طبق گزارش رســانه های آمریکایی، روســای 
ســرویس های جاسوســی آمریکا به دونالد ترامپ 
اطالع دادند که عوامل روس اطالعات مالی و شخصی 
»به شدت شــرم آوری« را از او در اختیار دارند. طبق 
گزارش سی ان ان و نیویورک تایمز به نقل از چندین 
مقام آمریکایی مطلع، روسای اطالعاتی هفته گذشته 
گزارشــی به ترامپ و باراک اوباما، رئیس جمهوری 
آمریکا ارایه دادند و در آن خالصه ای از این رسوایی 
بالقوه مطرح شــد. ســی ان ان هیچ جزییاتی از این 
اتهام ها مطرح نکرد اما پایــگاه آمریکایی »بازفید« 
بدون ذکر توضیحاتی درباره محتویات، یک ســند 
35 صفحه ای منتشر کرد که اتهامات مذکور بر پایه 
آن است و چندین ماه اســت که این گزارش ها در 
واشنگتن مطرح است. در این اسناد از چندین تصویر 
ویدیویی جنسی سخن به میان آمده است که در آن 
روســپی ها حضور دارند و در زمان سفر  سال 2013 
ترامپ به یک هتل لوکس در مسکو فیلمبرداری شده 
اســت و ظاهرا هدف این بوده که با آن اخاذی انجام 
شــود. ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در 
واکنش به انتشــار این اخبار در توییتر نوشت: آنچه 
رسانه های آمریکایی درباره اطالع روسیه از جزییات 
حساس زندگی من منتشر کرده اند، صحت ندارد و 

یک »بازی سیاسی و مغرضانه تمام عیار« است.

 5 دیپلمات اماراتی 
در انفجار قندهار کشته شدند

ایسنا| وزارت خارجه امارات از زخمی شدن سفیر 
این کشور در افغانستان و کشته شدن پنج دیپلمات 
دیگر این کشور در جریان دو انفجار در قندهار خبر 
داد. در این حمله که روز سه شنبه در والیت قندهار 
افغانســتان صورت گرفت »جمعه محمد عبداهلل 
الکعبی«، سفیر امارات در افغانستان زخمی و چند تن 
از دیپلمات های همراهش نیز کشته و زخمی شدند. 
منابع خبری امارات متحده عربی به نقل از دولت این 
کشور تأیید کرده اند که پنج دیپلمات این کشور در 
انفجارهای شامگاه سه شــنبه در والیت قندهار در 
غرب افغانستان کشته شده اند. همچنین سخنگوی 
والی قندهار اعالم کرده که بر اثر انفجار در مهمانخانه 
والی قندهار »عبدالعلی شمسی«، معاون والی قندهار 
که به شدت زخمی شــده بود جان داده است. گروه 
طالبان مسئولیت این حمله را نپذیرفته و گفته که 
این انفجار نیز به دلیــل اختالف های داخلی میان 

مقام های دولت افغانستان است.

انتقاد شدید اوباما از سیاست 
شهرک سازی نتانیاهو

ایســنا| رئیس جمهوری آمریکا سیاســت 
شهرک سازی های رژیم صهیونیستی را محکوم و 
تأکید کرد که این سیاست ها مانع تشکیل کشور 
مستقل فلسطین می شود. باراک اوباما در مصاحبه 
با شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی از سیاست 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر این رژیم در قبال 
شهرک سازی در اراضی فلسطینیان به شدت انتقاد 
کرد. وی گفت: نتانیاهو می گوید به راهکار تشکیل 
دو کشــور ایمان دارد اما با این حال اقداماتش این 
را نشــان نمی دهد. من و جان کری، )وزیر خارجه 
آمریکا( بارها و بارها طی ســال های گذشــته از 
نتانیاهو خواستیم شهرک سازی را متوقف کند اما 
او درخواســت های ما را نادیده گرفت. اوباما گفت:   
واقعیت ها و شــرایط در حال حاضر نشان می دهد 
که تأسیس کشور مستقل فلسطین تقریبا محال 
است. نتانیاهو که از سیاســت های اوباما در دوره 
اخیر ناراضی بوده و اکنون امیدوار است که دونالد 
ترامپ، حمایت بیشتری از رژیم صهیونیستی کند. 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی بار دیگر مدعی 
شده که دولت اوباما قطعنامه 2334 شورای امنیت 
درباره شهرک ســازی ها را تصویب کرد. بنیامین 
نتانیاهو گفت: اســراییل اطالعات موثقی دارد که 
نشان می دهد دولت باراک اوباما )رئیس جمهوری 
آمریکا( در تهیه قطعنامه ضداســراییلی شورای 
امنیت شرکت و بر قبول آن پافشاری کرد. نتانیاهو 
گفت: این اقدام دولت اوباما نقطه عطف »منفی« در 
سیاست دولت های آمریکا و حزب های دموکرات و 
جمهوری طی چند  سال بوده است. شورای امنیت 
23 دسامبر قطعنامه ای را علیه شهرک سازی های 
اسراییل تصویب کرد. آمریکا به این قطعنامه رأی 
ممتنــع داد و از حق وتو برای تصویب نشــدن آن 

استفاده  نکرد.
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