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اخبار دیپلماسی
سفیر جدید ایران در عراق وارد
بغداد شد
ســفیر جدید ایران درعراق روز گذشته عازم
بغداد شد .به گزارش ایسنا ،ایرج مسجدی سفیر
جدید ایران درعراق روز گذشته عازم بغداد شد تا
فعالیتهای خود را دراین سفارتخانه حساس و
استراتژیکجمهوریاسالمیایرانآغازکند.
مسجدی طی روزهای آتی اســتوارنامه خود
را به مقامات عالیرتبه عراقی تحویل خواهد داد.
این مشاور فرمانده ســپاه قدس و از فرماندهان
باســابقه جنگ تحمیلی چندی پیش با تأیید
ریاستجمهوری برای فعالیت در سفارت ایران
درعراقبهمقاماتعراقیمعرفیشد.
وی کــه متولد آبــادان اســت ،دارای بیش از
۳۵سال سابقه حضور در سپاه پاسداران انقالب
اسالمی است و آشنایی عمیقی با فضای سیاسی،
امنیتی و قومیتی عراق دارد و درفضای سیاسی و
اجتماعیعراقازمقبولیتقابلتوجهیبرخوردار
است .سفیرپیشین ایران درعراق ،حسن داناییفر
بود که در روزهای پایانی ســال  9۵با اتمام زمان
مأموریتش به تهران بازگشت .وی حدود6،۵سال
دراین جایگاه حضور داشــت .داناییفر با توجه
به ســوابقش در کمیته اقتصادی ایــران و عراق
درمدت حضورش درعراق اقدامات و فعالیتهای
اقتصادیزیادیرابهانجامرساندهاست.

بررسی برجام به رهبری شورای
امنیت ملی آمریکا به دستور ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا دستور داده است تا یک
بررسی میان سازمان تحت رهبری شورای امنیت
ملی برای بازبینی برنامه جامع اقدام مشترک و تأثیر
رفع تحریمهای ایران بر منافع امنیتی آمریکا انجام
شود.
به گزارش ایسنا ،رکس تیلرسون وزیر امورخارجه
آمریکا روز سهشنبه  18آوریل درنامهای خطاب به
پلرایانرئیسمجلسنمایندگانآمریکاتأکیدکرد
که ایران به تعهدات خود طبــق برنامه جامع اقدام
مشترک(برجام)عملکردهاست.
تیلرســون دراین نامه که روی وبسایت وزارت
امورخارجه آمریکا قرار گرفته ،آورده است :این نامه
تصدیق میکند که شــروط بند  1۳۵قانون انرژی
اتمی مصوبه  19۵4مطابق با اصالحیه آن ،شــامل
اصالحیه قانون ،بازبینی توافق هســتهای با ایران،
مصوبه  201۵که در  22می  201۵به اجرا رســید،
از 18آوریل 2018کماکان اجرا میشود.
وزیر امورخارجه آمریکا درادامه نامه خود با ادعای
اینکه ایران هنوز یکی از حامیان تروریســم است،
نوشت :رئیسجمهوری دونالد ترامپ دستور انجام
یک بازبینی میان ســازمانی تحت رهبری شورای
امنیت ملی برای بررسی برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) را داده است که ارزیابی خواهدکرد .آیا تعلیق
تحریمهای ایران ذیل برجام برای منافع امنیت ملی
آمریکاضروریاستیانه.زمانیکهاینبازبینیمیان
سازمانی به اتمام برسد ،دولت خواهان همکاری با
کنگرهدربارهاینمسألهاست.

دیدار ظریف با رئیسجمهوری
قرقیزستان در بیشکک
محمدجــواد ظریــف در ادامه ســفر خــود به
قرقیزستان با رئیسجمهوری این کشور آسیا میانه
دیــدار کرد .محمدجواد ظریــف و «الماس بیک
آتامبایف» درخصوص روابط دوجانبه و سایر مسائل
موردعالقهطرفینگفتوگووتبادلنظرکردند.
وی عصر روز گذشته در ایستگاه آخر سفر خود به
آسیای میانه وارد بیشکک شد و درهمایش مشترک
تجار ایرانی و قرقیزستانی شرکت کرد و بعد از آن با
همتای قرقیزی خود رایزنی کرد .ســفر منطقهای
وزیر امورخارجه به آســیای میانه از بعدازظهر روز
یکشنبه آغاز شد .او ابتدا به ترکمنستان رفت و بعد
از دیدار با تعدادی از مقامات عالیرتبه ترکمنستانی
عصر روز دوشــنبه عشــقآباد را به مقصد تفلیس
ترک کرد .وی روز سهشــنبه بعد از دیدار با تعدادی
از مقامــات عالیرتبه گرجســتانی ،از تفلیس وارد
بیشکک شد.
وزیر خارجه کویت اعالم کرد:

نشست مشورتی شورای همکاری
خلیجفارس فرصت مناسبی برای
بررسی رابطه با ایران
وزیر خارجه کویت گفت :ما و کشــورهای عضو
شورای همکاری خلیجفارس ،ایران را کشوری مهم
درمنطقهمیدانیم.شیخصباحالخالدالحمدالصباح،
وزیرخارجه کویت دریک کنفرانس خبری مشترک
با زیگمار گابریل ،وزیرخارجه آلمان گفت :کویت و
کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس ایران
را کشــوری مهم درمنطقه میداننــد.وی در ادامه
گفت :روابط طبیعی ایران و کشورهای عضو شورای
همکاریخلیجفارسبهسودتمامکشورهایمنطقه
استوکویتباحمایتشورایهمکاریخلیجفارس
اقداماتی را فراهم کرده اســت تا زمینههای اجرای
گفتوگو با ایران انجام شود .وی درپایان تأکید کرد:
نشست مشورتی شورای همکاری خلیجفارس که
در اواسط ماه آینده برگزار میشود ،فرصت مناسبی
برای بررسی این موضوع است .ازسویی دیگر زیگمار
گابریل ،وزیرخارجه آلمان درباره توافق هســتهای
ایرانگفت:اینتوافقبایدتداومیابدوازآنمحافظت
شــود.وی درباره ســوریه گفت :بحران سوریه باید
ازطریقمذاکراتوبهصورتمسالمتآمیزحلشود،
بنابراین تمام طرفها یعنی آمریکا ،روسیه ،ایران،
عربستان و کشورهای همسایه باید دراین مذاکرات
شرکتکنند.
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روز گذشته از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد

گزارش حقوق بشری واشنگتن علیه تلآویو
دولت آمریکا روز گذشته گزارشی از نقض حقوق بشر
در اراضی اشغالی توسط رژیم صهیونیستی منتشر کرد.
دفتر امور دموکراتیک و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا
گزارش خود در مورد وضع حقوق بشر در اراضی اشغالی
فلسطین در ســال  2016را صادر کرد .در این گزارش به
نقض حقوق ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و
تشکیالتخودگردانپرداختهشدهاست.
این گزارش 122صفحهای که برخی رسانهها به انتشار
خالصه آن اقدام کردهاند ،تأکید میکند که تشــکیالت
خودگردان هیچ سلطهای بر فلسطینیان در قدس شرقی
ندارد ،به این دلیل که رژیم صهیونیستی قوانین خود را
در این منطقه اعمال کرده و هرگونــه فعالیت و حضور
تشــکیالت خودگردان در هر نقطهای از قدس را ممنوع
کردهاست.
گزارش مذکور به شــیوههای مختلــف نقض حقوق
فلسطینیان اعم از بکارگیری زور مفرط در شیوه تعامل و
برخوردباآنان،بازداشتگستردهوخودسرانهآنانوبهتبع
آن شکنجه و آزار و اذیت فلسطینیان در زندانها ،تخریب
خانههای فلســطینیان و آواره و بیسرپناهشدن شمار
زیادی از فلســطینیان در نتیجه آن اشاره و تأکید کرده
است که با وجود این فلســطینیان قدرت چندانی برای
بازخواست و محاکمه سران رژیم صهیونیستی در محافل
بینالمللیبهخاطرارتکاباینتجاوزاتندارند.
بر اســاس گزارش وزارت خارجه آمریــکا ،نظامیان
رژیم صهیونیستی  91فلســطینی را در سال گذشته به
شهادت رسانده اســت .رژیم صهیونیستی مدعی است
که برخی از این فلســطینیان قصد اجرای عملیاتهای
مقاومتی را داشــتهاند اما گزارشهای زیادی وجود دارد
که ثابت میکند رژیم صهیونیستی اقدام به نقض حقوق
فلسطینیان کرده و بارها آنها را به شیوههایی غیرقانونی و
بدونهیچدلیلیبهقتلرساندهاست.
عالوهبراین،برخیگزارشهانیزازبدرفتاریزندانبانان
اســراییلی با اسرای فلســطینی بویژه حین بازداشت و
بازجویی ،نامناســب بودن مکان بازداشت فلسطینیان،
بکارگیری تدابیر شــدید امنیتی علیه آنــان ،مصادره و
تخریب امالک و منــازل فلســطینیان ،محدودکردن
آزادی آنان در تمامی زمینهها اعم از آزادی بیان ،تشکیل
انجمنها و عضویت در آنها و اعمال محدویت شــدید بر
ترددفلسطینیانوسفرآنهابهخارجحکایتدارد.
یکی دیگر از مشــکالت موجود خشــونت گسترده
شهرکنشینان صهیونیســت علیه فلسطینیان است
و بســیار بهندرت اتفاق میافتد که رژیم صهیونیستی
شهرکنشــینان را بــه خاطــر ارتــکاب جنایت علیه
فلسطینیانبازخواستومحاکمهکند.
در این گزارش آمده اســت که حمــالت و تجاوزات
شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در قدس

اشــغالی به امری مرســوم و روزمره تبدیل شده است
و معموال این حمــالت منجر به تحقیــق و بازجویی از
شهرکنشینان نخواهد شــد .این گزارش در مورد نوار
غزه نیز تأکید میکند که رژیم صهیونیستی و دولت مصر
محدودیتهای بسیار شــدیدی را علیه این منطقه در
پیش گرفته و اجازه تردد فلسطینیان از جمله بیماران،
دانشجویان ،بازرگانان و شخصیتهای علمی را به خارج
ازغزهنمیدهند.
مهمترین مشکالت و معضالت حقوق بشر در اراضی
اشغالی فلسطین بر اساس گزارش مذکور حمالت علیه
غیرنظامیانبهبهانههایسیاسییادینیوتبعیضنژادی
علیهعربهایساکنفلسطیناشغالیکهبیشترآنهاخود
را فلسطینی و ساکنان اصلی این سرزمین میدانند ،ذکر
شده اســت و آنها خواســتار برخورداری از حقوق برابر و
مساویهستند.
گزارش مذکــور همچنین بــه بررســی روایتها و
گزارشهای صادرشــده در مورد شکنجه فلسطینیان،
محاصره جائرانه غزه ،بازداشــت فلسطینیان و تخریب
خانههای آنان پرداخته اســت ،ازجمله گزارش کمیته
مبارزه با شکنجه که آورده است بهرغم ارایه بیش از 800
موردشکواییهازسویاسرایفلسطینیپیرامونشکنجه
در زندانهای رژیم صهیونیستی از سال  2011و اعتراف
دولت رژیم صهیونیستی به 1۵درصد از این شکنجهها،
هرگز دولت صهیونیستی اتهامی را در این زمینه به هیچ
یک از بازپرسان اسراییلی وارد نکرده است و تاکنون هیچ

بازپرس یا مسئول ســازمان زندانهای صهیونیستی به
شکنجه و آزار و اذیت اسرای فلسطینی متهم نشده است.
کمیته مبارزه با شــکنجه اعالم کرد که تا  1۳سپتامبر
گذشته 41 ،مورد شکواییه جدید که بر شکنجه اسرای
فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی تأکید دارد،
ارایهشدهاست.
در بخش دیگــری از این گزارش ،به تجــاوزات رژیم
صهیونیستی علیه ســاکنان النقب و اجرای  982مورد
تخریــب منازل فلســطینیان در این منطقه در ســال
 201۵اشاره شده اســت .این در حالی است که در سال
 2014نیــز  10۷۳مورد تخریب منازل فلســطینیان
گزارش شــده اســت .در این گزارش همچنین از عدم
برخورداری فلســطینیان از آزادی دینی و دسترسی به
اماکن عبــادی و دینی خود ،عدم حمایــت از آوارگان و
ممنوعبودنمشارکتآزادانهآناندرفعالیتهایسیاسی
وممنوعبودنبرگزاریانتخاباتدراینمناطقانتقادشده
است.
وزارت امور خارجه آمریکا در این گزارش به فساد و عدم
شفافسازی دولت رژیم صهیونیستی ،تبعیض ،تجاوزات
و دیگر پدیدههای منفی موجود در جامعه ازجمله تجاوز
و خشونتهای خانوادگی اشــاره کرده است .همچنین
مســائل دیگری ازجمله آموزش ،تبعیض در مشــاغل،
دادگاهها ،بازداشت موقت و اقدامات و تعامل غیرانسانی
در حق بازداشتشدگان سیاسی نیز در این گزارش مورد
تأکید قرار گرفته است .روابط آمریکا و اسراییل در بازهای

از زمان در دولت باراک اوباما به دلیل تخطی اســراییل از
قطعنامه شورای امنیت ســازمان ملل در خصوص منع
شهرکسازیهادراراضی،تیرهشد.دراینقطعنامهدولت
آمریکا که همواره از موضع حمایت از اسراییل در سازمان
ملل عمل میکرد ،این قطعنامه را وتو نکرد و همین اقدام
موجبات اعتراض شدید تلآویو را فراهم آورد .دولت وقت
آمریکا اما بر موضع خود پافشــاری و اعالم کرد که اقدام
اسراییلدرشهرکسازیهامذاکراتصلحخاورمیانهرابه
خطر انداخته است و الزم است اسراییل در اسرع وقت در
ایناقدامخودتجدیدنظرکند.
بهرغم حمایتهای گســترده دولت آمریــکا از رژیم
صهیونیســتی ،دو طرف همچنان در برخی از مسائل با
هم اختالف نظر دارند .یکی از مسائل مورد اختالف میان
تلآویو و واشــنگتن ،بحث مربوط به مذاکرات هستهای
غرب با ایران بود .بنیامین نتانیاهــو تمامی تالش خود
را به کار بســت تا مانع از امضای این توافق شود .او حتی
در سفری خودخواسته به آمریکا رفته و در کنگره آمریکا
علیه باراک اوباما ،رئیسجمهوری وقت آمریکا سخنرانی
کرد اما درنهایت با تمامی این تالشها موفق نشد مانع از
امضا و اجرای توافق هســتهای شود .دولت دونالد ترامپ
درخصــوص اقدامات اســراییل در امر شهرکســازی
موضعی مشابه با دولت اوباما اتخاذ کرده است و از اسراییل
خواســته اســت تا شهرکســازی برای یهودیان را در
اراضی اشغالی متوقف کرده و به قطعنامه شورای امنیت
پایبندباشد.

نسخه  ۴مرحلهای آمریکا برای سوریه و اسد

دولتآمریکادرادامهمداخلههایخوددرسوریهیکسناریویچهارمرحلهای
برای ســوریه تدوین کرده که امیدوار است روسیه را هم با خود همراه سازد .به
گزارش ایسنا ،خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی مسئول
که خواست نامش فاش نشــود ،گزارش داد؛ مرحله اول شامل نابودی داعش
میشود ،یعنی اعزام نیروهای آمریکا به سوریه تنها برای نابودی داعش است؛
چراکه بنا به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه ،واشنگتن تأکید کرده که
قصد ندارد برای براندازی بشــار اسد ،رئیسجمهوری ســوریه نیرو به سوریه
اعزامکند.
مرحله دوم بر لزوم برقراری ثبات درســوریه تمرکــز دارد که درجریان آن
واشنگتن قصد دارد توافقنامههای آتشبس را بین دولت و گروههای شورشی
ومخالفامضاکند.همچنینصحبتهاییازایجاد«مناطقامنموقت»مطرح
است که باید مقامات نظام سوریه در ایجاد این مناطق مشارکت کنند .دراین
حالت ممکن است جنگندههای آمریکا و همپیمانانش بر فراز این مناطق بدون

خطر برخورد با نیروی هوایی ســوریه پرواز کنند .آمریکا تمایل دارد مقامات
محلیرویکاربیایند؛درمناطقسنینشیناوضاعازسویشخصیتهایسنی
و درمناطق کردنشین اوضاع توســط کردها اداره شود .دراین دوره باید کشور
سوریهنیزبهواسطهیکدولتموقتادارهشود.
درمرحله سوم که شامل دوره انتقالی یا گذار است ،بشار اسد باید طبق طرح
آمریکا داوطلبانه از قدرت کنارهگیری کند .درصورت مخالفت با این مسأله و
امتناع از رفتنش باید ازمشــارکت در انتخابات او را منع کرد یا ازطریق تهدید
او به تحت پیگرد قراردادنش به اتهام ارتکاب جرایم جنگی او را کنار گذاشــت.
واشنگتن معتقد است؛ اســد احتماال با ترک قدرت و خروج از کشور به مقصد
روسیه یا ایران درصورت تضمین تحت پیگرد قرارنگرفتنش موافقت کند ،اما
کاخ ســفید بعید نمیداند بشار اسد ساقط شــود یا حتی ازسوی دشمنانش
کشته شود! آسوشیتدپرس گزارش داد ،رکس تیلرسون ،وزیرخارجه آمریکا
درجریان سفرش به مسکو به همتای روس خود تأکید کرد که کشورش رفتن

انتقاد الوروف از تصمیم سازمان منع سالحهای شیمیایی در سوریه
وزیر امورخارجه روســیه گفت :اینکه ریاســت
دو هیأت حقیقتیاب ســازمان منع گســترش
سالحهای شیمیایی درخصوص حمله شیمیایی
ادعا شــده در اســتان ادلب ســوریه در دســت
انگلیسیها باشد ،یک «همزمانی عجیب» است
کهمغایرباقوانینیکسازمانبینالمللیمحسوب
میشود .به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه اینترنتی
راشــاتودی ،ســرگئی الوروف ،وزیر امورخارجه
روســیه در کنفرانس خبری مشترکی با همتای
ســنگالیاش گفت« :باید اشــاره کنــم که یک
همزمانی بســیار عجیب رخ داده است ،بهطوری
که درحــال حاضر ریاســت هر دو گــروه هیأت
حقیقتیاب سازمان منع گســترش سالحهای
شیمیایی درخصوص استفاده بالقوه از تسلیحات
شیمیایی درســوریه به دست انگلیسیها سپرده
شده است ».وی افزود« :این مسأله مغایر با اصول
یک سازمان بینالمللی است؛ ساختاری که باید
حداکثرتعادلرارعایتکند».
این جلسه پرسش
و پاســخ پیــش
از دور جدیــد
مذاکرات صلح
ســوریه در
«آســتانه» که
بــرای اوایل می

ســالجاری میالدی برنامهریزی شــده ،صورت
گرفت.
سازمان منع گسترش سالحهای شیمیایی یک
سازمان بینالمللی اســت که باید مطمئن شود
کشــورها به کنوانسیون تســلیحات شیمیایی
پایبندند .اســتفاده از چنین ســالحهایی را منع
میکنند و نابودی آنهــا را الزم میدانند .الوروف
با اشــاره به مصاحبه اخیر بوریس جانسون ،وزیر
امورخارجه انگلیس گفت« :اتباع انگلیســی که
ریاست این دو هیأت حقیقتیاب را برعهده دارند،
تاکنونهیچچیزیبههیچکسینگفتهاند درحالی
که دانشمندان انگلیســی نمونههای گرفتهشده
از صحنه وقوع ایــن رویداد را تجزیــه و تحلیل
کردهاند ».الوروف گفت« :جانســون درمصاحبه
خود اعالم کرده بود که دانشــمندان انگلیســی
نمونههای گرفتهشده ازمحل این حمله را تجزیه
و تحلیل کردند و نتیجه آن درخصوص اســتفاده
از گاز سارین یا مشابه آن دراین حمله مثبت بوده
است ».وزیر امورخارجه روسیه بار دیگر خواستار
یک تحقیقات بیطرف ،بدون تعصب و شــفاف
درسوریهشدکهبایدازطرفسازمانمنعگسترش
سالحهای شیمیایی با کمک کارشناسان مستقل
صورتگیرد.
وی افزود« :یک گروه کارشناسی بینالمللی باید
به محل وقــوع این رویــداد و همچنین فرودگاه
الشعیرات که ادعا میشود جنگندههای سوریه با
سالحهای شیمیایی از آنجا به پرواز درآمده،
اعزام شوند .ما این روند را که در آن اسناد
و مدارک از راه دور جمعآوری میشوند
و هیچ هیأت ناظری درمحل وجود
ندارد،قبولنداریم».

داوطلبانه اسد را ترجیح میدهد .اما مرحله چهارم مربوط به اوضاع سوریه بعد
از پایان دوره انتقالی است .در اینجا صحبت از حضور نظامی روسیه در داخل
سوریه مطرح اســت .آمریکا بهرغم اختالف با روسیه به همکاری با آن معتقد
است؛ به منظور توقف جنگ درســوریه این همکاری مهم است و دلیل آن نیز
تأثیر زیاد روسیه در سوریه است .برای ترغیب روسیه به همکاری در اجرای این
طرح آمریکایی واشنگتن به مسکو پیشنهاد باقیماندن دو پایگاه روسی یعنی
پایگاه دریایی در طرطوس و پایگاه هوایی در حمیمیم ســوریه را میدهد ،اما
نکته قابل توجه این است که چطور ممکن است چنین تضمینهایی را بهرغم
پیچیدگی مســأله و عدم اطالع از قدرتهایی که در آینده درسوریه روی کار
خواهندبود،داد.
دیمیتریپسکوف،سخنگویکرملینپیشتردربارهمطرحشدنطرحمذکور
درجریانسفرتیلرسونبهمسکوودادنآنبهوالدیمیرپوتین،رئیسجمهوری
روسیهصحبتکردهبود.

اردوغان :دیکتاتور نخواهم شد
رئیسجمهوری ترکیه تأکید کرد ،برنامههای وی
برای تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی ،به معنای
دیکتاتوری نیســت .به گزارش ایسنا ،رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهــوری ترکیه در یک مصاحبه
تفصیلی با شبکه خبری ســیانان پس از پیروزی
موافقان اصالحات قانون اساســی در رفراندوم اخیر
گفت :این اصالحات به خاطر من نبوده اســت .من
روزی خواهم مرد ،اما قوانین اساســی باقی خواهند
ماند.
وی ادامه داد« :هرجــا که دیکتاتوری وجود دارد،
شما دیگر سیستم ریاســتجمهوری ندارید ،ما در
اینجاصندوقهایرأیداشتیم،دموکراسیماقدرت
خود را از مردم میگیــرد .ما این رویکرد را اراده ملی
میگوییم».اردوغان با اشاره به وجود اختالف جزیی
میان آرای آری و آرای خیر ،گفت« :برنده رفراندوم به
معنای واقعی برنده است .در فوتبال مهم نیست شما
یک بر صفر یا پنج بر صفر برنده باشید .هدف نهایی
دریک بازی پیــروزی در آن اســت ».وی دربخش
دیگــری از اظهاراتش اعالم کــرد« :اروپا در اجرای

وعدههایخودناکامماندهاست.اتحادیهاروپا۵4سال
است ما را پشت درهای خود نگه داشته است .از نظر
روابطسیاسیچنینرویکردیغیرقابلتحملاست.
ما تمام تالش خود را کردیم که تمام شرایط اتحادیه
اروپا را قبول کنیم اما اتحادیه اروپا وعدههای خود را
عملی نکرد .اروپا باید به تعهداتش پایبند باشد .اگر
آنها وعدههای خود را عملی کنند ،ما نیز پشت میز
مذاکره مینشینیم و در آن زمان خواهیم دید که چه
گامهاییبایدبرداشتهشود».رئیسجمهوریترکیه
دربخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به گفتوگوی
تلفنی با دونالد ترامپ ،رئیسجمهــوری آمریکا و
تبریک وی به دلیل پیروزی موافقان اصالحات قانون
اساسیدرترکیهگفت«:منترجیحمیدهمکهدیدار
دوجانبه و مستقیمی با ترامپ داشته باشم .روابط ما
رو به جلو است ».وی درباره همکاری آمریکا و ترکیه
گفت« :رویکرد دونالد ترامپ درباره مسائل منطقه ما
راخشنودکردهاست.آمریکاوترکیهمیتوانندمتحد
یکدیگرباشندومشکالتمهممنطقهراحلکنند.ما
دراینبارهمشکلینداریم».
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اخبار جهان
براساس جدیدترین نظرسنجی؛

لوپن و ماکرون در انتخابات فرانسه
پیشتاز هستند
ایسنا| جدیدترین نظرســنجی انجام شده
درباره انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه نشان
داده که امانوئل ماکرون و مارین لوپن همچنان در
دوراولانتخاباتپیشتازهستند.نظرسنجیانجام
شده از سوی شرکت ســویپوف که برای روزنامه
لوموندانجاموروزچهارشنبهمنتشرشد،نشانداد
که امانوئل ماکرون میانه رو و مارین لوپن راست
افراطی از دیگر کاندیداهای این انتخابات در دور
نخستجلوترهستند.
براساس این نظرســنجی ماکرون در دور دوم
انتخابات بیشــترین احتمال پیــروزی را دارد و
همچنین این نظرسنجی مشخص کرده که این
دو کاندیدا در چند روز گذشتهدرصد کمی از آرای
خود را به نسبت نظرسنجی قبلی از دست دادهاند.
طبق این نظرســنجی لوپن با 2.۵درصد کاهش
آرای خود به نسبت نظرسنجی قبلی 22.۵درصد
رای کسب کرده و ماکرون نیز با دودرصد کاهش
رای2۳ ،درصد آرا را کســب میکند .همچنین
نظرسنجی شرکت سویپوف مشخص کرده که
مسأله آرای ممتنع که یک فاکتور تعیینکننده
در نتیجه دور اول انتخابات است 28درصد است
که مطابق با آخرین رکورد زده شــده مربوط به
این آرا در انتخاباتســال  2002است .انتخابات
ریاستجمهوری فرانسه روز یکشنبه آتی برگزار
میشود.
در پی ادعاها درباره بازداشت رهبر داعش

واشنگتن :خبر بازداشت البغدادی را
نمیتوانیم تأیید کنیم
ایسنا| دفتر مطبوعاتی دبیرکل اداره امنیت
و اطالعات اروپا اعالم کــرد که اطالعات دقیقی
درباره بازداشت ابوبکر البغدادی در شمال سوریه
دارد .این درحالی اســت که دولت آمریکا اعالم
کرده از این مسأله خبری ندارد .دفتر مطبوعاتی
دبیرکل اداره امنیت و اطالعات اروپا در بیانیهای
اعالم کرد« :بازداشت احتمالی ابوبکر البغدادی،
رهبر گروه تروریســتی داعش در یکی از مناطق
شــمال ســوریه نتیجه رصد و عملیات سازمان
اطالعات سوریه و روسیه است ».این عملیات بعد
از آن انجام شد که ابوبکر البغدادی ،رهبر داعش
بعد از پیشروی نیروهای حشد شعبی در موصل
در دوم آوریــل  201۷و ورودشــان به مرزهای
سوریه مجبور شد شــهر موصل را ترک کند .از
سوی دیگر ،ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا به
خبرگزاری نووستی گفت که هیچگونه اسنادی
درباره اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت ابوبکر
البغدادیدرسوریهوجودندارد.

العبادی :کردها حق دارند
کشور مستقل داشته باشند
اما فعال مصلحت نیست
ایســنا| نخســتوزیر عراق تأکید کرد که
آرمانهای کردها برای تشــکیل کشور مستقل
حقی قانونی اســت اما برگزاری همهپرســی در
شرایط کنونی به نفعشان نیست .حیدر العبادی،
نخستوزیرعراقدرکنفرانسمطبوعاتیدربغداد
گفت« :مذاکرات هیأت کردی که هفته گذشته به
بغداد سفر کرد درباره برافراشته شدن پرچم اقلیم
کردستان بر فراز ساختمانهای ادارات دولتی در
استان کرکوک بود .این برخورد آنها درست نیست
چراکه ادارات مذکور نهادهای رسمی وابسته به
دولت عراق هستند و ما تنها اجازه برافراشته شدن
پرچم اقلیم کردستان بر فراز مقرهای احزاب کرد
را داده بودیم ».وی گفت« :آرمانهای کردها برای
تشکیلکشورمستقلحقیقانونیاستامابهنفع
اقلیم کردستان یا هر طرف عراقی دیگری نیست
کهدرشرایطکنونیهمهپرسیبرگزارکندچراکه
در این صورت مشکالت بسیاری به وجود میآید.
بیشترسیاستمدارانکردباایننظرموافقند».

ییلدیریم :دعوت از مردم برای حضور
در خیابانها اشتباه است
ایسنا| نخستوزیر ترکیه اعالم کرد« :نتیجه
اعتراضات انجام شده به شورایعالی انتخابات به
مردمترکیهاعالمخواهدشد.دراینبارهنمیتوانم
ســخنی بگویم .ما وظیفه خود را انجام دادیم،
صندوقهای رای به نزد مــردم ترکیه آوردیم و
ملت ترکیه تصمیم خود را گرفت ».به گزارش
شبکه خبری سی ان ان ترک ،بنعالی ییلدیریم،
نخستوزیر ترکیه گفت :گفتن اینکه «نتایج
رفراندوم را به رسمیت نمیشناسیم» یک اقدام
تاسف برانگیز است .همه باید به رای مردم احترام
بگذارند .دعوت از مردم برای رفتن به خیابانها
اشتباهاست.
وی ادامه داد« :باید به پیــش رو نگاه کنیم و
مبارزه با تروریسم را با عزمی راسخ ادامه دهیم.
اقدامات بســیاری باید انجام گیرد .پس از اعالم
نتایج رسمی از سوی شورایعالی انتخابات رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهوری کشــورمان در
نشستکنگرهبهحزبخودبازخواهدگشت».
وی با اشــاره به اظهارات رهبــر حزب مردم
جمهوریخواه درباره نتایج رفراندوم گفت« :در
طولدوماهگذشتهقلیچداراوغلوآنقدرنهگفته
است که هنوز به نه گفتن ادامه میدهد .اگر رایی
که مردم در صندوقها انداختهاند را به رسمیت
نشناسید آنها نیز شــما را به رسمیت نخواهند
شناخت».

