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رجب طیب اردوغان:

موضوع اس ۴۰۰
نیست ،بلکه آزادی
تحرکات ما در
سوریه است

»

»

ایسنا :به نقل از روزنامه فرامنطقهای رای الیوم ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه در سخنرانی
در یک تجمع انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در دیاربکر در جنوب ش��رق این کشور تاکید کرد :همه به خوبی
میدانند این موضوع کوچکترین ارتباطی به ائتالف ناتو ،برنام��ه اف  ۳۵و امنیت آمریکا ندارد .وی تاکید کرد:
موضوع به اس  ۴۰۰مربوط نمیش��ود بلکه به آزادی تحرکات ترکیه به خصوص در س��وریه ربط دارد .اردوغان
خاطرنشان کرد :علت خرید سامانههای دفاع موشکی از روسیه و نیز ش��یوهای که از آن استفاده خواهیم کرد،
کامال واضح است .رئیسجمهوری ترکیه تصریح کرد ،کش��ورش این قرارداد را با روسیه از روی منطق و منافع
مشترک تکمیل خواهد کرد .وی ابراز امیدواری کرد ،اختالفات آنکارا و واشنگتن در این موضوع نیز نظیر دیگر
مسائل حل و فصل شود.

بنیامیننتانیاهو:

«اسرائیل فقط
متعلق به یهودیان
است ،نه اعراب»

»
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فارس« :بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی دیروز -یکش��نبه -در اظهاراتی نژادپرستانه حق
اعراب بر فلسطین اشغالی را منکر شد و گفت بر اساس مصوبه کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی)« ،اسرائیل»
تنها متعلق به یهودیان است .به نوشته پایگاه «جروزالمپست» ،نتانیاهو پس از آن این اظهارات را مطرح کرد که
«روتم سال» از مجریان تلویزیون رژیم صهونیستی از «میری رگو» وزیر فرهنگ این رژیم به دلیل آنکه گفته بود
اعراب نباید در حکومت نقشی داشته باشند ،انتقاد کرد .نتانیاهو در پاسخ به س�لا ،در فیسبوک نوشت« :اول از
همه ،یک اصالحیه مهم :اسرائیل کشور تمام شهروندانش نیست .بر اساس قانون دولت-ملت که تصویب کردیم،
اسرائیل یک دولت ملت فقط و فقط برای ملت یهود اس��ت ».او با وجود این اظهارات سپس مدعی شده است که
اعراب در فلسطین اشغالی از «حقوق برابر» برخوردار هستند.

گزارش «روزان» از اهداف و ابعاد سفر روحانی به کشور عراق

خبر

سه سناریو در روابط تهران -بغداد

«هیل» گزارش داد:

واکنش دموکراتها به طرح تامین
بودجه دیوار مرزی سرسختانه خواهد بود

ایلنا :تصمی��م «دونالد ترام��پ» رئیسجمه��وری ایاالت
متح��ده ،مبنی بر اختص��اص دادن میلیارده��ا دالر به پنتاگون
برای س��اخت دیوار در مرز مکزیک واکنش سخت قانونگذاران
را به دنبال خواهد داش��ت .زمزمههای این زورآزمایی خود را در
گفتگوها بر سر بودجه س��ال مالی  ۲۰۲۰نشان میدهد ،این در
حالی اس��ت که قانونگذاران آمریکایی تا  ۳۰س��پتامبر برای به
توافق رسیدن بر سر این قضیه فرصت دارند تا از دومین تعطیلی
دولت فدرال جلوگیری کنند .زمزمههای نارضایتی از آنجا ناشی
میش��ود که ترامپ بن��ا دارد دو میلیارد و  ۵۰۰میلی��ون دالر از
بودجه وزارت دفاع برای مبارزه با مواد مخ��در را به یک میلیارد
و  ۳۷۵میلیون دالری بیفزاید که بهعنوان بخش��ی از هزینههای
دولت در ماه گذشته میالدی از قانونگذاران دریافت کرده است.
ترامپ از آغاز در پی پنج میلی��ارد و  ۷۰۰میلیون دالر بود« .آدام
اسمیت» رئیس کمیته سرویسهای مسلح مجلس نمایندگان،
اخیرا گفت که دموکراتها خواهند کوشید ،در صورت عدم تایید
بودجه پنتاگون از سوی مجلس ،وزارت دفاع را از تواناییاش برای
برنامهریزی مجدد بودجهاش محروم کنند.

یک مقام سازمان ملل:

تحریم های آمریکا خارج از روند
سازمان ملل و غیرقانونی است

ایرنا :در حاشیه چهلمین اجالس شورای حقوق بشر ،نشست
جانبی با عنوان «اقدامات یک جانبه قهری و نقض حقوق بشر» و
به ابتکار و ساماندهی س��ازمان دفاع از قربانیان خشونت ،در 16
اسفندماه  97در مقر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شد .ادریس
جزایری گزارش��گر اقدامات یک جانبه قهری سازمان ملل متحد
در تشریح این نشس��ت ،افزود :آمریکا گفته اس��ت این تحریمها
بدترین در تاریخ خواهد بود و در شرایط تحریم سوئیفت که انتقال
کاالهای بشر دوستانه مختل می شود ،می توان گفت که تحریم
باعث مرگ می شود .وی در این نشست جانبی که توسط سازمان
دفاع از قربانیان خشونت برگزار ش��د ،اظهار داشت :مشکل دیگر
تحریم این اس��ت که فضای ترس ایجاد می کند و باعث میشود
شرکت های تجاری به دلیل ترس از تنبیه شدن از ارتباط تجاری
با کشور تحریم شده اجتناب کنند .گزارشگر تحریم های سازمان
ملل ادامه داد :اتحادیه اروپا و کش��ورهای غرب��ی تحریم را قبول
ندارند و اینستکس را ابداع کرده اند اما معلوم نیست شرکتهایی
که از این ابزار استفاده می کنند تنبیه نشوند.

کوشنر دستگاههای امنیتی ،اطالعاتی
و نظامی آمریکا را نگران کرده است

ایسنا :دیدار محرمانه جارد کوشنر ،داماد و مشاور ترامپ با
ولیعهد عربس��تان در ریاض ،آن هم بدون اطالع سفارت آمریکا
باعث بروز نگرانیهایی در مقامهای امنیتی ،اطالعاتی و نظامی
آمریکا شده و این دغدغه را بهوجود آورده که داماد رئیسجمهور
قدرت آمریکا در منطقه را تضعیف میکند .این یک رس��م است
که س��فر خارجی یک مقام آمریکایی باید توسط سفارت آمریکا
در کشور مقصد هماهنگ و ش��رایط امنیتی فراهم شود ،اما یک
منبع کنگره به دیلی بیست گفت :دیوان س��لطنتی تمامی این
برنامه س��فر را هماهنگ و اجرا کرد .کاخ س��فید گفته است این
گزارش صحت ندارد و منابع از جزئیات سفر اطالع درست و کافی
نداشتهاند .حتی تاکید ش��ده که س��فارت از دیدار های کوشنر
مطلع بوده اس��ت .اما س��فارت آمریکا در ریاض بارها گفته است
که از جزئیات دیدار کوشنر از عربس��تان هیچ چیزی نمیداند و
هنوز هیچ مقامی از کاخ سفید گزارش کوتاهی از این دیدار ارائه
نکرده است.

دبیر دیپلماسی :آرمان سلیمی
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گروه دیپلماس�ی :در ادامه مناس��بات حسنه
و اس��تراتژیک میان ای��ران و عراق طی چند س��ال
گذش��ته ،امروز  -دوشنبه -حس��ن روحانی رئیس
جمه��ور کش��ورمان در راس هیاتی بلندپای��ه وارد
کشور عراق میش��ود .این سفر در ش��رایطی انجام
میگیرد که دولت دونالد ترامپ ،در مواضع و رویکرد
ضدایرانی خود به ش��دت بر روی کشور عراق تمرکز
کرده و از یک س��و ،قصد دارد بغ��داد را ملزم به تنزل
مناسبات با ایران کند و از سوی دیگر ،با الحاق کردن
عراق به حلقه کشورهای عربی ،سطحی از سردی در
مناسبات را بر روابط تهران  -بغداد حاکم کند.
طی سالهای بعد از ظهور و قدرتگیری داعش
در اواخر سال  ،2013مناس��بات حسنه اقتصادی و
دیپلماتیک ایران وارد سطحی گستردهتر و جدیتر
ش��د که میتوان نمود اصلی آن را همکاری امنیتی
میان دو کش��ور برای مقابله با این گروه تروریس��تی
ارزیابی کرد .در شرایطی که داعش تا  10کیلومتری
بغداد پیش رفته بود ،آمریکا و دیگر کشورهای غربی
کوچکترین حمایتی را از ارتش عراق نداشتند و این
جمهوری اس�لامی ایران بود که در مقام متحد قابل
اعتماد در کنار بغداد ایس��تاد و خطر را در ابتدا از سر
بغداد رفع کرد و در ادامه با ارتش این کشور تا شکست
نهایی داعش همکاری کرد.
اکنون پس از پایان خالف��ت خودخوانده ابوبکر
بغدادی و گ��ذار عراق ب��ه دوران پس��اداعش دوران
چی��دن میوههای همکاری اس��تراتژیک دو کش��ور
ایران و عراق فرارسیده اس��ت .در همین راستا ،سفر
حس��ن روحانی به عراق بهعنوان اولین سفر او به این
کشور طی  6سال از گذشت دوران ریاستجمهوری
او ،میتواند کلید مقابله با اجراییش��دن تحریمهای
ضدایرانی دولت ترامپ در عراق و حل مسائل بنیادین
مابین دو کشور باشد.
آمادهس�ازی مقدم�ات س�فر روحانی
توسط سکاندار وزارت امور خارجه در بغداد
قبل از س��فر روحان��ی به ع��راق محم��د جواد
ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان ،به منظور فراهم
کردن تدارکات س��فر رئیس جمهور وارد بغداد شد.
بهگزارش خبرگزاری فارس ،محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه کش��ورمان در جمع خبرن��گاران گفت:
این سفر فرصت خوبی اس��ت که قبل از سفر رئیس
جمهور درب��اره موضوعات مختل��ف روابط دوجانبه
هماهنگیه��ای الزم را انجام دهیم تا س��فر تاریخی
رئیس جمه��ور به ع��راق فرصتی ب��رای تفاهمهای
جدی بین دو کشور باشد .ظریف با یادآوری این نکته
که بحثهایی که ما در این س��فر خواهیم داش��ت،
بحثهای سیاسی روابط دو کشور است ،عنوان کرد:
در حوزه همکاریه��ای اقتصادی درب��اره ترانزیت،
ان��رژی و همکاریه��ای صنعتی گفتگ��و خواهیم
کرد .وی با بی��ان اینکه درباره موضوع��ات مربوط به
همکاریهای مرزی نی��ز گفتگوهایی صورت خواهد
گرفت ،خاطرنش��ان کرد :درباره سایر همکاریهایی
که در حوزههای مختلف از بهداشت تا امنیت با عراق
داریم نیز گفتگو خواهد شد و امیدواریم در این سفر
بتوانیم توافقاتی را بین مقامات دو کشور امضا کنیم.
وزیر خارجه گفت :ایران و عراق دو همس��ایه هستند
که هیچ کش��ور دیگری حق ندارد در روابط تاریخی
دو همس��ایه دخالتی کند .دخالتهایی که میکنند
فرصت خود را از دس��ت داده و زمان خ��ود را به هدر
میدهند و نمیتوانند روابط ایران و عراق را از طریق
این دخالتها متاثر کنند .رئیس دستگاه دیپلماسی

»

سفر حس�ن روحانی به عراق بهعنوان اولین س�فر او به این کشور
ط�ی  6س�ال از گذش�ت دوران ریاس�تجمهوری او ،میتوان�د
کلی�د مقابل�ه ب�ا اجراییش�دن تحریمه�ای ضدایران�ی دول�ت
ترام�پ در ع�راق و حل مس�ائل بنیادین مابین دو کش�ور باش�د.

درباره دیدارهای حس��ن روحانی در عراق نیز گفت:
آقای روحانی در بغداد دیدارهای متعددی با مقامات
ذیربط ،مسئوالن سیاسی ،احزاب ،نخبگان و سران
عشایر و مذاهب دارند و در تشرف به کربالی معلی و
نجف اشرف با آیات عظام نیز دیدار خواهند داشت.
امیدواری عراقیها به نتایج سفر روحانی
در مقطع کنونی به نظر میرسد سطحی از فهم
مشترک و مناس��بات اس��تراتژیک میان دو کشور
ایران و عراق ایجاد شده اس��ت و مقامهای سیاسی
عالیرتبه دو کش��ور ،ب��ه این نتیجه رس��یدهاند که
اتحاد استراتژیک میان دو کش��ور در تمامی سطوح
میبایست حفظ شود .در همین ارتباط ،محمد علی
الحکیم وزیر خارجه عراق گفت :روابط میان ایران و
عراق راهبردی و ریش��ه دار در تاریخ و فرهنگ است
و ما امیدهای بسیاری به نتایج س��فر دکتر روحانی
رئیس جمهوری اس�لامی ای��ران به ع��راق داریم.
بهگزارش ایرنا ،محمدعلی الحکیم وزیر امور خارجه
عراق عصر دیروز -یکشنبه -در نشست کارشناسی
مذاکرات ایران و عراق ب��ا حضور محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه ای��ران ،ضمن خوش��امدگویی به
ظری��ف و همراهان ،گف��ت :امروز گفتگ��وی خوبی
با آقای ظریف داش��تیم و مس��ائل اساس��ی را بحث
کردیم .ه��م در خصوص مس��ائل دو جانب��ه و هم
مس��ائل منطقهای گفتگوی خوب و ثمربخش��ی با
هم داشتیم .وی در این نشس��ت که ایرج مسجدی
سفیر ایران و جواد س��عد قندیل همتای عراقی وی
نیز حضور داشت ،گفت :مسائل اصلی و محورهایی
ک��ه در دیدارهای دکتر روحانی مطرح خواهد ش��د
مورد بحث ق��رار گرف��ت و تفاهم��ات خوبی وجود
داشت .وزیر امور خارجه عراق گفت :روابط راهبردی
دو کش��ور را به هم پیوند میدهد و این روابط بسیار
عمیق و برخاس��ته از تاریخ مش��ترک ،همسایگی و
منافع مشترک است .الحکیم افزود :ما امید بسیاری
به نتایج س��فر دکت��ر روحان��ی و دیدارهای��ی که با
دکتر برهم صالح رئی��س جمه��وری و دکتر عادل
عبدالمهدی نخس��ت وزی��ر عراق انج��ام میدهند،
داریم و امیدواریم این س��فر هر چه موفقیت آمیزتر
و ثمربخشتر باشد.

نشر آگهی متهم

در پرونده کالس��ه  9709986128300728شعبه دوم بازپرسی این دادس��را آقای جعفر مشتاقی رجبی فرزند محمدرضا به اتهام س��رقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه
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آگهیثبتانتخاباتانجمنصنفیکارفرمایی
آموزشگاههایآزادفنیوحرفهایشهرستانایذه
باستناد ماده  131قانون کار و آیین نامه های مربوطه و به موجب صورت جلسه های
مورخ  97/11/21مجمع عمومی و  97/11/28هیات مدیره و س��ایر مدارک تس��لیمی،
اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن که از
تاریخ  97/11/21به مدت سه سال انتخاب شده اند به شرح زیر می باشد :
رئیس هیئت مدیر
 1ـ مریم آل محمدی
نایب رئیس
 2ـ سهیال احمدی
خزانه دار
 3ـ فرح ناز عالی پوربیرگانی
سایر اعضای اصلی
 4ـ صدیقه کوراوند و مار یارحمانی پیانی
عضو علی البدل
 5ـ سمیه مرادی
بازرس اصلی
 6ـ یونس نوذر پور
ضمناً برابر مفاد اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی بهادار و تعهدآور با امضای
رئیس یا خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
سیدنورمحمدپور
مدیرکلتعاونکارورفاهاجتماعیخوزستان

تلاش ته�ران ب�رای بیاثرس�ازی
تحریمهایآمریکا
با وجود فهم مش��ترک و اظهارات مثبت رهبران
سیاسی دو کش��ور ایران و عراق نس��بت به مناسبات
تهران با بغداد و سفر رئیس جمهور کشورمان ،به نظر
میرسد در مقطع کنونی مهمترین دغدغه ایران در
ارتباط با ن��وع تعامل عراقیها ب��ا تحریمهای آمریکا
اس��ت .س��فر روحانی به بغداد و دیگر شهرهای عراق
همانند نجف و کربال ،در شرایطی انجام میگیرد که
کمتر از سه ماه به پایان معافیتهای تحریمی آمریکا
علیه ایران نسبت به برخی کشورها ،بهویژه عراق باقی
مانده است .زمانی مسئله جدیتر به نظر میرسد که
دولت آمریکا با صراحت اعالم کرده که این معافیتها
را تمدید نخواهد کرد و هر کشوری که این تحریمها را
نقض کند ،مورد مجازات قرار میگیرد .در این شرایط،
مسئله اساسی برای تهران این است که آیا دولتمردان
عراقی حاضر به تداوم همکاریهای اقتصادی و مالی
خود با تهران در دوران جدید خواهند بود یاخیر؟ در
حقیقت ،دولت عراق با توجه به حجم وسیع صادرات
ایران به عراق (حدود  12میلیارد دالر) و تالش تهران

برای رس��اندن این مقدار به  20میلیارد دالر در سال،
در برابر سه س��ناریو قرار دارد .یکی اینکه در واکنش
به حمایتهای بیدریغ ایران از بغداد ،قید پایبندی به
تحریمهای واشنگتن را بزند و با این کشور وارد تنش
و حتی قطع مناس��بات شود که س��ناریویی منطقی
به نظر نمیرس��د .دیگر راهبرد دولت عراق ،پذیرش
قیدوبندها و الزامات اعالم ش��ده آمری��کا در موضوع
تحریمها علیه ایران است که این سناریو نیز به دلیل
حمایت قاطع غالب سیاستمداران عراقی از تهران تا
حدود زیادی ناممکن به نظر میرس��د .در این فضا،
سناریو س��ومی که در سفر حس��ن روحانی پیگیری
میشود این است که منفذها و داالنهایی برای حفظ
مناسبات ایران و عراق باقی بماند .به عبارت سادهتر،
عراقیها در ش��رایط جدید میبایست به نوعی پاسخ
لطفها و حمایتهای ایران را بدهند و در بحث گذار
تهران از تحریمهای آمریکا ،ای��ران را همیاری کنند.
بهطور حتم در سفر س��ه روزه روحانی ایجاد شرایط
الزم برای تحقق این س��ناریو کانون اصلی مذاکرات
میان دو طرف خواهد بود.
تاکید بر تقویت پیوندهای استراتژیک
میان دو طرف
در سطحی دیگر ،سفر روحانی میتواند زمینهساز
تقویت پیوند استراتژیک میان دو کشور باشد .بهویژه
در عراق پس��اداعش ،ایران میتواند نقش��ی بس��یار
پررنگ در بازس��ازی عراق داشته باش��د .در همین
ارتباط ،کارشناس��ان پیش بینی میکنند که س��فر
دکتر روحانی به بغداد و مذاکرات و توافقاتی که قرار
است در این سفر میان مقامات دو کشور صورت گیرد،
میتواند بیش از پیش زمینه ساز ورود قدرتمند ایران
در مرحله بازسازی عراق شده و سرنوشت دو کشور را
بیشتر از قبل به هم گره بزند و این دو کشور در آینده
با تکیه بر این روابط راهبردی دو جانبه ،چهره منطقه
را تغییر دهند .دولتمردان امروز عراق همانند رهبران
جمهوری اسالمی ایران اکنون به این باور رسیده اند
که منطقه خاورمیانه با اتکال بر توانمندیهای درونی
و ذاتی خود بدون نیاز به عامل خارجی ،احتیاج به یک
نظام جدید منطقهای دارد .شکل این نظام منطقهای
که رویکرد دو کش��ور بر آن همانند است ،مبتنی بر
توس��عه و تحکیم روابط اقتصادی و گسترش روابط
مردم��ی و ایجاد یک اتح��اد واح��د در منطقه بدون
دخالت خارجی اس��ت ،موضوعی که دس��ت کم در
ماهه��ای اخیر بارها م��ورد تاکید مقامات ارش��د دو
کشور قرار داشته است.

تحلیل روز
تحلیلپلیتیکو

»

ش ترامپ برای تغییر حکومت
تال 
در ایران و ونزوئال ناکام میماند

نشریه پلیتیکو در تحلیلی به بررس��ی تالشهای کارشکنانه
آمریکا برای تغییر حکومت در ونزوئال و ایران پرداخته و تش��ریح
کرده که این تالشها س��ادهانگارانه بوده و موفقیتآمیز نیستند.
به گزارش ایسنا ،پلیتیکو مینویس��د :دولت دونالد ترامپ ،ایران و
ونزوئال را محکوم میکند و تحریمهای س��نگینی بر این دو کشور
اعمال کرده است اما به نظر میرسد که هر دو این کشورهای ضد
آمریکایی در ادامه کار خود ثابت قدم هستند .مایک پنس ،معاون
رئیس جمهور آمریکا ،ماه گذش��ته پ��س از باالگرفت تنشها در
ونزوئال گفت که این کشور به زودی از حکومت ستمگرانه نیکالس
مادورو رهایی خواهد یافت اما هفته ،گذشته پنس اعتراف کرد که
آمریکا هیچ بازه زمانی برای کنار رفتن مادورو از قدرت ندارد.
مقامات دولت ترامپ ،سال گذشته امیدوار بودند که برخی
اعتراض��ات خیابان��ی در ایران ممکن اس��ت نش��انگر یک قیام
جمعی علیه حکومت ایران باش��د .جان بولتون ،مش��اور امنیت
ملی آمریکا ،اخیرا ً مقامات ایرانی را در چهلمین سالگرد انقالب
اسالمی ایران مورد خطاب قرار داده و مدعی شد« :فکر نمیکنم
س��الگردهای بیش��تری باقی مانده باش��د که از آن خوش��حال
باشید» اما بیش��تر مالحظات نشاندهنده آن است که حکومت
ایران کنترل اوضاع را به دس��ت دارد .دولت ترامپ ،تحریمهای
س��نگینی بر ایران و ونزوئال اعمال کرده و امیدوار اس��ت از این
طریق حکومتهای ضد آمریکایی این دو کش��ور را تغییر دهد
اما دونالد ترامپ و مشاوران وی در حال پی بردن به این موضوع
هستند که در هر دو این موارد ،س��خن به میان آوردن از تغییر
حکومت به ویژه با استفاده از روشهای اقتصادی ،سادهانگارانه
بوده و دستیابی به آن سخت است.
راب مالی ،یکی از معاونان ارش��د باراک اوباما ،رئیس جمهور
پیشین آمریکا در این باره میگوید :آمریکا تاریخچه بلندباالیی از
تالش برای تغییر حکومت دارد اما لیست تالشهای موفقیتآمیز
آن کوتاهتر اس��ت .در حالی که دونالد ترامپ از روشهای پیشین
آمریکا برای براندازی حکومت مانند تمرکز بر تحریمهای اقتصادی
و هدایت فشار بینالمللی به جای روش جورج دبلیو بوش مبنی بر
مداخله نظامی ،پیروی میکند ،دولت واشنگتن باید به آهستگی
گام بردارد چراکه مداخله بیش از حد آمریکا ممکن است متحدان
بالقوه را به خش��م آورد .ایران و ونزوئال ،دو کش��وری هس��تند که
دولت ترامپ به وضوح و به صورت علنی در تالش است تا براندازی
حکومتهای آنها را طراحی کند .رویکردهای دولت آمریکا در این
دو مورد تا حد زیادی با هم ش��باهت دارد اما کام ً
ال یکسان نیست.
رئیس جمهور آمریکا گفته است که دیگر مادورو را به عنوان رهبر
قانونی کشور به رسمیت نمیشناس��د و در عوض از خوان گوآیدو
در سمت ریاس��ت جمهوری حمایت میکند؛ حتی جان بولتون،
احتمال اقدام نظامی آمریکا برای برکناری مادورو از س��مت خود
را به میان میآورد.
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