یورش شهرکنشینان صهیونیست به کلیسای «الخلیل»

چهارشنبه  29آبان 1398
وطنامروز شماره 2795

به گفته شاهدان عینی 2،اتوبوس حامل دهها شهرکنشین صهیونیست با حمایت نظامیان اسرائیلی و پشتیبانی یک فروند هلیکوپتر به کلیسای
الخلیل حمله کردند .این کلیسا تحت نظارت کلیسای روسیه در مسکو فعالیت میکند و طی چند سال گذشته ،نخستینباری است که مورد حمله
شهرکنشینان صهیونیست قرار میگیرد .کلیسای «المسکوبیه» در منطق ه تحت کنترل تشکیالت خودگردان فلسطین واقع شده است.

بینالملل

درگفتوگوی«وطنامروز» بامسعوداسداللهی،کارشناسمسائلخاورمیانهمطرحشد

فرصتهای عبدالمهدی برای اصالح عراق
مطالباتمردملبنانمنسجمویکشکل نیست

گفتن اینکه این اتفاق طبیعت کشورهای عربی است ،ایده بدون
رضا عدالتیپور
تحلیلی نباشد .شاهد این مدعا را باید در سال  2011جستوجو
روزنامهنگار
کرد .شروع اعتراضات در تونس منجر به اعتراضات در مصر و لیبی
شد؛  3کشور عربی که حکومتهایی همسان داشتند.
یکی از مهمترین تفاوتهای تظاهرات فعلی در کشورهای
لبنان و عراق نس�بت به تظاهرات در س�الهای قبل اعتراض
اما در کنار این اعتراضات شباهت برخی تاکتیکهای خیابانی
آش�کار به سیاسیکاری و عدم توجه به متخصصان در کابینه
مثل انتخاب زمانهای تجمعات ،بستن راههای اصلی درونشهری
و بدنه تصمیمگیر حکومت اس�ت .اینکه این خواس�ته ،تا چه
یا تخریب اموال عمومی و دولتی و ش��عارهایی ورای مطالبات
اندازه خواست واقعی مردم است و آیا دولتهای لبنان و عراق
مردمی که از س��وی برخی گروهها شنیده میشود ،حکایت از
قدرت تش�کیل یک دولت متخصص را دارند یا خیر ،موضوع
نفوذ جریانهای بیگانه در داخل بدنه مردمی اعتراضات دارد و
توگوی ما با مسعود اسداللهی از
اصلی گف 
متاسفانه در بعضی مقاطع شاهد این بودیم
صاحبنظران مسائل خاورمیانه است .در در پی اعتراضات طوری تبلیغ شده که که معترضان ناخواسته در زمین دولتهای
این مصاحبه همچنین به مباحث مهمی گویا در دولتهای لبنان و عراق هیچ بیگانه و علیه منافع کشورشان اقدام میکردند.
مثل واقعیت مواضع مرجعیت شیعه در متخصصی نیست .واقعیت این است میتوان گفت طبق معمول کشورهای بیگانه
قبال دولت پرداختهایم.
که تا فس�اد سیس�تماتیک برچیده بر موج اعتراضات سوار شدهاند.
نش�ود ،هیچ دولتی در این  2کش�ور
اش�اره ش�ما به مرجعیت عراق موضوع
***

موف�ق نخواهد بود و برچیدهش�دن
مهمی است؛ چندی قبل در رسانهها مطرح
دلی�ل همزمانی اعتراضات در لبنان و
فس�اد و مقابل� ه ب�ا آن نیازمن�د
ش�د که مرجعیت در چارچوب فرصتی که
عراق چیس�ت؟ آیا این اعتراضات متاثر
برخورداری از دولتی اس�ت که ورای
برای دولت عادل عبدالمهدی قائل شده ،از
ت جریانهای سیاس�ی اس�ت یا
از رقاب 
تفکرات طایفهای تشکیل شده باشد
دولت وی حمایت کرده اس�ت اما به فاصله
خاستگاه مردمی دارد؟
کمتر از  2روز این حمایت تکذیب ش�د .در
این اعتراضات حتما یک جریان مردمی
این بین سوالی که پیش میآید این است که آیا مرجعیت عراق
است که علیه فساد سیاسی ،معضالت اداری– مالی و عدم عدالت
و ش�خص آیتاهللالعظمی سیستانی مخالف بقای دولت عادل
اجتماعی از سوی طبقه متوسط و عموما جوان این کشورها رقم
عبدالمهدی است؟
خورده است .مسلما خواست مردم کامال خواست ه بحقی است و

دلسوزان لبنان و مرجعیت عراق نیز از آن حمایت
کردهاند.
درباره اینکه چرا این  2کشور
همزمان دچار این وضعیت
شدهاند ،اوال باید گفت لبنان
و عراق طی دهه گذش��ته
باره��ا ش��اهد اعتراض��ات
مردمی بودهاند و ش��باهت
دولتهای این کش��ورها در
مدل حکمرانی س��بب شده
اعت��راض در یک کش��ور به
کشور دیگر سرایت کند .شاید

شناخت دقیق موضع مرجعیت عراق در قبال تحوالت سیاسی
یکی از اساس��یترین گامها در راستای شناخت مسائل عراق و
مطالبات مردم اس��ت .اعتراض مرجعی��ت صرفا متوجه دولت
عبدالمهدی نیست .تنها یک سال از عمر این دولت میگذرد اما
دامنه فساد در دولتهای عراق بسیار گسترده است .مطالبات
مردم نس��بت به آن ،با بازش��دن فضای سیاسی پس از سقوط
صدام آشکار شد و طی حدود  13سال گذشته بهرغم اعتراضات
مردمی ،همچنان فساد پابرجا بوده و حتی ادامه هم یافته است.
مرجعیت عراق هم تنها نهادی بود که واقعا به صورت جدی پیگیر
مطالبات مردم بود و مردم هم پناه و ملجایی جز ارائه شکایت
خود از دولتها به مرجعیت نداشتند.
پس اعتراض و نقد دولت از س��وی مرجعیت نه مختص
این دولت و نه مختص شخص عبدالمهدی است اما
اینکه اینبار شدت اعتراضات
بیش��تر ش��ده و به نوعی
اعت��راض مرجعی��ت ب��ه
حدی رسیده که رسانهها
از مخالفت ش��دید این

نهاد مهم دینی ب��ا دولت عبدالمهدی گزارش (خالف واقع)
دادهاند ،ناشی از این است که طی  13سال دست به دست
شدن قدرت میان نخستوزیرها ،توجه آنچنانی به رهنمودهای
مرجعیت نشده و همین سوء رفتار هم سبب شد در انتخابات
سال گذشته هیچ پیامی از سوی مرجعیت شیعه خطاب به
مردم مبنی بر اینکه در انتخابات ش��رکت کنند صادر نشود.
انتقاد علمای دینی عراق ،صرفا به دولت عبدالمهدی نیست
و موضوع اصلی فساد و تداوم آن در  13سال گذشته است.

دموکراسی در یک کشور با سابقه جنگهای طایفهای پیاده شود،
دموکراسی تبدیل به صحنه رقابتهای طایفهای خواهد شد و
عمال شایستهساالری فدای رقابتهای قومی  -قبیلهای میشود.
این اتفاق در نهایت منجر به کارشکنی از سوی نهادهای دخیل
در قدرت و گسترش رانت و فساد خواهد شد.

با این حساب برچیده شدن نظم فعلی در شیو ه حکمرانی و
شعارهایی که برخی معترضان درباره تشکیل دولت متخصص
میدهند ،راه چاره خروج از بحران خواهد بود؟

تشکیل دولت متخصص همان کلمه حقی است که باطل از آن
چطور است که طی  13سال و با وجود تغییر پیاپی دولتها
این فس�اد پابرجاست؟ آیا واقعا راهکاری
برداشت شده است .در پی اعتراضات طوری
برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد؟
نخس�توزیر فعلی عراق طی یک تبلیغ ش��ده که گویا در دولتهای لبنان و
یکی از مهمترین دالیل فساد ،طایفهگری سال گذشته فعالیتهای خوبی در عراق هیچ متخصصی نیست .واقعیت این
و سهمخواهی است .اما اینکه راهکاری برای جهت اصالح امور داشته که البته با است که تا فساد سیستماتیک برچیده نشود،
مقابله با آن وجود دارد یا خیر ،باید منتظر توجه به حجم متراکم فساد چندان هیچ دولتی در این 2کشور موفق نخواهد بود
بود و دید در فرصتی که به آقای عبدالمهدی به چشم نمیآید اما فرصت جدید و برچیدهشدن فساد و مقابل ه با آن نیازمند
داده شده تا چه حد توان مقابله با فساد و دولت در تغیی�ر حداقل  50درصد برخورداری از دولتی است که ورای تفکرات
اجرای اصالحات را دارد .همانطور که عنوان از اعضای کابینه میتواند یک گام طایفهای تشکیل شده باشد.
جدی در راستای اصالح وضعیت و
همین االن در عراق که بحث تغییر در
کردی��د مرجعیت فرصتی را به دولت داده
کاهش اعتراضات باشد
کابینه داغ اس��ت و اعالم شده  50درصد
تا اصالح��ات را انجام دهد .اکثر گروههای
از کابینه تغییر خواهد کرد ،این تغییرات
سیاسی هم با ادامه کار عبدالمهدی موافقند.
منجر به تغییر در سهمیهبندی سیاسی جریانهای دخیل در
نخستوزیر فعلی طی یک سال گذشته فعالیتهای خوبی در
قدرت نخواهد ش��د .فقط افراد هستند که تغییر میکنند و
جهت اصالح امور داشته که البته با توجه به حجم متراکم فساد
متاسفانه نگاه طایفهای همچنان تداوم خواهد داشت .تا وقتی
چندان به چشم نمیآید اما فرصت جدید دولت در تغییر حداقل
ملتهای  2کشور از این مرحله عبور نکنند و منافع ملی را
 50درصد از اعضای کابینه میتواند یک گام جدی در راستای
ارجح بر منافع قومی قلمداد نکنند ،شاهد این تسلسل باطل
اصالح وضعیت و کاهش اعتراضات باشد.
خواهیم بود که هر بار اعتراض به فساد شکل میگیرد و دولتی
منظور شما از فساد ناشی از طایفهگری و سهمخواهی قدرت
جدید بر سرکار میآید .در لبنان هم دیدیم گروههای سیاسی
چیست؟ مقابله با این مورد یکی از خواستههای نخبگان و قشر
جوان و تحصیلکرده عراقی و لبنانی اس�ت که در ش�عارهای
پس از چند هفته روی «حسن الصفدی» اتفاق نظر پیدا کردند
اعتراضی مطرح شده بود.
تا دولت را تشکیل دهد اما در نهایت او هم نتوانست در برابر
فشارها بایستد.
پس از س��قوط صدام ،بر اساس ترکیب جمعیتی عراق که
بازهمتاکیدمیکنمرقابتهایطایفهاینقشتعیینکنندهای
 65درصد آن شیعیان عرب بودند ،قرار شد نخستوزیر بهعنوان
در تح��والت لبنان دارد .همین االن جنس ش��عارهایی که در
عالیترین مقام اجرایی کشور شیعه عرب باشد و رئیسجمهور
طرابلس س��ر داده میش��ود کامال در تضاد با شعارهای مردم
کرد و رئیس پارلمان هم از اعراب اهل سنت .همین تقسیمبندی
در بیروت اس��ت .همه در ظاهر خواهان مقابله با فسادند اما در
بارها و بارها دلیل اعتراضات بود.
طرابلس شعارهای سلفیگری و بعضا حمایت از وهابیت شنیده
این نگاه طایفهای در عراق به حدی عمیق است که از قبل
میشود .مردم «سعد الحریری» را فاسد میدانستند و خواستار
نتیجه انتخابات معلوم اس��ت و س��هم هر طایفه در سیاست و
برکناری او بودند اما پس از استعفای وی مجدد خواستار تشکیل
حکمرانی عراق از قبل مشخص شده است .این مسأله در لبنان
دولت از جانب او شدند!
همبههمینصراحتمطرحشده؛تحتهرشرایطیرئیسجمهور
تا زمانی که مردم به این درک نرسند که منافع کشور مهمتر از
مسیحی مارونی و نخستوزیر مسلمان سنی خواهد بود.
منافع گروههای سیاسی و طایفههاست ،این اعتراضات در مقاطع
وقتی ما از دموکراسی در فضای آکادمیک صحبت میکنیم،
مختلف زمانی ادامه خواهد داشت.
بحثها بسیار ساده و روشن است اما در صحنه عمل وقتی اصول

عکس:مهدیافراخته،وطنامروز

اعتراضات لبنان و عراق یک حرکت مردمی است که علیه فساد سیاسی و عدم عدالت اجتماعی از سوی طبقه
متوسط رقم خورده است
نقد دولت از سوی مرجعیت نه مختص این دولت و نه مختص شخص عبدالمهدی است
فرصت جدید دولت عراق در تغییر حداقل 50درصد از اعضای کابینه یک گام جدی در راستای اصالح وضعیت است.
در صحنه عمل وقتی اصول دموکراسی در یک کشور با سابقه جنگهای طایفهای پیاده شود ،دموکراسی تبدیل
به صحنه رقابتهای طایفهای خواهد شد
تشکیل دولت متخصص یا فنساالر یا تکنو -سیاسی همان کلمه حقی است که باطل از آن برداشت شده است
همه در ظاهر خواهان مقابله با فسادند اما در طرابلس شعارهای سلفیگری و بعض ًا حمایت از وهابیت شنیده میشود

استارتجدیددراغما

استانداردهای دوگانه آمریکا در کنترل تسلیحات
«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی
مستقر در وین گفت :سیستم کنترل تسلیحات به طور کلی در
حال فرس��ایش شدید اس��ت و ادامه این روند به معنای افزایش
بیثباتی و کاهش پیشبینیپذیری خواهد بود .این چشماندازی
بسیار منفی است .زمان دستیابی به توافق بر سر پیمان استارت
جدید (پیمان کاهش تسلیحات هستهای میان آمریکا و روسیه) در
ی در این راستا برداشته نشده است.
حال اتمام است و هیچ گام عمل 
مسلما چنین چشماندازی (عدم تمدید این پیمان) واقعگرایانهتر
به نظر میرسد.
پیمان اس��تارت جدی��د آخرین پیمان کنترل تس��لیحات
باقیمانده میان روسیه و آمریکاست .به موجب این پیمان شمار
پرتابکنندههای موشکهای هستهای باید به نصف کاهش یابد و
شمار کالهکهای هستهای استراتژیک نیز به  ۱۵۵۰عدد محدود

وطنامروز:سالهاسترژیمصهیونیستیدر سایهحمایتهای
بیچ��ون و چرای ایاالت متحده با زیر پا گذاش��تن موازین
بینالمللی و حقوق سرزمینی مردم فلسطین به تجاوزگری
و اشغال دس��ت میزند .هرچند آخرین صحبتهای مایک
پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه دولت این کشور دیگر
شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را مغایر
یداند نشاندهنده یک رویکرد جدید در
با قوانین بینالمللی نم 
حمایت آمریکا از اسرائیل است اما نمیتوان آن را یک موضع
متفاوت و ساختارشکنانه در دولتهای آمریکا قلمداد کرد.
مساله عدم مغایرت شهرکسازی با حقوق فلسطینیان
و قوانین بینالمللی در دولت جیمی کارتر نیز مطرح ش��ده
ب��ود و دولتهای بعدی نیز اگرچه صراحتاً از این کار رژیم
صهیونیس��تی دفاع نکردند اما سکوت ضمنی آنها در قبال
شهرکسازیهای اسرائیل در عمل اثبات میکرد که آنها نیز
جدیتی در مقابله با این سیاست صهیونیستها ندارند.
در واکن��ش به این موضع دولت آمریکا ،بنیامین نتانیاهو
طی تماس تلفنی از ترامپ قدردانی کرد .آمریکا مدعی شده

شود .اولیانوف همچنین گفت :گفتوگوها درباره خروج احتمالی
آمریکا از پیمان «آسمانهای باز» سالها در جریان بوده و گهگاه
اطالعاتی در این زمینه مطرح شده است اما نمیتوان صحت آنها
ی از سوی آمریکا
را مشخص کرد ،زیرا در حال حاضر هیچ گام عمل 
برای خروج از این پیمان برداشت نشده است.
چندی قبل آناتولی آنتونوف ،سفیر روسیه در آمریکا اعالم کرد:
مسکو برای گفتوگوهای سازنده و برابر حقوقی با آمریکا درباره
مسائل مربوط به کنترل تسلیحات آماده است .روسیه به نشان
دادن راهکارهای مس��ؤوالنه و اعالم آمادگی برای گفتوگوهای
سازنده و برابر حقوقی با آمریکا ادامه میدهد.
آنتون��وف در اینب��اره افزود :پس از لغو پیمان منع موش��ک
هستهای میانبرد ( )INFتوسط آمریکا به عنوان عنصر بنیادی
در ساختار کنترل تسلیحات ،تالش برای حفظ پیمان کاهش
تسلیحات راهبردی تهاجمی (پیمان استارت جدید) دارای اهمیت
خاصی است .مقام روس اظهار کرد :آمریکا نیز همچون روسیه و
انگلیس مسؤول ایجاد منطقهای بدون تسلیحات کشتار جمعی
در خاورمیانه است .این مساله نشانگر دشواری اعتماد به آمریکا

پشتپردهموضعجنجالیپمپئودررابطهبا شهرکسازیرژیمصهیونیستی

نتانیاهو تحت حمایت کامل ترامپ

که شهرکسازیهای این رژیم در فلسطین اشغالی قانونی و
این اراضی «وطن یهودیان» بوده است.
ای��ن درحالی اس��ت که س��ازمان ملل و
بیشتر کشورهای جهان شهرکهای رژیم
صهیونیس��تی را غیرقانون��ی میدانند،
زی��را این رژیم در جنگ س��ال ۱۹۶۷
می�لادی این اراضی را اش��غال کرده و
بر مبنای کنوانس��یون ژنو
هرگونه ساختوساز
از سوی اشغاگر
در سرزمینهای
اشغالی ممنوع
است.

ت آمریکا بهرغم
در عین حال شواهد امر نشان میدهد دول 
اینکه پمپئو اعالم کرده است «این موضعگیری ارتباطی به
مسائل داخلی اسرائیل ندارد» به دنبال این است که در پشت
این مواضع ضمن تقویت موضع نتانیاهو ،در جهت تحقق ایده
از پیش شکستخورده داماد ترامپ درباره «معامله
قرن» گام بردارد.
در عرص��ه سیاس��ت داخل��ی رژی��م
صهیونیس��تی ،دولت ترامپ قص��د دارد با
باز گذاش��تن دست نتانیاهو در سیاستهای
تهاجمی خود علیه رقبای داخلی و توسعه
شهرکها ،این متحد قدیمی
را از موض��ع انفعال��ی
خارج کند .نتانیاهو ،این

در زمینه تعهداتش اس��ت و اینکه آنها میتوانند از این تعهدات
کنار بکشند .تجاریسازی امنیت در دولت ترامپ سبب شده تا
حداقلهایی که پیش از این بر اساس حفظ وجهه بینالمللی در
زمینه کنترل تسلیحات از سوی دولتهای قبلی آمریکا در دستور
کار قرار میگرفت کنار گذاشته شود و این کشور با خروج از همه
پیمانهای کنترل تس��لیحاتی با روسیه و عدم اجرای تعهدات
خود در چارچوب رژیم منع تس��لیحات شیمیایی و هستهای به
گسترش ناامنی در سطح جهان دامن زده است .چندی قبل نیز
نمایندگان کشورهای خاورمیانه در مقر سازمان ملل گرد هم آمدند
تا در نشستی  5روزه درباره توافقی برای ایجاد منطقهای خالی از
تسلیحات کشتار جمعی مذاکره کنند که آمریکا این نشست را
بایکوت کرد .عالوه بر آمریکا ،اسرائیل نیز در این نشست شرکت
نکرد ،چراکه این رژیم تنها دارنده تسلیحات اتمی در خاورمیانه
اس��ت و مطمئنا از خاورمیانه عاری از تسلیحات کشتار جمعی
حمایت نخواهد کرد .آمریکا همواره در سیاست کنترل تسلیحاتی
خود از استانداردهای دوگانه استفاده کرده و گسترش عرضی و
اش��اعه تسلیحات اعم از متعارف و غیرمتعارف را در کشورهایی
که به اصطالح در «گروه غرب» قرار نمیگیرند ،مغایر با امنیت
یداند .نمونه بارز این رویکرد دوگانه نیز تحریم فعالیتهای
جهانی م 
صلحآمیز هستهای جمهوری اسالمی ایران و سکوت در برابر دهها
کالهک اتمی رژیم صهیونیستی است.

دوست صمیمی ترامپ با چالش انتخابات دست و پنجه نرم
میکند ،او در تشکیل ائتالف دولتی شکست خورده و اکنون
خود را مقابل رقیبی به نام بنیگانتس میبیند که احتمال دارد
با نمایندگان عرب کنست برای تشکیل دولت اقلیت ائتالف
کند که تصورش هم برای نتانیاهوی راستگرا غیرممکن است.
در رابطه با طرح «معامله قرن» نیز باید گفت موض ع جدید
آمریکا حمایت غیرمستقیم از اجرای طرح جرد کوشنر است؛
طرحی که در آن نیز شهرکس��ازیها مسالهای حلشده و
پذیرفتهش��ده و بهعنوان مناطق اسرائیلی تصور شده است.
براساس جزئیات افشاشده از این طرح ،شهرکسازیها به 3
دسته تقسیم میشود؛ گروه اول شهرکهای بزرگ و مهم که به
اسرائیل ملحق خواهد شد ،گروه دوم شهرکهای دوردست که
اجازه توسعه پیدا نمیکند و گروه سوم شهرکهای ساختهشده
به صورت بیهدف و بدون مجوز که باید تخلیه و تخریب شود.
شهرکها و محلههای صهیونیستی دوازدهگانه در قدس نیز که
 ۲۲۰هزار یهودی در آنها زندگی میکنند در دست اسرائیل و
حاکمیت آن باقی خواهد ماند.

دور دنیا

بررسی شهرکسازیها
در شورای امنیت

ش��ورای امنیت سازمان ملل امروز در نشست ماهانه
خود درباره خاورمیانه ،بیانیه اخیر آمریکا درباره «قانونی»
بودن شهرکهای واقع در کرانه باختری اشغالی را بررسی
میکند.
دنی دانون ،نماینده دائم رژیم صهیونیستی در سازمان
ملل اعالم کرد شورای امنیت قطعنامه آمریکا درباره اینکه
شهرکهای اسرائیلی برخالف قوانین بینالمللی نیستند را
مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
ریاض منصور ،نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل
نیز در بیانیهای مطبوعاتی و با ارسال  3نامه برای آنتونیو
گوترش ،دبیرکل این س��ازمان ،رئیس شورای امنیت و
رئیس مجمع عمومی ،مخالفت فلسطین با اظهارات پمپئو
درباره شهرکها را اعالم و آن را محکوم کرد.

نمایندگان احزاب
در دولت جدید لبنان

رئیسجمهوریلبنانبه«یانکوبیس»هماهنگکننده
سازمان ملل در لبنان گفت به محض پایان رایزنیهایی که
پیرامون تشکیل دولت جدید با رهبران احزاب و جریانهای
سیاسی ذیربط در جریان است ،زمان رایزنیها با پارلمان
را تعیین خواهد کرد.
میشل عون تصریح کرد دولت جدید دولتی متشکل
از چهرههای سیاسی خواهد بود و نمایندگان جنبشها و
احزاب در آن حضور خواهند داشت .اوضاع اقتصادی نیز
کنترل و بتدریج بررسی میشود.

حضور ناوچه پاکستانی
در رزمایش دریایی ترکیه

نیروی دریایی ترکیه رزمایشی بزرگ را در شرق دریای
مدیترانه با شرکت یک ناوچه پاکستانی و با هدف تقویت
همکاریهای دریایی میان  2کشور برگزار کرد.
انتظ��ار میرود نیروی دریایی پاکس��تان در رزمایش
«سپر مدیترانه» به همراه  8کشور دیگر در آینده نزدیک
ش��رکت کند .پیشتر نیروی دریایی ترکیه در رزمایش
«امان »۲۰۱۹ -با میزبانی پاکستان شرکت کرده بود.

تشکیل کابینه جدید
به ریاست وزیر خارجه کویت

صباح الخالد الحمد الصباح ،وزیر خارجه کویت و معاون
نخستوزیر این کشور مامور تشکیل کابینه جدید شد.
پیشبینیها حاکی از بازگشت بیشتر اعضای کابینه
مستعفی است.
این اقدام یک روز پس از استعفای جابر المبارک الصباح
از پست نخستوزیری و مدت کوتاهی از ماموریت مجدد
او برای تشکیل کابینه جدید انجام شد.

عبدالمهدی :اولویت دولت
حفظ حقوق مردم است

نخس��توزیر عراق گفت :اولویت برنامه دولت ،حفظ
حقوق همه مردم عراق در سایه حاکمیت قانون ،امنیت
و نظم است.
عادل عبدالمهدی افزود :برنامه دولت واضح و روشن
است و هدف آن مبارزه با تروریسم ،قرار گرفتن سالحها در
انحصار دولت ،حمایت از پتانسیل نیروهای مسلح و برقراری
روابط خارجی با همه کشورهای همسایه ،مطابق با منافع
مشترک و خدمت به امنیت ،ثبات و توسعه اقتصادی است.

ونزوئال :تحریمهای یکجانبه آمریکا
نقض قوانین بینالمللی است

«فلیکس پالسنسیا» وزیر گردشگری و تجارت خارجی
ونزوئال در گفتوگو با خبرگزاری روس��ی «اسپوتنیک»،
تأکید کرد که «کاراکاس» به واسطه تحریمهای یکجانبه
آمریکا ،دسترسی به میلیاردها دالر از داراییهای خارجی
خ��ود را از دس��ت داده اس��ت .وی در اینب��اره گف��ت:
«میلیاردها دالر از داراییهای مردم ما تحت تأثیر اقدامات
تهدیدآمیز یکجانبه دولت آمریکا قرار گرفته و این نقض
قوانی��ن بینالمللی و تالش ب��رای تحمیل تصمیمات
یکجانبه درباره یک کشور آزاد و مستقل است».
طبق این گزارش ،دولت آمریکا در سال جاری میالدی،
تالشها برای س��رنگونی دولت ونزوئال را از طریق وضع
تحریمهای اقتصادی افزایش داده است.

اردوغان :از خرید «اس»۴۰۰
منصرف نمیشویم

رئیسجمهوری ترکیه در جمع اعضای حزب عدالت
و توسعه گفت در جریان گفتوگوهای اخیر در واشنگتن
ب��ه رئیسجمهوری آمریکا گفته اس��ت ترکیه از خرید
سامانههای دفاع موشکی «اس »۴۰۰روسیه عقبنشینی
ن افزود به دونالد ترامپ
نخواهد کرد .رجب طیب اردوغا 
گفته است اگر ایاالت متحده آمریکا «موضع سازشناپذیر»
ف»۳۵ه��ا را دنبال کند ،ترکیه به دنبال
خ��ود درباره «ا 
جایگزینهایی برای رفع نیازهای دفاعی میانمدت خود
خواهد بود.

