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اخبار
اروپا روابط تجاری خود با آمریکا را
قربانی ارتباط با ایران نمی کند

کارشناس مسائل بین الملل گفت :هدف
اصلی در میان کش��ورهای اروپایی بهبود
رواب��ط تجاری با آمریکا است و هیچ کدام
حاضر نیس��تند که روابط تج��اری خود را
ب��ا آمریکا قربان��ی ارتباط با ای��ران کنند.
فواد ایزدی کارش��ناس مسائل بین الملل
در گفتگ��و ب��ا مهر ،در خص��وص اعالم
مکانیزم مالی وی��ژه از سوی اروپا تا پایان
سال میالدی جاری ،اظهار داشت :ما نباید
چندان به طرف اروپایی امیدوار باشیم چرا
که از نظر آنها چه مکانیزم مالی ویژه جهت
تداوم همکاری با ایران ارائه شود چه نشود،
چه به ایران امتیاز بدهند یا ندهند ایران در
برج��ام خواهد ماند .ای��زدی تصریح کرد:
اروپایی ها در بس��یاری از حوزهها هم فکر
و همسو با آمریکاییها هستند و طبع ًا اگر
آنها مجبور به انتخاب میان ایران و آمریکا
شوند ،انتخاب آنها آمریکا است و البته این
انتخاب آنها ده ها سال پیش صورت گرفته
و همچنان ادامه دارد .این کارشناس مسائل
بین الملل با بیان اینکه قرار بود چند هفته
پس از خروج آمری��کا از برجام اروپایی ها
مکانیزم مالی ویژه را تهیه و مراحل اجرایی
آن را آغاز کنند ،افزود :امروز پس از گذشت
هشت ماه از زمان خروج آمریکا از برجام،
اروپای��ی ها وعده آغاز اجرایی ش��دن این
مکانیس��م را تا پایان سال میالدی جاری
میدهن��د و این موضوع به دلیل آن است
که آنها خروج ایران از برجام را جدی تلقی
نمی کنند .کارشناس مسائل بین الملل با
بیان اینکه امروز موضوعی به نام اتحادیه
اروپا به معنای واقعی کلمه آن نداریم چرا
که هر یک از کشورهای اروپایی در حوزه
های مختلف با یکدیگر رقابت دارند ،افزود:
یکی از حوزه های رقابتی میان کشورهای
اروپایی ،ت�لاش برای بهب��ود هرچه بهتر
روابط دوجانبه آن کش��ور ها با این دولت
امریکا است .وی در پایان خاطرنشان کرد:
از آنجا که هدف اصلی در میان کشورهای
اروپایی بهبود روابط تجاری با آمریکا است
بنابراین موضوع ای��ران از اهمیت باالیی
برای آنه��ا برخوردار نیس��ت و هیچ کدام
حاضر نیس��تند که روابط تجاری خود با را
آمریکا قربانی ارتباط با ایران کنند.
تصویر  9دی فقط با عاشورای سال
 ۵۷قابل مقایسه است

محمدحس��ین صفارهرندی عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی پیش
از خطبههای نماز جمعه تهران در خصوص
فتوحات حماسه نهم دی اظهار داش��ت۹ :
دی روز تالفی و جب��ران آنچه بود که در
روز عاش��ورا رخ داد .جریان خبیث فتنهگر
از فرصتی سوءاستفاده کرد که میدانست
مردم عزادار در حس��ینیه ها و تکایا حضور
دارن��د و عرص��ه خیابان را ب��رای جوالن
انتخاب ک��رد .در همان روز البته با حضور
نیروهای وفادار به امام حس��ین و انقالب،
آلودگی که توسط فتنه گران در سطح شهر
ایجاد ش��ده بود ،پاک شد .وی افزود :برای
مردمی که در روز  ۹دی آن حماسه بزرگ
حضور را آفریدند ،مهمتر از هر چیز شرکت
کردن در تصویر دفاع از خاندان عصمت و
طهارت بود که در روز قیامت و در محضر
خداوند برای ش��فاعت باشد .تصویر  9دی
فقط با عاش��ورای سال  ۵۷قابل مقایس��ه
است؛ اگر عاش��ورای  ۵۷پشتوانه ای برای
انقالب اسالمی بود ،ماج��رای  ۹دی هم
سرمایه ای برای بیمه شدن نظام و انقالب
اسالم��ی بود .صفار هرن��دی ادامه داد :در
همان زمان که فتنه هر روز به شکلی رخ
می داد ،ظاهر قضیه بحث بر سر انتخابات
بود اما افرادی که هوشیار بودند تصورشان
این بود که این موضوع انتخابات بهانه است
و اصل نظام مد نظر آنهاست .جوان خوش
ذوقی در آن زمان نوش��ته بود که آنچه در
خیابان های تهران م��ی گذرد مصاف دو
جریان برای مدیریت آینده جهان است.
اعتبارات دفاعی در الیحه بودجه
سال  ۹۸افزایش می یابد

س��ردار رضا طالئی نی��ک معاون حقوقی
و امور مجل��س وزارت دفاع درباره بودجه
دفاعی کشور در سال  ۱۳۹۸اظهار داشت:
براساس مستندات و متن «الیحه بودجه
سال  » ۱۳۹۸و با احتساب تحقق وتأمین
مناب��ع از بودجه مازاد پیش بینی ش��ده،
اعتب��ارات دفاعی نه تنها کاهش نمی یابد
بلکه در سال آینده امکان افزایش نیز دارد.
وی با تشکر از دقت و حساسیت اصحاب
رسانه و دلس��وزان و عالقمن��دان به امور
دفاعی کش��ور در خصوص ارقام منتش��ر
شده پیرامون اعتبارات وزارت دفاع در سال
 ۱۳۹۸افزود :برداشت رسانه ها مربوط به
وجود ابهاماتی در تفکیک بودجه دفاعی و
تأمین آن از دو منب��ع اصلی و مازاد است
که نیازمند شفاف سازی است و امیدواریم
با اهتمام و تعامل مجلس محترم شورای
اسالمی و دولت خدمتگزار محقق شود.

بعضی از سیاسیون به جای تالش برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم به مسائل انتخاباتی ورود کردهاند
گروه سیاسی :در شرایطی که مشکالت
اقتصادی و معیش��تی م��ردم ،این روزها
ج��دی ت��ر از همیش��ه ش��ده اس��ت و
خانوارهای ایران��ی در تامین حداقلهای
زندگی خود هم ناتوان شدهاند؛ حاال سفر
علی الریجانی رئی��س مجلس به حوزه
انتخابی��هاش یعنی قم هم محلی ش��ده
ت��ا مراجع تقلید و آیات عظام نس��بت به
وضعیت کنونی کشور هشدار صریح خود
را اعالم کنند .به گزارش «عصرایرانیان»،
این روزها انتقادات زیادی از جانب ناظران
سیاسی و مردم نسبت به عملکرد مجلس
و البته نمایندگان ش��کل گرفته است که
البت��ه علی الریجان��ی در جایگاه رییس
پارلم��ان عملک��رد قابل تامل��ی در این
خص��وص داش��ته است.عملک��ردی که
شاید ریش��ه جدی آن در ماجرای برجام
بوده و این روزها به همراهی او با حس��ن
روحانی رییس جمهور ختم ش��ده است!
نبای��د فراموش کرد که در طول روزهای
گذش��ته م��ردم نس��بت به ب��ی تفاوتی
مجلس��ی ها نسبت به مش��کالت خود
معترض بوده اند و همزمان پارلمان درگیر
امور سیاسی ش��ده است که طبیعتا آنها
را از حل مش��کالت مردم غافل میکند.
ش��اید بتوان اینطور تعبیر کرد که مراجع
تقلید هم این روزها مجلس را به عنوان
یک مقصر اصلی برای وضعیت اسفناک
کنونی قلمداد میکنند.
هشدار معیشتی مراجع و آیات عظام

به الریجانی

ت اهلل ناصر مکارم
در همی��ن رابطه،آی�� 

ش��یرازی در دیدار علی الریجانی رییس
مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به شرایط
حساس کشور ،حفظ و تقویت وحدت در
جامعه را یک اصل مهم و حیاتی عنوان
ک��رد .وی تاکید کرد :اگر ش��رایط فعلی
کش��ور را درک نکنی��م و وحدت به هم
بخورد همه لطمه میبینند ،اصالح طلب
و اصولگرا هم ندارد همه باید مشکالت
کشور را مد نظر داشته باشند .این مرجع
تقلید در ادامه با اشاره به مشکل گرانیها
در کشور ،بخشی از این مشکل را ناشی از
بی انصافی برخی از کسبه و تجار عنوان
و تصری��ح کرد :عده ای که باال رفتن ارز
را عامل گرانی اجناس و محصوالت خود
میدانستند اکنون با پایین آمدن قیمت ارز
و دالر حاضر نیس��تند قیمتها را پایین

بیاورند.
آیت اهلل مکارم شیرازی در بخش دیگری
از سخنان خ��ود از پرداخت��ن زودهنگام
برخی از سیاسیون به مس��ائل انتخاباتی
انتقاد کرد و گفتند :این عده باید ش��رایط
حس��اس کش��ور را درک کنن��د و بدانند
م��ا گرفتاریهای مهم ت��ری داریم .وی
همچنین ساماندهی فض��ای مجازی را
ی��ک اصل مهم خواند و بی��ان کرد :باید
ب��ه طور جدی به فک��ر اصالح این فضا
بود؛ اگر فضای مجازی یله و رها باش��د
بس��یاری از تدبیره��ا را میتوانن��د بهم
بزنند .این مرجع تقلید ادامه داد :متاسفانه
درباره فضای مجازی چندان دل سوزانده
نمیش��ود و این مس��اله میتواند منش��ا
اتفاقات بسیاری باشد ،فضای مجازی به

گونهای ش��ده که آثارش در همه مسائل
نمایان میشود .آیت اهلل مکارم شیرازی با
انتقاد از ولنگاری در عرصه فرهنگی ،بی
برنامگ��ی در این عرصه را باعث نگرانی
دلسوزان نظام و کشور دانست و خواستار
توج��ه جدی ب��ه این موضوع ش��د .وی
همچنین مشکالت اقتصادی و معیشتی
را از دیگر نگرانیهای موجود در کش��ور
برش��مرد و اضافه کرد :موضوع گرانیها
م��ردم را آزار میدهد ،برخ��ی از مردم در
تامین مایحتاج اولیه خود دچار مش��کل
هس��تند؛ از این رو بای��د در بودجه سال
آینده برای مش��کل گرانیها و معیشت
مردم فکری شود .استاد حوزه علمیه قم
کند بودن رون��د رسیدگی به پروندههای
قضایی را از دیگر مش��کالت موجود در

کشور دانست و تاکید کرد :فرآیند طوالنی
رسیدگی به پروندههای قضایی به گونهای
است که برخی از مردم از مراجعه به قوه
قضاییه و پیگیری شکایت خود صرفنظر
میکنند .آیت اهلل مکارم ش��یرازی یکی
دیگر از مشکالت موجود را وجود برخی
سوء ظنها درباره وجود دستهایی برای
اجرایی کردن سن��د  2030در آموزش و
پرورش و جانشین کردن فرهنگ غربی
ذکر کرد .وی در بخش دیگری از سخنان
خود تضعیف حوزههای علمیه و مرجعیت
را نگ��ران کنن��ده خواند و گف��ت :اخیرا
مخالفتهایی با حوزه و مرجعیت میشود،
این موضوع شخصی هم نیست ،گروهی
منافع خود را در تضعیف حوزه و مرجعیت
میبینن��د .ای��ن مرجع تقلی��د در بخش
پایانی سخنان خود ب��ا تقدیر از اقدامات
انجام شده به منظور حل مشکالت شهر
مقدس قم و پیگیریهای رییس مجلس
ش��ورای اسالمی ،بر لزوم حل مشکالت
اح��داث فرودگاه در استان تاکید و تحقق
این مساله را عامل تحوالت بسیار خوب
عنوان ک��رد .عل��ی الریجانی همچنین
در سفر ب��ه حوزه انتخابیه خ��ود با آیت
اهلل مکارم ش��یرازی و آی��ت اهلل صافی
گلپایگانی از مراجع عظام تقلید دیدار کرد.
نماینده مردم در قم در مجلس ش��ورای
اسالمی در این دیدار به ارائه گزارش��ی از
شرایط منطقه ،شرایط اقتصادی کشور و
اقدامات صورت گرفت��ه برای کنترل ارز
ارائه کرد .الریجانی همچنین از آیت اهلل
صالحی خوانساری از خطبای محشور قم
هم عیادت کرد.

آیتاهلل خاتمی در خطبههای نماز جمعه تهران:

حج��ت االس�لام و المس��لمین سی��د
احم��د خاتم��ی ،خطی��ب نم��از جمعه
ای��ن هفت��ه ته��ران در خطبههای این
نم��از در سخنان��ی ضمن تس��لیت به
مناسبت درگذش��ت آیتاهلل سیدمحمود
هاشمیش��اهرودی ،رئیس فقید مجمع
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام ،ب��ا طرح
ای��ن سؤال که چه میش��ود که بعضی
از م��ا مراقب خودمان نباش��یم؟ ،اظهار
داش��ت :یک مانع ،ط��رح عرفانهای
انحرافی و قالبی است و یکی دیگر نیز،
خودش��یفتگی است که انسان احساس
کن��د خیلی آد ِم خوب��ی است؛ بُعد دیگر

سفر مخفیانه ترامپ به عراق نماد خفت است

در عرصه سیاسی اس��ت ،چون اخالق
که فق��ط ف��ردی و اجتماعی نیس��ت،
اخالق سیاسی هم هس��ت .به گزارش
تس��نیم،خطیب نماز جمع��ه این هفته
تهران با تأکید بر اینکه خودشیفتگی در
عرصه سیاس��ی نیز عامل سقوط است،
گفت :کسی که در این عرصه خودشیفته
شد ،بیراهه میرود و ناتوان خواهد شد.
راه مقابله با خودش��یفتگی سیاسی این
است که انس��ان تحلیل و نظر دیگران
را هم بشنود ،کس��ی که باورش باش��د
که بهتری��ن حرف را خ��ودش میزند،
عام��ل سق��وط است .حج��ت االسالم

خاتمی دومین عرصه خودش��یفتگی در
بُعد سیاسی را ،کمتحملی و بیتحملی
دانست و افزود :کس��ی که وارد عرصه
سیاست میشود ،باید تحملش به اندازه
یک دریا و اگر نش��د ،به اندازه یک نهر
بزرگ باشد .متأسفانه ظرفیت بعضی از
سیاسی��ون ما به ان��دازه ته استکان هم
نیس��ت .در جامع��ه آزاد اختالف سلیقه
اس��ت ،بگذاریم ط��رف مقابل حرفش
را بزن��د ،تحم��ل مخالف نقط��ه مقابل
خودش��یفتگی سیاسی است .وی اضافه
کرد :بُعد دیگر خودش��فتگی در عرصه
سیاس��ی ،قومس��االری و باندساالری

است .اینکه هرکس��ی ک��ه عضو حزب
من است بهتر از دیگران میفهمد ،این
تعص��ب منفی و ض��د ارزش است؛ این
خودش��یفتگی سیاسی در عرصه عمل
است ،نقطه مقابل آن شایس��هساالری
است .هر که شایس��ته است ،مسئولیت
بگیرد و هر که شایسته نیست ،مسئولیت
نگیرد.هر که لیاقت و شایس��تگی دارد،
بای��د مس��ئولیتها به او سپرده ش��ود.
حجت االسالم خاتمی ضمن تبریک به
مناسبت سالروز میالد حضرت عیس��ی
مسیح(ع) ،گفت :ترامپ دارد آبروی این
پیامبر بزرگ انجیل را میبرد ،بیتردید

اگر حضرت عیس��ی در جمع ما بود ،در
خ��ط مقدم ،ابراز تب��ری و انزجار از این
جنایتکارانی ک��ه لکه ننگ مس��یحیت
هس��تند ،خواهد شد .خطیب نماز جمعه
این هفته تهران همچنین از قوهقضائیه
ب��رای برخورد ب��ا مفس��دان اقتصادی
تش��کر کرد و گفت :امیدواریم این تیغ
علیه مفس��دان اقتص��ادی همچنان تیز
باش��د .خطیب جمعه ای��ن هفته تهران
خطاب به ترامپ گفت 7 :تریلیون دالر
در خاورمیان��ه هزین��ه کردید اما باز هم
ناچاری مخفیانه ب��ه آنجا سفر کنی در
واقع این اعتراف به عجز و خفت است.

سرلشکرجعفری:

هیچ ابرقدرتی خیال تجاوز به خاک ایران را به ذهن خود راه نمیدهد
فرمانده کل سپ��اه با تاکید بر اینکه از تهدیدهای
نظام��ی و امنیتی عبور کردهایم ،عن��وان کرد :به
فضل الهی و با ت�لاش و مجاهدت های صورت
گرفته ام��روز هیچ ابرقدرتی خیال تجاوز به خاک
ای��ران را به ذهن خود راه نمیدهد و دش��منان به
ش��دت از تقابل نظامی با جمهوری اسالمی ایران
واهمه دارند .وی افزود :اوج مسائل امنیتی کشور در
سالهای  ۷۸و  ۸۸رخ داد و فتنه سال  ۸۸آمریکایی
و بسیار خطرناک بود و مردم ایران با ایجاد حماسه
 ۹دی این فتنه را از بین بردند .سرلش��کر جعفری

در ادامه تصریح کرد :نتیجه مقاومت ،ایس��تادگی
و مجاهدت شکست مفتضحانه آمریکا در سوریه
و فرار آنها از این کش��ور بود و کش��ورهای حامی
این اتئالف مانند فرانسه نیز امروزمشکالت زیادی
دارند .سرلشکر جعفری با بیان اینکه وضع و سطح
عمومی زندگی در ایران از بس��یاری از کشورهای
منطقه باالتر است ،مش��کالت امروز در کش��ور
را عمدت��ا در حوزه مدیریت و اقتصاد دانس��ت و
اظهار کرد :برای حل این معضالت می بایس��ت
با مدیریت جهادی و ن��گاه انقالبی ،رهنمودهای

مق��ام معظم رهبری (مد ظله العالی)در دستور کار
ق��رار گیرد .وی ب��ا تاکید بر اینکه اقت��دار آمریکا
در جه��ان رو به اف��ول است ،گفت :بس��یاری از
سیاستم��داران و تحلیلگ��ران آمریکا به قدرت
ایران در منطقه اذع��ان دارند و آمریکاییها حتی
ج��رات بیان گزینه نظام��ی روی میز است را هم
ندارند .سرلشکرجعفری با بیان اینکه عدهای سوال
میکنند که مب��ارزه و مقاومت تا چه زمانی ادامه
خواهد داشت ،گفت :به فرموده امام خمینی(ره) تا
زمانی که آمریکا بر اساس خوی استکباری عمل

کند ،مقاومت ادامه خواهد یافت .فرمانده کل سپاه
در پایان با تاکید بر اینکه فتنه اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی دش��من بزرگتر از جنگ سخت است،
ادامه داد :جوهره انقالب اسالمی این بوده که زیر
ب��ار ظلم نرفته و مردم جه��ان را نیز به عدم ظلم
پذیری دعوت کرده است؛ امروز بسیاری از حرکت
های ضد استعمار و سلطه طلبی در دنیا برگرفته از
گفتم��ان انقالب اسالمی است ؛ بطور مثال امروز
بسیاری از فرانس��وی ها اظهار کردند که حرکت
اعتراضی خود را از انقالب ایران درس گرفته اند.

اخبار
تظاهرات ساکنان «الرقه» در
حمایت از دولت و ارتش سوریه

ش��مار زیادی از ساکنان رقه در شهرک
«الس��بخه» گرد ه��م آمدن��د و ضمن
محک��وم کردن عملیات احتمالی ترکیه،
تأکید کردند که ارتش سوریه تنها ضامن
اتحاد مل��ی است .به گ��زارش مهر به
نقل از خبرگزاری سانا ،ش��مار زیادی از
ساکنان این استان در شهرک «السبخه»
واقع در شرق شهر الرقه سوریه دست به
تظاهرات زدند و تهدیدهای دولت ترکیه
مبنی بر حمله مجدد به سوریه را محکوم
کردند .این اف��راد که از مناطق مختلف
استان در الس��بخه تجمع ک��رده بودند،
پرچم رسمی دولت سوریه و تصاویر بشار
اسد رئیس جمهور این کشور را در دست
داش��تند .تظاهرات کنن��دگان همچنین
اعالم کردند ک��ه از دستاوردهای ارتش
سوری��ه در برابر گروههای تروریس��تی
احساس افتخار میکنند.
شکایت لبنان از رژیم صهیونیستی به
شورای امنیت

دول��ت لبن��ان تصمی��م دارد از رژی��م
صهیونیستی به خاطر نقض حریم هوایی
این کش��ور در جریان حمالت سه شب
پیش ب��ه سوریه که نزدیک بود به وقوع
فاجعهای انسانی منجر شود ،شکایت کند.
بر اساس ای��ن گزارش ،یوسف فنیانوس
وزیر حمل و نقل و مشاغل عمومی لبنان
در ای��ن خصوص تصریح ک��رد که قرار
است ش��کایتی علیه رژیم صهیونیستی
به ش��ورای امنیت ارائه شود .به گزارش
مهر،فنیانوس اظهار داشت که در جریان
تج��اوز جنگندهه��ای اسرائیلی به حریم
هوایی لبن��ان در جریان حمل��ه اخیر به
جنوب دمشق ،نزدیک بود فاجعه انسانی
بزرگی ب��رای سرنش��ینان دو هواپیمای
مسافربری در آسمان لبنان اتفاق بیافتد.
سفارت بحرین هم در دمشق
بازگشایی می شود

تنها ساعاتی پس از بازگش��ایی سفارت
امارات متحده عربی در «دمشق» پایتخت
سوریه ،دولت بحرین نیز با صدور بیانیه
ای اعالم کرد که هیأت دیپلماتیک خود
را مج��دداً به سوریه اع��زام می کند .به
گزارش مهر،در واقع بیانیه وزارت خارجه
بحرین برای اعالم این تصمیم ،از گرم
شدن روابط دولت سوریه با جهان عرب
پس از سالها انزوای دیپلماتیک خبر می
دهد .روزنامه نش��نال نوشت  :این اقدام
دولتهای امارات متحده عربی و بحرین
همچنی��ن از تالش کش��ورهای عرب
حاش��یه خلیج فارس برای خنثی کردن
نف��وذ فزاینده ایران و ترکیه در سوریه از
طریق برقراری مجدد روابط دیپلماتیک
حکایت می کند.
 ۹نظامی ونزوئال به اتهام توطئه علیه
«مادورو» روانه زندان شدند

دی��وان عالی ونزوئال اع�لام کرد که ۹

در گزارشی آخرین تحوالت در خاندان آلسعود بررسی شد؛

تغییرات سیاسی در ریاض تعدیل در مواضع خارجی و داخلی است

سلمان بن عبدالعزیز پادش��اه عربستان
سعودی فرمان فوری تغییر در کابینه را
صادر کرد .به موجب این تغییرات ،عادل
الجبیر وزیر خارجه سعودی برکنار ش��د.
الجبیر وزیر مشاور دولت در امور خارجه
تعیین شده است .الجبیر از آوریل ۲۰۱۵
سه ماه پس از به قدرت رسیدن محمد
بن سلمان سلمان وزیر خارجه بود.
«ابراهیم العس��اف» وزی��ر امور خارجه
جدید عربستان سعودی شد .وزیر خارجه
جدید عربستان سعودی ،یک سال پیش
ل
جزء بازداش��تیهای بنسلمان در هت 
«ریتز کارلتون» بود .او از ژانویه ۲۰۱۸
آزاد و به کار خود بازگشته بود« .محمد
بن نواف بن عبدالعزیز آل سعود» ،سفیر
ریاض در لندن از سمت خود برکنار شد.
به موجب این فرمان« ،عبداهلل بن بندر
ب��ن عبدالعزیز» نیز به عنوان وزیر گارد
ملی عربس��تان سع��ودی و «ترکی بن
عبداهلل الش��بانه» به عنوان وزیر اطالع
رسانی منصوب شده اند.
این تغییرات حاوی نکاتی چند است:
-۱قتل خاشقجی کار را به زمزمه های
تغییر بن سلمان نیز کشاند .سنای امریکا
اخیرا متعاقب گ��زارش «جینا هاسپل»
رئیس سازمان سیا« ،محمد بن سلمان»
را مسئول قتل خاش��قجی معرفی کرد.
باب کورکر ،رئیس جمهوریخواه کمیته
روابط خارجی سنا ،در پایان این جلس��ه
به خبرنگاران گفت به باور او اگر ولیعهد
سعودی محاکمه ش��ود ظ��رف «حدود
 ۳۰دقیقه» هیات منصفه او را گناهکار
اعالم خواهد کرد.
سنات��ور لیندس��ی گراهام ه��م پس از
نشست با مدیر سیا گفت «احتمال آن
صف��ر است» که محمد ب��ن سلمان در
قتل خاشقجی مشارکت نداشته باشد.

وی افزود« :بای��د خیلی کور بود که به
ای��ن نتیجه نرسید ای��ن (قتل) از سوی
افرادی اجرا و سازماندهی شد که تحت
فرمانده��ی محمد بن سلم��ان بودند».
گراهام ب��ه طعنه گف��ت« :دود تفنگی
وجود ندارد ،دود اره است».
اش��اره وی به گزارش مقامهای ترکیه
اس��ت ک��ه میگویند ای��ن روزنامهنگار
منتق��د سع��ودی پس از ش��کنجه و به
قتل رسیدن در کنسولگری عربستان در
استانبول ،با اره قطعه قطعه شده بود.
سناتور دموکرات باب منندز که خواستار
واکنش ق��وی ایاالت متح��ده به قتل
خاشقجی است نیز گفت :نظری که من
قبال داشتم بیشتر تقویت شد.
ت�لاش مخالف��ان ترامپ ب��رای چنین
اقدامات��ی علیه عربس��تان از این جهت
است که آنها می دانند در صورت خدشه
وارد شدن به روابط ترامپ با عربستان،
بس��یاری از اهداف اقتصادی که ترامپ
در س��ر م��ی پروراند به خیال��ی تبدیل
می ش��ود .در واقع رابطه با عربستان و
پولهای این کش��ور ب��رای ترامپ حکم
مرگ و زندگ��ی را دارد .از اینرو بود که
دونالد ترامپ رئی��س جمهوری آمریکا
در مصاحب��ه با رویترز گفت که علیرغم
ارزیابی سازمان اطالعات مرکزی (سیا)
مبنی بر دخالت ولیعهد سعودی در قتل
جمال خاشقجی روزنامهنگار عربستانی،
وی همچنان در کنار محمد بن سلمان
خواهد ایستاد
-۲محمد بن سلمان با شروع اصالحات
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،خود را
تبدیل به قهرمانی ن��زد غربی ها کرده
بود .بس��یاری از مقامات و تحلیل گران
غرب��ی «محمد بن سلمان» را در قامت
قهرمانی می دیدند که توانایی تغیییرات

ساخت��اری در ح��وزه ه��ای فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی سع��ودی را دارد.
اصالح��ات ب��ن سلم��ان توانس��ته بود
جوانان سع��ودی را با خود همراه کند و
تا حدی مقاب��ل دکترینهای سنتی «آل
شیخ» بایس��تد و راهی جز تسلیم برای
آنها مقابل ولیعهد باقی نگذاشته بود .از
رهگ��ذر همین نگاه مثبت به اصالحات
بن سلمان ،او توانس��ت مخالفان خود را
در بازجوی��ی های مش��هور هتل «ریتز
کارلتون» قلع و قمع کند.
-۳با ب��ه قدرت رسی��دن ملک سلمان
و والیتعه��دی «محم��د ب��ن سلمان»
عربس��تان سیاست محافظه کارانه خود
در سیاست خارج��ی که سیاست سنتی
این کش��ور از رهگ��ذر قرائت دینی بود
را کنار گذاش��ت و دست به ماجراجویی
های مستقیم در کش��ورهای منطقه از
جمله حمله ب��ه یمن ،مداخله در سوریه
و  ...زد .این سیاستها نتوانس��ت خواسته
های سعودی را محقق کند و از رهگذر
قتل خاشقجی دامنه مانور عربستان در
یمن محدود شد و متعاقب مصوبه سنا،
کمک واش��نگتن به ریاض در خصوص
یمن قطع ش��د و عربس��تان را پای میز
مذاکره در استکهلم سوئد کشاند .تغییر
«عادل الجبی��ر»و جایگزین کردن او با
«ابراهیم العس��اف» ک��ه دانش آموخته
دکتری اقتصاد است و جزو بازداش��تی
های هت��ل «ریتز کارلت��ون» است به
معنای بی نتیجه بودن سیاست خارجی
ماجراجویانه و امنیت��ی است و احتماال
تمرک��ز بر ام��ور اقتص��ادی در راستای
اصالحات مد نظر بن سلمان است.
-۳تغیی��رات صورت گرفت��ه در کابینه
سعودی می تواند ب��ه منظور کاستن از
فش��ارهای ناشی از قتل خاشقجی باشد

ت��ا مهره اصل��ی سع��ودی «محمد بن
سلمان» در قدرت بماند.
-۴سیاست خارجی ماجراجویانه سعودی
منج��ر به افزای��ش اختالف��ات با قطر،
کوی��ت ،جنگ سوری��ه و جنگ یمن و
تشدید اختالفات با ایران شد .عربستان
همچنین نتوانست عرصه لبنان و عراق
آنگونه که مد نظرش بود به دست آورد
و بازداشت سعد حریری در عربستان نیز
حتی باعث انتقاد برخی اعضای جریان
المستقبل لبنان وابسته به سعودی شد و
نس��بت به نقش عربستان در امور لبنان
از سوی دوستان ریاض تردید وارد شد.
-۵ب��ی اعتم��ادی امریکا ب��ه مدیریت
مسائل منطقه ای.اختالف با قطر برای
امریکا ه��م قابل تحمل نب��ود و طرح
ناتوی عربی به رهبری آمریکا نشان از
نوعی بی اعتمادی امریکا به عربس��تان
در حل و فصل مس��ائل منطقه داشت.
ط��رح بحث نات��وی عربی ب��ه رهبری
آمریکا نش��ان از این داش��ت که ملک
سلم��ان و ولیعه��د جوان نتوانس��ته اند
مسائل منطقه را خوب مدیریت کنند و
برای همین خود آمری��کا دست به کار
ش��د تا با اعمال نظم دست��وری از باال
ابتکار عمل را در دست گیرد.
-۶تح��والت منطقه و ل��زوم بازسازی
سوری��ه و عراق از جمله اه��داف تغییر
در رویک��رد سیاست خارجی تهاجمی و
ماجراجویانه سعودی می تواند باشد .گروه
بین المللی بحران در گزارشی مطول ،به
ریاض پیشنهاد می کند تنها راه نفوذ در
عراق راهکار اقتصادی و سرمایه گذاری
در این کش��ور و مشارکت در طرحهای
زیر بنایی و اقتصادی است .این گروه به
ریاض پیش��نهاد می کند از درگیری با
ایران در عراق بپرهیزد چرا که نخواهد

توانس��ت نفوذ ایران در عراق را داش��ته
باش��د .چند روز پیش نیز متعاقب خروج
نیروه��ای امریکای��ی از سوریه؛ ترامپ
اعالم کرد عربستان بازسازی سوریه را
انجام خواهد داد .این حرف نشان از این
دارد که نفشی سعودی در دوران کنونی
و در مرحله پس��اجنگ در این کشورها
باید تغییر کند و گذار به سیاست خارجی
اقتصاد محور باید در اولویت باشد.

عض��و نیروهای مس��لح این کش��ور به
جرم توطئه ب��رای سرنگونی «نیکالس
م��ادورو» رئیس جمه��وری ونزوئال در
سال  ۲۰۱۴می�لادی به زندان محکوم
ش��ده اند .به گ��زارش مهر،دیوان عالی
ونزوئ�لا ضمن مخالفت ب��ا درخواست
تجدیدنظر نهایی در حکم این افراد ،آنها
را به  ۸سال زندان محکوم کرده است.

گاردین :ایران در ح�ال برنامهریزی

برای تثبیت دستاوردها است

حزب حاکم الجزائر رسما «بوتفلیقه»
را نامزد انتخابات  2019اعالم کرد

همچنین،همزمان با فرا رسیدن سال نو
میالدی ،روزنامه انگلیس��ی «گاردین»
در سلس��له گزارشهای��ی ب��ه بررسی
اوضاع جهان در س��ال  ۲۰۱۸میالدی
و تبعات آن ب��رای سال  ۲۰۱۹پرداخته
است .گاردین در گزارشی که درباره غرب
آسیا نوش��ته ،اوضاع این منطقه در سال
گذشته میالدی را اینطور خالصه کرده
اس��ت« :همزمان با تضعیف عربس��تان
سع��ودی ،ای��ران در ح��ال برنامهریزی
ب��رای تثبیت دستاوردها است ».در آغاز
این گ��زارش آمده اس��ت« :اگر ۲۰۱۸
سال محمد بن سلمان (ولیعهد سعودی)
بود ،سال آین��ده احتما ًال هر چیزی غیر
از ای��ن خواهد بود .ب��رای ولیعهد جوان
سعودی هم��ه چیز با بختی��اری آغاز
شد؛ بس��ته اصالحات بلندپروازانه او در
داخل کش��ور مورد پس��ند قرار گرفت،
برنامههای منطقهای فتنهجویانهاش از
حمایت خارجی برخوردار شد و رابطهای
صمیمی میان او و "جارد کوشنر" شکل
گرف��ت :فردی ک��ه او هم ح��دوداً ۳۰
س��ال دارد و پدرزنش" ،دونالد ترامپ"،
عربس��تان سعودی را ب��ه عنوان قدرت
برتر خاورمیانه جا زده بود».

«معاذ بوشارب» هماهنگکننده کل حزب
«جبهه التحریر الوطن��ی» حاکم الجزائر
گفت که انتخابات ریاستجمهوری این
کش��ور در موعد مق��رر (آوری��ل )۲۰۱۹
برگزار میشود .به گزارش فارس،بوشارب
اظهار داشت که عبدالعزیز بوتفلیقه نامزد
ای��ن حزب در انتخابات سال  ۲۰۱۹است
و روند اصالحات برای دستیابی به ثبات
کشور و توسعه آن در تمامی زمینهها ادامه
خواهد داشت.
جلسه بینتیجه کنگره؛ دولت فدرال
آمریکا فعال تعطیل میماند

شش روز از تعطیلی دولت فدرال آمریکا
میگ��ذرد و به نظر میرس��د هنوز راهی
ب��رای پایان دادن ب��ه تعطیلی این دولت
یافت نشده است .به گزارش فارس،صدای
آمریکا گزارش داد که مجلسین نمایندگان
و سنای آمریکا در حالی به جلس��ات چند
دقیقهای خود پای��ان دادند که هیچگونه
رایگیری ص��ورت نگرف��ت و تعطیلی
دولت فدرال به روز جمعه(دیروز) کش��ید.
پیشبینی شده که تعطیلی دولت فدرال
وارد ماه ژانویه سال  2019میالدی شود.

