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اخبار

صدام همچنان یکی از
ثروتمندترین چهرههای جهان است
صدام حسین ،دیکتاتور سابق عراق که ۲۴
سال بر این کشور حکومت کرده بود یکی از
ثروتمندترین چهرههای جهان است.
به گزارش ایسنا ،به نوشته مجله اقتصادی
فوربس آمریکا ،طبق اطالعات به دست آمده،
صدام دهها قایق دارای باند فرود هلیکوپتر
و  ۲۷اتاق خواب مجهز به پنجرههای ضد
گلوله و شیرآالت از جنس طال ،سالن کوچک
آمفیتئاتر ،چند استخر ،نمازخانه و نیز مسیر
مخصوص عبور زیردریایی داشت.
همچنین کلکسیون خودروهای کالسیک که
به نظام سلطنتی هاشمی عراق در سالهای
 ۱۹۲۱تا  ۱۹۵۸بازمیگردد ،بعدها به صدام
رسید .در دوره حاکمیت او بیش از  ۸۰کاخ
در عراق ساخته شد .این در حالی است که
رسانههای عربی تعداد این کاخها را دو برابر
این تعداد میدانند .او همچنین پولهای
هنگفتی در بانکها داشت و آمریکاییها هنوز
هم از داراییهای خانواده صدام در تعجب
هستند.
رسانهها اعالم کردند ،سه دستگاه کامیون
بامداد  ۱۸مارس  ۲۰۰۳یعنی دو روز پیش از
یورش نیروهای آمریکایی به بانک مرکزی بغداد
رفتند و پسر کوچک صدام سوار یکی از آنها
بود .او در بانک مرکزی درخواست یک میلیارد
دالر کرد که تحویل این مبلغ چند ساعت زمان
برد ،این روند در شهرهای بزرگ عراق نیز انجام
شد و ارز و طال جمعآوری شد .برخی چهرههای
مورد اعتماد صدام در آن روز داراییهای او را
از بانکهای سوئیس ،لبنان و هلند بیرون
کشیدند.

اخبار

« ابتکار» گمانهزنیهای مختلف برای حضور یا عدم حضور رئیس جمهوری در مجمع عمومی امسال را بررسی میکند

توقف فروش هواپیماهای شرکت
یآر به ایران
یت 
ا 

شرکت هواپیماسازی ایتالیایی-فرانسوی
ایتیآر اعالم کرده که مابقی هواپیماهایی را که
ایران سفارش داده است به این کشور تحویل
نخواهد داد و تصمیم دارد این هواپیماها را به
مشتریان کشورهای دیگر بفروشد.
ایران پس از توافق هستهای اقدام به سفارش
 ۲۰فروند هواپیمای ایتیآر کرده بود ۱۲ .فروند
از هواپیماهای سفارش داده شده پیش از
خروج آمریکا از توافق هستهای و در آستانه
آغاز دور نخست تحریمهای ایران به این کشور
تحویل داده شده است .اکنون مسئوالن این
شرکت اعالم کردهاند که مابقی هواپیماها را به
ایران تحویل نخواهند داد و قرارداد تحویل این
هواپیماها لغو خواهد شد.
از مجموع  ۲۰فروند هواپیمای سفارش داده
شده ایران ،هشت فروند باقی مانده است.
آلساندرو پروفومو ،مدیر اجرایی شرکت لئوناردو
اعالم کرده است که این شرکت بر آن است تا
این هواپیماها را به مشتریان کشورهای دیگر
بفروشد .بهای این تعداد هواپیما یک میلیارد
یورو اعالم شده است .به گزارش دویچه وله،
مدیر اجرایی این مجتمع صنعتی در گفتوگوی
خود با تلویزیون بلومبرگ گفته است« :ما
تقریبا اطمینان داریم که میتوانیم ظرف
واپسینماههای سال جاری ،این هواپیماها را
به کشورهای دیگر تحویل دهیم ».پروفومو
همچنین تاکید کرده است که این شرکت هیچ
معامله دیگری با ایران ندارد.
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پاسخ دیوان بینالملل کیفری به
تهدیدهای آمریکا

میان ماندن و رفتن

با نزدیک شدن به موعد برگزاری مجمع عمومی
سازمان ملل متحد بار دیگر به طریق رویه سالهای
گذشته بحث حضور یا عدم حضور رئیسجمهوری
ایران در این آوردگاه مهم بینالمللی بر سر زبانها
افتاده است .البته امسال شاید با تمامی موارد مشابه
قبل صحنه مجمع عمومی برای ایران متفاوتتر
باشد ،چرا که قرار است همزمان با ریاست آمریکا
بر شورای امنیت سازمان ملل ،دونالد ترامپ روز
چهارم مهرماه یعنی یک روز پس از سخنرانی
روسای جمهوری ایران و آمریکا در مجمع عمومی،
جلسهای را در شورای امنیت با موضوع ایران برگزار
کند.
هر چند با اعالم این خبر در هفته گذشته محافل
کارشناسی و رسانهای ایران به طور مبسوط به این
قضیه پرداخته و نسبت به حضور یا عدم حضور
ایران در نشست شورای امنیت سخن گفتهاند،
اما ماجرای سفر روحانی به نیویورک با اظهارات
برخی از مخالفین دولت کار را به جایی رسانده که
روابط عمومی وزارت خارجه در پیامی اعالم کرده،
میان رئیس جمهوری و دستگاه دیپلماسی هیچ
اختالفنظری وجود ندارد و تمامی اظهارنظرها در
خصوص اختالف بین روحانی و ظریف برای شرکت
در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل بی
اساس است.
برود یا نرود؟
ماجرای سفر روحانی به نیویورک آن هم در
شرایط حساس کنونی و در حالی که آمریکا در
اردیبهشت ماه از توافق هستهای خارج شده و با
بازگرداندن تحریمهای ثانویه فشار مضاعفی را بر
ایران وارد کرده است ،زمانی داغتر شد که روزنامه
کیهان در مطلبی به قلم مدیر مسئول این روزنامه
به طور صریح رئیس جمهوری را از سفر به نیویورک
منع کرد و نوشت :امسال اجالس ساالنه مجمع
عمومی سازمان ملل متحد در حالی برگزار میشود
که دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ریاست
دورهای و یک ماهه شورای امنیت سازمان ملل را
برعهده دارد .با توجه به اینکه آمریکا از هیچ فرصتی
برای دشمنی با ایران کوتاهی نکرده است الزم
است که رئیس جمهوری ایران با اعتراض رسمی
به ریاست ترامپ بر شورای امنیت از شرکت در
مجمع عمومی خودداری کند .در بخش پایانی این
یادداشت نیز آمده است :خودداری آقای روحانی
از شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل میتواند
پاسخ دندانشکنی به اهانتهای بیوقفه ترامپ به
ایران اسالمی و مردم شریف آن باشد .ضمن آنکه
مگر حضور همه ساله آقای روحانی در نشستهای
مجمع عمومی سازمان ملل چه دستاوردی داشته
است که با عدم حضور ایشان از دست برود؟!
همین مطلب باعث شده تا عالوه بر واکنش در
میان موافقان و مخالفان سفر روحانی ،حسام
الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در پاسخی تند
به مدیر مسئول روزنامه کیهان در پیامی توئیتری
اعالم کند :کیهان قدیمیترین و ارشدترین سخنگوی
جریان کوچک ولی قدرتمند «نه به دیپلماسی» در
ایران معاصر است .کیهانیان غیاب را پاسخ دندان
شکن و حضور را بی دستاورد می دانند .بیاد داشته
باشیم حتی در دعواهای خیابانی هم اهانت های
بی وقفه را با خودداری از حضور پاسخ نمیدهند.
مهمترین تریبون ساالنه دیپلماسی عمومی
تقریبا ًچند سال است که در آستانه برگزاری مجمع
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مجمع عمومی سازمان ملل و فرصتی که در اختیار رهبران کشورها برای بیان دیدگاههای خود در این مهمترین تریبون ساالنه دیپلماسی عمومی قرار
میگیرد ،نه به شخص بستگی کامل دارد و نه به دولت مستقر در آن کشور ،بلکه استفاده بهینه از این فرصت مربوط و منوط به ساختار سیاست
خارجی و نیز راهبردهای کالن یک حاکمیت برای بهرهگیری از چنین فرصتهایی است.

صحنهسیاست،
عرصهمواجهه
با تهدیدها و
تبدیل آن به
فرصتهایی
است که
شایدهیچگاه
بار دیگر به
سراغ یک
سیاستمدار
نیاید
عمومی سازمان ملل به خصوص در دولتهای
یازدهم و دوازدهم اخباری مبنی بر عدم حضور
رئیس جمهوری در این اجالس مطرح میشود؛
امری که دست آخر با حضور رئیس جمهوری به
تمام گمانهزنیهای قبل از آن مهر باطل میزند .به
طور کلی مجمع عمومی سازمان ملل و فرصتی که
در اختیار رهبران کشورها برای بیان دیدگاههای خود
در این مهمترین تریبون ساالنه دیپلماسی عمومی
قرار میگیرد ،نه به شخص بستگی کامل دارد و نه
به دولت مستقر در آن کشور ،بلکه استفاده بهینه
از این فرصت مربوط و منوط به ساختار سیاست
خارجی و نیز راهبردهای کالن یک حاکمیت برای
بهرهگیری از چنین فرصتهایی است.
این مهم وقتی اهمیت مییابد که به دیدارها و
رایزنیها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دقت داشته باشیم .جایی که رهبران کشورها عالوه
بر پیشبرد دیپلماسی عمومی خود در فضای سازمان
ملل ،روندهای مهمی را در مناسبات دو یا چند
جانبه در حاشیه این اجالس کلید زده و روی آن
مانور میدهند.
چند سوال که الزم است قبل از سفر روحانی به
آن پرداخته شود
در همین راستا ،هر چند موافقان و مخالفان
استداللهای خود را برای حضور یا عدم حضور
روحانی مطرح میکنند ،اما در این میان چند سوال
وجود دارد که بدنه کارشناسی و به خصوص دولت
دوازدهم بهتر است نسبت به آنها برای روشن شدن

رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت و گو با آسوشیتدپرس:
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه باخبرگزاری
آسوشیتدپرس ضمن بازنده خواندن رئیس جمهوری آمریکا ،ابراز
امیدواری کرد که توافق اتمی میان تهران و قدرتهای جهانی
باقی بماند ،در غیر این صورت برنامه هستهای ایران در موقعیتی
قدرتمند تر از گذشته قرار خواهد گرفت.
علی اکبر صالحی روز گذشته در این مصاحبه اختصاصی گفت
که پیامد هر گونه حمله جدید به دانشمندان هسته ای ایران ناگوار
خواهد بود .به نوشته آسوشیتدپرس ،در اوج نگرانیهای غرب از

افکار عمومی قبل از نهایی ساختن استراتژی حضور
یا غیبت در سازمان ملل پاسخ دهد.
نخستین مساله این است که با توجه به ریاست
آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل آیا حضور ایران
در این نشست الزم است یا خیر؟ در این رابطه
البته موضوع حضور رئیس جمهوری در نشست
شورای امنیت به ریاست آمریکا و حضور در مجمع
عمومی میتواند دو موضوع کامال ً مجزا از یکدیگر
تلقی شود .برخی از تحلیلگران معتقدند با توجه به
مساله ریاست آمریکا بر شورای امنیت این فرصت
برای ایران وجود دارد که با حضور در این نشست
روند را بر مبنای قطعنامه  2231شورای امنیت و
موضوع خروج آمریکا از برجام تغییر دهد .استدالل
آنها این است که عدم حضور ایران در این نشست
نمیتواند مانع برگزاری یا پیشبرد اهداف آمریکا و
متحدانش برای ترتیب دادن چنین جلسهای باشد.
در سوی مقابل اما هستند کارشناسانی که معتقدند
حضور ایران در این نشست میتواند مهر تائیدی بر
رسمیت آن به ریاست آمریکا باشد و بهتر است از
حضور در چنین جلسهای خودداری شود.
مساله دوم اما حضور روحانی به عنوان سخنران
در مجمع عمومی سازمان ملل است .مسالهای
که با توجه به گمانهزنیهای غیر رسمی از احتمال
دیدار حسن روحانی و ترامپ در مجمع عمومی،
جنب ه تبلیغاتی مهمی به خود گرفته است .اگر
منظور رفتن یا نرفتن روحانی به نیویورک برای خنثی
کردن چنین گمانهزنیهایی باشد ،این سوال مطرح

میشود که اساسا ًچه میزان احتمال چنین برخوردی
میان دو رئیس جمهوری وجود دارد؟ تمامی مقامات
ارشد کشور از زمان پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با
ایران هفتههاست که تاکید دارند مذاکره در چنین
شرایطی معنایی ندارد و هیچ نقطه مشترکی برای
چنین مذاکراتی وجود ندارد .در این رابطه اگر
سیاستهای کلی نظام تصمیم به اتخاذ راهبردی
غیر از این اعالم نظرهای رسمی داشته باشد ،این
امر تا چه میزان میتواند از افکار عمومی و صحنه
رسمی رسانهها پنهان بماند؟ لذا در این میان سوالی
که مطرح میشود این است که آیا عدم حضور
روحانی در نیویورک به واسطه عبور از چنین چالشی
مطرح شده یا اینکه مبنایی دیگر را در نظر دارد؟
در هر صورت با توجه به شرایط حساس کنونی
و چالشهایی که در زمینه اقتصادی و سیاسی در
کشور وجود دارد ،به نظر بسیاری از کارشناسان
عدم حضور رئیس جمهوری در مجمع عمومی به
مفهوم فرار از پاسخگویی و مواجهه با چالشهای
دیپلماتیک تعبیر خواهد شد .امری که عالوه بر
از دست رفتن امکان بهرهگیری از فضای عمومی
سازمان ملل و رایزنیهای دوجانبه ،یک وجهه
تضعیف شده از هیات ایرانی حاضر در مجمع
عمومی امسال را به نمایش خواهد گذاشت؛ چرا
که استدالل اغلب کارشناسان این است که صحنه
پویای سیاست ،عرصه مواجهه با تهدیدها و تبدیل
آن به فرصتهایی است که شاید هیچگاه بار دیگر
به سراغ یک سیاستمدار نیاید.

ترامپ بازنده تاریخ است
ی ایران ،از سال  2010به بعد ،دانشمندان ایرانی
برنامه هستها 
هدف یک رشته بمب گذاری قرار گرفتند و تهران انگشت اتهام
را به سوی اسرائیل نشانه رفت .به گزارش ایرنا ،صالحی در این
گفت و گو همچنین تصمیم دونالد ترامپ برای خروج این کشور
از توافق هسته ای را منجر به قرار گرفتن وی در زمره بازندگان
تاریخ دانست .وی افزود :این توافق می توانست راه ایجاد اعتماد و
اطمینان از دست رفته را هموار سازد .صالحی گفت :فکر می کنم
که ترامپ در زمره بازندگان است زیرا او از منطق قدرت پیروی

کرده و فکر می کند که می تواند برای مدتی (به این وضعیت)
ادامه دهد .اما به طور قطع گمان نمی کنم که او از این خروج
سودی به دست آورد .صالحی همچنین از تالشهای ایران برای
ساخت تاسیسات جدیدی در مرکز غنی سازی نطنز سخن گفت
که سانتریفیوژهای پیشرفتهتری تولید خواهد کرد .رئیس سازمان
انرژی اتمی همچنین تاکید کرده ،اگر بنا باشد که از توافق هسته
ای خارج شویم مطمئنا به جایگاه گذشته باز نمیگردیم بلکه در
موقعیتی بسیار بسیار باالتر قرار خواهیم گرفت.

دیوان بین المللی کیفری روز گذشته در
واکنش به تهدید آمریکا به تحریم این دادگاه،
گفت بدون هراس و نگرانی به اقدامات خود
ادامه می دهد.
به گزارش رویترز ،این واکنش در پاسخ به
تهدید جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا
مطرح شد مبنی بر این که اگر این دیوان درباره
فعالیت های آمریکا در افغانستان تحقیقات
کند ،آن را تحریم می کند .دیوان بین المللی
دادگستری که در الهه هلند قرار دارد ،با صدور
بیانیه ای افزود :این دادگاه نهادی مستقل و بی
طرف است که مورد حمایت  123کشور قرار
دارد .در این بیانیه آمده است ICC :به عنوان
یک دادگاه قانونی به اقدامات خود بدون هراس
و مطابق با اصول و ایده غالب حاکمیت قانون
ادامه می دهد.
آمریکا روز دوشنبه با اتخاذ موضع تهاجمی
علیه دیوان بین المللی کیفری الهه ،قضات این
دادگاه را به تحریم در صورت آغاز تحقیقات در
مورد جنایات جنگی این کشور در افغانستان
تهدید کرد .این درخواست در بخشی از
نخستین خطابه مهم بولتون از زمان انتصاب
در سمت جدیدش در کابینه مطرح شده
که پیش نویس آن به رویت رویترز رسیده
است .در این سخنرانی آمده است :آمریکا از
تمامی ابزار الزم برای محافظت از شهروندان و
متحدانش در برابر محاکمه های غیرمنصفانه
این دادگاه ،حفاظت خواهد کرد.

سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعالم کرد

کاخ سفید در تدارک دیدار دوم
ترامپ و اون

کاخ سفید گفته است که در تدارک دومین
دیدار بین دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا ،و کیم جونگ-اون ،رهبر کره شمالی
است.
به گزارش بیبیسی ،سارا ساندرز ،سخنگوی
مطبوعاتی کاخ سفید گفته است که دفتر
رئیس جمهوری مشغول هماهنگی برای تدارک
نشست بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره
شمالی است .ساندرز افزوده است که در پی
نامه اخیر و پیام گرم رهبر کره شمالی برای
رئیس جمهوری آمریکا ،کاخ سفید از برگزاری
مالقات دیگری بین دو طرف استقبال کرده
است.
وی نگفت که قرار است این مالقات در
چه تاریخی و چه محلی برگزار شود .نشست
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به
زودی در نیویورک آغاز می شود و معموال سران
و رهبران کشورهای جهان در این نشست
سخنرانی میکنند .این احتمال مطرح شده
بود که ممکن است رهبر کره شمالی امسال
شخصا برای شرکت در این نشست به نیویورک
برود اما مقامات کره شمالی هنوز در این مورد
تصمیمی را اعالم نکردهاند.

ایران آمادگی شروع هیچگونه
مذاکرهای را با آمریکا ندارد

سیاست ترامپ تغییر رژیم
در ایران است

نجیب رزاق به دریافت پول
از عربستان اعتراف کرد

حمله موشکی به کردستان
عراق انتخاب مطلوب ایران نبود

کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط
خارجی ایران که به دعوت وزارت بینالملل
حزب کمونیست چین به پکن سفر کرده ،در
نخستین روز سفر کاری خود ،در دانشگاه
مطالعات بینالملل پکن ،با حضور رئیس
این دانشگاه ،برای دانشجویان و اساتید
سخنرانی کرد .خرازی در بخشی از سخنرانی
خود گفت :نظر به اینکه هدف ایاالت متحده
آمریکا از این فشارها مشخص است و آن تغییر نظام جمهوری اسالمی
در ایران است ،تا زمانی که تغییری در اهداف آمریکا دیده نشود و
این رژیم دست از تهدید و قلدری علیه مردم و نظام ایران برندارد،
ایران آمادگی شروع هیچگونه مذاکره ای را با آمریکا ندارد و به مقاومت
خود ادامه خواهد داد .آنچه امروز ترامپ در مورد جمهوری اسالمی
ایران دنبال میکند به نحوی دیگر در سایر مناطق جغرافیایی دنیا نیز از
سوی آمریکا پیگیری میشود .آنها ایران ،چین ،روسیه و حتی متحدین
اروپایی خود را خطری برای قدرت جهانی ایاالت متحده آمریکا تلقی
میکنند .سیاست ما این است که هرچه بیشتر علیه این سیاست آمریکا
با دیگر کشورهای جهان همکاری نزدیک داشته باشیم.

جان کری ،وزیر خارجه پیشین ایاالت متحده در
دولت اوباما گفت دولت ترامپ در پی تغییر
رژیم در ایران است.
به گزارش یورو نیوز وی روز گذشته
در گفتوگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی
پیبیاس اعالم کرد :دولت ترامپ اساسا
در استراتژی تغییر رژیم در ایران را دنبال
میکند.کری افزود« :اما به باور من آنها با خروج
از برجام تصمیمی گرفتهاند بسیار خطرناک که برای کشورمان غیرسازنده
است .وی سپس از این پرسش را پیش کشید که «کدام کشورها با ما
هستند؟» و افزود« :فقط کشورهایی در خاورمیانه که همیشه از ایران
متنفر بودهاند.
اما کشورهایی که در مذاکرات هستهای حضور داشتند همه پشتیبان
این توافق بوده و تالش دارند آن را حفظ کنند .وزیر خارجه پیشین
آمریکا تصریح کرد که ترامپ با بیرون آمدن از برجام همپیمانان ایاالت
متحده را ترک و در واقع آنها را خشمگین کرد .جان کری افزود :ترامپ
همچنین امکان مذاکره با یک رئیسجمهوری میانهرو را از بین برد و این
کشور را از مسیر تغییر و تعامل با جهان دور کرد.

در حالیکه تالش عربستان برای نفوذ در دولت
پیشین مالزی همواره رد شده بود  ،نجیب
رزاق نخست وزیر سابق این کشور که به
اتهام فساد مالی تحت بازجویی قضایی قرار
دارد ،با انتشار اسنادی دریافت پول به طور
مستقیم از پادشاه عربستان را تایید کرد.
به گزارش ایرنا ،نجیب رزاق با نوشتن نامه
ای در صفحه شخصی خود در فیسبوک تایید کرد
که مبلغ  100میلیون دالر از عربستان سعودی به عنوان هدیه دریافت
کرده است.
اکنون نخست وزیر پیشین مالزی که تحت بازجوییها و پیگردهای
گسترده کمیته مقابله با فساد مالزی حسابهای بانکیاش مسدود و
ممنوع الخروج شده و قرار است بزودی به اتهام فساد مالی محاکمه
شود  ،دریافت این مبلغ را از دولت عربستان در هفت سال پیش مورد
تایید قرار داده است .وی نامه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان را
به عنوان سند در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی
به همراه اسناد مختلف و مکرر ارسال مبالغ مختلف تا سقف  100میلیون
دالر از طریق سوئیفت به حساب شخصی وی را منتشر کرده است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت
که ایران پیرامون امنیت و تعدی در برابر
عناصر تروریست ،معاند ،وابسته و ضد
ایران مماشات نمی کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت
امور خارجه ،قاسمی در پاسخ به پرسش
خبرنگار الجزیره درباره حمله موشکی به
مواضع تروریستها در شمال عراق اظهار کرد:
این انتخاب مطلوب ایران نبوده و نیست؛ اما تحرکات تروریست ها
بویژه در به شهادت رساندن مرزبانان و سربازان جان بر کف ایرانی،
نیروهای مسلح ایران را ناچار کرد که اقدامی تالفی جویانه ،بازدارنده و
حتی بر اساس برخی اطالعات موثق دریافت شده اقدامی پیشدستانه
انجام دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :امیدواریم با تمهیداتی که همه
طرفها میاندیشند مرزهای مشترک در این منطقه حساس ،امنترین
و با ثبات ترین مرزها در منطقه باشد .بی شک جمهوری اسالمی ایران
پیرامون امنیت خود و تعدی عناصر تروریست ،وابسته و معاند ضد
ایرانی با هیچکس مماشات نخواهد کرد.

