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اوبرایان جانشین بولتون شد

احتمال لغو سفر روحانی و ظریف
به نیویورک

پایان بازی «بی بی»

این موضوع سبب شده تا نتانیاهو برای تشکیل
دولت ائتالفی خود نیاز به آویگدور لیبرمن رهبر
حزب اسرائیل خانه ما داشته باشد .شخصی که
اگرچه از راستگرایان رژیم صهیونیستی محسوب
میشود ،اما در مقام وزیر جنگ کابینه نتانیاهو،
چند ماه قبل از سمت خود کنارهگیری کرد تا بحران
سیاسی برای حزب لیکود ودولت نتانیاهو کلید
بخورد.
در همین رابطه با توجه به نتایج به دست آمده،
ائتالف راستگرایان به رهبری نتانیاهو امید چندانی
برای تشکیل دولت نخواهد داشت؛ امری که
پایان دوران یکهتازی وی در عرصه سیاسی را نوید
میدهد.
انتخابات پارلمانی اسرائیل برای دومینبار است
که در طول امسال برگزار میشود .اختالفات
اساسی میان لیبرمن و نتانیاهو که سرانجام به
بهانه آتشبس غزه منجر به کنارهگیری لیبرمن از
کابینه شد ،نتانیاهو را در برابر انتخاباتی زودهنگام
قرار داد .انتخاباتی که هرچند بار دیگر به تشکیل
دولت توسط نتانیاهو و رکوردشکنی وی در پست
نخستوزیری همراه بود ،اما تشکیل کابینه متزلزل
و رقم خوردن انتخابات دوباره به نظر کارشناسان
به منزله پایان راه نتانیاهو در دولت اسرائیل
تلقی میشود .در این میان البته هرچند میزان
کرسیهای حزب لیکود و آبی -سفید برابر است،
اما بنی گاتس دیروز مدعی شد که پیروز نهایی
انتخابات است.
نتیجه معکوس تندوریها
گفتنی است پایان بازی « بی بی» به این
سادگیها هم رقم نخورد .درحالیکه در طول یک
سال گذشته بیشترین حمایت از جانب دولت
ترامپ از وی صورت گرفت که نمونههایی از آن
در انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس و به
رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای
جوالن مشهود است ،اما نخستوزیر تندرو
اسرائیل نتوانست از بحران داخلی و تالش برای
بحرانسازی خارجی موفق بیرون بیاید .او اکنون
در داخل اسرائیل عالوه بر بحران سیاسی ،درگیر
پرونده فساد خود و همسرش است .از سوی
دیگر در حالی که تالش کرده طی ماههای گذشته
تندرویهای بیسابقهای را در جهت متحد کردن
جریانهای سیاسی در پشت سر خود صورت دهد
که کلیدواژه آن نیز موضوع ایرانهراسی بوده ،اما
در نهایت نتایج انتخابات داخلی برای دومینبار
پاسخ معکوس به تمامی استراتژیهای نتانیاهو
نشان داد.
«بی بی» حتی طی ماههای گذشته نیز تحرکات
معناداری را علیه ایران در منطقه صورت داده و
حتی هفته پیش در اظهارنظری جنجالی که با
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شمارش بیش از  90درصد از آرای انتخابات پارلمانی اسرائیل تا عصر روز گذشته ،نشان داد که دو رقیب اصلی یعنی بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود
و بنی گاتس رهبر حزب آبی -سفید هر کدام با به دست آوردن  32کرسی به حد نصاب  61کرسی از مجموع  120کرسی پارلمان نرسیدند.

نتایجانتخابات
اسرائیلنشان
میدهد که
رویاینتانیاهو
برایتشکیل
دولت نقش بر
آب شده و حتی
ممکن است
حزب لیکود
برای عبور از
بحران ناچار به
اخراج وی شود
واکنشهای زیادی در جامعه جهانی نیز مواجه
شد صحبت از الحاق شمال بحر المیت ،دره
اردن ،بخشهایی از شهر الخلیل و نیز بخشهایی
بیشتری از کرانه باختری رود اردن مطرح کرده بود.
حاال در چنین شرایطی به گفته برخی از
ناظران با به بنبست رسیدن تشکیل دولت در
اسرائیل ،نتانیاهو یا ناچار به کنارهگیری از مقام
نخستوزیری است و یا اینکه حزب لیکود برای
برونرفت از بحران باید وی را از حزب اخراج کند.
دو خبر خوب برای ایران
این موضوع با پیوند خوردن به برکناری هفته
گذشته جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی
کاخ سفید ،دومین خبر خوب دیپلماتیک برای ایران
ظرف یک هفته گذشته است .با رفتن احتمالی
نتانیاهو دو تن از اعضای مهم و اتفاقا ًخطرناک تیم
مشهور «بی» از گردونه خارج شدند .کلیدواژه «تیم
بی» اکنون ماههاست که پس از مطرح شدنش

تقویت کارزار فشار حداکثری با بهانه حمله به آرامکو

رابرت اوبرایان از سوی دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا ،بهعنوان مشاور
جدید امنیت ملی کاخ سفید معرفی شد.
به گزارش یورونیوز ،اوبرایان که از وی
بهعنوان مذاکرهکننده آمریکا برای حوادث
مرتبط با گروگانگیری نام برده میشود
جایگزین جان بولتون میشود که به تازگی
در پی تشدید اختالفها با دونالد ترامپ از
این سمت کنارهگیری کرد.
اوبرایان در سال  ۲۰۱۸بهعنوان فرستاده
ویژه در امور گروگانها در وزارت امورخارجه
آمریکا انتخاب شد.
وی در تالش اخیر ترامپ برای بازگرداندن
ایسپ راکی ،خواننده رپ آمریکایی که متهم
به ضرب و جرح در سوئد بود نقش اصلی

اخبار

با مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل احتماال یک نفر دیگر هم از « تیم بی» کنار میرود

ایران به شرارتهای احتمالی
پاسخ قاطع و همهجانبه خواهد داد

علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری
و دبیر شورایعالی امنیت ملی در یادداشتی،
به تحوالت اخیر در منطقه واکنش نشان داد.
«بحران یمن که بیش از  ۵۰ماه
ازشکلگیری آن بدلیل تداوم تجاوز نظامی
عربستان به این کشورسپری شده است،
هیچگونه راهحل نظامی نداشته و تنهادر
توگوهای یمنی-یمنی و بدون
چارچوب گف 
دخالت طرفهای ثالث قابل اتمام است.
دفاع همهجانبه مردم ستمدیده یمن در برابر
تجاوزخارجی و کشتار بیرحمانه شهروندان
این کشور ،حق مشروع و قانونی آنها بوده
و واکنشی طبیعی به بیرحمی متجاوزین
است.
سالحهای ارتش یمن توسط خودشان
طراحی و ساخته میشود و منتسب نمودن
آن به کشورهای دیگر ،فرار به جلو به منظور
عدم پاسخگویی در اتالف منابع برای خرید
تجهیزات پیشرفته و غیرمؤثر نظامی از
کشورهای غربی است.
سیاست راهبردی ایران ،کاهش تنش،
اجتناب از هرگونه درگیری و رفع بحرانهای
توگو است لیکن با
منطقهای از طریق گف 
آمادگی کامل هرگونه قصد و اقدامی برای
تعرض به کشور و یا منافع جمهوری اسالمی
را زیرنظر داشته و به شدیدترین وجه که
میتواند موجب شگفتی متجاوزین باشد به
شرارتهای احتمالی پاسخ قاطع و همهجانبه
خواهد داد».
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توسط محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران به یکی
از نامهای آشنا در عرصه تحوالت بینالمللی بدل
شده؛ تیم متشکل از نتانیاهو ،بولتون ،بن سلمان
و بن زاید بوده که به گفته ظریف کارزاری سخت
علیه تشدید فشارها علیه ایران را در طول ماههای
گذشته آغاز کرده بودند.
فروپاشی «تیم بی» الزم اما ناکافی
در این میان اما هرچند رفتن بولتون و متعاقب
آن نتانیاهو موضوعی مهم از لحاظ دیپلماتیک برای
ایران محسوب میشود ،اما نباید از نظر دور داشت
که رفتن بولتون از کاخ سفید منجر به عادیسازی
روابط با آمریکا و حتی انعطافپذیری کاخ سفید
در مقابل ایران شود .متالشی شدن « تیم بی» بر
قدرت چانهزنی و مانور ایران قطعا ً خواهد افزود،
اما رفتن صرف بولتون به تنهایی در برابر فشار
حداکثری آمریکا کافی نیست ،زیرا هنوز تعداد
ایرانستیزان در دستگاه سیاسی و کنگره آمریکا

قابل مالحظه است که ایرانستیزی را به تجارتی
پرسود برای خود تبدیل کردهاند.
از سوی دیگر ،هسته سخت قدرت در رژیم
صهیونیستی با نتانیاهو یا بدون آن از مسیر
تند خود عدول چندانی نخواهد کرد؛ هرچند
بیمحابایی نتانیاهو متوقف شود .در این رابطه
شاهد بودیم که بنی گاتس رقیب اصلی نتانیاهو
که خود ریاست ستاد ارتش رژیم صهیونیستی را
هم در کارنامه خود دارد طی سخنرانی خود در
البی صهیونیستی آمریکا « آیپک» به طور علنی
ایران را تهدید میکند .لذا در این شرایط ناظران
معتقدند که هرچند جابهجایی افراد و نقش آنها
در سیاست اهمیت دارد ،اما لزوما ً منجر به تغییر
جهت اساسی در راهبردها بهخصوص در آمریکا
و اسرائیل نشده و از این جهت ایران الزم است
در شرایط کنونی به بهترین وجه از جای خالی دو
عنصر افراطی در واشنگتن و تلآویو بهرهبرداری

دولت آمریکا بر اساس یک تصمیم
غیرمنتظره و به دور عرف دیپلماتیک کشورها
تاکنون ویزایی برای رئیسجمهوری و وزیر
امورخارجه برای شرکت در نشست ساالنه
سازمان ملل صادر نکرده است.
به گزارش ایلنا ،شنیدهها حاکی از این است
که ایاالت متحده آمریکا در ادامه سیاستهای
خصمانه و مواضع متناقض خود در رابطه با
تمایل برای کاهش تنش با جمهوری اسالمی
ایران تاکنون در صدور روادید برای حسن
روحانی رئیسجمهوری و محمدجواد ظریف
وزیر امورخارجه امتناع کرده و رئیسجمهوری
تا ساعاتی دیگر با صدور بیانیهای نسبت به
لغو سفر خود به آمریکا برای شرکت در مجمع
عمومی سالیانه ملل واکنش نشان خواهد داد.
این در حالی است که سیدعباس موسوی
روز دوشنبه در نشست خود با اصحاب
رسانه اعالم کرد در صورت مهیا شدن شرایط،
رئیسجمهوری برای شرکت در مجمع عمومی
راهی نیویورک خواهد شد.

هندیها به دنبال مذاکره با آمریکا
برای خرید نفت ایران

ترامپ خواستار افزایش تحریمها علیه ایران شد

دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا روز گذشته خواستار افزایش
تحریمهای ظالمانه این کشور علیه جمهوری اسالمی ایران شد.
به گزارش ایسنا ،ترامپ در توئیتر خود نوشت که از استیون
منوچین ،وزیر خزانهداری این کشور خواسته است تا تحریمهای
علیه جمهوری اسالمی ایران را «به شکلی قابل توجه» افزایش دهد.
رسانههای آمریکایی دلیل این درخواست ترامپ را حمله اخیر به
تاسیسات نفتی عربستان اعالم کردهاند که انصارالله یمن مسئولیت
آن را بر عهده گرفته است.
اکنون چند روزی است که آمریکا و متحدان منطقهای این کشور
کارزاری سخت علیه ایرانهراسی را به واسطه حمالت پهپادی
انصارالله یمن به تاسیسات نفتی آمریکا راهاندازی کرده و مدعی
هستند که مسئولیت این حمالت با ایران است .در این رابطه حتی

دونقیضی در خصوص برخورد
در داخل آمریکا اظهارنظرهای ض 
با ایران مطرح شده و دونالد ترامپ که بارها از اشتیاق خود برای
دیدار با حسن روحانی سخن گفته بار دیگر با تغییر مواضع
خود اعالم کرده است که قصد ندارد با حسن روحانی در حاشیه
نشست عمومی سازمان ملل متحد دیدار کند .در همین رابطه وی
به خبرنگاران گفته است :من هیچوقت چیزی را رد نمیکنم اما
ترجیح میدهم که با روحانی دیدار نکنم.
از سوی دیگر درحالیکه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز
عازم عربستان سعودی شده تا با ولیعهد این کشور دیدار و پس
از آن بهمنظور بررسی پاسخ به حمالت روز شنبه با بن زاید ولیعهد
توگو داشته باشد ،یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته
ابوظبی را گف 
که پنتاگون در حال تدوین گزارشی درباره عامل حمله پهپادی اخیر به
پاالیشگاههای شرکت نفت آرامکو در بقیق و خریص است که احتماال ً
تا روز جمعه آماده میشود.
در همین راستا محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز
گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در واکنش به ادعاهای مطرح
شده اخیر گفت :ما به صراحت گفتهایم که ایاالت متحده آمریکا به
جای این که فرافکنی کند باید به دنبال نگاه کردن به واقعیتها در
منطقه باشد .ما احساس می کنیم که دولت آمریکا میخواهد به
نحوی واقعیتهای موجود در منطقه را به فراموشی بسپارد.
ظریف با اشاره به جنایتهای صورت گرفته علیه مردم یمن در

طول  5سال گذشته و کشتار زنان ،کودکان و غیرنظامیان در این
کشور توسط بمبارانهایی که انجام شده است تصریح کرد :اکنون
حدود  5سال است که مردم یمن تحت شدیدترین جنایتها علیه
بشریت قرار گرفتند ،جنایتهایی که در آن زنان و کودکان کشته
شدند و سازمانهای بینالمللی این جنایتها را تایید کردند و مردم
یمن نیز در برابر این جنایتها از خود دفاع کردند .دیروز و پریروز
متاسفانه آمریکاییها ثابت کردند که حساسیت بیشتری به یک
پاالیشگاه نفت نسبت به کشته شدن بچهها و جنایتی که علیه آنها
صورت میگیرد دارند و این نشاندهنده دیدگاه غلط آمریکا نسبت به
مقام و شخصیت انسانهاست ،آنها باید در نگاه خود در این زمینه
تغییر ایجاد کنند.
ظریف در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود :ایران از
همان ابتدا گفته است که راهحل بحران یمن ،راهحل نظامی نیست
و کسانی که فکر میکردند با قدرت نظامی و خرید تسلیحات از
آمریکا میتوانند مردم بیدفاع یمن را در چند روز شکست دهند
اکنون میبینند که بعد از چندین سال وضعیت چگونه است چنانچه
سیستمهای پیشرفته دفاعی قدرت رهگیری موشکها و پهپادهای
یمن را ندارد و برای این که این شرمساری را جبران کنند به دیگران
تهمت میزدند .هنوز دیر نیست و هنوز این امکان وجود دارد که با
راهحل صلحآمیز و با مذاکره ،بحران یمن را پایان دهیم تا این جنایات
انسانی خاتمه پیدا کنند.

دولت هند اعالم کرد که با دولت دونالد
ترامپ رئیسجمهوری آمریکا برای از سرگیری
واردات نفت از ایران مذاکره کرده است.
به گزراش ایرنا ،تارنمای «الیو مینت»
روز گذشته نوشت :اس جیشانکار وزیر
امورخارجه هند در این خصوص گفت :هند
با دولت آمریکا برای از سرگیری واردات نفت
از ایران مذاکره کرده است واین یک مسئله
فراموششده نیست.
وزیر امورخارجه هند افزود :هند به دنبال
منابع انرژی قابل اعتماد و اقتصادی است .ما
با تمام تامینکنندگان نفتی از جمله ایران در
ارتباط هستیم.
وی در ارتباط با تصمیم دولت هند برای
قطع واردات نفت از ایران گفت :من فکر
می کنم هند نقشی در ایجاد مسائل اخیر
نداشته است و من معتقدم که ایرانیها
این امر را درک میکنند .ما باید ببینیم
که چه تغییراتی ایجاد خواهد شد و چه
فرصتهایی به وجود خواهند آمد .مسئله
واردات نفت از ایران فراموش نشده است و
تحوالت مختلفی در این خصوص به وجود
آمدهاند.

آرامکو یکشبه  500میلیارد دالر ضرر کرد

خطرناکترین زن داعشی افشا کرد

حمله به تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان لطمات وسیعی بر جا گذاشته است .قرار است که این شرکت تا چند هفته دیگر وارد
بازار بورس شود .تحلیلگران تخمین میزنند که ارزش این شرکت با این حمله « ۵۰۰میلیارد دالر افت کرده باشد».
به گزارش دویچهوله ،شرکت آرامکو در عربستان بعد از حمله به دو پاالیشگاه «بقیق» و «خریص» سرنوشت نامعلومی در
بازار بورس پیدا کرده است.
امین ناصر ،مهندس  ۶۱ساله سعودی و مدیرعامل شرکت «آرامکو» ،قصد دارد ظرف چند هفته آینده این بزرگترین شرکت
نفتی جهان را وارد بازار بورس کند؛ اتفاقی که بازارهای بینالمللی بورس بیصبرانه انتظارش را میکشند ،چرا که قرار بوده که
این بزرگترین ورود یک شرکت به بازار بورس از نظر حجم سرمایه باشد .شبکه «ان.تی.وی» در گزارشی به قلم «ولفرام وایمر»
مینویسد :ریاض امید دارد که ارزش این شرکت بیش از دو هزار میلیارد دالر تعیین شود .با نگاهی به ارزش شرکت «لوفتهانزا» که
هفت میلیارد دالر است میفهمیم اگر چنین اتفاقی بیفتد ارزش «آرامکو» حدود  ۳۰۰برابر لوفتهانزا خواهد شد .اما حمالتی که به پاالیشگاههای «آرامکو»
صورت گرفته عربستان را چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی تحت تأثیر قرار داده است .این حمالت زیانهای اقتصادی عظیمی به بار آوردهاند که بر
ارزش «آرامکو» بهسرعت تأثیر گذاشته است .تحلیلگران پتروشیمی در لندن میگویند که سرمایهگذاران جهان از این پس ریسک سرمایهگذاری در این
شرکت را باالتر از گذشته میدانند و ارزش سهام «آرامکو» در شرایط فعلی با خطر ریزش شدید روبهرو است .از نظر آنها ،حتی اگر اوضاع در این شرکت
بهسرعت به حال عادی بازگردد ارزش درازمدت این شرکت باید کامال از نو ارزیابی شود .به گفته آنها ،اکنون دیگر آسیبپذیری آرامکو بر همگان روشن
شده و کسی ارزش درازمدت این شرکت را بیش از یکونیم هزار میلیارد دالر ارزیابی نمیکند .با این وصف میتوان گفت که ارزش این شرکت تنها در
یکشب دستکم  ۵۰۰میلیارد دالر پایین آمده است .شرکت «آرامکو» هر روز  ۵۰۰میلیون دالر سود به بار میآورد .این شرکت روزانه  ۱۰میلیون بشکه نفت
استخراج میکند که سه برابر شرکتهای نفتی نظیر «اکسونموبیل» است .حمله به دو پاالیشگاه این شرکت باعث شد که حدود نیمی از تولیدات نفتی و
گازی آن متوقف شود .برخی از کارشناسان بر این باورند که بازسازی و ترمیم خرابیهای ناشی از حمله به پاالیشگاه «بقیق» میتواند چندین ماه طول بکشد.

روزنامه الصباح روز گذشته اعترافات «ابرار الکبیسی» ،خطرناکترین زن عضو داعش را منتشر کرد.
الکبیسی در اعترافات خود عنوان کرده است که در سال  ۲۰۱۶سه بار برای حمله شیمیایی به بغداد برنامهریزی کرده بود.
در اعترافات این زن داعشی آمده است که وی در سال  ۲۰۰۶به این نتیجه رسید که خودش را برای یک حمله انتحاری به
یکی از دو هدف دستگاههای امنیتی و یا مراکز پرازدحام در مناطق مشخص شدهای در بغداد آماده کند و از آنجایی که
در صورت انجام این عملیات بدنش تکه تکه میشد ،الکبیسی به این فکر افتاد که از تجربه خود در زمینه عملیاتهای
شیمیایی و بیولوژیکی به طرز وحشیانه استفاده کند تا به جای اینکه مانند یک زن معمولی ازدواج کرده و خانواده تشکیل
دهد ،با تولید ماده سمی «ریسین» در خانهاش و صحبت کردن با عناصر داعش درباره انجام حمالت شیمیایی و قتلعام
دستهجمعی این عناصر را جذب خود کند.
به گزارش ایسنا ،نقشه عملیات با مواد سمی علیه بغداد در سال  ۲۰۱۶توسط سرکردگان داعش برنامهریزی شد و این شهر در معرض تهدید حمالت
شیمیایی قرار گرفت .زمانی که مردم بغداد زندگی روزمره خود را ادامه میدادند ،اطمینان حاصل شد که سه سری مواد سمی به بغداد رسیده است .در
این میان ،ابرار بمبهایی را به منظور کشتار بیشتر غیرنظامیان در آزمایشگاه خانهاش آماده کرد .در این میان ،گزارشهای پروندههای نظارتی ،جزئیات
محرمانه ،اهداف و نتایج ساختمواد شیمیایی و سمی در دستورکار حیدرالعبادی ،نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح سابق عراق قرار گرفت تا
اقدامات فوری در این باره اتخاذ شود.
در همین راستا ،عملیات نفوذ به سلسله حمالت شیمیایی و تروریستی برنامهریزیشده داعش ،ساعاتی قبل از اجرای آن در بغداد آغاز شد و آخرین
دوبرق زرد» شامل اقدام یک تیم چریکی از گروه اطالعاتی «الصقور» و اداره اطالعات در الکرخ برای نفوذ به آزمایشگاه
عملیات اطالعاتی موسوم به «رع 
القائم واقع مرزهای عراق و سوریه و تحت کنترل داعش بود تا مواد دیگری را جایگزین ماده شیمیایی آمادهشده در این آزمایشگاه و مادهای دیگری که در
منزل ابرار کبیسی قرار داشت ،کنند.

