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اخبار

ابراز تمایل ولیعهد انگلستان برای
سفر به ایران

شاهزاده چارلز (پسر ارشد ملکه انگلیس
و جانشین وی) ابراز تمایل کرد که در سفر
رسمی به ایران سفر کند.
به گزارش فارس ،وی که با روزنامه
«ساندیتایمز» مصاحبه میکرد ،گفت« :بله،
واضح است که دوست دارم به ایران بروم».
شاهزاده چارلز افزود« :من میدانم که ایران
برای قرنهای متمادی بخش مهمی از جهان
بوده و در دانش بشر ،فرهنگ ،شعر و هنر
نقش زیادی داشته است .منظورم این است
که مردم واقعا قابل توجهی دارد ».جانشین
ملکه انگلیس در این مصاحبه از اظهارنظر
درباره بحران به وجود آمده در خاندان
سلطنتی انگلیس به دلیل کنارهگیری شاهزاده
هری و همسرش از این خاندان خودداری کرد.
شاهزاده هری و همسرش مگان هفته پیش
تصمیم گرفتند تا القاب سلطنتی خود را کنار
گذاشته و از نقش خود به عنوان اعضای ارشد
خاندان سلطنتی بریتانیا کنارهگیری کنند.

اخبار

«ابتکار» دالیل و پیامدهای توافق نهایی بریگزیت را بررسی میکند

اعتراف مفتی خطرناک داعش
به وجود یک تامینکننده مالی
در انگلیس

یکی از مفتیهای داعش که فتوای اسارت و
تجاوز گروهی به دختران ایزدی را داده بود ،گفته
است که از یک تامینکننده مالی در انگلیس پول
دریافت کرده است.
به گزارش ایسنا« ،شفاء النعمه» ،از
خطرناکترین اعضای داعش ،نظریهپرداز و
از مفتیهای این گروه که خطرناکترین و
خونبارترین فتواها را صادر کرده به بازجویان
گفته است که  ۶۰۰۰دالر از مردی با نام مستعار
«مصطفی النجماوی» دریافت کرده است .به
گزارش روزنامه دیلی میل ،شورای عالی قضایی
عراق اخیرا اظهار کرد ،النعمه به دیدار با النجماوی
در سفرش به مکه و دریافت پول از او در جریان
این سفر اعتراف کرده است .او در این خصوص
گفته است :برای حج عمره به مکه سفر کردم و با
ابومصطفی النجماوی دیدار کردم .او اصالتا اهل
موصل است ولی در لندن بزرگ شده است .ما
درباره مسائل دینی صحبت کردیم و من وضعیت
موصل را برای او شرح دادم و از جزئیات نیروهای
عراقی و ارتباطشان با آمریکاییها گفتم .وی افزود:
ما درباره نقش فرقههای افراطگرا صحبت کردیم
و او  ۶۰۰۰دالر پول به من داد و از من خواست
این مبلغ را برای گروههای مسلح خرج کنم .منابع
امنیتی انگلیسی از وجود فردی به نام ابومصطفی
النجماوی که در انگلیس فعالیت تروریستی دارد،
آگاه نبودهاند ،اما اکنون درحال انجام تحقیقات
درباره این شخص هستند .دستگیری النعمه که
«فتواهایی» در راستای توجیه حمله به روستاهای
ایزدی و بردگی جنسی زنان و دختران این اقلیت
صادر کرده ،بزرگترین اقدام علیه داعش از زمان
کشته شدن ابوبکر البغدادی ،رهبر سابق این گروه
در ماه اکتبر است .او همچنین «فتواهایی» برای
اخراج مسیحیان و تخریب بناهای تاریخی در
سراسر عراق صادر کرده است.
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اوباما ترامپ را فاشیست
خطاب کرده است

فصل جدید مناسبات لندن با اتحادیه اروپا
در همین راستا ،چند روز قبل وروزوال فن درالین
و شارل میشل ،روسای کمیسیون و شورای اتحادیه
اروپا توافق بریگزیت را که به تایید پارلمان بریتانیا
رسیده است امضا کردند تا زمینه را برای تصویب
آن در پارلمان اروپا فراهم کنند .بنابر گزارشی که
خبرگزاری یورونیوز منتشر کرده است ،پارلمان اروپا
قرار است روز  ۲۹ژانویه ( ۹بهمن) توافق بریگزیت
را بررسی کند و مقامات کشورهای عضو اتحادیه
اروپا پس از تصویب این توافق در پارلمان اروپا
( ۱۰بهمن) آن را تایید خواهند کرد تا بریتانیا بتواند
براساس آن در روز ( ۱۱بهمن) از اتحادیه اروپا خارج
شود .گفتنی است ،شارل میشل ،رئیس شورای
اتحادیه اروپا پس از امضای توافق بریگزیت در
صفحه توئیتر خود درمورد آینده روابط با بریتانیا
نوشت« :شرایط به ناچار تغییر خواهد کرد اما
دوستی ما باقی خواهد ماند .ما فصل جدیدی را
به عنوان شریک و متحد یکدیگر آغاز میکنیم».
دوره گذار
متعاقب این موضوع ،بوریس جانسون نخست
وزیر بریتانیا نیز در جریان نشستی در لندن ،توافق
بریگزیت را امضا کرد تا به این ترتیب روند خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا از هفتۀ آینده آغاز شود.
جانسون در زمان امضای این توافقنامۀ جنجالی
گفت« :لحظۀ امضا ،لحظهای خارقالعاده است و
به این ترتیب سالها بحث و جدل پایان مییابد و
خواست مردم که در همهپرسی  ۲۰۱۶میالدی اعالم
شد ،عملی میشود .اکنون میتوانیم امور را به
عنوان یک کشور آن هم با یک دولت متمرکز پیش
ببریم و برای ارائه خدمات بهتر ،خلق فرصتهای
بیشتر و رونق بخشیدن به پتانسیلها در هر گوشه
از پادشاهی درخشانمان تالش کنیم؛ در حالی که
همزمان رابطهای جدید و محکم را با اتحادیه اروپا
به عنوان یک دوست و با حاکمیتی برابر ایجاد
خواهیم کرد.
انتظار میرود که پارلمان اتحادیه اروپا در
نشست چهارشنبه این توافق جدایی را تایید کند
و پس از آن بریتانیا از  ۳۱ژانویه وارد دورۀ گذار
خواهد شد .در دورۀ گذار که تا پایان سال جاری
میالدی ادامه خواهد داشت ،هر دو طرف مذاکرات
مربوط به تجارت آزاد و دوجانبه را برگزار میکنند
و اگرچه در تمام این دوران ،بریتانیا دیگر عضوی
از اتحادیه اروپا نیست ،اما همچنان از قوانین این
اتحادیه تبعیت خواهد کرد.
این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که
جانسون پس از پیروزی تاریخی خود در انتخابات
اخیر پارلمانی ،تمامی اما و اگرها را در داخل بریتانیا
به واسطه توافق با اروپا و نیز احتمال تمدید یا
همهپرسی مجدد درمورد خروج از اروپا را از بین
برد .هرچند او مصمم به خروج از اتحادیه اروپا
بوده و اعالم کرده است که به هر طریق ممکن این
اقدام را عملی خواهد کرد ،اما موافقت کمیسیون
و شورای اروپا با توافق بریگزیت یک گام مهم در
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هفته گذشته با موافقت کمیسیون و شورای اروپا با طرح بریگزیت از سوی دولت بریتانیا و نیز امضای این توافق از سوی بوریس جانسون ،انگلیس
گام نهایی خود را برای خروج رسمی از اتحادیه اروپا برداشت.

پیشبینیها
حاکی از آن است
که پارلمان اروپا
روزچهارشنبه
توافقبریگزیت
را مورد تایید قرار
خواهد داد و پس
از آن تا هفته
آیندهمرحله
نهایی خروج
بریتانیا از اتحادیه
اروپا عملی
خواهد شد
جهت خروج بدون چالش بریتانیا از اروپا خواهد
بود.
در این میان البته موارد و موضوعات مختلفی بر
سر راه اروپا و انگلیس در دوره گذار و حتی پس از
آن قرار خواهد داشت .نخست اینکه هنوز مسئله
مرزهای ایرلند شمالی و جنوبی به طور کامل حل
نشده و کارشناسان معتقدند که این موضوع
میتواند خشونتها را پس از  20سال دوباره در
این مناطق احیاء کند .موضوع بعدی بحث تردد
شهروندان اروپایی و بریتانیایی خواهد و مورد مهم
دیگر نیز موضوع تجارت و قوانین گمرکی میان دو
طرف است.
خوشحالی آمریکا از بریگزیت
همچنین ادامه روابط میان لندن و بروکسل با
توجه به شکاف در روابط فرآتالنتیکی میان اتحادیه
اروپا و ایاالت متحده نیز از جمله موارد تاثیرگذار
در روندهای آتی اروپا خواهد بود .در این راستا،
دولت ترامپ یکی از حامیان جانسون در جهت
خروج از اتحادیه اروپا بوده و روز گذشته پس از
گشایشهای صورت گرفته میان بروکسل و لندن

درخصوص توافق بریگزیت ،استیون منوچین وزیر
خزانهداری ایاالت متحده گفته که کشورش در
تالش است تا پایان سال جاری میالدی با بریتانیا
یک توافقنامه تجاری به امضا برساند .منوچین در
سخنرانی خود در موسسه چتم هاوس لندن ،با
ن-واشنگتن تصریح کرده
اشاره به اهمیت روابط لند 
است :روابط ما با بریتانیا بسیار کلیدی و راهبری
است و ما امضای یک توافقنامه تجاری با لندن را
در صدر لیست خود قرار میدهیم.
به گزارش یورونیوز ،صحبتهای وزیر خزانهداری
آمریکا در حالی طرح شده که پیشتر دونالد
ترامپ ،از بریتانیا دعوت کرده بود تا دو کشور به
یک توافق تجاری فوقالعاده دست یابند .منوچین
همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش به
فرآیند پیش روی بریتانیا برای خروج از اتحادیه
اروپا اشاره کرد و افزود :این رویه نباید مانعی برای
توافق میان واشنگتن و لندن به حساب آید.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که دونالد
ترامپ رئیسجمهوری آمریکا هفته گذشته در
نشست اقتصادی داووس بار دیگر اتحادیه اروپا

را تهدید کرد که درصورت عدم حصول به توافق
تجاری بلندمدت با واشنگتن ،افزایش تعرفه واردات
خودروهای تولید شده توسط کشورهای اروپایی را
اجرایی خواهد کرد .ترامپ که در حاشیه نشست
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخن
میگفت ،تصریح کرد که قصد نداشته تا دستیابی
به توافق نهایی با چین وارد حوزه اصالح تعرفههای
تجاری با اروپا شود ولی به زعم او چون تجارت با
اروپایی بسیار دشوارتر از چینیهاست ،چارهای جز
آغاز سریعتر مذاکرات تجاری با اروپا نمانده است.
این موضوع به گفته تحلیلگران از آنجا که
انگلستان را به راس توافقهای تجاری با آمریکا باز
خواهند گرداند ،عالوه بر چالش در ساختار کلی
اتحادیه اروپا ،میتواند منجر به قطببندی جدیدی
در روابط فراآتالنتیکی و به موازات آن سایر مناطق
نفوذ میان دنیای غرب تبدیل شود؛ امری که به نظر
میرسد تا حد زیادی از جمله دالیل مهم خروج
بریتانیا از اروپا و پای نهادن این کشور به عنوان
یک قطب جدید قدرت در فرآیندهای آتی نظام
بینالمللیباشد.

تصمیمهایت را بر مبنای واقعیت پایهگذاری کن
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در توئیتی
نوشت :بهتر است به دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا توصیه شود اظهارات و تصمیمگیریهایش
در حوزه سیاست خارجی را بر مبنای واقعیتها
پایهگذاری کند نه بر اساس سرخطهای خبری فاکس
نیوز یا مترجمان فارسیاش.
وزیر خارجه ایران افزود :او برای آنکه بهتر آگاه شود
میتواند تمام مصاحبهام را به زبان انگلیسی بخواند.
ظریف در این قسمت لینک مربوط به مصاحبه
اخیرش با مجله آلمان اشپیگل را که در نسخه انگلیسی
آن منتشر شد ،قرار داد.
به گزارش ایرنا ،وی سپس با ضمیمه کردن عکسی از
بخشی از مصاحبهاش نوشت :آیا این مصاحبه طوالنی
است؟ پس فقط این را بخواند.
ظریف در این بخش از مصاحبه که عکس آن
را ضمیمه کرد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال

مذاکراه با آمریکا گفت :نه ،من هرگز احتمال این را که
افراد رویکردشان را تغییر داده و واقعیتها را بپذیرند
رد نمیکنم .برای ما فرقی نمیکند که چه کسی در
کاخ سفید است .چیزی که مهم است رفتار آنهاست.
دولت ترامپ میتواند گذاشتهاش را اصالح کرده،
تحریمها را بردارد و به میز مذاکره بازگردد.
ظریف ادامه داد :ما هنوز سر میز مذاکره هستیم.
آنها بودند که میز مذاکره را ترک کردند .آمریکا زیان
زیادی به مردم ایران زده است .روزی فرا خواهد رسید
که آنها باید این زیان را جبران کنند .ما صبر زیادی
داریم.
گفتنی است ،ترامپ بامداد یکشنبه در حساب
توئیتری خود به زبان فارسی نوشت :وزیر امور خارجه
ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایاالت متحده
است اما میخواهد که تحریمها برداشته شود .نه،
مرسی!

بر اساس گفته یک سناتور دموکرات
آمریکایی که در زمان انتخابات ریاست
جمهوری  2016از سوی هیالری کلینتون به
عنوان نامزد معاونتش تعیین شد ،باراک اوباما
ترامپ را «فاشیست» خوانده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه دیلیمیل،
تیم کین که در زمان انتخابات ریاستجمهوری
سال  2016آمریکا به عنوان نامزد معاونت
ریاستجمهوری از سوی هیالری کلینتون
انتخاب شد ،بر اساس تصاویر مربوط به یک
مستند ،این صحبت را در مقابل دوربین
خطاب به کلینتون مطرح میکند.
کین در یک کلیپ مربوط به این مستند
درباره هیالری کلینتون ،خطاب به او درباره
اظهارنظر باراک اوباما رئیسجمهوری سابق
آمریکا در زمان کمپین سال  2016میگوید:
«باراک اوباما شب قبل با من تماس گرفت و
گفت ،تیم! یادت باشد االن زمان سنتی عمل
کردن نیست .تو باید جلوی ورود یک فاشیست
به کاخ سفید را بگیری ».کین در ادامه این
صحبتش خندیده و اضافه میکند :اوباما من
را میشناسد و میداند که من خودم هم چنین
چیزی میخواهم .هیالری کلینتون در پاسخ به
او میگوید :من هم چنین احساسی را دارم.

فحاشی پمپئو به خبرنگار
یآر»
نپ 
«ا 

«مایک پمپئو» ،وزیر خارجه آمریکا ،پس از
گفتوگو با خبرنگار شبکه رادیویی انپیآر به
او فحاشی کرده و از پرسشهای مطرحشده
درباره اوکراین و سفیر ایاالت متحده در کییف
به خشم آمده است.
به گزارش ایلنا ،پمپئو طی مصاحبه با «ماری
لوئیز کلی» ،خبرنگار این شبکه رادیویی از گفتن
اینکه آیا به «ماری یووانوویچ» ،سفیر پیشین
آمریکا در اوکراین یک عذرخواهی بدهکار
است یا نه طفره رفت .کلی گفت که پس از
مصاحبه به اتاق انتظار که پمپئو در آن حضور
داشت ،دعوت شد .او در ادامه گفت که گرچه
اجازه نداشت دستگاه ضبط صدایش را با خود
به به اتاق ببرد ،اما کسی هم از او نخواست که
محتوای این گفتوگو را مخفی نگاه دارد.
کلی گفت« :پمپئو مدت زمانی طوالنی بر سر
من فریاد کشید .از من پرسید که فکر میکنی
مردم آمریکا اهمیتی به اوکراین میدهند؟ از
واژگان بسیار زشتی استفاده کرد .بعد از من
پرسید که آیا میتوانم اوکراین را روی نقشه
پیدا کنم و من هم جواب دادم که میتوانم.
سپس از مشاورش خواست تا یک نقشه جهان
را که اسم کشورها رویش نوشته نشده باشد،
برایش بیاورد .اوکراین را روی نقشه نشان دادم
و پمپئو آن را کنار گذاشت و گفت که مردم
از این ماجرا باخبر خواهند شد ».این خبرنگار
گفت که پمپئو «از اینکه درباره اوکراین از او
پرسیدم خوشحال نبود» .وی افزود که پمپئو
خاطرنشان کرد که سؤالهای مصاحبه را از قبل
با مشاوران وزیر خارجه هماهنگ کرده بود.

آیا عراق از چالش انتخاب نخستوزیر جدید عبور میکند؟

سهشنبه سرنوشتساز عراقیها

تازهترین خبرها حاکی است که تکلیف نخستوزیر جدید عراق سرانجام
پس از هفتهها بحث و جدل میان گروههای سیاسی و پارلمانی این کشور
بهزودی و تا یکی دو روز آینده مشخص خواهد شد.
از زمان استعفای «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر عراق در حدود دو ماه
پیش و با وجود پایان مهلت قانونی ،اختالفنظرهای درون و بیرون از پارلمان
این کشور سبب شده که موضوع انتخاب جایگزین نخستوزیر مستعفی به
یکی از مسائل عمده و پیچیده سیاسی چند سال اخیر عراق تبدیل شود .به
گزارش ایرنا ،تاکنون در چند مرحله گزینه نخستوزیری عراق برای تشکیل
دولت انتقالی و فراهمسازی انتخابات پیش از موعد تا آستانه معرفیشدن
پیش رفته ،اما در دقایق پایانی به دلیل برخی فشارها و اختالفات گروهی و
حزبی این رویداد محقق نشده است.
این در حالی است که اعتراضهای خیابانی در استانهای جنوبی ،شرقی
و مرکزی عراق از حدود  ۱۰روز پیش وارد مرحلهای تازه و خشونتآمیز شده
و معترضان خواستار معرفی نخستوزیر غیرحزبی و وابسته به هیچیک از
جریانهای سیاسی عراق هستند.
دوشنبه هفته گذشته ،اسامی پنج نامزد نخستوزیری به «برهم صالح»
رییسجمهوری عراق معرفی شد تا از بین آنان یکی را برگزیند« .قاسم االعرجی»

وزیر کشور سابق« ،علی عبداالمیر العالوی» وزیر دارایی سابق« ،مصطفی
الکاظمی» رئیس سازمان اطالعات و امنیت« ،محمد توفیق العالوی» وزیر
ارتباطات سابق و «علی الشکری» مشاور رئیسجمهوری مهمترین چهرههای
معرفیشده به صالح بودند تا از میان آنها یکی را برای تشکیل دولت جدید به
پارلمان معرفی کند.
به دنبال این موضوع ،چند ساعت پیش از سفر رئیسجمهوری عراق در
سهشنبه هفته گذشته به سوئیس برخی منابع رسانهای و دولتی از توافق بر
سر معرفی «محمد توفیق العالوی» به عنوان نخستوزیر جدید خبر دادند،
اما ساعتی بعد این خبر تکذیب شد .با این حال ،باز هم اختالفنظرها مانع
از معرفی نامزد جدید شد و صالح ترجیح داد تا در مورد این موضوع پس آن
که از سفر سوئیس بازگشت در فرصت مناسب و رایزنی بیشتر با گروههای
سیاسی تصمیمگیری کند.
اتحاد سائرون مورد حمایت مقتدی صدر نیز پیشتر اعالم کرده بود ،معرفی
نامزد نخستوزیری تا بازگشت برهم صالح از سوئیس که برای شرکت در
نشست مجمع اقتصاد جهانی داووس به این کشور سفر کرده ،به تعویق
خواهد افتاد.
در همین حال« ،محمد الخالدی» رئیس فراکسیون «بیارق الخیر» در

پارلمان عراق روز یکشنبه خبر داد که «برهم صالح» تا پس روز سهشنبه
نخستوزیر جدید این کشور را معرفی خواهد کرد .وی با انتشار بیانیهای
اعالم کرد که نیروهای سیاسی عراق برای معرفی نامزد جدید به توافق رسیده
اند و تا دو روز آینده نخستوزیر جدید معرفی خواهد شد.
الخالدی میگوید که ابتکاری برای حل بحران نامزد نخستوزیر میان همه
طرفها انجام گرفته است و دو روز دیگر ،رئیسجمهوری فرد موردنظر را برای
تشکیل دولت جدید معرفی میکند.
به دنبال استعفای عادل عبدالمهدی در آذر گذشته ،تاکنون جریان های
سیاسی و پارلمانی عراق نام چندین نفر را برای جایگزینی نخستوزیر
مستعفی به برهم صالح معرفی کردهاند ،اما به علت اختالفهای سیاسی و
سهمخواهی همچنان معرفی گزینه نهایی با ابهام مواجه است.
بر اساس قانون ،فراکسیون اکثریت پارلمان عراق (البناء) باید اسامی نامزد یا
نامزدهای نخستوزیری را به رئیسجمهوری عراق اعالم کند .این فراکسیون
تاکنون نام بیش از  ۱۰نفر را برای انتخاب رئیس دولت انتقالی عراق به برهم
صالح معرفی کرده ،ولی هیچیک از آنان نتوانسته مامور تشکیل کابینه جدید
شود .فراکسیون سائرون از تشکیالت عمده پارلمان عراق هفته گذشته اعالم
کرد که در انتخاب و معرفی هیچیک از گزینههای نخستوزیر این کشور

دخالت نخواهد کرد.
برخی منابع در ائتالف پارلمانی الفتح به رهبری «هادی العامری» نیز امروز
از احتمال مشخصشدن تکلیف جانشین عادل عبدالمهدی تا ساعتهای
آینده خبر دادند .به گفته معاون این جریان ،نامزد پست نخستوزیری عراق
امشب یا فردا (دوشنبه) معرفی خواهد شد.

