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یادداشت

پیام کره شمالی به واشنگتن :توازن قوا
کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی متعهد شده قدرت هستهای کشورش را تکمیل کند.
این سخنان را تلویزیون رسمی کرهشمالی به نقل از کیم جونگ اون و تنها ساعاتی پس از
جدیدترین پرتاب موشکی این کشور پخش کرد؛ موشک بالستیک میانبرد با عبور از آسمان
شمال ژاپن رکوردهای برنامه موشکی کرهشمالی را توسعه بخشید.
وی افزود ،آزمایش موشکی جدید کره شمالی در راستای تقویت توانمندی نظامی هستهای
برای ایجاد توازن در قدرت نظامی کشورش با آمریکاست و اینکه سردمداران آمریکایی جرئت
نکنند درباره راهکار نظامی علیه پیونگ یانگ صحبت کنند .اون تاکید کرد :ما باید به طور
واضح به ابرقدرتهای خودپرست نشان میدادیم که چهطور بهرغم تحریمهای بیانتهای
آنها توانستهایم به قدرت اتمی مورد هدفمان دست پیدا کنیم.
اما باید بررسی نمود که توازن قدرت کره شمالی و آمریکا به چه معنا است و چه پیامدهایی
میتواند داشــته باشــد .واژه توازن قوا ( )Balance Of Powerیکی از پرســابقه و
پرکاربردترین واژههای مربوط به روابط بینالملل به ویژه در نظریههای واقعگرا میباشــد.
معنای ساده واژه توازن قوا عبارت است از وجود نوعی تعادل بین قدرت کشورهای عضو نظام
بینالملل به نحوی که هیچکدام از آنها نتوانند از چنان قدرت مسلطی برخوردار شوند که
اراده خود را بر دیگران تحمیل کنند .با توجه به این که در نظام بینالملل هر کشور در پی به
حداکثر رساندن قدرت و منافع خود است وجود نظام توازن قوا مستلزم این است که کشورها
این آمادگی را داشته باشند تا به اقتضای شرایط در اتحادها و ائتالفهای خود تغییر دهند.
بر مبنای نظریه توازن قوا تا زمانی که بین کشــورها یا بلوکهای جهانی از نظر قدرت
توازن وجود داشــته باشد احتمال شروع جنگ و درگیری بین آنها وجود نخواهد داشت .اما
چنانچه توازن قوا بین دو کشور یا دو اتحادیه و بلوک بینالمللی به هم بخورد احتمال جنگ
و درگیری بین آنها افزایش مییابد .پس از جنگ جهانی دوم با ظهور دو ابرقدرت آمریکا و
شوروی با اختالف ایدئولوژی گسترده بین آنها ،نظام بینالمللی چندقطبی مبتنی بر توازن
قوا به هم خورد .البته از دهه  ۱۹۶۰به بعد با ظهور چین و کشورهای جهان سوم به صورت
یک بلوک واحد بار دیگر توازن قوا به عنوان یک عنصر روابط بینالملل ظهور کرد .در قرن
 21و با عبرت از جنگهای جهانی کره شــمالی ادعای توازن قوا با آمریکا را سر داده است.
رهبران دو کشور ،از تیپ شخصیتهای منحصر به فرد هستند که هر لحظه مدعی ایدهای
جدید میشوند .توازن هستهای میان دو کشور سبب شکلگیری متحدانی برای آنان میشوند
که توان نظامی متحدان آنها نیز مؤثر خواهد بود .بنابراین توازن قوا بین این دو کشور موجب
دو قطبی در جامعه بینالملل میشود و این قطبیت آغازگر جنگ جهانی دیگری خواهد شد
که با توجه به تســلیحات پیشرفته ،نه تنها جنگ جهانی سوم بلکه جنگ فروپاشی جهان
خواهد بود .باید خاطرنشــان کرد که آمریکا خود ،علت دستیابی کره شمالی به تسلیحات
هستهای بوده است چرا که شبه جزیره که از اوایل قرن بیستم میالدی تحت سیطره ژاپن
بود ،بعد از شکســت ژاپن در جنگ جهانی دوم ،اســتقالل خود را به دســت آورد .در سال
 1948جمهوری دمکراتیک خلق کره به رهبری کیم ایل سونگ ،اعالم موجودیت کرد ،اما
دو ســال بعد با اعالم استقالل بخش جنوبی شبه جزیره ،جنگ دو کرهآغاز شد .جنگ سه
ساله کره ،نخستین صحنه رویارویی کرهشمالی با نیروهای آمریکایی را رقم زد .در این جنگ
نیرویهای غربی – آمریکایی (تحت پرچم سازمان ملل) با نیروهای کرهشمالی و چین درگیر
شدند و سرانجام با برقراری آتشبس میان طرفین ،شبه جزیرۀ کرهبه دو بخش شمالی (تحت
حمایت چین و شوروی) و جنوبی (تحت حمایت آمریکا) تقسیم شد .بر این اساس به لحاظ
حقوقی آمریکا و کرهشــمالی همچنان در وضع آتش بس بهسرمیبرند و جنگ میان آنها
پایان نیافته است .ایاالت متحده آمریکا در دهه  1950با نقض آتش بس ،استقرار تسلیحات
هســتهای در خاک کرهجنوبی را عملیاتی کرد و بهتدریج تعداد این سالح ها را افزایش داد؛
بهطوریکه در سال  1967تعداد سالحهای هستهای آمریکا مستقر در کره جنوبی حدود 980
کالهک از هشت نوع بمب هســتهای اعالم شد .کرهشمالی در واکنش به اقدامات آمریکا
در شبه جزیره کره ،تالش برای دستیابی به فناوری هستهای را آغاز کرد .با انعقاد قرارداد
همکاریهای فنی با شوروی در فوریه  1956کارشناسان کرهشمالی برای آموزش به شوروی
اعزام شــدند و ساخت تحقیقات هستهای کرهشمالی در دهه 60در دستور کار روسها قرار
گرفت .دو دهه بعد نیز چین با این دو کشور همراه شد و ماحصل آن ساخت راکتور هستهای
 20مگاواتی در نزدیکی شهر یانگ بیون در سال  1986بود .اینک نه تنها آمریکا بلکه جامعه
جهانی باید تصمیم بزرگی بگیرد.
پاورقی

عمان نگران نفوذ امارات در منطقه است

میانجیگری ،همبستگی یا نگرانی کدام یک سبب شده عمان در محاصره قطر شرکت نکند
و بیطرفی خود را حفظ کند؟ آیا عمان از بحران کنونی قطر با کشورهای حاشیه خلیجفارس بهره
میبرد؟ در واقع ،مســقط تالش میکند ائتالف جدیدی به دور از قدرتهای مسلط بر شورای
همکاری خلیج فارس تشــکیل دهد ،امری که سبب میشود موضعی علنی درباره بحران قطر
اتخاذ نکند.
کشتیرانی
لونقل دریایی در بندر صحار عمان
شاید انگیزه اصلی مسقط در بیطرفی به کشتیرانی و حم 
نهفته باشد که همیشه در فصل تابستان شاهد رکود بزرگی است ،اما امسال این بندر شاهد رونق
زیادی به دلیل محاصره اعمال شده بر بندرهای قطری است .یک مسئول عمانی که نخواست
نامش فاش شود در این باره میگوید :حجم محمولهها در بندر صحار عمان به میزان  30درصد
طی ماههای اخیر در مقایســه با سالهای قبل افزایش یافته است .این مسئول دلیل این امر را
کشتیها و محمولههای زیادی میداند که برای قطر کاال حمل میکنند و پس از آنکه همه
راهها به قطر به دلیل محاصره دریایی این کشــور قطع شد مجبور به توقف در این بندر عمانی
شدند .از سوی دیگر ،مســئوالن قطر نیز از ماه گذشته عمان را دروازه جدید دوحه خواندهاند و
تاکید کردهاند بندر صحار جایگزین بندرجبل علی در امارات میشود .بر این اساس به نظر میرسد
پادشاهی عمان خارج از اختالف کنونی میان عربستان ،امارات و بحرین با قطر است ،اما به دوحه
کمک میکند با این محاصره مقابله کند و به نحوی بهره اقتصادی چندی از این بحران ببرد.
خطوط هوایی
منافع عمانیها فقط به کشــتیرانی محدود نمیشود ،بلکه مسقط از این بحران برای رونق
خطوط هواییاش هم اســتفاده کرده است .ابتدای بحران از ورود هواپیماهای قطری به حریم
هوایی عربستان جلوگیری شد ،اما دوحه ناوگان هوایی عمان را اجاره کرد و موفق به انتقال همه
مسافران بالتکلیف در بندر جده به دوحه شد .این امر سبب شد عمان بهره اقتصادی زیادی ببرد.
مسقط همچنین کنفرانس بزرگی با حضور  150سرمایهگذار قطری برگزار و قراردادهای کالنی
با آنها امضا کرد .مسئول عمانی که نمیخواهد نامش فاش شود ،در این زمینه میگوید :بدون
شک ما از محاصره استفاده میبریم ،اما تمایل نداریم به گونهای به ما نگریسته شود که در حال
سوءاستفاده از محاصره برای به دست آوردن منافع هستیم.
مخالفت با سلطه عربستان
پادشــاهی عمان از سالها پیش در شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تالش
میکند با سلطه عربستان بر این شورا مقابله کند .سلطان قابوس ،دستور تعطیلی و توقف بسیاری
از طرحهای عربستان سعودی برای سلطه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله تالش برای
ایجاد یک واحد پولی صادر کرده است .همچنین به نظر میرسد دولت عمان بیم داشت اگر در
صف مخالفان قطر در بحران خلیج فارس قرار گیرد ،عمان کشور بعدی خواهد بود که عربستان
آن را به محاصره درمیآورد زیرا مسقط نیز مانند دوحه روابط خوبی با تهران دارد.
نگرانی از نفوذ امارات
مســقط فقط از تالشهای سلطهگرانه عربستان در هراس نیست ،بلکه نگرانی بیشترش از
امارات است .در داخل دولت عمان نگرانیهای زیادی از نفوذ روزافزون امارات در جنوب یمن و
حمایتــش از جنبشهای جداییطلب و جنبش جنوب وجود دارد .عمان نگرانی بزرگتری دارد:
تالشهای امارات برای ایجاد پایگاه نظامی در جزیره ســقطری یمن که مدخل خلیج عدن در
نزدیکی عمان اســت .مســقط بیم آن دارد امارات با تمام قدرت تالش کند نفوذش در جنوب
یمن را به منظور رقابت با سرمایهگذاریهای عمان و چین در آن منطقه گسترش دهد .تالش
عمان و چین بر توســعه پروژه بندرالدقم در عمان متمرکز است .عمانیها اقدامات اماراتیها را
تالش برای محاصره اقتصادی خود میدانند .چین سرمایهگذاری کالنی در بندر الدقم و منطقه
صنعتی آن انجام داده است؛ منطقهای که برخی تحلیلگران آن را شهر اقتصادی چینی توصیف
میکنند.

توافق رهبران آمریکا
و کرهجنوبی برای
افزایش تحریمها علیه
کرهشمالی

به گزارش ایسنا ،پارک سو هیون ،سخنگوی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی در یک نشست خبری گفت :رهبران دو کشور در این گفت و گو توافق کردند که همکاریهایشان را تقویت کرده و تحریمهای
قدرتمندتر و ملموستری علیه کره شمالی اعمال کنند تا این کشور بفهمد اقدامات تحریکآمیز تنها منجر به افزایش انزوای دیپلماتیکش و فشارهای اقتصادی علیه آن خواهد شد.
کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی عنوان کرد ،مون جائه این و ترامپ شدیدا آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را محکوم و توافق کردند دو کشور با جامعه بینالمللی همکاری خواهند کرد تا قطعنامه ۲۳۷۵
شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور را که چندی پیش در واکنش به ششمین و قدرتمندترین آزمایش هسته ای کره شمالی تصویب شد به اجرا در آورند.

بینالملل

واکنش مقامات عراقی به همهپرسی کردستان
به گزارش ایســنا ،فؤاد معصوم بر اهمیت تالشها برای
حفظ وحدت ملی عراق تاکید کرد و انجام مذاکرات سازنده
برای حل مســائل پیچیده بین دولت فدرال عراق و دولت
اقلیم کردستان عراق را خواستار شد.
ریاســتجمهوری عراق در این بیانیه آورده است ،فؤاد
معصوم عصر شنبه میزبان هادی العامری ،یکی از فرماندهان
حشد شعبی بود و هر دو به بررسی آخرین تحوالت سیاسی
و امنیتی عراق به خصوص همهپرســی استقالل کردستان
عراق ،جنگ علیه تروریســم و رونــد عملیات نظامی علیه
داعش پرداختند.
معصوم بر اهمیت بهکار بستن تمام تالشها برای حفظ
وحدت ملی و همزیســتی بین تمام اقشــار جامعه و انجام
مذاکرات سازنده بین بغداد و اربیل تاکید کرد.
همچنین ،حیدرعبادی ،نخســت وزیر عــراق در یک
گفتوگــوی اختصاصی بــا خبرگزاری آسیوشــیتدپرس
برگــزاری همهپرســی در اقلیم کردســتان را خالف قانون
اساسی دانست و بر غیرقانونی بودن آن تاکید کرد.
آقــای عبادی با اشــاره بــه تبعات بد چنیــن اقدامی
بــرای جمعیت کرد عراق تصریح کرد بغــداد برای دفاع از
شهروندان عراقی و کلیه اقلیت های ساکن این کشور حتی
گزینه نظامی را هم در نظر خواهد داشــت .آقای عبادی در
پاســخ به ســوال خبرنگار گفت :اگر آنها با توسل به زور و
خــارج از قانون ما را تهدید کننــد آن وقت مداخله نظامی
خواهیم کرد.
او با اشــاره بــه نگرانیهای ترکیه و ایــران خطاب به
دولتمردان اقلیم کردســتان گفت :اکنون زمان مناســبی

برای این کار نیست و در صورت چنین اقدامی زمینه برای
مداخله کشورهای منطقه در اقلیم کردستان فراهم خواهد
شد.
این در حالیست که با وجود مخالفتهای دولت مرکزی
عراق و کشورهای همسایه یعنی ایران و ترکیه و ابراز نگرانی
ایاالت متحده آمریکا ،مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان
عراق بار دیگر تاکید کرد که همهپرسی استقالل کردستان
در موعد مقرر و بدون تاخیر برگزار خواهد شد.
آقای بارزانی روز شــنبه در جریان ســخنرانی در شهر
دهوک واقع در اقلیم کردستان عراق ،اطمینان داد که قصد
ندارد به عقب برگردد و از تمام مردم اقلیم کردستان عراق
خواست در این همهپرسی به استقالل این اقلیم ،رای آری
بدهند.
این سخنان در حالی ایراد می شود که یک روز قبل از
آن نیز پارلمان اقلیم کردستان عراق برگزاری این همهپرسی
را در روز جمعه  ۲۵ســپتامبر تاییــد و از  ۵.۵میلیون کرد
عراقی دعوت کرد در این رای گیری شرکت کنند.
ابراهیــم جعفــری ،وزیر خارجــه عراق اعــام کرد،
همهپرســی استقالل اقلیم کردســتان عراق نیازمند وجهه
قانونی اســت و قانون اساسی این کشــور به هیچ وجه آن
را قانونی نمیداند.
وزیر خارجــه عراق تاکید کرد :اقداماتی مانند برگزاری
همهپرســی تمامی منطقه عربی را تهدید میکند به همین
دلیل اتحادیه عرب مقابل این دســت اقداماتی که اسرائیل
آن را حمایت میکند ،ایستاده است.
وی افــزود :ماده اول قانون اساســی عــراق بر این امر

رئیس دســتگاه دیپلماسی عراق خاطرنشان کرد ،مصر
نقش زیادی در حفظ وحــدت و تمامیت ارضی عراق دارد
و حق دارد خطر حاصل از همهپرســی اســتقالل اقلیم را
اعالم کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زمان تهدید و مشکالت
نیست ،بلکه زمان گفتوگو و مذاکره است و به همین دلیل
اتحادیه عرب در این مورد به گفتوگو تکیه کرده ،گفت :به
طور قاطع همهپرســی استقالل اقلیم کردستان عراق مغایر
با قانون اساسی است.
جعفــری تاکید کــرد ،در دوره صــدام ۱۳ ،درصد از
بودجه کل کشــور به کردها اختصاص داشت و اکنون این
میزان به  ۱۷درصد رســیده و شــاید از مرز  ۲۰درصد نیز
عبور کرده ،اما علنی نشــده است .عراق کشوری با طوایف
مختلف عرب و ترکمان اســت و ما نظــارت داریم که همه
بــدون اینکه در حــق دیگری اجحاف شــود ،به حق خود
برسند.
وی افزود ،رویکرد عراق بر این امر اســت که این کشور
دارای تمدن ،تاریخ ،مقدسات و همزیستی است و در طول
تاریخ قادر است همه طوایف را گرد یکدیگر جم ع آورد .اما
ما قربانیان تروریسم هستیم.
جعفری در پاســخ به این ســوال که کردها خود را در
مسیر همهپرسی اســقالل میبینند ،آیا این مساله به ضرر
آنهاســت یا نه؟ گفت :امیــدوارم هیچگاه زیــان نبینند.
ســنتهای تاریخ محاسبه میشــوند ،گاهی نیز به تاخیر
میافتند ،اما محاســبه لغو نمیشود .تاریخ یکبار یادآوری
میشود و چندین مرتبه مجازات میکند.

داللت دارد که عراق کشــوری یکپارچه و دارای تمامیت
ارضی اســت و هر چیزی که تمامیت ارضی عراق و وحدت
آن را خدشهدار کند ،غیرقانونی است.
از ایــن رو جعفری تصمیم اتحادیه عرب را شــجاعانه
خوانــد و گفــت :اســرائیل از ایدئولوژی اســتقالل اقلیم
کردستان عراق حمایت میکند.
پیشتر شورای وزارتی اتحادیه عرب با طرح عراق مبنی
بر مخالفت با همهپرسی اقلیم کردستان عراق و مغایر بودن
آن با قانون اساسی موافقت کرد.
وزیر خارجه عراق در گفتوگو در برنامه به وقت قاهره
افزود :جوامع کرد در تعدادی از کشورها در سوریه ،ترکیه،
ایران و حتی روســیه وجود دارند لذا استقالل طلبی امنیت
عراق و منطقه عربی را تهدیده کرده و مشــکالتی را به بار
میآورد.
ابراهیــم جعفــری در ادامه تاکیــد کرد،کردها رویای
تشکیل کشور بزرگ کردســتان را در پنج کشور دارند که
در راس آن عراق است.

تغییر موضع ترکیه و نقش آن در توافق آستانه

عبدو حداد در پاســخ به این سؤال مجری شبکه
گفت :باید به وضعیت میدانی کنونی در ادلب و الذقیه
توجه داشته باشیم .درگیریها بین شاخه القاعده در
ســوریه و دیگر گروهها درجریان است .معتقدم که
زمانی که یک تصمیم بینالمللی گرفته میشــود این
گروههای شبه نظامی کوچک فعالیتهایشان محدود

میشــود .این تصمیم به دنبال پیشرویهای ارتش
ملی ســوریه ضد داعش و دیگر گروههای تروریستی
در سوریه گرفته شد.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه در پاسخ
به این ســوال مجری شــبکه که پرسید چرا این سه
کشــور هم اکنون توانستهاند به این توافق دست پیدا
کنند ،چه تغییری ایجاد شــده است؟ گفت :ما شاهد
تغییر در وضعیت موجود در منطقه هستیم .هرکدام
از طرفین مواضع خود را دارند.
از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه این موضوع
به طور شفاف مشاهده میشد که مواضع دولت سوریه
و مواضع روســیه یک موضع ثابت بود .آنها همیشه
خواهان اجرا شدن قوانین بینالمللی و راه حلی عملی
برای جنگ در ســوریه بودند .این تغییر زمانی ایجاد

شد که ترکیه در مواضع خود تغییر ایجاد کرد.
آقــای اردوغــان از ماجراجوییهــای خــود در
سوریه دســت برداشت .اگر به یاد داشــته باشید او
همیشــه درباره احیای امپراطــوری عثمانی صحبت
میکرد و مدعی ســرزمین هایی در عراق و ســوریه
و دیگــر ســرزمینهایی که امپراطــوری عثمانی در
اختیار داشــت ،بود .عالوه بر این دیگر هیچ جناحی
نمیخواهد مســئولیت اقدامات گروه النصره و دیگر
گروههای تروریستی را برعهده بگیرد.
ایــن وضعیت هم اکنون تغییر کرده اســت .این
امید وجود دارد که وضعیت موجود تا رسیدن به صلح
دائمی و نهایی در سوریه بر اساس قوانین بینالمللی
ادامه پیدا کند.
وی در ادامه در پاســخ به سوال مجری شبکه که

پرسید :آیا با توجه به تحوالت اخیر احساس نمیکنید
که ما در حال نزدیک شــدن بــه پایان جنگ داخلی
در سوریه باشیم ،گفت :اگر طرفهای شریک در این
توافق روراســت باشــند این جنگ می تواند به پایان
برســد .همانطور که پیشــتر گفتم سوریه ،روسیه و
متحدان آن به تعهدات خود عمل کردهاند و هماکنون
ترکیه باید جدی بودن خود را نشان دهد تا این توافق
اجرایی شــود .ما همچنین نبایــد حضور هیات ناظر
آمریکایــی را از نظر دور نگــه داریم .آنها باید اجازه
عملی شــدن این توافق و ایجاد صلح در حریم هوایی
سوریه را پس از ششسال تجاوزگری را بدهند.
ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که چه روی خواهد
داد .با توجه به مواضع سرسختانه سوریه و روسیه این
موضوع میتواند به صلحی دائمی منجر شود.

ترامپ در سازمان ملل به دنبال متحد در برابر ایران و کره شمالی

ترامپ در ســخنرانی خود در سازمان ملل قصد
دارد از ســران کشورها دعوت کند علیه ایران و کره
شــمالی اقدام کنند .دونالد ترامــپ ،رئیس جمهور
آمریــکا ،در روزهــای آینده و در حاشــیه اجالس
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دو هدف
اصلی مالقاتهایی را با سران کشورها انجام خواهد
داد .این دو هدف اصلی شــامل دعوت به ایستادن
در کنــار آمریکا در مقابل کره شــمالی و نیز مقابله
با برنامه هستهای ایران خواهند بود .ترامپ در طی

چهار روز که از دوشــنبه آغاز میشود مالقاتهای
دیپلماتیک بســیاری را انجام خواهد داد که تمایل
وی به معامله یک به یک را نشان خواهد داد .نیکی
هیلی فرســتاده آمریکا در ســازمان ملل روز جمعه
در کاخ سفید و در جمع خبرنگاران گفت :در هفته
آینده ســرفصلهای اندکی برای بررســی نخواهیم
داشت.
وی اذعان کرد سران کشورهای خارجی درباره
عملکرد رئیس جمهور غیرقابل پیشبینی آمریکا در

این نشست کنجکاوند.
هیلی گفت :آنها همه بسیار نگرانند تا دریابند
او (ترامپ) چه برای گفتن دارد .وی افزود :من فکر
میکنم او تاثیر بزرگی ایجاد کند.
حضور ترامپ در ســازمان ملل که با سخنرانی
وی در ایــن نهــاد بینالمللی همــراه خواهد بود،
حســاسترین لحظه بــرای وی از زمان آغاز دوران
ریاســتجمهوریاش خواهد بود .ترامپ پیشتر در
دو اجالس بزرگ اروپایی شــرکت کرده اســت ،اما

روزهای آینده برای وی بســیار حســاستر خواهد
بود .همانگونه که وی از ســران  200کشــور در
شهر نیویورک استقبال میکند ،از آنها درخواست
خواهد کرد تا بــرای تالش به منظور محدود کردن
برنامههای موشــکی و اتمی ایران و کره شمالی ،به
آمریکا بپیوندند.
از هنگامــی کــه دونالد ترامپ در کاخ ســفید
جانشین باراک اوباما شــده است ،تنشها با هر دو
کشور تشدید شده است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی :نتانیاهو ،ترامپ را در لغو برجام راهنمایی میکند
شبکه  2رژیم صهیونیستی در یک گزارش خبری
از عزم بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی
برای مذاکره با دونالــد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در
خصوص برجام خبر داد.
هفتاد ودومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد
از سهشــنبه این هفته میزبان سران کشورهای جهان
است و بســیاری از سیاسیون در حاشــیه این رویداد
بینالمللی ،با مقامات دیگر کشــورها و کشــور میزبان
یعنی آمریکا دیدار میکنند.
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی نیز همانطور

که پیش از این اعالم شــده بود ،روز دوشــنبه و یک
روز پیش از حضور در ســازمان ملــل ،در نیویورک با
رئیسجمهور آمریکا دیدار خواهد داشت.
تلویزیون رژیم صهیونیســتی گفته که نتانیاهو در
این دیدار ،طرحی را برای لغو برجام به ترامپ پیشنهاد
خواهد داد.
ترامپ از همان زمان تبلیغات ریاســتجمهوری،
بارهــا برجام را بدترین توافق تاریــخ آمریکا خوانده و
گفته بود کــه پس از ورود به کاخ ســفید ،آن را پاره
خواهــد کرد .با ورود به کاخ ســفید اما ،رئیسجمهور

نشست قریبالوقوع رهبران فتح و حماس
به گزارش ایســنا ،عزام احمد ،عضو کمیته مرکزی
جنبش فتح و مســئول پرونده آشتی ملی فلسطین در
این جنبش از آغــاز مذاکرات با حماس را در پی اعالم
این جنبش مبنی بر انحــال کمیته اداری در نوار غزه
خبر داد.
عزام احمد ضمن اشــاره به این مطلب ،گفت ،پس
از دیــدار دو جانبه رهبران فتح و حماس ،نشســتی با
حضور نمایندگان تمامی گروههای فلسطینی جهت آغاز
اقدامــات عملی برای اجرای توافقنامه آشــتی ملی که
شش سال پیش امضا شد برگزار میشود.
وی بــه تاریخ برگزاری این نشســتها اشــارهای
نکرد و تنها خاطرنشــان ســاخت :نشستهای مطولی
میان هیئت اعزامــی فتح به قاهره و خالد فوزی رئیس
سازمان اطالعات مصر برگزار شد و در جریان آن تمامی
تالشهای مصر کــه آخرین آنها دیــدار مقامات این
کشور با رهبران حماس بود ،مورد بررسی قرار گرفت.

محمود العالول ،دیگر رهبر جنبش فتح در گفتوگو
با رادیو صدای فلســطین اعالم کــرد که بیانیه حماس
بشارت دهنده است اگر اخبار مربوط به آن دقیق باشد.
از ســوی دیگر ،عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت
اســامی فلســطین حمــاس تاکیــد کرد کــه وتوی
آمریکا در مورد آشــتی ملی فلســطین برداشــته شده
است.

جدید آمریــکا دید که چنین کاری بــه منزله خروج
یکجانبــه از یک معاهــده بینالمللــی و رویارویی با
متحــدان اروپایی خواهد بود .حاال اما بهنظر میرســد
صهیونیستها برای بیرون آوردن ترامپ از این مشکل،
راهحلــی یافتهاند کــه در طرح پیشــنهادی نتانیاهو
گنجانده شــده اســت .بنیامین نتانیاهو اواسط هفته
گذشــته گفته بود که میخواهــد روزی ،اصالح یا لغو
برجــام را به چشــمان خود ببیند .نخســتوزیر رژیم
صهیونیســتی دیروز اعالم کرده بود که در ســخنرانی
روز سهشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل ،بر موضع

اســرائیل یعنی عدم تحمل حضور ایــران در مرزهای
شمالی فلسطین اشغالی و سوریه تاکید خواهد کرد.

متن سخنرانی ملکه بریتانیا
برای جنگ جهانی سوم آماده است
الیزابت دوم ،ملکه بریتانیا سخنرانی محرمانهای را
در اختیار دارد تا در صورت وقوع جنگ جهانی سوم ،آن
را ایراد کند .این سخنرانی در سال  ۱۹۸۳میالدی و در
اوج جنگ سرد نوشته شده اســت و پیوسته با توجه به
خطــرات جدیدی که امنیت جهانــی را تهدید می کند،
بهروزرسانی می شود.
در آن زمــان ،تهیــه این متن بخشــی از برنامۀ
محرمانــه دولــت بریتانیا برای آمادگــی در قبال وقوع
احتمالی جنگ جهانی سوم بود.
در حــال حاضر نیز بــا توجه بــه افزایش تنشها
میان جامعه بینالملل و کره شــمالی ،نویسندگان متن
سخنرانی الیزابت دوم ،اصالح آن را با توجه به تحوالت
جدیــد آغاز کرده اند .در این متن آمده اســت :بار دیگر
جنون جنگ در سراسر جهان گسترش یافت و بار دیگر
کشــور شــجاع ما باید خودش را برای حفظ و بقا آماده
کند .ملکه در ادامه تاکید مــی کند :همان خصوصیاتی

که باعث شــد طی این قرن پر اندوه ،دو بار آزادی خود
را در برابر تهاجم بیگانــگان حفظ کنیم ،این بار هم به
ما نیرو خواهد بخشید.
در پایــان نیز آمده اســت :همانطــور که در کنار
یکدیگر برای مبارزه با شــر جدیــدی تالش می کنیم،
بیایید برای کشــورمان و مردانمان هر کجا که باشــند،
دعا کنیم.
متن این ســخنرانی برای اولین بار در سال ۲۰۱۳
میالدی به همراه اســناد دولتی منتشــر شــد که بنا بر
قوانین بریتانیا با ســپری شــدن دوره  ۳۰ساله ،از طبقه
بندی اســناد محرمانه خارج شــده و در دسترس عموم
قرار گرفته بود .این متن در زمان خارج شدن از وضعیت
محرمانه چندان مورد توجه رســانه هــا قرار نگرفت و
به نظر میرســد بحرانهای امنیتی یک ســال اخیر در
جهــان ،توجهها را ناگهان متوجه این ســخنرانی کرده
باشد.

