
برای شرکت در سومین سمینار همکاری های صلح آمیز هسته ای ایران 
و اتحادیه اروپا

صالحی راهی بروکسل شد

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و معاون رییس جمهور در راس 
هیاتی برای حضور در سومین سمینار عالی رتبه همکاری های صلح آمیز 
راهی  برگزار می شود،  آذرماه  و 6  اروپا که 5  اتحادیه  و  ایران  هسته ای 

بروکسل شد.
به گزارش ایسنا، این سمینار اولین نشست همکاری های هسته ای ایران و اروپا بعد 
از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های یک جانبه این کشور علیه ایران است.

این سیمنار در حالی برگزار می شود که مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی برای 
رسیدن به سازوکار ویژه مالی هم چنان ادامه دارد.

در عین حال، سازمان انرژی اتمی و 23 نهاد و شخص مرتبط با آن در روند 
بازگشت تحریم های یک جانبه آمریکا در 13 آبان مجدد مورد تحریم قرار گرفته اند 
که این مساله نگرانی ها درباره روند همکاری های آتی ایران و اروپا و نیز با کشورهای 
دیگر را حتی در حوزه های تحقیق و توسعه، علمی و آموزشی و به ویژه ایمنی 

هسته ای را افزایش داده است.
یکی از مهم ترین تحریم های اعمال شده نسبت به فعالیت های هسته ای صلح آمیز 
ایران مربوط به حوزه تولید رادیوداروها و شرکت پارس ایزوتوپ است که تنها تامین 

کننده داروهای رادیواکتیو مورد مصرف مراکز پزشکی هسته ای در کشور است.
در عین حال به مانند گذشته سه فعالیت هسته ای ایران در چارچوب برجام یعنی 
نیروگاه بوشهر و واحدهای جدید آن، سایت فردو و تولید ایزوتوپ های پایدار و پروژه 

بازطراحی راکتور اراک از این تحریم ها مستثنی شده اند.
ادامه دارد  اروپا در پروژه های مختلف  اتحادیه  با  این گزارش، همکاری   بر  بنا 
اما مهم ترین آن، پروژه همکاری  مشترک جهت توانمندسازی مرکز نظام ایمنی 
هسته ای ایران است که در سال 1396 آغاز و به یک کنسرسیوم اروپایی واگذار شد 
و در مرداد 1397 دومین بخش از این پروژه با برگزاری مناقصه به همان کنسرسیوم 

واگذار شد.
قرار است در این سمینار  علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
انرژی اتمی و مقامات ارشد اروپایی شرکت کنند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 

انرژی اتمی و تعدادی از مدیران این سازمان نیز در این سفر حضور دارند.
هم چنین گفته شده است، هلگا اشمید معاون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشور مان در این سمینار 

حضور و سخنرانی خواهند داشت.

واکنش نتانیاهو به سخنان روحانی در کنفرانس وحدت 
اسالمی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی خصمانه به سخنان رئیس 
جمهور کشورمان در کنفرانس وحدت اسالمی واکنش نشان داد.

به گزراش ایسنا، به نقل از اورشلیم پست، بنیامین نتانیاهو در واکنش خود به 
اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در کنفرانس وحدت اسالمی مدعی 
شد: اسرائیل به خوبی می داند که چگونه از خود در برابر »حکومت مخرب ایران« 

دفاع کند.
وی همچنین به این اظهارات بدخواهانه خود افزود:» این سخنرانی روحانی که از 
روی تنفر بوده و خواستار نابودی اسرائیل شده است، باری دیگر ثابت می کند که 
چرا ملت های دنیا باید برای تحریم های علیه حکومت ایران که آن ها را نیز تهدید 

می کند، متحد شوند«.
رئیس جمهور کشورمان در سی ودومین کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی با 
بیان اینکه بیگانه اتکایی از بزرگترین اشتباهات تاریخ است، خواستار اتحاد مسلمانان 

در برابر آمریکا شد.
روحانی در ادامه با بیان اینکه یکی از آثار شوم بعد جنگ جهانی دوم تشکیل غده 
سرطانی است رژیم صهیونیستی در منطقه بود خاطر نشان کرد: غرب می گفت به 
ملت ها و دولت های منطقه اعتماد ندارد؛ بنابراین باید یک قدرت دست نشان ده 
مستقر کند که کامال دوست و فرمان آنها باشد.این گونه یک رژیم جعلی تشکیل شد 

و ملت بزرگ فلسطین از خانه های خود رانده شدند.
وی با بیان این که اگر آمریکا به برخی از کشورهای منطقه اعتماد دارد چرا 
می گوید حفظ رژیم فالن کشور برای امنیت اسرائیل را الزم می دانم گفت: همه چیز 
در منطقه بر گرد یک مساله یعنی حفظ صهیونیسم است. چون حق وتو هم دارند 

آزادند هر اقدامی که می خواهند انجام دهند.
روحانی گفت: ما در مقابل غرب دو راه بیشتر نداریم یا باید از هویت دینی و بیعت با 
پیامبر )ص( دست برداشته و در برابر غرب تسلیم شویم؛ این یعنی که ما به آرمان ها، 
دین، سعادت و آینده نسل های خود خیانت می کنیم تا آسوده زندگی کنیم و برای 
جنایتکاران تاریخ فرش قرمز پهن می کنیم؛ راه دیگر این است که با همه توان در برابر 

ظلم با قدرت بایستیم. دست از دین، قرآن و پیامبرمان برنداریم.

داعش مسئولیت حمله انتحاری روز جمعه پاکستان را بر 
عهده گرفت

بازاری شلوغ در منطقه  به  انتحاری روز جمعه  داعش مسئولیت حمله 
خیبرپختون خوا در شمال غرب پاکستان را که در آن دست کم 35 تن 

کشته شدند، بر عهده گرفت.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری اعماق وابسته به داعش اعالم کرد: حمله روز جمعه 

شیعیان مرتد در منطقه اورکزای واقع در نزدیکی مرز افغانستان را هدف گرفت.
تروریست های داعش در سال های اخیر بارها شیعیان را در هر دو طرف مرز 
کشورهای افغانستان و پاکستان هدف گرفته اند. داعش مسئولیت چندین حمله در 
پاکستان را برعهده گرفته؛ جایی که به گفته مقامات داعش یک حضور سازمان یافته 

در آنجا ندارد.
این عملیات یک عامل  خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرد: در 
انتحاری با موتورسیکلت خود را در میان جمعی از مردم که برای یک فستیوال 
و در بازاری محلی تجمع کرده بودند، منفجر کرد که این حمله باعث کشته شدن 

بیش از 35 تن شد.

اما درخواست تغییرات این چنینی ناظران مسائل عراق را 
نگران می کند. بخصوص آن هایی که از نفوذ فزاینده ایران 
در عراق نگران هستند. از دیدگاه کشور های عربی حوزه 
خلیج فارس، مانند عربستان و امارات، استقرار یک دولت 
متمرکز عراقی به دست احزابی که به شدت تحت نفوذ 

ایران هستند، یک سناریوی کابوسی خواهد بود.
خدمات  تامین  در  عراق  دولت های  ناکامی  دلیل  به  فرارو- 
اساسی و رفاه مردم، درخواست ها برای تغییر نظام حکومتی از 
پارلمانی به ریاستی بیشتر شده است. اما در این زمینه نگرانی هایی 

وجود دارد.
به گزارش فرارو، ماه ها قبل از رسیدن اولین نیرو های آمریکایی 
به بغداد برای برکناری صدام حسین، گروه های اپوزیسیون عراق 
در خارج درباره یک نظام حکومتی پارلمانی پس از جنگ توافق 
کرده بودند. سال ها از حکمرانی اقتدارگرایانه و شکنجه گرو های 
سیاسی، قومی و مذهبی چنان بی اعتمادی بوجود آورده بود که 
موافقت  موانع  بدون  ریاستی  نظام  یک  با  گروه ها  از  هیچکدام 
نکردند. دو سال پس از آغاز جنگ، در ژانویه 2۰۰5؛ انتخابات 
آراء  باالترین  شیعی  احزاب  آن  در  که  برگزار شد  ملی  مجمع 
را کسب کردند. کرد ها پس از شیعه ها بودند. اما سنی ها غالبا 

انتخابات را بایکوت کردند.
از شروع آزمون دمکراسی در عراق بیش از یک دهه می گذرد. 
این دوره شاهد بی ثباتی هایی همچون شورش های جدایی طلبانه 
شیعی و سنی، خشونت فرقه ای، ظهور تروریسم القاعده و صعود 
و افول گروه داعش بوده است. به جز دوره نسبتا آرام بین 2۰۰۸ 
تا 2۰13، عراق تقریبا از سال 2۰۰3 همواره در نزاع بوده است 
که در اثر آن نیم میلیون عراقی کشته و میلیون ها نفر دیگر در 
داخل عراق جابجا شدند. آیا این نتایج دیدگاه عراقی ها درباره 
نظام پارلمانی را تغییر داده است؟ تانیا گودسوزیان، روزنامه نگار 
کانادایی متخصص در امور خاورمیانه، و دکتر احمد رشدی، مشاور 
پارلمان عراق در امور سیاست خارجی، طی یادداشت مشترکی 

در وبگاه میدل ایست آی سعی کردند به این پرسش پاسخ دهند.
بر اساس این یادداشت، عراق مملو از فساد است و هنوز هم 
خدمات اساسی به سطوح قبل از جنگ نرسیده است. در سراسر 
با ثروت عراق، به  این است که چگونه کشوری  کشور پرسش 
اندازه عراق فقیر است؟ تا زمانی که به این پرسش از طریق یا 
توسط نظام پارلمانی پاسخی داده نشود، درخواست ها برای یک 
وجود  متمرکز،  ریاستی  نظام  نظیر  جایگزین،  حکمرانی  نظام 
خواهد داشت. موافقان چنین تغییری معتقدند که نظام پارلمانی 
توسط فساد و دعوا های داخلی بر سر قدرت بدنام شده است. آن ها 
استدالل می کنند این سیستم، قدرت را به گروه هایی می دهد 
که برنامه هایشان برای چندین بازیگر بین المللی و منطقه ای، 
همچون آمریکا، ترکیه و کشور های عربی، دردسر درست می کند. 
سیستم کنونی به قدرت های خارجی اجازه می دهد در شکاف های 
داخلی مداخله کنند و از آن ها بهره ببرند و حکمرانی را بیشتر 
تضعیف کنند. موافقان اصرار می کنند که سیستم ریاستی این 

چالش ها را حل خواهد کرد. یک "مرد مقتدر" معتدل و خردمند، 
و  بی ثباتی  اساسی،  خدمات  اداری،  ایستایی  فساد،  مشکالت 
"استبداد اکثریت" را رفع خواهد کرد. راه حل متکی بر مرد مقتدر 
مختص عراق یا منطقه نیست. نمونه هایی از چنین جنبش هایی، 
انتخابات فاسد قدرت را  یا  از طریق تمرد، کودتای نظامی  که 
یادداشت  ادامه  قبضه می کنند، یک پدیده جهانی هستند. در 
آمده، مخالفان نگرانند که سیستم ریاستی فقط به نفع اکثریت 
شیعه خواهد بود. اگر چه درباره آمار نزاع شدیدی وجود دارد، 
تشکیل  را  عراق  تا 69 درصد جمعیت  تقریبا 6۴  اما شیعیان 
می دهند. عرب های سنی و کرد ها به سختی یک رئیس جمهور 
شیعه را خواهند پذیرفت که یا یک فرقه واحد را ترجیح می دهد 
یا به کشور های خارجی پاسگو است. نظام سهمیه بندی فعلی 
در پارلمان به گروه های غیر شیعی –بخصوص گروه های اقلیتی 
مانند ترکمن ها که در قانون اساسی ذکر شده اند - صدا و فرصتی 

می دهد که از حقوق و منافع شان محافظت کنند.
هم  ریاستی  نظام  سوی  به  حرکت  برای  اجماع  حتی  اما 
چالش های قانونی مهمی، از جمله نیاز به اصالح قانون اساسی 
عراق، مطرح خواهد کرد. همانطور که بسیاری از کارشناسا قانونی 
اشاره کرده اند، تغییر قانون اساسی راه را برای اصالحات بیشتر، 
مسئله  در  کرد ها  که  اصالحاتی  آن  مانند  کرد.  خواهد  هموار 

کرکوک و استقالل درخواست کرده اند.
اما درخواست تغییرات این چنینی ناظران مسائل عراق را نگران 

عراق  در  ایران  فزاینده  نفوذ  از  که  آن هایی  بخصوص  می کند. 
فارس،  عربی حوزه خلیج  دیدگاه کشور های  از  نگران هستند. 
مانند عربستان و امارات، استقرار یک دولت متمرکز عراقی به 
دست احزابی که به شدت تحت نفوذ ایران هستند، یک سناریوی 
کابوسی خواهد بود. با گذشت بیش از یک دهه از استقرار نظام 
پارلمانی، درخواست ها برای حرکت به سوی یک مدل متمرکز 
ماه  چند  در  می شود.  مطرح  مکرر  طور  به  و  بلندتر  باصدایی 
گذشته، اعتراضات مرگبار بر سر فقدان خدمات عمومی و بحران 
ویرانگر آب، بصره و بغداد را تکان داد. گروه های نزدیک به ایران 
در درون حشدالشعبی از این نابسامانی گسترده استفاده کرده و 
ایده نظام ریاستی را به عنوان آغاز حل کردن بسیاری از مشکالت 

کشور مطرح کرده اند.
شیخ قیس الخزعلی، رئیس گروه شبه نطامی عصائب اهل الحق، 
در ماه اگوست خواستار سیستم حکمرانی ریاستی شد. او طی 
توئیتی گفته همه باید برای "تغییر رژیم به یک سیستم ریاستی 
یا شبه ریاستی همکاری کنند. این کشور را نجات خواهد داد". 
نوری المالکی، نخست وزیر سابق عراق، هم در چندین مناسبت از 

این تغییر حمایت کرده است.
با این حال، بسیاری این درخواست ها را یک راه حل اشتباه 
می دانند و هشدار می دهند که حرکت به سمت سیستم متمرکز 
را یک معامله شیطانی است که در آن مردم حقوق و امتیازات شان 
را فدای امنیت، ثبات و خدمات اساسی خواهند کرد. به گفته 

الصدر، روحانی شیعه،  نماینده سیاسی مقتدی  ضیاء االسدی، 
درخواست برای نظام ریاستی نتیجه ناامیدی مردم از فساد دولتی 
و فقدان خدمات اساسی در عراق است. او به میدل ایست آی گفت: 
"نوع نظام سیاسی، مسئله واقعی نیست. رژیم صدام یک رژیم 
متمرکز ریاستی بود )اما( مردم از آن متنفر بودند و خواستار تغییر 
آن شدند. درست است که برخی نظام های سیاسی، درصورت 
نداشتن )عوامل( مانع و متوازن کننده، می توانند فضای مساعدی 
برای ناکامی، فساد و سوءعملکرد ایجاد کنند. اما هر نظامی که 
اکثریت مردم به آن رأی بدهند باید دولت از آن استقبال کند. 

دمکراسی همین است".
اسدی فزود: "معتقدم برخی شیعیان هنوز نظام پارلمانی را 
ترجیح می دهند و از قضا برخی سنی ها خواستار نظام ریاستی 
هستند. اما تا زمان ایجاد اعتماد متقابل میان عراقی ها با همه 
گذشته،  برانگیختن  بدون  دوباره  کردن  آغاز  و  طیف هایشان 

)برقراری( هیچ نظامی شدنی نخواهد بود".
از تغییر قریب الوقوع در سیستم  در حالی که هیچ نشانه ای 
حکمرانی عراق آشکار نشده است، فقدان فزاینده اعتماد در درون 
طبقه سیاسی و ناکامی گسترده در ایجاد ثبات و خدمات عمومی، 
راه را برای تاسیس یک حکومت متمرکزتر هموار می کند. هنوز 
معلوم نیست که آیا چنین حکومتی برای بهبودی اوضاع مردم، 
قدرت را با خرد و اعتدال متوازن خواهد کرد یا صدام دومی را 

بوجود خواهد آورد.
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دبیرکل اتحادیه عرب: ایران در سیاست های خود بازنگری کند
دبیرکل اتحادیه عرب خواستار تغییر سیاست ایران نسبت به جهان عرب شد. به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک عربی، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب در چهارمین دوره نشست گفت وگوهای مدیترانه که در شهر رم ایتالیا برگزار شد 

گفت: ایران باید در سیاست خود نسبت به جهان عرب بازنگری کند و ترکیه نیز باید بداند که بخاطر دفاع از منافع خود نباید به منافع کشورهای عربی تجاوز کند. به گزارش ایسنا، جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید کرده که به دنبال صلح، ثبات 
و امنیت در منطقه است و برای حل بحران های عربی و منطقه ای تالش های فراوانی کرده است.

اخبار به دلیل ناکامی دولت های عراق

صدام دیگری در عراق می آید؟

رهبران اتحادیه اروپا توافق بریگزیت را تایید کردند

رهبران اتحادیه اروپا در نشست ویژه امروز )یکشنبه( توافق بریگزیت مورد 
توافق با دولت انگلیس را تایید کردند.

به گزارش ایسنا،  به نقل از خبرگزاری رویترز، پایتخت بلژیک امروز شاهد برگزاری 
اجالس سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای تایید توافق خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا بود. البته این تاییدیه هنوز پایان راه نیست و نیاز به موافقت پارلمان انگلیس دارد 

که در آنجا مخالفان جزئیات توافق بریگزیت به مقابله با آن خواهند پرداخت.
رهبران اتحادیه اروپا در عین حال هشدار دادند که هیچ مذاکرات مجددی درباره این 

توافق بریگزیت وجود نخواهد داشت حتی اگر پارلمان انگلیس آن را رد کند.
این توافق که طی 17 ماه مذاکرات بسیار پرتنش شکل گرفته، مسائل مالی، حقوق 
شهروندان، ایرلند شمالی و مرحله گذار را پوشش می دهد و همچنین امیدهایی را برای 

روابط تجاری و امنیتی آتی مطرح می سازد.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در نشست ویژه شورای اروپا گفت: 
توافق روی میز محصول یک سال و نیم مذاکرات پیچیده و گاهی اوقات متشنج 
است و بهترین گزینه محسوب می شود و اتحادیه اروپا مواضع اساسی خود را تغییر 

نخواهد داد.
وی افزود: به نظر من پارلمان انگلیس از آنجایی که یک پارلمان معقول و عاقل 
است این توافق را تصویب خواهد کرد. بریگزیت یک تراژدی است اما در صورتی که 
پارلمان انگلیس با این توافق مخالفت کند، اتحادیه اروپا موضع اساسی خود را تغییر 

نخواهد داد.

یونکر تاکید کرد: امروز یک روز غم انگیز است. دیدن اینکه کشوری چون بریتانیای 
کبیر از اتحادیه اروپا خارج می شود لحظه خوشایندی محسوب نمی شود.

در همین حال میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد بریگزیت اتحادیه اروپا در این 
نشست در بروکسل به نمایندگان مجلس عوام اتحادیه اروپا هشدار داد تا به این توافق 
رای مثبت دهند و گفت: رای منفی، مذاکرات در خصوص روابط آتی را خدشه دار 

خواهد کرد.
وی افزود: االن زمان آن فرا رسیده که همگان مسؤولیت خود را انجام دهند. این 
توافق یک گام ضروری برای برقراری اعتماد میان انگلیس و اتحادیه اروپا و ایجاد یک 

روابط دوستانه بی سابقه و بلندپروازانه در آینده میان این دو طرف است.
این مقام اتحادیه اروپا ادامه داد: اما به نظر من اتحادیه اروپا و انگلیس پس از بریگزیت 

نیز ائتالف و شراکت و دوستی های خود را حفظ خواهند کرد.
سباستین کورتز، صدراعظم اتریش در خصوص این توافق گفت: قطعا در رابطه با 
این توافق مذاکرات مجددی برگزار نخواهد شد و هیچ گزینه دومی در این خصوص 

وجود نخواهد داشت.
مارک روت، نخست وزیر هلند نیز گفت: این توافق نامه بیانگر حداکثر چیزی است 
که مذاکره کنندگان می توانستند به آن دست یابند و من از قانونگذاران انگلیسی 

می خواهم تا این توافق را تصویب کنند.
نخست وزیر هلند گفت: همانطور که می دانید من از بریگزیت متنفرم اما این یک 
موقعیت به دست آمده محسوب می شود. امروز در اینجا هیچ کس پیروز نیست و همه 

ما بازنده محسوب می شویم.
وی ضمن آنکه از قانونگذاران انگلیسی خواست تا این توافق را تصویب کنند، گفت: 
هیچ پیشنهاد بهتری وجود ندارد. این حداکثر چیزی است که ما می توانیم انجام 
دهیم. اگر من در انگلیس زندگی می کردم، به این توافق رای مثبت می دادم. می توانم 
بگویم که این توافق برای انگلیس بسیار قابل قبول است چرا که این توافق تاثیرات 
بریگزیت را محدود کرده و در عین حال رای به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را نیز 

متعادل می سازد.
استفان لوفن، نخست وزیر سوئد نیز برگزاری هرگونه مذاکرات مجدد بزرگ در 

صورتی که پارلمان انگلیس با این توافق مخالفت کند را رد کرد.
دونالد تاسک رئیس شورای اروپا گفت: اگرچه هیچ کس امروز دلیلی برای خوشحالی 
ندارد اما موضوعی است که من باید بر آن تاکید کنم و آن این است که در این برهه 
حساس اتحادیه اروپای 27 عضوی آزمون اتحاد و همبستگی خود را با قبولی پاس 

کرد.
در همین حال امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه گفت: این نه یک فرصت 

برای لذت بردن است و نه روز عزاداری، این گزینه یک ملت مستقل است. االن زمان 
وقار و مسؤولیت است.

وی افزود: این نشست یک گام مهم بود اما نشان داد که اتحادیه اروپا یک نقطه 
ضعف داشته و قطعا جا برای بهبود و بهتر شدن دارد.

ماکرون همچنین گفت: راه حل ها از دو سال پیش آسان نبوده و ما به منظور 
انتخابات آتی اروپا تالش می کنیم تا قدرتی مشترک و یکپارچه بمانیم.

وی افزود: من از میشل بارنیه به خاطر تالش هایش تشکر می کنم و باید قوانین ویژه 
مشترکی بین ما و انگلیس تصویب شوند.

این در حالی است که آنگال مرکل صدراعظم آلمان بدون صحبت با خبرنگاران وارد 
نشست شد و هیچ اظهارنظری مطرح نکرد.

دالیا گریبوسکیاته، رئیس جمهوری لیتوانی، نیز گفت: رهبران این توافق را تحسین 
می کنند. ما نشستی با رهبران اتحادیه اروپا داریم نه پارلمان انگلیس و با این توافق 

خروج موافقت کردیم و سپس انگلیس باید در رابطه با گام بعدی تصمیم بگیرد.
وی افزود: این چیز خوبی برای هیچ یک از طرفین محسوب نمی شود، چرا که این 

توافق خروج از اتحادیه اروپا محسوب می شود.
آنتونیو تایانی، رئیس پارلمان اروپا نیز گفت، پارلمان اروپا دسامبر یا ژانویه دقیقا 
نمی دانم به این توافق رای می دهد و اکثر اعضای پارلمان اروپا به نفع خروج انگلیس از 

اتحادیه اروپا رای خواهند داد.
تایانی افزود: رای گیری ما به نفع بریگزیت پیامی به اعضای پارلمان انگلیس خواهد 
بود مبنی بر اینکه این توافق بهترین توافق است و من خوشبین  هستم که پارلمان اروپا 

نیز به نفع بریگزیت رای دهد.
وی خاطرنشان کرد: تالش مهم بعد از بریگزیت این است که ما چه گونه با هم 
تعامل خواهیم داشت. باید با یکدیگر در آینده و در زمینه اقتصاد و مبارزه با ترویسم 

و غیره همکاری کنیم.
با تصویب شرایط مندرج در اعالمیه خروج بریتانیا )بریگزیت( این متن برای بررسی 
و تصویب در پارلمان این کشور مطرح خواهد شد. برخی از نمایندگان پارلمان از حزب 
حاکم محافظه کار و برخی احزاب دیگر هشدار داده اند که به این اعالمیه رای منفی 

خواهند داد.
در صورتی که شرایط مورد قبول اتحادیه اروپا به تصویب پارلمان انگلیس نرسد، الزم 
است مذاکره برای دستیابی به شرایط دیگر از نو آغاز شود یا خروج این کشور بدون 

دستیابی به توافق بر سر روابط آتی با اتحادیه اروپا صورت گیرد.
فرصت نهایی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز ٢٩ مارس سال آینده میالدی- 

حدود چهار ماه دیگر- است.

سناتورهای آمریکایی قرار است چند روز دیگر جلسه ای 
داشته  عربستان  درباره  کشور  این  دولت  مقام های  با 
باشند که می تواند برای موافقت کنگره با تحریم ها علیه 

عربستان تعیین کننده باشد.
به گزارش ایسنا، پایگاه هیل به نقل از یک منبع گزارش 
داد، جیمز ماتیس و مایک پامپئو وزرای دفاع و امور خارجه 
این جلسه شرکت  ترامپ در  از سمت دولت  آمریکا احتماال 
خواهند کرد هر چند که این مساله هنوز نهایی نشده است. 
به نظر می رسد این دو مقام عالی رتبه دولت ترامپ مجلس 

سنای آمریکا را در جریان گزارشی درباره اقدامات عربستان 
منتقد سعودی  روزنامه نگار  قتل  و  یمن  که شامل جنگ در 

می شود، قرار دهند.
دو منبع در کنگره نیز گفتند، در این جلسه تمامی سناتورها 
شرکت خواهند کرد و قرار است بعد از بازگشت سناتورها از 
تعطیالت عید شکرگزاری به واشنگتن برگزار شود. این نشست 
در توضیحات مقام های دولت ترامپ در آن می تواند برای امکان 
از فروش  یا جلوگیری  و  تصویب تحریم هایی علیه عربستان 
سال  پایان  برای  کنگره  نشست های  در  کشور  این  به  سالح 

باشد. یک دستیار جمهوریخواه  تعیین کننده  جاری میالدی 
من  البته  و  بود  مهم خواهد  نشست حقیقتا  این  گفت:  سنا 
اما  اعمال شوند  بیشتر  تحریم های  که  نیستم  هنوز مطمئن 
مساله عربستان هنوز تمام نشده است. در همین حال طبق این 
گزارش یکی از موضوعات برنامه ریزی شده برای این نشست 
جنگ یمن است. یک منبع دیگر کنگره هم گفت که موضوع 
نقش داشتن عربستان در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی نیز در این جلسه مطرح خواهد شد و به غیر 
از آن سیاستگذاری مربوط به روابط روسیه- آمریکا نیز مورد 

بحث قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره 
حضور پامپئو در این نشست اعالم کرد که این وزارتخانه فعال 
به  نیز  آمریکا  دفاع  وزارت  و  ندارد  کردن  اعالم  برای  چیزی 
درخواست برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداد. برخی 
دستیاران سنا هشدار دادند که به دلیل مخالفت دولت ترامپ 
هنوز دورنمای تصویب قوانین مربوط به تحریم های جدید علیه 

عربستان چندان قطعی نیست.
ترامپ روز سه شنبه هشدار داد اگر روابط با عربستان بر سر 

قتل خاشقجی فرو بپاشد قیمت نفت سر به فلک می گذارد.

بعد از شنیدن گزارش پامپئو و ماتیس

سنای آمریکا درباره اعمال تحریم ها علیه عربستان تصمیم می گیرد


