
 وکیل 2 شاهزاده سعودی ربوده شده ازجامعه جهانی 
درخواست کمک کرد

40 روز بعد از ربوده شدن و قتل 'جمال خاشقچی' روزنامه نگار مخالف 
بن سلمان ، اینک وکیل دو تن از شاهزادگان سعودی ربوده شده از سوی 
ولیعهد سعودی از بیم کشته شدن موکلین خود، خواستار دخالت جامعه 
جهانی به ویژه روسای جمهوری فرانسه و آمریکا در این موضوع شده است.
گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از شبکه الجزیره قطر حاکیست : وکیل شاهزاده 
'سلمان بن عبدالعزیز بن سلمان آل سعود' و پدر او با اعالم اینکه موکلینش از ژانویه 
سال جاری میالدی توسط نیروهای ویژه بن سلمان ربوده شده اند ، از 'دونالد ترامپ' 
و 'امائوئل مکرون' روسای جمهوری آمریکا و فرانسه خواست به ولیعهد سعودی فشار 

آورند تا آنها را آزاد کند.
وی که نامش از سوی الجزیره اعالم نشد ، اضافه کرد : رییس جمهوری فرانسه با 
توجه به داشتن ارتباط شخصی با شاهزاده سلمان برای کمک به حل این موضوع و 

آزادی آنها وارد عمل شده است .
الجزیره افزود : در پاسخ به درخواست های این وکیل ، دولت فرانسه ضمن قول 
همکاری برای آزادی این دو شاهزاده اعالم کرده است که پرونده برای پیگیری بیشتر 

به وزارت امور خارجه این کشور سپرده شده است .
این شبکه افزود یکی از همکاران این دو شاهزاده سعودی بعد از دستگیری آنها 
به فرانسه فرار کرده است و در حال حاضر پرونده آنها را از نزدیک پیگیری می کند.

 چگونگی دستگیری
گزارش های منتشره نشان می دهد امیر سلمان که در عربستان به 'سلمان غزاالن' 
معروف است نیمه شب چهارم ژانویه 2018 به قصر پادشاهی دعوت و بعد از ضرب 

و شتم دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال داده می شود.
دستگیری او بعد از دستگیری 11 شاهزاده سعودی اتفاق افتاد که به اقدام ولیعهد 
سعودی در مجبور کردن آنها به پرداخت هزینه های آب و برق اعتراض کرده بودند .
'مجتهد' ، کاربر توئیتری که مطالب دست اولی از پشت پرده خاندان سلطنتی 
منتشر می کند آن زمان اعالم کرد که اعتراض آنها نه به دلیل پرداخت هزینه های 
آب و برق بلکه به خاطر اقدام بن سلمان در کودتا علیه 'محمد بن نایف' ولیعهد وقت 

و اقامت اجباری او در خانه اش بود.
بعد از این اعتراض و دستگیری سلمان غزاالن ، نیروی های ویژه گارد سلطنتی 
موسوم به ' السیف االجرب' به منزل پدر او هم حمله کردند و او را به نقطه نامعلومی 

انتقال دادند.
السیف االجرب نام شمشیر 'ترکی بن عبداهلل بن محمد آل سعود' دومین بنیان 

گذار آل سعود است..
این گزارش می افزاید : با وجود گذشت بیش از 10 ماه از ربوده شدن این دو 
شاهزاه تاکنون هیچ اطالعی از سرنوشت آنها منتشر نشده و حتی از اتهامات وارده 
به آنان هم اطالعی در دست نیست و دادگاهی هم برای محاکمه آنان تشکیل 

نشده است.
اکنون خانواده سلمان غزاالن از بیم دچار شدن او و پدرش به سرنوشت جمال 
خاشقچی که در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید ، تحرکاتی را برای 

دخالت جامعه جهانی در این موضوع آغاز کرده اند.
جمال خاشقچی روزنامه نگار ناراضی سعودی دوم اکتبر )10 مهر( بعد از مراجعه 
به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. رژیم سعودی بعد از 18 روز سکوت 
و تکذیب باالخره تحت فشارهای جامعه جهانی تایید کرد که او در کنسولگری این 

کشور به قتل رسیده است.
ریاض در عین حال با متهم کردن شماری از نیروهای اطالعاتی این کشور به 
دخالت در ترور خاشقچی تالش کرد تا ولیعهد این کشور را از اتهام صدور دستور 

حذف این روزنامه نگار مخالف برهاند.
وکیل این دو شاهزاده سعودی می گوید که هیچ شبهه ای درباره مبری بودن آنها 

از فساد وجود ندارد و این دو تنها به دلیل اظهار نظر خود بازداشت شده اند.
ولیعهد عربستان سپتامبر سال 2017 میالدی دهها تن از شاهزاده های این کشور 
را به اتهام فساد دستگیر و در هتل 'ریتز کارلتون' نگهداری کرد . شماری از این 

شاهزاده ها در قبال پرداخت بخشی از سرمایه و امالک خود آزاد شدند.
دولت سعودی می گوید از بازداشت این افراد 107 میلیارد دالر به دست آورده 

است .

مقام دیده بان حقوق بشر اظهارت پمپئو را به مثابه 
جنایت جنگی دانست

»سارا لی ویتسون« مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر 
در توئیتی نوشت: نهادهای متعدد حقوق بین الملل استفاده از کمبود 
موادغذایی را به عنوان یک ابزار جنگی منع می کند. طبق معاهده رم که به 
تشکیل دیوان بین المللی کیفری منجر شد، این یک جنایت جنگی است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ویتسون به اظهارات ضد ایرانی پمپئو در مصاحبه چند 
روز پیش با روزنامه نیوزویک پاسخ می داد. پمپئو در این مصاحبه مدعی شد که به 
نفع ایران است که به خواسته های آمریکا گوش دهد اگر نه مردم این کشور تاوان 

آن را خواهند پرداخت.
وی گفت ایران اگر می خواهد که مردم این کشور بتوانند زندگی کنند به خواسته 

های آمریکا تن دهد.
واتسون در توئیت دیگری نوشت: استفاده از کمبود مواد غذایی علیه غیرنظامیان 
به عنوان یک روش جنگی برای محروم کردن آنها از آنچه که برای بقا نیاز دارند 
از جمله منع عمدی دسترسی به مایحتاج رفاهی به مثابه جنایت در درگیری های 

مسلحانه بین المللی است.
وی افزود: نمی توان برای دستیابی به اهداف سیاسی غیرنظامیان را گرسنگی داد 

این یک تنبیه جمعی غیرقانونی است.
به گزارش ایرنا، دولت ترامپ از روز 13 آبان تحریم های ضد ایرانی را از سرگرفت. 
همزمان پمپئو در توییتی عجیب مدعی شد، تحریم های مورد نظر آمریکا مردم 
ایران را هدف قرار نمی دهد و هدف آن تنها حکومت ایران است. پیش از این نیز 
برخی مقامات کاخ سفید دلیل آغاز تحریم ها علیه ایران را، فشار بر حکومت کشور 

اعالم کردند.
آمریکا در دولت ترامپ سیاست ضد و نقیضی را اتخاذ کرده است. ترامپ بارها 
برجام را که حاصل مذاکرات بین المللی و مورد تایید سازمان ملل است توافقی بد 
توصیف کرده و با خروج یکجانبه از این توافق، خواستار مذاکراتی جدید شده است.

پمپئو شروط دوازده گانه ای را برای گفت وگو با ایران مطرح کرده که به گفته 
تحلیل گران غیرمنطقی و غیر عملی است.

 این روز ها سفارت آمریکا در عراق با تمام قدرت وارد 
این  بیندازد.  فاصله  ایران  و  عراق  بین  تا  شده  عرصه 
شش  آن  در  که  کرده  منتشر  ویدئویی  اخیرا  سفارت 
تن از کارمندان آمریکایی سفارت با زبان عربی فصیح 
ارائه  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  درباره  توضیحاتی 

می دهند.
آمریکا  تحریم های  اجرای  دوم  دور  اجرای  همزمان  این  
علیه ایران، مقامات آمریکایی هشت کشور را تقریبا از اجرای 
تحریم های نفتی معاف کردند. اگر چه نام عراق در میان این 
هشت کشور نبود، اما برخی در بغداد اعالم کردند عراق هم 

معافیت هایی دریافت کرده است.
شبکه های  در  که  ویدئویی  طی  عراق  در  آمریکا  سفارت 
اجتماعی منتشر کرده گفته واشنگتن به بغداد اجازه داده به 
مدت ۴۵ روز از ایران گاز و برق وارد کند. یکی از کارمندان 
سفارت دلیل این معافیت موقت را اینگونه تشریح کرد: "این 
معافیت به عراق وقت می دهد تا برداشتن گام هایی به سوی 

استقالل در زمینه انرژی را آغاز کند".
اعالم  عراق  مرکزی  بانک  مقامات  گذشته،  آگوست  در 
کردند اقتصاد کشورشان به حدی با ایران مرتبط است که از 
واشنگتن خواسته اند آن ها را از اجرای برخی تحریم ها معاف 
کند. معافیت موقت فعلی عراق مشروط به عدم پرداخت هزینه 

واردات به دالر آمریکاست.
آمریکایی ها در دو زمینه به عراق فشار می آورند: نخست قطع 
واردات گاز و برق از ایران؛ دوم افزایش تولید نفت برای جبران 

قطع صادرات نفت ایران در اثر تحریم ها.
در حال حاضر، عراق برای تامین برق استان های جنوبی اش، 
به برق و گاز ایران وابسته است. در تابستان گذشته، همزمان 
با قطع صادرات برق ایران به عراق، استان های جنوبی، خصوصا 
بصره، شاهد اعتراضات خشونت آمیزی بود. از آن زمان، عراقی ها 

برای تامین برق به برخی کشور های همجوار روی آورده اند.
در حالی که قطع صادرات برق ایران در تابستان به دلیل اوج 
مصرف برق در ایران بود، این بار آمریکایی ها به دلیل اجرای 

تحریم ها با صادرات برق ایران به عراق مخالفت می کنند.
هم اکنون عراق حدود 1۴ میلیون متر مکعب گاز و 1300 
مگاوات برق از ایران وارد می کند. اگر چه مقامات عراق چندین 
کویت  و  عربستان  نظیر  کشور هایی  از  برق  واردات  برای  بار 
این واردات ظرف ۴۵ روز  اما جایگزین کردن  تالش کردند، 

برای این کشور امکان پذیر نیست.
یک مقام عراقی، که نامش فاش نشده، در گفتگو با روزنامه 
الشرق االوسط با اشاره به معافیت موقت آمریکایی گفت: "اگر 
مدت معافیت تمدید نشود، پس از ۴۵ روز )در زمینه قطع 
برخی  و  ایران(، بخصوص تجهیز بصره  از  و گاز  برق  واردات 
جا های دیگر مانند بغداد و دیاله، عراق هیچ کاری نمی تواند 

انجام دهد".
این مقام افزود: "پروژه های گاز به سال ها نیاز دارد تا بتوانیم 
بحران را جمع وجور کنیم. بنابراین، مهلت )۴۵ روز( چه در 

زمینه گاز و چه در زمینه برق کافی نیست. این امر ما را به یک 
بحران نزدیک می کند".

ایران  برای برق  یافتن جایگزینی  برای  البته مقامات عراق 
تالش هایی انجام می دهند. عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت 
عراق اعالم کرد دیروز وزرای نفت عراق و عربستان در بغداد 
از عربستان گفتگو  برق عراق  نیاز های  تامین  دیدار و درباره 

کردند.
عالوه بر این، روز یکشنبه برهم صالح، رئیس جمهور عراق، 
در نخستین سفر خارجی خود به کویت رفت. عالوه بر محمد 
وزیر  الخطیب،  لؤی حمید  عراق؛  وزیر خارجه  الحکیم،  علی 
برق عراق، هم رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کند. 
امری که نشان می دهد احتماال الخطیب واردات برق از کویت 

را بررسی کند.
جبران نفت ایران

نفت  مسئله  به  بغداد،  بر  واشنگتن  فشار های  دوم  محور 
بر  که  اختالفاتی  دلیل  به  اکتبر 2017،  در  می شود.  مربوط 
آمد،  بوجود  عراق  از  کردستان  اقلیم  جدایی  همه پرسی  سر 
تولید نفت در میادین نفتی کرکوک متوقف شد. اکنون، پس 
از اجرای تحریم های نفتی ایران، این میادین اهمیت جدیدی 
میادین  از  نفت  تولید  سرگیری  از  برای  واشنگتن  یافته اند. 

کرکوک فشار می آورد.
در حال حاضر عراق کمتر از ۵ میلیون بشکه در روز صادر 
می کند. اما قصد دارد در سال های آینده تولید خود را به 8.۵ 
میلیون بشکه در روز ارتقا دهد. از این مقدار، یک ملیون بشکه 
ممکن است از میادین کرکوک تولید شود. با این حال، مشکل 
کردن  باز  صرفا  کرکوک  میادین  از  نفت  تولید  سرگیری  از 

شیر ها نیست.
هزار  تقریبا 300  کرکوک،  از  نفت  صادرات  توقف  از  قبل 
المللی صادر  بازار های بین  به ترکیه و  آنجا  از  بشکه در روز 
می شد. تخمین می شود که کرکوک ۹ میلیارد بشکه ذخیره 

نفتی دارد.
به عنوان  را  آمریکا کرکوک  به گزارش خبرگزاری رویترز، 
یک گزینه برای جبران نفت ایران می بیند. منابع صنعتی به 
برای توقف همه صادرات  بغداد  به  رویترز گفته اند واشنگتن 
نفت به ایران و نیز از سرگیری صادرات از کرکوک به ترکیه 

فشار آورده است.
پس از حمله داعش در سال 201۴ و اخراج ارتش عراق، 
نیرو های ُکردی میادین نفتی کرکوک را تصرف کردند. حال 
از سرگیری تولید نفت از این میادین، مستلزم مذاکرات میان 
برای  آن  از  عراق  دولت  که  لوله ای  ُکردهاست. خط  و  بغداد 

صادرات نفت به ترکیه استفاده می کرد، توسط داعش ویران 
تحت  هم  آن  که  مانده  باقی  سالم  لوله  یک خط  فقط  شد. 
از کرکوک،  برای شروع دوباره صادرات  سیطره ُکرد ها است. 
دولت عراق باید از آن خط لوله استفاده کند یا خط جدیدی 
را احداث کند. بنا به گفته رویترز، دولت عراق هر دو گزینه 

را بررسی می کند.
لوله  احداث یک خط  نرسد،  توافق  به  ُکرد ها  با  بغداد  اگر 
جدید تقریبا دو سال زمان می برد. در حال حاضر، میادین نفتی 
کردستان عراق، حدودا ۴00 هزار بشکه در روز تولید می کنند. 
میادین کرکوک هم می توانند 300 هزار بشکه در روز به این 
تولید اضافه کنند. مقامات عراق می گویند آن ها برای تامین 
تولید  نیاز دارند.  به نفت کرکوک  پاالیشگاه های محلی  نفت 
فعلی کرکوک هم به همین پاالیشگاه ها می رود؛ بنابراین حتی 
از سر گرفته  تعطیل شده کرکوک  میادین  از  نفت  تولید  اگر 
شود، در وهله اول مقدار تولید 100 هزار بشکه در روز خواهد 
بود. این بدین معناست که کل تولید منطقه کردستان فقط 
۵00 هزار بشکه در روز خواهد بود. این مقدار از صادرات 700 
هزار بشکه ای کردستان قبل از همه پرسی 2۵ سپتامبر 2017 
کمتر است و حتی برای قطع وابستگی ترکیه به نفت ایران 

هم کافی نیست.
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مکرون: ترامپ حضور ما در برجام را پذیرفته است
رئیس جمهور فرانسه گفت که دونالد ترامپ به تصمیم فرانسه مبنی بر باقی ماندن در برجام احترام می گذارد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه سی ان ان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در گفت وگویی اختصاصی با شبکه سی ان ان در پاسخ به 

سوال فرید زکریا درباره اهمیت روابط شخصی در مذاکرات وی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: ترامپ تصمیم گرفت برجام را ترک کند اما او در نهایت به این حقیقت که ما تصمیم گرفته بودیم در توافق )هسته ای( باقی بمانیم، احترام 
گذاشت. به خاطر روابط شخصی مان در مذاکرات، او این حقیقت را پذیرفت که ما در برجام باقی مانده ایم، راه کار متفاوتی را اتخاذ کرده ایم و با یکدیگر همکاری می کنیم.

اخبار در پی اجرای دور دوم تحریم ها:

تقالی آمریکا برای دور کردن عراق از ایران

مطهرنیا: 

همکاری اتحادیه اروپا با ایران، تنفس گاهی برای عبور از تحریم ها است

جنگ خیابانی در حدیده یمن

یک تحلیلگر مسائل بین الملل با بیان این که تالش تحریم ها محدود کردن 
همکاری بین المللی با ایران است، اظهار کرد: همکاری اتحادیه اروپا با ایران 
می تواند تنفس گاهی برای عبور از فشار بین المللی تحریم های ایاالت متحده 

آمریکا باشد.
مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از تحریم های آمریکا علیه 
ایران گفت: این تحریم ها، باز تعریف تحریم هایی است که پیشا پذیرش برجام و امضاء 
قرارداد ژنو از سوی ایاالت متحده آمریکا به ایران دیکته شد و شامل تحریم های مالی، 
اقتصادی، تجاری و همچنین حمل و نقل و تحریم های چند جانبه و حتی مرزهای 
تحریم های علمی در پذیرش مقاالت نویسندگان ایرانی در ژورنال های بین المللی را 

در بر می گیرد.
وی افزود: لذا این تحریم ها تمام تالش خود را معطوف داشته تا جمهوری اسالمی 
ایران را در یک محدودیت همکاری بین المللی با ایران قرار دهد و با توجه به این که 
آمریکا دکترین خود در دوران ترامپ و به ویژه بعد از این که شکل گیری دکترین 
امنیت ملی خود در سال 201۵ میالدی را به سمت وسوی تبدیل ایران از چالش به 
دشمن قرار داد، تمام تالش خود را در این زمینه به خرج داده تا ایران را در وضعیتی 
قرار دهد که محدودیت همکاری های بین المللی با ایران  و محاصره منطقه ای با تهران 

عملیاتی شود.
 این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه اظهار کرد: بنابراین، این گونه تحریم ها متوجه 
آن است که آمریکا بتواند  در یک بازه زمانی معین حدود شش ماه بعد از اعالم این 
تحریم ها، ایران را کامال در یک محدودیت همکاری بین المللی از سوی دیگر کشورهای 

جهان قرار دهد.
مطهرنیا همچنین درباره ادامه همکاری اتحادیه اروپا و ایران با توجه به اعمال 
تحریم های جدید نیز بیان کرد:  باید این معنا را به خوبی مورد توجه قرار دهیم 
که همکاری اتحادیه اروپا با ایران می تواند تنفس گاهی برای عبور از فشار بین المللی 

تحریم های ایاالت متحده آمریکا باشد، اما این تنفس گاه به هیچ وجه نمی تواند تکیه 
گاه محکمی برای ایران قرار گیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: نباید فراموش کنیم که جمهوری اسالمی ایران 
در یک بافت موقعیتی ناشی از همگنی آمریکا با اقتصاد، سیاست و امنیت این کشور 
در تراز جهانی است و اتحادیه اروپا در این تراز جهانی در قالب متحد ایاالت متحده 

آمریکا عمل می کند.
وی تصریح کرد: اگر اتحاد به معنای Alliance دارای وزن توأمان همکاری و رقابت 
است، اما در نهایت اتحادیه اروپا در وجه همکاری با آمریکا از وزن سنگین تری نسبت 
به وجه همکاری با ایران برخوردار است و بالطبع باید این واقعیت را بپذیریم که در 
یک بزنگاه تاریخی اگر اتحادیه اروپا مجبور به انتخاب بین ایران و ایاالت متحده آمریکا 
باشد، این انتخاب بسیار سخت خواهد بود و واقعیت ها نشان می دهد که اروپایی ها 
جهت گیری پراگماتیستی دارند و در نهایت به سمت آمریکایی ها گرایش پیدا می کنند.
این تحلیل گر مسائل بین الملل همچنین با اشاره به معافیت هشت کشور برای 
خرید نفتی از ایران برای مدت مشخصی معتقد است: به نظر می رسد فرصت دادن 
به 8 کشور برای خرید نفتی ایران و شروطی که آمریکا در این زمینه گذاشته به نفع 
ایران نیست، بلکه در دراز مدت به ضرر ایران تمام می شود چرا که در مرحله نخست 
قیمت نفت را در سطح پایین نگه می دارد و همان طور که دیدیم قیمت نفت کاهش 
پیدا کرد، از سوی دیگر این هشت کشور را در حالت همگرایی و تجانس بیشتری با 
آمریکا قرار می دهد و مشارکت آن ها را در زمینه های دیگری نیز جلب می کند و 
سپس می تواند زمینه های جایگزین کردن نفت ایران را در بازه زمانی معین بدون باال 

رفتن قیمت نفت فراهم کند.

منابع یمنی می گویند، جنگ خیابانی در مناطق مسکونی شهر حدیده پس از 
ورود نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن به محله های حاشیه ای در شرق 

این شهر در گرفته است.
به گزارش ایسنا، بنا بر این گزارش، نیروهای دولت مستعفی یمن خیابان الخمسین 
را محاصره کرده و تالش دارند تنها گذرگاه شمالی باقی مانده شهر را نیز مسدود و 
عمال شهر را محاصره کنند. همچنین این نیروها می گویند کنترل بزرگترین بیمارستان 

استان حدیده را بدست گرفته و خود را به ورودی مقر فرماندهی منطقه پنجم نظامی 
انصاراهلل رسانده اند.

به گزارش شبکه الجزیره، این اولین باری است که درگیری ها میان دو طرف در 
محله های مسکونی شهر شکل می گیرد. برخی منابع یمنی تاکید کردند نیروهای 
وابسته به جنبش انصاراهلل حمالت نیروهای دولت مستعفی در محله های مجاور 

دانشگاه حدیده را دفع کردند.

مریم الدوغانی، هماهنگ کننده سازمان "کودکان را نجات دهید" در شهر حدیده در 
تماسی تلفنی با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: درگیری ها ادامه دارند، وضعیت بسیار 

دشوار است و نگرانی گسترده ای میان ساکنان وجود دارد.
با این حال محمد البخیتی، عضو شورای سیاسی انصاراهلل این مساله که نیروهای 
تحت حمایت ائتالف عربی به رهبری عربستان و امارات وارد شهر حدیده شده اند را 

تکذیب کرد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار با نخست 
وزیر سابق فرانسه گفت: تعهد به برجام، نشان خوبی است 
که آیا می توان برای ابتکارات دیگر به اروپا اعتماد کرد یا 
خیر؛ عدم تعهد اروپا می تواند موجب بی ثباتی در منطقه 

شود.
به گزارش ایسنا، سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی که برای شرکت در همایش پاریس برای صلح در 
پایتخت فرانسه به سر می برد، با دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر 
سابق فرانسه در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران دیدار و 

گفتگو کرد.
در این مالقات، مسائل منطقه، رابطه ایران و اروپا، سیاست های 

آمریکا و وضعیت امروز اروپا به  تفصیل مورد بحث قرار گرفت.
کمال خرازی در این دیدار با اشاره به مسائل منطقه و به  ویژه 
خروج آمریکا از برجام و تعهدی که اروپایی ها در قبال این توافق 
به عهده دارند، افزود: الزم است اروپا هر چه سریع تر به تعهد خود 
عمل کند و تعهد به برجام، نشان خوبی است که آیا می توان برای 

ابتکارات دیگر به اروپا اعتماد کرد یا خیر.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تأکید کرد: عدم تعهد 

اروپا می تواند موجب بی ثباتی در منطقه شود. همچنین دو ویلپن 
نخست وزیر سابق فرانسه نیز در این دیدار تأکید کرد که فرصت 
خوبی برای پایان جنگ در یمن ایجاد شده و باید جلوی کشتار و 

گرسنگی یمنی ها توسط عربستان سعودی و امارات گرفته شود.
دنبال  به  آن ها  گفت:  آمریکا  سیاست های  درباره  وی 
یکجانبه گرایی و از بین بردن سازمان هایی هستند که بعد از جنگ 
جهانی دوم شکل گرفته و ایجاد شکاف بین شرق و غرب اروپا 
یکی از اهداف آن هاست. نخست وزیر سابق فرانسه همچنین اظهار 
کرد: دنیا امروز در وضعیت پیچیده ای قرار گرفته و نیاز به ابتکارات 

جدیدی دارد. اوضاع در خاورمیانه به بن بست رسیده و اتحادهای 
جدید در حال شکل گیری است.

دو ویلپن افزود: بعید نیست که خاورمیانه در یکی دو سال آینده 
و با توجه به زمان نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا با بحران روبرو شود، لذا کشورهایی که در منطقه دنبال 

ثبات هستند، باید دقت و هوشیاری الزم را به کار گیرند.
وی تصریح کرد:  اعتمادها از بین رفته است، ولی اگر کشورهای 
منطقه امنیت و ثبات را دنبال کنند و از ابتکارات جدید بهره ببرند، 

اروپا نیز آمادگی  همکاری خواهد داشت.

در دیدار نخست وزیر سابق فرانسه

خرازی: در صورت عدم تعهد اروپا به برجام احتمال بی ثباتی در منطقه وجود دارد


