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آشتیعربیدرایستگاهپایانی

واقعیت این است که نرفتن امیر قطر به نشست
سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض به
معنای شکست تالشهای در حال انجام برای
آشتی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
نیست بلکه بــدان معناست که این تال شها به
ایستگاه آخر نرسیده است ،اما این که چرا روند
حل بحران ،با وجود نشانههایی دال بر پیشرفت،
در نشست ریــاض به ایستگاه پایانی نرسید،
احتماال دلیل آن مانعتراشی اماراتیها باشد.
به نظر میرسد امارات از روند گفت وگوها با قطر
و انحصار آن میان ریاض و دوحه راضی نیست و
همچنان بر تداوم محاصره قطر پای میفشارد و
این موضوع را میتوان در شکل اعزام تیم ملیاش
به دوحه مشاهده کرد که از طریق خاک کویت
انجام شد نه پــرواز مستقیم به دوحــه ،دلیلی بر
این که امارات همچنان خواهان تداوم محاصره
زمینی ،دریایی و هوایی قطر است؛ چیزی که
دوحه قبل از برداشته شدن یا اطمینان کامل
به آن حاضر نخواهد بــود در سطح امیری در
این گونه نشستها شرکت کند.تمایل ریاض
به آشتی با دوحــه را باید برگردانی از حمالت
چهاردهم سپتامبر گذشته به تاسیسات نفتی
آرامکو دانست که یک تکانه سیاسی در دستگاه
حاکمیت عربستان ایجاد کرد و دید که هیچ وقت
در مواجهه با ایران این اندازه تنها نبوده است.
عربستان از یک سو ،پی برد که ترامپ نمیخواهد
در فشار بر ایران از حد مشخصی فراتر رود و از
سوی دیگر نیز اختالفات و بحران با قطر فراتر از
قطع روابط با یک کشور ،آسیبی جدی به موقعیت
عربستان در جهان عرب زده است .در کنار آن نیز
به نظر میرسد خود آمریکا که بهره کافی از بحران
پیش گفته برده ،تداوم آن را به زیان تالشها برای
ایجاد یک جبهه منطقهای علیه ایران میداند
و خواهان پایان آن اســت .محتوای بسیار تند
بیانیه نشست ریــاض نیز ایــن گــزاره را تقویت
میکند .احتماال همین دغدغه هم باعث شده
که به گفته ترکی فیصل ،عربستان برای آشتی
با قطر پیشقدم شود و به این دلیل هم به گفته
وزیر خارجه قطر از  13شرط مطرح خود درباره
آشتی چشم پوشی کرده و در گفت وگوها بحثی
از آن نشده است .البته در صورت تحقق آشتی،
همراهی چندانی از جانب قطر در این خصوص
محتمل نیست .حال باید منتظر ماند و دید آیا
پیشرفتها در روند آشتی با قطر به ایستگاه پایانی
خواهد رسید یا خیر؟ اگر چنین شود آیا امارات هم
بخشی از آن خواهد بود؟ به هر حال ،این آشتی
در صورت انجام نیز به این زودیها نمیتواند آثار
منفی و ریشهدوانیده بحران را بزداید.

پیشخوان بین الملل

هفتهنامه «ویک آمریکا» با تیتر «غرب نامتحد»
نوشته که ناتو جشن ۷۰سالگی تاسیس خود را با
خوشحالی برگزار نکرده است؛ طرح جلد و تیتری
که اشاره به دعوای ماکرون و اردوغان در نشست
لندن و اظهارات مالی ترامپ بــرای تخصیص
بودجه به این پیمان نظامی دارد.

طرح روی جلد اشپیگل؛ کاری از ادل رودریگز :
چرا ترامپ می تواند از هر مخمصه ای جان سالم
در ببرد؟

عراقدریکقدمیانتخابنخستوزیرجدید
3روزدیگرمهلتقانونیرئیسجمهورعراقبرایمعرفینامزدنخستوزیریبهپارلمان
بهپایانمیرسد،السودانیجانشینعبدالمهدیمیشود؟

کامیار-سه روز به پایان فرصت معرفی نخست
وزیر جدید عراق توسط رئیس جمهور باقی مانده
است.درساعاتاخیرنام«محمدشیاعالسودانی »
به عنوان گزینه مدنظر به طور جدی مطرح شده
است .نامالسودانی و بحرالعلوم از هفته گذشته
برایتصدیاینسمتمطرحشدهبودکهبهنظرمی
رسیدمطرحکردنآنهابیشتربرایسنجشافکار
عمومی باشد .اما اکنون گمانه ها روی السودانی
جــدی تر شــده اســت که نشان می دهداحتماال
برخیاحزابباپرچمداریدولتقانونوفتحروی

وی دست گذاشته اند .استعفای دیروز سودانی
از حزب الدعوه هم گمانه ها بــرای جدی بودن
توافق اولیه بر سر وی را بیشتر کرده است.برخی
معتقدند که ضلع سوم انتخاب السودانی در کنار
دولتقانونوفتح،ایراناست،بااینحال انتخاب
هر نخست وزیری خارج از اراده صدر به ویژه اگر
وابسته به حزب الدعوه باشد با واکنش منفی صدر
مواجه خواهد شد هرچند وی تعیین کننده نهایی
ماجرا نیست .عالوه برجریان صدر (مقتدی صدر)
جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم) نیز در

مقابل انتخاب السودانی موضع منفی گرفته اند.
برایند معترضان نیز نشان می دهد آن ها از مطرح
شدن نام السودانی خشمگین هستند .فعاالن
مدنی عراقی نزدیک به ایاالت متحده نیز با توجه
به فرصت کم باقی مانده تا معرفی نخست وزیر ،در
حالتجمیعقوایخودبرایمعرفییکشخصبه
عنوان نامزد بخشی از معترضان هستند .تردیدی
نیستکهمعرفیهرشخصیکهدرسالهایاخیر
سمتی داشته است ،با واکنش منفی آن ها مواجه
خواهد شد به ویژه آن که السودانی وزیر و استاندار
سابق و یکی از شخصیت های مهم حزب الدعوه
بودهاست؛هرچندکهالسودانیدربرابربسیاریاز
شخصیتها،ازچهرههایخوشناموپاکدستدر
دوران تصدی سمت های خود به شمار می رود.در
صورتیکه«برهمصالح»رئیسجمهورعراقتا۱۸
دسامبرآینده( ۲۷آذرماه)نتواندنامزدمشخصیرا
برای پست نخست وزیری به پارلمان معرفی کند،
عمال طبق قانون اساسی عــراق ،همه صالحیت
هاینخستوزیریبهریاستجمهوریمحولمی
شود.برخی از این اتفاق و تبعات بعدی آن و از بیم
اینکهرئیسجمهورازاینفرصتبرایایجادتغییر
وتحولدرکشوربهویژهدرپروندهکرکوکاستفاده
کند،ابرازنگرانیکردهاند.گزارشهاحاکیاست
که به دنبال اعــام مخالفت برخی جریان های
سیاسیواعتراضکنندگانبانامشیاعالسودانی،
اکنون گزینه «مصطفی الکاظمی» رئیس سازمان
اطالعات و امنیت عراق به طور جدی مطرح شده

است.با توجه به این که اختالف نظر در عراق به
یک رویه تبدیل شده انتظار می رود این نامزد نیز
همانند دیگر نامزدهای پست نخست وزیری در
گردونه جرح و تعدیل گرفتار شود و عده ای با آن
موافقتوشمارینیزمخالفتکنند.رئیسجمهور
ودیگرمقاماتورهبرانوجریانهایسیاسیعراق
موظفاندکهظرفچهارروزآینده،راهکاریبرای
خروجازبحرانپیداکننددرغیراینصورتبهباور
کارشناسان ،بحران پست خالی نخست وزیری،
تشدیدخواهدشد.آیاجریانهایسیاسیحاکمبا
اصلسیاستدربرابرکارانجامشدهعملخواهند
کردوباپذیرشتبعاتسیاسیوامنیتیاحتمالی،
یکنامزدرابرخالفمیلاعتراضاتجاریوبرخی
جریانهایسیاسیبهپارلمانمعرفیمیکنندیا
این که همانند بحران سال های گذشته در وقت
تلفشدهبهتفاهمیبرایعبورازاینبحراندست
خواهند یافت یا صالحیت های نخست وزیری به
ریاست جمهوری محول می شــود.در این میان،
عده ای نیز احتمال طرح نام یک چهره خارج از
دایــره اسامی مطرح شده فوق را بــرای خــروج از
بحرانکنونیدورازذهننمیدانندبهویژهاینکه
قراراستدولتجدیدیکدولتموقتباعمرشش
ماهه تا یک ساله باشد و مهم ترین مسئولیت اش
بسترسازیبرایانتخاباتزودهنگامخواهدبود   .
باید به انتظار نشست و دید در روزهای آینده چه
اتفاقیخواهدافتادوسرنوشتاینپروندهپیچیده
بهکدامسومیرود.

کرهشمالیبرایدومینباردریکهفته،آزمایشموشکیموفقیتآمیزانجامداد

آزمایشهایمرموز و مهم

تصویر حضور کیم جونگ اون در کوه «پکتو»،
در مرز شمالی کشورش با چین و سوار شدن
رهبر کره شمالی بر اسب سفید ،بسیاری را بر
آنداشتکهازتغییرراهبردپیونگیانگنسبت
بههمسایگانودشمنانشسخنبگویند.حاال،
سخنگوی آکادمی دفاعی کره شمالی از انجام
یک آزمایش موفقیتآمیز «با اهمیت» در پایگاه
پرتابماهوارهسوههخبردادهاست.ایندومین
آزمایش در کمتر از یک هفته است که در سایت
پرتابموشک«سوهه»درشمالغرباینکشور
انجام میشود .پیونگیانگ شنبه گذشته نیز از
انجامیکآزمایش«بااهمیت»دیگردراینپایگاه
خبر داده بــود .کره جنوبی احتمال میدهد
این آزمایش مربوط به نوعی سوخت باشد که

زمان اصابت موشکهای بالستیک به هدف را
کاهش میدهد .سخنگوی آکادمی ملی علوم
دفاعی کره شمالی به خبرگزاری دولتی این
کشور گفته است« :از موفقیت ها در زمینه های
پژوهشی با هدف بهبود بازدارندگی راهبردی
و هسته ای استفاده خواهد شــد ».به گزارش
دویچهوله،کرهشمالیادعامیکندکهدرفاصله
سالهای ۲۰۱۲تا ۲۰۱۶پرتاب موشکهای
ماهوارهبررادرپایگاهسوههآزمایشکردهاست.
کارشناسان نظامی این ادعا را پوششی برای
آزمایش موشکهای بالستیک میدانند .کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی در دیــدار سال
گذشته خود با مون جهاین ،رئیس جمهور کره
جنوبیاعالمکردهبودکهمرکزسوههراتعطیل

چهره روز
احمدداووداوغلوکهزمانیباعنوانتئوریسینخارجیحزب
عدالتوتوسعهویکیازنزدیکترینرهبرانحزببهاردوغان
شناخته میشد ،حاال در تقابل با او حزب سیاسی خود با
عنوان«حزبآینده»رابهطوررسمیتاسیسکردهاست.
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رسانههای عراقی در شانزدهمین سالگرد بهدام
افتادن «صدام» ،دیکتاتور معدوم عراق ،تصویری
دیدهنشدهازلحظهدستگیریویرامنتشرکردند.

خبر متفاوت

کرمآرایشیترامپ
واشنگتنپست:یک سایت سوئیسی ویژه فروش
لوازم آرایشی ،بهدلیل هجوم کاربرهای اینترنتی به
اینسایتبرایخریدکرمآرایشیترامپازکارافتاد.
واشنگتنپست گزارشی درباره راز پوست نارنجی
ترامپ منتشر کرد که در این گــزارش آمــده است:
ترامپ از کرم « »BHC06استفاده میکند و همیشه
اینکرمداخلاتاقترامپبهتعدادزیادیوجوددارد.
پس از آن بود که بسیاری از روی کنجکاوی به بخش
فروشاینسایتهجومبردندوآنراازکارانداختند.

توئیت روز

خواهدکرد.دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکا
همان زمان با استناد به تصاویر ماهوارهای که
ظاهرا حکایت از آغاز برچیدن تاسیسات پایگاه
سوهه داشت ،از این اقدام استقبال کرد .گرچه
کیم جونگ اون در دیدار با ترامپ آمادگی خود
برای خلع سالح هستهای در شبه جزیره کره
را اعالم کرده بود ،اما با بینتیجه ماندن دو دور
مذاکرهآنهادرسنگاپوروویتنام،بهنظرمیرسد
استفادهازپایگاهسوههدوبارهدردستورکارقرار

گرفته اســت .به گــزارش رویترز ،پیونگیانگ
تهدیدکردهکهاگرمذاکراتباواشنگتنتاپایان
سال جاری میالدی به نتیجه ملموسی نرسد،
کرهشمالیقدمدر"راهتازهای"خواهدگذاشت.
تنش با واشنگتن در حالی اوج گرفته است که
استیونبیگن،نمایندهآمریکادرامورکرهشمالی
قرار است امــروز ،یک شنبه ،برای گفت وگو با
مقام های کره جنوبی وارد سئول ،پایتخت این
کشورشود.

حزب
دموکرات
حزب
نفرت!
تــوئــیــت تـــرامـــپ:ایـــن مــنــصــفــانــه نــیــســت که
مــن استیضاح شــوم در حالی کــه مطلقا هیچ
کـــار خــطــایــی ن ــک ــردم! چــپ هـــای اف ــراط ــی و
دموکرات های بیکار به حزب نفرت تبدیل شده
اند .آن ها برای کشور ما بسیار بد هستند!

