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قاسم محبعلی در گفتوگو با «همدلی» ،سخنان وزیر خارجه آمریکا در قاهره و خبر آغاز خروج نیروهای آمریکا از سوریه را بررسی کرد

خبر

ترامپ در  ۲۰۱۹پیشبینیناپذیرتر میشود

احتمال غیبت ترامپ در نشست
اقتصادی «داووس»

دیپلمات سابق :باید صبر کرد و دید بعد از عبور از بحران دیوار مرزی ،سیاست خارجی آمریکا به چه سمتی میرود

همدلی| گروه سیاسی :روز پنجشنبه رسانههای
جهان صحبتهای وزیر خارجهای را پوشــش دادند
که بعد از دیگر عضو ارشد دولت آمریکا ،برای تبیین،
توضیح یا توجیه تصمیــم ناگهانی رئیسجمهور به
منطقه آمده بود .چند روز بعد از ســفر جان بولتون،
مشاور امنیت ملی ترامپ به خاورمیانه که با سخنرانی
در اســرائیل و ناکامی در دیدار با رئیسجمهور ترکیه
همراه بود ،مایک پمپئو ،به نظر با مأموریتی مشــابه،
راهی این منطقه شــد .او در سخنرانی خود در قاهره
بدون نامبردن از باراک اوباما رئیسجمهور سابق آمریکا
به انتقاد شدید از سیاست های وی در منطقه پرداخت
و مدعی شــد دوران شرمساری خودساخته آمریکا به
پایان رسیده اســت .او رویکرد واشنگتن در آن زمان
در قبال خیزشهای مردمی در کشــورهای عربی و
همچنین توافق هســتهای با ایران را اشتباه توصیف
کرد .وزیر خارجه آمریکا در راســتای شــروطی که
بولتون پیشتر برای خروج از سوریه تعیین کرده بود،
تاکید کرد که آمریکا از طریق دیپلماسی و همکاری
با شرکای خود برای خارجکردن ایران از سوریه تالش
خواهد کرد.
از ســوی دیگر اما جمعه خبر دیگــری از اقدامات
آمریکا در ســوریه رســید که در راســتای تصمیم
رئیسجمهور بود :خروج نیروهای آمریکایی از سوریه
آغاز شــده است .خبرگزاری فرانسه از رسانههایی بود
که به نقل از سخنگوی ائتالف ضد داعش آمریکا اعالم
کردند خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه آغاز شده
است .پیش از آن یک مسئول وزارت دفاع آمریکا هم
گفته بود ارتش آمریکا روز جمعه خارجکردن تجهیزات
خود از سوریه را آغاز کرده است.
در بررسی علت و عواقب این اقدامات و نسبت بین
آنها ،همدلی گفتوگویی داشته با «قاسم محبعلی»،
مدیر کل ســابق وزارت خارجه آمریکا و کارشــناس
مسائلخاورمیانه:
به نظر شما سخنان مایک پمپئو در قاهره با
چه هدفی بیان شده و آیا این هدف در نتیجه این
صحبتها محقق شده است؟
هدف پمپئو از سخنانش ،یکی توضیح سیاستهای
آمریکا بعد از اعالم ترامپ برای خروج از سوریه و آثار
آن اســت و دیگری نوعی اطمیناندادن به دولتهای
منطقه در ایــن زمینه که سیاســتهای آمریکا در
خصوص جنگ علیه داعش و اعمال فشــار بر ایران
تغییری نکرده است .این که چقدر در این هدف موفق
بوده روشن نیست .خصوصاً درباره ترکیه ،با توجه به
روند سفر بولتون ،مشــاور امنیت ملی آمریکا به این
کشــور ،به نظر میرسد رضایت ترکیه فراهم نشده و
هنوز اختالفنظر وجود دارد .در مصر پمپئو سعی کرد
سیاستهای آمریکا درباره ایران را تکرار کند و بر این
تأکید کند که آمریکا میخواهد فشار بر ایران را افزایش
دهد .حاال این سؤال پیش میآید که چرا مصر؟ آیا واقعاً

قصد دارند به جای عربســتان روی مصر تکیه کنند؟
به نظر میرســد بعد از ماجرای خاشقجی عربستان
انتظارات را برآورده نکرده است.
دولــت ترامپ دولــت همگن و همبســتهای در
سیاستها و راهبردها نیست .شخص ترامپ به رفتاری
بعضاً ناهنجار با اتخاذ ناگهانی مواضع عکسالعملی دارد
که با ساختار اداری و ساختار سیاسی آمریکا هماهنگی
ندارد .به نظر میرسد این رویکرد او مشکالتی را برای
دســتگاههای اجرایی آمریکا در سیاســت داخلی و
خارجی فراهم کرده است .تالش کسانی مثل بولتون
و پمپئو این اســت که ضمن تعدیل مواضع ترامپ،
متحدین را در زمینه تأثیر این سیاســتها در رفتار
بلندمدت آمریکا توجیه کنند.
همان طور که مارکو روبیو گفته همین دو سال نشان
میدهد ترامپ کسی نیست که بتواند جایگاه آمریکا در
سیاست خارجی را مدیریت کند .این مشکالتی را ایجاد
کرده است .دولت ترامپ سعی کرده موضعگیری اولیه
خود که عکسالعملی در مقابل کنگره بوده را تعدیل
کند .االن به نظر میرســد که برنامــه آمریکا درباره
نیروهایش در سوریه جابجایی نیرو باشد ،نه اینکه قصد
خروج کامل داشته باشــد و دیگر در سوریه دخالتی
نداشته باشد .همان طور که پمپئو گفته ،در سه محور
بــه کار خود ادامه خواهند داد ،بحث داعش ،کردهای
ســوریه و ایران .چهارمی شاید آینده سوریه باشد .در
این مسائل به نظر نمیرسد سیاست آمریکا تغییر کرده

است .ترامپ رفتار دقیقی در مورد سیاستها ندارد و
در مسائل سیاست خارجی تابع نظرات وزارت خارجه
و وزارت دفاع و سازمان سیا نیست؛ بلکه تصمیماتی
میگیرد که موقت یا لحظهای هستند.
از صحبتها و سفرهای بولتون و پمپئو به
نظر میرسد که آنها مشــغول تبصرهزدن و
شرطگذاشتن بر تصمیم رئیسجمهور و به نوعی
تلطیف آن هستند .آیا این تالش موفقیتآمیز
خواهد بود؟ اص ً
ال این تالش جدی است یا صرف ًا
فرایندی تبلیغاتی برای کنترل شرایط است؟

در اجرای سیاست خارجی آمریکا تناقضاتی هست.
االن این خبــر اعالم آغاز خروج نیروها از ســوریه با
حرفهایی که روز قبل پمپئو یا پیشــتر بولتون زدند
و گزارشــی که از قول بولتون در ترکیه منتشر شده،
تطابق ندارد و مسیری متفاوت است .مشخص نیست
بحث خروج آیا کامــل اتفاق میافتد یا موضوع فقط

جابهجایی نیروهاست و تغییر شکل نیروها به شکلی
که هم دستور رئیسجمهور انجام شده باشد و هم عم ً
ال
راهبرد آمریکا در سوریه تغییر نکرده باشد.
آمریکاییها دو جا نیرو دارند .یکی در شمال شرق
ســوریه و بخشهای مربوط به کردها و یکی در تنف.
باید دید نیروها از کجا خارج میشوند .خروج هر کدام
آثار متفاوتی خواهد داشــت .نیروهای شمال ممکن
است به عراق منتقل شده باشند و قدرت تحرکشان
بیشتر شده باشــد .به نظر میرسد حضور در عراق با
راهبرد کلی هماهنگتر اســت؛ چون آمریکا از ابتدا
هم عالقهای به مداخله تمامعیار در سوریه نداشت و
کجدارومریز پیش میرفت.با ترکیه به نظر نمیرسد که
بتوانند به توافق برسند .اگر خروج اتفاق بیفتد باید بر
سر سرنوشت کردها توافقی صورت بگیرد و این هم آثار
جدی در وضعیت آمریکا در منطقه خواهد داشت هم
باعث میشــود که مسئله کردها در شمال سوریه به
نوعی خاتمه پیدا کند چون کردها ناچارند یا با دولت
بسازند یا با اشغال توسط ترکیه مواجه شوند .آمریکا به
هیچ کدام از این دو اتفاق عالقهمند نیست .کارهایی
که ترامپ انجام میدهد ،تطابق با رویکرد درازمدت و
راهبردهــای آمریکا ندارد اما به هر حال اثرات خود را
در کوتاهمدت میگذارد .شاید این تصمیم هم روندی
کوتاهمدت باشد.
از زمانی که تالشهای بولتون و پمپئو آغاز
شــده ،ترکیه و برخی از دیگر بازیگران منطقه

در تالش برای مقابله با آنها هستند تا تصمیم
ترامپ به همان شکل اجرا شود .نقطه اوج این
تالش هم پذیرفتن دیدار با بولتون از ســوی
اردوغان بود .این تالشها تا چه حد ممکن است
مؤثر واقع شوند؟
مشخص نیســت که مواضعی مثل مواضع ترکیه
تا چه حــد بر رفتار ترامپ یا حفظ سیاســتهایش
اثرگذار باشــد .ترامپ کار را غیرقابلپیشبینی کرده
اســت؛ اما داخل دولت هم انسجام در تصمیمگیری
وجود ندارد .تصمیمات ترامپ مبتنی بر رویکردهای
وزارت خارجه ،سازمان سیا یا حتی شورای امنیت ملی
خودش هم نیست .همه اینها غیرقابلپیشبینیبودن
را نشــان میدهد .باید صبر کــرد .باید صبر کرد این
بحران تعطیلی دولت و دعوای دیوار طی شود تا بعد
مشخص شود موضوع سیاست خارجی به چه سمتی
میل میکند .آیا ماجرا به تعادل میرسد یا همچنان
رفتارهایضربهایغیرقابلپیشبینیادامهپیدامیکند.
من اما فکر میکنم ترامپ هر چه بیشتر به سمت
پیشبینیناپذیری میل میکند .علت آن هم این است
که آمریکا از بهار  ۲۰۱۹یعنی از ابتدای سال آینده ما،
به سمت انتخابات بعدی میرود و در آن ترامپ برای
اینکه نیروهای سبد رأی خودش را حفظ کند ،ناچار
است رفتاری داشته باشــد که آنها را تحریک کند.
این باعث میشود که این رفتارهای پیشبینیناپذیر
افزایش پیــدا کند؛ لذا ترکیــه ،روســیه ،اروپا ،ما و
کشــورهای منطقه هیچ کدام نمیتوانیم رفتارهای
آمریکا را در یکی دو سال آینده پیشبینی کنیم .هر
لحظه ممکن است رفتاری جدید پیش بیاید که با روند
قبلی متفاوت باشد؛ اما اگر راهبردهای کلی آمریکا را
ببینیم ،همان چیزهایی هســتند که پمپئو در قاهره
گفتهاست و اینها ثابت هستند :حفظ نفوذ در منطقه،
حمایت از متحدین ،فشار بر ایران ،کنترل روسیه و مهار
چین؛ اما همان طور که گفتم ،بعید است ترامپ به این
راهبردها باور داشته باشد.
به تعطیلی دولت و ماجــرای دیوار مرزی
اشاره کردید .به عنوان سؤال آخر ،فکر میکنید
با توجــه به صحبتهای اخیــر ترامپ درباره
وضعیت اضطراری و دیوار مرزی ،این ماجرا به
چه سرانجامی میرسد؟
بحثی که به تازگی دولت پیش کشیده برای اعالم
وضعیت اضطراری و استفاده از منابع ارتش ،اختالف
در تعریف قانون اساسی است بین قوه مجریه و مقننه
باید ببینیم به نفع چه کسی حل میشود .به هر حال
باید توافقی بین کنگره و رئیسجمهور صورت بگیرد.
اگر نگیرد و ترامپ به ســمت حالت فوقالعاده برود و
تحلیلش را عملی کند ،دادگاه تصمیم میگیرد و به نظر
نمیرسد دادگاه تصمیم ترامپ را تأیید کند .به لحاظ
حقوقی اجازه نخواهد داد ترامپ به این کار ادامه دهد و
ترامپ ناچار خواهد بود عقبنشینی کند.

بریتانیا
وزیر خارجه انگلیس درباره توقف برگزیت هشدار داد

با این وضع اصالً از اتحادیه اروپا خارج نمیشویم
ایرنا| چهار روز مانده به رأیگیری سرنوشتساز پارلمان انگلیس
دربــاره توافقنامه پیشــنهادی خروج این کشــور از اتحادیه اروپا،
جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس هشدار داد که رأی مخالفت
نمایندگان ممکن است به توقف برگزیت منجر شود.
ت و گو با بی.بی.سی اظهار داشت :تا امروز
هانت روز جمعه در گف 
مردم نگران احتمال خروج انگلیس بدون دستیابی به یک توافق از
اتحادیه اروپا بودند اما اینک این احتمال دیده میشود که برگزیت
اص ًال رخ ندهد.
وزیر خارجه انگلیس هشــدار داد که در صورت مخالفت پارلمان
با توافقنامه برگزیت ،دولت قادر به اجــرای رأی مردم برای خروج
از اتحادیــه اروپا نخواهد بود .او درعین حــال تالش پارلمان برای
جلوگیــری از خروج بدون توافق انگلیــس از اتحادیه اروپا را گامی
در جهت فلج کردن سیاســی این کشور توصیف و توصیه کرد که
نمایندگان با توافقنامه پیشنهادی دولت «ترزا می» موافقت کنند.
س از آن مطرح کرد که جرمی کوربین
هانت این ســخنان را پــ 

رهبر حزب اپوزیسیون دولت انگلیس دیروز بر لزوم برگزاری انتخابات
سراسری زودرس برای خروج از بنبست برگزیت تأکید کرد.
ش بینی کرد که
ت و گو با یک رســانه انگلیســی پی 
وی در گف 
توافقنامــه برگزیت در پارلمان رأی نخواهــد آورد و او الیحه عدم
صالحیت دولت را فعال خواهد کرد.
کوربین گفت« :این دولتی است که در پارلمان اکثریت ندارد .ما در
زمانی که تشخیص دهیم بهترین موقع است ،عدم صالحیت دولت
را به رأی میگذاریم».
رهبــر حزب کارگر عنوان کرد که حزب او ب ه تنهایی رأی الزم را
برای پایین کشیدن دولت ندارد و به همراهی دیگر احزاب نیاز خواهد
داشت .وی با اینحال تصریح کرد که «تنها راه خروج از این آشوب
سیاسی» برگزاری انتخابات زودرس است.
براساس رویه سیاسی ،چنانچه صالحیت دولت به چالش کشیده
شــود دولت  14روز فرصت دارد تا نظر نمایندگان مخالف را جلب
کند و دوباره برای گرفتن رأی اعتماد تالش کند؛ درغیر این صورت

انتخابات سراســری آغاز خواهد شد و این احتمال وجود دارد که با
توجه به نزدیک شدن مهلت قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا،
برگزیت به تعویق بیفتد.
نمایندگان مجلس انگلیس از سه شنبه گذشته مشغول بحث و
بررســی توافقنامه پیشنهادی دولت ترزا می برای خروج از اتحادیه
اروپا هستند .این توافق سه شنبه آینده به رأی نمایندگان گذاشته
خواهد شد.
ســند یادشــده که رابطه آینده انگلیس و اتحادیه اروپا در دوره
پسابرگزیت را ترسیم میکند ،حاصل نزدیک به دو سال مذاکرات
فشــرده دو طرف است که دو ماه پیش توسط شورای اروپا به تائید
رسید .با اینحال تعداد قابلتوجهی از نمایندگان مجلس از جمله
 90تن از همحزبیهای نخســتوزیر با بخشهایــی از این توافق
مخالفند و شانس زیادی برای کسب رأی موافق پارلمان ندارد.
شبکه خبری اسکای دیروز نامهای را منتشر کرد که در آن مدیر
پیشین دستگاه جاسوسی انگلیس درباره خطر توافقنامه دولت «می»
برای امنیت ملی این کشور هشدار داده است.
در این نامه «ریچارد دیرالو» رئیس پیشــین ســازمان ام.آی6.
خطاب به دبیر حزب حاکم (محافظهکار) هشــدار داده اســت که
توافقنامه برگزیت امنیت ملی انگلیس را «بهصورت بنیادین» به خطر

انداخته و بخشهایی از آن را به دستهای خارجی واگذار میکند.
وی در این نامه که به امضای رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش
انگلیس نیز رســیده اســت از محافظهکاران میخواهد تا بهجای
حمایت از توافقنامه اروپاییمآب دولت «می» به سندی رأی دهند
که انگلیس را به تبعیت از قوانین سازمان تجارت جهانی بازگرداند.
وزیر امور خارجه انگلیس امروز در گفتوگو با بی.بی.سی عنوان
کرد که آرایش پارلمان در روزهای اخیر تغییر کرده و این احتمال
ت وزیر
وجود دارد که توافقنامه دولت رأی بیاورد« .شینزو آبه» نخس 
ژاپن نیز که به انگلیس ســفر کرده است دیروز در نشست خبری
مشــترک با «ترزا می» تصریح کرد که تمام دنیا امیدوار است که
انگلیس بدون دستیابی به یک توافق از اتحادیه اروپا خارج نشود.
وی همچنین عنوان کرد که کشورش از توافق بهدستآمده «می» با
اتحادیه اروپا حمایت میکند.
اگرچه دولت انگلیس به لحاظ قانونی برای اجرای توافقنامه برگزیت
بــه رأی نمایندگان پارلمان نیازی ندارد ،اما موافقت آنها میتواند
پشــتوانه محکمی را برای پیکر ناتوان دولت در ادامه روند خروج از
اتحادیه اروپا ایجاد کند .درعینحال مخالفت پارلمان ،مشــروعیت
دولت را زیر سؤال برده و به نظر میرسد که فشار افکارعمومی «ترزا
می» را ناچار به کنارهگیری از قدرت کند.

عربستان

برزیل
یک روز بعد از حمله به پایگاه هوایی العند

پهپاد یمنی نظامیان عربستان را در جنوب این کشور هدف قرار داد

ایرنا| منابع نظامی یمن روز جمعه اعالم کردند :یک فروند
پهپاد ارتش این کشور مواضع نیروهای سعودی را در جنوب
عربستان بمباران کرده است.
به گزارش پایگاه خبری المسیره یمن ،یک فروند پهپاد مدل
«قاصف  »K2مواضع نظامیان سعودی در منطقه عسیر واقع
در جنوب عربستان را هدف قرار داد.
بنابراین گزارش ،در حمله ارتش یمن شــماری از نیروهای
سعودی از جمله چند فرمانده این نیروها کشته یا زخمی شدند.
درحالی این حمله صورت گرفته اســت که روز پنجشنبه
نیز در حمله پهپادی جنبش انصار اهلل به مراســمی در پایگاه
هوایی العند در جنوب این کشور ،چهار فرمانده نظامی وابسته
به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن کشته
شدند .پیش تر جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرده بود که در سال
گذشته میالدی  28بار به پایگاه نظامیان منصور هادی حمله

کرده و تلفاتی را به این نظامیان وابسته به ائتالف سعودی وارد
کرده است .درهمین حال یگان توپخانه ارتتش یمن نیز مواضع
نظامیان سعودی در جیزان عربستان را هدف قرار دادند که در
این حمالت شماری از این نیروها کشته یا زخمی شدند.
ائتالف عربســتان ســعودی از ماه مارس ( 2015فروردین
 )1394با حمالت همه جانبه و با استفاده از سالح های ساخت
کشورهای غربی به یمن موجب کشته یا زخمی شدن هزاران
یمنی و تخریب بخش های زیادی از مناطق مسکونی این کشور
شده است.
این جنگ تاکنون بیش از  16هزار کشــته از خود برجای
گذاشته و میلیونها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی
روبرو کرده است ،به گونه ای که سازمان ملل متحد در گزارشی،
گ ترین فاجعه انسانی» نامید.شمار
قحطی در این کشور را «بزر 
زیادی از این کشته ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

در مراسم تحلیف

رئیسجمهور جدید برزیل حکومت مادورو بر ونزوئال را «نامشروع» دانست

یورونیوز فارسی| دولت برزیل روز پنجشنبه آغاز دوره
جدید ریاست جمهوری نیکوالس مادورو ،رئیس جمهوری
ونزوئال را «نامشروع» دانست.
وزیر خارجه دولــت خائر بولســونارو ،رئیس جمهوری
راستگرای افراطی برزیل در بیانیه ای اعالم کرد که رئیس
جمهوری ونزوئال درخواست کشورهای عضو گروه لیما (۱۴
کشــور آمریکای التین و کانادا) برای انصراف از دوره جدید
ریاست جمهوری خود را نادیده گرفته است.
نیکوالس مادورو در جریان مراســم تحلیف خود ،رئیس
جمهوری جدید برزیل را «یک فاشیست» توصیف کرد.
دولت برزیل حمایت خود را از پارلمان ونزوئال اعالم کرده
است .پارلمان ونزوئال تحت کنترل نیروهای مخالف دولت
قرار دارد .اعضای پارلمان ونزوئال انتخابات ریاست جمهوری
سال گذشته در این کشور را «جعلی» خوانده اند .مخالفان
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دولت این انتخابات را تحریم کرده بودند.
دولت برزیل روز پنجشنبه پارلمان ونزوئال را به عنوان تنها
قدرت «مشروع» در این کشور به رسمیت شناخت.
دولت خائر بولسونارو ،رئیس جمهوری برزیل که از روز اول
ژانویه قدرت را در این کشور به دست گرفت هیچ نماینده ای
به مراسم تحلیف نیکوالس مادورو نفرستاد.
در بیانیــه وزیر خارجه برزیل بر تالشــهای برزیلیا برای
«استقرار دوباره دموکراســی و حکومت قانون در ونزوئال»
تاکید شده است .بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا
و کشورهای اروپایی دومین دوره ریاست جمهوری نیکوالس
مادورو را به رسمیت نشناخته اند.
در مراســم تحلیف نیکوالس مادورو تنها نمایندگانی از
دولتهای چپگــرای بولیوی ،الســالوادور ،نیکاراگوئه و کوبا
شرکت داشتند.

ایلنا| به گزارش هیل« ،دونالد ترامپ» رییسجمهوری
آمریکا روز پنجشــنبه به خبرنگاران گفت در صورتی که
تعطیلــی دولت تا  ۲۱ژانویه ادامه یابد ،وی در نشســت
اقتصادی داووس شــرکت نخواهد کرد .رییسجمهوری
تاکید کرد که در حال حاضر قرار اســت در این نشست
شرکت کند و تا  ۲۱ژانویه برای اعالم تصمیم نهایی صبر
خواهد کرد .ترامپ ســال گذشــته با حضور در نشست
داووس در سوئیس ،به اولین رییسجمهوری آمریکا پس
از بیل کلینتون تبدیل شــد که در این نشست شرکت
میکند.

با هدف فشار به دولت فرانسه
جلیقهزردها حساب های بانکی خود را
خالی می کنند

ایرنا| تارنمای شبکه تلویزیونی «راشا تودی» خبر داد که
جلیقهزردها قصد دارند تا در اقدامی هماهنگ حسابهای
خــود را خالی کرده و نظام بانکی و دولت فرانســه را به
نحوی مســالمتآمیز برای اجرای اصالحات مدنظر خود
تحت فشار قرار دهند .راشا تودی روز پنجشنبه نوشت که
جلیقهزردها می خواهند روز شنبه تا جایی که می شود از
حساب های بانکی خود برداشت کنند تا به زعم خود بانک
های فرانسوی را تضعیف کنند و «دولت به نحو قانونی و
بدون خشونت به وحشت بیافتد».
در صدمین روز قتل روزنامهنگار منتقد سعودی

قانونگذارانآمریکاییخواهانمقصردانستن
عربستان در قتل خاشقجی هستند
ایســنا| قانونگذاران آمریکایی در مراسم صدمین روز
از قتل جمال خاشــقچی روزنامه نگار منتقد ســعودی
در کنگره ،از دولت دونالد ترامپ خواســتند عربستان را
مسئول قتل جمال خاشــقجی معرفی کند .به گزارش
خبرگزاری رویترز ،بیش از  ۱۲تن از اعضای سنا و مجلس
نمایندگان آمریکا در همایشی درباره آزادی مطبوعات و
بزرگداشت جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد عربستانی
و بیش از  ۵۰روزنامهنــگار دیگر در مقر کنگره از اینکه
دولت دونالد ترامپ پاســخ قوی به قتل خاشقجی نداده
است ابراز تأســف کردند .نانسی پلوسی ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریــکا گفت :اگر تصمیم گرفتیم که منافع
تجاری را بر مسائل دیگر ترجیح دهیم در این صورت باید
اعتراف کنیم که ارزشهای اخالقی را زیرپا گذاشــتهایم.
قانونگذاران آمریکایی از زمانی که خاشقجی به دست تیم
 ۱۵نفره عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول
به قتل رســید بر لزوم دادن پاسخی قاطع به عربستان
تأکید دارند.

پهپاد ترکیه در شمال شرق سوریه
سرنگون شد

ایرنــا| یگانهای مدافع خلق کرد اعالم کردند که یک
فروند پهپاد اطالعاتی ترکیه را در استان حسکه در شمال
شرق ســوریه ســرنگون کرده اند .کردهای سوریه روز
جمعه اعالم کردند :این هواپیمای جاسوسی در آسمان
شــهرک «الدرک» در جنوب شرق شهر قامشلی استان
حســکه درحال جمع آوری اطالعات بود که هدف قرار
گرفت .از زمانی که ترکیه اعالم کرده اســت آماده انجام
عملیاتی جدید در مناطق تحت تسلط کردهای سوریه در
نزدیکی مرزهای خود است ،گشت زنی پهپادهای ترکیه
برای نظارت بر تحرکات نیروهای کرد سوری افزایش یافته
است.

آغاز پرتنش ریاست شش ماهه
رومانی برای اتحادیه اروپا

یورونیوز فارسی| رومانی با برگزاری مراسمی پرشکوه
در شــامگاه  ۱۰ژانویه ( ۲۰دی) در بخارســت ،پایتخت
این کشور ،آغاز ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را رسمیت
بخشید .این اولین بار است که رومانی پس از پیوستن به
اتحادیه اروپا در ســال  ، ۲۰۰۷ریاست دوره ای این نهاد
را بر عهده می گیرد .آغاز این دوره شــش ماهه در حالی
صورت می گیرد که تنش میان بروکسل و بخارست در
ماههای گذشته رو به افزایش نهاده است .سیاستمداران
اروپایی و اعضای شورای اتحادیه اروپا نگرانی های خود را
از فساد شدید ،ضعف دموکراسی و عدم استقالل نهادهای
قضایی در رومانی ابراز کرده اند.

دستور بازداشت  ۱۰۰تن دیگر از
متهمان به ارتباط با گولن در ترکیه

ایسنا| مقامات ترکیه دستور بازداشت بیش از  ۱۰۰سرباز
و دانشجوی افسری سابق به دلیل ارتباط با شبکه تحت
رهبری فتح اهلل گولن روحانی ترک تبار ساکن آمریکا داده
است .به گزارش خبرگزاری رویترز ،از زمان وقوع کودتای
نافرجام  ۲۰۱۶ترکیه تاکنون پلیس این کشــور چندین
رشــته عملیات علیه حامیان فتحاهلل گولن کسی که به
عنوان مغز متفکر این کودتا اعالم شده کرده است.

قطر یک میلیارد دالر برای بازسازی
عراق اختصاص می دهد

ایرنا| منابع خبری روز جمعه گزارش کردند که امیر قطر
در سفر روز گذشته برهم صالح رئیس جمهوری عراق به
این کشور درخصوص سرمایه گذاری یک میلیارد دالری
برای بازسازی عراق اعالم آمادگی کرده است .به گزارش
شبکه خبری روسیا الیوم ،تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر
در دیدار روز پنجشنبه خود با رئیس جمهوری عراق تاکید
کرد که این کشور آمادگی سرمایه گذاری به ارزش یک
میلیارد دالر در عراق را دارد .براساس این گزارش ،در این
دیدار دو طرف توافق کردند که یک خط دریایی با هدف
تبادالت تجاری و روابط اقتصادی میان بندر حمد در قطر
و بندر ام قصر در بصره عراق ایجاد کنند.

