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سازمان ملل :شمار آوارگان روهینجایی به  ۳۷۰هزار تن رسید
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اقلیت مسلمان روهینجای این کشور به بنگالدش از  ۲۵اوت تاکنون شده است .این در حالی است که برآورد قبلی
این تعداد را  ۳۱۳هزار تن ذکر کرده بود.

سی ان ان:

ترامپ بازی خطرناکی را با توافق
هستهای ایران آغاز کرده است
| هفته گذشــته آژانس بینالمللی انرژی
اتمی یکبار دیگر گزارش داد کــه تمام طرفهای
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) –ازجمله ایران-
بهطور کامل به توافق پایبند بودهاند .این هشتمین بار
است که آژانس در گزارشهای منظم خود در مورد
برجام تأیید کرده که توافق هستهای کارآمد است -و
باید متذکر شد که از زمان اجرای برجام آژانس حتی
یکبار هم از عدم پایبندی ایران خبر نداده است.
این توافق خطر یــک ایران هســتهای را از روی
میز حذف کــرد اما به نظر میرســد دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا برخالف باور تمام کارشناسان،
آماده چشمپوشی از این واقعیت و اعالم عدم پایبندی
ایران است .نیکی هیلی ،ســفیر آمریکا در سازمان
ملل حتی روز پنجشنبه از خروج از توافق هستهای
سخن گفت.
اما رویکرد دولت ترامپ درباره ایران خطرناک است.
دقیقاً همانطور سهشنبه گذشته از هیلی شنیدیم او
با اشاره به تخلفاتی که رخ نداده سعی دارد پروندهای
علیه حفظ توافق هســتهای ایجاد کنــد و به صدها
سایت مشکوک اشــاره میکند که بازرسی از آنها
صورت نگرفته درصورتیکه اینطور نیست.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک سازمان سیاسی
نیست بلکه یک آژانس مستقل است که وظیفهاش
نظارت گسترده و اجرای رژیم بازرسیها در مورد این
توافق است .آژانس به جزئیترین اطالعات در مورد

برنامه هستهای ایران دسترسی دارد و بهطور مداوم
بر تمام عناصر این برنامه نظارت میکند تا نســبت
به پایبندی همهجانبه ایران به توافق اطمینان یابد.
عــاوه بر ایــن ،اگر آژانس مشــکوک شــود که
فعالیتهای مخفی برای تولید مواد فســیلی مانند
اورانیوم غنیشده یا توسعه برنامه هستهای بهگونهای
که در توافق منع شــده ،صورت میگیرد ،حق ویژه
دارد که خواســتار ارائه اطالعات مضاعف و بازرسی
تا اعالم رضایت در مورد اجرای درست برجام شود.
آژانس بهتر از هر واحد و ســازمانی از زیر و روی
برنامه هســتهای ایران آگاه اســت ،بنابراین عقالنی
اســت که گزارشهای آن در مورد پایبندی ایران به
تعهداتش مورد پذیرش همه ،البته شاید بهجز دولت
ترامپ ،باشد.
وعدههای انتخاباتی رئیسجمهوری آمریکا شامل
قصد و نیت پاره کردن این توافق اســت و او همین
تابستان بهطور آشکار گفته که همچنان انتظار دارد
از «بدترین توافق تاریخ» خارج شود .متأسفانه ممکن
اســت او بدون آنکه دلیلی برای توجیه چنین اقدام
افراطی داشته باشد ،دستبهکار شود.
در اینجا برخی نشانهها آورده شده :ترامپ از زمان
روی کار آمدن ،قانون چشمپوشــی از تحریمهای
هستهای که آمریکا را  120روز به اجرای برجام متعهد
میکند را امضا کرده و نشــان داده که ایاالتمتحده
هیچ مدرکی دال بر نقض برجام از سوی ایران نداشته

اســت .عالوه بر این ،دولت ترامپ گزارش پایبندی
ایران به توافق را تاکنون دو بار تأیید کرده ،اقدامی که
برای ممانعت از بازگرداندن تحریمها از سوی کنگره
الزم است .تاکنون کاخ سفید هیچ دلیلی برای امتناع
از امضای گزارش پایبندی ایران نداشته است.
هفته گذشته هیلی به وین سفر کرد تا در گفتوگو
با مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستار آغاز
بازرسی از سایتهای نظامی ایران شود چراکه آنها
پیش از توافق در این اماکن اقدامات هستهای پنهانی
داشــتهاند .باوجودآنکه این در ظاهر متقاعدکننده
میآید اما هیچیک از متحدان آمریکا یا امضاکنندگان
برجام خواستار این بازرســیها نیستند چراکه هیچ
مدرکی در مورد ضرورت انجام این کار ندارند.
نقش آژانس این است که بر اساس واقعیت و مدارک
تعیین کند چنین بازرســیهایی در کدام بخشها
الزم است .این مسئله که گزارش هفته گذشته ثابت
میکند تیم ترامپ در حال اتخاذ تصمیماتی اســت
که سوای واقعیت هستند ،باعث میشود باور داشته
باشیم که آنها در تالش برای ایجاد موقعیتی هستند
که در آن ایران از بازرسیهای غیرقابلتوجیه سرباز
بزند و در پی آن آمریکا میتواند مدعی شود که دلیل
کافی برای اعالم عدم پایبندی جمهوری اسالمی به
توافق را دارد.
این یک بازی خطرناک است .هنوز هم شاهد آثار و
پیامدهای آخرین باری هستیم که دولت آمریکا تالش

کرد واقعیات را بر اســاس اهداف سیاست خارجی
تعیین کند ،نه اهداف را بر اســاس واقعیات .اعتبار
آمریکا در میان متحدانــش -توانایی بازدارندگی در
مقابل ایران که بماند -از یــک تالش دیگر برای جا
زدن دروغ بجای واقعیت نجات نخواهد یافت.
وزیر اطالعات اســرائیل میگوید که «مهمترین
هدف از ســفر بنیامین نتانیاهو بــه آمریکا مقابله با
برجام است».
ییســرائل کاتز وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی
گفت :نخستوزیر اسرائیل با هدف «تعلیق برجام ،یا
تغییر مفاد آن و یا ابطــال این توافق» هفته آینده با
رییس جمهوری آمریکا مالقات می کند.
بنیامین نتانیاهو تلآویو را به مقصد ســفر به سه

کشــور آمریکای جنوبی ،پیش از ســفر هفته آینده
به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ و سخنرانی در
مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد.
وزیر اطالعات اسرائیل گفت« ،درخواست اسرائیل
از آمریکا برای مقابله با برجام یک درخواست لجوجانه
از آمریکا نیست بویژه آنکه رییسجمهوری ترامپ این
توافق را بدترین توافق خوانده است».
این وزیر عضو حزب حاکم لیکود افزود« :مجوزی
که رییسجمهوری آمریکا برای فروش تســلیحات
چند میلیــارد دالری برای کره جنوبــی صادر کرد
نشــان میدهد که بعد از اینکه ایــران نیز به قدرت
هستهای مبدل شود ،خاورمیانه به چه سمتوسویی
خواهد رفت».

وزیر اطالعات اســرائیل همچنین گفت ،بنیامین
نتانیاهو «بایــد از آمریکا بخواهد کــه از نقش خود
در ســوریه دست نکشــد؛ مراقب منافع اسرائیل در
توافقهای در حال شــکل باشــد و دولت آمریکا و
همچنین روســیه باید درک کنند که مهار ایران در
منطقه باید شامل سوریه نیز باشد».
به گفته کاتز ،پس از توافق نظامی سوریه و روسیه،
«درست در همین روزها» نیز ایران و بشار اسد «در
حال تنظیم یک توافق نظامی درازمدت هستند که
بر اســاس آن ایران بندر دریایی و پایگاههای هوایی
و زمینــی در ســوریه خواهد داشــت» و «ایرانیها
ممکن اســت موشــکهای مختلف را نیز به سوریه
رخنه دهند».

خبرنامه
سید حسن نصراهلل :اوایل بحران سوریه با رهبر ایران دیدار داشتم

| دبیرکل حزباهلل لبنان تاکید کرد :ما به خوبی به کار خود در این جنگ (در سوریه) واقفیم و شهدا ،زخمیها ،اسیران و مردم ما معادالت را تغییر میدهند
و تاریخ منطقه را میسازند نه تاریخ لبنان را.
سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان در سخنرانی در جمع مبلغان دینی و مداحان در آســتانه ماه محرم تصریح کرد :ما در جنگ سوریه پیروز شدیم و آنچه
باقی مانده درگیریهای پراکنده است.
وی خاطرنشان کرد :طرح طرف مقابل شکست خورده و آنها میخواهند برای به دست آوردن برخی دستاوردها مذاکره کنند .روند طرح طرف مقابل شکست خورد
و مسیر طرح ما که به خاطر آن بسیار اذیت شــدیم رو به پیروزی است و نتایج بزرگش معادالت را به نفع ملت تغییر میدهد.سید حسن نصراهلل گفت :جنگ با داعش
و جبهه النصره بزرگترین محنتی بود که از ســال  ۲۰۱۰با آن مواجه بودهایم و خطرناکتر از جنگ ژوئیه  ۲۰۰۶بود .از سال  ۲۰۱۱ما اطمینان داشتیم که آنچه اتفاق
میافتد فتنه بزرگی است و یک طرح آمریکایی-اسرائیلی-قطری-عربستانی وجود دارد که هدف آن از بین بردن مقاومت و مساله فلسطین است.
وی گفت که اوایل بحران سوریه به ایران سفر کرده و با (آیتاهلل) سید علی خامنهای ،رهبر انقالب اسالمی ایران دیدار کرده است.

مدیر سیا :کرهشمالی میتواند ظرفیتهای اتمی و موشکی خود را به اشتراک بگذارد

| مدیر آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) اعالم کرد :باید واضح بگویم که کرهشمالی تاریخچهای در به اشتراک گذاشتن ظرفیتهای اتمی خود دارد و برخی
مشتریان بالقوهاش چون ایران میتوانند به این کشور نزدیک شوند تا اسرار برنامههای موشکی آن را بخرند.
مایک پومپئو ،مدیر آژانس اطالعات مرکزی آمریکا در مصاحبهای با فاکس نیوز گفت :کره شــمالی تاریخچهای طوالنی در به اشتراک گذاشتن دانش ،تکنولوژی و
ظرفیتهای اتمی و موشکی خود در سراسر جهان دارد.
وی ادامه داد :از آنجا که کره شــمالی به تقویت و پیشبرد توانایی خود در ساخت و توسعه موشــکهای دوربرد و به کار بردن تسلیحات اتمی در موشکهایش ادامه
میدهد ،بعید است که به چنین ظرفیتی دست پیدا کرده باشد چون اگر این چنین باشد ،آن را با متحدانشان به ویژه ایران به اشتراک میگذاشت.
این مقام مســؤول سیا گفت :اگرچه آمریکا بر این باور اســت که اطالعات کاملی درباره تواناییها و ظرفیتهای کره شمالی دارد ،اما تمایل پیونگ یانگ به تقویت و
گســترش برنامههای تسلیحاتیاش همچنان یک مشکل اطالعاتی پیچیده برای آمریکا محسوب میشــود .ما بر این باوریم که کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی این
تسلیحات را برای دفاع از رژیم و اتحاد مجدد کره میخواهد .اما هنوز هم مواردی هستند که جامعه اطالعاتی ما باید به آنها دست یابند.

