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دیروز نخســتین جلســه محاکمــه نیکوال
ســارکوزی ،رئیــس جمهــوری ســابق
فرانسه به جرم فساد مالی و سوءاستفاده
از قدرت برگزار شد .او هیچ شانسی برای
پیروزی دراین دادگاه ندارد و میتواند به
 10ســال زندان محکوم شــود .این اولین
بار است که در فرانسه یک رئیس دولت
سابق محاکمه میشود.

امــارات موفــق بــه کشــف میــدان نفتــی
جدیدی شده است که شامل  22میلیارد
بشــکه نفتــی غیــر متعــارف و  2میلیارد
بشــکه نفتــی متعــارف شــده اســت .این
میدان نفتی در ابوظبی واقع شده است و
کل ذخایر نفتی امارات را به  107میلیارد
بشکه رســاند .امارات امیدوار است ،این
کشف موجب اشتغالزایی شود.

نشست ژنو درباره افغانستان در ژنو آغاز
بــه کار کــرد .در این نشســت قرار اســت
برنامــه تعهــدات مالــی و حمایت های
سیاســی کشــورهای شــرکت کننده در
نشســت از دولــت افغانســتان طــی
4ســال آینده مشــخص شــود .تعهدات
شــرکت کنندگان در نشســت قبلــی 90
درصد عملی شده بود.

«بلینکن» ،گزینه اصلی وزارت خارجه «بایدن» دیدار نتانیاهو و بن سلمان در عربستان

زهره صفاری« /جو بایدن» قرار است
امــروز وزیر خارجه کابینــهاش و چند
مهره کلیدی دیگر را معرفی کند.
بــه گــزارش «نیویــورک تایمــز»،
درســت همزمان با به ســنگ خوردن
تیرهــای بیهــدف «دونالــد ترامپ»
بــرای بیاعتبار کردن نتایج انتخابات
امریکا و پیروزی رقیــب و توئیتهای
انتقــادی او ،منابــع نزدیــک بــه تیــم
انتقــال قدرت «جــو بایدن» شــامگاه
یکشــنبه از تصمیــم رئیس جمهوری
منتخب برای انتصــاب «آنتونی جی
بلینکن» بهعنوان وزیر خارجه دولت
جدید پرده برداشتند« .بلینکن» 58
ساله که معاون وزیر خارجه و معاون
مشــاور امنیت ملی دولت اوباما بوده
و با ســابقه  20ســال همکاری نزدیک
با «جو بایدن» از باتجربهترین و مورد
تها
اعتمادترینهای سیاسی دموکرا 
بــه شــمار مــیرود ،در شــرایطی قرار
اســت بــرای ســامان دادن بــه روابــط
امریــکا با جهان به میدان بیاید که در
دوران چهارســاله ترامــپ ،تنشهای
بسیاری میان دیپلماتهای امریکایی
و رهبــران جهان بروز کرده اســت؛ اما
بــدون شــک آنچــه اولویــت انتخــاب
و مأموریتهــای بلینکــن در وزارت
خارجــه امریــکا خواهد بود بازگشــت
بــه ســازمانها و توافقنامههــای
جهانــی ماننــد توافــق آب و هوایــی

Reuters

آلمــان همچنــان بــرای بــه تأخیــر انداختــن خــروج امریــکا از پیمــان
«آیاناف» فشــار مــیآورد ،به همین دلیل مــن روز  26نوامبر به ترامپ
توضیــح دادم که ما باید بهجای موافقت با درخواســت آلمان برای یک
تأخیر  60روزه دیگر ،برنامه خروج خود را روز چهارم دسامبر و در اجالس
وزیران خارجه ناتو اعالم کنیم .روســیه همچنان به تالشهای خود برای
مرعوب کردن اروپاییها ادامه میداد و ما در این شــرایط نباید خطرات
ناشی از تأخیر بیشتر را میپذیرفتیم .ترامپ کامالً موافق بود و حاال حتی
از اینکه تأخیر بیشــتر ممکن اســت ما را در مقابل روسها ضعیف جلوه
دهــد ،ابــراز نگرانــی میکرد .ترامــپ در موقعیت مناســبی قرار داشــت.
روز جمعه دوباره با ترامپ جلســه داشــتیم و با اینکه دســتور کار جلســه
موضوع دیگری بود ولی متیس بار دیگر در حمایت از درخواست آلمان
برای یک تأخیر  60روزه صحبت کرد .آیا او واقعاً روی برخی برنامههای
نانوشــته در مــورد جلوگیــری از خــروج امریــکا از پیمــان «آیاناف» کار
میکــرد؟ من دوباره از ترامپ خواســتم که روز چهارم دســامبر ماشــه را
بکشــد و او موافقــت کــرد و گفت« :موافقــم ،این یک پیــروزی برای جان
(بولتــون) خواهد بود .ما روز چهارم دســامبر رســماً خروج خــود را از این
پیمــان اعالم خواهیم کرد ».من ســپس تأکید کردم کــه امریکا همزمان
با اعالم خروج و بهدلیل نقض اساســی و مؤثر پیمان «آیاناف» توســط
روسیه ،همه تعهدات و الزامات خود را در چارچوب این پیمان به حالت
تعلیــق در آورد .ایــن موضوعی متفاوت با اعالم رســمی خروج بود ولی
به ما اجازه میداد که حتی در مهلت  180روزه تعیین شــده برای تحقق
عملــی خــروج ،دیگر الزامــات آن را رعایت نکنیم .ترامپ این پیشــنهاد
را هــم پذیرفــت و جان کلی رئیس کارکنان کاخ ســفید هم که در جلســه
حضور داشــت برای محکم کاری پرســید« :پس به طور کامل انجام شود
قربان؟» ترامپ پاسخ داد :بله.
البته هنوز واقعاً کار تمام نشــده بود .در روز اول دســامبر و در اجالس
ســران گــروه  20در بوئنــوس آیــرس ،آنگال مــرکل صدراعظــم آلمان در
مذاکــرات دوجانبــه بــا ترامــپ یــک بار دیگــر تالش کــرد مانــع از خروج
امریکا از پیمان «آیاناف» شــود .مرکل گفت کامالً میپذیرد که روســیه
این پیمان را نقض کرده اســت ولی گله داشــت که گفتوگوهای سیاسی
درباره این موضوع میان امریکا و روســیه انجام نشــده اســت .این حرفی
کامــاً مزخــرف بود ،چون مــا نه تنها اخیــراً و در دوره ریاســت جمهوری
ترامــپ ،بلکه پیشــتر و در زمــان اوباما هم در این باره بــا روسها مذاکره
کرده بودیم .ترامپ از من پرســید« :تــو چی فکر میکنی؟» و من مجدداً
از او خواستم مطابق برنامه قبلی پیش برود و اعالمیه رسمی خروج روز
چهارم دســامبر صادر شــود .ترامــپ گفت که اصالً دوســت ندارد جلوی
چشــم روسهــا ضعیف به نظر برســد و مرکل در پاســخ قــول داد که اگر
دو ماه بیشتر تأخیر ایجاد شود او حتماً از حرکت ما حمایت خواهد کرد.

پاورقـی

اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

دورنــما

123

خاطرات  453روز
حضور در کاخ سفید

http://irannewspaper.ir

پاریس ،عضویت ســازمان بهداشــت
جهانی ،تمدیــد توافقنامه منع تولید
تســلیحات با روســیه ،روابــط با چین
و همچنیــن توافق هســتهای بــا ایران
خواهــد بــود .بــه بــاور کارشناســان
انتخــاب «بلینکن» ،رئیس جمهوری
منتخــب را از حاشــیههای پیــش رو
محافظت خواهد کرد چراکه اختالف
نظرهای بسیاری برای انتصاب دیگر
گزینههای مطرح شده مانند «سوزان
رایــس» و ســناتور «کریــس کونــز» از
دالور وجود داشت.
«بایــدن» عــاوه بــر «بلینکــن»،
نــام «جیــک ســالیوان» را نیــز
بهعنــوان مشــاور امنیت ملــی امریکا
در نظــردارد« .ســالیوان» 43ســاله
نیــز کــه جانشــین بلینکن در ســمت

مشــاور امنیــت ملی «جــو بایدن» در
زمان اوبامــا و همچنین گزینه وزارت
خارجه «هیــاری کلینتون» در ســال
 2016بــود ،از جملــه سیاســتمداران
مــورد وثــوق دموکراتهــا و یکــی از
شــاخصترین مهرههــای مذاکــره بر
سر برجام با ایران بود.
در ایــن میــان برخــاف گمانــه
زنیهــای چنــد وقــت اخیــر ،رئیــس
جمهــوری منتخــب امریــکا« ،لینــدا
تومــاس گرینفیلــد»  35ســاله را
بهعنــوان نماینده امریکا در ســازمان
ملــل در نظــر دارد .بــه نوشــته
«ســیانان»« ،ران کلیــن» مســئول
دفتر بایدن ،کابینه جدید را با داشتن
 14گزینــه از اقلیتهــا و زنان صاحب
رکورد میداند.

گــروهجهان/رســانههای اســرائیلی صبح
دیــروز از دیدار شــبانه و مخفیانه «بنیامین
نتانیاهو» ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی
و «محمد بن سلمان» ،ولیعهد عربستان
در شــهر «نئوم» خبر دادند .این نخســتین
سفر یک نخســتوزیر رژیم صهیونیستی
به خاک عربســتان و نخســتین دیــدار بین
عالیترینمقامهایتلآویووریاضاست.
بــــــــــــه گــــــــــــزارش خبرگــــــــــــزاری
«آسوشــیتدپرس» ،رســانههای عبــری
صهیونیستیبااستنادبهآنچهکهیکمقام
صهیونیستی به آنها گفته بود ،خبر دادند،
«یوسی کوهن» ،رئیس موساد« ،نتانیاهو»
را در این ســفر همراهی کرده اســت .پیش
از آن «آوی شــرف» ،از خبرنگاران روزنامه
«هاآرتــص» ،اطالعات ردیابی هواپیمایی
را منتشــر کــرد کــه نشــان میداد ،ســاعت
 19:30روز یکشــنبه یک جت تجاری از تل
آویو به پرواز در میآید و سپس در نزدیکی
«نئوم»ناپدیدمیشود،یعنیهمانجایی
کهطبقبرنامهریزیهایقبلی«محمدبن
ســلمان» با «مایک پمپئــو» ،وزیر خارجه
امریکا دیداری داشت .همین رادار سپس
نشــان میدهد ،همان هواپیما از نزدیکی
«نئــوم» بــه پــرواز درآمــده و ســاعت یک
بامــداد دوشــنبه دیگر بار در تــل آویو فرود
میآیــد« .نئوم» ،در ســاحل دریای ســرخ،
شــهری اســت که قرار اســت با مشــارکت
ســرمایهگذاران خارجــی تبدیــل بــه بــا
ارزشترین و بلندپروازانهترین شهر جهان

شــده و شــهروندان آن را روباتها تشکیل
دهند و شمار انسانها در آن اندک باشد.
در پــی انتشــار خبر ایــن ســفر ،روزنامه
وال اســتریت ژورنــال ،به نقــل از یک منبع
ســعودی نوشــت ،در ایــن دیــدار مســایل
منطقه مورد بررسی قرار گرفت.اما فیصل
بــن فرحــان ،وزیــر خارجــه عربســتان ،در
توئیتی این خبر را تکذیب کرد و نوشت تنها
پمپئو و بن سلمان دیدار داشته اند .این در
حالی است که یوآف گاالنت ،وزیر آموزش
و تحصیالت رژیم صهیونیســتی ،این سفر
را تاییــد و اعالم کرد ،ســفر «دســتاوردهای
فوق العادهای» داشــته است و موضوعات
مهمی در آن مطرح شــده است .این سفر
در حالی انجام شده است که اخیراً امارات
و بحریــن توافــق عادیســازی روابــط بــا
تلآویو امضــا کردهاند و ریاض نیز چندین
بــار اعالم کــرده ،مخالفتی با عادیســازی
روابــط با اســرائیل نــدارد؛ امــا آن را موکول
میکنــد به حل بحران فلســطین .اما بعد
از توافــق امــارات و بحریــن ،اعــام کــرد به
هواپیماهــای اســرائیلی اجــازه میدهد ،با
عبور از آسمان این کشور به مقصد امارات
و بحرین حرکت کنند .انتشار خبر این سفر
با واکنش هایی همراه شــد .به گزارش ایرنا
بهنقلازسوا«،سامیابوزهری»عضوارشد
جنبش حماس تاکید کرد که سفر نتانیاهو
به عربستان اگر صحت داشته باشد ،بسیار
خطرناک اســت .ابوزهری تصریح کرد که
عربســتان ســعودی باید در مورد این سفر

کــه اهانت به امــت و نادیده گرفتن حقوق
ملــت فلســطین اســت ،توضیح دهــد .به
گــزارش تســنیم ،به نقــل از پایــگاه خبری
العهد،سخنگویجنبشانصاراهللیمننیز
در واکنش به این سفر گفت « :سفر نتانیاهو
به عربستان در راســتای عادیسازی کامل
روابطاینکشوربارژیمصهیونیستیپساز
استقبال سعودیها از گامهای عادیسازی
اعرابباصهیونیستهااست.
ëëحملــه انصــاراهلل بــه تأسیســات نفتی و
سکوتعربستان
انصـــاراهلل یمـــــــن از هدفگیـــری دقیـــق
موشـــکی در تأسیســــات نفتــی آرامکــو در
جــــده عربستان خبر داد .بهگزارش شبکه
خبــری «الجزیــره» ،این حمله کــه بامداد
دیروز و بنا به اعالم ســخنگوی ارتش یمن
وابســته به گروه انصاراهلل ،با موشک بالدار
قدس 2و بــا هدفگیری دقیق انجام شــده
است ،سکوت عربستان را در پی داشت.
«یحیــی ســریع» بــا اعــام اینکــه ایــن
حمالت ادامه دار خواهد بود ،به شرکتها
و ســکنه خارجــی بــرای دور شــدن از نقاط
مــورد هــدف هشــدار داد .وی همچنیــن با
ارسال عکســی ماهوارهای از محل اصابت
موشــک گفت« :هدفگیری بســیار دقیق
بوده و بالفاصله آمبوالنسها و خودروهای
آتشنشــانی به محــل اعــزام شــدند .این
عملیات منحصر به فرد در پاسخ به ادامه
محاصــره و تجــاوز ســعودیها علیه یمن
صورتگرفت».

انتصاب نخستین وزیر زن در کابینه اشرف غنی
«معصومه خاوری» وزیر پیشنهادی
مخابــرات و تکنولــوژی معلوماتــی
افغانســتان ،بهعنــوان جوانترین وزیر
کابینــه محمــد اشــرف غنــی از مجلس
افغانستان رأی اعتماد گرفت.
به گــزارش ایرنــا ،معصومه خاوری

متولــد ســال  1364در شهرســتان «دره
صوف باال» استان سمنگان افغانستان
اســت و با  35سال ســن به عنوان وزیر
مخابــرات مشــغول بــه کار شــد .وی
آمــوزش اولیــه و پایــه را در ســال 1381
در جمهــوری اســامی ایــران بــه پایان

رســاند و در ســال  1388در دانشــگاه
آنــکارا در رشــته علوم فناوری پزشــکی
فــارغ التحصیــل شــد .وی ســپس وارد
دانشــگاه پیام نور واحد کابل شــده و در
رشــته حقوق ،کارشناســی ارشــد گرفته
و اکنــون مشــغول تحصیــل در رشــته

مدیریت دولتی اســت .دو زن دیگر نیز
در کابینــه غنــی بــرای به عهــده گرفتن
وزارتخانههــای امــور زنــان و اقتصــاد
معرفــی شــدهاند ولــی تاکنــون تنهــا
خــاوری موفــق بــه اخــذ رأی اعتمــاد از
مجلس شده است.

