
ظاهراً کم کم وزارت    گزارش یک
خارجه دارد به این 
حرف می رس�د که نقش اروپا تنها معطل کردن 
ایران در اتخاذ واکنش مناسب مقابل تحریم های 
امریکاست. داور مس�ابقه ای را فرض کنید که 
مهاجم را ر   ها کرده، دس�تان مدافع را در گوشه 
رینگ گرفته و در گوش او می خواند نگران نباش 
می دانم که مهاجم خط�ا می کند، تو فعاًل کتک 
بخور که روزی قرار است حریف عاقل شود. در 
واقع داور و مهاج�م خطاکار تبان�ی کرده اند و 
هدف شان یکی است و تنها نقش هایشان متفاوت 
است. وزیر امور خارجه ایران هم باالخره بعد از 
چند ماه تأخیر از آمادگی نداشتن اروپایی    ها برای 
هزینه کردن در موضوع برجام سخن گفته است. 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در تش��ریح 
آخرین اقدامات اتحادیه اروپ��ا برای حفظ برجام و 
مقابله با تحریم های امریکا گفت: »از زمان اظهارات 
رئیس جمهور درباره بسته اولیه ای که اروپایی    ها به 
ایران ارائه دادند و پ��س از آن صحبت    هایی که من 

در وین و در جلسه کمیسیون مشترک وزرا داشتم، 
تاکنون اروپایی    ها نکات جدیدی را مطرح و اقداماتی 

را در دو حوزه مهم نفتی و بانکی انجام دادند.« 
ظریف در مورد اقدامات اتحادیه اروپا در راس��تای 
حفظ توافق هسته ای با جمهوری اسالمی موسوم 
به برج��ام، از جمله ب��ه » اجرایی ک��ردن مقررات 
مس��دودکننده « و » مجوز بانک س��رمایه گذاری 
اروپا « اشاره کرد.  با همه اینها، وزیر خارجه ایران در 
ادامه گفت وگوی خود با » باشگاه خبرنگاران جوان « 
تأکید کرد: »از نگاه ما این اقدامات بیش از آنکه اقدام 
عملیاتی باشد اعالم موضع است، هرچند آنها حرکت 
رو به جلو داشته اند، اما اعتقاد ما این است که اروپا 

هنوز برای هزینه کردن آماده نشده است.« 
 ظریف ب��ا تأکید بر اینک��ه » اروپایی    ه��ا تاکنون 
در ظاهر و در گفتار اراده سیاس��ی خود را نش��ان 
داده اند«، گفت: »اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت 
پاس��خگویی از جانب ایران را پی��دا می کند که با 
اقدامات اجرایی همراه شود؛ اروپایی    ها می گویند 
برجام برای آنها دستاوردی امنیتی است، طبیعی 

اس��ت که هر کش��وری باید برای امنیت خودش 
سرمایه گذاری و هزینه کند و این هزینه کردن را ما 

باید در همین ماه های آینده ببینیم.« 
ظریف همچنین با اش��اره به » ضرب االجل « ایران 
برای » دریاف��ت مکانیزم های عملیات��ی از اروپا« 
افزود: »اینگونه نبوده که ما ۱۵ مرداد را به عنوان یک 
ضرب االجل تعیین کرده و االن یک ضرب االجل دیگر 
به آنها داده باشیم؛ آنها کار   ها را تا حدی جلو برده اند 
اما آن اندازه کافی نبوده و از این رو ما اروپایی    ها را از 
اقداماتی که مورد انتظارمان است مطلع کرده ایم.« 

ظری��ف همچنین در توئیتر نوش��ت: »۶۵ س��ال 
پیش، ایاالت متح��ده دولت دموکراتیک منتخب 
مردمی دکتر مصدق را سرنگون کرد و با احیای یک 
دیکتاتوری، برای ۲۵ سال پس از آن ایرانی    ها را تحت 
سلطه قرار داد. امروز هم یک »گروه اقدام « آرزوی 
انجام همین کار را از طریق فشار، اطالعات غلط و 

عوام فریبی دارد. هرگز دوباره تکرار نخواهد شد.«
  رئیس FATF یا مأمور ترامپ

رئیس نهادی که ادعا می شود تبعیت از راهبردهای 

آن باعث رفع تحریم ش��بکه بانکی ایران می شود، 
برای جلوگیری از هم��کاری بانک های خارجی با 
ایران و هشدار امریکا در این باره به آسیای شرقی 
رفت.  به گزارش فارس، »مارشال بیلینگزلی « که 
ریاس��ت »کارگروه اقدام مالی« را ب��ر عهده دارد، 
همان مأمور ویژه ای اس��ت که چندی پیش برای 
هشدار به کشورهای شرق آسیا در خصوص تبعات 
تعامل با ایران ب��ه این منطقه رف��ت.  بیلینگزلی 
همزمان مع��ان وزیر خزان��ه داری امریکا و رئیس 
دفتر جرائم مالی و تأمین مالی تروریس��م اس��ت.  
مارش��ال بیلینگزلی برای رس��یدن به هدف خود 
ابتدا ب��ه اندونزی و مالزی و س��پس به س��نگاپور 
رفت. همچنین اعالم ش��د که این مقام امریکایی 
که ریاس��ت یک نهاد بین المللی )FATF( را در 
اختیار دارد، در ادامه مأموریت خود برای هش��دار 
در خص��وص تبعات تجارت با ای��ران، به فیلیپین 
و تایلند خواه��د رفت.  FATF در س��ال ۱۹۸۹ 
توسط س��ران هش��ت کش��ور صنعتی و با ادعای 
مبارزه با پولشویی ایجاد شد. این کارگروه پس از 
۱۱ سپتامبر، وظیفه مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
را هم بر عهده گرفت. کارگروه اقدام مالی سالی سه 
بار جلسه تشکیل و گزارش��ی از کشورهای دارای 
عملکرد پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم ارائه می دهد.  مارشال بیلینگزلی، رئیس 
FATF در س��نگاپور در خصوص اهداف سفرش 
گفته: »ما صراحتاً به شرکت    ها گفتیم که باید بین 
تجارت با رژیم ایران و نظام مال��ی امریکا، یکی را 
انتخاب کنند.« این مقام، تالش های دیپلمات های 
ایرانی برای استفاده از پتانسیل مجامع بین المللی 
و منطقه ای را هم مدنظر داش��ته و در واکنش به 
امضای معاهده موّدت میان ایران و اعضای آسه آن، 
به اعضای ای��ن بلوک منطقه ای هش��دار داده که 
»در تعامل با ایران، بیش از حد محتاط باش��ید.« 
بیلینگزلی مقام های س��نگاپور را هم خطاب قرار 
داده و گفته که »ما باال   ترین درجه اعتماد را داریم 
که در سال جاری، سنگاپور تجارت عمده ای با ایران 
در حوزه نفت و گاز نخواهد داشت.« FATF  اخیراً 
از ایران خواسته که برای معلق ماندن از حضور در 
لیست سیاه این نهاد، قانون مبارزه با پولشویی خود 
را اصالح و قانون الحاق به دو کنوانسیون بین المللی 
را نیز تصویب کند. هنوز اعالم نشده که در صورت 
تصویب لوایح درخواستی جدید FATF آیا ایران 
در لیست کشورهای همکار قرار می گیرد یا تعلیق 
این کشور از لیست سیاه، تمدید می شود.  این اولین 
سفر ضدایرانی مارشال بیلینگزلی نبود. وی ۲ مرداد 
سال جاری برای متقاعد کردن ترکیه به تبعیت از 
تحریم های جدید امریکا علیه ایران، به آنکارا رفت 
و با »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه دیدار 
کرد.  بر اساس آنچه رس��انه های ترکیه نوشتند، 
چاووش اوغلو در این دیدار به وی گفته بود که »ما 

به تحریم های امریکا علیه ایران نمی پیوندیم.«

امری�کا  رئیس جمه�ور  وی�ژه  فرس�تاده 
درحالی برای تحمیل گزینه واش�نگتن برای 
نخست وزیری در عراق تالش می کند، که نتیجه 
نهایی انتخابات پارلمانی عراق که دیروز اعالم 
شد، نش�ان می دهد گروه های شیعه همچنان 
در صدر هس�تند و با این وجود ترکیب دولت 
آینده همچنان ضد امریکایی باقی خواهد ماند. 
در ش��رایطی که جریان های سیاسی عراقی برای 
تشکیل فراکسیون اکثریت جهت تشکیل دولت 
آتی متمرکز ش��ده اند، تحرکات امریکا برای روی 
کار آمدن دولت��ی نزدیک به واش��نگتن افزایش 
یافته اس��ت. منابع عراقی از رایزنی های فش��رده 
در بغداد به محوریت برت مک گ��ورک، نماینده 
ویژه رئیس جمهور امری��کا در ائتالف ضد داعش، 
خبر می دهند. به گفته این مناب��ع، طی روزهای 
چهار   شنبه تا جمعه قبل دست کم پنج جلسه در 
بغداد و کرک��وک با حضور مس��تقیم مک گورک 
برگزار شده تا واشنگتن بتواند نخست وزیر متبوع 
خود را ب��ه جامعه عراق تحمیل کن��د. به گزارش 
شبکه السومریه نیوز، به گفته منابع عراقی، »مک 
گورک در تالش است از سویی کرد   ها را وادار سازد 
تا مشکالت خود را با حیدر العبادی مرتفع ساخته 
و از س��وی دیگر به گروه های سیاسی سنی فشار 
وارد می کند تا در رایزنی های انتخاب نخست وزیر 
اختیارات تام به ایاد عالوی و اسامه النجیفی بدهند 
تا واشنگتن از طریق دو فراکسیون بزرگ اهل تسنن 
و کرد   ها بتواند گزینه مد نظر خود را به ش��یعیان 
تحمیل کند«. یک منبع آگاه گفت:»واقعیت این 
است که امریکا نهایتاً یک گزینه کامالً مطلوب خود 
را در دست ندارد اما س��عی می کند افراد مد نظر 
خود را به شیعیان تحمیل کند«. تالش های امریکا 
درحالی است که گروه های شیعه در عراق، مخالف 

حضور امریکایی    ها در کشورشان هستند.  

به گ��زارش ش��بکه المیادین، مک گ��ورک طرح 
نخست وزیری دوباره حیدر العبادی یا انتخاب یک 
نامزد از ائتالف »النصر« یا خارج از آن را مطرح کرده 
اس��ت. امریکا درحالی روی گزینه حیدر العبادی 
تأکید دارد که موقعیت او در بین عراقی    ها به شدت 
تضعیف شده و اختالف در داخل ائتالف النصر باال 
گرفته اس��ت. به گزارش شبکه روس��یا الیوم، یک 
منبع سیاسی در عراق دیروز از خروج ۲۸نماینده 
از ائتالف النصر به ریاست العبادی خبر داد و گفت 
که فالح الفیاض، رئیس هیئت حشدالش��عبی در 
صدر این نمایندگان اس��ت. به گفت��ه این منبع، 
برخی دیگر از نامزدهای پی��روز ائتالف النصر نیز 
به طور فردی از این ائتالف بیرون آمدند. این منبع 
افزود:»اختالفات درون ائتالف النصر بین العبادی 
و الفیاض بعد از طرح نام الفی��اض به عنوان نامزد 
تصدی پست نخس��ت وزیری آینده افزایش یافته 

اس��ت«. در هفته های اخیر موضع گیری العبادی 
درباره تحریم های امریکا علیه ایران، واکنش رهبران 
سیاسی عراقی را برانگیخته است. در همین راستا، 
سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق 
روز     شنبه در دیدار با مک گورک، با بیان مخالفت 
مجدد خود در خص��وص تحریم ه��ای اقتصادی 
تصریح کرد:»عراق با همسایگان خود به ویژه ایران 
روابط وی��ژه ای دارد و این امر باید از س��وی دیگر 
کش��ور   ها مدنظر قرار گیرد«. وی مجدداً خواهان 
گفت وگوهای س��ازنده برای خاتمه بخش��یدن به 
درگیری   هایی شد که منطقه با آن دست به گریبان 
اس��ت تا از این طریق ملت های منطقه بتوانند در 
صلح زندگی کنند و به س��وی پیش��رفت و رش��د 
اقتصادی گام بردارند. حکی��م همچنین نکته ای 
دیگر را نیز به نماینده ترامپ گوشزد کرد و گفت که 
»تش��کیل دولت جدید این کشور براساس شروط 

مرجعیت خواهد بود«. امریکا تالش می کند با فشار 
به مقامات عراقی، نفوذ ایران را در این کشور کاهش 
دهد و مانع از قدرت گیری ش��یعیان در س��اختار 
قدرت شود.  همزمان با سفر نماینده امریکا، سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده س��پاه قدس هم به عراق 
سفر کرده است که گفته می ش��ود با هدف دیدار 
با رهبران فراکسیون های شیعی انجام شده است. 
به گزارش روزنامه الحیات، منابع آگاه عراق اعالم 
کردند:»سردار سلیمانی در شرایطی روز     شنبه به 
بغداد سفر کرد که ایران فرصت های العبادی را برای 

رسیدن به نخست وزیری از بین رفته می داند.«
  ضد امریکایی    ها در صدر 

دیدار نماین��ده امریکا با جریان های سیاس��ی در 
شرایطی است که نتیجه نهایی انتخابات عراق حاکی 
از این اس��ت که گروه های ش��یعه و ضد امریکایی 
همچنان در صدر هس��تند. دادگاه عال��ی فدرال 
عراق روز یک   شنبه نتایج انتخابات پارلمانی روز ۲۲ 
اردیبهشت ماه این کشور را به طور رسمی تأیید و 
نهایی کرد. ایاس الساموک، سخنگوی این دادگاه با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد:»دادگاه عالی فدرال پس از 
بررسی دقیق اعتراضات و شکایت   ها به اتفاق آرا نتایج 
انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کرد«. تأیید صحت 
انتخابات پارلمانی عراق س��ه ماه پس از برگزاری 
انتخابات و چند روز بعد از اتمام بازشماری دستی آرا 
به دلیل برخی اعتراضات به نتایج در پاره ای مناطق 
این کش��ور صورت می گی��رد. در چهارمین دوره 
انتخابات پارلمانی عراق که با مشارکت 44/۵ درصد 
واجدین شرایط برگزار شد، فهرست های انتخاباتی 
سائرون )مقتدی صدر( با ۵4کرسی، الفتح )هادی 
العامری( با 4۸ کرسی و النصر )حیدر العبادی( با 
4۲ کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند. با این 
وجود شیعیان اکثریت پارلمان را در اختیار دارند و 

نخست وزیر آینده ضدامریکایی باقی خواهد ماند.
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سال قبل وقتی که وزارت دفاع امریکا)پنتاگون( گزارش ساالنه خود را 
به کنگره فرستاد، طبق روال چند سال اخیر محور اصلی و قابل توجه 
آن گزارش چین بود و امسال هم پنتاگون در گزارش خود باز با تأکید 
بر این محور گزارش خود را به کنگره فرستاده است. شاید تأکیدهای 
چندین س��اله پنتاگون بر این محور و طرح ادعاهایش در مورد توان و 
اهداف نظامی چین تکراری به نظر برس��د اما بای��د گفت که پنتاگون 
هر دفعه س��عی کرده در گزارش خ��ود زاویه ای جدی��د مطرح کند تا 
دشمن تراشی اش علیه چین نو و به روز شده باش��د. به این جهت بود 
که پنتاگون گزارش سال قبل خود را با بیان جزئیات بیشتر در مواردی 
مثل چگونگی حمالت سایبری چین، توسعه پایگاه های نظامی چین 
در خارج از این کشور یا مناقشه بر سر دریای جنوبی چین تنظیم کرد 
اما موضوع تازه در گزارش امسال بی سابقه و تا اندازه زیادی برای اعضای 

کنگره قابل توجه است. 
پنتاگون در گزارش امسال خود بر برنامه های نظامی چین برای افزایش 
توان نیروی هوایی انگشت گذاش��ته تا بتواند خاک امریکا را دست کم 
در اقیانوس آرام و از جمله جزیره گوام مورد حمله قرار بدهد. پنتاگون 
برای توجیه این موضوع دو موضوع را برجسته کرده؛ نخست ساخت و 
آزمایش بمب افکن های جدید چینی و دوم برنامه آموزش خلبان های 
این کشور. پنتاگون در مورد این دو موضوع مدعی شده که چین توان 
عملیاتی بمب افکن های خود را نسبت به گذش��ته آن قدر باال برده تا 
قادر به پرواز بر فراز اهداف امریکایی در اقیانوس آرام باشند و در برنامه 
آموزشی خلبان های چینی هم پروازهای طوالنی مدت برای حمله به 
آن اهداف طراحی شده است. پنتاگون به این نحو سعی می کند تا مدعی 
پیامی از سوی چین بشود هرچند که حاضر نشده به صراحت این پیام 
را مطرح کند. با این وجود، نکته روشن در گزارش پنتاگون پیامی است 
که وزارت دفاع امریکا سعی دارد برای نخستین بار به سیاستمداران و 
محافل رسانه ای امریکا بفرستد مبنی بر اینکه چین را دیگر رقیبی در 
اقیانوس آرام نبینند بلکه از منظر خطری ببینند که برای حمله به خاک 

امریکا برنامه ریزی می کند. 
روشن است که چین نمی تواند زیر بار این گزارش برود به خصوص پیامی 
که واشنگتن سعی دارد با این گزارش تبلیغ کند. وزارت دفاع چین برای 
رفع سوءتفاهم  و جلوگیری از تش��نج آفرینی پنتاگون بیانیه ای صادر 
کرده تا بگوید که گزارش پنتاگون سوءبرداشتی از اهداف استراتژیک 
چین اس��ت که تنها بر مبنای حدس و گمان و نه واقعیت های موجود 
تنظیم شده است. این یک واکنش متعارف و قابل انتظار از سوی چین 
است اما به نظر می رسد که نمی تواند مانعی برای هدف پنتاگون از این 
دست گزارش     ها باشد که به صورت ساالنه سعی به باال بردن حساسیت     ها 
در داخل امریکا نسبت به برنامه های نظامی چین دارد. نکته جالب اینجا 
اس��ت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، چن��د روزی قبل از این 
گزارش بودجه نظام��ی امریکا به میزان 7۱۶ میلی��ارد و 300 میلیون 
دالری را برای سال آینده میالدی امضا کرد که به میزان آن به اعتراف 
رسانه های امریکا بی سابقه است. قرار گرفتن عنوان »رقابت بلندمدت 
استراتژیک با چین « در صدر اولویت های این بودجه نشان می دهد که 
گزارش های س��االنه پنتاگون و از جمله گزارش اخیر به چه منظوری 
تنظیم شده اند. در واقع، پنتاگون با تنظیم این گزارش     ها سعی دارد تا به 
دور از واقعیت های موجود تب ضد چینی را در واشنگتن تقویت کرده 
باشد تا از یک سو پروژه دشمن تراشی خود را ادامه داده باشد و از سوی 
دیگر سناتورهای مجلس سنا را قانع به افزایش بودجه کرده باشد. باید 
گفت که پنتاگون از این ابزار منتفع شده چرا که از میان اعضای مجلس 
سنا تنها ۱0 سناتور رأی منفی به بودجه نظامی دادند و اکثریت مطلق 
۸7 نفری به آن رأی مثبت دادند. پنتاگون به این وس��یله توانسته رأی 
مثبت سناتور    ها را به بودجه ای جلب کند که در آن ۶۵ میلیون دالر برای 
احیای زرادخانه هسته  ای امریکا تخصیص داده شده تا تمام شعارهای 
کنترل تسلیحات هس��ته ای مبدل به خواب و خیال بش��ود. عالوه بر 
این، تخصیص میلیارد    ها دالر برای س��اخت و سازهای نظامی از جمله 
مجتمع     ها و اماکن مسکونی نظامی های امریکایی یا مبالغ 70 میلیارد 
دالری برای عملیات احتمالی در خارج کشور، ۱0 میلیارد دالری برای 
توسعه امکانات پدافند هوایی آژانس دفاع موشکی و 7/۶ میلیارد دالری 
برای خرید 77 فروند جنگنده اف 3۵ چیزی جز ریختن میلیارد    ها دالر 
به جیب کمپانی های خصوصی نیست که از این طرح     ها بهره می برند. به 
این ترتیب، پنتاگون به رویه سال های گذشته ادامه می دهد تا با تبلیغ 
علیه کشور    هایی مثل چین و روسیه تا حد ادعای حمله به خاک امریکا، 
احساسات ضد چینی و روسی را تا آن حد در امریکا تحریک کرده باشد 
که بتواند میلیارد    ها دالر را از جیب مالیات دهندگان امریکایی بردارد. این 
در حالی است که رشد سرمایه گذاری چین در عرصه نظامی به هیچ وجه 
در حد رشد اقتصادی آن نیست و چین تنها برای حفظ منافع ملی خود 
چه در حیطه سرزمینی و چه برای حمایت از سرمایه گذاری هایش است 
که برنامه های خود را توسعه می دهد و هدف قرار دادن خاک امریکا تنها 

شعاری است که از پنتاگون شنیده می شود. 

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

دولتعراقضدامریکاییترمیشود
شکاف در ائتالف العبادی همزمان با اعالم نتیجه قطعی انتخابات عراق

   ظریف هم از اروپا نا امید شد
وزیر امور خارجه: اروپایی ها هنوز آماده هزینه کردن نیستند

کره شمالی اعالم کرد امریکا در مذاکرات خلع 
سالح اتمی شبه جزیره صادق نیست و در برنامه    ها 
و راهبردهایش ابهام�ات زیادی وج�ود دارد. 
خبرگزاری کره شمالی روز یک    شنبه در گزارشی 
تحلیلی نوش��ت:» رهیافت های خصمانه امریکا 
و عمل نکردن دونالد ترام��پ رئیس جمهور آن 
کش��ور به تعهداتش باعث ش��ده اس��ت برنامه 
خلع س��الح اتمی ش��به جزیره کره به بن بست 
برس��د«. این گزارش می افزاید ک��ه رهبران دو 
کشور توافقاتی در اجالس س��نگاپور در دو ماه 
گذشته داش��تند اما امریکا آنها را عملی نکرده 
است. خبرگزاری کره شمالی ادامه می دهد که 

بی صداقتی و عمل نکردن امریکا به تعهداتش، 
باعث شده است شعار غیراتمی شدن کره شمالی 
به صورت »قاب��ل تأیی��د، برگش��ت ناپذیر و با 
راس��تی آزمایی« معنای��ش را از دس��ت بدهد. 
همزمان رس��انه های دیگر کره شمالی از جمله 
روزنام��ه »رودون��گ س��ینمون« ارگان حزب 
کار این کش��ور نیز یک ب��ار دیگر امری��کا را به 
یکجانبه گرایی و رفتار گنگس��تری متهم کرده 
اس��ت. این گزارش    ها تأکید می ورزد که دولت 
امریکا با فشار    ها و چالش    هایی نیز از داخل برای 
توقف فرآیند صلح در ش��به جزیره کره روبه رو 
اس��ت. این افراد فقط بر غیراتمی ش��دن تأکید 

می ورزند در حالی که اجازه اقدامی را از س��وی 
دولت امریکا نمی دهند. کره شمالی همچنین از 
امریکا خواسته است رس��ماً پایان جنگ کره در 
سال ۱۹۵3 میالدی را اعالم کرده و راه را برای 
امضای رژیم دایمی صلح باز کند ولی واشنگتن 
تاکنون در این مورد حاضر به اقدام نشده است. 
از سوی دیگر، رهبر کره ش��مالی دیروز با انتقاد 
مجدد از تحریم های امریکا علیه کشورش تأکید 
ک��رد تحریم ه��ای نیروهای متخاص��م و ایجاد 
مزاحمت آنها یک مانع جدی بر سر راه پیشرفت 
کره شمالی است. به گزارش خبرگزاری رسمی 
کره شمالی، کیم جونگ اون در جریان بازدید از 

پروژه های در دست ساخت در منطقه گردشگری 
سامجیون اظهار کرد به رغم تحریم های ظالمانه، 
مردم کره شمالی همچون کوه پشت حزب حاکم 
هستند و این شرایط سخت نیز با حمایت مردم 
خواهد گذشت. او افزود:»س��اخت این مجتمع 
بزرگ نیز مانند مجتمع ساحلی وونسان - کالما 
در راستای شکست دش��منانی است که سعی 
دارند با تحریم و محاصره، مردم کره ش��مالی را 
س��رکوب کنند«. همچنین مقام های »سازمان 
بین المللی هوانوردی غیرنظام��ی« از موافقت 
کره شمالی برای بازرسی از سایت پرتاب موشک 

این کشور خبر دادند.
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 اردوغان:
 مقابل کودتای اقتصادی می ایستیم

با تشدید فشارهای اقتصادی امریکا، رئیس جمهور ترکیه گفت که این 
کشور در مقابل تالش    ها برای کودتای اقتصادی مقاومت خواهد کرد. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در بحبوحه تنش    ها میان کشورش 
و امریکا، از مقاومت در مقابل کودتای اقتصادی علیه ترکیه سخن گفت. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اردوغان روز یک   شنبه در جمع هزاران 
تن از حامیان خود در آنکارا اظهار کرد:»ترکیه با عوامل و اهرم های متعددی 
نظیر تحریم، ارز خارجی، ت��ورم و نرخ بهره مورد تهدی��د قرار می گیرد«. 
رئیس جمهور ترکیه در ادامه اظهار کرد:»ما به آنها گفته ایم که بازی آنها را 
می شناسیم و آنها را به چالش خواهیم کشید«. اظهارات اردوغان درحالی 
مطرح شده که ترکیه در حال حاضر با بحران شدیدی در حوزه پول ملی خود 
مواجه است. ارزش لیر در هفته های گذشته در پی چالش های امریکا و ترکیه 
کاهش قابل توجهی داشته است. اردوغان همچنین در واکنش به گزارش دو 
مؤسسه رتبه بندی امریکایی که رتبه اعتباری ترکیه را به »پرریسک« برای 
سرمایه گذاری تنزل دادند، گفت که با این بازی با اقتصاد کشورش مقابله 
می کند. به گزارش رویترز، اردوغان در سخنرانی خود در جمع اعضای حزب 
حاکم گفت:»امروز برخی تالش می کنند از طریق اقتصاد، ما را با نرخ بهره، 
نرخ ارز، تورم و سرمایه گذاری تهدید کنند. به آنها می گویم می دانیم که در 
حال چه بازی ای هستید و با شما مقابله خواهیم کرد«. رئیس جمهور ترکیه 
اعالم کرد:»فشار   ها باعث نخواهد شد، مسیرمان را تغییر دهیم« اردوغان 
گفت:»در برابر ظالمان و گروه های تروریس��تی زانو نخواهی��م زد و برای 
جلوگیری از ورود آوارگان، سیم خاردار نصب نخواهیم کرد«. رئیس جمهور 
ترکیه افزود:»در برابر کسی که خودش را شریک راهبردی نشان می دهد، اما 
ما را به هدف راهبردی تبدیل کرده است، تسلیم نخواهیم شد. «. وی تأکید 
کرد:»کسی هست که ما را با اقتصاد، تحریم، نرخ ارز و تورم تهدید می کند و 
ما به آنها می گوییم، توطئه شما را کشف کردیم و شما را به چالش می کشیم. 
ترکیه در برابر اهانت به مقدسات اسالمی و مسئله فلسطین سکوت نخواهد 
کرد. حزب عدالت و توسعه همواره پیشرو دفاع از دموکراسی و آزادی بوده 
است«. تنش   ها بین آنکارا و واشنگتن پس از آن آغاز شد که امریکا به بهانه 
بازداشت یک کشیش این کشور که ترکیه وی را به جاسوسی متهم کرده، 
تحریم   هایی علیه دو وزیر ترک وضع کرد و سپس با افزایش تنش ها، تعرفه 

وارداتی فوالد ترکیه دو برابر شد.

عباس تهدید به قطع کمك به غزه کرد
توافق آتش بس موقت حماس با رژیم صهیونیس�تی که در س�ایه 
مقاومت فلسطینیان به دست آمده، تشکیالت خودگردان را نگران 
کرده تا جایی که محمود عباس تهدید کرده که کمک    ها را به غزه به 

حال تعلیق در خواهد آورد. 
جمعه گذشته بود که منابع فلس��طینی از نهایی شدن آتش بس میان 
رژیم صهیونیس��تی با حماس خبر دادند، توافقی که بر پایه رعب رژیم 
صهیونیس��تی از بادبادک های آتش زا و پرتاب موش��ک های مقاومت 
فلسطینی به سرزمین های اش��غالی در هفته های اخیر بنا شده است. 
با این حال منابع فلسطینی می گویند که به دلیل مخالفت تشکیالت 
خودگردان با آتش بس، عملی ش��دن این آتش بس تا بعد عید قربان به 
تعویق خواهد افتاد. ظاهراً تش��کیالت خودگردان فلسطینی که خود 
را نماینده ملی فلس��طینیان می داند، معتقد اس��ت که همه مراودات 
بین المللی فلس��طینیان باید از کانال این جنبش انجام شود، موضعی 
که حماس در جریان مذاکرات اخیر ب��رای تمدید آتش بس در غزه آن 
را رعایت نکرده است. مسئوالن تشکیالت خودگردان به پایگاه عبری 
ریش��ت کان گفته اند در صورت��ی که توافق آتش بس می��ان حماس و 
اس��رائیل با میانجیگری مصر وارد روند اجرایی ش��ود، ابومازن به هیچ 
تعهدی در قبال نوار غزه عمل نخواهد کرد. یکی از مسئوالن تشکیالت 
خودگردان در این رابطه به شبکه ریشت کان گفته است که اگر حماس 
تا حدی بزرگ است و به حجم یک کشور درآمده که می تواند توافقات 
بزرگ را به امضا برساند، پس باید مسئولیت های غزه را به تنهایی بر دوش 
گیرد. گفته می شود محمود عباس در نظر دارد در صورت اجرای توافق 
آتش بس، همه مسئولیت    ها را به حماس واگذار و تحویل کمک های ۹۶ 
میلیون دالری در هر ماه به غزه را متوقف کند. صائب عریقات، دبیرکل 
کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین جنبش حماس را به دنبال 
تالش هایش برای برقراری آتش بس با اسرائیل مورد انتقاد قرار داد و از 
این جنبش خواست دست از این کار بیهوده بردارد. عریقات گفت، سخن 
از آتش بس میان یک گروه فلس��طینی و اسرائیل خط قرمز و از ممنوع 
شده     هایی اس��ت که تاریخ به خود ندیده است. وی تأکید کرد، سازمان 
ساف تنها مسئول و سخنگوی ملت فلسطین برای مذاکره درباره هرگونه 

آتش بس با اسرائیل است نه گروه های فلسطینی. 
در حالی که قاهره میانج��ی مذاکرات حماس با رژیم صهیونیس��تی 
است، منابع آگاه در مصر به الحیات گفته اند که روابط میان تشکیالت 
خودگردان فلسطین و مصر در س��ایه مخالفت محمود عباس با توافق 
آتش بس میان جنبش حماس و اس��رائیل، دچار تنش ش��ده است. از 
طرف دیگر، یک مقام بلندپایه حماس در واکنتش به این تهدید عباس 
به پایگاه عرب ۲۱ گفته است: » تهدیدات رئیس تشکیالت خودگردان 
در زمینه قطع کمک های مالی به غزه، تهدیدی توخالی است، چون به 
اعتقاد حماس بازیگران اجرای توافق آتش بس با اسرائیل ، در روز پس از 
اجرای این توافق همه خسارات ناشی از مجازات های جدید تشکیالت 
خودگردان بر غ��زه را جبران خواهند نمود.«  تحت چنین ش��رایطی، 
رژیم صهیونیستی با استفاده از فرصت به وجود آمده که باعث تشدید 
اختالفات میان حماس و تشکیالت خودگردان شده، تنها گذرگاه ایست 
و بازرسی را در مرز خود با نوار غزه، که برای عبور مردم استفاده می شود 
بست. به گزارش اسپوتنیک، رسانه های محلی این محاصره را به عنوان 
مجازات برای یک س��ری از تظاهرات و ناآرامی ه��ای مرزی که در آن 

هزاران فلسطینی در روز جمعه شرکت کرده بودند، تفسیر می کنند.

  اصرار پوتین بر کمك های اروپا 
برای بازسازی سوریه 

روسیه تالش می کند منابع الزم را برای بازسازی سوریه تا حد ممکن 
از کشورهای اروپایی تأمین کند که با حمایت های خود از گروه های 
تروریستی نقش اساسی در ویرانی   های آن کشور داشته اند. والدیمیر 
پوتین در آس�تانه دیدار با آنگال مرکل بار دیگر بر ضرورت بازسازی 
سوریه تأکید کرد و خواستار کمک اروپا شد، هرچند نشست سران 
آلمان و روسیه بی نتیجه ماند و ناظران احتمال این را که کشورهای 
اروپایی بخواهند به بازسازی سوریه کمک کنند، بسیار بعید می دانند. 
به گزارش »جوان«، والدیمیر پوتین اواخر روز     شنبه قبل از شروع نشست 
دو جانبه خود با آنگال مرکل صدراعظم آلمان از اروپا خواست به بازسازی 
س��وریه کمک کند تا زمینه بازگش��ت میلیون    ها نفر آواره سوری فراهم 
شود. وی گفت:  » ما نیاز داریم تالش های بشردوستانه را در این درگیری 
سوریه تقویم کنیم.« جنگ سوریه به مراحل پایانی خود نزدیک می شود و 
بازسازی این کشور به یکی مهم  ترین بحث های پس از جنگ تبدیل شده 
است.  برآورد شده هفت سال جنگ در سوریه بین ۲۵0 تا 400 میلیارد 
دالر خسارت وارد کرده است اما نه تنها دمشق بلکه متحدانش یعنی ایران و 
روسیه به تنهایی قادر نیستند منابع الزم را برای احیای سوریه تأمین کنند.  
ظاهراً روسیه با دیپلماسی فشرده ای چه به صورت علنی و چه به صورت 
پشت پرده سعی دارد کشورهای اروپایی و حتی امریکا را متقاعد کند به 
بازسازی سوریه کمک کنند.  پیش تر نیز رسانه های امریکایی از نامه وزارت 
دفاع روسیه به مقامات ارشد نظامی امریکا برای کمک به بازسازی سوریه 
خبر داده بودند.  کشورهای اروپایی به همراه امریکا نقش غیرقابل انکاری 
در ویرانی های سوریه دارند. آنها با حمایت گسترده از گروه های مسلح از 
داعش گرفته تا جیش االسالم باعث شدند بحران و جنگ در سوریه تشدید 
و طوالنی شود.  از سوی دیگر کشورهای غربی که تمام اهداف خود را در 
سوریه شکست خورده می بینند تالش دارند از »پول« به عنوان آخرین ابزار 
برای رسیدن به اهداف خود در سوریه استفاده کنند. مقامات اروپایی به 
همراه مقامات امریکایی بار   ها تأکید کرده اند تا زمانی که بشار اسد در قدرت 
باشد هیچ کمکی به بازسازی سوریه نخواهند کرد.  اما به نظر می رسد بحث 
آوارگان و فشارهایی که کشورهای اروپایی از هجوم گسترده پناهندگان 
سوری متحمل شده اند باعث شده روسیه نسبت به کمک های اروپایی    ها 
همچنان امیدوار باشد. پوتین تأکید کرد: »مسئله مهاجران سوری بسیار 
مهم است و یک میلیون نفر در اردن و یک میلیون دیگر در لبنان و 3 میلیون 
مهاجر سوری در ترکیه به سر می برند و این مسئله به اروپا نیز کشیده شده 
است و هر روز بر ابعاد آن افزوده می شود.« آلمان  از سال ۲0۱۵ هزار نفر از 
آوارگان سوری را پذیرفته است که در نوع خود باال   ترین بحران مهاجران 
محسوب می شود. سیاست پذیرش آوارگان وضعیت سیاسی را در داخل 
آلمان تضعیف کرده و همچنین باعث اختالف در میان اتحادیه اروپا شده 
است. شاید به همین خاطر بود که رئیس جمهور روسیه در آستانه دیدار با 
مرکل یادآوری کرد که بحران آوارگان » به صورت بالقوه بار بزرگی برای اروپا 
است.« مرکل در واکنش گفت اولویت در سوریه این است که از »بحران 
انسانی جلوگیری شود « اما از دادن توضییح بیشتر خودداری کرد.  همانطور 
که انتظار می رفت نشست پوتین و مرکل بدون رسیدن به توافقی مشخص 
پایان یافت.  »دیمیتری پسکوف « س��خنگوی کرملین گفت که به رغم 
مذاکرات جامع درباره موضوعاتی از جمله اوکراین، سوریه و ایران توافقی 

بین رئیس جمهور روسیه و صدراعظم آلمان حاصل نشد.
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