
اتحادی�ه  اروپ�ا     گزارش یک
»دش�وار دش�وار 
اس�ت« راه انداخته تا بتواند ع�دم تمایل یا اگر 
خوش بی�ن باش�یم، ناتوان�ی اش را در ارائ�ه 
ضمانت های حقوقی و اقتصادی به ایران نشان 
بدهد. موگرینی کمیسیونر سیاست خارجی اروپا 
بر ناتوانی در ارائه چنین تضمین هایی تأکید کرده 
است اما فعاًل در لفظ وی و سایر مقامات مدعی 
جدی ب�ودن برای یافتن راه�ی به منظور حفظ 
سرمایه گذاری های پس�ابرجامی اروپایی    ها در 
ایران هستند. صحبت های امیدوارکننده ای مثل 
اینکه اتحادیه اروپا در حال بررس�ی تغییر ارز 
پرداخت خریدهای نفتی خود از ایران، از دالر به 
یورو و حذف دالر امریکا از این تراکنش هاست، 
اما معلوم نیست مکانیسم   ها چه باشد و اروپا در 
مقام عمل تا کج�ا و با چه اهداف�ی پیش برود. 
به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی پس از دیدار 
با وزیران خارجه ایران، بریتانیا، فرانس��ه و آلمان 
در بروکس��ل گفت یک گروه کارشناس��ی مأمور 
محافظت از س��رمایه گذاری های شرکت تجاری 
اروپایی در ایران شده اس��ت.  وی در یک نشست 
خبری با بیان اینکه »ما در ح��ال همکاری برای 
یافتن یک راه حل عملی هس��تیم،« خاطرنشان 
کرد »تدابیری که به دنبال آن هس��تیم ش��امل 
اجازه یافتن ای��ران برای صادرات نف��ت و امکان 
فعالیت بانک های اروپایی است.«  حفظ و تعمیق 
روابط اقتصادی با ایران، ادام��ه فروش نفت، گاز، 
کاتالیس��ت و محصوالت نفتی و پتروش��یمی و 
انتقال های ]مالی[ مربوطه، مبادالت بانکی موثر با 
ایران، ادامه روابط در زمینه حمل و نقل دریایی، از 
جمله محورهای کلی بود که موگرینی تأکید کرد 
در طرح حمایت اروپا از برجام وجود دارد اما او در 
ادامه نشست در پاسخ به این سؤال که آیا آنچه اروپا 

درباره حفظ برجام اعالم کرده است، »تعهد، قول 
یا صرفاً مجموعه ای از اهداف هستند « و اینکه آیا 
اتحادیه اروپا »می تواند حفظ همین سطح فعلی 
از تجارت ب��ا ایران در ماه    ها و س��ال های پیش رو 
را تضمین کند« گفت: »فهرست موضوعاتی که 
اشاره کردم، موضوعاتی هستند که تصمیم گرفتیم 
به آنها بپردازیم، با این ه��دف که به مجموعه ای 
از راهکاره��ای عملی برس��یم.« موگرینی افزود: 
»بنابراین،اینها مجموعه ای از اقدامات نیستند، بلکه 
مجموعه ای گسترده و متنوع از موضوعاتی هستند 
که باید به آنها بپردازیم و تصمیم گرفتیم به شکلی 
کامالً هماهنگ از جمله با دیگر اعضا، روی آنها کار 
کنیم تا ظرف چند هفته آینده به راهکارهای عملی 
برسیم. بنابراین، اینها مجموعه موضوعاتی هستند 
که باید مورد رسیدگی قرار گیرند تا ظرف مدت 
کوتاهی به راهکارهای عملی برسیم.« موگرینی 
ادامه داد: »روشن است که راهکارهای عملی ای 
که داریم روی آنها کار می کنیم، بسته به موضوعات 
مختلفی که در موردشان صحبت می کنیم، ماهیت 
متفاوتی دارند. اطمینان دارم که در روزهای آینده 
شما اطالعاتی درباره ابعاد فنی کار دریافت خواهید 
کرد اما ما حاال فهرست روشنی از موضوعاتی را که 

باید رسیدگی شوند، در اختیار داریم.«
   موگرینی: تضمین بده نیستیم

وی درباره »تضمینی « که اروپا می تواند ارائه دهد، 
گفت: »این مسئله ای است که می خواهم خیلی 
روشن به آن بپردازم...  ما داریم در فضایی بسیار 
دشوار کار می کنیم. این چیزی است که مردم اروپا 
می دانند، مردم ایران می دانند، رهبران ]کشورها[ 
می دانند. بعد از اینکه هفته گذشته همین موقع، 
در پایان هفت��ه، از بیانیه رئیس جمه��ور ترامپ 
مطلع شدیم، فضای دشواری شکل گرفته است.«  
در حالی که محمدجواد ظریف خواس��تار »ارائه 

تضمین به ایران« برای بهره مندی از منافع برجام 
شده، موگرینی به ظریف گفت که چنین تضمینی 
نمی تواند بدهد: »من نم��ی توانم درباره تضمین 
حقوقی یا اقتصادی صحبت کنم ولی می توانم از 
جانب طرف اروپایی درباره عزم و جدی بودن و کار 
فوری س��خن بگویم.« موگرینی افزود: »ما تعهد 
خود به اجرای مداوم، کامل و مؤثر توافق هسته ای 
با ایران را یادآور شدیم. ]این توافق[ به عنوان یک 
عنصر کلیدی در معماری منع اش��اعه جهانی و 
یک دستاورد چش��مگیر دیپلماتیک با اتفاق آرا 
توسط قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت سازمان 
ملل تأیید شده است.« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا ادامه داد: »ما بر تعهد مشترک مان 
بر اطمینان از اینکه این ]هدف[ همچنان محقق 
باشد تأکید کردیم و از همین رو توافق کردیم که 
گفت وگوهایمان را در تمام سطوح تعمیق کنیم. 
همین امروز هم کارشناسان ما ساعت های زیادی 
را با هم کار کردند.« موگرینی افزود: »هفته آینده 
نشست کمیسیون مشترک در س��طح معاونین 
وزرای خارجه یا مدیران سیاسی که سطح معمول 
نشست های کمیسیون مش��ترک است، در وین 
برگزار می شود. روشن است که در روزهای آینده 
در پی گفت وگوهای خوبی که امروز داشتیم، روی 
این خطوط کار خواهیم ک��رد.  موگرینی با بیان 
اینکه در نشست روز چهارش��نبه، شورای اروپا و 
سران اتحادیه اروپا را در جریان نتایج نشست قرار 
می دهد، گفت توافق شد که هم سه کشور اروپایی 
حاضر در نشست و هم دیگر اعضای اتحادیه اروپا، 
عالوه بر سطح اتحادیه، تدابیر قانونی الزم در داخل 
کشورهای ش��ان را هم برای اجرایی کردن ساز و 
کارهای مد نظر برای »حمایت از فعاالن اقتصادی 
اروپایی« در دس��تور کار قرار دهن��د.  او گفت در 
نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم که تا 10 

روز دیگر برگزار می ش��ود، موض��وع ادامه اجرای 
برجام در دستور کار خواهد بود و تمام 28 کشور 
برای اجرایی کردن خطوط مورد توافق در نشست 

بروکسل، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.  
  خودمان را گول نزنیم

جین کالور جانکر، رئیس کمیسیون اروپا نیز در 
اظهارنظری شبیه به موگرینی هرچند بر لزوم زنده 
نگه  داشتن برجام تأکید کرده ولی گفته که اروپا 
نباید خودش را فریب بدهد. جانکر گفته که من 
خواستار این هستم که بر سر موضع مشترک مان 
درباره روابط مان با امری��کا و همچنین روابط مان 
با ایران توافق داشته باشیم.  او تأکید کرده است: 
»ابزارهای ما وجود دارد و از آنها استفاده خواهیم 
کرد ولی خودمان را گول نزنیم )چون که( ابزارهای 
ما محدود است.«  شرکت توتال در اولین واکنش به 
خروج امریکا از برجام در موضع گیری که می تواند 
 برآیندی از موضع گیری اروپا باش��د گفته که در 
صورت عدم معافیت، نمی توانی��م پارس جنوبی 
را ادامه دهیم شرکت فرانسوی توتال اعالم کرده 
است که با توجه به خروج امریکا از توافق هسته ای 
ایران، ناگزیر به توقف فعالیت هایش در ایران است. 
توتال می گوید با بازگشت تحریم های امریکا علیه 
ایران، این ش��رکت نمی تواند فعالی��ت در فاز 11 
پارس جنوبی را ادامه دهد، مگر آنکه امریکا برای 

این شرکت معافیت از تحریم   ها قائل شود.«
   برجام با مسئله موشکی ارتباط ندارد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به 
این سؤال که اگر بتوان برجام را حفظ کرد، آیا اروپا 
می تواند بعداً درباره سایر موضوعات از جمله برنامه 
موشکی و منطقه ای هم با ایران گفت وگو کند یا نه، 
گفت: »یک چیز که برای همه ما اروپایی    ها روشن 
است، این است که با بودن برجام ما برای رسیدگی 
به هر موضوع دیگری که باید به آن بپردازیم، چه 
مسئله موشکی و چه مس��ئله منطقه ای، شانس 
بهتری داریم.« موگرین��ی افزود: »ما این واقعیت 
را به صراح��ت گفته ایم که هی��چ ارتباطی میان 
این دو وجود ندارد. توافق هس��ته ای به این دلیل 
به دس��ت آمد و اکنون هم کارآمد است که صرفاً 
مرتبط با مسئله هسته ای بود. این تصمیمی بود 
که 15، 16 سال پیش اتخاذ شد و ما به تعهداتی که 
کرده ایم پایبند هستیم. این بدان معنی نیست که 
از موضوعاتی که باید در شکلی متفاوت درباره آنها 
با ایران صحبت کنیم، صرف نظر کنیم. ما همواره 
به صراحت گفته ایم که اگر توافق هسته ای حفظ 
شود، شانس بیش��تری برای گشودن مسیرهای 

گفت وگو با ایران وجود خواهد داشت.«
   مرکل می ماند و زیمنس می رود!

آنگال مرکل صدراعظم آلمان روز چهار   ش��نبه با 
حضور در پارلمان این کش��ور در سخنانی گفت: 
بهتری��ن راه برای رس��یدگی به نگران��ی  جهان 
درباره نقش ایران در منطقه و برنامه موشک های 
بالستیکی این کشور، ماندن در چارچوب توافق 
هسته ای با ایران، حتی پس از خروج امریکا از آن 
است.  مرکل همچنین گفت: سؤال این است که 
اگر شما از یک توافق خارج شوید بهتر می توانید 
مذاکره کنید یا زمانی که در توافق هس��تید...  ما 
می گوییم که ش��ما اگر در تواف��ق بمانید، بهتر 
می توانید مذاکره کنید.  در همین حال مدیرعامل 
ش��رکت زیمنس در توئیتی پیش دستانه اعالم 
کرده اس��ت: »نمی توانیم هیچ سفارش جدیدی 
از ایران بگیریم. باید واقعیت سیاسی را بپذیریم. 
من نگران نیستم، حجم فعالیت ما در ایران خیلی 
محدود اس��ت. باید بین مناف��ع و ارزش هایمان 

تعادل برقرار کنیم.« 

در ش�رایطی  که برخی اف�راد در داخ�ل ایران با 
اس�تناد به آمادگی کره ش�مالی برای مذاکره با 
امریکا سعی داشتند نشان دهند که هیچ راهی 
جز مذاکره با امریکا وجود ندارد، روز سه    ش�نبه 
کره شمالی با انتقاد از رویکردهای دولت امریکا 
مبنی بر توسل جستن به مدل لیبی برای نابودی 
یکجانبه تمام تس�لیحات اتم�ی پیونگ یانگ، 
ضمن تهدید به لغو دیدار برنامه ریزی  ش�ده بین 
دونالد ترامپ و کی�م جونگ اون اع�الم کرد که 
عقب نشینی یکجانبه را نمی پذیرد و اگر ترامپ 
راه اس�الف خود را ادام�ه ده�د، رئیس جمهور 
شکس�ت خورده باق�ی می ماند. کره ش�مالی با 
این اقدام نش�ان داد که حاضر نیست در مسیر 
یکسویه ای که از سوی امریکایی    ها تعیین شده 
و حاصل آن بازی برد- باخت است، قدم بگذارد. 
به گزارش »ج��وان« درحالی ک��ه تنها چند هفته 
تا دی��دار برنامه ریزی ش��ده بین دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا و کی��م جونگ اون، رهبر کره 
شمالی باقی مانده اس��ت، پیونگ یانگ در واکنش 
به اقدام��ات خصمانه امریکا تهدید ک��رده که این 
دیدار را لغو می کند. به گزارش اس��پوتنیک، کیم 
کی گوان، معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی 
سه    شنبه ش��ب گفت که اگر قرار اس��ت مالقات و 
توافقات صورت گرفته میان امریکا و کره ش��مالی 
کاماًل یک طرفه و مبتنی بر فش��ار بر کره ش��مالی 
برای از بین بردن تأسیسات و تسلیحات اتمی باشد، 
کشورش هیچ عالقه ای به ادامه این مذاکرات با امریکا 
ندارد. وی همچنین به انتقاد ش��دید از گفته های 
اخیر مقامات امریکایی مبنی بر لزوم از میان بردن 
نه تنها تس��لیحات اتمی، بلکه تمامی س��الح های 
بیولوژیک و شیمیایی کره شمالی، پرداخته است. 
گوان تأکید کرد:»تنها در صورتی پاس��خی درخور 
و مناسب به دولت ترامپ خواهیم داد که این دولت 
با نیت صادقانه برای بهبود روابط در دیدار دوجانبه 
میان مقامات دو کشور حضور یابد«. وی افزود:»اما 

بیش از این به مذاکراتی که هدف از آن راندن ما به 
گوشه رینگ و درخواست های مداوم یک طرفه برای 
از بین بردن تسلیحات اتمی باشد، عالقه ای نداریم. 
این امر ما را مجبور به تجدیدنظر در موضوع دیدار 
برنامه ریزی ش��ده میان مقامات امریکایی و کره ای 
خواهد کرد«. به گفته وی، »ترام��پ اگر دنباله رو 
اسالف خود باش��د، رئیس جمهور شکست خورده 
تلقی خواهد ش��د«. دیدار برنامه ریزی شده رهبر 
کره ش��مالی با ترامپ برای 12 ژوئن در س��نگاپور 
تنظیم شده اس��ت. این اقدام کره شمالی یک روز 
پس از آن انجام شد که جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید در سخنانی گفته بود که کره شمالی 
تأسیسات اتمی خود را به داخل امریکا منتقل کند و 
الگوی لیبی را در پیش بگیرد. مقامات امریکایی، خلع 
سالح کامل اتمی کره شمالی را پیش شرط مذاکرات 
آتی اعالم کرده اند، اما پیونگ یانگ گفته است که 
هیچ پیش ش��رطی را برای ازس��رگیری مذاکرات 
نمی پذیرد و در شرایط برابر حاضر به مذاکره است. 

کره ش��مالی همچنین در اعتراض ب��ه برگزاری 
رزمایش امری��کا و کره جنوب��ی مذاکرات هیئت 
بلندپایه سیاسی با کره جنوبی را که قرار بود روز 
چهار   شنبه در سطح وزیران برگزار شود لغو کرد. 
کره شمالی تأکید کرد:»این رزمایش که در سراسر 
کره جنوبی برگزار می ش��ود، ما را هدف قرار داده 
است، این یک چالش جدی برای تحقق اعالمیه 
پانمونجوم و یک تحریک نظامی عمدی در برابر 
پیشرفت سیاسی مثبت در شبه جزیره کره است«. 
به گزارش رویت��رز، وزارت امور خارجه امریکا در 
واکنش ب��ه این تهدید اعالم کرد ک��ه اطالعی از 
تهدید به لغو دیدار کره ش��مالی و امریکا ندارد و 
طبق برنامه این دیدار در دستور کار قرار دارد. سارا 
سندرز، سخنگوی کاخ س��فید نیز بیان کرده که 
امریکا این تهدید را ارزیابی کرده و با متحدان خود 

از نزدیک همکاری و مشارکت خواهد داشت. 
به نظر می رسد، سخنان جان بولتون و دیگر مقامات 
امریکای��ی مبنی بر لزوم کاربرد م��دل لیبی برای 

کره شمالی که مبتنی بر خلع سالح تمام و کامل در 
قبال برداشته شدن تحریم    ها بوده، به تهدید جدی 
برای مذاکرات هس��ته ای کره شمالی تبدیل شده 
است. تهدید کره شمالی برای لغو دیدار با ترامپ 
در حالی اس��ت که ترامپ هفته گذشته از توافق 
هس��ته ای با ایران خارج شد و مسئله بی اعتمادی 
به امریکایی ها، سبب ش��ده مقامات پیونگ یانگ 
از موضع قدرت و در ش��رایطی برابر با امریکایی    ها 
وارد مذاکرات ش��وند. در حالی که کره ش��مالی با 
انعطاف در مواضع خود درصدد است زمینه تفاهم 
و همکاری را با کره جنوبی فراه��م کند، امریکا با 
اختالل در این روند می کوشد همچنان وضعیت 
امنیتی شبه جزیره کره را در شرایط بحران نگه دارد 
تا برنامه های خود را به کره ش��مالی تحمیل کند. 
تجربه یک دهه اخیر نشان داده که فشارهای امریکا 
به کره شمالی نتیجه ای جز تشدید تنش   ها به همراه 
ندارد و تنها راه حل بحران شبه جزیره کره، گفت وگو 
و مفاهمه اس��ت.  ترامپ اخیراً در سخنانی گفته 
است که مثل دولت باراک اوباما که با ایران به توافق 
رسید، با کره ش��مالی مذاکره نخواهد کرد، یعنی 
ترامپ می خواهد مذاکراتی انجام دهد که نتیجه 
آن برد- باخت باشد. این اظهارات ترامپ درحالی 
است که کره شمالی زمانی حاضر به مذاکره با امریکا 
شد که آخرین سالح هسته ای خود را آزمایش کرد 
که شدت انفجار آن نس��بت به آزمایش های قبلی 
10 برابر بود. این کش��ور همچنین اعالم کرد که 
به موشک قاره پیما دست یافته است که می تواند 
سراسر خاک امریکا را هدف قرار دهد. بنابراین، کره 
شمالی در مذاکره با امریکا دست بسته نخواهد بود و 
کارت   هایی برای رو کردن دارد. تحلیلگران معتقدند 
که تهدید کره شمالی برای لغو این نشست احتماالً 
تالش برای تقویت اهرمش در مقابل واش��نگتن 
است، درحالی که واش��نگتن خواهان اقدام فوری 
و غیرقابل بازگشت کره ش��مالی در متوقف کردن 

برنامه سالح های هسته ای اش شده است. 
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شوک پیونگ یانگ به مذاکره
مذاکره یکجانبه با امریکا را لغو می کنیم

  گزارش  2

اروپا تضمين نداد
موگریني:  بگذارید شفاف بگویم، بعد از خروج پرزیدنت ترامپ کار بسیار سخت شده است

درس زودهنگام کره شمالی از برجام
چین از کره ش��مالی می  خواهد مانع برنامه ای نش��ود که قرار است در 
12ژوئن و در سنگاپور اجرا شود. این برنامه مربوط به دیدار کیم جونگ 
اون، رهبر کره ش��مالی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، می شود 
که به عن��وان دیداری تاریخی توصیف می ش��ود و به گمان بس��یاری 
می تواند سرآغاز روندی برای برطرف ش��دن تنش در شبه جزیره کره 
باشد اما به نظر می رسد که هشدار کره شمالی احتمال انجام نشدن آن 
را پیش کشیده و توصیه پکن به همین بابت است. هشدار کره شمالی از 
سوی کیم کیه گوآن، معاون اول وزیر خارجه کره شمالی، بیان شد که 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »اگر امریکا بر نابودی تسلیحات هسته ای 
پیونگ یانگ اصرار داش��ته باش��د، کش��ورش دیدار برنامه ریزی شده 

12ژوئن میان رهبران کره شمالی و امریکا را لغو می کند.«
کره شمالی دیدار مقامات عالی رتبه دو کره در روز چهار   شنبه 16 می  را 
به صورت ناگهانی قطع کرده است. قرار بود این دیدار بر محور موضوع 
نظامی باشد اما کره شمالی می گوید که در پاس��خ به مانور نظامی دو 
هفته ای امریکا و کره ش��مالی این دیدار را لغو کرده است. معلوم است 
که اقدام کره شمالی برای لغو دیدار با همسایه جنوبی تنها به دلیل این 
مانور نیست، چرا که چانگ ایو یونگ در سفر ماه قبل خود به کره شمالی 
برنامه برگزاری این مان��ور را به اطالع کیم جونگ اون رس��انده بود و 
رهبر کره شمالی در آن موقع نه تنها مخالفتی با آن نداشت بلکه به ایو 
یونگ گفته بود که درک می کند باید رزمایش مشترک میان امریکا و 
کره جنوبی ادامه پی��دا کند. بنابر این، لغو دیدار روز چهار   ش��نبه فقط 
اعتراض پیونگ یانگ به این مانور نیست بلکه مستقیم به دیدار جونگ 
اون با ترامپ در ماه آینده ارتباط دارد تا واشنگتن دریابد همه چیز تمام 
نشده و کره شمالی آماده است آن دیدار را لغو کند همچنان که دیدار 
روز چهار   شنبه را لغو کرده است. در این میان، چین به نحوی وارد میدان 
شده که گویا نگران لغو آن دیدار است و به پیونگ یانگ توصیه می کند 
تا این کار را نکند و از برنامه 12 ژوئن پا پس نکش��د اما صرف بیان این 
توصیه پیامی به واشنگتن می فرستد بر این محور که تهدید پیونگ یانگ 
را جدی بگیرد و فکر نکند کره شمالی فقط برای امتیازگیری است که از 

لغو دیدار رهبرش با ترامپ می گوید. 
واقع امر این است که تهدید کره ش��مالی برای لغو دیدار جونگ اون با 
ترامپ چندان ناگهانی و غیرقاب��ل پیش بینی نبود و از قبل هم انتظار 
می رفت که پیونگ یانگ به نحوی در مقابل نحوه عملکرد امریکا در این 
چند هفته موضع جدی بگیرد. لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه 
امریکایی، 29 مارس و بعد از دیدار با ترامپ از »لحظات تاریخی« در 
ارتباط با دو پرونده برجام و کره شمالی گفت که در روز هشتم می  اولین 
پیش بینی او با خروج ترامپ از برجام محقق شد و همه انتظار داشتند 
ببینند دومین پیش بینی او در 12 ژوئن چگونه خواهد ش��د. روشن 
است که ترامپ با خروج از برجام چندان از دیدارش با جونگ اون نگران 
نیس��ت و حتی آن را پیامی به رهبر کره ش��مالی بابت سرسختی اش 
در موضوع پرونده هس��ته ای می داند، چنان که جان بولتون، مشاور 
امنیت ملی امریکا، بعد از این خروج ترامپ از برجام گفت که این کار 
هشداری برای کره شمالی است مبنی بر اینکه »امریکا توافق ناقص را 
نمی پذیرد. « باید به این حرف بولتون سخنان دیگر او را اضافه کرد که 
مدل لیبی را برای مذاکرات با کره شمالی مطرح کرده بود تا بر مبنای 
این الگو، کره شمالی هم مثل لیبی باید اول خلع سالح هسته ای بدون 
برگشت را انجام دهد تا بعد در مورد سایر موضوعات مذاکره شود. حاال 
کره ش��مالی دو موضوع برجام و مذاکره با امریکا و شخص ترامپ را با 
هم می س��نجد و می بیند خروج ترامپ از برجام به معنای افتادن کار 
در دست کسانی مثل بولتون است و مهار ترامپ در دست آنها است و 
این دست افراد در کاخ سفید برای کره شمالی خواب لیبی و سرنوشت 
این کشور را می بینند. کره شمالی برای بر هم زدن این خواب است که 
برنامه دیدار با طرف جنوبی را در روز چهار   شنبه را لغو کرده و در مورد 
12 ژوئن هم شرط و شروطی می گذارد اما واقعیت این است که امریکا 
با خروج از برجام نشان داده در مورد پرونده کره شمالی هم چه قصدی 
دارد و وقتی که گراهام از لحظات تاریخی می گوید، این چیزی نیست 
جز افتادن کره شمالی در مسیری که امریکا برای تغییر نظام این کشور 

در نظر گرفته است. 
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   آماده باش دائمی کشتی های جنگی روسیه در مدیترانه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از آماده باش دائمی کشتی های 
جنگی این کشور مجهز به موشک های »کالیبر« در مدیترانه به دلیل 
تهدید علیه سوریه و ساخت انبوه س��امانه دفاع موشکی »اس-500 « 
خبر داد. به نوش��ته خبرگ��زاری رویترز، پوتین در جریان نشس��ت با 
فرماند هان ارشد این کش��ور در مقر فرماندهی روس��یه واقع در شهر 
سوچی، گفت که استقرار این کش��ور در منطقه به خاطر تداوم حضور 
تروریست    ها در سوریه است. پوتین روز سه    شنبه نیز با تأکید بر تقویت 
پدافند هوایی این کش��ور، خواهان تولید انبوه سامانه قدرتمند »اس-
500 « شد. به نوش��ته خبرگزاری »تاس « پوتین در جریان نشست با 
مدیران شرکت های صنایع دفاعی روسیه گفت:»یکی از وظایف مهم 
توسعه ابزارهای دفاعی است. توس��عه و تقویت فناوری الزم در زمینه 
دفاع هوایی، ادامه نوین سازی سامانه های » پنتسر « و آماده شدن برای 
تولید انبوه جدید   ترین س��امانه اس -500 که قادر به حمله به اهداف 

بسیار دور باشند، ضروری است.«
-------------------------------------------------------------

   انگلیس اولین جنگنده های F-35خود را دریافت می کند
وزیر دفاع انگلیس اعالم کرد قرار است ماه آینده میالدی اولین بخش 
از جنگنده های رادار گریز فوق پیشرفته F-35 که این کشور سفارش 
ساختش را به ش��رکت الکهید مارتین امریکا داده، وارد انگلیس شود. 
به گزارش خبرگزاری پرس اسوسیشن، گاوین ویلیامسون، وزیر دفاع 
انگلیس این موضوع را در هفتاد و پنجمین س��الگرد یورش هوایی که 
توسط اسکادران 61۷ نیروی هوایی انگلیس در 16 و 1۷ مه 19۴3 علیه 
مناطق مهمی از آلمان نازی انجام شد،  مطرح کرد. این درحالی است که 
بیش از ۷ دهه بعد از این حادثه اسکادران هنوز سرجایش است اما این بار 

قرار است پذیرای جنگنده های مافوق صوتF-35 باشند. 
-------------------------------------------------------------

   چین: استقالل تایوان محال است
چین اعالم کرد محال است این کشور به استقالل طلبان تایوان اجازه 
دهد این جزیره را از سرزمین مادری )چین( جدا کنند.  آن فانگشان' 
سخنگوی اداره امور تایوان در دولت چین با اشاره به تالش های تایوان 
برای مسلح ش��دن با س��الح های امریکایی این موضوع را عنوان کرد. 
به گ��زارش رویترز، وی تأکید ک��رد که چین هرگز و در هیچ ش��کلی 
به اس��تقالل طلبان تایوان اجازه نخواهد داد تا ای��ن جزیره را از چین 
جدا س��ازند. وی گفت:»ما رزمایش بزرگی در منطق��ه برگزار کردیم 
که پیامی شفاف برای انش��عاب طلبان تایوانی دارد و آنها باید هشدار 
چی��ن را به خوبی درک کنند«. چی��ن در اقدامی کم س��ابقه در تنگه 
تایوان بمب افکن ها، جنگنده   ها و هواپیماهای شناسایی خود را به پرواز 
دراورده و مانور نظامی برگزار کرده است. رزمایش این جنگنده و بمب 
افکن   ها از روز جمعه شروع شده است و یکی از هدف های آن باال بردن 
توان رزمی این کشور است. چین می گوید که جنگنده   ها و هواپیماهای 
نظامی این کشور در اطراف تایوان و در حریم هوایی پیرامون این جزیره 
رزمایش هوایی برگزار کرده اس��ت. چین در یک سال گذشته حضور 
خود در تنگه تایوان را افزایش داده و بار   ها ناو هواپیمابرش را با ناوهای 
جنگی دیگر به آب های این منطقه فرستاده و رزمایش برگزار کرده و به 

استقالل طلبان تایوانی هشدار داده است. 

انتقاد صدر از مداخله امریکا در امور عراق
مقتدی صدر می گوید به دنبال تشکیل دولت تکنوکرات است که 
باب روزی را به روی ملت باز کند. وی در همین حال مداخله نماینده 

امریکا در امور عراق را »قبیح « خواند. 
مقتدی صدر،  رهبر جریان صدر در حالی که ائتالف مورد حمایتش یعنی 
» سائرون « پیشتاز انتخابات پارلمانی است و تمام معادالت سیاسی در این 
کشور را به هم زده و ائتالف های آینده را در هاله ای از ابهام قرار داده در 
توئیتی گفت: عراق در برابر تشکیل دولت تکنوکرات قرار دارد. صدر اظهار 
داشت: هرگز به دنبال خوب جلوه دادن اوضاع نخواهیم بود. ما به دنبال 
تشکیل دولت تکنوکرات هستیم که باب رزق و روزی را به روی ملت باز 
کند، نه اینکه زمینه ای برای سرقت احزاب باشد. وی افزود: سازمان های 
اقتصادی هرگز در این دول��ت جایی ندارند. گفته می ش��ود منظور از 
سازمان های اقتصادی گروه های س��ری هستند که برخی احزاب برای 
مذاکره به منظور دستیابی به پست های مهم در ادارات دولتی و نهادهای 
آن تشکیل می دهند؛  امری که در فضای سیاسی عراق شایع است. بعد 
از اعالم نتایج اولیه انتخابات در عراق ائتالف سائرون گوی سبقت را از 
دیگر رقبایش ربوده و پیشتاز است اما فاصله زیادی با دیگر لیست های 
انتخاباتی ندارد . از سوی دیگر، مقتدی صدر، در پاسخ به سؤالی پیرامون 
موضع وی درخصوص حضور فرس��تاده امریکا در داخل عراق پیش از 
اعالم نتایج انتخابات این کشور برای تعیین روند سیاسی در مرحله آتی 
عراق، عنوان داشت: حضور وی در عراق امری عجیب نیست. صدر گفت: 
مسئله قبیح این است که او در امور عراق مداخله می کند. اگر این مسئله 

ادامه داشته باشد، حضور او در عراق امری قبیح می شود.

 امریکا پانزدهمين پایگاه نظامی خود را 
در سوریه احداث کرد 

ائتالف موس�وم به ضد داعش که تحت رهبری امریکا ق�رار دارد در 
صحرای »الشعفه « واقع در شرق استان دیرالزور سوریه یک پایگاه 
نظامی جدید ایجاد کرد. این پانزدهمین پایگاه امریکا در سوریه است. 
به گزارش فارس، وبگاه خبری معارض »الغد « اعالم کرد که این پایگاه 
در صحرای »الشعفه « قرار دارد و کار س��اخت آن نیز به پایان رسیده 
است. این وبگاه مدعی شد که امریکا قصد دارد از این پایگاه برای تسهیل 
عملیات امدادرسانی لجستیکی اس��تفاده کند. فعاالن معارض در این 
زمینه خبر دادند که چهار بالگرد وابس��ته به ائتالف امریکا تجهیزات 
سنگین و مهمات زیادی در نزدیکی صحرای اطراف شهر »هجین « در 
شرق دیرالزور تخلیه کرده است. جنگنده های ائتالف امریکا همچنین 
روستای »الباغوز « واقع در منطقه »البوکمال « و شهر »هجین « در شرق 
دیرالزور را هدف حمالت خود قرار دادند. صهیب الجابر خبرنگار »فرات 
بوست« نیز اعالم کرد که هدف از ایجاد این پایگاه امدادرسانی به گروه 
موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه « است که بیشتر عناصر آن ُکرد 
هستند و تحت حمایت امریکا قرار دارند. مرکز موسوم به »مرکز دیرالزور 
االعالمی« )مرکز اطالع رسانی دیرالزور( وابسته به نیروهای دموکراتیک 
ادعا کرد که عملیات »طوفان الجزیره« در مراحل اخیر خود قرار دارد و 

این نیرو   ها توانسته اند وارد روستای باغوز شوند.

 ارتش یمن: با موشك امارات 
و سایر متجاوزین را می زنيم

سخنگوی ارتش یمن هشدار داده که گزینه های نظامی بی شمار دارد و 
از جمله آنها هدف قرار دادن کشور   هایی نظیر امارات و کشورهای عرب 
دیگر حوزه خلیج فارس است که در تجاوزگری به یمن شرکت دارند. 
به گزارش تس��نیم به نقل از ش��بکه تلویزیونی الجزیره، ش��رف لقمان 
سخنگوی ارتش یمن اعالم کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن حمله به کشورهای متجاوز به یمن از جمله امارات را در دستور کار 
خود قرار خواهند داد.   شرف لقمان با اشاره به ائتالف متجاوز به یمن به 
سرکردگی عربستان گفته که مرحله آینده شاهد اتفاق های غیرمنتظره 
جدیدی در جبهه های نبرد خواهد بود؛ به ویژه در زمینه برد موشک های 
بالس��تیک در کنار پهپاد   هایی که مأموریت آنها از عملیات شناسایی تا 
بمباران اهداف نظامی را در بر خواهد گرفت.   این هش��دار در شرایطی 
است که فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، از پیشرفت در مذاکرات 
مربوط به برقراری صلح در این کشور خبر داده است. مارتین گریفیتس 
اعالم کرد پیشرفت   هایی برای دستیابی به چارچوب مذاکرات صلح بین 
یمنی   ها به دست آمده است. گریفیتس با صدور بیانیه ای تأکید کرد به 
از سرگیری مذاکرات صلح بین دو طرف در یمن پس از ارائه برنامه کاری 

خود در شورای امنیت در نیمه نخست ماه آینده امیدوار است.

 رویکرد دوگانه اردوغان 
در مقابل رژیم صهيونيستی

در حالی که رج�ب طیب اردوغ�ان مواضع تندی علی�ه اقدامات 
اسرائیلی    ها اتخاذ کرده و سفیر و کنسول این رژیم را برای »مدتی « از 
ترکیه اخراج کرده اما حزب اردوغان مانع تصویب طرح پیشنهادی 
حزب جمهوریخواه خلق برای قطع روابط با رژیم صهیونیستی شد. 
دولت ترکیه در اعتراض به تحوالت اخیر فلسطین اشغالی، سفیر، سرکنسول 
و کنسول رژیم صهیونیستی را »عنصر نامطلوب « دانست و از آنها خواست 
برای مدتی این کشور را ترک کنند. اردوغان روز سه     شنبه بعد از برگزاری 
مراسم افتتاح نمادین سفارتخانه امریکا در قدس گفت: »اسرائیل دولتی 
تروریست است که مرتکب نسل کشی شده است. من این تراژدی انسانی 
را از هر طرفی که باشد چه اسرائیل یا امریکا محکوم می کنم.« در واکنش، 
وزیر ارتباطات رژیم صهیونیس��تی گفت: زمان آن رسیده که با ترکیه هم 
مانند دیگر تروریس��ت     ها برخورد ش��ود. »ایوب قرا« وزیر ارتباطات رژیم 
صهیونیستی گفت: اخراج سفیر و کنسول اس��رائیل از ترکیه، دورویی و 
ریاکارانه است. همچنین وزارت خارجه رژیم صهیونیستی روز چهار    شنبه 
سفیر ترکیه در فلسطین اش��غالی را برای اعتراض درباره نحوه برخورد با 
نمایندگان دیپلماتیک خود، احضار کرد.  ترکیه و رژیم صهیونیستی که از 
سال 2010 و درپی حمله نظامیان صهیونیست به کشتی »ماوی مرمره « 
حامل کمک های بشردوستانه به غزه و کشته شدن 10 تبعه ترکیه ای، روابط 
دیپلماتیک را قطع کرده بودند، تابستان سال 95 بعد از چند ماه مذاکرات 
فشرده، توافقنامه ای را برای ازسرگیری مناسبات سیاسی امضا کردند. به رغم 
مواضع و اقدامات اخیر ترکیه به نظر می رسد آنکارا عالقه ای به قطع کامل 

روابط به ویژه در حوزه اقتصاد و تجاری با رژیم صهیونیستی ندارد. 
نمایندگان حزب عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور ترکیه مانع 
تصویب طرح پیش��نهادی حزب جمهوریخواه خلق برای قطع روابط با 
رژیم صهیونیستی شدند. حزب »جمهوریخواه خلق « ترکیه به رهبری 
»کمال قلیچدار اوغلو« )اپوزیسیون حزب حاکم( روز سه شنبه الیحه ای 
را با حمایت بیش از 100 نماینده خود برای قط��ع تمام روابط با رژیم 
صهیونیستی، به هیئت رئیس��ه پارلمان ترکیه ارائه کرد. این طرح که 
خواستار قطع روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی با رژیم صهیونیستی 
و لغو تمام توافقات انجام ش��ده در این زمینه، از جمله معاهده »ماوی 
مرمره « بود، ش��امگاه سه     شنبه در جلس��ه ویژه پارلمان حول تحوالت 
غزه، به رأی گذاشته شد. نمایندگان حزب »عدالت و توسعه « به رهبری 
»رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه، که اکثریت کرس��ی های 
پارلمان را نیز در اختیار دارند، با رأی مخالف خود مانع تصویب این طرح 

و خواستار ادامه روابط با رژیم صهیونیستی شدند.


