
هن�وز چن�د روز از پای�ان س�فر کم س�ابقه 
ش�ی جین پینگ، رئیس جمه�ور چی�ن ب�ه 
پیونگ یان�گ نگذش�ته، ترامپ هوس س�فر 
به س�ئول کرده اس�ت؛ س�فری که مهم  ترین 
دس�تور کار آن آغ�از مج�دد مذاک�رات ب�ه 
بن بست خورده با کره شمالی است. دیپلماسی 
نامه ن�گاری بی�ن ترام�پ و کیم جون�گ اون 
مجدداً فعال شده و مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا گفته ک�ه منتظر یک نش�انه تمایل از 
کره ش�مالی ب�رای آغ�از مذاکرات هس�تیم. 
ترامپ می خواهد برای رقابت های انتخابات نوامبر 
2020 هر طور ش��ده یک توافق دست و پا کند. او 
این تالش را سال قبل از پیونگ یانگ شروع کرد؛ 
کوشش��ی که منجر به یک توافق یک صفحه ای با 
کره شمالی در خرداد ماه 1397 شد. اما این توافق 
با اصرار امریکا بر خلع س��الح اتمی کره ش��مالی 
بی نتیجه ماند. همزمان، ترامپ سعی کرد با خروج 
از توافق هسته ای با ایران و تشدید فشارها، ایران 
را برای امضای یک توافق جدید غیر از برجام پای 
میز مذاکره بیاورد که آخری��ن تحول این تالش، 
درخواست از شینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن برای 
س��فر به تهران با هدف میانجیگری ب��ود، اما این 
تالش نیز به نتیجه نرسید. حاال به فاصله کوتاهی 
بعد از دیپلماسی نافرجام با تهران ، ترامپ یک بار 
دیگر دیپلماس��ی با پیونگ یانگ را کلید زده و به 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه نوشته است. 
زمان بن��دی نامه نگاری ترامپ به کی��م، حاکی از 
این است که سفر ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین به پیونگ یانگ و قص��د او برای اجرای آنچه 
» طرح عظیم « برای ایجاد ثبات دائمی در آسیای 
ش��رقی نامیده ش��ده، در آوردن مجدد ترامپ به 
پای میز مذاکره بی تأثیر نبوده اس��ت. آنگونه که 

»ساوت چاینا مورنینگ پست « دیروز نوشت، خود 
چین نیز نگران آن اس��ت که نزدیک شدن امریکا 
به کره شمالی به قیمت تغییر در پویایی های قدرت 
در منطقه شرق آسیا و از دست رفتن پیونگ یانگ 
تمام شود و به همین خاطر سفر رئیس جمهور چین 
به پیونگ یانگ در واقع »تالشی برای ایفای نقش 
کلیدی تر و حمایت از خارج ش��دن پیونگ یانگ 
از ان��زوای اقتصادی ب��ود.« چارلز آرمس��ترانگ، 
تاریخ نگار و کارش��ناس مس��ائل کره در دانشگاه 
کلمبیا معتقد است: »ممکن است چینی    ها نگران 
از دست دادن اهرم خودشان در قبال کره شمالی 
شده باشند و از این بترسند که کره شمالی و امریکا 

وارد یک اتحاد ضد چینی شوند.«  
به نظر می رس��د دولت امریکا نی��ز در وضعیتی 
مش��ابه چینی    ها اس��ت و از این نگران است که 

چین با کنار گذاشتن سیاست سنتی »حمایت 
از یک کره شمالی ضعیف وابسته به خود«، وارد 
گام های جدیدی در مناس��بات ب��ا پیونگ یانگ 
شود، مناسباتی که در سفر اخیر شی جین پینگ 
اعالم ش��د »فارغ از هرگونه شرایط بین المللی « 
همکاری ب��ا یکدیگر را تقوی��ت خواهند کرد. به 
همین دلیل اس��ت که ترامپ بالفاصل��ه بعد از 
سفر رئیس جمهور چین به پیونگ یانگ، دست 
به قلم شد و به کیم جونگ اون نامه نوشت. پیش 
از این، ترامپ نیز روز یازده��م ژوئن اعالم کرده 
بود که نامه ای »زیبا« و »بس��یار گرم « از سوی 

کیم جونگ اون دریافت کرده است. 
حمایت لفظی پکن از نامه نگاری

پس از آنکه منابع کره ای روز یک    شنبه گفتند که 
رهبر کره شمالی از شخص ترامپ نامه ای حاوی 

»مطالب مهمی« دریافت ک��رده و تصویر لحظه 
خواندن نامه ترامپ توس��ط کیم نیز منتشر شد، 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعالم 
کرد که رئیس جمهور امریکا هفت��ه آینده برای 
رایزنی با »مون جائه این« همتای کره جنوبی خود 
درباره راه های از سرگیری مذاکرات با کره شمالی، 
عازم »سئول « می شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا ابراز امیدواری ک��رده که نامه ترامپ راه را 
برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای با کره شمالی 
باز کند و البته ای��ن را هم گفته ک��ه در صورتی 
که کره ش��مالی نش��انه ای مبنی ب��ر تمایلش به 
گفت وگو درباره خلع سالح هسته ای رو کند، » در 
بازه کوتاهی « برای ازس��رگیری مذاکرات با این 
کشور آماده خواهد بود. دولت چین روز دو    شنبه 
ضمن استقبال از تبادل نامه بین سران امریکا و 
کره ش��مالی اعالم کرد، پکن همواره از گفت وگو 
و مذاکره برای حل تنش     ها در ش��به جزیره کره 

حمایت کرده است. 
با وجود این موضع گیری بیانی ، ناظران معتقدند 
که شروع مجدد دیپلماسی کره شمالی با ترامپ، 
چینی    ها را نگ��ران خواهد ک��رد، به خصوص که 
منابع خبری دی��روز گفتند ک��ه پیونگ یانگ و 
س��ئول در ادامه مذاکرات صلح دو کره، در حال 
گفت وگو بر س��ر بازگش��ایی یک مرکز صنعتی 
در مرز دو کش��ور هس��تند که برای کره شمالی 
درآمدی 120 میلیون دالری در س��ال داش��ت. 
فعالیت حدود ۵۵ هزار کارگر از کره ش��مالی در 
مجموعه صنعتی کائس��ونگ واق��ع در مرز بین 
دو کره، برای تولید کااله��ای متنوع برای بیش 
از 12۵ش��رکت کره جنوبی، نش��انه ای واضح از 
مصالحه دو کش��ور پس از اولی��ن اجالس صلح 

شبه جزیره کره در سال 2000 به شمار می رود. 
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رئیس جمهور امریکا دنبال یک عکس یادگاری مجدد با همتای کره ای 

دیپلماسیکرهایچین،ترامپرابهسئولمیکشاند

در ش�رایطی که    گزارش  یک
نماین�ده لن�دن 
براي منصرف کردن تهران از کاهش تعهدات 
برجامي به تهران آمده، س�یدعباس عراقچی 
گفته اس�ت: »کاهش تعهدات ایران در برجام 
یک تصمیم ملی و غیرقابل بازگش�ت است.« 
مقامات امریکایی باز هم تمای�ل خود را برای 
مذاکره بدون پیش شرط با ایران اعالم کردند. 
درحالی که کمتر از دو هفته به پایان ضرب االجل 
دوماهه ایران به اروپایی ها ب��رای متوازن کردن 
توافق هس��ته ای باقی مانده اس��ت، کشورهای 
اروپای��ی دیپلمات ه��ای خ��ود را روان��ه تهران 
کرده اند تا بتوانند ای��ران را از تصمیم خود برای 
کاه��ش تعه��دات برجامی اش منص��رف کنند. 
آندرو موریسون، معاون وزیر خارجه انگلیس در 
امور خاورمیانه روز یک   ش��نبه با سفر به تهران با 
سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه 
ای��ران دیدار و گفت وگ��و کرد. به گ��زارش ایرنا، 
موریسون در این دیدار بار دیگر بر پایبندی دولت 
خود به برجام تأکید کرد و گفت:»انگلیس مصمم 
اس��ت کانال مالی اینس��تکس را هرچه سریع تر 
عملیاتی کند«. وی خواهان ادامه پایبندی کامل 
ایران به برجام ش��د. عراقچی هم در این دیدار با 
یادآوری تعلل و کوتاهی کش��ورهای اروپایی در 
عمل به تعهدات خود در برجام گفت:»متأسفانه 
هیچ توازنی میان تکالیف و حق��وق ما در برجام 
وجود ن��دارد، بنابراین دلیلی ب��رای ادامه تعهد 
ایران به برجام باقی نمی مان��د«. عراقچی اظهار 
کرد:»ما متقاعد ش��ده ایم که عدم پایبندی اروپا 
به تعه��دات خود در برج��ام نه به دلی��ل ناتوانی 
بلکه به خاطر عدم اراده بوده اس��ت. اروپا حاضر 
نیست برای حفظ برجام اندک هزینه ای بپردازد. 
ش��رکت های اروپایی جرئت تخطی از دستورات 
خزانه داری امری��کا را ندارند و این به معنای عدم 
حاکمیت اروپا حتی در داخل مرزهای خود است«. 
عراقچی در واکنش به ادعای مقامات اروپایی برای 
عقب نشینی ایران از تصمیم کاهش تعهداتش در 
برجام گفت:»تصمیم به کاهش تعهدات ایران در 
برجام یک تصمیم ملی و غیرقابل بازگشت است 
و جمهوری اسالمی ایران تا تأمین خواسته های 
خود به این روند ادامه خواه��د داد«. عراقچی با 
انتقاد از مواضع یکسویه دولت انگلیس در مسائل 
منطقه ای از جمله در ایراد اتهامات بی اس��اس به 
ایران در موضوع حمله به تانکر   ها نیز گفت:»ظاهراً 
گرفت��اری دولت انگلی��س در مخمصه برگزیت، 
مانع از شناخت درست واقعیت های جهانی شده 
است. همراهی نپخته با اقدامات قلدرمآبانه امریکا 
حاصلی جز افزایش نفرت تاریخی ایرانیان نسبت 

به سیاست های انگلستان نخواهد داشت.«
اظهارات عراقچی درحالی است که دولت انگلیس 
در هفته های اخیر در همس��ویی با سیاست های 
ضد ایرانی امریکا، مدعی شده است که ایران در 
حمله اخیر به نفتکش   ها در دریای دست داشته 
است. حتی جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس پا 
را فراتر گذاشته و در سخنانی مدعی شده است که 

در صورت کاهش تعه��دات ایران در برجام، همه 
گزینه   ها علیه تهران روی میز خواهد بود. مقامات 
اروپایی   ها درحالی مدعی هس��تند که ایران باید 
به تعهداتش در برجام عمل کند که در سه سال 
گذش��ته از زمان اجرای برجام هیچ اقدام مؤثری 
برای مبادالت اقتصادی با ایران انجام نداده اند و با 
طرح   هایی مانند اینستکس که به گفته خودشان، 
اجرای آن در درازمدت امکان پذیر اس��ت، دنبال 
وقت کشی هستند تا از تعهدات خود شانه خالی 
کنند. مقامات ایرانی بار   ها گفته اند که برجام برای 
ایران هیچ دستاوردی نداشته است و از اروپایی   ها 
خواسته اند بدون واشنگتن، برجام را حفظ کنند. 
اما هایکو ماس، وزیر خارجه آلم��ان که اخیراً به 
ایران سفر کرده بود، تأکید کرد که اجرای تعهدات 

اروپا در برجام، بدون امریکا مقدور نیست. 
 هشدار به اروپا 

سفارت ایران در بروکسل، پایتخت بلژیک با انتقاد 
از عدم انجام تعهدات اروپا در برجام هش��دار داد 
که انجام تعهدات کامل ای��ران در برابر تعهدات 
خیلی کم اروپا توافق را به خطر انداخته اس��ت. 
حس��اب توئیتری س��فارت ایران در بروکس��ل 
نوش��ت:»اتحادیه اروپ��ا قویاً )به ایران( هش��دار 
می ده��د که تعهدات��ش در چارچ��وب برجام را 
انجام دهد، در حالی که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی 1۵ بار متعه��د بودن ای��ران را تأیید کرده 
است«. سفارت ایران در ادامه افزود:»این درحالی 
است که خود اتحادیه اروپا به تعهداتش از جمله 
عادی سازی شرایط تجارت با ایران پایبند نبوده 
است. این حرف منصفانه، منطقی و بی طرفانه ای 
اس��ت که بگوییم، تعه��دات کام��ل در برابر کم 

نمی تواند ی��ک توافق را پایدار نگ��ه دارد«. ایران 
60 روز ب��ه اتحادیه اروپا مهلت داده اس��ت تا در 
حوزه های بانکی و نفتی به تعهداتش عمل کند، در 
غیر این صورت تهران مرحله به مرحله تعهداتش 
را در برج��ام متوقف خواهد ک��رد؛ تصمیمی که 
اروپایی   ه��ا را بیش از پیش نگران کرده اس��ت و 
آنها تالش می کنند به هر نحوی شده، ایران را در 
چارچوب برجام نگه دارند اما مقامات کشورمان 
بار   ها تأکید کرده اند تا وقتی در توافق هس��ته ای 

می مانند که منافع ملت ایران تأمین شود. 
 التماس واشنگتن برای مذاکره 

به رغم مخالفت مقامات ای��ران با هرگونه مذاکره 
با دولت امریکا، مقامات واشنگتن همچنان برای 
گفت وگو با ایران التماس می کنند. برایان هوک، 
نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور ایران 
که به عمان سفر کرده است، در سخنانی گفت که 
»واشنگتن آمادگی دارد تحریم    ها علیه ایران را لغو 
کند، اما صرفاً پس از رس��یدن به توافق با ایران«. 
به گزارش رویترز، هوک گفت:»ایاالت متحده به 
دنبال رس��یدن به توافقی جامع با ایران است که 
مسئله برنامه  هسته ای، برنامه موشکی و اقدام های 
ایران در منطقه را در برگیرد«. مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا که برای گفت وگو با متحدان امریکا 
راهی خلیج فارس شده است، با بیان اینکه امریکا 
تحریم های تازه علیه تهران اعم��ال می کند، بر 
آمادگی واشنگتن برای گفت وگوی بدون شرط با 
تهران خبر داد. به گزارش بی بی سی، مایک پمپئو 
گفت:»اطمینان دارم زمانی که آنها آماده تعامل 
واقعی با ما باشند، ما برای چنین مذاکره ای آماده 
خواهیم بود«. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 

در هفته های اخیر درحال��ی از تمایل خود برای 
مذاکره با ایران سخن گفته اس��ت که همچنان 
به اعمال تحریم ه��ای جدید علیه ته��ران اقدام 

می کند. 
 مسکو: همراه ش�رکاي مان با تحریم هاي 

امریکا مقابله مي کنیم 
همزمان با افزایش تحریم های امریکا علیه ایران، 
مقامات روسیه گفته اند که با این اقدامات مقابله 
خواهند کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه روز دو   ش��نبه در واکنش به تصمیم کاخ 
سفید برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران 
گفت که واش��نگتن عامدانه به تنش    ها با تهران 
دامن می زند. به نوش��ته خبرگزاری اینترفکس، 
ریابکوف با بیان اینکه امریکا عمداً تنش    ها با ایران 
را افزای��ش می ده��د، گفت:»تحریم های جدید 
امریکا علیه ایران، غیرقانونی، مخّرب و خطرناک 
اس��ت«. وی ضمن انتق��اد از رویک��رد امریکا در 
قبال ایران و افزایش فشارهای اقتصادی تصریح 
کرد:»تحریم های جدید امریکا علیه ایران، تداوم 
مسیر افزایش تنش    ها است«. معاون وزیر خارجه 
روس��یه همچنین افزود:»امریکا ب��ه جای اینکه 
خواس��تار گفت وگو با ایران باش��د، تحریم های 
جدید بر آنها اعمال می کند. مس��کو و شرکایش 
با تحریم های امریکا علیه ایران مقابله می کنند«. 
روسیه به همراه چین که از امضا کنندگان توافق 
هسته ای ایران هستند، بدون توجه به فشارهای 
واش��نگتن، به مب��ادالت خ��ود با ته��ران ادامه 
می دهند. روس   ها بار   ها تأکید کرده اند که از تالش 
غربی   ها برای مذاکره مجدد درباره برجام حمایت 

نخواهند کرد. 

پیام های سفر کره ای رئیس جمهور چین
 برای ترامپ

چین و کره شمالی در 70 سال گذشته از نزدیک     ترین متحدان یکدیگر 
بوده اند. در جری��ان جنگ ک��ره ) 19۵3-19۵0 ( نیروه��ای نظامی و 
هواپیماهای جنگنده چین نقش مهمی در پیروزی های ارتش کره شمالی 
ایفا کردند. در چند دهه گذشته به ویژه پس از فروپاشی شوروی در سال 
1991 ، چین تبدیل به مهم  ترین و تأثیرگذار     ترین متحد پیونگ یانگ شده 
و شریک اصلی تجاری کره شمالی در زمینه صادرات و واردات محسوب 
می شود . چین به مثابه دروازه ای است که پیونگ یانگ روابط خود با جهان 
خارج را از طریق آن انجام می دهد. در عین حال کره شمالی در سیاست 
منطقه ای چین نقش اساس��ی را ایفا کرده و با توجه ب��ه حضور نظامی 
امریکا در ژاپن و کره جنوبی و نیز روابط نظامی نزدیک واشنگتن با دیگر 
کشورهای شرق آسیا، پکن به کره شمالی به مثابه کشور توازن بخش در 
منطقه نگریسته و طبیعتاً با توجه به نقش موازنه ساز آن ، خواهان بقای 
نظام کره شمالی است. با توجه به این مالحظات چندان عجیب نیست که 
شی جین پینگ،  رئیس جمهور چین در سفری بی سابقه به پیونگ یانگ 
رفته و با   کیم جونگ اون ، رهبر کره ش��مالی مذاکرات و توافقات مفصلی 

صورت دهد. 
شی جین پینگ روز پنج  شنبه 30 خرداد به کره شمالی رفت. وی اولین 
رئیس جمهور چین است که طی 1۴ سال گذشته و با اوج گرفتن تنش     ها 
پیرامون برنامه هس��ته ای کره شمالی به این کش��ور سفر می کند. چین 
هرچند با توجه به تعهدات خود به عنوان عضو دائم شورای امنیت ناچار 
شده در چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ 
رأی دهد ، اما به طور س��نتی روابط نزدیکی با کره ش��مالی دارد و در این 
راستا کیم جونگ اون طی سال گذش��ته چهار سفر به چین داشته است. 
رهبران چین و کره ش��مالی در حال تالش برای بهبود روابط و گسترش 
همکاری های دو جانبه هستند، اما شی جین پینگ برای سفر متقابل به 
کره ش��مالی منتظر نتایج دیدار    ها و مذاکرات هسته ای کیم جونگ اون با 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ب��ود. در فوریه 2019 دومین دیدار و 
مذاکره دونالد ترامپ در هانوی، پایتخت ویتنام با رهبر کره ش��مالی به 
بن بس��ت خورد. ترامپ مدعی شد که کره ش��مالی     در ازای از بین بردن 
تأسیس��ات هسته ای و موش��کی خود خواس��تار لغو همه تحریم     ها بود. 
کره شمالی نیز مواضع خودس��رانه و نادرس��ت امریکا را باعث شکست 
این مذاکرات اعالم کرد. بدین ترتیب به دلیل زیاده طلبی امریکایی    ها و 
درخواس��ت آنها برای توقف کامل و برچیده شدن کامل برنامه هسته ای 
کره شمالی بدون دادن امتیازی ، عماًل هیچ توافقی به دست نیامد و این 
مسئله خشم کره شمالی     را از واش��نگتن برانگیخت . البته ناکامی ترامپ 
برای چینی    ها که از جنگ تجاری رئیس جمهور امریکا علیه چین بسیار 
خشمگین هستند ، خبری خوب بود. چین در عین حال خواستار سبک تر 
شدن تحریم     ها علیه پیونگ یانگ اس��ت. امریکا بار    ها چین و روسیه را به 
عنوان دو متحد نزدیک کره شمالی متهم کرده که با دور زدن تحریم های 
سازمان ملل، به ارسال مخفیانه نفت و دیگر ملزومات حتی اقالم نظامی به 
کره شمالی می پردازند. به گفته » لیم ائول چول « کارشناس کره شمالی، 
پیونگ یانگ با میزبانی از رئیس جمهور چین می خواهد به امریکا این پیام 
را ارسال کند که چین پشت کره شمالی است و واشنگتن باید به سیاست 
فشار حداکثری خود پایان دهد. این سفر همچنین فرصتی برای چین در 

گسترش نفوذ منطقه ای خود است. 
سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی در حالی انجام شد که روابط تجاری 
و اقتصادی چین و امریکا نیز اخیراً دچار تنش شده و دو کشور تعرفه های 
سنگینی بر کاالهای وارداتی از کشور مقابل وضع کرده اند. قرار است سران 
چین و امریکا در نشست آتی سران گروه 20 در اوزاکای ژاپن دیدار کنند. 
شی جین پینگ بعد از دیدار از پیونگ یانگ و برخی توافقات مهم با مقامات 
ارشد کره ش��مالی برخی اهرم     ها را برای مذاکره با ترامپ به دست آورده 
است. وی در اقدامی نادر، با انتشار یادداشتی در روزنامه دولتی کره شمالی 
روابط دو کشور را » تغییر ناپذیر « اعالم کرده و » طرحی عظیم « برای ایجاد 
ثبات دائمی به آسیای شرقی پیش��نهاد داد. وی گفته است چین برای 
استحکام روابط کره شمالی با دیگر کشور    ها و انجام هماهنگی های الزم، 
ایفای نقش خواهد کرد. کره شمالی که دارای نیروی نظامی عظیمی است 
به مثابه سدی محکم در برابر نیروهای امریکایی مستقر در کره جنوبی برای 

دور نگه  داشتن آنها از مرزهای چین است. 
در مجموع چین تالش می کند در تقابل کنون��ی با امریکا در چند حوزه 
یعنی جنگ تجاری با واشنگتن ، تقابل دریایی در دریای جنوبی چین و 
صف آرایی سیاسی در مجامع و عرصه های بین المللی، از ابزارهای در اختیار 
خود از جمله کره شمالی و توانمندی های هسته ای و موشکی آن حداکثر 

استفاده را صورت دهد.
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 3 کشته در تیراندازی در ارتش سعودی
یک نیروی ارتش سعودی صبح روز دو    شنبه در اس��تان »ابوعریش« در 
منطقه جازان عربستان سه تن از دوستان خود را با شلیک گلوله به قتل 
رساند.  به نوشته پایگاه خبری روسیا الیوم، منابعی در داخل ارتش سعودی 
با تأیید این خبر مدعی شدند که دلیل حادثه اختالف شخصی بوده و ماجرا 
از این قرار بوده که پس از اینکه میان فرد شلیک کننده و یک گروهبان نزاع 
شخصی در می گیرد، ضارب با شلیک گلوله گروهبان را به قتل می رساند.  
بنابر ادعای این منبع، پس از آن نیز دو گروهبان دیگر به طور غیرعمد در 
حالی که در مسیر شلیک گلوله قرار داشتند، کش��ته شدند.  پس از این 
حادثه، فرد شلیک کننده با تحویل سالح خود به دوستانش، خود را تحویل 
داده است. منطقه »جازان « در جنوب عربستان و مشرف به مرز یمن به طور 
روزانه هدف حمالت نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن قرار دارد. هرچند دولت 
سعودی مسئولیت تأمین امنیت مرز خود با یمن را به نیروهای سودانی و 

یمنی همسو با دولت منصور هادی سپرده است. 
-----------------------------------------------------

  روسیه در برگزیت مداخله نکرده است
رئیس امور جهانی فیس بوک گفت هیچ نیروی خارجی برای اثرگذاری بر 
نتایج همه پرسی برگزیت تالش چشمگیری انجام نداده است.  به گزارش 
فارس، شبکه اجتماعی فیس بوک  اعالم کرد هیچ شواهدی مبنی بر مداخله 
روسیه در همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت( وجود ندارد.  
به نوشته خبرگزاری رویترز، »نیک کلگ « رئیس امور جهانی فیس بوک 
و معاون پیشین نخس��ت وزیر بریتانیا گفت این شبکه دو تحلیل جامع از 
داده های مربوط به آغاز کمپین همه پرسی برگزیت تا زمان برگزاری آن 
را مورد بررسی قرار داد ولی هیچ ش��واهدی مبنی بر تالش قابل مالحظه 

نیروهای خارجی برای اثرگذاری بر نتایج همه پرسی یافت نشد. 
-----------------------------------------------------

 دموکراسی آلمان در معرض خطر است
رئیس جمه��ور آلمان با اش��اره به قتل یک��ی از سیاس��تمداران حامی 
پناهجویان در این کش��ور و تهدید به مرگ ش��ماری دیگ��ر، گفت که 
دموکراسی در این کش��ور در معرض خطر قرار گرفته است.  به گزارش 
فارس، »فرانک والتر اش��تاین مایر« رئیس جمهور آلمان با اشاره به قتل 
مشکوک »والتر لوبکه « فرماندار شهر کاسل خواستار ایستادگی در برابر 
افزایش نفرت پراکنی ش��د.  بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، وی در این 
مورد گفت: »اگر امروز به نمایندگان دموکراسی ما توهین می شود و آنها 
هدف تهدید قرار مي گیرند و روزانه به آنها حمله می شود، در این صورت 
دموکراسی ما در معرض خطر قرار دارد.« رئیس جمهور آلمان گفت که 
مسئله فقط خطر رشد افرادی با گرایش های راست گرایانه افراطی نیست 
بلکه این خطر هم وجود دارد که اف��رادی که چنین دیدگاه     هایی دارند، 

حس کنند که قانونی رفتار می کنند و جسور شوند. 

ترامپ: به بن سلمان گفتم
 عملیات نظامی هزینه دارد، پول بدهید

رئیس جمهور امریکا ک�ه پیش از این عربس�تان س�عودی را گاو 
ش�یرده توصیف کرده، بار دیگر با لحنی تحقیرآمیز گفت ایاالت 
متحده باید برای محافظت از عربستان پول بگیرد و او در تازه     ترین 
تلفنش در آخر هفته گذشته دوباره از بن سلمان پول خواسته است. 
به گزارش فارس،دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه »ان بی سی« که روز 
جمعه ضبط شده بود و روز یک    ش��نبه پخش شد، گفت: »امروز صبح، 
من با ولیعهد صحب��ت کردم. گفت وگوی فوق العاده ای داش��تیم. من 
گفتم » این عملیات بسیار گرانی است. شما و دیگر کشور    هایی که از آنها 
محافظت می کنیم، باید پول بدهید... «  و او گفت » بله.« وی مدعی شد 
که برخالف گذشته که واشنگتن در قبال این حفاظت »چیزی دریافت 
نمی کرد«، حاال از ای��ن محافظت منفعت مالی می برد و »عربس��تان 

سعودی ۴00 میلیارد دالر از ما خرید می کند.«
ترامپ سپس از پاسخ به س��ؤال مجری درباره قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد عربستانی و همچنین آثار حمالت عربستان سعودی 

به یمن طفره رفت و مسئله یمن را به گردن ایران انداخت. 
رئیس جمهور امریکا گفت: »باعث و بانی این وضع کیس��ت؟ اگر دقت 
کنید، ایران است که به یمن می رود. آنها شروع می کنند به عربستان 
سعودی موشک شلیک می کنند. عربستان س��عودی باید از خودش 
محافظت کند...  حرف یک میلیون شغل، یا بیشتر است. آنها خریدهای 
کالنی می کنند، 1۵0میلی��ارد دالر تجهیزات، که ما آنها را اس��تفاده 
می کنیم. برخالف بقیه کشور    ها که پول ندارند و ما باید برای همه چیز 
به آنها کمک هزینه بدهیم، عربستان سعودی خریدار کالن محصوالت 

امریکایی است. این برای من معنایی دارد. تولیدکننده کالن شغل.«
وی در ادامه در واکنش به اصرار مجری در مورد قتل خاشقجی و اینکه 
ترامپ چش��م خود را بر رفتارهای بد ریاض می بندد، باز هم پای ایران 
را وسط کشید و مدعی ش��د ایران روزانه تعداد زیادی را می کشد. وی 
همچنین گفت اگر امریکا به عربستان سعودی سالح نفروشد، ریاض از 

روسیه و چین سالح می خرد. 
ترامپ گفت: »ایران هر روز تعداد بسیار بس��یار زیادی آدم می کشد. 
بقیه کشورهای خاورمیانه هم همین طور. آنجا منطقه خصومت باری 
است. جای پرشرارت و پر از خصومتی است. اگر به عربستان سعودی 
نگاه می کنید، به ایران هم نگاه کنید، به بقیه کش��ور    ها هم نگاه کنید، 
اسم ش��ان را نمی برم، ببینید چه چیزی در جریان است. بعد به بیرون 
از خاورمیانه نگاه کنی��د. خوب، فقط این را می گوی��م که آنها ۴00 تا 
۴۵0 میلیارد دالر در یک دوره زمانی خ��رج می کنند. این همه پول، 
این همه ش��غل و خرید تجهیزات...  من آدم احمقی نیستم که بگویم 
» نمی خواهیم با شما تجارت کنیم«،  اگر با ما تجارت نکنند، می دانید 
چه می شود؟ با روس     ها و چینی     ها تجارت می کنند. ما بهترین تجهیزات 
جهان را می سازیم، اما آنها می روند و تجهیزات فوق العاده ای را از روسیه 

و چین می خرند.«
او سپس خطاب به »چاک تود « مجری برنامه گفت: »چاک، پول شان 

را بگیر، پول شان را بگیر.«

عباس: امریکا 50 میلیارد دالر
 معامله قرن را از جیب اعراب می دهد

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی ضمن مخالفت با کنفرانس 
اقتصادی بحرین تأکید کرد که این نشس�ت هرگز موفق نخواهد 
بود و باطل اس�ت. عب�اس گفته که امری�کا 50 میلی�ارد دالری را 
که برای معامله قرن در نظ�ر گرفته، می خواه�د از اعراب بگیرد.

محمود عباس روز دو    شنبه یک روز قبل از شروع کنفرانس منامه گفت 
که مطمئن اس��ت کنفرانس موس��وم به صلح که این هفته در بحرین 
برگزار می ش��ود، شکس��ت خواهد خورد. این کنفرانس که قرار است 
سه     ش��نبه و چهار    ش��نبه هفته جاری در بحرین برگزار ش��ود از سوی 
همه گروه های فلسطینی از جمله محمود عباس بایکوت شده و دولت 
تشکیالت خودگردان فلس��طینی می گوید که امریکا تالش می کند با 
پول حمایت فلسطینی    ها از طرح موسوم به معامله قرن را بخرد و عباس 
به صراحت گفته که ما به حمایت اقتصادی، پول و کمک نیاز داریم اما 
قبل از هر چیزی آنجا یک راه حل سیاسی وجود دارد و زمانی که طبق 
قطعنامه های قانونی بین المللی راه حل دو کش��وری را در مرزهای 67 
تطبیق دهیم، آن وقت به جهان می گوییم که به ما کمک کردند. عباس 
افزود: امریکا همه چیز را از مسئله سیاسی به مسئله اقتصادی تقلیل 
داده اس��ت، ما نمی توانیم آن را بپذیریم. رئیس تشکیالت خودگردان 
در ادامه بار دیگر بر موضع مخالف خود با رهبری حل و فصل احتمالی 
مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی توسط امریکا تأکید کرد و گفت: ما 
کاماًل واضح گفتیم که نمی پذیریم امریکا به تنهایی میانجیگر صلح در 
خاورمیانه باشد و ما با این سیاست امریکا به آن اعتماد نداریم و خواستار 
میانجیگری اروپا، روسیه، سازمان ملل، چین، انگلیس و آلمان هستیم. 
رئیس تشکیالت خودگردان فلس��طین مذاکره با امریکا را مشروط به 
بازنگری دولت این کشور در تصمیماتش کرد. محمود عباس در پاسخ 
به سؤال خبرنگار شبکه روسیا الیوم درباره »کارگاه« بحرین و ایجاد یک 
گذرگاه میان نوار غزه و کرانه باختری گفت: موضوع گذرگاه در پیمان 
اسلو مطرح بود که اسرائیل به آن پایبند نماند و امریکا نیز چیز جدیدی 
خلق نکرده است اما درباره میلیارد    ها دالری که بسیار درباره آن صحبت 
می ش��ود و ما چیزی از آن نمی بینیم باید بگویم اینها اموالی هس��تند 
که واش��نگتن قصد دارد آن را از اعراب بگیرد. وی ادامه داد: آنطور که 
اسرائیلی     ها ادعا می کنند تشکیالت خودگردان فلسطین در انزوا نیست 

و ریاست گروه 77 را بر عهده دارد. 
  تظاهرات مراکشی     ها  و سایرین

معترضان مراکشی به همراه نمایندگان سازمان های حقوقی، اتحادیه ها، 
جنبش های اس��المی و برخی احزاب سیاس��ی تظاهراتی برای اعالم 
مخالفت با طرح معامله قرن و کنفرانس منامه برگزار کردند. به گزارش 
الجزی��ره، در این تظاهرات که با فراخوان هش��ت مؤسس��ه مدنی و با 
مشارکت هزاران مراکش��ی در رباط، پایتخت این کش��ور برگزار شد، 
شعار    هایی در حمایت از مسئله فلسطین و قدس سر داده شده و هدف 
از » معامله ننگ « و » کارگاه خیانت « نابودی فلس��طین و محو تاریخ و 
غارت منابع آن اعالم شد. شخصیت های مختلف بحرینی، فلسطینی و 
لبنانی هم دیروز در مخالفت با نشست منامه، در بیروت نشستی برگزار 
کردند و همراه ش��دگان با طرح امریکا را »خائن« خواندند. بر اس��اس 
گزارش شبکه المیادین، جمعیت الوفاق  بحرین در همین راستا امروز 
نشستی در بیروت برگزار کرد. »حسین الدیهی « معاون دبیرکل الوفاق 
در این نشست اعالم کرد: ملت بحرین متعهد به دفاع از مسئله فلسطین 
است. احمد ابوعطایا، نماینده جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم 
اعالم کرد: نشست بحرین به معنای لغو تمام تصمیم های بین المللی به 
نفع تصمیم امریکاست، این نشست زمینه را برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی فراهم می کند. ابوعطایا ادامه داد: از ایران تشکر 
می کنیم که با ساقط کردن پهپاد امریکایی به این کشور »درس« داد. 
»حس��ن عزالدین« مس��ئول روابط عربی حزب اهلل گفت، این نشست 
نشان دهنده موضع ملت بحرین نیست. شیخ حسن عزالدین، مسئول 
روابط عربی حزب اهلل لبنان نیز در واکنش به کارگاه اقتصادی منامه به 
عنوان بخشی از طرح صلح امریکا برای فلسطین و رژیم صهیونیستی 
موسوم به » معامله قرن « اظهار کرد: آنچه نظام بحرین انجام می دهد 
الزاماتی را برای کس��انی که در نشس��ت منامه حاضر می شوند ایجاد 

می کند نه ملت بحرین. 
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