
باالخره برگزاری »نشس�ت منامه« به عنوان 
اولي�ن گام در راس�تاي اجرايي ش�دن آنچه 
امريكايي ه�ا »معامله ق�رن« مي خوانند، راه 
افتاد تا اعراب با پولي كه خودش�ان به عنوان 
سرمايه گذاري مي پردازند، حتي از همان طرح 
قبلي دو دولت فلسطيني- اسرائيلي هم عدول 
كرده باش�ند. در چنين ش�رايطي مسئوالن 
بحرين همزمان با برگزاري نشس�ت جنجالي 
منامه، هر گونه فعاليت ها و برنامه هاي داخلي در 
مخالفت با اين نشست و »معامله قرن« را ممنوع 
كردند. فلسطيني ها عالوه بر تحريم نشست، 
دس�ت به اعتصاب سراس�ري در غ�زه زدند. 
گزارش ها از آماده شدن مسلمانان جهان براي 
اعتراضات سراسري به اين طرح حكايت دارد.

نوار غزه روز گذشته شاهد اعتصاب سراسري بود 
تا تأكيدي بر موضع تمام گروه هاي فلسطيني در 
مخالفت با نشست مذكور باشد و مشاركت برخي 

كشورهاي عربي در اين نشست محكوم شود. 
از س��وي ديگر كميته ملي ويژه راهپيمايي هاي 
بازگش��ت و شكس��ت محاص��ره در هفته جاري 
فعاليت هايي را در مخالفت با معامله قرن و نشست 
بحرين خواهد داشت. اين كميته عالوه بر دعوت 
به اعتصاب سراس��ري، روز سه شنبه نشستي در 
غزب غزه برگزار كرد. اي��ن كميته موضع برخي 
كشورهاي عربي )مانند عربستان، امارات، مغرب 
و اردن( براي مشاركت در اين كنفرانس را محكوم 
كرد و آنها را به احترام به موضع واحد فلسطيني ها 

در رد اين نشست فراخواند. 
همچنين كرانه باختري از ديروز شاهد تظاهرات 
و برگزاري نشس��ت هايي در مخالفت با نشست 
بحرين بوده اس��ت.  اعتراضات به فلس��طيني ها 

محدود نمي شود. ۲۵موسسه و سازمان علماي 
امت اس��المي در كنفرانس مطبوعاتي مشترك 
خود در استانبول تركيه از ملل عرب و مسلمان 
خواستند تا در محكوميت ش��كل گيري معامله 
ق��رن در نشس��ت منام��ه و مخالفت ب��ا آن در 
روز جمعه تظاه��رات برگزار كنن��د.  همچنين 
م��ردم بحرين مخالف��ت خود را با اين نشس��ت 
اع��الم كرده ان��د و احتمال برگ��زاري تظاهرات 
اعتراض آميز در سراس��ر بحرين وجود دارد و به 
همين دليل نيروهاي امنيتي اين كش��ور ضمن 
ممنوع اعالم كردن هر گونه فعاليت در اين مورد 
به ويژه در پايتخت به صورت گس��ترده مستقر 
شده اند.  »معامله قرن« طرحي است كه »دونالد 
ترامپ« رئيس جمه��ور امريكا ب��راي حل نزاع 
فلسطيني- اسرائيلي پيشنهاد داده اما بر اساس 
اطالعات در دس��ترس، اين طرح بيشتر به نفع 

رژيم صهيونيستي است. 
  نشست ضعيف  و بي نتيجه

»محمد اشتيه« نخس��ت وزير دولت تشكيالت 
خودگردان تأكيد كرد: حل مس��ئله فلس��طين، 
سياسي اس��ت و عدم مشاركت تش��كيالت )به 
عنوان طرف رسمي فلس��طين(، مشروعيت را از 

اين نشست ساقط كرد. 
اش��تيه افزود: س��طح حض��ور در اين نشس��ت 
»ضعيف« اس��ت و برون رفت ه��اي آن بي نتيجه 
خواهد بود. وي تأكيد كرد: حل مسئله فلسطين 
در پايان اش��غالگري اس��ت. عدم مشاركت همه 
كش��ورهاي عربي در اين نشس��ت و مش��اركت 
غيرتأييدي اروپا هم نيز از داليل صحت سخنان 
اشتيه است.  يك سخنگوي اتحاديه اروپا در اين 
باره به  اي يو آبزرور گفت: »نشس��ت منامه قرار 

است براي توضيح بخش اقتصادي طرح )معامله 
قرن دولت ترامپ( برگزار شود. اتحاديه اروپا براي 
فهم بهت��ر از محتويات اين طرح و ب��دون اينكه 
تعهدي از جانب ما براي حمايت از آن داده شود، 
در اين نشست ش��ركت مي كند. موضع اتحاديه 
اروپا همچنان بر محور تعهد قوي ما در حمايت از 
راهكار دو دولتي از طريق مذاكره استوار است.« 

از س��وي ديگر همپيمانان عرب امريكا از جمله 
عربس��تان اعالم كرده   اس��ت محمد التويجري 
وزير اقتصاد برنامه ريزي آن در اين كارگاه حضور 
مي يابد، امارات ني��ز تأكيد ك��رده، عبيد الطاير 
وزير مشاور در امور دارايي در اين نشست حضور 
مي يابد، از طرف مصر وزير دارايي و از طرف اردن 
دبيركل وزارت داراي��ي حضور مي يابند. مراكش 
نيز باالخره تسليم ش��د و گفت، مقامي از وزارت 
اقتصاد و دارايي اين كشور در اين كارگاه حضور 
مي يابد. اما دوحه مشاركت خود را اعالم نكرده و 
در بيانيه اي گفته اين كارگاه تالشي براي مقابله با 
چالش هاي منطقه نخواهد بود. از آن طرف كويت 
و عمان نيز مشاركت خود را تأييد نكرده اند. در اين 
ميان لبنان و عراق صراحتاً حضور در اين كارگاه 

را تحريم كرده اند. 
در چني��ن ش��رايطي دام��اد و مش��اور يهودي 
رئيس جمهور امريكا گفته اس��ت تحريم نشست 
اقتصادي منامه از سوي تش��كيالت خودگردان 
فلسطين اهميتي ندارد و مهم مشاركت تعدادي 

از كشورهاي منطقه است. 
»جرالد كوشنر« پيش از عزيمت به منامه، مدعي 
شد »كارگروه منامه تا االن موفقيت داشته و شمار 
زيادي از سرمايه گذاران در آن شركت مي كنند.«  
وي در مصاحبه با ش��بكه الجزيره مدعي شد كه 

اين نشست عمال موفقيت كسب كرده و تعدادي از 
كشورهاي منطقه و ديگر كشورهاي جهان در آن 
شركت خواهند كرد گرچه برخي طرف ها از آنها 

مي خواهند در اين نشست شركت نكنند. 
كوشنر در پاسخ به اين سؤال الجزيره كه آيا راه حل 
دو دولت همچنان قابل اجراست به خصوص اينكه 
سفير امريكا در تل آويو نيز اخيراً از حق اسرائيل 
براي حفظ بخش هايي از كرانه باختري س��خن 
گفته بود، گف��ت: »طرح صلح عرب��ي يك اقدام 
شريف بود اما به صلح مورد نظر بين فلسطينيان و 

اسرائيل منجر نشد.« 
وي با اش��اره به انتق��ادات از »دونال��د ترامپ« 
رئيس جمهور امريكا به دليل به رسميت شناختن 
قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي، تأكيد 
كرد كه اين حق امريكاس��ت و كنگره نيز از چند 

سال پيش اين قانون را وضع كرده است. 
وي افزود: »اسرائيل دولتي داراي حاكميت است و 

حق اين را دارد كه پايتختش مشخص شود.« 
كوش��نر اش��اره كرد كه ترامپ در زم��ان انتقال 
سفارت رژيم صهيونيستي به قدس، گفت كه اين 
مسئله تأثيري بر مذاكرات راه حل نهايي نخواهد 
داش��ت.  وي در ادامه تصريح كرد: ما تالش هاي 
خ��ود را بر يك ط��رح مفصل متمرك��ز كرديم و 
معتقديم اين طرح به پاي��ان دادن به اين منازعه 
مس��تمر كمك خواهد كرد و اميدواريم به زودي 
اين طرح را اع��الم كنيم و هم��ه طرف ها به آن 

پيوندند تا بتوانيم آن را پيش ببريم. 
»جرالد كوشنر« افزود: رس��يدن به يك راه  حل 
هرگز بر اساس طرح صلح عربي نخواهد بود بلكه 
بر اس��اس طرح ما بين آن و موضع اس��رائيلي ها 

خواهد بود. 
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آغاز فروش فلسطين در ميان اعتراضات مسلمانان جهان

رئيس جمهور امريكا    گزارش  یک
ب�ه  واكن�ش  در 
س�رنگوني »پهپاد آر كيو - 4 س�ي« عالئمي به 
مراتب بيش از سردرگمي از خود بروز مي دهد. 
ترامپ دوشنبه ش�ب با صدور فرماني، رهبري 
ايران، دفتر رهبري و شمار ديگري از فرماندهان 
س�پاه را تحريم ك�رد؛ اقدامي بي س�ابقه كه به 
فاصله پنج روز بعد از س�قوط پهپ�اد امريكايي 
انجام ش�ده اس�ت. تهران تحريم ه�ا در چنين 
س�طحي را بدون نتيجه عملي، به معني »بسته 
ش�دن راه ديپلماس�ي« و بازتاب »استيصال« 
دولت امريكا خوانده اس�ت. در حال�ي كه كاخ 
س�فيد قص�د دارد محمدج�واد ظري�ف وزير 
خارجه ايران را هم به فهرست تحريم ها اضافه 
كن�د، روزنامه نيوي�ورك تايمز ف�اش كرده كه 
س�رويس هاي اطالعاتي و فرمانده�ان نظامي 
امريكايي در حال طراح�ي اقدامات خرابكارانه 
علي�ه اي�ران هس�تند؛ اقداماتي ك�ه در عين 
افزودن فشارها بر ايران، به جنگ منتهي نشود. 
دونالد ترامپ در اقدامی بي س��ابقه دوشنبه شب با 
امضاي فرماني رهبري ايران، دفتر رهبري و شماري 
از فرماندهان سپاه را تحريم كرد و غروب ديروز هم 
در واكنش به حمايت رئيس جمهور ايران از سرنگوني 
پهپاد امريكاي��ي، ايران را به اق��دام نظامي عظيم و 
مخرب تهديد كرد: »در برخي زمينه ها )اقدام نظامي( 

منكوب كننده به معني محوكردن است.«
هرچند تحريم ش��مار ديگري از فرماندهان سپاه 
س��ابقه داش��ته ولي تحريم رهبري انقالب و دفتر 
رهبري اقدامي بي سابقه است. بر اساس متن فرمان 
اجرايي ترام��پ، اين فرم��ان دارايي هاي احتمالي 
نهادهاي مرتبط با بيت رهبري در امريكا يا در تملك 
افراد امريكايي را مس��دود مي كند. دقايقي بعد از 
امضاي فرمان اجرايي ترامپ، »اس��تيو منوشين« 
وزير خزانه داري امريكا در جمع خبرنگاران گفت: 
تحريم هاي تازه، »ميليارده��ا دالر« از دارايي هاي 

ايران را مس��دود مي كند. به گفته منوشين، امريكا 
دفتر رهبر انقالب، سردار عليرضا تنگسيري فرمانده 
نيروي دريايي س��پاه پاسداران، س��ردار اميرعلي 
حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران 
و سردار محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه 
پاسداران را در فهرست تحريم قرار داده است. عالوه 
بر اين، فرماندهان پنج منطقه نيروي دريايي سپاه 
پاسداران، سرداران »عباس غالمشاهي«، »رمضان 
زيراهي«، »يداهلل بادين«، »منصور روانكار« و »علي 
عظمايي« هم در فهرست تحريم قرار گرفته اند. وزير 
خزانه داري امريكا گفته كه به دستور ترامپ تا پايان 
همين هفته، محمدجواد ظري��ف وزير خارجه نيز 
تحريم خواهد شد. او گفته كه رئيس جمهوري امريكا 
خواستار مذاكره با ايران براي دستيابي به يك توافق 
جامع است؛ موضعي كه مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا هم آن را با بياني ديگر تكرار كرده است: »تنها 
راه پيش روي ايران، مذاكره به منظور رس��يدن به 
يك توافق جامع است كه طيف وسيعي از رفتارهاي 

بي ثبات كننده رژيم را در بر بگيرد.«
  واشنگتن همه راه ها را بست 

تحريم هاي جديد به فاصله چند روز بعد از سرنگوني 
پهپاد امريكاي��ي بر فراز آب هاي س��رزميني ايران 
امضا شد. »سيدعباس موسوي« سخنگوي وزارت 
خارجه در واكنش به تحريم هاي جديد امريكا، آنها را 
»تبليغاتي« خوانده و گفته است: »آيا واقعا تحريمي 
بوده كه امريكا در ۴۰سال گذشته عليه كشور و ملت 
ما عملي نكرده باش��د؟« موسوي در توئيتر نوشت: 
»تحري��م بي حاصل رهب��ري ايران و ني��ز فرمانده 
ديپلماسي كشور يعني بسته شدن راه ديپلماسي با 
دولت مستأصل امريكا.« موسوي مي گويد: »دولت 
ترامپ در حال نابودي همه سازوكارهاي جاافتاده 
بين المللي براي حفظ صلح و امنيت جهاني است.« 
»والديمير دژاباروف« س��ناتور ارشد روسي معتقد 
اس��ت كه اين تحريم ها ممكن اس��ت باعث خروج 
كامل ايران از برجام شود. »سرگئي ريابكوف« معاون 

وزير خارجه روسيه نيز با بيان اينكه اين تحريم ها 
بي سابقه است، گفت كه تحريم هاي تازه امريكا عليه 
ايران، خطري براي ادامه افزايش تنش ها در منطقه 
است. وي تأكيد كرد كه امريكا با اعمال تحريم هاي 
جديد، همه س��يگنال هايي را كه پي��ش از اين در 
زمينه مذاكره با ايران ارسال كرده بود پاك مي كند. 
روزنامه االخبار تحريم ها در چنين سطحي را نشان 
از سردرگمي امريكا مي داند و نوشته است: »به نظر 
مي رسد دونالد ترامپ از زمان اقدام ايران در سرنگون 
كردن پهپاد امريكايي در خليج ]فارس[ دست بسته 
اس��ت. از طرفي نمي خواهد اقدام ب��ه ماجراجويي 
نظامي اي كن��د كه بر تبليغ��ات انتخاباتي  آتي اش 
اثر بگذارد و از طرفي ديگر پاس��خ اطمينان بخشي 
براي متحدانش پيدا نمي كن��د، بنابراين توازن قوا 
در بازدارندگي به س��ود ايران باقي مانده است.« به 
نوشته االخبار »بنابراين تنها چاره اي كه براي اين 
مرد مانده، تحريم هايي اس��ت كه اين ب��ار و براي 
نخستين بار شامل شخص رهبر ايران ]آيت اهلل[ علي 
خامنه اي، دفترش و هشت فرمانده سپاه پاسداران 
هم شده است«؛ تحريم هايي كه البته االخبار آن را 

»نمادين« توصيف كرده است. 
 »ديگر فشارها« يعني عمليات هاي »منطقه 

خاكستري«؟
»مايك پمپئ��و« وزير خارجه امري��كا تحريم هاي 
جديد را »بخشي از كارزار فشار حداكثري دولت« 
عليه ايران توصيف كرده و گفته است: »تنها مسير 
رو به جلو براي ايران، مذاكره بر سر يك توافق جامع 
است كه به مجموعه اي از رفتارهاي ثبات زداي اين 
كشور بپردازد. تا زماني كه اين اتفاق رخ دهد، كارزار 
ما براي منزوي سازي ديپلماتيك و فشار حداكثري 
اقتصادي ادامه خواهد يافت.« همزمان جان بولتون 
مش��اور امنيت ملي امريكا، ضمن تأييد ادامه فشار 
حداكثري، گفته كه اين فشارها با تحريم ها و »ديگر 
فشارها« تركيب خواهد ش��د تا ايران را به پاي ميز 
مذاكره آوريم. او گزينه نظامي را هم منتفي ندانسته 

است. بولتون نگفته كه منظور او از »ديگر فشارها« 
چيست ولي روزنامه »نيويورك  تايمز« در گزارشي 
نوشته كه سرويس هاي اطالعاتي و فرماندهان نظامي 
امريكايي در حال طراحي اقدام��ات خرابكارانه اي 
هستند كه به اعتقاد كاخ سفيد مي تواند فشارها بر 
ايران را افزايش دهد، اما در عين حال به جنگ منتهي 
نشود. نيويورك تايمز مي گويد: »مقام ها جزئيات اين 
عمليات هاي محرمانه تحت بررسي كاخ سفيد را ارائه 
نكرده اند، اما اين طرح ها مي تواند ش��امل مجموعه 
گسترده اي از اقدامات باشد، از جمله حمالت سايبري 
بيشتر، عمليات هاي مخفيانه با هدف از كار انداختن 
قايق هاي ايراني مورد استفاده براي حمله به كشتي ها 
و عمليات هاي مخفيانه داخ��ل ايران با هدف ايجاد 
ناآرامي بيشتر.« گفته مي شود هرچند سيا از مدت ها 
پيش چنين طرح هايي را آماده كرده ولي مقام هاي 
سيا االن در حال به بحث گذاشتن اين طرح ها با كاخ 
سفيد براي به اجرا گذاشتن آنها و همچنين تقويت 
طرح هاي اطالعاتي كنوني عليه ايران هستند. كاخ 
سفيد همچنين به مقام هاي نظامي و اطالعاتي گفته 
به دنبال گزينه هايي است كه مشابه عمليات هايي 
باشد كه سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران آنها را 
اجرا مي كند. »سين مك فيت« استاد دانشگاه دفاع 
ملي امريكا در اين مورد گفته است: »اگر مي خواهيم 
درگيري را پاسخ دهيم، اين كار را بايد در سايه انجام 
دهيم.« نيويورك تايمز سپس در مورد گزينه هاي 
احتمالي امريكا، در اين جنگ »در س��ايه« نوشته 
اس��ت: »اياالت متحده مي تواند براي ]بازداش��ت[ 
نيروهاي ش��به نظامي يا نيابتي ايران جايزه تعيين 
كند... نيروهاي اطالعاتي امريكا همچنين مي توانند 
راه هاي تازه اي براي كمك به اعتراضات كنوني عليه 

حكومت ايران بيابند.« 
به نوشته نيويورك تايمز امريكا همچنين مي تواند 
به دنبال راه هايي باش��د كه اثرگ��ذاري اعتراضات 
جنبش هاي كارگري در تضعي��ف حكومت ايران 
را افزايش دهد. با اين ح��ال، نيويورك تايمز درباره 
ريس��ك اين عمليات ها ك��ه آنه��ا را عمليات هاي 
»منطقه خاكستري« خوانده هشدار داده و گفته اين 
عمليات ها هر چند در سطحي پايين تر از درگيري 
آشكار قرار دارند اما مي توانند ريسك آن رخدادي كه 
هر دو طرف تالش مي كنند از آن دور بمانند، يعني 

درگيري نظامي را تشديد كنند. 
  ش�وراي امنيت حمله به پهپ�اد امريكا را 

محكوم نكرد 
دوشنبه شب همزمان با تحريم هاي جديد امريكا، 
شوراي امنيت نشست پش��ت درهاي بسته و البته 
به درخواست امريكا برگزار كرد تا حمالت اخير به 
نفتكش ها در نزديكي خليج فارس را محكوم كند. در 
اين نشست سرنگوني پهپاد امريكايي هم مطرح شده 
و جاناتان كوهن، نماينده موقت امريكا در سازمان 
ملل، در اين جلسه جهانيان را ترغيب كرد حمالت 
به تانكرها و پهپاد امريكايي را »غيرقابل قبول« اعالم 
كنند.  كوهن گفت: امريكا خواس��تار تشكيل اين 
جلسه شده بود تا اطالعات مربوط به حمالت ۱۲می 
و ۱۳ژوئن و حمله به پهپ��اد امريكايي را در اختيار 
اعضا بگذارد ولي كريستف هويسگن، سفير آلمان 
در سازمان ملل، بعد از اين نشست اضطراري شوراي 
امنيت به نمايندگي از سوي آلمان، فرانسه و بريتانيا 
بيانيه اي را قرائت كرد و گفت كه اين سه كشور بعد 
از ساقط شدن هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين 
امريكا عميقاً نگران افزايش تنش ها در خليج فارس 
هستند. آنها هر چند حمالت به نفتكش ها در خليج 
عمان، خرابكاري در چهار كشتي تجاري در آب هاي 
الفجيره در نزديكي امارات متحده و هر گونه تهديد 
عليه امنيت كشتيراني در منطقه را بدون اشاره به 
نام ايران به شدت محكوم كردند اما به بيان نگراني 
از ساقط شدن هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين 
امريكا بس��نده كردند. آنها گفته ان��د عميقاً نگران 

افزايش تنش ها در خليج فارس هستند. 

  گزارش  2

اردوغان در استانبول چه چيز را باخت؟
بي گمان رجب طيب اردوغان عالقه اي به مرور اين جمله كه خودش گفته 
است، ندارد، چون مي داند كه ممكن است از همين بخش قافيه حكومت را 
ببازد. استانبول بزرگ ترين شهر تركيه و نماد توسعه و تجارت است؛ جايي 
كه حزب توسعه و عدالت حدود ۱8 سال است بر آن حاكم است و به همين 
دليل حدود سه ماه پيش نپذيرفت بازنده انتخابات شهرداري اين شهر باشد 

و انتخابات را ابطال كرد. 
اردوغان هنگامي كه هنوز زير س��ايه نج��م الدين اربكان بود، در س��ال 
۱99۴ با پيروزي در انتخابات ش��هرداري استانبول، ش��هردار اين شهر 
شد و هشت س��ال بعد با انش��عاب از حزب »رفاه، فضيلت و سعادت« و 
ايجاد حزب عدالت و توسعه )AKP( قدرت را در تركيه به دست گرفت. 
رويكردهاي عقالنيت محور سياسي و اقتصادي اين حزب طي سال هاي 
پياپي پيروزي را به نام اردوغان و آك پارتي ثبت كرد. قرار گرفتن در جايگاه 
اقتصاد نوظهور همزمان با روي آوردن به تمايالت افكار عمومي در سطح 
كشورهاي اسالمي اين شانس را به اردوغان داد كه كرسي قدرت را با اقتدار 
در دست داشته باشد.  اما كار اردوغان از زماني گره خورد كه خواست به 
تنهايي اين مأموريت را ادامه دهد و از عمده دوستان و همراهانش فاصله 
گرفت. همزمان با كنار گذاشتن احمد داوود اوغلو، وزير خارجه پيشين 
خود سياست به صفر رساندن تنش با همسايگان را فراموش كرد و تحوالت 

و بحران سوريه وي را به باتالق اشتباهات كشاند. 
حال پيروزي اكرم امام اوغلو، نامزد حزب جمهوريخواه خلق و كانديداي 
ائتالف ملت اين ترس را براي اردوغان و حزبش ايجاد كرده است كه مبادا 
همان راهي را كه خودش از سال ۱99۴ آغاز كرد و در سال ۲۰۰۲ به ثمر 
رساند اكنون به دست رقيب س��كوالرش بسپارد، به خصوص كه بينالي 
ييلدرم به عنوان بازنده انتخابات شهرداري استانبول پيش از اين رئيس 
پارلمان تركيه از حزب عدالت و توس��عه بود. از ي��ك نگاه مي توان گفت 
اردوغان استانبول و پارلمان را توأمان باخته است و رقيب از اينجا تا فتح 
رياست جمهوري نبايد چندان راه سختي داشته باشد، در حالي كه رقيبش 
پيش از اين، فقط شهردار يك منطقه از استانبول بود. اين مسئله وقتي براي 
اردوغان سنگين تر مي شود كه در نظر داشته باشيم حزب عدالت و توسعه 
شهرداري آنكارا به عنوان پايتخت تركيه را نيز به رقيبش واگذار كرده است.  
براي تداوم سياست ورزي رقباي منطقه اي اردوغان و پل زدن اين پيروزي تا 
انتخابات رياست جمهوري، بيش از همه عربستان سعودي، امارات متحده 
عربي، اسرائيل و مصر خوشحالند كه دشمنان سرسخت اخوان المسلمين 
هستند. بي ش��ك امريكا و اروپا از اين پيروزي اوليه حزب جمهوريخواه 
خلق به رهبري كمال قليچ دار اوغلو شادمان هستند و آن را موفقيت خود 
مي دانند، حتي طي سال هاي گذشته از طرق مختلف از جمله فشارهاي 
سياسي و اقتصادي در پي تضعيف حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان 
بوده اند. حضور فتح اهلل گولن در پنسيلوانياي امريكا مي تواند نماد و نشاني 

از اين فشارها باشد كه تا پاي كودتا هم پيش رفت. 
در كنار اي��ن موضوع قرار گرفت��ن كردهاي تركيه در مقاب��ل اردوغان و 
همراه شدن با حزب جمهوريخواه خلق يكي ديگر از اليه هاي منطقه اي 
و بين المللي انتخابات اس��تانبول را رونمايي مي كند كه بيشتر بازتابي از 

رقابت هاي سوريه و سياست هاي دولت تركيه در آن است. 
يك معناي ديگر و پنهان انتخابات استانبول اين است كه در كنار مناطق 
بحران خيز از جمله ونزوئال، كره شمالي يا هر نقطه ديگر، يك جبهه جديد 
براي بازيگران رقيب بين المللي، در تركيه باز مي شود كه يك طرف تالش 
مي كند تا اردوغان و حزب عدالت و توس��عه بر كرسي قدرت باقي بماند 
و طرف ديگر تقالي خ��ود را براي تداوم پيروزي الئيك هاي س��كوالر از 
شهرداري تا رياست جمهوري افزايش مي دهد. در چنين شرايطي براي 
اينكه اردوغان در ادامه، بازي را به امريكا، اروپا و متحدانش��ان در منطقه 
نبازد، نيازمند بازنگري سياسي و اقتصادي در حوزه هاي داخلي و خارجي 

است تا در كنار استانبول، مردم و »اراده ملي« را نبازد. 
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 هشدار روسيه به تكرار بحران موشكي كوبا 
معاون وزير امور خارجه روسيه هشدار داد، چنانچه امريكا اقدام به استقرار 
سيستم هاي موشكي مستقر روي زمين در نزديكي مرزهاي روسيه كند 
اين امر منجر به يك رويارويي مشابه با بحران موشكي كوبا خواهد شد. به 
گزارش شبكه راشاتودي، سرگئي ريابكوف در اظهاراتي به امريكا هشدار 
داد، »چنانچه واقعا كار به اس��تقرار چنين سيستم هاي تسليحاتي روي 
زمين بكشد، وضعيت نه فقط پيچيده خواهد شد بلكه با شديد ترين سطح 
تنش مواجه خواهد شد.« كرملين شديداً از برنامه هاي امريكا براي استقرار 
سيستم هاي موشكي در شرق اروپا و همچنين تصميم واشنگتن براي خارج 
شدن از معاهده كنترل تسليحاتي موسوم به معاهده ممنوعيت سالح هاي 
هسته اي ميانبرد انتقاد كرده است. در ماه هاي اخير فعاليت هاي امريكا در 
شرق اروپا افزايش يافته و برنامه هاي امريكا براي افزايش پايگاه هاي نظامي 

در اين منطقه تهديدات را عليه روسيه افزايش داده است. 
-----------------------------------------------------

 مذاكره مقامات تجاري امريكا و چين 
وزارت بازرگاني چين روز سه شنبه در بيانيه اي اعالم كرد، معاون نخست 
وزير اين كش��ور گفت وگويي تلفني با نماينده تجاري و وزير خزانه داري 
امريكا داشته است. به گزارش رويترز، در اين بيانيه آمده است: »در جريان 
اين تماس تلفني ليو هي، معاون نخس��ت وزير چين ب��ا رابرت اليتيزر، 
نماينده تجاري امريكا و استيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا درباره 
تجارت طبق دستورات رهبران اين دو كشور تبادل نظر و توافق كردند اين 
گفت وگوها ادامه پيدا كند«. خبرگزاري شينهوا اعالم كرد كه اين تماس 
تلفني به درخواس��ت مقامات امريكايي برقرار شده است. يكي از مقامات 
ارش��د امريكا اعالم كرده دونالد ترامپ نشس��ت قريب الوقوع خود با شي 
جين پينگ، رئيس جمهور چين را فرصت��ي مي داند تا ببيند پكن كجاي 
اين جنگ تجاري ميان اين دو كشور ايستاده است و هر نتيجه اي كه از اين 

مذاكرات حاصل شود، ترامپ با آن مشكلي نخواهد داشت. 
-----------------------------------------------------

 بازگشت روسيه به مجمع پارلماني شوراي اروپا
اعضاي مجمع پارلماني ش��وراي اروپا، براي بازگش��ت روسيه به اين 
سازمان رأي دادند و از هيئت نمايندگي فدراسيون روسيه دعوت شد 
در اجالس ماه ژوئن شركت كند. به گزارش بي بي سي، قطعنامه مربوطه 
با رأي مثبت ۱۱8عضو از بين ۱9۰عضو مجمع پارلماني شوراي اروپا 
به اين دعوت، 6۲رأي منفي و ۱۰رأي ممتنع به تصويب رسيد. طبق 
تصميم مصوبه كميته وزيران ش��وراي اروپا در هلس��ينكي، از روسيه 
دعوت شد به كار مجمع پارلماني شوراي اروپا برگردد. به عقيده پيتر 
تولستوي، رياست هيئت نمايندگي روسيه و معاون سخنگوي دوماي 
كش��ور روس��يه، اعضاي مجمع پارلماني ش��وراي اروپا، گروگان هاي 
هيئت هاي نمايندگي اوكراين و بريتانيا بودند كه بيش از 6۰۰ اصالحيه 

را با هدف فرسايشي كردن تصويب قطعنامه مطرح كردند. 
-----------------------------------------------------

 چاووش اوغلو: امكان ندارد خريد اس 4۰۰ را لغو كنيم
وزير خارجه تركيه اعالم كرد كه فرقي نمي كند تحريم هاي تصميمي 
چگونه باشد يا چه اظهاراتي از س��وي مقامات امريكا بيان شود. ما در 
حال حاضر سامانه اس ۴۰۰ را خريده ايم. به گزارش خبرگزاري آناتولي، 
مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه گفت: »در حال حاضر ما در حال 
گفت وگو درباره  زمان انتقال اين سامانه به تركيه هستيم. امكان ندارد 
كه خريد اس۴۰۰ را لغو كنيم.« امريكا به تازگي اعالم كرده است كه اگر 
تركيه توافق سامانه هاي اس ۴۰۰ روسيه را لغو نكند، از پروژه  جنگنده  
اف- ۳۵ كنار گذاشته مي ش��ود. او گفت: اگر امريكا بخواهد اين كار را 
انجام بدهد، نياز است اجماع نظر حاصل شود. شركاي ديگر در پروژه 
جنگنده  اف - ۳۵ با چنين گامي مخالف هس��تند. تركيه در اين پروژه 

مشاركت داشته و كمك هاي بسياري انجام داده است. 

روسيه: پهپاد امريكايي
 در حريم هوايي ايران بود

فدراس�يون  امني�ت  ش�وراي  دبي�ر  پاتروش�ف،  ني�كالي 
روس�يه اع�الم ك�رد پهپ�اد امريكاي�ي ك�ه توس�ط اي�ران 
س�رنگون ش�د در حري�م هواي�ي اي�ران پ�رواز مي ك�رد. 
به گزارش اسپوتنيك، وي اين موضوع را در زمان جمع بندي مذاكرات 
با جان بولتون مشاور رئيس جمهور امريكا در امور امنيت ملي و رئيس 
شوراي امنيت ملي اسرائيل به اطالع خبرنگاران رساند. پاتروشف در اين 
رابطه تصريح كرد: »من اطالعات وزارت دفاع روسيه را در اختيار دارم كه 
طبق آن پهپاد امريكايي در حريم هوايي ايران قرار داشت.« وي افزود كه 
اين موضوع را با شركاي ايراني بررسي نكرده است. دبير شوراي امنيت 
روسيه همچنين گفت: شواهدي كه به نفع گزينه حمله اژدري يا توسط 
مين زيرآبي به تانكر هاي نفتكش در درياي عمان به كار گرفته مي شود، 
غيرحرفه اي و داراي كيفيت بس��يار پاييني هستند. آنطور كه ما تصور 
مي كنيم اطالعات در اين باره كاماًل نامناس��ب و الزم است تحقيقاتي 
دقيق و عيني درباره اين مسئله انجام شود و قبل از روشن شدن نتيجه 
اين تحقيقات نبايد هيچ كسي را متهم به دست داشتن در اين حمله كرد 
و درك اين مسئله كه واقعاً چه اتفاقي رخ داده دشوار است. به گفته وي، 
اطالعات به دست آمده اجازه نمي دهند هيچ تصميم گيري ای در اين باره 
صورت  گيرد. در صورت حمله اژدري يا مين هاي ضدآبي عواقب چنين 

حمله اي كاماًل متفاوت از حادثه رخ داده مي بود. 

تداوم بن بست ميان   امريكا و کره شمالی 
»رئيس جمهور هيچ برنامه اي براي ديدار با رهبر كره شمالی در جريان 
سفر به شبه جزيره كره ندارد. جامعه اطالعاتي اياالت متحده باوري 
بر آمادگي رهبري كره شمالی در راستاي خلع سالح اتمي ندارد.«

در حالي كه قرار است دونالد ترامپ پس از اجالس سران گروه ۲۰ در ژاپن، 
به كره جنوبي سفر كند،  به گفته يكي از مقامات ارشد دولت امريكا، ديدار با 
رهبر كره شمالی در جريان سفر اصال در برنامه  وي جايي ندارد.  در همين 
حال در جريان پرس��ش خبرنگاران از اين مقام دولت امريكا درخصوص 
احتمال س��فر دونالد ترامپ، رئيس جمهور امري��كا به ناحيه غيرنظامي 
جداكننده دو كره، وي از اعالم برنامه سفر رئيس جمهوري امريكا خودداري 
كرد.   از سوي ديگر رابرت اش��لي، مدير آژانس اطالعات دفاع امريكا در 
گفت وگويي با شبكه خبري فاكس نيوز گفته است ارزيابي مداوم داده هاي 
جامعه اطالعاتي نشان مي دهد كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی آماده 
خلع سالح اتمي نيست.  نشست فوريه س��ال جاري ميالدي بين رهبر 
كره شمالی و دونالد ترامپ، رئيس جمهوري امريكا شكست خورد چون دو 
طرف نتوانستند اختالفات بين خود را درباره خلع سالح و كاهش تحريم ها 
حل و فصل كنند.  ترامپ پس از ارسال نامه براي رهبر كره شمالی و دريافت 
نامه اي از وي كه اميدواري ها را براي از سرگيري گفت وگوها با هدف توقف 
برنامه هاي اتمي كره شمالی قوت بخشيده، قرار است در روزهاي آتي به 
كره جنوبي برود.  رئيس جمهوري امريكا روز شنبه آينده براي سفري دو 
روزه وارد كره جنوبي مي شود و قرار است روز يك شنبه با مون جائه اين، 

همتاي كره جنوبي خود ديدار كند. 

ترامپ به سيم آخر زد
عالوه بر تحريم رهبري و وزيرخارجه،  سرويس هاي اطالعاتي امريكا 

در حال طراحي خرابكاري عليه ايران هستند

رضاحجت

داعش به مرزهاي امريكا رسيده است
وزارت امني�ت داخلي امريكا نس�بت ب�ه احتمال حض�ور عناصر 
تروريس�تي داعش در خاك مكزيك در همس�ايگي اين كش�ور 

هشدار داد. 
به گزارش سايت مكزيكي Excelsior، پليس اين كشور اطالعيه اي از 
امريكا دريافت كرده مبني بر اينكه دو شهروند مصري به نام هاي ابراهيم 
احمد و محمد عيس��ي و يك ش��هروند عراقي به نام احمد غانم محمد 
الجبوري كه مظنون به ارتباط با داعش هستند، در ۱۲ ماه مي  در پاناما 
و سپس در 9 ژوئن در كاس��تاريكا رؤيت شده اند. در اين اطالعيه اشاره 
شده است، مكان اين دو مصري نامعلوم است و احتمال ورود آنها به خاك 
مكزيك بعيد دانسته نشده، در حالي كه شهروند عراقي در كاستاريكا 
بازداشت شده است،  مقامات امريكايي احتمال مي دهند دو مصري قصد 
سفر به امريكا را كرده اند. اين در حالي است كه گروه تروريستي داعش 
بارها به اجراي حمالت تروريستي در خاك امريكا هشدار داده است. از 
سوي ديگر، كاخ سفيد تهديد كرده كه اليحه ۴/۵ميليارد دالري مجلس 
نمايندگان امريكا با هدف بهبود رفتار با خانواده هاي مهاجران غيرقانوني 
دستگير شده هنگام گذر از مرز جنوبي امريكا را وتو مي كند. به گزارش 
خبرگزاري آسوشيتدپرس، اين هشدار بعد از آن مطرح شد كه گروهي 
از دموكرات هاي ليبرال و التين تبار رهبران كاخ س��فيد را تحت فشار 
قرار داده اند ت��ا بندهاي ديگري را به اين قان��ون اضافه و به موجب آنها 
تدابير حمايتي را براي كودكان مهاجر تقوي��ت كنند؛ تغييراتي كه در 
ادامه مي تواند حتي مخالفت دونالد ترامپ را با اين اليحه شديد تر سازد. 
بسياري از كودكان مهاجر غيرقانوني كه هنگام ورود به خاك امريكا از مرز 

مكزيك دستگير شده اند تحت شرايطي سخت نگهداري مي شوند. 

ترس تروئيكاي اروپا 
از کاهش تعهدات اتمي ايران تشديد شد 

آلم�ان، فرانس�ه و انگلي�س، س�ه كش�ور اروپايي ط�رف توافق 
هسته اي موس�وم به برجام، طي يك نامه رس�مي ديپلماتيك به 
ايران درب�اره تبعات كاهش تعه�دات اتمي اش هش�دار داده اند. 
درحالي كه تنها دو هفته به مهلت ايران به كشورهاي اروپايي براي متوازن 
كردن تعهداتشان در برجام، باقي مانده است، اروپايي ها نسبت به كاهش 
تعهدات ايران در برجام هش��دار داده اند. خبرگزاري رويترز به نقل از دو 
ديپلمات اروپايي گفته اند اين هشدار به طور رسمي و از مجراي ديپلماتيك 
براي مقام هاي ايراني فرستاده شده است. براساس گزارش ها نامه سه كشور 
اروپايي روز شنبه اول تيرماه به ايران ارسال و به گفته ديپلمات هاي اروپايي 
در آن گفته شده است اگر ايران دست به اقداماتي بزند كه زمينه نقض توافق 
هسته اي را فراهم كند، اروپا توانايي كمتري براي كمك به ايران خواهد 
داش��ت. ايران در واكنش به آنچه »بي عملي« كشورهاي اروپايي در برابر 
تحريم هاي امريكا عليه ايران مي خواند، اعالم كرده است به سقف نگهداري 
۳۰۰كيلوگرم اورانيوم غني شده با خلوص كم و ۱۳۰تن آب سنگين پايبند 
نخواهد بود. ايران با اعالم اين تصميم، 6۰روز به طرف هاي اروپايي فرصت 
داده است زمينه فروش نفت ايران و مبادالت مالي مرتبط با آن را فراهم 
كنند و تهديد كرده در پايان اين مهلت، بخش هاي ديگري از تعهدات خود 
در اجراي توافق هسته اي را متوقف خواهد كرد. اروپايي ها در حالي نسبت 
به كاهش تعهدات ايران در برجام هشدار مي دهند كه در سه سال گذشته 
هيچ اقدامي براي منتفع شدن تهران از برجام انجام نداده اند و به بهانه هاي 
مختلف از تعهدات خود در توافق هسته اي ش��انه خالي كرده اند. از سوي 
ديگر، اميد نوري پور، نماينده پارلمان آلمان و سخنگوي سياست خارجي 
حزب سبز در اين كشور، اروپا را در زمينه تنش هاي موجود ميان ايران و 
اروپا مسئول دانس��ت. وي در اين مورد به روزنامه »زاربروكر« گفت: »در 
شرايط كنوني مثاًل شركت هاي داروس��ازي آلماني نمي توانند هيچ گونه 
دارويي كه جنبه حياتي دارد را به ايران بفروشند چراكه امكان تبادل  مالي 
مسدود شده است. اگر اتحاديه اروپا مي خواهد توافق را نجات دهد، بايد آن 

را خيلي سريع مجدداً تنظيم كند.« 


