
وزیر امور خارجه آمریکا با اعالم اینکه ایاالت متحده 
هنوز آماده مذاکره با کره شــمالی اســت به این مسئله 
اشــاره کرد که واشــنگتن تمایل دارد تا با پیونگ یانگ 
وارد گفت وگو شــود؛ اگر که این کشور دست از یکسری 

آزمایشات موشکی خود بردارد.
به گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگــزاری رویترز، 
اظهارات رکس تیلرســون، وزیر امــور خارجه آمریکا در 

نشست امنیت منطقه ای در مانیل، فیلیپین مطرح شد.
شورای امنیت ســازمان ملل روز شنبه تحریم های 
شــدیدتری را علیه کره شــمالی و به دلیل دو آزمایش 
موشــک بالســتیک این کشــور اعمال کرد اما موضع 

تیلرسون در نشست روز دوشنبه سازش آمیزتر بود.
وی گفت: بهترین نشانه ای که کره شمالی می تواند 
به ما نشــان دهد این است که برای آمادگی مذاکره با ما 
باید دست از برنامه های موشــکی خود بردارد. ما آماده 
مذاکره و برقراری ارتباط با پیونگ یانگ هستیم، اگر این 
کشور برنامه ها و آزمایشات موشکی خود را متوقف کند.

پیشــتر وزیر امور خارجه آمریــکا گفته بود که کره 
شــمالی باید برنامه های "اتمی و موشکی" خود را برای 
مذاکره با واشنگتن متوقف کند اما هنوز مشخص نیست 
که چرا روز دوشنبه وی به پیونگ یانگ تاکید کرد تا تنها 
"برنامه های موشــکی" خود را متوقف کند و وزارت امور 

خارجه آمریکا هم در این باره پاسخی نداده است.
اما یکی از مقام های ارشد مرتبط با این مسئله گفت: 
این اظهارات از سوی تیلرسون اشتباه یا خطا نبوده است.

اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا شاید تالشی دیگر 
از ســوی آمریکا باشــد که تالش کرده تا از متحد کره 
شــمالی که همان چین اســت برای استفاده از قدرت و 
نفوذش در اعمال فشــار بر کیــم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی به منظور متوقف کردن برنامه های جاه طلبانه اش 

در ایجاد یک زرادخانه اتمی استفاده کند.
همچنیــن ری یونگ هــو، وزیر امــور خارجه کره 
شــمالی روز دوشــنبه طــی بیانیه ای اعــالم کرد که 
کشورش آماده اســت تا در صورت اقدام نظامی آمریکا، 
با استراتژی هسته ای خود یک »درس جدی« به ایاالت 
متحده بدهد. در این بیانیه آمده اســت که کره شمالی 
حاضر نیست برنامه هسته ای و موشکی خود را روی میز 

مذاکره بگذارد. 
پیونگ یانگ در بیانیه ای که در رسانه های فیلیپین 

در حاشــیه ای نشست منطقه ای آ سه  آن )انجمن ملل 
آســیای شرقی( منتشــر شــد، دالیل تحریم های اخیر 
سازمان ملل متحد را »ساختگی« خواند و اعالم کرد که 
قطعنامه های روز گذشــته شورای امنیت »غیرقانونی« و 

»غیرمنصفانه« است. 
وزارت امــور خارجه کره شــمالی ســازمان ملل را 
به ســوء اســتفاده از اقتدار خود متهــم و اعالم کرد به 

تحریم های جدید به شدت واکنش نشان خواهد داد. 
قطعنامه پیشنهادی ایاالت متحده در شورای امنیت 
سازمان ملل خواستار توقف صادرات ذغال سنگ، آهن، 
ســنگ آهن، سرب و همچنین محصوالت دریایی از کره 
شمالی شده است. براســاس این قطعنامه، صادرات این 
کاالها منبع بیش از یــک میلیارد دالر درآمد برای کره 

شمالی است.
بالســتیک کره شمالی  آزمایش های موشــک های 
در ماه های اخیر باعث شــد تا چیــن، بزرگ ترین متحد 
پیونگ یانــگ هم به صف منتقدان جدی سیاســت های 

نظامی این کشور بپیوندد. 
پیونگ یانگ در بیانیه خود گفته اســت که آزمایش 
موشکی ماه ژوئیه نشان داد خاک تمام ایاالت متحده در 
تیررس این موشک ها هســتند. با این حال کره شمالی 
توان موشــکی خود را ابــزار قانونی دفاعی این کشــور 

توصیف می کند.
در واکنــش بــه جهت گیری های امریکا، ســرگئی 
ریابکوف امریکا را به »بچه لوس دمدمی مزاج« تشــبیه 
کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،  
معاون وزیر امور خارجه روســیه اعالم کرد: واشــنگتن 
مســئولیت مسائل را بر دوش دیگران می اندازد در حالی 
که در واقعیت باید مســئولیت این امور را برعهده بگیرد. 
این گونه رفتار درست نیست و می توان آن را با رفتار یک 
"کودک لوس" مقایســه کرد که وقتی زمین می خورد و 
اســباب بازی دلخواهــش بالفاصله خریده نمی شــود، 
گریه می کند. معاون وزیر امور خارجه روســیه در ادامه 
اظهاراتــش بیان کرد که وی هیچ قصد و نیتی ندارد که 
وضعیت موجود را "طنز آلود" نشــان دهد زیرا مســائل 
موجود از جمله مســئله شــبه جزیره کره را بسیار مهم 
و جدی هســتند. آمریکا تالش می کند که با وارد کردن 
فشار بیشــتر علیه چین این کشور را وادار کند که مانع 

پیشرفت برنامه هسته ای کره شمالی شود.

وزارت خارجه پاکســتان اعالم کرد این کشور 
خــود را مقیــد به هیچ یــک از الزامــات معاهده 
ممنوعیت تســلیحات هســته ای که ماه گذشــته 
میالدی در مقر ســازمان ملل توســط ۱۲۲ کشور 

تصویب شد، نمی داند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
نفیس ذکریا، ســخنگوی وزارت خارجه پاکستان 
در بیانیه ای گفت: این معاهده نه بخشــی از قوانین 
بین المللی مرسوم محسوب شده و نه به توسعه این 

قوانین کمک کرده است.
او افزود: پاکســتان بار دیگر بــر تعهد خود به 
خلع ســالح هســته ای به نحوی کــه حامی صلح 
امنیــت و ثبــات در ســطح منطقــه ای و جهانی 
باشــد تأکید می کند. ماه گذشته میالدی معاهده 
ممنوعیت تسلیحات هسته ای از سوی ۱۲۲ کشور 
در مقر سازمان ملل در نیویورک تصویب شد تا به 
موجب آن تســلیحات هسته ای از بین بروند. هلند 
هم که یک قدرت هســته ای محسوب نمی شود اما 
سالح های هسته ای آمریکا در خاک این کشور قرار 

دارد علیه این معاهده رأی داد.
هیچ یــک از قدرت های هســته ای جهان در 

مذاکرات مربوط به این معاهده شرکت نکردند.
آمریکا منتقد صریح این معاهده بوده و مسئله 
تشدید برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی 
به عنوان دلیلی برای حفظ ســالح های هســته ای 
اشــاره کرد. این معاهده ۱۰ صفحه ای قرار اســت 
در ۲۰ سپتامبر و در جریان مجمع عمومی ساالنه 
ســازمان ملل دار معــرض امضای کشــورها قرار 

بگیرند.
امضاکننده ایــن معاهده باید قبــول کند که 
ســالح های هســته ای را آزمایش، تولید یا تملک 

نکرده، تهدید به اســتفاده از آن ها نکند و اجازه به 
استقرار سالح های هسته ای در خاک خود ندهد.

ذکریا گفت: پاکســتان متعهد به هدف جهان 
عاری از سالح هسته ای از طریق به نتیجه رساندن 
یک کنوانســیون جهانی بدون تبعیــض فراگیر و 
قابل بررســی درباره تسلیحات هسته ای است. وی 
افــزود: کنفرانس خلع ســالح ژنو بــه عنوان تنها 
نهــاد مذاکره ای مربوط به خلع ســالح چندجانبه 
ایده آل تریــن مجمع برای به نتیجه رســاندن یک 
چنین کنوانسیونی است. ذکریا در عین حال خاطر 
نشــان کرد: پاکســتان معتقد است این هدف تنها 
از طریق یــک اقدام مبتنی بر همــکاری پذیرفته 
شــده در سطح جهانی و در طی یک فرایند مبتنی 
بر اتفاق نظر با شــرکت همــه بازیگران مربوطه به 
دســت خواهد آمد و این باید منجر به امنیت برابر 
و تضعیف نشــده برای همه کشورها شود. هرگونه 
ابتکارعمل خلع ســالح هســته ای باید مالحظات 
امنیتی هر دولت و کشــوری را در نظر بگیرد. وی 
اظهار کرد: معاهده منع ســالح های هســته ای که 
هفت ژوئیه ۲۰۱۷ در نیویورک با رأی گیری تصویب 
شد این شرایط ضروری را چه به لحاظ فرایندی و 
چه به لحاظ اساسی اجرا نمی کند. ذکریا همچنین 
اتهامات مربوط به اینکه عملیات ارتش پاکســتان 
موســوم به خیبر ۴ هدفش کشــاندن فعالیت های 
شبه نظامیان به افغانستان است را رد کرد. او اظهار 
داشــت: عملیات خیبر ۴ در راستای عملیات های 
ضد تروریســتی کلی تر ما انجام می شود. نیروهای 
امنیتی مــا در مبارزه با تروریســت ها موفق عمل 
کرده اند. رهبران سیاســی دو کشورتوافق کرده اند 
که دو طرف برای ریشه کن کردن تهدید تروریسم 
با یکدیگر همکاری و هماهنگی داشــته باشند. او 
تصریــح کرد: مقام های دفاعی افغانســتان به طور 
مناسبی در جریان عملیات خیبر ۴ قرار گرفته اند. 
تروریست هایی که از اقدام نظامی فرار می کنند باید 
با برخورد نیروهای امنیتی افغانســتان روبرو شوند 
اما ما تاکنون هیچ حمایتی از افغانستان در عملیات 

خیبر ۴ دریافت نکردیم.
وی تأکید کرد: مدیریت مؤثر مرزها برای مهار 

تحرکات فرامرزی تروریست ها ضروری است.

یک منبع محلی که اموال و منابع مالی داعش در 
موصل را پی گیری می کند دوشــنبه در گفت وگو با 
خبرنگار "اسپوتنیک" در عراق، سه مسیر انتقال اموال 
برای داعش حتی در اوج درگیری ها برای آزادســازی 

موصل را فاش کرد.
به گفته این منبع که خواست نامش فاش نشود، 
شیوه انتقال اموال برای داعش بسیار پیچیده بود و در 
پایان سال ۲۰۱6 و ماه های نخست سال جاری اموال 
کمی برای داعش انتقال داده شد اما این انتقال اموال 

تا سقوط خالفت داعش مستمر و بی وقفه بود.
این منبــع تاکید کرد؛ اموالی کــه در این مدت 

روزانه به دست داعش رسیده در مقایسه با حد فاصل 
ســال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱6 ناچیز بــوده و این اموال 
توســط باند های پنهان، تجار و دیگــر عناصر هوادار 
داعش از مسیرهای ذیل به دست داعش رسیده است:

- نخست از طریق شرکت ها و صرافی ها در بغداد 
با انتقال اموال به شهر زاخو در دهوک کردستان و بعد 
اربیل و سپس ترکیه و از آنجا بازگشت مجدد به اربیل 

و انتقال به موصل.
- دومین مســیر انتقال اموال برای داعش، ترکیه 
بوده اســت که از شــهر غازی عنتاب شروع می شد و 
گفته می شود که تمامی دفاتر صرافی عنتاب با داعش 

تعامل مالی داشته اند.
- سومین مسیر تامین مالی داعش این گونه است 
که این اموال از  شرکت ها و صرافی های اربیل به بغداد 
ارسال و باردیگر به اربیل عودت داده می شد و از آنجا 
به عنتاب ترکیه منتقل و از عنتاب به زاخو، اربیل و در 

نهایت به موصل فرستاده می شد.
به گفته این منبع نقل و انتقال اموال برای داعش 
به صورت روزمره صورت می گرفت و تا پیش از ســال 
۲۰۱6 میــزان ایــن مراودات مالی روزانــه بیش از 3 
میلیون دالر برآورد شــده است و یک بار نیز طی سه 

روز ۱۲ میلیون دالر به دست داعشی ها رسید.

خاطرنشان می شود که داعش اموال هنگفتی نیز 
از غارت دارایی و ثروت های عراق از جمله غارت نفت 

این کشور به دست آورده است.

»ســرگئی ریابکوف« ضمن هشدار درباره تدابیر 

احتمالی تالفی جویانه آمریکا در قبال کاهش شــمار 
دیپلمات هــای ایــن کشــور در روســیه، تاکید کرد 
 کــه طرف روســی فورا به ایــن اقدام پاســخ خواهد 

داد.
وی در گفــت وگــو بــا خبرگزاری اســپوتنیک 
گفت: اینک اوضاع به جایی رســیده اســت که شمار 
دیپلمات هــای روســیه در آمریکا به حدی رســیده 
اســت که بایــد آمریکایی ها تــا ۱ ســبتامبر تعداد 
دیپلمات های خود را در مســکو و ســه کنســولگری 
 پترزبــورگ، ویکاترینبورگ و والدی وســتک کاهش 

دهند.
وی افزود:»خواهیم دید کــه آن ها این مقوله را 
چگونه اجرا خواهند کرد و ما به حفظ برابری در آینده 

پایبند هستیم«.
ریابکوف وجود هرگونه دلیل نزد طرف آمریکایی 
بــرای ایجــاد محدودیت  های جدید را بعید دانســت 
و گفت:»درصورتــی که اقدامی از ایــن قبیل انجام 
 دهند، با واکنشــی مشــابه از جانب ما مواجه خواهد 

شد«.
وی تأکیــد کــرد که روســیه به آمریــکا درباره 

امکان دســت زدن به اقدامات واکنشی در زمینه طرد 
 دیپلمات های روسیه و مصادره اموال آن ها، هشدار داده 

بود.
ریابکوف گفت: »وقتی مصــادره غیرقانونی اموال 
برخــوردار از مصونیــت دیپلماتیــک مــا در آمریکا 
صــورت گرفــت و طــرف آمریکایــی دیپلمات های 
ما را از واشــنگتن و ســان فرانسیســکو بیرون کرد، 
هشــدار دادیم که پاسخ ندادن روســیه به این اقدام 
 به معنی بی پاســخ مانــدن همیشــگی آن نخواهد 

بود«.
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دونالد ترامپ سیاست خارجی متفاوتی را در پیش بگیرد با الیحه تحریم های 
جدیــد از بین رفت. ترامپ نه تنها گفت کــه آن را امضا می کند بلکه تأیید 
کرد که به خواســت او تغییراتی کوچک در آن اعمال شود. بنابراین، چنین 
الیحه ای همان چیزی بود که ترامپ همواره در پی آن بود و حاالبه مطلوبش 
دســت یافته. حتی اگر کســی بخواهد ســخاوت به خرج دهد و بگوید این 
چیزی نبود که ترامپ می خواست حاال به دلیل وجود شایعات میان ترامپ و 
روســیه او مجبور است خود را در چنین الیحه ای غرق کند. در واقع ترامپ 
از لحظه ای که به دفتر ریاســت جمهوری رســید در برابر حمالت سیاسی 
کنگــره قرار گرفت و به مبارزه با فشــارهای افرادی مانند جان آکوســتا در 

سی.ان.ان ادامه داد.
ترامــپ می داند که پرونده بدنام کردن او چیزی جز زباله نیســت. او باید 
بالفاصله از تخریب سیاســی اجتناب کند و داســتان را فراموش کند. اما به 
ظاهر او در دامــی افتاده که تمام بازی علیه او اســت. ترامپ با ماجراهایی 
عجیــب و غریب روبه رو شــده اســت و تصمیم گرفته کــه در هر صورت 
این بــازی را ادامه دهد. امــا بهترین راه برای برنده شــدن در بازی ای که 
نمی توانید در آن پیروز شــوید، کنار کشیدن از بازی است. شما باید قوانین 
دخالــت خــود در بازی و گرفتار شــدن در آن را تغییر دهیــد. بنابراین به 
جای گرفتار شــدن در جنگ رســانه ای او باید جســارت رها کردن بازی 
را داشــته باشــد. او باید در کنار طرفدارانش قرار بگیــرد و به آن ها اعتماد 
کند. اما همه این ها این روزها به نظر غیرممکن می رســد. شــش ماه گذشته 
 و ترامــپ نشــان داده که یــک رهبر نیســت و تنها یک تســکین دهنده 

است.
از زمان ورود ترامپ به کاخ ســفید، او تنها مانند یک تسکین دهنده عمل 
کرده اســت. این که چگونه فردی با خصوصیات او توانسته در تجارت موفق 
باشــد، برای من مانند یک راز اســت اما مسئله ای که حاال روشن شده این 
اســت که او هیچ گاه تبدیل به یک جاده صاف کن سیاســی و  تغییردهنده 

شرایط نخواهد شد.
وجود نام ترامپ روی این الیحه، تکرار اشــتباهات ژئوپولیتیک یک دهه 
گذشــته اســت. او می توانســت بگوید که این الیحه را زیر فشار امضا کرده 
اســت. او می توانســت رأی به وتوی آن بدهد اما او این کاره نبود بلکه چون 
سرباز جمهوری خواهانی همچون مک کین عمل کرد که به این الیحه اعتقاد 
داشــتند. او مسیری را انتخاب کرد که به این الیحه برسد. با چنین کاری او 
کامــال در جهت مخالف وعده های خود در مبــارزات انتخاباتی قرار گرفت و 
ایده روابط بهتر با روســیه را کنار گذاشت. او انتخاب نشده بود که وضعیت 
کنونــی جهــان را حفظ کند اما به ایــن کار تن داد. او وعــده داده بود که 
»راه هــای جدیدی را امتحان خواهد کرد« اما انجام این کار برای او بیش از 
حد دشوار بود. ترامپ انتخاب شده بود که بازی را تغییردهد. اما او به سادگی 
تبدیل به حلقه دیگری از بازی کیســینجر شد که حلقه بین روسیه و ایران 

را محکم تر می کرد.
تنها اتفاق خوبی که در حال به وقوع پیوســتن است امکان لغو تحریم ها 
علیه روسیه اســت. مرکل تنها به یک دلیل دیگر برای لغو تحریم ها احتیاج 
دارد. 83 درصــد از آلمانی هــا از قوانین جدید ترامپ متنفر هســتند. این 
سیاست خوبی برای مرکل است. با این حال اتحادیه اروپا به سختی می تواند 
در جنگ ســرمایه داری جهانی کاری از پیش ببرد. بانک های اروپایی و بازار 
کار آن ها نمی توانند به ســادگی از پس مسائل مالی جدایی از ایاالت متحده 
و نزدیکی به روســیه بربیایند.  ترامپ به عنوان یک کارآفرین، به حمایت از 
بنگاه های خانگی معتقد اســت. او با ارزی ضعیف و کنگره ای مخالف روبه رو 
است. بنابراین تحریم ها می تواند حمایتی مداوم برای او باشد. بازارهای جهان 
حاال آشفتگی بیشتری به دنبال دارند و حرکت های بعدی اتحادیه اروپا مسیر 

قرن ۲۱ را تعیین می کند./ دیپلماسی ایرانی

تحریم روسیه و فرصتی برای اروپا

روزنامه الشرق قطر در اینترنت نوشت: بحران فعلی 
در منطقه خلیج فارس ثابت کرد که رژیم بحرین آلت 
دست عربستان سعودی اســت. رویدادها از زمان آغاز 
تحریم قطر نشــان داد که منامه هرآن چه را که پدرش 
یعنی ســعودی دیکته کند اجرا می کند. سرسپردگی 
بحریــن به حوزه اتخــاذ تصمیمات سیاســی محدود 
نمی شود بلکه شــامل امور اقتصادی حیاتی، اجتماعی 

و فرهنگی نیز هست.
بســیاری از کارشناسان معتقدند موضع گیری های 
بحرین علیه قطر همواره تحت تاثیر فشارهای عربستان 
ســعودی بوده اســت و موضع منامه مستقل از ریاض 
نیســت. اختالفات بــه وجود آمــده در منطقه خلیج 
]فارس[ و اجرای سریع دستورات سعودی توسط حکام 
منامه، سرســپردگی بحرین را علنی ساخته است. طنز 
ماجرا این جا اســت که بحریــن در بامداد پنجم ژوئن 
گذشته پیش از عربســتان سعودی و مصر قطع رابطه 
خود را با قطر اعالم کرد. این درحالی است که تصمیم 

مربوطه، در ریاض اتخاذ شده بود.
این روزنامه در ادامه نوشــت: هرکوچک و بزرگی 
سرســپردگی منامه را در برابــر ریاض درک می کند و 
تمرکز تبلیغاتی و سیاســی بر کشورهای دیگر است تا 
به این شکل کشور کوچکی را که در همه امور از ریاض 
تبعیت می کند به فراموشــی بســپارند. روابط ریاض و 

منامه ده ها سال ریشه دارد.
الشرق افزود: عربستان ســعودی توانسته است از 

طریق پشــتیبانی های سیاســی و اقتصادی و نظامی، 
تصمیم گیری سیاسی در بحرین را تحت کنترل خود 
بگیرد. ریاض میلیاردها دالر کمک اقتصادی به بحرین 
کرده است. به شرکت هواپیمائی طیران الخلیج بحرین 
نیز تســهیالتی داده اســت که غالباً به هیچ شــرکت 
خارجی داده نمی شود. بحرین در ازای این اقدامات به 
صورت مطلق در خدمت عربستان سعودی است. مواضع 
بحرین همواره به همان سمتی گرایش دارد که مواضع 
عربستان سعودی تعیین می کند. بهترین نمونه در این 
زمینه نیز موضع گیری هــای دیپلماتیک بحرین علیه 
قطر اســت که عیناً شبیه به سعودی است. به گونه ای 
که وزیر امور خارجه بحرین جماعت اخوان المســلمین 
را نیز مورد حمله قرار داد. این درحالی است که شاخه 
جماعت اخوان المسلمین بحرین از بارزترین متحدان 

آل خلیفه در مقابله با شیعیان بحرینی است.
اشکال مختلف سلطه عربستان سعودی بر بحرین 
در چندین محور قابل مشــاهده است. از جمله اینکه 
ریاض با بهره برداری از ناآرامی های سیاسی مداوم در 
بحرین، پافشــاری کرد تا مرزهای عربستان با بحرین 
مطابق منافع خودش ترســیم شــود. ریــاض در دهه 
هشتاد قرن گذشته میالدی جزایر البینه را تصّرف کرد 
و این درحالی بود که ساکنان این دو جزیره شهروندان 
بحرینی بودند. شهروندان بحرین از آن پس دیگر قادر 
نیســتند در این جزایر آزادانه تردد کنند. عربســتان 
ســعودی همچنین از واگذاری مدیریــت حوزه نفتی 
ابوســعفه به بحرین خــودداری می کند و این درحالی 
اســت که این حوزه نفتی در آب های منطقه ای بحرین 
واقع شده است. شرکت سعودی آرامکو اصرار دارد نفت 
این حوزه را خود استخراج و صادر کند. تولید نفت این 
حوزه بالغ بر 3۲۰ هزار بشــکه در روز است. عربستان 
سعودی همچنین تالش می کند حاکمیت مطلق خود 

را بر این حوزه نفتی اعمال کند.
ایــن روزنامه در بخش دیگری تحت عنوان ســپر 
جزیره نوشت: وقتی در سال ۲۰۱۱ عملیات سپرجزیره 
آغاز شد عربستان سعودی با اعزام نیروهای خود برای 
سرکوب انقالبیون بحرینی، این کودک خردسال خود 
را نجــات داد. در آن زمــان بحرین بــه عنوان منطقه 
حفاظت شده عربستان سعودی معروف شد. عربستان 
سعودی سعی داشت در قالب این عملیات با تهدیدات 

داخلی و خارجــی مقابله کند به ویــژه آن که برخی 
ایرانیان نیز از لزوم بازگشت حاکمیت ایران بر سرزمین 
بحرین براســاس مستندات تاریخی و به عنوان بخشی 

از خاک ایران سخن می گفتند.
ایــن روزنامه افزود: حکام بحرین از ســال ۲۰۱۱ 
قــول اجــرای اصالحات متعــدد را داده انــد اما هیچ 
اصالحی روی نداده اســت و بالعکس سرکوبگری ها و 
شکنجه ها افزایش یافته اســت. به گونه ای که فعالیت 
جمعیت الوفــاق بزرگ ترین تشــکل سیاســی مخالف 
در بحرین متوقف شــد و دســتگاه قضائی بحرین این 
جمعیت را منحل کرد و شــیخ علی سلمان رهبر این 
جمعیــت را به حبــس محکوم کــرد و او را به زندان 
انداخــت. هنور هم اتهاماتی مبنی بر شــکنجه فعاالن 

سیاسی در زندان های بحرین مطرح است.
این روزنامه افزود: اقتصاد بحرین نیز از سال ۲۰۱۱ 
تاکنون شــاهد رکود بوده است. بیکاری در این کشور 
شدت یافته و عربستان سعودی بارها اقتصاد بحرین را 
نجات داده است. درحالی که که دیگر کشورهای عربی 
خلیج فارس به شــکل جّدی به درآمدهای نفتی اتکا 
دارند، بحرین به کمک های مالی عربســتان سعودی و 
دیگر کشــورهای عربی خلیج فارس اتکا دارد. با وجود 
بحران اقتصادی شدید در بحرین، جای شگفتی نیست 
که عربستان سعودی کنترل سیاسی  این کشور را در 
دســت دارد. زیرا عربستان سعودی تأمین کننده مالی 

اصلی خزانه بحرین است.

بحرین تحت سلطه عربستان است

آقای اردوغان در جریان یک سخنرانی در استان ریزه ترکیه گفت که آلمان به هزاران فقره پرونده مظنونان تروریستی که از سوی ترکیه فرستاده شده بود پاسخ نداده است و به همین دلیل شریک جرم تروریست ها 
محسوب می شود. رئیس جمهوری ترکیه که در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه،سخنرانی می کرد گفت: »ما به صدراعظم آلمان ۴۵۰۰ پرونده را تحویل دادیم اما حتی برای یکی از آن ها پاسخی دریافت نکردیم.«

وی با انتقاد از عملکرد دولت آلمان درباره استرداد مجرمین افزود: »آن ها می توانند وقتی شخصی تروریست است درخواست استرداد او را بدهند اما وقتی ما همین را می خواهیم، انجام نمی شود. یعنی شما قوه قضائیه 
دارید اما ما در ترکیه نداریم؟«

پس از کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه سال گذشته در ترکیه، دولت این کشور با ارسال فهرست هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی، از آلمان خواسته بود تا طرفداران شبکه فتح اهلل گولن را تحت نظر قرار دهد.

اردوغان آلمان را 
به تروریسم متهم کرد

پاورقی 

رجــب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه خود را در وضعیت متفاوتی 
برای تثبیت خود در قدرت می بیند. در آخرین اقدام، او خواســتار استفاده از 
مســاجد در جنگ با دشمنانش شد، اتفاقی که می تواند تهدیدی برای کشور 

باشد تا به نوعی جنگ مذهبی دچار شود.  
رئیس جمهوری ترکیه خواســتار فعال شــدن نقش مساجد در دوره های 
پیش روی کشــور شــد و خواســت که فعالیت خود را به شکل دائمی ادامه 
دهند و فقط محدود به نمازهای پنج گانه یومیه نباشــند. وی این اظهارات را 
روز شــنبه، هفتم اوت در جریان سخنرانی خود در جمع فعاالن مذهبی که 
قرار اســت در فصل تابستان برای انجام تبلیغات و امور دینی به شرق کشور 
بروند و توسط ریاست شورای امور دینی ترکیه در شهر استانبول برگزار شده 

بود، ایراد کرد.
اردوغان گفت که به نســل جدید در ترکیه اعتماد دارد و می داند که آن ها 
تاریخ و فرهنگ و تمدن کشورشان را به خوبی می دانند و می توانند در تمامی 
زمینه ها خود را به خوبی رشد دهند، و این خالف آن چیزی است که بعضی ها 

از آن به افراط گرایی تعبیر می کنند.
وی در این سخنرانی همچنین به فعالیت های سازمان پ.ک.ک نیز اشاره 
کرد و آن را گروهی تروریســتی دانست که می خواهد کودکان و جوانان را از 
مدارس و مساجد دور کند، وی تاکید کرد »هدف آن ها تبدیل کردن کودکان 
و جوانان به خدمه و بردگانی برای اندیشه های انحرافی شان است. در حالی که 
رهبران این ســازمان به خوبی می دانند که از مساجد و مجالِس علم ترویسم 

یا تروریست بیرون نمی آید.«
وی بــر ضرورت تمرکز بر مدارس و مســاجد به عنوان بخشــی از زندگی 

اجتماعی در ترکیه برای تحقق اهداف تعریف شده تاکید کرد.
کارشناسان مسائل ترکیه بر این اعتقادند که اردوغان به بازی با برگه دینی 
در درگیری های سیاســی خود رو آورده و این احتمال وجود دارد که بخواهد 
ترکیه را از یک کشور سکوالر به یک کشور دینی تبدیل کند تا به این ترتیب 
آسان تر بتواند با مخالفانش بجنگد و برای کوچک ترین برخوردی به فتواهای 

آماده رجوع کند.
بــه اعتقاد ناظران امــور ترکیه، رئیس جمهوری این کشــور فقط به فکر 
تثبیــت جایگاه خود به عنوان رئیس جمهوری مادام العمر ترکیه اســت و به 
واکنش های خطرناکی که از پی چنین مواضعی اتخاذ می کند، توجهی ندارد 
و نمی خواهــد بپذیرد تقویت آموزه های دینی با ضربه به تعالیم دینی صحیح 
می تواند بهانه کافی برای گسترش تفکرات افراط گرایانه نزد مردم ترکیه مثل 

داعش و جبهه النصره بدهد.
به اعتقــاد این ناظران، رئیــس جمهوری ترکیه به شــدت تحت کنترل 
گروه های تندرو مثل جماعت اخوان المســلمین است که شماری از رهبران 
آن در ترکیه به سر می برند. به باور این ناظران اردوغان صرفا به این دلیل به 
این جماعت پناه آورده است که بتواند خود را از شر دشمن قسم خورده اش، 

عبداهلل گولن، مبلغ مذهبی ساکن ایاالت متحده خالص کند.
کارشناســان هشدار می دهند که تقویت اندیشــه های افراطی نزد جوانان 
ترکیــه می تواند درها را بــه روی مبلغان افراط گرایــی و ظهور جریان های 
تکفیری در ترکیه بگشــاید و آن ها ممکن اســت در ابتــدا با اردوغان همراه 
شــوند اما همان طور که بارها امتحان پس داده انــد در نهایت علیه خود او 

فعال خواهند شد.

اردوغان؛ استفاده از دین در برابر مخالفان

تمایل تیلرسون به مذاکره و مخالفت کره شمالی

پول نقد اعضای داعش از سه مسیر تأمین می شد

هشدار شدید روسیه به آمریکا

پاکستان: به پیمان ممنوعیت سالح های هسته ای مقید نیستیم


