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برجام اثر منفی بر اقتصاد آمریکا دارد

 اردوغان که خود مظهر قوم گرایی مبتنی بر مذهب اســت در جدیدترین اظهارات علیه 
ایران، با تکرار اتهام فارس گرایی متکی بر مذهب، حشد شعبی را تروریست اعالم کرده و در 
هماهنگی با واشنگتن و ریاض با نقشه راه و هدفمند عنوان کرده است کشورمان دردسرساز 
شــده است. این اولین اظهارات اردوغان نسبت به ایران پس از پیروزی در همه پرسی تغییر 
نظام پارلمانی به ریاســتی بوده و به نوعی پاسخ تلویحی پیام تبریک ارسالی آقای ظریف نیز 
محســوب می گردد. ضروری است کسانی که مدیریت روابط تهران و آنکارا را بر عهده دارند 
مبنای سیاست گذاریشان در قبال اتهامات و مداخالت ترکیه در سوریه، عراق و اخیرا ایران را 

برای افکار عمومی روشن نمایند. 
متولیان و دیپلمات ها در سیاســت خارجی موظف به تعقیب سیاســت های دولت خود 
هســتند اما ظاهراً سفارت یا بخشی از دستگاه دیپلماسی ایران، یا در ریل دولت قبل حرکت 
کــرده یا نمی تواند تبلور عینی دولت تدبیر و امید باشــد. عدم انعکاس واقعیت های حاکم بر 
روابط و اقدام به ارسال گزارش دور از واقع عماًل این موضوع را در ذهن تداعی می نماید که 

نگاه سفارت بیش از رعایت منافع ایران، رعایت حساسیت های آنکاراست.
در حادثه ضرب و شــتم تبعه ایرانی در مرز گوربالغ سفارت ایران اعالم کرد که مامور 
خاطی گمرک ترکیه از کار برکنار شده است در حالی که هیچ منبع ترکیه ای این خبر را تأیید 
نکرده و این اطالع رســانی، دروغ بوده است. چندی قبل از آن نیز وزیر ایرانی مسئول روابط 
به هدف تلطیف قلوب و رضایت آنکارا از پاســگاه مورد حمله واقع شده در استانبول در حالی 
بازدید می کرد که همزمان با این دیدار، با هدایت دولت ترکیه در مقابل سرکنسولگری ما در 

استانبول و سفارت ایران تظاهرات برگزار شده و علیه ایران شعار داده می شد.
با مد نظر قرار دادن اصل حفظ منافع ملی در روابط با کشــورها، گسترش روابط، تنش 
زدایی، تبدیل اختالفات به فضای همکاری و... وظایف اصلی دیپلماسی است. اما این وظایف 
تعریف شــده نباید در سایه مالحظات محل ماموریت های دســتگاه دیپلماسی قرار بگیرد. 
روابط ایران با ترکیه باید از نگاه تهران تنظیم شود. در روابط تهران و آنکارا باید ضمن تالش 
برای حفظ و گســترش آن، از تحوالت داخلی و خارجی و مالحظات کشــور محل ماموریت 
گزارش های دقیق ارســال گردد. ترکیه در روابط خود با ایران چه در بعد روابط دوجانبه و چه 
در ارتباط با منطقه، رفتاری منطبق بر منافع متقابل نداشته و ندارد. آنکارا در همه ابعاد روابط 

با تهران برای خویش حقی فراتر از اصل منافع متقابل قائل بوده و می باشد.
ترکیه تغییرات در ایران و منطقه را درک نکرده یا نمی خواهد درک نماید. از منظر آنکارا 
دو مقطــع جنگ و تحریــم دوران طالیی روابط ایران و ترکیه بود. دولت روحانی و برجام به 
روابط نامتعادل ایران و ترکیه پایان داد. اخبار و حوادثی چون دســتگیری بابک زنجانی، رضا 
ضراب، افراد مرتبط با ارتشاء و فساد در ایران و ترکیه نشانگر روشنی از پایان این دوران بود. 
روی کار بــودن دولت ضعیف، غیرحرفه ای و درگیر در روابط بین الملل چون دولت قبل در 
ایران، مطلوب ترکیه است. ابراز رضایت اردوغان نسبت به روابط سال های گذشته )بخوانید 
دولت نهم و دهم( و نارضایتی از شرایط امروز مشخص می نماید دولت خردگرایی که در پی 
پایان دادن به ایران هراســی و تحریم ها بر اســاس عزت، حکمت و مصلحت باشد، مطلوب 
آنکارا نیســت. اگرچه بخش مهم نارضایتی اردوغان از ایران، حاصل اختالفات دو کشــور در 
ارتباط با سوریه و عراق است، اما یکی از وظایف سفارت انتقال تغییر شرایط به مقامات محل 
ماموریت می باشــد. منطق دولت روحانی مبتنی بر گفتگو و تنش زدایی است. رعایت حرمت 
همسایه، بزرگ منشی در شیوه دولتمداری ایرانی و آگاهی از بازی بزرگتری که در پی ایجاد 
چالش میان ایران و ترکیه اســت، مانع اصلی عدم پاســخ روحانی به اظهارات خارج از عرف 
اردوغان تاکنون بوده اســت. اردوغان بهتر از هر کسی می داند روح و تاریخ ایرانی سرشار از 
سلحشــوری است که می تواند در جای خود ظهور و بروز بنماید. ما در چند صد سال گذشته 
شروع کننده هیچ جنگی نبوده ایم. روحانی برخالف اردوغان نه از شمشیر نادر و نه از قدرت 
شــاه عباس سخنی به میان نمی آورد. اما اردوغان به هر بهانه ای از سلطان سلیم و سلیمان 
عثمانی سخن به میان آورده و بر تدوام راه آنان تأکید دارد. زبان روحانی زبان صلح و سخن 

اردوغان، سخن جنگ است.

ترامپ و پوتین درحالی از بهبود روابط دو کشــور ســخن می گویند که برخی 
دموکرات ها و حتی جمهوریخواهان از جمله جان مک کین، موافق بهبود رابطه با 
پوتین نیستند اما ترامپ به این انتقادات توجهی ندارد.همچنین مایک پامپئو، گزینه 
پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست آژانس مرکزی اطالعات آمریکا)سیا( روسیه 
را یکی از تهدیدهای عمده علیه آمریکا می داند و معتقد اســت روسیه با رویکردی 
تهاجمی، تجاوز و اشــغال اوکراین، تهدیــد اروپا، و این که تقریبا هیچ عملی برای 
شکســت و انهدام داعش انجام نداده است، در پی اثبات دوباره خود بوده است. از 
دیدگاه مک کین هر آمریکایی باید نگران حمله روسیه به ملت ودموکراسی آمریکا 
باشــد. هر چند تصمیم اخیر وزارت خرانه داری امریکا مبنی بر لغو تحریم سازمان 
امنیت فدرال روسیه موسوم به  FSBو دادن امکان خرید کاالهای نرم افزاری از 
امریکا به این سازمان که پس از گزارش دستگاه های امنیتی امریکا در دوره اوباما 
در مورد دســت داشتن روسیه در هک های سایبری امریکا تحت تحریم قرارگرفته 
بود، ممکن است، چراغ سبزی از سوی کاخ سفید به کرملین در شروع دوره ترامپ 
تلقی شــود، اما این تحریم با موضوع دخالت روســیه در اوکراین مرتبط نبود و با 
توجه به مخالفت های برخی جمهوری خواهان با لغو تحریم روســیه به نظر می رسد 
این موضوع به زودی حل و فصل نخواهد شد و درصورت حل آن نیز چالش های 
دیگری نیز میان دو کشــور وجود دارد که روند بهبود مناســبات این دو کشــور با 
تردیدها و استفهامات زیادی مواجه ساخته است. هرچند اگر مسکو در برخی مسائل 
کوتاه بیاید یا روی برخی متحدان مقطعی خود چون ایران و ســوریه با واشــنگتن 
مصالحه کند می تواند راه بهبود روابط با دشــمن خود را کوتاه تر کند، البته امکان 
مصالحه روســیه با امریکا در مورد اوکراین و پیشــروی ناتو به پیرامون این کشور 
اندک اســت، مگر این که ترامپ رویکردی به نفع روسیه در ناتو اتخاذ کند که در 

این صورت موجب چالش میان امریکا و اروپا خواهد شد.
همچنین در حالی که ترامپ پیشــتر گفته بود به محض آن که مراسم تحلیف 
او انجام شــد برای مالقات با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه آمادگی دارد 
متعاقبا از ســوی اطرافیان او از احتمال نداشتن این دیدار در آینده نزدیک سخن به 
میان آمد که نشــانگر تاثیر مخالفان روابط با روسیه بر تصمیمات او بود. همچنین 
پســکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز درباره مالقات احتمالی پوتین و ترامپ گفت 
چنیــن اتفاقی در هفته های آینده رخ نمی دهد، اما امیدواریم تا چند ماه آینده این 
مالقات صورت بگیرد.از سوی دیگر در حالی که ترامپ دخالت روسیه در انتخابات 
آمریکا را رد می کــرد، در آخرین واکنش ها این دخالت را مورد تایید قرار داده، اما 
تاثیر آن را بــر نتایج انتخابات رد کرد؛ اما وعده داد که ظرف ۹۰ روز یک گزارش 
درباره اتهامات دخالت روســیه در طول انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا ارائه 
دهد. این در حالی اســت که نهادهای اطالعاتی ایاالت متحده آمریکا، روسیه را به 
تاثیــر بر انتخابات آمریکا از طریق هک ایمیل های حزب دموکرات متهم کرده اند 
که تا حدود زیادی واقع بینانه به نظر می رســد. بر اساس گزارش نهادهای مذکور 
درباره عملیات روسیه برای تاثیر گذاشتن در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
آمریــکا، که بخش هایی از آن از طبقه بندی خارج و به انتشــار عمومی رســید، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه شخصا دستور عملیات را صادر کرده است. 
موضوعی که از ســوی روسیه تکذیب می شود. بعد از مطرح شدن نقش روسیه در 
هــک کارزار انتخاباتی دموکرات ها و ادعای مبنی بر تضعیف کمپین کلینتون برای 
شکســت در پی افشاگری های ناشــی از این هک ها، باراک اوباما ابتدای دی ماه 
۳۵ دیپلمات روسیه را از آمریکا اخراج کرد. اقدامی که با واکنش ضمنی و مخالفت 
ترامپ روبه رو شد و پوتین با ارایه ژستی ضمن مقابله به مثل نکردن با اقدام اوباما 
و محفوظ نگاه داشــتن این حق برای کشــورش، اعالم کرد منتظر شروع ریاست 
جمهوری ترامپ و رفتار او می ماند. واکنشــی که مورد رضایت ترامپ واقع شــد و 

مجددا بر باهوش بودن پوتین تاکید کرد.

راز مواضع ضد ایرانی اردوغان

ارزیابی مواضع رؤسای جمهور آمریکا و 
روسیه در صحنه جهانی

 الرپوبلیکا )ایتالیا( 
رئیس جمهور آمریکا در خالل مصاحبه ای با خبرگزاری 
رویترز به مناســبت یکصدمین روز اســتقرارش در کاخ سفید: 
»امکان وقوع یک جنگ بســیار بزرگ وجود دارد«. تیلرسون: 
»چین خواستار متوقف ساختن آزمایش های هسته ای گردید.« 

پاسخ کرۀ شمالی با انجام یک آزمایش موشکی دیگر
 بر اســاس منابع پنتاگون، موشک مزبور بالفاصله بعد از 
پرتاب در دریای ژاپن سقوط کرد دونالد ترامپ طی مصاحبه ای 
با خبرگزاری رویترز به مناسبت صد روز نخست استقرارش در 
کاخ ســفید، »امکان« این را که »جنگی بسیار بزرگ« با کرۀ 
شمالی دربگیرد، پنهان نمی ســازد. وی افزود: » یک راه حل 
دیپلماتیک برای من ارجحیت داشــت اما تصور می کنم بسیار 
دشوار باشد.« رئیس جمهور آمریکا نشان می دهد که به نقش 
شی جین پینگ، رهبر چین که در نشست فلوریدا با وی دیدار 
کرده بود، اعتماد دارد: »به طور قطع قصد ندارد شاهد تشنجات 
باشــد. مرگ را هم نمی خواهد ببیند. وی مردی بسیار مهربان 
اســت و به کشور چین و مردمش عشق می ورزد. من می دانم 
که می خواهد توانایی این را داشــته باشد کاری انجام دهد اما 
شاید قادر به انجامش نیست.« احساسی که بین ترامپ و شی 
وجود دارد رئیس کاخ ســفید را بر آن می دارد که اذعان نماید 
که نمی خواهد مشــکالتی برای رهبر چین در رابطه با قضیۀ 
تایوان بــه وجود آورد و اینکه در این صورت ممکن اســت با 
پیشــنهاد تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان مبنی بر انجام 

یک گفتگوی جدید تلفنی رد نماید. رکس تیلرسون، وزیر خارجۀ 
آمریــکا نیز بر نقش پکن تأکید می کند. به عقیدۀ وی چین از 
دولت پیونگ یانگ خواسته آزمایش های هسته ای را متوقف 
ســازد. در واقع در این لحظه، کرۀ شمالی در صدر افکار ترامپ 
قرار دارد. هر چند ســطح هشدار رئیس جمهور را از اعالم این 
موضوع منصرف نمی سازد که صورتحساب مربوط به حفاظت 
به ســئول عرضه خواهد شد: ســامانۀ جدید دفاع موشکی تاد 
قرار است به بهای یک میلیارد دالر پرداخت گردد. درخواستی 
کــه دولت موقت کرۀ جنوبی مخالفت کرده اســت. این دولت 
منتظر برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در ۹ ماه مه است. 
روز چهارشنبه دولت آمریکا سیاســت های کیم یونگ اون را 
»تهدیدی اضطراری برای امنیت ملی و اولویت سیاست خارجی 
کشورش« خوانده بود. زمانی که خبرگزاری رویترز نظر ترامپ 
را در خصوص دیکتاتور کرۀ شمالی پرسید، وی در پاسخ چنین 
گفت: »وی در ســن ۲٧ ســالگی زمانی که پدرش درگذشت، 
قدرت را به دست گرفت. بنابراین نمی خواهم اعتباری برای وی 
قائل باشم لیکن هر آنچه بخواهیم می توانیم بگوییم جز اینکه 
این امر کار آســانی بوده اما نه در آن سن.« بنابراین به عقیدۀ 
رئیــس جمهور آمریکا باید از این پیش انگاره شــروع کرد که 
دشمنش پیونگ یانگ باید منطقی باشد: »این چیزی است که 
امیدوارم.«  آنچه باعث کاهش تنش گردید، اظهارات تیلرسون 
در طول روز بود که موضوع امکان آغاز تماس های مســتقیم 
میان آمریکا و کرۀ شــمالی را مطرح ســاخت. لیکن مسئول 

سیاست خارجی آمریکا تصریح نمود که پیش شرط این تحول 
باید آمادگی پیونگ یانگ برای بحث در بارۀ خلع سالح هسته 
ای شبه جزیرۀ کره و نه فقط متوقف ساختن برنامۀ هسته ای اش 
باشد. وی چند ساعت قبل از نشست شورای امنیت سازمان ملل 
که دقیقاً به بحران کرۀ شمالی اختصاص داشت، گفت: »بدیهی 
است که این روشــی است که ما به وسیلۀ آن قصد داریم این 
مســأله را حل و فصل نماییم.« تیلرســون در آن موقعیت در 
خصوص اتخاذ تدابیر جدید در قبال پیونگ یانگ فشار آورد: »ما 
باید تحریم های جدیدی در رابطه با موسسات و اشخاصی که از 
برنامۀ هسته ای و موشکی کرۀ شمالی حمایت می کنند، اعمال 

نماییم. عدم اقدام فوری در خصوص مسائل بنیادین مربوط به 
امنیت در جهان ممکن است عواقب فاجعه آمیزی در پی داشته 
باشــد.« وانگ ئی، وزیر خارجۀ چین درحاشیۀ نشست شورای 
امنیت راه حلی را بر مبنای دو رویکرد به شکل متقابل پیشنهاد 
می دهد که بر خلع ســالح هســته ای و یک ســازوکار صلح 
تأکید نماید. وی تصریح نمــود: »راه اندازی گفتگوهای صلح 
باید تقویت گردد. گفتگوها تنها گزینۀ قابل اجرا می باشــند.« 
گنادی گاتیلوف، معاون وزارت خارجۀ روســیه نیز دعوت به در 
پیش گرفتن احتیاط می کند. وی می گوید: »گزینۀ استفاده از 
زور در کرۀ شــمالی کاماًل غیر قابل قبول است. تصمیم ما باید 
به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک باشــد. تحریم ها به خودی 
خود نباید هدف باشند و نباید برای خفه کردن پیونگ یانگ از 
نظر اقتصادی و نیز برای وخیم تر ســاختن وضعیت انسانی در 
این کشور مورد استفاده قرار گیرند«. اینها سخنانی هستند که 
دعوت بــه توازن و گفتگو می نمایند که در هر صورت به نظر 
می رسد برای کرۀ شمالی چندان جذابیتی نداشته نباشند. پیونگ 
یانگ در واقع با پرتاب یک فروند موشــک بالستیک اقدام به 
انجام یک آزمایش جدید نمود و تحریم های بین المللی و خوِد 
هشدارهای آمریکا را به چالش کشید. منابع نظامی کرۀ جنوبی 
عنوان می کنند که موشــک مزبور »از یک سایت نزدیک به 
بوکچانگ واقع در استان پیئونگانام- دو شلیک شد.« آزمایشی 
که ســردمداران آمریکا در شبکۀ ســی ان ان آن را مورد تأیید 

قرار دادند.

ترامپ: »بعید است که یک راه حل دیپلماتیک پیدا شود«
تنش میان آمریکا و کرۀ شمالی

کره شمالی: به اسرائیل رحم نخواهیم کرد

ادعای سفیر عربستان:
 ایران، به دنبال تسلط 

بر  یمن!

استقرار نظامیان آمریکایی در مرز ترکیه و سوریه
به گزارش خبرگــزاری  رویترز از پاریس، حزب راســتگرای 
افراطی جبهه ملی فرانســه و گروه پارلمانی بلو مارین در پارلمان 
اروپا با انتشــار بیانیه ای، کمیسیون اروپا را به دخالت در انتخابات 

ریاست جمهوری فرانسه متهم کرد.
در این بیانیه آمده اســت: بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به طور 
آشکار از   امانوئل ماکرون،  نامزد جنبش در حال  حرکت در این دور 
از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه حمایت می کند. در حالی که 

باید این نهاد اروپایی اصل بی طرفی در انتخابات را رعایت کند.
حزب راســتگرای افراطی جبهه ملی فرانســه در ادامه این 
بیانیه آورده است:  تاکنون سابقه نداشته که کمیسیون اروپا به نفع 
نامزدی در هیچ کدام از انتخابات کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
دخالت کند و مورد فرانسه و حمایت این نهاد از ماکرون، نخستین 

مورد از این گونه دخالت هاست. 
این مســئله از آنجا مطرح شده اســت که ژان-کلود یونکر، 
رئیس کمیســیون اروپا، به طور شخصی از ماکرون حمایت کرده 
اســت و پیروزی او در دور نخســت انتخابات ریاســت جمهوری 

فرانسه را تبریک گفته است. یونکر همچنین ابراز امیدواری کرده 
اســت که ماکرون در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با آرای 

بسیار باالیی پیروز شود.
 مارین لوپن، نامزد  راســتگرایان تندرو  فرانســه در انتخابات 
 ریاســت جمهوری امسال  این کشور، در این باره گفت:  همین که 
کمیســیون اروپا و ژان-کلود یونکر، رئیس آن آشکارا از ماکرون 
حمایت می کند نشــان می دهد ماکرون نامزد کمیسیون اروپا و 

اقلیت خودی صاحب پول و نفوذ )الیگارشی( است. 

لوپن کاندیدای انتخابات فرانسه:

به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک روســیه، منبع یاد شده افزود که اســتقرار خودروهای نظامیان آمریکایی اروپا در انتخابات فرانسه دخالت می کند
درامتداد مرزهای ترکیه و سوریه از شهر عین العرب )کوبانی( تا قامشلی آغاز شده است.

منبع یاد شــده افزود که آمریکا تالش می کند تا از درگیری میان نیروهای مســلح ترکیه و نیروهای ُکرد 
جلوگیری کند.

نماینده یگان های حمایت از کردها که خواست نامش فاش نشود، ضمن تایید استقرار خودروها و نظامیان 
آمریکایی در شــهرهای مرزی گفت : به منظور جلوگیــری از حمالت ترکیه به نیروهای کرد، این اقدامات را با 

طرف آمریکایی بررسی کردیم.
وی افــزود : ما بــه آمریکا اعالم کردیم درصورتیکه ترکیه بار دیگر به مــا حمله کند، ما هرگز در عملیات 
آزادسازی الرقه مشارکت نخواهیم کرد و همه نیروهای خود را به مرزها منتقل خواهیم کرد وطرف آمریکایی نیز 

به ما قول داد که تدابیر الزم را برای جلوگیری از حمله به ما اتخاذ خواهد کرد.
شــایان ذکر است که در سه روز گذشته، درگیری های شــدید میان نظامیان ترک و یگان های حمایت از 

کردها در مرزهای ترکیه و سوریه نزدیک منطقه جیالن بینار روی داد.

دولت »رجب طیب اردوغان« در ادامه پاکســازی دستگاه های 
عمومی از مخالفان بــه بهانه مبارزه با طرفــداران کودتای نافرجام 

تابستان گذشته، 4۰۰۰ کارمند دیگر را اخراج کرد.
این اخراج ها با دستور اجرایی مستقیم اردوغان انجام گرفته که 

بر اساس آنها، ۱ روزنامه، ۱ مجله، ۱4 انجمن، ۱۳ کلینیک درمانی و 
۱8 بنیاد بسته شده است.

با بســته شدن کلینیک ها مزبور، ۲۱۶ دکتر، پرستار و ماما از کار 
بیکار شده اند.

حوزه اخراج ها مثل همیشه بیشتر روی نظامیان متمرکز است و 
از بدنه وزارت دفاع، نیروهای سه گانه، ژاندارمری و گارد ساحلی ۱۲88 
نفر اخراج شده اند.دستگاه قضایی هم کماکان در سیبل هدف اردوغان 
باقی مانده و حدود ۱۲۰۰ قاضی، کارمند دادگاه و حتی زندانبان اخراج 
شــده اند.کابینه دولت هم بی گزند نمانده؛ عالوه بر اخراج ۱۹ کارمند 
وزارت خارجه ترکیه، ۵۰۹ کارمند از دیگر وزارتخانه ها اخراج شده اند.

اخراجی ها حق اشتغال در دســتگاه های عمومی، حق خروج از 
خاک ترکیه و سکونت در خانه های سازمانی را نخواهند داشت.

اردوغان 4000 کارمند و نظامی دیگر را اخراج کرد

»محمد الجابر«، سفیر عربستان در یمن، در اظهاراتی مضحک مدعی شد ایران قصد تسلط بر این کشور را دارد تا فعالیت تروریستی داعش و القاعده را در منطقه گسترش دهد.
وی در ادامه ادعاهایش افزود: ایران می خواهد همانطور که بر عراق و سوریه مسلط شده، کنترل اوضاع را در یمن نیز در دست بگیرد.وی اواخر هفته گذشته درباره رزمایش نظامی 
مشترک عربستان با هشت کشور آفریقایی و خاورمیانه با نام "عملیات توفان قاطع" که در سال ۲۰۱۵ برگزار شد گفت: ما از انجام این رزمایش چندین هدف داشتیم؛ متوقف کردن 
ایران برای آسیب رساندن به مردم یمن، ریشه کن کردن القاعده و داعش در یمن و حمایت کردن از دولت مشروع و قانونی این کشور. منظور دیپلمات سعودی از "دولت مشروع" 

یمن، دولت "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور فراری این کشور است.

"روسیا الیوم" روز یکشنبه به نقل از وزارت امور خارجه کره 
شــمالی گزارش داد: "وزیر اطالعات اسرائیل با حرف های خود 
به ســاحت رهبر بزرگ ما اهانت کرده است"..در این بیانیه، با 
اشاره به دستیابی رژیم صهیونیستی به سالح هسته ای با حمایت 
مستقیم آمریکا، آمده است:"صحبت از اظهارات غیر مسئوالنه و 

اتهاماتی است که با ارزش های حکومت ما تناقض دارد."
در این بیانیه تصریح شده است: "اسرائیل در خاورمیانه یک 

مزاحم به حســاب می آید، که چند منطقه از کشورهای عربی را 
اشغال کرده و دســت به جنایات غیر انسانی می زند".."دیدگاه 
کره شمالی مبتنی بر عدالت و صلح است لذا معتقدیم که مبارزه 
فلســطینی ها مبارزات بر حقی برای آزادسازی کشور و تأسیس 

حکومت مخصوص خودشان است".
ناتو در مناقشه کره دخالت نمی کند

ینس اســتولتنبرگ دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 

روز جمعه اعالم کرد؛ ناتو در مناقشــه کنونی بر سر شبه جزیره 
کره مداخله نخواهد کرد.استولتنبرگ در این مصاحبه گفت: هفته 
گذشته بعد از چند جلســه در کاخ سفید با مقامات آمریکایی، به 
این نتیجه رسیدیم که به مداخله ناتو در مناقشه شبه جزیره کره 
علیه کره شمالی نیازی نیست.استولتنبرگ افزود: ناتو با مقامات 
آمریکایی درباره اقدام کره شمالی به نقض قطعنامه های سازمان 
ملــل متحد گفتگو کرد که جهــان را با خطر وقوع جنگ بزرگ 

در منطقه مواجه کرده اســت. شایان ذکر است کره شمالی شنبه 
گذشــته آزمایش موشــکی ناموفقی انجام داد. شبه جزیره کره 
اکنون در شــرایطی خطرناک به سر می برد، به ویژه پس از آن 
که کشــتی ها و ناوهای آمریکایی برای مقابله با خطر موشکی 
کره وارد منطقه شــدند. ورود این ناوها می تواند زمینه ساز تنش 
شــدیدی در منطقه شــودکه ممکن است به جنگ بزرگ منجر 

شود.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم، حیدر العبادی این مطلب را در جشنواره وحدت ملی که با شعار 
پیروزی عظیم ما راه ما به طرف صلح برگزار شد، بیان کرد و افزود، بزرگترین اولویت ما ایجاد صلح و زندگی 

مرفه برای شهروندان است و این وطن به تمام عراقی ها )با هر نوع رویکرد و جهت گیری( تعلق دارد.
العبادی گفت: قهرمانان در جنگ پیروزی می آفرینند. این جنگ، آسان نیست اما اشخاصی می خواهند 
روحیه رزمندگان را با ترویج  دروغ پراکنی دشــمن تخریب کنند چون با حکومت اختالف دارند. در اینجا از 

آنان می خواهم قهرمانان را به حال خود گذاشته و با حکومت رو در رو نشوند.
وی همچنین تصریح کرد که ارتش عراق الگویی برای دنیا شده و باید روش مبارزاتی آن تدریس شود.

العبادی خاطر نشان کرد که تنوع اقوام و ادیان در عراق نه یک نقطه ضعف؛ بلکه نشان قدرت است، به 
ویژه در شرایط کنونی که صفحه جدیدی در وحدت همه عراقی ها گشوده شده است.

به گزارش رویترز، یــک هواپیمای نظامی ارتش کوبا 
صبح شــنبه در استان آرتمیســای این کشور سقوط کرد 

وهشت سرنشین آن کشته شدند.
وزارت نیروهای انقالبی مسلح کوبا با انتشار بیانیه ای 
در ســایت اینترنتی خود اعالم کرد ایــن هواپیما از نوع 
آنتونــوف ای. ان. ۲۶ دو موتوره بــود که از فرودگاه پالیا 
باراکووا در حومه هاوانا و در ســاعت شش و سی و هشت 
دقیقه صبح به پــرواز درآمده بود و در منطقه ای در حومه 

شهر کاندالریا سقوط کرد.
در ایــن بیانیه همچنین آمده اســت که هشــت نفر 
سرنشــینان این هواپیما و از جمله خدمه آن در این حادثه 
جــان باخته انــد و کمیته ای برای بررســی علت حادثه 

تشکیل شده است. 
مقامات کوبایی تاکنون اطالعات بیشتری درباره سقوط 
این هواپیما منتشــر نکرده اند. بیشتر هواپیماهایی که در 
کوبا پرواز می کنند ســاخت دوران شوروی سابق هستند. 
آنتونف از جمله هواپیماهایی اســت که در بین سال های 

۱۹۶۹ تا ۱۹8۶ در کی یف تولید شــده است.آخرین مورد 
از سقوط هواپیما در کوبا مربوط به سال ۲۰۱۰ بود. در آن 
حادثه یک هواپیما ای تی آر هفتاد و دو -دویست و دوازده 
متعلق به شــرکت آئرو کربیان پس از آتش گرفتن سقوط 

کرد و تمامی شصت و هشت سرنشین آن جان باختند.

ساخت دیوار حائل در کرانه باختری از سر گرفته شد

عراق در آستانه مرحله ای جدید

8کشته در سقوط هواپیمای نظامی کوبا
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در مراســم یکصدمین 
روز آغاز دوره ریاســت جمهوری خود در پنســیلوانیا اعالم کرد که 

توافق هسته ای ایران اثر منفی بر اقتصاد آمریکا داشته است.
بنا بر گزارش شــبکه »فاکس نیوز«، ترامپ در ادامه سخنرانی 
خود گفت، »ما هر توافقی را که از منافع کشــورمان حفاظت نکند، 
متوقف خواهیم کرد...تعهد به توافق هســته ای بــا ایران به منافع 

آمریکا آسیب خواهد رساند«.
رئیس جمهــوری آمریکا در ادامه اعــالم کرد که دولت او طی 
صد روز گذشــته دستاوردهای بسیاری داشته است که از جمله این 
دســتاوردها می توان به امضای ۲۹ فرمان اجرایی اشاره کرد که در 

تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنرانی خود تأکید کرد: »ما در آغاز 
راه برای بازگرداندن شکوه سابق به آمریکا هستیم... دولت قبل یک 
آشوب و هرج و مرج بی سابقه برای ما به ارمغان گذاشته است... اما 
ما تمــام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا آمریکا را به جایگاه 

اصلی خود بازگردانیم«.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه یک بار دیگر ایجاد دیوار مرزی 
با مکزیک را متعهد شــد و اشاره کرد: »ما دستاوردهای بسیاری در 

زمینه ایجاد امنیت و کنترل مرزها داشته ایم«.
ترامپ افزود: »دولت بســیار ضعیف قبلی اجــازه داده بود که 

هزاران و هزاران نفر از اعضای گروه های جنایتکار وارد مرزهای ما 
شــوند... از زمان به قدرت رسیدن من، ما موفق شده ایم ٧۳ درصد 
ورود غیرقانونی از سمت مرزهای جنوبی خود را متوقف کنیم... ما به 
دیوار احتیاج داریم و این دیوار را خواهیم ساخت تا اطمینان حاصل 
کنیم که امنیت شما تضمین شده اســت... ما از جان مردم آمریکا 
حفاظت می کنیم...ما تمام گروه های جنایتکار و کارتل های قاچاق را 

که وارد کشور شده اند نابود خواهیم کرد«.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به مسئله کره شمالی اشاره 
کرد و گفت: »چین احتماال به ما درباره موضوع کره شــمالی کمک 
خواهد کرد... من صادقانه معتقدم که رئیس جمهور چین سخت در 

تالش است تا به مسئله کره شمالی رسیدگی کند«.
رئیس جمهوری آمریکا به موضوع داعش و اقدامات تروریستی 
نیروهای داعش در جهان نیز اشــاره کــرد و گفت: »ما قصد داریم 
تروریست های اسالم گرای افراطی را خارج از کشورمان نگه داریم...

نیازی نیست اعتراف کنیم که چه کسانی می خواهند آمریکایی های 
بی گناه را بکشــند و به آنها آسیب برسانند....ما به تالش خود پایان 

نخواهیم داد تا زمانی که داعش نابود شود.«
ترامپ در پایــان تأکید کرد: »ما با یکدگیــر آمریکا را دوباره 
قدرتمند خواهیم ساخت و دوباره آمریکا را سربلند و باشکوه خواهم 

داشت...ما دوباره آمریکا را ایمن خواهیم ساخت«.

الیوم الســابع روز یکشنبه به نقل از »حســن بریجیه نماینده کمیته مقاومت در برابر ساخت دیوار حایل و 
شــهرک سازی در بیت لحم گزارش داد: رژیم اشغالگر ساخت دیوار حائل در منطقه عین جویزه در شمال غرب 

روستای الولجه با نصب سیم خاردار به ارتفاع چهار متر را از سر گرفته است.
وی گفت این اقدام به معنای بستن کامل این روستا است.

رژیم صهیونیســتی مدعی اســت که این اقدام برای جلوگیری از ورود فلسطینیان ساکن کرانه باختری به 
اســرائیل و شهرک های صهیونیست نشین نزدیک »خط سبز« است در حالی که فلسطینیان معتقدند این اقدام 
نوعی تالش برای از بین بردن زندگی فلسطینیان ساکن این منطقه و ضمیمه کردن کرانه باختری به اسرائیل 

است.
ساخت این دیوار حائل در سال ۲۰۰۲ با وجود انتقاضه االقصی آغاز شد و در پایان سال ۲۰۰۶ طول آن به 
4۰۲ کیلومتر رســید و همچنان در حال ساخت است. بر اساس برنامه اعالم شده از سوی رژیم صهیونیستی در 

۳۰ آوریل ۲۰۱8 طول این دیوار در نهایت به ٧۰۳ کیلومتر خواهد رسید.


