ايران وجهان

عالقه داریم همکاری اقتصادی میان ایران و ارمنستان را فعال کنیم
نیکول پاشینیان نخست وزیر جدید ارمنستان اعالم کرد :امیدوارم بتوانیم مبادالت ایران و ارمنستان را افزایش دهیم ،چون برای هر دو ملت مفید است .ما در زمینه صنایع دفاعی ،گاز و توریسم
آماده سرمایهگذاری ایران هستیم و سعی میکنیم مسیر صادرات محصوالت کشاورزی و گوشت را به ایران تسهیل کنیم .ما عالقه زیادی داریم که این روابط را به سطح جدیدی برسانیم و من
مطمئنم این عالقه متقابل در ایران هم وجود دارد .به گزارش ایسنا ،رهبر اعتراضات ارمنستان گفت :من هنوز هیچ کاری نکردهام اما اقتصاد رونق گرفته است چون در این مدت به گمرک و بقیه
ادارات دستور دادهام برای کار مردم مانعتراشی نکنند .مردم از تغییرات شگفتزده هستند .چون کاری که باید پنج روز در گمرک طول میکشید در عرض پنج دقیقه انجام میشود .همین مقدار که
دولت برای مردم مانعتراشی نکند ،برای شروع کافی است.

راهکارهای ایران و اروپا برای حفظ و تداوم برجام در بروکسل بررسی شد

.

mrezasattari62@gmail.com
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان یک هفته پس
از خروج آمریکا از توافق هستهای میان ایران و گروه
 ،5+1به منظور پیگیری و رایزنی با سایر شرکای برجام
به چین ،روسیه و بلژیک سفر کرد .وی پس از دیدار با
همتایان خود در پکن و مسکو در مهمترین ایستگاه تور
برجامی خود وارد بروکسل شد تا عالوه بر دیدارهای
جداگانه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای
خارجه کشورهای فرانسه ،انگلیس و آلمان ،راهکارهای
حفظ و تداوم برجام و همچنین تامین منافع کشورمان در
شرایط جدید را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
وزیر خارجه کشورمان روز گذشته در مسیر بازگشت به تهران
پس از رایزنیهای برجامی با مقامات اروپا ،با بیان اینکه اروپاییها
فهرست اعمالی را که باید برای حفظ توافق هستهای انجام دهند
تهیه کردهاند ،گفت که فع ً
ال شروع خوبی داشتیم و باید دید
تعهدات سایر کشورها در قبال برجام بدون آمریکا چگونه انجام
خواهد شد؟ آنها اکنون پیام سیاسی مهمی را ارسال کردند.
هر چند که اروپا متحد آمریکا است و قرار نیست که روابط
خود را با واشنگتن کنار بگذارند .بر هم خوردن روابط آمریکا
با اروپا خیالبافی بوده و امکانپذیر نیست .ما هفته آینده قرار
است کمیسیونی مشترک از سایر شرکای برجام بدون آمریکا
تشکیل دهیم تا مکانیسمهای مسیر از طریق این کمیسیون
به جریان بیفتند.
تالش اروپا برای تضمین به ایران
صحبتهای رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در حالی
مطرح میشود که رسانههای غربی روز گذشته از چراغ سبز
اروپا برای حفظ توافق هستهای خبر داده و اعالم کردند که
کشورهای غربی وعده دادند با حفظ جریان سرمایهگذاری و
نفت ،برجام را حفظ کنند .در همین رابطه رویترز گزارش داد
که اروپاییها ضمن تالش برای حفظ توافق تصریح کردهاند که
باید برای اعطای ضمانت به تهران تالش کنند .با توجه به این
مساله فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
خاطرنشان کرده است که فع ً
ال برای یافتن راهحلهایی برای
تداوم فروش نفت ،سرمایهگذاری و حفظ معامالت بانکی توافق
شده ولی در حال حاضر نمیتوان درباره ضمانتهای قانونی یا
اقتصادی صحبت کرد.
در همین راستا کارشناسان معتقدند که در حال حاضر با
توجه به مشکالتی که تحریمهای ثانویه آمریکا میتواند در
تداوم اجرای برجام ایجاد کند ،اما با توجه به جو به وجود
آمده ترامپ نیز در موقعیتی قرار ندارد که بتواند اروپاییها را
متقاعد به خروج از توافق هستهایکند ،بلکه اکنون سازوکارهای
دیپلماتیک میان ایران و اروپا شکل گرفته است که با توجه
به نحوه حرکت تهران میتواند خروجی تعاملسازی میان آنها
داشته باشد .تاکنون نیز عالوه بر برخی اظهارنظرها از سوی

مقامات اروپایی مبنی بر سخت شدن مسیر همکاری با ایران،
شاهد هستیم که فع ً
ال اخبار موثقی از خروج یا قطع همکاری
شرکتهای تجاری اروپایی با ایران به گوش نمیرسد.
این تحلیلگران همچنین معتقدند تا زمانیکه ایران قادر
باشد نفت خود را به بازار عرضه کند ،فشار آمریکاییها تاثیر
کوتاه مدتی نخواهد داشت ،چرا که عالوه بر چین و هند که
بزگترین خریداران نفت ایران هستند ،سران اروپایی نیز بارها
اعالم کردهاند که در صدد پیدا کردن راهکارهایی برای در امان
ماندن از تحریمهای آمریکا هستند.
خروجی نشست بروکسل
در خصوص راهکارهای ایران برای در امان ماندن از تحریمهای
ثانویه آمریکا که ترامپ بالفاصله پس از اعالم خروج از توافق
هستهای آنها را برگرداند ،نکات و ریزهکاریهایی وجود دارد
که در شرایط حساس کنونی توجه به آنها ضروری است .این
در حالی است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از
ت کنندگان پذیرفتند
نشست بروکسل با بیان اینکه تمام شرک 
که عادی سازی روابط اقتصادی با ایران و رفع تحریم ها بخش
جدایی ناپذیر برجام است ،تصریح کرد :مواردی همچون حفظ
و تعمیق روابط اقتصادی با ایران ،ادامه صادرات نفت و گاز و
تولیدات پتروشیمی ایران ،نقل و انتقال کارآمد بانکی با ایران،
ادامه حمل و نقل هوایی ،جاده ای ،دریایی و ریلی با ایران،
تمهیداتی برای ارائه اعتبار صادراتی و سایر خدمات مالی و بیمه
ای به منظور تسهیل همکاری های مالی از جمله حمایت از
سرمایه گذاری ،قدم برداشتن در جهت توسعه دادن همکاری ها

و یادداشت های تفاهم بین شرکت های ایرانی و اروپایی ،سرمایه
گذاری بیشتر در ایران با حمایت از منافع عملگرهای اروپایی و
گسترش فضای شفاف تجارت و کسب و کار در ایران موارد مورد
بررسی و اقدا ِم مطرح شده در این نشست بود.
ضعف ساختاری پاشنه آشیل ضربه پذیری از تحریمها
در همین رابطه و در راستای اقدام مشترک ایران و اروپا
برای حفظ و تداوم توافق هستهای و راهکارهایی که در این
خصوص وجود دارد ،حسن صادقی پژوهشگر اقتصاد در
اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه شریف
به «ابتکار» گفت :با بررسی روند تحریمها در ساختار جهانی
متوجه میشویم که این استراتژی موفقیتآمیز نبوده چرا که از
 100درصد تحریمهای اقتصادی انجام شده تنها  26درصد آنها
به نتیجه رسیده و در کل دو کشور آفریقای جنوبی و زیمباوه
بودند که در زیر بار این تحریمها به طور کامل شکست خوردند.
در این میان آنچه تحریمها میتواند روی آنها تاثیرگذار باشد،
ساختار اقتصادی نادرست یک کشور ،بحث روانی و سرمایه
اجتماعی است که سبب آسیبپذیر شدن میشود .به طور کلی
در ایران ساختار ارزی ،چیدمان شرکای تجاری ،سرویسهای
حمل و نقل و تحریمهای تجاری و پولی -بانکی اثرگذارترین
تحریمها بر علیه ایران خواهد بود .این امر با توجه به ضعف
پیمانهای پولی ،عدم وجود شرکای تجاری استراتژیک ،ضعف
در فاینانس و عدم پیوند عمیق با نظام بانکی بینالمللی ،بنا به
تجربیات پیشین ما میتواند در این شرایط برای کشور ایجاد
چالش کند.

گفتوگویتلفنی
روحانی و اردوغان
وی معتقد است در این شرایط اقداماتی که اروپاییها
میتوانند صورت دهند به این شرح خواهد بود .نخست اینکه
ریسک سرمایهگذاری در ایران را کاهش دهند .این امر میتواند
از دو جهت محقق شود؛  -1بحثهای مالی که اروپا بتواند
چرخههای جدیدی را مستقل از چرخههای مالی آمریکا ایجاد
کند و  -2در نظر گرفتن مشوقهایی که سرمایهگذاریهای
سنگین در کشور هدف را با توجه به ارائه تسهیالت ارزان و
مالیاتی توجیه پذیر سازد.
تجربه روسیه برای فرار از تحریمهای غرب
این پژوهشگر مسائل اقتصادی در خصوص شرایط ایران
اظهار داشت :همانطور که درباره ضعفهای ساختاری توضیح
دادم ،مساله بعدی اثرگذار ،بحثهای روانی است .در همین
رابطه حاکمیت میتواند با افزایش سرمایههای اجتماعی تا
حدود زیادی در مقابل این تحریمها تاثیرگذار باشد .این آرامش
میتواند از چند جهت مورد توجه و تاکید قرار بگیرد .نخست،
ثبات بازار ارز .دوم ،آرامش در بازارهای سرمایه و سوم بحث
کاالهای اساسی مانند شکر ،دانههای روغنی و  ...که بتواند در
این خصوص شرکای تجاری جدیدی را پیدا کند به طوری که
ش کاالهای اساسی نداشته باشیم .در همین
فشار تقاضا در بخ 
راستا ،سیاست تجاری ایران باید به سمت کشورهای دیگر مانند
آمریکای التین و آسیای شرقی تغییر کند .این امر تجربه موفق
روسیه در دوران تحریمهای همهجانبه غرب در سال 2014
میالدی است که توانست فارغ از اینکه ساختار قاچاق در این
کشور تشدید شود ،این استراتژی را به انجام برساند.
روسها در این خصوص چند اقدام را صورت دادند .اول اینکه
دست به یکسری از اقدامات پیشدستانه زدند به طوری که
قبل از تحریمهای اروپا ،مسکو ممنوعیت واردات مواد غذایی
از کشورهای اروپایی را به مدت یک سال وضع کرد .دوم
اینکه آنها با جایگزین کردن کشورهای همسو مانند آمریکای
التین توانستند در زمینه برخی از کاالهای اساسی از فشار این
تحریمها کم کنند.
به طور مثال در همان سال وزیر کشور برزیل پس از اعالم
ممنوعیتها علیه روسیه اعالم کرد 90 ،درصد تولیدکنندگان
دامی برای صادرات گوشت به روسیه آمادگی دارند .آنها
همچنین توانستند عالوه بر افزایش واردات مواد غذایی از
آسیای مرکزی ،ایران ،چین ،پرو و آرژانتین ،رویههایی مانند
ممنوعیت استفاده از حریم هوایی و تهدید به ممنوعیت
واردات منسوجات و اتومبیل را نیز علیه اروپاییها به مرحله
اجرا بگذارند .از سوی دیگر مسکو همزمان با اجرای سیاست
چرخش به سوی آمریکای التین ،توانست در همان زمان یک
قرارداد  400میلیون دالری میان گازپروم و شرکت ملی نفت
چین منعقد کنند و با ایجاد پیمانهای پولی دو جانبه با برخی
کشورها ،تشکیل صندوق حمایت از بنگاههای آسیب دیده را از
محل مازاد بودجه دولتی برای کاستن از فشار تحریمها ایجاد
کند .بنابراین با توجه به این نکات و تجریباتی که ما در طول
سالهای تحریم کسب کردهایم ،این ضعفهای ساختاری یک
کشور است که اثر تحریمها را به شدت تشدید میکند و باید
در شرایط فعلی به این نکته مهم توجه مضاعف صورت بگیرد.

ماه عسل سرد ترامپ و اون
معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی اعالم کرده است که کشورش تمایلی
به برگزاری نشست با آمریکا ندارد .به گزارش آسوشیتدپرس ،این اظهارنظر از
سوی کیم کیه گوآن ،معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی روز گذشته چند
ساعت پس از آن مطرح شد که پیونگ یانگ نشست عالیرتبه با کر ه جنوبی را
لغو و تهدید کرد تا اقدامی مشابه را درباره نشست برنامهریزی شده میان کیم
س ایاالت متحده آمریکا که
جونگ اون ،رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ ،رئی 
قرار است ماه آتی میالدی در سنگاپور صورت بگیرد ،انجام میدهد.
معاون وزیرخارجه کره شمالی در بیانیهای که از خبرگزاری رسمی کره شمالی قرائت
شد گفته است که اگر آمریکا بر نابودی تسلیحات هستهای پیونگ یانگ اصرار داشته باشد
کشورش دیدار برنامهریزی شده  ۱۲ژوئن میان رهبران کره شمالی و آمریکا را لغو میکند.
وی تاکید کرده است :اظهارات بیمحابای اخیر واشنگتن آن هم قبل از نشست  ۱۲ژوئن
نشانهای از عملکردی بیپروا است .این وزیر کره شمالی در اشارهای تلویحی به سخنان
جان بولتون ،مشاور ترامپ گفت که مقامهای آمریکایی می گویند مدل لیبی را برای
واگذاری هستهای در نظر دارند و از فرمول «ابتدا کنار گذاشتن تسلیحات هستهای و بعدا
جبران» صحبت میکنند یعنی تحمیل سرنوشت لیبی یا عراق به کره شمالی که به دلیل

س جمهوری کشورمان روز گذشته در تماس تلفنی
حسن روحانی رئی 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با وی گفت :اقدام دولت آمریکا
در انتقال سفارتخانه خود به قدس شریف ،غیرقانونی و موجب تحریک
مردم فلسطین و ناراحتی سایر مسلمانان بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،روحانی با استقبال از دعوت رئیس جمهوری
ترکیه برای شرکت در اجالس فوق العاده سران سازمان همکاری اسالمی در
استانبول ،خاطر نشان کرد :باید تالش کنیم تا یک صدای واحد و محکم از سوی
کشورهای اسالمی علیه اقدامات آمریکا و اسرائیل به گوش جهان برسد.
اردوغان نیز در این گفتوگوی تلفنی تاکید کرد :کشورهای اسالمی باید یکپارچه
اعتراض و ناراحتی خود را نسبت به این جنایتها ابراز کرده و حقوق مردم فلسطین
را از مجامع بین المللی پیگیری کنند.

باید در برابر فریبکاری
ترامپ همپیمان شویم
خبرگزاری رویترز گزارش داد :دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز
گذشته با انتقاد شدید از سیاست های دونالد ترامپ گفت که این اتحادیه
باید در برابر ادعاهای فریبکارانه دولت ایاالت متحده ،یکپارچه و همپیمان
شود.
توسک در نشست خبری در صوفیه بلغارستان افزود :ترامپ موجب شد که
اتحادیه اروپا واقع بینانه به جنگ تجاری و خروج آمریکا از برجام نگاه کند و از توهم
رهایی یابد .به گفته وی ،با توجه به تصمیم های اخیر رئیس ایاالت متحده آمریکا،
انسان ممکن است حتی چنین تصور کند که با دوستانی مانند این ،ما چه نیازی
به دشمن داریم .اما اگر بخواهیم صریح و شفاف سخن بگویم ،اروپا باید از ترامپ
قدردان و سپاسگزار باشد زیرا به لطف تصمیم ها و سیاست های وی ،ما از همه
توهماتمان رها شدیم .توسک افزود :وی ما را وادار کرد که دریابیم در صورت نیاز
به کمک ،باید تنها به خود امیدوار و متکی باشیم.

جنگ سوریه بدون روسیه ،ایران و ترکیه
حل و فصل نمیشود
آنگال مرکل صدراعظم آلمان روز گذشته در پارلمان این کشور درباره
بحران کنونی در سوریه گفت :درگیریها در سوریه گستردهتر شده است
و نمیتواند بدون مشارکت روسیه ،ترکیه ،ایران ،اروپا و دیگر قدرتهای
منطقهای حل شود.
به گزارش ایسنا ،مرکل ادامه داد :جنگ داخلی سوریه و مبارزه با تروریسم به یک
مناقشه منطقهای بزرگ تبدیل شده است که تنها میتواند با مشارکت قدرتهای
منطقه شامل روسیه ،ترکیه ،ایران ،عربستان ،اردن و به عالوه اروپا پایان یابد .وی
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج آمریکا از توافق هستهای با ایران
گفت که اگرچه این توافق ایدهآل نیست ،کنار گذاشتن آن اشتباه است .صدراعظم
آلمان تصریح کرد :این توافق کامل نیست اما همانگونه که آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تایید میکند ،ایران به آن پایبند بوده و به تمام تعهداتش در این توافق عمل
یکند.
م 

انور ابراهیم آزاد شد
چهر ه اصالحطلب مالزی مورد عفو پادشاهی قرار گرفته و آزاد شد و همین،
راه را برای بازگشت او به عرصه سیاسی خصوصا پس از پیروزی درخشان
ائتالف او در انتخابات پارلمانی هموار میکند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،انور ابراهیم  ۷۰ساله ،سال  ۲۰۱۵در پرونده
«لواط» محکوم شد اما تاکید داشت هدف از این رسوایی ضربه زدن به ائتالف او پس
از کسب دستاوردهایی علیه دولت حاکم ائتالفی است که مدتها قدرت را در دست
داشت .حبس او هشتم ژوئن منقضی میشود اما پیروزی انتخاباتی غیر منتظره
ائتالف او به رهبری ماهاتیر محمد ،رهبر سابق مالزی در انتخابات نهم مه منجر به
آزادی فوری او شد .انور ابراهیم که بابت جراحی شانه در بیمارستان به سر میبرد،
دیروز مرخص شد و برای خبرنگاران دست تکان داد .سخنگوی حزب او گفت:
پادشاه مالزی انور ابراهیم را عفو کرده است .او منتظر است پست نخستوزیری را
تحویل بگیرد ،اما بعید است ماهاتیر محمد خیلی زود این پست را به او تحویل بدهد.

پیونگیانگ تهدید کرد که مذاکره با آمریکا را متوقف میکند

در اختیار گذاشتن تمامی کشورشان به قدرتهای بزرگ فروپاشیدند .وی تاکید کرد که
پیونگ یانگ خلع سالح هستهای به شیوه لیبی را هرگز نمی پذیرد .معاون اول وزیر امور
خارجه کره شمالی همچنین اظهارنظرهای آمریکا مبنی بر اینکه پیونگ یانگ باید نه تنها
تسلیحات موشکی و اتمی خود را کامال کنار بگذارد بلکه این مساله مربوط به تسلیحات
شیمیایی و بیولوژیکی نیز میشود را مورد انتقاد قرار داد و افزود :اگر رویکرد نشست
میان کره شمالی و آمریکا تنها صادقانه و با هدف بهبود روابط باشد ما به آن پاسخی
مناسب میدهیم اما تمایلی نداریم تا وارد مذاکره یک طرفهای شویم که از ما میخواهد
تا برنامههای تسلیحات اتمی خود را کنار بگذاریم و ما را مجبور کنند تا نشست کره
شمالی و آمریکا را بپذیریم .همچنین وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعالم کرد که ایاالت
متحده به صورت مستقیم صحبتی درباره تغییر نشست رهبران آمریکا و کره شمالی
نشنیده است .هدر ناوئرت ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز میگوید رهبر کره شمالی
پیش تر مشخص کرده بود که ضرورتها و اهداف تداوم رزمایش مشترک آمریکا با کره
جنوبی را میداند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ کر ه جنوبی سئول نیز
اعالم کرد :مانور نظامی مشترک دو هفتهای میان نیروهای آمریکایی و کر ه جنوبی از روز
جمعه آغاز میشود و  ۱۰۰هواپیمای جنگی در آن شرکت دارند .در همین رابطه چینیها
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نیز در واکنش به این خبر اعالم کردند :دو کشور باید تضمین کنند که این نشست طبق
برنامه ریزیها انجام شده و «نتایجی اساسی» به بار بیاورد .لو کانگ ،سخنگوی وزارت
خارجه چین در یک نشست خبری گفت :تنها از این راه است که ما میتوانیم این روند
فروکش کردن تنش را تثبیت و صلح و ثبات در منطقه را حفظ کنیم.

مقتدی صدر:

ماجرای افتتاح سفارتی که صدای جهانیان را در آورد

به دنبال تشکیل دولتی تکنوکرات هستیم

تراژدی وحشتناک غزه

رهبر جریان صدر در توئیتی اعالم کرد :عراق در مقابل تشکیل دولت
تکنوکرات قرار دارد .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه سومریه
نیوز ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر در حالی که ائتالف مورد حمایتش
یعنی سائرون پیشتاز انتخابات پارلمانی است و تمام معادالت سیاسی
در این کشور را به هم زده و ائتالفهای آینده را در هالهای از ابهام قرار
داده در توئیتی گفت :عراق در برابر تشکیل دولت تکنوکرات قرار دارد.
صدر اظهار داشت ،هرگز به دنبال خوب جلوه دادن اوضاع نخواهیم بود .ما به
دنبال تشکیل دولت تکنوکرات هستیم که باب رزق و روزی را به روی ملت باز
کند ،نه اینکه زمینهای برای سرقت احزاب باشد .وی افزود :سازمانهای اقتصادی هرگز در این دولت جایی ندارند .گفته میشود منظور
از سازمانهای اقتصادی گروههای سری هستند که برخی احزاب برای مذاکره به منظور دستیابی به پستهای مهم در ادارات دولتی
و نهادهای آن تشکیل میدهند؛ امری که در فضای سیاس عراق شایع است.
بعد از اعالم نتایج اولیه انتخابات در عراق ائتالف سائرون گوی سبقت را از دیگر رقبایش ربوده و پیشتاز است اما فاصله زیادی با
دیگر لیستهای انتخاباتی ندارد.
تعداد زیادی از رهبران عراقی و در راس آنها حیدرالعبادی به مقتدی صدر تبریک گفتهاند .بعد از ائتالف سائرون ،لیست الفتح و در
رتبه سوم ائتالف النصر به ریاست العبادی قرار دارند.
در همین راستا ،عباس الموسوی ،سخنگوی ائتالف دولت قانون به رهبری نوری المالکی اظهار کرد :نتیجه کلی انتخابات به خوبی
بیانگر این مسأله است که نه تنها از صندلیهای دولت قانون در پارلمان کم نشده است بلکه مردمی تر شده است.
الموسوی تأکید کرد :زمانی که تمامی رأی های داده شده به اعضای ائتالف دولت قانون شمارش شود ،مشخص خواهد شد که این
ائتالف در این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی موفقتر عمل کرده است.
سخنگوی ائتالف دولت قانون گفت :برخی از لیست های انتخاباتی قادر به جذب اعتماد لیستهای دیگر نیستند و تعداد صندلی
های یک حزب و ائتالف در پارلمان تأثیر چندانی در تشکیل دولت آینده ندارد بلکه این رهبران تاریخی هستند که محرک اصلی
تشکیل دولت هستند.

آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل در جریان بازدید از مقر این
سازمان در اروپا گفت که راه خروج از بن بست سرزمینهای اشغالی
یک راه حل دو کشوری است که به فلسطینیها و اسرائیلیها اجازه
میدهد تا در صلح و ثبات با هم زندگی کنند .گوترش گفت که این
یک تراژدی وحشتناک است و نشان میدهد که داشتن یک راه حل
سیاسی بسیار مهم است.
در همین رابطه ،روزنامه القدس العربی با اشاره به تحوالت اخیر در فلسطین
در تازهترین تحلیل خود نوشت که ظاهرا کشورهای عربی تصمیم گرفتهاند در
مقابل اراده آمریکا تسلیم شوند .هرساعت بر تعداد شهدای قتلعام وحشیانهای که ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل در مرزهای غزه انجام
داد ،افزوده میشود و آخرین آمار شهدای این حادثه از شهادت  ۶۱نفر و زخمی شدن دو هزار و  ۷۷۱نفر دیگر در اثر شلیک مستقیم
تیر یا بمبهای آتشزا خبر میدهد .آنچه که روز دوشنبه به وقوع پیوست ،تکرار قتلعامهای دیگری است که اشغالگران در غزه و
دیگر مناطق فلسطین بارها و بارها مرتکب آن شده بودند و سازمان عفو بینالملل تردیدی برای اطالق عنوان جرایم جنگی بر این
جنایتها نداشته و آن را مثال تکاندهنده دیگری از استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از نیروی بیش از حد علیه غیرنظامیان خواند.
جرد کوشنر نماینده کاخ سفید و مسئول مدیریت توافق قرن آمریکا ،قربانیان اقدامهای وحشیانه اسرائیل را «جزئی از مشکل و نه راه
حل» خواند و با این عبارات شنیع در جشن انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی سخنرانی کرد .اهانتی که زخمهای فلسطینیان
تشدید میکند ،این است که این مرد به گرمی در پایتختهای عربی مورد استقبال قرار میگیرد ،کشورهایی که تصمیم گرفتهاند در
مقابل اراده آمریکا تسلیم شوند .توهین بعدی به مردم فلسطین این است که اکثر قریب به اتفاق رسانهها در اروپا و آمریکا همچنان در
حال صحبت درباره درگیریهای مرزی میان معترضان و نیروهای ارتش اشغالگر هستند به گونهای که این گمانهزنی ایجاد میشود که
گویی مردان ،زنان ،سالخوردگان و کودکان در غزه سالح سنگین حمل میکردند یا دولت اشغالگر به دولت مستقل فلسطین اعتراف
کرده است .به گزارش ایلنا در ادامه این مطلب آمده است :نباید از یک عنصر مهم در این معادله چشمپوشی کرد و آن همانا حضور
نظامی و اقتصادی اشغالگران اسرائیل درغزه است؛ موضوعی که نه تنها به محاصره زمینی ،دریایی و هوایی غزه منجر شده بلکه راه را
برای عملیات نظامی پی در پی علیه این منطقه هموار کرده است.

آمادهباش
دائم نیروهای روسیه در مدیترانه
س فدراسیون روسیه گفت :کشتیهای جنگی این کشور به دلیل تهدید
رئی 
تروریستی موجود در سوریه در دریای مدیترانه مستقر خواهند بود.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،والدیمیر پوتین ،رئیس
فدراسیون روسیه اعالم کرد ،کشتیهای جنگی این کشور که مجهز به موشک
کالیبر هستند ،با توجه به تهدیدهای موجود در سوریه به صورت دائمی در دریای
مدیترانه مستقر و در حالت آمادهباش خواهند بود .پوتین تصریح کرد که روسیه
همچنان به تقویت توان هستهای خود در بخش دریایی ادامه خواهد داد تا نقش
س فدراسیون روسیه
نیروی دریایی روسیه در بازدارندگی هستهای افزایش یابد .رئی 
گفت ،انجام مانورها و کارزارهای دریایی در مناطق دور از این کشور باید ادامه
داشته باشد.

طالبان با تحمل تلفات سنگین
از فراه بیرون رانده شدند
منابع محلی والیت فراه در غرب افغانستان گفتهاند که نفرات گروه طالبان
از شهر فراه مرکز این والیت بیرون رانده شدهاند .به گفته آنان ،در درگیری
بین طالبان و نیروهای دولتی  ۲۵تن از نیروهای دولتی جان خود را از دست
دادهاند و  ٣٠٠تن از نفرات طالبان نیز کشته شدهاند.
به گزارش ایسنا ،عبدالبصیر سالنگی ،والی فراه به بیبیسی گفته است که
سرانجام حوالی ساعت  ۵صبح دیروز طالبان از شهر بیرون رانده شدند .شهر فراه
بیشتر از  ۲۴ساعت صحنه جنگ و نبرد سنگین میان افراد شورشی و نیروهای
امنیتی افغان بود .سالنگی میگوید که اکنون وضعیت شهر به حال عادی بازگشته و
شهر از نیروهای دشمن پاکسازی شد ه است .او گفت که در این درگیری  ۳۰۰عضو
گروه طالبان در حملههای هوایی ،درگیری رو در رو و کمین کاروانهای آنان کشته
شدهاند .سالنگی افزود که در این درگیریها  ۲۵سرباز افغان کشته و  ۱۰سرباز
امنیتی افغان نیز زخمی شدهاند .به گفته او تمام شهر در حال حاضر در کنترل
نیروهای امنیتی افغانستان است.

