
حیدر العبادی از    گزارش یک
خ�ود  مواض�ع 
درباره همراهی با تحریم های امریکا علیه ایران 
عق�ب نشس�ت و تأکی�د ک�رد از تحریم های 
واش�نگتن علیه تهران تبعیت نخواهد کرد و 
تنه�ا تعهد بغ�داد ع�دم اس�تفاده از دالر در 

مبادالت با ایران است. 
نخست وزیر عراق در جریان یک کنفرانس خبری 
گفت: »یک نکته بس��یار مهم درب��اره ایران؛ من 
صراحتاً نگفتم به تحریم      ها متعه��دم، آنطور که 
از من نقل ش��د من گفت��م آری، متعهدی��م، اما 
نگفتم ب��ه چه! ما به ع��دم مبادل��ه دالری با آنها 
پایبندیم.« نخس��ت وزیر عراق که روز دوش��نبه 
صحبت می کرد، تأکید کرد کش��ورش مجبور به 

عدم استفاده از دالر در مبادالت خود با ایران است 
چرا که راهی برای این کار وجود ندارد.  اظهارات 
اخیر العبادی با مواضع هفته گذشته وی تفاوت 
دارد. نخس��ت وزیر عراق طی اظهاراتی که باعث 
غافلگیری خیلی     ها ش��د گفته بود کش��ورش از 
تحریم های امریکا علیه ای��ران حمایت نمی کند 
چون آن را اشتباه و مخرب می داند اما با این حال 
این تحریم      ها را رعایت خواه��د کرد. العبادی در 
سخنان جدید خود رسانه      ها را به سوء برداشت از 

اظهارات هفته گذشته متهم کرد. 
اظه��ارات العب��ادی هفت��ه قبل ب��ا واکنش     ها و 
انتقادهای گس��ترده ای در داخل ع��راق مواجه 
ش��د و بس��یاری از جریان های سیاس��ی شیعی 
و ش��خصیت های سیاس��ی و مذهبی عراقی در 

مخالفت با العبادی تأکید کرده بودند که باید در 
شرایط حاضر دولت و ملت عراق در کنار جمهوری 
اسالمی ایران قرار بگیرند. اظهارات هفته گذشته 
العبادی در ایران هم بازخورد بسیار منفی داشت 
و بسیاری از جریان ها، رسانه     ها و شخصیت های 
سیاس��ی این اظهارات را ناسپاسی نخست وزیر 
عراق در قبال کمک های بی شائبه ایران به اعاده 
صلح و ثبات و امنیت در عراق پس از ظهور داعش 
دانستند. به نظر می رسد این ابراز مخالفت      ها فشار 

سیاسی زیادی روی العبادی وارد کرده است.
 پیش تر شورای امنیت ملی عراق به ریاست عبادی 
هرگونه » برداشت اش��تباه « و » سیاسی کاری « 
درباره موضع او را محکوم ک��رده بود.  در همین 
حال، خبرگزاری فرانس��ه روز دو     ش��نبه از قول 

مقامی که نامش را فاش نکرد از لغو سفر العبادی 
به تهران خبر داد در حالی که وزارت خارجه ایران 
گفته بود از چنین س��فری هیچ اطالع و خبری 
ندارد. خبرگزاری فارس هم گزارش داد که چنین 
سفری در دستور کار نبوده است. برخی رسانه های 
عراقی گزارش دادند که این س��فر به درخواست 

ایران لغو شده است. 
   دفتر نخس�ت وزیر عراق: هزینه ویزای 

زائران اربعین ارزان می شود 
دفتر حیدر العبادی، نخس��ت وزیر عراق با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: هیئت دولت این کش��ور در 
جلس��ه عصر روز دوش��نبه خود تصویب کرد که 
هزینه روادید ویژه زائران اربعین حسینی کاهش 
یابد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس 
خبری بعد از نشست دیروز هیئت دولت عراق با 
بیان اینکه هزینه روادید زائرین اربعین حسینی 
امس��ال کاهش می یابد، گفت: ای��ن تصمیم به 
منظور رفاه حال همه زائران به ویژه زائران ایرانی 
اتخاذ شده است. گفتنی است س��االنه حدود 3 

میلیون زائر ایرانی به عراق سفر می کنند. 
   هشدار ائتالف »الفتح« درباره تحرکات 

سرکنسول جدید امریکا 
یکی از رهبران ائتالف »الفتح«، درباره نشست های 
»اس��تفان فیگن« سرکنس��ول جدید امریکا در 
منطقه کردس��تان با رهبران ُکرد، اظهار داشت 
که این دیدار     ها به منظور بررس��ی نحوه تقسیم 
پست های ریاستی سه گانه در دولت جدید عراق 
صورت می گیرد. »حسن س��الم« در گفت وگو با 
خبرگزاری »المعلومه « اظهار داشت: نشست های 
فیگن با سران ُکرد، به منظور بررسی نحوه ترسیم 
نقش��ه راه میان ائتالف های سیاس��ی مختلف و 
تش��کل دولت  آتی در عراق اس��ت و واشنگتن از 
طریق کنسولگری اش در اربیل می خواهد در روند 
انتخاب رؤسای قوای سه گانه در عراق دخالت کند. 
»برت مک گورک« فرس��تاده ویژه رئیس جمهور 
امریکا نیز طی سفرش به منطقه کردستان تالش 
کرد تا احزاب کرد اپوزیسیون را متقاعد کند که 
وارد ائتالف دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات 
کردستان کند تا با گروه های شیعی و سنی برای 

تشکیل دولت آتی، مذاکره کنند.

رئیس جمهور امریکا با امضای الیحه بودجه دفاعی 
این کشور، فروش جنگنده های اف35 را به ترکیه 
به دریافت گزارش 90 روزه پنتاگون و ارزیابی مثبت 
این گزارش منوط کرد و از طرف دیگر رئیس جمهور 
ترکیه با تأکید بر لزوم افزایش تولیدات داخلی، از 
اعمال تحری�م بر تمام محص�والت الکترونیکی 
س�اخت امریکا خبر داد تا بحران می�ان آنکارا و 
واشنگتن ابعاد جدیدی بگیرد. هرچند مذاکرات 
میان دو طرف با دیدار مشاور امنیت ملی امریکا 
و س�فیر ترکیه در واش�نگتن ه�م ادام�ه دارد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا بامداد سه    شنبه 
در پایگاه نظامی »فورت دروم« در نیویورک ضمن 
امضای الیح��ه بودجه دفاعی این کش��ور، تصمیم 
کنگره برای تعلیق فروش جنگنده ه��ای اف35 را 
به ترکیه تأیید کرد.  پنتاگ��ون 90 روز فرصت دارد 
تا گزارشی درباره روابط دوجانبه امریکا و ترکیه ارائه 
کند و تا آن زمان فروش جنگنده    ها به ترکیه تعلیق 
خواهد بود.  این گزارش شامل ارزیابی حضور ترکیه 
در برنامه آموزش��ی و عملیات��ی اف35 و همچنین 
خطرات خرید سامانه های پدافند موشکی اس400 
ساخت روسیه از سوی ترکیه، خواهد بود. در صورتی 
که این ارزیابی، برخ��الف منافع امنیت ملی امریکا 
باش��د، فروش این جنگنده    ها به طور کلی به ترکیه 
ممنوع خواهد شد.  کنگره امریکا در تاریخ 2 مرداد، 
در ادامه بررسی های دقیقه نودی خود درباره بودجه 
دفاعی سال 2019 فروش اف35 را به ترکیه متوقف 
و آن را به ارائه گزارش پنتاگون درباره روابط دو کشور 
منوط کرد.  ترکیه طی قراردادی به ارزش 1/2میلیارد 
دالر، 100 فروند جنگنده اف35 از شرکت امریکایی 
»الکهید مارتین« خریداری کرده است. این کشور 
هم اکنون مبلغ 900 میلیون دالر را به امریکا پیش 

پرداخت کرده اس��ت و در تاریخ 1 تیر، دو فروند از 
این جنگنده    ها را طی مراس��می نمادین در پایگاه 
هوایی »فورت وورث« در تگ��زاس تحویل گرفت.  
البته ظاهر قضیه این اس��ت که اندرو برانسون، یک 
کشیش امریکایی در قلب بحران امریکا و ترکیه قرار 
دارد. بعد از کودتای نافرجام تابستان 201۶ برانسون 
در اکتبر دستگیر ش��د و دولت ترکیه وی را به جرم 
جاسوس��ی و ارتباط با س��ازمان های تروریستی به 
35 سال حبس محکوم کرد . وی ابتدا در سلولی با 
21نفر دیگر نگهداری    می شد که در اصل برای هشت 
نفر ساخته شده بود.  در ماه های اخیر، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری امریکا برانسون را یک رهبر مسیحی 
و یک جنتلمن خوب معرفی کرد که بدون هیچ دلیلی 
ترکیه وی را تحت پیگرد قرار داده است. مایک پنس، 

معاون وی نیز گفته که ترکیه باید برانسون را آزاد کند 
یا با پیامدهای آن روبه رو شود. مایک پمپئو، همچنین 
نسبت به تحریم های گس��ترده علیه ترکیه هشدار 
داد.  اما اخیراً بعد از دیدار مقامات ترکیه و امریکا ماه 
گذشته میالدی، حبس برانسون به دلیل بیماری به 
حصر خانگی در منزلش تبدیل شد. مقاومت ترکیه 
در برابر فشار ترامپ به اعمال تعرفه 50 درصدی فوالد 
و فلزات از ترکیه به امریکا انجامید که عماًل تحریم 
ترکیه به شمار می رفت و نتیجه سریع تسریع روند 

سقوط لیر در ترکیه بود. 
   تحریم محصوالت الکترونیکی امریکا 

رجب طیب اردوغ��ان ، رئیس جمه��ور ترکیه روز 
سه    شنبه طی سخنرانی در نشست اندیشکده بنیاد 
 )SETA( تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

گفت: »ما تولیدات و تجهیزات الکترونیکی امریکا 
را تحریم خواهی��م کرد. اگر آنها آیف��ون دارند، آن 
طرف هم سامسونگ دارند. ما هم در داخل ونوس 
و وستل داریم.« وی در ابتدای این نشست با اذعان 
به مشکالت اقتصادی فعلی در ترکیه گفت که این 
مشکالت اما منش��أ داخلی ندارد بلکه سناریوهای 
خارجی اس��ت که علیه این کش��ور اجرا می شود: 
»ش��اهد آن بودیم که به ن��اگاه ارزش دالر در برابر 
لیر از 4/8 به 7 واحد افزایش یاف��ت. در روز قبل از 
15 جوالی 201۶ هر 2/4 لیر، یک دالر بود. بعد از 
یک سال همان تاریخ، به 4/8 واحد افزایش یافت. 
این افزایش غیرعادی است.« رئیس جمهور ترکیه 
با رد هرگونه احتمال وقوع جنگ نظامی علیه این 
کش��ور، توضیح داد: »آنها از اقتصاد به عنوان یک 
اس��لحه اس��تفاده می کنند لکن ما هزینه ای را بر 
کشور   هایی که جنگ اقتصادی را علیه ترکیه اجرا 
می کنند، اعمال می کنیم. مردم ترکیه با تمام وجود 
خود، با چنگ و دندان از آزادی و شرافت خود دفاع 
می کنند.« اردوغان ضمن اش��اره ب��ه ابعاد جهانی 
مش��کالت اقتصادی، افزود: »امریکا کش��ورهای 
زیادی از جمله چین، روس��یه، ایران، کانادا و حتی 
اتحادیه اروپا را هدف جنگ اقتصادی خود قرار داده 
است اما عملیات عمیق تر و بزرگ تری علیه ترکیه 
در حال اجرا اس��ت.« رئیس جمهور ترکیه با تأکید 
بر لزوم تداوم تولید و صادرات بیش از پیش، تصریح 
کرد: »هر کاالیی که از خارج با ارز خارجی می خریم، 
از امروز با کیفیت بهتر در داخل تولید خواهیم کرد 
و به خارجی    ها خواهیم فروخت، با همان عزمی که 
در برابر کودتاچیانی که سالح گرم،  تانک و جنگنده 
داشتند، ایستادیم، امروز نیز در برابر دالر، تورم، نرخ 

ارز و مشکالت اقتصادی می ایستیم.«
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در مذاکره با حماس

آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی دو   شنبه تهدید کرد 
که جنگ با حماس در غزه اجتناب ناپذیر اس��ت و فقط زمان  آن معلوم 
نیست. این در حالی اس��ت که از ماه   ها پیش مذاکراتی با وساطت مصر 
بین دو طرف در جریان اس��ت و کانال 10 این رژیم نیز روز سه    شنبه از 
سفر محرمانه نتانیاهو به قاهره در 22 ماه می  میالدی برابر با اول خرداد 
برای گفت وگو با السیس��ی درباره این مذاکرات پرده برداش��ت. حال 
سؤال این است که کدام یک از دو گزینه جنگ و صلح در غزه واقعی تر 
به نظر می رس��د و نفع هر یک از دو طرف درگیر در چیست؟ در پاسخ 
به نظر می رسد منافع رژیم صهیونیستی در این مقطع زمانی بیشتر در 
مذاکره و سازش با حماس اما منافع راهبردی حماس درست برعکس 
در استمرار مقاومت است. جناح راستگرای حاکم بر فلسطین اشغالی 
به رهبری نتانیاهو به چند دلیل و هدف در پی توافق تاکتیکی با حماس 
در این مقطع است؛ نخست اینکه مهم  ترین اولویت این جناح در مقطع 
کنونی اجرای طرح های نژادپرستانه و توسعه طلبانه خود علیه نزدیک به 
2میلیون فلسطینی ساکن اراضی اشغالی سال 1948 موسوم به اسرائیل 
و حدود 4 میلیون فلسطینی دیگر در کرانه باختری در چارچوب قانون 
جدید تشکیل دولت خالص یهودی است و لذا این رژیم برای اجرای این 
قانون و تحقق اهداف نژادپرستانه و توسعه طلبانه حاکم بر آن )که می تواند 
انتفاضه جدید را در این اراضی رقم بزند( به آرام کردن جبهه غزه و ایجاد 
آرامش خاطر در آن نیاز دارد. دوم اینکه اجرای طرح موسوم به معامله 
قرن )در اصل فاجعه قرن(دست کم در مراحل اجرایی اولیه به آرامش در 
غزه نیاز دارد زیرا طبق این طرح امکان تشکیل دولت فلسطینی در کرانه 
باختری که در همه قطعنامه   ها و طرح های بین المللی مورد تأیید قرار 
گرفته کاماًل منتفی می شود و جای خود را به تشکیل دولت فلسطینی 
محدود در غزه می دهد که قرار اس��ت طبق توافق با مصر بخش های از 
خاک مصر در سینا نیز به آن اضافه شود و در مقابل بخش هایی از صحرای 
نقب در فلسطین اشغالی به مصر داده شود و در نتیجه مبادله ارضی بین 
دو طرف شکل گیرد. سوم اینکه جناح راس��تگرای حاکم بر تل آویو به 
رهبری نتانیاهو با همدستی راستگرایان مس��یحی حاکم بر امریکا به 
رهبری ترامپ و همچنین همراهی تازه به قدرت رسیده های سعودی و 
اماراتی به رهبری محمد بن سلمان و محمد بن زاید به رویکرد تهاجمی 
در منطقه روی آورده اند و در یک تقس��یم کار از پیش تعیین ش��ده به 
توسعه حضور و نفوذ خود اقدام کرده اند اما برای پنهان کردن آن با اتخاذ 
استراتژی فریب به هراس افکنی از ایران متمرکز شده اند. حال در هیچ 
یک از این اهداف نه منافع مردم فلسطین دیده می شوند و نه منافع دیگر 
ملت   ها و دولت های منطقه که اکثریت را تش��کیل می دهند. در چنین 
وضعیتی ورود حماس به مذاکره با رژیم صهیونیستی فریب استراتژیک 
از سوی این رژیم محسوب می شود، هرچند امکان دارد در کوتاه مدت 
با وعده های اغفال کننده نیز همراه باش��د اما در نهایت سرنوشتی جز 
مذاکره کنندگان فتح و در رأس آن مرگ مشکوک یاسر عرفات و حصر 

خانگی محمود عباس نخواهد داشت. 

 مسکو آماده حمله به ادلب
آنکارا به دنبال دیپلماسی با تروریست ها

در آس�تانه آمادگ�ی ارتش س�وریه برای ش�روع عملیات ب�زرگ در 
اس�تان ادلب، اختالف نظر   ها بین ترکیه و روس�یه بر س�ر اجرای این 
عملیات باال گرفته اس�ت. روس�یه گفته اس�ت ک�ه مأموریت اصلی 
نابودی گروه جبهه النصره در ادلب اس�ت اما ترکیه با پیش کش�یدن 
بحث بروز بحران انسانی مخالف بمباران گروه های تروریستی است. 
روسیه در حالی به دنبال نابودی گروه های تروریستی در سوریه است 
که همزمان به تالش های خود برای یافت��ن راه حل دیپلماتیک ادامه 
می دهد. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روس��یه برای گفت وگو درباره 
وضعیت اس��تان ادلب، به آنکارا س��فر کرده تا با مولود چاووش اوغلو، 

همتای ترکیه ای خود دیدار کند. 
به گزارش شبکه روسیا الیوم، سرگئی الوروف روز سه    شنبه در کنفرانس 
خبری مش��ترک با مولود چاووش اوغلو گفت:»مأموریت کنونی و اصلی 
در حال حاضر نابودی جبهه النصره در س��وریه اس��ت«. الوروف تأکید 
کرد:»آتش بس در منطقه ادلب شامل حال تروریست    ها و گروه    هایی مثل 
جبهه النصره که مرتکب اقدامات تروریستی می شوند نخواهد شد. اوضاع 
در ادلب پیچیده است. جبهه النصره بار   ها پایگاه های ارتش سوریه را هدف 
گرفته و پهپادهای کنترل از راه دور به حمیمیم می فرستد و لذا ارتش سوریه 
طبق قطعنامه های شورای امنیت در عملیاتش علیه تروریست    ها کاماًل 
محق اس��ت«. برخالف روس   ها که به حمالت علیه گروه های تروریستی 
تأکید دارند اما بر سر این حمالت بین مسکو و آنکارا اختالف نظر وجود دارد. 
در مقابل سخنان الوروف، مولود چاووش اوغلو با بیان اینکه امیدوار است با 
همتای روس خود به توافقی درباره ادلب دست یابد، گفت:»ما در ادلب 12 
مرکز نظارت بر آتش بس داریم«. وی همچنین خاطرنشان کرد:»در حال 
حاضر 3میلیون غیرنظامی در ادلب در کنار تروریست    ها هستند که این خود 
یک تهدید است. با وجود تروریست    ها تضمین امنیت در ادلب دشوار است. 
تفکیک تروریست    ها از مخالفان میانه رو در ادلب ضروری است و پس از آن 
میانه رو   ها در سوریه در امنیت خواهند بود«. چاووش اوغلو همچنین اعالم 
کرد:»باید تروریست   ها را مشخص و با آنها مبارزه کرد و حمالت گسترده 
به ادلب و بمباران بی هدف آن اقدام درستی نیست«. ترکیه یکی از حامیان 
گروه های تکفیری در سوریه است و اخیراً تجهیزات نظامی به گروه های 

تحت حمایت خود در ادلب ارسال کرده است. 
   ترکیه از ادلب دست نمی کشد

هرچند نیروهای مقاومت و روس��یه عزم خود را برای آزادسازی ادلب 
جزم کرده اند اما به نظر می رسد، ترکیه بر سر ادلب کوتاه نخواهد آمد. 
به گزارش روزنامه القدس العربی، تحلیلگران معتقدند، بعید است که 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از ادلب دست بکشد یعنی 
همان کاری که در حلب کرد، زیرا چشم پوش��ی از این استان موجب 
می شود کرد   ها بار دیگر به تهدیدی برای امنیت آنکارا تبدیل شوند. به 
باور این ناظران، »دیدار وزرای خارجه روسیه و ترکیه ممکن است به 
چشم پوشی از بخش های معین در اطراف این استان برای راضی کردن 
دولت س��وریه و تحت فشار گذاش��تن آن برای پایان دادن به عملیات 
نظامی در این منطقه منجر شود.« به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
در خصوص حل پرونده جبهه النصره یک منبع آگاه گفت:»ترکیه به 
لحاظ امنیتی این قدرت را دارد که این گروه را متالشی کند اما به خاطر 
حضور س��وری    هایی که با انگیزه های مالی به آن پیوس��ته اند، ترجیح 
می دهد صلح آمیز برخورد کند. موضوع النصره ایدئولوژیک نیس��ت و 
آنکارا زمانی که به مرحله ای برسد که برایش غیرقابل تحمل باشد آن را 
حل و فصل خواهد کرد و طبق نقشه و طرح امنیتی سرکردگان النصره 
را نابود کرده و به این ترتیب این گروه خود به خود منحل می ش��ود«. 
یک منبع دیگر که ترجی��ح داد به دالیل امنیتی نامش فاش نش��ود، 
گفت:»اردوغان همانند حلب از ادلب دست نخواهد کشید و دالیل آن را 
تمایل ترکیه برای حفاظت از مرزهای خود در مقابل شبه نظامیان کرد 
که آنها را تروریست می داند و منافع اقتصادی مورد توافق میان ترکیه 
و روسیه درخصوص افتتاح جاده بین المللی دانست.« هدف روسیه این 
است که از بروز درگیری نظامی در منطقه ادلب جلوگیری کرده و مانع از 
تیرگی روابط آنکارا و دمشق بر سر سرنوشت این منطقه شود. این درحالی 
است که مذاکراتی بین دمش��ق و کردهای سوری برای کنترل و اجرای 
عملیات هماهنگ علیه تروریست های باقی مانده در ادلب در جریان است 
و یگان های مدافع خلق اعالم کرده اند که آمادگی دارند در عملیات علیه 
گروه های تروریستی در شمال سوریه، مشارکت کنند. ترکیه قدرت یابی 
کرد   ها در شمال سوریه و نزدیک مرزهای خود را تهدیدی برای امنیت 
ملی خود می داند و تالش می کند منطقه امنی برای خود در شمال سوریه 
ایجاد و با تهدیدات کرد   ها مقابله کند. ادلب تنها منطقه ای است که در 
اختیار تروریست   ها اس��ت و بیش از 100 هزار تروریست در آن مستقر 
هستند و آزادسازی ادلب می تواند سرنوشت جنگ در سوریه را تعیین 
کند. نیروهای مقاومت س��وریه، با آزادس��ازی مناطق جنوبی از دست 
تروریست ها، االن برای شروع عملیات گسترده در ادلب آماده می شوند و 

اخیراً تجهیزاتی را برای این منظور به اطراف ادلب ارسال کرده اند.

احمدکاظمزاده

جنگ تجاری واشنگتن– آنکارا امنیتی شد
تعلیق فروش اف–35 امریکایی به ترکیه

العبادی از همراهی با تحریم های امریکا عقب نشست

روزنام�ه امریکای�ی لس آنجلس تایم�ز خبر 
داده که با گذش�ت چن�د روز از حکمفرمایی 
آرامش در غزه، توافق آتش بس میان اسرائیل 
و حماس نهایی شده است با این حال، نماینده 
جنبش جهاد اسالمی در ایران گفته که جنبش 
جهاد اس�المی هرگز موضع خود را در زمینه 
مبارزه با رژیم صهیونیستی تغییر نخواهد داد. 
مصر که نق��ش کلیدی در آتش ب��س اخیر بین 
رژیم صهیونیس��تی و حماس داش��ته درصدد 
است بعد از نشست های شورای مرکزی سازمان 
آزادیبخش فلسطین، دو جنبش فتح و حماس 
را دور میز مذاکره بنش��اند و آنها را به یک آتشی 
ملی هدایت کند، آش��تی که ه��دف بعدی آن، 
ورود به مذاکرات س��ازش با رژیم صهیونیستی 
اس��ت. همزمان، منابع از نهایی شدن آتش بس 
بین حماس رژیم صهیونیس��تی خبر می دهند. 
روزنامه امریکایی لس آنجلس تایمز به نقل از یک 
مقام بلندپایه اسرائیلی نوشت: پس از گذشت چند 
روز از حکمفرمایی آرامش در غزه، توافق آتش بس 
میان حماس و اسرائیل نهایی شده است. در حالی 

که عزت الرشق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین حماس، روز دو    شنبه گفته بود 
که حماس در قاه��ره مذاکراتی را درباره موضوع 
آتش بس و پرونده آش��تی ملی فلسطین انجام 
می دهد، قرار است هیئتی از نمایندگان گروه های 
مختلف فلس��طینی برای نهایی کردن توافقات، 
امروز به قاهره بروند . این در حالی است که ناصر 
ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در ایران در دیدار با نماینده ولی فقیه در اس��تان 
گیالن تصریح کرد: دشمنان اصلی ما به فرموده 
امام خمینی)ره( امریکا و رژیم غاصب اس��رائیل 
هس��تند که ظلم و چپاول می کنند. ابوش��ریف 
گفت: ایمان داریم که جمهوری اسالمی ایران و 
خط مقاومت پیروز خواهد شد چرا که این وعده 
راستین الهی اس��ت. وی با بیان اینکه همه باید 
در مقابل کفار و ائتالف آنان متحد باشیم، گفت: 
جنبش جهاد اس��المی هرگز موضع خ��ود را در 
زمینه مبارزه با رژیم صهیونیستی تغییر نخواهد 
داد به ویژه اینک��ه ما در زمان حاض��ر در مرحله 

امتحان قرار گرفته ایم.

جوالن دوباره تروریسم خودساخته در لندنجهاد اسالمی: موضع مان علیه تل آویوتغییر نمی كند
روز گذش�ته لندن دوباره ش�اهد یک صحنه 
تروریستی از نوعی بود که عموماً در سوریه و 
مورد حمایت تروریست   ها و شاید هم صادر شده 
از خود انگلیس است. مردی اتومبیل خود را به 
سرعت به حفاظ  های سیمانی اطراف ساختمان 
پارلمان بریتانیا کوبید که بعد از دستگیری اعالم 
شد قصد او یک عملیات تروریستی بوده است.
به گزارش بی بی سی به نقل از پلیس انگلیس، روز 
سه شنبه، مهاجم که راننده ای بیست و چند ساله بود 
خودرو را پس از زیر گرفتن تعدادی دوچرخه سوار 
در حوالی ساختمان پارلمان به سوی پارلمان راند 
و به حفاظ بتونی نصب شده در اطراف ساختمان 
برخورد کرد. منابع پلیس این کشور اعالم کردند که 
این حادثه تروریستی بوده است. در پی این حادثه، 
منطقه اطراف پارلمان به روی رفت و آمد مسدود 
شده است.  تصاویری از این حادثه که در رسانه های 
اجتماعی منتشر شده مردی را با کت سیاه نشان 
می دهد که به او دستبند زده اند و مأموران پلیس 
او را از کنار یک خودرو نقره ای رنگ دور می کنند.  
در ابتدا مشخص نبود که آیا این فرد عمداً در نظر 

داشت اتومبیل را به ساختمان پارلمان بکوبد یا این 
یک حادثه ترافیکی بوده است اما گزارش های اولیه 
حاکی از آن است که چند عابر در این حادثه زخمی 
شده اند.  سال گذش��ته میالدی لندن شاهد چند 
مورد حمالت تروریس��تی بود که تلفاتی برجای 
گذاشت.  روز 22 مارس، راننده یک خودرو عابران را 
روی پل وست مینستر، در کنار ساختمان پارلمان، 
عمداً زیر گرفت و شش نفر را کشت و حدود 40 نفر 
دیگر را زخمی کرد. عامل این حمله خالد مسعود 
نام داشت و ظاهراً در حمایت از داعش دست به این 
اقدام زده بود.  روز 3 ژوئن، یک وانت با سه سرنشین 
روی پل الندن بریج عابران را زیر گرفت و س��پس 
مهاجمان از آن خارج ش��دند و با کارد به عابران و 
مشتریان چند کافه و بار حمله کردند. این حادثه 
11 کشته برجای گذاش��ت که شامل هر سه فرد 
مهاجم بود. داعش مدعی شد که طرفداران آن این 
حمله را انجام داده اند.  در همان ماه، راننده یک وانت 
در نزدیکی مسجد فینزبوری پارک به سوی کسانی 
که از مسجد خارج    می شدند راند و پلیس این اقدام 

را » تروریستی « توصیف کرد.
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تصویب بودجه نظامی 717 میلیاردی امریکا 
با محوریت ایران 

رئیس جمهور امریکا دو    ش�نبه ش�ب بودجه نظامی 717 میلیارد 
دالری این کشور برای سال 2019 را امضا کرد؛ الیحه  ای که به نظر 
می رسد بیشتر س�مت و س�وی ضد ایرانی دارد. نام ایران بیش از 
100بار در الیحه دفاعی امریکا ذکر شده و تهدیدات ادعایی تهران 
علیه منافع واش�نگتن و اس�رائیل مورد تأکید قرار گرفته است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا ش��امگاه دو    شنبه متن نهایی الیحه 
موسوم به »قانون اختیارات دفاع ملی « را که سیاست     ها و بودجه دفاعی 
این کشور برای سال مالی 2019 در آن مشخص شده است، به امضا رساند 
و آن را به قانون تبدیل کرد. به گزارش رویترز، بودجه در نظر گرفته شده 
برای این قانون 717 میلیارد دالر است. از آنجا که این الیحه الزم التصویب 
تالش می کنند طرح های قانونی  است، نمایندگان کنگره امریکا معموال ً
خود را به عنوان متمم به این الیحه اضافه و آن را به قانون تبدیل کنند. 
قانون بودج��ه نظامی جدید حدود ۶39میلی��ارد دالر برای بودجه پایه 
برنامه های پنتاگون و برنامه های دفاعی وزارت انرژی اختصاص می دهد. 
این قانون همچنین اجازه می دهد ۶9میلیارد دالر دیگر برای اعتبارات 
جنگی که به عملیات های محتمل خارجی شناخته می شود، اختصاص 
داده شود. این قانون چندین مورد از اولویت های دولت امریکا برای توسعه 
و ارتقای ارتش از جمله افزایش 15 هزار و ۶00 نیرو در تمام سطوح ارتش، 
نیروی دریایی ، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی را پوش��ش می دهد و 
همچنین از درخواس��ت دولت امریکا برای تأمین 77 جنگنده اف-35 
حمایت کرده و برای کشتی های مورد نیاز نیروی دریایی حتی فراتر از 
درخواست دولت رفته و مجوز خرید 13 کشتی جدید را داده است. در 
بخش مربوط به دفاع سایبری این قانون نیز همانند قبل، به روسیه، چین، 
ایران و کره شمالی به عنوان کش��ور    هایی که به طور سیستماتیک علیه 
امریکا حمالت سایبری می کنند و در این زمینه فعال هستند اشاره شده 
و علیه این کشور    ها ادعا    هایی مطرح شده است. همچنین در متن الیحه 
بودجه دفاعی امریکا، بیش از 100 بار به نام ایران ارجاع ش��ده است. در 
این الیحه تهدیدات ادعایی ایران علیه رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان 
امریکا در منطقه و همچنین منافع این کشور مورد تأکید قرار گرفته است.  
ترامپ پس از امضای این الیحه گفت:»ما تانک های فرسوده، هواپیماهای 
فرسوده و کش��تی     ها را با فناوری های فوق پیشرفته و کشنده جایگزین 
می کنیم و خوشبختانه به حدی قدرتمند می شویم که هیچ وقت مجبور 

به استفاده از آنها نخواهیم شد«.

   تهران و ریاض اولین مقاصد سفر عمران خان
پادشاه عربستان در تماسی تلفنی با نخست وزیر جدید پاکستان بر لزوم 
تالش ریاض و اسالم آباد برای تقویت و توسعه روابط دوجانبه در تمامی 
زمینه    ها تأکید کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان 
)واس(، سلمان بن عبد العزیز، پادشاه عربستان در تماسی تلفنی با عمران 
خان، نخست وزیر جدید پاکستان انتخاب او را تبریک گفت و جدیت در 
روابط دو کشور و تالش برای تقویت و توسعه این روابط در تمامی زمینه    ها 
را خواستار شد. واس گزارش داد، عمران خان نیز در این گفت وگوی تلفنی 
ضمن تشکر از پادشاه عربستان، بر لزوم تقویت روابط دو کشور و تحقق منافع 
مشترک آنها تأکید کرد. سایت » تایمز اسالم آباد « اعالم کرد که عمران خان 
پس از پیروزی اش در انتخابات به ایران سفر خواهد کرد و پس از تهران به 
ریاض خواهد رفت. طبق گزارش این سایت پاکستانی، ایران اولین مقصد 
خارجی عمران خان خواهد بود و سفرش به ایران و عربستان پس از ادای 

سوگند او به عنوان نخست وزیر در تاریخ 18 اوت جاری آغاز خواهد شد. 
-------------------------------------------------------------

   ظریف سالگرد جنگ 33 روزه را تبریك گفت
وزیر امور خارجه ایران در پیام    هایی جداگانه به همتای لبنانی و دبیرکل 
حزب اهلل، دوازدهمین س��الروز پیروزی مقاوم��ت در جنگ 33 روزه را 
تبریک گفت. به گزارش فارس، محمدجواد ظریف پیام های خود را به 
»جبران باسیل « همتای لبنانی و »سید حسن  نصراهلل « دبیرکل حزب اهلل 

لبنان ارسال کرده است.
-------------------------------------------------------------
   اروپا نگرانی های حقوق بشری را درگوشی به ریاض می گوید!

در پی تنش میان کانادا و عربستان، اتحادیه اروپا به دلیل اختالف نظر اعضا 
نتوانست در زمینه حمایت از کانادا بیانیه صادر کند. قرار است اتحادیه 
اروپا نگرانی   ها از وضعیت حقوق بشر را در جریان نشستی خصوصی در 
ریاض با طرف سعودی در میان بگذارد. روز جمعه نمایندگانی از سفرای 
اروپایی در جریان نشستی، یادداشتی رسمی را به »عادل الجبیر « وزیر 
خارجه عربستان تس��لیم کردند. این اقدام به دلیل این بود که اتحادیه 
اروپا نتوانسته بود به اتفاق نظر برس��ند. یکی از مقامات اتحادیه اروپا که 
نامش فاش نشد، ناتوانی اروپا در دس��تیابی به بیانیه ای عمومی در این 
راستا را ناراحت کننده توصیف کرد و خواستار ایجار ساختاری شد که به 
جای اتفاق نظر بر رأی اکثریت آرا مبتنی باشد. کانادا جمعه 3 آگوست 
) 12 مرداد( با ابراز نگرانی از بازداشت فعاالن حقوق بشری در عربستان 
سعودی، از رژیم آل سعود خواسته بود که هرچه سریعتر آنها را آزاد کند.
-------------------------------------------------------------

   پیونگ یانگ: خواسته های امریکا مانع مذاکرات است
یک رسانه دولتی کره شمالی تأکید کرد تا زمانی که امریکا اقدامات الزم 
را برای اعتمادس��ازی از جمله اعالم پایان جنگ انجام ندهد، پیشرفت 
بیشتری در خلع سالح اتمی وجود نخواهد داشت. به نوشته خبرگزاری 
»یونهاپ«، »تانگیل ش��ینبو « هفته نامه دولتی کره شمالی نوشته اگر 
امریکا نتواند اقدامات مرحله به مرحله و همزمان برای اعتمادس��ازی، 
مانند اعالم پایان جنگ، انجام دهد، نباید انتظار پیش��رفت بیش��تر در 
خلع سالح اتمی داشت. این هفته نامه کره ای نوشته که اعتماد، الزمه 

پیشرفت برای خلع سالح اتمی در شبه جزیره کره است. 
-------------------------------------------------------------

   تسلط انصاراهلل یمن بر مواضع جدیدی در عربستان
ارتش و کمیته های مردمی یمن بر برخی مواضع نظامی متعلق به نیروهای 
مزدور یمنی در جنوب غرب عربستان که برای سعودی    ها می جنگند، 
مسلط شدند. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، یک منبع نظامی در 
وزارت دفاع یمن)وابس��ته به حوثی ها( اعالم کرد که انصاراهلل در ادامه 
عملیات های خود با انجام یک حمله گسترده کنترل سه موضع نیروهای 
عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن در نزدیکی کوه 

» دخان « واقع در منطقه جیزان عربستان را به دست گرفتند.
-------------------------------------------------------------

   امریکا معاهده آسمان باز را با روسیه تعلیق کرد 
براس��اس قانون بودجه نظامی جدی��د امریکا، تأمی��ن هزینه معاهده 
آسمان های باز با روس��یه به حالت تعلیق درآمده و اجرای آن به زمانی 
منوط شده که تدابیر تنبیهی علیه روس��یه بابت » نقض های پیشین « 
اعمال شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا دو   شنبه در نیویورک 
» قانون اختیار دفاع ملی « 71۶ میلیارد دالری را برای سال مالی 2019 
امضا کرد. در قان��ون بودجه 2019 آمده اس��ت: ای��االت متحده هیچ 
بودجه ای برای اجرای معاهده آسمان های باز در نظر نمی گیرد تا زمانی 

که تدابیر تنبیهی علیه روسیه بابت نقض های پیشین اعمال شود. 
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