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گـــزارش

در ادامه ديپلماســی اقتصادی كشور، وزير امور خارجه با 
اعالم آمادگی ايران برای كمك به جامعه جهانی به منظور 
خروج از بحران جاری انرژی و مقابله با تهديدات مربوط به 
ناامنی غذايی، گفت: بزودی موافقتنامه منطقه تجارت آزاد 

با اتحاديه اقتصادی اوراسيا را نهايی می كنيم.
حســين اميرعبداللهيــان وزير امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ايران در سخنانی در بيستمين نشست شورای 
وزيران ســازمان D8، ضمن ابراز خرسندی برای حضور 
مجازی در اين نشســت، بيســت و پنجمين ســالگرد 
تأسيس اين ســازمان را تبريك گفت و افزود: اميدوارم 
ســازمان D8 با قوت و سرعت به پيشــرفت خود ادامه 
دهد. وی افزود: ديپلماسی اقتصادی و تعميق مناسبات 
با كشــورهای همسايه و كشورهای مســلمان از جمله 
اولويت های سياســت خارجی جمهوری اسالمی ايران 
است. همچنين، تقويت سازوكارهای چندجانبه همچون 
ســازمان D8 برای دولت من از اهميت بااليی برخوردار 
است. ما همواره از تالش های جمعی كشورهای در حال 
توسعه برای تحقق يك نظام اقتصادی بين المللی كارآمد 
و در كنار آن، دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی، رفاه 
و ســعادت مردم، حفظ ارزش هــا و فرهنگ های ملی و 
كســب جايگاه مناسب در مناسبات بين المللی حمايت 
كرده ايم. به همين دليل است كه جمهوری اسالمی ايران 
از اعضــای فعال گروه بندی های بيــن المللی و منطقه 
ای اقتصادی از جمله ســازمان D8 است.رئيس دستگاه 
ديپلماســی بيان كرد: در حوزه همگرايــی اقتصادی و 
تبادل تجــاری نيز در حال ايجاد بنيان های تجارت آزاد 
هستيم و بزودی موافقتنامه منطقه تجارت آزاد با اتحاديه 
اقتصادی اوراسيا را  نهايی خواهيم كرد. اميرعبداللهيان 
ادامه داد: در اين برهه حساس، جمهوری اسالمی ايران 
كماكان آماده اســت همه ظرفيت هــا و توانمندی های 
سياســی، اقتصادی و فرهنگی خود را در خدمت رشــد 
اقتصادی و توسعه و رفاه و پيشرفت ارزش های مشترك 

قرار دهد. يادآور می شــوم با وجــود اقدامات غيرقانونی 
يکجانبه اياالت متحده آمريکا و اعمال تحريم، جمهوری 
اســالمی ايران با تکيه بر اراده و تــوان داخلی خود به 
موفقيت های چشــمگير و دستاوردهای بزرگی در حوزه 

های مختلف دست يافته است. 
در ادامه رويکرد ديپلماسی اقتصادی مهدی صفری، معاون 
ديپلماســی اقتصادی وزارت خارجه ايران به اسپوتنيك 
گفت: تهران و مسکو سيستم مبادالت مالی جايگزين به 
جای سوئيفت پيشــنهاد كردند و اكنون تقريبا به توافق 
خوبی در اين زمينه رسيده ايم.مهدی صفری افزود، قرار 
شــد از كارت اعتباری مير روسيه در ايران استفاده شود 
و فکر می كنم )اين كارت( به زودی فعال شــود.اين مقام 
ايرانــی توضيح  داد، در حال حاضــر هيچ بحثی درباره 
حفر كانال بين دريــای خزر و خليج فارس وجود ندارد. 
در همين چارچوب نيز حسين اميرعبداللهيان وزير امور 
خارجه كشــورمان با بدر البوســعيدی وزير امور خارجه 
ســلطنت عمان در خصوص مســائل دوجانبه و برخی 
موضوعــات منطقــه ای و بين المللی به صــورت تلفنی 
گفت وگو و تبادل نظر كرد.وزير امور خارجه كشــورمان 
افزود: جمهوری اسالمی ايران برای امنيت انرژی و امنيت 
غذايی در جهان اهميت قائل اســت و با درك مسائل و 
مشــکالت كنونی انــرژی در جهان، تاكنــون ابتکارات 
مختلفی داشته است. از سوی ديگر سفير چين در ايران 
گفت كشورش به دنبال تعميق مستمر شراكت راهبردی 
همه جانبه پکن و تهران بر اســاس توافق سران دو كشور 
اســت. خبر ديگر آنکه پانزدهمين نشســت كميسيون 
مشــترك اقتصادی ايران و بالروس ششم و هفتم مرداد 
ماه در مينسك برگزار خواهد شد.همچنين اولين نشست 
كميته مشترك سياسی ايران و ساحل عاج با حضور مدير 
كل آفريقای وزارت امــور خارجه ايران و دبيركل وزارت 
امورخارجه ساحل عاج در" ابيجان "پايتخت ساحل عاج 

برگزار شد .

باامضایموافقتنامهمنطقهتجارتآزاداجراییمیشود

اوراسیاکانونجدیددیپلماسیاقتصادی
يك نشــريه آمريکايی گزارش كرد، تا چه اندازه خاندان 
سلطنتی بر سياست و زندگی مردم انگليس سلطه دارند 
و نوشت كه دموكراسی در بريتانيا افسانه ای است كه به 

خوبی آن را تبليغ می كنند.
نشريه »مينت پرس« پادكستی را تحت عنوان »ديده بان« 
به ميزبانی »لوكی« هنرمند موســيقی انگليسی-عراقی 
منتشر كرده است كه در آن حقايقی از خاندان سلطنتی 
انگليس و وضعيت واقعــی بريتانيا فاش می كند.در اين 
گزارش آمده اســت، افسانه ای كه بخوبی تبليغ می شود 
اين است كه بريتانيا دموكراتيك عمل می كند. البته اين 
در مقابل سيســتمی است كه در آن سلطنتی كه توسط 
نورمن ها در ســال 1066 تأسيس شــد هنوز در جامعه 
اهميت دارد.اين گزارش با اين مقدمه ادامه داد، اعضای 
خاندان سلطنتی انگليس، بيش از يك هزار قانونی را كه 
در پارلمــان بريتانيا به تصويب درمی آيد وتو می كنند.بر 
اســاس اين گزارش، 792  عضو مجلس اعيان انگليس 
انتخاب نمی شوند و انتصابی هستند و 26 اسقف انتصابی 
نيز در مجلس اعيــان انگليس حضور دارند و تنها 650 

عضو از اعضای پارلمان انگليس انتخابی هستند.
اين گزارش ســپس با اشــاره به اين مــوارد توضيح داد 
كه پارلمان انگليس برای به دســت آوردن همين سطح 
محــدود از نمايندگی كه تمامی مــردم انگليس بتوانند 
صرف نظر از مالکيت اموال خود رأی بدهند، 300 ســال 
جدال كرده اســت. به دســت آوردن اين حق همچنين 
مستلزم قربانی شدن افراد برای به دست آوردن حق رأی 
آن ها بوده است و معترضانی در منچستر در همين راستا 
در فاجعه ای كه امروز به فاجعه بدنام پيترلو معروف است، 
قتل عام شــدند.اين گزارش می افزايد، قرن ها آشــوب، 
زندان، تبعيد به مستعمرات كيفری و جنگ جهانی اول 
طول كشــيد تا تشــکيالت بريتانيا حق رأی همگانی را 
اعطا كند و تا همين ســال 1928 بــود كه تمامی افراد 
باالی 21 ســال اجــازه پيدا كردند تا بــرای نمايندگی 

سياســی در پارلمان رأی دهند.اما مــردم بريتانيا هنوز 
هم در يك جامعه مديريت شــده زندگی می كنند. امروز 
لوكی به همــراه »كيت كالرنبرگ« روزنامه نگار تحقيقی 
در پادكســت ديده بان در مورد راه هايی بحث كردند كه 
عناصر درون تشــکيالت بريتانيا توانسته اند از آن طريق 
اراده خــود را بر نظام دموكراتيــك فرضی در بريتانيا در 
100 سال گذشــته تحميل كنند. خبر ديگر از انگليس 
آنکه در ادامه بحران اقتصادی در اين كشور، قيمت خريد 
كاال در سوپرماركت های انگليس با افزايش 4.4 درصدی 
به باالترين سطح در 17 سال گذشته رسيد.هفته گذشته 
نيز نشــريه گاردين در گزارشی از افزايش تورم در زمينه 
شــاخص قيمت مصرف كننده در انگليس از 9.1 درصد 
بــه 9.4 درصد در مــاه ژوئن خبر داد و نوشــت اين در 
40 ســال گذشته بی سابقه بوده اســت. خبر ديگر آنکه 
گرمای بی ســابقه و آتش ســوزی كه از ديروز آغاز شده 
موجب نابــودی ده ها خانه در اطــراف پايتخت انگليس 
شد.ســی ان ان در گزارشی نوشــت گرمای سوزان در 
انگليس به حد بی ســابقه ای در تاريخ اين كشور رسيد 
و موجب آتش ســوزی مراتع و نابودی شماری از خانه ها 
در اطراف لندن شــد.اكنون در حالی كــه دمای هوا در 
لندن از 40 درجه ســانتی گراد فراتر رفته اســت مراتع 
اطراف پايتخت دچار آتش ســوزی شــده و دود غليظی 
اين منطقه را فرا گرفته اســت.مقامات محلی می گويند 
تاكنون 14 خانه دچار آتش ســوزی شده و كامال از بين 
رفته است و 6 خانه ديگر نيز آسيب ديده است. نکته قابل 
توجه در انگليس آنکه روزنامه »تلگراف« گزارش داد كه 
جانسون می تواند به عنوان دبيركل بعدی ناتو، جايگزين 
»ينس اســتولتنبرگ« دبيركل فعلی آن شود.تلگراف به 
نقــل از اعضای كميته دفاعی پارلمان انگليس نوشــت: 
»بوريس جانسون، نخست وزير سابق بريتانيا ممکن است 
 سال آينده برای پســت دبيركل اتحاد آتالنتيك شمالی 

رقابت كند«.

نشریه»مینتپرس«:

دموکراسیدربریتانیا،افسانهاست

نگاهیبرادعایجدیدغربدربارهبهترینتوافقرویمیز

خودبرترپنداری یکجانبه گرایانه با فریبکاری آخرین پنجره
ازخودشیفتگیتاتهدیدنمایی

 

در حالــی آمريکايی ها در هفته هــای اخير مدعی 
بسته شــدن پنجره مذاكرات بودند، در اقدامی كه 
نشــانگر واهی بودن اين ادعاســت، بورل مسئول 
ســياس خارجی اتحاديه اروپا طی يادداشتی بورل 
در يادداشتی در روزنامه انگليسی »فايننشال تايمز« 
به بررســی وضعيت مذاكرات و شــرايط پيش رو 
پرداخــت. در ميان مباحث مطرح شــده از جمله 
اذعان به شکست فشار حداكثری و خروج يکجانبه 
آمريکا از برجام، دو نکته قابل توجه در اين سخنان 
مشاهده می شود كه ابهام در صداقت رفتاری غرب 
را تشديد می كند. بورل كه از نگارش و ارائه طرحی 
كه او تهيه كرده است ســخن گفته است، نوشت: 
»اين متن نمايانگر بهترين توافق ممکن اســت كه 
من بعنوان تســهيل گر مذاكــرات، آن  را امکانپذير 
می بينــم«. در همين حال مــورا نماينده اتحاديه 
اروپا در مذاكرات احيای توافق هسته ای در واكنش 
به يادداشــت بورل، پيش نويــس توافق حاصل از 
مذاكــرات چند ماه اخيــر را بهترين توافق ممکن 
تلقی كرده و از تمامی طرفين خواست برای نهايی 
شــدن آن گام آخر را بردارند. هر چند اين سخنان 
می تواند گامی مثبت برای استمرار مذاكرات باشد 
امــا حلقه مفقودی در اين اظهــارات وجود دارد و 
آن اســتمرار خودشــيفتگی غرب مبنی بر نگارش 
متن هــای يك جانبه و تاكيد بر الزام ســايرين به 
اجرای ان اســت. اين رويکرد خودبرترپندارانه در 
شــرايطی اســت كه از ابتدای مذاكرات در دولت 
سيزدهم به اذعان غربی ها مذاكرات بر اساس ابتکار 
عمل های ايران صورت گرفته است و برخالف برجام 
غرب تنها نگارنده متن نمی باشــد. به عبارتی ديگر 
اصل چند جانبه گرايی جايگزين يك جانبه گرايی 
شده است چنانکه علی باقری مذاكره كننده ارشد 
جمهوری اســالمی ايران ضمن استقبال از مواضع 
بورل گفته اســت: »ايران نيز ايده هايی برای جمع 
بندی مذاكرات، هم از لحاظ شکلی و هم محتوايی 

داريم كه به اشتراك گذاشته خواهد شد.« 
نکته دوم آنکه بورل هشــدار داده اســت كه »اگر 
توافق رد شــود مــا در معرض خطــر يك بحران 
هسته ای خطرناك هستيم كه در مقابل آن چشم 
انــداز افزايش انزوای ايران و مــردم آن قرار دارد. 
اين مسئوليت مشترك ما است كه توافق را نهايی 
كنيم.« اين سخنان گويای تکرار اصل اتهام زنی و 
ايران هراســی است كه بخشی از سياست تحريمی 
و تهديدی غرب می باشــد. جمهوری اسالمی ايران 
همواره بر صلح آميز بودن فعاليت های هســته ای 
خويــش تاكيد و آژانس نيز بارها آن را اذعان كرده 
است. بر اين اســاس ادعای خطر بحران هسته ای 
صرفا يك دروغ بر اساس ســناريوی مقصر نمايی 
و ايران هراســی كه با رويکرد تعامالتی همخوانی 
ندارد. در همين حــال ادعای انزوا در صورت عدم 
پذيــرش اين توافق نيز اســتمرار همان كليد واژه 
اســت كه روابط با غرب را برابر با روابط با جهان و 
نبود روابط با غرب را برابر با انزوا عنوان می داند. بر 
اين اســاس می توان گفت كه سخنان بورل رنگ و 
بوی خودشيفتگی با چاشنی ايران هراسی دارد كه 
مغاير با اصل مذاكره سازنده برای رسيدن به توافق 

خوب و پايدار می باشد. 

یادداشت

مورا مسئول مذاكراتی طرف های غربی مذاكرات ايران و 1+4 در حالی يادداشت 
بورل را ســندی بر لزوم گام نهايی برداشــتن طرف های مذاكراتی عنوان كرده 
اســت كه اظهارات و متن يادداشــت بورل در كنار برخی نکات مثبت حکايت از 
خودبرتر پنداری يکجانبه گرايانه با فريبکاری نزديك بودن بســته شــدن پنجره 

مذاكرات است.
اين روزها اروپا در حالی به شــدت گرفتار بحران انرژی و البته ناتوانی در اجرای 
تحريم های گازی عليه روســيه شده است كه مجموعه رفتارهايی را برای تامين 
نيازهايش از بازارهای ديگر انرژی صورت داده اســت كه يکی از آنها ايران است. 
بــه اذعان وزير خارجه مجارســتان نمی تــوان جايگاه ايــران را در حوزه انرژی 
ناديده گرفت. در ايــن چارچوب غرب در فضای روانی برای جلوگيری از طغيان 
اعتراض های مردمی به كمبود ســوخت و تورم رو به رشــد، چراغ ســبزهايی را 
برای مذاكره با ايران نشــان می دهد كه يادداشت بورل در اين راستا قابل ارزيابی 
اســت. اقدامی كه در آن نياز غرب به توافق در قالب امتياز فروشــی مطرح شده 
اســت در حالی كه همزمان سناريو ترســاندن ايران از نزديك بودن بسته شدن 
پرونده مذاكرات اجرا می شــود. در ايــن نوع رفتار كه بــا طرح های يك جانبه 
گرايانه همراه اســت   »انريکه مورا« معاون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا 
و هماهنگ كننــده هيأت اين اتحاديه در مذاكرات رفــع تحريم ها در پيامی كه 
در صفحه توييتری خود منتشــر كرد، با اشاره به اظهارات اخير »جوزپ بورل« 
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا تصريح كرد كه بهترين توافق ممکن برای 

تمامی طرف ها روی ميز قرار گرفته است.
وی با اشاره به اظهارات اخير بورل كه گفته بود پيش نويس متن توافق هسته ای 
ارائه شده است، گفت: »»بهترين توافق ممکن برای طرف ها روی ميز است، اين 
توافق مزايای اقتصادی روشــن و قابل اندازه گيــری را برای مردم ايران تضمين 
می كند و مزايای قابل راستی آزمايی عدم اشاعه را برای جامعه بين المللی تضمين 
می كند. مــن تمامی طرف ها را دعوت می كنم تا گام آخــر را بردارند«. بهترين 
توافق ادعايی البته نوشته غربی هاست كه همان رويکرد يك جانبه گرايانه است. 
پس از آن كه بورل اعالم كرد كه پيش نويس متن توافق هسته ای را ارائه كرده اند، 
»ند پرايس« ســخنگوی وزارت خارجه آمريکا اعالم كرد كه پيشــنهادهای تازه 

اتحاديه اروپا در خصوص احيای توافق هســته ای موســوم به برجام را بررســی 
خواهند كرد.وی تصريح كرد كه در حال بررسی پيش نويس متن توافق هسته ای 
هســتند كه بورل با آمريکا و ايران و ديگر اعضای برجام در ميان گذاشته است و 

پاسخ خود را به اتحاديه اروپا ارائه خواهيم كرد.
بورل در يادداشــتی در روزنامه انگليســی »فايننشــال تايمز« نوشت: »اين متن 
نمايانگر بهترين توافق ممکن اســت كه من بعنوان تســهيل گر مذاكرات، آن  را 
امکانپذير می بينم«. بورل در ادامه نوشــت: اجرای كامل اين توافق شديدا تحت 
تاثير تصميم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمريکا از آن در ســال 2018 و اعمال 
كمپين »فشــار حداكثری« يکجانبه قرار گرفته اســت. ايــران نيز فعاليت های 
هسته ای خود را به طرز هشداردهنده ای باال برد. متاسفانه ايران حتی توانايی های 
نظارتی آژانس بين المللی انرژی اتمی را محدود كرده و نتوانسته همکاری كاملی 
با آژانس ذيل وظايف پادمانی اساسی اش داشته باشد. »فشار حداكثری« شکست 
خورد و علی رغم بهترين تالش های باقی شــركت كنندگان در توافق، مردم ايران 

از منافع اقتصادی كامل رفع تحريم ها محروم ماندند.
وی ادامه داد: ما می دانيم كه برجام با توجه به نزديك شــدن به انتخابات ميان 
دوره ای كنگره در همچنان در واشنگتن مسئله ای قطبی است. اين توافق ممکن 

است به تمامی نگرانی های آمريکا در قبال ايران پرداخته باشد. اتحاديه اروپا نيز 
نگرانی های - نظير مسائل حقوق بشری و فعاليت های منطقه ای ايران - دارد كه 
ورای مســائل هسته ای می رود. ما به طور مداوم آنها را در گفت وگوهای دوجانبه 
با ايران مطرح می كنيم. برجام به تمامی آنها رســيدگی نمی كند و هيچوقت قرار 
نبود اين كار را انجام دهد. با اين وجود، اين توافق مزيت تعديل برنامه هسته ای 
رو به توســعه ايران را داشت و امکان بازرســی و نظارت های سختگيرانه آژانس 

بين المللی انرژی اتمی را فراهم آورد. 
همين مسئله باعث می شود تا توافق شالوده معماری عدم اشاعه هسته ای بشود.
مســئول سياســت خارجی اتحاديه اروپا در انتها نوشــت: هم اكنون زمان اتخاذ 
ســريع تصميمات سياسی برای به پايان رســاندن مذاكرات وين بر مبنای متن 
پيشــنهادی من و بازگشت فوری به اجرای كامل برجام است. اين توافق در ازای 
برداشــته شدن تحريم ها به رژيم عدم اشاعه هســته ای خدمت می كند و نشان 
می دهد كه حصول پيمان های بين المللی متوازن در اين زمانه متالطم امکان پذير 
اســت. اگر توافق مورد قبول واقع نشود، خطر بحرانی هسته ای به وجود می آيد 
و باعث انزوای بيشــتر ايران و مردمش می شود. به نتيجه رساندن توافق وظيفه 

مشترك ماست.
در واكنش به رويکرد يك جانبه غربی ها »علی باقری« مذاكره كننده ارشد ايران 
نيز در پيامی در صفحه توييتر خود نوشــت: » هماهنگ كننده ايده های خود را 
برای پايان دادن به مذاكرات به اشــتراك گذاشته است. ما نيز ايده های خودمان 
را داريم، چه از نظر ماهيت و چه در شــکل، كــه برای نهايی كردن مذاكرات به 

اشتراك گذاشته می شود.«
الزم به ذكر اســت در ادامه رويکرد مخرب انگليســی ها در مذاكرات نخست وزير 
رژيم صهيونيســتی طی يــك تماس تلفنی با نخســت وزير انگليس عليه برنامه 
هسته ای ايران گفت وگو كردند و متعهد شدند كه اجازه دسترسی به سالح اتمی 
را به جمهوری اســالمی ندهند.نخســت  وزير بريتانيا در تماس تلفنی با همتای 
صهيونيســت خود از جمهوری  اسالمی ايران خواست تا به برجام بازگردد و اين 
در حالی اســت كه اياالت متحده به صورت يکجانبه از اين توافق هسته ای خارج 

شده است.

قاسمغفوری

خطونشانچینبرایپلوسی
وزارت امــور خارجــه چين بار ديگر هشــدار داد 
كه مســئوليت تمــام عواقب ســفر رئيس مجلس 
نمايندگان آمريکا به تايوان، برعهده واشنگتن است.
 اصرار »نانســی پلوسی« رئيس مجلس نمايندگان 
آمريکا برای ســفر بــه تايوان، با هشــدار مجدد و 
چندبــاره دولت چين مواجه شــد.»ژائو لی جيان« 
سخنگوی وزارت امور خارجه چين بار ديگر هشدار 
داد كه مسئوليت تمام عواقب سفر پلوسی به تايوان، 
برعهده واشــنگتن است.ژائو طی نشست خبری در 
پکن گفت: »ما قوياً مخالف ســفر پلوسی به تايوان 
هستيم. اگر اياالت متحده بر اين سفر اصرار كند و 
خط قرمز چين را به چالش بکشد، طرف آمريکايی 
مســئول تمام عواقب آن خواهد بود«. در اين ميان 
منابــع مطلــع در دولت آمريــکا می گويند رئيس 
جمهور اين كشــور در تماس تلفنی آتی با همتای 
چينــی خود، درباره اختالفات دو كشــور بر ســر 
موضوعاتــی از جمله تايوان و اوكراين نيز گفت وگو 
خواهد كرد. بعد از خبر مقامات آمريکايی مبنی بر 
تصميم »جو بايدن«  رئيس جمهور اين كشور برای 
گفت وگــوی تلفنی با »شــی جين پينگ« همتای 
چينــی خود، اكنون موضوعاتــی كه در اين تماس 

مورد بحث قرار می گيرد، مشخص شده است.
در همين حال همزمان با هشــدارهای تند علنی و 
خصوصی چين به واشــنگتن درباره سفر احتمالی 
»نانسی پلوســی« رئيس مجلس نمايندگان آمريکا 
به تايوان، برخی منابع نيــز از احتمال اقدام قهری 
پکن در اين باره خبر می دهند.روزنامه چينی »ساوث 
چاينا مورنينگ پســت« به نقل از كارشناسان ارشد 
نظامی اين كشور نوشت كه پکن ممکن است برای 
جلوگيری از ســفر رئيس مجلس نمايندگان آمريکا 
به تايوان، حريم هوايی ايــن جزيره را منطقه پرواز 
ممنــوع اعالم كند. اين روزنامه با بيان اينکه ســفر 
پلوســی به تايوان می تواند خطر بی سابقه درگيری 
بين ارتش چين و نظاميان آمريکايی در شرق آسيا 
را ايجاد كند، اما توضيح داد كه پکن ترجيح می دهد 

مشکل را از طريق روش های ديپلماتيك حل كند.

نیمچــــه گزارش

سراسیمگی صهیونیست ها در پی هشدار نصرهللا
پس از هشــدار اخير دبيركل حزب اهلل درباره تجاوزات دريايی رژيم صهيونيســتی، رسانه های اين رژيم اعالم كردند، 

تل آويو در حال اعمال فشار بر آمريکا برای نهايی كردن توافق ترسيم مرزهای دريايی است.
»نير دفوری« تحليلگر كانال 12 تلويزيون رژيم صهيونيستی مدعی شد، اين رژيم بر آمريکا به عنوان ميانجی مذاكرات 
ترســيم مرزی اعمال فشــار می كند تا توافق ميان لبنان و تل آويو در اين خصوص تا قبل از ماه سپتامبر نهايی شود؛ 
ســپتامبر تاريخ اســتخراج گاز و تهديد همراه آن از سوی »سيد حســن نصراهلل« دبيركل حزب اهلل است. رسانه های 
اســرائيلی اعالم كردند: نصراهلل چند هفته مانده به آغاز اســتخراج گاز از ميدان كاريش سقف تهديدات عليه اسرائيل 
را باال برده و تهديد كرده اگر اين كار انجام شــود تمام ســکوهای گازی اسرائيل را هدف می گيرد زيرا بنا به گفته وی 
بخشــی از كاريش در اراضی لبنانی قرار دارد.دفوری در ادامه افزود، رژيم صهيونيستی اقدامات حفاظتی بسيار زيادی 
چه در اطراف ميدان گازی كاريش يا ديگر »آب های اقتصادی اســرائيل« انجام می دهد و اين امر شــامل گشــت های 
دريايی و استفاده از ابزارهای مختلف، آماده باش جنگنده ها و سامانه پدافند هوايی در دريا و اماكن مشخص در شمال 

فلسطين اشغالی و آمادگی برای هر تحولی است.
رســانه ها و تحليلگران رژيم صهيونيستی با تحليل سخنان اخير دبيركل جنبش حزب اهلل لبنان، اذعان كردند كه اين 
برهه زمانی برای تل آويو است و حزب اهلل نقطه ضعف تل آويو را تشخيص داده است.»اشنايدر عميدرور« تحليلگر امور 
عربی در شــبکه 12 رژيم صهيونيســتی درباره سخنان سيدحسن نصراهلل گفت: »او نه تنها تهديد به حمله به كاريش 
كرد، بلکه تمام سکوهای گازی اسرائيل در دريای مديترانه هم شامل اين تهديد بود؛ كه البته اين نشان دهنده افزايش 
چنددرجه ای )تهديد( در يك مرتبه اســت«.وی خاطرنشان كرد كه سيد حسن نصراهلل »اين سخنان را در پس زمينه 
مذاكرات بين اسرائيل و لبنان مطرح می كند كه از چند هفته پيش با ميانجی گر آمريکايی "عاموس هوكشتاين" و با 

سرعت زيادی در جريان است«.
در همين حال القســام اعالم كرد، پهپادهای مقاومت تا شکســت آخرين نظامی اسرائيلی در آسمان فلسطين اشغالی 
به پرواز درخواهند آمد.»مشير المصری« از اعضای ارشد حماس گفت، اين جنبش مذاكرات برای تبادل اسرا با اقتدار 
و دورانديشــی پيش  می برد و به كوری چشم دشمن به توافقی خوب خواهد رسيد.خبر ديگر آنکه رهبر مخالفان رژيم 
صهيونيســتی با بی مسئوليت و متکبر خواندن سران كابينه تل آويو، آن ها را مقصر به وجود آمدن وضعيت تنش آميز با 
روســيه دانست. از سوی ديگر به رغم  اظهارات نخســت وزير پيشبرد امور رژيم صهيونيستی درباره برداشته شدن يك 
گام در فرايند عادی ســازی روابط با رياض، يك مقام سعودی مدعی شد كه بازگشايی حريم هوايی اين كشور به روی 

هواپيماهای صهيونيستی به معنای عادی سازی روابط نيست.

هشدار ارتش سوریه به ترکیه درباره حمله احتمالی 
فرماندهی كل ارتش ســوريه و نيروهای مســلح اعالم كرد، ارتش ســوريه در آمادگی كامل برای مقابله با هر حمله 

احتمالی تركيه به خاك سوريه است.
يك منبع نظامی به »سانا« گفت، با تشديد اقدامات تحريك آميز تركيه در اراضی سوريه طی دو روز گذشته و حمله به 
مناطق مختلف و تعدادی از پايگاه های نيروهای مسلح تأكيد می شود كه ارتش قهرمان سوريه آماده مقابله با هر حمله 
احتمالی تركيه و گروهك های تروريستی آن هستند.سانا افزود، نيروهای اشغالگر تركيه و مزدوران آن در گروهك های 
تروريستی اخيرا به حمالت خود با استفاده از توپخانه سنگين و خمپاره در مناطق مجاور اراضی اشغال شده در حومه 
اســتان های الحسکه، حلب و الرقه شــدت داده اند كه منجر به زخمی شدن غيرنظاميان و خسارات مالی و نيز آوارگی 
صدها خانواده شده است.هفته جاری، روزنامه قطری العربی الجديد با اشاره به ناكامی آنکارا در گرفتن موافقت مسکو 
و تهران برای انجام عمليات نظامی در شمال سوريه، به بررسی چرايی تشديد حمالت اخير تركيه عليه شمال سوريه 

به جای آغاز عمليات نظامی جديد عليه اين كشور پرداخت.
خبر ديگر از ســوريه آنکه منابع خبری گزارش دادند كه در يکی از پايگاه های بزرگ آمريکا در شــمال شــرق سوريه، 
صدای چند انفجار شــديد به گوش رســيده است.يك منبع امنيتی از ارســال تجهيزات نظامی آمريکا به پايگاهی در 
گذرگاه الوليد واقع در مرز عراق و سوريه خبر داد.از سوی ديگر وزارت دفاع تركيه اعالم كرد، دو نظامی اين كشور در 

جريان درگيری با »تروريست ها« در شمال سوريه كشته شدند.
در همين حال وزير خارجه عراق در ســخنرانی خود در نشســت شــورای امنيت ســازمان ملل، ضمن درخواســت 
بــرای صــدور قطعنامه ای كه تركيه را ملــزم به خروج از خاك عراق كند، گفت كه از شــمال تا جنوب اين كشــور 
از تجاوز اخير تركيه به شــمال عراق خشــمگين هســتند.وی كه در نشســت شورای امنيت ســازمان ملل صحبت 
 می كــرد، افــزود: »دولــت عراق تاكيــد دارد كه تالش خواهد كرد تا ســهم مثبتــی در حــل درگيری های منطقه 

داشته باشد«.
فؤاد حســين اضافه كرد: »عراق آمادگی كامل خود برای همکاری با كشورهای مربوطه برای اخراج پ ك ك از عراق را 
اعالم می دارد«. در اين ميان به رغم تأكيد بغداد بر لزوم خروج نظاميان تركيه از خاك عراق، وزير خارجه تركيه مدعی 
است، عراق نمی تواند تروريست ها را از خاك خود بيرون كند و تركيه اين كار را انجام می دهد.»مولود چاووش اوغلو« 
گفت: »عراق نمی تواند تروريســت ها را از خاك خود بيرون كند، بنابراين ما اين كار را می كنيم. ما به تماميت ارضی 
عراق احترام می گذاريم«. او اضافه كرد: »دولت عراق نمی تواند نبردی مؤثر عليه سازمان های تروريستی مديريت كند 

و اين، علت اقدامات تحريك آميز عليه ماست«.


