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رويترز -شبهنظاميان القاعده خواهان حمايت از مسلمانان روهينگيا
در ميانمار كه با سركوب شديد نيروهاي امنيتي اين كشور مواجه هستند،
شــده و به دولت ميانمار هشدار دادند بابت جرائمش با مجازات مواجه
خواهد شد .اين در حالي است كه براساس آخرين برآوردها حدود ۴۰۰
هزار نفر از مسلمانان ميانمار به خاطر خشونتهاي اخير مجبور به فرار
به بنگالدش شدهاند .گروه القاعده با انتشار بيانيهاي از مسلمانان سراسر
جهان خواست از مسلمانان ميانمار با فرستادن كمك ،سالح و حمايت
نظامي پشتيباني كنند .در بيانيه القاعده كه گروه نظارتي سايت در آمريكا
آن را اعالم كرده نوشته شده است :رفتار وحشيانهاي كه در قبال برادران
مسلمان روا داشته شد بدون مجازات باقي نخواهد ماند.

رزمايش مشترك هوايي عربستان و مصر

ايسنا -رزمايش مشترك فيصل ۲۰۱۷بين نيروهاي هوايي عربستان و
مصر پايان هفته آينده به منظور تحكيم روابط و افزايش تواناييهاي نظامي
دو كشور برگزار ميشود .ارتش عربستان در بيانيهاي اعالم كرد ،نيروهاي
هوايي اين كشور مقدمات آغاز رزمايش مشترك فيصل  ۲۰۱۷با نيروهاي
هوايي مصر در پايان هفته آينده را در خاك مصر فراهم ميكنند .طبق
ش نيروهاي مسلح عربستان
بيانيه مذكور ،اين رزمايش در چارچوب تال 
براي آموزش همه بخشهاي نظامي است .اين رزمايشها بخشي از طرح
ساالنه آموزش است كه هدف آن حمايت از همكاريهاي مشترك ،تحكيم
روابط بين نيروهاي هوايي عربستان و مصر ،توانبخشي كادر هوايي از جمله
خلبانان و نيروهاي فني ،تبادل تجربيات فني ،گسترش مهارتهاي جنگي
و آموزش اجراي عمليات هوايي در محيطي متفاوت است.

رهبر اكثريت سنا:

آمريكا سوچي را نصيحت نكند!

رويترز -رهبر جمهوريخواه سناي آمريكا گفت از قطعنامهاي كه رهبر
ميانمار را بر سر رفتارشان با مسلمانان روهينگيايي هدف بگيرد ،حمايت
نخواهد كرد .ميچ مككانل گفت واشنگتن نبايد سوچي را موعظه كند!
رهبر جمهوريخواه سناي آمريكا كه در جريان مسايل مرتبط با ميانمار
است ،گفت :موافق نيستم قطعنامهاي عليه او صادر شود .گمان ميكنم
او بزرگترين اميد ماســت كه ميتواند برمه را از جايي كه االن هست،
يعني يك ديكتاتوري نظامي ،به جايي كه اميد داريم ،ببرد .سناتورها جان
مككين جمهوريخواه و ريچارد دوربين دموكرات هفته گذشته قطعنامهاي
را ارائه كردند كه خشونتهاي كنوني در ميانمار را محكوم ميكرد و از
آنگ سان سوچي ميخواست كاري انجام دهد اما مككانل گفت كه او از
اين قطعنامه حمايت نميكند.

صربستان به جنگندههاي روسي مجهز ميشود

ايسنا -روسيه شش فروند ميگ  ۲۹را تا پايان امسال به صربستان
ميدهد .وزير دفاع صربستان گفت :تسليحات جديد نظامي در چارچوب
همكاري نظامي صربستان با روسيه در اختيار بلگراد قرار خواهد گرفت.
وي افزود :شش فروند هواپيماي ميگ  ۲۹تعمير شده به عالوه  ۳۰دستگاه
تانك تي  ۷۲و  ۳۰دســتگاه نفربر زرهي تا پايان سال ميالدي به ارتش
صربســتان تحويل داده ميشود .صربستان از معدود كشورهاي اروپايي
است كه در همسايگي اتحاديه اروپا قرار دارد اما روابط سياسي و نظامي
نزديكي با روسيه دارد.

گفتوگوي وزير خارجه قطر با اردوغان در آنكارا

يورونيوز -وزير خارجه قطر در ديدار با رييسجمهور تركيه در آنكارا
درباره مسايل مشترك و تحوالت بحران قطر گفتوگو كرد.
محمد بنعبدالرحمن آلثاني سهشنبه گذشته با رجب طيب اردوغان
ديدار و درباره مسايل مشترك و تحوالت بحران ميان قطر و كشورهاي
شوراي همكاري خليجفارس گفتوگو كرد .وي با مولود چاووش اوغلو،
همتاي تركيهاي خود نيز ديدار و گفتوگو كرد .عربستان ،بحرين ،امارات
و مصر از پنجم ژوئن روابط ديپلماتيك خود را با قطر قطع و اين كشور را
به مداخله در امور داخلي اين كشورها و حمايت از تروريسم متهم كردند.
كويت و آمريكا براي حل بحران ميان دوحه و كشورهاي شوراي همكاري
خليجفارس نقش ميانجيگر را ايفا ميكنند.

توقف احتمالي ترامپ در چين در جريان سفر به آسيا

رويترز -يكي از مقامات آمريكا اعالم كرد ،رييسجمهور اين كشور
احتماال در جريان سفر رسمياش به آسيا كه در ماه نوامبر صورت ميگيرد،
در چين نيز توقف خواهد داشــت؛ سفري كه در بحبوحه تنشها حول
محور آزمايشات اتمي كرهشمالي صورت خواهد گرفت.
واشنگتن و متحدانش تاكيد كردهاند كه در حال حاضر اين ضرورت
وجود دارد كه چين ،متحد اصلي و شريك تجاري كرهشمالي فشارهاي
بيشتري را بر اين همسايه منزوي خود بياورد تا دست از برنامه موشكي و
تسليحات اتمياش بردارد .رييسجمهور چين در جريان ديداري كه ماه
آوريل سالجاري ميالدي در پالمبيچ فلوريدا با دونالد ترامپ داشت از وي
دعوت كرد به پكن سفر كند .اين دو رهبر همچنين در ژوئيه سالجاري
ميالدي در حاشيه نشست گروه  20با يكديگر ديدار كردند.

مسكو:كرهشماليهستهايرابهرسميتنميشناسيم

ايسنا -وزارت امور خارجه روسيه بار ديگر مخالفت شديد خود را با توسعه
برنامههاي موشكي كرهشمالي اعالم كرد .مدير بخش كنترل منع گسترش
ســاحهاي هستهاي وزارت امور خارجه روسيه گفت :در هر شرايطي كه
بهوجود بيايد ،قطعا كرهشمالي را به عنوان دارنده سالح هستهاي به رسميت
نخواهيم شناخت .وي از مقامات اين كشور خواست به قوانين بينالمللي و
قطعنامههاي سازمان ملل متحد پايبند باشند .با اين حال كرهشمالي ضمن
محكوم كردن تحريمهاي جديد سازمان ملل عليه اين كشور تاكيد كرده
كه برنامه گسترس توليد سالحهاي هستهاي را با قدرت بيشتر ادامه خواهد
داد و ضربه دردناكي به آمريكا وارد خواهد كرد.

بزرگترين رزمايش  ۱۰كشور آفريقايي در سودان

ايسنا 10 -كشور آفريقايي به نمايندگي از قدرتهاي شرق قاره آفريقا
موسوم به ايساف براي برگزاري بزرگترين تمرين نظامي در نوع خود در پايگاه
نظامي جبيت در استان درياي سرخ در شرق سودان طي ماه نوامبر آينده آماده
ميشوند ،پيشبيني ميشود در اين تمرينات نظامي چند كشور آفريقايي از
جمله سودان ،سومالي ،اتيوپي ،كنيا ،رواندا ،جمهوري شيسل ،مجمعالجزاير
كومور و جيبوتي شركت كنند .معاون رييس ستادكل ارتش سودان جهت
بررسيآمادگيهادرپايگاهنظاميجبيتبراياستقبالازارتشهايكشورهاي
مذكور به استان درياي سرخ در شرق سودان سفر كرده و زيرساختها و مراكز
عمومي ،دفاتر پايگاهها و سالنها در دو شهر جبيت و سنكات را كه قرار است
ميزبان نيروهاي شركت كننده در اين تمرين باشند ،مورد بررسي قرار داد و
از اقدامات صورت گرفته در آنها اطمينان حاصل كرد.

فاصله گرفتن تركيه از ناتو و ميل به سمت روسيه
تركيه به عنوان يك عضو مهم ناتو قراردادي حدودا دو ميليارد پوندي براي
خريد ســامانه دفاع موشكي اس  ۴۰۰با روسيه به امضا رسانده است .اردوغان
ميگويد سالحهاي غربي بسيار گران هستند و او به همين دليل به سمت رقيب
ناتو متمايل شده است.
رجب طيب اردوغان ميگويد كشورش قراردادي به ارزش  1/9ميليارد پوند
( 2/5ميليارد دالر) براي خريد سامانه دفاع هوايي اس  ۴۰۰با روسيه منعقد كرده
و مبلغي را به عنوان پيشپرداخت به روسيه پرداخت كرده است .اين قرارداد
احتماال موجب شگفتي ساير اعضاي ناتو ميشود چراكه آنها تنها مجاز به خريد
سيستمهاي تسليحاتي سازگار با ديگر اعضا هستند.
تركيه دومين كشور از لحاظ نيرو و تجهيزات نظامي به خدمت گرفته در ناتو
پس از آمريكاست اما از زماني كه دولت آنكارا سركوب مخالفان را پس از كودتاي
فرســتاده پيونگيانــگ در ســازمان ملل،
آمريــكا را متهم كرد كه تصميــم به رويارويي
سياسي ،اقتصادي و نظامي گرفته است .براساس
تحريمهايي كه دوشنبه گذشته به اتفاق آرا در
شوراي امنيت تصويب شد ،صادرات منسوجات
كرهشــمالي ممنــوع و واردات بخشهايي از
محصوالت نفت و گاز هم محدود ميشود.
در پي تصويب تحريمهاي تازه در شــوراي
امنيت سازمان ملل به ابتكار آمريكا ،كرهشمالي
گفته رنجي را بر واشنگتن تحميل خواهد كرد كه
تاكنون تجربه نكرده و دونالد ترامپ هم گفت اين
تحريمها در مقايسه با گامي كه بايد نهايتا برداشته
شود ،چيزي نيست.
ايــن تحريمهــا در واكنش به ششــمين و
قويترين آزمايش اتمي كرهشمالي در ماه جاري
اتخاذ شد .سفير كرهشمالي در سازمان ملل گفت
كه او قطعنامه غيرقانوني جديد شورا را قاطعانه
رد ميكند.
او در يك كنفرانس سازمان ملل در ژنو گفت:
تدابيري كه جمهوري دموكراتيك كره ميانديشد
آمريكا را دچار شديدترين رنجي خواهد كرد كه در
تاريخش تجربه كرده است .به جاي تصميمهاي
ي ...رژيم واشنگتن باالخره
درست با تحليل منطق 
تصميم به رويارويي سياسي ،اقتصادي و نظامي
گرفت چون اشتغال خاطر زائدي به اين روياي
دستنيافتني دارد كه پيشرفتهاي نيروي اتمي
جمهــوري دموكراتيك كره را كه هماكنون هم
كامل شده به عقب برگرداند.
ايــن قطعنامه پــس از آن تصويب شــد
كه روســيه و چيــن ،متحدان كرهشــمالي،
آمريكا را نســبت به تخفيف پيشنويس اوليه
تحريمها قانع كردند .پيشنويس اوليه خواستار
ممنوعيــت كامل واردات نفتي كرهشــمالي
ميشــد؛ قدمي كه به گفته بعضي تحليلگران
ميتوانست باعث بيثباتي رژيم كرهشمالي شود
اما ابراز نگراني شــد كه در صورت ممنوعيت
كامل واردات نفت ،جمعيت اين كشور در طول
زمستان با سختي زياد مواجه شود.
براســاس گزارش رسانههاي دولتي از بيانيه
وزارت خارجه كرهشــمالي ،اين كشور قطعنامه
شوراي امنيت را قاطعانه رد كرده و مصمم است راه
هميشگي خود را با سرعتي بيشتر ادامه دهد.

زاویه

القاعده دولت ميانمار را تهديد كرد

خريد اس ۴۰۰هاي ميلياردي؛

ناكام ســال گذشته آغاز كرده ،از اعضاي اين ائتالف فاصله گرفته است .آنكارا
همچنين با حمايت نظامي برخي ديگر از اعضاي ناتو از نيروهاي كرد سوري كه
تركيه با شورشيان كرد در داخل مرزهايش ارتباط دارند ،مخالف است.
روسيه ميگويد سيســتم اس  ۴۰۰برد  ۲۴۸مايلي دارد و ميتواند تا ۸۰
هدف را در آن واحد هدف بگيرد .مســكو اولين بار در دسامبر  ۲۰۱۵سامانه
اس  ۴۰۰خود را در پايگاه هوايي خود در نزديكي الذقيه سوريه مستقر كرد.
اين اقدام پس از آن انجام شد كه تركيه جنگنده سوخو  ۲۴روسيه را در مرز
تركيه– سوريه ساقط كرد.
اين حادثه شش ماه اختالف ديپلماتيك ميان اردوغان و والديمير پوتين،
رييسجمهور روسيه را به همراه داشت اما طرفين سال گذشته همكاريها را
از ســر گرفتند .اردوغان درباره اس  ۴۰۰به حريت گفت شركاي غربي او پول
هنگفتي بابت ادوات نظامي درخواست ميكنند و نيروهاي مسلح تركيه در هفته
گذشته  ۹۰تروريست كرد را با استفاده از پهپادهاي تركيهاي كشتند چراكه
مدلهاي غربي بسيار گران هستند.

او گفت :اين ما هســتيم كه درباره استقاللمان تصميم ميگيريم .موظف
هستيم تدابير امنيتي براي دفاع از كشورمان را تامين كنيم .از سوي ديگر روابط
ميان ناتو و روسيه همچنان تيره است و طرفين تعداد مانورهاي نظامي را افزايش
داده و در امتداد نواحي مرزي در شرق اروپا نيرو مستقر كردهاند .هفته گذشته
ينس استولتنبرگ ،دبيركل ناتو گفت جهان اكنون بسيار غيرقابل پيشبينيتر
از  30سال گذشته است .تركيه در حالي قرارداد بزرگترين معامله تسليحاتي
خود با روسيه را امضا كرده كه مناسباتش با اروپا ،بهخصوص آلمان ،تاريكترين
دوران خود را ميگذراند .در اين ميان تنش در روابط تركيه و آلمان بهويژه پس
از بازداشت شهروندان آلماني در آن كشور به اوج خود رسيد.
دولت آلمان باوجود تنشها از آغاز سالجاري ميالدي تاكنون مجوز صدور
كاالهاي تســليحاتي به ارزش بيش از  ۲۵ميليون يورو را صادر كرده است .با
وجود اين معاون صدراعظم و وزير خارجه آلمان روز گذشــته تاكيد كرد كه
دولت اين كشور بخش بزرگي از درخواستهاي تركيه براي خريد سالح را به
حالت تعليق درآورده است.

پيونگيانگ  :واشنگتن دچار شدیدترین رنج تاریخ میشود

ترامپ و کیم جونگ اون در گرداب لجبازی

 تحريمهاي سازمان ملل
محدود شدن واردات محصوالت نفتي .چين،
بزرگترين متحد تجاري كرهشمالي ،بيشتر نفت
خاماينكشورراتامينميكند.منعكاملخريداري
صادرات منسوجات كه به عنوان دومين صادرات
بزرگ اين كشور است ۷۰۰ ،ميليون دالر درآمد
دارد .ممنوعيت صدور ويزاهاي تازه براي كارگران
كرهشمالي در خارج كه به تخمين آمريكا نهايتا
باعث كاهش  ۵۰۰ميليــون دالر درآمد مالياتي
اين كشــور خواهد شد .پيشنهادي براي انسداد
داراييهايرهبركرهشماليومنعسفرهايخارجي
او از پيش نويس اوليه حذف شد .ترامپ سهشنبه
گذشته در واكنشي گفت :به عقيده ما اين فقط
يك قدم خيلي كوچك ديگر است ،قدم بزرگي
نيست .مطمئن نيستم كه تاثيري داشته باشد

اما خوب اســت كه هر  ۱۵كشور عضو به آن راي
دادند .اين تحريمها در مقايسه با چيزي كه نهايتا
بايد انجام شود ،چيزي نيست .او توضيح بيشتري
نداد .سفير آمريكا در ســازمان ملل پس از راي
شوراي امنيت گفت :ما از افزايش تحريمها لذتي
نميبريم .ما دنبال جنگ نيستيم .رژيم كرهشمالي
هنوز از نقطه غيرقابل بازگشت رد نشده است .اگر
به اين مسير خطرناك ادامه دهد ،ما فشار بيشتري
خواهيم آورد .انتخاب با آنهاست .يك سخنگوي
دفتر رياستجمهوري كرهجنوبي هم سهشنبه
گذشته گفت :كرهشمالي بايد تشخيص دهد كه
به چالش كشيدن بيخردانه صلح بينالمللي فقط
باعث تحريمهاي شديدتر عليه آنها خواهد شد .اين
قطعنامه نهمين قطعنامهاي بود كه شورا از سال
 ۲۰۰۶به اتفاق آرا تصويب ميكرد.

  ممنوعيت دسترسي چين به سيستم
مالي آمريكا
ي آمريكا اعالم كرد اگر پكن
وزارت خزانهدار 
تحريمهاي جديد عليه كرهشــمالي را به اجرا
درنياورد ،واشنگتن بايد تحريمهاي اقتصادي عليه
چين نيز اعمال كند.
استيو منوچين اعالم كرد :يكي از تحريمهاي
اقتصادي مورد نظر عليه چين قطع دسترسي
پكن به سيســتم مالي آمريكاست .وي اضافه
كرد :جنگ اقتصادي عليه كرهشمالي تاثيرگذار
خواهد بود.
ما اين پيام را به هر كس كه ميخواهد تجارت
با كرهشــمالي انجام دهد ارسال كردهايم كه در
صورت تجارت با پيونگيانگ ديگر با آنها تجارت
نخواهيم داشت.

چالش

محدوديتهاي جديد ديپلماتهاي آمريكايي در روسيه
ايسنا -روسيه برخي امتيازهاي ويژه را از ديپلماتهاي آمريكايي مقيم اين
كشور سلب ميكند .مسكو قصد دارد شرايط كار ديپلماتهاي آمريكا در روسيه
را با شرايط كار ديپلماتهاي روسيه در آمريكا يكسان كند.
معــاون وزير خارجه روســيه با اعالم اين خبر گفت :روســيه خواهان
عاديســازي اوضاع است و فقط چند امتياز كه ديپلماتهاي آمريكايي در
روســيه از آنها برخوردار بودند سلب ميشود .سرگئي ريابكوف افزود :اين
فقط عاديسازي وضعيت موجود است و پس از برخورد خصومتآميزي كه
آمريكاييها در قبال سركنسولگري و چند نهاد كنسولي روسيه در آمريكا
نشــان دادند ،حفظ امتيازاتي كه ديپلماتهاي آمريكايي در روسيه از آنها
برخوردار بودند غيرممكن است.
تنش سياسي ميان روسيه و آمريكا در پي بسته شدن كنسولگري و چند
ساختمان ديپلماتيك روسيه در آمريكا همچنان ادامه دارد و مقامات روسيه
در نظر دارند تا تعداد كارمندان ،مكانهاي ديپلماتيك و خدمات رفاهي به
ديپلماتهاي آمريكايي را همانند امكاناتي كنند كه دولت آمريكا به كارمندان
سياسي روسيه ارائه ميدهد.
رويداد

هفتاد و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل با تاكيد
بر «مبارزه براي صلح و يك زندگي مناسب براي تمامي مردم
روي يك سياره پايدار» آغاز شد .رييس مجمع عمومي سازمان
ملل در نخستين سخنراني خود گفت :سازمان ملل متحد براي
مردم ايجاد شــده است .مردمي كه به سازمان ملل نياز دارند
اكثرشان در اين نشست حضور ندارند .آنها در مذاكرات مربوط
به راهحلها شركت ندارند.
آنها در رويدادهاي مهم شركت نميكنند .اين يكي از وظايف
مجمع عمومي اســت تا مطمئن شــود صداي آنها به گوش
همگان ميرسد .پيش از آغاز هفتاد و دومين نشست مجمع
عمومي ســازمان ملل اليچاك ،ديپلمات حرفهاي از اسلواكي
درباره اميدهايش براي يك سال دوره تصدياش صحبت كرد
بازتاب

نخستوزير عراق از رهبران كرد خواست براي ادامه مذاكره بر
سر همهپرسي استقالل كردستان عراق كه قرار است ۲۵سپتامبر
(سوم مهر) برگزار شود ،به بغداد سفر كنند .وي در عين حال
نسبت به رفتن به سمت آشوب هشدار داد.
حيدر العبادي در كنفرانس خبري هفتگي خود خطاب به
رهبران كرد گفت :كابينه عراق متعلق به تمام عراقيهاست و شما
در وهله اول شهروندان ما هستيد .شما براي من مهم هستيد و
ميدانم چه اتفاقاتي ممكن است بيفتد لذا هشدار ميدهم به
سمت آشوب نرفته و هر گونه تالش در اين زمينه را در نطفه
خفه كنيم .نخستوزير عراق ادامه داد :از رهبران كرد ميخواهم
براي باز كردن باب گفتوگو به بغداد بيايند .بايد به كساني كه
تالش ميكنند تنشآفريني كنند و به مسايل نژادپرستي دامن
بزنند ،توجه داشته باشيم .ائتالف ملي پنجشنبه گذشته شرط

بودجه كميسيون حقوق بشر فيليپين صفر شد

دويچهوله -كميسيون حقوق بشر فيليپين با رودريگو دوترته بر سر جنگ
خونين او با مواد مخدر درگيري دارد .در همين راستا ،قانونگذاران از كاهش
بودجه اين كميسيون به حد صفر حمايت كردند.
قانونگذاران فيليپيني سهشنبه گذشته به كاهش بودجه سال آينده اين
كميسيون حقوق بشري به  ۲۰دالر راي دادند؛ اقدامي كه ضربهاي مهلك
به تحقيقاتي وارد ميكند كه عليه جنگ مرگبار رودريگو دوترته عليه مواد
مخدر به راه افتاده است.
ايــن بودجه با  ۱۱۹راي موافق و  ۳۲راي مخالف در پارلمان به تصويب
رسيد .منتقدان ميگويند اين اقدامي مغاير قانون اساسي براي ساكت كردن
آژانسي است كه هدفش تحقيقات در مورد كشتار هزاران فرد معتاد و قاچاقچي
در  ۱۵ماه گذشته است.
با اين حال رييس مجلس فيليپين معتقد اســت كه اين اقدام ضروري
بوده چراكه اين آژانس بياســتفاده است و از مجرمان حمايت ميكند! اين
كميسيون سال گذشته  17/7ميليون دالر گرفته بود و براي  ۲۰۱۸درخواست
 ۳۴ميليون دالر كرده بود.

جبههگيري چپگرايان فرانسه در برابر ماكرون
 -AFPرييسجمهور تازه فرانسه قصد دارد بازار و قوانين كار را اصالح
كند ،اما با واكنش سنديكاهاي كارگري روبهرو شده است .اتحاديههاي قدرتمند
قبل از هر چيز شبكه ارتباطات و ترابري را هدف گرفتهاند.
ســنديكاهاي كارگري فرانسه اعضاي خود را به پايداري در برابر امانوئل
ماكرون فرا خواندهاند .روز سهشنبه گذشته ( ۱۲سپتامبر) دههاکمپین اعتراضي
برپا شد كه موانعي براي شبكه راهآهن و خطوط هوايي به دنبال داشت .تنها
شركت هواپيمايي ايرلندي راياناير اعالم كرده كه  ۱۱۰پرواز خود را از فرانسه
يا به مقصد اين كشور لغو كرده است.
در پاريس و حومه شبكه قطار شهري با مشكالتي روبهرو است و رفتوآمد
در بسياري از جادهها و خيابانهاي مركز پاريس مختل شده است .ماكرون
قصد دارد با رشتهاي از اصالحات بيكاري گسترده را مهار كند .مهمترين اين
اقدامات اصالح قانون كار است كه اخراج كارگران را تسهيل ميكند .دولت
ماكرون اعتقاد دارد كه تغيير قانون كار ميتواند كارفرمايان را به سرمايهگذاري
بيشتر تشويق كند .نرخ بيكاري در فرانسه به  10درصد رسيده است ،يعني
دو برابر شرايط كنوني در آلمان.

آغاز هفتاد و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل در غياب رهبر ميانمار؛

تمركز بر مردم جهان محور مذاكرات

و گفت :جلوگيري از درگيري و مهاجرت در راس برنامهام قرار
دارد .اليچاك در سخنراني سهشنبه گذشته خود گفت :اگرچه
غيرممكن است كه يك اولويت را براي تمركز سازمان ملل در
سالجاري ميالدي انتخاب كنيم اما هدف من تالش براي يك
تعادل خواهد بود تا به تمامي مسايل مطرح رسيدگي كنيم .وي
همچنين بر برابري و شفافيت در دوره تصدياش تاكيد كرد.
اليچاك يك هفته قبل از آغاز هفتاد و دومين نشست مجمع
عمومي سازمان ملل زمام امور را به دست گرفت و گفت :اميدوارم
 193كشور عضو سازمان ملل كه در اين نشست شركت دارند
بتوانند با يكديگر با ديپلماسي و احترام متقابل رفتار كنند .وي

در گفتوگو با خبرنگاران بار ديگر بر اهميت استفاده از سازمان
ملل براي كمك به مردم سراسر جهان تاكيد كرد .در همين حال
دبيركل سازمان ملل در سخنراني در مراسم افتتاحيه هفتاد و
دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل بر اهميت تمركز
بر مردم در اقدامات ســازمان ملل تاكيد كرده و به اصالحات
پيشنهادي براي تاثيرگذارتر كردن اين سازمان اشاره كرد .آنتونيو
گوترش گفت :مردم سراسر جهان خواستار تغيير هستند و از
دولتها و نهادها ميخواهند تا اين تغييرات را اعمال كنند .همه
ما موافقيم كه سازمان ملل بايد اقدامات بيشتري براي اتخاذ و
اعمال تغييرات انجام دهد .اين هدف پيشنهادهاي اصالحي است

حيدر العبادي رهبران كرد را براي مذاكره به بغداد دعوت كرد
كرده بود كه هيات كردي به بغداد بيايد ،قبل از اينكه هياتي از
اين بغداد به اربيل برود كه منجر به تحوالت سريع در پرونده
همهپرسي شده و اظهارات اخير مسعود بارزاني را به دنبال داشت.
پارلمان عراق هم سهشنبه گذشته با همهپرسي مخالفت و حيدر
العبادي را ملزم به مذاكره با كردها به منظور حفظ وحدت ملي
كرد .وي تاكيد كرد :همهپرسي استقالل كردستان عراق برخالف
قانون اساسي و قوانين محلي اقليم است و بار ديگر مخالفت خود
را با آنچه اعمال خواسته با زور و به صورت يكجانبه است ،اعالم
ميكنم و مذاكره را ضروري ميدانم.
العبادي تصريح كرد :براي بار دوم تاكيد ميكنم وحدت و
مذاكره امري ضروري است .العبادي افزود :صادرات نفت كركوك
از سوي اقليم بر خالف قانون اساسي است و اين سوال را مطرح

همچنين رييس كميته امور خارجه مجلس
نماينــدگان آمريكا اعالم كرد :معتقدم پاســخ
آمريكا و متحدانمان بايد بســيار كوبنده باشد.
بايد از هرگونه نفوذي براي اعمال فشــار بيشتر
عليه اين رژيم حيلهگر اســتفاده كنيم .وي در
ادامه اظهاراتش از واشنگتن خواست در صورت
همكاري چين با كرهشمالي ،بانكهاي چيني را
هدف قرار دهد .اد روس تاكيد كرد كه زمان در
حال سپري شدن است.
همچنين به تازگي ،دونالد ترامپ در توئيتر
خود نوشته كه آمريكا به دنبال قطع تبادالت
تجاري با كشورهايي است كه با كرهشمالي داد
و ستد دارند .كرهشمالي تاثير كمي بر تبادالت
تجاري جهاني دارد و صد و نوزدهمين كشور
در زمينه صادرات اقتصادي در جهان محسوب
ميشود .صادرات اين كشور كمونيستي در سال
ســه ميليارد دالر است كه شامل زغالسنگ،
مواد نفتي و ســاير موارد ميشــود كه همان
هم با تحريمهاي ســازمان ملــل به كمتر از
دو ســوم كاهش يافته اســت .اين كشور به
شــدت به وارداتي با حجم  ۳/۵ميليارد دالر
وابسته است.
در ميان كشورهايي كه با كرهشمالي رابطه
تجاري دارند ،چين ،هندوستان و پاكستان سه
شريك تجاري بزرگ و اصلي در زمينه صادرات
هستند درحاليكه چين ،هندوستان ،روسيه و
تايلند سه واردكننده از كرهشمالي هستند.
در دوره اخير رابطه ميان چين و آمريكا رو به
وخامت رفته و روابط واشنگتن با روسيه پس از
انتخابات رياستجمهوري  ۲۰۱۶آمريكا نيز هر
روز بدتر شده است.
دونالــد ترامپ مكررا چين را به خاطر عدم
اقدام مناســب در قبال كرهشمالي مورد انتقاد
قرار ميدهد .تنش ميان كرهشمالي و آمريكا در
پي ششمين آزمايش اتمي پيونگيانگ افزايش
يافته است.

ميكنم كه اگر صادرات نفتي وجود دارد چرا حقوق كارمندان
پرداخت نميشود؟
ش ديگري از كنفرانس خبري خود با
نخستوزير عراق در بخ 
اشاره به آغاز تالشهاي عراق با همكاري ليبي ،مصر و كشورهاي
ديگر براي نابودي تروريسم تصريح كرد ،دولتش در حمايت از
قطعنامهاي بينالمللي درباره مجرميت داعش و حاميان مالي
آن تالش ميكند .العبادي افزود :عراق همكاري با اين كشورها
را آغاز كرده و طرح آزادسازي بقيه مناطق از سيطره داعش به
من ارائه شده است.
دولت انگليس ماه فوريــه پيشنويس مجرميت داعش و
بازداشــت رهبران آن را مجددا مطرح كرد و واشنگتن نيز از
تالشهاي دولت عراق براي آزادسازي عراق تاكيد كرده بود .وي

كه مجمع عمومي امسال به آن رسيدگي خواهد كرد .گوترش
افزود :يكي از تغييرات مهم در داخل و خارج از ســازمان ملل
بايد قدرت دادن به زنان و دختران سراسر جهان باشد و نقشه
راه من نيز رســيدن به برابري جنسيتي است .از طرفي دولت
ميانمار ديروز اعالم كرد ،آنگ سان سوچي ،رهبر اين كشور كه با
انتقادهاي شديدي از بابت عملكردش در قبال خشونتهاي اخير
عليه مسلمانان روهينگيا مواجه شده امسال در نشست مجمع
عمومي سازمان ملل در نيويورك شركت نخواهد كرد .سخنگوي
حزب سوچي گفت :او هرگز هيچ نگراني از بابت روبهرو شدن با
انتقادها يا مشكالت ندارد .شايد او در داخل مسايل فوريتري
براي حل كردن دارد .اين درحالي اســت كه چين سهشــنبه
گذشته اعالم كرد :از تالشهاي ميانمار براي حراست از توسعه
و ثبات حمايت ميكند.
همچنين گفت ،قصد دارد ظرف روزهاي آينده به نيويورك برود
تا در نشستهاي مجمع عمومي سازمان ملل حضور يابد.
العبادي ابراز اميدواري كرد ،با رهبران جهان به بررسي راههاي
بازســازي عراق بپردازد .نخستوزير عراق در ادامه تاكيد كرد:
دولت روي دستاوردهاي امنيتي و اقتصادي براي سومين سال
خود ايستاده و ميخواهد به نتايج استراتژيك در زمينه مبارزه با
فساد برسد و اساس ما مبارزه با فاسدان است.
از طرفي رييس اقليم كردستان عراق تاكيد كرد كه اين اقليم
توجهي به تهديدات بچگانه براي ايجاد جنگ و درگيري ندارد
و ساكنان كركوك سرنوشتشان را تعيين خواهند كرد .مسعود
بارزاني در نشستي با تعدادي از رهبران عشاير و كرد در كركوك
گفت :به كركوك آمدهايم تا نكات و ديدگاههاي شما را درباره
همهپرسي بشنويم .همهپرسي تنها تصميم يك نفر نيست بلكه
تصميم تمامي قوميتهاي اقليم كردستان است.

