
  گزارش یک بعد از آنکه دولت 
ترکیه خود را در 
مقابل حمله آشکار شخص رئیس جمهور امریکا 
به ارزش لیر دی�د و تنها در ی�ک روز 20 درصد 
ارزش پول ملی ترک   ها دود شد تا در مجموع در 
س�ال جاری میالدی س�قوط ارزش لیر رکورد 
40درصدی را ثبت کرده باشد، باالخره برخورد 
قضایی با این قضیه را در دستور کار قرار داد و در 
گام نخست دادستانی کل استانبول دستور داد 
که با اخال لگران بازار ارز و عامالن کاهش ارزش 
غیرعادی واحد پول ترکیه در برابر دالر، به شدت 
برخورد ش�ود که در نتیجه آن چه�ار دالل ارز 
بازداشت شدند. رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی 
از صفت خائن برای اخاللگران ارز استفاده کرد و 
هشدار داد که جان س�الم به در نخواهند برد تا 
روشن شود آنکارا از برخورد فیزیکی با کسانی که 
در این جنگ با امریکا همرایی کنند، ابایی ندارد . 
 »رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه روز 
دو   شنبه در دهمین گردهمایی سفرای این کشور 
در کاخ بیش تپ��ه در آن��کارا در اظهاراتی درباره 
توطئه جدید امری��کا در آغاز نب��رد اقتصادی با 
آنکارا گفت: قلدران سیستم اقتصادی نمی توانند 
با ستیزه  جویی به دس��تاوردهای ما دست  درازی 
کنند. اخاللگران بازار ارز خائن هس��تند و جان 
سالم به در نخواهند برد. اقدامات مشابه کودتای 
نافرجام س��ال ۲۰۱۶ در آینده نیز ادامه خواهد 

داشت. باید برای حمالت مشابه آماده باشیم. 
رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: مس��ائلی که امروز 
با آن درگیر هس��تیم، هیچ ارتباطی با بحران های 
س��ال های ۱۹۹۴، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷ ن��دارد، بلکه با 
وضعیت متفاوت��ی رو به رو هس��تیم.  وی در ادامه 

افزود: مهم  ترین دلیل مش��کالت موج��ود از قبیل 
مسئله تروریسم و مسائل اقتصادی، اصرار ورزیدن 
بر موضع قاطع مان در راس��تای منافع ملی ترکیه 
است. رفتارهای خصمانه امریکا در قبال ترکیه که 
از متحدان ناتو است و دشواری های قابل توجهی در 
این زمینه متحمل ش��ده، اصاًل قابل توجیه نیست.  
اردوغان درب��اره افزایش نرخ تعرفه ه��ای فوالد و 
آلومینی��وم وارداتی امریکا از کش��ورش نیز گفت: 
نمی شود فردی شب بخوابد و صبح که بیدار می شود، 
بگوید می خواهم تعرفه مالیاتی جدید بر بعضی اقالم 
اعمال کنم.  رئیس جمهور ترکیه افزود: امریکا ترکیه 
را تهدید کرده بود کشیش امریکایی متهم به ارتباط 
با فتو را تا ساعت ۶ بعدازظهر روز چهار   شنبه گذشته 
آزاد کند در غیر این صورت آنها وزیران دادگستری 

و کشور ما را تحریم خواهند کرد.  
اندرو برانسون، کش��یش امریکایی در اکتبر سال 
۲۰۱۶ به اتهام همکاری با سازمان گولن و عاملین 
کودتای نافرجام ۱۵ جوالی همان سال دستگیر 
ش��د و در حال حاضر در حبس خانگی است.  بعد 
از آنکه ترامپ در دیدار با اردوغان نتوانس��ته او را 
مجاب به آزادی این کش��یش کند و بعد از ۲۱ ماه 
ترک   ها او را صرفاً از زندان به حبس خانگی منتقل 
کردند، ترام��پ روز جمعه ۱۹ تی��ر تعرفه واردات 
ف��والد و آلومینی��وم از ترکیه را دو براب��ر کرد که 
باعث سقوط ۲۰ درصدی قیمت لیر در برابر دالر 
شد.  اردوغان در سخنرانی روز دو   شنبه خود قول 
داد که آنکارا با موفقیت بر پیامدهای تحریم های 
امریکا فائق خواهد آمد. وی گفت: ما با رو کردن به 
بازارهای جدید، شرکای جدید و متحدان جدید به 
این شخص پاسخ خواهیم داد. هدف این تحریم   ها 
درگیر کردن ترکیه در همه زمینه    ها از سیاسی تا 

مالی است. ما تسلیم نمی شویم و تولید و صادرات 
خود را افزایش می دهیم. اردوغان در نهایت افزود: 
ما به کسی که جنگ علیه کل جهان از جمله کشور 
ما به راه انداخته است، پاسخ می دهیم.  همچنین 
»مول��ود چاووش اوغلو« وزیر خارج��ه ترکیه روز 
دو   شنبه در گردهمایی سفرای ترکیه در آنکارا، با 
اشاره به اینکه ترکیه اقدامات زیادی برای ترمیم 
روابط مخدوش ب��ا امریکا انج��ام داده، گفت که 
»واشنگتن باید بفهمد که هیچ نتیجه ای از طریق 
تحریم    ها و فشار به دس��ت نخواهد آورد. ما برای 
مذاکره و توافق آماده هستیم ولی پذیرش تحمیل، 

خارج از بحث است.«
   ورود دادستانی استانبول به بازار ارز

 س��اعاتی پیش از س��خنان اردوغان دادس��تانی 
ترکیه و دیگر مراجع قضایی این کش��ور دستور 
دادند که هرچه س��ریعتر با اخاللگران بازار ارز و 
کسانی که با انتش��ار اخبار جعلی اقتصاد ترکیه 
را دس��تخوش تنش می کنند برخورد ش��ود.  به 
نوش��ته روزنامه »حریّت « به نق��ل از خبرگزاری 
»آناتولی« دادستانی اس��تانبول و هیئت نظارت 
مالی ترکی��ه به صورت جداگان��ه تحقیقات برای 
برخورد با »تهدیدکنندگان امنیت اقتصادی« را 
آغاز کردند.  در بیانیه دفتر دادستانی آمده است: 
»اجرای این تحقیقات طبق قانون جزائی، قانون 
بانک��داری، مقررات انجمن بازار س��رمایه و دیگر 
قوانین مرتبط است که افرادی را که اقداماتی علیه 
امنیت اقتصادی انجام داده اند، هدف می گیرد.« 
دادستانی کل استانبول، این افراد را به انتشار اخبار 
کذب درباره کاهش بی سابقه ارزش لیر، حمله به 
اقتصاد ترکیه، برهم زدن آرامش و وحدت جامعه 
متهم کرده است.  خبرگزاری »اسکای نیوز« نیز 

گزارش داد که تاکنون چهار نفر به دلیل اخالل در 
بازار ارز ترکیه و انتشار قیمت های نادرست درباره 
کاهش ارزش لیر در برابر دالر، بازداشت شده اند. 

   انتقاد آلمان 
»پتر آلتمایر« وزیر اقتصاد آلمان از سیاس��ت های 
»دونالد ترام��پ« رئیس جمهور امری��کا مبنی بر 
افزای��ش تعرفه های واردات برخی اق��الم از ترکیه 
و چین انتق��اد ک��رد.  وی در این مورد به نش��ریه 
آلمانی  »بیلد آم زونتاگ « گفت که جنگ اقتصادی 
رش��د اقتصادی را نابود می کند و موارد جدیدی از 
عدم اطمینان نسبت به آینده را به وجود می آورد. 
این مقام آلمانی افزود:»گذشته نشان می دهد که 
مصرف کنندگان تا ح��دودی از پیامدهای جنگ 
تجاری آسیب می بینند چرا که محصوالت گران تر 
می شوند.« آلتمایر که پیش تر رئیس دفتر »آنگال 
مرکل«صدراعظم آلمان بوده است همچنین گفت 
که اکنون فرصت بازگش��ت به واقعیت ایجاد شده 
است، چرا که انتخابات ترکیه دیگر سپری شده است 
و افزود: »ترکیه برای امنیت و اعتماد در اروپا اهمیت 
دارد و ما با هم درب��اره موضوع مهاجرت همکاری 
می کنیم. « وی پیش تر از تحریم های امریکا علیه 
ایران انتقاد کرده ب��ود.  این مقام آلمانی با توجه به 
برنامه سفر به ترکیه در روزهای ۲۵ و۲۶ اکتبر )۳ و 
۴ آبان( به منظور گسترش روابط اقتصادی به همراه 
تیم اقتصادی متشکل از ۸۰ نفر گفت: »من نماینده 
منافع بیش از ۷ هزار شرکت آلمانی هستم که در 
ترکیه فعالیت می کنند. ما می خواهیم که ترکیه 
کشوری باثبات و دموکراتیک باشد و روابط اقتصادی 

خوب به این روند کمک می کند.«
   جهان عرب بدتر از ترکیه است

»حمد بن جاسم آل ثانی« نخست وزیر سابق قطر 
به عرب    هایی که از اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه 
احساس خوشحالی می کنند، متذکر شد که وضعیت 
کشورهای آنها بسیار بدتر است.  آل ثانی در صفحه 
توئیتر خود خطاب به این افراد نوشت: »کسانی که 
از اوضاع اقتصادی در ترکیه خوشحالی می کنند، 
فراموش نکنند که وضعیت کشورهای ش��ان بدتر 
است، منظورم همان جهان عرب است، متأسفانه 
ما درباره حوادث��ی که هیچ نقش��ی در آن نداریم 
اظهارنظر می کنیم، به معارضان ترکیه نگاه کنید که 
با وجود همه اختالفات به زیر پرچم دولت منتخب 
درآمده اند تا از وضعیت کنون��ی عبور کنند.« وی 
ابراز اطمینان کرد که ترکیه با قدرت از این وضعیت 
خارج خواهد شد اگرچه مدتی زمان الزم است و به 
اراده و عمل نیاز دارد.  نخست وزیر سابق قطر افزود: 
»ممکن است ما با برخی سیاست های ترکیه مخالف 
باشیم اما ترکیه یک کشور مسلمان و نزدیک به ما 
است و شایسته این خصومت بدون دلیل و توجیه 
نیست.«  آل ثانی در پایان با اش��اره به اینکه ما در 
جهان عربی عجیب و غریب هستیم، نوشت: »به یاد 
حاکمان اندلس افتادم زمانی که از اسپانیایی    ها علیه 
یکدیگر کمک می گرفتند و در نهایت نیز دیدید که 
چی شد. به یاد داشته باشید که ترکیه عضو مهم ناتو 
و شریک مهم امریکا و اروپا اس��ت و در آن صورت 
شیوه حل این بحران را خواهید یافت و کسانی که 
دلشان را به سقوط ترکیه خوش کرده اند، در آینده 

شکست خواهند خورد.«

ادامه از صفحه اول 
والدیمی��ر پوتی��ن رئیس جمه��ور روس��یه اواخر 
اردیبهشت ماه ۹۷ همزمان با ش��روع به کار دوره 
جدید ریاست جمهوری خود ، حذف دالر از اقتصاد 
روسیه را یکی از اهداف خود اعالم کرد و حاال هم که 
دور جدید تحریم های امریکا علیه روسیه با اعمال 
تحریم بر ۳۸ شرکت و فرد روس شروع شده، روس   ها 
با صراحت بیشتری از حذف دالر در مبادالت شان 
صحبت می کنند. آنتوان سیل وانوف، وزیر دارایی 
روسیه روز یک   شنبه این هفته ، گفت که دالر به ارزی 
خطرناک برای جهان تبدیل شده است و با توصیف 
آن به ارز »بر هم زننده نظم اقتصادی در جهان « مجوز 

معامالت نفتی را با پول ملی صادر کرد. 
   یورو و یوان جای دالر

به هم پیوستگی اقتصادهای دو س��وی آتالنتیک با 
عث ش��ده که به رغم جنگ تجاری امریکا، اروپاییان 
هنوز به طور جدی به فکر رویارویی با دالر نیفتند ولی 
حتی اروپاییان نیز در کشاکش تنش   ها با امریکا بر سر 
توافق هس��ته ای با ایران، حاضرند در معامالت نفتی 
خود با ایران، دالر را حذف کنند. تحت چنین شرایطی، 
ناظران بیش از هر موقع دیگری درباره باقی ماندن دالر 
به عنوان یک ارز معتبر بین المللی ابراز تردید می کنند. 
خبر گزاری اس��پوتنیک دیروز در گزارشی نوشت : » 
درس��ال ۱۹۷۱ وقتی که پرزیدنت نیکسون پشتوانه 
طال از دالر را برداشت کس��ی فکر نمی کرد این پول 
بی پشتوانه بخواهد روزی به ابزاری جهت فشار بر دیگر 
کشور   ها تبدیل شود و در آن زمان هدف رسیدن جهان 
به یک پول واحد جهت مبادله بود.« عماد آبش��ناس، 
نویس��نده اس��پوتنیک می گوید:»ایاالت متحده به 
جای طال که برای صد   ها سال پشتوانه پول به حساب 
می آمد اقتصاد خود را گرو گذاشت و همه را متقاعد 
کرد که اگر از دالر استفاده کنند هیچ مشکلی برای آنها 
پیش نخواهد آمد ولی ام��روزه در واقع اقتصاد امریکا 
وابسته به دالرهای بی پشتوانه ای است که خود چاپ 
کرده و ارزش واقعی آن یک یا ۲ درصد ارزش مجازی 

بیش نیست.«   اسپوتنیک می نویسد: وقتی که امریکا 
ایران را با اس��تفاده از پول ملی خ��ود تحریم می کرد 
بسیاری از کشور   ها کنار نشستند و چیزی نگفتند اما با 
گسترش این ماجرا به دیگر کشور   ها از جمله همپیمانان 
ایاالت متحده دیگر همه خطر را احساس می کنند و 
می بینیم که اتحادیه های تجاری و مالی جدید در حال 
شکل گیری است که در آن دیگر خبری از دالر نخواهد 
بود.  با ادامه این روند پیش بینی می شود یورو یا یوان 
چین کم کم جای دالر را در مبادالت تجاری جهانی 
بگیرند و طبیعتاً هر چه می گذرد این گرایش از سوی 
کشور   ها بیشتر و بیشتر می شود. «   اسپوتنیک نوشته 
اس��ت:» سیاس��ت های ماجراجویانه رهبران ایاالت 
متحده در استفاده بی حد و مرز از تحریم   ها و استفاده از 
دالر به عنوان ابزاری برای اعمال این تحریم   ها می تواند 
منجر به آن شود که در نهایت عمده کشورهای جهان 
به این نتیجه برسند که به یک واحد پولی معتبرتر نیاز 
دارند و دیگر تعامل با دالر را کنار بگذارند. جمع بندی 
خبرگزاری روس این است که  » قطعاً همانگونه که دالر 

منجر به قدرت گرفتن اقتصاد امریکا شد از این پس 
دالر با تحریم   ها می تواند سبب تضعیف اقتصاد امریکا و 

در نهایت فروپاشی آن شود. «  
   انزوا در بین متحدین

فارین پالیس��ی، تحریم های امریکا علیه ایران را نه 
از زاویه اثر گذاری بر روند مباالت دالری در س��طح 
جهان، بلکه از دریچه اثر گذاری مستقیم بر اقتصاد 
امریکا تحلیل کرده و می نویس��د:»امریکا از یک سو 
با وضع مجدد تحریم    ها علیه نفت ای��ران در نوامبر 
امیدوار اس��ت که با کاهش حداکثر ممکن صادرات 
نفت به صفر، ماکسیسمم فشار اقتصادی را روی ایران 
تحمیل کند. از سوی دیگر در بازارهای انرژی که به 
دلیل اختالالت ژئوپلتیکی در ونزوئال، لیبی و نیجریه 
دچار محدودیت عرضه ش��ده اند محرومیت از نفت 
ایران ممکن است باعث افزایش شدید قیمت   ها در 
ماه های آینده شود و احتماالً خسارت قابل توجهی 
بر اقتصاد امریکا و جهان وارد کند.«  به نوشته فارین 
پالیسی، تهدید تحریم صادرات نفت ایران باعث شده 

شمار زیادی از تحلیلگران بازار احتمال بازگشت نفت 
به ۱۰۰ دالر در هر بشکه در آینده نزدیک را پیش بینی 
کنند. فارین پالیس��ی ادامه می دهد:»حقیقت این 
اس��ت که اقتصاد امریکا با بحران غیرمنتظره بزرگ 
دیگری که ناشی از افزایش قیمت های نفت خواهد 
بود فاصله چندانی ندارد. در چنین وضعیتی چگونه 
می توان درباره صادرات بیش از ۳ میلیون بشکه در 
روز عراق به خصوص پس از اعتراضات خشونت  آمیز 
اخیر در استان های جنوبی این کشور مطمئن بود؟ 
و اگر ایران در پاس��خ به تحریم های جدید بتواند به 
زیرساخت های حساس سعودی آسیبی وارد کند، 
بازار چه واکنشی نشان خواهد داد؟« فایننشال تایمز 
نیز در گزارشی جداگانه به واقعیت روند رو به گسترش 
انزوای امریکا با حرکت به س��وی تحریم های ایران 
پرداخته و می نویس��د:» تروئیکای اروپایی به همراه 
شرکای دیگر خود در قاره سبز »قانون انسداد « را به 
روزرس��انی و فعال کرده اند تا از شرکت های خود در 
برابر تحریم های امری��کا محافظت کنند. این همان 
انزوایی است که مطبوعات و دولتمردان کشورهای 
مختلف درباره آن به امریکا هشدار داده بودند. »جک 
رید « از دموکرات های ارشد سنا به شبکه فاکس نیوز 
گفته است: مشکلی که ما داریم فراتر از خروج از برجام 
اس��ت، به ویژه از این منظر که ما حمایت متحدان 
اروپایی خود را از دس��ت داده ایم. در واقع، اروپایی   ها 
سعی زیادی می کنند تا از وارد آمدن ضربه به ایرانی   ها 
بکاهند. این سناتور ایالت »رودآیلند« گفته است: به 
نظر من، بزرگ ترین مشکل این است که ما با خود یک 
جناح یکپارچه جهانی علیه ایرانی   ها نداریم.  »جک 
رید « در همان روزی که ترامپ از برجام خارج شد، 
در توئیتی نوشت: این تصمیم امنیت امریکا را کاهش 
داده و ما را در می��ان متحدان منزوی می کند. »باب 
منندز « سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی نیز همسو 
با وی، خروج ترامپ از برجام را »تحمیل انزوا به خود « 
خوانده و گفته بود که این مسئله باعث تقویت روابط 

اقتصادی ایران، روسیه و چین می شود.
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ائتالفی از راست گرایان افراطی، ملی گرایان سفیدپوست و نئونازی های 
امریکا سال قبل تحت عنوان »اتحاد راست« تظاهراتی را در اعتراض به 
تصمیم شورای شهر شارلوتزویل در ایالت ویرجینیا به راه انداختند. تصمیم 
شورا برای برداشتن مجس��مه های رابرت ادوارد لی و توماس استون وال 
جکسن، فرماندهان ارشد ارتش جنوب در جنگ داخلی امریکا، از پارک 
آزادی بردگان بود چون اکثر اعضای شورا اعتقاد داشتند که مجسمه های 
این فرماندهان مدافع برده داری نمادهای آشکاری از نژادپرستی هستند 
که باید برداشته شوند. اتحاد راست به بهانه حفظ یادبودهای تاریخی علیه 
این تصمیم تظاهرات کردند اما درگیری آنها با مخالفان نژادپرستی منجر 
به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۹ نفر شد، جدای از اینکه دو مأمور 
پلیس هم به دلیل سقوط هلیکوپتر پلیس ایالتی کشته شدند. تعلل دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا، برای اعالم مخالفت خود با هرگونه نژادپرستی 
و پیام  توئیتری غیرقابل قبول بعدی او باعث شد موضوع به سرعت مبدل به 
مسئله ملی شود و توجه افکار عمومی به رونق گرفتن نژادپرستی جلب شود 

که بی ارتباط با حامیان ترامپ و حتی نقطه نظرهای شخصی او نیست. 
حاال ترامپ در سالگرد آن حادثه زود دست به کار شد تا با انتشار یک پیام 
دیگر جبران مافات کند و در این پیام به صراحت موضع خود را در خصوص 
محکوم کردن »تمام انواع نژادپرستی و اعمال خشونت آمیز « اعالم کند. به 
نظر می رسد که او در اعالم این موضع تنها نبوده چرا که دخترش، ایوانکا 
ترامپ، هم  با او همراهی کرده و در پیام توئیتری خود نوشت: »در امریکا 
جایی برای اقتدار سفیدپوستان، نژادپرستی و نئونازیسم نیست.«  این پیام 
از سوی ایوانکا نشان می دهد که دس��ت به کار شدن ترامپ برای جبران 
تعلل سال قبل بیشتر از اینکه تمایل شخصی یا مقتضیات سیاسی باشد 
به دلیل خانوادگی است تا اینکه اختالفات خانوادگی مثل قضیه مهاجران 
غیرقانونی به وجهه ترامپ ضربه نزند. ترام��پ در آن قضیه فرمانی برای 
دستگیری و پیگرد قضایی مهاجران غیرقانونی و اسکان فرزندان آنها در 
مراکز موقت صادر کرد که این فرمان به خصوص از جهت جدا کردن والدین 
از فرزندان شان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و حتی مالنیا ترامپ، همسر 
ترامپ، هم در صف منتقدین ایستاد. او با انتشار بیانیه ای بیزاری خود را 
در مورد جدا کردن کودکان از خانواده های شان اعالم کرد و شدت گرفتن 
انتقاد     ها تا این حد باعث شد ترامپ به آرامی عقب نشینی کند و به جای 
قبول مسئولیت، تقصیر     ها را به گردن رقبای دموکرات بیندازند که حاضر 

به همکاری در خصوص قوانین مهاجرتی نیستند. 
شاید ترامپ به دالیل و انگیزه های بیش��تر خانوادگی نژادپرستی را در 
یک سالگی حادثه شارلوتزویل محکوم کرده اما واقعیت این است که او 
نمی تواند و حتی نمی خواهد نژادپرستان امریکا را از خود رویگردان کند. 
تعلل سال قبل او از محکوم کردن نژادپرستی دست کم در آمار     ها نتیجه 
مثبتی را برای او درپی داشت چرا که پایگاه نظرسنجی سیاست واقعی 
شفاف)Real Clear Politics( در آن موقع افزایش محبوبیت 
ترامپ از ۳۸ به ۴۲ درصد را گزارش کرد و برخی نظرسنجی های دیگر 
هم افزایش ۵ درصدی محبوبیت او را تأیید کردند. آن نظرس��نجی      ها 
نش��ان دادند که تعلل ترامپ در محکوم کردن نژادپرستی هرچند که 
انتقاد نخبگان سیاسی و رسانه      ها را در پی داشته اما مورد تأیید همان بدنه 
اجتماعی است که در انتخابات به او رأی داده اند. این ارتباط بین ترامپ با 
نژادپرستان امریکایی باعث شده او گاه و بی گاه با نمایان کردن تمایالت 
نژادپرستانه اش توجه این طیف از حامیان خود را جلب کند که در این 
مورد می توان به برخورد تند او با ورزشکاران معترض به نژادپرستی در 
جریان مسابقات فوتبال امریکایی)NFL( یا سخنان نژادپرستانه اش 
در مورد کشورهای آفریقایی و السالوادور و هائیتی اشاره کرد که از این 
کشور     ها را با تعابیری به شدت توهین آمیز یاد کرد. به این جهت است 
که یک باور عمومی در امریکا نس��بت به خلق و خوی نژادپرستانه او به 
وجود آمده و انتش��ار پیام توئیتری اخیر او هم نمی تواند تأثیری روی 
این باور بگذارد. نظرسنجی      ها انجام ش��ده در یک سال گذشته و حتی 
نظرسنجی اخیر توسط نش��ریه پولیتیکو و مرکز تحقیقاتی مورنینگ 
کانس��الت نه تنها تأییدی بر این باور عمومی است بلکه حکایت از نگاه 
مثبت جمهوریخواهان به ترامپ دارد چرا ک��ه قریب به ۸۳ درصد آنها 
سیاست های نژادی ترامپ را تأیید کرده اند. بنابراین، ترامپ برای حفظ 
این طیف از جامعه امریکا و داش��تن رأی آنها در دو سال دیگر سیاست  
نژادپرس��تانه خود را حفظ می کند و می توان گفت ک��ه او با ادامه این 
سیاست باعث رونق گرفتن نژادپرستی در امریکا خواهد شد، هرچند که 
برخی مواقع و به دلیل فش��ارهای دور و نزدیک مجبور به انتشار پیامی 

باشد که در سالگرد حادثه شارلوتزویل منتشر کرد. 

 ظریف: ایران زیر فشار تحریم و تهدید 
سیاست خود را تغییر نمی دهد

وزیر امور خارجه ایران ضم�ن دعوت امریکا به رفت�ار محترمانه 
با دیگر کش�ورها، تأکید کرد که ایران زیر فش�ار تحریم و تهدید، 

سیاست خود را تغییر نمی دهد. 
در ش��رایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا مدعی اس��ت که 
با تحریم   ها می خواهد رفتار منطقه ای ای��ران را تغییر دهد اما مقامات 
دیپلماتیک ایران می گویند که تهران در مقابل این تحریم   ها تغییر رویه 
نمی دهد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز دو   ش��نبه در 
گفت وگو با ش��بکه الجزیره، هرگونه مذاکره با امریکا را در سایه تهدید 
رد ک��رد. محمدجواد ظریف گفت:»در س��ایه تهدید هی��چ مذاکره ای 
با واش��نگتن نمی کنیم و پیش��نهاد دونالد ترامپ برای گفت وگو صرفاً 
تبلیغاتی اس��ت«. وزیر امور خارجه ای��ران از امریکا خواس��ت با دیگر 
کشور   ها محترمانه رفتار کند و گفت:»هر گونه گفت وگو با امریکا وقتی 
آغاز می شود که این کشور به دیگران احترام بگذارد و تحریم    ها را متوقف 
کند«. محمدجواد ظریف، با اشاره به درخواست پیشین امریکایی    ها مبنی 
بر تغییر سیاست های منطقه ای ایران تصریح کرد:» ایران سیاست های 
خود را در منطقه زیر سایه تحریم یا تهدید امریکا تغییر نخواهد داد«. 
در هفته های اخیر، ترامپ و دیگر مقامات کاخ س��فید ادعا کرده اند که 
هدف از اعمال تحریم های جدید، تغییر رفتار ایران است و ایرانی    ها قبل 
از مذاکره با امریکا، باید رفتارشان را تغییر دهند. وزیر خارجه ایران، ایده 
تشکیل ناتو عربی علیه ایران، را توهم مکرر و سیاستی بی فایده توصیف 
کرد و افزود:»ایران درباره برنامه دفاعی موشکی خود مذاکره نخواهد کرد 
زیرا تهدیدی برای کسی نیست«. مقامات امریکایی مدعی هستند که 
ایران باید بر سر محدود کردن برنامه موشکی خود با امریکا مذاکره کند، 
چیزی که مقامات ایرانی بار   ها آن را رد کرده و گفته اند که برنامه موشکی 
قابل مذاکره نیست. امریکایی    ها مدعی هستند که برنامه موشکی ایران 
تهدیدی برای کشورهای عربی منطقه اس��ت و باید با آن مقابله کنند.  
از سوی دیگر، س��ید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
ایران روز دو   شنبه با انتشار تصاویری در صفحه اینستاگرامش با اشاره به 
دیدارش با سفرای کشورهای اروپایی در تهران نوشت:»تعهد سیاسی 
اروپا برای حفظ برجام همچنان قوی اس��ت و مذاکره برای رسیدن به 
راه حل های عملیاتی ادامه دارد«. پی��ش از این ظریف و عراقچی گفته 
بودند که تعهدات اروپا برای حفظ برجام کافی نیست و اروپایی    ها باید 
اقدامات بیش��تری برای مقابله با تحریم های امریکا انجام دهند. دونالد 
ترامپ هفته گذشته تحریم   هایی را بر فلزات گرانبها و خودرو اعمال کرد. 
تحریم های جدید امریکا علیه ایران واکنش اروپایی   ها را در پی داشته 
است. وزیر اقتصاد آلمان از رئیس جمهور امریکا روز دو   شنبه بابت مناقشه 
تجاری جهانی او و تالش هایش برای دیکته تعامالت اروپا با ایران از طریق 
تجدید تحریم های امریکا انتقاد کرد. پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان در 
مصاحبه با بیلد آم زونتاگ گفت:»این جنگ تجاری رش��د اقتصادی را 
کند و ویران می کند و جو عدم اطمینان به وجود می آورد. تجربه ثابت 
کرده است که در جنگ های تجاری مصرف کنندگان بیشترین آسیب 
را می بینند زیرا کاال   ها گران تر می شوند«. وزیر اقتصاد آلمان با اشاره به 
اعمال دوباره تحریم های امریکا علیه ایران، بر اهمیت حفظ توافق های 
تجاری اروپایی در ای��ران تأکید کرد و گفت:»اج��ازه نخواهیم داد که 
واشنگتن روابط تجاری ما با سایر کشور   ها را دیکته کند و برای همین 
است که ما به توافق هسته ای وین پایبند هستیم. ما در داخل و در اروپا به 

دنبال راه    هایی هستیم که کانال های مالی را باز نگه داریم.«

سيدرحيمنعمتی

امریکا در محاصره تحریم شدگان جهان
کاخ سفید کشور   ها را به سمت ترك اعتیاد به دالر می برد

آغاز برخورد قضایی ترکیه با »اخاللگران خائن ارز«
اردوغان: قلدران سیستم اقتصادی نمی توانند با ستیزه جویی به دستاوردهای ما دست درازی کنند
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 گردان های قسام: اسرائیل حماقت کند
 پاسخ دردناکی دریافت می کند 

در پی تهدیدهای مقامات صهیونیستی مبنی بر قریب الوقوع بودن جنگ 
در غزه، گروه های فلسطینی نسبت به عواقب چنین حمله ای هشدار 
دادند. شاخه نظامی جنبش حماس تهدید کرد که هر اقدام احمقانه ای از 
رژیم صهیونیستی سر بزند، پاسخ آن ویرانی غیرقابل تحمل خواهد بود. 
گردان های »عزالدین القسام « شاخه نظامی جنبش حماس یک    شنبه 
شب درباره هرگونه اقدام احمقانه به رژیم صهیونیستی هشدار داد. به 
گزارش شبکه المیادین، وبگاه خبری القسام، با انتشار یادداشتی با عنوان 
»چه زمانی با دشمن نمی جنگیم؟« نوشت »شایسته است که دشمن 
خودش را فریب ندهد، هر اقدام احمقانه ای که از او س��ر بزند، ویرانی و 
دردی غیرقابل تحمل برایش به ب��ار خواهد آورد که تاکنون در حجم و 
ماهیت، با آن روبه رو نشده است«. به گفته القسام، زمانی که حماس برای 
آزادی مبارزه می کند، منافع مردمش در صدر اولویت هایش خواهد بود 
و حتی وقتی که با دشمن خائن و وحشی روبه رو است، گاه گاهی و طبق 
نیاز ملی از تاکتیک »گاهی گفت وگو و گاهی آتش« استفاده می کند. 
القسام با اش��اره به توافق های »توقف تبادل آتش« نوشت که »حماس 
هیچ گاه توافق     هایی را که انجام داده نقض نمی کند حتی اگر با دشمن 
وحشی و خائن باشد؛ جای نگرانی نیس��ت چون طرف مقابل در نقض 
عهد، قهرمانی تاریخی است«. رژیم صهیونیستی در سال های گذشته 
چندین بار توافق آتش بس با گروه های فلسطینی امضا کرده که بالفاصله 
آنها را نقض کرده است. چند روز پیش نیز توافق آتش بسی بین حماس 
و اسرائیل انجام شد اما برخی مقامات صهیونیستی مدعی شده اند که به 
هیچ توافقی پایبند نخواهند ماند.  القسام در ادامه یادداشت خود تصریح 
کرد که »دشمنی که گفته می شود باهوش و دارای پشتکار و بیدار است، 
در عین حال، متکبر، متجاوز و خو کرده به انتقام جویی است و عالوه بر 
این غصب کننده، دزد و اشغالگر نیز هس��ت و همین صفات فروپاشی 
خ��ودکار آن را زمانی که ما ضرب��ه  کاری بر او وارد می کنیم، تس��هیل 
می کند«.  القسام با بیان اینکه چه زمانی با دشمن نمی جنگند، نوشت: 
»زمانی که دشمن اشغالگر از ماهیت دشمن بودنش دست بردارد و این، 
هرگز اتفاق نخواهد افتاد«. القسام با تشبیه رژیم صهیونیستی به عقرب، 
نوش��ت:»اگر عقرب روزی تصمیم بگیرد که دیگر نیش نزند، س��وزنی 
که در دم خود دارد او را تحری��ک خواهد کرد که دوباره به ماهیت خود 
بازگردد«. این یادداشت القسام پس از آن منتشر می شود که در روزهای 
اخیر، تنش و درگیری نظام��ی میان رژیم صهیونیس��تی و گروه های 
مقاومت افزایش یافته و صد    ها موشک فلسطینی به شهرک های مجاور 
غزه و در پاسخ به حمالت رژیم صهیونیستی شلیک شده است. افزایش 
توان موشکی حماس و دیگر گروه های فلسطینی، ترس و نگرانی را در 
بین صهیونیست    ها افزایش داده است. از این رو، مقامات تل آویو اخیراً 
پروژه ترور رهبران حماس را مطرح کرده اند که به گزارش رس��انه های 

صهیونیستی، آمادگی عملی برای اجرای این طرح آغاز شده است. 
  لیبرمن:جنگ حتمی است 

هشدار گروه های مقاومت به صهیونیست    ها درحالی است که مقامات این 
رژیم در هفته های اخیر از قریب الوقوع بودن حمله به غزه خبر می دهند. 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی در جریان گشت زنی در مرزهای 
غزه اعالم کرد که جنگ با حم��اس اجتناب ناپذیر و ارتش برای هرگونه 
سناریویی آماده است. به گزارش پایگاه رام اهلل االخباری، آویگدور لیبرمن 
روز دو    شنبه در سخنانی مدعی شد:»مرحله آتی اجتناب ناپذیر است. االن 
سؤال این نیست که آیا جنگ با حماس اتفاق می افتد یا نه، سؤال این است 
که چه زمانی جنگ رخ می دهد«. لیبرمن تأکید کرد:»ما پاسخ هایمان را از 
عناوین روزنامه     ها و نظر عامه مردم نمی گیریم، بلکه ما بر اساس یک نظریه 
امنیتی قوی عمل می کنیم و ارتش برای هرگونه سناریویی آماده است«. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هم پیش از این گفته بود که »ما 
در غزه در حال جنگ هستیم و هر لحظه احتمال درگیری وجود دارد«. 
مقامات صهیونیست درحالی فلسطینی     ها را تهدید به حمله می کنند که 

در مقابله با بادبادک های آتش زای غزه، به ستوه آمده اند.

تشییع باشکوه پیکر کودکان یمنی 
مراسم تشییع پیکر شهدای جنایت اخیر عربستان سعودی با حضور 
گسترده مردم یمن از استان »صعده « و استان های دیگر از برگزار شد. 
اهالی شهرس��تان های اطراف ضحیان و حتی مناطقی خارج از استان 
صعده، دیروز خود را به ضحیان رساندند تا در مراسم تشییع پیکرهای 
ش��هدای این جنایت ش��رکت کنند. به گزارش پایگاه خبری ش��بکه 
»المس��یره« ش��رکت کنندگان در این مراس��م، با در دس��ت داشتن 
تصاویر شهدای حمله عربستان به اتوبوس حامل دانش آموزان یمنی، 
علیه نیروهای ائتالف س��عودی شعار س��ر دادند. پایگاه خبری شبکه 
»المس��یره« اعالم کرد، ش��رکت کنندگان در این مراسم، با در دست 
داشتن تصاویر شهدای حمله عربستان به اتوبوس حامل دانش آموزان 
یمنی، علیه نیروهای ائتالف س��عودی شعار س��ر دادند. »محمد علی 
الحوثی « رئیس کمیته عالی انقالب یمن که خود را به ضحیان رساند 
تا در این مراسم ش��رکت کند امریکا را مسئول اصلی این جنایت علیه 
کودکان یمنی دانست و با تأکید بر اینکه هدف قرار دادن کودکان در 
ضحیان جنایت جدید امریکا و همپیمانانش اس��ت، گفت: اگر دستور 
انجام چنین حمله ای از س��وی وزارت خارجه امریکا صادر نشده بود، 
عربستان و افس��ران امریکایی در اتاق های فرماندهی دست به چنین 
کشتاری نمی زدند. الحوثی گفت: کشتار زش��تی که در حق کودکان 
یمنی انجام ش��د، تکرار جنایاتی بود که امریکایی    ه��ا در ژاپن و دیگر 
کشور   ها مرتکب شدند. این جنایت ثابت می کند که دشمنان به قوانین 
احترام نمی گذارند و آنها تنها » تروریست    هایی جنایتکار « هستند. رهبر 
ارشد انصاراهلل در ادامه امریکا را مسئول این جنایت و تمامی جنایاتی 
دانست که در حق یمنی    ها انجام می شوند. وی در پایان به یگان موشکی 
که به شبحی تبدیل ش��ده که دشمنان را می ترس��اند، تبریک گفت. 
الحوثی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت ما از یگان موشکی 
یمن تمجید می کنیم که به شبحی برای دشمنان تبدیل شده که آنها را 
دچار رعب و وحشت کرده است. وی تأکید کرد نیروهای زمینی، هوایی 

و دریایی یمن به عملیات خود بر ضد متجاوزان ادامه خواهند داد. 
   سقوط دومین پهپاد ائتالف ظرف ۱0 روز 

جنبش انصاراهلل یمن موفق شد یک فروند پهپاد نیروهای ائتالف عربی 
را در استان الجوف در مرز با عربستان سرنگون کند. به گزارش ایسنا، 
یک منبع نظام��ی در وزارت دفاع دولت نجات مل��ی یمن در صنعا به 
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: انصاراهلل یک فروند پهپاد ائتالف 
عربی را که در حال رصد پایگاه    هایی در وقز در شهر المصلوب واقع در 
غرب استان الجوف بود، هدف قرار داد و س��اقط کرد. این منبع اظهار 
داش��ت: این دومین پهپاد نیروهای ائتالف عربی است که طی ۱۰ روز 
گذشته ساقط شد. منبع یاد ش��ده افزود: ارتش و کمیته های مردمی 
یمن پس از ساقط کردن پهپاد ائتالف عربی، دو پایگاه نظامی در عسیر 
عربس��تان را به کنترل خود درآوردند، همزم��ان یک خودروی زرهی 
نیروهای دولت مستعفی یمن با انفجار مینی در منطقه المهاشمه در 

شهر الخب و الشعف واقع در شرق استان الجوف منهدم شد.
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