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 پارلمان عراق در جلســه روز گذشــته خود ،با
تصویب طرحي ،با اجراي همهپرسي استقالل در
اقلیم کردســتان مخالفت کرد؛ اقدامي که کردها
آن را در اجراي تصمیم خود بيتأثیر ميدانند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه تلویزیوني سومریه،
پارلمــان عراق با اکثریــت آرا و البته بدون حضور
نماینــدگان ُکــرد ،برگــزاري رفرانــدم را در اقلیم
کردستان عراق رد کرد.
نماینــدگان ُکــرد در اعتــراض بــه گنجاندن
رأيگیري درباره رفراندم اقلیم کردستان در دستور
کار پارلمان ،جلســه را ترک کرده و از سالن خارج
شــدند .یک منبع در پارلمان عراق که نخواســت
نامش فاش شــود ،گفت :پارلمان عــالوه بر این،
حیــدر العبادي ،نخســتوزیر عــراق را به اتخاذ
تدابیر الزم براي حفاظت از وحدت کشــور و آغاز
گفتوگویي جدي براي بررســي مســائل موجود
میان بغداد و اربیل و رسیدگي به آنها ملزم کرد.
گــزارش حاکــي از آن اســت کــه نمایندگان
پارلمان عراق از نخســتوزیر این کشور خواستند
گفتوگوهایــی جــدي را براي حل مســائل میان
بغداد و اقلیم کردستان آغاز کند.
بااینحال ،اشــواق جــاف ،از نماینــدگان ُکرد
پارلمان عــراق ،ميگویــد رأي پارلمــان الزامآور
نیســت و اصل مصوبهاي که تصویب شده ،خود
مغایر بندهاي  ۴۶ ،۳و  ۵قانون اساســي اســت.
جلســه پارلمان عراق به ریاست سلیم الجبوري،
رئیــس پارلمان و بــا حضور  ۱۶۸نماینــده برگزار
شده و دستور کار جلسه رأيگیري و بررسي اولیه
برخي الیحههــا بود.همچنین یــک منبع محلي
در اســتان کرکوک ،از ورود رئیس اقلیم کردستان
عراق به این اســتان محل مناقشــه و دیدارش با
اســتاندار و برخي از اعضاي شــوراي استانداري
خبر داد .این منبع در گفتوگو با شبکه تلویزیوني
ســومریهنیوز عراق ،اظهار کرد :مســعود بارزاني،
رئیس اقلیم کردســتان عراق ،وارد استان کرکوک
شــده و با نجمالدین کریــم ،اســتاندار کرکوک و
تعدادي از اعضاي شــوراي استانداري و مسئوالن
احزاب سیاســي این اســتان ،دیدار و درباره برخي
موضوعات ازجمله همهپرسي و مسائل امنیتي و
سیاسي ،گفتوگو کرده است.این منبع که خواست
نامش فاش نشــود ،افزود :این ســفر به این دلیل
اهمیت دارد که در راستاي بحث و بررسي شرایط
اســتان همزمان با نزدیکشــدن به زمان اجراي
همهپرسي استقالل انجام شد .استاندار کرکوک با
تأکید بر اینکه همهپرسي استقالل اقلیم کردستان
عراق در تاریخ تعیینشده خود؛ یعني  ۲۵سپتامبر
جاري ،برگزار خواهد شــد ،گفت :این همهپرســي
هرگز بر همزیستي و صلح میان گروههاي مردمي
موجود در اســتان تأثیري نخواهد داشت .بارزاني
همچنین قرار اســت با ایاد عــالوي نیز در کرکوک
دیدار داشته باشد.

اعالم جنگ استیو بنن علیه
رهبران جمهوريخواه
 مشــاور ســابق رئیسجمهوري آمریکا ،جنگي
علیه جمهوريخواهان برجســته و رهبران حزبي
بــه راه انداخته اســت .او کــه ماه گذشــته کاخ
ســفید را ترک کــرد ،قصد حمله به ســناتورهاي
جمهوريخواهي را دارد که ميخواهند مجددا در
انتخابات  ۲۰۱۸پیروز شوند.استیو بنن ،استراتژیست
ارشد سابق کاخ ســفید ،پس از بازگشت به پایگاه
راســت افراطــي بریتبارت ،با کســاني دیدار کرد
که قصد دارند ســناتورهاي کنوني جمهوريخواه
را در انتخابات ســال آتي کنگره به چالش بکشند.
در انتخابــات ششــم نوامبــر  ،۲۰۱۸تمــام ۴۳۵
کرســي مجلس نمایندگان آمریکا و  ۳۳کرسي از
صد کرسي مجلس ســناي آمریکا به رأي گذاشته
ميشــود .این پایگاه خبري همچنین گزارش داد،
بنــن با »رابــرت مرســر« همــکاري دارد و ظاهرا
او آماده اســت تا میلیونها دالر پــول وارد میدان
کنــد و جمهوريخواهــان ارشــد را بــه چالش
بکشد .مرســر از حامیان مالي فوقالعاده ثروتمند
محافظهکار اســت.یکي از اهداف احتمالي استیو
بنن ،سناتور »جف فلیک« از آریزونا خواهد بود که
جزء منتقدان رئیسجمهوري آمریکاســت .هدف
بعدي ،ســناتور »دین هلر« از ایالت نوادا است که
از تأیید ترامــپ در کارزار انتخاباتــي  ۲۰۱۶امتناع
کرد.او روز یکشــنبه اقدام دونالد ترامپ در اخراج
»جیمز کومي« را یک اشتباه بزرگ تاریخي دانست
و گفــت این اقــدام را ميتوان بزرگترین اشــتباه
در تاریخ سیاســي مدرن یا تاریخ سیاســي معاصر
دانســت .بعد از برکناري جیمــز کومي ،تحقیقات
گســتردهاي دربــاره ارتبــاط نزدیــکان ترامــپ با
روســیه در جریان رقابتهاي انتخاباتي سال ۲۰۱۶
آمریکا انجام شــد.بنن که از زمان بهقدرترسیدن
ترامپ بهصراحت از سیاســتهاي دولت آمریکا
انتقــاد کــرده اســت ،آگوســت  ۲۰۱۷از ســمت
خــود کنارهگیري کرد .استراتژیســت ســابق کاخ
ســفید در مصاحبه اخیر خود بــا انتقاد از رهبران
جمهوريخواه آمریکا ،گفته بود آنها سعي ميکنند
انتخابــات  ۲۰۱۶را به نابودي و تباهي بکشــانند و
این اقدامي خیانتکارانه است.تحلیلگران مسائل
سیاســي در روزنامه واشنگتنپست ،معتقدند این
اظهــارات جنجالي بنــن ،اعالم جنگ آشــکار به
جمهوريخواهان کنگره است.

کمتر از دو سال پیش ترکیه جنگنده سوخوي ۲۴
روسیه را در مرز سوریه و ترکیه سرنگون کرد و تنش
میان آنکارا و مســکو باال گرفت .حاال ســه ماه مانده
به دومین سالگرد آن حادثه ،رویدادهاي منطقهاي و
منافع مشترک ،دو کشور را بهحدي به یکدیگر نزدیک
کرده که ترکیه بــراي اولینبار قرارداد خرید تعدادي
ســامانه دفاع موشکي »اس «۴۰۰-را با روسیه امضا
کرده است .رســانههاي ترکیه روز گذشته به نقل از
رجب طیباردوغان ،رئیسجمهوري این کشور ،خبر
امضاي قرارداد خرید ســامانه روسي »اس «۴۰۰-را
منتشر کردند ،قراردادي که در چارچوب اولین خرید
عمده نظامي ترکیه از روسیه است.
به گفتــه اردوغــان پیشپرداخت ایــن قرارداد
پرداخته شــده و تخمیــن زده ميشــود ارزش این
قرارداد دومیلیاردو  ۵۰۰میلیون دالر باشد .والدیمیر
کوژین ،یکي از مقامات دفتر رئیسجمهوري روسیه
هم خبر امضاي این قرارداد را تأیید کرده اســت .به
گفتــه کوژین همــه تصمیمهاي گرفتهشــده در این
قرارداد قطعا در راســتاي منافع اســتراتژیک روسیه
است و »بههمیندلیل واکنش تعدادي از کشورهاي
غربي در واردکردن فشــار به ترکیه براي انصراف از
این معامله قابل درک است«.
ترکیه که دومین ارتش بزرگ را میان کشــورهاي
عضو ناتــو دارد ،پــس از شکرابشــدن رابطهاش
بــا ایاالتمتحــده و متحــدان غربياش به روســیه
نزدیکتر شــد .ترکیــه امیدوار بود بــا رويکارآمدن
دونالد ترامپ در آمریکا رابطه دو کشــور بهبود یابد،
اما ادامــه حمایت واشــنگتن از یگانهــاي مدافع
خلق در ســوریه موجب باالگرفتن تنــش میان این
دو کشــور شــد .ترکیه یگانهاي مدافع خلق را که
نیروهــاي نظامي ُکرد ســوریهاند ،همپیمانان حزب
کارگران کردستان )پکک( ميداند و آنها را گروهي
تروریستي ميخواند ،اما آنها مهمترین متحد زمیني
آمریکا براي مبارزه با داعش در خاک سوریه به شمار
ميروند .یکــي دیگر از دالیــل باالگرفتن تنش میان
دو کشور ،عدم اســترداد فتحاﷲ گولن به ترکیه بود؛
روحاني در تبعیدي که آنکارا او را مســئول کودتاي
ِ
نافرجام جوالی سال گذشته ترکیه ميداند.

روابط ترکیه با کشــورهاي اروپایي عضو ناتو هم
چندان روبهراه نیســت و براساس گزارشها تصمیم
دولت ترکیه به خرید این نوع ســامانه موشــکي از
روسیه پس از آن گرفته شد که آمریکا ،آلمان و هلند
تصمیم گرفتند قرارداد اســتقرار دفاع ضد موشکي
پاتریوت خود در جنوب ترکیه را تمدید نکنند.
به گــزارش روزنامــه حریــت ،اردوغــان بدون
نامبــردن از کشــوري ،از شــرکاي غربــي ترکیه که
براي هواپیماهــاي بدون سرنشــین بهدنبال گرفتن
مقــدار زیادي پــول بودهاند ،ابراز ناخرســندي کرده
اســت .به گفته رئیسجمهوري ترکیه این کشور در
هفته گذشــته  ۹۰عضو یگانهــاي مدافع خلق را با
هواپیماهاي بدون سرنشــین خودش کشــته است،
چراکه هواپیماهاي بدون سرنشین غربي بسیار گران
بودهاند .به باور تحلیلگــران تصمیم ترکیه اهمیت
عملي و سیاســي دارد و نشانه دوري تدریجي آنکارا
از متحدان غربياش است .ترکیه چندین سال است
سوداي خرید سامانه موشکي را در سر دارد و چهار
ســال پیش هم مسئله خرید این ســامانه از چین را
مطرح کرد ،اما پس از فشــارهاي کشــورهاي عضو
ناتــو ،از این خریــد صرفنظر کــرد؛ بااینحال اینبار
فشــارها کارســاز نبــوده و رئیسجمهــور ترکیه در
گفتوگــو با خبرنگاران گفته اســت »هیچکس حق

نــدارد« درباره تصمیمهای مســتقل ترکیه در زمینه
صنایع دفاعياش اظهار نظر کند.
براســاس برخي گزارشها ،قرار اســت در ســال
جاري دو سامانه موشک »اس «٤۰۰-روسي در ترکیه
استقرار یابد و بعد دو سامانه دیگر در آن کشور مونتاژ
شــود .گفته ميشــود والدیمیر پوتین و رجب طیب
اردوغان در مالقات ماه مي درباره خرید تســلیحاتي
ترکیه از روســیه ،گفتوگو کرده بودند .سیستم دفاع
ضد موشــکي »اس «٤۰۰-قادر به ردگیري و انهدام
هدفهــاي هوایي با سرنشــین یا بدون سرنشــین تا
فاصله  ۴۰۰کیلومتري اســت .به گفته کارشناســان،
درحالحاضــر صنایــع دفاعــي روســیه مشــغول
تحقیقات براي ســاختن نوع پیشرفتهتري از این نوع
سیســتم دفاع ضدهوایي هستند .درحالحاضر چند
واحد موشکي اسپانیا و ایتالیا در ترکیه مستقر است،
امــا کاربرد آنها تابع مقررات و تصمیمات پیمان ناتو
است و ترکیه رأسا اجازه استفاده از آنها را ندارد و در
زمینه محل استقرار یا چگونگي کاربرد این سیستمها
از آزادي عمل برخوردار نیست .با خرید موشکهاي
روســي ،ترکیه ميتواند آنهــا را در هر نقطه از خاک
خود از جمله در مرز با ارمنســتان یا سواحل دریاي
اژه ،در مقابل ســواحل یونان مســتقر کند .یونان هم
عضو ناتو است.
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اختالفي با ایران و روسیه نداریم
رئیسجمهور ترکیه همچنین گفت هیچ اختالفي
میان ایران ،روســیه و ترکیه درباره سرنوشت ادلب و
اَفرین وجود ندارد و توافق این کشــورها بهویژه درباره
ادلــب همچنــان ادامــه دارد .او با اشــاره به توافق
ایران ،روســیه و ترکیه درباره شهرهاي ادلب و افرین
در ترکیــه طبق فرایند مذاکرات آســتانه ،گفت آنکارا
با تهران و مســکو هیچ اختالفي درباره سرنوشت این
شهرها ندارد و توافق درباره این مناطق مانند گذشته
بدون هیچ مشــکلي ادامــه دارد .اردوغان با تأکید بر
اهمیت مذاکرات آستانه که دور بعدي آن  ۱۴سپتامبر
در پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد ،گفت روسیه
و ترکیه اختالفنظــري درباره ایــن فرایند و بهعالوه
دیدار با ایران ندارند .او ادامه داد :من بر این باورم که
نشستهاي سالم پس از نشست آستانه ادامه خواهند
داشــت و این نشســتها مثبت بودهاند؛ اما اردوغان
اخبار ضدونقیض منتشرشــده در راستاي دیدار سري
و محرمانه او با »بشــار اسد« ،رئیسجمهوري سوریه
را رد کرد .ترکیه به دالیل مختلفي در دو سال گذشته
از متحدان غربياش دور شــده است؛ از سیاستهاي
ســرکوبگرانه داخلي پس از کودتاي نافرجام جوالي
ســال گذشــته تا اختالفنظر درباره بحران سوریه .با
وجود وعدهها و مذاکرات چندینســاله براي پیوستن
ترکیه به اتحادیه اروپا ،چشــمانداز روشــني براي این
عضویت دیده نميشــود؛ به نظر ميرســد اردوغان
دیگر حاضر نیست به امید پیوســتن به اتحادیه اروپا
از اقتدارگرایي خــود در درون ترکیه بکاهد .همه این
عوامل دســت به دســت هم داده تا فهرست منافع
ترکیه از قِبل همکاري با بروکســل و واشــنگتن کمتر
شود .قرارداد تســلیحاتي اخیر ترکیه و روسیه ،آنکارا
را از شر محدودیتهاي نظامي ناتو روي سیستمهاي
دفاع موشــکياش کم ميکند و از آنســو موفقیتي
براي صنعت دفاعي روســیه به شمار ميرود .در این
میان تحلیلگــران ميگویند این قرارداد شــاید اقبال
از این نوع سیســتمهاي دفاعي روســیه در منطقه را
افزایــش دهد ،چراکــه اگر ترکیه که عضو ناتوســت
ميتواند این سیستمها را بخرد ،چرا کشورهاي عربي
حاشیه خلیج فارس نتوانند.

کرملین چگونه تحریمهای کرهشمالی را دور میزند

ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎنﻫﺎى ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﮓﯾﺎﻧﮓ
در شــرایطی که کشــورهای جهان میکوشــند با
واردآوردن فشــار اقتصادی به پیونگیانگ ،این کشــور
را از تالش برای دســتیابی به سالح هستهای منصرف
کننــد ،برخی واســطههای روســی با قاچــاق نفت و
دیگر کاالهای ضروری به کرهشــمالی عمال در جهت
بیاثرکردن ایــن تالشها و یاری به برنامه هســتهای
پیونگیانــگ برآمدهاند .افزایش صادرات روســیه به
کرهشمالی باعث میشــود تا از ضرب فشار اقتصادی
بر این کشور کاسته شود آن هم در شرایطی که رهبران
کرهشــمالی بیشازپیش به رفتارهای تحریمآمیز روی
آوردهانــد .همین هفته گذشــته بود که بعــد از چند
آزمایش موشــکی یک بمب هیدروژنــی را با موفقیت
امتحــان کردند .مقامــات آمریکایی بر ایــن باورند که
کمکهای روســیه به پیونگیانگ ،تأثیرگذاری اقدامات
مالی برای مجابکردن پیونگیانگ برای توقف برنامه
هستهایاش را کمرنگ میکند.
شرکتهای صوری روسیه
بــه گزارش »واشنگتنپســت« ،شــواهد و قرائن از
افزایــش عبور و مرور تانکرهــای نفتکش میان بنادر
کرهشــمالی و والدیوستوک ،شــهری در منتهیعلیه
شرقی روســیه ،حکایت دارد که بهنوعی مرز مشترک
دو کشــور بــه حســاب میآیــد .درحالیکــه تجارت
بینالمللی با کرهشمالی بهواسطه تحریمهای سازمان
ملل به کمترین میزان خود رســیده ،بازرگانان روســی،
از ایــن فرصت بــرای به جیــبزدن ســودهای کالن
بهــره میگیرنــد .درواقع آنها با تأســیس هزارتویی از
شرکتهای صوری میکوشند تا بر بدهبستانهای مالی
خود با کرهشمالی سرپوش گذاشــته و عواید ناشی از
آن را پولشــویی کنند .چنین بدهبستانهایی میتواند
کرهشمالی را زنده نگه دارد آن هم در زمانهای که ایاالت
متحده در پاســخ به آزمایشهای موشکی
و هســتهای اخیــر پیونگیانــگ ،در جهت
تعمیق انــزوای اقتصادی و سیاســی رژیم
کیم گام برمیدارد .مســئوالن دولت ترامپ
امیدوار بودند ممنوعیتهای تجاری جدید
از ســوی چین ازجمله منع موقت صادرات
گازوئیل و بنزین ،بتواند سرانجام به توافقی
برای توقف برنامه هســتهای و موشکی این
کشور بینجامد .عالوه بر این ،شورای امنیت
ســازمان ملل نیز مدتی پیــش تحریمهای
اقتصادی جدیدی را علیه کرهشمالی وضع
کرد که ســوخت وارداتی به این کشور را به
میزان  ۳۰درصد کاهــش میدهد .هرچند
ایاالت متحده در ابتدا خواستار توقف کامل
صادرات سوخت به کرهشــمالی شده بود،
اما در نهایت برای بهدســتآوردن حمایت
چین و روسیه از قطعنامه جدید ،مجبور شد
به کاهــش واردات ســوخت رضایت دهد.
تحریمهــای بینالمللــی در کنــار اقدامات
چین برای کاهش صادرات نفت و گاز باعث
شــده پیونگیانگ در این روزهای ســخت،

چشــم امید به روســیه بدوزد .این را یکــی از مقامات
ارشــد آمریکایــی گفته اســت که در جریــان جزئیات
چگونگی قاچاق ســوخت به کرهشــمالی قــرار دارد.
افزایش تجارت مسکو با پیونگیانگ باعث شد وزارت
دادگســتری و خزانهداری ایاالت متحــده تحریمهای
جدید را علیه خود روســیه وضع کنند .در اسنادی که
در دفاع از این مجموعه تحریمهای جدید ارائه شــده،
اینطور آمده اســت که شــهروندان روســی اقدام به
تأسیس مجموعه شرکتهایی کردهاند که هدف از آن
سرپوشگذاشــتن بر بدهبستانهای خود با پیونگیانگ
است .کاالهای قاچاقشده به کرهشمالی اکثرا گازوئیل
و دیگر انواع سوختهای فسیلی است که برای اقتصاد
کرهشمالی نقشــی حیاتی داشته و کرهشمالی قادر به

تولید آنها نیســت .در گذشــته نیز مواردی از صادرات
تجهیزات صنعتی و ســنگهای معدنی از روســیه به
کرهشــمالی گزارش شده بود .تردد بین والدی وستوک
و بندر راجین کرهشــمالی در مدت اخیر آنقدر سنگین
شــده اســت که مقامات محلی مجبور بــه ایجاد یک
خط مرزی مشــترک میان این دو شــهر شدند .با وجود
تالشهــای روسها بــرای غنیمتشــمردن فرصت
تحریمها ،چین به لطف مرز مشترک بیشتر و پیوندهای
نزدیــک با پیونگیانــگ ،همچنان اصلیترین شــریک
تجاری کرهشمالی محســوب میشود بهطوریکه ۹۰
درصد از تجارت خارجی کرهشمالی را در اختیار دارد.
به همین خاطر ،همــکاری و همراهی بیجینگ کلید
موفقیــت و کارآمدی هرگونه تالش بــرای تغییر رفتار

تحریم جدید علیه کرهشمالی در راه است
در واکنش به آزمایشهای موشکی و هستهای اخیر کرهشمالی ،شورای امنیت سازمان ملل متحد روز
دوشــنبه بهاتفاقآرا با اعمال تحریمهای تازهای بر کرهشــمالی موافقت کرده است .هدف از این تحریمها
ضربهزدن به درآمد مالی دولت کرهشمالی است که برای پیشبرد برنامه اتمی و موشکهای بالستیک خود
به آن نیاز دارد .این قطعنامه جدید عالوه بر محدودکردن واردات نفت و گاز کرهشــمالی ،صادرات پارچه
این کشــور را نیز ممنوع میکند .دیپلماتهای غربی ابراز امیدواری کردهاند تشدید تحریمها ابزار قویتری
برای یافتن یک راه حل سیاســی پیشپای آنها بگذارد .در این رابطه نیکی هیلی ،ســفیر آمریکا در سازمان
ملل ،گفت که آمریکا دنبال جنگ با کرهشمالی نیست و پیونگ یانگ »هنوز از نقطه غیرقابل بازگشت عبور
نکرده اســت« .تصویب این قطعنامه ،همچنین با حمایت کشــورهای ژاپن و کرهجنوبی همراه شد .این دو
کشور اعالم کردهاند ،درصورتیکه پیونگ یانگ دست از پیشبرد تهاجمی تسلیحات هستهای و موشکهای
بالســتیکش برندارد ،آماده اعمال فشارهای بیشتر بر کرهشــمالیاند .این در حالی است که گفته میشود
روســیه و چین پس از آنکه آمریکا لحن پیشنویس قطعنامه را مالیمتــر کرد با آن موافقت کردهاند .این
نهمین قطعنامه شــورای امنیت بهمنظور اعمال تحریمها علیه کرهشمالی از سال  ۲۰۰۶تاکنون محسوب
میشــود .پیونگ یانگ نیز در واکنش به تحریمهــای جدید ،آمریکا را تهدید کرد بهدلیل تالشهایش برای
اعمال تحریمها علیه کرهشمالی تاوان سختی خواهد داد.

رژیم کیم است.
روسیه در نقش چین
بااینحال ،روســیه نیــز به لطف ذخایــر غنی نفتی
میتواند به تنهایی نیز ادامه حیات اقتصادی کرهشمالی
را تضمین کند و به این کشــور توان کافی برای مقاومت
در برابر فشــارهای بینالمللی بــرای توقف برنامهاش
بــرای دســتیابی به ســالحهای هســتهای را بدهد .به
گزارش واشنگتنپســت و بــه نقل از آنتونــی روگیریو،
یکی از مسئوالن اســبق وزارت خزانهداری آمریکا ،حال
روســیه به یک بازیگر اصلــی در این زمینه بدل شــده
اســت .او دراینبــاره میگوید» :چینیها ممکن اســت
برای اعمال فشــار بیشتر بر کرهشــمالی موافقت کنند
اما مشــخص نیســت که روسها نیز مایل به انجام این
کار باشــند« .گزارشها درخصوص قاچاق ســوخت از
روسیه به کرهشمالی در حالی مطرح میشود که مسکو
همچنان به انتقادات خــود از تالشهای بینالمللی با
هدف اعمال تحریمهای تجاری بیشتر علیه پیونگیانگ
ادامه میدهد .والدیمیر پوتین ،چهارشــنبه گذشــته در
جریــان یک کنفرانس خبری مشــترک با مون جائه این،
رئیسجمهور کرهجنوبی ،اعالم کــرد که از تحریمهای
جدید سوختی علیه کرهشمالی حمایت نخواهد کرد.
نگاهی دقیقتر به اســناد و مدارک نشــان میدهد
که چطور روسها با ارســال گازوئیل و دیگر سوختها
به کرهشــمالی به این کشور در دورزدن تحریمها کمک
میکننــد .برای مثال ،در این اســناد به شــرکتی به نام
»ولمور« اشاره شده اســت که به وسیله عوامل روسیه
در سنگاپور تأسیس شــده تا از طریق آن امکان فروش
میلیونهــا دالر ســوخت به کرهشــمالی ممکن گردد.
»ولمور« در ســال  ۲۰۱۴میالدی بهعنوان یک شــرکت
مدیریت امالک و مســتغالت ،آغاز به کار کرد .بااینحال،
طبق اعالم وزارت دادگســتری آمریکا ،وظیفه
و کارکرد اصلی این شــرکت پولشــویی وجوه
دریافتی از کرهشــمالی در قبال فروش سوخت
اســت .این شــرکت فاقد هرگونه دفتر مرکزی،
فضای اداری و آدرس وبســایت اســت .ماه
گذشــته ،ســرگئی ریابکوف ،معاون وزیر امور
خارجــه ،در واکنش بــه ارائه این مســتندات
به دادگاه ،بدون اشاره مســتقیم به اتهامات و
دورزدن تحریمها از ســوی برخی شرکتها و
مؤسسات روسی ،سیاســت تحریم را بیهوده و
بیثمر خواند .از دیگر ســو ،مقامات آمریکایی
تصدیــق کردهاند کــه عمــال نمیتوانند مانع
تردد تانکرهای روســی به کرهشــمالی شوند.
اما ایاالت متحــده همچنان یک اهرم قدرتمند
در دســت دارد؛ اینکه قاچاقچیان روس عالقه
دارند بــه دالر معامله کنند .بههمینخاطر بود
که ماه گذشــته وزارت دادگســتری این کشور
تحریمهای جدیدی را علیه شرکتهای روسی
وضع کرد .این کار به وزارت خزانهداری امکان
مســدودکردن حســابهایی را میدهــد که با
کرهشمالی بدهبستان مالی دارند.

 اعضای شــورای امنیت ســازمان ملــل ،امروز
نشستی را درباره خشــونتها در میانمار که باعث
فرار بیــش از  ۳۰۰هزار نفــر از اقلیت روهینگیا به
کشــور بنگالدش شــده ،برگزار میکنند .به گزارش
ایســنا ،به نقل از رویترز ،این نشست به درخواست
بریتانیــا و ســوئد و در پــی تشــدید نگرانیهــای
بینالمللی از افزایش خشــونتها در ایالت راخین
در غــرب میانمار برگــزار میشــود .همچنین نوه
ماهاتما گاندی ،رهبر سیاسی و معنوی هندیها ،نیز
نامهای برای رهبر دموکراسیخواه میانمار نوشت و
گفت ما به آنگ سان سوچی ،رهبر دموکراسیخواه
میانمــار ،تأکید میکنیم از قــدرت و نفوذش برای
تضمین توقف حمالت علیه مسلمانان روهینگیایی
در میانمــار اســتفاده کند تا دیگر شــاهد اینگونه
رفتارهای غیرانسانی نباشیم.

دعوت ترامپ
از  ۶سناتور برای شام کاری
 روزنامه واشنگتنپست به نقل از منابع آگاه خبر
داد رئیسجمهــوری آمریکا برای پیشــبرد برنامه
اصالحات مالیاتی خود ،شــش سناتور دموکرات و
جمهوریخــواه را به میهمانی شــام کاری دعوت
کرده است .سه سناتور میانهرو دموکرات به همراه
سه سناتور ارشد جمهوریخواه کمیته مالی سنا ،به
این ضیافت دعوت شدهاند.

سوریه ،محور مذاکرات
ملک عبداﷲ دوم و الوروف
 ملــک عبــداﷲ دوم ،پادشــاه اردن و ســرگئی
الوروف ،وزیر خارجه روســیه ،در جریان دیداری به
بررسی روابط اســتراتژیک میان دو کشور و آخرین
تحوالت منطقــهای پرداختند .ایــن دو ،در جریان
دیدار خــود بر اهمیت ارتقای ســطح همکاریها
میان دو کشــور در زمینههای سیاسی ،اقتصادی و
نظامی تأکید کردند.

پیروزی مجدد دولت راستگرای نروژ
 حزب ارنا سولبرگ ،نخســتوزیر نروژ ،بار دیگر
توانســت در انتخابات پارلمانی این کشور با کسب
 ۵۱درصد از آرا ،با اختالف بسیار کم از حزب کارگر،
پیروز انتخابات شــود .به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری رویترز ،ارنا سولبرگ ،نخستوزیر کنونی
نروژ ،وعده مدیریت وضعیت باثبات اقتصاد وابسته
به نفت نروژ را داده بود.

اطمینان هیالری کلینتون
از تبانی ترامپ با روسها
 هیــالری کلینتــون ،رقیــب ســابق انتخابــات
ریاستجمهوری دونالد ترامپ و وزیر خارجه سابق
آمریــکا ،در مصاحبهای گفت :از همدســتی میان
روســیه و اعضای تیم انتخاباتــی دونالد ترامپ در
جریان کمپین انتخاباتی سال » ۲۰۱۶مطمئن« شده
است.

حضور مخالفان سوری
در مذاکرات آستانه
 یحیی العریضی ،ســخنگوی هیئــت مخالفان
ســوری در مذاکــرات آســتانه ،در گفتوگــو بــا
خبرگزاری تاس روسیه ،مشارکت این هیئت در دور
ششم مذاکرات آستانه درباره سوریه را که روزهای
چهاردهم و پانزدهم سپتامبر جاری برگزار میشود،
تأیید کرد.

ادامه حبس خبرنگاران روزنامه
جمهوریت ترکیه
 یــک دادگاه در ترکیه به ادامــه حبس پنج نفر
از کارکنــان و خبرنــگاران روزنامــه جمهوریت تا
زمان کاملشــدن تحقیقات حکــم داد .به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این دادگاه اعالم
کرد :برخــی از کارکنان و روزنامهنــگاران روزنامه
جمهوریت که در  ۱۰ماه گذشته در بازداشت بهسر
میبردند ،باید تا زمان جمعآوری شواهد بیشتر ،در
حبس بمانند.

برگزاری انتخابات ایالتی ونزوئال
 ۱۵اکتبر
 دولت ونزوئال تاریخ انتخابات ایالتی این کشور را
که برای مدت طوالنی به تعویق افتاده بود ،معین
کرد .حزب اپوزیسیون شانس زیادی برای پیروزی در
این انتخابات دارد .مســئوالن دولتی ونزوئال اعالم
کردند رأیگیری در همه  ۲۳ایالت این کشور در روز
 ۱۵اکتبر برگزار خواهد شد.

تماس تلفنی مکرون با امیر قطر
 امیر قطر تماسی تلفنی از سوی رئیسجمهوری
فرانســه دریافت کرد و در آن ،دو طرف به بررســی
آخرین تحــوالت منطقهای و بینالمللی پرداختند.
مکــرون و امیر قطر به بررســی آخریــن تحوالت
منطقــهای و بینالمللی بهویژه تحــوالت بحران
کنونی میان کشورهای عرب حاشیه خلیجفارس و
دوحه پرداختند.

