
 پوتین حادثه تروریستی اهواز را تسلیت گفت

    مسکو - ایرنا - رئیس جمهوری روسیه در پیامی به همتای ایرانی خود، 
حادثه تروریستی امروز)شنبه(در رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز را 
تسلیت گفت و بر گسترش همکاری های دو کشور در مبارزه با تروریسم 

تاکید کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از کاخ کرملین، در پیام »والدیمیر پوتین« به 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی آمده است: با احترام احساس غم 
انگیز خود از تیراندازی تروریستی امروز در شهر اهواز را اعالم می دارم و امیدوارم 

تمامی عوامل این اقدام جنایتکارانه و خونین مجازات شوند.
در بخش دیگری از پیام پوتین آمده است: این حادثه یک بار دیگر یادآوری می 
کند که نیاز به یک مبارزه همه جانبه علیه تروریسم در همه اشکال آن داریم؛ روسیه 
بار دیگر بر آمادگی خود برای تشدید بیشتر همکاری با شرکای ایرانی در مقابله با این 

شر بشری)تروریسم(، تاکید می کند.
به گزارش ایرنا، یک گروه مسلح تروریستی که ظاهرا وابسته به گروهک تجزیه 
طلب االحواز بوده است روز شنبه در جریان رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته 
دفاع مقدس در اهواز پس از پوشیدن لباس مبدل سپاه و بسیج به جایگاه مسئوالن 
و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی حمله کردند که منجر به کشته شدن تعدادی 

از مردم بی دفاع شد.
گفته می شود تا این لحظه تعداد شهدای حادثه تروریستی صبح روز شنبه در 
اهواز به 24 نفر رسیده است و احتمال افزایش این تعداد نیز به دلیل وخامت حال 

مجروحان وجود دارد.
بیش از 53 نفر نیز در این حادثه تروریستی زخمی شده اند که به بیمارستانهای 

مختلف اهواز منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته اند.
در جریان این اقدام چهار عامل این حادثه تروریستی کشته،یا زخمی و دستگیر 

شدند.
در همین حال وزیر امور خارجه ایران در توئیتر نوشت: جمهوری اسالمی ایران 
حامیان منطقه ای تروریسم و اربابان آمریکایی آنها را مسئول حمله در اهواز می 
داند. ایران برای دفاع از جان ایرانیان پاسخی سریع و قاطع به تروریست ها می دهد.

پاکستان، حمله تروریستی در اهواز را محکوم کرد
    اسالم آباد- ایرنا - در نخستین واکنش کشورهای خارجی به حمله 
تروریستی امروز در شهر اهواز ایران که به شهادت جمعی از هموطنان 
منجر شد، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، این اقدام تروریستی 

را شدیدا محکوم کرد.
انتشار پیامی اعالم کرد دولت  با  ایرنا، »محمد فیصل« روز شنبه  به گزارش 
پاکستان، حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در شهر اهواز ایران را که به شهادت 

چندین تن منجر شد، شدیدا محکوم می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تسلیت این حادثه به خانواده ها و 
بازماندگان این اقدام تروریستی، در پیام توییتری خود نوشت: دولت پاکستان، 

اقدامات تروریستی را در هر نوع و شکل خود محکوم می کند.
خانم 'رفعت مسعود' سفیر پاکستان در ایران نیز با انتشار پیامی در حساب کاربری 
خود در توییتر، این اقدام تروریستی را محکوم کرد و نوشت: درود بر تمامی کسانی 
که در این حادثه تروریستی وحشیانه آسیب دیدند. پاکستان در این لحظات سخت 

در کنار کشور دوست و برادر خود ایران می ایستد.
به گزارش ایرنا، گروه تجزیه طلب و مسلحانه تروریستی »االحواز« وابسته به رژیم 
آل سعود روز شنبه با ارسال پیامی در فضای مجازی مسئولیت اقدام خرابکارانه و 

تروریستی در رژه نیروهای مسلح اهواز را به عهده گرفت.
این گروه مسلحانه تروریستی روز شنبه در رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز 
هفته دفاع مقدس در اهواز، پس از پوشیدن لباس مبدل سپاه و بسیج به جایگاه 

مسئوالن و فرماندهان ارشد نطامی و انتظامی حمله کردند.
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفت و گو با ایرنا از منهدم شدن تیم 
تروریستی عامل این اقدام خرابکارانه خبر داد و گفت: با هوشیاری نیروهای امنیتی 
اطالعاتی نظامی و انتظامی حاضر در محل عوامل این اقدام خرابکارانه دستگیر، 

زخمی یا کشته شدند.
شریعتی گفت: طبق گزارشهای اولیه عوامل این حادثه چهار نفر بودند که دو نفر 

از آنان کشته و دونفر دستگیر شدند که یک نفر از دستگیر شدگان زخمی است.
علی حسین حسین زاده معاون سیاسی احتماعی استانداری خوزستان نیز در 
گفت و گو با ایرنا اعالم کرد: تاکنون شهادت 10 نفر در جریان حمله تروریستی به 
رژه نیروهای مسلح در اهواز قطعی شده است. شهدا اغلب از نیروهای سپاه ، ارتش و 

مردم حاضر در محل رژه نیروهای مسلح هستند.
وی تاکید کرد: در این حمله کور بیش از 20 نفر مجروح شده اند که احتمال دارد 

تعداد شهدا افزایش یابد چرا که حال تعدادی وخیم اعالم شده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در واکنش به حمله تروریستی اهواز در 
حساب کاربری توییتر خود نوشت: تروریست های اجیر شده، آموزش دیده، مسلح 
و تامین مالی شده توسط یک رژیم خارجی، به اهواز حمله کردند. در میان قربانیان 
کودکان و روزنامه نگاران هم وجود دارند.  جمهوری اسالمی ایران حامیان منطقه ای 
تروریسم و اربابان آمریکایی شان را مسئول این حمله می داند. ایران برای دفاع از 

جان ایرانیان پاسخی سریع و قاطع به تروریست ها خواهد داد.

وزیردفاع جمهوری آذربایجان حادثه تروریستی اهواز 
را محکوم کرد

    باکو -ایرنا -وزیر دفاع جمهوری آذربایجان، طی پیامی حادثه تروریستی اهواز 
را محکوم و تلفات جانی این حادثه را به » امیر حاتمی« وزیر دفاع جمهوری اسالمی 

ایران و »محمد حسین باقری« فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح تسلیت گفت.
به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، در پیام تسلیت ذاکر 
حسن اف ، آمده است: خبر کشته و مجروح شدن افراد نظامی و غیرنظامی بر اثر 

اقدام تروریستی خائنانه در رژه نظامی شهر اهواز موجب تالم و تاسف شد .
برای  اقدام تروریستی را به شدت محکوم می کنیم و  ،این  ابراز همدردی  با 
جان باختگان این حادثه، رحمت الهی و برای نزدیکان و خانواده آنها صبر و برای 

مجروحین شفای عاجل آرزو داریم.
چهار تروریست مسلح صبح روز شنبه با حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح اهواز 
که به مناسبت هفته دفاع مقدس در حال برگزاری بود، حدود 24 نفر را کشتند و 

53 نفر را زخمی کردند.
در میان شهدا تعدادی افراد غیر نظامی از جمله زن و کودک نیز وجود دارند که 

برای دیدن رژه نیروهای مسلح به محل آمده بودند.

 به گزارش روزنامه اتحاد ملت ، در روز های آینده، ایران 
یکی از موضوعات اصلی فعالیت های نشست ساالنه مجمع 

عمومی و شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هفته آینده ریاست یک 
جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را برعهده خواهد 
گرفت. از سوی دیگر، ایران نیز در سازمان ملل برنامه هایی برای 
دفاع از مواضعش تدارک دیده است. دوشنبه شب، وزرای خارجه 
کشور های امضاکننده توافق هسته ای، به جز آمریکا، برای نجات 
برخی  کرد.  خواهند  برگزار  جلسه ای  نیویورک  در  توافق  این 
از  پس  برجام  نجات  برای  تالش ها  هستند  نگران  دیپلمات ها 
اعمال تحریم های نفتی در نوامبر، مثمر ثمر واقع نشود. ترامپ 
در ماه می، به طور یکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
خارج شد و تحریم های کشورش را مجددا علیه ایران برقرار کرد. 
دور نخست تحریم ها مدتی پیش اجرا شد و قرار است کمتر از 
دو ماه دیگر دور دوم تحریم ها که بخش بانکی و موشکی ایران 
را هدف قرار می دهند، اجرا شوند. اروپایی ها، ضمن مخالفت با 
این تحریم ها، تالش می کنند ایران را به ماندن در برجام متقاعد 
کنند. خبرگزاری رویترز در گفتگو با برخی دیپلمات های اروپایی، 
چشم انداز جلسه دوشنبه وزرای خارجه برجام را بررسی کرد و 
درباره نجات این توافق، ابراز شک وتردید کرد. رویترز در خصوص 
جلسه وزرای خارجه نوشت: "وظیفه حساس و شاید غیرواقع بینانه 
آن ها این است که حتی پس از خروج واشنگتن و محروم شدن 
ایران از بسیاری از منافع اقتصادی، ایران را متقاعد کنند که به 
یک  بگذارد".  احترام  هسته ای  برنامه  بر  توافق  محدودیت های 
دیپلمات بلندپایه اروپایی با اشاره به مخالفان برجام در داخل ایران 

مدعی شد 
رئیس جمهور حسن روحانی "در برابر تندرو ها به استدالل هایی 
برای دفاع از توافق نیاز دارد. او به این نیاز دارد که ما به او مهمات 
بدهیم. ما تالش می کنیم به او مهمات بدهیم. اما صادقانه بگویم، 
آنچه ما می توانیم انجام دهیم، محدود است". براساس برجام، 
اقتصادی  تحریم های  رفع  ازای  در  ایران  هسته ای  برنامه  روی 
محدودیت هایی اعمال می شود. ترامپ مدعی شد این توافق ناقص 
است و از آن خارج شد. با بازگشت تحریم های آمریکا، باقی ماندن 
اقتصادی  منافع  از  آن  بهره مندی  به  هسته ای  توافق  در  ایران 

منوط شده است. اروپایی ها برای کاستن از اثر تحریم های آمریکا، 
اقداماتی به نام قوانین مسدودساز را فعال کرده اند، اما این اقدامات 
هم نتوانسته است به نحو احسن انتظارات اقتصادی ایران را برآورده 
کند. اخیرا حسن روحانی طی یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست 
هشدار داده که اگر ایران نتواند از منافع اقتصادی برجام بهره ببرد، 

کشورش مسیر جدیدی را در پیش خواهد گرفت.
 عالوه بر این، به گفته رویترز، در هفته های اخیر مقامات ایرانی 
اعالم کرده اند که اگر اروپایی ها نتوانند تجارت با ایران را حفظ 
کنند، تهران شاید پایبندی به برجام را کاهش خواهد داد. شنبه 
گذشته، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به مجله آلمانی 
دیر اشپیگل گفته اگر برجام بوسیله اقدامات آمریکایی ها و انفعال 

اروپایی ها در معرض خطر قرار گیرد. ایران ممکن است اجرای 
برجام را کاهش دهد و احتماال فعالیت های غنی سازی اورانیوم 
را هم افزایش خواهد داد. دیپلمات های اروپایی امیدوارند چنین 
چیزی اتفاق نیافتد و برنامه هسته ای ایران هم محدود بماند. 
آن ها به ایران گفته اند که اگر تهران اجرای مفاد برجام را متوقف 
کند، آن ها هیچ گزینه ای جز بازگرداندن تحریم هایشان نخواهند 
داشت. یک دیپلمات بلندپایه دیگر اروپایی به رویترز گفت: "آن ها 
)ایرانیان( به طور مستمر به ما می گویند که وضعیت، وحشتناک 
است. آن ها قصد دارند از توافق خارج شوند یا توافق را فقط به 
صورت جزئی اجرا کنند. این همان ماجرای قدیمی است، اما فعال 
آن ها همچنان برجام را اجرا می کنند". این دیپلمات افزود: "ما 

به آن ها هشدار می دهیم که اگر قرار باشد آن ها از آن )توافق( 
خارج شوند، این امر به آن ها بیشتر از ما، آسیب می زند". این لحن 
دیپلمات اروپایی و همچنین هشدارهای مقامات ایرانی در خصوص 
احتمال خروج از برجام، ممکن است نشان دهنده این نکته باشد 
که گفتگوهای ایران و اروپا درباره نجات برجام، به خوبی پیش 
نمی رود. به هر حال، تحریم ها و اظهارات آمریکا فضای سازمان 
ملل را تنش آلود کرده است، اما اروپایی ها هنوز هم به نجات برجام 

امیدوار هستند.
توافق  نهایی  سرنوشت  هم  آینده  دوشنبه  جلسه  احتماال 
هسته ای را هم معین نکند. شاید سرنوشت این توافق پس از ماه 

نوامبر، یعنی پس از اجرای تحریم های نفتی، معین شود.
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ظریف: ایران به سرعت و قاطعانه پاسخ حادثه اهواز را خواهد داد
وزیر امور خارجه گفت: ایران حامیان منطقه ای ترور و اربابان آمریکایی آنها را مسئول حمالت اینچنینی میداند و برای حفاظت از جان ایرانیان، ایران قاطعانه و به سرعت پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی توئیتری نسبت به 
حادثه تروریستی صورت گرفته در اهواز که صبح امروز در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس حادث شد، واکنش نشان داد.  متن پیام ظریف به شرح زیر است:  تروریست های استخدام شده، آموزش داده شده، مسلح شده و تامین مالی 

شده توسط یک رژیم خارجی به اهواز حمله کردند و کودکان و خبرنگاران در میان این حادثه تلفات هستند. ایران حامیان منطقه ای ترور و اربابان آمریکایی آنها را مسئول حمالت اینچنینی می داند. برای حفاظت از جان ایرانیان، ایران قاطعانه و به سرعت پاسخ خواهد داد.

اخبار تحلیلی برنشست ساالنه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل

آیا جلسه نیویورک برجام را از کما خارج می کند؟

 خودمحوری واشنگتن زمینه ساز شکل گیری اتحاد علیه آمریکا

اعالم آمادگی عباس برای بازگشت به میز مذاکره با اسرائیل در دیدار با ماکرون

با تحریم های یکجانبه و تعرفه های فزاینده آمریکا علیه اعضای جامعه بین 
المللی از جمله چین و ایران، کشورهای اروپایی، روسیه و چین در حال اتحاد 

با یکدیگر برای مقابله با واشنگتن در زمینه های مختلف هستند.
به گزارش ایرنا در ادامه تنش های تجاری چین و آمریکا، عالوه بر تدابیر تالفی 
جویانه چین، ژاپن و آلمان هم بسرعت بر حجم تبادالت تجاری و اقتصادی با چین 
افزوده اند تا عمال یک اتحاد قوی علیه آمریکا شکل گرفته و سهم این کشور را در 

بازارهای یکدیگر پر کنند.
همزمان بررسی ها نشان می دهد در اقصی نقاط جهان جبهه واحدی علیه اقدامات 
یکجانبه آمریکا و دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آن کشور در حال شکل گیری 

است.
در بحث برجام مساله خیلی گسترده تر مورد نظر قرار گرفته و هند نیز به عنوان 
یکی از خریداران نفت ایران از هم اکنون پیشنهادهایی برای بیمه نفتکش ها به تهران 

داده است.
کشورهای اروپایی و چین گفته اند به توافق پایبند هستند در همین حال ایجاد 
سامانه پولی مستقل برای معامالت با ایران از سوی اروپا، یک گام بسیار مهم برای 

انجام تعهدات کشورهای ذی ربط به برجام به حساب می آید.
قطر خیلی سریع پس از فشارهای اقتصادی آمریکا بر ترکیه از یک سرمایه گذاری 

15 میلیارد دالری در آن کشور خبر داد و سندی به توافق رساند که بر اساس آن 
سوآپ ارزی 3 میلیارد دالری برای ترکیه در نظر می گیرد.

آلمان با دهن کجی به آمریکا اعالم کرد که بسته کمکی را برای ترکیه در نظر گرفته 
است و از پشتیبانی تجاری از آنکارا دریغ نمی کند.

در چین هم بانک ها اعالم کردند که میلیاردها دالر پول، سرمایه گذاری و وام را برای 
ترکیه در نظر گرفته اند و افزودند که فرصت خوبی به دلیل چالش آفرینی آمریکا در 
ترکیه برای پکن پیدا شده است تا در چارچوب برنامه راه ابریشم نوین مناسبات تجاری 

و اقتصادی را با آنکارا توسعه دهد.
در طرف دیگر تالش های گسترده ای میان آلمان و روسیه مشاهده می شود که دو 

کشور موافقت کرده اند در زمینه انرژی با یکدیگر همکاری کنند.
شبکه خبری آسیا تایمز از شرق آسیا در گزارشی آورده است که آلمان می خواهد 
از طریق خط آهن 'نورث استریم' گاز طبیعی از روسیه خریداری کند که این روزها از 

سوی آمریکا با تحریم شدیدی روبروست.
در موضوع توافق هسته ای موسوم به برجام که در باال اشاره شد هم اتحاد قوی 
در حال شکل گیری است به طوری که بتدریج کشورها می خواهند خود را از یوغ 

استعمارگرانه آمریکا رها کرده و با ایران همکاری مالی و بانکی برقرار کنند.
پیشتر پروفسور 'لی گوفو' )li guofu( تحلیلگر ارشد موسسه مطالعات بین المللی 
چین )china institute of international studies( در مورد حمایت های 
جهانی از ایران در بحث برجام به ایرنا گفته بود پکن توجهی به خروج آمریکا از برجام 
ندارد و معتقد است قوانین داخلی یک کشور مانند آمریکا نباید به جامعه بین المللی 

تعمیم داده شوند و به محل تصمیم گیری تبدیل گردند.
در اروپا اعالم شده است که باید سامانه مالی برای معامالت با ایران شکل گیرد در 
چین هم بانک ها به دنبال معامالت یوانی با تهران هستند، در روسیه هم تالش برای 
تبادالت گسترده تر با ارزهای ملی در جریان است. این نخستین بار در جهان است 
که دولت هایی که زمانی روابط نزدیکی با آمریکا داشته اند حتی کره جنوبی، ژاپن و 

کشورهای اروپایی می کوشند تا یک اتحاد علیه واشنگتن تشکیل دهند.
در واقع امروز جامعه بین المللی هدف اقدامات خصمانه تجاری و بانکی آمریکا قرار 
گرفته و نقش سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل 

عمال کمرنگ شده است و واشنگتن به هیچ قاعده ای پایبندی نشان می دهد.
چنانچه کشورهای مذکور حجم تجاری و همکاری اقتصادی را بدون وابستگی به 
آمریکا افزایش دهند و همزمان سامانه های بانکی مستقل از نظام مالی آمریکا ایجاد 
کنند دیگر نیازی به ارتباط با دالر برای معامالت نیست و ارزهای بیشتری در عرصه 

بین المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر آلمان و روسیه در بخش دیگری از همکاری هایشان قول داده اند در 
بازسازی سوریه همکاری کرده و کمک های بیشتری در اختیار دمشق قرار دهند با 
این حساب در خاورمیانه هم وضعیت به نفع آمریکا نیست و یکجانبه گرایی، امروز با 
چالش بزرگ چند جانبه گرایی مواجه است و بسیاری بر این باورند که دیگر یک دست 

صدا ندارد و همصدایی می تواند آمریکا را سرجایش بنشاند.
'لیو خای' اقتصاددان و تحلیلگر موسسه مطالعات اقتصادی چین معتقد است جنگ 
تجاری آمریکا نه تنها چین، بلکه دیگر کشورهای جهان را نیز به دشمن این کشور 

تبدیل کرده و اقتصاد جهان را دچار خطر خواهد کرد.
او می گوید: جنگ تجاری آمریکا نگرانی گسترده جامعه جهانی را به دنبال داشته 
و برخی از جوامع اقتصادی جهان، نهادهای مهم بین المللی و شرکت های چند ملیتی 

عمده توجه بسیاری به آن نشان داده اند.
این کارشناس اقتصادی می گوید: طبق پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی، به 
دنبال افزایش تعرفه واردات کاال از برخی کشورها توسط آمریکا، سرعت رشد اقتصاد 
جهان 1.4 درصد کاهش یافته و نهادهای اقتصادی آمریکا نیز پیش بینی می کنند 
جنگ تجاری باعث بیکاری 600 هزار نفر شود و کارگران، کشاورزان و مصرف کنندگان 

آمریکایی نیز در این میان آسیب ببینند.
آنچه امروز دنیا به آن بیش از هر زمانی نیاز دارد اینکه کشورها چالش های آمریکا 
را برای ایران، کره شمالی، روسیه، کره جنوبی، چین، ژاپن و اتحادیه اروپا به فرصت 
همکاری تبدیل کرده و در واقع نوعی خوشبینی و فرصت طلبی سیاسی جای نگرش 

های راهبردی مبتنی بر منفعت طلبی یکجانبه را بگیرد.
امروز شمار زیادی از جمعیت دنیا و ملت های استقالل طلب و آزادیخواه به دولت 
هایشان چشم دوخته اند که از زیربار باج خواهی و قلدرمآبی آمریکا رها شوند و دیگر 

اجازه ندهند منافع میلیاردها انسان قربانی مطامع دولت زیاده خواه آمریکا شود. 

با وساطت  رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین اعالم کرد که حاضر است 
بین المللی به صورت علنی یا سری با رژیم صهیونیستی وارد گفت وگو شود.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الحیاة، محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین پس از دیدار با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در کاخ 
"الیزیه" اظهار داشت: ما آماده گفت وگوی محرمانه یا علنی با اسرائیل با وساطت کمیته 

چهارجانبه بین المللی و کشورهای دیگر هستیم.
آنطور که  ما  نیز گفت:  اسرائیل  با  عباس درباره موضع فلسطینی ها درباره مذاکره 

اسرائیلی ها می گویند هیچ گاه مذاکرات را رد نکردیم.
عباس خواستار ایفای نقش کمیته چهارجانبه بین المللی به عنوان میانجی گر و علی 
رغم صرف نظر کردن آمریکا از ماموریتش در قبال فلسطینی ها شد. وی گفت: طرف 
فلسطینی مذاکرات را رد نکرده بلکه نخست وزیر اسرائیل است که مذاکرات را به تعطیلی 

کشانده است.
کمیته چهارجانبه بین المللی شامل آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپاست که 
در سال 200۷ به منظور وساطت در روند صلح میان فلسطین و رژیم صهیونیستی تشکیل 

شد. محمود عباس ضمن درخواست از رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر منتقل کردن 
پیام خود به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تاکید کرد: فرانسوی ها توجه خاصی به 
حل و فصل مساله فلسطین دارند و بسیار موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین را 
مورد بررسی قرار می دهند. فرانسه از مهم ترین کشورهای اروپا است و به زودی یک موضع 

اروپایی را در پیش خواهد گرفت.
وی درباره توقف کمک های مالی آمریکا به آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی 
)آنروا( نیز اظهار کرد: اروپایی ها با جدیت تمام تالش می کنند این بودجه را تامین و خأل 

مالی را پر کنند. تمام جهان به ویژه کویت به این موضوع توجه دارند.
در مقابل ماکرون نیز در جریان دیدار با عباس ضمن محکومیت سیاست شهرک سازی 
اسرائیل گفت که کشورش به طور کامل از از سرگیری مذاکرات میان فلسطین و اسرائیل 
حمایت می کند و به منظور تغییر این وضعیت قصد بسیج کردن طرف های مختلف در 

حوزه دیپلماتیک را دارد.
در همین راستا، کاخ الیزیه نیز در بیانیه ای اعالم کرد که دو طرف در این دیدار درباره 
اوضاع نوار غزه، تالش برای بهبود وضعیت آن و مذاکرات میان حماس و تشکیالت 

خودگردان فلسطین بحث و رایزنی کردند. محمود عباس قرار است که پیش از سفر به 
نیویورک به منظور شرکت در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل به ایرلند سفر کند.

از سوی دیگر، چند مقام اروپایی اعالم کردند که چند کشور از جمله فرانسه، آلمان، 
انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، سویس، اتریش و چند کشور اروپایی دیگر هر کدام در 
نامه ای از مقامات رژیم صهیونیستی خواستار عدم تخریب روستای "خان االحمر" شدند، 
چراکه تخریب این روستا فرصت های حل و فصل مساله اسرائیل و فلسطین و آخرین 

فرصت ها را برای ایجاد کشور فلسطین از بین می برد.
در همین راستا یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: پس از عقب نشینی آمریکا از نقش 
میانجیگر میان فلسطین و اسرائیل چند کشور اروپایی توافق کرده اند که فعالیت مؤثری را 

در این زمینه انجام دهند.
این منبع افزود: همانطور که در جریان تخریب روستای خان االحمر و طرح های گسترش 
شهرک سازی شاهد آن بودید که در دوره ریاست جمهوری ترامپ تصویب شد، واشنگتن 
هیچ گونه موضع سختگیرانه ای را نسبت به اسرائیل در پیش نگرفت و به همین دلیل ما 

اهمیت این موضوع را احساس می کنیم و باید نقش بزرگتری در این زمینه ایفا کنیم.

رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرد، در تعاملش با کیم جونگ 
اون رهبر کره شمالی هیچ عجله ای به خرج نمی دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دونالد 
در  تجمعی  در  سخنرانی  در  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ، 
اسپرینگفیلد آمریکا گفت، دو روز پیش یک "نامه زیبا" از سوی 
کیم جونگ اون دریافت کرده است. با این حال او اشاره ای به اینکه 

محتوای این نامه درباره چه بوده، نکرد.

ترامپ پیشتر در ماه ژوئن نخستین دیدارش را که یک اتفاق 
تاریخی و بی سابقه بود با رهبر کره شمالی در سنگاپور انجام داد و 
با او در خصوص خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره مذاکره و در 

نهایت با وی اعالمیه ای مشترک در این ارتباط امضا کرد.
ترامپ اظهار کرد که روابط "بسیار خوب" با کیم جونگ اون 
دارد. او در عین حال اضافه کرد که کره شمالی آمریکایی هایی 
اجساد  مانده های  باقی  طور  همین  و  بود  کرده  محبوس  که 

آمریکایی های کشته شده در جریان جنگ کره را بازگردانده است.
همچنین  شمالی  کره  اینکه  به  کرد  اشاره  دیگر  بار  ترامپ 
ماه هاست که هیچ گونه آزمایش موشکی و هسته ای انجام نداده 

است.
البته منتظر  ما  آمریکا گفت:  این حال رئیس جمهوری  با 
هستیم ببینیم چه اتفاقی می افتد. من هیچ عجله ای به خرج 

نمی دهم.

ترامپ: 

در تعامل با کره شمالی عجله به خرج نمی دهم


