
  گزارش  یک وزیر خارجه اسبق 
امری�کا در یک�ی از 
متعدد مصاحبه های این روزهایش درباره توافق 
هسته ای با ایران از نقش�ه شوم  دموکرات    ها در 
مقایسه با دشمنی آشکار و کمتر پیچیده رویکرد 
ترامپی در استفاده از اهرم خروج از برجام پرده 
برداش�ت و به این ترتیب معلوم شد که هدف و 
زمان بن�دی خ�روج از برجام اس�اس اختالف 
جمهوریخواهان و دموکرات  ها را تشکیل می دهد 
و در اصل خ�روج از برج�ام و در عهدش�کنی 
ایران س�تیزانه میان آنها تفاوتی وجود ندارد. 
جان کری در مصاحبه ای با رادیو امریکایی سلم گفت 
حصول توافق هسته ای موجب نشد که امریکا از اعمال 
تحریم های موشکی، حقوق بشری و منطقه ای کوتاه 
بیاید. او گفت: »ما حتی در حالی ک��ه درباره برجام 
در حال مذاکره با آنها بودی��م، ]تحریم    ها را[ افزایش 
دادیم.« وزیر خارجه اس��بق امریکا با تک��رار اینکه 
واشنگتن باید توافق هسته ای با ایران را حفظ می کرد، 
گفت: »   می شد این توافق را به عنوان اهرم فشاری برای 
وادار کردن ایران به امتیازدهی در موضوعات دیگر از 
جمله مسائل موشکی و منطقه ای مورد استفاده قرار 
داد.«  وی گفت: »ش��ما این توافق را نگه می دارید و 
به ایرانی    ها می گویید  ببینید، ما به شما گفته ایم که 
باید این چیز   ها ]فعالیت های موشکی و منطقه ای[ را 
متوقف کنید. من به شما دو سال یا یک سال یا هر زمان 
دیگری، وقت می دهم. ما حاضریم درباره این چیز   ها 
مذاکره کنیم. اما اگر شما مذاکره نکنید، اگر تا آن زمان 
این کار را نکنید، من از این توافق خارج می شوم.« کری 
افزود: »با این کار، شما چین، روسیه و دیگر کشور   ها 
را در تالش برای وادار کردن ایران به رفتار متفاوت با 
خود همراه می کنید، نه اینکه یکجانبه ]از توافق[ خارج 
شوید، خود را منزوی کنید و امکان هرگونه مذاکره 

دیگر با ایرانی    ها را بسیار دشوار کنید.«
   تهدید کری به زندان

رئیس جمه��ور امری��کا در اظهارنظ��ر توئیتری بر 
مبنای ادعایی که جان کری در یک مصاحبه در روز 
چهار    شنبه و همینطور در همین مصاحبه با رادیو سلم 
مطرح کرد و از چند دیدار با محمدجواد ظریف همتای 
ایرانی طی ماه های گذش��ته خبر داد،  نوشت:»جان 

کری با دول��ت متخاصم ایران جلس��ات غیرقانونی 
برگزار کرد که فقط در خدمت تضعیف اقدامات عالی 
ما و آس��یب زدن به مردم امریکاس��ت«. وی با لحن 
کنایه آمیز درباره اینکه کری عامل کشورهای خارجی 
در امریکا است، افزود:»او به آنها گفت که دولت ترامپ 
را معطل کنید! آیا او در قانون ثبت عوامل خارجی، 
ثبت نام شده است؟ ]این[ بد است«! براساس قانونی 
موسوم به لوگان دیدار شهروندان امریکایی     با مقامات 
کشورهای خارجی بدون تأیید و مجوز دولت امریکا 
غیرقانونی محسوب می ش��ود.  همچنین به نوشته 
پایگاه اینترنتی ش��بکه فاکس نیوز، یک مقام ارشد 
دولت امریکا گفت دیدار کری ب��ا وزیر خارجه ایران 
و آنچه تالش او برای حفظ توافق هس��ته ای خوانده 

شده، »شرم آور« اس��ت.  همزمان »مانیشا سینگ« 
دس��تیار وزیر خارجه امریکا در امور مالی و تجاری 
هم که روز جمعه برای تشریح سیاست های تحریمی 
این کشور در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
امریکا حاضر شده بود، با بیان اینکه گزارش    ها درباره 
دیدار کری و ظریف را ش��نیده، گف��ت ادامه چنین 
رفتاری از سوی وزیر خارجه اس��بق امریکا »کاماًل 
نامناسب« است.  نشریه واشنگتن اگزمینر هم که با 
جناح محافظه کار جمهوریخواهان رابطه نزدیکی دارد، 
کری را به دلیل »دیپلماسی در سایه« و دیدار با ظریف 
مستحق زندان دانست. »آوی فلیشر « سخنگوی کاخ 
سفید در دولت »جورج بوش « پسر نیز در این مورد 
گفت: »جان کری به ایران درباره اینکه چطور آنچه را 

 دونالد ترامپ  ]رئیس جمهور امریکا[ انجام می دهد 
دور بزند، مشاوره داده است. مضحک است. نمی دانم 
این کار قانونی است یا غیرقانونی. این وجهش برایم 

مهم نیست. اما این کار غلط است.«
 در مقابل جان کری تالش کرد ب��رای فرار از اتهام 
نقض قانون ل��وگان اقدام خود را ای��ن طور توجیه 
کند که در دیدارهای��ش با ظریف ب��ه صراحت از 
وی خواسته است که موضع جامعه جهانی درباره 
برنامه موشکی ایران و حمایتش از حزب اهلل را درک 
کند. به گزارش فاکس نی��وز، کری در مصاحبه اش 
با رادیو س��لم توضیح داد که در این دیدار   ها کارش 
مشاوره دادن به جواد ظریف، برای مواجهه با سیاست 
خارجی دونالد ترامپ نبوده است، بلکه خواسته در 
دیدارهایش متوجه ش��ود » ایران ممکن است چه 
کاری برای بهبود مناس��بات منطق��ه انجام دهد؟ 
بحران یمن چه طور حل می ش��ود؟ برای صلح در 
س��وریه چکار خواهید کرد؟ « ک��ری همچنین در 
گفت وگویش با برنامه » نشست روزانه با دانا پرینو « 
که از شبکه فاکس نیوز پخش می شود، تکذیب نکرد 
که به ایرانی   ها گفته است تا پایان دوره ترامپ و روی 
کار آمدن یک رئیس جمهور دموکرات دیگر منتظر 
بمانند. این دیپلمات س��ابق امریکایی گفت:»فکر 
می کنم همه در جهان درباره منتظر ماندن تا پایان 
دوران ریاست جمهوری ترامپ صحبت می کنند.« 
یکی از تحلیلگران امنیتی فاکس نیوز نیز با اشاره به 
نقض قانون لوگان از سوی مایک فلین، مشاور امنیت 
ملی سابق ترامپ اظهار کرد، رسانه   ها دیدار فلین با 
» دیپلماتی که کشورش در واشنگتن سفارت دارد « 
را یک » رسوایی « قلمداد کردند اما وقتی کری » با 
نظامی که در فهرست ترور امریکا قرار دارد « دست به 
» دیپلماسی موازی « می زند، آن را » عادی « می دانند. 
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه نیز از دموکرات  ها و 
رسانه های وابسته به حزب آنان برای » دورویی « و 
عدم واکنش درباره اظهارات کری انتقاد کرد و قانون 

لوگان را » قانونی احمقانه و بی تأثیر « دانست. 
   وعده نوامبری اروپا علیه تحریم ها

سه کش��ور اروپایی آلمان، فرانس��ه و انگلیس در 
تالشند تا پیش از نوامبر آینده نهادی    مالی مستقل 
تأسیس کنند که بدون امریکا بتوانند با ایران رابطه 
بازرگانی داشته باشند.  به گزارش روز جمعه نشریه 
آلمانی اشپیگل به همین منظور »اوالف شولتس « و 
همتایان انگلیسی و فرانسوی وی در تالش هستند 
شرکت های اروپایی را از عواقب ناشی از این تحریم    ها 
در امان نگه دارند. آنها می خواهند تا اول نوامبر یک 
مؤسسه مالی تأسیس    کنند که تنها وظیفه آن دور 
زدن کانال های مالی معمول و پرداخت برای معامالت 
بازرگانی با تهران باشد.  قرار است این مؤسسه جدید 
بانک نباشد بلکه در قالب حقوقی، مستقل فعالیت 
کند. چنین ایده ای که به ابتکار عمل فرانسه پیگیری 
می ش��ود این مزیت را دارد که نیازمند س��رمایه یا 
بودجه عمومی نیست. همچنین چنین تأسیساتی 
باید در اختیار تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
قرار گیرد. سه وزیر اروپایی چنین نهادی را به عنوان 
عاملی برای حفظ حاکمی��ت اتحادیه اروپا ارزیابی 
کرده اند.  ش��ولتس تاکنون چندین بار با همتایان 
اروپایی خود دیدار کرده است که یکی از این دیدار   ها 
در اواسط جوالی گذشته و در حاشیه نشست وزرای 
دارایی گروه 20 در بوینس آیرس بوده است. دولت 
ایتالیا هم ابراز تمایل کرده اس��ت که به همراه این 
سه کشور در تأس��یس    نهاد یاد شده همکاری کند.  
همچنین یکی از سخنگویان وزارت اقتصاد آلمان 
روز جمعه با تأیید این خبر گفت: »آلمان و شرکای 
اروپایی اش در حال بررسی ایجاد ساختار پرداخت به 
ایران هستند که امکان رابطه بازرگانی با ایران را پس 

از اعمال تحریم    ها فراهم می کند.«

آتش ناآرامی های بصره آخرین ش�انس حیدر 
العبادی را سوزاند و همانطور که انتظار می رفت 
وی از نامزدی پس�ت نخس�ت وزیری منصرف 
شد و گزارش    ها حاکی از آن است که گروه های 
رقیب ش�یعی درباره تش�کیل دول�ت آتی به 
توافق ه�ای اولیه مهم�ی دس�ت یافته اند. در 
عین حال ش�ماری از جوانان عراقی با حضور 
در محل کنسولگری ایران در بصره، این محل 
را که به دس�ت عوام�ل  وهابی و اس�رائیلی به 
آتش کش�یده ش�ده بود، آب و ج�ارو کردند. 
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با تأکید بر پایبندی 
به توصیه های مرجعیت عالی دینی اعالم کرد قصد 
ندارد برای بار دوم نامزد کسب مقام نخست وزیری 
عراق ش��ود. این موضع حیدر العب��ادی پس از آن 
مطرح می شود که در پی ناآرامی های اخیر مراجع 
اعظم نجف از جمله آیت اهلل سیستانی اعالم کردند 
با نخست وزیری کسانی که قبالً در این مقام بوده اند، 
مخالف هس��تند. العب��ادی در مورد درخواس��ت 
مرجعیت عالی دینی مبنی بر نامزد نشدن چهره های 
شناخته شده برای کسب مقام نخست وزیری عراق 
گفت: »مرجعیت دینی درخواس��ت کرده اس��ت 
چهره   هایی که پیش تر نخست وزیر بوده اند دوباره 
خود را نامزد نکنند و من احترام و پایبندی خود را 
به توصیه های مرجعیت اعالم می کنم. من از ابتدا به 
شما گفتم قصد ندارم بار دیگر به عنوان نخست وزیر 
انتخاب ش��وم و در همان زمان نامزد ش��دن برای 
انتخابات پارلمانی نیز چنین قصدی نداشتم و شما 
شاهد بودید فهرس��ت النصر آخرین فهرستی بود 
که تصمیم خود را برای شرکت در انتخابات اعالم 

کرد چرا که من تا آخرین لحظات قصد نامزد شدن 
نداش��تم.«  این در حالی اس��ت که حیدر العبادی 
گزینه مطلوب امریکا برای نخست وزیری عراق بود 
و »روبرت مک گورک« نماینده ویژه رئیس جمهور 
امریکا با سفرهای متعدد به شهرهای مختلف تالش 
زیادی کرد تا جریان های عراقی را برای موافقت با 
نخست وزیری مجدد حیدر العبادی متقاعد کند. 
حتی اس��ناد و ش��واهدی که پس از ناآرامی های 
بصره بیرون آمد حاکی از آن بود که اغتشاش��ات 
این شهر جنوبی عراق توس��ط عوامل امریکایی و 
سعودی صورت گرفته تا با منحرف کردن اعتراضات 
علیه ایران زمینه نخست وزیری حیدر العبادی را 

فراهم آورند.  اما نتایج عکس درآمد و همانطور که 
ابومهندس از فرماندهان ارشد حشدالعشبی گفت 
»جادو علیه خود جادوگر تبدیل شد«. در پی این 
تحوالت مراجع اعظم نجف به ویژه آیت اهلل سیستانی 
به صورت ضمنی با نخست وزیری مجدداً مخالفت 
کردند و همچنین مهم  ترین متحدان العبادی برای 
تشکیل دولت یعنی، مقتدی صدر و عمار حکیم نیز 
از همراهی العبادی منصرف شدند.  با منتفی شدن 
نخست وزیری العبادی خبرهایی که از عراق منتشر 
می شود حاکی از آن است که مقتدی صدر و هادی 
عامری درباره تشکیل دولت به توافق مهمی دست 
یافته اند. صدر و عامری در حالی برای تشکیل دولت 

به توافق رسیده اند که در جریان انتخابات و تا قبل 
از تحوالت بصره رقیب یکدیگر محسوب    می شدند. 
وب سایت خبری »عرب نیوز« به نقل از منابع آگاه 
نوشت: » هفته گذشته در محل اقامت صدر در شهر 
نجف چند دور مذاکره بی��ن عامری و صدر صورت 
گرفته اس��ت.«  این پایگاه خبری به نقل از یکی از 
مذاکره کنندگان کلیدی ائتالف فتح آورده است:  
»ما به تفاهمات اولیه با صدر رس��یده ایم و تالش 
می کنیم این تفاهم��ات را تحت چتر مرجعیت به 
توافق تبدیل کنیم.« تا عصر دیروز جزئیات بیشتری 
از این توافق منتشر نشد اما مقتدی صدر روز گذشته 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »با شخصیت های 
بزرگ عراق در مورد کاندیداتوری چند شخصیت 
تکنوکرات و مستقل برای پس��ت نخست وزیری 
به توافق رسیدیم و این تصمیم یک تصمیم کاماًل 
عراقی است.«  صدر در ادامه تهدید کرده در صورتی 
که مخالفت گروه های سیاس��ی با پیشنهادهای او 
برای کاندیداتوری شخصیت های مستقل جهت 
تصدی پست نخست وزیری این کشور ادامه داشته 

باشد، وی به اپوزیسیون ملحق خواهد شد.
   عراقی ها کنسولگری را آب و جارو کردند

تالش محور سعودی و امریکایی برای نشان دادن 
چهره ای منف��ور از ایرانی ها در می��ان مردم عراق 
به ویژه ساکنین بصره نه تنها دوام نیاورد بلکه جمعی 
از مردم این شهر بندری و جنوبی برای نشان دادن 
عمق روابط ب��رادری دو ملت ای��ران و عراق، محل 
هجوم آشوبگران در ساختمان قبلی کنسولگری 
ایران را آب و جارو کردند تا نشان دهند اغتشاشات 

هفته گذشته تأثیری در روابط دو کشور ندارد. 
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از پیمان امنیتی با امریکا

پیمان امنیتی افغانستان با امریکا چهار س��ال قبل و کمی بعد از تأیید 
ریاست جمهوری محمد اشرف غنی و وحدت سیاسی او با دکتر عبداهلل 
عبداهلل به امضای دولت وحدت ملی رسید. حامد کرزی، رئیس جمهور 
پیشین افغانستان، تا آن موقع از امضای این پیمان سر باز می زد و حتی به 
صراحت امضای این پیمان را در حد قبول خط مرزی دیورند می دانست 
که پذیرش این خط در عرف سیاسی افغانستان به مثابه خیانت به منافع 
ملی تلقی می شود. با وجود این، محمد اشرف غنی با رسیدن به پست 
ریاست جمهوری امضای این پیمان را قبول کرد و حاال مخالفت با این 
پیمان در داخل و خارج از مجلس افغانستان تا جایی باال گرفته که این 
پیمان را به مرز فروپاش��ی کشانده اس��ت. با توجه به ماده 90 از قانون 
اساسی افغانستان، مجلس صالحیت تأیید یا ابطال توافقات بین المللی 
را دارد و بنابر این صالحیت اس��ت که حاال نمایندگان مجلس مسئله 

بازنگری و حتی ابطال پیمان امنیتی با امریکا را کلید زده اند. 
زمان چندان زیادی طول نکش��ید تا بعد از وصول امضای 20 نماینده 
مجلس برای بررسی مجدد پیمان امنیتی با امریکا، اکثریت نمایندگان 
به این درخواست رأی مثبت بدهند و موضوع با این رأی در دستور کار 
مجلس قرار بگیرد. این روند سریع نش��ان می دهد که نگاه انتقادی به 
پیمان امنیتی در میان نمایندگان از چنان حمایتی برخوردار است که 
برای بررسی آن حاضر به اتالف وقت نیستند. در واقع، مسئله اصلی از 
دید نمایندگان این است که پیمان امنیتی در مدت چهار سال اخیر نه 
تنها ضمانتی برای برقراری صلح و آرامش در کشور نبوده بلکه امریکا با 
عمل نکردن به تعهداتش بر طبق این پیمان در عمل باعث تشدید جنگ 
و خونریزی شده است. ش��کیبا هاشمی، عضو کمیسیون روابط داخلی 
مجلس افغانستان، این مسئله را با مقایسه دو تصویر از افغانستان 2001 و 
افغانستان امروزی نشان می دهد و می گوید که امریکا در 2001 تسلطی 
بر افغانستان نداشت اما می توانس��ت چنان به موتورهای تروریست    ها 
حمله کند که موتورهای کنار آن آسیبی نبیند اما حاال با وجود تسلط بر 
این کشور نمی تواند در عملیات کشف و جلوگیری از حمالت تروریستی 
موفق باشد و به همین جهت هم 21گروه تروریستی در افغانستان آزادانه 
فعالیت می کنند. او با این دو تصوی��ر از بی اعتقادی مردم به »همکاران 
بین المللی افغانستان و به ویژه امریکا« می گوید که حاال مردم افغانستان 
با بدتر شدن اوضاع امنیتی با شک و تردید به این پیمان نگاه می کنند و 
به قول ذکیه سنگین، نماینده والیت پروان در مجلس، صدای اعتراض 

مردم هر روز در مجلس افغانستان بلندتر می شود. 
نشست شخصیت های پر نفوذ سیاسی در منزل صبغت اهلل مجددی به 
روشنی سطح باالیی از مخالفت با این پیمان امنیتی را به نمایش درآورد. 
حضور چهره     هایی مثل حامد کرزی، محمد محقق، کریم خلیلی، یونس 
قانونی، احمدولی مسعود، زلمی رسول، رنگین دادفراسپنتا و شماری 
دیگر از ش��خصیت های مطرح سیاسی در این نشس��ت نشان داد که 
موضوع مخالفت ب��ا این پیمان تنها محدود به اکث��ر قاطع نمایندگان 
مجلس نمی ش��ود بلکه برخوردار از حمایت شخصیت    ها و جناح های 
قدرتمند سیاسی هم است. جالب اینجا اس��ت که شخص مجددی با 
وجود اختالف نظرهایش با کرزی در پیش از این اما بر سر بازنگری در 
پیمان امنیتی در این نشست با او هم نظر بود و رأی مثبت به درخواست 
کرزی داد. از س��وی دیگر، طرح این موضوع در این نشست نمی تواند 
چندان بی ارتباط ب��ا انتخابات مجل��س در یک ماه بعد باش��د چنان 
که طیف قابل توجهی از حاضرین در این نشس��ت یا آم��اده مبارزات 
انتخاباتی می شوند یا احزاب و گروه    هایی را در این نشست نمایندگی 
می کردند که نقش قابل توجهی در این انتخابات دارند. به عبارت دیگر، 
تشدید درگیری    ها و بی اعتمادی گسترده عمومی بر امریکا و عمل به 
تعهداتش بر طبق پیمان امنیتی باعث شده این پیمان مبدل به یکی 
از محورهای مهم در مبارزات انتخاباتی شود. با توجه به محوریت این 
موضوع در مبارزات انتخاباتی است که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب 
اسالمی افغانستان، از فرصت استفاده کرد تا در نشست خبری سه    شنبه 
گذشته مخالفت صریح خود را با پیمان امنیتی اعالم کند و بگوید: »من 
فایده  پیمان امنیتی افغانس��تان با امریکا را ندیده ام، نه جنگ خالص 
ش��د، نه امنیت آورده ش��د و نه یک حکومت موفق ایجاد شد. « به هر 
حال، تجربه چهارساله از پیمان امنیتی افغانستان با امریکا نشان داد 
که امریکا با بی توجهی به تعهداتش در این پیمان باعث رشد خشونت  
و تقویت طالبان و دیگر گروه های شورش��ی ش��ده تا آنجا که روزنامه 
امریکایی نیویورک تایمز در ش��ماره روز سه    شنبه گذشته خود مدعی 
تسلط طالبان و دیگر شورشیان بر 61 درصد افغانستان شد و بر مبنای 
تحقیقات این روزنامه، تسلط دولت افغانستان تنها در آن مناطقی است 
که پایگاه نظامی دارد. با توجه به این وضعیت امنیتی اس��ت که مردم 
افغانستان با بی اعتمادی به امریکا از پیمان امنیتی اش رویگردان شده اند 
و تنها سران دولت وحدت ملی به دلیل مصالح سیاسی اصرار به ادامه 

حیات این پیمان دارند. 

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

جوانان عراقي کنسولگري ايران در بصره را آب و جارو کردند
آتش اعتراضات بصره رئیس کابینه عراق را عوض کرد

کری: ما هم به وقتش از برجام خارج می شدیم

هیلی: تمرکز ما بر مردم ايران است
نیکی هیلی، سفیر امریکا در سازمان ملل مدعی شد ایران از تحریم های ایاالت متحده احساس ضعف 
می کند و این فشار    ها ادامه خواهد یافت. او سیاست های دولت ترامپ در قبال ایران را تضمین کننده 
امنیت ایاالت متحده خوانده است.  به گزارش دویچه وله،هیلی در گفت وگویی اختصاصی به شبکه خبری 
 فاکس نیوز  گفت: »آنها ]ایران[ احساس ضعف می کنند و ما تا جایی به آنها فشار می آوریم که به موضوع 
موشک های بالستیک خود بپردازند؛ آنها باید به موضوع حمایت شان از تروریسم بپردازند.« به گفته نیکی 
هیلی، ایران » تأثیر دردناک « تحریم های گسترده ای را که با امضای دونالد ترامپ،  از ماه آگوست دوباره 
برقرار شدند، حس می کند.  او درباره دالیل خروج امریکا از برجام گفت: »نقش ایران در سوریه کاماًل 
مخرب است. دیدیم که تالش کردند اسرائیل را تهدید کنند و در سراسر خاورمیانه جنگ های نیابتی 
به راه انداخته اند. همه اینها دالیلی هستند که سبب شدند ما از توافق با ایران خارج شویم. چون ما مبالغ 
بسیاری در اختیارشان می گذاشتیم که به این رفتار مخرب ادامه دهند. هیچ چیز شرایط ایران را بهبود 
نمی بخشد، مگر اینکه ایران خود را تغییر دهد.« نیکی هیلی در ادامه با اشاره به ناآرامی های ماه های اخیر 
در مناطق مختلف ایران به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز  گفت: »تمرکز ما در حال حاضر بر مردم ایران است. 
آنها اعتراض کردند، آنها به زبان آمدند، آنها گفتند که خواستار زندگی بهتری هستند...  ، اما در نهایت ما 
نمی توانیم اجازه دهیم که آنها ]جمهوری اسالمی[ برنامه اتمی داشته باشند.« نیکی هیلی در واکنش به 
گزارش    هایی که ادعا می کنند جان کری، وزیر خارجه باراک اوباما، به کشور های دیگر گفته است منتظر 
پایان دولت دونالد ترامپ بمانند، بار دیگر به توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی در زمان اوباما و 
کری حمله کرد: »آنها می توانند منتظر پایان دولت این رئیس جمهور بمانند، اما این رئیس جمهور کسی 
است که با در پیش گرفتن این سیاست امنیت ما را تضمین کرد زیرا در غیر این صورت آنها ]جمهوری 
اسالمی ایران[ در عرض تنها چند سال به همه پول های خود دسترسی پیدا می کردند و محدودیت های 

برنامه هسته ای هم که ]طبق برجام[در هر حال پایان می یابند.«
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با چشم پوشی از جنایات عربستان در یمن
تحکیم اتحاد واشنگتن با سعودی    ها علیه ایران
با وجود هش�دارهای جهانی نس�بت ب�ه فاجعه انس�انی در یمن، 
امریکا چشم خود را به روی جنایات س�عودی    ها بسته و به دنبال 
استحکام هم پیمانی با عربس�تان برای مقابله با نفوذ ایران است. 
مش�اور امنیت ملی کاخ س�فید با حمایت مجدد از کش�تار مردم 
بی دف�اع یمن، مدعی ش�د که حمایت ه�ای واش�نگتن از ائتالف 
س�عودی به مقابله امری�کا ب�ا ای�ران در منطقه کم�ک می  کند. 
به رغم انتقادهای بین المللی درباره حمایت های غربی    ها از ائتالف متجاوز 
عربستان سعودی و امارات و کشته شدن غیرنظامیان یمنی، مشاور امنیت 
ملی دولت امریکا حمایت از این ائتالف را اولویت  امنیت ملی واشنگتن خوانده 
است. جان بولتون که از مخالفان جدی سیاست های ایران در منطقه است، 
روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد که از گزارش اخیر وزیر خارجه امریکا به 
کنگره این کشور درباره تالش های ائتالف به رهبری عربستان سعودی برای 
کاهش دادن تلفات انسانی در یمن حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، مایک پمپئو در راس��تای اجرای تعهدات مندرج در بودجه دفاعی 
امریکا گزارش��ی با موضوع تأیید تالش های »ائتالف عربستان سعودی و 
امارات برای کم کردن از میزان تلفات انسانی در یمن « ارسال کرد. در این 
گزارش وزیر خارجه امریکا مدعی شده که دو کشور متجاوز به یمن، تدابیر 
و اقداماتی برای کم کردن از میزان تلفات غیرنظامیان انجام داده اند. جان 
بولتون هم در حمایت از این گزارش بیانیه داد و مدعی شد که »پایان دادن 
به جنگ در یمن، یکی از اولویت های امنیت ملی دولت دونالد ترامپ است«. 
او همچنین، حمایت امریکا از ائتالف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 
یمن را یکی دیگر از اولویت های امنیت ملی امریکا خواند. از نظر بولتون، »این 
حمایت منافع امنیت ملی امریکا در زمینه مقابله با رفتار ثبات زدای ایران را 
تقویت می کند«. این ادعا   ها درحالی مطرح می شود که عربستان و ائتالفش 
با گذشت چهار سال از جنگ یمن، نه تنها حمالت خود را در یمن کاهش 
نداده اند، بلکه بر شدت جنایات خود در این کشور افزوده اند. ادعاهای مقام های 
امریکایی درحالی مطرح می شود که طبق گزارش سازمان های حقوق بشر، بر 
اثر حمالت کورکورانه ائتالف سعودی، هزاران غیرنظامی یمنی تاکنون جان 
خود را از دست داده اند. نهادهای حقوق بشری نسبت به فاجعه انسانی در یمن 
هشدار داده اند ولی امریکا چشم خود را به روی این جنایات بسته و روی مقابله 
با رفتارهای منطقه ای ایران متمرکز شد ه  است. امریکایی   ها در همسویی با 
سعودی    ها بار   ها ایران را به مداخله در امور یمن و ارسال موشک به یمنی   ها 
متهم کرده اند اما مقامات تهران این ادعا   ها را رد کرده اند و حتی کارشناسان 
سازمان ملل نیز این ادعا را تأیید نکرده اند. امریکا در کنار انگلیس از ابتدای 
جنگ یمن با حمایت از ائتالف س��عودی، به ارسال سالح های پیشرفته به 
عربستان برای کشتار یمن اقدام کرد و به رغم اعتراض های گسترده با فروش 
تسلیحات به عربستان، اما واشنگتن از این سیاست عقب نشینی نکرده و در 

جنایات ریاض و امارات در یمن شریک است. 
   هادی عامل شکست مذاکرات یمن بود

در شرایطی که گروه های یمنی چندین دور مذاکرات سیاسی با سعودی    ها 
انجام دادند اما ش��واهد حاکی از این است که دولت مستعفی یمن مانع به 
نتیجه رسیدن مذاکرات   می شده است. جان کری، وزیر خارجه اسبق امریکا 
روز جمعه با بیان اینکه گفت وگوهای صلح یمن در آس��تانه موفقیت قرار 
داشت، گفت:» این عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن بود 
که موجب شکست این مذاکرات شد«. کری که با شبکه رادیویی »سلم« 
مصاحبه می کرد، با اشاره به مذاکرات صلح یمن در زمان وزارت او، گفت: »فکر 
می کنم این ظرفیت وجود دارد که روندی شکل بگیرد که بتوان این بحران را 
حل کرد. در واقع مذاکراتی که در کویت برگزار شد، به یافتن راه حل نزدیک 
ش��د«. وی افزود:»زمانی که من به عمان رفتم و با حوثی    ها و دیگران دیدار 
کردم، آنها را متقاعد کردیم که به گفت وگو   ها بازگردند و آماده پذیرش کلیات 
روند صلحی باشند که ما روی میز گذاشته بودیم. با کمال تأسف باید بگویم 
که این رئیس جمهور هادی بود که شانه خالی کرد و از اجرای آنچه که پیش تر 
در کویت با آن موافقت کرده بود، خودداری کرد.« منصور هادی و سعودی   ها 
تنها راه پایان دادن به درگیری   ها در یمن را به تحویل سالح جنبش انصاراهلل 
و خروج آنها از صنعا، مش��روط کرده اند؛ چیزی که یمنی    ها به شدت با آن 
مخالفت کرده اند. انصاراهلل نه تنها در مقابل خواسته های غیرمعقول سعودی   ها 
کوتاه نیامده  بلکه در دو سال گذشته با شلیک صد   ها موشک به سمت خاک 

سعودی، صد   ها نفر از مزدوران سعودی را به هالکت رسانده است.

   صهیونیست ها به دنبال همکاری بیشتر با باکو 
آویگدور لیبرم��ن، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی روز پنج  ش��نبه به 
آذربایجان سفر و با الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرده 
است. به نوشته روزنامه جروزالم پست، لیبرمن قرار است در این سفر با 
نخست وزیر، وزیر دفاع، وزیر خارجه و وزیر کشور آذربایجان هم دیدار 
کند. گفت وگوهای میان طرفین بر مسائل منطقه ای و همکاری های 
دوجانبه امنیت��ی متمرکز خواهد بود. آذربایجان ب��ازاری بزرگ برای 
سالح های اسرائیلی محسوب می شود. مؤسسه صلح استکهلم گزارش 
داده رژیم صهیونیستی در دو سال گذش��ته ۳۸۵ میلیون دالر سالح 
به آذربایجان فروخته اس��ت. بنیامی��ن نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیستی هم دسامبر 2016 به آذربایجان سفر کرده بود. علی اف 
در آن دیدار قراردادی برای خری��د ۵ میلیارد دالر تجهیزات امنیتی و 

نظامی از اسرائیل امضا کرده است.
-------------------------------------------------------------

   مسکو سال 2۰19 اس ۴۰۰ را به ترکیه تحویل می دهد 
معاون وزیر دفاع روس��یه اعالم کرد که طرف روس��ی سال آتی میالدی 
تجهیز ترکیه به سامانه های موشکی اس ۴00 را آغاز می کند. به گزارش 
روسیا الیوم، یوری بوریسوف، معاون وزیر دفاع روسیه روز جمعه تصریح 
کرد:»با وجود تهدیدهای امریکا، ترکیه از قرارداد خرید سامانه های دفاع 
موشکی روسی اس ۴00 صرف نظر نکرده است و بر اساس قرارداد منعقد 
شده، ترکیه تمامی این تجهیزات را در زمان تعیین شده، در سال 2019 به 
دست خواهد آورد«. وی ادامه داد:» تقاضایی برای برخورداری از سامانه های 
دفاع هوایی روسیه وجود دارد و ما با افتخار هرچه تمام تر اعالم می کنیم که 

در جایگاه نخست در جهان در این زمینه قرار داریم.«
-------------------------------------------------------------

   افتتاح سفارتخانه مشترک 2 کره
یکی از مقام های کره جنوبی روز جمعه گفت، افتتاح یک س��فارتخانه 
مشترک دوفاکتو بین دو کره )دفتر ارتباط دائم( در مرز به شدت نظامی 
دو کش��ور بارقه ای از امیدواری    ها را در پیشرفت روند مذاکرات متوقف 
شده خلع سالح اتمی کره شمالی در نشست آتی به وجود آورده است. 
به گزارش رویترز، این سفارتخانه مش��ترک دوفاکتو یک گام دیگر به 
سمت همکاری نزدیک بین دو کره محسوب می شود. کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی و مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی قرار است در 
سومین دیدار خود در سال جاری میالدی در روزهای آتی در پیونگ یانگ 
با یکدیگر مالقات کنند. دولت س��ئول امیدوار بود که این سفارتخانه 
مشترک در اوت افتتاح ش��ود اما این اقدام به دلیل مذاکرات برای خلع 

سالح اتمی کره شمالی بین امریکا و پیونگ یانگ به تعویق افتاد.

فیلم شیمیایی کاله سفید   ها در آستانه اکران
 تروریست   ها در مرحله آخر

 استفاده از سالح شیمیایی در ادلب هستند  
به رغم هشدار مقامات روسیه نسبت به تحرکات جدید تروریست   ها 
در ادلب برای اجرای سناریوی حمله شیمیایی ساختگی، تروریست   ها 
در مرحل�ه نهایی اک�ران فیلم خود در ادلب هس�تند. رس�انه های 
روس�ی احتمال دادن�د تروریس�ت ها طی س�اعات آینده دس�ت 
به حمله ش�یمیایی س�اختگی بزنن�د و از آن فیلمب�رداری کنند. 
تروریس��ت های جبهه النصره و گروه موس��وم به کاله سفید   ها از فرصت 
تعلیق عملیات آزادس��ازی ادلب، اس��تفاده کرده و برنامه مخرب خود را 
برای اجرای نمایش ساختگی استفاده از سالح شیمیایی در این منطقه 
تکمیل کرده اند. منابع محلی حاضر در استان ادلب واقع در شمال سوریه 
درباره احتمال وقوع حمله شیمیایی در این استان خبر دادند. این منابع به 
خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کردند که احتماالً گروه تروریستی »جبهه 
النصره « و گروه های وابسته به آن جمعه با »کاله سفیدها« دست به انجام 
حمله شیمیایی بزنند. منابع محلی حاضر در ادلب در ادامه اعالم کردند 
که تروریست   ها پنج  شنبه طرح این حمله شیمیایی را پی ریزی کردند و بر 
اساس آن قرار است پس از برگزاری نماز جمعه انجام گیرد. بر اساس این 
نقشه، عناصر جبهه النصره به همراه تروریست های »جیش العزه و الحزب 
الترکستانی« و شماری از نیروهای کاله سفید بین ریف های شمال و شمال 
غرب حماه شرایط را فراهم خواهند کرد. به گزارش اسپوتنیک، روز جمعه 
شماری از رسانه های خارجی و ترکیه ای با حمایت عناصر جیش العزه به 
سمت مناطق »اللطامنه و کفرزیتا« و شمار دیگری از رسانه های خارجی به 
سمت منطقه »سهل الغاب « خواهند رفت. منابع محلی ادلب تأکید کردند 
که عناصر النصره از روز پنج  شنبه اجازه نمی دهند که افراد غیرنظامی از ادلب 
به ریف شمالی حماه و سهل الغاب بروند و مدعی هستند که این مناطق در 
زمره مناطق نظامی است. بر اساس این نقشه، تروریست   ها ابتدا با بمباران 
مواضع ارتش سوریه، نیروهای سوری را مجبور به واکنش خواهند کرد تا 
پس از آن حمله شیمیایی ساختگی را انجام داده و از روند امدادرسانی به 
افراد زخمی فیلمبرداری کنند. پس از این مرحله، چند نفر نیز به زبان های 
عربی و خارجی اعالم خواهند کرد که ارتش سوریه این حمله را انجام داده 
است. انتقال شماری از کودکان ربوده شده توسط تروریست   ها از بیمارستان 
»جسر الشغور « به ریف های شمالی و شمال غربی حماه به همراه انتقال 
ابزارهای تصویربرداری و دستگاه های ماهواره ای پیشرفته به این منطقه 
مؤید این مسئله است. منطقه ای که قرار است این حمله شیمیایی ساختگی 

صورت گیرد، بر اساس تنش نظامی با ارتش سوریه مشخص خواهد شد. 
کاله سفید   ها سال گذشته نیز با نمایش فیلم ساختگی از حمالت شیمیایی در 
منطقه »دوما« و متهم کردن ارتش سوریه، در نهایت واشنگتن را مجبور کردند 
دهها موشک به خاک سوریه شلیک کند. تروریست   ها که دیگر مناطق تحت 
کنترل خود را در سوریه از دست داده اند و تنها استان ادلب را تحت اشغال خود 
دارند، سعی دارند با استفاده از سالح شیمیایی و متهم کردن دمشق، غربی   ها 
را به مداخله در س��وریه وادار کنند. اما این سناریوی تکراری دیگر در عرصه 
بین المللی خریداری ندارد و روس   ها از هفته   ها پیش نسبت به این سناریوسازی 
هشدار داده اند و گفته اند که در مقابل این اقدام سکوت نخواهند کرد. رسانه های 
غربی هم گفته اند واشنگتن خود را برای حمله احتمالی به سوریه آماده می کند 

و مناطقی که قرار است مورد هدف قرار دهند، مشخص شده اند.

  گزارش  2


