
»كشاندن جنگ به عمق ایران گزینه ای آشكار 
است و در مراحل بعدی تشدید خواهد شد«؛ 
این جمله، توئیت مش�اور خاندان پادش�اهی 
امارات متحده عربی س�اعاتی بع�د از حمله 
تروریس�تی گروه خودخوان�ده االحوازیه به 
رژه نیروهای مس�لح در ش�هر اهواز اس�ت؛ 
حمله ای ك�ه 29 ایرانی در آن ش�هید و دهها 
تن دیگر زخم�ی ش�دند. والدیمی�ر پوتین، 
رئیس جمهور روس�یه این حمله را »جنایتی 
خونی�ن « خوانده و ب�رای مبارزه مش�ترك با 
تروریس�م اع�ام آمادگ�ی ك�رده اس�ت. 
15 ماه قبل ب��ود كه محمد بن س��لمان ولیعهد 
سعودی گفت  كه عربستان قصد دارد »جنگ را به 
داخل ایران « منتقل كند. حاال عبدالخالق عبداهلل، 
مشاور پادش��اهی امارات متحد عربی كه متحد 
اصلی ریاض در جنگ یمن است، با فاصله ای چند 
ساعته از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح 
در ش��هر اهواز، در حس��اب توئیتری خود ضمن 
اشاره به این حمله نوشته اس��ت: » حمله به یك 
هدف نظامی اقدامی تروریس��تی نیست و انتقال 
جنگ به عمق خاك ایران گزینه ای آشكار است 
كه در مراحل آتی تشدید خواهد شد.«  مسئولیت 
حمله تروریستی دیروز را كه یك روز مانده به روز 
ملی عربستان )23س��پتامبر( انجام شده، گروه 
موسوم به االحوازیه به عهده گرفته است؛ گروهی 
كه عربستان سعودی متهم ردیف اول حمایت و 
كمك مالی به آن است. محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه در اولین واكنش به حمله تروریستی 
در اه��واز بدون اش��اره به عربس��تان نوش��ت: » 
تروریس��ت های استخدام ش��ده، آموزش دیده و 
تسلیح شده و تأمین شده توسط یك رژیم خارجی 
به اهواز حمله كرده اند. كودكان و خبرنگاران میان 

قربانیان هستند.«  ظریف گفته كه تهران حامیان 
تروریسم در منطقه و اربابان امریكایی آنها را برای 
چنین حمالتی مسئول می داند: » ایران، در دفاع از 
ایرانیان، قاطعانه و سریع پاسخ خواهد داد.«  حمله 
تروریستی اهواز، همزمان با تشدید تحریم های 
امریكا علیه ای��ران اتفاق افت��اد؛ تحریم   هایی كه 
مقام ه��ای جمهوری اس��المی از جمله حس��ن 
روحانی رئیس جمهور آنه��ا را »جنگ اقتصادی 
و روانی« خوانده اند. حاال به نظر می رسد با تشدید 
فش��ارهای اقتصادی علیه ایران، جبهه دیگری 
نیز در حال گشوده شدن است. دونالد ترامپ كه 
طی ماه های اخیر چندین مرتبه خواستار مذاكره 
مستقیم برای دستیابی به یك توافق جدید غیر از 
برجام ش��ده، در آخرین موضع گیری خود كه در 
تماس تلفنی با یهودیان به مناسبت روش هشانا 
ابراز شد، با اشاره به ناآرامی های ایران در ماه های 
گذشته گفته بود ایران در حال حاضر برای بقای 
خودش می جنگد:  »ایران دیگر آن كش��ور قبلی 
نیست. تصور می كنم كه آنها در آینده نه چندان 
دور با ما تماس می گیرند و برای رس��یدن به یك 
توافق تالش می كنند. اگ��ر بتوانیم به یك توافق 
واقعی برسیم، این كار را می كنیم. اگر آنها تماس 
نگیرند، باز هم مس��ئله ای نیست. در نهایت، آنها 
گزینه دیگری نخواهند داشت. ببینیم چه پیش 

می آید.«
  بخشی از پازل »تماس«؟

دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریكا درخصوص 
حمله تروریستی اهواز موضع گیری نكرده ولی او 
احتماالً حمله دیروز را در كنار فشارهای اقتصادی، 
بخش��ی از پازل فش��ار برای وادار كردن ایران به 
مذاكره برای دستیابی به چیزی می داند كه او آن 
را »یك توافق واقعی « خوانده است:  »آنها در آینده 

نه چندان دور با ما تماس می گیرند و برای رسیدن 
به یك توافق تالش می كنند.« هرچند پاكستان 
اولین كشوری بود كه حمله تروریستی دیروز را 
محكوم كرد، ولی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه بلندپایه    ترین رهبری بود كه پیام حمله 
تروریس��تی دیروز به خوزس��تان ایران را درك 
كرد و خود شخصاً در باال   ترین سطح برای حسن 
روحانی رئیس جمهور پیام فرستاد و برای مبارزه 
مشترك به تروریس��م ، اعالم آمادگی كرد:» این 
حادثه یك بار دیگر ی��ادآوری می كند كه نیاز به 
یك مب��ارزه همه جانبه علیه تروریس��م در همه 
اشكال آن داریم. روسیه بار دیگر بر آمادگی خود 
برای همكاری بیشتر با شركای ایرانی در مقابله با 
این شر بشری ]تروریسم[ تأكید می كند. « دمشق 
نیز با جمهوری اسالمی ایران ابراز همبستگی و 
همدردی كامل كرد و بار دیگ��ر تأكید نمود كه 
حامیان تروریسم در منطقه نخواهند توانست از 
طریق این جنایات پست به اهداف خود برسند و 
نتیجه اینگونه توطئه    ها فقط شكست خواهد بود. 
محمدولی نصر، رئیس دانشكده ورابط بین الملل 
جان هاپكینز گفته كه ایرانیان حمله تروریستی 
دیروز را كه منجر به كشته شدن غیرنظامیان شد، 
بخشی از تاكتیك فشار امریكا قلمداد خواهند كرد 
و زیر پرچم ایران یكپارچه خواهند شد. او توئیت 
كرده اس��ت: » حمله اهواز، دقیقاً نوعی تحریك 
است كه می تواند به یك كشمكش منطقه ای ایران 
و امریكا منجر شود.« تریتا پارسی، رئیس شورای 
ایران و امری��كا در اظهار نظری متفاوت نوش��ته 
است: » طرح بازی عربستان و امارات این است كه 
حمالت تروریستی را در داخل ایران تقویت كنند، 
با این امید كه ایران دست به انتقام زده و از پاسخ 
ایران برای شروع جنگی گسترده تر با مجبور كردن 

امریكا به ورود به جنگ اس��تفاده كنند.« پارسی 
اشاره ای هم به توئیت عبدالخالق عبداهلل، مشاور 

پادشاهی امارات متحده عربی كرده است. 
  حمله یا اقدام تروریستی؟!

اغلب رسانه های غربی از كاربرد واژه تروریستی 
برای حادثه اه��واز خ��ودداری كردند. هرچند 
غروب دیروز ب��ه روش های مختلف س��عی در 
تصحیح نحوه پوش��ش خبر حمله داشتند. به 
گزارش فارس شبكه خبری »دویچه وله« آلمان 
گزارش��ی درباره این حمله تروریستی منتشر 
كرد، اما این ش��بكه نیز با دنبال��ه روی از دیگر 
رسانه های غربی اصاًل اش��اره ای به تروریستی 
بودن ای��ن حمله نداش��ت و فقط نوش��ت: »به 
دنبال تیراندازی در رژه نظامی در جنوب غربی 
ایران، تلفاتی نی��ز گزارش ش��د«. این گزارش 
ادامه می ده��د: »حمله كنندگان ناش��ناس به 
روی رژه ارتش در ش��هر اهواز در جنوب غربی 
ایران آتش گشودند و چندین كشته و زخمی در 
این حمله گزارش شده است«. وب سایت شبكه 
»بی بی س��ی« این خبر را این گون��ه در صفحه 
خود منتش��ر كرد: »طبق گزارش رس��انه های 
دولتی ایران، افراد مس��لح ب��ه روی رژه ارتش 
ایران در ش��هر اهواز واقع در جن��وب غربی این 
كش��ور آتش گش��وده و چندین نفر را از جمله 
غیرنظامیان كشته و دس��ت كم 20 نفر دیگر را 
نیز زخمی كردند.« خبرگزاری فرانس��ه  نیز به 
دنباله روی از »بی بی سی« نوشت: »رسانه های 
دولتی ای��ران گزارش كردند كه ش��به نظامیان 
به یك رژه نظامی در جنوب غربی ایران در روز 
    ش��نبه حمله كرده و دست كم هش��ت نظامی 
را كش��ته و حدود 20 نفر دیگ��ر را نیز زخمی 
كردند.« خبرگزاری »آسوشیتدپرس « نوشت: 
»خبرگزاری ایرانی اعالم كرد كه هشت نیروی 
سپاه در این حمله كشته شدند. افراد مسلح به 
رژه ارتش ایران در منطقه نفت خیز جنوب غربی 
ایران حمله و دست كم هشت نفر از اعضای سپاه 
پاسداران را كش��ته و 20 نفر دیگر را نیز زخمی 
كرده اند.«خبرگزاری »رویترز « در خبری كه در 
س��اعات ابتدایی پس از این حادثه منتشر كرد، 
نوشت: »چندین نفر پس از آتش گشودن افراد 
مسلح ناشناس حین رژه نظامی در شهر اهواز در 
جنوب غربی ایران روز     شنبه كشته شدند.« این 
خبرگزاری بعداً خبر خود را به روزرسانی و صرفاً 
تعداد كشته    ها را 11 نفر از میان نیروهای سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی عنوان كرد اما نامی 
از »حمله تروریس��تی« نبرد. وب سایت شبكه 
»سی ان ان « هم به پوش��ش این خبر پرداخت 
و تأكید كرد: »دست كم 10 نفر كشته و 21 نفر 
دیگر از جمله یك زن و یك كودك در یك حمله 
به رژه نظامی در شهر اهواز در استان خوزستان 
ایران زخمی ش��دند.«  شبكه »فاكس نیوز« هم 
در گزارشی كه در وب سایت خود منتشر كرد، 
نوشت: »حمله به رژه ارتش ایران دست كم هشت 
كشته از میان نیروهای سپاه بر جا گذاشت. این را 
رسانه های دولتی ایران می گویند.« در شرایطی 
كه تمام رسانه های ایران و مقامات ایرانی از لفظ 
حمله تروریستی برای صحبت كردن درباره این 

رویداد استفاده كرده اند.  

سه س�ال و نیم از جنگ یمن می گذرد دهها 
هزار نفر كشته شدند و س�ازمان ملل اعام 
ك�رده در جنگ با گرس�نگی در آن كش�ور 
شكس�ت خورده  اما هن�وز دول�ت امریكا از 
فروش تسلیحات به عربستان و ریختن خون 
مردم یمن سیراب نشده اس�ت. رسانه های 
امریكایی گزارش دادن�د وزارت خارجه این 
كش�ور با درخواس�ت ع�ده ای از كارمندان 
خود ب�رای لغو ف�روش تس�لیحات به ریاض 
مخالف�ت ك�رده و دلیل اصل�ی مخالفت وی 
البی های شركت های اسلحه سازی بوده است. 
معاون دبیركل سازمان ملل در امور بشردوستانه 
دیروز با اعالم اینكه س��ازمان مل��ل در نبرد با 
گرسنگی در یمن شكست خورده است، هشدار 
داد، یمن در حال حاضر شاهد بد   ترین وضعیت 
شیوع وبا است. مارك لوكوك، معاون دبیركل 
س��ازمان ملل در امور انس��انی در جلسه عصر 
جمعه ش��ورای امنیت در دفتر این سازمان در 
نیویورك كه به بررس��ی وضعیت وخیم انسانی 
در یمن اختصاص داشت، گفت: یمن در آستانه 
مرگ جمعی در اثر گرس��نگی اس��ت. لوكوك 
افزود: ش��ورای امنیت اطالعات��ی را از وضعیت 
انسانی در یمن خواستار ش��ده بود و به صورت 
مختصر باید بگوییم كه وضعیت در یمن وخیم 
است و ما در مبارزه با گرس��نگی در این كشور 

شكست خوردیم. 
اوای��ل س��ال 94 عربس��تان س��عودی تج��اوز 
گسترده ای علیه یمن آغاز كرد و در حالی مقامات 
سعودی فكر می كردند در عرض چند هفته صنعا 
را فتح خواهند كرد اما پس از گذش��ت سه سال 
و نیم از این تجاوز س��عودی    ها ن��ه تنها صنعا را 
فتح نكردند بلكه هیچ چش��م انداز امیدبخشی 
برای پایان دادن به این جنگ ندارند و راه خروج 
آبرومندانه ای پی��دا نمی كنند. تنها دس��تاورد 

عربستان از تجاوز كشته و آواره شدن دهها هزار 
نفر و نابودی زیرساخت های یمن است. 

حمالت عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
از حمایت های دیپلماتی��ك، اطالعاتی، نظامی 
و رس��انه ای دولت های غربی به رهبری امریكا 
برخوردار بوده اس��ت. هرچن��د افزایش تلفات 
غیرنظامیان و بن بست در عملیات نظامی باعث 
شده سؤال های جدی درباره نقش این كشور   ها 
در كش��تار یمنی    ها مطرح ش��ود ام��ا مقامات 
امریكایی حاضر نیستند از سودهای میلیاردی 
فروش تسلیحات به عربستان خودداری كنند. 
وال استریت ژورنال با استناد به یك یادداشت 
طبقه بندی ش��ده و به نقل از یك منبع آگاه به 
این موضوع نوشت: »كاركنان پمپئو به او هشدار 
دادند كه قطع حمایت از عربس��تان س��عودی 
فروش 2 میلیارد دالر اس��لحه را به هم پیمانان 
خلیجی امریكا به خط��ر می اندازد و او پیرو این 

هشدار از ادامه كمك به عربستان حمایت كرد«. 
این روزنامه در ادامه افزود: »پمپئو نگرانی های 
كارشناسان و متخصصان وزارت خارجه درباره 
افزایش آمار كش��ته های جنگ یمن را نادیده 
گرفت. او در مقابل، حرف كس��انی را تأیید كرد 
كه می گفتند تعلیق كمك به عربستان فروش 
120 هزار موشك هدایت شونده به عربستان و 
ام��ارات را به خطر می ان��دازد.«  در همین حال 
پایگاه »اینترس��پت « گزارش داد كسانی كه با 
لغو فروش سالح به عربستان مخالفت كرده اند 
ارتباط نزدیكی با شركت    ها اسلحه سازی به ویژه 

كمپانی »ریتون« دارند. 
  توافق انصاراهلل ب�رای آزادی نزدیکان 

صالح
یك منبع مطل��ع از توافق میان ح��زب كنگره 
یمن با انصاراهلل این كش��ور ب��رای آزادی چهار 
تن از نزدی��كان عبداهلل صالح از جمله دو پس��ر 

وی خبر داد. این توافق با میانجیگری عمان به 
دست آمده است. 

یك منب��ع مطلع در حزب كنگ��ره ملی یمن در 
گفت وگو با خبرگزاری اس��پوتنیك اعالم گفته 
كه تالش های مقامات عمان برای میانجیگری در 
مذاكرات رهبران حزب كنگره ملی یمن و جنبش 
انصاراهلل برای آزادی چهار ت��ن از نزدیكان علی 
عبداهلل صالح، رئیس جمهور پیشین یمن و انتقال 
آنها به مسقط نتیجه داده است. عبداهلل صالح تا 
پیش از كشته شدن ریاست حزب كنگره ملی را 
بر عهده داش��ت. این منبع افزود: مقامات عمان 
یك هواپیما را برای انتقال این افراد به مس��قط 
آماده كرده اند و به همین منظور از ائتالف عربی 
خواسته شده كه مجوز آن را صادر كند اما آنها با 
این امر مخالفت كرده اند. این درحالی اس��ت كه 
ائتالف پیش تر با این موضوع موافقت كرده بود. 

    دعوت انصاراهلل از عمران خان 
محمد علی الحوثی، رئیس شورای عالی انقالب 
یمن از مواضع عمران خان، نخست وزیر پاكستان 
درباره پایان دادن به جنگ در یمن و خاورمیانه 
در جریان سفرش به عربس��تان استقبال كرد. 
الحوثی از اظه��ارات عمران خ��ان درخصوص 
آمادگی اش برای پایان دادن به جنگ و برقراری 
صلح در یمن و نیز مخالفتش برای تداوم جنگ     
در خاورمیانه استقبال كرد. محمد علی الحوثی 
از نخس��ت وزیر پاكستان خواس��ت تا خود وی 
یا نماینده اش ب��ه منظور رایزن��ی درخصوص 
تالش های ص��ورت گرفته برای صل��ح به یمن 
سفر كند و از نزدیك آنچه را كه در این كشور رخ 

می دهد دنبال كند. 
عمران خان پیش تر در قالب س��فری رس��می 
وارد جده شده بود و این نخستین سفر خارجی 
وی از زم��ان انتصابش به عنوان نخس��ت وزیر 

پاكستان است. 

88498444سرويسبينالملل
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حمله تروریستی روز      شنبه به مراسم بزرگداش��ت دفاع مقدس در شهر 
اهواز مبدل به یكی از خونبار    ترین حمالت در س��ال های گذش��ته شده 
است. ش��هادت قریب به 29 هموطن و زخمی شدن دهها نفر نتیجه این 
حمله بود كه باعث شده این حمله خونین تر از حمله تروریستی سال قبل 
به ساختمان مجلس شورای اسالمی و حرم امام خمینی )ره( باشد اما با 
وجود این، خط و جهت گیری حمله اهواز همان است كه در سال قبل دیده 
شد و البته در جریان تجمعات اعتراضی دو سه ماه قبل نشانه     هایی از این 
خط دیده شد كه عوامل تروریستی از تجمعات اعتراضی برای به خشونت 
كشاندن آن سوءاستفاده می كردند و حاال هم با شلیك مستقیم به مراسم 
رژه و مردم حاضر در این مراسم همان جریان سال قبل را تكرار كرده اند. 
نكته قابل توجه كه این بار برجسته شده نام و نشان تروریست     ها است كه 
به طرز عجیبی و تنها یكی دو ساعت بعد از وقوع حمله رسانه  ای شد و این 
اتفاق نشان می دهد كه موضوع تنها محدود به حمله چهار تروریست به 
آن مراسم نیست بلكه قضیه بر س��ر برنامه ای مفصل علیه ایران و وجود 

دست های پیدا و پنهانی است كه این برنامه را پیش می برند. 
یكی از مجریان این برنامه شبكه تلویزیونی ایران اینترنشنال است كه حدود 
دو ساعت بعد از وقوع حمله با فردی به نام یعقوب حر التسطری، سخنگوی 
گروه االحوازیه، مصاحبه كرد تا ضمن اعالم مسئولیت حمله تریبونی برای 
بیان ادعاهای تجزیه طلبانه را به او و گروهش داده باش��د. العربیه رسانه  
حكومتی آل سعود همزمان با این برنامه سازی ایران اینترنشنال وارد ماجرا 
شد و برای انتشار خبر خود از عبارت »حمله مس��لحانه« به جای حمله 
تروریستی اس��تفاده كرد و در نسخه انگلیس��ی خود هم عبارت »مردان 
مس��لح« )Gunmen(را به كار برد و بعد هم رس��انه های عربی و غربی 
مثل بی بی سی، خبرگزاری فرانسه، آسوش��یتد پرس، رویترز، سی ان ان، 
فاكس نیوز و دویچه وله آلمان این خط س��عودی را دنبال كردند. این نوع 
رفتار رسانه ای آشكارا در جهت توجیه یك حمله تروریستی است تا از یك 
طرف عنوان تروریستی از آن برداشته شود و از طرف دیگر، فرصت و تریبون 
رسانه ای به یك گروه تروریستی داده شود تا جای خشونت تروریستی را با 
ادعاهای قومی عوض كرده باشد. همسویی ایران اینترنشنال با العربیه در 
این روند امری پوشیده نیست، چنان كه سرمایه گذاری آل سعود در هر دو 
رسانه مشهود است اما تبعیت رسانه های غربی از این جریان نشان می دهد 
كه مسئله فقط حمایت رسانه ای سعودی     ها از یك گروه تروریستی و حمله 
آن در اهواز نیست بلكه باید سرنخ ماجرا در دست كشوری قابل توجه تر از 
سعودی باشد، به نحوی كه سعودی     ها بیشتر نقش مجری دارند تا مدیر 

و برنامه ریز. 
واقعیت این است كه فعالیت های آشكار گروه تروریستی االحوازیه در 
شهر لندن، پایتخت بریتانیا، نشانه ای روشن بر حمایت بی پرده استعمار 
پیر از این گروه تروریستی است كه نه تنها زمینه فعالیت برای سركردگان 
آن مثل محمود احمد االحوازیه، حسن راضی، خالد عبدیان، علی قاطع 
االحوازی و همین التسطری را در این ش��هر فراهم كرده بلكه با به راه 
انداختن انجمنی به نام انجمن دوس��تی عرب های ایران و انگلیس، در 
عمل این گروه تروریستی را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و شخصی 
به نام دانیل برت، عضو حزب كارگر انگلیس مدیریت فعالیت این گروه 
در بریتانیا را به عهده دارد. این جدای از فعالیت     هایی مثل نشست پنج 
ماه قبل این گروه در لندن یا س��خنرانی فردی مرتب��ط به این جریان 
تروریستی به نام شیخ محمد الكاظم الخاقانی در مجلس اعیان بریتانیا 
در ماه مارس 2007 یا سخنرانی دو سال قبل امیر ساعدی در مجلس 
عوام بریتانیا برای طرح ادعاهای قومیتی با مضمون تجزیه طلبانه و این 
دست فعالیت     ها اس��ت كه نمی تواند بدون برنامه ریزی دولت بریتانیا و 
حمایت های امنیتی و مالی آن انجام ش��ود. در این بین، باید حمله به 
كنس��ولگری ایران در بصره را به یاد آورد كه دو هفت��ه قبل اتفاق افتاد 
و در  آن حمله هم رد پای همین عناصر دیده ش��د به نحوی كه كمیته 
برگزار كننده تظاهرات برای برطرف كردن هر نوع ش��ائبه ای از ارتباط 
معترضین با این عناصر برنامه تظاهرات مردم بصره را به صورت موقت 
متوقف كرد. ردیابی این گروه  تروریس��تی و عوامل مشابه آن در استان 
خوزستان و آن سوی مرز، كشورهای منطقه و تا لندن وجود دست های 
پنهانی را در پس نام این گروه تروریس��تی نشان می دهد كه از منطقه 
فراتر رفته و س��رنخ آن را باید در لندن یافت كه حاال با این نوع عملیات 
تروریستی و برنامه سازی رسانه ای به دنبال ایجاد فتنه قومیتی در ایران 
است. روشن است كه باید نس��بت به این برنامه حساسیت های الزم را 
در نظر گرفت به ویژه اینكه ایران در شرایط فعلی در جنگی حساس و 
سرنوشت ساز با دولت امریكا و تندرو    هایی مثل ترامپ، پمپئو، بولتون و 

عوامل منطقه ای آن است. 

محمودحکيمزاده

سازمانملل:گرسنگیدریمنپیروزمیشود

اعالم جنگ نیابتی به ایران 
مشاور خاندان امارات  توئیت »جنگ را به داخل ایران می كشیم« را تكرار كرد
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دیپلمات اروپایی: توانمان در كمک به روحانی 

محدود است اما خروج به ضرر ایران است

اروپا ترمز خروج ایران از برجام 
با نزدیک تر ش�دن به زمان اجرای مرحله دوم تحریم های امریكا 
شواهد بیشتری نشان می دهد كه نقش اروپا نه جبران كننده خروج 
امریكا از این توافق كه ترمز ایران بر سر اتخاذ واكنش مقتضی است. 
اروپایی     ها همزمان با برگزاری نشس��ت کمیس��یون مش��ترک توافق 
هسته ای )برجام( که قرار است روز دو    شنبه در حاشیه هفتاد و سومین 
نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود، 
اعالم کردند دستور کار نشست»متقاعد کردن تهران به ادامه احترام 
به محدودیت های برجامی مرتبط با برنامه هس��ته ای با وجود خروج 

واشنگتن از توافق« است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات ارشد اروپایی به این شبکه 
خبری گفته اس��ت: »رئیس جمه��ور روحانی برای حمای��ت از توافق 
]هس��ته ای[ در مواجهه با تندروها، به مهمات نیاز دارد. او محتاج این 
است که ما این مهمات را به او برسانیم. ما تالش خود را می کنیم ولی 

اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، توان ما محدود است.«
رویترز در راس��تای بهانه تراش��ی اروپایی مبنی بر ابراز ضعف در برابر 
امریکا برای انجام وعده جبران خروج دولت ترامپ از سویی به پیشنهاد 
اروپایی     ها مبنی بر متمرکز ک��ردن تراکنش های مالی به تبادالت بین 
بانک های مرکزی کشورهای اروپایی و ایران اشاره دارد و از سوی دیگر 
به عملیات تهدی��د و اقناع امریکایی     ها در حدی ش��اخ و برگ می دهد 
که مدعی می شود امریکایی    ها حتی با شرکت های کوچک و متوسط 
اروپایی همکار با ایران جلساتی داش��ته و ضمن ایجاد هراس از تبعات 
ادامه کار با ایران، برای آنه��ا در دیگر بازاره��ای بین المللی بازاریابی 
کرده اند. در همین حال یک دیپلمات اروپایی دیگر با اشاره به همین 
وعده محقق نش��ده اروپایی     ها به ای��ن خبرگزاری گفته اس��ت: »آنها 
]دیپلمات های ایرانی[ دائماً به ما می گویند که شرایط فاجعه بار است 
و می خواهند یا از برجام خارج شوند یا فقط بخشی از آن را اجرا کنند. 
این چیزی است که همیش��ه می گویند ولی فعاًل که به اجرای برجام 

ادامه می دهند.«
این دیپلمات اروپایی از زبان تهدید هم استفاده کرده و گفته: »ما به آنها 
هشدار می دهیم که اگر از توافق خارج شوند، آن که بیش از همه آسیب 

می بیند، ایران است.«
به گفته کارشناسان، اروپا امیدوار است با کش دادن هر نوع مکانیسم 
جبرانی تراکنش مالی به جای سوئیفت و توجیه فرار همه شرکت های 
اروپایی از ایران اقتصاد ایران تا دو ماه دیگر، یعنی دومین دور تحریم های 
امریکا علیه ایران بیشترین ضربه را بخورد و سپس با باز کردن مفر بسیار 
کوچک واس��تفاده از زبان تهدید ایران را وادار به اجرای یکجانبه تمام 
تعهدات خود کنند تا در نهایت موضع تهران در برابر مسائل منطقه ای و 
موشکی نرم و حاضر به امتیازدهی شود. در واقع از این نظر اروپا و امریکا 

کنسرت مشترکی با سازهای مختلف اجرا می کنند. 

به رغم توافق روسیه با تركیه 

 مقدمه چینی برای آزادسازی ادلب 
ادامه دارد

ش�واهد نش�ان می ده�د ك�ه تواف�ق روس�یه و تركی�ه درب�اره 
ادل�ب ش�امل توافق�ی درب�اره عملی�ات نظام�ی علی�ه مقره�ای 
جبه�ه النص�ره و برخ�ی گروه ه�ای تن�درو دیگ�ر در ص�ورت 
مخالفت ش�ان ب�ا عقب نش�ینی از منطق�ه عاری از س�اح اس�ت. 
 به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه روسی » نیزاویسیمایا گازیتا«،كشتی های 
روسی در دریای مدیترانه مشغول انجام مقدماتی برای مشاركت در عملیات 
نظامی احتمالی هستند و سالح های شان در راه ادلب است. روسیه به جبهه 

النصره تا اواسط ماه اكتبر مهلت داده كه از این منطقه عقب نشینی كند. 
اظهارات خلوصی آكار، وزیر دفاع تركیه كه گفته است نیروهای تركیه با 
هماهنگی روسیه به عملیات ش��ان در ادلب ادامه می دهند بر این مسئله 
صحه می گذارد. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه تركیه نیز از برنامه    هایی 

برای افزایش تعداد نیروهای تركیه در این استان خبر داد. 
روزنامه مذكور نوش��ت: مس��كو نیز خود را برای عملی��ات نظامی آماده 
می كند. از جمله اهداف اعالم غیرمنتظره برگ��زاری رزمایش    ها و خارج 
كردن دستگاه های محرمانه از هواپیما، آمادگی برای انجام عملیات نظامی 
در ادلب اس��ت. آزمایش    هایی كه مس��كو انجام می دهد شامل آزمایش 
موشك های كالیبر پیش��رفته و انواع جدیدی از موشك های تاكتیكی-  
عملیاتی است. اینها تكنولوژی و سالح    هایی هستند كه نیروهای روسی در 

عملیات های قبلی در شهرهای سوریه آن را به كار می گرفتند. 
همچنین سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه روز جمعه تأكید كرد كه 
ایجاد منطقه عاری از سالح در ادلب راه حل نهایی نیست. اظهارات الوروف 

نیز بر آمادگی برای عملیات نظامی در ادلب صحه می گذارد. 
  امریکا مشغول طراحی گام بعدی 

روزنامه نیویورك تایمز در تفسیری نوشت: در اوج مراحل جنگ سوریه، 
امریكا مشغول طراحی یك اس��تراتژی برای جنگ س��وریه است تا گام 

بعدی اش را در این جنگ كاماًل حساب شده بردارد. 
به نوشته نیویورك تایمز، دولت ترامپ س��خت در تكاپو است تا ببیند با 
پویایی های سیاسی نوظهور جنگ داخلی هفت س��اله سوریه كه به اوج 
مراحل خود رسیده است چه باید كرد.بر اس��اس این گزارش، بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه كنترل عمده بخش های خاك كشورش را دوباره به 
دست گرفته است. تقریباً هیچ شانسی وجود ندارد كه گروه های شورشی 
او را س��رنگون و مسیر جنگ را عوض كنند. روس��یه و تركیه یك منطقه 
غیرنظامی جنگ ممنوع را در سوریه اعالم كرده اند با هدف اینكه جلوی 
تهاجم نظامی برنامه ریزی شده دولت سوریه به استان  ادلب  گرفته شود. 
ادلب، آخرین نقطه تحت محاصره شورشیان سوریه است. حتی اگر یك 
روز هم این تهاجم به تأخیر بیفتد، این به نفع امریكاست چون فرصت پیدا 
می كند بنشیند و استراتژی های جدیدی را برای سوریه ای كه حاكمیت 
مجدد اسد بر آن قطعی شده، طراحی كند. اجالس این هفته مجمع عمومی 
سازمان ملل هم به موضوع س��وریه و تهاجم احتمالی به ادلب و راه های 
پایان جنگ سوریه اختصاص خواهد داش��ت. طبق برآورد اندیشمندان 
مؤسس��ه بروكینگز، واقعیات میدانی جنگ س��وریه تغییر كرده اس��ت، 
بنابراین استراتژی امریكا برای سوریه نیز الزم است تغییر كند. امریكا هم 
اكنون در حال سنجیدن است كه پتانسیل پایان جنگ سوریه را چگونه 
شكل بدهد. این جنگ تا به حال صد   ها هزار سوری را از بین برده است و 
میلیون   ها سوری را آواره و كشور را خرد و داغان و تكیده كرده است و آن 
را به نواحی ای تقسیم بندی كرده است كه هر نقطه برای قلمرو حاكمیت 

مستقل دارد می جنگد. 

  ترامپ: در تعامل با کره شمالی عجله به خرج نمی دهم
رئیس جمهور امریكا گفته ك��ه در تعاملش با كیم جون��گ اون رهبر 
كره شمالی هیچ عجله ای به خرج نمی دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ، در سخنرانی در تجمعی در اسپرینگفیلد 
امریكا گفت كه دو روز پیش یك » نامه زیبا « از سوی كیم جونگ اون 
دریافت كرده است. او اش��اره ای به اینكه محتوای این نامه درباره چه 
بوده، نكرد. ترامپ گفته كه روابط » بسیار خوب « با كیم جونگ اون دارد. 
ترامپ بار دیگر اشاره كرد به اینكه كره شمالی همچنین ماه هاست كه 

هیچ گونه آزمایش موشكی و هسته ای انجام نداده است. 
.................................................................................................

  دهلی مالقات وزرای خارجه هند و پاکستان را لغو کرد
هند به صورت یكجانبه دیدار »سوشما س��وراج « وزیر امور خارجه این 
كشور با »شاه محمود قریشی « وزیر امور خارجه پاكستان را كه قرار بود 
در حاشیه اجالس شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود لغو كرد. 
به گزارش فارس، »راویش كمار « سخنگوی وزارت امور خارجه هند اعالم 
كرد با توجه به پشت پرده نامه نگاری عمران خان، دیدار وزرای خارجه دو 
كشور لغو شده است. وی افزود: كشته شدن سه پلیس هندی در كشمیر و 
چاپ عكس برهان وانی از جنگجویان جدایی طلب عضو حزب المجاهدین 
روی تمبرهای كشمیر از دیگر دالیل لغو دیدار با وزیر امور خارجه پاكستان 
است. شاه محمود قریش��ی در واكنش به این موضوع ضمن ابراز تأسف 
و ناراحتی از لغو دی��دار با همتای هندی خود گفت: پاكس��تان خواهان 

منطقه ای بهتر است اما ظاهرا هند اهداف دیگری دارد. 
.................................................................................................
  بازجویی دولت بحرین از شرکت کنندگان در مراسم عاشورا

وزارت كشور بحرین روز     شنبه شماری از شهروندان شیعه در منامه را 
كه در نماز جمعه و مراسم روز عاشورا شركت داشتند، احضار كرد. به 
گزارش وبگاه »مراه البحرین«، گزارش     ها حاكی از آن است كه احضار 
این نمازگزاران به دلیل آن صورت گرفته كه آنها تصاویر آیت اهلل »عیسی 

قاسم« رهبر معنوی شیعیان بحرین را در دست داشته اند.
.................................................................................................

  ترامپ در تهدیدی علیه چین: گلوله های بیشتری داریم
رئیس جمهور امریكا تهدید كرده است كه اگر چین به تالفی  بسته اخیر 
واشنگتن برای هدف گرفتن 200 میلیارد دالر از صادرات چین دست به 
اقداماتی بزند، به اعمال تهدیدهای بیش��تر بر كاالهای این كشور دست 
می زند. به گزارش راشا تودی، دونالد ترامپ، دومین اقتصاد بزرگ جهان را 
به تفكر دوباره پیش از درگیر شدن در جنگ تجاری با كشورش فراخواند 
و مدعی ش��د، امریكا » گلوله های بیش��تری « دارد. ترامپ در گردهمایی 
انتخاباتی ایالت میس��وری برای جاش هاولی، نام��زد جمهوری خواهان 
برای سنا گفت: قصد داریم تا تعرفه 25 درصدی روی 200 میلیارد دالر 
از كاالهای س��اخت چین اعمال كنیم و اگر آنها تالفی كنند، ما با تدابیر 
بیشتری بازمی گردیم. چیزهای خیلی بیشتری داریم كه با آنها بازگردیم. 

علی قنادی
      گزارش یک
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