
همزمان با نشست سه جانبه تهران انجام شد

تهدید شیمیایی غرب علیه سوریه 
همزمان با سومین نشست سه جانبه س�وریه میان رهبران ایران، 
ترکیه و روس�یه، کش�ورهای غربی دوباره با ادعای دروغ احتمال 
استفاده سالح ش�یمیایی علیه تروریست   ها زبان به تهدید دولت 
سوریه گشودند تا درماندگی خود را ناشی از حذف عملی از معادالت 
س�وریه نش�ان داده باش�ند. امریکا در همین زمینه در چرخشی 
معنادار اعالم کرد که برای مدتی نامحدود به حضور خود در سوریه 
ادامه خواهد داد تا هم با حضور داعش و هم با حضور ایران در این 
کش�ور مقابله کند. این در حالی اس�ت که با شکست داعش عماًل 
هیچ بهانه ای برای امریکا با ادامه اشغال سوریه باقی نمانده است.

نماینده دائم امریکا در سازمان ملل مجدداً تهدید کرد که در صورت استفاده 
دمشق از سالح شیمیایی در ادلب، واشنگتن پاسخ خواهد داد. 

نیکی هیلی، در نشست شورای امنیت درباره س��وریه گفت: پیامی برای 
نظام بشار اسد و تمامی کسانی که می خواهند از سالح شیمیایی در سوریه 

استفاده کنند، داریم. 
هیلی ادامه داد: طی 18 ماه گذش��ته دو بار متعهد ش��دیم که در صورت 
استفاده از سالح شیمیایی در سوریه امریکا پاسخ خواهد داشت و این دو بار 
به وعده خود عمل کردیم. من از فرصت استفاده می کنم تا به نظام سوریه 
و شرکای روسی و ایرانی اش بگویم که بهتر است این بار بر کوتاهی امریکا 

درباره پاسخ به حمله حساب باز نکنند. 
وی تأکید کرد: ما هیچ شکی نداریم که حمله نیروهای دولتی سوریه به 
ادلب حتی اگر بدون استفاده از سالح شیمیایی باشد، موجب نابسامان تر 

شدن اوضاع خواهد شد. روسیه مسئول ممانعت از تشدید اوضاع است. 
همچنین نماینده جدید امریکا در س��وریه مدعی شد کشورش » اسناد و 
مدارک موثقی « دارد که نشان می دهد نیروهای دولت سوریه آماده استفاده 

از سالح شیمیایی در استان ادلب سوریه هستند. 
جیمز جفری، نماینده جدید امریکا در امور سوریه با طرح این ادعا نسبت 

به هرگونه حمله در منطقه ادلب هشدار داد. 
جفری که 1۷ اوت به عنوان مشاور ویژه مایک پمپئو، وزیر خارجه به عنوان 
نماینده امریکا در امور سوریه تعیین شده، گفت: من مطمئنم دالیل بسیار 

جدی برای چنین هشدار   هایی داریم. 
وی در جمع خبرنگاران گفت: هرگونه حمله ای مردود است و ما دالیل و 
اسناد زیادی داریم که نشان می دهد تسلیحات شیمیایی برای حمله آماده 
می شود. جفری عنوان داشت: به عقیده من آخرین فصل از قصه ادلب هنوز 
نوشته نشده است و ترک    ها برای یافتن راهی برای خروج تالش می کنند و 

در برابر حمالت مقاومت زیادی از خود نشان دادند. 
روس��یه پیش تر اعالم کرده بود که افراد مس��لح تصمی��م دارند با متهم 
کردن نظام سوریه به حمله شیمیایی در ادلب بهانه الزم را برای امریکا و 

هم پیمانانش جهت حمله جدید به سوریه فراهم کنند. 
  ماندن به صورت نامحدود

 در حالی که حدود پنج ماه قبل »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا گفته 
بود نظامیان این کشور باید هرچه سریع تر از سوریه خارج شوند اما اکنون 
گفته می شود وی خواستار باقی ماندن در این کشور بدون محدودیت زمانی 
شده است. »جیمز جفری« نماینده وزارت خارجه امریکا در امور سوریه، به  
واشنگتن پست گفت: »سیاست جدید بدین شکل است که ما بعد از پایان 
جنگ سوریه هم از این کشور خارج نخواهیم شد. نیروهای امریکایی برای 
اطمینان حاصل کردن از خروج ایران و شکس��ت پایدار داعش در سوریه 

باقی خواهند ماند.«
وی با امتناع از ارائه توضیحات درب��اره مأموریت های نظامی جدیدی که 
به نیروهای امریکایی در س��وریه داده ش��ده، توضیح داد: »این یعنی که 
ما عجله ای برای خروج نداریم. مطمئنم که رئیس جمهور به فکر راهکار 

فعال تر در سوریه است.«
   هشدار ۸ کشور اروپایی 

در آستانه نشست سران روس��یه، ایران و ترکیه در تهران درباره سوریه، 
هشت کشور اروپایی در بیانیه ای هشدار دادند هرگونه عملیات نظامی در 
منطقه ادلب »پیامدهای بالقوه فاجعه  آمیز انسانی«در پی خواهد داشت. 

به گزارش ایسنا، به نقل از آسوشیتدپرس، انگلیس، فرانسه، بلژیک، آلمان، 
ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت 3 میلیون 
غیرنظامی در منطقه ادلب خواستار حفظ آتش بس در این منطقه شدند. 

این کشور   ها همچنین از حکومت سوریه خواسته اند از دست زدن به هرگونه 
عملیات نظامی در ادلب خودداری کند. 

هشت کشور اروپایی در بیانیه خود تصریح کرده اند، تنها راه حل جنگ در 
سوریه فرآیند سیاسی انتقال قدرت زیر نظر سازمان ملل است که آزادی و 

شأن مردم سوریه را حفظ خواهد کرد. 
از س��وی دیگر ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در سفر کاری اش به 
یونان گفت: مشخص است دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه می خواهد 
س��لطه نظامی بر ادلب یابد و ما به همه طرف های دارای نفوذ نس��بت به 

تشدید اوضاع انسانی ناشی از این اقدام نظامی هشدار می دهیم. 
لودریان در پاس��خ به س��ؤالی درباره ادعای » احتمال اس��تفاده از سالح 
شیمیایی در ادلب توسط نظام س��وریه « تأکید کرد: فرانسه به هیچ وجه 

موافق نقض معاهده منع تسلیحات شیمیایی نیست. 
وی هشدار داد: ما » خطوط قرمزی « در سوریه داریم که یک بار از آن تجاوز 
شده است و پاسخ فرانسه کامالً روشن است و اگر یک بار دیگر از این خطوط 

تجاوز شود، پاسخ مناسبی خواهیم داد. 

استان بصره برای چند     مین بار د     ر ماه های اخیر 
صحنه اعتراضات مردم خش�مگینی است که 
به مشکالت معیش�تی در این استان اعتراض 
دارند. با گس�ترش موج جدی�د درگیری   ها در 
بص�ره و آت�ش زدن س�اختمان های دولتی و 
احزاب سیاس�ی، پلی�س مقررات من�ع آمد و 
ش�د برقرار کرده اس�ت. رئیس س�ازمان بدر 
عراق ب�ا حمای�ت از تظاهرات مس�المت  آمیز 
مردم�ی، از وزرای مس�ئول خدمات رس�انی 
خواسته یا به بصره سفر کنند یا استعفا دهند. 
با گذشت سه ماه از ش��روع اعتراضات مردمی در 
اس��تان بصره، همچنان مش��کل بیکاری، کمبود 
برق و آب در این منطقه حل نش��ده اس��ت و در 
روزهای اخیر تظاهرات مردمی افزایش یافته است. 
به گزارش ش��بکه الس��ومریه نیوز، معترضان روز 
پنج  شنبه در میدان التحریر بصره تجمع کردند و 
شهر تا عصر به صورت پراکنده شاهد شعار دادن    ها 
و درگیری های جس��ته و گریخته ب��ود اما هنگام 

شب ناآرامی    ها و درگیری های شدید نیز آغاز شد. 
به گفته  منابع خبری، بی��ش از 10 مقر دولتی و 
حزبی در این استان به آتش کشیده شد. معترضان 
در بصره به اقامتگاه استاندار، مقرهای حزب بدر، 
مقر رادیو نخی��ل، مقر مجلس اعالی اس��المی و 
ساختمان چند شبکه  عراقی حمله کرده و بیشتر 
آنها را به آتش کشیده اند. برخی رسانه های عراقی 
از قصد معترضان برای حمله به سایر مراکز در این 
شهر از جمله برخی کنسولگری های خارجی خبر 
می دهند. همزمان اعالم ش��د که در ش��هر بصره 
مقررات منع آمد و ش��د برقرار شده است. وزارت 
بهداشت عراق روز پنج  ش��نبه اعالم کرده بود که 
طی سه روز گذشته در اعتراضات بصره شش نفر 

کشته و ۷۵ نفر دیگر زخمی شده اند. 
به گزارش پایگاه نهرین نت، معترضان نس��بت به 
کمبود برق، آلوده بودن آب آش��امیدنی، کمبود 
شغل و ارائه خدمات دولتی نامناسب با نیروهای 
امنیتی درگیر شده اند. ساکنان بصره، شهری که 

بیش از ۲میلی��ون نفر را در خ��ود جای می دهد، 
می گویند که مناب��ع تأمین آب این ش��هر آلوده 
به نمک اس��ت و باعث ش��ده این آب در تابستان 
بسیار گرم قابل آشامیدن نباش��د و صد   ها نفر به 
دلیل نوش��یدن این آب بیمار ش��وند. به گزارش 
اس��کای نیوز، همزمان ب��ا اعتراض��ات بصره، روز 
جمعه س��ه خمپاره به منطقه الخضرای بغداد که 
س��اختمان های دولتی و سفارتخانه های خارجی 
در آنجا واقع است، شلیک شد که پلیس می گوید 
تلفات جانی و مالی به دنبال نداش��ت. یک منبع 
که خواس��ت نامش فاش نشود گفت:»پس از این 
حمالت صدای آژیرهای هش��دار در الخضرا بلند 
ش��د. خمپاره    ها از منطقه زیونه در بغداد شلیک 

شدند.«
موج ت��ازه ناآرامی   ها در جنوب عراق با تش��کیل 
پارلمان جدی��د همزمان ش��ده اس��ت. هرچند 
پیش بین��ی   می ش��د، انتخابات اخیر و تش��کیل 
پارلمان جدید تا حدی از بار تنش خیابانی بکاهد 

اما عماًل تأثیری برجای نگذاشته است. اعتراضات 
اخیر درحالی ص��ورت می گیرد که تالش    ها برای 
تش��کیل دولت جدید در پی انتخاباتی که در ماه 
مه برگزار ش��د، در جریان است و فراکسیون های 
عراقی تاکنون نتوانس��ته اند بر سر تشکیل دولت 
به توافق برس��ند. این درحالی است که عربستان 
سعودی و امریکا از این موج اعتراضات بهره برداری 
کرده و تالش می کنند به ناامنی    ها در عراق دامن 
بزنند. امریکا در هفته های اخیر با مداخله در امور 
داخلی عراق، سعی کرده است تا در روند انتخاب 
نخست وزیر جدید کارشکنی کند و فرد مورد نظر 
خود را روی کار بیاورد. بر همین اساس، مقامات 
واشنگتن نمایندگان عراقی را تهدید کرده اند که 
از  نخست وزیری که با سیاست های امریکا مخالف 
باشد، حمایت نخواهند کرد. به باور ناظران، امریکا 
سعی دارد از بی ثباتی اخیر به عنوان کارت بازی 
برای اعمال نفوذ در پارلم��ان و دولت جدید بهره 
بگیرد و مش��ارکت ضعیف جناح های سیاسی در 
انتخابات اخیر عراق آنها را به مداخله بیش��تر در 

صحنه این کشور وسوسه کرده است. 
  العامری: وزرا استعفا کنند 

هادی العامری، رئیس س��ازمان ب��در عراق هم از 
عملکرد دولت در رس��یدگی به مش��کالت مردم 
بصره انتقاد کرد و از وزرای مسئول خدمات رسانی 
خواس��ت یا به بصره بروند و از نزدیک در جریان 
اوضاع ق��رار بگیرند، ی��ا اینکه اس��تعفا دهند. به 
گزارش خبرگ��زاری المعلوم��ه، العامری ضمن 
اعالم حمایت از تظاهرات مسالمت  آمیز گفت:»به 
پلیس توصی��ه می کنیم ک��ه از خش��ونت علیه 
اعتراض��ات مس��المت  آمیز در ارتباط ب��ا پرونده 
خدمات رس��انی اس��تفاده نکنن��د«. گروه های 
مقاومت اسالمی عراق نیز پنج  شنبه شب با صدور 
بیانیه ای آتش زدن مراکز حشدالشعبی در بصره 
را »س��ناریوی امریکایی - س��عودی « خوانده و 
خواستار استعفای هرچه سریع تر حیدر العبادی 
از سمت نخست وزیری شدند. گروه های مقاومت 
اسالمی عراق تأکید کردند که »العبادی و دولت 
وی مس��ئول ناکام��ی در یافت��ن راه حل    ها برای 
رفع محرومی��ت اهالی بصره از آب  آش��امیدنی و 
خدمات ضروری دیگر اس��ت«. به رغم وعده های 
حیدر العبادی برای حل مش��کالت در بصره، اما 
این اس��تان همچنان از مش��کالت معیشتی رنج 
می برد و همین مسئله بر شدت اعتراضات مردمی 

افزوده است. 

در ته�ران، مذاک�ره دو جانب�ه ب�ا امری�کا در 
تمام س�طوح ممنوع ش�ده ولی دونال�د ترامپ 
همچنان به فکر ایجاد ش�رایطی ب�رای مذاکره 
با ای�ران اس�ت . رئیس جمهور امری�کا گفته که 
بایس�تی خیل�ی پیش ت�ر از اینه�ا از تواف�ق 
هسته ای با ایران خارج     می ش�د و یك بار دیگر 
گفته ک�ه تص�ور می کن�د  »آنه�ا )ایرانی ها( در 
آینده نه چن�دان دور ب�ا ما تم�اس می گیرند و 
برای رس�یدن به یك توافق ت�الش می کنند.«

مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا برای مجاب کردن 
هند به توقف کامل خرید نفت ایران یا آن چیزی که 
»سیاست صفر کردن فروش نفت ایران « می خواند 
به دهلی نو س��فر کرده و گفته که انتظار دارد همه 
کشور    ها خرید نفت از ایران را به صفر برسانند، درغیر 
این صورت با تحریم های سختی مواجه خواهند شد. 
پمپئو برای اینکه هندی    ه��ا را به قطع خرید نفت از 
ایران تشویق کند، گفته است: »خوشحال می شویم 
که با اعطای محصوالت امریکایی به )هند(، نخریدن 
نفت از ای��ران را جبران کنیم. می خواهیم کس��ری 
تجاری با هند را کاهش دهیم«. با همه اینها، او گفته 
که ممکن است دست آخر امریکا مجبور شود برای 
برخی کشور    ها از جمله هند استثنا قائل شود تا گام 
به گام خرید نفت از ایران را به صفر برس��انند:» »در 
زمان هایی که نی��از ببینیم، برای خری��داران نفت 
ایران برخی اس��تثنا    ها را قائل می ش��ویم«. او گفته 
است:»کشور    هایی هستند که توقف کامل خرید نفت 
از ایران برای آنها مدتی زمان بر است، به همین دلیل 
ما نیز معافیت     هایی را برای آنها در نظر می گیریم«. 
در حالی که تالش های امریکا برای افزایش فش��ار 
بر ایران تش��دید شده، بیش��تر منابع بعید می دانند 
که سیاست صفر کردن فروش نفت ایران به نتیجه 
برسد. آمارهای گلوبال پالتس که به تازگی منتشر 

شده نشان می دهد، واردات نفت چین از ایران در ماه 
آگوست در آستانه اعمال مجدد تحریم های امریکا 
در ماه نوامبر، به رکورد 8۷4 هزار بشکه در روز رسیده 
اس��ت. یک تحلیلگر هنگ کنگی گفت: »بعید است 
که این رقم تا پایان سال بیش��تر افزایش یابد و رقم 
بی سابقه واردات در ماه آگوست احتماالً به این دلیل 
است که چین می خواهد در آس��تانه اعمال مجدد 
تحریم    ها در ماه نوامبر، تا آنجا که ممکن است نفت 
ایران را بخرد.«  مدیر شرکت سینوپک، بزرگ ترین 
پاالیشگاه جهان گفته که وابستگی سینوپک به نفت 
ایران طبیعی است، زیرا بیش��تر پاالیشگاه     ها برای 
پاالیش نفت ایران س��اخته و تنظیم ش��ده اند. نفت 
ایران محتوای آروماتیک غن��ی دارد و مدت زیادی 
اس��ت ایران این ماده را به ص��ورت قانونی برای این 

شرکت تأمین می کند. 

  باالخره تماس می گیرند
تحت چنین شرایطی، دونالد ترامپ که پیش از این 
درباره مذاکره با ایران برای رسیدن به توافقی جدید به 
جز برجام تالش کرده بود، یک بار دیگر برای رسیدن به 
چنین توافقی ابراز امیدواری کرده است. رئیس جمهور 
امریکا که روز پنج  شنبه در آستانه روش هشانا، سال نو 
عبری در یک مکالمه تلفنی با رهبران و خاخام های 
یهودی گفت وگو می کرد، گفته که با خارج ش��دن 
امریکا از توافق هسته ای، ایران دیگر آن کشور قبلی 
نیست و چاره ای جز مذاکره برای رسیدن به یک توافق 
واقعی با امریکا ندارد.« ترامپ گفته است: »ایران دیگر 
آن کشور قبلی نیست. تصور می کنم که آنها در آینده 
نه چندان دور با ما تماس می گیرند و برای رسیدن به 
یک توافق تالش می کنند. اگر بتوانیم به یک توافق 
واقعی برس��یم، این کار را می کنی��م. اگر آنها تماس 

نگیرند، باز هم مسئله ای نیست. در نهایت، آنها گزینه 
دیگری نخواهند داشت. ببینیم چه پیش می آید.« 
 رئیس جمهور امریکا که بار    ها از برجام به عنوان یک 
توافق بد یاد کرده بود، گفت که این توافق باعث شد 
که ایران »خشن تر« شود. ترامپ در این تماس تلفنی 
خاطرنشان کرد که می بایست زودتر توافق هسته ای را 
لغو می کرد، اما آن زمان، رکس تیلرسون، وزیر خارجه 
وقت امریکا با لغو برج��ام مخالف بود. رئیس جمهور 
امریکا گفت: من اکنون تنها می توانم از جایگاه اسرائیل 
این را بگویم که کاری که انجام دادم کاری بسیار بزرگ 

برای اسرائیل بود. 
  امید به حضور روحانی در نیویورك؟

مشخص نیست در شرایطی که مذاکره با امریکا در 
باال    ترین سطوح در ایران به عنوان خط قرمز تعیین 
ش��ده، رئیس جمهور امریکا چطور امکان مذاکره با 
ایران را منتفی نمی داند، ول��ی برخی منابع حدس 
می زنند که ترامپ که مهرماه به عنوان رئیس دوره ای 
شورای امنیت تعیین خواهد ش��د، امیدواری    هایی 
به   نشست ش��ورای امنیت دارد. نماینده امریکا در 
سازمان ملل متحد روز چهار    شنبه مدعی شد نشست 
شورای امنیت که قرار است اواخر ماه جاری میالدی 
به ریاست ترامپ برگزار شود ارتباطی با تالش برای 
براندازی نظام حاکم ایران ندارد. به گفته نیکی هیلی 
نشست شورای امنیت در مورد ایران در سطح رؤسای 
دولت    ها و به ریاست دونالد ترامپ برگزار خواهد شد 
و در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال شرکت حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران در جلسه شورای امنیت 
تأکید کرد که رئیس دولت ایران »حق شرکت« در 
این جلسه را دارد. نشست شورای امنیت سازمان ملل 
متحد با موضوع ایران احتماالً روز ۲۶سپتامبر )چهارم 
مهر( و همزمان با شرکت رؤسای دولت    ها در مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. 

88498444سرويسبينالملل
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»خیانت«؛ این اولین واکنش توئیتری دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا، به مقاله منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز است که با یک 
کلمه و حروف بزرگ به آن پاسخ داد و در پیام بعدی توئیتری خود هم 
نویس��نده آن مقاله را فردی »بی جربزه « خواند و هم اینکه آن مقاله را 
»بی مایه« توصیف کرد و چاپ آن بدون نام نویس��نده را »مایه ننگ«. 
این نوع واکنش ترامپ به خوبی داللت بر خشم او دارد اما حاال مسئله 
اصلی نه خشم او بلکه در هویت نویسنده مقاله است. اصل کل این ماجرا 
مسئله انتشار مقاله روز چهار    شنبه گذش��ته تحت عنوان »در روزنامه 
نیویورک تایمز« برمی گردد که با وجود درج  نشدن نام نویسنده مقاله 
اما اشاره صریحی در متن مقاله وجود دارد که نشان می دهد نویسنده 
نه خارج از کاخ سفید و دولت ترامپ بلکه باید فردی درون حلقه ترامپ 
باشد. عالوه بر این، مقاله او از تشکیل هسته مقاومت متشکل از برخی 
دیگر مقام های ارشد کاخ سفید خبر می دهد که برای نجات امریکا قصد 

مقابله با ترامپ را دارند. 
واقعیت این است که مقابله با تصمیم های ترامپ یا دست کم کنترل او 
چیز تازه ای نیست و این موضوع حتی قبل از ورود ترامپ به کاخ سفید 
مطرح بود. قبل از اینکه ترامپ وارد کاخ سفید شود، مایکل هایدن کسی 
بود که به عنوان یک ژنرال بازنشسته مدعی عدم اطاعت نیروهای نظامی 
امریکا از او شد در صورتی که بخواهد به وعده های خود عمل کند. بعد 
از این گفته     می شد که تیم سه نفره متشکل از رکس تیلرسون و ژنرال 
اچ آر مک مستر، وزیر خارجه و مش��اور امنیت ملی پیشین امریکا، به 
همراه ژنرال جیمز ماتیس، وزیردفاع امریکا، هم قس��م شده اند تا مانع 
اجرای تصمیم های تند و تیز ترامپ  ش��وند که یکی از نشانه های مهم 
این هم قسمی در حفظ برجام تا بعد از یک سال و نیم بود و ترامپ بعد 
از کنار گذاشتن تیلرسون و مک مستر و آوردن دو شخصیت تندرو به 
جای آنها بود که از برجام خارج ش��د. حاال با انتشار این مقاله، مسئله 
مقاومت در برابر ترامپ در سطحی جدی تر از قبل مطرح شده، چرا که 
نویسنده مقاله به صراحت می گوید که تعلقی به طیف لیبرال    ها ندارد 
بلکه از مقام های ارشد کاخ سفید و در هسته مقاومت خود همراهانی از 
دیگر مقام های ارشد نیز دارد. این صراحت کالم باعث شده شناسایی 
هویت این نویس��نده و دیگر اعضای هسته مقاومت او به صورت جدی 
مطرح شود، به نحوی که جو بی اعتمادی بر کل کاخ سفید سایه انداخته 
تا آنجا که جدای از شخص ترامپ، همه اعضای دولت و کارمندان کاخ 

سفید به نوعی مورد ظن و تردید قرار گرفته اند. 
به واسطه این جو سنگین بی اعتمادی است که از مایک پنس، معاون 
ترامپ، گرفته تا مایک پمپئو، جیمز ماتیس، اس��تیو منوچین، راین 
زینکی، جفر سشنز، کرستن نیلسن، وزرای خارجه، دفاع، خزانه داری، 
دادگستری و امنیت داخلی امریکا، از نویسنده این مقاله و مطالب او به 
صراحت اظهار تبری کرده اند. با وجود این اظهار تبری اما اصل موضوع 
و شکل گیری هسته مقاومت در داخل حلقه ترامپ آن قدر جدی است 
که بحث از به راه افتادن کودتایی علیه ترامپ به صورت جدی بر سر 
زبان    ها افتاده و اینکه او تا چه میزان می توان��د به وفاداری همکاران 
خود اعتماد کند. پرس��ش از وفاداری یا ط��رح بی اعتمادی در حلقه 
اطراف ترامپ در وضعیت فعلی امریکا نش��ان می دهد که این کشور 
چنان دچار شکاف سیاسی شده که این ش��کاف حتی به کاخ سفید 
هم رسیده چرا که تا قبل از این دست کم وفاداری در حلقه نزدیک به 
رئیس جمهور امریکا مطرح نبود. در واقع، اختالف های سیاسی تا قبل 
از این همواره به صورت تقاب��ل رئیس جمهور و همراهانش در مقابل 
مخالفان بود و حتی در حاد    ترین ش��رایط سیاسی مثل واترگیت در 
زمان ریچارد نیکسون، ایران-کنترا در زمان رونالد ریگان و رسوایی 
اخالقی بیل کلینتون هیچ گاه وفاداری در حلقه اطراف رئیس جمهور 
مبدل به مسئله سیاسی نش��ده بود. به این ترتیب، موضوع وفاداری 
اصل مس��لم در میان حامیان و افراد نزدیک ب��ه رئیس جمهور بوده 
و حاال با مقاله نیویورک تایمز بر این اصل خدش��ه وارد ش��ده است. 
جالب اینجا است که انتشار این مقاله بعد از اکران فیلم جدید استیون 
اسپیلبرگ در مورد جنگ ویتنام و افشاگری دو روزنامه نیویورک تایمز 
و واشنگتن پست و انتشار کتاب جدید باب وودوارد، عامل افشاگری 
واترگیت، اهمیت خاصی پیدا کرده و نشان می دهد که موج جدید ضد 
ترامپ در امریکا قوی تر از موج های این دو سال به راه افتاده و شاید به 
همین جهت است که ترامپ نتوانسته حتی به نزدیک     ترین افراد خود 

هم اعتمادی داشته باشد. 

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

ترامپ همچنان در رؤیای »فوتو دیپلماسی« با ایران 
رئیس جمهور امریکا: ایرانی    ها در آینده نه چندان دور با ما تماس می گیرند

عامری: وزرای العبادی استعفا کنند
گسترش ناآرامی ها و برقراری مقررات منع آمد و شد در بصره 

رئیس رژیم صهیونیس�تی گفت که جنگ آتی در نوار غزه 
نسبت به جنگ های قبلی » متفاوت و شدیدتر « خواهد بود. 
در شرایطی که گروه های مقاومت چند هفته پیش موافقت خود 
را با آتش بس در نوار غزه اعالم کردند اما مقامات صهیونیستی 
همچنان به تش��دید تنش    ه��ا در این منطقه دام��ن می زنند. 
به گزارش ش��بکه روس��یا الیوم، ری��ون ریولی��ن، رئیس رژیم 
صهیونیس��تی روز جمعه در بازدید از مرزهای س��رزمین های 
اشغالی با نوار غزه گفت:»تل آویو مصمم است که خود را برای 
یک جنگ بزرگ آماده کند. اگر ما را با یک جنگ غافلگیر کنند، 
آن وقت ضربه بزرگ و ش��دیدی به دش��من وارد می کنیم«. 
مقامات رژیم صهیونیس��تی تاکن��ون چندین ب��ار حماس را 

تهدید به حمله شدید کرده اند. اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاس��ی جنبش حماس هم گفت که نوار غ��زه وارد یک نبرد 
امنیتی نظام��ی تمام عیار با س��ازمان اطالع��ات داخلی رژیم 
اش��غالگر قدس » شاباک « ش��ده اس��ت. به گزارش المیادین، 
اس��ماعیل هنیه تصری��ح کرد:»هرگز رژیم صهیونیس��تی را 
به رس��میت نخواهیم ش��ناخت و با آن توافق نخواهیم کرد«. 
وی خاطرنش��ان س��اخت:»هرگز از یک وجب خاک سرزمین 
فلسطین چشم پوشی نخواهیم کرد، قدس از آن ماست و هرگز 
اجازه اجرای طرح صلح امریکایی موس��وم ب��ه معامله قرن را 

نخواهیم داد«. 
هنیه تأکید کرد ک��ه مقاومت کوتاه     ترین راه برای آزادس��ازی 

قدس، االقصی و فلسطین از چنگال اش��غالگران صهیونیست 
اس��ت. هنیه ضمن تأکید بر پایبندی حماس به مش��ی مبارزه 
و مقاومت با دشمن صهیونیس��تی اعالم کرد که این جنبش با 
هرگونه عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است. 
از س��وی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری��کا اقرار کرد 
رس��یدن به توافق صلح میان فلسطین و اس��رائیل مأموریتی 
دشوار اس��ت، این در حالی اس��ت که ترامپ پیش تر نسبت به 
این مسئله خوش بین بود. به گزارش رویترز، ترامپ در جریان 
ویدئوکنفرانسی با خاخام     ها به مناس��بت عید سال نو یهودیان 
گفت:»در طول زندگی ام ش��نیده بودم این دشوا    رترین توافق 

است و االن به آن اعتقاد پیدا کردم.«

تل آویو غزه را به حمله نظامی تهدید کرد
  خبر
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  نشست سران شورای همکاری خلیج فارس و امریکا به تعویق افتاد
 شبکه الجزیره به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعالم کرد که نشست سران 
شورای همکاری خلیج فارس و امریکا به اواخر دسامبر موکول شده است.  
قرار بود این نشست اواخر سپتامبر برگزار شود. یکی از محورهای این نشست 

اختالفات میان قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. 
-------------------------------------------------------------

  گامی دیگر در تشدید جنگ تجاری میان چین و امریکا
مهلتی که واش��نگتن برای ابراز نظر شهروندان این کش��ور درباره  افزایش 
تعرفه های گمرکی بر کاالهای چینی تعیین کرده بود به پایان رس��ید. به 
این ترتیب احتمال اینکه به زودی جنگ تجاری میان دو کشور تشدید شود 
باالتر رفته است.  دولت ایاالت متحده به شهروندان این کشور امکان ابراز نظر 
درباره باالبردن تعرفه های گمرکی بر شماری از کاالهای چینی به ارزش ۲00 
میلیارد دالر را فراهم کرده بود. مهلت این اقدام بامداد دو    شنبه 1۶ شهریور  به 
سر رسید.  به گزارش خبرگزاری آلمان، اکنون واشنگتن می تواند طرح خود 
برای افزایش تعرفه های گمرکی را اجرایی کند. در این صورت، نیمی از واردات 
ایاالت متحده از چین شامل تعرفه های تنبیهی خواهد شد. چین تهدید کرده 
است که در صورت چنین اقدامی از جانب واشنگتن، پکن نیز بر ۶0میلیارد 
دالر واردات امریکایی تعرفه های ۵ تا ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد. دولت 
چین همچنین اعالم کرده است که از دولت ترامپ به سازمان تجارت جهانی 
شکایت می کند، زیرا معتقد است که افزایش تعرفه های گمرکی از جانب 

امریکا نه تنها به چین بلکه به کل تجارت جهانی لطمه می زنند. 
-------------------------------------------------------------
  امریکا به زودی استراتژی جدید ضد تروریسم اعالم می کند

 وزیر امنیت داخلی امریکا در مرکز امنیت داخلی سایبری در دانشگاه واشنگتن 
گفت، کاخ سفید روی استراتژی های مقابله با تروریسم و جرایم سازمان یافته 
کار می کند.  به گزارش ایسنا، کریستن نیلسن، وزیر امنیت داخلی امریکا تأکید 
کرد: یک استراتژی ضد تروریسم جدید و قوی که دشمنان ما را گوش به زنگ 
کند و مسیری به سمت پیروزی علیه آنها باشد، به زودی از سوی کاخ سفید 
اعالم می شود. وزیر امنیت داخلی امریکا افزود، سازمان او یک برنامه جدید 
برای مبارزه با سازمان های تبهکار چند ملیتی هم در دستور کار دارد. او تأکید 
کرد، تروریست     ها و گروه های تبهکار سازمان یافته دیگر در مناطق جغرافیایی 
محدود فعالیت ندارند بلکه در سراسر جهان گسترده شده اند و بنابراین این 

استراتژی برای مقابله با آنها به همان صورت تنظیم خواهد شد. 
-------------------------------------------------------------

  ترامپ: دیدارم با پوتین عالی بود
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا دیدار با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه را یکی از بهترین دیدار    ها در تمام طول زندگی اش نامید.  به گزارش 
اسپوتنیک، ترامپ دردیدار با حامیانش در ایالت مونتانا این مطلب را اعالم 
کرد و افزود: »منتقدان من می خواستند ما در صحنه نبرد بوکس ترتیب 
دهیم اما دیدار ما عالی بود. ما درباره اوکراین، س��وریه و دفاع از اسرائیل 
صحبت کردیم. ما درباره چیزهای بزرگی صحبت کردیم.« پیش تر ترامپ 
در ماه ژوئیه با شکایت و ناراحتی گفته بود خبرنگاران گفت وگوی وی با 

رئیس جمهور روسیه را نادرست ارزیابی کرده اند. 

 نصراهلل: 
دشمن نتوانست به صفوف شیعیان نفوذ کند

 سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به تالش دشمنان 
برای ایجاد اختالف میان شیعیان و از بین بردن نقش مرجعیت خاطرنشان 
کرد تالش دش�من ب�رای نفوذ در صفوف ش�یعیان شکس�ت خورد. 
به گزارش ایس��نا، دبیرکل حزب اهلل لبن��ان هدف از ای��ن اعتراضات را به 
خصوص آنچه که در استان بقاع و جنوب لبنان به وجود آمده آسیب رساندن 
به مقاومت عنوان کرد و گفت: در روز قیامت از کسی که به من ظلم کرده 
می گذرم اما از کسی که قصد اختالف افکنی دارد، نمی گذرم و از همه از شما 
هم می خواهم که با وی مسامحه نکنید چرا که هدف چنین شخصی اذیت و 
آزار مقاومت است. سیدحسن نصراهلل همچنین از پروژه ای که برای منطقه 
و مشخصاً برای شیعه تدارک دیده می شود سخن گفت و آن را خطرناک و 
بسیار نگران کننده خواند. وی گفت، سرکوبگری مقاومت و نسل کشی ممنوع 
است و شیعه در منطقه متحد باقی می ماند، دستاورد   هایی که تاکنون محقق 
شده را کسی نمی تواند بار دیگر تکرار کند. دبیرکل حزب اهلل لبنان در ارزیابی 
اوضاع کنونی این حزب هم گفت: ما به لطف خداوند در جنبه های سیاسی، 
نظامی و اتحاد بسیار قوی هستیم، اوضاع ما را پیش و پس از سال 1۹۷۹ 
مقایسه کنید، انقالب امام خمینی، بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران 
در شرایط و در همه جنبه های ما تفاوت    هایی را ایجاد کرد. سیدحسن نصراهلل 
همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمن به دنبال نابودی 
مرجعیت دینی است، مرجعیتی که نهضت را از میرزای شیرازی )مرجعیت 
عام شیعیان در س��ال 1۲43( تا امام خمینی و از آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
انقالب اسالمی ایران تا آیت اهلل سید علی سیستانی، مرجع عالی قدر شیعیان 
عراق رهبری کرده است و نیز نباید رهبری سیدموسی صدر را که هدفش 
اتحاد سیاسی و دینی ش��یعه بود، فراموش کرد. وی همچنین اعتراضات 
اخیر را در استان بقاع و جنوب لبنان را اقدامی در راستای فرافکنی در میان 
شیعیان عنوان کرد و گفت: دیگر شرط بندی روی جایگزینی جنبش امل 
و حزب اهلل نیست بلکه بر سر بر انگیختن ناآرامی حزبی و منطقه ای و برهم 

زدن اوضاع است که باید از آن بر حذر بود.
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