
وزیر خارجه پیشین    گزارش  یک
امریکا با بیان اینکه 
دولت دونالد ترامپ سیاست »تغییر رژیم« در 
ایران را دنبال می کند، تأکید که حرکت دولت 
فعلی امریکا در خروج از توافق هسته ای ایران 
و قدرت های جهانی درستی این حرف را ثابت 

کرد که امریکا قابل اعتماد نیست. 
جان کری، وزیر خارجه اس��بق امریکا که امضای 
او پای برجام اس��ت، در جدید    ترین مصاحبه خود 
با ش��بکه پی بی اس این توافق را »قدرتمندترین، 
پاسخگو    ترین و ش��فاف     ترین توافقنامه هسته ای 
جهان « توصیف کرده و با اشاره به اینکه منتقدان 
برجام در ایران امریکا را غیرقابل اعتماد می خواندند، 
گفت: »دونال��د ترامپ ثابت کرد که آنها درس��ت 
می گفتند.« کری در پاسخ به سؤالی درباره خروج 
امریکا از برجام، اهداف دونالد ترامپ از این تصمیم 
و اینکه آیا اتحادیه اروپا می تواند این توافق را حفظ 
کند گفت:» من فکر می کنم ک��ه دولت ترامپ به 
طور اساسی به اس��تراتژی تغییر نظام ایران دست 
یافته اس��ت، اما من همچنین فکر می کنم که آنها 
به تصمیم خطرناکی رس��یده اند که ب��رای منافع 
ملی ما فوق العاده خطرناک و غیرس��ازنده است.« 
وی در ادامه افزود: »بگذارید من از ش��ما بپرسم؛ 
چه کشور    هایی االن با ما هس��تند؟ چند کشور در 
خاورمیانه از ایران متنفر هستند و تمرکزشان روی 
ایران است. اما کشور    هایی که در مذاکرات بودند؛ 
چین، فرانسه، انگلیس، روسیه و آلمان همه از توافق 
هسته ای حمایت و تالش می کنند توافق را حفظ 
کنند. پرزیدنت ترامپ با خروج از توافق متحدان ما 
را ر    ها کرد، در واقع آنها را خش��مگین کرد.« کری 

در ادامه تأکید کرد ترامپ کاری کرد که نشستن 
مقام های ایرانی پشت میز مذاکره با امریکا بسیار 
بسیار سخت ش��ود زیرا مخالفان مذاکره با امریکا 
اکنون دس��ت برتر را در اوضاع سیاس��ی ایران در 
اختیار دارند.   کری روز یک    شنبه هم در مصاحبه 
با س��ی ان ان بار دیگر از سیاست دولت کنونی این 
کش��ور در قبال ایران انتقاد کرد و نسبت به تبعات 
ادامه مسیر کنونی توسط کاخ سفید هشدار داد.  وی 
که در برنامه »جی.پی.اس « شبکه »سی. ان.ان « به 
میزبانی »فرید زکریا« صحب��ت می کرد، رویکرد 
رئیس جمهور امریکا در قب��ال ایران را »خطرناک 
و ناصواب « توصیف کرد.  کری که در دولت سابق 
امریکا مسئول اصلی مذاکره با ایران و حصول توافق 
هسته ای بود، با انتقاد از خروج امریکا از برجام گفت: 
»فکر می کنم این اقدام بسیار خطرناک و ناصوابی 

است که مبتنی بر هیچ راهبرد جامعی نیست.«
    برنامه هسته ای قدرتمندتر در نبود برجام

علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
روز سه ش��نبه اعالم کرد در صورت فروپاشیدن 
برجام، ایران نیز برنامه هس��ته ای خود را مجدداً 
تس��ریع و تقویت خواهد کرد.  به گزارش فارس، 
صالحی در مصاحب��ه با آسوش��یتدپرس ضمن 
ابراز امیدواری برای دوام آوردن توافق هس��ته ای 
ایران و قدرت های جهان��ی تأکید کرد که در غیر 
این صورت، برنامه هس��ته ای ایران به جایگاهی 
قدرتمندتر از گذشته رسانده خواهند شد.  رئیس 
س��ازمان انرژی اتمی در این باره تأکید کرد: »اگر 
مجبور ش��ویم که به عقب بازگردی��م و از توافق 
هس��ته ای خارج ش��ویم، قطعاً به جایی که پیش 
از حصول آن بودیم، برنمی گردی��م. ما در موضع 

بسیار بس��یار باالتری قرار خواهیم گرفت.« وی 
با اش��اره به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا برای خروج از توافق هس��ته ای، گفت این 
اقدام ترامپ، او را در طرف بازنده میدان قرار داده 
است. صالحی توضیح داد: »گمان می کنم ترامپ 
در طرف بازنده قرار دارد زیرا او منطق قدرت طلبی 
را دنبال می کند. او فکر می کن��د می تواند با این 
روش برای مدتی ادامه دهد ام��ا قطعاً او از خروج 
از برجام س��ودی عایدش نخواهد ش��د.« رئیس 
سازمان انرژی اتمی هش��دار داد عواقب سخت و 
جدی در انتظار کس��انی خواهد بود که بخواهند 
با اقدامات تروریس��تی و خرابکارانه، دانشمندان 
هس��ته ای ایران را هدف قرار دهن��د.  صالحی در 
ادامه اف��زود: »این توافق می توانس��ت راه را برای 
اعتمادسازی و اطمینانی که ]نسبت به امریکا[ از 
دست داده ایم، هموار کند.« وی همچنین جزئیاتی 
درباره اقدامات ایران برای س��اخت تأسیس��ات 
جدیدی در سایت غنی س��ازی نطنز که می تواند 
سانتریفیوژهای پیش��رفته تری تولید کند، ارائه 
کرد.  ترامپ اردیبهشت ماه امسال با متهم کردن 
ایران به تالش برای دستیابی به سالح اتمی، مخفی 
کردن »ابعاد نظامی برنامه هسته ای « و دخالت در 
امور کشورهای منطقه، خروج امریکا را از برجام 
اعالم ک��رد. وی همچنین گفت ک��ه تحریم های 
پیشین هسته ای و تحریم های سخت تر در بازه 90 
تا 180 روزه علیه ایران باز خواهند گشت.  ایران 
و پنج کش��ور عضو دائم ش��ورای امنیت سازمان 
ملل )امریکا، فرانس��ه، انگلیس، روس��یه و چین( 
به عالوه آلمان در تیرماه س��ال 1394 به توافقی 
دست یافتند که قرار بود در ازای ایجاد محدودیت 

در بخش     هایی از فعالیت های هسته ای ایران، همه 
تحریم های بین المللی و یکجانبه مرتبط با برنامه 

هسته ای ایران را رفع کنند. 
    روایت کری از بدعهدی فرانسه

 انتش��ار بخش    هایی از کتاب خاط��رات  »کری«، 
همچنان خبرساز است. بخش��ی از این خاطرات 
بازخوانی جالب��ی را از بدعهدی پاریس در فرآیند 
انعقاد برجام و مخالف��ت چندباره با بخش    هایی از 
توافق که قباًل آنها آن را قبول ک��رده بودند، فاش 
کرده اس��ت. فرانس��ه اکنون در بین کش��ورهای 
مدعی وعده حفظ برجام اس��ت ک��ه مانند دیگر 
اروپایی     ها هنوز با ارائه تعهدات عملی به ایران در 
این زمینه در مرز بدعهدی ایس��تاده است.   کری 
در فصل هجدهم کتاب ماجرای یک تماس تلفنی 
را از فابیوس در روز اجرای برجام شرح داده است.   
وزیر امور خارجه اسبق امریکا می نویسد: »وقتی که 
به وین برگشتیم، در حالی که آماده نهایی کردن 
اسناد برجام     می ش��دیم، فدریکا موگرینی پیامی 
دریافت کرد مبنی بر اینکه ب��رای لوران فابیوس 
سؤال های جدیدی ایجاد شده که می خواهد قبل از 
آنکه موگرینی سند را به نیابت از اتحادیه اروپا امضا 
کند، پاسخ داده ش��وند.« این موضوع حتی برای 
جان کری که شاهد تغییر موضع  فرانسه در دقایق 
پایانی بوده هم عجیب بوده اس��ت. او می نویسد: 
»این مسئله تعجب آور بود، چون او ]فابیوس[ قباًل 
با تمام چیز    هایی که حاال با آن مخالف بود، موافقت 
کرده بود ولی او به طور مشابهی در ژنو، لوزان و وین 
هم درست در دقایق پایانی، دغدغه های جدیدی 
مطرح کرده بود.« »برنامه جامع اقدام مشترک « یا 
برجام، تیرماه سال 1394 میان ایران و پنج کشور 
عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل )امریکا، 
فرانسه، انگلیس، روس��یه و چین( به عالوه آلمان 
]موسوم به گروه 1+۵[ حاصل ش��د. این توافق از 
۲۶ دی ماه سال 1394 اجرایی شد. رویدادی که 
کری به آن اشاره کرده، مربوط به همین روز است.  
جان کری نوش��ته فدریکا موگرینی بیش از یک 
س��اعت با فابیوس تلفنی صحبت کرد و سرانجام 
ساعت ۲1:30 شب تصورش این بود که توانسته 
تا حدی او را متقاعد کند، اما هنوز موفق به جلب 
نظرش به صورت کامل نشده است.  وی می نویسد: 
»زمان می گذشت و می دانستم که اوضاع به زودی 
آشفته خواهد شد. بنابراین برای اینکه روال کار را 
سرعت ببخش��م، جواد و فدریکا را داخل سوئیت 
خودم آوردم. ب��ا همدیگر به ل��وران زنگ زدیم.« 
کری نوشته سرانجام با فابیوس به توافق رسیده اند 
به جای تغییر متن توافق، لحن بیانیه مش��ترک 
اتحادیه اروپا و ایران تغییر داده شود. او نوشته است: 
»ما پیش��نهاد کردیم که به جای تغییر توافق که 
ممکن نبود، می توانیم لحن بیانیه مشترک ایران 
و اتحادیه اروپا را ک��ه قرار بود در کنفرانس خبری 
منتشر شود عوض کنیم.« در ادامه خاطرات او آمده 
است: »برایش توضیح دادیم که اصالحات ما چطور 
نگرانی های او را برطرف می کند و بعد صبر کردیم 
تا ببینیم چقدر با این پیشنهاد ما موافق است. آخر 
سر جواد گفت  لوران به توافق رسیدیم؟ فابیوس بعد 

از مکثی کوتاه گفت: بله.«

مقامات روس�ی که طی چند روز گذشته بار    ها 
نس�بت به جعل یک حمل�ه ش�یمیایی دیگر 
در س�وریه هش�دار داده ان�د، حاال از ش�روع 
فیلمبرداری صحنه های حمله شیمیایی از سوی 
سازمان های جاسوسی غرب خبر داده اند که به 
منظور تبلیغات علیه بشار اسد و مظلوم نمایی 
از تروریس�ت     ها ص�ورت می گی�رد ت�ا زمینه 
دخالت نظامی دولت های غربی را فراهم کنند. 
وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعالم کرد، نمایندگان 
رس��انه های غربی که مأموریت تصویرب��رداری از 
صحنه های ساختگی حمله ش��یمیایی در ادلب 
س��وریه را بر عهده دارند، به منطقه اعزام ش��ده و 
عملیات خود را آغاز کرده اند. بنا بر گزارش شبکه 
»راشاتودی«، وزارت دفاع روسیه با اعالم این خبر 
گفته است، تصاویر تهیه شده قرار است به عنوان 
اسنادی ساختگی در تأیید ادعای استفاده دمشق 
از تسلیحات شیمیایی علیه مردم سوریه، در اختیار 
خروج��ی  خبرگزاری های جهانی ق��رار گیرد. در 
بیانیه ای که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه 
وابسته به وزارت دفاع روس��یه منتشر کرده، آمده 
است: »چندین شبکه تلویزیونی خاورمیانه و یک 
کانال خبری امریکایی به ش��هر جسرالش��غور در 
ادلب اعزام ش��ده اند تا تصاویر مورد نیاز برای اقدام 
تحریک آمیز در خصوص اس��تفاده از تس��لیحات 
شیمیایی علیه دمشق را ضبط کنند«. وزارت دفاع 
روسیه همچنین تأکید کرد که این تصاویر تا پایان 
روز سه     شنبه در اختیار رسانه های خبری جهانی قرار 
خواهد گرفت.  بحث استفاده از سالح های شیمیایی 
همزمان با تالش دولت س��وریه و متحدانش برای 
آزادسازی استان ادلب از سوی دولت های غربی به 
رهبری امریکا مطرح شده است. مقامات واشنگتن 
مدعی شده اند دولت س��وریه می خواهد از سالح 
شیمیایی اس��تفاده کند. ناظران معتقدند دخالت 
نظامی به بهانه شیمیایی به یک الگوی تکراری غرب 
در سوریه تبدیل شده است چرا که هر وقت دولت 

سوریه در آستانه دستاورد مهمی است این بحث     ها از 
سوی مقامات غربی مطرح می شود تا مانع از شکست 
تروریست     ها شوند.  ادلب جزو آخرین مناطق تحت 
کنترل تروریست     ها محس��وب می شود و رهبری 
عمده گروه های مس��لح در این اس��تان در دست 
جبهه النصره شاخه سوری القاعده قرار دارد. فعاالن 
با انتقاد از این رویکرد غرب سیاست های آنها را در 
ادلب نشانه حمایت آشکار غرب از القاعده توصیف 
کردند. همچنین یک سناتور ایالتی امریکایی هفته 
گذشته در جریان س��فر به لبنان و سوریه هشدار 
داده بود انگلیس درصدد انجام حمله ش��یمیایی 
جعلی در سوریه و متهم کردن حکومت اسد است. 
»ریچارد بلَک « س��ناتور ایالت ویرجینیا گفته بود 
انگلیس با آم��وزش بازیگرانی که نق��ش قربانیان 
حمالت شیمیایی را بازی می کنند، قصد دارد حمله 
شیمیایی جعلی در س��وریه به نمایش بگذارد و به 
دنبال آن حکومت اسد را به انجام حمله شیمیایی 

علیه غیرنظامیان متهم کند. 

  صف آرایی ترکیه
فعاالن نوار ویدئویی را در شبکه های اجتماعی منتشر 
کرده اند که ورود کاروان نظامی ترکیه  را با ابزارآالت 
جنگی و خودروهای زرهی از روس��تایی مرزی به 
خاک س��وریه در منطقه حارم در شمال سوریه به 
تصویر می کش��د. به گزارش ایسنا،  شاهدان عینی 
گفتند، کاروان نظامی ترکیه در نزدیکی روستایی 
واقع در حومه شمالی ادلب مس��تقر شده  و انتظار 
می رود به س��مت ایست  و بازرس��ی های ترکیه در 
حومه جنوبی و غربی ادلب برود. در این راستا روزنامه 
ینی شفق وابسته به دولت ترکیه نوشته است، ارتش 
ترکیه به نیروهای مخالف سوری هم پیمان خود و در 
رأس آن شورشیان » »ارتش آزاد سوریه « دستور داده 
در حالت آماده باش نظامی باشند و واحدهای بزرگ 
نظامی خود را از استان حلب به استان ادلب منتقل 
کنند. به نوشته این روزنامه، ارتش ترکیه دستوراتی 
در زمینه حضور نظامی گسترده و آماده باش ارتش 
آزاد س��وریه داده که در طول خ��ط مرزی عفرین، 

اعزاز، جرابلس، الباب و چوبانبی )الراعی( مس��تقر 
هس��تند. این روزنامه در ادامه گزارش خود آورده 
است: فرماندهی نیروهای ترکیه ای از نیروهای ارتش 
آزاد سوریه خواسته گزارش     هایی درباره تعداد نیروها، 
مقادیر سالح و انبار تسلیحاتی خود ارائه دهند و برای 
یک اقدام نظامی آماده باش��ند. این روزنامه آورده 
است: ارتش ترکیه تعداد تانک     ها و خودروهای زرهی 
خود را در مرزهای سوریه طی دو هفته گذشته دو 
برابر کرده و مناطق استراتژیک خود را با سالح های 
توپخانه ای و آتشبار    ها تقویت کرده است.  در همین 
حال، رجب طیب اردوغان،  رئیس جمهور ترکیه در 
مطلبی برای روزنامه وال استریت ژورنال همچنین از 
جامعه بین المللی خواست تا درباره ادلب، آخرین 
پایگاه شورشیان در س��وریه، اقدامی انجام دهند و 
هش��دار داد در غیر این صورت کل جهان بهای آن 
را پرداخت خواهد کرد.  رئیس جمهور ترکیه افزود: 
»ترکیه هر آنچه در توان داشته برای توقف کشتار 
انجام داده و برای اینکه موفق شویم بقیه جهان هم 
باید منافع شخصی شان را کنار بگذارند و برای راه حل 
سیاسی اقدام کنند.« وی تالش جهانی را برای مبارزه 
با تروریس��م به منظور نابودی عناصر تروریستی و 

تندرو    ها در ادلب خواستار شد. 
   فشار کم سابقه

با شروع ش��مارش معکوس برای آزادسازی ادلب 
فشارهای دولت های غربی برای توقف این عملیات 
نیز افزایش می یابد. آلیستر برت، معاون وزیر خارجه 
انگلیس اظهار کرد این کشور به شدت نگران تشدید 
اقدام نظامی روسیه و حکومت سوریه علیه مخالفان 
در ادلب است و چنین اتفاقی جان تقریباً 3میلیون 
غیرنظامی را در ادل��ب و نواحی اطراف آن به خطر 
می اندازد. وی افزود:» رد پیشنهاد آتش بس ترکیه از 
سوی روسیه و سوریه به شدت مأیوس کننده است 
و روس��یه و ایران درخواست های مشابهی از سوی 
انگلیس و کشورهای دیگر در شورای امنیت سازمان 

ملل در همان روز را هم رد کردند«. 

88498444سرويسبينالملل
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روسیه از روز سه    شنبه 11 سپتامبر مانور نظامی در شرق سیبری به راه 
انداخته که از زمان جنگ سرد و در چهار دهه گذشته بی سابقه است. 
این مانور با عنوان ووستوک ۲018 انجام می شود و روسیه در این مانور 
حدود 300 هزار پرسنل نظامی، 3۶ هزار فروند تانک و زره پوش، بیش 
از هزار جنگنده، 80ناو و کشتی نظامی به اضافه تعداد زیادی هلیکوپتر 
و پهپاد به کار می گیرد. این رقم جدای از شرکت نیروهای نظامی چین 
و مغولستان در این مانور است که چین با قریب به 3 هزار و ۲00 سرباز 
و تعداد زیادی نفربر زرهی و جنگنده در مانور شرکت کرده و مغولستان 
هم تعدادی از واحدهای نظامی خود را به کار گرفته است. بزرگی مانور 
و حجم باالی توانایی نظامی، منطقه عملیاتی مانور و مشارکت چین سه 
ش��اخص اصلی و قابل توجه این مانور است که باعث شده وزارت دفاع 
امریکا )پنتاگون( اعالم کند این مانور را با دقت تمام زیر نظر می گیرد. 
آخرین باری که روسیه از توان نظامی باالی خود در یک مانور نظامی 
استفاده کرد به 1981 در زمان ش��وروی سابق و تحت رهبری لئونید 
برژنف بازمی گردد. آن مانور در اوج جنگ س��رد انجام ش��د که حجم 
باالیی از توانایی نظامی در فضای رقابت دو بلوک غرب و ش��رق قابل 
توجیه بود اما حاال روسیه گامی جلوتر برداشته و حتی نسبت به مانور 
1981، حجم باالتری از توان نظامی خود را در ووستوک ۲018 استفاده 
کرده تا سیگنال مشخصی به رقبای بین المللی خود به خصوص امریکا 
ارسال کرده باشد. بی شک نخستین سیگنال مربوط می شود به قدرت 
نظامی روسیه که این کشور با ووس��توک ۲018 این پیام را به رقبای 
خود ارسال می کند که کار ارتش خود را به سطح باالی توان و عملیات 
دوره جنگ سرد رسانده و جایگاه سابق با همان نقش را به دست آورده 
است. این نکته ای است که مورد توجه سارا پگونگ، کارشناس انجمن 
آلمانی سیاست خارجی )DGAP(است که می گوید نگاه به چگونگی 
استفاده روسیه از توان نظامی اش در این مانور کرده و می گوید با نگاه به 
سناریوی موجود در این مانور و اینکه روسیه از کدام بخش نظامی خود 
استفاده می کند، می توان دریافت که »روسیه برای یک جنگ در سطح 

جهانی و همچنین با نیروی اتمی خود تمرین می کند.«
وجه دیگر پیام روسیه مربوط به مش��ارکت چین در این مانور می شود 
که در نوع خود بی سابقه است. در واقع، همکاری های نظامی دو کشور 
و مانور های مش��ترک بیش��تر در زمینه های مح��دودی مثل جنگ با 
گروه های تروریستی یا مواد مخدر بود و از 30مانور مشترک دو کشور 
در طی یک دهه و نیم اخیر، چین این فرصت را نداشته تا در یک مانور 
استراتژیک روسیه با این کش��ور همکاری نزدیک داشته باشد. معموالً 
توجه روسیه در این نوع مانورها به صورت عمده به سمت نیروهای خود 
بوده و اگر هم می خواسته کشور دیگری هم در آن مشارکت داشته باشد 
از کشوری نزدیک مثل بالروس استفاده می کرد. حاال روسیه حاضر شده 
تا در یک مانور استراتژیک و حتی در بزرگ ترین مانور خود بعد از جنگ 
سرد چین را هم وارد کار کند و هرچند که مشارکت چین در این مانور با 
توجه به حجم نیرو و امکانات بسیار محدود است اما صرف مشارکت چین 
نشان از ش��کل گیری همکاری جدید نظامی بین دو کشور در سطحی 
استراتژیک است. این اتفاق نمی تواند خوشایند امریکا باشد و گوستاف 
گریسل، عضو شورای اروپایی در امور خارجی )ECFR(، معتقد است 
که این نوع همکاری نزدیک نظامی بین روس��یه و چین کابوسی برای 
امریکا است به خصوص اینکه همکاری دو کشور در زمینه های اقتصادی 
و امنیتی از پیش شروع شده بود. شکل گیری این سطح باال از همکاری 
نظامی دو کشور آن هم در عرصه های استراتژیکی مثل توانایی اتمی در 
مقابل تالش قریب به یک دهه امریکا قابل تفسیر است که سعی می کند 
با تقویت توان نظامی خود در حوزه پاس��یفیک و تشکیل ائتالف های 
پیدا و پنهان در سرتاس��ر این حوزه زنجیری به دور چین بکش��د و در 
عمل این کشور را درگیر چالش های متعدد امنیتی-نظامی بکند. حاال 
ووس��توک ۲018 در منطقه ای گسترده و مش��رف بر حوزه پاسیفیک 
اتحاد و همکاری نظامی مشترک دو کشور روسیه و چین را رقم می زند 
تا صف آرایی دو کشور در مقابل آن تالش امریکا شکل بگیرد. به همین 
جهت بود که اریک پاون، سخنگوی پنتاگون، در روز     شنبه ۲۵آگوست از 
روسیه خواسته بود به انتشار اطالعات مانور و عملیات خود در ووستوک 
۲018 اقدام کند تا به قول او »قصد خود را به روش��نی منتقل کرده و 
سوءبرداشت های احتمالی را به حداقل برساند.« امریکا و متحدانش هر 
برداشت و تفسیری که داشته باش��ند این نکته روشن است که روسیه 
می  خواهد به آنها بگوید ارتش خود را از خاکستر دوران جنگ بلند کرده 

و این بار متحدی مثل چین را هم با خود دارد. 

دكترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

جاسوسان غربی ساخت فیلم  بمباران شیمیایی را کلید زدند
روسیه خبر داد

 کری: ترامپ با خروج از برجام 
غیرقابل اعتماد بودن ما را اثبات کرد
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  بازداشت 4 آشوبگر متعرض به سفارت ایران در فنالند 
چهار آشوبگر در ارتباط با تعرض به سفارت ایران در فنالند بازداشت شدند. 
تارنمای خبری دیلی فنالند به نقل از رسانه های محلی و پلیس خبر داد که 
»گروهی آشوبگر عصر دو   شنبه در برابر سفارت ایران در هلسینکی تجمع 
کرده و پرچم ایران را پایین کشیده و آتش زدند«. این افراد اقدام به پرتاب 
سنگ به سمت پلیس کردند که مأموران چهار تن از آنان را دستگیر کردند. 
از هویت متعرضین خبری منتشر نشده و در این درگیری کسی آسیب 
ندید. این تارنمای انگلیسی به نقل از پلیس فنالند خبر داد که پلیس از 
پیش مطلع شده بود که قرار است بعدازظهر این اعتراضات انجام شود ولی 

در جریان آشوبگری   ها متعرضین به خشونت متوسل شدند. 
-------------------------------------------------------------

   امضای سند همکاری های جامع بین ایران و افغانستان
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران امضای سند همکاری های جامع بین ایران 
و افغانستان را در راستای گسترش مناسبات دوجانبه مهم برشمرد و بر حفظ 
ثبات و امنیت افغانستان تأکید کرد. به گزارش فارس، سیدعباس عراقچی 
که به منظور شرکت در نشست سه جانبه ایران، افغانستان و هند و بحث و 
گفت وگو پیرامون سند جامع همکاری    ها بین دو کشور به کابل سفر کرده 
دیروز با »عبداهلل عبداهلل « رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان 
دیدار و گفت وگو کرد. عراقچی  در این دیدار عنوان کرد: کار س��ه کمیته از 
کمیته های پنج گانه برای دست  یافتن به سند جامع همکاری های مشترک 
بین دو کشور نهایی است و کار روی دو کمیته دیگر 90 درصد پیشرفت داشته 
است. وی امضای سند همکاری های جامع در روابط دو کشور را در راستای 
توسعه مناسبات مهم ارزیابی کرد. عبداهلل، نشست سه جانبه افغانستان، ایران 
و هند را مهم خواند و گفت: امیدواریم این نشست ، فرصت های جدیدی را 

برای مردم و سرمایه گذاران و تجار سه کشور فراهم کند. 
-------------------------------------------------------------

  عقب نشینی اسپانیا از عدم فروش سالح به عربستان
دولت اس��پانیا که اخیراً جلوی فروش 400 بمب را به عربستان سعودی 
گرفت، به نظر می رسد ظاهراً از این تصمیمش عقب نشینی کرده تا یک 
سری قراردادهای پرسود دیگرش را با این غول بزرگ نفتی حفظ کند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، مادرید بنا به گفته ناظران، با این کارش امیدوار 
است با عربستان مناقشه ای نظیر مناقشه چند وقت پیش این کشور با کانادا 
که از بابت انتقادهای اتاوا از سیاست های حقوق بشری ریاض صورت گرفت، 
پیدا نکند. این در حالی است که وزارت دفاع اسپانیا تصمیم گرفت که یک 
قرارداد مربوط به سال ۲01۵ را برای فروش بمب های هدایت شونده لیزری 

به عربستان سعودی لغو کند. 
-------------------------------------------------------------
  پکن: کمیته حقوق  بشر به حاکمیت ملی چین احترام بگذارد

گنگ شوآنگ، سخنگوی وزارت خارجه چین از رئیس جدید کمیساریای 
حقوق بشر سازمان ملل خواست به حق حاکمیت این کشور احترام بگذارد. 
میچل باچله پیش تر خواس��تار ورود ناظران بین المللی به منطقه ناآرام 

سین کیانگ شده و نسبت به شرایط آنجا ابراز نگرانی کرده بود. 

آغاز بزرگ ترین مانور نظامی تاریخ روسیه 
روس�یه بزرگ تری�ن مانور نظام�ی خ�ود را در تاریخ این کش�ور 
ب�ا مش�ارکت ۳۰۰ ه�زار نی�روی روس�ی ب�ه اضاف�ه ش�ماری از 
س�ربازان چینی آغ�از ک�رد. نات�و ای�ن رزمای�ش را ب�ه عنوان 
تمرین�ی ب�رای ی�ک درگی�ری ب�زرگ محک�وم ک�رده اس�ت. 
همزمان با تحرکات جدید امریکا و غرب برای حمله احتمالی به سوریه، 
روس��یه بزرگ ترین مانور تاریخ خ��ود را برگزار می کن��د. مرحله فعال 
تمرینات نظامی گسترده و بی نظیر »شرق-۲018 « در مناطق مرکزی و 
شرقی روسیه و با شرکت 300 هزار نیروی نظامی این کشور و با مشارکت 
نظامیان دو کشور مغولستان و چین از روز سه     شنبه آغاز شد. به گزارش 
خبرگزاری »تاس « تمرینات بزرگ نظامی نیروهای مسلح روسیه همه 
ساله انجام می شود، ولی در سال جاری شکل و نحوه انجام این مانور    ها 
متفاوت و گس��ترده تر از قبل اس��ت. چنین مانوره��ای نظامی در این 
مقیاس وسیع، از سال 1981 زمانی که تمرینات نظامی گسترده ای در 
خاک جمهوری های بالروس، اوکراین و مناطق دریای بالتیک در زمان 
اتحاد جماهیر شوروی با حدود 100 هزار نیروی نظامی برگزار شده بود، 
تاکنون انجام نگرفته است. در مانورهای »ش��رق-۲018«، 300 هزار 
نیروی نظامی از ناحیه نظامی مرکزی و شرقی روسیه، ناوگان اقیانوس 
آرام و ناوگان ش��مالی، واحدهای نظامی نیروهای هوابرد، هواپیماهای 
دورب��رد و هواپیماهای نظامی-ترابری ش��رکت خواهند داش��ت. این 
تمرینات نظامی تحت فرماندهی مستقیم » سرگئی شویگو « وزیر دفاع 
روسیه انجام می شود. این در حالی است که تنش های مسکو و غرب بر سر 
آنچه دخالت روسیه در امور غرب خوانده می شود و درگیری     ها در اوکراین 
و سوریه بیشتر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش روسیه 
این نمایش قدرت را با مانورهای جنگی س��ال 1981 جماهیر شوروی 
مقایسه می کند؛ در آن زمان 100 تا 1۵0 هزار سرباز از کشورهای عضو 
پیمان ورشو در مانوری تحت عنوان »غرب 81« شرکت داشتند. سرگئی 
ش��ویگو، وزیر دفاع روسیه، گفته این مانور گس��ترده تر از مانور نظامی 
1981 جماهیر شوروی است، چرا که 300هزار سرباز، 3۶هزار وسیله 
نظامی، هزار هواپیما و 80 ناو جنگی در این رزمایش شرکت دارند. یکی 
از تحلیلگران نظامی روسیه گفته این مانور    ها آمادگی برای یک جنگ 
جهانی در آینده است. همزمان با این مانور نشست اقتصادی بین رؤسای 

جمهور روسیه و چین نیز در جریان است.

نخست وزیر عراق وعده داد تا مشکالت بصره را 
حل نکند از شهر نمی رود 

بست نشینی دیرهنگام العبادی در بصره 
نخس�ت وزیر عراق ک�ه در رأس هیئت�ی بلندپایه برای بررس�ی 
مشکالت به استان بصره سفر کرده، اعالم کرد تا اجرای طرح های 
خدمات�ی بص�ره را ت�رک نمی کن�د؛ اقدامی ک�ه پ�س از ائتالف 
ش�یعیان برای عبور از نخس�ت وزیری مجدد العبادی انجام شد. 
در پی مشکالت به وجود آمده در استان بصره و برخی تعرض    ها به ادارات 
رسمی و دفاتر احزاب و هیئت های دیپلماتیک، حیدر العبادی، نخست وزیر 
عراق باالخره پس از چند ماه در رأس هیئتی بلندپایه به این استان سفر کرد 
تا بحران شکل گرفته در این استان را مهار کند. العبادی دیروز در گفت وگو 
با تلویزیون رسمی عراق ضمن تقدیر از همکاری های موجود میان ساکنان 
بصره و نیروهای امنیتی گفت:»ما برای همکاری ب��ا مردم و چهره های 
برجسته بصره در راستای ارائه خدمات به این استان آمده ایم. بصره در دوره 
گذشته از مدیریت مناسبی برخوردار نبوده است و ما تا زمانی که طرح های 
خدماتی در این استان اجرا نشوند، بصره را ترک نخواهیم کرد«. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، »العبادی و هیئت همراهش در نشستی با استاندار 
بصره، رئیس شورای استانداری و تعدادی از مسئوالن این استان، وضعیت 
خدمات رسانی به ویژه مسئله آب شرب را مورد بررسی قرار دادند«. همزمان 
با ورود العبادی به بصره، حسن الجحیشی، نماینده ائتالف سائرون به دولت 
بغداد نسبت به بازداشت هر تظاهرکننده ای هش��دار داده و بر مخالفت 
ائتالفش با هرگونه اقدام خودسرانه یا بازداشت تظاهرکنندگان بی دفاع که 
خواستار حقوق شان هستند، تأکید کرد. از سوی دیگر، یک منبع امنیتی 
عراقی روز سه    ش��نبه اعالم کرد:»صد   ها تظاهرات کننده در بصره مجدداً 
در میان تدابیر شدید امنیتی دست به تظاهرات همزمان با حضور حیدر 
العبادی در این اس��تان زدند.«  این منبع بیان کرد:»تظاهرات کنندگان 
به سوی س��اختمان دیوان قدیمی بصره حرکت کردند و شعار   هایی در 
ناخرسندی از حضور العبادی در این استان سر دادند و همچنین شعار   هایی 
در عدم تعقیب تظاهرات کنندگان س��ر دادند«. سفر دیرهنگام العبادی 
به استان بصره درحالی است که فش��ارهای داخلی برای برکناری وی از 
نخست وزیری افزایش یافته است. به نظر می رسد، سفر العبادی به بصره 
بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا وجهه از دست رفته خود را در بین عراقی    ها 
بهبود بخشد. این درحالی است که به رغم حمایت های مقامات عراق از 
تظاهرات بصره و تحت فشار قرار دادن دولت، هیچ اقدام مؤثری برای کاهش 

مشکالت معیشتی در بصره انجام نشده است. 
اعتراضات بصره و موضع گیری های اخیر العب��ادی درباره تحریم های 
ایران سبب شکاف در بین جریان های شیعه عراق شده است. در روزهای 
اخیر رهبران جریان های مختلف شیعه حمایت خود را از العبادی کنار 
گذاشته اند و خواستار برکناری وی شده اند. بسیج مردمی عراق موسوم 
به حشدالشعبی در بیانیه ای اعالم کرده است که العبادی باید از قدرت 
کنار برود. هادی العامری، رئیس س��ازمان بدر هم چند روز پیش اعالم 
کرد که وزرای عراقی یا مشکالت بصره را حل کنند یا اینکه استعفا دهند. 
روز یک   شنبه هم عمار حکیم و مقتدی صدر که پیش از این با العبادی 
ائتالف کرده بودند در اعتراض به س��هل انگاری دولت در رسیدگی به 
مشکالت مردم بصره، راه خود را از العبادی جدا کردند. حتی دفتر آیت اهلل 
سیستانی مرجع عالی شیعیان در عراق دو   شنبه شب در بیانیه ای اعالم 
کرده که مرجعیت عالی دینی گفته است که نخست وزیر جدید نباید از 
شخصیت های سیاسی باشد که در سنوات گذشته در حکومت بوده اند. 

محبوبیت ترامپ به ۳۶ درصد رسید 
نتیج�ه ی�ک نظرس�نجی نش�ان می ده�د محبوبی�ت دونال�د 
ترام�پ در امری�کا ب�ه ۳۶ درص�د س�قوط ک�رده اس�ت. 
طبق نظرسنجی سی ان ان، به دنبال انتشار بخش    هایی از کتاب روزنامه نگار 
باسابقه درباره »کاخ سفید دونالد ترامپ« و همچنین یادداشت جنجالی 
یک مقام ارش��د دولت او، محبوبیت رئیس جمهور امری��کا به 3۶ درصد 
کاهش یافته اس��ت. »س��ی ان ان « گزارش داد که میزان رضایتمندی از 
عملکرد ترامپ در امریکا از 4۲ درصد در ماه آگوست به 3۶ درصد در حال 
حاضر کاهش یافته است. بنابر این نظرسنجی، میزان عدم رضایتمندی 
از رئیس جمهور امریکا ب��ه ۵8 درصد افزایش یافته اس��ت. طبق نتیجه 
نظرسنجی این شبکه، افت محبوبیت ترامپ در بین افراد مستقل بسیار 
زیاد بوده و از 4۷ درصد ماه گذشته به 31 درصد کاهش یافته است. این 
نظرسنجی بعد از انتشار بخش    هایی از کتاب »باب وودوارد« روزنامه  نگار 
کهنه کار و با سابقه امریکایی و انتشار یادداشت جنجالی »یک مقام ارشد 
دولت امریکا« در نیویورک تایمز از امریکایی    ها انجام شده است. به دنبال 
انتش��ار این کتاب و یادداش��ت، گمانه زنی های زیادی درباره »احتمال 
فروپاشی از درون دولت ترامپ« و حتی اخراج وزیر دفاع امریکا مطرح شده 
است. نقطه مشترک کتاب وودوارد و یادداشت مقام ارشد و ناشناس دولت 
ترامپ، تصویری از یک کاخ سفید پر از هرج و مرج است که در آن کارکنان 
و مقام های ارشد دولت، »به صورت فعاالنه« در حال خنثی کردن اقدامات 

ترامپ و بی توجهی به مواضع رئیس جمهور هستند.
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