
س�قوط یک هواپیمای شناس�ایی روس�ی و 
کش�ته ش�دن 15 خدمه آن به علت عملیات 
جنگنده ه�ای اس�رائیلی در الذقی�ه رواب�ط 
تل آوی�و و مس�کو را در ش�رایط بحرانی قرار 
داده و گزارش    ه�ا حاکی از خش�م عمومی در 
روسیه از عملکرد خصمانه رژیم صهیونیستی 
اس�ت. هرچن�د ناظ�ران معتقدن�د کرملین 
از اتخ�اذ مواض�ع انتقام�ی و ش�دید علی�ه 
ماجراجویی اس�رائیل خودداری خواهد کرد. 
 رواب��ط روس��یه و رژی��م صهیونیس��تی در یکی 
از بحرانی    تری��ن زمان های خود ق��رار دارد. وزارت 
دفاع روس��یه علت س��قوط هواپیمای شناس��ایی 
ایلوشین20 خود در سواحل سوریه را اقدام خصمانه 
و غیردوستانه اسرائیل اعالم کرده است. اواخر روز 
دو   شنبه جنگنده های اسرائیلی به مواضعی در الذقیه 
حمله کرده اند که با واکنش پدافند هوایی س��وریه 
مواجه شدند. در جریان این درگیری    ها معلوم شد 
یک هواپیمای شناس��ایی روس��یه با 15 سرنشین 
هدف قرار گرفته و سقوط کرده است. وزارت دفاع 
روسیه انگش��ت اتهام را به س��وی تل آویو گرفت و 
عملیات جنگنده های اسرائیلی را دلیل اصلی سقوط 
هواپیمای شناس��ایی اعالم ک��رد. در بیانیه وزارت 
دفاع روسیه آمده اس��ت: »جنگنده های اسرائیلی ، 
هواپیمای روسی را پوشانده و آن را در معرض شلیک 
سیس��تم ضد هوایی س��وریه قرار دادند. در نتیجه 
ایلوشین 20 با شلیک سیستم موشکی اس-200 
سوریه از بین رفت.« وزارت دفاع روسیه خاطرنشان 
نمود که هواپیماهای اسرائیلی شرایط خطرناکی را 
در منطقه الذقیه ایجاد کرده اند، سیس��تم هدایت 
هوایی اسرائیل ممکن نبود که ایلوشین 20 را ندیده 

باشد. در ضمن اسرائیل به فرماندهی ارتش روسیه 
در سوریه در خصوص عملیات برنامه ریزی شده در 
منطقه الذقیه اطالع نداده بود. همچنین س��فارت 
روس��یه در تل آویو در توئیتر نوش��ت: »اقدامات و 
برخوردهای نیروی هوایی اسرائیل غیرمسئوالنه و 
نادرست است چراکه هواپیمای ایلوشین روسیه را 

در معرض خطر قرار داد.«
  مسکو نپذیرفت

سقوط هواپیمای روسی و کشته شدن 15 خدمه 
آن ظاهراً ج��زو اهداف اس��رائیل نب��وده و باعث 
غافلگیری آنها شد. مقامات صهیونیستی همانند 
گذش��ته تالش کردند ایران را مقصر نشان دهند 
و همزمان هیئتی را به ریاس��ت آمیکان نورکین، 
فرمانده نیروهای هوایی این رژیم روز پنج  شنبه وارد 
مسکو شد تا اطالعات مربوط به سقوط هواپیمای 
نظامی را به مقامات روسی تقدیم کند. خبرگزاری 
اسپوتنیک همچنین نوش��ت، عالوه بر این مقام 
اس��رائیلی اطالعات مربوط به »تالش های ایران 
برای پابرجا ش��دن در س��وریه و دادن تسلیحات 
استراتژیک به حزب اهلل « را به روسیه تحویل داد.  
اما ظاهراً اظهارات این مقام اسرائیلی مورد پذیرش 
روس    ها قرار نگرفته است. روزنامه هاآرتص نوشت 
پس از ارائه گزارشی توسط هیئت نظامی اسرائیل 
به مسکو درباره سقوط جنگنده روسی در سوریه، 
روس   ها از اسرائیل خواسته اند تحقیقات جدیدی را 
انجام دهند. شبکه المیادین هم گزارش داد روسیه 
یافته های تحقیقات اس��رائیل را درباره حادثه روز 
دو   شنبه نپذیرفت که در آن آمده است موشک های 
ضد هوایی سوریه در تالش برای خنثی کردن حمله 
اسرائیل به شهر الذقیه، جنگنده روس را هدف قرار 

داده ان��د. در همان روزی که هیئت اس��رائیلی در 
مسکو حضور داش��ت، ماریا زاخارووا در کنفرانس 
خبری هفتگی خود و این بار در حاش��یه انجمن 
اروپایی آسیایی زنان در سن پترزبورگ با اشاره به 
حادثه سرنگونی هواپیمای شناسایی »ایل-20 « 
روسیه خاطرنشان کرد که رفتارهای طرف اسرائیلی 
غیرحرفه ای بوده است. به گزارش شبکه تلویزیونی 
روسیا الیوم، زاخارووا همچنین خواستار تحقیقات 
و بررسی های بیشتر درباره چند و چون این حادثه 
شد. وی گفت: »به زودی اطالعات جدیدی را ارائه 
خواهیم کرد که به س��ؤاالت مرتبط به این فاجعه 
و دست داش��تن خلبانان اس��رائیلی در آن پاسخ 
خواهد داد. رفتار   ها و اقدامات خلبانان اسرائیلی، 
هواپیمای روسی را تهدید کرد و در نهایت به انهدام 
آن انجامید. آنها دست کم به شیوه ای غیرحرفه ای 
عمل و کارشناسان نظامی غیرحرفه ای بودن شیوه 
آنان را تأیید کردند. بسیار شرم آور است که پشت 
س��ر کس��ی که امنیت، از جمله امنیت خودت را 

فراهم می کند، قایم شوی.«
  خشم افکار عمومی روسیه

عالوه بر این، روسیه مناطق گسترده ای را در شرق 
دریای مدیترانه به روی پرواز هواپیما   ها و حرکت 
کشتی   ها بست. رسانه های اسرائیلی تأکید کردند 
روسیه به بهانه تمرین های نظامی، آزادی تردد در 
حریم هوایی و آب های ساحلی سوریه را در اطراف 
الذقیه به شدت محدود کرد. محدودیت   هایی که 
مسکو به بهانه شلیک موشک در تمرین های نظامی 
خود تعیین کرد تا چهار   شنبه آینده ادامه خواهد 
داشت. همچنین وزارت دفاع روسیه عالوه بر این 
اعالم کرد دو پایگاه هوای��ی حمیمیم و طرطوس 

را به س��امانه های پیش��رفته نظارت الکترونیکی 
مجهز می کند. مس��کو علت این اقدام را دس��تور 
رئیس جمهور والدیمیر پوتین برای تقویت تدابیر 
امنیتی در مراکز استقرار نظامیان روس در سوریه 

اعالم کرد. 
در همین حال، گزار ش    ها حاکی از خشم گسترده 
در میان افکار عمومی روس��یه است و انتظارات از 
دولت برای پاسخگویی قاطع به رژیم صهیونیستی 
باال است. پایگاه خبری تحلیلی المانیتور نوشت: 
»انتقاد   ه��ا و واکن��ش عموم��ی در مس��کو و در 
شبکه های اجتماعی به خاطر ناکامی در جلوگیری 
از کشته شدن پرسنل نظامی روسی به تدریج علیه 
دولت خود روسیه چرخیده است. پوتین متهم شده 
خیلی زیاد با نتانیاهو حرف می زند که باعث جسارت 
اسرائیل شده است و همچنین به خاطر ناتوانی در 
عمل کردن به موقع علیه حمالت اسرائیل دولت 

روسیه مورد سرزنش قرار گرفته است.«
باوجود این ناظ��ران معتقدند روس��یه از واکنش 
شدید به اقدام اسرائیل خودداری خواهد کرد چرا 
که استراتژی مسکو داش��تن روابط حسنه با تمام 
بازیگران منطقه به ویژه همسایگان سوریه است. 
روزنامه اسرائیلی هاآرتص طی یادداشتی نوشت 
پوتین نمی خواهد با دو همس��ایه س��وریه، یعنی 
ترکیه و اسرائیل وارد تقابل شود چرا که می توانند 
دستاوردهای روسیه را در سوریه تحت تأثیر قرار 
دهند و تالش دارد از طری��ق مصالحه دو طرف را 
متقاعد به همکاری در سوریه کند. در همین حال 
واکنش رئیس جمهور روسیه از نگاه رسانه    ها نسبت 
به مواضع وزارت خارج��ه و همچنین وزارت دفاع 

متعادل توصیف شد. 
والدیمیر پوتین روز بعد از سقوط هواپیما در پاسخ 
به س��ؤال یکی از خبرنگاران گف��ت: »در رابطه با 
تش��ابه میان این حادثه و سرنگونی جنگنده های 
روس��یه در حمله جنگنده های ترکیه باید بگویم 
که ش��رایط کاماًل متفاوت اس��ت. در حادثه قبلی 
ترکیه عمداً جنگنده های ما را سرنگون کرده بود 
و به نظر می رس��ید که یک زنجی��ره از اتفاقات به 
وقوع آن رویداد انجامید در شرایطی که در اینجا 
جنگنده های اس��رائیل هواپیمای ما را س��رنگون 
نکردند...  موضع ما در بیانیه  وزارت دفاع روس��یه 
قبالً اعالم شد. این بیانیه با من هماهنگ شده بود«. 
ظاهراً این مواضع باعث شده مقامات صهیونیستی 
همچنان ب��ر مواضع خصمانه خ��ود تأکید کنند. 
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی 
در گفت وگو ب��ا رادیو ارتش این رژی��م گفت: »ما 
هرگز حمالت را به س��وریه متوقف نخواهیم کرد. 
ما برای تضمین امنیت شهروندان اسرائیلی نهایت 
تالش م��ان را می کنیم.«  ب��ا این ح��ال »یاکوف 
کدمی« از مقام های بلندپایه سابق اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی می گوید حادثه اخیر بر فراز مدیترانه 
احتماالً آزادی عمل تل آویو در اق��دام نظامی در 
سوریه را محدود می کند. او این هفته به خبرگزاری 
»اس��پوتنیک « گفت: »محتمل    ترین مسئله این 
است که اسرائیل دیگر قادر نخواهد بود آن سطح 
از آزادی عمل را که پیش از این حادثه در آسمان 

سوریه داشت، داشته باشد.«

واشنگتن ، ضمن اعالم تحریم    هایی علیه روسیه، 
پکن را هم با تش�بث به قانون ضد تروریستی 
کاتسا مورد هدف قرار داد تا دولت ترامپ فعاًل 
هم در عرصه اقتصادی و هم امنیتی شمشیر را 
برای دو ابرقدرت رقیب خود از رو بسته باشد. 
در پی خری��د 10 فروند جنگنده س��وخوی35 و 
سامانه پدافند هوایی اس۴00 از روسیه از سوی یک 
سازمان دولتی چینی، امریکا این سازمان و مدیر آن 
را تحریم کرد آن هم چند روز بعد از افزایش تعرفه 
200 میلیارد دالری دول��ت ترامپ علیه چین که 
البته با مقابله به مثل 60 میلیارد دالری چینی    ها 
روبه رو شده بود. تحریم های جدید ارتباط سازمان 
توسعه تجهیزات چین و رئیس آن را با بازار امریکا و 

شبکه بانکی این کشور قطع می کند. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه امریکا خب��ر داد که 
کش��ورش بخش توس��عه تجهیزات )EDD(  در 
وزارت دفاع چین را ب��ه دلیل خرید جنگنده های 
سوخوی اس یو35 و سامانه دفاع موشکی اس ۴00 

از روسیه تحریم کرد. 
هدر نائورت گفته که »لی ش��انگفو« مدیر بخش 
توس��عه تجهیزات را هم به دلیل خرید از شرکت 
تسلیحاتی »روسوبورون اکسپورت« روسیه تحریم 
می کند. این شرکت قباًل به دلیل حمایت از بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه در فهرست کاتسا قرار 

گرفته بود. 
براس��اس این تحریم ها، تم��ام دارایی    های بخش 
توسعه تجهیزات و دارایی های لی در امریکا توقیف 
می شود و دسترس��ی نهاد تحت امر او به بازارهای 

مالی جهانی محدود خواهد شد.
تحریم ه��ای جدی��د امریکا همچنی��ن 33 فرد و 
مؤسسه مرتبط با ارتش و نیروهای امنیتی روسیه 

را شامل می شود. 
ایگور کوروبوف، رئیس سازمان امنیت ارتش روسیه 
)GRU( و قائم مقام او، سرگئی گوسینوف از جمله 

این افراد هستند. 

شرکت » اوبورون لوگیستیکا « وزارت دفاع روسیه 
که در حوزه تأمی��ن تجهی��زات فعالیت می کند 
و بزرگ تری��ن ش��رکت هواپیماس��ازی روس��یه 
)KNAAP( هم از جمله ش��رکت     هایی هستند 

که به فهرست تحریم     ها افزوده شده اند. 
  امریکا: هدف روسیه است نه چین!

ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا اختیارات خود را در قانون تحریمی »کاتسا« 
علیه روسیه به وزارتخانه های خارجه و خزانه داری 
واگذار کرد، مقام های دیپلماتیک از بسته تحریمی 

علیه چینی    ها و روس    ها رونمایی کردند. 
 در واقع این نخستین باری است که دولت ترامپ 
در چارچوب قانون کاتس��ا یک کش��ور ثالث را به 
خاطر خرید تس��لیحاتی تحریم می کند. کاتسا یا 
»قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم « 
سال 2017 به منظور هدف گرفتن روسیه، ایران و 
کره شمالی از طریق تحریم های سیاسی و اقتصادی 
تصویب شد. وزارت خارجه امریکا گفته که کاتسا ، 

روسیه را به دلیل »تهاجم به اوکراین، الحاق کریمه، 
نفوذ و حمالت سایبری، دخالت در انتخابات 2016 

روسیه و سایر اقدامات مخرب« هدف می گیرد. 
به گفته نائورت، تحریم های کاتسا در این زمینه به 
منظور تضعیف قابلیت های دفاعی کشور خاصی 
اعمال نشده و هدف این تحریم    ها تحمیل هزینه به 

روسیه به دلیل رفتارهای مخربش است. 
او ادعا کرد: هدف نهایی این تحریم    ها روسیه است 
و تحریم علیه این نهاد چینی صرفاً مسکو را هدف 

گرفته است نه پکن یا ارتش آن را. 
  واکنش روسیه و چین

مع��اون وزیر ام��ور خارجه روس��یه در واکنش به 
تحریم های امریکا به واشنگتن هشدار داد این گونه 
بازی کردن با آتش یک اقدام احمقانه و خطرناک 

است. 
ریابکوف در بیانیه ای که از س��وی وزارت خارجه 
روسیه انتشار یافت، گفت: ما به عامالن این ماشین 
تحریم     ها در واشنگتن توصیه می کنیم دست کم 

به صورت ظاهری تاریخ ما را بخوانند و دس��ت از 
این گونه اقدامات بیهوده بردارند. 

وی افزود: آنچه برای آنها خوب اس��ت این اس��ت 
که مفهوم ثبات جهانی را که با این دست تشدید 
تنش های غیرمحتاطانه در روابط امریکا و روسیه 
متزلزل می ش��وند، به خاطر داش��ته باشند. بازی 
کردن با آتش احمقانه است زیرا می تواند خطرناک 
شود. این دیپلمات روس��ی گفت: هر دور جدید از 
تحریم     ها علیه مس��کو ثابت می کند که دور قبلی 

تحریم     ها غیرمؤثر بودند. 
وی افزود:» لیس��ت های سیاه  متعددی که امریکا 
ارائه می کند، هر چه بیشتر با یکدیگر همپوشانی 
پیدا می کنند. این مسخره اما درست است. ما حتی 
می توانیم ببینیم که چه هیجانی سیاس��تمداران 
امری��کا را فرا می گی��رد در حالی که آنه��ا زندانی 
اعتقادات ش��ان به این اس��تثناگرایی بوده و امید 
دارند که می توانند تنها با افزایش کمی از فش��ار، 
شرایط شان را به روسیه تحمیل کنند. هیچ کس 

نخواهد توانست این کار را انجام دهد«. 
در همین راستا وزارت خارجه چین نیز اعالم کرد 
که قوی��اً از امریکا می خواهد که ای��ن تحریم     ها را 
علیه ارتش چین بردارد در غیر این صورت عواقب 

آن را بپذیرد. 
گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در 
کنفرانس خبری روزانه خود در پکن اظهار کرد که 

پکن با این تحریم     ها مخالف است. 
وی گفت: اقدامات طرف امریکایی نقض اصول اولیه 
روابط بین المللی اس��ت. اقدامات طرف امریکایی 
روابط میان نیروهای مسلح چین و امریکا را تضعیف 

می کند. 
این س��خنگو تأکید کرد: همکاری میان روسیه و 
چین از جمله در حوزه ه��ای دفاعی نقض قوانین 
بین المللی و علیه کش��ور ثالثی نیس��ت. پکن به 
ارتقای روابط با مس��کو به رغم تحریم های امریکا 

ادامه می دهد. 

88498444سرويسبينالملل
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استان ادلب و پاکسازی تروریست های القاعده قبل از اینکه یک نقطه 
پایانی در بحران سوریه باشد، یک مرحله راهبردی برای روس هاست، 
چراکه به لحاظ نظامی، پیچیده تر از حلب ش��رقی و یا مناطق جنوبی 
سوریه نیست و هیاهوی مس��ائل انس��انی نیز یک ابزار و مانع تراشی 
برای ممانع��ت و یا تأخی��ر در عملیات ادلب اس��ت. از ن��گاه حامیان 
غربی – صهیونیس��تی، پایان ادلب و تروریس��ت های پنهان شده در 
آن، یک شکست نظامی صرف نیست بلکه ریشه دار شدن و استحکام 
یافتن حضور و نفوذ روسیه در سوریه و شرق مدیترانه است که موازنه 
قدرت جدیدی به نفع روس��یه تولید می کند. لذا ب��ا اینکه یک هیئت 
امریکایی با روس  ها در مورد ادلب و تنف مذاکره کرده و نتایجی به دست 
آوردند، دو سطح چالش ساز برای توافقات سوچی بین پوتین و اردوغان 
طراحی و اجرا کرده اند. اگر توافق روس  ها و امریکایی  ها که مقرر شد تا 
تروریست های تنف به ادلب منتقل شده و امریکا نیز این منطقه را ترک 
کند را یک گام امریکایی برای کاهش هزینه های احتمالی تلقی کنیم، 
امریکایی  ها با هماهنگ کردن رژیم صهیونیستی و فرانسه برای بر هم 
زدن توافق سوچی، مأموریت تحقیر روسیه در قوی   ترین نقطه حضورش 
در س��وریه را عهده دار ش��دند و در سطح دوم چالش س��ازی، تمامی 
تروریست های افراطی و معتدل در واکنش به توافق سوچی در ادلب ، 
بر طبل جنگ می زنند و مخالفت خود را با خلع سالح 20 کیلومتری و 
یا حل و فصل و آشتی تا دو ماه دیگر را صریحاً اعالم کرده اند. ترکیه هم 
از یک سو با تمامی این گروه ها مراوده عمیق دارد و قصد درگیر شدن با 
آنها را ندارد و از سوی دیگر با استقرار پیاده و زرهی ارتش ترکیه در ادلب 

بر پیچیدگی اقدام نظامی برای پاکسازی تروریست ها افزوده است. 
معنای نظامی و امنیتی این شرایط آن است که هم برای اجرای عملیات 
در ادلب چالش سازی ش��ود و هم روس��یه و اقتدار آن توسط شرکای 
امریکا، یعنی فرانسه و رژیم صهیونیستی با تحقیر و چالش رو به رو شود. 
اگرچه روس  ها در قبال س��قوط هواپیمای نظامی خود توسط ترکیه 
واکنش مقتدرانه و حکیمانه نشان دادند ولی باید دید روس  ها و شخص 
پوتین در مقابل اقدام نظامی صهیونیست   ها در الذقیه و نقش آفرینی 
فرانسه و رژیم صهیونیستی در ساقط شدن هواپیمای شناسایی روسی 

چه واکنشی از خود نشان می دهند. 
عدم واکنش به صهیونیست ها، یعنی اینکه اهداف راهبردی روسیه در 
سوریه و حمایت از دولت قانونی س��وریه، متزلزل و سست خواهد شد 
و روس  ها را در اولین گام فراس��رزمینی خود با چالش حیثیتی روبه رو 

می کند. 
ترکیه ضمن اینکه قادر نیست توافقات و تعهدات در آستانه و سوچی را 
به اجرا بگذارد، تمایلی هم ندارد بلکه بیشتر به دنبال پیچیده تر کردن 
اوضاع در ادلب و امتیاز خواهی از دو طرف بحران است. تمامی گروه های 
مسلح و تروریست در ادلب اعالم کرده اند که به توافق سوچی پایبندی 
ندارند. لذا فرصت داده شده در توافق سوچی به ترکیه، یک آزمون جدید 
برای اردوغان و یک آزمون حیثیتی برای روس هاست که از یک سو به 
صهیونیست   ها و فرانسه پاسخ دهند و از سوی دیگر برای یکسره سازی 

در ادلب آماده شوند. 
محور مقاومت به زودی در مورد مهار هواپیماهای صهیونیست تدابیر 
متحد خود را ب��ه اجرا می گذارد ولی منتظر اس��ت تا ش��اهد واکنش 
روس  ها به تحقیر صهیونیس��ت   ها و دفاع از حیثیت و اهداف راهبردی 

آنها در سوریه باشد. 

هادیمحمدی

پیه »کاتسا« به تن چین هم خورد

بحران »ایلوشین« در روابط مسکو - تل آویو
روسیه دالیل رژیم صهیونیستی را درباره سقوط ایلوشین نپذیرفت
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ادعای درخواست مالقات با رئیس جمهور امریکا 

قویاً تکذیب شد

 روحاني در فتودیپلماسي ترامپ 
جا نمي گیرد

نماین�ده امری�کا در س�ازمان مل�ل در آس�تانه س�فر حس�ن 
روحانی به نیوی�ورك ادعا ک�رده ک�ه رئیس جمهور ای�ران برای 
مالق�ات ب�ا دونال�د ترامپ درخواس�ت ک�رده اس�ت؛ موضوعی 
که س�خنگوی وزارت خارج�ه ای�ران آن را قویًا رد کرده اس�ت. 
حسن روحانی روز یک    ش��نبه در حالی برای شرکت در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل عازم نیویورک می شود که گزارش    ها درباره مالقات 
او با دونالد ترامپ بیش از هر چیز دیگری توجه رسانه    ها را به خود جلب 
کرده است. پیش از این، اواسط ش��هریورماه، ترامپ در حاشیه دیدار با 
امیر کویت گفته بود که این احتمال را رد نمی کند که ممکن است در 
حاشیه سفر حسن روحانی به نیویورک با او دیدار کند. او گفته بود ایران 
در »آشوب کامل« است و »االن آنها فقط نگران نجات خودشان به عنوان 
یک کشورند« ولی محمدجواد ظریف هفته قبل در گفت وگو با اشپیگل 
مذاکره با امریکا را »وقت تلف کردن« خواند و گفت که ایران وقت خود 
را در مذاکرات اضافی درباره رفت��ار ایران در منطقه تلف نمی کند، مگر 
اینکه امریکا از خروج از برجام صرف نظر کند؛ موضعی که به نظر می رسد 
واکنش غیرمستقیم به انتشار کتاب خاطرات جان کری است که ادعاهای 
او در بخش های مختلف فصل هجدهم کتاب، دیپلمات های ایرانی را با 
چالش روبه رو کرده است. کری در بخشی از این کتاب که دیروز رسانه    ها 
آن را منتشر کردند گفته که ظریف در آستانه تفاهم لوزان قصد داشت از 
انتشار علنی سندی درباره این تفاهم جلوگیری کند:» سرانجام، وقتی که 
خیال همه مان آسوده شد، به جواد اطمینان دادم که این سند را تا بعد از 
برگزاری یک کنفرانس خبری مشترک در روز بعد، علنی نخواهیم کرد. 

او فریاد زد  یک دقیقه صبر کن. قرار نیست این سند علنی شود!«
  عکس یادگاری با ترامپ؟

نیکی هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل گفته که روحانی درخواست 
دیدار با ترامپ را مطرح نموده است و حاال همه چیز به رئیس جمهور 
]دونالد ترامپ[ بستگی دارد و به او وابس��ته است ولی در شرایطی که 
کتاب خاطرات وزیر خارجه پیش��ین امریکا »هر روز موهبتی دیگر« 
نثار وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده هس��ته ای ای��ران می کند ، بعید 
است حسن روحانی رئیس جمهور خواستار این باشد که گرفتن عکس 
یادگاری با ترامپ نیز در پرونده او ثبت شود. بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه موضع نیکی هیلی را مضحک و در جهت ایجاد یک 
فضای روانی با اهداف مشخص خوانده و آن را تکذیب کرده و گفته که 
هرگز درخواستی از سوی ایران برای مالقات با آقای ترامپ مطرح نشده 
است. چهار    شنبه قبل همزمان با سخنان هیلی، برایان هوک، فرستاده 
ویژه امریکا در امور ایران نیز در سخنانی در اندیشکده هادسن با اعالم 
اینکه ما برای مذاکره با ایران آماده هس��تیم، مدعی ش��ده بود: »ما به 
دنبال توافق بین دولتی نیستیم ، بلکه به دنبال یک عهدنامه بین المللی 
هستیم. این مهم است. می خواهیم با ایران به یک عهدنامه برسیم که 
تحت تصمیم دولت    ها نباش��د.«  محمدجواد ظریف در واکنش به این 
ادعای هوک در توئیتی نوشت:»برجام یک توافق بین المللی است که 
در یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت و درج 
شده است.«  وی تأکید کرد: »عالوه بر این، ایاالت متحده تعهدات خود 
را هم نقض کرده و با دو پرونده در دیوان دادگستری بین المللی روبه رو 
اس��ت. ایاالت متحده فقط بلد است تالش��گران برای صلح را مسخره 
کند .« ظریف ویدئوی »مدئا بنجامین « فعال شناخته شده ضدجنگ 
را منتشر کرده که در سالن سخنرانی برایان هوک روی صحنه رفت و 
با فریاد، به سیاست های واشنگتن در قبال ایران اعتراض کرد. در این 
ویدئو، فعال صلح امریکایی از تالش امریکا برای فضاسازی علیه ایران 
سخن می گوید و تأکید می کند که برخالف آنچه واشنگتن می گوید، 
این عربستان سعودی یعنی متحد امریکا است که تهدیدی برای جهان 
به ش��مار می آید. بنجامین به جنگ یمن هم اشاره کرد و گفت امریکا 
در حالی ایران را مقصر معرفی می کند که این بمب های سعودی است 
که غیرنظامیان را در یمن می کشد. نهایتاً مسئوالن به زور و با گرفتن 
دست و پای او، این زن را از سالن بیرون کردند. هرچند در پخش زنده 
اعتراضات بنجامین دیده ش��د، اما در فیلمی که این مؤسس��ه بعد از 

نشست منتشر کرد، اعتراضات بنجامین سانسور شده است. 
  ترامپ آماده موضع تند می شود، نه مذاکره

یو اس ای تودی نوش��ت: درحالی که ترامپ آماده مالقات با سران جهان 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده می شود، دولت او 
آشکار ساخته است که از این فرصت برای موضع گیری های تند علیه تهران 
استفاده خواهد کرد؛ اتفاقی که می تواند اختالف    ها بین امریکا و متحدانش 
را افزایش دهد. به گفته یک مقام ارشد دولت امریکا، انتظار می رود ترامپ 
در دیدار با سران اروپایی به آنها بگوید که توافق هسته ای ایران شکست 
خورده است. این مقام امریکایی که خواستار افشا نشدن نامش بود، گفت: 
ترامپ همچنان آم��اده دیدار با رئیس جمهور روحانی اس��ت اما او دیگر 
فعاالنه به دنبال این هدف نیس��ت. ترامپ در نشست مجمع عمومی در 
نیویورک، سعی خواهد کرد که متحدان واشنگتن را قانع کند که پس از 

خروج امریکا از برجام، شرکت های اروپایی نیز تهران را ترک کردند. 
  جنجال مالقات کری با ظریف

مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه از فلوریدا از وزارت دادگستری ایاالت 
متحده خواس��ته اعالم کند آیا دیدار جان کری، وزیر خارجه پیشین 
امریکا، با محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه ای��ران، با هدف حفظ 
توافق هس��ته ای ایران ناقض قوانین فدرال بوده است یا خیر. روبیو در 
نامه ای به جف سشنز، دادستان کل امریکا، درخواست کرده روشن شود 
آیا جان کری »قانون لوگن« یا »قان��ون ثبت نمایندگی خارجی « را با 
مالقات هایش با ظریف که همتای او در مذاکرات بر سر برجام بود، زیر پا 
گذاشته است؟ »قانون لوگن« افراد را از مذاکره بدون اجازه با یک دولت 
خارجی در ارتباط با هر مشاجره ای با امریکا منع می کند. »قانون ثبت 
نمایندگی خارجی « اشخاص و شرکت     هایی را که به نمایندگی از یک 
دولت خارجی، حزب سیاس��ی یا افراد فعالیت می کنند، ملزم می کند 
جزئیات تعامالت خود را آشکار کنند. کری در گفت وگویش با برنامه 
»نشس��ت روزانه با دانا پرینو « که از شبکه فاکس نیوز پخش می شود، 
تکذیب نکرده که به ایرانی     ها گفته است، تا پایان دوره ترامپ و روی کار 
آمدن یک رئیس جمهور دموک��رات دیگر منتظر بمانند. مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه امریکا نیز درباره دیدارهای جان کری با محمدجواد 
ظریف ب��ه خبرنگاران گف��ت: کاری که کری انجام داده، نامناس��ب و 
بی سابقه است. او وزیر خارجه پیشینی اس��ت که با بزرگ ترین کشور 
حامی ترور در ارتباط بوده و به گفته ک��ری، او با آنها گفت وگو کرده و 
به آنان گفته که تا پایان این دولت منتظر باش��ند. محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه درباره مالقات هایش با کری به خبرنگاران توضیح داد 
و گفت:» وقتی به نیویورک می روم از صدر تا ذیل از کسینجر تا کری و 

نمایندگان می آیند و دیدار می کنند. «

  پلیس لندن: حمله به عزاداران حسینی تروریستی نیست! 
در پی حمله راننده ی��ک خودرو در زی��ر گرفتن عزاداران حس��ینی 
در مس��جد المجلس الحس��ینی در منطقه کریکلوود در شمال غرب 
لندن، پنج نفر زخمی و سه نفر به علت شدت جراحات به بیمارستان 
منتقل ش��دند. به گزارش خبرگزاری صداوس��یما از لندن بنا بر اعالم 
شاهدان پنج شنبه ش��ب و پس از پایان مراس��م عزاداران حسینی در 
المجلس الحسینی، عزاداران نزدیک محل برگزاری مراسم با سه پسر و 
یک دختر در حال مصرف مواد مخدر و نوشیدن مشروب الکلی روبه رو 
ش��دند؛ تذکر عزاداران درباره رفتارهای ضد اجتماعی آنان به نتیجه 

نرسید و درگیری کوچکی روی داد. 
به گفته ش��اهدان، چهار جوانی که به رفتارهای ضداجتماعی مشغول 
بودند، سوار بر خودرو شدند و در حال دادن شعارهای ضد اسالمی در 

حال فرار با عزاداران برخورد کردند و سپس متواری شدند. 
پلیس انگلیس تروریستی بودن حادثه را رد کرده است. 

در اطالعیه پلیس لندن آمده اس��ت: فعاًل مظنونی بازداشت نشده اما 
پلیس در پی چهار متهم است که همگی حدود 20 ساله اند. 

-------------------------------------------------------------
  پیام رئیس جمهور ترکیه به مناسبت عاشورا 

رئیس جمهور ترکیه طی پیامی به مناسبت روز عاشورا، واقعه کربال را 
یادآور نیاز مسلمانان به محبت و اتحاد به جای تفرقه و دشمنی دانست. 
به گزارش فارس، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به مناسبت 
دهم محرم، س��الروز شهادت امام حس��ین )ع( در توئیتر خود نوشت: 
واقعه کربال همه ساله به ما یادآوری می کند که مسلمانان به جای تفرقه 

و دشمنی، به محبت و اتحاد نیاز دارند. 
اردوغان در این پیام همچنین آورده است:»به رغم گذشت 1379 سال 
از واقعه کربال و قتل عام دهم محرم سال 61 هجری، قلب های انسان    ها 
هنوز از درد و رنج حوادث آن روز می سوزد. خداوند متعال دل های ما 
را از تبدیل شدن به صحرای کربال حفظ کند و جهان اسالم را به سوی 
اتحاد، برابری و اخوت سوق دهد. حضرت حسین و تمام منسوبان وی را 
با احترام یاد کرده و خواهان قبولی روزه و عبادات همگی در این روز در 

درگاه خداوند متعال هستم.«
-------------------------------------------------------------

  بدرفتاری سفیر عراق در تهران کار دستش داد
راجح الموسوی که در جریان کنفرانس خبری در تهران، بر سر مهاجران 
عراقی فریاد کشیده بود، به عراق احضار شد. به گزارش ایسنا با پخش 
ویدئویی از فریاد کشیدن راجح الموسوی، سفیر عراق در ایران، بر سر 
مهاجران عراقی در شبکه های اجتماعی که باعث ناخشنودی بسیاری 
از عراقی    ها شده بود، الموسوی به بغداد احضار شد.این ویدئو مهاجران 
عراقی را در حال طرح مس��ائل  حادی که گریبانگیر کشورشان است 

)نظیر کمبود آب و برق، فساد گسترده و بیکاری( نشان می دهد. 
احمد محجوب، سخنگوی وزارت امور خارجه عراق، در بیانیه ای اعالم 
کرد که این وزارتخانه بابت رفتار غیرمسئوالنه سفیر عراق در تهران با 
شهروندان عراقی، متأسف است. در بیانیه همچنین آمده است که ابراهیم 
الجعفری، سریعاً دستور بازگشت این سفیر به بغداد را صادر کرده است. 
-------------------------------------------------------------

  عمران خان: خواهان روابط خوب با ایران هستیم
نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که این کشور خواهان روابط خوب با ایران 
و سایر همسایگانش است. به گزارش ایس��نا، عمران خان که در سفری 
منطقه ای به کش��ورهای حاشیه خلیج فارس رفته اس��ت، در گفت وگو 
با ش��بکه العربیه تأکید کرد: ما خواهان روابط خوب با همسایگان خود، 
شامل ایران، هند و افغانستان هستیم. وی در بخش دیگری از این مصاحبه 
که متن کامل آن قرار است روز  یک    ش��نبه منتشر شود، به اختالفات در 
جهان اسالم اشاره کرد و گفت: هرگونه مناقشه در دنیای اسالم تمامی ما 
را تضعیف خواهد کرد. بنابراین، پاکستان آماده است تا نقشی برای رفع 
این اختالفات و ایجاد صلح و آشتی ایفا کند. عمران خان که به تازگی به 
نخست وزیری پاکستان رسیده در اولین سفر خود به عربستان سعودی 

رفته بود و اکنون در امارات متحده عربی به سر می برد.

  گزارش  2

کاخ سفید، پکن و مسکو را هم تحریم کرد

  گزارش  یک


