
یک هفت�ه بعد از    گزارش  یک
سقوط هواپیمای 
شناسایی روسیه از نوع ایلوشین 20 در سوریه 
ک�ه ناش�ی از اق�دام تعم�دی ی�ک جنگنده 
صهیونیست در نزدیک ش�دن به آن و فریب 
دادن سیستم ضد هوایی اس 200 سوریه بود، 
مس�کو اعالم ک�رد که ط�ی دو هفت�ه آینده 
سیس�تم دف�اع موش�کی اس300 را تحویل 
سوریه خواهد داد تا به این ترتیب عماًل حدود 
پنج س�ال بعد از توق�ف تحویل این س�امانه 
پدافندی به سوریه که به درخواست اسرائیل 
ص�ورت گرفته ب�ود، ح�اال تل آویو ب�ا چالش 
جدی�دی در آس�مان س�وریه روبه رو ش�ود. 
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، روز دو   شنبه از 
تحویل سامانه مدرن اس۳۰۰ که قادر به رهگیری 
سالح های هوایی تا فاصله ۲۵۰ کیلومتری است و 
می تواند همزمان به چندین هدف شلیک شود خبر 
داد و گفت: » من تأکید می کنم که در سال ۲۰۱۳ 
به درخواست طرف اسرائیلی ما تحویل سیستم 
اس۳۰۰ را که آماده ارسال بود و نیروهای سوریه 
در حال آم��وزش بودند، متوق��ف کردیم. اکنون 
موقعیت تغییر کرده است و مسئولیت این تغییر 
با ما نیس��ت.« وعده تحویل دو هفته ای اس۳۰۰ 
به سوریه در حالی داده ش��ده که حدود چهار ماه 
پیش روس��یه تأکید کرده بود که کشورش نه در 
حال تجهیز سوریه به این سیستم دفاعی بلکه در 

حال مذاکره برای تحویل آن است.  یک   شنبه هفته 
گذش��ته یک هواپیمای نظامی ایلوشین روسیه 
در حال بازگش��ت به پایگاه هوایی الحمیمیم در 
سوریه با اصابت موشکی از سامانه دفاعی اس۲۰۰ 
سوریه که در حال ش��لیک به سوی یک جنگنده 
اف۱۶ اس��رائیلی بود، سرنگون ش��د.  در گزارش 
وزارت دفاع روسیه درباره این حادثه اعالم شد که 
» قصور « اسرائیل و استفاده خلبان های اسرائیلی از 
هواپیمای روسی به عنوان سپر دفاعی این هواپیما 
آن را در معرض موشک های سوریه قرار داده است. 
سرلشکر ایگور کوناشنکوف، س��خنگوی وزارت 
دفاع روس��یه گفت: » اقدامات خلبانان اسرائیلی، 
که به مرگ ۱۵ نظامی روس منجر شد، در بهترین 
حالت فقدان اس��تانداردهای حرفه ای یا اقدامی 

اهمال کارانه و مجرمانه بوده است.« 
  2 صدا از کرملین

میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه تأکید 
کرد: مجهز کردن ارتش سوریه به سامانه اس ۳۰۰ 
هرگز خدشه ای به روابط بین روسیه و اسرائیل وارد 
نخواهد کرد.  وی در کنفرانس خبری تصریح کرد: 
روابط ما گسترده تر و فراگیرتر است و مجهز کردن 
ارتش سوریه به این سامانه    ها امری مهم است و این 
حق ما و حق حاکمیت سوریه است.  از سوی دیگر 
برخالف این لحن تعدیل یافته ، دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین نیز اظهار داشت: تصمیم مجهز 
کردن دمشق به اس ۳۰۰ تنها به روسیه و سوریه 

مربوط است نه طرف سوم. 
این سخنگو افزود: روسیه در درجه اول در راستای 
منافع خود در حمایت از نظامیانش عمل می کند.  
پسکوف ادامه داد: مسکو در وهله اول برای تأمین 
امنیت نظامیان روس در سوریه ارزش قائل است 

نه به روابط با اسرائیل.  
وی خاطرنش��ان کرد: پوتین به بش��ار اس��د این 
تصمیم مسکو را اطالع داده است.  کرملین تأکید 
کرد: رفتار خلبانان اسرائیلی در سوریه روسیه را 
مجبور به اتخاذ تدابیر بیشتر کرد و اقدام عمدی 

آنها منجر به فاجعه شد و به روابط ما ضربه زد. 
  پانتسیر هم باید به سوریه داد

»لئونید ایواشوف « ژنرال بازنشسته ارتش روسیه 
و مدیر پیش��ین بخش همکاری های بین المللی 
وزارت دفاع روسیه به خبرگزاری »اینترفکس « 
گفته که مس��کو باید در پاس��خ به رفتار تل آویو، 
سامانه اس۳۰۰ را به سوریه تحویل دهد.  او گفته 
اس��ت: »ما باید اس۳۰۰ را وارد ]سوریه[ کنیم. 
اینها سامانه های دفاعی هس��تند و بازدارندگی 
ایجاد می کنند؛ پرواز نکن، اقدام تهاجمی انجام 
نده، کسی به سمت تو ش��لیک نمی کند.« وی با 
بیان اینکه مسکو و دمشق می توانند با همکاری 
هم آسمان سوریه را پوشش دهند، گفت: »ما باید 
نه فقط سامانه اس۳۰۰، بلکه سامانه » پانتسیر-

اس « را هم در اختیار آنها قرار دهیم. منظورم این 
اس��ت که س��امانه    هایی که بتوانند در ارتفاع    ها و 

بردهای مختلف عمل کنند.« به گفته ایواشوف، 
انتقال سامانه اس۳۰۰ به س��وریه سه ماه زمان 
می برد، اما پیش از آن مسکو باید در توافق تبادل 

اطالعات و داده با تل آویو تجدیدنظر کند. 
    نتانیاهو نمی تواند کاری کند

کارش��ناس ارش��د ش��بکه ۱۰ تلویزی��ون رژیم 
صهیونیستی با »بس��یار منفی« توصیف کردن 
تصمیم وزارت دفاع روس��یه در تجهیز س��وریه 
به س��امانه های اس ۳۰۰، تحلیل کرد که بحران 
مس��کو-تل آویو در حال وخیم تر شدن است.  به 
گزارش فارس، بعد از بیانیه »س��رگئی شویگو « 
وزیر دفاع روسیه درباره مجهز کردن ارتش سوریه 
به سامانه پدافند موشکی اس ۳۰۰، یک کارشناس 
سیاسی صهیونیست، این اتفاق را »تحولی منفی« 

برای اسرائیل توصیف کرد.
  »باراک راوید « تحلیلگر امنیتی-نظامی ارش��د 
ش��بکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی معتقد 
اس��ت: »هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی، 
اتفاقی شدیداً منفی است.« راوید با اشاره به ارسال 
این س��امانه    ها در کنار دیگر تدابیری که روسیه 
قص��د دارد در منطقه اجرا کن��د، از جمله ایجاد 
اختالل در سامانه های ناوبری در مدیترانه، تحلیل 
کرد: »انتظار می رود این اقدامات عملیات هوایی 
اسرائیل در سوریه را بس��یار دشوار کند. طی ۱۵ 
سال گذشته سه نخست وزیر اسرائیل با روس    ها 
کار کردند تا مانع رسیدن موشک های پیشرفته به 
سوریه شوند.« وی با بیان اینکه امریکا، انگلیس 
و فرانسه با فشار آوردن به روسیه، آن را مجبور به 
همکاری با رژیم اسرائیل می کردند، افزود: »ولی 
ساقط شدن هواپیمای روسیه در هفته گذشته ]بر 
فراز الذقیه[ واقعیت میدانی جدیدی ایجاد کرده 
و به روس    ها بهانه ای برای اعطای موش��ک های 
پیشرفته  به س��وری    ها داد.« در ادامه این تحلیل 
آمده اس��ت: »ارتش اس��رائیل برای چند سال با 
خطر مجهز ش��دن کش��ورهای متخاصم توسط 
روسیه به سامانه موش��کی اس ۳۰۰ مقابله کرد. 
در سال ۲۰۱۵ اما روس    ها این سامانه    ها را به ایران 
دادند...  اقدامات س��تیزه جویانه روسیه به همراه 
بیانیه تند شویگو نشان می دهد که صبر روس    ها 

سر آمده است.«
 این تحلیلگر صهیونیست ضمن اشاره به عدم اقدام 
مؤثر »والدیمیر پوتین « رئیس جمهور روسیه در 
کاهش تنش، تأکید کرد: »بحران بین روس��یه و 
اسرائیل در حال وخیم شدن است. اکنون زمان 
اولین آزمایش بزرگ مناسبات اسرائیل و روسیه 
رسیده اما به نظر می رسد روابط پوتین و نتانیاهو 
دوام نداشته است.«  راوید با بیان اینکه نتانیاهو 
احتماالً تالش خواهد ک��رد در آخرین لحظه هم 
که شده مانع رسیدن این س��امانه های موشکی 
به سوریه شود، نوشت: »اما اکنون دیگر تصمیم 
تغییر قواعد بازی در سوریه، با روسیه است. کاری 

نیست که نتانیاهو بتواند انجام دهد.«

ترامپ تا چند روز دیگر شخصاً بر کرسی ریاست 
ش�ورای امنیت خواهد نشس�ت؛ نشستی که 
او امیدوار اس�ت از آن، به عن�وان اهرمی برای 
تش�دید فش�ار   ها بر ایران اس�تفاده کند. جان 
بولتون، مش�اور امنیت ملی امریکا هم گفته که 
کش�ورش فش�ار   ها را علیه ایران تا زمان تغییر 
رفتار ادامه می دهد. در چنین اوضاع و احوالی، 
53 دیپلمات، مقام س�ابق و چهره سرش�ناس 
سیاست خارجی امریکا که نام   هایی مانند مادلین 
آلبرایت، نیکالس برنز، راب�رت اینهورن و جان 
لیمبرت در میان آنها دیده می شوند، در بیانیه ای 
گفته اند که خروج از برجام، هیچ یك از اهداف 
امریکا را برآورده نکرده و صرف تحریم ها، باعث 
نخواهد ش�د که ایران به میز مذاک�ره برگردد. 
به گزارش »جوان«، این ۵۳ مقام امریکایی در این 
بیانیه که با عنوان »ارزیابی استراتژی دولت ترامپ 
در قبال ایران « به تاریخ سپتامبر ۲۰۱8 منتشر شده، 
آورده اند:» اس��تراتژی دولت ترامپ این است که با 
اعمال حداکثر فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی ، اگر 
باعث سقوط رژیم نشود، ]دست کم[ رفتار و تهدید 
ایران را دگرگ��ون کند.«  آنها با ای��ن حال گفته اند 
که چون این اس��تراتژی در هیچ کدام از مطالبات 
دوازده گانه خودش، گزینه ای برای تعامل دیپلماتیک 
در نظر نگرفت��ه، ایران را مقابل گزینه »تس��لیم یا 

جنگ « قرار می دهد. 
آنها گفته اند که خروج از توافق هسته ای هیچ یک 

از اهداف امریکا را برآورده نکرده و به ترامپ توصیه 
کرده اند که یک اس��تراتژی ش��ش وجهی ش��امل 
»جلوگیری از دس��تیابی ایران به سالح هسته ای 
در بلن��د مدت«،»جلوگیری از تکثی��ر و آزمایش 
موشک های بالستیک«، »آزادس��ازی شهروندان 
امریکایی در ایران«، » توق��ف حمایت از حزب اهلل، 
حماس و جهاد اس��المی«، »جلوگیری از حمایت 
از شورشیان یمن و عقب کشیدن نیروهای ایران از 
سوریه و عراق « و »کاهش تهدید ایران علیه اسرائیل 
و سعودی « را در دس��تور کار قرار دهد. این ۵۳ نفر 
که نام آشنایان دیگری مانند جوزف نای، پل اونیل، 
توماس پیکرینگ، ریچارد نفیو، گری سیک و جیم 
والش در میان آنها هستند، می گویند که تحریم   ها به 
تنهایی اهداف امریکا را برآورده نخواهد کرد و تأکید 
می کنند :  »تحریم های ثانویه در تضعیف اقتصاد ایران 
مؤثرند ولی امریکا را با متحدین و شرکایش رو در رو 
می کنند و در نتیجه امریکا را در موضع نقض توافقات 
تجاری قرار می دهند که دالر را تضعیف می کند.« 
آنها می گویند که تحریم های امریکا به لحاظ تاریخی 
نتوانسته اند رفتار کش��ور   هایی را که امریکا بر آنها 
تحریم اعمال کرده تغییر دهند. آنها نوشته اند که 
افزایش فشار بر ایران، منجر به متحد شدن جناح های 
سیاسی در ایران می شود، تندروهای ایران را تقویت و 
هدف بلندمدت امریکا برای دستیابی به ایرانی کمتر 
تهاجمی را از بین می برد. این ۵۳ نفر در بخش های 
پایانی بیانیه خود نکته مهمی را هم به طور تلویحی 

فاش کرده اند که نشان می دهد دست کم یک ارزیابی 
اطالعاتی در امریکا وجود دارد که معتقد است ایران 
کنونی ضربه پذیری   هایی دارد که می تواند در نهایت 
منجر به تغییر رژیم شود. آنها هرچند به صراحت به 
چنین ارزیابی ای اشاره نمی کنند ولی هشدار داده اند:  
»سیاست پیشنهاد شده به دولت امریکا برای تغییر 
رژیم در ایران منعکس کننده تفکری آرزوپردازانه 
و تفسیری غلط از ]گزارش های[ اطالعاتی درباره 

ایران است.«
  بولتون: فشارهای مان را ادامه می دهیم

نامه این ۵۳ نفر در شرایطی نوشته شده که دولت 
امریکا همچنان به سیاست فشار بر ایران به ویژه از 
طریق نشست کنونی سازمان ملل ادامه می دهد. 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تأکید 
بر اینکه برجام، بد   ترین تواف��ق دیپلماتیک تاریخ 
امریکا بوده، گفته که تحریم    ها و فشار   ها علیه ایران 
تا زمان تغییر رفتار این کشور ادامه خواهد یافت. به 
گزارش فارس، »جان بولتون« در مصاحبه با برنامه 
»فاکس و فرندز « شبکه فاکس نیوز گفته است »ما 
تحریم    ها را علیه ای��ران بازگرداندیم و تحریم های 
بیشتری هم در ماه نوامبر ]۱۳ آبان[ در راه هستند 
و ما تحریم ه��ای دیگری را هم ب��رای اعمال علیه 
این کش��ور پیدا خواهیم کرد تا به حکومت ایران 
برای تغیی��ر دادن رفتارش فش��ار بیاوریم البته نه 
فقط تغییر رفتار در برنامه هسته ای بلکه تغییر در 
برنامه موشک بالستیک  و اقدامات نظامی شان در 

اقصی نقاط خاورمیانه )منطقه غرب آسیا( در عراق 
سوریه، لبنان و یمن«. در این برنامه، از مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید درباره حمله تروریستی در اهواز هم 
سؤال شد. بولتون در پاسخ به این سؤال ابتدا مدعی 
ش��د که به »لطف دولت اوبام��ا ۱۵۰میلیارد دالر 
گیرش��ان]ایران[ آمد که قطعاً از آن برای اقدامات 
تروریستی و برنامه هسته ای شان استفاده کردند.« 
 این مقام ارشد امریکایی سپس به اقدام غیرقانونی 
واش��نگتن در خروج از توافق برجام و بازگرداندن 
تحریم های ایران اشاره کرد.  وی ادامه داد: »اما حاال 
]به دنبال خروج امریکا از برجام[ آنها در یک موقعیت 
بسیار سخت و خطرناک در سوریه قرار دارند، همین 
هفته قبل س��وریه ای    ها هواپیمای روسیه را بعد از 
اینکه اسرائیل به س��راغ نیروهای ایرانی در سوریه 
رفت، ساقط کردند. اس��رائیل فقط در تالش برای 
دفاع از خود است اما حاال روسیه اسرائیل را مسئول 
س��اقط ش��دن هواپیمایش می داند. شما متوجه 
مشکل هستید که همیشه امریکا، مسئول است، 
اسرائیل مسئول است اما هیچ وقت ایران یا روسیه 
مسئول نیستند. شما می توانید متوجه بشوید که 
چه چیزی در تصویری که ارائه می ش��ود، اشتباه 
اس��ت«. بولتون در این مصاحبه، ادعای پیش��ین 
مقام های واشنگتن را درباره آنچه که »اعتراض    ها 
در ایران « خوانده اند تکرار کرد و مدعی شد که این 
»اعتراض ها« در صورتی که امریکا از برجام خارج 

نمی شد، صورت نمی گرفت.
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نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل از هفته پیش شروع به کار 
کرده و طبق برنامه از پیش تعیین شده، قرار است تا این نشست کار خود 
را از روز سه     شنبه ۲۵ س��پتامبر تا اول اکتبر با حضور سران و سخنرانی 
برخی از آنها ادامه بدهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، امسال هم 
مثل سال گذشته در این نشست سخنرانی دارد اما در شرایطی به طور 
کامل متفاوت از دفعه قبل. او سال قبل جنگ تعرفه ای را با چین و اروپا 
به راه نینداخته بود و هنوز سران اروپایی امید داشتند تا در نشست     هایی 
مثل گروه 7 یا ناتو به یک نوع هماهنگی با او دست یابند که البته چنین 
نشد و ترامپ از ناسازگاری با آنها کوتاه نیامد. عالوه بر این، ترامپ سال 
گذشته و با وجود تلقی منفی از توافق هسته ای گروه ۱+۵ با ایران یا برجام 
کماکان امضایش پای این توافق بود اما از ماه مه امسال و با خروج از برجام 
در نقطه مقابل این گروه و ایران قرار گرفته اس��ت. باید نشست شورای 
امنیت در روز چهار    شنبه را هم در نظر گرفت که ترامپ اعالم کرده قصد 
اداره این نشست را دارد چرا که کشورش ریاست دوره ای این شورا را در 

ماه سپتامبر به عهده دارد. 
ترامپ در سخنرانی ۱۵ دقیقه ای سال قبل و با انگشت گذاشتن بر مسئله 
اتمی کره ش��مالی، تند    ترین لحن را علیه این کش��ور به کار برد و حاال از 
شخصیت او انتظار می رود تا در این مورد الف زنی کند و مدعی صلح در 
جهان شود چون توانس��ته دیداری با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، 
داش��ته باش��د. در مقابل، برجام و تصمیمش برای خ��روج از آن یکی از 
موضوعات اصلی سخنرانی امسال او اس��ت چرا که او از زمان اجرای این 
تصمیم در ماه مه نتوانسته اجماع جهانی ایجاد کند و جز رژیم صهیونیستی 
و چند کشور عربی خرد و نه چندان تأثیرگذار در عرصه بین الملل، حمایتی 
از سوی دیگر کشور    ها کسب نکرده اس��ت. تردیدی نیست که او جلسه 
شورای امنیت را به موازات سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل 
پیش می برد و به همین جهت هم موضوع ایران و به خصوص برجام محور 
برنامه اصلی برنامه او خواهد بود، هرچند که اطرافیانش سعی داشته اند 
جریان این جلسه و دستور کار آن را به صورت دیگری مطرح کنند. نیکی 
هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل، هفته قبل طرحی را پیش کشیده 
بود تا ترامپ در این جلسه حضور نداشته باشد و اداره آن یا به عهده خود 
او یا حداکثر مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، باشد. پیام توئیتری ترامپ 
این طرح را به طور کلی منتفی کرد و جای شک و تردیدی باقی نماند که 
خودش در آن جلس��ه خواهد بود و حتی خط بطالنی بر گزارش روزنامه 
واشنگتن پست کشید که به نقل از منابع آگاه در دولت امریکا مدعی منتفی 

شدن موضوع ایران در آن جلسه شده بود. 
در واقع، نیکی هیلی و دیپلمات های ارش��د امریکا از جمله پمپئو این 
نگرانی را دارند که موضوع ایران در جلسه شورای امنیت باعث رودررویی 
رئیس جمهور امریکا با رؤسای ۱4 کشور عضو این شورا به خصوص چهار 
کشور دائم آن شود؛ چیزی که تاکنون سابقه نداشته و تا حاال پیش نیامده 
که متحدان نزدیک امریکا مثل بریتانیا یا فرانسه بر سر موضوعی تا این 
میزان در مقابل امریکا قرار گرفته  باشند. هرچند که آنها نگران مواضع و 
حتی سخنان انتقادی دیگر اعضای شورای امنیت علیه ترامپ هستند 
اما به نظر نمی رس��د که خود او چندان نگرانی بابت این موضوع داشته 
باشد و حتی می توان گفت که او مایل اس��ت از این جلسه برای توجیه 
درخواستش در مورد دیدار با رهبران ایران بهره برداری کند. این نکته با 
سخنان روز یک     شنبه پمپئو با خبرنگار شبکه فاکس نیوز پیدا است که 
مدعی شده بود ترامپ نه تنها خواهان دیدار با رئیس جمهور ایران است 
بلکه خواهان دیدار با رهبر ایران اس��ت. شکی نیست که هم سخنرانی 
حسن روحانی در مجمع عمومی و هم حضور نماینده ایران در شورای 
امنیت فرصتی برای پاسخ به ترامپ و اتهام زنی های او است اما باید توجه 
داشت که این فرصت نمی تواند متأثر از سایه   حمله تروریستی روز      شنبه 
نباشد. پیام توئیتری عبدالخالق عبداهلل، مشاور ولیعهد ابوظبی، شکی در 
حمایت خارجی از تروریست     ها در این حمله نگذاشت چنان که این مقام 
اماراتی در پیام خود از عبارت »نقل المعرکه الی العمق االیرانی« استفاده 
کرده که محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع آل سعود، همین عبارت را 
برای تهدید ایران به کار برده بود. به این ترتیب، دست داشتن اماراتی     ها 
و سعودی     ها در این حمله تروریستی نکته ناروشنی نیست و نقش داعش 
در این ماجرا تنها یک نوع فرار به جلوی اماراتی     ها و سعودی     ها است تا 
با انداختن مس��ئولیت به دوش داعش، خود را نجات داده  باش��ند. این 
حمله به طور کلی نشان داد که ایران برخالف ادعاهای ترامپ و دستگاه 
دیپلماسی او قربانی تروریسم اس��ت و این موضوعی کلیدی است که 
هیئت اعزامی ایران باید نگاه جامعه جهانی را در مجمع عمومی و شورای 
امنیت به آن جلب کند تا نه تنها اتهام زنی های ترامپ علیه ایران را خنثی 
کرده باشد بلکه واقعیت موجود از تنش آفرینی ارتجاع عربی در منطقه 

برای جامعه جهانی تشریح شود. 

سيدرحيمنعمتی

ایرانباتحریمپشتمیزمذاكرهنمینشیند

انتقام ایلوشین با اس300
مسکو: سیستم دفاع موشکی را دو هفته ای تحویل دمشق می دهیم
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رهبر حزب اپوزیس�یون انگلیس تأکید کرد 
بهتری�ن راه برای توق�ف جنگ یم�ن، پایاِن 
ف�روش تس�لیحات ب�ه عربس�تان اس�ت.

به گ��زارش ف��ارس، »جرم��ی کوربی��ن« رهبر 
اپوزیسیون انگلس��تان در نشست سالیانه حزب 
کارگر در ش��هر »لیورپول« گفت دولت انگلیس 
باید فروش تس��لیحات به عربس��تان را متوقف 
کند. کوربین در س��خنرانی روز یک   شنبه درباره 

جنگ یمن گفت که بهترین کم��ک، توقف آن 
اس��ت و برای ش��روع این توقف باید انگلیس به 
تأمین تسلیحات عربس��تان سعودی پایان دهد. 
وی خاطرنش��ان کرد، باید فروش تسلیحات به 
عربستان سعودی را متوقف کرد چراکه این کشور 
است که بمباران    ها را در یمن انجام می دهد. رهبر 
اپوزیسیون انگلیس در ادامه به اقدام دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا و قصد وی ب��رای خروج از 

توافق اقلیمی پاریس اش��اره کرد و گفت که این 
اقدام کاماًل اشتباه است. وی افزود: همان طور که 
اقداماتی برای عدالت اجتماعی انجام می گیرد، 
بای��د اقداماتی برای محافظت از محیط زیس��ت 
نیز انجام بگیرد چراکه ای��ن اقدامات می تواند از 
آینده همه محافظت کند. در همین حال، یگان 
پهپادی ارتش یمن با پرنده های » قاصف۱ « مقر 
تازه  تأسیس    فرماندهی مزدوران ائتالف عربی در 

جنوب النخلیه در ساحل غربی را مورد هدف قرار 
داد. در این حمله تعدادی از متجاوزان کش��ته و 
زخمی شدند. از س��وی دیگر انصاراهلل می گوید، 
در عملیات ارت��ش و کمیته های مردمی یمن در 
جبهه نجران نیز تعدادی از س��ربازان عربستانی 
و متجاوزان همپیمان آنها کشته یا زخمی شدند. 
در حمله موشکی دیگری به نجران نیز شش سرباز 

عربستانی از پای درآمدند.

رهبرحزبكارگرانگلیس:
بهعربستانسالحنفروشیمجنگیمنتماممیشود
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   عمران خان: پاکستان از هیچ ابرقدرتی نمی ترسد
نخست وزیر پاکستان اعالم کرد که دیگر تهدید    ها علیه پاکستان اثرگذار 
نیست و این کشور از هیچ ابرقدرتی نمی ترسد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، عمران خان در اظهاراتی از بروکرات     ها خواست که 
بدون هیچ گونه ترس و نگرانی از اصل شایس��ته ساالری پیروی کرده و 
تدابیر سختگیرانه ای در قبال فساد اتخاذ کنند. او در ادامه اظهاراتش با 
اشاره به سیاست خارجی پاکستان گفت: پاکستان اهمیت ژئواستراتژیک 
باالیی در منطقه دارد. در حال حاضر بزرگ ترین بازار اقتصادی محسوب 
می شود. وی گفت:»من امیدواریم که غرور و تکبر از رهبری هند که به 
تازگی به نمایش گذاشته شد، کنار گذاشته شود. زمانی که ما می گوییم 
که خواهان دوستی هستیم این بدین معناست که ما خواهان پایان فقر 
در این شبه قاره ایم زیرا با گسترش روابط، تجارت نیز احیا می شود. «وی 
ادامه داد: رفتار ما هرگز نباید به عنوان یک ضعف تلقی ش��ود. ما ملتی 
هستیم که هرگز فشاری از سوی هیچ کشوری حتی از سوی یک قدرت 
جهانی قبول نمی کنیم. اگر هند و امریکا، پاکستان را تهدید کنند در این 

صورت تمام ملت برای پایان آن تهدیدات متحد می شوند. 
-------------------------------------------------------------

   توافق ترامپ و امیر کویت برای پایان دادن به بحران قطر
یک مقام امریکایی فاش کرده که رئیس جمهور امریکا و امیر کویت برای 
پایان دادن به بحران میان چند کش��ور عرب حوزه خلیج فارس توافق 
کرده اند. به گزارش اسپوتنیک، لورانس سیلورمن، سفیر امریکا در کویت 
یک    شنبه اعالم کرد که صباح االحمد الصباح، امیر کویت و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری امریکا درباره ضرورت حل و فصل هر چه سریع تر بحران 
قطر با عربستان، امارات، بحرین و مصر توافق کردند. خبرگزاری رسمی 
کویت نیز این خبر را تأیید کرده است. عربستان، امارات، بحرین و مصر 
از پنج ژوئن ۲۰۱7 روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با قطر را به ادعای 

حمایت این کشور از » تروریسم « به طور کامل قطع کردند. 
-------------------------------------------------------------

   برلین : توئیتر جای هماهنگی امریکا را گرفته است 
وزیر خارجه آلمان استفاده رئیس جمهور امریکا از شبکه اجتماعی توئیتر و 
ناهماهنگ بودن با آلمان در مسائل جهانی را مورد انتقاد قرار داد. به گزارش 
فارس، »هایکو ماس « امریکا را به اقدام ناهماهنگ با این کشور در مسائل 
جهانی متهم کرد. وی در این مورد به خبرگزاری آلمان گفت: »ما از برخی 
از تصمیمات به وسیله توئیتر آگاه می شویم. گاهی اوقات من این برداشت 
را دارم که یکی و یا چند نفر در ایالت متحده امریکا هم برای نخستین بار از 
تصمیم های کاخ سفید نخست  به وسیله توئیتر مطلع می شوند و این همکاری 
میان ما را تغییر می دهد.« وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت: »پیش تر در 
تمامی مسائل ضروری، مشاوره های فشرده ای با امریکا وجود دارد و در همه 

سطوح هماهنگی وجود داشت. چنین چیزی اکنون کمتر شده است. «
-------------------------------------------------------------
  میانمار: سازمان ملل حق مداخله در امور داخلی ما را ندارد

فرمانده ارتش میانمار گفت، س��ازمان ملل حق مداخله در امور داخلی 
این کشور را ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اظهارنظر از سوی 
مین آنگ هلیانگ، فرمانده ارتش میانمار یک هفته پس از آن مطرح شد 
که بازرسان سازمان ملل خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن وی و سایر 
ژنرال های ارتش میانمار به اتهام نسل کشی علیه مسلمانان روهینگیایی 
شدند. این نخستین واکنش عمومی وی از زمان تأکید هیئت حقیقت یاب 
سازمان ملل به ش��ورای امنیت برای ارجاع سرشاخه های ارشد نظامی 

میانمار به دادگاه کیفری بین المللی محسوب می شود. 
-------------------------------------------------------------

  کشته شدن بیش از 100 عضو طالبان
۱۱4 عضو گ��روه طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در س��ه اس��تان 
افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرحمان 
منگل« سخنگوی استانداری وردک اعالم کرد: براثر عملیات نیروهای 
امنیتی که عصر روز یک    شنبه در شهرستان »جغتو « از توابع استان وردک 
آغاز ش��ده بود ، 4۲ نفر از اعضای طالبان کشته ش��دند. وی بابیان اینکه 
عملیات نیروهای افغان در این شهرستان همچنان ادامه دارد ، گفت: سه 
سرکرده گروه طالبان نیز در میان کشته شدگان این عملیات است. وزارت 
دفاع افغانستان نیز در بیانیه ای از کشته شدن سی نفر از طالبان از جمله 

سیزده عضو پاکستانی این گروه در استان غزنی خبر داد.

با باال گرفتن اعتراض امریکایی    ها به تحریم چین
 پمپئو: نگران نباشید

در جنگ تجاری با چین پیروز می شویم
وزیر امور خارجه امریکا به دنبال تش�دید جنگ تجاری کشورش 
با چین و اعمال تعرفه های جدید در واردات کاالها، به امریکایی     ها 
اطمینان داد که هرگونه ضرر و زیانی در این جنگ موقتی اس�ت و 
در نهایت آنه�ا از این جنگ پیروزی و موفق بی�رون خواهند آمد. 
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه هیل، این در حالی است که اخیراً انبوهی 
از شرکت های امریکایی نسبت به ضرر و زیان و آسیب های تعرفه های 
جدید و تش��دید بالقوه جنگ تجاری اظهار نگرانی کردند. با این حال 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا گفت: واشنگتن به دنبال حمایت 
از کارمندان و کارگران امریکایی و مجب��ور کردن چین به پایبندی به 
قوانین اس��ت.  پمپئو در مصاحبه با فاکس نیوز گف��ت: ما می خواهیم 
به نتیجه ای برس��یم که چین را مجبور کند رفتارش را در صورتی که 
می خواهد یک قدرت جهانی باش��د،  اصالح کند چون ش��ما به عنوان 
یک قدرت جهانی،  ش��فافیت  و حاکمیت قانون را در پیش می گیرید 
و اقدام به دزدی مالکیت معنوی نمی کنید و اصول اساسی تجارت در 
سراسر جهان نظیر انصاف و معامله متقابل را رعایت می کنید.  پمپئو 
خاطرنشان کرد: اینها چیز    هایی هستند که مردم امریکا طلب می کنند و 
کارگران امریکایی نیز شایسته آن هستند.  این صحبت های پمپئو بعد از 
آن مطرح شد که نماینده تجاری امریکا دور جدید افزایش تعرفه     ها علیه 
کاالهای وارداتی از چین به ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر را نهایی ساخت.  در 
همین راستا از دیشب مالیات ۱۰ درصدی بر کاالهای وارداتی از چین 
به امریکا اعمال شد و این مالیات در پایان سال جاری میالدی قرار است 
به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.  به دنبال این حرکت چین نیز در پاسخی 
تالفی جویانه اعالم کرد که تعرفه های جدی��د را بر کاالهای وارداتی از 
امریکا به ارزش ۶۰ میلیارد دالر از تاریخ ۲4 سپتامبر اعمال می کند.  این 
در حالی است که تعداد زیادی از اصناف و شرکت های امریکایی از جمله 
یکسری شرکت های خرده فروش زنجیره ای مشهور در این کشور نظیر 
شرکت فروشگاه های زنجیره ای والمارت به قانونگذاران امریکایی نامه 
نوشته و شدیداً با افزایش این تعرفه     ها مخالفت کرده و هشدار داده اند 
که این روند در نهایت خانواده های امریکایی را مجازات می کند.  یک 
ائتالف از حدود ۳۰۰ ش��رکت خرده فروش��ی امریکا از جمله شرکت 
خدماتی امریکای ش��مالی ایکیا،  شرکت کوهلز،  شرکت گپ و شرکت 
میسیز نیز نسبت به تأثیر شدید این جنگ تجاری بر تجارت آنها هشدار 
داده است.  گزارش شده که نماینده تجاری امریکا بالغ بر ۶هزار نامه در 

مخالفت با این تعرفه های جدید دریافت کرده است.

 انصاراهلل یمن: بنادر امارات و عربستان 
در تیررس موشک های ما هستند

فرمانده نیروهای دفاع ساحلی وابسته به گروه انصاراهلل اعالم کرد در 
صورتی که ائتالف سعودی -اماراتی به بندر حدیده حمله یا فعالیت 
بندر را مختل کند دو بندر » جبل علی « در دبی و » جده « در عربستان در 
تیررس موشک های نیروهای دریایی وابسته به انصاراهلل خواهند بود. 
به گزارش ایسنا، محمد قادری، فرمانده نیروی دفاع ساحلی وابسته به انصاراهلل 
یمن در گفت وگو با شبکه الجزیره نس��بت به هرگونه حمله به بندر حدیده 
هشدار داد و این حمله را به منزله جریان خونی دانست که امتداد یافته و یمن 
را تغذیه خواهد کرد.  این مقام انصاراهلل یمن افزود: ما حق دفاع از خود را داریم 
و هنوز وارد جنگ دریایی واقعی نشده ایم.  قادری با اشاره به عربستان و امارات 
تهدید کرد: موشک های حوثی    ها قادرند به عمق کشورهای عضو ائتالف عربی 
برسند.  وی به سازمان ملل و ائتالف عربی در یمن هرگونه عملیات دریایی 
و عواقب بد آن را گوشزد کرد و گفت: این عملیات بر کل جهان تأثیر خواهد 

گذاشت و پاسخ ما در قلب دشمن سخت و غیرقابل پیش بینی خواهد بود. 
  توقیف 4 نفتکش از سوی ائتالف عربی

همچنین یحیی شرف، معاون رئیس مؤسسه بنادر دریای سرخ یمن در 
گفت وگو با شبکه خبری المیادین اظهار داشت: ائتالف عربی به رهبری 
عربستان چهار نفتکش را در بندر جیبوتی توقیف کرده و به آنها اجازه 
نمی دهد به سمت بندر حدیده حرکت کنند.  خبرگزاری سبأ یمن به نقل 
از یک منبع در بندر حدیده گزارش داد: ائتالف عربی یک کشتی حامل 
فرآورده های نفتی را مصادره کرده و به سه کشتی دیگر اجازه ورود به این 
بندر را نمی دهد، این در حالی است که این کشتی    ها مجوزهای الزم را از 

سازمان ملل دریافت کرده اند. 
  استفاده ائتالف عربی از سالح های بیولوژیکی

از سوی دیگر، توفیق الحمیری در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه 
اظهار داشت: اعتراضات ائتالف عربی ضد یمن به ایجاد یک کریدور هوایی 
بین المللی برای امدادرس��انی های پزشکی با هدف سرپوش گذاشتن بر 
قراردادهای خرید سالح های ممنوعه بین المللی این ائتالف انجام می شود 
و این قراردادهای عربس��تان و امارات تحت پوشش شورای امنیت انجام 
می شوند و احساسات هر کسی را که کمی انسانیت داشته باشد تحریک 
می کند.  الحمیری افزود: ائتالف ضد یمن به رهبری عربستان و امارات با 
وجود تمامی کش��تار   هایی که در یمن انجام می دهد، تالش می کند در 
طرح امدادرسانی های سازمان ملل که با هدف ارسال دارو برای بیماران 
و زخمی های یمنی انجام می ش��ود، اختالل ایجاد کن��د. این بیماران و 
زخمی های نظامی و غیرنظامی چه در نتیجه حمالت جنگنده های ائتالف 
و چه کمبود دارو و غذا و یا استفاده از سالح های بیولوژیکی با کشتار هر 
روزه مواجه هستند.  این عضو کمیته انقالبی یمن در ادامه گفت: ائتالف 
عربی برخی مناطق از جمله صرواح و مأرب را با سالح بیولوژیکی که با نام 
» سیاه زخم « شناخته می شود، بمباران می کند، همه می دانند این سالح    ها 
را امریکا و اس��رائیل در اختیار دارند و این دو طرف سالح های ممنوعه را 
خریداری کرده و آنها را روی شهروندان یمنی آزمایش می کنند. در حال 
حاضر ائتالف عربی نگران این است که بازگشایی فرودگاه صنعا با بازرسی    ها 
و کشف واقعیات همزمان شود.  الحمیری با اشاره به برخی ادعاهای مطرح 
شده درباره اقدام انصاراهلل در خرید سالح از خارج گفت: ما توان و امکانات 
الزم را برای توسعه نظامی خود داریم و می توانیم سالح هایمان را در داخل 
بسازیم اما آنها می خواهند سالح های ممنوعه خریداری کنند و با طرح این 

ادعا   ها بر اقدامات خود سرپوش بگذارند.


