
ایران و بازماند گان برجام، یك جلسه مشترك 
د یگر  را بعد  از خروج امریکا از توافق هسته ای 
با ایران، این مرتبه د ر نیویورك برگزار كرد ند  
كه خروجی آن ص�د ور یك بیانی�ه د یگر د ر 
حمایت از برجام ب�ود ؛ بیانیه ای كه مهم  ترین 
محور آن، تأكید  بر ایجاد  یك »ساز و كار ویژه« 
برای تسهیل پرد اخت های مربوط به صاد رات 
)شامل نفت( و وارد ات ایران است. با همه اینها، 
اروپا هیچ زمانبند ی یا چارچوب جزئی د رباره 
تأسیس     این ساز و كار ویژه ارائه نکرد ه است. 
به گزارش »جوان« عباس عراقچ��ی، معاون وزیر 
خارجه ایران د یروز د ر پایان نشس��ت كشورهای 
باقی ماند ه د ر برجام، یعنی آلمان، انگلیس، فرانسه، 
روسیه و چین، یك بار د یگر به حمایت بازماند گان 
توافق هسته ای از ایران اشاره كرد  و گفت:»حمایت 
اروپا، چین و روسی��ه از ایران، ان��زوای امریکا را به 
روشنی به تصویر كشید . معاون ظریف به د رستی به 
انزوای امریکا اشاره كرد ه زیرا پنج كشور باقی ماند ه 
د ر برجام بعد  از خروج امریکا د ر بیانیه مشتركی كه با 
ایران صاد ر كرد ند ، » خروج یکجانبه ایاالت متحد ه 
از ای��ن توافق و وضع مجد د  تحریم ه��ا« را موجب 
»تأسف عمیق« خواند ند  و د ر بند  10 آن از ابتکار 
تأسیس     یك »ساز و كار ویژه« برای حفظ و توسعه 
كانال های پرد اخت ایران حمایت كرد ند . با این حال، 
د ر این بیانیه كه محمد جواد  ظریف، وزیر خارجه و 
فد ریکا موگرینی، كمیسیونر سیاست خارجی اروپا 
آن را به طور مشترك صاد ر كرد ند ، هیچ زمانبند ی 
مشخصی د رباره اینکه این ساز و كار ویژه چه موقع 
عملیاتی خواهد  شد  یا اینکه ب��ه چه نحوی عمل 
خواهد  كرد ، نیامد ه است. ایران و 1+4 د ر بیانیه خود  
گفته اند  كه برجام یك عنص��ر كلید ی د ر ساختار 
جهانی عد م اشاعه و یك د ستاورد  بس��یار مهم د ر 
حوزه د یپلماسی چند جانبه است و تصد یق كرد ند  

كه بر اساس 12 گزارش پی د ر پی آژانس »ایران به 
اجرای كامل و مؤثر تعهد ات هس��ته ای خود  اد امه 
د اد ه« و د ر عین حال، تأكید  كرد ند  كه ضروری است 
ایران به این عملکرد  خ��ود  اد امه د هد . بازماند گان 
برجام گفته اند  كه عالوه بر اجرای تعهد ات هسته ای 
از سوی ایران، رفع تحریم ها و برخ��ورد اری ایران 
از منافع اقتصاد ی حاصل��ه از آن نیز »یك بخش 
حیاتی از برجام«  است و د ر همی��ن رابطه بر اراد ه 
خود  برای حمایت از آزاد ی فع��االن اقتصاد ی د ر 
تعقیب كسب و كار مشروع با ایران، تأكید  كرد ه اند . 
اعضای باقی ماند ه بر »پیگیری اقد امات مشخص 
و مؤثر برای تضمین كانال های پرد اخت با ایران و 
تد اوم صاد رات نف��ت و میعانات گازی، محصوالت 
نفتی و پتروشیمی«  تأكید  كرد ه اند  ولی د ر فضایی 
كه امریکا روز به روز فشارهای خود  را بر ایران تشد ید  
می كند ، مشخص نیست كه بیانیه حمایتی اروپا ، 

چین و روسیه چقد ر می تواند  د ر كاهش فشارهای 
امریکا مؤثر باشد . 

  حفظ ایران د ر برجام، اولویت 4+1
مهم  ترین محور مذاك��رات 1+4 با ایران، تأكید  بر 
تد اوم تعهد ات برجامی ایران به رغم خروج امریکا 
بود ، موضوعی كه حاال د یگر به نظر می رسد  به یك 
مطالبه تبد یل شد ه است. »ژان ایو لود ریان«، وزیر 
خارجه فرانسه پس از د ید ار با »محمد جواد  ظریف«، 
همتای ایرانی  خود ، د ر پیام��ی توئیتری نوشت: 
»رو د ر رو با جواد  ظری��ف، همتای ایرانی ام. حفظ 
توافق هسته ای و یاد آوری خواسته هایمان د رباره 
اقد ام های نگران كنند ه ایران از محورهای گفت وگو 
بود .«وزارت خارجه روسیه نیز د ر بیانیه ای كه روز 
سه     شنبه روی وب سایت خود  قرار د اد  بر »حمایت 
قاطع« این كشور از توافق هس��ته ای ایران تأكید  
كرد . از این موض��ع وزارت خارجه روسیه مهم تر، 

موضع گیری والد یمیر یرماكوف، رئیس د پارتمان 
مسائل عد م گسترش و كنترل تسلیحات وزارت 
خارجه روسیه است كه گفته مسکو معتقد  است 
كه نباید  اجازه د اد  كه ای��ران از برجام خارج شود . 
والد یمیر یرماكوف د ر كنفرانس خبری » روسیه 
امروز « گفته است: » د ر ای��ران نیروهای سیاسی 
وجود  د ارند  كه پیش��نهاد  می كنند  كاًل همه چیز 
از هم پاشید ه شد ه و د ر مسیر توسعه آزاد انه بخش 
اتمی قرار گیرند  و امکان گسترش فناوری نظامی 
هسته ای را نیز بعید  نمی د انند . این مشکل بزرگی 
خواهد  ب��ود . د ر هیچ صورتی نبای��د  اجازه چنین 
اتفاقی را بد هیم برای آنکه این همان چیزی است 
كه امریکایی    ها می خواهند  به آن برسند  تا خروج 
آنها و نق��ض وظیفه و حق��وق بین المللی توسط 
آنها عجیب نباشد  بلکه ایران متهم شود .«  برلین 
د ر بیان��ی متفاوت بر حفظ برج��ام تأكید  كرد ه تا 
جایی كه د رباره تبعات »فشار حد اكثری« به ایران 
هشد ار د اد ه است. هایکو ماس گفته است: »د ر این 
موضوع شکی نیست كه توافق هسته ای وین امنیت 
بیشتری برای منطقه و همچنین برای اروپا به د نبال 
د اشته است. به نفع ماست كه این موفقیت را كه 
حاصل سال     ها كار سخت د یپلماتیك است، حفظ 
كنیم. این رویکرد  ما از حمایت بین المللی برخورد ار 
است. بسیاری از كشور    ها مانند  ما، استد الل های 
روشنی برای حفظ این توافق، كه نظام منع اشاعه 
هسته ای را تقویت می كنند ، د ارند .« ماس همچنین 
گفته است: »راهبرد ی كه فقط بر اعمال بیشترین 
تحریم     ها مبتنی باشد ، كارایی نخواهد  د اشت. اگر 
مرز    ها محکم تر شوند ، هیچ  چیز بهتر و یا ساد ه تر 
نخواهد  شد  بلکه شرای��ط خطرناك تر و سخت تر 
می شود . این راه به بن بست و شرایطی كه گفت وگو 
د ر آن صورت نمی گیرد  منتهی می شود  كه ]د ر این 

صورت[ خطر تنش منطقه ای به وجود  می آید .«

دونالد ترامپ براي    گزارش  یک
دومي�ن ب�ار در 
مجمع عمومي سازمان ملل س�خنراني كرد، 
نطقي كه رئيس جمهور امریكا در آن، بيش از 
هر كش�ور دیگري بر ایران متمركز ش�د و در 
حالي از كش�ورهاي دیگر خواست كه ایران را 
منزوي كنند كه خود از سياست »صفر كردن 
ص�ادرات نفت�ي ای�ران« عق�ب نشس�ت. 
به گزارش »جوان«، دومین سخنراني دونالد ترامپ 
در مجمع عمومي سازمان ملل با خنده حاضران به 
این ادعاي او شروع شد كه گفت دولتش در كمتر 
از دو سال دستاورد بیش��تري نسبت به هر دولت 
دیگري در تاریخ امریکا داشته است. رئیس جمهور 
امریکا در واكنش به خنده حضار به این ادعایش 
گفت: »اشکالي ندارد؛ انتظار چنین واكنش��ي را 
نداشتم«. دقایقي بعد، بار دیگ��ر، حضار به نحوه 
بیان این جمله او خندیدند كه به كشورهاي عضو 
اوپك اشاره كرده و گفت كه این كش��ورها »مثل 
همیشه بقیه جهان را تیغ مي زنند.« هنوز دقایقي 
از خنده رهبران جه��ان به سخنان رئیس جمهور 

امریکا نگذشته بود كه كاربران در شبکه اجتماعي 
توئیت آگوست سال 2014 او درباره اوباما را منتشر 
كردند كه در آن نوشته بود: »ما به رئیس جمهوري 
نیاز داریم كه باعث خنده جهان نش��ود. ما نیاز به 
یك رهب��ر واقعي داریم، باه��وش در استراتژي و 

پیروزي. با احترام.«
   ایران را منزوي كنيد

سخنراني غروب دیروز ترام��پ در سازمان ملل، 
محورهاي مختلفي را در خود دیده بود، از تشکیل 
مركز مبارزه با تروریسم در جریان سفر به عربستان 
گرفته تا تهدید به اقدام علی��ه سوریه در صورت 
استف��اده سوري ها از سالح شیمیای��ي و از اشاره 
به كس��ري 800 میلیارد دالري تجارت خارجي 
امریکا گرفته تا خروج امریکا از شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل. با این ح��ال، هیچ یك از بخش هاي 
سخنان ترامپ، طوالني تر از سخنان او علیه ایران 
نبود. ترامپ مدعي شد كه »رهبران ایران به دنبال 
مرگ و ناب��ودي هس��تند«. رئیس جمهور امریکا 
چالش هاي اقتص��ادي این روزهاي ای��ران را كه 
تحریم هاي امریکا نقش غیر قاب��ل انکاري در آن 

داشته، سکوی��ي كرد براي حمله ب��ه ایران و ادعا 
كرد: »رهبران ایران منابع مردمي را غارت كرده اند 
تا به جیب خود بریزن��د و در منطقه جنگ به راه 
بیندازند. « ترامپ با اشاره به بازگشت تحریم هاي 
ایران در ماه نوامبر آینده )آبان ماه( گفت كه یك 
كمپین جدید فش��ار اقتصادي علیه ایران به راه 
انداخته ایم تا راه هاي دسترسي مالي رهبران ایران 
به اهداف خونبار را قطع كند. رئیس جمهور امریکا 
در شرایطي به اجرا شدن تحریم هاي جدید علیه 
ایران از آبان ماه اشاره كرد، ولي اشاره اي به سیاست 
اعالني »به صفر رساندن فروش نفت ایران« نکرد 
و در عوض وعده ك��رد »فروش نف��ت آنها را كم 
خواهیم كرد« و گفت كه از همه ملت ها مي خواهد 
»رژیم ایران را منزوي كنند.« رئیس جمهور امریکا 
گف��ت: » مي خواهیم فروش نفت ای��ران را هدف 
قرار دهیم. اج��ازه نخواهیم داد ای��ن رژیم هایي 
كه مرگ بر امریکا مي گوین��د و اسرائیل را تهدید 
مي كنند، صاحب كالهك هاي هسته اي باشند.« 
ترامپ از خروح امریک��ا از برجام هم حمایت كرد 
و برجام را »موهبتي بادآورده« براي ایران خواند. 

رئیس جمهور امریکا پیش از آغاز سخنراني خود در 
هفتاد و سومین نشست مجمع عمومي سازمان ملل 
ادعا كرده بود كه مش��تاق برخ��ورداري از روابط 
عالي با ای��ران است و حین ورود ب��ه مقر سازمان 
ملل در نیویورك ادعا كرد: » ای��ران چاره اي جز 
مذاكره ندارد. ایران هیچ گزینه اي ندارد مگر اینکه 

سیاست هاي خود را تغییر دهد. «
   از كسي معذرت نخواهم خواست

ترامپ در سخنراني خ��ود، حتي در یك كلمه به 
روسیه اشاره نکرد ولي در ع��وض سیاست هاي 
تجاري چی��ن را به ب��اد انتقاد گرف��ت. او گفت 
به روشن��ي گفت��ه ام كه احت��رام زی��ادي براي 
رئیس جمهور چین قائلم ولي تأكید كرد كسري 
موازنه تجاري امریکا و چین قابل قبول نیس��ت. 
ترامپ به جاي تج��ارت آزاد كه امریک��ا به طور 
تاریخي حامي آن ب��وده، از »تج��ارت عادالنه« 
سخن گفت و با اشاره به كسري تراز تجاري 800 
میلیارد دالري امریکا، بر لزوم تغییر در سیستم 
تجارت جهاني تأكید كرد. ترامپ گفت كه دیگر 
نمي گذارد ثروت امریکا غ��ارت شود و خطاب به 
رهبران جهان گفت كه درباره كارهایي كه براي 
حمایت از شهروندان امریکایي با دیگر كش��ورها 
مي كند، از كس��ي مع��ذرت نخواه��د خواست. 
رئیس جمهور امریکا شوراي حقوق بشر سازمان 
ملل را كه امریکا از آن خارج شده » بدنه رسوا « 
خواند و گفت: »تا زمان اصالحات واقعي به شوراي 

حقوق بشر سازمان ملل برنمي گردیم.«
  تقدیر فقط از 4 كشور

رئیس جمهور امریکا گفت از كش��ورهاي اوپك 
 خواهیم خواست باال بردن قیمت را متوقف كنند 
و آنها را متهم به ای��ن كرد كه »دیگ��ران را تیغ 
مي زنند«، جمله اي كه نح��وه بیانش خنده دوم 
حضار را در پي داش��ت. او گفت كه امریکا تا حاال 
از این كش��ورها محافظت نظامي كرده و آنها هم 
از این به بعد، در عوض محافظت نظامي امریکا، 
كمك مال��ي قابل توجهي كنن��د. ترامپ به رغم 
انتقاد از كش��ورهاي اوپك، از عربس��تان تجلیل 
كرد، جایي كه او در كنار تمجید از هند به خاطر 
كاهش فق��ر و تمجید از آنچه ك��ه او 70 سالگي 
دموكراس��ي اسرائیل خوان��د، از اصالحات ملك 
سلمان و فرزندش در عربستان نیز تمجید كرد. 
به جز عربس��تان، اسرائیل و هند، تنها كش��وري 
كه ترامپ از آن تقدیر كرد، لهستان بود. او البته 
از روند مذاكره با كره شمالي هم استقبال كرد و 
از كیم جونگ اون تشکر نمود ولي لغو تحریم ها را 
منوط به خلع سالح هسته اي پیونگ یانگ خواند. 
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دکترسيدرضاميرطاهر محمدبابايی

باز هم »اعالمیه تأسف« بازماند گان برجام

عقب نشيني از ادعاي صفر کردن فروش نفت ايران
جهان به تعریف ترامپ از دولت خودش خندید

نشست ایران با 1+4 د ر نیویورك برگزار شد 
  گزارش  2

تغيير بازی د ر مناسبات مسكو با تل آويو 
والد یمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه د ر پاس��خ به د رخواست د ولت 
سوریه برای مبارزه با گروه های تروریس��تی از سپتامبر 2015 د ستور 
حضور نظامی گسترد ه روسیه را د ر این كشور صاد ر كرد . پایگاه هوایی 
» حمیمیم « د ر استان الذقیه مح��ل استقرار هواپیماهای روسی برای 
عملیات د ر سوریه اس��ت. د ر عین حال اسرائیل ت��الش زیاد ی كرد ه 
تا با جنگ روانی و نیز رایزنی های سیاسی ب��ه نحوی موضع روسیه را 
د رباره حضور ایران د ر سوریه تحت تأثیر قرار د اد ه و به نحوی مس��کو 
را با خواست خود  همسو كند . با شکس��ت این تالش   ها حمالت رژیم 
صهیونیستی علیه اهد افی د ر سوریه كه به اد عای آن مرتبط با نیرو   ها 
و تجهیزات مرتبط با ای��ران و جنبش حزب اهلل اس��ت، سیر صعود ی 
د اشته است. د رآخرین مورد  از این حم��الت هواپیماهای اسرائیلی با 
سوءاستفاد ه از پرواز یك هواپیمای تجسس��ی روس��ی د و   شنبه شب 
26شهریور)17 سپتامبر( به یك هد ف د ر الذقی��ه حمله كرد ه كه د ر 
واكنش به آن پد افند  هوایی سوریه ب��ه اشتباه هواپیمای ایلوشین 20 
)ایل-20( روسی را سرنگون كرد . این مس��ئله خش��م شد ید  مسکو از 

تل آویو را به د نبال د اشته است. 
» ایگ��ور كوناشنک��وف « سخنگوي وزارت د فاع روسیه د ر ای��ن ب��اره 
اعالم كرد  كه اسرائیل تنها یك د قیقه پی��ش از عملیات جنگندههاي 
اف16 خ��ود ، روسیه را از حمله به الذقیه آگاه كرده است. به گفته وی 
خلبانهاي رژیم صهیونیس��تی از هواپیماي تجسس��ی ایل20 ارتش 
روسیه ب��ا 15 خد مه )كه د ر حال بازگش��ت به پایگ��اه حمیمیم بود ( 
به عنوان سپر و پوشش استفاده كرد ند و آن را د ر معرض حمالت 
سامانههاي پد افند  هوایي سوریه قرار د اد ند . سرگئی شویگو، وزیر د فاع 
روسیه نیز د ر واكنش به این روید اد ، اظهار د اشت كه اقدام تحریكآمیز 
اسرائیل با  »روح همکاريهاي میان روسیه و اسرائیل « كاماًل د ر تناقض 
است و به همین سبب روسیه آن را اقدامي خصمانه تلقي ميكند و 
حق پاسخگویي را براي خود  محفوظ می دان��د. همچنین كرملین د ر 
بیانیه ای حمالت هوایی اسرائیل به سوری��ه را نقض حاكمیت سوریه 
د انس��ته است. هرچند  تل آویو تالش كرد  با اع��زام هیئتی به ریاست 
فرماند ه نیروی هوایی خود  به مسکو د رصد د  توجیه و بی گناه جلوه د اد ن 
هواپیماهای جنگند ه اسرائیلی د ر این حاد ث��ه برآید ، اما برخورد  سرد  
روس   ها با هیئت اعزامی و غیر قابل قبول د انس��تن د الیل مطرح شد ه 
از سوی صهیونیست   ها به بروز تنش بین روسیه و اسرائیل منجر شد ه 
است. روس   ها اكنون به استفاد ه ابزاری تل آویو از مسکو د ر عرصه سوریه 
پی برد ه اند . مسکو تصور می كرد  كه با واكنش نشان ند اد ن به حمالت 
هوایی به اهد اف مد  نظ��ر اسرائیل د ر سوریه عم��اًل د ر قبال رویارویی 
اسرائیل و ایران د ر سوریه سیاست بی طرفی را اتخاذ كرد ه و تل آویو نیز 
آسیبی به نیرو   ها و تجهیزات نظامی روسی مس��تقر د ر سوریه نخواهد  
رساند . با این حال اكنون آشکار شد ه كه صهیونیس��ت   ها هیج ارزشی 
برای روابط د و جانبه قائل نیستند  و به راحتی روس   ها را قربانی اهد اف 
خود  می كنند . بد ین ترتیب باید  این حاد ثه را سرآغاز مرحله جد ید ی از 
روابط روسیه و اسرائیل به ویژه د ر عرصه سوریه تلقی كرد . مسکو اكنون 
می د اند  كه سیاست قبلی اش صرفاً منجر به جسارت هر چه بیشتر رژیم 
صهیونیس��تی شد ه و باید  د ر قبال اقد امات نظام��ی خصمانه آن علیه 

سوریه واكنش جد ی نشان د هد . 
همچنی��ن ای��ن حاد ث��ه نش��انگر خ��وی تجاوزكاران��ه و بی اعتنایی 
صهیونیست   ها به تعهد ات و روابط د و جانبه حتی با روسیه است. اكنون 
روسیه د ر حال انجام اقد امات متقابل برای ایجاد  محد ود یت های جد ی 
برای عملیات نیروی هوایی اسرائیل د ر سوریه و نیز افزایش توانمند ی 
د فاع هوایی سوریه است . واكنش روسیه به حاد ثه هواپیمای » ایل 20 « 
تاكنون منجر به محد ود یت پرواز جنگند ه های نیروی هوایی اسرائیل 
بر فراز سوریه شد ه است. وزارت د فاع روسیه اعالم كرد ه كه به د ستور 
والد یمیر پوتین، ارتش سوریه را مجهز به سامانه پیشرفته د فاع هوایی 
اس 300 خواهد  ك��رد . روز سه    شنبه 3 مهر مناب��ع روس اعالم كرد ند  
اولین محموله جنگ افزارهای الکترونیکی و سامانه های »اس-300 « 
روسیه وارد  سوریه شد ه است. این خبر برای صهیونیست   ها خبر خیلی 
بد ی است و به همین د لیل به سرعت د ر مقابل آن واكنش نشان د اد ند . 
آویگد ور لیبرمن، وزیر جنگ اسرائیل گفت: د ر مورد  تحویل  احتمالی 
سیستم د فاع هوایی اس300، مهم  ترین مسئله این است كه این سالح   ها 
نباید  علیه اسرائیل استفاد ه شوند . اگر آنها را علیه ما استفاد ه كنند ، ما نیز 
مقابله به مثل می كنیم. اسرائیل د ر صورتی كه علیه هواپیماهایش د ر 
سوریه از سیستم اس300 استفاد ه شود ، د ست به اقد ام تالفی جویانه 
خواهد  زد . به نظر می رسد  روند  روابط روسیه و اسرائیل به سمت وخامت 

بیشتر حركت می كند . 
به رغم تهد ید  اسرائیل ، مس��کو مصمم به تجهیز ارتش سوریه با سامانه 
اس300 است . فیصل المقد اد ، معاون وزیر خارجه سوریه د ر واكنش به 
اعالم مسکو برای تحویل سامانه اس 300  روسیه به سوریه گفت كه روابط 
میان د و طرف هر روز عمیق تر می شود . تحویل این سامانه ضد  هوایی به 
سوریه تحولی بسیار منفی برای تل آویو است و می تواند  از حجم حمالت 
اسرائیل به سوریه كم كند . برای اسرائیل، تصمیم روسیه برای اعطای 
سامانه اس 300 به سوریه حتی از تهد ید  مستقیم خود ش هم جد ی تر 
است. رژیم صهیونیستی به هیچ وجه حاضر به تقویت د فاع هوایی سوریه 
نیست، چراكه چنین اقد امی مانعی جد ی برای انجام حمالت موشکی و 

هوایی نیروی هوایی اسرائیل د ر سوریه به وجود  می آورد . 

 شعبد ه بازی ترامپ
 و برگشت ناپذيری پيروزی مقاومت 

شعبد ه بازی مضحك ترامپ د ر تریبون مجمع عمومی سازمان ملل برای 
وارونه جلو د اد ن واقعیت های منطقه و عوض كرد ن جای متهم با قربانی 
را فراموش كنید . واقعیت این است كه د ر یك پیچ تاریخی قرار د اریم و اگر 
آن را رد  كنیم می توانیم به حضور ایران د ر ضیافت بزرگان جهان مطمئن 
باشیم.  د الیل زیاد ی وجود  د ارد  كه باعث می شود  با جرئت گفت شکست 
امریکا حد اقل د ر بخش شمالی خاورمیانه حتمی و پیروزی مقاومت به 

مرحله برگشت ناپذیر رسید ه است. 
هرچند  امریکایی     ها اخیراً فعالیت     ها و مواضع خود  را د ر سوریه تند  كرد ه و 
ظاهراً تصمیم گرفته اند  روند  احیای حاكمیت مركزی بر سرتاسر سوریه 
را د ر اد لب متوقف یا به اصطالح فریز كنند  اما منطق این جنگ پیچید ه 
تاریخ پس از هفت سال به گونه ای شکل گرفته كه به جرئت می توان گفت 

شکست واشنگتن محتوم است و همه راه ها به د مشق ختم می شود . 
حد ود  سه سال قبل مقامات امریکایی، پس از اینکه فهمید ند  نمی توانند  
از طریق گروه های سلفی و تحت حمایت تركیه، عربستان و قطر به اهد اف 
بلند مد ت خود  د ر سوریه د ست یابند ، تصمیم گرفتند  كرد     ها را )یگان های 
مد افع خلق/ نیروهای د موكراتی��ك سوریه( جایگزین گروه های سلفی 
وهابی كنند ؛ سیاستی كه خالف جهت منافع و امنیت ملی آنکارا و سرآغاز 
اختالفات بین د و طرف بود . از آن زمان مقامات امریکایی همواره این سؤال 
را از خود  پرسید ه اند  كه آیا استفاد ه از كارت كرد ی ارزش خشم تركیه را 
د ارد  یا نه؟ آنها هرچقد ر بیشتر از كرد     ها حمایت می كنند ، بیشتر تركیه را 
به محور ایران - روسیه سوق می د هند  و د ر نتیجه شکاف بال شرقی ناتو 
را تشد ید  می كنند . ترد ید  د ر موفقیت این سیاست را می توان به وضوح د ر 

سرگرد انی سیاست خارجی امریکا د ر منطقه د ید . 
مخالفت تركیه با تش��کیل هرگونه موجود یت كرد ی جد ید  د ر امتد اد  
مرزهای جنوبی خود  د ر واقع مهم  ترین مانع امریکا برای پیشبرد  اهد افش 
از طریق سوءاستفاد ه از جاه طلبی كرد     ها است. عالوه بر این، مختصات 
د موگرافیك مناطق شمال شرقی اجازه نمی د ه��د  تا كرد     ها بتوانند  به 
راحتی به تثبیت كنترل خود  بر این مناطق بپرد ازند . اكثریت عرب زبان 
رقه و د یرالزور عالقه ای به حاكمیت كرد     ها ند ارند  و از طرف د یگر د ولت 
سوریه روابط بسیار خوبی با بعضی قبایل و شخصیت     ها د ر این مناطق 
د ارد  كه به طرق مختلف د ر مقابل اشغالگری امریکا مقاومت خواهند  كرد .  
مهم تر اینکه مواضع متناقض و متفاوت ترامپ د رباره حضور نیروهای 
امریکایی د ر سوریه باعث شد ه كرد     ها نیز سرانجام به وفای عهد  امریکایی 
با ترد ید  نگاه كنند  و هم اكنون مذاكراتی را با د مشق آغاز كرد ه اند  . البته 
كرد     ها یك بار طعم بی تفاوتی امریکا نسبت به سرنوشت آنها را د ر عفرین 
چشید ه اند  اما به نظر می رسد  هنوز نمی خواهند  باور كنند  امریکایی    ها 

قابل اعتماد  نیستند . 
د ر نهایت، مهم  ترین مسیر كمك رسانی به نیروهای د موكراتیك سوریه 
از طریق گذرگاهی د ر شمال غربی عراق به ن��ام فیش خابور می گذرد . 
روند  تحوالت سیاسی و امنیتی عراق ب��ه گونه ای است كه امریکایی    ها 
نمی توانند  هیچ چش��م اند از پای��د اری از وضعیت امنیت��ی و سیاسی 
فیش خابور د اشته باشند . د ولت بعد ی اگر بخواهد  فقط با د ولت مركزی 
سوریه همکاری كند  و »نیروهای د موكراتیك سوریه « را مشروع ند اد ، 
امریکا با چالش جد ی ب��رای كمك رسانی به این نیرو    ه��ا از مرز عراق 
مواجه خواهد  شد ، به ویژه اینکه حشد الشعبی فاصله زیاد ی با گذرگاه 
فیش خابور ند ارد .  شکست امریکایی     ها تنها به سوریه ختم نمی شود ، آنها 
طی چند  روز گذشته به ویژه پس از تحوالت بصره ضربات سنگینی را د ر 
عرصه سیاسی د ر عراق متحمل شد ه اند . حید ر العباد ی گزینه مطلوب 
امریکایی    ها با مخالف مراجع نجف و جریان های سیاسی عراق از نامزد ی 
نخست وزیری كنار رفت و گفته می شود  رئیس مجلس جد ید  كه اخیراً 
انتخاب شد  روابط خوبی با رهبران مقاومت عراقی د ارد . اگر این اجماع د ر 
میان جامعه سیاسی عراق شکل بگیرد  كه امریکایی    ها باید  نیروهای خود  
را خارج كنند ، واشنگتن برای اد امه حضور د ر مناطق شمالی خاورمیانه 
با چالش جد ی روبه رو می شود .  د ر كنار تحوالت عراق و سوریه باید  به 
لبنان اشاره كرد . مقاومت اسالمی د ر این كش��ور ع��الوه بر پیروزی د ر 
میاد ین د ر انتخابات نیز پیروز بیرون آم��د  و جریان های تحت حمایت 
امریکا و عربستان شکس��ت های سختی خورد ند . یمن كه نیز به نماد  

شکست غرب و مظلومیت مقاومت تبد یل شد ه است. 
همه این تحوالت باعث می شود  با اطمینان از شکست امریکا د ر منطقه 
حرف زد  و تنها مس��ئله  باقی ماند ه این است كه چه زمانی د ولتمرد ان 
امریکایی واقعیت شکست خود  را بپذیرند  و به قواعد  اقتصاد  و سیاسی 

فاتحان د ست كم د ر بخش     هایی از غرب آسیا تن د هند . 

مس�کو برای عمل كرد  ن به وعد  ه خود   مبنی 
بر تحوی�ل اس 300 به د  مش�ق ج�د  ی به نظر 
می رس�د   و اولین محموله از تجهیزات جد  ید   
روسی وارد   سوریه شد  ؛ مس�ئله ای كه باعث 
وحشت رژیم صهیونیستی شد  ه و رسانه های 
اس�رائیلی از كابوس د  ر تل آوی�و حرف زد  ند  . 
به گزارش »جوان« یك روز پس از اینکه وزارت د  فاع 
روسیه از انتقال سامانه های اس300  و همچنین 
یك سری تجهیزات الکترونیکی پیشرفته برای كور 
كرد  ن تهاجم د  شمنان به خ��اك سوریه خبر د  اد  ، 

اولین محموله جنگ افزارهای الکترونیکی روسی 
وارد   سوریه شد  . بنا بر گزارش روزنامه »ایزوستیا«، 
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، نخس��تین محموله از 
جنگ افزارهای الکترونیك روسیه د  و    شنبه شب 
با استفاد  ه از هواپیم��ای »ایلوشین76« به پایگاه 
»الحمیمیم « منتق��ل شد  ه اس��ت.  سقوط یك 
هواپیمای شناسایی روسی د  و    شنبه هفته گذشته 
به د  لیل تجاوز به شم��ال سوریه باعث شد  ه روابط 
تل آویو و مسکو با تنش مواجه شود  . مقامات روسی 
انگشت اتهام را به سوی رژیم صهیونیستی گرفته 

و اقد  ام جنگند  های اسرائیل��ی را »غیرد  وستانه« 
و برخ��الف روابط حس��نه بین د  و ط��رف عنوان 
كرد  ه اند  .  روز د  و    شنب��ه و یك هفته پس از سقوط 
هواپیمای روسیه مقامات این كشور اعالم كرد  ند   
سامانه های پد  افند   هوای��ی »اس300 « را كه قباًل 
به د  رخواست رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق 
د  رآمد  ه بود  ، ظرف د  و هفته آیند  ه تکمیل می كنند  . 
روز گذشته كابینه این رژیم ب��ه ریاست نتانیاهو 
جلسه فوق العاد  ه تشکیل د  اد   و منابع خبری گزارش 
د  اد  ند   نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی به وزرای 

خود   د  ستور د  اد  ه از اظهارنظر علنی د  رباره سقوط 
هواپیمای روسی خود  د  اری كنند  .   هرچند   د  ر جلسه 
د  یروز كابینه اسرائیلی نتانیاهو به ارتش این رژیم 
د  ستور د  اد   كه با قد  رتی بیشتر از گذشته، به حمالت 
هوایی علیه اهد  اف محور مقاومت د  ر سوریه اد  امه 
د  هند   اما رسانه های اسرائیلی از وحشت د  ر تل آویو 
به د  لیل تحویل    اس300 ب��ه سوریه خبر د  اد  ند  . 
شبکه 9 اسرائیل ضمن بررسی ارسال اس300 به 
ارتش سوریه این پرسش را مطرح كرد  : »آیا د  و هفته 

د  یگر اسرائیل باید   منتظر كابوس باشد  ؟ «

شبح اس 300 بر فراز تل آویو
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   از سر گيری گفت وگوهای استارت روسيه و امریكا 
نمایند گان روسیه و امریکا د ر چارچوب كمیسیون مشورتی د وجانبه ای 
د ر ژنو د رباره توافق استارت گفت وگو می كنند .  به گزارش ایس��نا، به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیك، والد یمی��ر ارماكوف، مد یر اد اره كنترل 
و منع گسترش تس��لیحات وزارت خارجه روسیه، سه    شنبه اعالم كرد  
نمایند گان روسیه و امریکا د ر چارچوب كمیسیون مشورتی د وجانبه 
د رباره توافق استارت د ید ار می كنند .  این مقام روس د ر نشستی خبری 
گفت: د ر پاسخ به سواالتی د رباره آماد گی روسیه برای اد امه این توافق 
باید  گفت روسیه قطعا برای گفت وگو د رباره اد امه این توافق برای پنج 
سال د یگر آماد ه است اما ما نمی توانیم توافقی را كه اجرایی نمی شود ، 
تمد ید  كنیم. ما و شركای امریکایی مان د ر تالشیم تا این مسئله را حل 
كنیم.  او اد امه د اد : طی د و هفته آیند ه برای شركت د ر نشست كمیسیون 
مشورتی د وجانبه با یکد یگر د ید ار می كنیم. این كمیسیونی است كه 
د ر چارچوب توافق استارت فعالیت می كند  و د ر این كمیسیون به همه 

مسائل مرتبط با این توافق پرد اخته خواهد  شد . 
-------------------------------------------------------------

   كره شمالی چارچوب حقوقی لغو تحریم    ها را می خواهد 
معاون د اد گاه عالی كره شمالی خواست��ار ایجاد  یك چارچوب حقوقی 
بین المللی با هد ف لغو تحریم های اقتصاد ی امریکا علیه پیونگ یانگ شد .  
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیك، یو سانگ چول، معاون 
د اد گاه عالی كره شمالی اعالم كرد : الزم است كه یك چارچوب حقوقی 
بین المللی با هد ف لغو تحریم های اقتصاد ی امریکا علیه پیونگ یانگ 
تش��کیل شود . لغو تحریم    ها می تواند  تأثیر مثبتی بر توسعه كشورهای 
آسیا – پاسیفیك بگذارد  و همچنین ثبات و صلح د ر شبه جزیره كره را 
تضمین كند .  وی اد امه د اد : تحریم های امریکا ابزاری برای فش��ار علیه 
كره شمالی است. این تحریم    ها توسعه اقتصاد ی و اجتماعی كره شمالی 
را زیرسوال می برد . تحریم های ضد  كره حق ملت برای زند گی و توسعه 
را از بین می برد .  او د ر اد امه اظهاراتش افزود : برای د ستیابی به عد الت و 
برابری بین المللی الزم است كه از ابزارهای اقتصاد ی برای مقابله با امریکا 
استفاد ه شود . سازمان های حقوقی و سیاسی باید  از امریکا بخواهند  كه 
د ر برابر این تحریم    ها پاسخگو باشد .  او د ر اد امه اظهاراتش اعالم كرد  كه 

تحریم های امریکا نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر است.
-------------------------------------------------------------

   پایان توافق رئيس جمهور تونس با حزب النهضه 
رئیس جمهور تونس د ر سخنانی از پای��ان توافق خود  با حزب اسالمی 
النهضه این كشور خبر د اد .  به گزارش ایس��نا، به نقل از سایت شبکه 
روسیا الیوم، باجی قائد  السبس��ی، رئیس جمهور تونس اعالم كرد  كه 
توافق پنج ساله وی با حزب النهضه به د نبال ائتالف این حزب با یوسف 
الشاهد ، نخست وزیر این كش��ور به پایان خود  رسید ه است.  وی گفت: 
توافق با النهضه به طور نسبی ثبات را د ر تونس ایجاد  كرد  اما ما د ر حال 
حاضر وارد  ماجرای د یگری شد ه ایم. این حزب راه خود  را از من جد ا كرد  

و راه د یگری را د ر پیش گرفت.

 بانک جهانی: اوضاع اقتصاد ی غزه 
وارد  مرحله فروپاشی شد ه است

بانك جهان�ی د ر گزارش�ی ضمن ابراز نگرانی نس�بت ب�ه اوضاع 
فلسطین اعالم كرد  كه اقتصاد  غزه وارد  مرحله فروپاشی شد ه است. 
به گزارش روسیا الیوم، بان��ك جهانی د ر گزارش خ��ود  اعالم كرد  كه 
خد مات اساسی به فلسطینی     ها به د لیل فقد ان بود جه د ر معرض خطر 
قرار گرفته است.  د ر این گزارش آمد ه است كه اوضاع اقتصاد ی نوار غزه 
به د نبال محاصره 10 سال گذشته و كمبود  نقد ینگی د ر حال فروپاشی 

است، طوری كه كمك     ها د یگر برای تحرك آن كافی نیست.  
بر اساس این گ��زارش، تمامی این موارد  باع��ث شکل گیری وضعیتی 
نگران كنند ه شد ه است، طوری كه از هر د و فلسطینی یك شخص با فقر 
د ست و پنجه نرم می كند  و نرخ بیکاری د ر میان جوانان غزه بیش از 70 
د رصد  است. اقتصاد  غزه به شد ت د ر حال فروپاشی است و با نرخ رشد  
منفی   6د رصد ی د ر سه ماهه اول سال 2018 همراه بود ه و شاخص     ها 

حاكی از آن است كه د ر حال حاضر این وضعیت بد تر نیز شد ه است.
 بانك جهانی همچنین د ر گزارش خود  آورد ه است: به رغم اینکه محاصره 
10 ساله مشکل اصلی غزه است اما با این حال مجموعه ای از عوامل بر 
اوضاع كنونی آن تأثیر د اشته ان��د . از جمله این عوامل كاهش تد ریجی 
كمك های مالی امریکا به فلسطین و همچنین كاهش برنامه های آژانس 

امد اد  و كاریابی آوارگان فلسطینی )آنروا( است.
 بانك جهانی تأكید  كرد : گرچه د ر ح��ال حاضر اوضاع كرانه باختری تا 
این حد  بد  نیست اما اقتصاد  آن نیز د رحال فروپاشی است و احتمال د اد ه 
می شود  كه فعالیت اقتصاد ی آن د ر د وره آتی به شد ت كاهش یابد . د ر 
همین راستا، مارینا ویس، مد یر و نمایند ه بانك جهانی د ر غزه و كرانه 
باختری نیز اظهار كرد : جنگ، محاصره و د رگیری های د اخلی اقتصاد  
غزه را د ر حالت فلج قرار د اد ه است. این وضعیتی است كه مرد م د ر آن از 
فقر، افزایش بیکاری، بد تر شد ن خد مات عمومی از جمله مراقبت های 
بهد اشتی، آب و بهد اشت رنج می برند . وی اف��زود : این وضعیت نیاز به 

راه حل های فوری و پاید ار د ارد .


