
شمار شهدا و زخمی های حمالت جنگنده های 
ائتالف متجاوز س�عودی به صنع�ا همچنان در 
ح�ال افزایش اس�ت . درپ�ی حم�الت متعدد 
جنگنده های س�عودی به مناط�ق غیرنظامی 
یمن ش�مار ش�هدا و زخمی ها به 77نفر رسید.

 به گزارش خبرگ��زاری صدا و س��یما، عضو دفتر 
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی روسیاالیوم، به عربستان سعودی و امارات 
عربی متحده هشدار داد در صورتی که در سیاست 
خود درباره یمن بازنگری نکنند، یمنی   ها وارد ریاض 

و ابوظبی خواهند شد. 
محمد البخیتی ضمن تأکید بر این موضوع خطاب 
به سعودی   ها و اماراتی   ها گفت: به یمن حمله کردید 
و می خواهید خود را به صنعا برسانید ولی شکست 
خوردید. به شما هش��دار می دهم ریاض نزدیک تر 
از صنعا اس��ت و اگر در سیاست های خود بازنگری 
نکنید، روزی خواهد آمد که در ریاض و ابوظبی شما 
را لگدمال خواهیم کرد. شما جنگ را آغاز کردید. 

ش��بکه تلویزیونی المنار هم در خب��ری به نقل از 
محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل 
یمن گزارش داد حمله به تأسیسات نفتی عربستان 
سعودی برای تأکید بر این بود که امنیت عربستان 

وابسته به امنیت یمن است. 
همچنین علی القحوم، عضو دفتر سیاسی جنبش 
انصاراهلل یمن تأکید کرد: نیروهای مسلح یمن هرگز 
در مقابل جنایت اخیر دست بسته باقی نمی مانند 
و پاس��خ کوبنده ما به این جنایت   ها در راه اس��ت.  
به گزارش المیادین، عضو دفتر سیاس��ی جنبش 
انصاراهلل یمن با محکوم کردن حمله اخیر متجاوزان 
ائتالف س��عودی به صنعا و کش��تار غیرنظامیان 
تأکید کرد: نیروهای مس��لح یمن هرگز در مقابل 
این جنایت   ها دست بسته باقی نمی مانند و پاسخ 

کوبنده ما به این جنایت   ها در راه است. 
القحوم در گفت وگو با این شبکه در توضیح سخنان 
اخیر محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش انصاراهلل 
یمن که عربستان را ورشکس��ته اخالقی توصیف 
کرده بود، گفت: ابتدا جنایت هولناک اخیر ائتالف 
متجاوز س��عودی در حمله هوایی به مردم صنعا را 
محکوم می کنیم. این ائتالف از همان آغاز جنگ، 
مردم یمن را هدف قرار داد تا اراده آنان را سس��ت 
کند. اما ما به دش��من می گوییم هر اندازه بیشتر 

مرتکب خونریزی و کشتار ش��وید، به همان اندازه 
یقین و اعتقاد ما به عادالنه بودن آرمان و ش��رافت 
موضع مان بیش��تر می ش��ود. ما از آرمان، کشور، 
س��رزمین و کرامت خود دفاع می کنی��م و امکان 
ندارد به هی��چ وجه آرام بگیریم و اراده ما سس��ت 
شود. ارتش و کمیته های مردمی تاکنون به دشمن 
مستکبر پاسخ داده و به اهداف حیاتی و نظامی آن 
ضربه زده اند و این حق ماس��ت، حال آنکه دشمن 
غیرنظامیان و ش��هرهای مس��کونی را هدف قرار 

می دهد. 
وی اف��زود: این حمالت بیانگر ناتوانی، شکس��ت، 
ناکامی و جنایتکار بودن دشمن است. نظام سعودی 
و در پشت آن امریکا تالش می کنند ملت یمن را به 
زانو درآورند و خون مردم یمن را بریزند و کشتارهای 
زیادی را رقم بزنند تا آنها را در دفاع از مواضع عادالنه 
و برحق ش��ان دچار هراس کنند. از ای��ن رو ما به 
دشمن می گوییم هر کاری کنید ما از مواضع خود 
کوتاه نمی آییم. این، آرمان ما و قضیه عادالنه ماست 
و به هیچ عنوان امکان ندارد از آن کوتاه بیاییم. نظام 
س��عودی باید بداند حمله به غیرنظامیان اقدامی 
نیس��ت که به آن افتخار کند. این جنایت، بیانگر 
میزان توحش و شنیع بودن این نظام و سطح مزدور 
بودن آن است و چهره واقعی امریکا و ابزارهای پلید 
آن را آشکار ساخت. حمله اخیر متجاوزان به صنعا، 
حمله آشکار به هویت و شهروندان یمنی است. آنها 

از همان روز اول برای نابودی یمن و مردم آن تالش 
کردند و اکنون نیز این مسیر را ادامه می دهند. 

وی درباره واکنش ه��ای احتمالی ب��ه این حمله 
که از حد محکوم کردن و ش��عار دادن فراتر رود و 
به توقف این جنایت   ها منجر ش��ود، گفت: امکان 
ندارد جنایت های مس��تمر علیه یمن و مردم آن، 
پیشرفتی کسب کند. مردم یمن در مقابل اقدامات 
مستکبرانه امریکا، عربستان و امارات دست بسته 
باقی نمی مانند و ما برای دفاع از سرزمین، کرامت 
و حاکمیت خود قیام خواهیم کرد حتی اگر چیزی 
جز سنگ برای دفاع از خود نداشته باشیم. ما اکنون 
در پنجمین سال جنگ به سر می بریم، ولی دشمن 
به چیزی دست یافته است؟ بدون شک خون های 
ریخته شده چه در صنعا و چه در سایر مناطق یمن 
ارزشمند و گرانبهاست و پاسخ های میدانی به این 
کشتار   ها قاطع خواهد بود و کمیته های مردمی و 
وزارت دفاع مسئول این پاسخ هستند. من نمی توانم 
در حال حاضر درباره جزئیات و ماهیت این پاسخ 
چیزی بگویم، اما می توانم تأکید کنم در پنجمین 
سال جنگ همچنان به دفاع از کرامت و حاکمیت 

خود ادامه می دهیم. 
 77 کشته و زخمی 

درپی حم��الت متعدد جنگنده های س��عودی به 
مناطق غیر نظامی یمن ش��مار ش��هدای حمالت 
جنگنده های ائتالف متجاوز س��عودی به صنعا به 

ش��ش نفر از جمله چهار کودک افزایش یافت. در 
این حمالت تاکنون 71 شهروند یمنی نیز زخمی 

شده اند. 
ش��بکه تلویزیونی المیادین گزارش داد، ضیف اهلل 
شامی، وزیر اطالع رس��انی دولت نجات ملی یمن 
گفت: جنگنده های متجاوزان س��عودی صبح روز 
جمعه وزارت اطالع رسانی یمن در صنعا را چندین 

بار هدف قرار دادند. 
همچنین سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعالم کرد 
در جنایت جدید ائتالف متجاوز سعودی، بیش از 
30 شهروند یمنی در یک محله مسکونی در تقاطع 
خیابان های الرباط و الرقاص در صنعا بر اثر حمالت 
جنگنده های متجاوز به شهادت رسیدند یا زخمی 
شدند. شاهدان از کشته شدن شش غیرنظامی از 
جمله چهار کودک از اعضای یک خانواده در حمله 
هوایی به خانه ای در صنعا پایتخت یمن خبر دادند. 
در حمله هوایی جنگنده های ائتالف س��عودی به 
محله الرقاص صنعا پایتخت یمن نیز همه اعضای 

یک خانواده به شهادت رسیدند. 
جنگنده های متجاوز س��عودی دو بار هم منطقه 

النهدین را در صنعا بمباران کردند. 
 پایان بی نتیجه گفت وگوها در اردن

نشس��ت طرف های یمن��ی در اردن درباره اجرای 
بندهای اقتصادی توافقنام��ه حدیده بی نتیجه به 

پایان رسید. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
دفتر مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل 
به یمن با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد که نشس��ت 
طرف های یمنی در امان پایتخت اردن پنج  شنبه 
با حض��ور نمایندگانی از بانک جهان��ی و صندوق 

بین المللی پول به پایان رسید. 
طبق این گزارش، نشست امان به منظور دستیابی 
به توافقی برای اجرای بندهای اقتصادی مذکور در 

توافقنامه حدیده برگزار شد. 
دفتر رسانه ای گریفیتس تأکید کرد که به منظور 
تکمیل گفت وگو   ها همچنان با طرف های یمنی در 

ارتباط خواهد بود. 
در بیانیه دفتر رسانه ای گریفیتس هیچ اشاره ای به 
خروجی    ها و نتایج این نشست نشده است اما طبق 
اعالم منابع مطلع نشست مذکور به دنبال کارشکنی 

دولت مستعفی یمن بی نتیجه پایان یافته است. 
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در واکنش به جنایات جدید سعودي ها

انصاراهلل:روزیواردریاضوابوظبیمیشویم

ر  ئیس جمه�و ر   گزارش  یک
امریکا در پاسخ به 
سؤالی درباره احتمال جنگ با ایران، یک بار دیگر 
گفت که امیدوار است بین امریکا و ایران جنگی 
رخ ندهد. دونال�د ترامپ همچنین در یک پیام 
توئیتری گفته همه دیدگاه    ها و سیاس�ت های  
اطرافیان را دریافت ک�رده و به این جمع بندی 
رس�یده که ایرانی     ها خواهان مذاکره هستند؛ 
توئیتی که محمدجواد ظری�ف بالفاصله به آن 
واکنش نشان داد و گفت:» نمی دانم رئیس جمهور 
ترامپ از کجا این قدر مطمئن است اما این مسئله 
کاماًل اشتباه اس�ت.« منابع اطالعاتی امریکا به 
وال استریت ژورنال گفته اند آرایش نظامی ایران 
که امریکایی    ها از آن صحبت می کنند، بیشتر 
ناش�ی از تحرکات نظامی خود امریکا است که 
باعث شده ایران آرایش نظامی در پیش بگیرد. 
به گ��زارش »ج��وان«، ارزیابی جامع��ه اطالعاتی 
امریکا این است که برخالف مواضع جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی و سایر مقام های دولت ترامپ، 
تهران برای حمله به منافع امریکا در منطقه آماده 
نمی شود. روز ششم ماه مه 2019 )12 روز پیش ( 
بود که جان بولتون با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
در واکنش به » تحرکات و رفتار های نگران کننده 
ایران«، ناوگ��روه آبراهام لینکلن ب��ه خلیج فارس 
اعزام شده است، اما حاال منابع امریکایی می گویند 
که جامعه اطالعاتی امریکا به این نتیجه رسیده که 

آنچه دولت ترامپ در ارزیابی از فعالیت های جدید و 
تهدیدزای ایران می گوید، در واقع پاسخ به اقدامات 
تهاجمی بیش از دو ماه اخیر دولت )امریکا( است. 
وال اس��تریت ژورنال دیروز از قول منابع اطالعاتی 
امریکا نوشت:  »داده های اطالعاتی که دولت امریکا 
جمع آوری کرده نشان می دهد مقام های ایرانی به 
این اعتقاد رس��یده اند که امریکا در حال طراحی 
حمله به آنها بوده و همین باعث شده تهران برای 
ضربه متقابل آماده شود.«  ظاهراً دولت ترامپ این 
آمادگی ایران را، آمادگی برای ضربه نخست به خود 
تعبیر کرده در حالی که آمادگی ایران اساس��اً یک 
آمادگی تدافعی بوده است. دیلی بست هم در یک 
ارزیابی مشابه از قول منابع اطالعاتی نوشته است: » 
ارزیاب��ی مقام های اطالعاتی امریکا این اس��ت که 
تحرکات تهاجمی ایران در واقع پاسخی به اقدامات 
خود دولت امریکا بوده است.«  جیم هایمز، نماینده 
دموکرات کنگره امریکا به دیلی بس��ت گفته که بر 
اساس داده های اطالعاتی به نظر می رسد »بخش 
مهمی از فعالیت    هایی که ایرانی    ها در حال انجام آن 
هستند، در پاسخ به گارد بسیار تهاجمی خود ما بوده 
است.«  در این باره، سه مقام امریکایی گفته اند که 
چندین نهاد اطالعاتی امریکا معتقدند که گام های 
تهاجمی دولت ترامپ طی چند ماه گذشته از جمله 
تحریم های جدید و تالش برای منزوی کردن ایران 
و همچنین تصمیم برای محس��وب کردن س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المی به عنوان یک سازمان 

تروریستی ، باعث شکل گیری این ارزیابی در تهران 
شده که امریکا به دنبال حمله به ایران است. نکته 
قابل توجه اینکه حتی نهاده��ای اطالعاتی رژیم 
صهیونیستی هم که یکی از منابع اطالعاتی مورد 
اتکای دولت ترامپ هس��تند، معتقد نیس��تند که 

»تهدید فوری حمله از سوی ایران وجود دارد.«
 برآین�د هم�ه دیدگاه    های�ی ک�ه ترامپ 

جمع آوری کرد
هرچند این ارزیابی های اطالعات��ی هنوز به طور 
رس��می منتش��ر نش��ده و احتماالً نیز در آینده 
قابل پیش بینی منتش��ر نش��ود، ولی بازتاب آنها 
را می ت��وان در اظهارات و مواض��ع دولت امریکا و 
اطرافیان ترامپ مالحظه ک��رد. برخی مقام های 
امریکایی به وال استریت ژورنال گفته اند که ترامپ 
به مشاوران ارشد خود از جمله پاتریک شاناهان، 
سرپرست وزارت دفاع گفته که خواهان درگیری 
نظامی با ایران نیس��ت ؛ موضوعی که به نوش��ته 
وال اس��تریت ژورنال می توان��د حاک��ی از کاهش 
تنش های اخیر با تهران باش��د. خ��ود ترامپ نیز 
روز پنج  شنبه ضمن اظهار نظر رسمی »امیدوارم 
)جن��گ( نش��ود« در ی��ک توئی��ت، نوش��ت که 
ارزیابی    های متفاوتی را دریافت کرده و بیشتر معتقد 
اس��ت با مذاکره می ش��ود نه جنگ:» گزینه های 
مختلفی ابراز می شوند و من تصمیم قطعی و نهایی 
را می گیرم، که البته پروس��ه ای خیلی ساده دارد. 
همه طرف ها، دیدگاه    ها و سیاس��ت    ها جمع آوری 

ش��ده اند. من مطمئن هس��تم که ایران خواستار 
مذاکره خواهد ش��د.«او دیروز هم در یک توئیت 
جداگانه، بحث های جنگی رسانه های امریکایی را 
»جعلی و با پوشش نادرست و متقلبانه« خواندکه 
به امریکا آس��یب می زند.  البته اظهارنظر ترامپ 
درباره تمایل ایران به مذاکره را، محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه بالفاصله جواب داد و در اظهارنظری 
در ژاپن گف��ت: » نمی دان��م رئیس جمهور ترامپ 
از کجا اینقدر مطمئن اس��ت اما این مسئله کاماًل 
اشتباه است.« ظریف، که با شینزو آبه نخست وزیر 
ژاپن دیدار کرده اس��ت، همچنین واشنگتن را به 
» تش��دید غیرقابل قبول تنش ه��ا « متهم کرده و 
گفته که » تهران حداکثر خویش��تنداری را نشان 
داده است.«  ظریف که چندی پیش گفته بود امکان 
مبادله زندانیان ایران��ی و امریکایی وجود دارد در 
مصاحبه با خبرگزاری کیودو گفته است که »دیگر 
چنین امکانی روی میز نیست زیرا ایاالت متحده 
پیش شرط های نامشخص را تعیین کرده است«. 
او گفته است:»امریکا در شرایطی نیست که برای 

ایران پیش شرط تعیین کند.«
 رقص ژئوپلتیک

پایگاه خبری مؤسسه نیروی دریایی امریکا گزارش 
کرده که امریکا در ش��رایط متشنج شدن اوضاع 
در اطراف ایران دس��ت کم هفت ن��او جنگی را به 
جلوداری ناوهواپیماب��ر آبراهام لینکلن در خلیج 
فارس و در نزدیکی آن مستقر کرده است. با همه 
اینها، موضع گیری    ها علیه ماجراجویی احتمالی 
دولت ترامپ رون��دی تصاعدی به خ��ود گرفته 
است. »نانسی پلوسی « رئیس دموکرات مجلس 
نمایندگان امریکا روز پنج  ش��نبه ضمن هش��دار 
درباره اقدام نظامی امریکا علیه ایران بدون موافقت 
کنگره گفت: »مس��ئولیت )چنین اقدامی( بنابر 
قانون اساسی بر عهده کنگره است که اعالن جنگ 
بدهد. بنابراین مشاوران رئیس جمهور این اختیار 

را ندارند که به سمت هیچ جنگی بروند.«
پلوس��ی در این مورد گفت: »من خوش��حالم که 
از رئیس جمهور ش��نیدم که هیچ تمایلی به این 
اقدام ن��دارد، اگرچه برخی ه��واداران او اقدامات 
تهدیدآمیزی صورت می دهند.« روزنامه »یواس ای  
تودی« هم در تحلیلی نوش��ت ک��ه درباره نقش 
مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید در سیاست های 
رئیس جمهور امریکا علیه ایران غلو ش��ده است. 
»مارک دوبوویتز«، مدیر عام��ل البی ضدایرانی 
»بنیاد دفاع از دموکراسی ها« گفته در یک »رقص 
ژئوپلتیک « که با هدف ارسال پیامی سرسختانه 
به ایران طراحی شده، جان بولتون صرفاً در حال 
ایفای نقش خودش اس��ت. وی گفت: »اگر شما 
یک س��تیزه جوی تمام عیار می خواهید بولتون 
از بس��یاری جهات، اصل همان چیزی اس��ت که 
دنبالش می گردید. این کار )ب��ه خدمت گرفتن 

بولتون( از منظر عملیات روانی مفید است.«

  گزارش  2

خالصه وضعیت ما و امریکا
ترامپ در ماه های گذشته تا کنون سه سطح راهبردی را در قبال ایران از 
خود نشان داده است. ابتدا از برجام خارج شده و از دیگران هم خواسته 
ضمن خروج از تعهدات، از هرگونه تعامل مالی و تجاری با ایران پرهیز 
کنند. برخالف عده ای که فکر می کنند یا تفسیر می کنند که ترامپ به 
دنبال خروج ایران از برجام نیز هست، امریکا و اروپا به شدت دنبال این 
هستند که ضمن حفظ ایران در برجام و استمرار محدودیت های ایران 
در سرفصل های برجام، خروج خودشان یا عدم اجرای تعهدات برجامی 
را با فش��ارهای همه جانبه اقتصادی و حرکت در مس��یر تسلیم پذیر 
کردن ایران در مقابل امریکا میسر نمایند. گام دوم راهبردی ترامپ با 
فشارهای اقتصادی که با گذشته متفاوت است آغاز شد. ترامپ ضمن 
عدم تمدید معافیت های کش��ورهای خریدار نفت ایران و تحریم های 
گوناگونی که در دو سال گذشته علیه ایران به اجرا گذاشته، صفر کردن 
درآمدهای مالی ایران را در دستور کار اصلی خود قرار داده است. برخی 
فکر می کنند این روند راهبردی فقط به صفر کردن فروش نفت محدود 
می شود، حال آنکه در همین جنجال های روزهای اخیر، بررسی دیگر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی ایران نیز توسط ترامپ و دستیارانش 
شروع شده است. گام سوم راهبردی ترامپ که عمدتاً با پشتوانه فکری، 
صهیونیستی و بولتون دنبال ش��ده، چنگ و دندان نظامی نشان دادن 
به ایران است تا این برداشت در محاسبات مقامات ایرانی شکل گیرد 
که هیچ راهی جز مذاکره و تس��لیم وجود ندارد. اگرچه بخش بزرگی 
از دوگانه جنگ- مذاکره در نش��ریات فسادطلب  داخلی از یک جهت، 
یک جهل مرکب اس��ت ولی در بخش دیگری همواره یک س��مفونی 
هماهنگ با تیترهای رس��انه ای اس��رائیلی، عربی و غربی برای به ثمر 
نشاندن استراتژی های غربی علیه ایران وجود دارد که ماهیت خیانت و 

همداستانی با دشمنان ایران دارد.
پاس��خ ایران که جلوه ای کوچک از یک مقاومت بود، اروپا را به چالش 
کشیده و بر س��ر دوراهی قرار داده است. یا اروپا از تعهدات خود سر باز 
می زند که احتمال ضعیفی دارد تا مرگ برجام رسمی تر شود یا اینکه 
باید ضمن واگرایی نسبت به امریکا یک گام اولیه در تعهدات برجامی را 
نشان دهند. اگر مواضع اعالم شده روحانی و ظریف و هشدارهای شان 
را در میزان تعهدات اروپای��ی جدی بگیریم، باید فش��ار به اروپا برای 
تکمیل تعهدات شان استمرار و افزایش یابد. امریکا سامانه فشارهایش 
در این شرایط دچار اختالل شده و به جز سرزنش های جهانی و درونی، 
با کابوس خروج ایران از برجام روبروس��ت که باید در راهبرد هسته ای 
با ایران دست به تجدیدنظر بزند. صفر کردن نفت و سپس درآمدهای 
مالی، به یک بحران امنیتی در ژئوپلتیک غرب آسیا و خلیج فارس تبدیل 
شد و امریکا در فاصله چند روز درک کرد که شرایطی سخت تر از خانه 
عنکبوت دارد به حدی که به جای شعار حمایت از عربستان و امارات، به 
شعار دفاع از پایگاه ها و نیروهای امریکایی عقب نشینی کرد. هشدارهای 
زیرپوستی در عراق، پیام های علنی از لبنان به اسرائیل و چند رخداد 
ماهرانه در فجیره و ینبع و فرودگاه دبی، به امریکا تفهیم کرد که بازی 
بزرگ بین آنها و ایران محدود نمی شود و دایره آن نیز جهانی است. به 
همین دلیل اکنون ترامپ باید آبرومندانه اوضاع امنیتی را کاهش دهد 
ولی آنچه در دستور فعال اوست استمرار فشار اقتصادی و تحریم فزاینده 
است. برای تعیین میزان اثرگذاری هم، نیازمند مذاکره و تماس است 
تا بداند بر محاسبات مقامات ایرانی چه اثری گذاشته است؟ با وجودی 
که رهبری تکرار می کنند مذاکره ای نخواهد شد، بیمارهای غرب زده 
در بخشی از جامعه ایرانی یا دس��تگاه دیپلماسی برای تحقق اتوپیای 
آویزان شدن به غرب، حاضرند بخش مقابله با فشارهای تحریمی امریکا 

را بدون دفاع بگذارند.
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  پنتاگون قصد داش�ت هزینه س�فر هیئت طالبان به قطر را 
بپردازد 

یکی از نمایندگان کنگره امریکا از مخالفت قانونگذاران با تالش دولت 
دونالد ترامپ برای پرداخت هزینه های سفر و اقامت نمایندگان طالبان 
در مذاکرات صلح قطر خبر داده اس��ت. به گزارش بی بی سی، به گفته 
سخنگوی پیتر وسیکلوسکی از اعضای مجلس نمایندگان، وزارت دفاع 
امریکا از کنگره خواس��ته بود مجوز پرداخت هزینه های سفر، اقامت، 
خوراک و آمد و شد اعضای هیئت طالبان را هنگام حضور در دوحه قطر 
بپردازد. بر این اساس نمایندگان با پرداخت این هزینه    ها مخالفت کردند 

چرا که آن را مصداق  حمایت از یک گروه تروریستی دانسته اند.
-----------------------------------------------------
 الوروف: لحن مؤدبان�ه در مذاکره با امریکا ب�ه معنای کوتاه 

آمدن نیست
وزیر امور خارجه روس��یه در خصوص مذاکرات روز سه     شنبه با وزیر امور 
خارج��ه امریکا به خبرن��گاران گف��ت، ادب و خوش��رویی در مذاکرات با 
نمایندگان امریکا به این معنا نیست که مسکو از مواضعش کوتاه می آید. 
به گزارش خبرگزاری تاس، س��رگئی الوروف گفت: اگر ما ادب را رعایت 
می کنیم بدان معنا نیست که می خواهیم درباره منافع ملی روسیه سازش 
کنیم. وی تأکید کرد: مؤدب بودن و سازگاری دو چیز متفاوت هستند. شما 
همیشه باید مؤدب باشید و ما مردم مؤدبی هستیم. این دیپلمات ارشد روس 
افزود: ما درباره تمامی موضوعاتی که صحبت در آن ضروری و مهم هستند 
مذاکره می کنیم و صحبت های طرف مقابل را می شنویم. اگرچه ما همیشه 
حرف های دیگران را می شنویم اما آنها همیشه این کار را انجام نمی دهند. 
-----------------------------------------------------

 درگیری هواداران مقتدی صدر  به خشونت کشیده شد
در پی بروز درگیری بین هواداران مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، 
نیروهای امنیتی عراق اقدام به تیراندازی کردند که در نتیجه آن4نفر 
کشته و 17نفر در شهر نجف زخمی شدند. به گزارش وب سایت بغداد 
تودی، در بیانیه نیروهای امنیتی عراق آمده که این نیرو    ها پنج  شنبه شب 
در مقابل مرکز خرید البشیر در نجف به روی معترضان متعلق به جریان 
صدر آتش گشودند. در بیانیه نیروهای امنیتی عراق همچنین گفته شده 
که پنج نفر که مظنون به تیراندازی هستند، بازداشت شدند. درگیری 
بین اعضای جریان صدر در نجف و چند شهر دیگر پس از آن رخ داد که 
در بیانیه ای گفته شد که مقتدی صدر چند نفر از دستیارانش را به دلیل 

ادعاهای مطرح شده در ارتباط با فساد از کار برکنار کرده است. 
-----------------------------------------------------

 تظاهرات در ناپل به خشونت کشیده شد
صد    ها شهروند ایتالیایی با تجمع در برابر ساختمان مرکزی پلیس در 
شهر ناپل، به آنچه سیاست های نژادپرس��تانه حزب اتحاد اعالم شد، 
اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماتئو سالوینی، وزیر 
کشور و معاون نخست وزیر ایتالیا که ریاست حزب راست افراطی موسوم 
به »اتحاد « را نیز برعهده دارد در هنگام ورود به شهر ناپل با تظاهرات 
شهروندان خشمگین این شهر روبه رو شد. این تظاهرات با دخالت پلیس 
ضدشورش ایتالیا به خشونت کشیده شد. در درگیری میان معترضان و 

پلیس، تعدادی از تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس زخمی شدند. 
-----------------------------------------------------

 گروه بین المللی تماس با مادورو دیدار کرد
گروه بین المللی تماس روز پنج  ش��نبه وارد کاراکاس شد و با نیکالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئال دیدار کرد. مادورو جلسه با گروه تماس 
را مهم و س��ازنده ارزیابی و در این نشس��ت بر تمایل خود برای ادامه 
گفت وگوهای صلح  آمیز در خصوص حل اختالفات داخلی تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------

 پایان بی نتیجه مذاکرات می  و کوربین درباره برگزیت
مذاکرات دو حزب سیاس��ی عمده بریتانیا درباره پیدا کردن راهی برای 
خروج از بن بست برگزیت بدون نتیجه پایان یافت. به گزارش بی بی سی، 
جرمی کوربی��ن، رهبر حزب کارگر گفت که تا جایی که امکان داش��ته 
مذاکره ش��ده و بیش از این مذاکره در این باره ادامه نخواهد داشت. این 
مذاکرات هفت هفته پیش، در پی آن آغاز شده که مجلس بریتانیا برای 
سومین بار توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را رد کرد. دو طرف به 
دنبال پیدا کردن پیشنهادی مشترک درباره روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا 
پس از برگزیت بودند. بریتانیا قرار بود حدود دو ماه پیش اتحادیه اروپا را 

ترک کند ولی با موافقت اتحادیه اروپا حاال تا 31 اکتبر فرصت دارد. 
-----------------------------------------------------
 تحریم های امریکا علیه نیروهای واکنش سریع جمهوری چچن 

وزارت خزانه داری امریکا تحریم    ها علیه روس��یه را گس��ترش داد. به 
گزارش اسپوتنیک، طبق قانون ماگنیتسکی، اشخاص و سازمان هایی 
که واش��نگتن معتقد اس��ت در فس��اد مالی و نقض حقوق بشر دست 
داشته اند، مورد تحریم قرار می گیرند. بر اس��اس اطالعیه منتشره در 
وب سایت وزارت خزانه داری امریکا، طبق » قانون ماگنیتسکی « واحد 
ویژه نیروهای واکنش س��ریع در جمهوری چچن روس��یه موسوم به 
» ترک«، ابوزید ویس مرادوف، فرمانده آن و همچنین چهار تبعه دیگر 
روس��یه به نام های یلنا تریکول، گنادی کارلوف، سرگئی کوسییف و 

روسالن گرمییف مورد تحریم قرار گرفته اند. 

پکن: واشنگتن رویکرد اشتباه خود را
متوقف کند 

وزارت خارج�ه چی�ن پ�س از تازه    تری�ن تحریم های واش�نگتن 
علی�ه ش�رکت ه�وآوی و حرک�ت دو کش�ور ب�ه س�مت جنگ 
تج�اری ب�ه مقام�ات امریکای�ی هش�دار داد و گف�ت ک�ه پکن 
اقدام�ات ض�روری بیش�تری را برای حفاظ�ت قاط�ع از حقوق و 
مناف�ع مش�روع ش�رکت های چین�ی انج�ام خواه�د داد. 
رویکردهای امریکا علیه چین که تازه    ترین آنها تحریم شرکت هوآوی 
و شرکت های وابسته به آن است، دو کشور را به سمت جنگی تجاری و 
آسیب زدن به روابط تجاری پیش می برد که وزارت خارجه چین در این 
باره به مقامات امریکا هشدار داد. به گزارش خبرگزاری شین هوا، وزارت 
خارجه چین روز پنج  ش��نبه درباره وارد کردن لطمه بیش��تر به روابط 
تجاری دو کشور به امریکا هش��دار داد و اعالم کرد پس از آنکه امریکا 
شرکت هوآوی و 70 شرکت وابسته به آن را در فهرست تحریم   ها قرار 
داد، مقامات چین نیز اقدامات قاطعی در واکنش به رفتار امریکا اتخاذ 
کردند. لو کانگ، س��خنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنج  شنبه در 
یک کنفرانس خبری در پکن از امریکا خواست اتخاذ یک » رویکرد اشتباه 
خود را متوقف « کند تا از » تأثیرگذاری بیشتر « بر روابط اقتصادی در حال 
وخامت بین دو کشور جلوگیری شود. لو گفت: » چین اقدامات ضروری 
بیش��تری را برای حفاظت قاطع از حقوق و منافع مشروع شرکت های 
چینی انجام خواهد داد.«  لو کانگ گفت:»برای برگزاری مذاکرات واقعی 
صداقت الزم است و دو طرف باید به شیوه ای برابر با یکدیگر رفتار کنند 
و روی حرف شان بمانند«. استیون منوچین، وزیر خزانه داری امریکا روز 
چهار   شنبه اعالم کرد که به همراه رابرت الیتیزر، نماینده تجاری امریکا به 
زودی به پکن سفر خواهد کرد تا مذاکرات را در خصوص مناقشه تجاری 
بین امریکا و چین از سر بگیرد. لو کانگ در واکنش به این خبر گفت:»در 
امور بین المللی، چین همواره خواستار حل و فصل اختالفات از طریق 
گفت وگو و رایزنی است و در اختالف تجاری با امریکا، حل مشکالت از 
طریق گفت وگو، راه درستی اس��ت«. وی افزود:»چین در رایزنی های 
تجاری و اقتصادی قبلی با امریکا، رویکردی س��ازنده نشان داده است، 
حتی هنگامی که طرف امریکای��ی اصول مذاکره را زیر پا گذاش��ت و 

رایزنی   ها را در شرایط دشواری قرار داد.« 

جامعه اطالعاتی امریکا موضع تهاجمی کاخ سفید را »اشتباه محاسبه « درباره رفتار ایران می داند

حباب جنگ طلبي امریکا  ترکید

هادیمحمدی

سناریوی حمله شیمیایی تروریست    ها 
در ادلب 

همزمان ب�ا پیش�روی ارت�ش س�وریه در مواضع تروریس�ت    ها 
در ادل�ب، عناص�ر گ�روه تروریس�تی جبه�ه النص�ره تصمی�م 
دارن�د نیروه�ای روس�یه را ب�ه اس�تفاده از س�الح های 
ش�یمیایی علی�ه غیرنظامی�ان ای�ن منطق�ه مته�م کنن�د. 
در شرایطی که نیروهای مقاومت سوریه عملیات آزادسازی استان ادلب 
از دست تکفیری    ها را کلید زده اند، گروه های تروریستی بار دیگر به فکر 
سناریوی نخ نما شده حمله شیمیایی افتاده اند. به گزارش روسیاالیوم، 
وزارت دفاع روسیه هش��دار داد که عناصر مسلح جبهه النصره خود را 
برای اقدامات تحریک  آمیز در شهر سراقب در استان ادلب آماده می کنند 
تا نیروی هوایی روس��یه را به اس��تفاده از سالح های ش��یمیایی علیه 
شهروندان غیرنظامی در سوریه متهم کنند. وزارت دفاع روسیه افزود: 
»بر اساس اطالعات دریافت شده از اهالی شهر سراقب، جبهه النصره 
تصمیم دارد از مواد شیمیایی و الشه و ترکش های موشک های روسیه 
که از مناطق دیگر به آنجا منتقل شده اس��ت، استفاده کند«. به گفته 
وزارت دفاع روسیه، نیروهای جبهه النصره تصمیم دارند با تهیه فیلمی 
و پخش آن از طریق رسانه های غربی و ش��بکه های اجتماعی، وانمود 
کنند نیروی هوایی روسیه از سالح های ش��یمیایی علیه غیرنظامیان 
استفاده کرده است. این وزارتخانه تأکید کرد:»منابع مستقل دیگر نیز 
این اطالعات را تأیید کرده اند«. تروریست های سوری زمانی که در تنگنا 
قرار می گیرند برای اینکه در عملیات نیروهای مقاومت وقفه ایجاد کنند، 
سناریوی استفاده دمشق از سالح شیمیایی را به راه می اندازند تا با خرید 
زمان، خود را تجهیز کنند. ادلب آخرین مقر گروه های تروریس��تی در 
سوریه است و با آزادسازی این استان، پرونده تکفیری    ها در سوریه بسته 
خواهد شد. سناریوی حمالت شیمیایی تروریست    ها درحالی است که 
ارتش سوریه همچنان به پیش��روی در حومه های ادلب و حماه ادامه 
می دهد و مناطق مهمی را از دس��ت تروریست های جبهه النصره آزاد 
کرده است. به گزارش شبکه المنار، نیرو های ارتش سوریه محور های 
تحرک و کمک رسانی به تروریست     ها را هدف قرار داده و استحکامات 
تروریست     ها را در هم کوبیدند و در پی آن به پیشروی سریع ادامه داده 
و مواضع تروریست     ها را یکی پس از دیگری به کنترل خود درمی آورند. 
یکی از نیرو های ارتش سوریه گفت:»پس از درگیری های بسیار شدید 
که البته با خسارات اندکی همراه بود توانس��تیم بسیاری از مناطق را 
تحت سیطره درآوریم. مبارزات ما همچنان ادامه دارد«. در ادامه گزارش 
آمده است: تالش تروریست های جبهه النصره و حامیان آنها برای حفظ 
مواضع خود به هیچ وجه مانع پیشروی نیرو های ارتش سوریه نشد. از 
سوی دیگر، نیروهای روسی مستقر در پایگاه دریایی طرطوس سوریه 
برای حفظ آمادگی مقابله با تروریست    ها و حمالت احتمالی، تمرین های 
نظامی انجام دادند. به گزارش شبکه راشاتودی، مقابله با حمالت هوایی 
دش��من فرضی به پایگاه های دریایی طرط��وس و هوایی حمیمیم در 
س��وریه یکی از مراحل این تمرین    ها بود. تعدادی از کشتی های ارتش 

روسیه به همراه پرسنل خود در این تمرین    ها شرکت داشتند. 


