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  گزارش  یک در شرایطی که به 
قـول روزنــامه 
امریکایی نیویورک تایمز بن سلمان در باتالق یمن 
گیر افتاده است و دست به دامان امریکا برای اعزام 
سرباز شده است، نماینده دائم عربستان سعودی 
در سـازمان ملل با اشـاره به اینکه عربسـتان 
خواسـتار تعامل دیپلماتیک با ایران است، ادعا 
کرد که با تهران، تماس     هایی صورت گرفته است. 
در همین حال، یک تحلیلگر صهیونیست ضمن 
بیان اینکه عربستان، متحدان خود در جنگ علیه 
یمن را از دست داده، اعالم کرد، تل آویو نیز امروز 
برای مقابله با حزب اهلل تنهاست و باید از تجربه 
بگیـرد.  عبـرت  درس  یمـن  در  ریـاض 
به گزارش فارس، »عبداهلل المعلمی« نماینده دائم 
عربستان س��عودی در س��ازمان ملل پس از پایان 
جلس��ه ش��ورای امنیت که مربوط به جنگ علیه 
یمن اعالم کرد که این کش��ور خواس��تار جنگ با 
جمهوری اسالمی ایران نیس��ت.  المعلمی با بیان 
اینکه سعودی »خواستار جنگ با ایران، نه در یمن 
و نه در خارج از آن نیست«، تصریح کرد »زمان آن 
رسیده است که بحران یمن به پایان برسد.« پایگاه 
خبری »الخلیج الجدی��د « به نقل از این مس��ئول 
سعودی گزارش داد که عربس��تان سعودی آماده 
تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران است.  
وی در جریان یک نشست خبری، پس از این جلسه، 
مدعی شد که تعامل دیپلماتیک با ایران، »نیازمند 

یک زمینه مشترک است.« این دیپلمات سعودی 
همچنین مدعی شد که »از رهگذر نشست سران 
اسالمی که در مکه مکرمه برگزار شد، تماس     هایی 
با تهران صورت گرفت«، ولی توضیحات بیشتری 
در این زمینه ارائه نکرد.  دو اجالس فوق العاده سران 
عرب و سران شورای همکاری در مکه10 خرداد ماه 
گذشته به دعوت سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی 
برگزار شد.  پس از این اجالس بیانیه 10بندی منتشر 
شد که در بیشتر بندهای آن، تهران به اتهامات واهی 
متهم و درخواست مقابله با آن مطرح شد.  المعلمی 
در پایان اظهارات خود مدعی شد که روز پنج  شنبه 
در جریان دیدار با»آنتونیو گوترش « دبیرکل سازمان 
ملل، نسبت به سیاست های تهران در منطقه ابراز 
نگرانی کرده اند.  از سوی دیگر »محمد عبدالسالم«، 
س��خنگوی جنبش انصاراهلل یم��ن و »عبدالملک 
العجری«، عضو دفتر سیاسی این جنبش با »محمد 
رضا نوری شاهرودی«، سفیر ایران در عمان دیدار و 
گفت وگو کردند.  العجری در صفحه فیس بوک خود با 
اعالم این دیدار نوشت، دو طرف در این دیدار در مورد 
حوادث سیاسی و انسانی یمن و تنش ایجاد شده در 

منطقه به دلیل اقدامات امریکا رایزنی کردند. 
سفیر ایران و طرف های یمنی همچنین بر این مسئله 
که تنش در منطقه به نفع کسی نیست، تأکید کردند 
و خواستار این شدند که محاصره ظالمانه و حمالت 
به یمن متوقف شود چرا که جنگ علیه یمن تنها به 
نفع امریکا و رژیم صهیونیستی است. در همین حال، 

مهدی المش��اط، رئیس » ش��ورای عالی سیاسی « 
وابسته به انصاراهلل در صنعا در جریان دیدار با مارتین 
گریفیتس، فرستاده سازمان ملل به یمن ضمن ابراز 
امیدواری برای استفاده از فضاهای موجود در منطقه 
برای تحقق صلح در یمن افزود: تا زمانی که عملیات 
ائتالف عربی ادامه یابد ما از هر فرصتی برای ضربه 
زدن به عمق عربس��تان اس��تفاده می کنیم تا آن را 
مجبور به توقف حمالتش کنیم.  گریفیتس پنج  شنبه 
)۲۷ تیر( در نشست شورای امنیت حین ارائه گزارشی 
از آخرین تحوالت یمن و دیدار    هایی که با مقام های 
این کشور داشته، گفت که در دیدار    هایی که با طرفین 
داشته، آنها برای دستیابی به راه حلی برای برون رفت 
از بحران این کشور تمایل نشان داده اند.   فرستاده 
سازمان ملل به اوضاع تعز نیز اشاره کرد و گفت که در 
این منطقه پیشرفت اندکی حاصل شده و نیروهای 
این سازمان تالش دارند دست کم یک گذرگاه انسانی 

برای این کشور ایجاد کنند. 
   اعزام ۵۰۰ سرباز امریکایی به عربستان 

شبکه س��ی ان ان امریکا روز پنج شنبه اعالم کرد، 
امریکا درصدد اعزام ۵00 سرباز امریکایی به پایگاه 
شاهزاده سلطان در شرق ریاض، پایتخت عربستان 
است. این پایگاه در استان الخرج در مناطق کویری 
عربستان واقع شده است.  به گزارش ایسنا، شبکه 
خبری س��ی ان ان امریکا به نقل از دو مقام دفاعی 
نقل کرد، با وج��ود آمادگی     ها برای اس��تقبال از 
آتش��بارهای س��امانه های دفاع هوایی پاتریوت 

و توس��عه بان��د هواپیما    ها در ح��ال حاضر تعداد 
محدودی نی��رو در منطقه هس��تند.  خبرگزاری 
بلومبرگ نیز گزارش داد، کنگره رسماً توصیه ای 
درباره استقرار نیرو    ها نکرده است و فقط یک مقام 
که نامش فاش نشده گفته است، احتمال می رود 
ظرف روزهای آینده چنین تصمیمی اعالم شود.  
ماه گذشته، دولت امریکا تأیید کرد که حدود هزار 
نیروی نظامی را به خاورمیانه اعزام خواهد کرد اما 
مشخص نکرد که این افراد در کدام کشور    ها مستقر 
خواهند شد.  شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک 
کارشناس نظامی گزارش کرده است که در اواخر 
ژوئن تجهیزات ساختمانی در این پایگاه مشاهده 
شد که ظاهراً نشانه اجرای طرح احداث تأسیسات 
الزم جهت اسکان این نفرات بوده است.  در چنین 
شرایطی رسانه امریکایی نیویورک تایمز نوشت که 
پس از خروج امارات از یمن، جنگ این کش��ور به 
باتالقی برای ولیعهد عربستان تبدیل شده و وی به 

همین منظور دست به دامان امریکا شده است. 
 نیویورک تایمز با انتشار گزارشی نوشت که محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به تماس هایش 
با امریکا ادامه می دهد تا برای جبران عقب نشینی 
ام��ارات از یمن، از واش��نگتن کمک بگی��رد.  این 
روزنامه به نقل از چند مقام دیپلماتیک آورده است: 
پس از خارج ش��دن امارات از یمن و خالی کردن 
پشت عربستان، اکنون جنگ یمن به باتالقی برای 
بن سلمان تبدیل شده است.  در این گزارش آمده 
است: سازمان ملل و دیپلمات های غربی امیدوارند 
که خروج امارات، بن سلمان را به پایان دادن به جنگ 
یمن وادار کند.  منابع مذکور تأکید کردند: امارات 
فرماندهی جنگ در یمن را عهده دار است و خروج 

آن پیروزی عربستان را دور از دسترس می کند. 
همچنین یارون فریدمن، تحلیلگر و شرق شناس 
صهیونیست در یادداش��تی در روزنامه »یدیعوت 
آحارونوت « نوش��ت: »برآورد اس��رائیل از تحوالت 
خلیج ]فارس[ این است که س��عودی تنها شده و 
ایران در برابر آن )عربستان( به پیروزی جزئی رسیده 
است، پس از آنکه امارات اعالم کرد نیروهایش را از 
یمن خارج می کند س��عودی در مقابله با حوثی     ها 
تنها شده و می طلبد که اسرائیل از این موضوع درس 
عبرت بگیرد.«  وی که از مدرس��ان دانشگاه حیفا 
در فلسطین اشغالی اس��ت، سپس نوشت: ائتالف 
سعودی در ابتدای کار توانست جلوی افزایش نفوذ 
»حوثی ها« )انصاراهلل( در جن��وب یمن را بگیرد و 
نیروهای آنها را از تسلط بر بندر راهبردی در عدن 
دور کند؛ عربستان سعودی توانست جلوی متحدان 
ایران برای سیطره بر گذرگاه نفت در خلیج فارس را 
بگیرد اما با ادامه جنگ، شکست ریاض آشکار شد.  
فریدمن  افزود: یکی از جنبه های شکست ائتالف 
سعودی این بود که متحدان آن کم کم و یکی پس از 
دیگری از این ائتالف خارج شدند زیرا هیچ کدام از 
آنها نمی خواهند بخشی از شکستی باشند که برای 

همه آشکار شده است.

ادامه از صفحه یک
ظریف در گفت وگو با نشنال اینترست به موضع گیری 
ترامپ استناد کرده و می گوید:  »رئیس جمهور ترامپ 
امروز گفت که او)پال( فرستاده نیست. بنابراین باید 
حرف او را مالک قرار دهیم.«   وزیر خارجه ایران گفته 
که  با اعضای کنگره مالقات  می کند ولی آنها،  سناتور     ها 
و اعضای مجلس نمایندگان طرف مذاکرات نیستند.

  ظریف در عین حال تأکید کرده که در مورد جلسات 
خاص با اعضای خاص کنگره اظهارنظر نمی کند. 

وزیر خارجه ایران اضافه می کند:» آنها نمایندگان مردم 
امریکا هستند که ما برای آنها احترام قائلیم و فقط برای 
تنویر و نه برای مذاکره با آنها تعامل می کنیم. ما فقط 

می توانیم با دولت      ها مذاکره کنیم.«  
ظریف در طول حضور در نیویورک، چندین گفت وگو 
انجام داد، از جمل��ه گفت وگو با ان بی س��ی نیوز و 
بی بی سی انگلیسی، بلومبرگ و حاال هم گفت وگو 
با نشنال اینترست که از این میان نقل قول گاردین 
از او بحث برانگیز ش��ده اس��ت، نقل قولی که البته 
تاکنون تکذیب نشده است. روزنامه گاردین مدعی 
شده که محمدجواد ظریف روز پنج  شنبه در جمع 
گروهی از خبرن��گاران در نیویورک، گفته که ایران 
حاضر است در ازای رفع دائمی تحریم های ایاالت 
متحده، بازرس��ی های ارتقا یافته و دائمی از برنامه 
هس��ته ای خود را بپذیرد. گاردین این طور از قول 
ظریف نقل می کند:»اگر ترامپ بیشتر در برابر بیشتر 
را می خواهد، در آن صورت م��ا می توانیم پروتکل 
الحاقی را تصویب کنیم و او هم می تواند تحریم      هایی 
را که وضع کرده، بردارد و گفته است که هر اقدامی را 
به کنگره می برد. خوب است. تحریم      ها را بردارید، در 
آن صورت پروتکل الحاقی را زودتر از ۲0۲۳ دارید.« 
 به نوشته گاردین، ظریف که در مقر هیئت نمایندگی 
ایران در سازمان ملل صحبت کرده، این پیشنهاد را 
»اقدامی قابل توجه« توصیف کرده و گفته اس��ت: 
»بحث عکس یادگاری نیس��ت. ما به دنبال محتوا 
هستیم. اقدامات قابل توجه دیگری هم هست که 
می توان انجام داد.«  این پیش��نهاد ظریف در کنار 
بحث     هایی که درباره مذاکرات احتمالی او با ران پال 
مطرح ش��ده، آخرین روزهای حضور وزیر خارجه 
ایران در نیویورک را پرحاشیه کرده است. گاردین 
در این خصوص به گزارش پولیتیکو اش��اره کرده و 
از قول ظریف در خصوص مالقات با ران پال نوشته 

است: » اینها موارد رسانه ای است. منظورم این است 
که شاید برای فیلم های جاسوسی خوب باشد.«  او در 
مورد اینکه آیا با پال دیدار می کند، گفته است: » پال 
عضو محترم کنگره است. اگر درخواستی باشد، نه به 
عنوان یک فرستاده، بلکه به عنوان یک سناتور، قطعاً 
با او دیدار می کنم.« ظریف در گفت وگو با خبرنگاران 
در نیویورک در خصوص نقش ای��ران در مبارزه با 
تروریسم در منطقه نیز به شکل خاص نقش سردار 
قاسم سلیمانی را ستوده و گفته که منطقه و جهان به 
ایشان بدهکار است: »سردار سلیمانی نقش بزرگی 

در مبارزه با تروریسم داشته است.«
   فراتر از حواشی

همه حواشی حضور ظریف در نیویورک و بحث     هایی 
که درباره مذاکره او با اعضای کنگره و س��ناتور     ها 
مطرح شده در حالی اس��ت که تقریباً همه منابع 
امریکایی در گفت وگوهای رسمی که از وزیر خارجه 
ایران منتش��ر می کنند، موضع منفی او را در مورد 
مذاکره با امریکا منعکس می کنند. ظریف دیروز در 
مصاحبه ای که رادیو ملی امریکا )NPR( از او منتشر 
کرد گفته که بعد از خروج امریکا از توافق هسته ای 
و عمل نکردن کشورهای اروپایی به وعده های شان 
برای جبران تبعات خروج امریکا، تفکر تعامل با غرب 
اعتبارش را در ایران از دست داده است. وزیر خارجه 
ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار NPR که می پرسد 

آیا شخص او در اثر خروج امریکا از توافق هسته ای 
اعتبارش را در داخل ایران از دست داده می گوید: 
»تعامل ]با غرب[ اعتبارش را در داخل کشور ]ایران[ 
از دست داده است. مردم دیگر نگاه شان به تعامل 
با جامعه بین المللی نیس��ت، ]نگاه شان[ به امریکا 
]نیس��ت[ به دلیل اینکه به قولش عمل نکرد و به 
اروپایی      ها ]هم نیست[ به خاطر اینکه آنها نتوانستند 
در برابر امریکا ایستادگی کنند.   بنابراین، بله، تعامل 
]با غرب[ اعتبارش را از دست داده و بر همین اساس، 

من هم اعتبارم را از دست داده ام.«
    از مذاکره فقط ضرر کرده ایم

ظریف در گفت وگویی جداگانه با بلومبرگ احتمال 
انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات بعدی امریکا را 
بیش از ۵0  درصد دانسته و بر همین اساس گفته که 
ایران برای مقابله با ترامپ طی شش سال آینده آماده 
می شود. ظریف در این گفت وگو با بیان اینکه ایران 
هیچ برنامه ای برای ساخت تسلیحات اتمی ندارد، 
گفته که ایران بیش از میزانی که »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شمالی با ترامپ مذاکره کرد، وارد تعامل 
با امریکا ش��ده اما فقط ضرر کرد. وی با مقایس��ه 
توافق هسته ای ایران با توافقی که کیم و ترامپ در 
س��نگاپور امضا کردند، ادامه داد: »ما یک سند دو 
صفحه ای به دست نیاوردیم، بلکه روی یک توافق 
1۵0 صفحه ای کار کردیم. ما )برعکس کره شمالی( 

تمایلی به برگزاری نشس��ت بلندمرتبه نمایشی با 
ترامپ نداریم و منتظریم تا ببینیم امریکایی      ها چه 
چیزی را برای آغاز مجدد مذاکرات آماده می کنند«. 
وزیر خارجه ایران در پاسخ به سؤالی درباره جواب 
ایران به دعوت احتمالی امریکا از سران این کشور 
برای برگزاری نشست، گفت: »مقام معظم رهبری 
که از کشور خارج نمی شود. ]درباره من نیز[، مسئله 
فرصتی برای گرفتن عکس یادگاری نیست، بلکه 

مسئله پیشرفت ]در حل اختالفات[ است«.
 ظریف تالش برای حصول تواف��ق جدید با امریکا 
بر س��ر مس��ائل مختلف از جمله برنامه هسته ای 
را »گزیده ش��دن دوباره از یک س��وراخ « توصیف 
کرده و قاطعانه ش��رط مقامات کاخ سفید از جمله 
»مایک پمپئو« وزیر خارج��ه امریکا مبنی بر لزوم 
مشمول شدن برنامه موش��کی ایران در هر توافق 
جدی��دی را رد کرد. وی همچنی��ن گفت: »ما میز 
مذاکره را ترک نکردیم. ای��ن ایاالت متحده بود که 
ناگهان تصمیم گرفت میز مذاکره را ترک کند. ]البته[ 
آنها می توانند برگردند. « ظری��ف در گفت وگویی 
جداگانه با نشنال اینترست هم در پاسخ به این سؤال 
که آیا فکر می کنید ترامپ مایل است در برابر ایران 
نیز شرایطی شبیه به کره شمالی ایجاد کند و در تهران 
دیداری برگزار کند،  می گوید:  » فکر می کنم او چنین 
چیزی گفت. اما فکر نمی کنم رویکرد فشار حداکثری 

چنین نتیجه ای را برایش فراهم کند.« 
 رئیس دستگاه دیپلماس��ی در جواب اینکه چرا با 
امریکا به طور مس��تقیم وارد مذاکره نمی شوید، 
می گوید:  »به خاطر اینکه ما پیش از این یک توافق 
با دولت امریکا داریم. دولت      ها با هم توافق می کنند 
نه اشخاص؛ اگر توافق با دولت قبلی تنها تا زمان 
آمدن ترامپ پایدار باشد به طور طبیعی این نگرانی 
وجود دارد که با رفتن ترامپ، رئیس جمهور بعدی 
هم چنین رفت��اری انجام ده��د.«   ظریف درباره 
ادعای ترامپ برای متوق��ف کردن حمله به ایران 
در آخرین دقایق و اینکه آیا به دلیل احتمال پاسخ 
فراگیر ایران بود، گفت: این امر می تواند باش��د و 
امریکا از آن مطلع شده است. وی زمان این آگاهی 
را بالفاصل��ه پس از س��رنگون ک��ردن یک پهپاد 
متجاوز امریکایی در حریم هوایی ایران دانست و 
گفت: »ما از خود دفاع می کنیم هرگونه حمله به ما 

به شدت مقابله به مثل خواهد شد.«

کارکرد مقاومت و انفعال تیم ترامپ
هفته ه��ای اخیر در تمامی عرصه های امنیتی، سیاس��ی، هس��ته ای، 
منطقه ای و نظام��ی، رخداد  هایی داریم که در یک به هم پیوس��تگی، 
روندهای جدیدی را پایه گذاری می کنند که اولین شاخص آن آشفتگی 
و انفعال و سرافکندگی ترامپ و تمامی تیم بین المللی و منطقه ای آن در 
قبال ایران و رویکرد و گفتمان مقاومتی است. با آغاز گام دوم هسته ای 
ایران در قبال بی مس��ئولیتی و مواضع رندان��ه اروپایی ها، تالش های 
دستپاچه ترامپ و اروپا شدت گرفته و چون فاقد منطق در رفتار برجامی 
خود هستند، ادامه مسیر و گام های ایران را برهم زننده سناریوی ماهیتی 
برای حذف کارت های قدرت ملی ایران ارزیابی می کنند و ماکرون را 
که بازیگری بدنام اس��ت به میدان چانه زنی و مدیریت تنش هسته ای 
برگزیده اند. چنگ و دندان و س��ایه جنگ آنها، ب��ا مصاحبه طوالنی و 
بسیار تأثیرگذار سیدحسن نصراهلل، اس��رائیلی  ها و حامیان غربی آنها 
را مضطرب کرده است، به طوری که پاس��خی آرام کننده برای جامعه 
صهیونیستی در اختیار ندارند. کالم سید حسن روشن بود و تأکید کرد 
هر ماجراجویی از سوی هر کشوری علیه ایران، دو قربانی اولیه اسرائیلی 
و سعودی خواهد داش��ت و مقاومت منطقه ای نیز در چنین شرایطی 
بی طرف نخواهد بود. بن بست پنج ساله سعودی و اماراتی در یمن آغاز 
روند موازنه قدرت موش��کی و پهپادی روی زیرساخت های سعودی و 
سپس اماراتی، مشکالت درونی و پنهان نگه داشته شده آنها را آشکار 
و با خروج تدریجی امارات از محورهای غربی و شرقی و هرج و مرج در 
عدن و جنوب که قیام مردمی علیه آنان را نوید می دهد، در واقع امریکا 
و انگلیس را با واقعیت تلخ شکست در یمن رو به رو کرده است. با اینکه 
امریکا وعده اعزام نیرو به پایگاه های نظامی سعودی داده تا موجودیت 
آل سعود را تضمین کند ولی سفیر سعودی در سازمان ملل، با اعترافی 
ناگوار، خواس��تار صلح در یمن و مذاکره با ایران است. این درخواست 
مذاکره سعودی، همانند درخواس��ت مذاکره از سوی ترامپ است که 
اهداف تروریستی و جنگ افروزی خود در منطقه را با مذاکره درخواست 
می کنند. اگر عربستان به صلح واقعی در یمن فکر می کند، کافی است 
به محاصره غیرانسانی مردم یمن پایان داده و تجاوز و قتل و ویرانی را 

در یمن متوقف کند. 
اگر ترامپ و دنباله های او  در اروپا، به دنبال تنش س��ازی و برهم زدن 
امنیت و ثبات منطقه و جهان نیستند، نیازی به مذاکره ندارند و پذیرش 
قواعد بین المللی و متوقف کردن سیاست های تجاوزکارانه و تروریسم در 
اشکال مختلف آن و رفتارهای تحریک کننده و احترام به حقوق دیگران 
کافی است تا آرامش و ثبات به منطقه و جهان بازگردد. ترامپ و ساختار 
قدرت در امریکا، مظهر بی قانونی، ناامن سازی، دروغ پردازی، تجاوز و 
غارت دیگران و قلدری و تحقیر نسبت به مردم امریکا و کشورهای جهان 
هستند. رویکرد مقاومت فعال ایران، سیاستی پایدار است که با اجماع 

کامل درونی در مقابل امریکا و متحدان آن به اجرا در می آید. 
امریکا نه تنها قادر به حمایت از متحدان خود نیست که فقط بهانه ای 
برای غارت ثروت آنهاس��ت، بلکه قادر به حمایت از خود نیز نمی باشد 
و روزهای سختی در عراق، سوریه، یمن و حوزه آبراهی خلیج فارس و 
تنگه هرمز و باب المندب در انتظار ترامپ خواهد بود، اگر بر رویکردهای 
خود برای تنش س��ازی و قلدری در منطقه اص��رار ورزد، نمایش های 
معامله قرن و تئاتر های بعدی در بحرین، نفس های در س��ینه حبس 

شده اسرائیلی را عالج نخواهد کرد. 

1۵

 مسکو: امریکا مزدوران را 
جایگزین نیروهایش در سوریه می کند

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که فرماندهی مرکزی امریکا در 
حال جایگزینی مزدوران به جای نیروهایش در شمال سوریه است. 
تحرکات نظامی امریکا در شمال سوریه واکنش تند مقامات مسکو را در پی 
داشته است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه روز پنج  شنبه در سخنانی گفت:»تعداد پرسنل کمپانی های 
نظامی خصوصی در سوریه 4هزار نفر است. این مسئله قابل توجه است 
که تنها در نیمه دوم ژوئن سال جاری میالدی، ۵40 تن از آنها به سوریه 
رسیدند که شامل ۷0 فرمانده و تعلیم دهنده می شود. انتقال مزدوران به 
سوریه با خودرو و در گروه های 1۲ تا 16 نفری صورت می گیرد«. به گفته 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه، »وظیفه اصلی آنها آموزش شبه نظامیان 
وفادار به امریکا و دفاع از حوزه های نفتی اس��ت«. س��خنگوی دس��تگاه 
دیپلماسی روسیه تأکید کرد:» فرماندهی مرکزی ارتش امریکا )سنتکام( در 
حال خارج کردن برخی از نظامیان خود از شمال سوریه و استقرار نیروهای 
شرکت های نظامی خصوصی و مزدور به جای این نیروهای ارتش است«. 
ماریا زاخارووا همچنین از تشدید تحرکات اخیر امریکایی     ها در شمال سوریه 
خبر داد و آماری از تعداد نیروهای مزدور واشنگتن ارائه کرد. اظهارات این 
مسئول روس در حالی مطرح شده که پیش از این مقام های دولت سوریه 
بار    ها اعالم کرده اند که از نظر دمشق، حضور نیروهای امریکایی در سوریه 
غیرقانونی و اشغالگری است و آنها باید از این کشور خارج شوند. امریکا در 
ماه های اخیر صد    ها کامیون تسلیحات به شمال شرق سوریه ارسال کرده 

است که به گفته برخی منابع، این منطقه به انبار سالح تبدیل شده است.

 جنگ تجاری میان متحدان امریکا 
در شرق دور شعله ورتر شد

 تمـام تالش امریـکا در شـرق دور در بیـش از نیم قرن گذشـته 
شیطان نمایی از کره شـمالی بوده اسـت اما هم منافع اقتصادی و 
هم تاریخ خونبار این منطقه متحدین امریکا را مستعد اختالفات 
شدید کرده است. در حالی که بیش از نیمی از مردم کره جنوبی به 
جنبشی ملحق شـده اند که هدف آن تحریم کامل کاالهای ژاپنی 
در کره است، وزارت خارجه ژاپن، سفیر کره جنوبی را در ارتباط با 
اختالفات در مورد مسـائل تجاری احضار کرد. در سئول کار یک 
معترض عصبانی به خودسـوزی در مقابل سـفارت ژاپن کشـید.

خبرگزاری رس��می چین روز جمعه در گزارش خود خاطرنش��ان کرد 
بر اس��اس نظرس��نجی های صورت گرفته بیش از ۵4/۵ درصد از مردم 
کره جنوبی به این جنبش پیوسته اند که پس از ممنوعیت صادرات چندین 

قلم از تولیدات فنی پیشرفته ژاپن به کره جنوبی شکل گرفت. 
نظرسنجی ش��رکت »ریل میتر« در کره جنوبی نش��ان می دهد شمار 
کسانی که مایل به تحریم کاالهای ژاپنی هستند در مقایسه با نظرسنجی 
قبلی در چند هفته قبل 6/۵ درصد بیش��تر شده اس��ت.  این جنبش 
همچنین اعالم کرده است بسیاری از مردم تش��ویق شده اند که دیگر 
سفری به ژاپن نداشته باشند و از سوی دیگر مردم به طور جدی پشتیبان 
سیاست های قاطع کشورشان در مقابل زیاده خواهی های ژاپن هستند.  
پیش تر دادگاهی در کره جنوبی فرمان داده بود که شرکت های ژاپنی به 
اتباع قربانی کار اجباری کره جنوبی در فاصله سال های 1۹10 تا 1۹4۵ 
یعنی زمانی که این کشور در اش��غال ژاپن بوده است، غرامت پرداخت 
کنند.   از طرفی، کره جنوبی ژاپن را متهم کرده اس��ت که از تجارت به 
عنوان عاملی در برابر حکم دادگاه استفاده می کند. ژاپن محدودیت      ها 
بر صادرات فناوری برتر به کره جنوبی را تش��دید کرده است. این اقدام 
می تواند بر تولیدات کره جنوبی از جمله ساخت تلفن  همراه تأثیر منفی 
بگذارد.  برخی از ناظران بر این باورند که استمرار این شرایط می تواند 
باعث بزرگ ترین مناقشه تجاری میان دو کشور در دنیا پس از نزاع بزرگ 

تجاری چین و امریکا شود که از یک سال و اندی قبل شروع شد.

نماینده عربستان در سازمان ملل: تماس هایی با تهران برسر یمن برقرار کرده ایم

ریاض به تعامل با تهران تن می دهد

ظریف: از مذاکره با امریکا فقط ضرر کردیم
وزیر خارجه ایران در نیویورک: بیشتر از کره شمالی با امریکا مذاکره کردیم اما فقط ضرر کردیم

هادیمحمدی
واکنش    های بین المللی به ادعای 

سرنگونی پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز
در پی ادعای رئیس جمهور امریکا مبنی بر سـرنگونی یک پهپاد 
ایرانی بر فراز تنگه هرمز، مقامات برخی کشور    ها خواستار کاهش 
تنش    ها در منطقه شـدند. روسیه گفته اسـت که تمرکز نیروهای 
خارجی وضعیت در خلیج فارس را بدتر و احتمال درگیری نظامی را 
افزایش می دهد. ژاپن هم از این مسئله ابراز نگرانی کرده و خواستار 

حفظ آرامش در منطقه شده است. 
تشدید تنش بین ایران و امریکا در ماه های اخیر، موجی از نگرانی     را بین 
سایر کشور    ها به راه انداخته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
روز پنج  شنبه در سخنانی مدعی شد یک کشتی جنگی امریکا، در خلیج 
فارس یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. این خبر هرچند از سوی 
مقامات ایرانی تکذیب شد اما مقامات سایر کشور    ها درباره تشدید تنش     

بین تهران و واشنگتن ابراز نگرانی کردند. 
س��رگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه در واکنش به 
ادعای دونالد ترامپ درباره سرنگونی پهپاد ایرانی گفت:»ما در جریان 
اظهارات اخیر ترامپ قرار گرفته ایم و متأسفانه باید گفت تمرکز نیروهای 

خارجی به اندازه ای زیاد شده است که احتمال هر حادثه ای می رود«. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی گفت:»ما بار    ها به امریکا گفته ایم 
که از تشدید تنش با ایران در خلیج فارس خودداری کند چرا که اکنون 
وضعیت نه تنها خطرناک است بلکه هر لحظه امکان درگیری نظامی 
وجود دارد«. وی با ابراز تأسف از اظهارات و اقدامات مقامات کاخ سفید 
علیه ایران اظهار داشت:»طرف امریکایی به رغم همه درخواست های 
ما و سایر کشور    ها به ش��دت و با لجاجت سیاست تنش آفرینی و فشار 

حداکثر بر ایران را ادامه می دهد«. 
ریابکوف بار دیگر هش��دار داد:»این سیاست اشتباه است و پیچیدگی 
بیش��تر اوضاع و بروز حوادث را در پی خواهد داشت«. همچنین یکی 
از مقامات ژاپن با ابراز نگرانی از ادع��ای رئیس جمهور امریکا مبنی بر 
سرنگونی پهپاد ایرانی و تأثیر آن بر متشنج شدن منطقه گفت که توکیو 

در راستای آرام کردن اوضاع تالش می کند.
 به گزارش »اس.پی گلوبال«، یاسوتوشی نیشیمورا، معاون دبیر ارشد 
کابینه ژاپن روز جمعه گفت:»پس از اینک��ه امریکا اعالم کرد که یک 
پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است، ژاپن به شدت درباره افزایش تنش 
در خاورمیانه نگران است«. وی گفت:»ما به همراه کشورهای مربوط 
در حال گردآوری اطالعات درباره پهپاد سرنگون شده هستیم. ژاپن به 
همراه این کشور    ها می کوشد اقدامات دیپلماتیک خود را برای کاهش 

تنش و ثبات آفرینی در خاورمیانه افزایش دهد«.
 از سوی دیگر، مقامات بلندپایه دهلی نو روز جمعه اعالم کردند با اینکه 
دو ناو جنگی و یک هواپیمای تجسسی هند مدت بیشتری را در خلیج 
فارس به منظور محافظت از کشتی های این کشور سپری خواهند کرد، 
اما به ائتالف ضدایرانی که امریکا به دنبال تش��کیل آن در این منطقه 
است نخواهد پیوست. یک مقام هند در این باره گفت: »این اقدام سبب 
خواهد شد هند به صورت مستقیم در مقابل ایران قرار گیرد. دهلی نو 
دارای روابط تاریخی، فرهنگی و تجاری با ایران اس��ت. همچنین هند 
به طور سنتی هیچ گاه به چنین ائتالف های نظامی نپیوسته است، زیرا 

ترجیح می دهد تحت پرچم سازمان ملل متحد فعالیت کند.«
همزمان با ادعای دونالد ترامپ در خصوص سرنگونی پهپاد ایرانی در 
خلیج فارس، وزارت خارجه امریکا روز پنج  ش��نبه با صدور بیانیه ای از 
توقیف یک کشتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس ابراز ناخرسندی 
کرد و مدعی شد که ایران در حال آزار کشتی     هایی است که از تنگه هرمز 
عبور می کنند. به نوشته شبکه ان بی سی، در بخشی از این بیانیه آمده 
است که »امریکا ادامه آزار کشتی     ها و ایجاد اخالل در عبور امن از داخل 
و اطراف تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

را قویاً محکوم می کند«.
 همچنین ارتش امریکا روز جمعه با صدور بیانی��ه ای اعالم کرد یکی 
از نیروهای مستقر روی ناو هواپیمابر »آبراهام لینکلن« گم شده و در 
حال حاضر عملیات جست وجو و نجات برای یافتن او در دریای عرب 
در جریان است. به نوشته خبرگزاری رویترز، در بخشی از بیانیه ناوگان 
پنجم نیروی دریایی امریکا آمده است:»این ملوان پس از آنکه گزارش 
شده است که یک نفر از عرشه آبراهام لینکلن سقوط کرده، در فهرست 

نیروی وظیفه با وضعیت مکانی نامعلوم قرار گرفته است.«

 مذاکرات سری اسرائیل 
برای عادی سازی روابط با اعراب 

رژیم صهیونیسـتی در راسـتای عادی سـازی روابط با رژیم های 
عربـی، بـرای اعـزام نیـرو و تجهیـزات جنگـی به عربسـتان 
سـعودی در چارچـوب یـک توافقنامـه نظامی تـالش می کند. 
پایگاه خبری الخلیج اونالین، روز جمعه در گزارش��ی نوشت که رژیم 
صهیونیس��تی به آرام��ی در حال قدم گذاش��تن در خاک عربس��تان 
اس��ت و همزمان با اعزام نیروهای امریکایی به پایگاه هوایی س��لطان 
بن عبدالعزیز، در شرق عربستان، اسرائیل نیز قصد دارد بخشی از این 
پایگاه را به نیرو    ها و تجهیزات نظامی خود اختصاص دهد و در این راستا 
تصاویر ماهواره ای نشان از ساخت و ساز     در این مکان دارد. در این راستا، 
منابع عربی از برقراری ارتباطات سری میان ریاض و تل آویو برای امضای 
یک توافقنامه نظامی خبر می دهند که می تواند نفوذ رژیم اشغالگر را تا 

عمق منطقه عربی توسعه بخشد. 
طبق این توافق، اس��رائیل می تواند جنگنده های خود را در این پایگاه 
فرود آورد. همچنین قرار است سربازان رژیم صهیونیستی نیز مستقر 
شده و رادار و تجهیزات جاسوس��ی نیز تعبیه شود. به گفته این منابع، 
خواسته اسرائیل چند ماه پیش به عربستان سعودی اعالم شده و اکنون 
دیدار    ها و رایزنی     ها در این خصوص انجام می پذیرد و قرار است در ازای 
پرداخت درازمدت پول، عربستان س��عودی بخشی از خاک خود را در 
اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد. به نوشته الخلیج اونالین در صورت 
امضای نهایی این توافق، این اقدام ریاض بی سابقه خواهد بود و موجب 
خواهد شد چشم انداز جدیدی پیش روی باقی کشورهای عربی برای 

برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی باز شود. 
یوسف الش��رقاوی، کارش��ناس امور امنیتی و نظامی در این خصوص 
گفت:»ریاض به طور حتم با درخواست اسرائیل برای ایجاد یک پایگاه 
نظامی در خاک عربستان به بهانه مقابله با ایران موافقت خواهد کرد«.

 همچنین خالد بن احمد، وزیر خارجه بحرین در راس��تای سیاس��ت  
کشورش برای پیشبرد روند عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
پس از دیدار با یسرائیل کاتص، همتای صهیونیست خود در واشنگتن 
بر نیاز اشغالگران به آرامش و همکاری قریب الوقوع با آنها تأکید کرد. به 
گزارش شبکه المیادین، وزیر خارجه بحرین روز پنج  شنبه در نشست 
بحث و بررسی در شورای آتالنتیک واش��نگتن گفت: »منامه امیدوار 
است که با اسرائیل در زمینه های گردشگری و تجارت در آینده نزدیک 
همکاری داشته باشد. این چیزی است که ما می خواهیم به آن دست 

یابیم. ما این هدف را داریم«.
 از سوی دیگر، دو مس��ئول وزارت دفاع امریکا روز پنج  شنبه به شبکه 
س��ی ان ان گفتند که اقدامات ابتدایی در پایگاه سلطان بن عبدالعزیز 
برای فراهم س��ازی زمینه ورود سامانه موش��کی پاتریوت و همچنین 
جنگنده های اف۲۲ و دیگر انواع جنگنده     ها به این پایگاه در حال انجام 
اس��ت. به گفته این منابع، پیش بینی می ش��ود نزدیک به ۵00 سرباز 
امریکایی نیز به این پایگاه وارد ش��وند و در حال حاضر تعدادی نیروی 

امریکایی برای امور پشتیبانی و لجستیکی حضور دارند. 

   خبر


