
هنگ كنگ همچنان شاهد صحنه هايي است 
كه مؤيد اظهارات دولت چين درباره دامن زدن 
امري�كا و كش�ورهاي غرب�ي ب�ه اعتراض�ات 
هنگ كنگ است. به دست گرفتن پرچم امريكا 
و تصوير ترامپ و درخواس�ت از دونالد ترامپ 
ب�راي آزادي هنگ كنگ از »س�ركوب« چين، 
شواهد روشني براي تأييد مواضع چين است. 
در همين حال رئيس پژوهشكده چين متعلق به 
دانشگاه فو دان شانگهاي تصريح كرد: اجراي 
الگوي انقالب هاي رنگي بي ترديد در هنگ كنگ 
شكست مي خورد. اين در حالي است كه به  رغم 
نش�انه هاي ازس�رگيري مذاكرات در اين ماه، 
امريكا و چي�ن دور جديد تعرفه ه�اي اضافي 
بر كاالهاي تولي�دي يكديگر را آغ�از كردند. 
 به گزارش خبرگ��زاري امريكايي بلومبرگ، ده ها 
هنگ كنگي معترض كه براي شناس��ايي نشدن 
به صورت خود نق��اب زده بودند، روز ش��نبه با به 
دس��ت گرفتن پرچم هاي امريكا و خواندن سرود 
ملي اياالت متحده از دونالد ترامپ خواس��تند تا 
هنگ كنگ را از حاكميت چين آزاد كند. گروهي 
از معترض��ان در هنگ كنگ با به دس��ت گرفتن 
پرچم اياالت متحده امريكا و پوسترهايي از ترامپ، 
از دونالد ترامپ خواس��تند تا در برابر آنچه آزادي 
هنگ كنگ از س��ركوب چين مي خوانند، به آنها 

كمك كند. 
 دولت چين بارها اعالم كرده اس��ت ك��ه امريكا، 
اعتراضاتي را كه از ماه ژوئن س��ال جاري ميالدي 
)خرداد م��اه( علي��ه اليح��ه اس��ترداد مجرمان 
هنگ كنگي به چين آغاز شده و از سوي رسانه هاي 
غربي طرفداران دموكراس��ي خوانده مي ش��ود، 

حمايت مي كند. 
 كريس، ي��ك معترض 30س��اله هنگ كنگي كه 
حاضر به ذكر نام كامل خود نيست، درباره باال بردن 
پرچم هاي امريكا به بلومبرگ گفت: ما مي خواهيم 
پرزيدن��ت ترام��پ هنگ كن��گ را آزاد كند. وي 
همچنين از كنگره خواست تا قانون حقوق بشر و 

دموكراسي در هنگ كنگ را تصويب كند و گفت: 
الزم اس��ت كه به ما آزادي داده شود و ما صاحب 

قانون اساسي و اقتصاد خود باشيم. 
 يك معترض ديگر 27ساله هنگ كنگي كه پرچم 
امريكا را حمل مي كرد ب��ه بلومبرگ گفت: دليل 
اينكه پرچم امريكا را به دست گرفتيم اين است كه 
ما به روح اياالت متحده امريكا احترام مي گذاريم. او 
با اشاره به جنبش استقالل خواهي امريكا از بريتانيا 
در قرن هجدهم ميالدي تأكيد كرد: آنها نيز زماني 
مثل ما مستعمره بودند و از حقوق خاصي برخوردار 
نبودند. آنها نيز حقوق بشر و دموكراسي نداشتند، 
اما براي به دست آوردن جنگيدند و در نهايت پيروز 
شدند و حاال در قانون اساسي امريكا، آنها صاحب 

حق دفاع از دموكراسي شان هستند. 
 ترامپ در هفته هاي اخير اعتراضات هنگ كنگ 
را به مذاكرات تجاري خود با چين گره زده است و 
روز جمعه به خبرنگاران گفت كه مذاكرات امريكا 
با چين سبب پايين نگه داش��تن سطح تنش در 
هنگ كنگ است. طي روزهاي گذشته گمانه زني ها 
درباره احتمال اعالم وضعيت اضطراري از س��وي 
دولت محل��ي هنگ كنگ يا اس��تمداد اين دولت 
از چين ب��راي كمك به مه��ار ناآرامي ها، حكايت 
دارد. چين نيروهايي را در مرز هنگ كنگ مستقر 
كرده است.  روز شنبه با وجود ممنوعيت برگزاري 
تظاه��رات در هنگ كن��گ، ه��زاران معترض به 

خيابان هاي مركز شهر آمدند. 
براس��اس گزارش ه��ا، پلي��س از گاز اش��ك آور 
و ماش��ين هاي آب پ��اش ب��راي متف��رق كردن 
تظاهرات كنندگان اس��تفاده كرد و معترضان نيز 
با روش��ن كردن آتش و كوكتل مولوتف به پليس 
و س��اختمان پارلمان حمله كرده بودن��د.  اما روز 
يك ش��نبه ه��م ه��زاران معترض��ان غرب گراي 
هنگ كنگي بار ديگر به س��وي فرودگاه اين شهر 
رفته و در فعاليت هاي اين فرودگاه براي چندمين 

بار اختالل ايجاد كردند. 
بر اساس گزارش ها پليس هنگ كنگ از ورود اين 

معترضان به داخل ترمينال فرودگاه جلوگيري كرد 
و مخالفان در بيرون فرودگاه جمع شده اند. 

 جنگ تجاري و انقالب رنگي
 امريكا و چي��ن روز يك ش��نبه، دور جديد اعمال 
تعرفه هاي جديد بر كاالهاي يكديگر را آغاز كردند. 
امريكا بر كفش، هدفون و برخي وسايل الكترونيك 
وارداتي از چين تعرفه اضافي وضع مي كند و چين 
هم براي اولين بار بر نفت وارداتي از امريكا. تعرفه 
امريكا ۱۵درصدي و تعرفه چين ۵درصدي خواهد 
بود. اين تعرفه هاي جديد در حالي اعمال شده كه 
اميد مي رفت چين و امري��كا دور جديد مذاكرات 

تجاري خود را آغاز كنند. 
در چنين شرايطي رئيس مؤسسه چين در دانشگاه 
فودان در ش��انگ هاي به تلويزيون مركزي چين 
)سي س��ي تي وي( گفت: اقدامات خشونت آميز و 
گردهمايي هاي غيرقانوني اخي��ر در منطقه ويژه 
اداري هنگ كن��گ در چي��ن داراي ويژگي هاي 
انقالب رنگين است و نيرو هاي غربي مغز متفكر اين 

آشوب ها هستند. 
اقدامات خشونت آميز آشوبگران طي دو ماه گذشته 
در هنگ كنگ افزايش يافته و ب��ر زندگي روزمره 
مردم تأثير گذاش��ته و اقتصاد منطق��ه را مختل 

كرده است. 
ژانگ واي وي، گفت: آنها بمب هاي دست ساز پرت و 
از خشونت و مجازات غيرقانوني عليه ساكنان داخل 
فرودگاه استفاده مي كنند. همه اينها نشان دهنده 
تمايل براي تروريسم است. ما اميدواريم اين شرايط 
گسترش پيدا نكند. وي گفت: از آنچه اتفاق افتاده 
مي توانيم ببيني��م كه »باند چهار« تم��ام وقت با 
كاركنان كنس��ولگري هاي امري��كا و انگليس در 
هنگ كنگ در ارتباط هس��تند. زماني كه ش��ما 
به فرايند آش��وب ها نگاه مي كني��د، مي توانيد در 
س��ازماندهي آن، ويژگي هاي يك انقالب رنگين 
را ببينيد. زنجيره انس��اني، خ��روج همه پول ها از 
بانك ها، بنرها، شعارها، يونيفرم ها و اشارات دست، 
همه و همه نش��ان مي دهد آنها ب��ه طور حرفه اي 

آموزش ديده اند. 
اين صاحبنظر همچنين گفت: نيرو هاي غربي كه 
طرفدار انقالب به اصطالح رنگين هستند، شرور 
هستند. آنها تالش كردند خش��م جوانان را عليه 

دولت منطقه ويژه اداري هنگ كنگ برانگيزند. 
ژانگ ضمن اش��اره به اينكه برخي از آش��وبگران 
پرچم هاي انگلي��س و امريكا را در دس��ت دارند، 
آنها را خائن ناميد. وي در ادامه گفت: ما كه در اين 
سرزمين تحصيل كرده ايم درك اين مسئله برايمان 
دش��وار اس��ت و آنها را خائن مي ناميم اما چنين 
اف��رادي در هنگ كنگ نماينده نيرويي هس��تند 
كه نمي توان آنه��ا را ناديده گرفت. آنها چهره هاي 
چيني، اما رواديد هاي انگليسي يا كانادايي دارند، 
آنها ضدكمونيست و شديداً ضد چين هستند. آنها 
واقعاً معتقدند غرب بهترين است. در واقع، امريكا و 
انگليس با توليد ناخالص داخلي خودشان كه كمتر 
از هنگ كنگ است، دچار مشكل شده اند، با وجود 
اين، آنها انگليس و امريكا را مي پرستند. واقعيت 
مسئله اين است كه حمايت انگليس و امريكا پشت 
اين آشوب هاس��ت. آنها از انگلي��س و امريكا پول 

مي گيرند و پرچم آنها را به اهتزاز درمي آورند. 
به گفت��ه وي، يك��ي از عل��ل مه��م رويدادهاي 
هنگ كنگ، مداخله مس��تقيم امريكا و در پشت 
آن جنگ تجاري است كه امريكا با چين برپا كرده 
است. واي وي افزود: دونالد ترامپ ابتدا فكر مي كرد 
خيلي زود برنده مي شود، اما فكر بسيار احمقانه اي 
بود. نتيجه را هم كه ديده ايد و اين جنگ جز ناكامي 
برايش نتيجه اي نداده و مقابله ما بسيار مقتدرانه 
بوده است؛ بازار سهام امريكا در حال سقوط است. 
ترامپ از اين موضوع هراس دارد، زيرا سقوط بازار 
س��هام در آرای انتخاباتي اش تأثير زيادي خواهد 
گذاشت. او بايد انتخابات سال آينده را در نظر بگيرد. 
يكي از مقامات امريكا علناً گفت كه بروز راهپيمايي 
اعتراضي در هنگ كنگ به سود امريكاست و به نظر 
او كشورش مي تواند با اين برگ در مذاكرات تجاري 

بر چين فشار وارد كند. 
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180 كشته و زخمي 
در جنايت سعودي ها عليه يمن 

جنگنده هاي ائتالف سعودي باز هم جنايت ديگري را مرتكب شده و 
با بمباران زندان اسرا در استان ذمار يمن، ده ها تن را به خاك و خون 
كش�يدند. انصاراهلل ضمن محكوميت اين حمله تأكيد كرد كه اين 
جنايت بار ديگر وحشي گري ائتالف را ثابت كرد. وزارت بهداشت 
يمن هم تع�داد كش�ته و زخمي ه�ا را 180تن اعالم كرده اس�ت. 
در ش��رايطي كه در هفته هاي اخير اخباري مبني ب��ر تالش هاي امريكا 
براي از سر گيري گفت وگوهاي سياسي با انصاراهلل يمن براي پايان دادن 
به بحران يمن منتشر شده اما عربستان سعودي حمالت خود به يمن را 
تشديد كرده است. در تازه ترين جنايات عربستان سعودي و متحدانش 
در يمن، ديروز يك زندان مملو از اسراي جنگي در استان »ذمار« را مورد 
هدف قرار دادند. به گزارش شبكه المس��يره، عبدالقادر مرتضي، رئيس 
كميته ملي امور اس��را در يمن گفت: »در اين زندان ده ها نفر از اس��راي 
دش��من محبوس بودند و چندين نفر كشته و زخمي شده اند. سرنوشت 
بسياري از اسرا همچنان نامشخص است و تيم هاي امداد به دليل شدت 
بمباران نتوانسته اند به مكان مورد هدف برسند.« اين مقام يمني ائتالف 
متجاوز و در رأس آن عربستان س��عودي و امارات را مسئول كامل هدف 
قرار دادن اين زندان دانست. مرتضي ادامه داد: »اين زندان براي ائتالف 
سعودي و كميته بين المللي صليب سرخ ش��ناخته شده و صليب سرخ 
چندين بار از آن بازديد كرده است.« شبكه »الميادين« به نقل از وزارت 
بهداشت يمن اعالم كرد كه 80 نفر در اين حمالت كشته و ۱00 نفر ديگر 
زخمي شده اند. در ادامه اين گزارش آمده، حال بيشتر مجروحان وخيم 
است و احتمال افزايش كشته ها وجود دارد. ضيف اهلل الشامي، سخنگوي 
دولت نجات ملي يمن كشتار ائتالف س��عودي در استان ذمار را محكوم 
كرد. الشامي اصرار ائتالف متجاوز مبني بر اينكه مكان هدف قرار داده شده 
پايگاهي نظامي بوده را محكوم كرد و گفت: »براي همه واضح است كه اين 
مكان ويژه نگهداري اسرا بوده و اين اخبار در ادامه دروغ ها و فريب افكار 
عمومي توسط كشورهاي عضو ائتالف متجاوز و رسانه هاي آنها صورت 
مي گيرد.« محمد عبدالسالم س��خنگوي انصاراهلل و رئيس كميته عالي 
انقالب يمن نيز در صفحه توئيتر خود نوشت: »ائتالف امريكايي- سعودي 
سال جديد هجري را با جنايتي وحشتناك شروع كرد و يكي از زندان هاي 
محل نگهداري اسرا در استان ذمار را هدف قرار داد. اين جنايت بار ديگر 
وحش��ي گري ائتالف را ثابت كرد؛ صفتي كه در تمام دامنه زماني حمله 
ظالمانه اش از خود نشان داد، همچنين پيامي به تمام يمني هاست مبني 
بر اينكه در هر طرفي باشيد خون ش��ما ارزان است.« عربستان در چهار 
سال گذشته بارها دست به جنايات گسترده اي زده و ده ها جشن عروسي 
يمني ها را به عزا تبديل كرده است.  جنايات سعودي ها در يمن درحالي 
است كه سازمان هاي حقوق بشري بارها از حمالت ائتالف عربي در يمن 
انتقاد كرده و سازمان ملل عربستان را در ليست ناقضان حقوق كودكان 
قرار داده اس��ت. از طرفي، در ماه هاي اخير تالش ه��اي بين المللي براي 
پايان دادن به بحران پنج ساله يمن افزايش يافته است و امريكا و متحدان 
اروپايي آن با مقامات ايراني رايزني هايي انجام داده اند. تالش غربي ها پس 
از آن انجام مي شود كه انصاراهلل در ماه هاي گذشته به توانايي هاي زيادي در 
عرصه هاي تسليحاتي دست پيدا كرده و روزانه حمالت موشكي و پهپادي 
را به تاسيس��ات و فرودگاه هاي عربس��تان انجام مي دهد. امريكا تالش 
مي كند تا سعودي ها را كه در باتالق يمن گير افتاده اند و هيچ دستاوردي 

براي ائتالف عربي نداشته است، آبرومندانه خارج كند. 
  واكنش ها

اين جنايت سعودي ها واكنش هايي را در منطقه و جهان به همراه داشته 
است. به گزارش ش��بكه الجزيره، مركز حقوق بشري »عين االنسانيه« 
اين جنايت را به شدت محكوم و تأكيد كرد، ائتالف متجاوز به فرماندهي 
سعودي به انجام جنايات خود همچنان ادامه مي دهد. اين مركز در ادامه 
از جامعه بين الملل و در رأس آن سازمان ملل و شوراي امنيت درخواست 
كرد به مسئوليت هاي خود در اين زمينه عمل كند. به گزارش خبرگزاري 
فارس، سيدعباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران هم اقدام 
هواپيماهاي سعودي در بمباران بازداشتگاه نگهداري اسرا در استان ذمار 
يمن را محكوم كرد. موسوي گفت: »بمباران بازداشتگاه اسرا جديدترين 
جنايت جنگي ائتالف به رهبري عربس��تان س��عودي در يمن است و 
صفحه ديگري بر جنايات متجاوزان مي افزايد.« صليب سرخ جهاني هم 
ضمن ابراز نگراني نسبت به اين حمله، اقدام به اعزام نيروهاي امدادي و 

همچنين ارسال صدها كيسه حمل جنازه به اين منطقه كرده است. 
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   اطالعاتي از زنده بودن امام موسي صدر وجود دارد 
گزارشگر كميته رسمي تحقيق درباره ربوده شدن امام موسي صدر اعالم كرد 
كه اطالعاتي موثق در دست است كه نشان مي دهد وي همچنان زنده است. 
به گزارش فارس، امام موسي صدر بنيانگذار مجلس اعالي اسالمي شيعي 
لبنان و حزب »حركه أمل« به همراه شيخ محمد يعقوب و عباس بدرالدين 
در شهريور ۱3۵7 در جريان ديدار رسمي از ليبي كه به دعوت معمر قذافي، 
رئيس جمهور وقت اين كشور صورت گرفت، ربوده و ناپديد شدند و تاكنون 
از سرنوشت آنها اطالعي در دست نيس��ت. وبگاه »العهد« لبنان، در چهل 
و يكمين سالروز ربوده ش��دن امام موس��ي صدر با قاضي »حسن شامي« 
گزارشگر كميته رسمي تحقيق درباره اين ربايش انجام داده است و شامي در 
اين مصاحبه از داشتن اطالعات زيادي مبني بر زنده بودن امام موسي خبر 
مي دهد. نبيه بري رئيس پارلمان لبنان هم روز شنبه در سخنراني خود به 
مناسبت سالگرد ربوده شدن امام موسي صدر اعالم كرد: ما در راستاي آزاد 
كردن امام موسي و همراهان وي از بازداشتگاه هاي ليبي تالش مي كنيم و جز 
دنبال آزادي آنها به دنبال چيز ديگری نيستيم. نتايج تحقيقات و اعترافات 

نشان مي دهد وي از زنداني به زندان ديگر منتقل شده است. 
-----------------------------------------------------

  زلزله  سياسي در ائتالف مركل
آلماني هاي ساكن دو ايالت بزرگ اين كشور در حالي روز يك شنبه براي 
شركت در انتخابات به پاي صندوق هاي رأي رفتند كه پيش بيني شده در 
نتيجه اين انتخابات راست هاي افراطي به پيروزي هاي چشمگير برسند و 
اين اتفاق فشارها را بر ائتالف حاكم متعلق به آنگال مركل افزايش خواهد داد 
و احتماالً يك شريك مهم دولت وي يعني سوسيال دموكرات ها را به ترك 
اين دولت وا مي دارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، راي دهندگان در ايالت 
ساكسوني منطقه اي با ۱/۴ميليون جمعيت هم مرز با لهستان و جمهوري 
چك و همسايه اش ايالت برندنبرگ با ۵/2ميليون جمعيت قانونگذاران 
جديدي انتخاب مي كنند. پيش بيني شده كه در انتخابات اين دو ايالت، 
حزب راست افراطي آلترناتيو براي آلمان ميزان چشمگيري از آرای كساني 
كه قباًل حامي حزب آنگال مركل يعني اتحاد دموكرات مسيحي و همين 

طور سوسيال دموكرات ها بودند را به خود اختصاص دهد. 
-----------------------------------------------------

  امريكا در آستانه خروج از افغانستان
زلماي خليل زاد، نماين��ده ويژه امريكا براي صلح افغانس��تان از پايان 
نهمين دور گفت وگوها با طالبان در دوحه قط��ر خبر داده و گفت كه 
براي مش��ورت با دولت به كابل مي رود. به گزارش بي بي سي خليل زاد 
در رشته توئيت هايي همچنين نوشته  است: ما در آستانه يك توافقي 
هستيم كه خشونت را كاهش داده و راه را براي افغان ها خواهد گشود تا 
براي مذاكرات در مورد يك صلح باعزت و پايدار و يك افغانستان متحد و 
با اقتدار كه اياالت متحده، متحدينش و هيچ كشور ديگر را تهديد نكند، 
با هم بنشينند. سهيل شاهين، سخنگوي دفتر سياسي طالبان در قطر 
هم در توئيتي نوشت كه دور نهم مذاكرات با طالبان با كاميابي به پايان 
رسيد. قرار است زلماي خليل زاد در سفرش به كابل جزئيات مذاكراتش 

با طالبان را با رهبران دولت وحدت ملي در ميان بگذارد. 

 آخرين تالش اروپا
درآخرين روزها

چه�ار روز مان�ده ب�ه گام س�وم اي�ران ب�راي كاه�ش تعهدات 
برجام�ي، عب�اس عراقچ�ي، مع�اون سياس�ي وزارت ام�ور 
خارج�ه ام�روز ب�ه پاري�س م�ي رود؛ س�فري ك�ه البته ب�ه نظر 
مي رس�د ب�ا نهمي�ن گفت و گ�وي تلفن�ي مفص�ل روحان�ي و 
ماك�رون در م�ورد پيش�نهاد اخي�ر فرانس�ه، مرتب�ط اس�ت. 
 رئيس دفتر حسن روحاني رئيس جمهور گفته كه يك تيم اقتصادي از 
بخش هاي مختلف هيئت ديپلماتيك ايران به پاريس را همراهي خواهد 
كرد؛ موضوعي كه از يك طرف نش��ان مي دهد تيم هسته اي دولت به 
شكلي جدي به پيشنهاد رئيس جمهور فرانسه نگاه مي كند و از طرف 
ديگر منعكس كننده آن است كه گام سوم كاهش تعهدات برجامي ايران 
به ش��كلي نخواهد بود كه واكنش تند و تيز اروپاييان را در پي داشته 
باشد، هرچند واعظي گفته كه جمهوري اسالمي گام سوم براي تعليق 
تعهدات هسته اي را »در صورت محقق نشدن خواسته هاي ايران« در 
دستور كار قرار خواهد داد. غالمرضا انصاري معاون وزير خارجه هم از 
تماس تلفني مجدد روحاني و ماكرون خبر داد كه ش��نبه شب انجام 
شده است. به گفته انصاري، مذاكرات مفصلي بين رؤساي جمهور ايران 
و فرانسه انجام شد و رئيس جمهور در اين گفت وگوي تلفني بار ديگر 
تأكيد كرده در صورتي كه ايران در اين مذاكرات به نتايج مورد نظر خود 
دست پيدا نكند گام سوم را برمي دارد. انصاري گام سوم را گام مهمي 
خوانده و گفته است: »اميدواريم طرف هاي مقابل در مدت باقي مانده 
به تعهدات خود عمل كنند به نحوي كه ايران احس��اس كند مي تواند 
از منافع اقتصادي برجام برخوردار شود و نظراتش در زمينه پايبندي 

طرف هاي مقابل به اين توافق بين المللي تأمين شود.« 
محمدجواد ظري��ف وزير خارجه ني��ز ديروز گفت كه اگ��ر اروپايي ها 
اقدامات الزم را تا روز پنج ش��نبه انجام ندهند، بر اساس تصميمي كه 
در ۱7ارديبهشت ماه ابالغ شده، نامه اي به اروپايي ها خواهيم نوشت و 

اجراي گام سوم را به آنها ابالغ مي كنيم. 
وزير امور خارجه در عين حال گفته: همانطور كه رئيس جمهور در نامه 
اوليه خود نوشتند، در صورت اقدام اروپايي ها هنوز امكان بازگشت از 
اجراي گام سوم وجود خواهد داش��ت. وي ادامه داد: بايد با اروپايي ها 
گفت وگو كنيم تا مشخص شود كه چگونه آنها مي توانند تعهدات خود 
را اجرا كنند و نحوه اجراي تعهدات اروپا موضوع گفت وگو است، اگر آنها 
بتوانند به تعهدات خود عمل كنند َفِبها، وگرنه گام سوم را برمي داريم. 
وي درباره وضعيت اينستكس، گفت: همانطور كه از ابتدا هم گفتيم، 
اينستكس مقدمه اي براي اجراي تعهدات اروپاست و اروپايي ها و ساير 
اعضاي برجام ۱۱ تعهد داده اند، البته ما به هيچ وجه چين و روسيه را در 
كنار اروپا قرار نمي دهيم، زيرا چين و روسيه روابط خود را با ايران ادامه 
دادند، اما اروپايي ها تقريباً روابط تجاري خود را با ايران قطع كردند و 
ضرورت دارد كه آنها اقدامات الزم را انج��ام دهند. وزير امورخارجه با 
بيان اينكه اقداماتي كه اروپايي ها كردند، بس��يار مشخص است و در 
چند اعالميه، از جمل��ه اعالميه وزراي خارجه اي��ران و وزراي خارجه 
سه كش��ور اروپايي مشخص شده است، اظهار داش��ت: در دو اعالميه 
كميسيون مشترك برجام در س��طح وزرا و چندين اعالميه در سطح 
مديران سياسي، تعهدات اروپايي ها اعالم شده است، لذا اينستكس از 
نظر ما يك اقدام مقدماتي است كه خوِد اروپايي ها اين سازوكار را براي 

اجراي تعهدات شان پيشنهاد كردند. 
ظريف افزود: اجراي تعهدات كشورهاي اروپايي براي ايران مهم است، 
حال اينكه چه مقدمات��ي بايد براي اجراي اين تعهدات فراهم ش��ود، 
به ايران مربوط نمي ش��ود. وزير امورخارجه خاطرنشان كرد: در مورد 
اينس��تكس حرف هاي متفاوتي از اروپايي ها ش��نيده ايم، لذا توجه ما 

بيشتر به تعهدات واقعي است. 

مذاكرات امريكا و كره شمالي در كما
در حال�ي ك�ه مقام�ات امريكايي ب�ه دنبال ش�روع مذاك�رات با 
مقام�ات كره ش�مالي در حاش�يه مجم�ع عمومي س�ازمان ملل 
هس�تند خبرگ�زاري يونه�اپ گ�زارش داد ك�ه وزي�ر خارج�ه 
كره ش�مالي برنام�ه خ�ود ب�راي حض�ور در نيوي�ورك را تغيير 
داده و احتم�االً در نشس�ت امس�ال ش�ركت نخواه�د ك�رد. 
به گزارش فارس، به رغم اظهارات تند »مايك پمپئو« وزير خارجه امريكا 
عليه كره شمالي در روز پنج شنبه گذشته و واكنش شديد پيونگ يانگ 
به آن، وزارت خارجه امريكا اعالم كرده كه واشنگتن براي مذاكره با كره 
شمالي آماده است.  »چو س��ان هوي« معاون وزير خارجه كره شمالي 
روز شنبه با اشاره به صحبت هاي پمپئو گفته بود كه چشم انداز شروع 

مذاكره دوباره با امريكا در حال ناپديد شدن است. 
پمپئو با انتقاد از آزمايش هاي اخير موش��كي كره ش��مالي گفته بود: 
»ما تصديق مي كنيم كه رفتار س��ركش كره شمالي قابل چشم پوشي 
نيس��ت«.  چوي با غيرمنطقي و تحريك آميز خوان��دن اظهارات وزير 
امور خارجه امريكا گفت: »پمپئو از حد خود فراتر رفته و آغاز مذاكرات 

احتمالي ميان كره شمالي و امريكا را دشوارتر كرده است.« 
با اين وجود، وزارت خارجه امريكا شب شنبه در پاسخ به اظهارات چوي 
اعالم كرد كه واشنگتن آماده مذاكره اس��ت.  يك مقام وزارت خارجه 
امريكا هم گفته »همانطور كه قباًل مش��خص كرديم ما براي ش��روع 
مذاكرات با همتايان خود از كره شمالي در اسرع وقت آمادگي داريم.«

جانسون دنبال  برگزاري انتخابات جديد 
در انگليس

نخس�ت وزي�ر انگلي�س وع�ده ص�رف ميليارده�ا پون�د را 
براي حوزه ه�اي آموزش، رف�اه اجتماع�ي و حمل و نق�ل در اين 
كش�ور داده و در عين ح�ال به قانونگ�ذاران حزب خود هش�دار 
داده در ص�ورت عدم حماي�ت از برنام�ه او ب�راي برگزي�ت، 
عضويتش�ان در ح�زب محافظ�ه كار را از دس�ت خواهن�د داد. 
»بوريس جانس��ون« روز يك ش��نبه در مصاحبه اي با نشريه »ساندي 
تايمز« احتمال فراخوان دادن مبني بر برگزاري يك انتخابات سراسري 
مجدد در اين كشور را منتفي ندانست. نخس��ت وزير انگليس در اين 
گفت و گو، اقداماتي نظير اس��تفاده از صدها عض��و مجلس اعيان براي 
شكست دادن اليحه قانونگذاران شورشي عليه خود، تقاضا از ملكه براي 
خودداري از موافقت س��لطنتي با آن در صورت تصويبش و همچنين 
فراخوان براي برگزاري يك انتخابات سراسري جديد را رد نكرده است. 
جانسون تأكيد كرد، طرح هاي پيشنهادي كه او قرار است در روزهاي 
آينده از آن رونمايي كند، »بزرگ ترين و س��خاوتمندانه ترين بررسي 
بودجه اي« از زماني اس��ت كه حزب كارگر در اواخر دهه ۱۹۹0 تحت 
رهبري »توني بل��ر« در انگليس قدرت را در دس��ت گرفت. وي گفت: 
ما بايد عزم مان را جزم كنيم، با تمام نيرو وارد عمل ش��ويم و با نهايت 
سرعت حركت كنيم. ما حجم عظيمي از بودجه را قرار است صرف رفاه 
اجتماعي، مدارس، آموزش و حمل و نقل كنيم. نش��ريه تايمز نوشت، 
جانسون و دستياران ارشدش قرار است درباره امكان سلب عضويت آن 
دس��ته از اعضاي حزب محافظه كار انگليس كه قصد حمايت از تالش 
جرمي كوربين، رهبر حزب مخال��ف كارگر براي بلوكه كردن برگزيت 

بدون توافق را دارند، بحث و بررسي كنند. 

از  بع�د  امري�كا 

آزاده سادات عطار
  گزارش يک

چندين م�اه، مقر 
تروريس�ت هاي 
وابسته به القاعده را در ادلب هدف قرار داد و 
40 تروريست را كشت. اين حمله به فاصله يك 
روز بعد از توافق آتش بس بين روسيه و تركيه 
در سوريه انجام شد؛ اقدامي كه ترديد ها درباره 
اه�داف غيرعلني امريكا در ش�رق ف�رات را 

افزايش داده است. 
وزارت دفاع روس��يه دي��روز در واكنش به حمله 
امريكايي ها به مقر فرماندهي وابسته به القاعده در 
استان ادلب اعالم كرد حمالت هوايي امريكا بدون 
اطالع آنكارا و مسكو انجام شده است و تأكيد كرد 
كه هواپيماهاي جنگي روسيه و سوريه اخيراً هيچ 
حمله اي را در اين منطق��ه انجام نداده اند. حمله 
امريكايي ها در ش��رايطي انجام ش��د كه روسيه 
روز جمعه از آتش بس يكجانب��ه نيروهاي دولت 
س��وريه در منطقه و كاهش تنش در ادلب خبر 
داد. هنوز يك روز از اين آتش بس نگذش��ته بود 
كه شنبه ش��ب فرماندهي مركزي ارتش امريكا 
)س��نتكام( نيروهاي امريكايي مق��ر فرماندهي 
گروه هاي وابس��ته به گروه تروريستي القاعده را 
در شهر »ادلب« واقع در شمال سوريه هدف قرار 
دادند. نيروهاي امريكايي با شش فروند موشك 
مقر »انصارالتوحيد« وابسته به »جبهه النصره« 
را با هدف كشتن »ابو محمد الجوالني« سركرده 
جبهه النصره ه��دف قرار دادند. اي��ن اقدام بنابر 
اعالم رس��انه هاي وابس��ته به معارضان س��وري 
به كش��ته ش��دن ۴0 نفر از تروريس��ت ها منجر 
شده ولي هنوز گزارش��ي در اين باره كه جوالني 
كشته شده يا نه منتشر نشده است. وزارت دفاع 

امري��كا )پنتاگون( تأييد كرده ك��ه در پي حمله 
به ادلب، ش��ماري از فرمانده��ان القاعده از پاي 
درآمده ان��د.  امريكا در حالي ه��دف حمله اخير 
خود را كش��تن الجوالني اعالم ك��رده كه فوريه 
گذش��ته )بهمن ۱3۹7( نيز ش��ايعاتی در مورد 
كشته ش��دن يا زخمي ش��دن الجوالني منتشر 
ش��ده بود. در آن زمان يك منبع بيمارستاني در 
تركيه به خبرگزاري »اسپوتنيك« گفته بود كه 
ابو محمد الجوالني در پي چند انفجار   در ش��هر 
ادلب، به ش��دت زخمي و براي درمان به يكي از 
بيماس��تان هاي اس��تان »هاتاي« تركيه منتقل 

شده است. 
 آتش بس؛ گام تاكتيكي آزادي خاك

اس��تان ادلب به عنوان آخرين پناه گاه گروه هاي 
تروريس��تي و مس��لح، چنده ماه است كه عرصه 
عمليات نيروهاي ارتش سوريه براي آزادسازي از 
گروه هاي تروريستي است. جمعه گذشته، مركز 
روس��ي »حميميم« و مأمور هماهنگي آش��تي 
و نظارت بر آتش بس در س��وريه اع��الم كرد كه 
آتش بس در ادلب از دقايق نخستين بامداد شنبه 

از سوي ارتش دمشق برقرار مي شود. 
»بثينه ش��عبان« مش��اور سياس��ي و رسانه اي 
رئيس جمهور س��وريه درباره آتش بس اخير در 
ادلب با اعالم اينكه آتش بس موقت اس��ت گفته 
كه هرگونه تصميمي ب��راي آتش بس در خدمت 
راهبرد بزرگ تري به منظور آزادي تمامي خاك 
س��وريه اس��ت و اعالم آتش بس در اين ش��هر با 
تصميم س��وريه و روس��يه صورت گرفته است و 
هيچ ارتباطي با هيچ توافقي ندارد.  شعبان گفته 
كه»رجب طيب اردوغان« رئيس جمهور تركيه به 
عراق و سوريه چشم طمع دارد. همچنين روابطي 

با گروه ه��اي تروريس��تي دارد و ارتش تركيه در 
آينده بايد با اجبار خاك سوريه را ترك كند. 

 توافق نانوشته با آنكارا
تركيه نگران است كه با ادامه حمالت ارتش سوريه 
و آزاد سازي كامل ادلب، كنترل بر كمربند امنيتي 
مورد نظر خود در ش��مال س��وريه را از بين رفته 
ببيند از اين رو مي كوشد از طريق توافق آتش بس 
با روس ها تا حد ممكن، نابودي النصره و كاهش 
نفوذ خود را در كمربند امنيتي ش��مال س��وريه 
)شرق فرات( به تعويق بيندازد. عمليات هاي اخير 
ارتش سوريه از جمله آزادي خان شيخون كه دو 
هفته قبل انجام ش��د، اين چش��م انداز را تسريع 
كرده اس��ت. رجب طيب اردوغان رئيس جمهور 
تركيه روز جمعه در پي ديدار با »والديمير پوتين« 
رئيس جمهور روسيه تأييد كرد كه اوضاع سوريه 
به نفع آنكارا پيش نمي رود و گفت: »اگر بگوييم كه 
تحوالت جاري سوريه طبق خواسته ماست، اين 
صحيح نخواهد بود در حال حاضر تحوالت ادلب 
خالف خواسته آنكاراس��ت.« اردوغان همچنين 
گفت كه در مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد 
در اواخر سپتامبر در نيويورك با »دونالد ترامپ« 
رئيس جمه��ور امري��كا درباره تحوالت س��وريه 
گفت وگو و موضوعات جديد را بررس��ي خواهد 

كرد. 
حمله شنبه شب امريكا به تروريست هاي ادلب، 
اولين حمله طي ماه های اخير اس��ت ولي مقارن 
ش��دن اين حمله با آتش بس��ي كه ي��ك طرف 
آن آنكارا ق��رار دارد، تحولي تأمل برانگيز اس��ت. 
واشنگتن هرچند در ظاهر به تروريست ها حمله 
كرد اما با اين كار، دست به تحريك تروريست هايي 
زد كه مسكو طي دو روز گذشته با آنها به آتش بسي 

موقت رسيده است.  »حسني محلي«، پژوهشگر 
روابط بين الملل و كارش��ناس مسائل تركيه روز 
يك شنبه در يادداشتي در پايگاه خبري الميادين 
درباره توطئه هاي مشترك تركيه و امريكا براي 
طوالني تر شدن بحران س��وريه در سايه مجبور 
شدن ارتش سوريه به پذيرش آتش بس در ادلب 

هشدار داد. 
محلي، اس��تقبال اردوغان از »ديويد ساترفيلد« 
سفير جديد امريكا در آنكارا به محض بازگشتش 
از مس��كو را نش��انه مهمي از پايبن��دي آنكارا به 
همپيماني خود با واشنگتن به رغم اقدامات ضد 
تركيه اي امريكا خوانده و مي گويد: عالوه بر اين 
اردوغان هم ب��ا »دونالد ترام��پ« رئيس جمهور 
امريكا تماس تلفن��ي گرفت و دو ط��رف درباره 
افزاي��ش حج��م مب��ادالت تج��اري تا س��قف 
۱00ميليارد دالر و همچنين همكاري مشترك 
براي مقابل��ه با حمالت نظام س��وريه عليه ادلب 

گفت وگو كردند. 
به گفته محل��ي، تا زماني كه ايج��اد منطقه امن 
مالزم به رسميت شناخته شدن اشغالگري امريكا 
در شرق فرات توسط تركيه باشد، لحن دوستانه 
كالم ميان اردوغان و ترامپ حفظ خواهد ش��د، 
كما اينكه تركيه ائتالف واش��نگتن با يگان هاي 
مدافع خلق كرد و نيروهاي دموكراتيك س��وريه 
را ه��م مي پذيرد زي��را ه��ر دو كش��ور امريكا و 
تركيه با هم��كاري يكديگر براي تجزيه س��وريه 
طبق نقش��ه هاي امري��كا هم��كاري مي كنند؛ 
نقش��ه هايي كه مورد حمايت انگليس، فرانسه و 
رژيم صهيونيستي قرار دارد و همزمان واشنگتن و 
تل آويو تالش مي كنند از گسترش تسلط نيروهاي 
الحشد الش��عبي بر غرب فرات در مرز با ش��مال 
س��وريه جلوگيري كنند. عبد الباري عطوان در 
ديدگاه��ي متفاوت مي گويد: »آغ��از همكاري و 
هماهنگي امريكا با تركيه و روسيه براي سركوب 
كامل گروه هاي تروريس��تي در ادلب است.« به 
گفته عطوان، حمله جنگنده ه��اي امريكايي به 
مناطق جنوبي اس��تان ادلب يعن��ي مقر هيئت 
تحرير الشام )النصره سابق( و همچنين گروهك 
)تروريستي( حراس الدين مي تواند بهايي باشد كه 
امريكا براي اين آتش بس با توافق آنكارا مي پردازد 
تا تركي��ه در تنگنا قرار نگي��رد و مقدمه اي براي 
اجراي توافقنامه منطقه امن در شرق فرات باشد. 
»هادي محمدي« كارشناس مسائل غرب آسيا 
متفاوت از ديدگاه عطوان معتقد است كه مديريت 
بحران ادلب در آستانه پايه گذاري و تركيه مجبور 
ش��د به دليل ش��رايط ويژه و بدهكاري ای كه به 
روسيه داشت اين مدل مديريت بحران را بپذيرد؛ 
آنچه از آن به »گاز زدن مناط��ق بحران« تعبير 
مي شود. به گفته محمدي، در آستانه هدف اين 
بود كه با كمترين هزينه بهترين نتيجه به دست 
آيد و از طرفي نمي خواس��تند انگشت در چشم 
اردوغان كنند. با اين روي��ه هم به تدريج مناطق 
اشغالي حماه و ادلب از تروريست ها خالي مي شود 
و هم تركيه مي پذيرد و هم تروريس��ت ها به اين 

وضعيت مرگ تدريجي عادت مي كنند. 
محمدي مي گويد: از طرف��ي امريكا مي بيند كه 
پياده نظامش در حال از بين رفتن است به همين 
دليل مي خواهد از آنها اس��تفاده كند. از ادلب تا 
ش��مال حلب بيش از ۱00هزار تروريست وجود 
دارند و بخش��ي از القاعده كه زي��ر بليت امريكا 
نيس��ت در منطقه حضور دارد، ب��ه همين دليل 
امريكا فرد خاصي را مي زند و به اين ترتيب روال 

روسي- تركي را به هم مي زند. 

آتش امريكا به آتش بس  در ادلب
پنتاگون مدعي است مقر فرماندهي القاعده را هدف قرار داده است


