
در آس�تانه ش�روع    گزارش  یک
عملی�ات ارت��ش 
سوریه در استان ادلب، تركیه از كانال روس ها، 
از دمشق خواس�ته این عملیات را چند روز به 
تعویق بیندازد و به آنکارا فرصت بیشتری برای 
تفکیک ب�ه اصط�اح معارضان »میان�ه رو« از 
گروه های تروریس�تی جبهه النص�ره و داعش 
بدهد. همزمان ارتش سوریه با اقتدار عملیات 
در محور جنوبی در التنف را از سر گرفته است. 
هرچند چانه زنی ترکیه در نشست تهران به منظور 
آتش بس در ادلب م��ورد موافقت ق��رار نگرفت و 
روس��یه و ایران پیش��نهاد آتش بس در ادلب را رد 
کردند ولی ترکیه با استفاده از کانال های دیپلماتیك 
در تالش برای جلوگی��ری از یك عملیات نظامی 
گس��ترده در ادلب اس��ت. منابع مطلع سوری روز 
چهار   ش��نبه به خبرگزاری »اس��پوتنیك « اعالم 
کردند که »ترکیه از طریق طرف روس��ی، از بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه خواسته است عملیات 
نظامی را در ادلب به مدت چند روز به تعویق بیندازد 
و به آنکارا فرصت بیشتری برای تفکیك به اصطالح 
معارضان »میانه رو« از گروه های تروریستی جبهه 
النصره و داع��ش بدهد«. این مناب��ع مطلع اعالم 
کردند:»طرف ترکی توضیحاتی درباره تجهیزات 
نظامی ترکیه، که طی چند روز اخیر در مناطقی در 
استان ادلب مستقر شده اند، ارائه داده و خاطرنشان 

کرده است که مأموریت اساسی این نیرو    ها استفاده 
از زور نظامی علیه جبهه النصره اس��ت آن هم در 
زمانی که این گروه جدایی و خارج شدن از مناطق 
تحت کنترل معارضان میانه رو سوریه را رد کند«. 
ترکیه دو هفته پیش پس از هفت سال برای نشان 
دادن حسن نیت خود به روسیه و ایران، گروه جبهه 
النصره را در لیست تروریستی قرار داد. این منابع 
تأکید کردند: »در صورتی که رهبری سوریه و طرف 
روسی با این مهلت موافقت کنند این آخرین فرصت 
برای ترکیه جهت پایبندی به وعده    ها و تعهدات خود 
است که آنها را در نشست آستانه مطرح کرده است«. 
به گزارش رویترز، الکساندر الورنتیف، نماینده ویژه 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در امور سوریه 
دیروز گفت:»استان ادلب در حیطه مسئولیت های 
ترکیه اس��ت و این مسئولیت آنهاس��ت که میان 
اپوزیسیون میانه رو و افراط گرایانی از جبهه النصره 
و سایر گروه های تروریس��تی تمایز قائل شوند.« 
الورنتیف اعالم کرد:»در ص��ورت وقوع درگیری، 
نیروهای نظامی به دنبال آن خواهند بود که تلفات 

غیرنظامی را به حداقل برسانند.«
ترکیه به رغم تعهد دادن به ایران و روسیه برای مقابله 
با تروریست   ها در ادلب، در عمل دست از حمایت این 
گروه   ها برنداشته است و تحرکات خود  را در شمال 
غرب سوریه تشدید کرده است. ادلب یکی از مناطق 
عاری از درگیری بود که نظ��ارت بر روند آتش بس 

در این منطقه بر عهده ترکیه گذاشته شد و ترکیه 
تاکنون اقدام به ایج��اد 12 مرکز نظامی به منظور 
نظارت بر روند آتش بس در این منطقه استراتژیك 
کرده است. از زمان طرح عملیات های نظامی توسط 
روسیه و ارتش سوریه در ادلب به منظور پاکسازی 
آخرین باق��ی مانده های گروه های تروریس��تی در 
سوریه، ترکیه با تمام قدرت در حال مخالفت با ایده 
عملیات نظامی گس��ترده در ادلب است. ترکیه در 
روزهای اخیر تجهیزات نظامی گسترده ای را به حومه 
ادلب گسیل داشته اس��ت و به گفته برخی منابع، 
آنکارا به نیروهای ارتش آزاد اعالم کرده تا برای مقابله 

با عملیات ارتش سوریه در ادلب آماده باشند. 
ترکیه و غربی   ها به بهانه حضور غیرنظامیان در ادلب 
تالش می کنند مانع از عملیات نیروهای سوری در 
ادلب ش��وند تا بتوانند آخرین دژ تکفیری   ها را در 
سوریه هرچند برای مدت زمان کوتاهی حفظ کنند. 
این درحالی است که ارتش سوریه و هم پیمانانش 
به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نیستند و عزم 
خود را ب��رای باز پس گیری ادلب از تروریس��ت   ها 
جزم کرده اند. نزدیك به 100 هزار تروریس��ت در 
اس��تان ادلب که به تبعیدگاه تروریست   ها تبدیل 
شده است، مستقر هس��تند و با آزادی این منطقه 
پرونده تروریست   ها در سوریه برای همیشه بسته 
خواهد شد. درخواست ترکیه برای توقف عملیات 
در ادلب برای تفکیك گروه ه��ای به ظاهر میانه رو 

از تروریس��ت ها، در ش��رایطی اس��ت که امریکا و 
متحدانش سعی دارند بار دیگر با اجرای سناریوی 
نمایشی استفاده از سالح شیمیایی و متهم کردن 

دمشق، حمله به خاك سوریه را ترتیب دهند. 
   عملیات در التنف 

به دنب��ال تعویق عملیات در ادلب، ارتش س��وریه 
عملیات خود را در محورهای جنوبی از سرگرفته 
است. ارتش سوریه عملیات نظامی جدید را به سمت 
منطقه التنف واقع در جنوب شرق این کشور جایی 
که نیروهای امریکایی در آنجا هستند، آغاز کرد. به 
گزارش روزنامه س��وری الوطن، منابع میدانی روز 
چهار   شنبه گفتند:»یگان های ارتش سوریه عملیات 
نظامی را از صحرای سخنه در حومه شرقی حمص 
آغاز کردند و از منطقه » تله الص��اروخ « در جنوب 
» شوال « در حومه غربی دیرالزور به سمت غرب التنف 
حرکت کردند«. یك منبع میدانی گفت:»عملیات با 
هدف پاکسازی منطقه از باقی مانده های داعش که از 
صحرای سویدا گریخته اند،  انجام می شود و یگان های 
ارتش سوریه حدود ۳0 کیلومتر تا روستای النیاری 
پیشروی کرده اند«. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( 
نیز گزارش داد: »یگان های ارتش سوریه با همکاری 
نیروهای هم پیمان همچنان به تعقیب عناصر داعش 
در منطقه تلول الصفا در صحرای س��ویدا آخرین 

مقرهای این گروه  تروریستی ادامه می دهند.«
    اتهام  امریکایی سازمان ملل علیه دمشق 

همزمان با آماده ش��دن تروریس��ت   ها برای حمله 
شیمیایی در ادلب و متهم کردن دمشق، سازمان 
ملل هم در همراهی با تکفیری   ها دولت سوریه را به 
استفاده از سالح های شیمیایی در ماه های گذشته 
متهم کرد. بازرس��ان شیمیایی س��ازمان ملل روز 
چهار   شنبه در گزارشی مدعی شدند که نیروهای 
دولتی سوریه در سال جاری میالدی در سه مورد 
از ماده شیمیایی ممنوعه کلر در یك منطقه تحت 
کنترل شورش��یان در حومه دمشق و استان ادلب 
استفاده کرده اند. یك مقام سازمان ملل در مصاحبه 
با رویترز مدعی شد:»با این سه مورد شمار حمالت 
شیمیایی که کمیسیون تحقیقات سوریه از سال 
201۳ مستند کرده اس��ت، به ۳۹ مورد می رسد 
که از این بین ۳۳ مورد به دولت سوریه نسبت داده 
می شود. مسببان شش حمله دیگر هنوز شناسایی 
یا اعالم نشده اند«. کمیس��یون تحقیقات سوریه 
متش��کل از بازرسان س��ازمان ملل و سازمان منع 
گسترش تسلیحات ش��یمیایی است که دمشق و 
روسیه پس از مدتی از آغاز به کار آنها اعالم کردند، 
گزارش های این کمیس��یون را نخواهند پذیرفت. 
بازرسان سازمان ملل متهم هستند که تحت فشار 
امریکا قرار دارند و در تهیه گ��زارش خود به منابع 
دست اول استناد ندارند و تنها از شهادت مخالفان 
س��وری بهره می برند. این ادعا درحالی اس��ت که 
سالح های شیمیایی سوریه در سال 201۳ زیر نظر 

کارشناسان سازمان ملل از این کشور خارج شد.

وزیر امور خارجه امریکا دوباره در سخنانی به 
اقدام دولت امریکا در خروج از توافق هسته ای 
تاخت اما با بیان اینکه شروط دوازده گانه ای كه 
چندی پی�ش وزیر امور خارج�ه فعلی امریکا 
برای مذاكره با ایران و رس�یدن به یک توافق 
جدید مطرح كرده بود مشروع است و خروج از 
برجام راه فشار بیشتر بر ایران را بسته است، 
نش�ان داد كه او هم در عمل به سیاست ادامه 
فش�ار و براندازی معتقد اس�ت و اختاف نظر 
دموكرات  ه�ا ب�ا جمهوریخواه�ان و دول�ت 
ترام�پ نه در رویک�رد كه در تاكتیک اس�ت.
جان کری در مصاحبه با س��ی ان ان، بار دیگر از دولت 
ترامپ بابت خروج از برجام انتقاد کرد و گفت ترامپ 
با انجام این کار، امکان مذاکره مجدد ایران و امریکا را 
از بین برده اس��ت اما در عین حال  وی در ابتدای این 
مصاحبه در پاسخ به مجری س��ی ان ان که از او درباره 
امکان زنده ماندن توافق هسته ای ایران پس از خروج 
امریکا سؤال کرد، گفت: »دولت فعلی امریکا در حال 
حاضر هر کاری که در توان دارد انجام می دهد تا برجام 
را از بین ببرد اما تنها این امریکا نبود که به این توافق 
دس��ت یافت.« کری اضافه کرد: »برجام با رأی قاطع 
۱۵ به صفر در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب 
رسید و امروز روسیه، چین، فرانسه، آلمان، انگلیس و 
ایران تالش می کنند این توافق را سرپا نگه دارند.« وزیر 
خارجه دولت اوباما در ادامه در پاسخ به سؤال کریستین 
امانپور که از او پرسید چطور ممکن است برجام با اعمال 
تحریم های امریکا علیه شرکت    ها و کشور   هایی که او از 
آنها صحبت می کند، پابرجا بماند، پس از کمی مکث 
گفت: »دولت ترامپ به این خاطر این کار   ها ]تحریم ها[ 
را انجام می دهد که آنها به دنبال تغییر حکومت در ایران 
هستند اما تاریخ نشان داده که امریکا در انجام این کار 

]تغییر رژیم[ خیلی خوب عمل نمی کند.«
جان کری افزود که شروط دوازده گانه دولت ترامپ 
برای ایران،»مشروع«است از جمله درباره منطقه و 
برنامه موشکی ولی با ترک توافق هسته ای، االن امریکا 
قدرت کمت��ری در اجماع جهانی برای فش��ار در آن 
زمینه    ها دارد. وی می گوید برای رهبران ایران مذاکره 
با امریکا در این شرایط »از نظر سیاسی غیرممکن « 
است. جان کری در بخش دیگری از این مصاحبه با 
طرح ادعاهای همیشگی امریکا علیه کشورمان گفت: 
»ما هم در دولت اوباما به سایر رفتارهای ایران در منطقه 
اعتراض داشتیم، با دخالت آنها در یمن مخالف بودیم، 

با تعامل آنه��ا با حزب اهلل مخال��ف بودیم، با حمالت 
آنها به اسرائیل مخالف بودیم، با دخالت آنها در عراق 
مخالف بودیم.« وی ادامه داد: »تمام اینها موضوعات 
کلی و مهمی بودند اما ما به این نتیجه رسیدیم که اگر 
می خواهیم آنها رفتارشان را تغییر دهند، بهتر است با 
کشوری سر و کار داشته باشیم که تسلیحات اتمی 
ندارد. بنابراین، تصمیم گرفتیم موضوع هسته ای را 
از سایر موضوعات جدا کنیم و سپس با حمایتی که از 
چین، روسیه و کشورهای دیگر به دست می آوردیم، 
از ایران بخواهیم که آنچه را در بقیه کش��ور   ها انجام 
می دهد تغییر دهد و با همکاری آنها به یک پارادایم 

جدید برای امنیت منطقه برسیم.«
وزیر خارجه اسبق امریکا در ادامه مدعی شد:» آنها 
]ایرانی ها[ هم نشان دادند که آماده اند درباره سایر 
موضوعات مذاکره کنند اما آنچه دونالد ترامپ انجام 
داد این بود که به آس��انی از این توافق خارج شد. او 
در حالی از برجام خارج شد که حتی مقامات ارشد 
اطالعاتی اسرائیل هم باور داش��تند که این توافق 

کارساز است و امریکا نباید از آن خارج شود.«
جان ک��ری در پایان مصاحب��ه اختصاصی خود با 
ش��بکه خبری س��ی ان ان گفت: »ترامپ با از بین 
بردن منافعی که ایرانی    ها قرار بود از توافقی که به آن 
پایبند بوده اند به دست بیاورند، اکنون این مسئله را 
به لحاظ سیاسی غیرممکن کرده است که آنها بار 
دیگر با » شیطان بزرگ « - نامی که ما را با آن خطاب 

می کنند- پای میز مذاک��ره بیایند.« کری خطاب 
به ترامپ گفت که به ایران پیشنهاد مذاکره دوباره 
می دهد، فکر کردید وقتی از برجام خارج ش��دیم، 
رهبر ایران می آید و دوباره با شما مذاکره می کند و 

می گوید اوکی بشینیم و صحبت کنیم؟!
    1+4 به ایران تضمین دهند

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با 
تأکید بر اقدام عملی ۱+4 برای بهره مندی ایران از منافع 
برجام، از جامعه بین المللی خواست که به امریکا اجازه 

تداوم اقدامات غیرقانونی و یکجانبه خود را ندهد. 
»کاظم غریب آبادی« روز چهار   شنبه در سخنرانی در 
نشست دوره ای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، اظهار داش��ت: گزارش اخیر مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، برای دوازدهمین بار پایبندی 
ایران به توافق هسته ای را تأیید کرده که خود نشانه ای 

آشکار از شفافیت در برنامه هسته ای ایران است. 
غریب آبادی افزود: در حالی که ایران به همکاری خود 
با آژانس به شیوه ای مؤثر و براساس حسن نیت ادامه 
داده، متأسفانه منافع ما براس��اس آنچه که در توافق 

هسته ای آمده، به طور کامل محقق نشده است. 
س��فیر کش��ورمان، خروج یکجانب��ه و غیرقانونی 
امریکا از توافق هسته ای و تحمیل مجدد یکجانبه و 
فراسرزمینی تحریم    هایی که متعاقب برجام برداشته 
شده بودند از سوی این کشور را نقض اساسی قطعنامه 
223۱ ش��ورای امنیت و برجام خواند و آن را نادیده 

گرفتن و بی احترامی به نظرات و دیدگاه های جامعه 
جهانی تلقی کرد. به گ��زارش فارس، غریب آبادی با 
اشاره به اینکه برداشتن تحریم های مرتبط با هسته ای، 
عنصر ضروری رضایت ایران به توافق هسته ای بود، 
اظهار داشت: اقدامات غیرقانونی امریکا توازن موجود 

در تعهدات طرفین را بر هم زده است. 
وی افزود: امریکا نه تنها به طور م��داوم مفاد توافق 
هسته ای را نقض کرده، بلکه با اعزام هیئت    هایی به 
برخی کشور   ها و شرکت ها، آنها را تهدید می کند که 
یا به سیاست های یکجانبه و غیرقانونی امریکا عمل 
کنند، یا با اقدامات تنبیهی و زورمدارانه مواجه شوند. 
نماینده دائم کشورمان با تأکید بر اینکه برخالف رفتار 
امریکا، ایران رفتار مسئوالنه ای را اتخاذ کرده و تاکنون 
به تعهدات خود عمل کرده است، عنوان کرد: همانگونه 
که مکرراً اعالم شده، اجرای کامل و صادقانه تعهدات 
تمامی طرف ها، یک مبنای اساس��ی ب��رای تداوم 
برجام است و چنانچه خواهان تداوم توافق هسته ای 
هستیم، اعضای باقیمانده این توافق باید بهره مندی 
ایران از منافع برجام را با اتخاذ اقدامات عملی مناسب، 
تضمین کنند. غریب آب��ادی در این خصوص گفت: 
زمان اهمیت بسیاری دارد و اقدامات بسیار بیشتری 
باید انجام شود تا منافع اقتصادی ایران را، آنگونه که در 

برجام تصریح شده است، تضمین کند. 
  لفاظی مجدد موگرینی درباره حفظ برجام

»فدریکا موگرینی«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در سخنرانی کوتاهی روز سه    شنبه بار دیگر مدعی 
شده به دفاع از توافق هسته ای با ایران ادامه خواهد داد. 
موگرینی گفت: »ما دفاع از توافق هس��ته ای ایران و 
پیمان ]آب وهوایی[ پاریس را ادامه داده و ادامه خواهیم 
داد و از فعالیت های ضروری تمامی نهادهای سازمان 
ملل اعم از آنروا حمایت مالی می کنیم. اتحادیه اروپا 
چندی پیش بسته قوانین مسدودساز  را برای حمایت 
از ایران و شرکت های اروپایی در قبال تحریم های امریکا 
را ارائه کرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این 
قوانین در عمل نمی تواند مانع خروج شرکت های بزرگ 
اروپایی از ایران شود. کمیسیون اروپا نیز اول شهریورماه 
اعالم کرد که توافقنامه ای به ارزش ۱۸ میلیون یورو 
متمرکز بر هم��کاری با بخش خصوصی ای��ران را به 
تصویب رسانده است. به گفته سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران، این مصوبه مربوط به توافقی است که دو 
سال پیش برای همکاری با اروپا صورت گرفته و با بسته 

پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام ارتباطی ندارد. 
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یا آلزایمر سیاسی در کاخ سفید 

روز سه    شنبه هفدهمین سالروز حمالت ۱۱ سپتامبر سال 200۱ امریکا 
بود و با وجود برنامه های وسیعی که از سوی راستگرایان حاکم به رهبری 
ترامپ تدارک دیده ش��ده بود، توجه چندانی را در جهان به خود جلب 
نکرد و هیچ ابراز همدردی از سوی هیچ کشور و سازمانی صورت نگرفت 
و این خود نش��انه ای از آغاز انزوای جهانی امریکاس��ت. سیاست های 
یکجانبه گرایی ترامپ امریکا را به سمتی س��وق داده که سیاست های 
افراطی نتانیاهو رژیم صهیونیستی را در آن گرفتار کرده است و این دو 
هرچند روابط و همکاری های خود را با به قدرت رسیدن راستگرایان در 
تل آویو و واشنگتن افزایش داده اند اما هر دو در جهان منزوی شده اند و 
با ادامه روند جاری امید می رود معدود دوستان و همپیمانانی را هم که 

با تطمیع و تهدید به دست آورده اند از دست بدهند. 
این نشان می دهد که راستگرایان حاکم بر واشنگتن یا به شدت دچار 
آلزایمر سیاسی شده اند و از تجارب گذشته درس نگرفته اند و یا به قدری 
تحت تأثیر راستگرایان صهیونیستی قرار گرفته اند که همه چیز را از زاویه 
یک باردیگر امریکا را  منافع و سیاست های آنها می بینند و حتی حاضرند 

قربانی سیاست های نتانیاهو و دارودسته هایش بکنند. 
اما نکته اینجاست اگر این بار امریکا زمین بخورد هیچ تضمینی برای 
بلند شدن آن وجود نخواهد داش��ت زیرا دولت ترامپ در کمتر از دو 
سال، همه تالش هایی را که تقریباً از نیمه دوم ریاست جمهوری جرج 
بوش پسر تا پایان دوره هشت ساله اوباما برای ترمیم جراحت های ناشی 
از اتخاذ سیاست های یکجانبه گرانه و نظامی گرانه دوران چهارساله اول 
جرج بوش پسر تحت تأثیر نومحافظه کاران به عمل آمده بود بر باد داد 
و بازی ای را در جهان شروع کرد که همه را به سمت ائتالف علیه امریکا 
سوق داده است . این مسئله نه تنها امریکا را در مسیر رویارویی نظامی 
با رقبای خود قرار داده است بلکه چه بسا بذر اقدامات ضد امریکایی را 
در سراسر جهان می پاشد که به تدریج جوانه خواهد زد و دوباره موج 

ضدامریکایی بر جهان سایه خواهد افکند. 
از این دید بسیار س��اده انگاری است که واش��نگتن با آدرس غلطی که 
دریافت می کند انگشت اتهام را در خصوص افزایش حمالت ضدامریکایی 
در عراق به ایران نس��بت می دهد زیرا با چرخش��ی که در سیاست های 
امریکا در عراق بعد از به قدرت رس��یدن ترامپ روی داد به گونه ای که 
هم به بهانه مبارزه با داعش نیروه��ای نظامی امریکا افزایش یافت و هم 
مداخالت آن در امور داخلی این کشور از جمله روند تشکیل دولت شکل 
عریان و آشکار به خود گرفت این احتمال داده    می شد که باالخره روزی 
عراقی   ها به خصوص کسانی که برای حفظ نظام سیاسی جدید می کوشند 
دس��ت به واکنش بزنند کما اینکه همین واکنش   ها را می توان در دیگر 
مناطقی که در معرض هجمه راس��تگرایان امریکایی و اسرائیلی ها قرار 
گرفته اند نیز پیش بینی کرد. ش��کل گیری این واکنش   ها کاماًل طبیعی 
است و پاسخی به یکجانبه گرایی ها، مداخالت گسترده در امور داخلی 
کشورها ، هنجارشکنی   ها ،حمایت های عریان از اقدامات ضدصلح و خارج 
از عرف راستگرایان صهیونیستی ، همپیمانی با کودتاگران در عربستان 
و امارات ، به راه انداختن جنگ های تجاری و دهها اقدام غیر قانونی دیگر 
است که قدرت نرم و دیپلماسی عمومی امریکا را تقریباً به صفر رسانده 
ودیر یا زود بار دیگر امریکا را در سیبل دورجدید اعتراضات جهانی قرارمی 

دهد که اکنون نشانه های اولیه آن دیده می شود. 

احمدکاظمزاده

اختالف دموکرات  ها با ترامپ فقط در نحوه براندازی در ایران است
كری شروط دوازده گانه مایک پمپئو را مشروع خواند

نیش ترمز ترکی در عملیات آزادسازی ادلب
آنکارا به بهانه تفکیک معارضان میانه رو از تروریست ها رخصت تعویق عملیات ارتش سوریه را خواست
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  حمله نیروهای آل سعود به موكب های عزاداری حسینی
با آغاز ماه محرم و برگزاری مراسم های سوگواری برای امام حسین)ع( 
مسئوالن عربستانی آزادی های مذهبی را در منطقه شرق عربستان نقض 
کرده و به موکب    ها و هیئت های عزاداری امام حس��ین)ع( در القطیف 
حمله کردند. به گزارش سایت العهد، روز سه    شنبه نیروهای عربستانی 
با سالح و خودروهای زرهی به هیئت های عزاداری امام حسین)ع( در 
منطقه القدیح در استان شیعی نش��ین القطیف حمله کردند. مقامات 
عربس��تانی همواره در راس��تای نقض آزادی های مذهب��ی به منطقه 

شیعه نشین القطیف حمله می کنند. 
----------------------------------------------------

  شیخ عیسی قاسم در عزاداری امام حسین)ع( در لندن
آیت اهلل عیسی قاس��م، رهبر شیعیان بحرین سه    ش��نبه شب در مراسم 
عزاداری امام حسین )ع( در لندن شرکت کرد. به گزارش سایت العهد، 
در تصاویر منتشر شده در پایگاه های اجتماعی وی روی ویلچری در میان 
مردم در حال سوگواری برای امام حسین)ع( است. این نخستین حضور 
آیت اهلل عیسی قاس��م در میان مردم پس از حدود دو سال است چراکه 
رژیم آل خلیفه حصر خانگی را بر وی تحمیل کرده اس��ت. پیشتر رهبر 
معنوی شیعیان بحرین برای درمان، با هزینه خود به لندن منتقل شده 
بود. فراکسیون مخالف دولت بحرین در انگلیس اعالم کرده بود، مسئولیت 
وخامت وضعیت سالمتی شیخ قاسم بر عهده دولت بحرین است و وخامت 

اوضاع او ناشی از محاصره ظالمانه بیش از دو ساله دولت است. 
----------------------------------------------------
  درگیری لفظی وزیر خارجه عراق و مقام سعودی بر سر یمن

در جلسه وزرای خارجه اتحادیه عرب در قاهره میان ابراهیم جعفری و احمد 
قطان، وزیر مشاور عربستان در امور کشورهای آفریقایی درگیری لفظی 
شکل گرفت. به گزارش سایت ارم نیوز، این درگیری لفظی زمانی آغاز شد 
که جعفری درباره شرایط یمن صحبت می کرد. وزیر خارجه عراق با اشاره 
به این سخن بلقیس، ملکه سرزمین سبا که گفت، » پادشاهان زمانی که 
وارد روستایی شوند، آن را تخریب می کنند«، ابراز امیدواری کرد که یمن 
به وضعیت قبل بازگردد. در مقابل قطان مدعی شد:»پادش��ان عربستان 
نقش های بزرگی را در برابر جهان عرب و اسالم ایفا کردند، عربستان به جنگ 

در یمن دامن نزده بلکه  حوثی    ها و ایران در این راستا تالش می کنند.«
----------------------------------------------------

  چین: امریکا در امور داخلی مان مداخله نکند
دولت چین روز چهار   ش��نبه از امریکا خواست دست از » تعصب « خود 
نسبت به موضوع س��ین کیانگ بردارد. به گزارش رویترز، این درحالی 
است که دولت ترامپ اخیراً گفته که در حال بررسی تحریم    هایی علیه 
مقام    ها و ش��رکت های چینی در ارتباط با اتهام وقوع سوءاستفاده های 
حقوق بشری در سین کیانگ به ویژه علیه اقلیت مسلمان اویغور است. 
در صورتی که چنین تحریم    هایی علیه چین اعمال شوند تبدیل به یکی 
از نادر   ترین اقدام   ها از سوی ترامپ در اعمال تحریم به بهانه حقوق بشر 
علیه چین خواهد شد. این در حالی است که ترامپ همزمان در عرصه 

تجارت نیز با چین درگیری پیدا کرده است. 
----------------------------------------------------
  اتحادیه اروپا 10 هزار مرزبان به نیروهای خود اضافه می كند

رئیس کمیسیون اروپا، در سخنرانی ساالنه خود گفت که اتحادیه اروپا 
قصد دارد تا سال 2020 و با هدف مقابله با مشکل مهاجرت غیر قانونی 
10 هزار مرزبان دیگر به نیروهای خود اضافه کند. به گزارش رویترز، ژان 
کلود یونکر گفت این اقدام به معنای نظامی س��ازی اروپا نیست. یونکر 
دیروز در سخنرانی خود گفت:»زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا جایگاه 
خود را در میان قدرت های برتر جهان��ی پیدا کند«. او در 12 ماه پایانی 
ریاست خود بر کمیسیون اروپا با مشکالت بزرگی مانند بحران مهاجرت 

و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روبه رو است. 

 تالش محافظه کاران 
برای عزل ترزا می  از نخست وزیری 

به گفته منابع مطلع، حدود 50 قانونگذار حامی برگزیت » سخت « 
از ح�زب محافظ�ه كار انگلی�س، نشس�تی را برگ�زار كرده اند تا 
درباره چگونگی و زمان�ی كه می توانند ترزا م�ی را به كناره گیری 
از نخس�ت وزیری كشورش�ان مجبور كنند، بحث و رایزنی كنند. 
ش��بکه بی بی س��ی ورلد دیروز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد، 
نمایندگانی از گ��روه تحقیقات اروپایی )ERG( این مس��ئله را مورد 
بررسی قرار دادند که چگونه به بهترین شکل می توان قوانین انتخاب 
رهبری حزب را مشخص کرد. یکی از آنان که در جلسه حضور داشت، 
گفت:»همه کس��انی که می شناس��م می گویند ترزا می )نخست وزیر 
انگلیس( باید برود، او فاجعه اس��ت و این روی��ه نمی تواند ادامه یابد«. 
گزارشی درباره رایزنی حامیان برگزیت در مورد چالش رهبری انگلیس 

همچنین در خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر شد.
 اوایل سپتامبر استیو بکر، معاون س��ابق دولت در پارلمان انگلیس در 
امور خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا به ترزا می هش��دار داد چنانچه او 
روی طرح هایش درباره برگزیت اصرار کند، ۸0 نماینده یا بیشتر آماده 
هس��تند تا علیه او رأی بدهند و این امر » شکاف فاجعه باری « را درون 

حزب حاکم محافظه کار انگلیس ایجاد می کند. 
چنانچه ۸0 تن از 3۱۵ نماینده حزب ترزا می به توافق برگزیت بر پایه 
پیشنهادات او رأی مخالف بدهند، سرنوشت دولت و روند خروج به رأی 
حزب اپوزیسیون کارگر بستگی پیدا می کند زیرا او نمی تواند 320 رأی 
کافی برای سلطه بر پارلمان را به دست آورد. این مقام سابق گفت: »اگر 
او به امید رأی حزب کارگر است، مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا احتماالً 
این مسئله را متوجه می ش��وند که حزب محافظه کار با فاجعه بار   ترین 

اختالف مواجه می شود.«

 آمادگی اردن و مصر برای برگزاری 
کنفرانس بین المللی حمایت از آنروا

دبیركل اتحادیه عرب از آمادگی اردن و مصر برای برگزاری كنفرانس 
بین المللی جهت حمایت از آژانس كار و امداد آوارگان فلس�طینی 

)آنروا( خبر داد. 
به گزارش سایت النش��ره، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب روز 
چهار   ش��نبه در کنفرانس��ی مطبوعاتی در مقر اتحادیه عرب در قاهره 
تأکید کرد:»اردن م��ا را در جریان این موضوع قرار داد که این کش��ور 
و مصر را به برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از آنروا فرابخواند تا 
از نظر قانونی و سیاسی به بررسی بحران این آژانس بپردازند. « وی در 
ادامه افزود:»هدف از آنچه در این بحران ]توقف حمایت مالی امریکا از 
آژانس[ رخ می دهد تحت فشار قرار دادن فلسطینیان و مجبور کردن 
آنها برای قبول آن چیزی است که پذیرشش غیرممکن است« پیش تر 
وزرای خارجه کشورهای عربی در پایان نشست ویژه خود درباره » آنروا « 
بر سر تداوم بررسی این مسئله  ]بحران ناتوانی مالی آنروا[ در سایه نتایج 

نشست بین المللی به اتفاق نظر رسیدند. 
از سوی دیگر، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی از تصمیم واشنگتن 
درباره ی بستن مقر هیئت دیپلماتیك فلس��طین در امریکا قدردانی 
کرد. به گزارش روزنامه فلس��طین الیوم، بنیامین نتانیاهو در بیانیه ای 
گفت:»امریکا تصمیم درس��تی درباره هیئت س��ازمان آزادی بخش 
فلسطین در واش��نگتن گرفته اس��ت«. احمد الطیبی، نماینده عرب 
کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( دیروز اعالم کرد که قرار است اول 
اکتبر روز اعتصاب سراسری علیه قانون » کشور یهود « و معامله قرن و 
روز 1۹ ژوئیه هر سال نیز روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی اسرائیل 
باشد. به گزارش روزنامه الیوم السابع، احمد الطیبی گفت: این اقدام در 
راستای کمپین شرح و توضیح خطرناك بودن قانون » کشور یهود « در 
اسرائیل است. این قانون دو گروه از شهروندان را به وجود می آورد؛  یکی 

یهودی با حقوق کامل و دوم فلسطینی با حقوق پایین.

  تهران: دلیل بی ثباتی عراق 
سیاست های امریکا است

تاش های مقامات امریکایی برای تشکیل دولتی در عراق بر اساس 
منافع امریکا به بن بس�ت كامل خورده و گزینه  مطلوب واشنگتن 
برای تصدی پست نخس�ت وزیری تقریبًا هیچ شانس�ی ندارد. در 
چنین شرایطی امریکایی     ها تاش دارند با متهم و تهدید كردن ایران 
شکست های خود را پوشش دهند و می گویند تهران مسئول هرگونه 
حمله به افراد و مراكز امریکایی در عراق اس�ت. در مقابل، مقامات 
كش�ورمان با رد اتهامات امریکا خاطرنش�ان كردند ریش�ه اصلی 
بی ثباتی عراق سیاست های مخرب و غیرسازنده واشنگتن است. 
کاخ س��فید در بیانیه ای مدعی شده »با س��رعت و قاطعیت« به هرگونه 
حمله ای از س��وی متحدان تهران در عراق که باعث آسیب دیدن مراکز و 
امریکایی     ها در عراق شود، واکنش نش��ان خواهد داد. در این بیانیه آمده 
است: »ایران برای جلوگیری از این حمالت از سوی گروه های نایب خود که 
با پول، آموزش و رساندن تسلیحات از آنها حمایت می کند اقدامی نکرد.« 
 روز جمعه سه خمپاره به نزدیکی سفارت امریکا در بغداد اصابت کرد. این 
حمالت تلفات جانی و مادی در پی نداشت. عالوه بر این، فرودگاه بصره اوایل 
هفته جاری با چند خمپاره هدف قرار گرفت و چون کنسولگری امریکا در 
نزدیکی فرودگاه قرار دارد خیلی    ها هدف از پرتاب این خمپار    ها را هشدار به 
امریکایی     ها توصیف کردند. در بیانیه روز گذشته امریکا آمده است: »ایاالت 
متحده، تهران را مسئول هرگونه حمله ای که به آسیب دیدن خدمه ما یا 
خسارت دیدن تأسیسات دولت امریکا منجر شود خواهد دانست.« این بیانیه 
امریکا در حالی صادر می شود که تحوالت چند روز گذشته به ویژه ناآرامی     ها 
بصره باعث شد شانس نخس��ت وزیری حیدر العبادی علناً به صفر برسد. 
العبادی گزینه اول و مطلوب امریکا برای تصدی نخست وزیری عراقی     ها 
محسوب     می شد و مقامات امریکایی تالش زیادی به کار گرفته بودند تا دوره 
نخست وزیری وی را تمدید کنند و حتی این بحث از خیابان های شهرهای 
عراق شنیده می شود که امریکا تالش داشت با کلید زدن بحران بصره دولت 
مورد نظر خود را در عراق تشکیل دهد. همچنین بعضی گزارش     ها و اسناد 
حکایت از دخالت امریکایی     ها و سعودی در ناآرامی های اخیر بصره دارد.  
اما عواقب ناآرامی های بصره عکس خواست امریکا در آمد. واشنگتن پست 
چهار    شنبه در گزارشی نوشت: شانس حیدر العبادی برای رسیدن مجدد 
به نخست وزیری عراق در آتش بصره سوخت. مقتدی صدر و عمار حکیم با 
انتقاد از العبادی خواستار استعفای وی شدند و در همین حال مراجع نجف 
به ویژه آیت اهلل سیستانی اعالم کردند با نخست وزیری کسانی که قباًل در 
این مقام بوده اند مخالف هستند و بهتر است شخصیت جدید و مستقلی به 
نخست وزیری انتخاب شود.  ناظران معتقدند بیانیه روز گذشته کاخ سفید 
و استفاده از زبان تهدید علیه تهران نش��ان می دهد امریکا با شکست در 
عرصه سیاسی تالش می کند عراق را بی ثبات کند و این کشور را به عرصه 
انتقام گیری از ایران تبدیل کند. همزمان با این تهدیدهای امریکا، انفجار 
یک خودروی بمب گذاری شده در شمال تکریت پنج کشته و 32 زخمی بر 
جای گذاشت.  مقامات کشورمان روز گذشته به بیانیه امریکا واکنش نشان 
دادند و آن را فاقد هرگونه وجاهت، حیرت انگیز، تحریک  آمیز و غیرمسئوالنه 
خواندند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه سیاست های تنش زا و 
اقدامات مداخله جویانه و دخالت ه��ای تجاوزکارانه دولت امریکا را عامل 
و علت اصلی بی ثباتی، ناآرامی و ایجاد تنش و تفرقه در منطقه دانس��ت و 
افزود: سیاست های این کشور در عراق حاصل و ثمری جز ایجاد ناامنی و 
بی ثباتی به دنبال نداشته و شرایط و آشوب های اخیر در عراق از جمله حمله 
و آتش زدن ساختمان سرکنس��ولگری جمهوری اسالمی ایران در بصره 
نتیجه این سیاست    ها و حمایت های آشکار و نهاِن نابخردانه و کوته بینانه 
آنها از گروه    هایی است که خشونت و افراط گرایی را توسعه و ترویج داده و 
آن را به امری روزمره و عادی بدل نموده اند و دولت امریکا باید پاسخگوی 

حمایت های چندین ساله خود از اینگونه گروه    ها در منطقه باشد.«

  گزارش  2


