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سفر وزیر خارجه آلمان به آمریکا برای گفت و گو در مورد برجام
وزارت خارجه آلمان از سفر وزیر امور خارجه این کشور به آمریکا برای گفتوگو در مورد موضوعات مختلفی از جمله توافق هستهای ایران خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان قرار است در سفر خود به آمریکا در مورد موضوعاتی از جمله توافق هستهای ایران ،تحریمهای جدید آمریکا علیه روسیه و تحریمهایی که بنا بر قانون آمریکا
هدف آنها شرکتهای اروپایی است با همتای آمریکایی خود گفتوگو کند.

« ابتکار» تازهترین تحوالت میدانی بحران سوریه را با محوریت سفر استفان دیمیستورا به تهران بررسی میکند

بحران های جاری و افق های جدید سوریه
.
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استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در
امور سوریه روز گذشته ضمن سفر به تهران با محمدجواد
ظریف وزیر خارجه و حسین جابری انصاری معاون عربی و
آفریقایی وزارت خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.
بحران سوریه در ماههای اخیر تحوالتی جدی به خود دیده است
که از یک سو حاصل توافق ایجاد مناطق کاهش تنش در آستانه
است و از سوی دیگر با تفاهمات روسیه و امریکا ارتباط مییابد .در
ماههای گذشته عالوه بر شکستهای سنگین گروه داعش در شرق
سوریه و همچنین تقویت مواضع ارتش سوریه در مبارزه مخالفان و
گروههای تروریستی ،تثبیت نسبی آتش بس میان گروههای درگیر
و ایجاد مناطق امن کاهش درگیری که توسط شورای امنیت نیز به
تائید رسیده است ،باعث شده تا محور ایران ،روسیه و سوریه بیش از
گذشته تقویت شود.
از نشانههای بارز این تقویت میتوان به عقب نشینی عربستان از
مواضع خود در خصوص بشار اسد یاد کرد .چندی پیش عادل الجبیر
وزیر خارجه سعودیها طی نشستی با معارضان دولت سوریه عنوان
کرده بود که ساقط کردن بشار اسد از اولویت خارج شده است .دو
روز قبل نیز وزیر خارجه فرانسه که به عراق سفر کرده گفته است که
اولویت کشورش در سوریه مبارزه با تروریسم است و بحث رفتن بشار
اسد فع ً
ال در این راهبرد جایی ندارد.
شکست نتانیاهو در روسیه
این امر هنگامی که با صحبتهای نتانیاهو در خصوص مواضع ایران
در سوریه و همچنین پیروزیهای اخیر حزب اهلل لبنان در مبارزه با
داعش پیوند میخورد ،حاکی از تقویت چندجانبه راهبردهای محور
ایران و روسیه در تحوالت سوریه است .بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
اسرائیل چند روز قبل در دیدار خود با والدمیر پوتین در سوریه
ضمن انتقاد از آزادی عمل ایران در تحوالت سوریه گفته بود که در
هر نقطهای که در خاک سوریه خالء ایجاد میشود ،ایران به سرعت
جای آن را گرفته و نفوذ خود را در این کشور تقویت میکند .او
همچنین به پوتین تاکید کرده بود که سپاه پاسداران و حزب اهلل
لبنان با استفاده از سوریه به عنوان میدان عملیات استراتژیکی ،خود
را برای حمله علیه اسرائیل آماده می کنند .در همین راستا روزنامه
پرودا روسیه طی گزارشی در این خصوص آورده است که مذاکرات
دو طرف تقریباً دو ساعت و نیم طول کشید و به رغم وضعیت حساس
نتانیاهو ،پوتین آرامش خود را حفظ کرده بود .رئیس جمهوری روسیه
گفته بود که ایران متحد راهبردی روسیه در خاور نزدیک است .اما،
اسرائیل نیز برای روسیه یار مهمی در منطقه به شمار می رود .برای
مسکو منافع امنیتی دولت یهودی اهمیت دارد .بدین ترتیب ،به گفته
کارشناسان ،کاخ کرملین ضمن برقراری موازنه میان تهران و تل آویو،
بازی پیچیده ژئو سیاسی را در پیش گرفته است.

به طور کلی کارشناسان روسیه معتقدند که نتانیاهو در اهداف خود
از سفر به روسیه شکست خورده است .آنها تاکید دارند که هر چند
اسرائیل برای روسیه به عنوان یک دوست مطرح است ،اما تل آویو
نمی تواند به کاخ کرملین بگوید که چگونه باید در سیاست روسیه
در خاورمیانه عمل کند.
راهبرد جدید روسها در سوریه
در همین رابطه به نظر میرسد روسها با التزام به یک اصل
چند برداری ،مجرای تعامل با همه طرفهای درگیر در سوریه را
باز گذاشتهاند .از سوی دیگر ،مسکو بر اساس اصل تعامل گزینشی،
تعامل با امریکا در یک حوزه را بهرغم تنش در حوزه دیگر منتفی
نکرده و نمیکند .به عنوان مثال تنش در موضوع تحریمها یا اوکراین
در جای خود پرونده بازی است ،اما این تنش باعث بسته شدن
باب تعامل در سایر حوزهها از جمله در سوریه نبوده است .کرملین
همزمان با تعامل با ایران و ترکیه در مذاکرات آستانه و همچنین در
قالب گستردهتر ژنو ،مذاکره با امریکا ،نمایندگان کشورهای عربی از
جمله اردن و اسرائیل را نیز در دستور داشته است.
آزادسازی رقه حیاتی است
در رابطه با تقویت موضع ایران و روسیه در طول ماههای اخیر،
استفان دیمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور
سوریه ،روز گذشته پس از مذاکرات خود با حسین جابری انصاری
معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه کشورمان به خبرنگاران گفت:
تغییرات مهمی در صحنه سیاسی -نظامی مبارزه با داعش در سوریه
رخ داده است .یکی از موارد مهم مذاکرات من با آقای جابری انصاری
گفت و گو در خصوص نشست آتی آستانه بود ،زیرا مهمترین موضوع
از جانب مردم سوریه و کاهش خشونتها در این کشور است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سناریوی جدید آمریکا
در سوریه برای حمایت از نیروهای دموکراتیک سوری و آینده نقش
آمریکا در سوریه در دوران پسا داعش اظهار داشت :من درباره هیچ
کشوری به طور خاص که در سوریه دخالت دارد اظهار نظر نمی کنم.
اما آنچه شما درباره آن بحث می کنید مساله آزادسازی رقه (پایتخت
خود خوانده داعش که با توجه به حجم حمالت صورت گرفته به این
شهر ،اکنون در حال انتقال به شهر دیرالزور است) است .آزادسازی
رقه مساله حیاتی است و همچنین مساله آزاد سازی دیر الزور که
هر دوی اینها توسط دو ائتالف در حال پیگیری است ولی مذاکرات
سیاسی در این باره اهمیت باالتری دارد .از سوی دیگر باید تاکید کنم
که ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی سوریه ،دارای نفوذ فراوانی
است که امیدواریم این مالقات برای آینده سوریه مفید باشد.
راهبردی ایران در خصوص تحوالت جدید سوریه
در خصوص تحوالت میدانی اخیر در سوریه میتوان به این نکته
اشاره کرد -1 .توقف پیشروی نیروهای تحت حمایت آمریکا و اردن
از جنوب سوریه به سمت دیرالزور و رسیدن ارتش سوریه به مرز این
کشور با عراق -2 .آغاز پیشروی آرام ارتش سوریه از تدمر به سوی
شرق دیرالزور و آزادسازی مناطق مهمی در مسیر حرکت ،از جمله
شهر استراتژیک سخنه -3 .ایجاد مناطق کاهش تنش توافق شده
در مذاکرات آستانه در چهار منطقه -4 .نزدیک شدن مواضع ایران و
ترکیه در برابر تکرویهای روسیه در ایجاد مناطق امن ایجاد شده.
در این خصوص گفته میشود که مناطق امن درعا ،غوطه دمشق و
حمص در نتیجه توافق نهایی روسها با اپوزیسیون سوریه بدون
اثرگذاری ایران و ترکیه صورت گرفته است.
در همین راستا و با توجه به فضای نوین ایجاد شده که آمریکاییها

بارش سنگین باران ،وزش باد با سرعت بیش از  ۷۵کیلومتر در ساعت و جاری
شدن سیل در پی توفان هاروی در جنوب شرق ایاالت متحده آمریکا ،دستکم
 ۳کشته و دهها زخمی برجای گذاشت .سیل هزاران خانه در هیوستون،
بزرگترین شهر ایالت تگزاس را فرا گرفته و باعث بسته شدن بیش از ۲۵۰
جاده و بزرگراه و لغو پروازها در فرودگاه اصلی هیوستون شده است .دو
بیمارستان نیز در این شهر به اجبار تخلیه شده است.
توفان و سیل برق همچنین بیش از  ۲۳۰هزار واحد خانه را قطع کرده است و بیش از دو
هزار نفر از ساکنان شهر به مناطق امن منتقل شده اند .گفته می شود این توفان که عصر
جمعه آغاز شده است ،شدیدترین توفان در آمریکا پس از کاترینا در سال  ۲۰۰۵میالدی
است .توفان همچنین باعث شد که تولید نفت در خلیج مکزیک  ۲۵درصد کاهش یابد.
توفان همچنان ادامه دارد
در همین راستا ،مقامات محلی روز یکشنبه ضمن هشدار به شهروندان اعالم کردند بیم
از این دارند که میزان خسارتها و همچنین شمار کشتهشدگان این حادثه افزایش یابد.
گرگ آبوت ،فرماندار ایالت تگزاس اعالم کرد که وضعیت کنونی بسیار بحرانی است و بدتر
نیز خواهد شد .شهردار هیوستون نیز از مردم خواست که در خانههای خود بمانند و در مواقع
اضطراری به روی پشت بامها بروند.

اخبار
تحلیلگران اط العاتی آمریکا مقاومت می کنند

در حال تخلیه مناطق جنوبی هستند ،این امر به معنای پذیرش
بازگشت ارتش سوریه به مناطق محسوب میشود .مرکز تحقیقات
استراتژیک طی گزارشی در این خصوص و راهبردهای ایران گزارش
میدهد :ایران باید در این شرایط تعامل با تمامی طرفها را برای
تقویت جایگاه خود در آینده سوریه آغاز کند .گسترش تعامل با
ترکیه در این مرحله بسیار حائز اهمیت است .ترکها امروز بیش
از هر زمانی آماده همکاری با ایران برای ایفای نقش در سوریه و به
ویژه مهار کردها در شمال سوریه هستند .این مرکز در ادامه گزارش
خود میافزاید :امروز آمریکا و روسیه به سوی کاهش تنش در سوریه
حرکت میکنند و ایران باید دقت داشته باشد به عنوان کشور برهم
زننده ثبات و ایجاد کننده تنش مطرح نشود .از سوی دیگر ایران باید
به جای رسیدن به توافقی کالن با کشورهایی از جمله روسیه و ترکیه
به سوی تعریف پروژههای خرد و عملیاتی کردن آنها در تعامل با
تمامی بازیگران موجود در صحنه سوریه پیش برود.
ایران به دنبال گرفتن جای کسی در سوریه نیست
در همین رابطه حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی
وزارت خارجه و سرپرست هیات ایرانی حاضر در مذاکرات آستانه،
روز گذشته پس از مالقات خود با استفان دیمیستورا به خبرنگاران
توضیح داد :براساس نتایج و جمع بندی هایی که در آنکارا با شرکای
ضامن امنیت در سوریه به عالوه مجموعه رایزنی ها با سازمان ملل
و هیات کارشناسی در تهران داشتیم ،تالش کردیم از طریق رایزنی
با طرف های بین المللی ،نقشی اساسی طبق میثاق سازمان ملل
در ایجاد صلح و ثبات در سوریه ایفا کنیم .جابری انصاری درباره
آینده حضور ایران در سوریه نیز تصریح کرد :سیاست ثابت ایران
از ابتدای بحران سوریه کنترل و پایان دادن هرچه سریعتر به این
بحران و جنبه های نظامی آن با توجه به ابعاد انسانی بوده است .در
همین راستا ،برای مقابله با رواج تروریست و افراط گرایی گسترده در
منطقه به دنبال گشودن افق سیاسی برای طرف های درگیر هستیم
تا بتوانند از این وضعیت خارج و مراحل جدیدی از ثبات و امنیت را در
سوریه و منطقه تجربه کنند .ما به دنبال گرفتن جای کسی نیستیم،
ملت های منطقه صاحبان سرزمینهایشان هستند و اداره
کشورهایشان را به عهده خواهند داشت و اصل اساسی برای حل
بحران در سوریه ،رجوع به مردم ،جهت تعیین آینده کشورشان است.
آنچه ما در تالش جدی با شرکای دیگر به ویژه در روند آستانه،
سازمان ملل و در گفت وگوهای فشرده انجام می دهیم این است که
مقدمات توافق و اعاده امنیت ،ثبات ،کنترل و مهار جدی جریان های
افراط گرا و تروریست فراهم شود.
وی در ادامه در خصوص تحوالت میدانی اخیر سوریه نیز ،اظهار
داشت :عم ً
ال به هر میزان جریان های افراطی و تروریستی در سوریه
و عراق و کل منطقه در اثر این تحوالت میدانی مهار و کنترل شوند و
مناطق تحت سیطره آنها کوچک تر شود ما به راه حل نزدیک تر می
شویم چرا که مسئله اساسی راه حل مهار موثر بحران ایجاد شده در
مناطق ناامن و بی ثبات است .اما در کنار این طبیعتا باید افق سیاسی
هم برای هر توافق و گفت وگوهای جدی بین طرف های درگیر در
سوریه گشوده شود.

سیل و طوفان شدید در ایالت تگزاس آمریکا  3کشته و دهها زخمی برجای گذاشت

توفان «هاروی» بحران جدید آمریکا
به گزارش یورو نیوز ،سازمان هواشناسی ایاالت متحده آمریکا توفان و سیل اخیر را
رویدادی بیسابقه خوانده است که هنوز تمام پیامدهای آن روشن نیست .گفتنی است،
دوربینهای ایستگاه فضایی بین المللی توفان هاروی را بعد از ظهر روز جمعه ۲۵ ،اوت در
حالی که رفته رفته بر شدت آن افزوده می شد به تصویر کشیدند .در همین رابطه سازمان
هواشناسی ایاالت متحده آمریکا با اعالم این که میزان بارش باران در هیوستون طی ۲۴
ساعت گذشته به بیش از  ۶۰سانتیمتر رسیده است پیشبینی کرده است که وضعیت
موجود تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت.
ترامپ امروز به هیوستون میرود
به گزارش منابع خبری ،کمکهای اولیه برای سیلزدگان از سراسر آمریکا به سمت
تگزاس روان شده است .در همین راستا ،نیروهای آتش نشانی ،گارد ساحلی ،بیش از  ۳هزار
نیروی گارد ملی ،بیست هلیکوپتر و بیش از  ۱۵۰۰نفر از نیروهای امداد برای کمک رسانی
به خدمت گرفته شده اند .همچنین گفته میشود ،تا کنون بیش از  ۵۶هزار تماس اضطراری
در این ایالت ثبت شده است که  ۷برابر بیش از تماسها در شرایط عادی است .طبق آخرین
اخبار رسیده از توفان سهمگین در آمریکا ،دونالد ترامپ قرار است امروز به این ایالت سفر
کرده تا شرایط سیل زدگان را از نزدیک بررسی کند.
کارشناسان معتقدند که اگرچه توفان هاروی بادی شدید و ویرانگر دارد ،اما بیشترین
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تهدید علیه تگزاس به دلیل باران و باال آمدن سطح آب است .هواشناسان هشدار دادهاند
با رسیدن توفان به مرکز ساحل تگزاس میزان بارش باران به شدت افزایش مییابد .براین
اساس این توفان ممکن است تا هفته آینده در منطقه باقی بماند و میزان بارش باران را بسیار
افزایش دهد .به گفته مقامهای ایالتی شهر نفت خیز هیوستون که چهارمین شهر بزرگ
تگزاس است احتماال در روزهای آینده با نیم متر باران روبرو خواهد بود.

رییس سازمان انرژی اتمی:

چالشهای ناتمام دولت ترامپ ادامه دارد

برجام لطف خدا بود و ایران آغاز کننده نقض برجام نیست

بحران استعفا در وزارت خارجه آمریکا

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان روز
گذشته در نشست شورای اداری استان البرز با بیان اینکه
برجام با مصلحت اندیشی توطئههای دشمنان را خنثی کرد و
این دستاوردهای مهم را نباید نادیده گرفت ،گفت :ایران توانایی
بازگرداندن دوباره فعالیتهای خود را دارد و پیش از این توانایی
خود را در غنی سازی  20درصد به اثبات رسانده است .صالحی
همچنین با تاکید بر اینکه تحریمهای چند بانک را نباید بزرگ
جلوه داد ،افزود :طبیعی است که باید برجام را توجیه کنیم و
پاسخگو باشیم ،ولی این اقدام بزرگ صرف نظر از کسانی که در تحقق آن دخیل بودند ،لطف خدا بوده است.
حضور خبرنگاران برای بررسی صحت سیمان ریختن در راکتور اراک
رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران تاکید کرد :رفع مسائل با عقالنیت ،برجام
را پا برجا نگه خواهد داشت و تداوم آشفتگی سیاسی آمریکا ،بدون شک دنیا را با آشفتگی مواجه خواهد کرد.
وی در خصوص موضوعات مطرح شده درباره ریخته شدن سیمان در راکتور اراک ،گفت :این موضوع مطرح شده که در مخزن اصلی
راکتور و قسمت باالیی آن سیمان ریخته شده است ،اما این موضوع صحت ندارد و در نقطه ای که ادعا شده نیست .در یک سری از
لوله هایی که خارج کرده بودیم به سبب اینکه به درد نمی خورد ،سیمان ریخته شده ،اما مشابه آن لوله ها را داریم و در بخش اصلی
راکتور سیمان نریخته ایم .رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :با حضور خبرنگاران موافق و مخالف ،خارجی و داخلی این مهم هفته آینده
رصد خواهد شد و سوژه سازی و تخریب در این خصوص ارزش ندارد .امید است ابتدای هفته آتی این مساله برای ملت مشخص شود
و من نیز به عنوان فردی که توفیق خدمت رسانی به مردم را داشته ام ،می دانم که برجام کار بزرگی بوده و به نفع ملت ایران است.
صالحی اظهارکرد :قرارداد  8و نیم میلیارد دالری کره جنوبی با ایران در خصوص تامین اعتبارات پروژه ها بسته شده و قراردادهای
دیگر با سایر کشورها در حال انجام است .رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه دولت جدید امریکا درصدد ایجاد خدشه در برجام
است ،گفت :ایران به تمام تعهدات خود پایبند بوده و آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها مرجعی است که می تواند در این خصوص
اظهار نظر کند .وی افزود :آنها در حال تحریک کردن آژانس هستند که در این خصوص آقای ظریف وزیر امور خارجه بالفاصله نامه
نوشته و تذکرات الزم را به آن ها ابالغ کرده است .صالحی تصریح کرد :ما آغاز کننده نقض برجام نخواهیم بود و در صورت نقض
توسط طرف مقابل تصمیم های الزم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

در حالیکه در روزهای اخیر توجه افکار عمومی و رسانه ها به عزل
و نصب های کاخ سفید و حلقه مشاوران رئیس جمهوری آمریکا
معطوف شده بود ،تصمیم به استعفای دو دیپلمات ارشد وزارت امور
خارجه بحران پنهان این نهاد دیپلماتیک را بار دیگر آشکار ساخت.
تریسی آن جکوبسون عضو هیات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل و
مسئول نظارت بر سیاست ایاالت متحده در سازمانهای بینالمللی روز
جمعه ( 3شهریور) اعالم کرد که تنها تا اکتبر  2017و یک ماه پیش از
برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل مشغول به کار خواهد بود .همان روز،
ویلیام ریوینگتون براونفیلد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور اجرائی و مواد مخدر نیز اعالم کرد که تا ماه سپتامبر در این سمت
فعالیت خواهد کرد .کریستی کِنی همسر براونفیلد نیز که از کارکنان ارشد این وزارتخانه بود ،چهار ماه پیش استعفا داد.گفتنی است ،این
تحوالت مدیریتی در وزارت تحت ریاست رکس تیلرسون در پی تصمیم انتقاد برانگیز وی در کاهش  37درصدی بودجه آن رخ می دهد.
 14نفر از ابتدای روی کار آمدن ترامپ کنار رفتهاند
بیش از  14نفر از اعضای کابینه یا زیردستان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ،از ابتدای روی کار آمدن وی از کار برکنار شده
و یا کناره گرفته اند .در جدیدترین تغییرات در حلقه مشاوران ترامپ ،جان کلی رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید ،سباستین گورکا
مشاور سیاست های ضد تروریستی و از نزدیکان استیو بنن مشاور راهبردی معزول ترامپ را برکنار کرد .مایکل فلین مشاور امنیت
ملی ترامپ ،پریت بهارا دادستان منطقه جنوبی نیویورک ،مشاور ارشد امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا ،کتی والش معاون
ستاد کارکنان کاخ سفید ،جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا ،رینس پریبوس رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید ،مایکل دابکه مدیر
ارتباطات کاخ سفید ،رئیس اداره امور اخالقی دولت ،آنتونی اسکاراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید ،شان اسپایسر دبیر مطبوعاتی
کاخ سفید ،مایکل شورت دستیار مطبوعاتی کاخ سفید ،سلی ییتس دادستان کل موقت منصوب اوباما ،ازرا کوهن واتنیک مدیر ارشد
اطالعات شورای امنیت ملی)و ریچ هیگینز رییس دفتر برنامهریزی استراتژیک کاخ سفید از دیگر افرادی هستند که همکاری آنان با
کاخ سفید به پایان رسیده است .به نظر می رسد که ناهماهنگی ترامپ و زیردستان وی از یک سو و تغییرات سیاسی و تصفیه کاخ
سفید و شورای امنیت ملی از سوی دیگر از دالیل اصلی این عزل و نصب ها باشند .عالوه بر این تغییر و تحوالت ،ترامپ در گرماگرم
انتقادهای پس از حوادث شارلوتزویل و پس از مواجه شدن با استعفای اعتراضی برخی از اعضای شوراهای مشورتی دولت خود ،در
اقدامی پیشدستانه شورای مشورتی صنعتی و انجمن راهبرد و سیاست را منحل کرد.

تارنمای خبری گاردین نوشت :گفته می شود تحلیلگران اطالعاتی که تجربه
جنگ عراق را دارند ،در مقابل فشارهای دولت ترامپ مبنی بر مدرک سازی
برای اثبات عدم پایبندی ایران به برجام ،مقاومت می کنند.
به گزارش ایرنا ،گاردین روز گذشته در بخشهایی دیگر از مقاله با بیان اینکه،
مقامات اطالعاتی آمریکا توسط کاخ سفید برای توجیه این ادعا که ایران برجام
را نقض می کند ،تحت فشار هستند ،افزود :به گفته مقامات و تحلیلگران سابق،
این اقدام تکرار مجدد سیاسی سازی موضوعات اطالعاتی است که به تجاوز به
عراق منتهی شد.

روسیه آماده کمک به حل بحران قطر
وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه کشورش آماده کمک به حل بحران قطر
است ،گفت که روسیه در این خصوص دنبال رقابت با هیچ کسی نیست.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روسیا الیوم ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه روز
گذشته در گفتگوی مطبوعاتی کوتاهی در پایان سفرش به کویت گفت :مسکو و کویت
رویکردهای نزدیک به هم و حتی مشابهی درمورد مهمترین مسائل منطقهای مربوط
به سوریه ،لیبی ،یمن و مساله قطر دارند .ما آماده هستیم که به صورت فعال در زمینه
قطر به نحوی کار کنیم که برای تمامی طرفها مناسب باشد.

توسل به تحریمهای ناعادالنه با مقاومت ملتها
مواجه میشود
بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اعمال
تحریمهای جدید آمریکا علیه ونزوئال گفت :ایران ،تدابیر اتخاذ شده از سوی
آمریکا مبنی بر اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ونزوئال را محکوم میکند و
آن را مغایر با اصول انسانی و قوانین بینالمللی میداند.
به گزارش ایلنا ،وی افزود :اصوالً ،تجربه جهانی ثابت کرده است که توسل به
تحریمهای ناعادالنه و ظالمانه به عنوان ابزاری به منظور اعمال فشار و تغییر اراده
کشورها و ملتهای مستقل ،سیاستی غلط ،شکستخورده و ناکارآمد بوده و با مقاومت
و ایستادگی آنان مواجه خواهد شد.

درگیریها در میانمار بیش از  100کشته برجای گذاشت
دولت برآمده از سیاستهای آنگ سان سوچی در میانمار روز گذشته هرگونه
اتهامی در ارتباط با به آتش کشیدن خانهها و استفاده نظامیان نوجوان در
خشونتهای اخیر راخین علیه مسلمانان روهینگیا را انکار کرد و آن را به
'تروریست ها نسبت داد.
به گزارش ایرنا ،در درگیریهای مسلحانه چند روز گذشته براساس آمار دولت
میانمار بیش از  100نفر از جمله  80نفر از افراد روهینگیا کشته شده اند .گفتنی
است ،هزاران نفر از غیرنظامیان روهینگیا نیز پس از این تنش ها به سمت بنگالدش
فرار کردند.

راهپیمایی حامیان ترامپ در کالیفرنیا به خشونت کشیده شد
خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس و شاهدان عینی گزارش داد :درگیری
حامیان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا که در یک راهپیمایی
مسالمت آمیز شرکت داشتند ،با هزاران نفر از مخالفان شان در شهر برکلی
کالیفرنیا در روز یکشنبه به خشونت کشیده شد و بیش از  12نفر بازداشت
شدند.
به گزارش ایرنا ،این خبرگزاری افزود :این راهپیمایی مسالمت آمیز حوالی ظهر به
وقت محلی با درگیری با مخالفان در مقابل پارک سیویک سنتر که به روی عموم بسته
شده بود ،به خشونت کشیده شد .صدها تن از فعاالن چپ گرای سیاه پوش وابسته به
گروه ضد فاشیستی موسوم به آنتیفا با شکستن موانع پلیس با گروه کوچکی از حامیان
ترامپ درگیر شدند .این درگیری در حالی رخ داد که راهپیمایی آنها موسوم به نه به
مارکسیسم در آمریکا به دلیل نگرانی از بروز خشونت لغو شده بود.

روسیه قرارداد تسلیحاتی بین عربستان و آمریکا را
تبلیغاتی میداند
دیمیتری شوگایو ،مدیر سازمان همکاری نظامی تکنولوژی روسیه معتقد
است ،قرارداد تسلیحاتی امضا شده اخیر به ارزش  ۱۱۰میلیون دالر بین
عربستان و آمریکا صرفا یک پیام تبلیغاتی است و نه بیشتر.
به گزارش ایسنا ،وی ارزش و میزان معامله امضا شده بین دو کشور را مشکوک
دانست و گفت ،این امر غیرممکن است ،آمادهسازی معاملهای با این حجم ظرف
چند روز غیرممکن است مگر اینکه این معامله در طول پنج سال گذشته آماده
شده باشد.

 10آتشبار اس  400برای ترکیه
سازمان همکاری های فنی-نظامی روسیه از توافق نهایی شده با ترکیه برای
فروش  10آتشبار اس  400به این کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا ،شوگایف رییس اداره همکاری های فنی-نظامی روسیه در همین
خصوص اعالم کرد که توافق تحویل اس  400به ترکیه برپایه مذاکرات انجام گرفته
قطعی شده است در حالیکه غربی ها مخالف این همکاری بودند.

درگیریهای شدید ارتش عراق و داعش
در ورودیهای العیاضیه در شمال شرق تلعفر
مرکز رسانه جنگ عراق اعالم کرد که نیروهای عراقی بعد از باز کردن مسیر
الکسک به سمت تلعفر به ورودیهای شهر العیاضیه رسیده و شش روستا و
سه میدان گازی و یک کارگاه را در شرق العیاضیه آزاد کردند.
به گزارش ایسنا ،به گفته منابع عراقی ،نیروهای این کشور روستاهای العلولیه،
خویتله ،کصیر ،الهارونیه ،الفقه ،قبک ،میدانهای الدواجن ،الصاجعه و التمارات و
پادگان الکسک ،تل محمد ،الوائلیه ،شرکت گاز و قلعه الحدود و جص تلعفر ،البشار
و النخوه را در شرق العیاضیه آزاد کردند .روز گذشته نیز نیروهای حشد شعبی
و نیروهای امنیتی عراق یک خودروی بمبگذاری شده را که سعی داشت مانع
از پیشروی نیروهای حشد شعبی در ورودیهای شهر العیاضیه در شمال شرق
تلعفر شود ،منهدم کردند.

