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اخبار ضد و نقیض در خصوص حمله موشکی ارتش یمن به امارات
پایگاه خبری العهد لبنان روز گذشته گزارش داد :شبکه خبری المسیره اعالم کرد که نیروی موشکی ارتش یمن ،موشک بالستیکی را به سوی ابوظبی ،پایتخت امارات متحده عربی شلیک کرده
است .به گزارش ایرنا ،هر چند تا عصر روز گذشته جزئیاتی در خصوص این حمله موشکی منتشر نشده بود و رسانههای عربی منتشر کننده ،این خبر را از سایت اینترنتی خود حذف کردند.

فرمانده ارتش لبنان پایان عملیات فجرالجرود را اعالم کرد

فتح آخرین سنگر داعش در مرز سوریه و لبنان
.
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با آغاز آزادسازی ارتفاعات عرسال و قلمون در از دست
تروریستهای داعش ،برگ جدید از مبارزات محور
مقاومت با گروههای تروریستی در سوریه رقم خورد.
ارتفاعات عرسال در شرق لبنان و در مرز با سوریه قرار
دارد که در ادامه به ارتفاعات قلمون در سوریه وصل
می شود .جایی که حدود سه سال است که جوالنگاه
گروههای تروریستی و تکفیری بوده و نقطه اتکای این
گروهها برای طرحریزی و پشتیبانی عملیاتشان در
سوریه و لبنان است .با توجه به اینکه پیش از آزادسازی
این مناطق در حدود  250کیلومتر از خاک لبنان در اشغال
گروههای تروریستی از قبیل داعش و جبهه النصره قرار
داشت ،آزادسازی این مناطق نه تنها از اهمیت خاصی
برای لبنان برخوردار است بلکه در روند تحوالت بحران
سوریه و نیز وضعیت گروه های تروریستی اهمیت و تاثیر
بسزایی برجای می گذارد .به ویژه درباره داعش که به
تازگی در عراق ضربه بزرگی خورده و شکست های آن
در سوریه ادامه می یابد.
منطقه عرسال به عنوان نقطهای استراتژیک برای ورود سالح
و تروریست به داخل خاک سوریه و همچنین محاصره لبنان،
منطقهای است که توریستهای داعش و النصره میتوانستند
از طریق آن به سمت شمال لبنان حرکت کنند؛ اما با شکست
داعش در این منطقه ،عم ً
ال رویای این گروه برای دستیابی به
سواحل مدیترانه از مسیر عرسال از بین رفت و نقطه پایانی
شد برای فعالیتهای این گروه در مرز میان سوریه و لبنان.
در همین راستا ،روز گذشته ژوزف عون فرمانده ارتش لبنان ،با
اعالم پایان یافتن عملیات فجر الجرود ،پیروزی ارتش لبنان را به
صورت رسمی اعالم کرد.
عملیات فجرالجرود از روز  28مرداد امسال علیه تروریستهای
داعش در بلندیهای بعلبک و القاع آغاز شد و پیشرویهای
ارتش لبنان با پیوند خوردن به عملیات همزمان حزب اهلل و
ارتش سوریه در قلمون غربی ،باعث شد تا  141کیلومتر از
مناطق کوهستانی لبنان به همراه  155کیلومتر مربع از خاک
سوریه از تصرف تروریستهای داعش باز پسگیری شود.
دلیل سید حسن نصراهلل برای مذاکره با داعش
در همین راستا ،طی روزهای گذشته حزباهلل لبنان ،با تسلیم
شدن عناصر گروه تروریستی داعش موافقت کرد که بخشی از

نیروهای این گروه از مرز لبنان به مناطق شرقی سوریه منتقل
شود .این اقدام با واکنش حیدرالعبادی نخست وزیر عراق مواجه
شده و وی گفته است که راندن تروریستها به سمت مرز عراق
اقدامی توهینآمیز برای عراق محسوب میشود .منابع خبری
معتقدند که دلیل موافقت حزباهلل برای مذاکره ،آزادسازی
سربازان لبنانی و بازگرداندن پیکر شهدا بوده است .سید حسن
نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان روز گذشته طی سخنرانی خود
در این مورد تاکید کرد که نه ما و نه ارتش لبنان به دنبال
آتشبس با داعش نبودیم ،بلکه این گروه تروریستی پیشنهاد
مذاکره داد و سرانجام با قبول شروط ما از منطقه خارج شد.
رایزنی جابری انصاری و بشار اسد درباره افقهای پیش
روی سوریه
بسیاری از کارشناسان معتقدند که شکستهای سنگین
داعش در غرب و شرق سوریه و همچنین خروج کامل داعش
از استان نینوای عراق ،عم ً
ال توان عملیاتی و نظامی این گروه را
از بین برده است .در همین رابطه با شکلگیری مجموعهای از
بازیهای مختلف در عرصه تحوالت میدانی سوریه ،شاهد دست
برتر ائتالف ایران ،روسیه و سوریه در معادالت پیچیده مبارزه با
تروریسم در این کشور بودهایم.
در همین راستا حسین جابری انصاری که هفته گذشته به

لبنان سفر کرده بود ،روز گذشته با حضور خود در دمشق با
بشار اسد رئیس جمهوری و ولید معلم وزیر خارجه این کشور
در خصوص آخرین تحوالت بحران سوریه گفت و گو و رایزنی
کرد .وی پاکسازی ارتفاعات قلمون در مرزهای سوریه و لبنان
از گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره را یک دستاورد
مهم ارزیابی کرد و در دیدار خود با بشار اسد رئیس جمهوری
سوریه ضمن مرور آخرین تحوالت میدانی و سیاسی ،درباره
افق های پیش رو در زمینه حل بحران سوریه به ویژه در
چارچوب روند آستانه گفت وگو و تبادل نظر کرد.
هراس نتانیاهو از نفوذ ایران در سوریه
پیروزیهای ارتش سوریه و حزباهلل لبنان در منطقه قلمون و
عرسال طی روزهای گذشته با واکنش شدیدی از سوی اسرائیل
نیز همراه بوده است .بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل چند
روز قبل ادعا کرده بود که با ایجاد خالء در سوریه ایران بالفاصله
نفوذ خود را در سوریه تحکیم میکند و قصد دارد از این مسیر
برای حمله به اسرائیل استفاده کند .نتانیاهو که اوایل هفته
جاری به روسیه سفر کرده بود در دیدار خود با پوتین گفته بود
که سپاه پاسداران و حزباهلل لبنان با استفاده از سوریه به عنوان
میدان عملیات استراتژیک ،خود را برای حمله علیه اسرائیل
آماده می کنند .به گزارش رسانههای روسیه ،در این دیدار که در

حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید ،به رغم وضعیت حساس
نتانیاهو ،والدمیر پوتین آرامش خود را حفظ کرده بود .پوتین
گفته بود که هرچند اسرائیل برای روسیه یار مهمی در منطقه به
شمار می رود و برای مسکو منافع امنیتی دولت یهودی اهمیت
دارد ،اما ایران متحد استراتژیک ما در خاورمیانه است.
در همین رابطه روزنامه پراودای روسیه در گزارشی با بیان
اینکه کرملین ضمن برقراری موازنه میان تهران و تل آویو ،یک
بازی پیچیده ژئو سیاسی را در پیش گرفته است ،نوشت :به
گفته شاهدان در بخش آزاد مذاکرات ،نخست وزیر اسرائیل
بیش از حد احساساتی بود و حتی به مرز وحشت و ترس
نزدیک شده بود .نتانیاهو همچنین به پوتین گفت که اسرائیل
به شدت نگران مشارکت ایران در جنگ سوریه است .به گفته
او ،تهران به بهانه حل و فصل صلح آمیز اوضاع جاری در سوریه،
در منطقه دست به توسعه طلبی تدریجی زده و نفوذ خود را
گسترش می دهد ،حزب اهلل را تجهیز و آنان را برای حمله به
اسرائیل آماده می کند و همچنین ،به تدریج ،لبنان ،عراق و
یمن را به مدار نفوذی خود جذب می کند .این روزنامه در ادامه
میافزاید :در حالی که نتانیاهو خیس از عرق سرد ،تمامی این
سناریوی طراحی شده توسط تهران را تشریح می کرد ،پوتین
فقط به نشان همدردی آهی می کشیده میگفت :متأسفانه ،از
دست ما هیچ کمکی بر نمی آید .حقیقت از این قرار است که
در حال حاضر ،تهران برای مسکو تنها وزنه مقابل در برابر اتحاد
قدرتمند کشورهای پادشاهی عربی ثروتمند به شمار می رود که
تالش می کنند ،با دستور آمریکا ،ناتوی عربی را تشکیل دهند
تا قوانین بازی تأیید شده در واشنگتن را در کل خاورمیانه به
اجرا در آورند.
به همین دلیل است که کاخ کرملین عالقمند تقویت بیش
از پیش نفوذ تهران در منطقه می باشد .مسئله عضویت ایران
در سازمان همکاریهای شانگهای نیز تقریباً حل و فصل شده و
در اجالس آینده این سازمان ،ایران به طور رسمی ،به عضویت
این سازمان منطقه ای بانفوذ در خواهد آمد .در این زمینه،
روسیه نقش وکیل اصلی در پذیرش هر چه سریع تر ایران در
سازمان همکاریهای شانگهای را ایفا می کند و به این ترتیب
این مسئله به خودی خود  ،طرح آمریکا پیرامون حمله هوایی
علیه خاک ایران را از دستور کار روز حذف خواهد کرد.
از سوی دیگر سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز
گذشته وجود اطالعات تایید کننده ادعای ضدایرانی بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مبنی بر تالش ایران
برای احداث مرکز تولید موشک در لبنان یا سوریه برای حمله
به سرزمین های اشغالی ،تکذیب کرد .وی همچنین گفته است
که ما همراه ایران از نزدیک کار می کنیم تا هر چه زودتر نقطه
پایانی بر درگیری های سوریه بگذاریم.
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اخبار
اروپا تمایل زیادی به حفظ برجام دارد
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان بعد از دیدار با همتای آمریکایی خود در
واشنگتن گفت :ما بسیار به این مسئله عالقهمندیم که توافق هسته ای با ایران را
به عنوان یک توافق اروپایی و آلمانی حفظ کنیم.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،زیگمار گابریل روز گذشته در باره توافق هسته ای با
ایران افزود :آلمان و اروپا تمایل زیادی به صیانت از این توافق دارند .وی اضافه کرد :اما ایران
با توجه به نگرانی های موجود در امریکا باید به همه جزئیات این توافق جامه عمل بپوشاند.
آلمان ،انگلیس  ،فرانسه و امریکا برای رسیدن به این هدف فشار خواهند آورد .براساس
گفته های گابریل از دیگر موضوعات مورد بحث وی با رکس تیلرسون -برنامه هسته ای
کره شمالی وتحریم های آمریکا علیه روسیه بودند .وی گفت که آلمان و اروپا خواهان
اطمینان یافتن از این موضوع هستند که تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه منجر به
عصر یخبندان جدیدی بین غرب و روسیه نخواهد شد .گابریل افزود:ما به عنوان اروپا به
شدت نگرانیم که تحریم های آمریکا علیه روسیه پیامدهای ناخواسته ای برای اروپا به همراه
داشته باشد .وزیرخارجه آلمان همچنین تصریح کرد :ما اروپایی ها خواستار ازمیان بردن
کامل روابط تجاری خود با روسیه بخصوص در بخش انرژی نیستیم.

ادعای کویت در خصوص رایزنی
ایران و روسیه در زمینه همکاری دفاعی
خبرگزاری رسمی کویت ادعا کرد :دو مقام نظامی ایران در روسیه در زمینه
همکاریهای دفاعی و توسعه فنآوری مرتبط با آن رایزنی کردهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی کویت ،الکساندر فومین معاون وزیر دفاع
روسیه و نصراهلل کالنتری همتای ایرانی وی روز سه شنبه در مسکو با یکدیگر دیدار کردهاند.
دو طرف در این دیدار درباره همکاری در جبهههای نبرد و فنآوریهای مرتبط دفاعی و
تحوالت منطقه خاورمیانه گفتوگو کردهاند .بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی کویت دو
طرف هچنین بر اهمیت افزایش روابط نظامی تاکید کرده و گفتهاندکه این رایزنیها در
فضایی دوستانه انجام شده است.

تنش جدید در ونزوئال
مجلس موسسان ونزوئال روز گذشته اعالم کرد کسانی که از تحریم های اخیر
آمریکا علیه کاراکاس حمایت می کنند ،تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،واشنگتن چند روز پیش تحریم های جدید
مالی علیه ونزوئال اعمال کرد ،اما دولت نیکالس مادورو رئیس جمهوری این کشور ،این
تحریم ها را غیرقانونی خوانده و هدف دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را ضربه
زدن به اقتصاد ونزوئال توصیف کرد .در همین حال دیاسدادو کابیو عضو ارشد مجلس
موسسان ونزوئال گفت :ما درخواست نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال را برای آغاز
ارزیابی تاریخی از خیانت آنهایی که از اقدامات غیراخالقی و غیرقانونی علیه منافع مردم
ونزوئال حمایت می کنند ،می پذیریم .دلسی رودریگز وزیر امور خارجه سابق ونزوئال که در
حال حاضر مسئولیت مجلس موسسان را بر عهده دارد ،نیز اعالم کرد که از دادستان کل و
دیوان عالی این کشور خواهد خواست تا روند تحقیقات در مورد کسانی که در داخل ونزوئال
از تحریم های آمریکا حمایت می کنند ،آغاز شود .گفتنی است ،اعضای مجلس موسسان
ونزوئال ،سیاستمداران مخالف دولت مادورو را به حمایت از تحریم های آمریکا متهم و اعالم
کردند که آنان از زمان اعالم تحریم های دولت ترامپ علیه کاراکاس ،جشن گرفته اند.

واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تصمیم شورای استان کرکوک مبنی بر مشارکت در همه پرسی اقلیم کردستان

هرگونه اقدامی برای ایجاد بحران جدید غیرقابل تحمل است
شورای استان کرکوک با مشارکت این استان در همهپرسی اقلیم کردستان
موافقت کرد ،این در حالی است که بغداد ،آنکارا و واشنگتن با این همهپرسی
مخالفاند .به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز ،هاله
نورالدین ،عضو شورای استان کرکوک در این رابطه گفت :روز سهشنبه
شورای این استان با حضور  ۲۴عضو از مجموع  ۴۱عضو با مشارکت کرکوک
در همهپرسی اقلیم کردستان موافقت کرده است .این رأیگیری با حضور
نجم الدین کریم ،استاندار کرکوک و در میان تحریم جلسه از سوی اعضای
عرب و ترکمان انجام شد .نجمالدین کریم همچنین بعد از این رأی گیری به
خبرنگاران گفت :مشارکت در همهپرسی یک اتفاق تاریخی است.
مخالفتهای داخلی و منطقهای
حیدر العبادی ،نخست وزیر عراق تصمیم شورای استان کرکوک را غیرعاقالنه و
یک مساله اشتباه دانست .در همین راستا ،سعد الحدیثی ،سخنگوی دفتر نخست وزیر
عراق اعالم کرد :کرکوک بخشی از استانهای غیرمرتبط با اقلیم کردستان است و در
نشستهای دورهای شرکت میکند و از نظر اداری و مالی به دولت فدرال مرکزی
وابسته است .وی گفت :ما با هر گونه اقدامی که با قانون اساسی در تضاد باشد ،مخالفیم
چراکه این مساله جایز و درست نیست و استانها نمیتوانند به صورت جداگانه
تصمیماتی را بدون اجازه دولت مرکزی اتخاذ کنند .الحدیثی بار دیگر بر مخالفت بغداد
با این همهپرسی تأکید کرد و افزود :موضع ما این است که این مساله غیرقانونی است.
ما با برگزاری همهپرسی چه در اقلیم کردستان و چه در مناطق خارج از مرزهای این
اقلیممخالفیم.
سلیم الجبوری ،رئیس پارلمان عراق نیز ضمن اعالم مخالفت خود با مشارکت
کرکوک در همهپرسی استقالل گفت :کرکوک به لحاظ اداری وابسته به دولت فدرال
است .همچنین وزارت خارجه ترکیه بیانیهای را صادر کرده و در آن رأی گیری را نقض

خطرناک قانون اساسی عراق دانست .در این بیانیه آمده است :دادگاه اداری بغداد ۱۷
اوت این حکم را صادر کرد که شورای استان دولت اقلیم کردستان هیچ قدرتی در
مناطق مورد مناقشه ندارند .ارشد الصالحی ،رئیس جبهه ترکمانی نیز اعالم کرد که
آنچه شورای استان کرکوک انجام داده ،غیرقانونی است .وی همچنین نسبت به ورود
عراق به درگیریهای جدید هشدار داد .محمد تمیم ،از نمایندگان عرب کرکوک نیز
از دولت مرکزی خواست برای توقف مشارکت کرکوک در همهپرسی وارد عمل شود.
استقبال کردستان عراق
در همین حال ،نصرالدین سندی ،رئیس هیئت مناطق کردستان که خارج از اداره این
اقلیم هستند ،گفت :تصمیم شورای استان کرکوک برای برگزاری همهپرسی یک گام
مهم و تاریخی است .روند همهپرسی تنها در مناطق تحت سیطره نیروهای پیشمرگ
برگزار میشود .دولت عراق آمادگی خود را برای ارائه تسهیالت الزم جهت برگزاری
همهپرسی در مناطق تحت سیطره ارتش عراق و حشد شعبی نشان نداده است .وی
گفت :رأی گیری شورای استان کرکوک یک گام مهم و تاریخی است .این اقدام یک
گام درست و قانونی برای برگزاری همهپرسی اقلیم کردستان است .طی روزهای گذشته
شهرستانهای سنجار ،خانقین و توابع آنها با شرکت در همهپرسی موافقت کردند.
شهرستانهای شیخان ،مخمور و سهل نینوا نیز خواهان همهپرسی شدند.
مصوبه شورای استان کرکوک تحریک آمیز است
قرار است همهپرسی اقلیم کردستان عراق سوم مهرماه سال جاری برگزار شود .با
این حال بغداد ،آنکارا و واشنگتن با اصل این همهپرسی مخالفند .در همین راستا،
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درخصوص اقدام اخیر شورای استان
کرکوک عراق برای مشارکت در همه پرسی الحاق به اقلیم کردستان عراق اظهار داشت:
مصوبه شورای استان کرکوک مبنی بر مشارکت در همه پرسی جدائی اقلیم کردستان
از عراق که از سوی دولت مرکزی عراق ،سازمان ملل و بسیاری از کشورهای منطقه

حمایت روسیه از قطر
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه که به قطر سفر کرده است ،در دیدار خود
با امیر این کشور با اشاره به حمایت کشورش از رویکردهای امیر قطر در قبال
مسائل منطقه این موضعگیریها را درست خواند.
به گزارش ایسنا ،الوروف در دیدار با همتای قطریاش نیز گفت :ما با امیر قطر درباره این
موضوعات بحث و گفتگو کردیم .امیر قطر برای حل تمامی مشکالت منطقه مصمم بوده
و رویکردش درست است و ما از این رویکرد حمایت میکنیم .وزیر خارجه قطر نیز تاکید
کرد :مذاکرات روسیه و قطر به شدت نتیجهبخش خواهند بود و ما در راستای تقویت روابط
دوجانبه با روسیه در حوزههای مختلف تالش میکنیم.

دبیر کل سازمان ملل:

خواهان رفع محاصره غزه هستیم
و فرا منطقه ای مردود اعالم شده ،اقدامی خطرناک و تحریک آمیز است که نه تنها
برای گفت و گوهای اخیر در بغداد به منظور حل و فصل مسائل فیمابین کمک کننده
نخواهد بود ،بلکه ظرفیت ها و توان ملی عراق در مسیر تثبیت پیروزی های ان کشور بر
تروریسم را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد :ایران نسبت به این تصمیم اشتباه که نقض صریح حاکمیت ملی
و تمامیت ارضی عراق است هشدار می دهد و مجددا تاکید می کند پایبندی همه
طرف ها به قانون اساسی و حل اختالقات در این کشور از طریق گفت وگو و راهکارهای
قانونی ،بهترین گزینه برای ملت عراق بوده و هر گونه اقدامی که باعث ایجاد بحران های
جدید در منطقه و مرزهای همسایگان عراق گردد ،غیر قابل تحمل است.

محمدجواد ظریف:

فارین پالیسی گزارش داد

اظهارات نیکی هیلی نشاندهنده بیاطالعی او از برجام است

اخراج مخالفان برجام از کاخ سفید و دشواریهای ترامپ

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ،در مورد اظهارات اخیر نیکی
هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل درارتباط باموضوع برجام گفت :آنچه
که خانم هیلی مطرح کرده است بیشتر نشاندهندهی بی اطالعی ایشان
از متن توافق برجام است .وی اظهار داشت :برجام دارای چارچوب کاملی
است ،در همه زمینهها راهکارهای خود را مشخص کرده است و بسیار
دقیق مذاکره و نوشته شده است.
این دیپلمات عالیرتب ه کشورمان با بیان اینکه ممکن است این توافق تمام
خواستههای یک طرف را نداشته باشد که این یک امر طبیعی است ،ادامه داد:
هیچ توافقی همه خواستههای همه طرفها را ندارد وگرنه دیگر اسم آن توافق نبود بلکه دستورالعمل بود و این که نام برجام را توافق
گذاشتند نشان دهند ه این است که یعنی همه طرفها در حوز ه خواستههای خود به یک حد میانی رسیدهاند .وی تصریح کرد :آنچه
که خانم هیلی مطرح کرده است بیشتر نشان دهند ه بیاطالعی ایشان از متن برجام است .در همه حوزههایی که ایشان در ارتباط با
برجام اظهار نظری کردهاند برجام کامال صریح و روشن است .ظریف تاکید کرد :میزان نظارت در رجام مشخص است و این که ایشان
ادعا کردند که میزان راستی آزمایی ممکن برای آژانس و تایید توسط آژانس بستگی به میزان نظارت دارد از اصل حرف غلطی است
چرا که برجام بحث راستی آزمایی ،چارچوب راستی آزمایی و مبنای آن را تعیین کرده و اکنون به آنچه که در برجام خواسته شده،
عمل میشود .به گزارش ایسنا ،وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد :آنچه که خانم هیلی میخواهند ممکن است متفاوت باشد وایشان
نمیتواند خواستهها ،آرزوها و آمالهای خود را به عنوان ایراد برجام مطرح کند ،حتما ایشان هم اگر مثل اسالفشان در جلسات
مذاکرات حضور داشتند ،میدانستند آنچه که در مورد برجام مورد توافق قرار گرفته یک حد متوازنی است که برای همه شرکت
کنندگان قابل قبول بوده است نه اینکه صرفا خواستهها و امیال یک یا چند تن از طرفهای برجام باشد.این واقعیتی است که در اظهار
نظرهای مقامات اروپایی و متحدان آمریکا نیز بیان شده و ما آن را مشاهده میکنیم.

نشریه فارن پالیسی آمریکا گزارش داد که پس از تغییر و تحول های اخیر
در کاخ سفید ،بسیاری از مخالفان برجام از روند تصمیم گیری خارج شده و
تالش های رئیس جمهوری آمریکا برای کارشکنی در تائید پایبندی ایران
به توافق هسته ای با مانع برخورد کرده است.
به نوشته فارن پالیسی ،رئیس جمهوری آمریکا موظف است تا هر  90روز یکبار به
کنگره اعالم کند که ایران به توافق هسته ای پایبند بوده یا خیر؟ ترامپ تاکنون دوبار
و با اکراه پایبندی ایران به توافق هسته ای را اعالم کرده است.
با این حال در اوایل تابستان و در جریان یکی از جلسات کاخ سفید ،ترامپ با
شکایت از مشاوران خود گفت که از راهکارهای ارائه شده ناراضی است و نمیتواند تا ابد پایبندی ایران به توافق هسته ای را اعالم
نماید.
ترامپ آنچنان مستاصل شده بود که دستیاران خود را ترغیب کرد که تا مهرماه (سومین موعد سه ماهه بررسی پایبندی ایران به
توافق هسته ای) طرحی برای عدم تائید این پایبندی تهیه کنند .تعدادی از کارکنانی که مسئول تهیه چنین پیشنویسی بودند دیگر
در دولت حضور ندارند و معلوم نیست که کارکنان باقی مانده چگونه این درخواست ترامپ را عملی سازند.
به گزارش ایرنا ،استیو بنن در اوایل تابستان از جان بولتون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل خواسته بود تا پیش نویس نحوه
خروج آمریکا از توافق هسته ای را تنظیم کند ،اما پس از آنکه در هفته های اخیر بنن و دیگر مشاوران ضد ایرانی ترامپ از کاخ سفید
اخراج شدند ،بولتون تصمیم گرفت تا پیشنهادهای خود را روز دوشنبه ( 6شهریور) منتشر کند ،بلکه ترامپ بدین نحو از ایده های
او مطلع شود .بولتون در تارنمای نشریه راستگرای نشنال ریویو نوشت :پس از تغییر کارکنان کاخ سفید ،ارائه این گزارش به رئیس
جمهور ترامپ غیر ممکن شد .گرچه وی زمانی به من محبت داشت و می گفت که هر وقت که خواستی پیش من بیا ولی دیگر آن
روزها به سر آمده است.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد که روز گذشته از نوار غزه دیدن
میکرد ،با بیان اینکه شاهد یکی از تکان دهنده ترین بحران های انسانی در غزه
هستم ،خواستار رفع محاصره غزه شد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،گوترش افزود :متاسفانه امروز شاهد یکی از
تکان دهنده ترین بحران های انسانی بودم .بحرانی که نمونه آن را در سال های متمادی
که در سازمان ملل فعالیت می کردم ،کمتر مشاهده کردم .وی در ادامه با اشاره به محاصره
یک دهه ای نوار غزه و بسته بودن مرز این منطقه با مصر در سال های اخیر تصریح کرد:
بسیار مهم است که گذرگاه های مسدود شده بازگشایی شود.

مردم رقه علف میخورند و همه جا پر شده
از اجساد مردگان
روزنامه انگلیسی «تایمز» در گزارشی شرایط بد و نگران کننده غیرنظامیان رقه
را فاش کرد .در این مقاله با عنوان اهالی رقه علف میخورند و هیچکس اجساد
پراکنده شده آنها را جمع نمیکند آمده است که در رقه اجساد کسانی که
سرشان توسط داعش بریده شده و یا افراد مسلحی که در حمله هواپیماهای
ائتالف عربی کشته شد ه یا هدف تک تیراندازها قرار گرفتهاند ،به چشم میخورد.
به گزارش ایسنا ،یکی از فعاالنی که از زمان آغاز بحران هنوز در رقه است ،خاطرنشان
میکند که کسی نیست اجساد کشته شدگان در خیابانها را دفن کند .وی در ادامه
میافزاید که صحنه اجساد کشته شدگان موضوعی عادی شده و کسی به آن اهمیتی
نمیدهد.

از لغو برجام حمایت نمیکنیم
ژرارد آرو سفیر فرانسه در آمریکا در واکنش به گزارشها درباره طرح نماینده
پیشین آمریکا در سازمان ملل برای خروج این کشور برجام با انتشار پیامی
در صفحه توئیتر خود نوشت :همانطور که امانوئل ماکرون گفته است ،هیچ
جایگزینی برای برجام وجود ندارد و فرانسه از لغو آن حمایت نمیکند.
به گزارش ایسنا ،گفتنی است ،امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه روز سهشنبه در
یک سخنرانی گفت که این کشور از توافق هستهای حمایت میکند زیرا این توافق به آمریکا
امکان روابط سازندهتر با تهران را میدهد.

