
دولت امریکا گفته    گزارش  یک
ب�ود ب�ه ج�ز در 
موارد »خیلی اس�تثنایی« هیچ كشوری را از 
تحریم های نفتی ایران معاف نخواهد كرد ولی 
حاال فقط یك روز مانده ب�ه 4 نوامبر )13 آبان 
ماه 1397( دولت ترامپ در حالی اعالم كرده 
كه تم�ام تحریم ه�ای نفتی و بانک�ی ایران را 
بازمی گرداند كه هش�ت خری�دار عمده نفت 
ای�ران از ای�ن تحریم    ه�ا مع�اف ش�ده اند. 
به گزارش »جوان«، دولت امریکا شامگاه دیروز 
رسماً اعالم کرد که تمامی تحریم های ایران را که 
به موجب برجام رفع شده بودند، از روز 4 نوامبر 
یعنی فردا 13 آبان م��اه 1397 برمی گرداند. این 
تحریم     ه��ا بخش های کش��تیرانی، مالی و انرژی 
ایران را ه��دف ق��رار می دهند و دومین بس��ته 
تحریم     هایی هس��تند که بعد از خ��روج امریکا از 
برج��ام، باز می گردن��د. اس��تیو منوچین غروب 
دی��روز در یک نشس��ت مطبوعاتی مش��ترک با 
مایک پمپئو، وزیر امور خارج��ه امریکا گفت که 
خزانه داری امریکا روز دو    ش��نبه ن��ام 7۰۰فرد و 
شرکت را به فهرست تحریم     ها علیه ایران اضافه 
می کند. 4۰۰ نفر و ش��رکت آنهایی هستند که 
تحریم     ه��ا علیه آنها ذی��ل برجام رفع ش��ده بود 
و مجدداً به فهرس��ت تحریم     ها ب��از می گردند و 
3۰۰ نفر و شرکت هم که به فهرست تحریم های 
ایران اضافه ش��ده، جدید هس��تند. با وجود این، 
مای��ک پمپئو گزارش ه��ای غیر رس��می درباره 
اعطای معافیت به هش��ت خریدار نف��ت ایران را 
تأیید کرد. پمپئو گفته که این معافیت     ها موقت 
خواهند بود و کشور    ها بایستی منابع جایگزینی 
برای نفت ای��ران پیدا کنند. ب��ه گفته پمپئو این 
هش��ت کش��ور تالش کرده اند واردات نفت خود 
را از ایران کاه��ش دهند، اما موفق نش��ده اند تا 
ضرب االجل دو    شنبه این کار را انجام دهند. وزیر 
خارجه امریکا مدعی شد که هدف از این تحریم     ها 
»ایجاد تغییرات بنیادین در رفتارهای جمهوری 
اس��المی ایران « اس��ت و مقصود از آن براندازی 

نظام ایران نیس��ت. مایک پمپئو در گفت وگو با 
رادیوی تونی کتس هم گفته که سعودی    ها کمک 
خواهند کرد و اطمینان می دهند که به رغم تحریم 
ایران، نفت خام کافی در بازار وجود داشته باشد. 
روز پنج ش��نبه به فاصل��ه یک روز قب��ل از اعالم 
تحریم های امریکا، منابع مطلع به ش��بکه خبری 
بلومبرگ گفتند ک��ه امریکا با اعط��ای معافیت 
تحریمی به هشت کشور از جمله کره جنوبی، هند 
و ژاپن موافقت کرده و ظاه��راً چین، بزرگ ترین 
خریدار نفت ایران که حدود 25درصد نفت ایران 
را می خرد نیز جزو این فهرس��ت است. در توافق 
اولیه هند و امریکا قرار شده که پرداخت های هند 
برای خرید نفت ایران در یک حساب بانکی محلی 
س��پرده گذاری شود. این حس��اب می تواند برای 
معامله های پایاپای اس��تفاده ش��ود، هرچند این 
پول به طور مستقیم به ایران منتقل نخواهد شد. 
همچنین در چارچوب توافقی که دولت امریکا با 
کره جنوبی انجام داده، این کشور همچنان می تواند 
میعانات میدان پارس جنوبی را از ایران بخرد. به 
این ترتیب، چهار کشوری که تا کنون امریکا برای 
آنها معافیت صادر کرده، به تنهایی حدود 6۰ درصد 
نفت ایران را خواهند خرید. اینکه چهار کشور دیگر 
معاف شده، چه کشور    هایی هستند هنوز مشخص 
نیست ولی دیروز فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع 
طبیعی ترکیه تلویحاً تأیید کرد که ترکیه نیز در 
فهرست کشور    هایی است که امریکا مجبور شده 
معافیت از تحریم نفتی ایران را در مورد آن اعمال 
نماید. فاتح دونمز گفته اس��ت:»برخی شنیده    ها 
حاکی از این موضوع است اما در این رابطه ابالغیه 
کتبی دریافت نکرده ایم.« ترکیه حدود 1۰درصد 
نفت ای��ران را می خرد که با احتس��اب آن )به جز 
س��ه کش��ور دیگر( ایران قادر خواهد بود بیش از 
7۰ درصد نفت خود را به رغم تحریم های امریکا 
به خریداران سنتی خود بفروشد. با احتساب سه 
کشور دیگر که به نوش��ته بلومبرگ، اسامی آنها 
امروز منتشر خواهد ش��د، ایران در بدبینانه     ترین 
حالت، به ف��روش بیش از 8۰ درص��د نفت خود 

ادامه خواهد داد. معافیت دولت امریکا برای هشت 
کش��ور در حالی صادر ش��ده که دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا روز پنج  شنبه در یادداشتی 
به وزیران خارجه و انرژی دولت خود نوشت که از 
نظر او، بدون حضور ایران هم عرضه جهانی نفت 
و فرآورده های نفتی کافی است و انتظار نمی رود 
کاهش یا توقف فروش نفت ای��ران باعث افزایش 
قیمت در بازار جهانی ش��ود. مقام های امریکایی 
در واکنش ب��ه گزارش    ها درباره ص��دور معافیت 
تحریمی برای هشت خریدار نفت ایران گفته اند 
که جزئیات جدی��دی درب��اره معافیت های داده 
 شده ندارند ولی »هدر نوئرت « سخنگوی وزارت 
خارجه با تأیید تلویحی اینکه امریکا معافیت    هایی 
را برای برخی کشور    ها در نظر گرفته، به خبرگزاری 
هندی ANI گفته است :  »ایاالت متحده در میانه 
فرآیندی داخلی برای بررس��ی مس��تثنی کردن 
برخی کشور    ها از کاهش چشمگیر ]خرید نفت از 
ایران[ است. ما به صورت مورد به مورد با کشور    ها 
کار می کنیم.«  او با این حال موضع چند ماه قبل 
دولت امریکا را تکرار ک��رده و گفته هدف امریکا 
آن اس��ت که خرید نفت از ایران به صفر برس��د.
   اختالف وزارت خارجه با شورای امنیت ملی 
روز پنج شنبه منابع خبری گفتند که امریکا قصد 
دارد در یک عقب نش��ینی قابل توجه سیس��تم 
س��وئیفت را برای ایران باز نگه دارد ولی اس��تیو 
منوچی��ن وزیرخزانه داری امریکا غ��روب دیروز 
این موضوع را رد کرد و گفت که امریکا قصد دارد 

ارتباط ایران را با سوئیفت قطع کند.
منوچی��ن گفته ک��ه در صورتی که کش��ورهای 
اروپایی از طریق کانال ویژه ارتباط مالی، مبادله ای 
با طرف های ایران انجام دهند، خزانه داری امریکا 
از تمام اختیارات خود برای مقابله با آنها استفاده 
خواهد کرد. پیش از این پولتیکو ، نوش��ته بود که 
گروهی از سناتورهای معروف امریکا ضمن انتقاد 
از کارزار »فش��ار حداکثری« دولت ترامپ علیه 
ایران، در تالش��ند ترامپ را برای مخالفت با وزیر 
خزانه داری اش و مج��ازات بانک های ایران تحت 

فشار قرار دهند. واشنگتن فری بیکن با استناد به 
منابع خود در دولت امریکا در این خصوص نوشته 
بود که مقامات عالی رتب��ه وزارت خارجه امریکا، 
مایکل پمپئو، وزیر خارجه را راضی کرده اند که به 
ایران اجازه دهد در سیستم بین المللی پرداختی 
سوئیفت باقی بماند، ولی ظاهراً فشارهای برخی 
نمایندگان جمهوریخواه باعث تغییر تصمیم دولت 
امریکا شده اس��ت. واش��نگتن فری بیکن از قول 
برخی منابع نوشته که قرار بود روند بازگرداندن 
تحریم های امریکا علیه ایران از بامداد روز جمعه 
)ظهر جمعه به وقت تهران( آغاز ش��ود اما »جان 
بولتون« مش��اور امنیت ملی امریکا از مشارکت 
در اجرای آن سر باز زده است. فری بیکن امتناع 
بولتون را نشانه نارضایتی وی از امتیازاتی خوانده 
که دول��ت ترامپ قصد دارد به ای��ران بدهد. یک 
عضو ارشد کنگره امریکا که گزارشی را از مقامات 
دولتی درباره تصمیم حول موضوع س��وئیفت و 
ایران دریافت کرده، می گوید: »آنها می خواهند 
کمپین فش��ار حداکثری ترامپ )علیه ایران( را 
قلع و قمع کنند.«  این منبع همچنین می افزاید: 
»مقامات دولتی قباًل به ما می گفتند که مشکلی 
ندارد به ای��ران اجازه دهیم به س��وئیفت متصل 
بماند زیرا نهایتاً با کاه��ش صادرات نفت خود به 
صفر مواجه     می ش��دند. اما اکن��ون آنها )مقامات 
دولت ترامپ( می گویند که مشکلی ندارد در هر 
دو حوزه سوئیفت و انرژی به آنها امتیاز بدهیم زیرا 
این تازه آغاز یک کمپین طوالنی مدت است. این 
در واقع تسیلم ش��دن )در برابر ایران( در پوشش 
نقطه نظرات دوران اوباما است، با این تفاوت که 
مقامات اوباما خیلی بهتر می توانستند آن را اجرا 
کنند و کنگره فریب نمی خورد«. یک مقام دیگر از 
کنگره به فری بیکن گفت که بازمانده های دولت 
اوباما و اف��راد وفادار به »رکس تیلرس��ون « وزیر 
خارجه پیشین ترامپ، هنوز هم در وزارت خارجه 
این کش��ور حضور دارند و همین باعث شده که 
تحریم های ایران را برای زنده نگه داشتن توافق 
هسته ای تضعیف کنند. این وبگاه به نقل از دیگر 
افراد مطلع نوشت که چند جلسه توجیهی درباره 
این امتیازدهی و عقب نشینی در برابر ایران طی 

روزهای پیش رو برگزار خواهد شد. 
    روسیه: ایران  را كمك می كنیم 

وزیر انرژی روسیه می گوید که با وجود تحریم های 
نفتی امریکا علیه ایران که از 13 آبان آغاز می شود، 
روس��یه به تجارت با تهران ادام��ه خواهد داد. به 
گزارش فارس، »الکس��اندر ن��واک«، وزیر انرژی 
روسیه در گفت وگو با روزنامه انگلیسی فایننشال 
تایمز، ابراز داش��ت که مسکو به تجارت نفت خام 
با ای��ران ادامه خواه��د داد. به گفته ن��واک، »ما 
باور داریم ک��ه باید به همراه ش��رکای مان دنبال 
مکانیسمی باش��یم که به همکاری با ایران ادامه 
دهیم.« وی تأکید کرده که پ��س از تحریم های 
نفتی نیز تج��ارت با ایران ادام��ه خواهد یافت. بر 
اس��اس اطالعات منتشر شده از س��وی مؤسسه 
کشتیرانی کی پلر، صادرات نفت ایران در ماه اکتبر 
به روزانه 1/7 میلیون بشکه رسیده، این آمار قبل 
از اعالم تحریم     ها 2/5میلیون بش��که بوده است. 
نواک همچنین به فایننش��ال تایمز گفته اس��ت 
که روس��یه ترس��ی از اقدام تالفی جویانه امریکا 
در صورت ادامه تعامالت نفتی ب��ا تهران ندارد. او 
گفته: »ما در ش��رایط تحریم زندگی می کنیم. ما 
تحریم     هایی را که یکجانبه و بدون مجوز سازمان 
ملل شکل بگیرند به رسمیت نمی شناسیم و چنین 

روش     هایی را غیرقانونی می دانیم.«

ادامه از صفحه اول
واش��نگتن که متحد اصلی عربس��تان در منطقه 
است، با این اقدامات س��عی دارد برای سعودی     ها 
زمان بخرد تا پرونده قتل خاشقجی شفاف و روشن 
شود تا بتواند در صورت بروز تغییرات در رأس هرم 
قدرت در عربس��تان، این متحد استراتژیک خود 
را همچنان حف��ظ کند، چرا که ب��ه ادعای دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا، واشنگتن برای مقابله 
با تحرکات ایران در منطقه به سعودی    ها نیاز دارد. 
از طرفی، امریکا برای فروش تس��لیحات و کسب 
درآمدهای میلیاردی از این مس��یر به ریاض نیاز 
دارد. مقامات واش��نگتن هرچند دس��ت داشتن 
مقامات ارشد سعودی در پرونده قتل خاشقجی را 
به صراحت تأیید نکرده اند، اما دولت دونالد ترامپ 
به علت پیامدهای بین المللی این جنایت در تنگنای 
سختی قرار گرفته اس��ت و خود را ناگزیر از مهار 
بن سلمان می بیند. شاهزاده ای که به رغم داشتن 
روابط نزدیک ب��ا ترامپ ماجراجویی هایش منافع 
واش��نگتن را به خطر انداخته است، در هفته های 
اخیر، خبرهای بس��یاری درب��اره کاهش قدرت 
محمد بن سلمان یا حتی خلع وی از قدرت منتشر 
شده اس��ت و بازگش��ت غیرمنتظره برادر پادشاه 
سعودی گمانه زنی     ها را درباره برکناری بن سلمان 
از ولیعهدی افزایش داده است. ناظران هم نسبت به 
بروز احتمال تغییرات در ساختار حاکمه عربستان 
تأکید دارند. عبدالباری عطوان، س��ردبیر روزنامه 
»رأی الیوم«، روز جمعه در یادداشتی درباره چرایی 
بازگشت ش��اهزاده احمد بن العزیز نوشت:»طبق 
اطالعات و گزارش های خبری محرمانه که به بیرون 
درز کرده، بعید نیست که در طول هفته های آتی 

ش��اهد حرکت مجددی از سوی پادشاه عربستان 
برای تغییر ولیعهد خود باشیم.«

از س��وی دیگر، برخ��ی خبر    ها نی��ز از تالش های 
بین المللی برای فشار بر عربستان جهت پایان جنگ 
در یمن حکایت دارد که این خود می تواند بر آینده 
قدرت محمد بن س��لمان اثرگذار باشد؛ چیزی که 
مایک پمپئو چند روز پیش این مسئله را تأیید کرد و 
از سعودی     ها خواست تا به حمالت خود به مردم یمن 
تا ماه  آینده پایان دهند. به نظر می رسد، دولت امریکا 
نمی خواهد بیش از این از جنگ افروزی عربستان در 
یمن حمایت کند، زیرا این جنگ روز به روز هزینه 
بیش��تری بر ریاض تحمیل می کند و برای جنگ 
متجاوزان سعودی دستاوردی جز کشتن کودکان 

بی گناه یمنی به ارمغان نیاورده است. سایت میدل 
ایست ای هم در مطلبی نوشت که امریکا و انگلیس 
سعی دارند از اهرم احمد بن عبدالعزیز برای متقاعد 
کردن بن سلمان جهت پایان جنگ در یمن استفاده 
کنند زیرا او می تواند نقش متوازن کننده ساختار 

قدرت عربستان را ایفا کند. 
  حمایت نتانیاهو از ریاض 

درحالی که امریکا برای کاستن از فشار افکار عمومی 
جهان به دنبال تغییراتی در هرم قدرت عربستان 
سعودی است اما رژیم صهیونیستی خواهان بقای 
حاکمان کنونی سعودی است. بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی که در سودای 
برقراری رواب��ط دیپلماتیک با کش��ورهای عربی 

است در حمایت از مقامات ریاض گفت:»با وجود 
آنکه قتل جمال خاشقجی یک حادثه وحشتناک 
است اما ثبات عربستان برای اسرائیل و جهان مهم 
است.« به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، نتانیاهو 
تأکید کرد:»روابط اسرائیل با همسایگان عرب خود 
به صورت ریش��ه ای در حال تغییر و بهبود است و 
این مس��ئله برای ما مهم اس��ت که در عربستان و 
منطقه امنی��ت حاکم باش��د.« وی در تالش برای 
بی اهمیت جل��وه دادن جنایت عربس��تان مدعی 
شد:»مش��کل بزرگ تر منطقه ایران است!« پیش 
از وی،  یووال اش��تاینیتز، وزیر انرژی این رژیم هم 
در تالش برای کم اهمیت جلوه دادن ماجرای قتل 
خاشقجی، مدعی ش��ده بود:»این جنایت اقدامی 
نفرت انگیز است ولی تل آویو بیشتر متوجه تقویت 
روابط با کشورهای عربی علیه ایران است.« نتانیاهو 
در ماه های اخیر بار    ها مدعی شده است که به خاطر 
تهدیدات ایران در منطقه، رژیم های عربی بیش از هر 
زمان دیگری به رژیم صهیونیستی نزدیک شده اند. 
سفر محرمانه نتانیاهو به عمان و دیدار با پادشاه این 
کشور، نش��انه های جدیدی از عادی سازی روابط 
تل آویو با کش��ورهای عربی است. نتانیاهو همواره 
ایران را به عنوان تهدید اصلی در منطقه معرفی کرده 
است و برای مقابله با نفوذ ایران، در صف کشور    هایی 
مثل عربستان و امارات ایستاده است. هفته گذشته 
روزنامه هاآرتص در گزارشی اعالم کرد که تل آویو 
5۰ سال برای روی کار آمدن فردی مثل بن سلمان 
لحظه شماری کرده است و این فرد می تواند منافع 
اسرائیلی     ها را تأمین کند. گفته می شود بن سلمان در 
سال های اخیر چندین بار به سرزمین های اشغالی 
سفر و با مقامات تل آویو محرمانه دیدار کرده است. 
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هادیمحمدی

پادرمیانی تل آویو برای ماندن بن سلمان
نتانیاهو: عربستان باید باثبات بماند

فروش بیش از 80 درصد نفت ایران ادامه می یابد

استیصال تحریمی امریکا در شامگاه 13 آبان

  گزارش  2

دروغ پایان جنگ در یمن 
وقتي چهار سال قبل وعده آل س��عود و آل زاید براي یک جنگ پیروز 
و کوتاه مدت به س��راب تبدیل شد، اس��رائیل و حامیان غربي از اینکه 
مي توانند با فروش س��الح و مهمات، ثروت هاي متجاوزان س��عودي و 
اماراتي را چپاول کنند، ناراضي نبودند. حتي ادامه تنگناها و مشکالت 
آنها براي ابعاد سیاس��ي و نظامي و افکار عموم��ي منطقه اي و جهاني، 
فرصتي بود ت��ا غرب و رژیم صهیونیس��تي، رژیم ه��اي عربي را هرچه 
بیشتر در آغوش صهیونیس��ت   ها قرار دهند و با ایران هراسي بر شدت 
همگرایي و تکیه بر غرب و صهیونیس��م افزوده، آرزوي ناتوي عربي را 
نیز داشته باشند. منطق پول در مقابل حمایت از تاج و تخت پادشاهان 
عرب، امریکا و اروپ��ا را وارد باتالق جنگ در یمن کرد و رس��وایي قتل 
فجیع خاشقجي از یک سو و غیر ممکن بودن پیروزي نظامي در یمن و 
قدرتمندتر شدن انصاراهلل و دولت موقت یمني، بن بست کامل، پرهزینه، 
غیر قابل توجیه و مشارکت در جنایات ضد بشري را در مقابل حامیان 
غربي و صهیونیس��تي قرار داد. امروز مشکل امریکا، اروپا و به ویژه رژیم 
صهیونیستي صرفاً این نیست که جنگ یمن را همچون عراق و سوریه 
باخته اند و سرافکنده شکست هستند، بلکه موازنه قدرت ناشي از این 
شکس��ت و آثار ژئوپلتیک و ژئواس��تراتژیک آن، بیش از هرچیز آنها را 
دچار هراس کرده است. آیا اگر ماتیس و پمپئو با سراسیمگي خواستار 
توقف جنگ به طور کامل در 3۰روز آینده مي شوند تا مذاکرات سیاسي 
در سوئد آغاز شود و یک چارچوب مطلوب اسرائیلي، امریکایي را برای 
تجزیه یمن و کنار زدن نتیجه چهار سال جنگ و جنایت از رسوایی یا 
موازنه قدرت میدانی را به عنوان طرح سیاسی مطرح می کنند، به دلیل 
رنج وجدانی از کش��تار هزاران ش��هروند یمنی بی گناه است و یا اینکه 
صرفاً برای نجات بن سلمان و تاج و تخت اوس��ت؟ خیر، امریکا و رژیم 
صهیونیستی بن سلمان و رژیم سعودی و اماراتی را از دست رفته تلقی 
می کنند که فق��ط باید برای محافظت از خود پ��ول بدهند، بلکه دلیل 
این است که پیامدهای استراتژیک شکس��ت نظامی در یمن که دامن 
صهیونیست  ها و سپس امریکا را می گیرد برای آنها غیر قابل تحمل است. 
صهیونیست  ها و امریکایی  ها به سادگی می بینند که اردوگاه شرکای آنها 
در منطقه و یا جنوب یمن از هم پاشیده و فاقد کارآمدی و توانمندی برای 
پیروزی سازی است و لذا در خواست پایان جنگ در یمن را با چارچوب 
اهداف اولیه جنگ گره زده اند تا پروس��ه مذاکره و صلح را به تحقق این 
اهداف اختص��اص دهند و یک��ی از مأموریت های نتانیاهو در مس��قط 
کارسازی برای همین پروژه است و به قول مقامات انصاراهلل، امریکا اگر 
شعار دروغین پایان جنگ می دهد، کافی اس��ت که حمایت خود را از 
سعودی و امارات قطع و فروش سالح را متوقف و قطعنامه مجبورسازی 
توقف تجاوز را از شورای امنیت بگیرند و عامالن جنایات جنگی در یمن را 
چه در سعودی و امارات و چه در امریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی، تحریم 
و محاکمه کند. این شعار دروغین هیچ گاه برای توقف و پایان جنایات 
در یمن نیست و گریفیتس نیز تنها با مذاکرات یمنی – یمنی می تواند 
به وظیفه خود عمل کند، در غیر این صورت، مهره سوخته ای در پروژه 

امریکایی و اسرائیلی خواهد بود که او نیز به بن بست می رسد.
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   بشار اسد: اشتباه اروپا دور شدن از واقعیت بود
رئیس جمهور سوریه در دیدار با یک هیئت لهس��تانی به تشریح ابعاد 
جنگ سوریه پرداخت و تأکید کرد که دمشق از هر گونه تالشی استقبال 
می کند که بتوان��د روابط خوبی بی��ن ملت    ها ایجاد کن��د.  به گزارش 
فارس، یک هیئت لهستانی به ریاس��ت »باویل سکوتیتسکی « یکی از 
نمایندگان پارلمان لهستان شامگاه پنج  شنبه در دمشق به دیدار بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه رفتند. اعضای هیئت در این دیدار اعالم کردند 
که هدف اصلی آنان از این سفر، اطالع از آخرین تحوالت سوریه و واقعیت 
رخدادهای این کشور است. اس��د نیز تأکید کرد که یکی از بزرگ ترین 

اشتباهات کشورهای اروپایی، فاصله گرفتن از واقعیت بود. 
-------------------------------------------------------------
   بولتون ونزوئال، كوبا و نیکاراگوئه را »سه گانه استبداد « خواند

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت امریکا در جریان یک سخنرانی 
در میام��ی امریکا ضم��ن اعالم تحریم ه��ای جدیدی علی��ه ونزوئال و 
کوبا، گفت، کوبا، ونزوئال و نیکاراگوئه »س��ه گانه اس��تبداد « هستند. 
به گزارش اسپوتنیک، جان بولتون مش��اور امنیت ملی رئیس جمهور 
امریکا تحریم     هایی را علیه ونزوئال و کوبا از جمله ممنوع شدن مشارکت 
امریکایی     ها در تجارت طالی ونزوئال اعالم کرده و در سخنرانی خود از 
روی کار آمدن ژایر بولسونارو رئیس جمهور جدید برزیل استقبال کرده و 
از کوبا، ونزوئال و نیکاراگوئه به عنوان سه گانه استبداد یاد کرد. بولتون در 
این صحبت هایش رؤسای جمهور برزیل و کلمبیا را دوستان امریکا نامید. 
او گفت: انتخاب رهبران همفکر با ما در کشورهای مهم نظیر ایوان دوکه 
در کلمبیا و همچنین ژایر بولس��ونارو در برزیل نشانه     هایی مثبت برای 
آینده منطقه بوده و حاکی از تعهد فزاینده منطقه ای به اصول بازار آزاد و 
حاکمیت پاسخگو، شفاف و باز هستند. بولتون ادامه داد: در این دولت ما 
دیگر خوشایند دیکتاتور    ها و مستبدین نزدیک سواحل ما در این نیمکره 
کاری انجام نخواهیم داد. ما دیگر به جوخه های اعدام ش��کنجه گر    ها و 
قاتالن پاداش نخواهیم داد. سه گانه استبداد در این نیمکره یعنی کوبا، 

ونزوئال و نیکاراگوئه سرانجام با سدی روبه رو شده است. 
-------------------------------------------------------------
   تهدید رژیم  صهیونیستی به حمله علیه حزب اهلل در لبنان 

رژیم صهیونیستی از طریق یک واسطه فرانسوی به دولت لبنان هشدار 
داد که یا کارخانه های موشک سازی حزب اهلل را برچیند یا خود علیه آنها 
اقدام نظامی می کند.  شبکه 1۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد 
که تل آویو از طریق پاریس پیامی هشدارآمیز به بیروت فرستاده مبنی 
بر اینکه اگر دولت لبنان کارخانه های تولید موشک حزب اهلل را تعطیل 
نکند، صهیونیست     ها دست به اقدام نظامی می زنند. گفته می شود این 
پیام را »ایتان بن دیوید « معاون مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
به »اورالن لو ِشوالیر « یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهور فرانسه داده 
که روز دو    شنبه به فلسطین اشغالی سفر کرده بود. به نوشته وبگاه »تایمز 
اسرائیل « این پیام حاوی چنین جمالتی بود: »دولت لبنان باید وقتی 
به موضوع کارخانه های راکت سازی حزب اهلل می رسد، مراقب باشد. اگر 
این مشکل از طریق روش های دیپلماتیک توسط دولت لبنان برطرف 

نشود، اسرائیل خودش وارد عمل خواهد شد.«

 ترامپ برزیل هم وعده انتقال سفارت 
به قدس را داد

رئیس جمه�ور جدید برزیل اعالم کرد که مس�ئله انتقال س�ریع 
سفارت این کشور به قدس اشغالی را مورد بررسی قرار می دهد. او 
گفت حمایتش از اسرائیل و وعده هایش درباره قدس، صرفاً مصرف 

انتخاباتی نداشته است. 
به گزارش ایسنا، » ژایر بولسونارو « در گفت وگو با روزنامه صهیونیستی 
» اس��رائیل الیوم « تصریح کرد که وی از تقویت روابط مش��ترک میان 
برازیلیا و تل آویو و نیز از مواضع اسرائیل در سازمان ملل متحد حمایت 
می کند. او گفت حمایتش از اس��رائیل و وعده هایش درباره قدس، یک 
بازی انتخاباتی نبوده اس��ت.  او گفت: اس��رائیل یک کشور دارای حق 
حاکمیت است و هر شهری را به عنوان پایتخت خود انتخاب کند، ما بر 
اساس آن عمل خواهیم کرد.  رئیس جمهور جدید برزیل اعالم کرد: وقتی 
در جریان رقابت های انتخاباتی از من پرسیدند که اگر رئیس جمهور شوم 
چه کاری در زمینه انتقال سفارت برزیل به قدس انجام خواهم داد، گفتم 
که بله این کار را خواهم کرد و طرفی که باید درباره پایتخت » کش��ور 

اسرائیل « تصمیم گیری کند، شما هستید و نه ملت های دیگر. 
وی در پاسخ به س��ؤالی دیگر مبنی بر اینکه آیا قصد دارید محل سفارت 
فلسطین در برزیل را تغییر دهید، اظهار داشت: ساختمان این سفارتخانه 
در محلی بسیار نزدیک به کاخ ریاست جمهوری )برزیل( احداث شده است 
و هیچ سفارتخانه ای نباید تا این حد به کاخ ریاست جمهوری نزدیک باشد. از 
همین رو، ما می خواهیم جای آن را تغییر دهیم و به نظر من هیچ راه دیگری 
وجود ندارد.  به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، رئیس جمهور برزیل 
درباره سفارت فلسطین هم گفت: فلسطین قبل از هر چیز باید کشور باشد تا 
حق افتتاح سفارتخانه داشته باشد.  ژایر بولسونارو نامزد راستگرای انتخابات 
ریاست جمهوری برزیل که به ترامپ برزیل مشهور است، یک   شنبه گذشته 
در دور دوم با کسب 55/1درصد آرا؛ یعنی تقریباً 57 میلیون رأی توانست بر 
کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه بزند.  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
این رژیم ضمن تماس با وی، اعالم کرد که عالقه مند به مشارکت در مراسم 

ادای سوگند قانون اساسی و آغاز به کار وی است. 

 روسیه برسر پیمان هسته ای با امریکا 
مذاکره می کند 

روسیه بار دیگر بر لزوم تداوم پیمان های جهانی درباره موشک های 
میان برد و پیمان استارت تأکید کرد و گفت واشنگتن به زودی از 

این پیمان خارج خواهد شد. 
به گزارش فارس، »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش 
آماده اس��ت با امریکا درباره پیمان منع موش��ک های هسته ای میان برد 
)INF( و پیمان »اس��تارت« مذاکرات جدیدی داشته باشد. الوروف روز 
جمعه در جریان کنفرانسی خبری با »توماس گرمینگر « دبیرکل سازمان 
امنیت و همکاری اروپا در مسکو گفت که پیشنهاد روسیه به منظور کاهش 
تنش های نظامی در منطقه یورو آتالنتیک همچنان روی میز است. الوروف 
گفت: »ما تمایل داریم که پیمان منع موشک های هسته ای میان برد حفظ 
شود و از اینکه امریکا اعالم کرده اس��ت که قصد دارد از این پیمان خارج 
شود، متأسفیم.« دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به تازگی تهدید کرده 
است که از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد خارج خواهد شد. این 
موضع گیری واکنش های فراوانی را در سطح جهانی به دنبال داشته است. 
 INF وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره به اینکه امریکا به زودی از پیمان
خارج می شود، تأکید کرد: »ما بر آمادگی خود برای مذاکره درباره شرایط 
کنونی تأکید داریم اما آنطور که متوجه شده ایم، تصمیم امریکا نهایی شده 
است. این موضوع به صورت رسمی به زودی اعالم می شود و پس از اینکه 
تصمیم برای پایان قرارداد جنبه حقیقی بگیرد، شمارش معکوس شش 
ماهه آغاز خواهد شد. با این حال روسیه همواره آمادگی دارد پس از سال 
2۰21 به پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک)START( ادامه دهد.« 
 وزیر خارجه روسیه چهار    شنبه گذش��ته هم احتمال مطرح شدن پیمان 
منع موشک های هس��ته ای میان برد )INF( در جریان دیدار آتی میان 
والدیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه و ترامپ را رد نکرده بود وگفته بود که 
واشنگتن چند روز پیش سؤاالت خود را درباره مسائل مربوط به پیمان منع 

موشک های هسته ای میان برد به مسکو فرستاده است.

 30 بار بمباران صنعا
 بعد از ژست دعوت به صلح امریکا 

زمان زیادی از ژست صلح طلبانه امریکا و فرانسه در لزوم برقراری 
آتش بس در یمن در یک ماه آینده نگذش�ته بود که جنگنده های 
ائتالف س�عودی – امریکایی با افزایش ش�مار پروازهای خود در 
آسمان صنعا دهها نقطه از این استان را بمباران کردند تا خلوص عیار 
صلح امریکایی بار دیگر مشخص شود. رئیس هیئت مذاکره کننده 
یمن با اشاره به اینکه یکی از ارکان جنگ یمن، امریکا و حمایت های 
همه جانبه آن از ائتالف س�عودی - اماراتی اس�ت، تأکید کرد که 
امریکا می بایست در درجه نخست خود این جنگ را متوقف کند. 
به نوش��ته پایگاه خبری »المس��یره«، جنگنده های ائتالف سعودی، 
تنها در کمتر از یک س��اعت، بی��ش از 3۰ بار پای��گاه »الدیلمی« در 
صنعا و اطراف پایتخ��ت یمن را بمباران کرده ان��د و تنها پایگاه هوایی 
الدیلمی را 18بار هدف قرار داده اند.  این پایگاه نظامی هوایی یمن، در 
15 کیلومتری صنعا و در مجاورت فرودگاه بین المللی این ش��هر قرار 
دارد.  بر اس��اس این گزارش، امروز این جنگنده ه��ای متجاوز، در 1۰ 
نوبت، مناطق مختلف شهرستان »همدان « در استان صنعا و در چهار 
نوبت پایگاه »جربان « در شهرستان »سنحان « را بمباران کردند.  البته 
یگان موش��کی ارتش و کمیته های مردمی یمن هم دست بسته ناظر 
این تحوالت نبودند و در واکنش به حمالت کور با یک فروند موش��ک 
بالستیک هوشمند، یک مقر تازه تأسیس    نیروهای ائتالف سعودی را در 

صحرای »البقع« در نجران هدف قرار داد. 
حمالت ائتالف سعودی به یمن به بهانه بازگرداندن قدرت به عبدربه 
منصور هادی، رئیس جمهور مس��تعفی و فراری یمن، نزدیک به چهار 
سال است که آغاز و موجب کشته و زخمی ش��دن هزاران نفر از مردم 
این کش��ور ش��ده اس��ت اما این ائتالف تا به این لحظه به هیچ یک از 
اهداف اعالمی اش دست نیافته است.  این تشدید حمالت به پایتخت 
یمن در حالی صورت می گیرد که »جیمز ماتیس« و »مایک پمپئو « 
وزرای دفاع و خارجه ایاالت متحده امریکا روز چهار   شنبه و در پی باال 
گرفتن انتقادهای بین المللی از عربس��تان در پی قتل و تکه تکه کردن 
روزنامه نگار منتقد مقیم امریکا، خواس��تار آتش ب��س و آغاز مذاکرات 
صلح در یمن طی 3۰ روز آینده شدند.  ماتیس بعد از گذشت سه سال 
و هفت ماه از آغاز جنگ سعودی علیه یمن، ادعا کرد که امریکا تمایل 
دارد طرف های درگیر در یمن در زیر چتر سازمان ملل متحد، بر سر میز 
مذاکره حاضر شوند. پمپئو نیز اعالم کرده بود که ائتالف عربستان باید 

حمله به همه مناطق مسکونی یمن را متوقف کند. 
   امریکا حمایت لجستیکش را قطع كند

»محمد البخیتی« عضو ش��ورای سیاس��ی انصاراهلل با بیان اینکه این 
جنبش طرح ماتیس را به صورت کامل رد می کند، خاطرنشان کرد که 
علت این مسئله این است که امریکا در جریان تجاوز به یمن یک طرف 
اصلی به شمار می رود و در واقع »تجاوز به یمن اساساً به خاطر امریکا 
صورت گرفت. به همین دلیل، برقراری صلح در یمن، مس��تلزم توقف 
تجاوز امریکایی به یمن است و تنها راه حل یمن، مذاکرات یمنی-یمنی 

و عدم مداخله هر طرف خارجی در آن است.«
همچنین »محمد عبدالسالم « رئیس هیئت مذاکره کننده ملی یمن 
در واکنش به دعوت امریکا برای پای��ان یافتن جنگ یمن، تأکید کرد 
که ملت یمن در این جنگ در مقام دفاع از خود برآمده اند و همواره با 
هرگونه تالش  بین المللی جدی، صادقانه و بی طرفانه برای پایان یافتن 
این جنگ مثبت برخورد کرده و می کند.  وی درباره دعوت وزیر خارجه 
امریکا به توقف جنگ علیه یمن گفت که امریکا همان طور که برای همه 
عیان است، خود ستون اصلی این تجاوز است و زمانی که به توقف آن 

دعوت می کند در واقع خود را به این امر فرا می خواند. 
عبدالسالم طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در خبرگزاری رسمی یمن 
)سبأ( منتشر شد، اظهار داشت: اگر امریکا در این امر جدی است باید 
گام های ملموس��ی برای رفع پوش��ش و حمایت سیاسی از این جنگ 
بیهوده بردارد و حمایت لجس��تیک و اطالعاتی از ای��ن جنگ را فوراً 
متوقف کند، از تأمین سوخت جنگنده ها، پرواز هواپیماهای جاسوسی 
خودداری نماید، افس��ران خود را از اتاق های عملیات ائتالف سعودی 
خارج و تمامی قراردادهای تسلیحاتی را که به کشته شدن کودکان و 
شهروندان یمنی منجر شده، متوقف کند. در این صورت دعوت های او 
به توقف جنگ علیه یمن تأثیر خواهد گذاشت و موجب گشایش مقابل 

طرف های مسئول برای حل سیاسی و جامع جنگ یمن خواهد شد.


