
سرپرس�ت وزارت دف�اع امری�کا می گوید به 
فکر اعزام 1000 نیروی اضافه تر به خلیج فارس 
برای تأمین امنیت و مناف�ع امریکا و متحدان 
آن اس�ت؛ حرکت�ی ک�ه روس   ه�ا و چینی   ها 
درباره آن هش�دار داده اند. سرگئی ریابکف، 
معاون وزیر خارجه روس�یه هش�دار داده که 
امریکا ای�ران را تحری�ک به جن�گ می کند 
و وانگ ی�ی، وزی�ر خارجه چین ه�م گفته که 
امریکا برای حل مش�کالت خود با ایران نباید 
به »فش�ار ش�دید« روی آورد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا در این بین ، یک بار دیگر 
خط تمای�ز خ�ود را از تی�م همراهانش حفظ 
کرده و ضمن جزئ�ی خواندن حادث�ه دریای 
عمان، گفته ک�ه اهمیت دریای عم�ان از نظر 
راهبردی اهمیت گذشته را براي امریکا ندارد. 
به گزارش »جوان«، سرگئی ریابکف، معاون وزیر 
خارجه روسیه دیروز از امریکا خواست اقداماتی 
را که به گفت��ه او » تالش  آگاهان��ه برای تحریک 
ایران به جنگ « است ، متوقف کند. ریابکف گفته 
است: » چیزی که ما می بینیم، تالش های بی انتها 
و مداوم امریکا برای تش��دید فشارهای سیاسی ، 
روانی و اقتصادی و البته نظامی بر ایران به روشی 
کاماًل تحریک  آمیز است. این اقدامات را نمی توان 
چیزی جز مس��یری آگاهانه ب��ه تحریک جنگ 
ارزیابی کرد.« ریابکف گفته اگر امریکا واقعاً دنبال 
جنگ نیست ، باید حضور خود در منطقه را کاهش 
دهد. س��خنان ریابکف واکنش ب��ه اعالم تقویت 
حضور نظامی امریکا در منطقه است که پاتریک 
شاناهان، سرپرست وزارت دفاع امریکا آن را اعالم 
کرده است. ش��اناهان گفته که امریکا قصد دارد 
نیروهای اضافی به خاورمیانه اعزام کند ، هرچند 
قصد جنگ با ای��ران را ندارد. سرپرس��ت وزارت 
دفاع امریکا افزود:  »حمالت چندی پیش ایران، 
اطالعات دریافتی از سوی ما را مورد تأیید قرار داد 
که نیروهای ایران و افراد طرف��دار آنها تهدیدی 
برای پرس��نل و منافع ایاالت متحده در سراسر 
منطقه است.«  البته شاناهان در بیانیه ای گفت: 
» امریکا در پی جنگ با ایران نیست. اقدام امروز 
برای اطمینان از امنیت و سالمت خدمه نظامی 
ما در سراسر منطقه کار می کنند و برای حفاظت 

از منافع امریکا انجام می شود. « در همین راستا، 
وزارت دفاع امریکا عکس های تازه ای منتشر کرده 
که ادعا شده نش��ان می دهد نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اس��المی ایران اخیراً در دریای 
عمان به دو نفتکش خارجی حمله کرده اس��ت. 
وزارت دفاع امریکا در بیانیه خود در این باره گفته 
اس��ت: »بنا بر مدارک ویدئویی، منابع و مهارتی 
که برای برداشتن س��ریع مین های مغناطیسی 
الزم اس��ت، ایران مس��ئول آن حمالت است.« 
 چین هم در واکنش ب��ه این تح��والت، امریکا، 
ایران و دیگر کش��ورهای درگی��ر در تنش های 
خاورمیانه را به خویشتنداری فراخوانده و از ایران 
هم خواسته که به همین آسانی برجام را ر   ها نکند:  
» ما از همه طرف    ها می خواهیم که برخورد منطقی 
داش��ته باش��ند و ضمن خویش��تنداری اقدامی 
نکنند ک��ه تنش های منطقه ای را تش��دید کند. 
امیدواریم ایران محتاطان��ه تصمیم بگیرد و این 
توافق )هسته ای( را به همین سادگی ر   ها نکند.« 
 وانگ یی ه��م در موضعی مش��ابه روس   ها ضمن 
اینکه از امریکا خواس��ته»روش فشارهای شدید 
خود را تغییر دهد«  هش��دار داده اس��ت: »رفتار 
یکجانبه گرایانه جایی در حقوق بین الملل ندارد و 
به بحرانی بزرگ تر می انجامد.«  هایکو ماس ، وزیر 

امور خارجه آلمان نیز در موضعی هرچند متفاوت، 
درباره تش��دید تنش   ها در منطقه هشدار داده و 
گفته است:»از دید من شرایط بسیار متشنج است. 
تقابل نظامی در منطقه خلیج فارس به معنای این 
اس��ت که تمامی منطقه به آتش کشیده خواهد 
ش��د و چنین وضعیتی به نفع هیچ کس نیست. 
کافی نیس��ت که همه فقط بگویند که خواستار 
جنگ نیس��تند بلکه آنها باید این را اثبات کنند 
که خواستار جنگ نیستند و این یعنی اینکه هر 
طرفی باید گام    هایی فعاالنه در جهت تنش زدایی 
بردارد.«  ماس در عین حال، یک بار دیگر با کاهش 
تعهدات برجامی ایران مخالفت کرده و گفته که 
»کاهش یکجانبه مس��ئولیت ها، اصاًل قابل قبول 

نیست.«
 ترامپ: برای نفت نه، ولی برای هسته ای 

چرا
در چنین شرایطی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امری��کا در یک موضع گیری که نش��انه دیگری 
از اخت��الف نظر او ب��ا تیم سیاس��ت خارجی و 
امنیتی همراه اوس��ت، ضمن جزئ��ی خواندن 
حادثه نفتکش   ها در دری��ای عمان تلویحاً گفته 
که برای حفظ منابع نفتی در منطقه ، دس��ت به 
جنگ نخواهد زد. به گ��زارش فارس، ترامپ در 

گفت وگوی یک س��اعته با »تای��م«، ضمن آنکه 
حادثه اخیر برای دو نفتکش در دریای »عمان « 
را »بسیار جزئی« خواند، گفت که دریای عمان 
از نظر راهبردی در مقایس��ه با گذشته، اهمیت 
کمتری برای امریکا دارد. ترامپ در این خصوص 
گفت: »مکان های دیگر، مقادیر زیادی از نفت را 
در این مکان به دست می آورند. ما بسیار اندک 
)نفت از این منطقه( به دست می آوریم. ما در دو 
سال و نیم گذشته در بخش انرژی پیشرفت های 
چشمگیری داشتیم و وقتی خطوط لوله ساخته 
ش��ود، ما یکی از صادرکنندگان انرژی هستیم، 
بنابراین دیگر در جایگاهی که قباًل در خاورمیانه 
داشتیم و برخی می گفتند که ما برای نفت آنجا 
هس��تیم، قرار نداری��م.«  ترام��پ هرچند گفته 
که خیلی   ها باور نمی کنند که ای��ران در حادثه 
نفتکش   ها دست نداشته ولی درباره گزینه نظامی 
علیه ایران، گفت: »من چنین چیزی را نمی گویم. 
من اصاًل نمی توان��م چنین چی��زی را بگویم«. 
ترامپ در مصاحبه خود گفته اس��ت که ش��اید 
برای جلوگیری ایران از دس��تیابی به تسلیحات 
هس��ته   ای، به گزینه نظامی متوسل شود اما در 
پاسخ به سؤالی درباره احتمال راه اندازی جنگ 
برای محافظت از منابع نفتی بین الملی، پاسخی 

مبهم داده است. 
به رغ��م آنکه برخ��ی گمانه زنی    ها درب��اره اینکه 
ممکن است امریکا از این حادثه به عنوان بهانه ای 
برای جنگ با ایران س��وء اس��تفاده کند، ترامپ 
در مصاحبه با تای��م گفت: »قطعاً برای مس��ئله 
تس��لیحات هس��ته ای )گزینه جنگ( را بررسی 
می کنم اما برای دیگر مس��ائل یک عالمت سؤال 
نگه می دارم.«  او از تعدیل مواضع ایران در مقایسه 
با زمانی که او به تازگی وارد کاخ سفید شده بود، 
سخن گفته و تأکید کرده است: »اگر هم اکنون در 
مقایس��ه با زمانی که آنها آن توافق )برجام( را به 
امضا درآوردند به لفاظی    ها )ایران( نگاه کنید، در 
آن زمان همیشه شعار »مرگ بر امریکا، مرگ بر 
امریکا، ما امریکا را ناب��ود می کنیم، ما امریکا را از 
بین می بریم « وجود داشت، )اما( هم اکنون چندان 
چنین چیزی را نمی شنوم و انتظار )شنیدن آن را 

نیز( ندارم.«
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ترامپ: دریای عمان دیگر برای امریکا  اهمیت ندارد 
مسکو و پکن: امریکا ایران را تحریک به جنگ نکند

جنازه محمد مرسی،    گزارش  یک
رئیس جمهور سابق 
مصر دیروز درحالی بدون حضور هوادارانش دفن 
شد که اخبار پیرامون نحوه مرگ او، مبهم است و 
رسانه    ها و مقامات کشورهای منطقه این ماجرا را 
مشکوک اعالم کرده اند. اخوان المسلمین مرگ 
مرسی را »قتل عمد « از سوی دولت خوانده و عفو 
بین الملل خواستار تحقیقات در این زمینه شده 
است. کاربران فضای مجازی و رهبران اسالمی در 
جهان عرب، دولت مصر را مسئول مرگ مرسی 
اعالم کرد اند. برخي هم سناریوي عرفات را در 

مورد مرگ مرسي مطرح کرده اند. 
مرگ ناگهانی محمد مرسی در جریان جلسه دادگاه، 
موج گس��ترده ای را علیه دولت مص��ر در منطقه به 
راه انداخته اس��ت. مقام های  مصر ب��ه  علت  هراس از 
اعتراض های  مردمی دس��تور دادند که پیکر محمد 
مرسی هرچه سریع تر  دفن ش��ود و دیروز صبح پیکر 
مرسی در بین تدابیر ش��دید امنیتی و بدون حضور 
هواداران به خاک سپرده شد. از همان ابتدای اعالم خبر 
مرگ مرسی، ابهامات پیرامون این قضیه مطرح شد و 
بسیاری این اقدام را نوعی ترور و مرگ خاموش از سوی 
دولت مصر عنوان کردند. برخی رسانه های منطقه با 
تش��کیک در مرگ وی اعالم کردند ک��ه جان وی در 
معرض تهدید قرار داش��ت. گروه اخوان المس��لمین 
مصر در واکنش به درگذش��ت محمد مرسی، دولت 
مصر را مسئول این حادثه دانست و آن را »قتل عمد « 
خواند. شبکه الجزیره در  این  باره  گزارش داد:»محمد 

مرسی در جلسه قبلی دادگاه که هفتم ماه مه برگزار 
شد، اعالم کرده بود که جانش در معرض تهدید قرار 
دارد«. روزنام��ه الع��رب قطر نیز در گزارش��ی ضمن 
مش��کوک توصیف کردن مرگ مرسی نوشت:»یک 
سال پیش کمیته حقوقی مستقل متشکل از برخی 
نمایندگان پارلمان انگلیس و حقوقدان    ها اعالم کرده 
بودند که مرسی در شرایطی در زندان است که مطابق 
با استانداردهای بین المللی  نیست. این کمیته درباره 
احتمال قتل وی در زندان هش��دار داده بود«. پایگاه 
خبری عربی ۲۱ در گزارش��ی تأکید ک��رد که وجود 
برخی ش��واهد و قرائن احتمال قت��ل وی را افزایش 
می دهد.  مقامات مص��ری درخواس��ت های مطرح 
شده از سوی بس��یاری از مؤسسات حقوقی در خارج 
از این کشور برای تشکیل کمیته بین المللی تحقیق 
در زمینه ش��رایط مرگ مبهم و پیچیده مرسی را رد 
کرده اند. موضع دولت قاهره درباره الپوشانی جزئیات 
مرگ محمد مرسی، بیش از پیش بر ابعاد ابهام  آمیز این 
مسئله افزوده است. محمد مرسی اولین رئیس جمهور 
مردمی مصر بود که در سال ۲0۱۲ روی کار آمد و پس 
از یک سال ریاس��ت جمهوری، در سوم ژوئیه ۲0۱۳ 
پس از ناآرامی های چند روزه و حالت بحرانی کشور، 
درپی کودتای ارتش عزل و زندانی شد. مرسی درحالی 
به مدت شش سال در زندان بود که حسنی مبارک، 
دیکتاتور مخلوع مصر از همه اتهامات خود تبرئه شده و 

در منزل مسکونی خود به سر می برد. 
 جهان مرگ مرسی را نپذیرفت 

درحالی ک��ه دولت مصر در گزارش رس��مي مرگ 

محمد مرسی را ایست قلبی عنوان کرده، مقامات 
منطقه و س��ازمان های حقوق بشری مرگ مرسی 
را مش��کوک اعالم کرده اند. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمه��ور ترکیه درگذش��ت محمد مرس��ی 
را تس��لیت گفت و او را ش��هید نامید. ب��ه گزارش 
خبرگزاری آناتولی، اردوغان در واکنش به درگذشت 
مرسی گفت:»السیسی س��تمگر از طریق کودتا و 
غصب حکومت و زیرپا گذاشتن دموکراسی و کنار 
گذاشتن مرسی، روی کار آمد و حدود ۵0 شهروند 
مصری را اعدام کرد«. سازمان دیده بان حقوق بشر 
هم در واکنش به مرگ مرس��ی اعالم کرد:»دولت 
مصر مس��ئول مرگ محمد مرسی اس��ت چرا که 
نتوانسته خدمات درمانی الزم را به وی ارائه کند و در 
تأمین حقوق اساسی زندانیان نیز موفق نبوده است«. 
سازمان عفو بین الملل هم تحقیقات عادالنه، شفاف 
و جامع مصر را درباره مرگ محمد مرسی خواستار 
ش��د. عفو بین الملل گفت:»این حکم همه امید   ها 
درباره استقالل و بی طرفی در نظام کیفری در مصر 
را از بین می برد. «. به گزارش روزنامه العربی الجدید، 
عبدالرزاق مق��ری، رئیس جنب��ش جامعه صلح، 
بزرگ ترین حزب اس��المگرا در الجزایر در واکنش 
به مرگ مرسی گفت:»خداوند تو را رحمت کند  ای 
رئیس جمهور مشروع و مظلوم مصر«. خالد المشری، 
رئیس شورای عالی دولتی در لیبی نیز اعالم کرد که 
»مرسی به صورت تدریجی طی چند سال ترور شده 
است«. عمرو دراج، وزیر برنامه ریزی و همکاری های 
بین المللی دولت سابق مصر نیز عبدالفتاح السیسی 

را به قتل مرس��ی محکوم کرد. دراج در گفت وگو با 
الجزیره افزود: نسبت به این مرگ مشکوک هستیم 
و مانند قتل یاسر عرفات، ش��یوه خاصی برای قتل 
مرسی به کار رفته اس��ت. علی قره داغی، دبیرکل 
اتحادیه علمای مسلمان و جانشین یوسف القرضاوی 
نوشت: مرسی نمرد بلکه توسط گروهی ظالم به طور 
تدریجی کشته شد. کاربران عادی فضای مجازی نیز 
هرکدام به شیوه ای مرگ مرسی را تفسیر کردند و 
در این میان بیشتر اتهام    ها متوجه نظام مصر به ویژه 

عبدالفتاح السیسی بود. 
 رد پای ریاض و ابوظبی

قبل از مرگ مرس��ی، تحرکاتی از س��وی مقامات 
س��عودی و اماراتی انجام ش��ده که مشکوک بودن 
ماجرا را بیشتر نمایان می کند. سایت خلیج اونالین 
دیروز در گزارش��ی نوش��ت که عبداهلل بن زاید آل 
نهی��ان، وزیر خارج��ه امارات چند س��اعت قبل از 
اعالم مرگ محمد مرس��ی با عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهور مصر دیدار کرده اس��ت. بر اس��اس 
این گزارش، »عبداهلل بن زاید و السیسی با جریان 
سیاسی اخوان المس��لمین که رئیس جمهور فقید 
مصر بدان تعلق داش��ت، دش��منی دارند«. دولت 
امارات به ش��دت با نظام مرسی دشمنی می ورزید 
و در آن زمان گزارش های متعدد و شخصیت های 
بلندپایه تأیید کردند ابوظبی از کودتای السیس��ی 
علیه مرسی در سال ۲0۱۳ حمایت کرد و بن زاید در 
صفحه شخصی خود به وی تبریک گفت. همچنین 
عربستان سعودی بالفاصله پس از خبر درگذشت 
مرسی، گروه اخوان المسلمین را تروریستی اعالم 
کرد. به گزارش روزنامه رأی الی��وم، وزارت خارجه 
عربستان دو   شنبه شب در صفحه توئیتر خود مدعی 
ش��د:»گروه اخوان المس��لمین، اصل تروریس��م و 
همچنین منشأ بروز گروه    هایی مثل القاعده، النصره 
و داعش است؛ گروهی که از نظر عربستان سعودی 
یک گروه تروریستی است و برای دستیابی به اهداف 
خود دست به خش��ونت می زند و ادعا می کند که 
نماینده اسالم میانه رو است«. در این پیام همچنین 
ادعا ش��ده است:»اخوان المسلمین خون مخالفان 
خود را مباح دانسته و دست به عملیات های ترور و 
انتحاری می زند و با حکومت ایران همکاری می کند 
و انقالب اس��المی ایران از ادبی��ات اخوانی    ها تأثیر 
پذیرفته اس��ت«. ریاض و ابوظبی از حامیان اصلی 
دولت السیسی در مصر هستند و در سال های اخیر 
تالش های گس��ترده ای کرده اند تا مانع گسترش 
تفکرات اخوان المس��لمین در مصر و شمال آفریقا 
شوند. امارات و عربس��تان در این مدت کمک های 
اقتصادی زیادی را به دولت مصر انجام داده اند و با 
این کمک ها، قاهره را با سیاست های مخرب خود 
در منطقه همسو کرده اند. مش��ارکت دولت مصر 
در ائتالف سعودی علیه یمن و تالش برای فروش 
جزای��ر »تیران و صنافیر « به س��عودی ها، نش��ان 
می دهد السیسی مجری سیاست های سعودی در 

منطقه است. 

  گزارش  2

هنگ کنگ، اهرم جنگ امريکا عليه چين
اعتراضات چند روز گذش��ته در هنگ کنگ یادآور اعتراضاتی اس��ت 
که پنج س��ال قبل در این منطقه کوچک در جن��وب چین افتاده بود. 
اعتراضات در آن موقع به این دلیل بود که پکن با وجود قبول انتخاب 
رئیس اجرایی این منطقه با رأی مردم، این انتخابات را مشروط به تأیید 
فهرست نامزدهای انتخاباتی کرد. معترضان هنگ کنگی که این شرط 
پکن را نقض آزادی انتخاب خ��ود می دانس��تند، در مخالفت با آن به 
خیابان       ها ریختند که به دلیل در دست داشتن چتر، اعتراضات آنها به 
»انقالب چتر « شهرت پیدا کرد. انقالب چتر بیش از دو ماه و نیم طول 
کشید و در نهایت هم به نتیجه ای نرسید و پکن توانست حرف خود را 
به کرسی بنش��اند اما اعتراضات این چند روز نتیجه ای متفاوت در پی 
داشت و این  بار، پکن از حرف و درخواست خود عقب نشینی کرده است. 
به نظر می رسد که عالوه بر کم و کیف اعتراضات اخیر، شرایط بین الملل 

نیز در این عقب نشینی پکن بی تأثیر نبوده است. 
اعتراضات اخیر بر سر الیحه ای شکل گرفت که دولت محلی هنگ کنگ 
در ماه فوریه س��ال جاری تنظیم کرده بود. این الیحه اصالحیه ای بر 
قوانین اس��ترداد مجرمین اس��ت و به دولت محلی اجازه اس��ترداد به 
کش��ور      هایی را می دهد که حتی با آنها توافقی صورت نگرفته و در این 
میان، اس��ترداد مجرمین به پکن بیش از هر چیز دیگری سر و صدا به 
راه انداخت. الزم به ذکر است که هنگ کنگ با ۲0 کشور جهان قرارداد 
اس��ترداد مجرمین دارد که بریتانیا و امریکا از جمله همین کش��ور      ها 
هس��تند اما تاکنون با چین قراردادی در این زمینه نداشته و تصویب 
این الیحه می توانست راه برای اس��ترداد مجرمین مورد نظر چین به 
پکن را باز کند. اعتراضات به این الیحه ت��ا آنجایی باال گرفت که طی 
روزهای یک       شنبه و دو      شنبه به سطح بی سابقه میلیونی رسید و حتی 
گفته می شود که از جمعیت 7 میلیونی این جزیره، بیش از ۲ میلیون 
نفر در تظاهرات روز دو      شنبه شرکت داشتند. این میزان باال از معترضان 
تفاوت قابل توجه اعتراضات اخیر با انقالب چتر      ها بود که برای جلوگیری 
از افزایش اعتراضات، پکن صالح کار را در این دید تا با عقب نش��ینی و 
پذیرش تعلیق این الیحه، اوضاع را آرام کند. به همین جهت است که 
خانم کری لم، به دلیل درخواست این الیحه از مردم عذرخواهی کرد 
و تعلیق آن را اعالم کرد، هرچند که به نظر می رسد دست کم برخی از 
معترضان به این حد قانع نشده و حاال خود او را هدف گرفته اند و با ادامه 

اعتراضات به دنبال برکناری او از قدرت هستند. 
وجه دیگر اعتراضات اخیر ش��رایط جاری در عرصه بین المللی اس��ت 
که چین در این شرایط متحمل جنگ بی سابقه تجاری با امریکا شده، 
جنگی که به جنگ تعرفه       ها شهرت پیدا کرده است. این جنگ تجاری 
یا جنگ تعرفه       ها از ژوئیه س��ال گذش��ته میالدی ش��روع شد. دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهور امری��کا، آغازگر آن با اعم��ال ۳4 میلیارد دالر 
تعرفه گمرکی بر واردات کاالهای چینی بود. هرچند که چین پاس��خ 
این کار را با وضع تعرفه ب��ر واردات کاالهای امریکایی به چین داده اما 
کار به این حد ختم نش��د و هر دو طرف چندین بار با وضع تعرفه های 
تازه به جنگ ط��رف مقابل رفته اند. در این بی��ن، هنگ کنگ به دلیل 
اهمیت مراکز مالی و بانکداری حکم خط مق��دم را برای چین در این 
جنگ دارد و معلوم اس��ت که پکن در گیرودار ای��ن جنگ تمایلی به 
تش��نج این اوضاع ندارد. به همین جهت اس��ت که پکن حاضر شده با 
عقب نشینی از الیحه استرداد مجرمین، وضعیت را در این جزیره آرام 
کند تا اینکه بتواند جنگ تجاری خود با واشنگتن را مدیریت کند. در 
مقابل، تشنج اوضاع هنگ کنگ کمک قابل توجهی به واشنگتن است 
که می توان دخالت امریکا در اعتراضات اخیر را از این وجه تحلیل کرد 
چنان که پکن نتوانس��ت این دخالت را تحمل کند و در نهایت مجبور 
شد تا با فراخواندن رابرت فوردن، نفر دوم سفارت امریکا در پکن، با زبان 
دیپلماتیک شکایت خود را به واشنگتن بگوید. روشن است که امریکا به 
سادگی دست از هنگ کنگ برنخواهد داشت تا از آن به عنوان اهرم فشار 
در جنگ تجاری اش با پکن استفاده کند اما به نظر می رسد که پکن به 
جای شدت عمل بیشتر به دنبال آرام کردن اوضاع در هنگ کنگ است 

تا امریکا نتواند از این اهرم در جنگ با پکن استفاده ای بکند. 
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 رهگیری بمب افکن امریکایی از سوی سوخوی روس
وزارت دفاع روسیه ویدئوی رهگیری بمب افکن »ب۵۲اچ« امریکایی 
توسط »سوخوی-۲7 « را منتشر کرده اس��ت. به گزارش اسپوتنیک، 
مرکز ملی دفاع روس��یه، هواپیماهای امریکایی از طرف دریای سیاه و 
بالتیک به مرزهای روسیه نزدیک شده بودند. گفته شده که هواپیماهای 
امریکایی مرز هوای��ی را نقض نکردند. هواپیماهای روس��یه مطابق با 
موازین بین المللی به رهگیری بمب افکن امریکایی دس��ت زدند. این 
اواخر پرواز هواپیماهای شناس��ایی و پهپاده��ای خارجی در نزدیکی 
مرزهای روس��یه افزایش چشمگیری داشته اس��ت. در ماه مارس نیز 
بمب افکن امریکایی »بوئینگ ب۵۲اچ « در نزدیکی مرزهای روس��یه 
مشاهده شد. وزارت دفاع روسیه بار    ها از واشنگتن خواسته است از انجام 

پرواز    ها خودداری ورزد اما پنتاگون این درخواست را رد کرده است. 
-----------------------------------------------------

 ضرب االجل مقتدی برای تعیین تکلیف پست های خالی 
رهب��ر جری��ان ص��در و فراکس��یون س��ائرون در پارلمان ع��راق از 
فراکسیون های سیاسی خواست نخست وزیر را تحت فشار قرار دهند 
تا ترکیب دولت را ظرف ۱0روز کامل کند. وی هشدار داد، در صورت 
عدم تعیین تکلیف پست های خالی در دولت، حامیانش موضع جدیدی 
را اتخاذ می کنند. به گزارش سومریه نیوز، مقتدی صدر که بزرگ ترین 
فراکسیون را در اختیار دارد و حامیان خود را برای اعتراضات مردمی 
علیه دولت های سابق بسیج کرده بود، گفت، این اقدام ممکن است علیه 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور نیز رخ دهد. صدر در پیامی 
که دفترش آن را منتشر کرد، خطاب به فراکسیون های سیاسی آورده 
است: شما باید نخست وزیر را مکلف کنید تنها ظرف ۱0 روز دولت را به 
طور کامل تشکیل دهد. وی در ادامه افزود: در غیر این صورت تظاهرات 

دیگری خواهیم کرد و شما از مواضع ما آگاه هستید. 
-----------------------------------------------------

 »نزار زکا« از لبنان به امریکا رفت
»نزار زکا« ش��هروند لبنانی- امریکایی که هفته پی��ش ایران او را آزاد 
کرده بود، صبح دیروز بیروت را به مقصد امریکا ترک کرده اس��ت. به 
نوشته پایگاه لبنانی »دیلی استار«، این شهروند لبنانی- امریکایی بعد 
از آزادی از ایران پیش تر در مصاحبه با دیلی استار گفت که برای دیدار با 
فرزندانش به امریکا سفری کوتاه انجام می دهد. زکا دو    شنبه با »جبران 
باسیل « وزیر خارجه لبنان دیدار کرد و در این دیدار از دولت لبنان به 

خاطر آزادی او از ایران تشکر کرد. 
-----------------------------------------------------
 مقامات اروپایی پیمان جدید سیستم مبارزه هوایی را امضا 

کردند
برای نخس��تین بار توافقی در راستای سیس��تم های مبارزه هوایی به 
امضای سه کشور اروپایی رسید. وزرای دفاع آلمان، فرانسه و اسپانیا روز 
دوشنبه در حومه پاریس امضای نخستین قرارداد سیستم های هوایی 
FCAS را جشن گرفتند. روزنامه آلمانی »هاندلزبالت « با اعالم این خبر 
نوشت که پیمان »آینده سیستم مبارزه هوایی« موسوم به FCAS فقط 
مربوط به هواپیما نمی ش��ود بلکه ابزارهای مختلف دیگر جنگی را هم 
شامل می شود. به این ترتیب که جت های جدید باید به همراه چندین 
پهپاد )هواپیماهای بدون سرنش��ین( به کار گرفته شوند و در واقع به 

عنوان شیء پرنده ای باشند که خود را کنترل می کنند. 

پيونگ يانگ: خروجي مذاکره با امريکا
بايد تقويت جايگاه اتمي مان باشد

در حال�ی ک�ه دونال�د ترام�پ، رئیس جمه�ور امری�کا مدع�ی 
ش�ده ب�ود ک�ه رهب�ر کره ش�مالی بار   ها ب�ر تعه�دش ب�ه خلع 
س�الح اتم�ی تأکی�د ک�رده اس�ت، رهب�ر کره ش�مالی تأکی�د 
ک�رده اس�ت ک�ه س�الح های اتم�ی را کن�ار نخواهد گذاش�ت. 
به گزارش فارس، به نقل از خبرگزاری ژاپنی کیودو »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شمالی اواخر سال گذشته در یک سخنرانی در جمع ژنرال های 
ارتش این کشور گفته است که هرگز س��الح های خود را کنار نخواهد 
گذاشت و هدفش مس��تحکم کردن موقعیت این کشور به عنوان یک 
قدرت اتمی است.  خبرگزاری کیودو می گوید که از طریق یک شخص 
مرتبط با مسائل کره شمالی به محتوای اسنادی در این زمینه در ارتش 
خلق کره شمالی دست یافته است که از فردی درون ارتش به دست این 
فرد رسیده است. محتوای مربوط به سخنان کیم در متن این سند آمده 
است.  براس��اس این گزارش، این س��ند داخلی توسط حزب کارگران 
کره در نوامبر ۲0۱8 و در آس��تانه دیدار دوم کیم ب��ا »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا در هانوی پایتخت ویتنام در میان فرماندهان ارتش 

خلق کره شمالی منتشر شده است. 
رهبر کره شمالی در جمع افسران ارشد و فرماندهان ارتش ظاهراً گفته 
است که در پایان مذاکرات اتمی پیونگ یانگ با واشنگتن، کره شمالی 
هدفش دستیابی به این خروجی است که قدرت اتمی خود را تقویت 
کند و توان خود را به عنوان یک » دولت جهانی اتمی استراتژیک « باال 
ببرد.  در این س��ند نیروی اتمی کره ش��مالی به عنوان یک »شمشیر 
امنیتی تمام عیار « خوانده ش��ده و گفته شده اس��ت که کیم امریکا را 
به عذرخواهی می کشاند و غرامت دهه    ها خسارت به مردم کره شمالی 
را از این کش��ور خواهد گرفت.  کیودو در ادامه نوش��ت: »در حالی که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید که رهبر کره شمالی بار   ها 
بر تعهدش به خلع سالح اتمی تأکید کرده است، برخی از سازمان های 
اطالعاتی امریکا در زمینه حس��ن نیت پیونگ یانگ و کیم جونگ اون 
تشکیک وارد کرده اند.« رهبران امریکا و کره شمالی تاکنون دو بار در 
سنگاپور و ویتنام در راستای مذاکرات خلع س��الح شبه جزیره کره با 
یکدیگر دیدار کرده اند. در پایان دور اول در سنگاپور دو طرف بیانیه ای 
چهارصفحه ای در زمینه خلع سالح اتمی و همچنین توقف رزمایش های 

مشترک امریکا در منطقه و تبادل زندانیان با یکدیگر امضا کردند. 
با این حال دیدار دوم کیم و ترامپ در پایتخت ویتنام با شکست مواجه 
شد و از آن زمان تاکنون مذاکرات میان واش��نگتن و پیونگ یانگ در 

بن بست به سر می برد.

راهپيمايی حاميان  استيضاح ترامپ 
در خيابان های امريکا

 همزمان با اع�ای دونالد ترام�پ مبنی بر اینکه نظرس�نجی های 
داخل�ی نش�ان می ده�د ک�ه او در آس�تانه انتخاب�ات ریاس�ت 
جمه�وری ۲0۲0 در ایالت ه�ای چرخش�ی از رقبای خود پیش�ی 
گرفته است، طرفداران اس�تیضاح رئیس جمهور امریکا با حضور 
در خیابان ه�ای لس آنجل�س خواس�تار اس�تیضاح وی ش�دند. 
 به گزارش میزان، گروهی از طرفداران استیضاح دونالد ترامپ در شهر 

»لس آنجلس« با حضور در خیابان    ها خواستار استیضاح وی شدند. 
یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات می گوید: من یک امریکایی هستم 
و می خواهم تمام دنیا بدانند که ما  ازاین هیوال )ترامپ( که در باال   ترین 
مقام اداری این سرزمین قرار دارد وحش��ت زده هستیم. من از تمامی 
جهان می خواهم بدانند که ما بسیار متأس��ف هستیم، بسیار متأسف 
هستیم که این اتفاق افتاده است. او یک فرد منفور است، او یک دروغگو 

است. او ارائه دهنده بدترین    ها است. 
یکی دیگر از ش��رکت کنندگان می گوید: بسیار ناامید کننده است که 
فردی رئیس جمهور ما است که زنان را متهم می کند و واقعیت بدتر این 
است که همه از این موضوع آگاهی دارند و او همچنان بر سر کار است. 
در همین حال قرار است روز سه    شنبه و همزمان با آغاز کمپین انتخاباتی 
ترامپ در شهر »اورالندو«، مخالفان وی بالن نوزاد ترامپ را در این شهر 
به پرواز در آورند.  بالن نوزاد ترامپ به عنوان یکی از نماد های اعتراض 
به ترامپ تاکنون در چندین تظاهرات بزرگ علیه وی استفاده شده و 
جدید   ترین مورد آن تظاهرات گسترده در انگلیس و در مخالفت با سفر 
ترامپ به این کشور بود.  اس��تیضاح ترامپ که از زمان ورودش به کاخ 
سفید مطرح شده طی ماه های اخیر برجسته تر شده و گروه های بسیاری 

خواهان استیضاح وی هستند. 
در همین حال نتایج جدید   ترین نظرس��نجی نیز حاکی از آن است که 
درصد شهروندان امریکایی که می گویند دونالد ترامپ باید استیضاح 
شود از نیمه ماه آوریل تاکنون با ۵ درصد افزایش به 4۵ درصد رسیده 
اس��ت.  عالوه بر این ۱0 میلیون نفر از مردم امریکا نیز با امضای چند 

طومار خواستار استیضاح ترامپ شده اند. 
 از س��وی دیگ��ر ترام��پ در بیانی��ه ای اعالم ک��رد، بر اس��اس نتایج 
نظرس��نجی های صورت گرفته، ۱7 ایالت مهم چرخشی از او حمایت 
می کنند.  برخی از ایاالت امریکا به طور س��نتی و مرس��وم دموکرات 
و برخ��ی دیگ��ر جمهوریخواه هس��تند ام��ا آن دس��ته از ایالت    هایی 
که جهت گیری سیاس��ی ثابتی ندارند و ب��ه این ترتی��ب در انتخاب 
رئیس جمهور دموکرات یا جمهوریخواه تأثیر بس��یاری دارند، ایاالت 
» چرخش��ی « خوانده می ش��وند.  به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
رئیس جمهور امریکا در توئیتر خود نوش��ت: نظرسنجی های ما نشان 
می دهند که در همه ۱7 ایالت چرخشی بیشترین حمایت را در اختیار 
داریم.  ترامپ روز سه    شنبه به طور رسمی کمپین انتخاباتی خود را در 

اورالندوی فلوریدا آغاز می کند. 
رسانه    ها اوایل هفته جاری گزارش کردند که ترامپ آن دسته از عامالن 
نظرسنجی های داخلی را که اظهار کرده اند او در تعدادی از ایالت های 

چرخشی کلیدی از رقبایش عقب افتاده، اخراج کرده است. 

اخوان المسلمین مرگ مرسي را »قتل عمد« خواند

شبيه سازی سناريوی مرگ عرفات برای مرسی

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

 دولت تکنوکرات 
 اسم رمز جديد شورای نظامی سودان

معاون رئیس شورای نظامی انتقالی سودان اعالم کرد که این شورا 
تشکیل دولت تکنوکرات مستقل را برای ادامه امور کشور می پذیرد. 
در شرایطی که مخالفان سودان اعتراضات گسترده ای را علیه شورای 
نظامی این کش��ور برگزار می کنند اما این شورای وابسته به عربستان 
س��عودی و امارات حاضر به تحویل قدرت به غیرنظامیان نیس��ت. به 
گزارش شبکه اسکای نیوز، محمد حمدان، معاون رئیس شورای نظامی 
انتقالی سودان روز سه    شنبه در سخنانی عنوان داشت:» ما تشکیل دولت 
تکنوکرات مستقل برای اداره امور کش��ور را می پذیریم«. وی تصریح 
کرد:»ما با نمایندگانی از تمامی ملت س��ودان دیدار داش��ته ایم«. این 
مقام سودانی با تأکید بر لزوم حفظ وحدت، از احزاب مختلف خواست به 
مسئولیت های خود در مرحله انتقالی عمل کنند. دولت تکنوکرات اسم 
رمز جدیدی است که شورای نظامی وابسته به سعودی    ها برای فروکش 
کردن اعتراضات مردمی در پیش گرفته است تا همچنان قدرت را در 
دست داشته باشد. عربس��تان و امارات می خواهند بر سیاست آینده 
سودان، به ویژه در مورد مسائل امنیتی و رابطه سودان با دیگر کشور   ها 

ريابکف:امريکاايرانراتحريکبهجنگميکندنفوذ داشته باشند. 


