
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان هم در همسویی 
با سیاس�ت های ض�د ایران�ی امری�کا، مدعی 
ش�د که آلمان ش�واهدی مجاب کنن�ده مبنی 
بر مس�ئولیت ایران برای حمله ب�ه دو نفتکش 
در هفته گذش�ته در دریای عمان دیده اس�ت. 
پس از متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله 
به نفتکش    ها در دری��ای عمان از س��وی مقامات 
امریکایی و انگلیس��ی، دولت آلم��ان هم اتهامات 
علیه تهران را تکرار کرد. روزنامه واشنگتن اگزمینر 
گزارش داد: آنگال مرکل سه     ش��نبه شب گفت که 
آلمان ش��واهدی مجاب کننده مبنی بر مسئولیت 
ایران برای حمله به دو نفتکش در هفته گذش��ته 
در دریای عمان دیده اس��ت. طبق گ��زارش این 
روزنامه، مرکل گفت:»ما این اقدامات را بسیار جدی 
می گیریم. وضعیتی بسیار جدی است. تنش در این 
وضعیت نباید گسترش یابد«. این ادعا    ها در حالی 
مطرح می شود که تاکنون هیچ مرجع بین المللی 
معتبری دست داشتن ایران در حادثه حمله به دو 

نفتکش در دریای عمان را تأیید نکرده است.
 ادعای مرکل درحالی است که هایکو ماس، وزیر 
خارجه آلمان پیش تر گفته بود که اسناد و شواهد 
امریکا برای متهم کردن ایران در حمله به نفتکش    ها 
در دریای عمان کافی نیس��ت و باید بررسی های 
دقیقی در این زمینه انجام ش��ود. ادعای مقامات 
اروپایی و امریکایی در ش��رایطی اس��ت که دیگر 
متحدان امریکا، س��ناریوی این کشور علیه ایران 
را نپذیرفته اند. وزیر خارجه روس��یه در سخنانی 
گفت که مدارک امریکا درباره حمله به نفتکش     ها 
در دریای عمان مخدوش اس��ت و حتی متحدان 

این کشور نیز به آن شک دارند. سرگئی الوروف با 
اشاره به حمله به دو نفتکش در دریای عمان گفت 
که هنوز مشخص نیست در دریای عمان چه اتفاقی 
افتاده است. به گزارش اس��پوتنیک، وزیر خارجه 
روسیه افزود:»یک تحقیق همه جانبه در این زمینه 
مورد نیاز است و همچنین گفت وگو بین کشورهای 
خلیج فارس از جمله پادشاهی های عربی و ایران«. 
از سوی دیگر، طبق اطالعات جدیدی که در اختیار 
پایگاه یمنی النجم الثاقب قرار گرفته، معلوم شده 
است چگونه اسرائیل با همکاری برخی کشور های 
حاشیه خلیج فارس نقش��ه های جنون آمیزی را 
برای هدف قرار دادن امنیت خاورمیانه کشیده اند. 
پایگاه النجم الثاقب تصریح ک��رد: یک منبع آگاه 
که نخواست نامش فاش شود اعالم کرد به تازگی 
جلسات مشاوره ای متعددی میان مقامات اسرائیل 
و امارات برگزار و بر تش��کیل یک گروه مسلحانه 
جدید با افکار افراطی توافق ش��ده و به آن وظیفه 
انجام اقدامات خرابکارانه در اقیانوس هند، دریای 
عمان و بخش     هایی از جنوب آس��یا محول ش��ده 
اس��ت«. این گزارش می افزاید:» ای��ن گروه قادر 
اس��ت حمالتی را در دریای عمان و اقیانوس هند 
به انجام برساند اما فرماندهی این گروه در صحرای 
حضرموت یمن و تحت نظارت مس��تقیم موساد 
و دستگاه های اطالعاتی کشور های دیگر منطقه 
ق��رار دارد. طبق اطالعات به دس��ت آم��ده، این 
گروه هشت ماه قبل تشکیل شد و نیروهایش در 
پایگاه های نظامی اسرائیل در اریتره و برخی دیگر 
از پایگاه های عربی- اس��رائیلی در سراسر جهان 

آموزش دیده اند.«

نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی از برگزاری 
کنفرانس منامه تحت نظ�ارت امریکا قدردانی 
کرده و گفته که اسرائیل روابط آشکار و پنهانی 
با بسیاری از رهبران عرب دارد و به نوعی روابط 
گس�ترده ای میان اس�رائیل و اکثر کشورهای 
عربی وجود دارد ول�ی حماس از تمامی طرف     ها 
به ویژه کش�ورهای عربی خواس�ته در نشست 
منامه شرکت نکنند. واکنش    ها به این کنفرانس 
باعث ش�ده امریکا تلویحاً از سیاسی کردن آن 
عقب نش�ینی و اعالم کند از مقامات سیاس�ی 
اس�رائیل برای حضور در کنفران�س اقتصادی 
بحری�ن، ک�ه اولی�ن گام در راس�تای اج�رای 
»معامل�ه قرن « اس�ت، دعوت به عم�ل نیاورد. 
بنیامین نتانیاهو روز سه     شنبه در سخنانی گفت که 
کنفرانس مهمی به زودی در منامه برگزار می شود و 
ما از اینکه تالش  امریکا برای تحقق آینده ای بهتر و 
حل مشکالت منطقه در حال انجام است، استقبال 
می کنیم. به گفته نتانیاهو، اسرائیل روابط آشکار و 
پنهانی با بس��یاری از رهبران عرب دارد و به نوعی 
روابط گسترده ای میان اسرائیل و اکثر کشورهای 
عربی وجود دارد. هرچند نتانیاهو اس��امی هیئت 
اسرائیلی ش��رکت کننده در این کنفرانس را اعالم 
نکرد و امریکا نیز از اعالم ش��رکت کنندگان امتناع 
کرده است، ولی رادیو اسرائیل دیروز گزارش کرد ، 
احتماالً مدیر بیمارستان اسرائیل و تعدادی از فعاالن 
اجتماع��ی در هیئت حضور دارن��د و در کنفرانس 
شرکت می کنند. با همه اینها، شواهد و قرائن نشان 
می دهد استقبال از این کنفرانس در حدو اندازه های 
پیش بینی شده نیست ، به خصوص که فلسطینیان 
ضمن راه اندازی کمپین تحریم این کنفرانس به طور 
گسترده ای کش��ورهای عربی را به شرکت نکردن 

در آن ترغیب می کنند. در تازه     ترین موضع گیری، 
حازم قاس��م در مصاحبه ای مطبوعاتی از اتحادیه 
عرب خواست از کشورهای عضو خود بخواهد در این 
نشست حضور نیابند. به گزارش معا، حازم قاسم، 
در مصاحبه ای مطبوعاتی تأکی��د کرد: » بنیامین 
نتانیاهو « نخست وزیر رژیم اش��غالگر از مشارکت 
شخصیت های صهیونیستی در این نشست خشنود 
اس��ت چرا که کنفرانس منامه خدماتی آشکار به 
طرح     ها و برنامه ه��ای این رژیم تقدی��م می کند و 
تل آویو را به ادام��ه تجاوزگری های خود علیه ملت 
فلسطین ترغیب می کند. همچنین جمعیت وفاق 
ملی بحرین اعالم کرد که در اعتراض به میزبانی این 
کشور از کارگاه اقتصادی امریکا در راستای اجرای 
بخشی از » معامله قرن«، کنفرانسی را تحت عنوان 
» حاکمیت برای صلح و شکوفایی « برگزار می کند. 
 تحت چنین شرایطی، امریکایی    ها در حال کاستن 
از جنبه های تبلیغاتی و سیاسی حول و حوش این 
کنفرانس هستند. یک مقام ارشد دولت امریکا، روز 
گذشته اعالم کرد، کاخ سفید تصمیم گرفته است 
مقام های دولت اسرائیل را برای حضور در کنفرانس 
بحرین، که با هدف حمایت از طرح اقتصاد فلسطین 
برگزار می شود، دعوت نکند تا این کنفرانس به دور 
از ابعاد سیاسی باشد. این مقام امریکایی، که خواست 
نامش فاش نش��ود، افزود: در حالی ک��ه مقام های 
تشکیالت خودگردان فلسطین طرح صلح ابتکاری 
»جرد کوشنر « مشاور ارش��د کاخ سفید را تحریم 
کرده اند، انتظار می رود نمایندگان بخش بازرگانی 
فلسطین در کنفرانس منامه شرکت داشته باشند. 
وی افزود: »ما بازرگانان اسرائیلی و فلسطین را دعوت 
کرده ایم. انتظار داریم که این کنفرانس تا حد امکان 

بر ابعاد سیاسی تمرکز نداشته باشد.«
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چرخش 180 درجه مرکل 
به سناريوي امريکايي نفتکش ها

حماس خواستار  تحريم کنفرانس منامه شد

نتانیاهو همسايگان رژيم صهیونیستی را به نابودی تهديد کرد

ادامه از صفحه اول
ضرب االجل پنج  ش��نبه آینده ایران، س��ه کشور 
اروپایی )تروئیکا( را به تب و تاب انداخته و مدیران 
کل س��ه کش��ور اروپایی امروز در بروکسل برای 
بررسی آخرین وضعیت مناسبات با ایران جلسه 
برگزار می کنند. ظاهراً جمع بندی این جلس��ه، 
سفر وزرای خارجه این سه کشور به تهران طی دو 
هفته آینده خواهد بود؛ سفری که لحن سخنان 
دیروز آنگال مرکل نش��ان می ده��د رویکرد  آن 
ترکیبی از تهدید و تالش برای نگه داشتن تهران 

در برجام است. 
به گزارش »جوان«، آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
دیروز یک درجه از لحن پیش��ین آلمان ها فاصله 
گرفت و به تهران هشدار داد:» ایران باید به برجام 
پایبند بماند یا با تبعات آن مواجه شود. « سخنان 
مرکل به فاصله ح��دود 10 روز بعد از س��فر وزیر 
خارجه آلمان به ایران ابراز شده، سفری که هایکو 
ماس در آن هرچند تأکید کرد که از برجام حمایت 
می کند ولی به صراحت گفت که اروپا در ش��رایط 
خروج امریکا از برجام ، نمی تواند معجزه ای بکند. 
تغییر لحن مرکل از اصرار به مان��دن در برجام به 
تهدید به »مواجه ش��دن با تبعات خروج« نشان 
می دهد اروپایی��ان ضرب االجل ته��ران را جدی 

گرفته اند. قرار است امروز مدیران کل وزارت خارجه 
سه کشور اروپایی طرف ایران در برجام )تروئیکا( 
در بروکس��ل با همدیگر مالقات کنند. بعد از این 
هماهنگی اولیه ، برایان هوک، فرستاده ویژه ایاالت 
متحده در امور ایران نیز روز 27 ژوئن )پنج  شنبه 
آینده( با مدیران کل سیاسی سه کشور اروپایی در 
پاریس دیدار می کند و ظاهراً بعد از این جلسه است 
که وزیران خارجه سه کشور به تهران سفر خواهند 
کرد. در ظاهر این سفر برای شرکت در کمیسیون 
مشترک برجام انجام خواهد ش��د، ولی شواهد و 
قرائن حاکی است که وزرای خارجه سه کشور این 
سفر را برای متقاعد کردن ایران به ماندن در برجام 
تدارک دیده اند؛ سناریویی که اگر عملی نشود، به 
گفته مرکل »ایران  باید با تبعات آن روبه رو شود « 
رویترز دیروز در گزارشی نوشت به رغم تهدیدات 
ایران ب��رای نقض یک��ی از محدودیت های اصلی 
اعمال شده در توافق هسته ای، سه کشور اروپایی 
امضاکننده برجام یعنی بریتانیا، آلمان و فرانس��ه 
تالش های جدیدی را آغاز کرده اند تا در برجام باقی 
بمانند. یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشده 
در این باره گفته است: اگر ایرانی     ها چنین کاری را 
انجام دهند، این به معنای پایان بازی برای اتحادیه 

اروپا خواهد بود. 

 کمالوندی: بازگشت به عقب نداریم
اینکه پاسخ تهران به طرف های اروپایی چه خواهد 
بود، مشخص نیست ولی بعید به نظر می رسد سفر 
وزرای خارجه تروئیکا دس��تاوردی ملموس درباره 
اس��تفاده ایران از مزایای برجام، داشته باشد. بهروز 
کمالوندی، س��خنگوی س��ازمان ان��رژی اتمی در 
تازه     ترین موضع گیری خ��ود تأکید کرده که مهلت 
دوماهه ایران به طرف های باقیمانده در برجام قابل 
تمدید نیست و براساس برنامه زمان بندی شده، گام 
دوم برداشته شد و در ادامه نیز زمان بندی     ها به شکل 
دقیق دنبال می شود. کمالوندی گفته که بر اساس 
قانون اقدام متناس��ب و متقابل دول��ت جمهوری 
اس��المی ایران در اجرای برجام، اقدام ما وابسته به 
نحوه اجرای تعهدات سایر اعضای برجام است: » پیام 
ما روشن است و در عمل مفهوم رفتار آنها این است 
که نمی خواهند به تعهدات پایبند باشند، یا توانایی 
آن را ندارند، که در این صورت، حجت برای ما تمام 
شده است.«  کمالوندی می گوید: »اقدامات ما به طور 
متوالی در حال انجام است و شرایط برگشت به عقب 
وجود ندارد و اگر تعلیق تعهدات ای��ران بخواهد از 
بین برود، باید 1+4 وظیفه خود را انجام داده باشد. 
آنچه مهم است، ما داریم بین تعهدات و حقوق خود 
توازن ایجاد می کنیم و اگر آنها حقوق ما را در برجام 

به رس��میت بشناس��ند، ما نیز تعهدات خود را اجرا 
می کنیم، اگر نه، برای ایجاد توازن ما نیز از تعهدات 

خود کم خواهیم نمود.«
  امریکا به دنب�ال جذب اروپ�ا  در ماجرای 

نفتکش ها
بخش دیگری از سفر وزرای خارجه اروپایی به تهران، 
پرداختن به افزایش تنش    ها در منطقه است. ظاهراً 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در این مورد هم اولین 
مقام اروپایی است که با یک تغییر لحن 180 درجه، 
در جنجال اخیر نفتکش    ها به سمت موضع امریکا 
متمایل شده است. هایکو ماس، وزیر خارجه امریکا 
قباًل گفته بود که شواهد امریکا درباره دست داشتن 
ایران در حادثه نفتکش    ها کافی نیس��ت ولی مرکل 
روز سه     شنبه گفت شواهد قوی وجود دارد که ایران 
به دو نفتکش در دریای عمان حمله کرده است. او 
گفت:  »ما این اقدامات را خیلی جدی تلقی می کنیم 
و شواهد قوی در این ارتباط وجود دارد.« دویچه وله 
آلمان با اش��اره به حوادث اخیر منطقه نوشته که با 
افزایش ماجراجویی     ها در خاورمیانه فش��ار بر اروپا 
برای تغییر سیاست خود در مورد ایران بیشتر شده 
است. بس��یاری بر این  باورند که اروپا باید دست به 
ابتکار عمل بزند. »ناتالی امیری« خبرنگار ش��بکه 
اول رادیو و تلویزیون دولتی آلمان نیز در مقاله ای از 
تشدید اوضاع در منطقه ابراز نگرانی کرده و هشدار 
داده اس��ت که بازنده اصلی چنی��ن وضعیتی، اروپا 
خواهد بود، از این رو بروکسل باید ابتکار عمل را به 
دست گرفته و پیش از آنکه دیر شود، اقدامی عملی 
در این خصوص انجام دهد. همین وضعیت س��بب 
شده که امریکایی    ها سناریوپردازی خود در موضوع 
نفتکش    ها را تشدید کرده و با زبان صریح تری از دست 
داشتن ایران صحبت کنند. روز سه شنبه خبرنگاری 
از پمپئو پرسیده که آیا هیچ مذاکره ای چه مستقیم 
یا غیرمس��تقیم از طریق طرف های ثالث با ایران به 
منظور تالش جهت کاستن از تنش  در خلیج فارس 
وجود دارد؟ وزی��ر خارجه امریکا ج��واب مي دهد: 
»تقریباً قطعا. رئیس جمهور ترامپ، )نخس��ت وزیر 
ژاپن( آبه را با یک پیام برای رهبری به ایران فرستاد 
و شما باید این را به خاطر داش��ته باشید که اینها، 
پیام     ها برای )ایران( هس��تند. او در عین حال، گفته 
است: »درباره سؤال ش��ما باید بگویم بله ما مشغول 
)ارسال( پیام های زیادی بوده ایم و حتی همین حاال 
در همین لحظه، با ایران در ارتباط هستیم تا به آنها 
بگوییم که ما برای بازدارندگی در برابر تجاوزگری آنها 
هستیم. رئیس جمهور ترامپ خواهان جنگ نیست 
و ما به ارسال این پیام ادامه خواهیم داد و همزمان 
کار    هایی را که برای حفاظت از منافع امریکا در منطقه 

ضروری است، انجام می دهیم.«

  رويکرد

  خبر

امريکا؛ از راهبرد  پنهانکاری
 تا شفافیت جنايتکارانه

امریکا و غ��رب که همواره یک ویترین ش��یک از ش��عارهای تمدنی، 
انسانی، حقوق بش��ر، دموکراس��ی، آزادی و انواع ژست های نمایشی 
را در حداقل 10س��ال اخیر از خود نش��ان داده و بر مردم جهان فخر 
فروخته اند، در رویه اصلی شخصیت غربی، وحشیانه ترین رفتار و چهره 
و سیاست را پنهان کرده و آمار و لیست قتل و کشتار و جنگ افروزی و 
غارت  ثروت دیگران و پایمال کردن حقوق ملت ها و کشورها، تجاوز و 
سلطه و تحقیر همه ملت های جهان را در کارنامه خود ثبت کرده  اند. 
اوج این استراتژی پنهان و مبهم سازی، تئوریزه شدن پنهانکاری های 
شرم آور در سیاست خارجی کسینجر دنبال ش��ده و سایه این چهره 
باتجربه در سیاس��ت های اس��تعماری جهانی امریکا تا هم اکنون نیز 
ادامه یافته، به طوری که گفته می شود کارتر و کسینجر از جمله افراد 
ویژه ای هستند که به شکل مس��تمر و هفتگی و در نشست های چند 
ساعته، به ترامپ مشاوره می دهند. ولی ترامپ در امریکا و سیاست های 
داخلی و جهانی، نماد استراتژی های پنهان و مبهم امریکایی نیست، 
بلکه نقاب از بس��یاری از زشتی ها و پلش��تی های سیاست امریکایی 
برداشته و نژادپرستی، برتری خواهی، احساس حق در سلطه بر جهان 
و ملت ها، غارت و چپاول ملت ها و همه زش��تی های اصیل در ماهیت 
نظام امریکایی و غربی که تناسبی با انسان و حقوق بشری ندارد، هم در 
مناسبات جهانی و هم در روابط اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی  

و هم در تعامل با حکومت ها خودنمایی می کند.
ترام��پ و نظام حاکم بر امریکا، در چند س��ال گذش��ته دیگر ش��عار 
دموکراسی و آزادی و برابری بشری و س��عادت انسانی نمی دهند. به 
راحتی از دیکتاتورها به ش��کل علنی حمایت می کنند، آش��کارا و با 
صراحت از باج گیری س��خن می گویند، جهان را ملک خود دانس��ته 
و اعالم می کنند، ملت ه��ا را به س��ادگی تحقیر و به کش��ورها اتهام 
می زنند، به جای ارمغان تمدن امریکایی برای جهان، آش��کارا از آمار 
کش��تار مردم در نقاط مختلف جهان در گزارش های رس��می سخن 
می گویند، مناس��بات جهانی و امنیت منطقه ای و جهان��ی را با کنار 
زدن همه  پیمان ها و قواعد جهانی و یکجانبه گرایی مطلق مورد تهدید 
قرار  می دهند، سازمان ملل را سازمانی برای سیاست های امریکایی و 
صهیونیستی دانسته و علناً درخواس��ت می کنند، قوانین و مطالبات 
چپاولگرانه امریکای��ی را بر دیگران تحمیل می کنن��د و صدها نمونه 
دیگر که در پوشش ش��عارهای زیبا پنهان بوده را آشکار می کنند. آیا 
این رویکرد جهانی امریکا، امری ش��خصی و متعلق به ترامپ است یا 
برای پوست اندازی نظام جهانی بازمانده از جنگ جهانی دوم؟ آیا طرح 
مارشال اقتصادی امریکا برای اروپا، تبدیل به طرح مارشال همه جانبه 
و یکجانبه برای سلطه مطلق بر جهان شده است؟ آیا این بلندپروازی 
جنایتکارانه و شرم آور، شباهت با دوره پیش از فروپاشی اتحاد شوروی 
ندارد؟ آیا قدرت ها و کش��ورها و ملت های جهانی این آشکارس��ازی 
ماهیت نظام امریکایی و استراتژی های جهانی آن را تحمل می کنند؟ 
آیا ترامپ و طراحان اصلی این تغییر پارادایم استراتژیک در امریکا قادر 
هستند این وقاحت و هنجارش��کنی بین المللی، قانونی، انسانی و... را 

برای خروج از بن بست های خود بر دیگران تحمیل  کنند؟
دالیل زی��ادی از درون امری��کا، ظرفیت ه��ای کش��ورها و ملت ها و 
قدرت های رقیب جهانی و آس��یب پذیری های امری��کا و متحدان آن 
وجود دارد که این رؤیای نژادپرس��تانه و صهیونیستی و تهدیدکننده 
برای همه جهان را غیرممکن می س��ازد، چراکه ای��ن تغییر پارادایم 
اس��تراتژیک که جهان را در تمامی ابعاد با خ��ود درگیر می کند، قبل 
از اینکه برای امریکا منافع بلندمدت تولید نماید، چهره ای تجاوزگر، 
خودشیفته، دزد، منزوی و غیرقابل تحمل را از امریکا ثبت خواهد کرد 
که ترامپ بهترین نماد برای آن است و دلقک و بازیگری است تا آن را 

برای جهان عادی نماید.
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 ترامپ مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۰ را شروع کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کارزار انتخاباتی خود را رسماً عصر 
سه     شنبه در یک گردهمایی در فلوریدا ش��روع کرد. این کارزار پس از 
تهدید دایر بر » اخراج انبوه « مهاجران غیرقانونی از هفته آینده آغاز شده 
است. به گزارش بی بی سی، او در توئیتی نوشت که مقام    ها » جمع آوری 
میلیون    ها ش��هروند غیرقانونی بیگانه که برخالف مقررات وارد امریکا 

شده اند « را شروع خواهند کرد. 
-----------------------------------------------------

 طرح بزرگ چین برای صلح بزرگ در شبه جزیره کره
رئیس جمهور چین در آس��تانه س��فر به پیونگ یانگ بعد از 14 سال، 
در یادداشتی برای روزنامه دولتی کره شمالی ضمن تمجید از مواضع 
»کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی از آمادگی پکن برای ایجاد یک 
طرح بزرگ درباره شبه جزیره کره خبر داد. به گزارش فارس، به نوشته 
پایگاه ان کی نیوز »شی جین پینگ « که به دعوت رهبر کره شمالی امروز 
پنج  شنبه در سفری دو روزه به پیونگ یانگ می رود، در اقدامی نادر در 
یادداشتی  که برای روزنامه دولتی کره ش��مالی نوشته ، بر دوستی دو 
کش��ور و آمادگی چین برای حصول به صلح دائمی در شبه جزیره کره 
تأکید کرده و در آن از آمادگی پکن برای ترس��یم یک »طرح بزرگ« 
با پیونگ یانگ به منظور حصول به ثبات دائم��ی در منطقه خبر داده 

است. 
-----------------------------------------------------

 مادورو: ترور نافرجام من ۲۰ میلیون دالر هزینه داشت 
رئیس جمهور ونزوئال یک چه��ره مخالف را به ربودن مبلغ س��نگین 
اختصاص داده ش��ده برای ترور نافرجام وی در ماه اوت سال گذشته 
متهم کرد. نیکالس مادورو رئیس جمه��ور ونزوئال یک چهره مخالف 
را به ربودن مبلغ سنگین اختصاص داده ش��ده برای ترور نافرجام وی 
در ماه اوت سال گذشته متهم کرده و در مراسمی نظامی در کاراکاس 
اعالم کرد امروز مطلع هستیم که چگونه مقدمات ترور وی ، در کلمبیا 
فراهم شد و چه کسی آن را حمایت مالی کرد.  به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما به نقل از اسپوتنیک، مادورو گفت هزینه عملیات ترور وی 
چند میلیون دالر بوده و صحبت از 20 میلیون دالر اس��ت. این مبلغ 
ناپدید شد زیرا توس��ط خولیو بورگس نماینده مخالف به سرقت رفته 
بود .  مادورو ادعا کرده اس��ت کلمبیا و امریکا در توطئه ترور وی نقش 

داشتند اما دو کشور این ادعا را رد می کنند. 
-----------------------------------------------------

 سازمان ملل خواهان تحقیق درباره مرگ مرسی
س��ازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مس��تقل درباره مرگ محمد 
مرسی رئیس جمهور پیشین مصر شد.  به گزارش ایسنا، محمد مرسی، 
رئیس جمهور پیشین مصر روز دو    ش��نبه در یک جلسه دادگاه ناگهان 
از حال رفت و درگذشت. شبکه خبری بی بی سی گزارش داد، روپرت 
کولویل، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در 
بیانیه ای ضمن اش��اره به تعهدات مصر برای رفتار انسانی با زندانیان، 
خواستار تحقیق در این باره شد. مرسی صبح سه     شنبه طی مراسمی در 
شرق قاهره دفن شد و گزارش می شود که تدابیر امنیتی در این مراسم 
شدید بوده است. ابهامات درباره مرگ مرسی تشدید شده تا جایی که 
ایندیپندنت انگلیس دیروزنوشت پلیس مصر محمد مرسی را در حالی 
که بیش از 20 دقیقه در جلس��ه دادگاه روی زمین افتاده و هوشیاری 
خود را از دست داده بود، به حال خود ر    ها کرد و به این دلیل پلیس مصر 

متهم است که موجب مرگ او شده است. 

سازمان ملل:
 بن سلمان در قتل خاشقجی دست دارد

گزارشگر ویژه س�ازمان ملل روز چهار    ش�نبه در گزارشی تأکید 
کرد که بنابر دالیل موثق، محمد بن س�لمان ولیعهد س�عودی در 
قتل جمال خاش�قجی روزنامه نگار منتقد عربستانی، دست دارد. 
به گزارش شبکه راشاتودی، انیس کاالمار، گزارشگر ویژه سازمان ملل 
در امور مربوط به اعدام سه     شنبه شب در گزارش خود گفت:»عربستان 
در قتل روزنامه نگار عربس��تانی مقصر اس��ت و تحقیقات انجام ش��ده 
توسط ترکیه و عربستان منطبق با اس��تانداردهای بین المللی نبوده 
است«. کاالمار تصریح کرد:»دالیل موثقی وجود دارد که نشان می دهد 
بن سلمان در جریان این قتل دست داشته اما باز نیاز به تحقیق بیشتری 
است«. وی از محافل بین المللی خواست که بن سلمان و سایر عامالن 
احتمال��ی در جریان قتل خاش��قجی را مورد تحریم ق��رار دهند. این 
گزارش همچنین خواستار توقف محاکمه بیش از 11 مظنون مرتبط 
با پرونده خاشقجی به سبب عدم رعایت استانداردهای الزم در این باره 
شد و از مجمع عمومی و کمیساریاری عالی حقوق بشر خواست مکانیزم 
ویژه ای برای انجام تحقیقات درباره قتل ای��ن روزنامه نگار ایجاد کند. 
انیس کاالمار گفت:»آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل باید تحقیق 
کیفری درباره قتل جمال خاشقجی را تسریع کند«. کاالمار از عربستان 
خواست که ضمن عذرخواهی از ترکیه و امریکا و خانواده خاشقجی، به 
قتل وی اذعان کند. این مقام سازمان ملل در ادامه، تشکیل یک نشست 
غیررسمی برای ارزیابی اوضاع امنیتی در پی قتل خاشقجی را از شورای 
امنیت خواستار شد. جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی سال 
گذشته زمانی که برای کارهای اداری خود به کنسولگری عربستان در 
استانبول ترکیه مراجعه کرده بود، به دست تیم مقام های ریاض به قتل 
رسید. دولت عربستان مدعی است که خاشقجی در جریان یک مشاجره 
کشته شده است؛ ادعایی که اسناد منتشر شده در رسانه     ها آن را قویاً رد 
می کند. حکومت آل سعود پس از 18 روز انکار، در پی فشار بین المللی 
با صدور بیانیه ای به قتل او در س��اختمان کنس��ولگری عربستان در 
اس��تانبول اعتراف و اعالم کرد که در ارتباط با پرونده قتل او 18 نفر از 

جمله 1۵ مأمور تیم ترور اعزامی از ریاض دستگیر شده اند. 

يمن: فرودگاه ابها در عربستان 
فلج شده است 

س�خنگوی نیروهای مس�لح یمن گفت که فرودگاه ابها در جنوب 
عربس�تان هم اکنون فلج ش�ده و فعالیت های ع�ادی فرودگاه به 
ویژه پ�رواز جنگنده   ه�ا از آن به طور کامل متوقف ش�ده اس�ت. 
س��خنگوی نیروهای مسلح یمن روز چهار   ش��نبه از بیش از 40 حمله 
جنگنده های متجاوز سعودی امریکایی به مناطق مختلف یمن و پاسخ 
رزمندگان یمنی در حمالت پهپادی به فرودگاه ابها در جنوب عربستان 
خبر داد. به گزارش ش��بکه المس��یره، س��رتیپ یحیی سریع تصریح 
کرد: »ناوگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن از سه    شنبه شب 
تا سحرگاه چهار   شنبه سه عملیات هجومی پیاپی با پهپادهای »قاصف 
کا2« به اجرا در آوردند و در این سه عملیات، فرودگاه بین المللی ابها را 
بمباران کردند«. سریع افزود:»در این حمالت، پهپاد   ها با دقت بسیار 
باال اهداف از پیش تعیین شده را هدف قرار دادند، به طوری که فرودگاه 
بین المللی ابها هم اکنون فلج شده است و فعالیت های عادی فرودگاه - 
به ویژه به پرواز در آوردن جنگنده   ها برای بمباران مناطق یمن - به طور 
کامل متوقف شده است«. سرتیپ سریع همچنین ادامه داد:»عملیات 
دفاعی ارتش و کمیته های مردمی یمن نه تنها ادامه خواهد یافت بلکه با 
افزایش تجاوزهای رژیم سعودی بر حجم این عملیات نیز افزوده خواهد 
ش��د«. س��ریع همچنین در صفحه فیس بوک خود نوشت:»در پاسخ 
به اعالم ائتالف متجاوز مبنی بر س��رنگونی پهپاد، یگان پهپادی هیچ 
عملیات مشابهی انجام نداده است«. وی افزود: » ادعای ائتالف متجاوز 
درباره سرنگونی پهپاد دروغ است و ما جزئیات هر عملیاتی را که انجام 
دهیم لحظه به لحظه گزارش می دهیم«. س��خنگوی نیروهای مسلح 
یمن تأکید کرد که دشمن از هیچ عملیاتی پیش از وقوع آن خبر نداشته 
و هنگامی که به هدف مورد نظر اصابت می کنند،  غافلگیر می شود. وی 
گفت که سامانه های موش��کی پاتریوت دیگر در برابر هیچ مانعی قرار 

نگرفته و به طور دقیق به هدف اصابت می کنند. 

اروپا دنبال معجزه  نگه داشتن ايران در برجام
وزرای خارجه تروئیکا ظاهراً قرار است برای حفظ برجام و در حقیقت برای معطل و معلق نگه داشتن ما به ایران سفر کنند

هادیمحمدی

نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی در جریان 
بازدی�د از ی�ک رزمای�ش، گف�ت نیروه�ای 
نظامی این رژی�م »توان ویرانگ�ری« باالیی 
دارند و کس�ی نباید ای�ن ت�وان را بیازماید. 
به نوش��ته پایگاه »تایم��ز اس��رائیل«، بنیامین 
نتانیاهو روز چهار  ش��نبه گفت: »می ش��نوم که 
همس��ایگان ما در شمال، جنوب و ش��رق، ما را 
به نابودی تهدید می کنند. من به دش��منانمان 
می گویم: نیروهای دفاعی اسرائیل توان ویرانگری 
عظیمی دارد. ما را نیازمایید«. نتانیاهو همچنین 
به تمجید از »آمادگی « نیروه��ای نظامی رژیم 

صهیونیستی پرداخت و گفت: »فوق العاده تحت 
تأثیر افزایش س��طح آمادگی مان قرار گرفته ام، 
از جمله به واسطه روحیه س��ربازان، فرماندهان 
و در وهل��ه نخس��ت ت��وان مخ��رب نیروه��ای 
دفاعی اس��رائیل.«  رووین ریولین، رئیس رژیم 
صهیونیستی نیز روز سه   شنبه حزب اهلل را تهدید 
کرده بود. او درباره عواقب آنچه اجرای برنامه های 
ایران خوان��ده، به حزب اهلل لبنان هش��دار داد و 
گفت: »اس��رائیل دست بس��ته نخواهد نشست 
بلکه آنچه برای امنیت ش��هروندانش الزم باشد، 
انجام خواه��د داد«. نیروی هوای��ی ارتش رژیم 

صهیونیستی از روز یک  شنبه با برگزاری رزمایشی 
گسترده، جنگی فراگیر در چند جبهه را تمرین 
کرده اس��ت و ب��رای اولین بار در ای��ن رزمایش 
جنگنده های »اف۳۵« را نیز به کار گرفته است. 
بر اساس اعالم سخنگوی نیروهای مسلح رژیم 
صهیونیستی، در این رزمایش درگیری همزمان 
در نوار غزه، لبنان و س��وریه تمرین شده است. 
ف��رار از س��امانه های پدافن��دی »اس-۳00 « و 
»اس-400«، مقابله با موش��ک باران گسترده و 
رویارویی با چالش   هایی مانند تخریب باند پرواز و 
مرکز ارتباطات ارتش رژیم صهیونیستی، از جمله 

سناریو  هایی است که در این رزمایش تمرین شده 
است. اظهارات نتانیاهو درباره آمادگی فوق العاده 
ارتش رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می شود 
که تابستان سال گذشته ژنرال »اسحاق بریک« 
بازرس نیروهای مسلح این رژیم در گزارشی که 
جنجال زیادی به راه انداخت، آمادگی این نیرو  ها 
برای جنگ را زیر سؤال برد. وی در نامه   هایی به 
وزیر جنگ و رئیس س��تاد مشترک وقت ارتش 
رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که ضعف در 
تمرینات نظامی موجب شده تا ارتش این رژیم 

توان کافی برای جنگیدن نداشته باشد. 

حمله با کاتیوشا به پايگاه عملیاتی 
اکسون موبیل  در عراق

پلیس عراق اعالم کرد بامداد چهار   ش�نبه یک موش�ک کاتیوشا 
به مقر ش�رکت نفتی اکس�ون موبیل در ش�هر بص�ره اصابت کرد 
که به زخمی ش�دن دو ت�ن از کارمندان عراقی ش�رکت انجامید. 
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، یک منبع آگاه دیروز گفت که یک 
حمله موش��کی در جنوب عراق در نزدیکی پایگاه عملیاتی ش��رکت 
اکسون موبیل در ش��هر بصره صورت گرفته، اما روی میدان های نفت 
و صادرات تأثیری نداشته است. در محل حمله موشکی در بصره، سه 
شرکت اکسون موبیل، شل و اینی فعال هستند. برخی از کارگران در 
بخش نفت گفتند که صدای س��ه انفجار از مقر شرکت اکسون موبیل 
ش��نیدند. پلیس اعالم کرده که دو کارمند عراق در این اتفاق، مجروح 
شده اند. فرمانده نظامی موصل گفته یک کاتیوشای کوتاه برد در یک 
فضای باز فرود آمده و هیچ خس��ارتی ایجاد نکرده اس��ت. او گفت این 
راکت از غرب موصل شلیک شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
بالفاصله پس از انجام این حمله موشکی، شرکت اکسون موبیل اعالم 
کرد قصد دارد 20 تن از کارمندان خارجی خود را از شهر بصره خارج 
کند. در عین حال مس��ئوالن عراقی تأکید کردند ک��ه فعالیت نفتی 
در جنوب عراق از جمله ص��ادرات نفت، از این حمله موش��کی تأثیر 
نپذیرفت. شایان ذکر اس��ت که 18 مه گذشته شرکت اکسون موبیل، 
تمام کارمندان خارجی خود را از حوزه نفت غرب القرنه 1 به دبی منتقل 
کرده بود. اکسون موبیل، یک شرکت امریکایی و دومین شرکت نفتی 
بزرگ جهان است، که دفتر مرکزی آن، در شمال شهر ایروینگ تگزاس 
قرار دارد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نهادهای امنیتی عراقی 
به شماری از ش��رکت های خارجی درباره وجود اطالعاتی از احتمال 
هدف قرار گرفتن کارمندان خارجی هشدار دادند. امریکا نیز در این باره 
به شهروندان خود در عراق هش��دار داده بود و سفارت امریکا در بغداد 
هم از کارمندان غیرضروری خود خواست عراق را ترک کنند. دو هفته 
پیش نیز یک حمله خمپاره ای به سمت سفارت امریکا در بغداد شلیک 
شد. از سوی دیگر، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق تأکید کرد که 
هرگونه فعالیت و اقدام تمام نیروهای خارج��ی در داخل خاک عراق 
بدون اجازه دولت ممنوع اس��ت. به گزارش شبکه سومریه نیوز، عادل 
عبدالمهدی دیروز در بیانیه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مس��لح 
عراق اظهار کرد:»هر دولتی از منطقه یا خارج آن از حضور در خاک عراق 
و انجام فعالیت    هایی علیه نیروی دیگر یا کشور مجاور دیگر یا هرگونه 
حضور نظامی خارجی در خاک عراق و خارج از آن بدون توافق با دولت 
منع می شود«. گروه های مقاومت در عراق، بار   ها به نیروهای امریکایی 
هش��دار داده اند که خاک عراق را ترک کنند، در غیر این صورت برای 

بیرون راندن اشغالگران به زور متوسل خواهند شد. 

  گزارش  يک


