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اظه������ارات    گزارش  یک
محمدجواد ظریف 
که در هنگام صحبت از برنامه موشکی ایران آن 
را ب�ه موض�وع ف�روش س�اح امریکای�ی به 
همس�ایگان عربی گره زده و درواقع تعلیق به 
محال کرده بود، باعث شد که وزیر خارجه امریکا 
توهم بزند که ایران آماده مذاکره موشکی است.
روز سه      ش��نبه مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا 
نش��ان داد که در کابینه دونال��د ترامپ عالوه بر 
حماق��ت و خودبزرگ بینی؛ توهم نی��ز در اتخاذ 
و پیشبرد سیاست فش��ار علیه ایران نقشی بسزا 
دارد. وی در جریان نشس��ت هیئت دولت امریکا 
در حضور ترامپ، مدعی ش��د که برای نخستین 
بار، ایرانی      ها گفته اند که حاض��ر به گفت وگو در 
مورد برنامه موش��کی خود هس��تند؛ س��خنانی 
که روز چهار     ش��نبه با واکن��ش توئیتری عباس 
موس��وی، س��خنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی، روبه رو شد. موسوی ضمن تکذیب این 
خبر، به ستایش از وزیر خارجه پرداخته و نوشته 
است: » پاس��خ ظریف به مجری ان بی سی دقیق، 
هوشمندانه و به قول اهل فن، تعلیق به محال بود. 
هم توپ را به زمین امریکا انداخت و هم به جای 
موضع تدافعی، موضوع فروش تسلیحات امریکا 
به کشورهای منطقه را به چالش کشید.« موسوی 
سپس افزوده است: » موضع ایران و ظریف درباره 

توانمندی موشکی کشور مشخص است.« 
پیش تر، دفتر نمایندگی جمهوری اس��المی در 
س��ازمان ملل نیز با صدور بیانی��ه ای گفته بود: 
» برنامه موشکی دفاعی ایران قابل مذاکره نیست.« 
 دفتر نمایندگی جمهوری اس��المی » برداش��ت 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس « از اظه��ارات وزیر 
خارجه را تکذیب کرده و در توضیح گفته بود که 
»ظریف گفت اگر امریکا می خواهد درباره موشک 
صحبت کند باید اول فروش سالح به منطقه را که 

شامل موشک می شود متوقف کند.«
بیانیه نمایندگی جمهوری اس��المی در س��ازمان 
ملل افزوده اس��ت: » موش��ک های ای��ران به هیچ 
وجه با هیچ ک��س و هیچ کش��وری در هیچ زمانی 
مذاکره ش��دنی نیس��تند.«  این بیانیه خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس را به نقل قول نادرس��ت اظهارات 
ظریف متهم کرده و گفته است: » یقیناً خبرنگاران 
آسوش��یتدپرس به اندازه کافی با مکالمه انگلیسی 
آشنا هس��تند تا مفاهیم نظرات فرضی را بدانند و 
دریابند؛ ق��رار دادن یک جمع بندی نادرس��ت در 
سرخط خبر     ها در حالی که متن به خوبی روشن است 

تنها اقبال عمومی را از رسانه کاهش می دهد.«
وزیر خارجه ایران در مصاحبه اش با بی بی س��ی  
درباره مطرح کردن موضوع برنامه موشکی ایران 
در این مذاکرات احتمال��ی گفت: بگذارید ابتدا با 
چیزی شروع کنیم که بر س��ر آن توافق کرده ایم 
و ببینیم که چه کاری می توان انجام داد. سپس 
اگر خواس��تید درباره موش��ک های بالستیک ما 
مذاکره کنید، باید درباره میزان تس��لیحاتی که 
به منطقه ما فروخته می ش��ود نیز مذاکره کنیم. 
ایران در سال گذش��ته مجموعاً ۱۶میلیارد دالر 
برای نیروهای مسلح خود هزینه کرد. ما ملتی 82 
میلیون نفری داریم و فقط ۱۶میلیارد دالر هزینه 
کردیم. ام��ارات متحده عربی ب��ا جمعیتی یک 
میلیون نفری، 22 میلیارد هزینه کرد. عربستان 
سعودی با جمعیتی کمتر از نصف جمعیت ما ۶۷ 
میلیارد هزینه کرد. بیشتر این تسلیحات امریکایی 

هستند. این تسلیحات امریکایی وارد منطقه ما 
می شود و آن را آماده انفجار می کند. بنابراین اگر 
می خواهند درباره موشک های ما صحبت کنند، 
ابتدا باید فروش این تسلیحات را از جمله موشک 

به منطقه ما متوقف کنند.
وی همچنی��ن در تکمیل مصاحب��ه اش توئیتی 
کرد و ضمن اش��اره به جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران و هشت سال دفاع مقدس، نوشت: »به مدت 
هشت سال، صدام )دیکتاتور معدوم عراق( بارانی 
از موش��ک      ها و بمب      هایی که شرق و غرب تأمین 
کرده بودند، بر سر شهر های ما ریخت اما هیچ کس 
به ایران هیچ ن��وع ابزار دفاع��ی نفروخت. ما نیز 
چاره ای نداشتیم، جز اینکه سالح های خودمان را 
بسازیم. اکنون آنها شاکی شده اند. به جای فرار از 
این موضوع )حمایت نظامی غرب از صدام(، امریکا 

باید فروش سالح به امثال صدام را پایان دهد.
   ادعای دوباره مذاکره بدون شرط

م��ورگان اورتاگوس، س��خنگوی وزارت خارجه 
امریکا در نشس��ت خبری گفته که خبر مربوط 
به اظهارات وزیر خارجه امریکا » موضوعی را که 
مرتباً از همین جا هم تکرار شده به خوبی نشان 
می دهد، زیرا پیام ما همواره این بوده است که ما 
آماده مذاکره با ایران هس��تیم و رئیس جمهور و 
وزیر خارجه بار     ها برای مذاکره بدون پیش شرط 

ابراز آمادگی کرده اند.« 
خانم اورتاگوس جمهوری اسالمی را متهم کرد 
که » غالباً تالش دیپلماتیک ما را ب��ا ادامه رفتار 
تهاجمی در منطقه پاسخ می دهد.«  وی با اشاره 
به سفر اخیر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به تهران 
برای میانجیگری بین ایران و امریکا و واکنش تند 
رهبر جمهوری اس��المی نسبت به این مأموریت 
گفت: » وقتی آبه در ایران ب��ود، آنان به نفتکش 
ژاپنی حمله کردند، ما شاهد حمله رژیم ایران به 
نفتکش های اماراتی و نروژی بودیم و هفته پیش 
هم دیدیم که نیروی دریایی سپاه پاسداران یک 

کشتی تجاری بریتانیایی را تهدید کرد.« 
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا این اتهام را که 
دولت این کش��ور » به س��وی جنگ می شتابد « 
تکذیب کرد و گف��ت که » درس��ت نقطه مقابل 
درست اس��ت و ما همیش��ه آماده مذاکره بدون 
پیش شرط با ایران هس��تیم.«  وی در عین حال 
یادآور شد: » دولت ایران باید بداند که ۱2 گامی 
که وزیر خارجه ]امریکا[ به ایران پیشنهاد کرده 

برای مذاکره روی میز است.«
در نشس��ت خب��ری س��خنگوی وزارت خارجه 
امریکا، پیشنهاد قبلی این کش��ور برای تشکیل 
یک نیروی حفاظتی دریایی برای تضمین آزادی 
کشتیرانی تجاری در خلیج فارس مطرح شد. یکی 
از خبرنگاران پرسید که برایان هوک، نماینده ویژه 
امریکا در امور ایران، از سفیران چند کشور برای 
بررسی این موضوع دعوت کرده و سؤال کرد که 
چه کشور     هایی دعوت شده اند؟ خانم اورتاگوس 

گفت که بعداً این موضوع رسانه ای خواهد شد. 
   درخواست بازگشت به برجام 

بیش از 20 نماینده کنگ��ره با صدور قطعنامه ای 
بر لزوم بازگشت دولت ترامپ به برجام و کاهش 
تنش      ها تأکید کردند.  باربارا ل��ی، دیوید پرایس 
و یان شاکوفس��کی از اعضای مجلس نمایندگان 
امریکا در قطعنامه ای از دولت ترامپ خواس��تند 
که به طرح جامع اقدام مش��ترک یا همان توافق 
اتمی ای��ران بازگردد.  در ای��ن قطعنامه عالوه بر 
درخواست برای بازگشت دولت ترامپ به برجام از 
ترامپ خواسته شده است که تدابیر الزم را برای 
کاهش تنش     ها با استفاده از دیپلماسی به عنوان 
ابزاری برای پاسخگویی به دیگر چالش     ها با ایران 
به کار گیرد.  در جلسه پیشنهاد این قطعنامه باربارا 
لی گفت: سیاست های دولت ترامپ در خصوص 
ایران عامل افزایش این بحران خودساخته است. 
من به عنوان فردی ک��ه از برجام حمایت کرده ام 
از اینکه می بینم در آستانه یک درگیری با ایران 

به خاطر سیاست های وحش��تناک دولت ترامپ 
هستیم، تأسف می خورم.  

دیوید پرایس دیگ��ر عضو مجل��س نمایندگان 
هم گفت: اگر ب��ه تحوالت اخیر نگاهی داش��ته 
باش��یم رئیس جمهور ترامپ با خ��روج از توافق 
اتمی با ای��ران ما را از میز مذاک��ره دور کرد.  یان 
شاکوفس��کی دیگر عضو کنگره هم گفت: برجام 
یک توافق بین المللی بین گروه ۱+5 با ایران است. 
عالوه بر این برجام فرصت     هایی را برای رس��یدن 
به توافق های بیش��تر با ایران فراه��م می کند. به 
هر حال اقدامات یکجانبه دولت تمامی تالش     ها 
را تضعیف کرده است و وجهه امریکا را در جهان 

دچار آسیب کرده است. 
   قدرت نمایی مقابل ایران خطرناک است 

وزیر امور خارجه روس��یه در گفت وگو با روزنامه 
» آرگیومنتی ای فکتی«  هشدار داده که زورآزمایی 
واش��نگتن علیه تهران ممکن است سبب ایجاد 
شرایط خطرناکی شود که در آن امریکا مسئول 

هرگونه پیامد فاجعه بار خواهد بود. 
سرگئی الوروف افزود : » تنش     ها در منطقه در حال 
افزایش است زیرا واشنگتن و برخی هم پیمانانش 
در تالش ب��رای تقویت سیاس��ت های ضد ایران 
خود هس��تند. امریکا در حال قدرت نمایی است ، 
این کشور کارزاری برای بدنام کردن تهران آغاز 
کرده است و ایران را به انواع جرائم متهم می کند. 
این کار وضع��ی خطرناک به وج��ود می آورد که 
در آن ، یک جرقه برای ب��ه راه افتادن آتش کافی 
است. امریکا مسئول هرگونه پیامد فاجعه بار آن 

خواهد بود.« 
او همچنین گفت:» ایران بار     ها از تمایل خود برای 
تضمین ثبات منطقه ای از طریق گفت وگو با همه 
کش��ورهای ذی نفع از جمله کشورهای عربی در 
خلیج فارس خبر داده است . درعین حال تهران 
تأکید دارد که هیچ گونه هدف تجاوزکارانه ای را 

دنبال نمی کند.«

 عقب نشینی نظامیان سودان 
تا حصول توافق

نمایندگان شورای نظامی و ائتالفی از گروه     ها و شخصیت های غیرنظامی 
سودان تحت عنوان »نیروهای آزادی و تغییر « روز چهار    شنبه هفدهم 
ژوئیه توافقنام��ه ای را امضا کردند ک��ه انتظار می رود ب��ا امضای این 
توافقنامه نه تنها روند خاتمه دادن به شورش و آشوبی شروع شود که 
ماه     ها است این کش��ور را در خود فرو برده، بلکه در وهله نخست دوره 
انتقالی قدرت هر چه سریع تر شکل بگیرد و بعد با گذشت سه سال از 
این دوره، نظام مستقر باثبات در این کشور شکل بگیرد. البته هنوز یک 
قسمت دیگر از این مرحله باقی مانده که مربوط می شود به متمم قانون 
اساسی. اختیارات دو شاخه از ش��ورای حاکمیتی و هیئت وزیران در 
بیانیه روز چهار    شنبه تصریح نشده و ظاهراً در این متمم درج شده که 
قرار است روز جمعه به امضای دو طرف از نظامی     ها و نیروهای آزادی و 

تغییر برسد تا گام اول برای شروع دوره انتقالی برداشته شود. 
بیانیه روز جمعه در یک نگاه کلی ش��اکله و ساختار اجرایی سودان در 
دوره سه ساله انتقالی را معین می کند. بر اس��اس این بیانیه، ساختار 
سیاسی و اجرایی سودان دارای دو بخش از شورای حاکمیتی و شورای 
وزی��ران خواهد بود. هرچند ک��ه نظامیان در مذاک��رات قبل خواهان 
دس��ت کم ۶0 درصد از کرس��ی های این ش��ورا بودند اما ح��اال کوتاه 
آمده و به پنج کرسی از ۱۱ کرس��ی رضایت داده اند تا پنج کرسی هم 
نصیب مخالفان شود و وضعیت یک کرسی باقیمانده هم با رضایت دو 
طرف معلوم شود. از س��وی دیگر، هیئت وزیران به طور کلی به دست 
غیرنظامی     ها خواهد بود به غیر از دو وزارت کلیدی دفاع و کش��ور که 
به دس��ت نظامیان خواهد بود. با وجود رضایت دو طرف بر شاکله این 
دو بخ��ش اجرایی اما نحوه چین��ش بخش مقننه و تع��داد نظامیان و 
غیرنظامیان در ش��ورای قانونگذاری هنوز با اما و اگر    هایی همراه است 
و قرار شده که اختالف نظر در این مورد دست کم در مدت 90 روز بعد 
از تشکیل شورای حاکمیتی حل و فصل شود. به این ترتیب، دو طرف 
شورای نظامی و رهبران مخالفان توانستند بعد از سرنگونی عمر البشیر 
در ماه آوریل و حوادث خونین بعد از آن سرانجام به توافقی برای سر و 
سامان دادن به کشور و پایان دادن به اوضاع متشنج برسند اما باید توجه 
داش��ت که این توافق بیش از همکاری های داخلی محصول تعامالت 

خارجی بود که شرایط را برای رسیدن به این توافق ممکن کرد. 
در وهله نخس��ت، اتحادیه آفریقا مهم  ترین نقش را در این فرایند بازی 
کرد چنان که در نشست ماه مه مهلت ۶0 روزه ای به شورای نظامی داد 
تا زمینه را برای انتقال قدرت به دولت انتقالی فراهم کند. شورای نظامی 
با این تهدید حاضر ش��د باب گفت وگو با مخالفان را ب��از کند اما بعد نه 
تنها با ارائه شروطی سنگین در عمل مذاکرات را ناکام گذاشت بلکه با 
حمله خونین به معترضان در خارطوم و بعد دارفور با شدت عمل وارد 
میدان شد. اتحادیه آفریقا پس از این در نهم ژوئن و در نشست فوق العاده 
آدیس  آبابا، پایتخت اتیوپی، عضویت سودان در این اتحادیه را معلق کرد 
تا فشار را بر شورای نظامی شدیدتر کرده باش��د. از طرف دیگر، شدت 
عمل نظامیان و وخیم تر شدن اوضاع در این کشور نگرانی حامیان عرب 
شورای نظامیان به خصوص امارات متحده عربی را برانگیخت. امارات 
که به خاطر سنگین ش��دن اوضاع در خلیج فارس با نگرانی های جدی 
جدیدی روبه رو شده بود سیاست بازنگری در مداخالتش در منطقه را 
پیش رو گذاشت و به موازات تجدیدنظر در جنگ یمن، تجدیدنظر در 
حمایت از شورای نظامی سودان را هم در دس��تور کار قرار داد. به نظر 
می رسد که این تجدیدنظر اماراتی     ها بی وجه با مخالفت آنها با محمد 
حمدان دقلو، نایب رئیس شورای نظامی سودان، نیست که برخوردار از 
حمایت سعودی     ها و شخص محمد بن سلمان، ولیعهد آل سعود، است 
اما عالوه بر اماراتی ها، مصری     ها هم چندان نظر خوشی به او ندارند. به 
عبارت دیگر، تجدیدنظر امارات با همراهی مصر و فشار اتحادیه آفریقا 
از سوی دیگر در نهایت ش��ورای نظامی را متقاعد کرد با کوتاه آمدن از 
خواسته های اولیه برای کسب بیشترین میزان کرسی در ساختار اجرایی 
و شورای قانونگذاری، رضایت مخالفان برای امضای توافقنامه جلب شود. 
این اتفاقی بود که در روز چهار    شنبه رخ داد و حاال به نظر می رسد که دو 
طرف در شورای حاکمیتی حاضر به تقسیم برابر قدرت شده اند در حالی 
که شورای وزیران به طور عمده در دست غیرنظامیان است تا دست کم 
شاکله سیاسی سودان در دوره انتقالی بیشتر با غیرنظامیان باشد و مسیر 

ورود سودان به دوره ای از حاکمیت دولت غیرنظامی فراهم شود. 

وزیر خارجه روس�یه گفته که تاکنون بیش 
از چندین میلیون دالر از طریق اینس�تکس 
مبادله انجام نش�ده و از تعبیر »هیچ«  برای 
ای�ن می�زان مبادله اس�تفاده کرده اس�ت. 
به گزارش اسپوتنیک، س��رگئی الوروف دیروز 
در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تا به حال 
فقط چند میلیون دالر پرداخت از طریق مکانیزم 
محاس��بات بین اتحادیه اروپا و ایران موس��وم 
به اینس��تکس انجام ش��ده که در واقع ناچیز و 
هیچ اس��ت. الوروف گفت:  »فعاًل اینس��تکس 
فقط می تواند در زمینه تحویل کاالهای انسانی 
همچون مواد غذای��ی و دارو خدمات ارائه دهد 
که بدون ای��ن هم امریکاییان آنه��ا را کاالهای 
ممنوعه اعالم نکرده اند. تا جای��ی که در دیدار 
پریروز با مارکوس ادر، نماینده اتحادیه اروپا در 
روسیه مطلع شدم تا به حال چند میلیون دالر 
پرداخت از این طریق انجام شده که این رقم در 
مقایسه با تعهدات ش��رکای ایران در چارچوب 
برجام که خریداری ب��دون ممانعت نفت ایران 
و حوال��ه بدون مان��ع پرداخت ه��ای مربوط به 
بهای این ماده انرژی زا را در نظر می گیرند، هیچ 
است.« بلومبرگ دیروز در گزارشی با اشاره به 
اینکه اروپایی     ها از زمان اعالم تالش خود برای 
راه اندازی ساز و کار مالی ویژه همکاری با ایران 
پیشرفت محسوسی نداش��ته نوشت: » اتحادیه 
اروپا حمایت عملی از ش��رکت های خود برای 
همکاری با ای��ران در براب��ر تحریم های امریکا 
انجام نداده است و با گذشت ۱/5 سال از خروج 
امریکا، ساز و کار اینس��تکس هنوز در مراحل 

ابتدایی خود قرار دارد.«
بلومبرگ تأیید کرده که اینس��تکس می تواند 

ابزاری برای حفظ روابط با ایران بدون استفاده از 
دالر باشد که بدون استفاده از نظام بانکی امریکا 
امکان نقل و انتقال پول با ایران را فراهم می کند 
و پیش بینی کرده که ش��اید روزی اینستکس 
فرا برس��د که برای مب��ادالت نفت��ی نیز مورد 
استفاده قرار گیرد. بلومبرگ با این حال تأکید 
می کند:»اما فعاًل معامالت آن محدود به اقالم 
غذایی و بشردوستانه اس��ت.« بلومبرگ گفته 
که شاید»روزی اینستکس زیرساختی برای به 
چالش کشیدن سلطه دالر بر بازارهای جهانی 
باشد« ولی اروپایی     ها با وجود تمایل برای حفظ 
برجام هنوز نتوانسته اند اقدامات خود را عملی 
کنند. روابط عمیق اتحادیه اروپا با امریکا باعث 
شده است شرکت های بزرگ امریکایی مایل به 
از دست دادن بازار این کشور نباشند و پیوندهای 
عمیق امنیتی و نظامی اروپا با امریکا نیز باعث 
شده است کار آنها برای کنار زدن متحد دیرینه 
خود بسیار سخت باشد. بلومبرگ در انتها گفته 
اس��ت که ناکامی اروپایی     ها از تعمیق روابط با 
ایران می تواند باعث گسترده شدن همکاری های 
ایران با چین و روس��یه به وی��ژه در قالب پروژه 

» جاده و کمربند « شود. 

رئیس جمه�ور س�وریه ب�ا اش�اره ب�ه تاش 
کشورهای غربی برای هدف قرار دادن تنوعی 
که در جامعه سوریه وجود دارد، تصریح کرد که 
گفت وگو راهکار مقابله با این حربه غرب است. 
بشار اس��د، رئیس جمهور س��وریه در سخنانی 
تأکید ک��رد ک��ه کش��ورهای غرب��ی در تالش 
هس��تند همگرایی در جامعه س��وریه را از بین 
ببرند. به گزارش روزنامه الوطن سوریه، اسد روز 
چهار    شنبه در نشست مسئوالن حزب بعث سوریه 
گفت:»وطن، خانه همه است و آنچه امروز با آن 
سروکار داریم، غرق شدن در اصطالحاتی است 
که هدف از آن، شکست ماست زیرا جامعه ما بر 
اساس تنوع بنا شده اس��ت«. وی تأکید کرد که 
»کشورهای غربی در تالش هستند این تنوع را 
به نوعی نفرت تبدیل کنند و با نسبت دادن برخی 
اصطالحات به جامعه س��وریه، که هیچ ارتباطی 
بدان ندارد، در پی تحقق این هدف هستند«. اسد 
خاطرنشان کرد:»اگر با یکدیگر گفت وگو نکنیم، 
موفق نمی شویم و هیچ مسئولی نمی تواند بدون 
گفت وگو پیشرفت کند«. وی ادامه داد:»هر اندازه 
مردم مشارکت بیشتری داشته باشند، به توافق 
فراگیرتری دست می یابیم و حکومت نیز به صورت 

هدفمند پیشرفت می کند«. رئیس جمهور سوریه 
شرط این پیشرفت را تأکید بر گفت وگو و تقویت 
تمرکز زدایی بر اساس مکانیزم     ها و ضوابط معین 
دانست زیرا این مکانیزم     ها در بسیاری مواقع، علت 
شکست یا موفقیت است. اس��د تصریح کرد که 
حزب بعث باید با این اصطالحاتی مقابله کند که 
جامعه سوریه را هدف گرفته و وظیفه مسئوالن 
این حزب این است که با گفت وگو این مأموریت 
را انجام دهند. در جریان نشست مذکور مسائلی 
مانند ناسیونالیس��م عربی، انواع افراطی گری و 
نقش حزب بعث و نهاده��ای مردمی در مقابله با 
آن، اصطالحات کهن و جدید و پیامدهای جنگ 
مطرح شد. از س��وی دیگر، وزیر خارجه روسیه 
در سخنانی گفت که امریکا تالش می کند گروه 
تروریس��تی جبهه النصره را به یک طرف حل و 
فصل بحران سوریه تبدیل کند که می توان آن را 
یک » بمب ساعتی « توصیف کرد. به گزارش شبکه 
راشاتودی، سرگئی الوروف از کشورهای غربی و 
واشنگتن خواست به منظور ممانعت از بازگشت 
آوارگان سوری به خانه های شان بهانه جویی نکرده 
و برای بازگشت آنها و فراهم کردن شرایط مناسب 
برای آن تالش کنن��د. الوروف گفت:»ما موضع 
واشنگتن در قبال آنچه رخ می دهد و مسئله کرد    ها 
را مسئوالنه نمی دانیم، چراکه واشنگتن کرد    ها را 
به مناطق تحت تسلط خود در شرق سوریه منتقل 
می کند. امریکا و برخی کش��ورهای غربی تالش 
می کنند بحران سوریه را برای اهداف ژئوپلتیک 
طوالنی کنند«. این مقام روس ادامه داد:»روسیه 
نگران تالش های امریکا برای تش��دید اوضاع در 
اطراف ادلب است و این مسئله یادآور دولت باراک 

اوباما، رئیس جمهور سابق این کشور است.«

اسد: غرب، تنوع اجتماعی سوریه را هدف گرفته استالوروف: مبادله اینستکس »ناچیز و هیچ « است
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   خشونت یهودیان ارتدوکس صهیونیست باالتر از خشونت داعش 
گزارش جدید یک مؤسس��ه تحقیقات��ی بین المللی نش��ان می دهد که 
خشونت     هایی که از سوی یهودیان ارتدوکس در رژیم صهیونیستی علیه 
اقدامات مغایر با آموزه های یهودیت انجام می دهن��د، در رتبه ای باالتر از 
خشونت های داعش در سوریه و عراق قرار می گیرد. مؤسسه مطالعاتی و 
افکارسنجی »پیو« در جدید    ترین پژوهش خود گزارش داد که سختگیری     ها 
و محدودیت های مذهبی در فلسطین اشغالی به شدت افزایش یافته و اکنون 
این رژیم در رده پنجم برخوردهای خشن در این شاخص     ها در کل جهان 
قرار دارد. بر این اساس، رژیم صهیونیستی در دهه مذکور، محدودیت های 
مذهبی را شامل قوانین، سیاست     ها و اقدامات مقامات رسمی که آزادی 
و فعالیت های مغای��ر با آموزه های یهودیت را مح��دود می کند، به میزان 
قابل توجهی افزایش داده است. همچنین خشونت های مذهبی که شامل 
برخوردهای متقابل بین افراد مقید به اصول دینی و افراد طرفدار آزادی 

می شود، در بین صهیونیست     ها افزایش پیدا کرده است. 
-----------------------------------------------------

   تهدید کره شمالی به لغو تعلیق آزمایش های موشکی  
کره شمالی در بیانیه ای اعالم کرده است که امکان دارد با توجه به مانورهای 
نظامی مشترک کره جنوبی و امریکا در تابستان، به دوره 20 ماهه تعلیق 
آزمایش های موشکی و هس��ته ای خود پایان دهد. به گفته کره شمالی، 
این رزمایش ها، آماده سازی برای یک حمله نهایی به این کشور است. به 
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این بیانیه در حالی منتشر شده است 
که مذاکرات هسته ای امریکا و کره شمالی تقریباً به بن بست خورده بود اما 
پس از دیدار غیرمعمول رهبران امریکا و کره شمالی در مرز بین دو کره، 

امید    ها برای از سرگیری مذاکرات زنده شد. 
-----------------------------------------------------

   پنتاگون: تهدید داعش در افغانستان ادامه می یابد
در گزارش اخیر وزارت دفاع امریکا به کنگره امریکا آمده که شاخه خراسان 
گروه داعش در شش ماه گذشته در افغانستان مناطق بیشتری را تحت کنترل 
درآورده اس��ت. به گزارش بی بی س��ی، در گزارش پنتاگون آمده که داعش 
همچنان به نبرد با نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای امریکایی و بین  المللی 
ادامه می دهد. بنا به ارزیابی پنتاگون هرچند که مذاکرات صلح میان امریکا و 
طالبان به نتیجه برسد، داعش و برخی از نیروهای تندرو طالبان همچنان از 

افغانستان درصدد حمله به نیروهای امریکایی و افغان خواهند بود. 
-----------------------------------------------------

   چین: امریکا رفتار اشتباه خود را اصاح کند
وزارت بازرگانی چین از امریکا خواست بی درنگ رفتار اشتباه خود در 
زمینه محدودیت های تجاری اعمال شده علیه چین به ویژه در بخش 
فناوری و رایان��ه را اصالح کند. گائو فنگ، س��خنگوی وزارت بازرگانی 
چین روز چهار    شنبه گفت:»گروه کارشناسان شورای داوری و استیناف 
سازمان تجارت جهانی، اقدامات ضد رایانه ای امریکا علیه چین را خالف 
مقررات این سازمان تش��خیص داده و از امریکا خواسته است اقدامات 
خالف مقررات را اصالح کند اما متأسفانه واشنگتن در جریان اجرای این 

حکم، هنوز هم اقدامات خالف مقررات انجام می دهد«.

سند توافق سیاسی سودان امضا شد
شورای نظامی انتقالی سودان و نیروهای آزادی و تغییر با حضور میانجی های 
آفریقایی و اتیوپیایی، سند توافق سیاسی را در دوره انتقالی امضا کردند. 
به گزارش تارنمای شبکه » الشروق « سودان، این سند در خصوص نحوه 
مدیریت کشور در دوره سه ساله انتقالی است و توافق شد که دو شورا یکی 
شورای حاکم و دیگری شورای وزیران تشکیل شود. شورای حاکم متشکل از 
پنج نظامی و پنج غیرنظامی باشد و یک غیرنظامی دیگر هم با توافق دوطرف 
به این تعداد اضافه شود و ابتدا نظامیان به مدت 2۱ ماه ریاست شورای حاکم 
را بر عهده بگیرند و سپس به مدت ۱8 ماه ریاست را به غیرنظامیان بسپارند.  
این سند همچنین ش��امل 22 بند در ش��ش فصل در خصوص » مبادی 
راهبردی«، » تدابیر دوره انتقالی«، » شورای قانون گذار«، » کمیته تحقیق«، 
» وظایف دوره انتقالی « و » همکاری منطقه ای و بین المللی « است.  دو طرف 
خاطرنشان کردند که اعالم سند قانون اساسی به نشست بعدی که قرار است 
جمعه آینده برگزار شود، موکول شده است.  در همین راستا » محمد حمدان 
دقلو « معاون شورای نظامی سودان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان 
دو طرف، این توافق را لحظه ای سرنوش��ت ساز و تاریخی برای تمام ملت 
سودان توصیف کرد.  »ابراهیم االمین « از رهبران نیروهای آزادی و تغییر نیز 
تأکید کرد که انقالب سودان، تغییری بنیادین در سودان ایجاد کرد و نباید 
فداکاری های ملت و نقش زنان را در این انقالب فراموش کرد و باید از هر چه 
میان ملت تفرقه می افکند، دوری کنیم و دولت آینده بر اساس منافع تمام 
سودانی   ها رفتار خواهد کرد.  دو طرف هفته گذشته در خصوص تشکیل 
دولت غیرنظامی تکنوکرات به توافق رسیدند و اکنون پس از جلسات پیایی 
در خصوص نحوه اداره کش��ور در دوره انتقالی توافق کردند اما همچنان 

مذاکرات در خصوص قوانین این دوره سه ساله ادامه دارد.

 ترامپ: ذره ای نژادپرستی 
در وجودم ندارم!

رئیس جمهور امریکا با تداوم موج انتقادات از اظهارات نژادپرستانه 
چند روز پیش�ش علی�ه چه�ار نماین�ده اقلی�ت زن در مجلس 
نماین�دگان امریکا ب�ار دیگر تاش ک�رد از خودش دف�اع کند و 
تأکید کرد که حتی ذره ای نژادپرس�تی در وجودش وجود ندارد. 
دونالد ترامپ، سه     شنبه شب در دفاع از اظهارات خود علیه نمایندگان 
دموکرات رنگین پوست کنگره، در توئیتی جدید نوشت:»آن توئیت     ها 
قطعاً نژادپرستانه نبودند، من حتی ذره ای نژادپرستی در وجودم ندارم!«. 
به گزارش پایگاه هیل، در حال��ی مجدداً در مقام دف��اع از توئیت های 
جنجالی چند روز پیش��ش علیه چهار نماینده زن دموکرات و مترقی 
اقلیت در مجلس نمایندگان برآمده ک��ه در این توئیت های جنجالی از 
این قانونگذاران خواسته بود به کشور    هایی که از آنجا آمده اند، برگردند. 
این درحالی اس��ت که همه این چهار نماینده زن ش��امل ایلهان عمر، 
الکساندریا اوکازیو کورتز، آیانا پرسلی و رشیده طلیب شهروندان امریکا 
هستند اما اصالت آنها به کش��ورهای دیگر برمی گردد. از سوی دیگر، 
مجلس نمایندگان کنگره امریکا سه     شنبه شب بیانات نژادپرستانه دونالد 
ترامپ علیه برخی از اعضای کنگره را با قاطعیت محکوم کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، 240 نماینده به قطعنامه کنگره در این باره رأی موافق دادند 
و ۱8۷ نفر مخالف بودند. در قطعنامه مجلس نمایندگان کنگره امریکا 
گفته می ش��ود »بیانات اخیر ترامپ به ترس و نف��رت از امریکایی های 
جدید و افراد رنگین پوست مشروعیت می بخشد«. ترامپ اقدام مجلس 
نمایندگان امریکا در تصویب قطعنامه  علیه اظهارات نژادپرستانه اش را 
محکوم کرد و آن را یک به اصط��الح رأی گیری درباره بازی فریبکارانه 
دموکرات  ها خواند. ترامپ نوشت:»جمهوریخواهان نباید ضعف نشان 
دهند و به دام دموکرات  ها بیفتند. این رأی گیری باید در خصوص ادبیات 
کثیف، اظهارنظر     ها و دروغ های نمایندگان زن دموکرات در کنگره باشد، 

که بر مبنای اقدامات شان واقعاً باور دارم از کشورمان بیزار هستند.«

وزیر خارجه امریکا: ایرانی ها گفته اند که حاضر به گفت وگو در مورد برنامه موشکی خود هستند!

توهم  پمپئو  درباره موشک های ایران

سيدرحيمنعمتی

 تهران: نفتکش ریاح به دلیل نقص فنی 
در سواحل ایران است

ای�ران تأیی�د ک�رده ک�ه نفتک�ش ری�اح ک�ه مناب�ع غرب�ی از 
ناپدی�د ش�دن آن خب�ر داده ان�د، در س�واحل ای�ران اس�ت 
ول�ی دلیل انتق�ال آن به س�واحل ای�ران، نقص فنی بوده اس�ت. 
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه دیروز گفت که یک نفتکش خارجی 
که ظاهراً همان نفتکش ریاح است، به علت نقص فنی توسط یدک کش     ها 
و برای تعمیرات به لنگرگاهی در آب های ایران هدایت شده است. موسوی 
گفته که این نفتکش پس از بروز نقص فنی درخواست کمک کرده و نیروهای 
ایرانی، طبق مقررات بین المللی برای کمک به سمت نفتکش رفته و آن را 
با یک یدک کش منتقل کرده اند. سخنگوی وزارت خارجه جزئیات بیشتر 
در این باره را به بعد موکول کرده است. روز سه     شنبه منابع غربی از جمله 
روزنامه امریکایی واشنگتن پست گزارش کردند اطالعات حمل و نقل دریایی 
نشان می دهد یک نفتکش متعلق به امارات از دو روز پیش در حال عبور از 
تنگه هرمز در آب های متعلق به ایران متوقف شده و دستگاه ردیابش از آن 
زمان خاموش شده است. آسوشیتدپرس نیز همین روایت را تأیید کرده و 
گفته که تانکر ریاح چند روز پیش در زمان عبورش از تنگه هرمز مسیرش 
را به سمت ایران تغییر داده و سپس از ارسال اطالعات مربوط به محل خود 
خودداری نمود. برخی منابع گفته اند مقصد نفتکش ریاح بندر شارجه در 
امارات متحده عربی بوده و برخی هم مقصد آن را فجیره گزارش کرده اند. 
هرچند این نفتکش در چارچوب قوانین ثبت کشتی    ها، در امارات ثبت شده، 
ولی خبرگزاری رسمی امارات دیروز از قول یک مقام اماراتی که نامش فاش 
نشده گزارش کرد که چنین نفتکشی نه به امارات تعلق دارد و نه در اجاره 
این کشور بوده است. این مقام مسئول گفته است که این نفتکش  پرسنل 
اماراتی هم نداشته است و درخواست کمکی هم ارسال نکرده  است. هرچند 
یک مقام امریکایی که خواسته نامش فاش نش��ود، درباره موضع ایران در 
خصوص کمک به نفتکش ریاح ابراز تردید ک��رده و گفته که هرچند این 
نفتکش در آب های سرزمینی ایران است، اما مشخص نیست که این کشتی 
توقیف شده، یا به آن امدادرسانی شده ، ولی رویترز نوشته که از زمان اعمال 
تحریم های نفتی امریکا علیه ایران، بسیاری از کشتی     ها از مسیرهای تازه 
تردد می کنند، سامانه های مکان یاب خود را خاموش و مقصد نهایی خود 
را پنهان می کنند. عالوه بر این، آنچه وضعیت کشتی ریاح را پیچیده کرده، 
دشواری مشخص کردن مالک آن است. تا این لحظه، هیچ کشور یا شرکتی 
ادعایی مبنی بر مالکیت این نفتکش مطرح نکرده است. به نوشته رویترز، بر 
اساس اسناد ثبت شده، مدیریت این کشتی با شرکت »پرایم تانکر « مستقر 
در امارات است. اما این شرکت اعالم کرده است که تانکر را به یک شرکت 
اماراتی دیگر به نام »موج البحار « فروخته است. شرکت موج البحار نیز عنوان 
کرده است که تا دو ماه پیش مدیریت نفتکش را بر عهده داشته، اما آن را به 
شرکتی به نام »کی آر بی پتروکم« واگذار کرده است. این شرکت نیز تاکنون 

به درخواست برای اظهارنظر، پاسخ نداده است.


