
رئیس جمهور امریکا ب�ا گفتن اینکه »تمایل به 
مذاکره و توافق با ایران س�خت تر شده«  نشان 
داد که جواب های »نه « پی درپی ای�ران، او را از 
ش�روع مذاکرات مأیوس کرده، یأسی که البته 
با حس سردرگمی عجین شده است. در همان 
روزی که ترامپ از سخت شدن مذاکره سخن 
گفته، وزیر خارجه امری�کا ابراز امیدواری کرد 
که فشار حداکثری با ایران به مذاکره بینجامد. 
دونالد ترامپ دو   شنبه ش��ب برای اولین بار درباره 
تمایل خود برای مذاکره با ای��ران ابراز تردید کرد 
و البته بالفاصله پیکان اتهامات را به س��وی ایران 
گرفت تا مشخص شود یک وضعیت خاص روانی 
برای او در مقابل ایران شکل گرفته  است. ترامپ که 
پس از مالقات با نخست وزیر پاکستان، در نشستی 
با خبرنگاران شرکت کرده بود با اشاره به تنش های 
اخیر با ایران گفت:» رک بگویم، برایم س��خت تر 
می شود که بخواهم با ایران مذاکره و توافق بکنم 
چون رفتار خیلی بدی دارند.«  ترامپ گفت : » من به 
شما می توانم بگویم که چنین کاری می توانست با 
راحتی بیشتر صورت بگیرد اما اگر طور دیگری هم 
پیش برود، من مشکلی ندارم.«  او با در پیش گرفتن 
لحن تهدید تلویحی گفت: » ما آم��اده مواجهه با 
بد   ترین وضعیت ممکن هس��تیم کام��اًل آمادگی 
داریم«  ولی مجدداً با تأکی��د بر اینکه »البته آماده 
تعقل گرایی هم هس��تیم « نش��ان داد که نه فقط 
درباره مذاکره با ایران بلکه در مورد نحوه برخورد 
با ایران نیز دچ��ار تردید اس��ت:»باید ببینیم چه 

می شود.«
ترامپ یک بار دیگر گزارش وزارت اطالعات ایران 
در مورد بازداشت و اعدام تعدادی از » جاسوسان« 
س��یا را دروغ خواند و گفت » ای��ران خیلی دروغ 
می گوی��د.«  ترامپ ک��ه در حضور عم��ران خان 

نخست وزیر پاکستان س��خن می گفت تکذیب 
سرنگونی یک فروند پهپاد ایرانی را هم دروغ خواند 
و گفت: » پاکستان دروغ نمی گوید ولی متأسفانه 
ایران زیاد دروغ می گوید.«  ترامپ مدعي است که 
ایران را حکومتی دینی اداره می کند که به بد   ترین 
شکل شکست خورده و تأکید کرد: » آنها خودشان 
نمی دانند به چه راهی می روند؛ من گزارش های 
متعددی خوانده ام. آن کشور در حال حاضر به هم 
ریخته است؛ نمی دانند چه دارند می کنند؛ از لحاظ 
اقتصادی، کشورشان در بحران است؛ نرخ تورم در 

آنجا به ۷۵درصد هم می رسد. « 
 12 نکته یا شرط؟!

تقریباً در همان ساعاتی که ترامپ از سخت شدن 
مذاکره با ایران سخن می گفت، وزیر خارجه امریکا 
در چند مصاحبه و س��خنرانی ابراز امیدواری کرد 
»کارزار فشار حداکثری« سبب شود ایران با امریکا 
مذاکره کند و 12 شرط واشنگتن را بپذیرد. مجری 
برنامه رادیویی»باک سکستون شو« در   مصاحبه 
از وزیر خارجه امریکا س��ؤال ک��رد: »وزیر خارجه 
ایران گفته که سرنگونی پهپاد این کشور )از سوی 
امریکا( اتفاق نیفتاد.  ش��ما این موض��وع را تأیید 
کردید که چنین اتفاقی افتاده است. برای ایرانی    ها 
دروازه ای برای دور ش��دن از رفتار خصمانه وجود 
دارد. به نظر شما آن مس��یر چه مسیری است؟ « 
در متن منتشر شده از این گفت وگو، پمپئو هیچ 
اش��اره ای به تکذیبیه ایران درباره پهپاد نمی کند 
و مسیر مصاحبه را به س��مت بحث مربوط به 12 
شرط برای ایران منحرف کرده است. پمپئو جواب 
می دهد: »مسیر کاماًل س��اده ای وجود دارد. آنچه 
رئیس جمهور ترامپ از رهبران در ایران می خواهد 
این است که شبیه به یک کشور نرمال رفتار کند. 
من صحبت های اخیر وزیر خارجه ظریف درباره 

اینکه پمپئو خواس��تار چه چیزی از ایران شده را 
دیدم.«  پمپئو 12 شرط مطرح شده برای ایران را 
به 12 نکته تقلیل داده و می گوید: »12نکته وجود 
دارد که ما آنها را طرح کردی��م. این نکات در واقع 
مجموعه ای از درخواست های ساده هستند از قبیل 
اینکه رژیم ایران از کشتن افراد در اروپا و کارزار ترور 
در سراس��ر جهان اجتناب کند، گروگان های ما را 
آزاد کند، غنی سازی هسته ای  و برنامه سالح های 
هسته ای  را متوقف کند، به آماده کردن موشک ها 
که تهدیدی برای اسرائیل هستند پایان دهد، اینها 
درخواست    هایی ساده هستند اما وزیر خارجه ظریف 
گفت که اینها به معنای نابودی کشورم هستند. « 
وزیر خارجه امریکا با اش��اره ب��ه توقیف نفتکش 
انگلیسی »استینا ایمپرو « از سوی نیروی دریایی 
سپاه پاس��داران گفت: »ما داریم روی تغییر دادن 
رفتار رهبران جمهوری اسالمی ایران کار می کنیم و 
یک ائتالف برای گشت زنی در تنگه هرمز به منظور 
باز ماندن خطوط کشتیرانی در این منطقه ایجاد 
می کنیم. در سراسر جهان کش��ور   هایی خواهند 
بود که در این کار مش��ارکت کنند. اینها اقدامات 
بازدارنده هستند.«  مجری این برنامه رادیویی سؤال 
کرد: »آیا شما فکر می کنید که کارزار فشار برای 
اینکه آنها این درخواس��ت های امریکا را بپذیرند، 
واقعاً از شانس واقع گرایانه ای برخوردار است؟ « او 
گفت:»بخش اول کارزار فشار ما این بود که منابع و 
ثروت را از دست رهبران ایران بگیریم و در این کار 
به شدت موفق بوده ایم. شما این موضوع را می توانید 
در وضعیت کنونی ناگوار حزب اهلل مشاهده کنید. 
درباره اینکه آیا در نهایت )کارزار فشار امریکا علیه 
ایران( ایران به اتخاذ تصمیم درست و منطقی برای 
وارد ش��دن به یک مذاکره وادار می شود یا نه، من 
امیدوارم اما در نهایت این تصمیمی است که ایران 

باید آن را اتخاذ کند.«  وزیر امور خارجه امریکا اعالم 
کرد اطمینانی به اخبار منتشره توسط ایران درباره 
جاسوسانی که برای سیا کار می کردند نیست. نباید 

آنها  را باور کرد. 
 برای عرب    ها شیر، برای ایران خرگوش! 

کاربران عربی ش��بکه های اجتماعی در پاسخ به 
توئیت معاون رئیس پلیس دبی قدرت رهبران ایران 
در سطح بین المللی را س��توده و حکام عرب را به 
خاطر بزدلی نزد امریکا مذموم خواندند. به گزارش 
فارس، »ضاحی خلفان«، معاون رئیس پلیس دبی 
از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به خاطر اینکه 
هیچ کاری در مورد ایران انج��ام نمی دهد انتقاد 
کرده و او را خرگوش خواند. روزنامه فرامنطقه ای 
القدس العربی در این خصوص گزارش داد، خلفان 
روز دو   ش��نبه با انتش��ار مطلبی در توئیتر نوشت: 
چرا ترامپ برای عرب    ها ش��یر بود، اما مقابل ایران 
خرگوش شد. برخی فعاالن این شبکه ها، رهبران 
عرب را با رهبران ایران مقایسه کردند و برخی دیگر 
قدرت ایران را در سطح بین المللی ستودند؛ بعضی 
از آنها هم ادعا کردند که مسئله ایران یک سناریوی 
بین المللی مورد توافق میان ایران و امریکاس��ت. 
القدس العرب��ی برخی از این نظ��رات را مرور کرد: 
برخی به این مقام اماراتی پیشنهاد دادند پرسش 
خود را خطاب به حکام ع��رب و نه کاربران مطرح 
کند و این موضوع را از رهبران عربی بپرسد. یک نفر 
دیگر معتقد است که پاسخ سؤال خلفان در مقایسه 
بین دو تصویر نهفته اس��ت ک��ه ترامپ پول های 
عرب های حوزه خلیج ]فارس[ را می دوشد در حالی 

که از موشک های ایران هراس دارد. 
یک کارب��ر دیگر هم تأکید ک��رد: وقتی خرگوش 
می شوید ترامپ هم شیر می ش��ود و هنگامی که 

شیر شوید او خرگوش می شود. 
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نشانه های سرخوردگی ترامپ از طرح مذاکره با ایران
رئیس جمهور امریکا: مذاکره کردن با ایران برایم سخت شده است

  گزارش  2

سونامی ضد اطالعات ایران
به نظر می رسد که رئیس جمهور امریکا به شدت از دست ایران کالفه شده 
چون دیگر همان ژست ظاهری از آرامش خود را هم رعایت نمی کند و با 
نوعی عصبانیت در مورد ایران حرف می زند. یکی از آخرین موارد و نشانه     ها 
از این عصبانیت او در پیام توئیتری اش دیده می شود که در مورد دستگیری 
1۷ جاسوس امریکایی از سوی وزارت اطالعات ایران منتشر کرد. او در پیام 
خود به طور کلی این خبر را انکار کرد و مدعی شد که این خبر »کامالً دروغ 
است، هیچ واقعیت ندارد، صرفاً دروغ و جوسازی رسانه ای رژیم است.«  تکرار 
اتهام دروغ در این پیام گویای چیزی نیست جز عصبانیت ترامپ که به این 
صورت واکنش روانی خود را بروز می دهد و طنز قضیه اینجا است که خود 
ترامپ دروغگوترین سیاستمدار حال حاضر امریکا  است، چنان که به قول 
شبکه خبری سی ان ان، او در طول 800 روز از ریاست جمهوری اش، 9 هزار 

و 4۵1 بار دروغ گفته و دروغگو    ترین رئیس جمهور امریکا است. 
در واقع، دروغگو بودن ترامپ نه چیزی جدید است و نه عجیب، نکته قابل 
توجه عصبی شدن او مقابل خبر دستگیری 1۷ جاسوس است که در این 
شرایط بحرانی از تقابل ایران با امریکا، وجود این جاسوسان برای اقدامات 
مداخله جویانه امریکا ضروری یا حتی حیاتی است. امریکا طی حدود سه 
ماه گذشته دور جدیدی از تنش با ایران را به وجود آورده که کار را تا حد 
یک صف آرایی نظامی در امتداد خلیج فارس تا دریای عمان کشانده است. 
همین پنج روز قبل بود که امریکا ۵00 سرباز دیگر را به عربستان اعزام کرد و 
امریکا با اعزام گاه به گاه این نیرو    ها به خلیج فارس یا کشورهای منطقه سعی 
می کند تب و تاب این رویارویی را همچنان گرم نگه دارد و روشن است که 
داشتن عواملی در داخل ایران از اسباب و لوازم ضروری این صحنه گردانی 
اس��ت. همچنان که مقام های اطالعاتی ایران گفته اند، این جاسوس     ها یا 
در مراکز حساس اقتصادی، هسته ای، نظامی و سایبری کار می کردند یا 
در شرکت     هایی کار می کردند که طرف قرارداد با این مراکز بودند و به این 
جهت، می توانستند به اطالعات حساس دسترسی داشته باشند. امریکا 
برای به روزرس��انی اطالعات خود از داخل ایران نیاز به کس��ب اطالعات 
جدید و دقیق از این جاسوس     ها داشته که حاال جاسوس     ها و اطالعات آنها 
را به کلی از دست داده اس��ت. بنابراین، امریکا با از دست دادن این شبکه 
جاسوس��ی قطعه مهمی از پازل خود را در خلیج فارس برای اعمال شعار 

»فشار حداکثری« خود علیه ایران از دست داده است. 
وجه دیگر عصبانیت ترامپ را باید در پیامد کشف و دستگیری این شبکه 
جاسوسی دانست که به جای ایران متوجه خود امریکا و دستگاه اطالعاتی 
آن می شود و اهمیت این موضوع آن قدر هست که می توان آن را سونامی 
ضد اطالعات ایران نامید. جوزف فیتس��اناکیس، استاد رشته اطالعات و 
امنیت ملی در دانش��گاه کارولینای امریکا در  یادداشت خود برای شبکه 
خبری  ای بی سی به این موضوع پرداخته است. او در ابتدا از مربیان سازمان 
سیا می گوید که تحت پوشش دیپلماتیک این جاسوسان محلی را آموزش 
داده اند و برای رد و بدل کردن اطالعات در تماس مستمر با آنها بوده اند. او 
می نویسد که نگرانی اصلی سیا از افشای هویت این مربیان است که تاکنون 
گمان     می شد دیپلمات هستند اما حاال ضد اطالعات ایران نه تنها هویت 
واقعی آنها را در دست دارد بلکه آن را منتشر نیز می کند. این مربیان افسران 
متخصص کارکشته سازمان سیا هستند که با لو رفتن اطالعات شان دیگر 
نمی توانند به مأموریت خ��ود ادامه بدهند و حتی عوام��ل یا به اصطالح 
کارگزاران تحت نظر آنها هم دیگر امنیت اطالعاتی سابق را ندارند. به این 
جهت است که فیتساناکیس معتقد است سازمان سیا در مقر خود واقع در 
النگلی از ایالت ویرجینیا »طی ماه  های آینده ارزیابی از خسارات وارده ارائه 
کند « چرا که کار افسران این سازمان در منطقه به پایان رسیده و نه تنها 
وزارت اطالعات ایران بلکه دیگر سرویس های اطالعاتی هم پی به هویت 
آنان برده اند. این استاد اطالعات و امنیت ملی به تصاویر مربوط به یکی از 
این افسران اش��اره می کند که زنی با موی بلوند است و در تصاویر منتشر 
شده فارسی را با »لهجه قطعاً امریکایی حرف می زند.«  این زن تنها یکی از 
چندین افسر سازمان سیا است که حاال دچار سونامی ضد اطالعات ایران 
شده و جایگزین کردن او با افسری مثل او به همان مهارت     ها برای سازمان 
سیا در این شرایط بسیار سخت است و همین نیز موجب عصبانیت بیش 

از حد ترامپ شده است. 
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 مسکو: شلیک کره به بمب افکن های روس غیرحرفه ای بود
کره جنوبی می گوید جنگنده های این کش��ور صد     ها تیر هشدار برای 
دور کردن یک هواپیمای تجسسی روسیه شلیک کرده اند که به گفته 
سئول وارد حریم هوایی کره جنوبی ش��ده بود. به گزارش بی بی سی، 
به گفته مقام ه��ای کره جنوبی هواپیمای روس��یه دو بار حریم هوایی 
کره جنوبی را بر فراز جزایر دوکدو-تاکشیما نقض کرده است. این جزایر 
مورد مناقشه کره جنوبی و ژاپن اس��ت اما در اشغال کره جنوبی است. 
وزارت دفاع روسیه در مقابل، اقدام جنگنده های کره جنوبی در شلیک 
به بمب افکن های این کش��ور را غیرمسئوالنه خوانده و گفته که حریم 
هوایی این کشور نقض نشده و جنگنده های کره ای بی دلیل به سوی دو 

بمب افکن روسی شلیک کرده اند.
-----------------------------------------------------

 ترامپ: هنوز وقت مذاکره با کره شمالی نیست 
رئیس جمهور امریکا دو     شنبه در جمع خبرنگاران گفت اخیراً مکاتبات 
مثبتی میان او و کره شمالی انجام شده اما هنوز وقت مذاکره نیست. به 
گزارش فارس، دونالد ترامپ که در کاخ سفید حضور داشت در پاسخ به 
سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا قرار است دور جدیدی از مذاکرات با 
کره شمالی برگزار شود، گفت: »خیر، ما روابط خیلی خوبی داریم و شاید 
آنها دوست داشته باشند دیدار کنند، اما باید ببینیم چه پیش می  آید.«
-----------------------------------------------------

 اخراج خبرنگار سعودی با »تحقیر « از مسجداالقصی 
جوانان فلسطینی حاضر در مسجداالقصی، یک خبرنگار سعودی را که 
قباًل خواستار صلح کشورش با رژیم صهیونیستی شده بود، با تحقیر و 
ناسزا از مسجداالقصی بیرون انداختند. محمد سعود، خبرنگار و فعال 
سیاسی سعودی، از حامیان عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیستی است و پیش تر خواستار صلح کشورش با این رژیم شده 
بود. او به همراه هیئتی که رژیم صهیونیستی آن را »خبرنگاران عربی« 
توصیف کرده، از دو     شنبه به فلسطین اشغالی سفر کرده و روز دو     شنبه 
به مسجداالقصی رفت اما جوانان فلسطینی که او را شناختند، با ناسزا و 
پرتاب کفش، و با توهین و تحقیرهای فراوان او را بیرون انداختند و علیه 

سیاست ریاض برای عادی سازی روابط با تل آویو شعار دادند. 
-----------------------------------------------------

 لندن المهدی را واسطه کرده است 
نخست وزیر عراق دو     ش��نبه هفته جاری به تهران س��فر و با مسئوالن 
جمهوری اس��المی ایران دیدار کرد؛ س��فری که به گفته یک روزنامه 
لبنانی، برای وساطت انجام شده اس��ت. االخبار با اشاره به اینکه تنها 
مس��ئله موجود در دس��تور کار عبدالمهدی، »میانجیگری برای حل 
بحران بین ایران و انگلیس بود«، به نقل از منابع نزدیک به نخست وزیر 
عراق گزارش داد که هدف از س��فر وی به ای��ران، تالش برای حل این 

بحران جدید است. 
-----------------------------------------------------
 بازداشت شاهزاده سعودی دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر

رادیو صدای لبنان گزارش داد، نیروهای امنیت عمومی این کشور یک 
شاهزاده س��عودی دیگر را به جرم خرید و قاچاق مواد مخدر بازداشت 
کردند. شاهزاده بازداشت شده قصد داشت مقادیر زیادی قرص کپتاگون 
خریداری کند و از لبنان به خارج ببرد که در یکی از ایست های بازرسی 

امنیت عمومی در اطراف ضاحیه بازداشت شد. 

وحشت رژیم صهیونیستی 
از دستیابی حماس به موشک های نقطه زن

س�فر هیئ�ت بلندپای�ه فلس�طینی و مواض�ع رهبر انق�اب در 
دیدار با ای�ن هیئت بلندپایه حم�اس، انعکاس وس�یعی در میان 
صهیونیستی    ها و البته فلس�طینیان داشت. یکی از اعضای ارشد 
حماس گفته آنچه هیئت حماس از آیت اهلل خامنه ای شنید، نشان 
می دهد تهران از حمایت از فلس�طین ش�انه خال�ی نخواهد کرد. 
روزنامه النهار نوشت: هیئت حماس برای اولین بار از سال 2012 با آیت اهلل 
علی خامنه ای رهبر عالی جمهوری اسالمی مالقات کرد ؛ مالقاتی که به 
نوش��ته این روزنامه صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی حماس گفت 
که این جنبش در خط مقدم دفاع از ایران »علیه دشمنی امریکا یا رژیم 
صهیونیستی خواهد بود.«  »علی برکه« عضو دفتر روابط عربی و اسالمی 
حماس نیز گفته است:»آنچه هیئت حماس به ریاست صالح العاروری 
از رهبر انقالب اس��المی ایران ]آیت اهلل[ س��ید علی خامنه ای ش��نید، 
تأکید بر این موضوع دارد که تهران از مقاومت در فلسطین شانه خالی 
نخواهد کرد.« بر اس��اس گزارش وبگاه »النشره«، برکه در گفت وگویی 
گفت:»عادی سازی روابط، پوششی بر جنایت های اسرائیل در حق ملت 
فلسطین است و هر کسی که این اقدام را بردارد، شریک جنایات مذکور 
است.  سخنان رهبر انقالب در مورد دستیابی فلسطینیان به موشک های 
نقطه زن نیز بازتاب وسیعی در میان رسانه های رژیم صهیونیستی داشت. 
 تایمز آو اسرائیل این بخش از سخنان رهبر انقالب که فرمودند »در قضیه 
فلسطین با هیچ کشوری در دنیا رودربایس��تی نداریم« را منعکس کرده 
که سایت تایمز آو اسرائیل همچنین این بخش از سخنان رهبر انقالب را 
منعکس کرده که ایشان گفتند: »در سال های نه چندان دور، فلسطینی     ها 
با س��نگ مبارزه می کردند، اما امروز به جای سنگ، مجهز به موشک های 
نقطه زن هستند و این، یعنی احس��اس پیشرفت«. آویگدور لیبرمن، وزیر 
خارجه رژیم صهیونیس��تی مي گوید: جنبش حماس موشک    هایی تولید 
می کند که می تواند به نیروگاه انرژی الخضیره برسد. لیبرمن افزود: حماس 
می تواند هر روز یک فروند از این نوع موشک    ها را تولید کند. وی فاش کرد در 
گذشته پیشنهاد    هایی برای ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس ارائه کرده بود، اما بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر اسرائیل از ترس 
وخامت اوضاع امنیتی، این پیشنهاد    ها را رد کرد. همزمان، خلیل الحیه، عضو 
دفتر سیاسی حماس نیز گفته که این جنبش از هیچ کس هراس ندارد و به 

ضرر هیچ کشوری خود را در آغوش کشوری دیگر نمی اندازد. 

ترامپ:  اراده کنم 10میلیون افغانستاني  را
  یک هفته ای مي کشم! 

دونالد ترامپ در دیدار با نخس�ت وزیر پاکس�تان مدعی ش�د که 
می تواند جن�گ افغانس�تان را در یک هفته تمام و افغانس�تان را 
از روی نقش�ه زمین محو کند، اما 10 میلیون نفر کشته می شوند. 
دولت افغانس�تان در واکنش به این اظهارات گفته اس�ت که هیچ 
ق�درت خارجی نمی تواند سرنوش�ت ای�ن کش�ور را تعیین کند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز دو   شنبه در دیدار با عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان در واشنگتن در خصوص استراتژی کشورش در 
افغانستان سخن گفت. ترامپ در صحبت هایش با خبرنگاران گفت، 
خواستار آن است که پاکستان به خالص کردن امریکا از طوالنی    ترین 
جنگ تاریخش کمک کند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ترامپ 
گفت:»ما نمی خواهیم پلیس باشیم چون االن هم دقیقاً همین هستیم. 
قصد نداریم پلیس باشیم. ما 19 سال است که در افغانستان هستیم. 
این مضحک است. فکر می کنم پاکس��تان به ما کمک می کند چون 
نمی خواهیم به عنوان پلیس در افغانس��تان بمانیم. اما اگر بخواهیم، 
می توانیم این جنگ را ببریم. برنامه ای دارم که در مدتی خیلی کوتاه 
به پی��روزی در این جنگ می انجام��د. من این را بهتر از هر ش��خص 
دیگری می دانم«. ترامپ مدعی ش��د:»اراده ما برای پیروز ش��دن در 
جنگ در افغانستان، می تواند این کشور را از روی زمین محو کند و در 
عرض 10 روز به افغانستان پایان دهد. من اما نمی خواهم قدم در این 
مسیر بگذارم و 10میلیون نفر را بکش��م«. ترامپ با بیان اینکه امریکا 
بزرگ ترین بمب غیرهسته ای را در افغانستان انداخته است، افزود که 
نیازی نیست امریکا برای پایان جنگ در آن کشور به چنان راهی برود. 
ترامپ از سیاس��ت دولت های قبلی امریکا برای حمله به افغانس��تان 
انتقاد کرد و گفت:»ما در آنجا برای پیروزی مبارزه نکرده ایم بلکه تنها 
در جهت ایجاد و ساخت جایگاه های سوخت و بازسازی مدارس حضور 
داشته ایم. البته این وظیفه خود آنها اس��ت که این کار را انجام دهند 
و این وظیفه امریکا نیس��ت. آنچه که تاکنون انجام داده ایم و آنچه که 
مقامات پیشین کشور ما انجام داده اند مضحک بوده است. ما پاسخ   ها 
و راه حل های خوبی در خصوص موضوع افغانستان داریم«. به گزارش 
بی بی سی، ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیروز در بیانیه ای اعالم 
کرد:» افغانستان یکی از کهن    ترین ملت - دولت های دنیا است که در 
طول تاریخ از بحران های متعدد عبور نموده  است. ملت افغانستان به 
هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خویش را نداده و نخواهد 
داد«. در این بیانیه آمده که »مشارکت و همکاری افغانستان با جهان 
و به خصوص با امریکا بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است. ما 
از همکاری امریکا برای آوردن صلح حمایت می نماییم، اما سرنوشت 
اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی نمی تواند بدون حضور 

و زعامت افغان    ها تعیین شود.«

جانسون وارث رسوایی جنگ نفتکش      ها شد

محمودحکيمی

  گزارش  یک باالخره کش و قوس 
انتخاباتی میان دو 
نامزد حزب محافظه کار به س�رانجام رس�ید و 
بوریس جانس�ون میراث بر ناکامی     های »ترزا      
می«  شد. هم در موضوع چالش برانگیر خروج از 
اتحادیه اروپا که تا به حال دو نخست وزیر را به 
زیر کش�یده اس�ت و هم در پرون�ده راهزنی 
دریایی علیه ای�ران و درماندگی در واکنش به 
اق�دام.  ای�ن  ب�ه  ای�ران  قاط�ع  پاس�خ 
اعضای حزب حاک��م محافظه کار انگلیس بوریس 
جانسون، وزیر خارجه سابق را با اکثریت قاطع آرا 
به رهبری حزب و جانشینی ترزا می، نخست وزیر، 
انتخاب کردند.  در انتخابات رهبری حزب، بوریس 
جانس��ون بیش از 92 هزار رأی به دس��ت آورد در 
حالی که تع��داد آرای جرمی هان��ت، وزیر خارجه 
دولت ترزا م��ی  و رقیب او، کمت��ر از 4۷ هزار رأی 

بوده است. 
با اعالم نتیج��ه رأی گیری، بوریس جانس��ون در 
س��خنان کوتاهی از ترزا می  به خاط��ر »خدمات 
خارق العاده به کش��ور « س��تایش کرد و گفت که 
خدمت در سمت وزیر خارجه در کابینه خانم می  
برای او مایه افتخار بوده است. او از اعضای حزب به 
خاطر رأی به خود تشکر کرد. او در عین حال گفت: 
» تردیدی نیست که هستند کس��انی که عاقالنه 
بودن رأی شما را به پرسش خواهند گرفت، اما باید 
بگویم که هیچ فرد و هیچ حزبی خ��ردورزی را در 
انحصار خود ندارد.« او در عین حال گفت: » مانند 
غولی خفته، ما ریسمان های تردید نسبت به خود و 
منفی بافی را قطع خواهیم کرد و برای این منظور، 
آموزش و پرورش بهتر، زیرساخت های بهتر، پلیس 
بیش��تر، ارتباط بهتر اینترنتی در هر خانه را ایجاد 
خواهیم کرد. ما این کشور حیرت آور را متحد کرده 

و به پیش خواهیم برد.« 
پیش از اعالم نتیجه رأی گیری هم انتظار می رفت 
بوریس جانس��ون، وزیر امور خارجه قبلی از رقیب 

دیگر خ��ود، جرم��ی هانت ب��رای تص��دی مقام 
نخست وزیری براساس نظرسنجی      ها جلوتر باشد 
و به جانشینی ترزا می  برسد.  ترزا می  به علت ناکامی 
در جلب حمایت پارلمان از طرح خروج از اتحادیه 
اروپا )برگزیت( اعالم کرد از سمت خود کناره گیری 
می کند.  اعضای حزب محافظه کار بریتانیا که در 
انتخابات برای برگزیدن رهبرشان )و نخست وزیر 
بعدی بریتانیا( ش��رکت کردند، حدود 1۶0 هزار 
نفر بودند که برگه های رأی پیش تر برای این گروه 
ارسال ش��ده بود. آنها تا روز 21 ژوئیه )۳0 تیرماه( 
فرصت داشتند به یکی از دو نامزد نهایی )بوریس 

جانسون و جرمی هانت( رأی بدهند. 
سال هاست که بوریس جانسون و هوادارانش منتظر 
رسیدن چنین روزی بودند. سه سال و نیم پیش، 
وقتی که جانسون تصمیم گرفت که بین دو مقاله ای 
که در حمای��ت از ماندن و خ��روج از اتحادیه اروپا 
نوشته بود، دومی را چاپ کند، معلوم بود که عزمش 

را برای رسیدن به این مقام جزم کرده است. 
خبر بد برای جانسون این اس��ت که اکثریتش در 
مجلس بسیار شکننده است و کمتر از 100 روز برای 

حل بحران خروج از اروپا وقت دارد. 
اگر بتواند از این 100 روز اول جان سالم به در ببرد 
و بدون ایجاد یک بحران سیاسی و اقتصادی عمیق، 
بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند، بوریس جانسون 
ممکن است سال های سال در این مقام باقی بماند. 

 ماجرای ایران
جانسون پیش تر در سخنانی در خصوص ایران گفته 
بود که » من نمی خواهم مردم فکر کنند که من در 
قبال ای��ران مواضع نرمی دارم. م��ا در حال حاضر 
شرایط سختی داریم و من قطعاً آماده ام که اگر ایران 
توافق هسته ای را نقض کرد، به آن مسیر )تحریم( 
بروم. پیام من به ایران این است که این دیوانگی را 
متوقف کند و اقدام بیشتری که مخالف برجام است 

انجام ندهد و سالح هسته ای نسازد.« 
اما فارغ از برجام ترزا می  با ورود به جنگ نفتکش     ها 

علیه ایران پرونده س��ختی روی میز جانسون باز 
گذاشته و رفته اس��ت.  س��ه هفته پیش مقامات 
جبل الطارق به  دستور مقامات انگلیسی و از طریق 
نیروهای انگلیسی یک نفتکش ایرانی به نام گریس 
1 را توقیف ک��رده بودند. این اقدام انگلیس��ی      ها با 
واکنش مقامات ایرانی روبه رو شده بود و مسئوالن 
ایران تأکید کرده بودند که این »راهزنی دریایی« 

انگلیسی      ها بی پاسخ نخواهد ماند. 
عصر جمعه 28 تیرماه یک فروند نفتکش انگلیسی 
با نام » stena impero « هنگام عبور از تنگه هرمز 
به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی 
دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم 

نیروی دریایی سپاه توقیف شد. 
با این ح��ال وقتی دونال��د ترامپ گف��ت که برای 
حفاظت از کش��تی های انگلیسی توافقی مکتوب 
میان دو کش��ور نیست و عماًل پش��ت انگلیسی     ها 
را در این مورد خالی کرد، حاال بوریس جانس��ون 
باید خیلی شانس بیاورد که در این موضوع ترامپ 
نظرش را عوض کند و حرکتی کند. هرچند برخی 
کارشناسان مدعی هس��تند که حمایت ترامپ از 
جانسون در موضوع نخس��ت وزیری ممکن است 
باعث چرخش نظر ترامپ شود ولی تجربه نشان داده 
که ترامپ فقط اهل چرخش های سریع نیست بلکه 
استاد خالی کردن پشت دوستان و حتی فحاشی به 
آنان است. جانسون هم مجبور است با احتیاط به 
ترامپ نزدیک شود چراکه در موضوع سفیر انگلیس 
در امریکا ک��ه اخیراً به خاط��ر بی کفایت خواندن 
ترامپ، مجبور به استعفا شد، متهم به عدم حمایت 

از این دیپلمات برجسته انگلیسی است.
 از طرف دیگر انگلیس��ی     ها می دانند ترامپ که در 
موضوع هدف قرارگرفتن پهپاد راهبردی ایران کم 
آورده است بعید است که ریسکی در مقابله با ایران 
آن هم برای یک کشتی انگلیسی بکند. امریکایی     ها 
حداکثر برنامه ای را که س��عی دارند اجرایی کنند 

برنامه ائتالف بین المللی برای گشت در تنگه هرمز را 
دستور کار قرار داده اند که به رغم سر و صدا     ها چندان 

استقبالی از آن صورت نگرفته است.
 نابودی ن�اوگان دریایی انگلیس توس�ط 

ایران؟
 به دنب��ال افزایش تنش در خلیج ف��ارس، ناوگان 
دریایی سلطنتی انگلیس ویران شده است.  به نوشته  
»اکسپرس «، به دنبال تنش اخیر ایران و انگلیس در 
آب های خلیج فارس، کارشناسان نظامی با اشاره 
به ناتوانی و عملکرد بس��یار ضعیف نیروی دریایی 
انگلیس تأکید کردند که ن��اوگان دریایی نظامی 
بریتانیا برای مقابله با درگیری های بین الملل بسیار 
کوچک است.  قدرت این ناوگان نسبت به جایگاه 
نظامی خود در ۳0 سال گذشته بسیار افول کرده 
و تح��والت اخیر توان کنون��ی انگلیس در منطقه 
خاورمیانه را زیر سؤال می برد. کارشناسان دریایی 
بر این باورند که توقیف نفتکش انگلیس توسط ایران 
بیانگر شکست لندن در تأسیس      یک قدرت بالمنازع 

در منطقه خاورمیانه است. 
  تبریک و یادآوری ظریف

وزیر امور خارجه ای��ران ضمن یادآوری چند نکته 
مهم از جمله اهمیت ایران برای حفاظت از خلیج 
فارس و تأمین امنیت منطقه، به بوریس جانسون 
برای رسیدن به مقام نخست وزیری انگلیس تبریک 
گفت.  به گزارش ایس��نا، محمدج��واد ظریف، در 
پیامی توئیتری نوش��ت: »توقیف نفتکش ایران از 
سوی دولت ترزا می  به دستور امریکا، دزدی دریایی 
بوده و این مسلم است.  به جانسون، همتای پیشین 
خود برای رس��یدن به مقام نخست وزیری تبریک 

می گویم. 
ایران به دنبال درگیری نیس��ت اما ما 1۵00 مایل 
خط ساحلی در دریای خزر داریم. این  آب      ها متعلق 

به ما بوده و ما از آن حفاظت خواهیم کرد.«
 آزادی نفتکش ایرانی از بندر جده

عادل الجبیر ، وزیر مش��اور دولت سعودی در امور 
خارجه در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی در 
خلیج فارس، مدعی شد که این اقدام در ضدیت با 

کشتیرانی آزاد در آب های بین المللی است. 
او در صفح��ه توئیت��ر خ��ود نوش��ت: »هرگونه 
ایجاد مانع در مسیر کش��تیرانی آزاد در آب های 
بین المللی نقض قوانین جهانی است و ایران باید 
بداند که تمامی اقداماتش در راستای نقض قوانین 
بین المللی از جمله توقیف کشتی انگلیسی پذیرفته 
نیست و جامعه جهانی باید پاسخ اینگونه اقدامات 

را بدهد.«
این اولین واکنش س��عودی      ها به توقیف نفتکش 
انگلیسی»stena impero« به هنگام عبور از تنگه 
هرمز است. مسئوالن ایرانی می گویند که این کشتی 
به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی 
دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی 

استان هرمزگان توقیف شده است. 
این واکنش عربستان س��عودی در حالی است که 
سعودی      ها یک روز پس از توقیف نفتکش انگلیسی، 
بالفاصله نفتک��ش ایران��ی Happiness 1  را که 
بالتکلیف در بندر »ج��ده« مانده و اجازه ترخیص 
نیافته ب��ود، آزاد کردند و اکنون این کش��تی با دو 

یدک کش در حال حرکت به سمت ایران است. 
کشتی Happiness 1 در دهم اردیبهشت گذشته 
به علت نقص فنی مجبور به پهلوگی��ری در بندر 
جده شد اما مسئوالن سعودی پس از رفع آن اجازه 

ترخیص کشتی را نمی دادند . 

سرکرده منافقین به دیدار نتانیاهو رفت 
مری�م رج�وی، س�رکرده گروه�ک تروریس�تی منافقی�ن در 
ادامه تاش ه�ای خود علی�ه ایران، ب�رای دیدار با نخس�ت وزیر 
رژی�م صهیونیس�تی و رئی�س موس�اد ب�ه تل آوی�و س�فر کرد. 
پی یر کوشار که از دیپلمات های سفارت فرانسه در سرزمین های اشغالی 
است با تأیید خبر سفر مریم رجوی به سرزمین های اشغالی، جزئیاتی 
از آن را طی یک رشته  توئیت منتشر کرد. به گزارش شبکه المیادین، به 
گفته این دیپلمات فرانسوی، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و 
وکیل فعلی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که در هفته جاری مهمان 
ویژه مریم رجوی در تیرانا پایتخت آلبانی بود، نقش اصلی را در هماهنگی 
و انجام این سفر داشته است. کوش��ار فاش کرده است:»این سفر که با 
وساطت جولیانی و با هماهنگی بواز رادکین، سفیر اسرائیل در آلبانی 
انجام شده است که ارتباط مستقیم با همکاری بین سازمان مجاهدین 
خلق و سازمان اطالعاتی اسرائیل )موساد( دارد«. وی در ادامه توئیت های 
خود اعالم کرده است:»به نظر من مریم رجوی، طبعاً با رئیس موساد و 
شخص نتانیاهو دیدار می کند«. کوشار همچنین تأکید کرد:»همکاران 
من در سفارت ]فرانسه در اسرائیل[ عقیده دارند که بین موساد و سازمان 
مجاهدین خلق، روابط نزدیکی برای جاسوسی از ایران وجود دارد«. این 
دیپلمات فرانسوی در پایان نوشت:»سفر مریم رجوی از تیرانا به تل آویو 
بدون اطالع پاریس در حالی که پناهندگی از دولت فرانسه دارد، موجب 
تعجب من و همکارانم شده است.« پایگاه خبری مصری تایم نیز با اشاره 
به سفر مریم رجوی به تل آویو نوشت:»نتانیاهو چند روز قبل وعده داده 
بود اسناد جدیدی را  از فعالیت های هسته ای ایران افشا کند«. گروهک 
تروریس��تی منافقین از چند دهه قبل با رژیم صهیونیس��تی و به  ویژه 
سازمان جاسوسی موساد، ارتباطات تنگاتنگی دارد و در زمینه جاسوسی 

و ترور در ایران، به این رژیم خدمات ارائه می کند. 


