
یک روز پ�س از افش�ای گزارش    های�ی مبنی بر 
دعوت از وزی�ر خارجه ایران به کاخ س�فید، رند 
پال، سناتور جمهوریخواه امریکا که به نمایندگی 
از ترام�پ با وزی�ر خارج�ه ای�ران در نیویورک 
دیدار ک�رده ب�ود، این دی�دار را ف�وق محرمانه 
خواند و گفت:»نمی توانم هیچ حرفی در این باره 
بزنم.« به نظر مي رس�د این نوع�ي جنگ رواني 
براي القاي »مذاک�ره مهم با ظریف« اس�ت زیرا 
موضع جمهوري اس�امي براي مذاکره، آش�کار 
و صریح است. به نظر مي رس�د »فوق محرمانه« 
دانس�تن این دیدار فقط از جنبه »افشانش�دن 
درخواست هاي احمقانه احتمالي« کاربرد دارد.

رند پال که دو هفته پیش با محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران دیدار کرده بود حاضر نشد جزئیات این 
دیدار را افش��ا کند. رند پال      شنبه شب در مصاحبه 
با برنامه تلویزیون��ی »فری د پیپل« به س��ؤاالتی 
درباره سیاس��ت های امریکا در قبال ایران پاس��خ 
داد. مجری برنامه تلویزیونی »فری د پیپل« از رند 
پال درباره دیدار اخیر او با محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران در نیویورک سؤال کرد و گفت شما با 
رئیس جمهور ترامپ صحبت     هایی داش��تید و او به 
امید اجتناب از جنگ، به شما اجازه برقراری ارتباط 
با مقام های ایرانی را داد. شما درباره این موضوع چه 
چیزی می توانید به ما بگویی��د و آیا می توانید به ما 
بگویید که با این کار در تالش برای دستیابی به چه 
چیزی هس��تید؟ رند پال با مزاح جواب داد:»قطعاً 
هیچ چیزی درباره این موض��وع نمی توانم بگویم و 
اگر بگویم، باید شما را بکشم، چرا که این یک موضوع 
فوق محرمانه است، خب اگر به شما بگویم، آیا این 

موضوع می تواند محرمانه بماند.«
رند پال در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با ترامپ که 
گفته است وارد جنگ با ایران نمی شود، هم نظر است، 
تأکید کرد:»یکی از چیز    هایی که او )ترامپ( بار    ها و 

بار    ها گفته و واقعاً به آن باور دارد این است که جنگ 
عراق یک اشتباه بزرگ ژئوپلتیک در مقیاسی بسیار 
بزرگ بود و او به این موضوع همیشه اشاره کرده است 
و به نظرم همین موضوع راهنمای او است و امیدوارم 
که همین موضوع او را راهنمایی کرده و به تفکر درباره 
اینکه آیا ما باید وارد یک جنگ جدید با ایران بشویم، 
سوق دهد«. این سناتور امریکایی در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه آیا ترامپ رابطه  بی��ن تغییر رژیم در 
عراق و پرداختن به ایران در ح��ال حاضر را متوجه 
است، تصریح کرد:»بله بله من اینطور فکر می کنم و 
اگر شما به اظهاراتش طی چند هفته اخیر فکر کنید او 
به این موضوع اشاره کرده است و گفت که ما خواهان 
تغییر رژیم در ایران نیس��تیم او گفت که او خواهان 

تغییر رژیم نیست.«
پال در ادامه ب��ه وجود اختالفات بی��ن تیم ترامپ 
درباره اجرای استراتژی تغییر رژیم در ایران اشاره 
کرد و گفت:»او اف��رادی دور و ب��رش دارد از قبیل 
جان بولت��ون که می گوید ما خواه��ان تغییر رژیم 
در کره شمالی، ایران و هر کش��ور دیگری هستیم 
و اینکه جهان جهانی صلح آمیز خواهد ش��د اگر ما 

همه رهبران کشور    هایی را که دوست شان نداریم، 
خودمان انتخاب کنیم. این موضع بولتون است اما 
این نظر رئیس  جمهور نیست، رئیس جمهور واقعاً 
موضع متفاوت��ی دارد البته او خواهان این نیس��ت 
که درباره ایران دس��ت به هیچ کاری نزند چرا که 
مش��کالتی وجود دارد، واقعاً مش��کالتی در هر دو 
سو وجود دارد، همانطور که والدین می گویند، هر 
دعوایی دو طرف دارد می ت��وان درباره جنگ هم تا 

حد زیادی همین را گفت.«
این سناتور امریکایی درباره تنش های به وجود آمده 
در خلیج فارس بین ایران و امریکا هم گفت:»ما در 
حال ایجاد اختالل ]در فعالیت های ایران[ هستیم، 
بریتانیایی     ها یک کشتی آنها را متوقف کردند، آنها هم 
یک کشتی بریتانیایی     ها را متوقف کردند، ما پهپاد    ها و 
کشتی     هایی علیه آنها در سواحل شان مستقر کرده ایم 
و آنها یک پهپاد ما را ساقط کردند، البته به نظر من 
رئیس جمهور بعد از سرنگونی پهپاد توسط ایران واقعاً 
از خودش خویشتنداری نشان داد و تصمیم گرفت 
که تنش را تشدید نکند و ما را وارد وضعیتی نکند که 
در آن ما چندین موشک به تأسیسات نظامی متفاوت 

آنها شلیک کنیم و در نتیجه آن ایرانی     ها کشته شوند. 
به نظر من این لحظه، احتماالً یکی از بهترین لحظات 

ریاست جمهوری او بود.«
  مسئله مهم برنامه موشکي

این س��ناتور امریکایی محور اصل��ی گفت وگوی 
خود با ظریف را مسئله موشکی اعالم کرد و با ابراز 
امیدواری نس��بت به عقب نش��ینی ایران در حوزه 
موشکی گفت:»من به طور کلی درباره این موضوع 
که اهداف ما در خصوص دیپلماس��ی چیس��ت و 
اینکه ما باید درباره چه چیزی حرف بزنیم، صحبت 
می کنم. به نظر من، همانطوری که توافق ایران که 
ما قباًل داشتیم نشان داد، ایرانی     ها به محدود کردن 
برنامه غنی سازی هسته ای شان تمایل دارند و واقعاً 
آماده صحبت کردن درباره این موضوع هستند که 
آنها هرگز سالح هسته ای نداشته باشند، به نظر من 
آنها واقعاً در این نقطه قرار دارند و می تواند امکان 
یک توافق دیگری وجود داش��ته باش��د. موضوع 
سخت تر، توافق بر سر موش��ک بالستیک است و 
این موضوع بخشی از توافق هسته ای ایران نبود و 
رئیس جمهور و بس��یاری دیگر از افراد گفته بودند 
که این یک نقص بزرگ در توافق )برجام( بود و آنها 
)ترامپ و اطرافیان او( خواهان یک معاهده درباره 

موشک بالستیک هستند.«
این مصاحبه درحالی انجام شده که روز      شنبه مجله 
نیویورکر  گزارش داده بود که رن��د پال طی دیدار با 
وزیر خارجه ایران در نیویورک، ظریف را برای دیدار 
با ترامپ به کاخ س��فید دعوت کرد اما او این دعوت 
را نپذیرفت. لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه 
امریکا در واکنش به دعوت محمد جواد ظریف به کاخ 
سفید، در توئیتر نوشت:»اگر این خبر درست باشد، 
پیام بدی را منتقل می کند. مبنی بر اینکه اگر شما 
اقدامات تحریک آمیز تری انجام دهید، امریکا تمایل 

بیشتری برای گفت وگو با شما دارد.«
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رند پال: محتواي دیدار با ظریف فوق محرمانه بود! 
سناتور امریکایی که با وزیر خارجه ایران دیدار کرده بود، از افشای جزئیات این دیدار خودداری کرد 

تجهیز میلیاردی نیروی دریایی عربستان با تسلیحات غیرقابل اطمینان امریکایی 

  گزارش  2

  پرونده

ابرهای سیاه کشمکش سئول- توکیو 
در آسمان پاسیفیسم شرقی 

ش��رق آس��یا در حوزه روابط بین الملل اغلب در قالب ه��ای همگرایانه، 
صلح گرایی)پاسیفیسم( با محوریت موضوعات اقتصادی مورد توجه قرار 
گرفته ولی در ماه های اخیر شاهد روند روزافزون امنیتی شدن این منطقه 
در قالب بحران هنگ کنگ، کشمکش بین ژاپن و کره جنوبی و یک بحران 
قدیمی تر در روابط کره شمالی و امریکا هستیم. در تازه     ترین تحول، ژاپن 
پس از اینکه در یک ماه گذشته قوانین صادرات مواد اولیه برای تولید برخی 
محصوالت کره ای را سخت تر کرد، کره جنوبی را از لیست شرکای تجاری 
مورد اعتماد خود خارج کرد. پیش بینی شده که این موضوع در صورت 
تداوم با تأثیرات منفی بر س��ایر جنبه های رواب��ط دوجانبه و چندجانبه 
طرفین همچون توافقات امنیتی و نیز بازارهای وسایل الکترونیکی همراه 
باشد. با این وجود، ریشه های اصلی این موضوع تنها به موضوعات اقتصادی 
و تجاری محدود نمی ش��ود و برای بررس��ی آن باید به روابط تاریخی و 

موضوعات دوجانبه در روابط دو کشور توجه کرد. 
قبل از هر چیز باید گفت که تنش بین کره جنوبی و ژاپن دارای خاستگاهی 
تاریخی است. ژاپن به طور کلی با یک تاریخ استعماری در مورد شبه جزیره 
کره و به ویژه کره جنوبی مواجه اس��ت. سابقه حضور ژاپن در کره به قرن 
نوزدهم برمی گردد؛ هنگامی که تنش     هایی در منطقه شمال شرق آسیا 
با ورود کش��ورهای غربی به وجود آمد. ژاپن ب��رای جلوگیری از افتادن 
احتمالی کنترل این منطقه به دست قدرت سوم، نیروهای نظامی خود را 
به آنجا اعزام کرد و بین سال های 1910 تا 1945 به مدت 35سال عالوه 
بر استعمار این منطقه، مشکالت وسیعی را در قالب نوسازی اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی برای مردم منطقه به وجود آورد، به حدی که بعد از 
سرکوب جنبش استقاللی مردم کره در س��ال 1919، این منطقه بدون 
کمک خارجی     ها توانایی استقالل نداشت. بنابر همین رابطه استعماری، 
ژاپن رابطه رسمی با کره جنوبی را از سال 1965 و با پرداخت 800 میلیون 
دالر خسارت و عذرخواهی از رفتار گذشته آغاز کرد. طی این سال     ها نیز 
روابط ژاپن و کره جنوبی بیش از هر چیز ، زیر سایه نفوذ امریکا دنبال شده 
است. رابطه با امریکا از زمان جنگ جهانی دوم، یکی از متغیرهای کلیدی 
در نگرش ژاپن به شبه جزیره کره است. تأثیرات این رابطه را می توان در 
بعضی از اقدامات ژاپ��ن در این منطقه مالحظه کرد. ب��رای مثال، در به 
رسمیت شناختن و برقراری رابطه با کره جنوبی، امریکا نقش اساسی ایفا 
کرد. به همین لحاظ، مسائل تاریخی و به ویژه سیاست های استعماری 
ژاپن علیه کره جنوبی در زمان جنگ جهان��ی دوم همواره مورد اختالف 
دو کشور بوده است. ژاپن در اعتراض به نصب مجسمه زنان آسایشگر در 
بوسان که یادآور قربانیان بردگی جنسی دوران تجاوزات نظامی ژاپن در 
کره بود، سفیر خود را در ژانویه 2017 از کره فراخواند. در بحران اخیر نیز 
ژاپن حکم دیوان عالی کره برای محکومیت دو شرکت ژاپنی به پرداخت 
غرامت در مورد بیگاری کارگران و بردگی جنسی زنان کره ای در جنگ 

جهانی دوم برای اعمال محدودیت ضد این کشور استناد کرده است. 
در درجه بعدی باید به روابط دو جانبه ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد که در 
س��ال های اخیر چند موضوع واگرایانه در آن به چشم می خورد. موضوع 
نخست، طرح وحدت دو کره اس��ت که ژاپن از دیرباز روی خوشی به آن 
نشان نداده اس��ت. ژاپن با توجه به شرایط دو دهه اخیر حاکم بر منطقه، 
منافع زیادی از این موضوع متصور نیس��ت، چرا که در این صورت عالوه 
بر ایجاد رقبای منطقه ای، از نظر امنیتی نیز بهبود روابط امریکا و دو کره 
از اهمیت ژاپن در سیاست های منطقه ای واشنگتن می کاهد و همچنین 
بر بنیه رقابتی توکیو در برابر چین تأثیر منفی برجای می گذارد. ژاپن در 
راستای سیاست حفظ وضع موجود خود، در بحران هسته ای کره شمالی 
نیز که به عنوان یکی از طرفین در مذاکرات شش جانبه سال 2009 حاضر 
بود، بیشتر سیاست همراهی با س��ایر قدرت     ها را دنبال نمود. در همین 
راستا، به نظر می رسد که ژاپن به رویکرد ترامپ در حل و فصل مسائل دو 
کره از جمله مسئله هسته ای کره شمالی نیز به دیده تردید می نگرد و آن 
را مقوم قدرت کره جنوبی در منطقه می پندارد. موضوع دیگر نیز، نگرانی 
ژاپن از نفوذ اقتصادی چین در کره جنوبی است که می تواند بر آینده اتحاد 
امنیتی کره جنوبی با امریکا تأثیرات نامطلوبی داشته باشد و مشروعیت 
نظم امنیتی را که پ��س از جنگ جهانی دوم و در رابطه با امریکا ش��کل 
گرفته، زیر سؤال ببرد. از این گذشته، طبق آمار سال 2018، ژاپن با بیش 
از 140 میلیارد دالر و کره جنوبی با 109 میلیارد دالر به ترتیب سومین 
و چهارمین شرکای بزرگ تجاری چین هستند. به نظر می رسد که ژاپن 
نگران گسترش روابط اقتصادی چین و کره جنوبی در آینده نزدیک است. 
در مجموع بحران کنونی در روابط دو کشور متأثر از موضوعات تاریخی 
و نیز رقابت های دو کشور در منطقه، عالوه بر تأثیرات منفی اقتصادی و 
سیاسی، می تواند آسیای ش��رقی را بیش از پیش به سوی امنیتی شدن 

سوق داده و به تضعیف روندهای همگرایی در این منطقه منجر شود. 
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 درگیری پلیس فرانسه با معترضان 
دهها تن از معترضان به روش های خشونت  آمیز در جریان درگیری با مأموران 
پلیس نانت فرانسه دستگیر ش��دند. به گزارش دویچه وله، مرگ استیو مایا 
کانیکو، در یک فستیوال موسیقی محلی باعث شد اعتراضاتی علیه استفاده 
پلیس فرانسه از زور و خشونت صورت گیرد. افسران پلیس از آب پرفشار و گاز 
اشک آور علیه صد      ها معترض در شهر نانت استفاده کردند که روز        شنبه علیه 
استفاده پلیس از خشونت و زور دست به راهپیمایی زده بودند. راهپیمایی 
صلح  آمیز        شنبه که در جریان آن معترضان برای ادای احترام به داخل رودخانه 
دسته های گل انداختند و در سکوت آن را برگزار کردند، با یک راهپیمایی 

بزرگ تر در مرکز شهر همراه شد که در آن هزار و 700تن حضور داشتند. 
-----------------------------------------------------

  پرواز موفق پهپاد فراصوت جدید روسیه
وزارت دفاع روس��یه از پرواز موفق یک پهپ��اد نظامی جدید فراصوت 
به نام »شکارچی « با برد عملیاتی 5هزار کیلومتر خبر داد. به گزارش 
شبکه »راشاتودی« وزارت دفاع روس��یه بدون اعالم محل دقیق این 
پرواز آزمایش��ی اعالم کرد که این پهپاد پس از برخاس��تن از یکی از 
فرودگاه های این کشور ، حدود 20 دقیقه پرواز کرده است. این پهپاد 
جدید بعد از چند دور پرواز در ارتفاع 600 مت��ری، با موفقیت بر باند 
فرودگاه فرود آمد. درحالی که مشخصات فنی این پهپاد پنهان مانده، 
اما گزارش برخی رسانه       ها حکایت از آن دارد که پهپاد شکارچی هنگام 
برخاستن بین 20 تا 25 تن وزن دارد و برد عملیاتی آن 5هزار کیلومتر 
است. همچنین گفته می شود که پهپاد شکارچی قادر است با سرعت 

فراصوت هزار و 400 کیلومتر در ساعت پرواز کند. 
-----------------------------------------------------

  فرمانده عراقی متهم به جاسوسی برای سیا تبرئه شد
وزیر دفاع عراق تبرئه فرمانده عملیات االنبار را از اتهام جاسوسی برای سازمان 
اطالعات امریکا )سیا( تأیید کرد. به گزارش سایت ارم نیوز، نجاح الشمری، 
وزیر دفاع عراق در کنفرانس مطبوعاتی در شهر کربال درباره اتهام محمود 
الفالحی، فرمانده عملیات االنبار به جاسوسی برای سازمان اطالعات امریکا 
)سیا( اظهار کرد، وزارت دفاع پس از انتشار این خبر کمیته ای را برای بررسی 
آن تشکیل داد و نتایج تحقیقات بر این مسئله تأکید دارد که هیچ فرمانده 
نظامی خائنی در ارتش عراق وجود ندارد. حدود یک ماه قبل در رسانه های 
وابسته به حشدالشعبی فایلی صوتی منتشر شد که ادعا می کند تماس تلفنی 
بین سرلشکر محمود خلف الفالحی و فردی دیگر که گفته شده مزدور سیا و 
عراقی االصل بوده، انجام گرفته است. در این فایل صوتی، عنصر سیا از فرمانده 
عملیات االنبار می خواهد جزئیاتی از مواضع ارتش عراق، نیروهای عراقی و 

حشدالشعبی را در اختیار او بگذارد. 

افغان    ها نگران صلح پنهانی امریکا 
با طالبان

غنی نسبت به معامله در مذاکرات هشدار داد
هشتمین دور مذاکرات صلح امریکا با طالبان در قطر پشت درهای 
بس�ته آغاز ش�د و هنوز نتایج و محورهای نشس�ت امریکایی   ها 
با طالبان رس�انه ای نش�ده اس�ت. در این ش�رایط رئیس جمهور 
افغانس�تان گفته: نظام سیاس�ی افغانس�تان در جریان مذاکرات 
صلح با طالبان قابل معامله و س�ازش نیس�ت تا مشخص شود که 
دولت امریکا بار دیگر در حال دور زدن دولت افغانس�تان اس�ت.
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما ، » محمد اش��رف غنی « در جمع 
نظامیان افغان گفت: هیچ کس��ی ش��ک نکند که در روند صلح بر سر 

جمهوری اسالمی افغانستان معامله و سازش نخواهد شد. 
رئیس جمهور افغانس��تان افزود: نظام جمهوری اسالمی افغانستان در 
18 سال گذشته شکل گرفته است و ش��رکای بین المللی نیز بر حفظ 
دستاوردهای افغانس��تان در دو دهه گذشته در جریان مذاکرات صلح 
تأکید کرده اند.  وی از نظامیان افغان خواست به شایعه   ها فکر نکنند و تا 
آغاز مذاکرات صلح ) مذاکره میان دولت افغانستان و طالبان ( به سرکوب 
دشمن ادامه دهند.  یک منبع دفتر طالبان در قطر گفته توقع می رود به 
زودی توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا امضا شود. زلمی خلیل زاد 

نیز گفته که طالبان نشانه    هایی از تمایل برای توافق نشان داده اند. 
 این منبع گفته که گروه کوچکی از نمایندگان طالبان و دیپلمات های 
امریکایی مشغول نهایی سازی توافقنامه است. منبع جزئیات بیشتری 
در این مورد نداده اما گفته چند موضوع معدود باقی مانده و توقع می رود 

تا یکی دو روز آینده توافقنامه میان این دو گروه امضا شود. 
 در همین حال، عبدالس��الم حنفی، معاون دفتر سیاس��ی و عضو تیم 
مذاکره کننده طالبان گفته اس��ت در صورتی که این دور از مذاکرات 
با موفقیت به پایان برسد، تمام نیروهای خارجی مطابق جدول زمانی 

تعیین شده، از افغانستان خارج خواهند شد. 
حنفی تأکید کرده است پس از توافق در مورد چارچوب خروج نیروهای 
امریکایی، تمرکز روی مذاکرات بین االفغانی صورت می گیرد که در آن 
درباره تدوین قانون اساسی، نظام اسالمی، اصالحات نهادهای امنیتی 

و مسئله آتش بس دائمی صحبت خواهد شد. 
 نگرانی دولت افغانستان جایی معنا می یابد که برخی منابع نیز از لغو 
انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل یک دولت موقت ائتالفی، احتمال 
قطع کمک های مالی امریکا به نیروهای امنیتی و دولت افغانس��تان، 
کاهش نیروهای مسلح کشور به حدود 70 هزار نفر، استقرار نیروهای 
امریکایی در نقش پلیس امریکایی در ش��ماری از مناطق حس��اس و 
استراتژیک، واگذاری اداره مناطق محلی به طالبان به منظور انجام یک 
پروسه دولت سازی از پایین به باال که در نهایت به تسلط کامل طالبان بر 
سراسر افغانستان و قدرت مرکزی در کابل منجر خواهد شد، به عنوان 

بخشی از پیامدهای صلح خبر داده اند. 
  تهدید دوباره ترامپ 

ترامپ با اشاره به  پیشرفت  در مذاکرات صلح با طالبان، دوباره هشدار داده 
که قادر است ظرف چند روز، بخش های زیادی از افغانستان را از صفحه 
روزگار محو کند.  به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا در این خصوص به گزارش��گران حاضر در 
کاخ سفید گفته است: » ما پیشرفت زیادی داشته ایم؛ در حال گفت وگو 
هستیم.« به گفته ترامپ، نیروهای امریکایی برای نزدیک به دو دهه، در 
منازعه افغانستان درگیر بوده اند و ر   هایی از آن امکانپذیر نبوده است. او 
اظهار داشته است: » می توان در دو یا سه یا چهار روز بر افغانستان پیروز 
شد، اما من به دنبال کشتن 10 میلیون نفر نیستم.« طی ماه ژوئیه، او در 
اظهارنظری مشابه به 10میلیون تلفات اشاره کرده بود، اما این بار ذکر 
کرده است که این شامل سالح های هسته ای نخواهد بود. وی در همین 
باره گفت: » درباره تسلیحات غیر اتمی صحبت می کنم.« با این حال در 
پاسخ به سؤالی درباره گزارشی از واشنگتن پست که مدعی است امریکا 
حضور نیروهایش در افغانستان را از 14 هزار نیروی حاضر به 8 هزار نیرو 

کاهش خواهد داد، پاسخی ابهام آلود ارائه کرد. 

تروریست    های وابسته به ترکیه: 
به آتش بس ادلب پایبند نیستیم 

ش�اخه س�ازمان القاعده در س�وریه که از س�وی ترکیه حمایت 
می ش�ود، اع�ام کرد ک�ه ب�ه آتش ب�س ادل�ب پایبند نیس�ت.

به گزارش فارس، گروه تروریستی »جبهه النصره«، ارتباطی با توافق 
»آستانه« ندارد و از خط منطقه کاهش تنش عقب نشینی نمی کند. 

جبهه النصره که اکنون با نام »هیئه تحریرالش��ام « )هتش( شناخته 
می شود، همچنین اعالم کرد که از خط کاهش تنش در استان ادلب نیز 
عقب نشینی نخواهد کرد. خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( روز جمعه 
اعالم کرده بود که طبق توافق اخیر در آس��تانه، گروه های مسلح باید 
20 کیلومتر از خط توافق کاهش تنش در ادلب عقب نش��ینی کنند و 

سالح های سنگین و نیمه سنگین را هم خارج کنند. 
طبق گزارش رس��انه های نزدیک به معارضان، »ابومحمد الجوالنی« 
سرکرده گروه »هیئه تحریرالشام « )جبهه  النصره سابق( روز      شنبه در 
کنفرانسی خبری اعالم کرد، هتش از منطقه خلع سالح و کاهش تنش 
در شمال غرب سوریه خارج نخواهد شد. او گفت: »تا زمانی که رژیم آن 
را با زور نگیرد، از طریق مذاکره و سیاست به آن دست نخواهد یافت...  

ما هرگز از منطقه عقب نشینی نمی کنیم.«
الجوالنی ضمن اعالم اینکه آتش بس ادلب هیچ ارتباطی با کنفرانس 
آستانه-13 ندارد، گفت، »آتش بس ش��کننده است و محدود به زمان 

خاصی نیست و ممکن است بعد از عید قربان، درگیری     ها آغاز شود.«
این سرکرده تروریست    ها همچنین با بیان اینکه »با شروط رژیم برای 
آتش بس از جمله عقب نشینی گروه های معارض تا عمق 20 کیلومتری 
از خط منطقه کاهش تنش و خارج کردن سالح های سنگین، موافقت 
نمی کنیم و در مکانی که دشمن می گوید موضع نمی گیریم و حتی یک 
س��رباز را نیز از منطقه درگیری خارج نمی کنیم«، درخواست کرد که 
»اگر رژیم خواستار توقف حقیقی درگیری هاست باید از همه روستا    ها 
و شهرک     هایی که در عملیات اخیر در آن پیشروی کرده، خارج شود.« 
سیزدهمین دور مذاکرات آس��تانه پنج  ش��نبه اول آگوست با حضور 
نمایندگان دولت س��وریه و معارضان آن و کشورهای ضامن )روسیه، 
ایران و ترکیه( برگزار شد و وزارت خارجه قزاقستان، میزبان مذاکرات، 
جمعه )11 مرداد(، اعالم کرد، شرکت کنندگان، برای تسهیل تشکیل 
کمیته ای جهت تدوین قانون اساسی جدید س��وریه، آمادگی خود را 
اعالم کردند.  طبق بیانیه وزارت خارجه قزاقستان، طرفین همچنین 
موضوع »کاهش تنش « در استان ادلب را بررسی و بر ضرورت آرام شدن 
وضعیت از طریق اجرای توافق های پیش تر حاصل شده از جمله توافق 
سوچی )سپتامبر 2018 بین ترکیه و روسیه( تأکید کردند.  قرار است 
دور بعدی مذاکرات صلح در آس��تانه، اکتبر آینده )مهر-آبان( برگزار 
شود.  عالوه بر جبهه النصره، معارضان نیز روز جمعه، توافق مشروط با 

آتش بس را تکذیب کرده بودند. 
تیم مذاکره کننده معارضان، هرگونه توافق بر سر آتش بس در ادلب را 
تکذیب و به تبع آن، خارج کردن سالح های سنگین و نیمه سنگین را 
در عمق 20 کیلومتری خط کاهش تنش، رد کرد.  احمد طعمه، رئیس 
هیئت مذاکره کننده، دمش��ق را به بهره برداری از توافق سوچی جهت 
پیشروی میدانی متهم و اقدامات گروه های مسلح را این طور توجیه کرد 
که پیشروی نیروهای دمشق سبب شد گروه های معارض دوباره سراغ 

سالح سنگین و نیمه سنگین بروند. 

انفجار نژادپرستی ترامپ در تگزاس و اوهایو
بیمارستان هاي شهر ال پاسو که 80درصد جمعیت آن التین تبار هستند، به مجروحان خدمات پزشکي نداده اند

سجادمرادیکالرده

موضع گیری های    گزارش  یک
نه  س�تا پر د ا نژ
رئیس جمهور امریکا باز هم کار دست امریکا داد. 
چند سفیدپوست صبح دیروز با حمله به یکی از 
شعب فروش�گاه های زنجیره ای وال مارت شهر 
ال پاس�و در چندمایلی مرز مکزیک، به س�مت 
مشتریان شلیک کردند و دست کم 20 نفر را درجا 
کشتند. هنوز س�اعتی از این قتل عام هولناک 
نگذشته بود که یک سفیدپوست دیگر با مسلسل 
نیمه خودکار در شهر دیتون به جان مردم افتاد و 
او هم درجا 9 نفر را کشت. بتو او رورک، نماینده 
س�ابق تگزاس در مجلس نمایندگان امریکا که 
نام�زد انتخاب�ات 2020 اس�ت گفته ک�ه ترامپ 
نژادپرست است و به نژادپرستی در کشور دامن 
می زند. گزارش ش�ده که برخی مراک�ز درمانی 
تگزاس به برخی از مجروحان حادثه تیراندازی 
خدمات پزشکی ارائه نکرده اند و همزمان، برخی 
از مجروحان حادثه تیراندازی نیز که التین تبار و 
پناهجو هستند، از ترس بازداشت از مراجعه به 
بیمارس�تان   ها برای درمان، خودداری کرده اند.

یک جوان 21 ساله سفیدپوست و دو همراه او حوالی 

ساعت یک ظهر شنبه به وقت محلی به یک شعبه 
فروشگاه زنجیره ای وال مارت در شهر ال پاسو ایالت 
تگزاس حمله کردند و حدود 20 دقیقه کامل داخل 
این فروشگاه و روبه روی آن مشتریان و شهروندان 
عبوری را به رگبار بس��تند. 80درصد جمعیت این 
شهر را التین تباران تشکیل مي دهند که در امریکا 
احساسات نژادپرستانه علیه آنها رو به گسترش است. 
در این حادثه که برخی از تعبیر »قتل عام « برای آن 
استفاده کرده اند، دست کم 20 نفر کشته و 26 نفر 
زخمی شده اند. دستکم س��ه مکزیکي تبار درمیان 
قربانیان این کشتار هستند. تصاویر منتشر شده از 
این حادثه، به حدی تکان دهنده است که برخی منابع 
امریکایی آن را هش��تمین حادثه خونین در تاریخ 
مدرن امریکا خوانده اند. پلیس، دستگیری مظنون 
حمله را تأیید کرده ولی هنوز رسماً هویت مهاجم را 
فاش نکرده است. خبرگزاری   ها و رسانه های امریکایی 
می گویند مهاجم »پاتریک کروشس « است. گفته 
شده وی از شهر داالس، شهری در شرق ایالت تگزاس 
است و قبل از حادثه اعالمیه   هایی در لفاظی های ضد 
مهاجرتی در شبکه های اجتماعی از او منتشر شده 
اس��ت و در این اعالمیه   ها توضیح می دهد که چرا با 

اختالط نژادی مخالف است و از ایده بازگرداندن آنها 
و نسل کشی حمایت کرده است. 

هنوز ساعاتی از حمله نژادپرستانه در تگزاس نگذشته 
بود که یک حادثه تیراندازی دیگر در ایالت اوهایوی 
امریکا دست کم جان هفت نفر را گرفت و 10 نفر نیز 
زخمی ش��دند. پلیس امریکا عامل تیراندازی این 
حادثه را هم یک مرد سفیدپوست معرفی کرده که در 
درگیری با پلیس از پای درآمده است. پایگاه اینترنتی 
ش��بکه وایو 7 از بازداش��ت مظنون خبر داده است. 
شاهدان عینی در بیان جزئیات این حادثه گفته اند 
که مرد مسلحی که قصد ورود به یک بار را داشته در 
بیرون ساختمان ش��روع به تیراندازی کرده است. 
تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی دهها نفر 
را در حالی که صدای تیراندازی شنیده می شود، در 

حال دویدن در خیابان    ها نشان می دهد. 
 واکنش ترامپ

در نخس��تین واکنش به تیران��دازی ایالت تگزاس، 
رئیس جمهور امری��کا آن را »وحش��تناک « نامید. 
ترامپ گفت:» از تیراندازی وحشیانه در ال پاسو ایالت 
تگزاس گزارش های بد دریافت می کنیم، بس��یاری 
کشته شده اند. با مقامات دولتی و محلی و همچنان با 

پلیس در تماس هستیم. « ترامپ با این حال از نژادی 
خواندن آن خودداری ک��رده و در توئیتی جداگانه 
نوشته اس��ت:» در کنار همه کس��انی که این عمل 
تنفربرانگیز را محکوم می کنند، می ایستم. هیچ دلیل 
و بهانه ای وجود ندارد که کشتن مردم بی گناه را توجیه 
کند.« این در حالی اس��ت که برخی سیاستمداران 
امریکایی مواضع نژادپرس��تانه ترام��پ را عامل این 
حوادث می دانند. بتو او رورک، نماینده سابق تگزاس 
در مجلس نمایندگان امریکا، روز     شنبه گفت، بخشی 
از مسئولیت تیراندازی در ال پاسو در تگزاس که در 
آن دس��ت کم 20 نفر جان خود را از دست دادند، بر 
عهده دونالد ترامپ است. وی با تأکید بر اینکه ترامپ 
مکزیکی    ها را متجاوز و مجرم می خواند گفت: » بله. ما 
در سه سال گذش��ته همواره شاهد افزایش جنایات 
ناش��ی از نفرت بوده ایم.«  نماینده س��ابق کنگره و 
نامزد کنونی انتخابات ریاس��ت جمه��وری 2020 
گفت: ترامپ نژادپرس��ت اس��ت و به نژادپرستی در 
کشور دامن می زند. این مسئله نه تنها احساسات ما 
را جریحه دار می کند، بلکه ماهیت کشور را تغییر و 
آن را به سوی خشونت س��وق می دهد. کشتارهای 
دیروز عالوه بر این باعث تشدید اعتراضات در امریکا 
شده است. صد   ها امریکایی با تظاهرات در مقابل کاخ 
سفید و ساختمان کنگره این کشور خواستار وضع 
قوانین س��ختگیرانه در زمینه حمل س��الح شدند. 
شانون واتس، بنیانگذار گروه » مادران خواهان عمل « 
به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که داوطلبان و 
دانش��جویان حامی این گروه     شنبه شب با پوشیدن 
لباس های قرمز برای تشویق مجلس سنا به تصویب 
دوباره قانون حمل س��الح تظاه��رات کردند. گروه 
مادران خواهان عمل، یک جنبش مردمی امریکایی 
بوده و در تالش است اقدامات امنیتی را انجام دهد که 
از مردم در مقابل خشونت مسلحانه محافظت می کند. 
این گروه خواستار وضع قوانین سختگیرانه در زمینه 
حمل سالح و برطرف کردن شکاف های قانونی است 

که جامعه را تهدید می کنند. 
 امتناع از ارائه خدمات پزشکی 

رس��انه های امریکایی از جمله ش��بکه س��ی ان ان، 
گزارش کردند  مراکز درمانی و بیمارستان های شهر 
ال پاسو از ارائه خدمات درمانی به برخی از مجروحان 
این حادثه امتناع کرده اند. گویا این بیمارس��تان   ها 
مش��خص نبودن وضعیت مهاجرت��ی برخی از این 
مجروحان را دلیل امتناع از ارائ��ه خدمات درمانی 
عنوان کرده اند. همین شبکه گزارش کرده افرادی 
که در جریان تیراندازی در مرکز خرید »وال مارت« 
مجروح شده اند به سبب شرایط پناهجویی و نداشتن 
مجوزهای اقامت و ترس از پلیس فدرال امریکا برای 

درمان به بیمارستان مراجعه نکرده اند. 

از  عربس�تان ب�رای خری�د تس�لیحاتی 
امری�کا میلیارد    ه�ا دالر هزینه کرده اس�ت 
اما حتی نی�روی دریای�ی امریکا نی�ز برخی 
از ای�ن تجهی�زات را ب�ه دلی�ل غیرقاب�ل 
اطمین�ان ب�ودن آنه�ا ب�ه کار نمی گی�رد؛ 
تجهیزات�ی ک�ه می توان�د نی�روی دریای�ی 
عربستان را با مش�کات زیادی مواجه کند. 
نیروی دریایی عربستان از سال 2008 برنامه ریزی 
کرده تا 20 میلیارد دالر در پروژه گسترش نیروی 

دریایی خود سرمایه گذاری کند. به گزارش پایگاه 
خبری دیلی بیس��ت، ریاض در حال حاضر س��ه 
ناو محافظ، چهار ناوچه ه��زار تُنی کالس بدر و 
9 قایق گش��ت زنی 500 تنی را در عملیات خود 
به کار می گیرد که س��اخت همه آنها به جز سه 
ناو محافظ به ده��ه 1980 میالدی باز می گردد. 
فروش چهار شناور ساحلی کالس » فریدام « که 
نوعی ناوچه سبک است، نخس��تین بار در زمان 
دولت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین امریکا 

مطرح ش��د و در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ به عنوان بخش��ی از قرارداد 110 میلیارد 
دالری فروش تس��لیحات به عربستان مجوز آن 
صادر شد. این شناور    ها هم اکنون توسط شرکت 
الکهید مارتین در دست س��اخت هستند و بین 
سال های 2019 تا 2021 به عربستان تحویل داده 
می شوند. عالقه عربستان به خرید این شناورهای 
س��احلی عجیب به نظر می رس��د زیرا غیرقابل 
اطمینان بودن، هزینه های باال، عدم برخورداری 

از قدرت شلیک و عدم قابلیت این شناور در تطابق 
با واحدهای مأموریت های مختلف ارتش امریکا را 
در استفاده از آن با مشکالتی روبه رو کرده است.  
این چهار شناور س��احلی نس��بتاً کوچک برای 
ریاض 6میلیارد دالر هزینه داش��ته اند.  با وجود 
جدی بودن مسئله غیرقابل اطمینان بودن این 
شناورها، سعودی     ها همچنان باید امیدوار باشند 
که ضعف های شناورهای ساحلی ای که خریداری 

کرده اند آنان را دچار مشکل نکند. 


