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 مجلس آمریکا جلو فروش سالح 
به عربستان را گرفت

کاخسفید:وتومیکنیم
خدیجه عالمه زاده

مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را به تصویب 
رســاند که فروش تسلیحات ســاخت آمریکا به 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی از سوی 
دولت این کشــور را ممنوع می ســازد؛ این اتفاق 
می تواند منجر به تقابل پرتنش مجلس و دولت بر سر 

این معامله بحث برانگیز شود.
به نوشــته روزنامه یو اس ای  تودی، رأی گیری 
در مجلس برای بسته شامل ســه الیحه حاکی از 
هجمه فراحزبی نمایندگان علیه توافق منتظر تأیید 
فروش 8.1 میلیارد دالر تســلیحات شامل بمب، 
موشک های نقطه زن، مهمات و دیگر تسلیحات به 

عربستان و شرکای آن در خاورمیانه می شود.
تعداد انگشت شــماری از جمهوری خواهان و 
یک نماینده مستقل به عمده نمایندگان دموکرات 
مجلس در مقابله علیه این توافق پیوستند؛ اگرچه 
امکان وتو این قانون از ســوی کاخ ســفید، دور از 

انتظار نیست.
دموکرات ها به طور ویژه نگرانی عمیق خود را در 
مورد سیاست های مدافع سعودی های دولت ترامپ 
عنوان کردند، سیاست هایی که با وجود مشارکت 
این سلطنت در تخطی های متعدد از مجموعه ای 
از حقوق برجسته بشــری از جمله سالخی جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار مقیم آمریــکا، صورت 

می گیرد.
قانون گذاران آمریکا همچنین نسبت به کارزار 
بمباران به رهبری سعودی در یمن که منجر به کشتار 
هزاران شهروند و ایجاد یک بحران بشری هولناک 

شده  است، به طور فزاینده ای نگران هستند.
الیوت انجل، نماینده دموکرات نیویورک و رئیس 
کمیته روابط خارجه مجلس در مورد رهبری این 
جنگ از سوی سعودی ها گفت: صفت بی مسئولیتی 
بیانگر شــرایط این جنگ نیســت. این یک اتفاق 
خوفناک است. آمریکا نمی تواند به عربستان چک 
سفید امضا بدهد که بمب بر سر بچه مدرسه ای ها 

بریزند.
مایک پمپئو، وزیــر امور خارجــه آمریکا، ماه 
گذشته از توافق 8.1 میلیارد دالری فروش تسلیحات 
خبر داد و گفت که دولت فرایند معمول تأیید قرارداد 
از سوی کنگره را با اعالم حالت فوق العاده ملی، کنار 
می گذارد. پمپئو گفت که تهدید از ســوی ایران، 
دشمن هم ایاالت متحده و هم عربستان سعودی 
تصمیم دولت برای دور زدن فرایند بازبینی توافق از 

سوی کنگره را توجیه می کند.

ایگل و دیگر نمایندگان ایــن اقدام را وضعیت 
فوق العاده جعلی به منظور دور زدن کنگره خواندند.

اما بیشتر جمهوری خواهان از فروش تسلیحات 
دفاع کردنــد و آن را برای کمک به ســعودی ها، 
اماراتی ها و اردنی ها به منظور به زانو در آوردن ایران 
ضروری خواندند؛ ایرانی هایــی که به عقیده  آن ها 

حامی حوثی ها در منازعه یمن به شمار می روند.
سناتور مایکل مک کائول، یکی از اعضای ارشد 
کمیته روابــط خارجه گفت: ایران در حال بســط 
شاخک های ترور خود در سرتاسر خاورمیانه است. 
وی گفت که آمریکا ملزم به فشار بر ایران به واسطه 
حمایت از متحدانش در منطقه و کمک به آن ها برای 

دفاع از خود علیه گستاخی های ایران است.
این نماینده مردم ایالت تگزاس در مجلس سنا 
گفت: این قوانین غیرمسئوالنه دست ما را برای انجام 

وظایفمان می بندد.
مجلس سنای در کنترل جمهوری خواهان البته 
این سه الیحه را تصویب کرده که بر این اساس حاال 

حکم لغو قرارداد روی میز ترامپ است.
البته احتمال جلب حمایت اکثریت برای رأی 

علیه وتو احتمالی ترامپ بعید به نظر می رسد.
کاخ ســفید عنوان می کند جلوگیــری از این 
قرارداد می توانــد به ائتالف آمریکا و ســعودی به 
عنوان ستون کارزار دولت ترامپ برای انزوای ایران 

لطمه بزند.
کاخ سفید اوایل ســال جاری میالدی )دی - 
بهمن( در بیانیه ای گفته بود: جدا از تأثیر بر روابط 
دوجانبه ما با ســلطنت عربستان سعودی، چنین 
قانونی مانــع توانایی ما برای حفــظ فعالیت های 
همکاری های حیاتی امنیتی و توانایی همکاری های 
بین دو ملت می شود. عالوه بر این چنین قانونی بر 
توانایی شریک ما به منظور بازدارندگی و دفاع علیه 

خصومت های نظامی ایران تأثیر می گذارد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

ایران به آمریکا توافقی را پیشنهاد 
کرده است که براساس آن حاضر است 
در ازای رفع دائمی تحریم های ایاالت 
متحده، بازرسی های ارتقایافته و دائمی 

از برنامه هسته ای خود را بپذیرد. 
به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، 
این پیشــنهاد از ســوی محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سفر به 
نیویورک مطرح شد. با این حال احتمال 
نمی رود این پیشنهاد به گرمی از سوی 
دولت ترامپ استقبال شود؛ دولتی که 
در حال حاضر خواستار دریافت طیف 
وسیعی از امتیازات از سوی ایران است، از 
جمله تعلیق غنی سازی اورانیم و توقف 
حمایت از نیروهای نیابتی و متحدانش 

در منطقه.
به نوشته این روزنامه، ظریف که در 
مقر هیأت نمایندگی ایران در سازمان 
ملل  متحد در نیویورک به سر می برد، 

روز پنج شنبه )27 تیر ماه( در این رابطه 
به خبرنگاران گفت: این اقدام شــوی 
تبلیغاتی نیســت. ما به دنبال محتوی 
هستیم. اقدامات قابل توجه دیگری نیز 

هست که می توان انجام داد.
او گفت: اگر آن ها، )دولت ترامپ( به 
حرف های خود بها می دهند، قطعا به این 
پیشنهاد عمل می کنند. آن ها به گرفتن 
عکس برای چنین اقدامی نیاز ندارند. 
آن ها به یک سند با دو امضای بزرگ پای 
آن به عنوان اقدام نمایشی نیازی ندارند.

از ماه می ســال گذشته )خرداد ماه 
97(، به دنبال خــروج دونالد ترامپ از 
توافق چندجانبه هسته ای با ایران که در 
سال 2015 منعقد شده بود و با اصطالح 
برنامه اقدام جامع مشــترک )برجام( 
خوانده می شــود، ایران با تحریم های 
ســخت نفتی و محدودیت های شدید 
بانکی با هدایــت ایاالت متحده مواجه 

بوده است.
توقیف نفت کش ازسوی ایران و 

سقوط پهپاد ایرانی
روز پنج شــنبه )27 تیرماه( ترامپ 

گفت که نــاو دریایــی آمریــکا با نام 
یو اس اس باکسر، یک پهپاد ایرانی را که 
به چند کیلومتری این ناو جنگی آمده 

بود، ساقط کرده است.
البته ایران اســقاط هرگونه پهپاد 
ایرانی را رد کرد و سیدعباس عراقچی، 
معاون ظریف در تویئتر خود نوشــت: 
ما هیچ پهپادی چــه در خلیج فارس و 
چه در مناطق دیگر از دست نداده ایم، 
نگرانیم آمریکایی ها به اشتباه یک پهپاد 

آمریکایی را ساقط کرده باشند.
ســاعات اولیه همــان روز، ایران از 
توقیف یک کشتی خارجی مظنون به 
قاچاق نفت به خــارج از ایران خبر داده 
بود. ظریف ادعای اینکه کشتی توقیف 
شده در حال انجام فرآیندهای معمول 

پاالیشگاهی بوده است را رد کرد.
وی گفت: کشــتی توقیف شــده 
یک نفت کش نبوده اســت، بلکه یک 
قایق کوچک بود که یک میلیون لیتر 
و نه یک میلیون بشــکه نفت را حمل 
می کرد؛ این کاری اســت که ما هر روز 
آن را انجام می دهیم. افرادی هســتند 

که هر روز سوخت ما را قاچاق می کنند. 
این اقدام یکی از کارهایی اســت که ما 
در خلیج فارس انجام می دهیم؛ چرا که 
ما یارانه زیادی بابت ســوخت تولیدی 

خودمان قائل می شویم.
مسیر دیپلماسی باز است

ظریف اقدام ترامپ را برای دســتور 
توقف حمله موشــکی در ماه گذشته 
میالدی به تالفی سقوط پهپاد جاسوسی 
آمریکا از سوی ایران را محتاطانه خواند و 
گفت که چنین اقدامی به وی اطمینان 
می دهد که فرآیند دیپلماتیک همچنان 

ممکن است.
او گفت: من معتقدم که ما تنها چند 
دقیقه بــا جنگ فاصله داشــتیم. این 
احتیاط جواب داد و مــا اکنون در حال 
جنگ نیســتیم. همین موضوع دلیل 
کافی برای مثبت اندیشی به ما می دهد. 
اگر ما تالش کنیم و اگر در مســیرمان 
جدی باشــیم، می توانیم راهی به جلو 

بیابیم.
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، 
پیش تر هرگونــه تالش بــرای انجام 

مذاکرات مستقیم با ترامپ را رد کرده 
و عنوان کردند که بدعهدی آمریکا بر سر 
برجام جایی برای مذاکره نمی گذارد؛ 
با این حال صحبت های روز پنج شنبه 
ظریف این شائبه را به وجود می آورد که 
ایران مشتاق به انجام توافقی با آمریکا 
است که الزاماً بازگشت ایاالت متحده 
به برجام را در پی نــدارد؛ موضوعی که 
تاکنون از سوی مقامات تهران مطرح 

نشده بود.
ظریــف در صحبت هایش اشــاره 
کرد که براســاس برجام قــرار بود در 
سال 2023، مجلس ایران پروتکل های 
بیشتری را در مورد آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تصویب برســاند، اقدام 
داوطلبانه که به بازرسان آژانس اجازه 
می دهد دسترســی گســترده ای به 
تأسیسات ایران داشته باشند تا تضمین 
کنند که این کشور هیچ برنامه هسته ای 
پنهانی ندارد.  به عنوان بخشی از برجام، 
در حال حاضر ایــران این پروتکل های 
اضافــه را لحاظ کرده اســت. تصویب 
این پروتکل ها در مجلس می تواند این 
تعهدات را مداوم تر کند. با تصویب این 
پروتکل ها قرار بود کنگــره آمریکا نیز 
تحریم ها علیه ایــران را بر دارد. ظریف 
پیشنهاد کرد که ایران و آمریکا سریعاً 

این گام ها را نهایی کنند.
وی گفت: اگر ترامپ خواســتار گام 
بیشــتر در مقابل اقدام بزرگ تر است، 
ما می توانیم این پروتکل ها را تصویب 
کنیم و او می توانــد تحریم هایی را که 
وضع کرده است، بردارد. او می گوید که 
هر اقدامی را می تواند در کنگره کشورش 
تصویب کند. خوب اســت، تحریم ها 
را بردار و شــاهد تصویب پروتکل های 

اضافی زودتر از 2023 باش.
نفت کش گریس 1

ظریف همچنین در مورد پیشنهاد 
بریتانیا برای آزادی نفت کش توقیف 
شده گفت: نفت کش ما به سمت بنادر 
سوریه نمی رفته است، اما نمی توانیم 
هویت مشــتری واقعی نفت کش را 
افشــا کنیم، چرا که مشــتری ما بر 

این اســاس مورد تحریم آمریکا قرار 
می گیرد.

وی افزود: نمی توانم در این رابطه به 
شــما بگویم، چراکه اگر افشا کنیم، بار 
دیگر قادر به فروش نفتمان نیستیم. ما 
نمی توانیم در این مورد شفاف باشیم. 
ما به شما گفتیم این نفتکش به سوریه 
نمی رود، باقی ماجرا به شــما ارتباطی 
ندارد. چراکه اگر بگوییم مشتریانمان 
کم و کم تر می شوند و دیگر قادر به تأمین 

شهروندانمان نیستیم.
با مأموران مخفی توافق نمی کنم

ظریف همچنین گزارش ها در مورد 
اینکه ســناتور رند پائول قصد دارد به 
عنوان مأمور مخفی بین ترامپ و رهبران 
ایران میانجی گری کنــد را رد کرد، اما 
احتمال اینکه با پائول به عنوان یک عضو 
کنگره در سفر اخیر به آمریکا مالقات 

کند را رد یا تأیید نکرد.
وی گفت: من با مأمــوران مخفی 
توافق نمی کنم. شک دارم که شخصی 
به عنوان مأمور رئیس جمهور انتخاب 

شده باشد.
ظریف گفــت که گزارش نشــریه 
پولتیکو در مورد پائــول یک جنجال 
رسانه ای اســت. منظورم این است که 
به درد فیلم های جاسوسی می خورد. 
با این حال مــن با اعضــای کنگره در 
نقش اعضای کنگره به عنوان اشخاص 
تأثیر گذار در جامعه آمریکا و نمایندگان 

مردم این کشور دیدار می کنم.

گاردین مدعی ارائه پیشنهاد ویژه ظریف به آمریکا شد

بازرسیدائمیبرنامههستهایایراندرازایرفعتحریمها
ظریف گفت: اگر آن ها، 

)دولت ترامپ( به حرف های 
خود بها می دهند، قطعا به 

این پیشنهاد عمل می کنند. 
آن ها به گرفتن عکس 

برای چنین اقدامی نیاز 
ندارند. آن ها به یک سند با 
دو امضای بزرگ پای آن به 

عنوان اقدام نمایشی نیازی 
ندارند

یک مرد ۴1 ســاله با حملــه و آتش زدن اســتودیو 
انیمیشــن کیوتو در ژاپن حداقل 23 نفر را به کام مرگ 

کشاند و چندین نفر را نیز مصدوم کرد.
به گزارش گاردین، ایــن مرد با ورود بــه طبقه اول 
ســاختمان کمپانی کیوتو انیمیشن با ریختن بنزین در 
بخش های مختلف ســاختمان و به آتش کشیدن آن، 
این حادثه را رقم زد.  پلیــس اعالم کرده تاکنون حداقل 
23 نفر بر اثر افتجار و آتش سوزی در این ساختمان جان 
باخته اند و دست کم 3۶ نفر نیز مجروح شده اند که حال 
10 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. در مجموع حدود 

70 نفر در ساختمان این استودیو انیمیشن سازی مشغول 
کار بوده اند. پس از آتش سوزی و انفجار حاصل از آن، 30 
ماشین آتش نشــانی همراه با آمبوالنس در محل حادثه 
حاضر شدند و مصدومان را از ساختمان سه طبقه کمپانی 
که در آتش می سوخت بیرون کشیدند. گفته می شود فرد 
مهاجم نیز بازداشت شده است. کمپانی کیوتو انیمیشن 
در سال 1981 توسط یوکو هاتا و همسرش هیداکی آغاز 
به کار کرد و 1۶0 کارمند داشت و دارای دفاتری در توکیو 
و کیوتو و همچنیــن اوزاکا اســت و تاکنون محصوالت 

انیمیشن متعددی را تولید کرده است.

آرژانتین حزب اهلل لبنان را به بهانه دســت داشــتن 
در حمله تروریستی سال 199۴ در فهرست گروه های 
تروریستی قرار داد؛ اقدامی که کارشناسان دلجویی از 
محافل هوادار اسرائیل و عقب نشینی در مقابل تقاضاهای 
آمریکا ارزیابی می کنند.  به گزارش اســپوتنیک، رائول 
کولمان، روزنامه نــگار و کارشــناس آرژانتینی گفت: 
آمریکا فشار شدید بر آرژانتین وارد می سازد تا حزب اهلل 

را سازمان تروریستی اعالم کند.
همچنین اعتبار بزرگ اعطا شده به آرژانتین که برای 
صندوق بین المللی پول رکورد به شــمار می رود، نقش 

خود را ایفا کرده است.
روزنامه نگار آرژانتینی ضمن اشــاره به نکات مبهم 
در تحقیقات درباره این حمله تروریســتی می گوید: از 
جمله بازپرسان تا به حال نتوانسته اند به سواالت اولیه ای 
همچون اینکه مواد منفجره از کجا آورده شده، هویت و 

چگونگی ورود وی به آرژانتین و غیره پاسخ دهند.
قضات و دادستان هایی که درباره حمله تروریستی 
در بوینس آیرس تحقیقات کرده اند، بر اساس اطالعات 
دریافتی از آمریکا و اسرائیل،  حزب اهلل لبنان و دولت ایران 

را به دست داشتن در این حمله متهم کرده اند.

گاردین گزارش داد

کشتهشدن23نفردرآتشسوزیژاپن
اقدامی که با فشار آمریکا عملیاتی شد

آرژانتینحزباهلللبنانرایک»گروهتروریستی«اعالمکرد
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معاون رئیس جمهور آمریکا بــدون ارائه جزئیاتی، 
از تحریم دو نفر از رهبران ارشــد »الحشــد الشعبی« 

عراق خبر داد. 
مایــک پنس، معــاون رئیس جمهــور آمریکا روز 
پنج شنبه )27 تیر ماه( از تحریم دو نفر از رهبران الحشد 
الشعبی خبر داد، اما جزئیات بیشــتری در این رابطه 

اعالم نکرد.
وی که در کنفرانس آزادی هــای مذهبی صحبت 
می کرد، بــا تکرار اتهــام حمایت ایران از تروریســم، 
گفت: در حالی که شــبه نظامیان مورد حمایت ایران 

وحشت پراکنی می کنند، نظاره گر نخواهیم بود.
دولت آمریکا ماه ها اســت که برای افزایش فشار به 
الحشد الشعبی تالش می کند و در این چارچوب برخی 
از گروه های زیرمجموعه این سازمان را نیز در فهرست 

گروه های تروریستی قرار داده است.
گفته می شود که واشــنگتن بغداد را برای محدود 
کردن فعالیت های الحشد الشــعبی تحت فشار قرار 

داده است. این در حالی است که الحشد الشعبی یکی 
از مهمترین نیروهایی بود که در پیروزی عراق بر گروه 

تروریستی داعش ایفای نقش کرد.
آمریــکا الحشــد الشــعبی را نیروهــای نظامی 
وابســته به ایران می داند و عنوان می کنــد که ایران 
با ایجاد ایــن گروه هــا به امنیــت کشــورها لطمه 
می زنــد، این در حالی اســت کــه حضــور نظامی و 
 اســتعماری آمریــکا در کشــورهای منطقــه برای 

خاص  و عام زبان زد است.

 وزیر دفاع ترکیه اعالم کــرد جنگنده های نیروی 
هوایی این کشور مواضع پ.ک.ک در شمال عراق را به  

شدت بمباران کردند.
به گزارش خبرگزاری الجزیــره، وزیر دفاع ترکیه 
اعالم کرد جنگنده های نیروی هوایی این کشور مواضع 
عناصر پ.ک.ک در شــمال عراق را به  شدت بمباران 
کردند. وی افزود در این حمله سنگین انبار های سالح، 
پناهگاه ها و تجهیزات شبه نظامیان پ. ک. ک منهدم 
شــدند. در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است: پس 
از حمله شــرارت بار اخیر در اربیل، ما گســترده ترین 
عملیات هوایــی را در کوه های قندیــل انجام دادیم و 
ضربه ســنگینی به سازمان تروریســتی )پ. ک. ک( 

وارد کردیم.
وزیر دفاع ترکیه همچنین تأکید کــرد: در انتقام 
خون شهیدانمان، مبارزه ما علیه تروریسم با عزم راسخ 

تا نابودی آخرین تروریست ادامه خواهد داشت.
روز چهارشنبه معاون سرکنســول ترکیه در شهر 

اربیل عراق به همراه دو دیپلمات دیگر این کشور بر اثر 
تیراندازی افراد ناشــناس در رستورانی  کشته شدند. 
هیچ فرد و گروهی مسئولیت این حمله مسلحانه را به 
عهده نگرفت اما دولت ترکیه اعالم کرد شبه نظامیان 

پ.ک.ک پشت این حادثه تروریستی هستند.
مالک رستوران حقه باز، جایی که عملیات ترور در 
آن انجام شد، گفت: فرد مسلحی وارد رستوران شد و با 
دو اسلحه کمری به سوی کارمندان کنسولگری ترکیه 

آتش گشود.

در پاسخ به ترور دیپلمات های ترکیه صورت گرفت

عملیاتگستردهآنکاراعلیهپ.ک.ک
معاون ترامپ خبر داد

تحریمدوتنازرهبرانالحشدالشعبی

خبرخبر


