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پوتین:
 روابط روسیه و آمریکا 

بدتر شده است

رئیس جمهوری روســیه گفت: روابط روسیه 
و آمریــکا روز به روز بدتر می شــود و رو به وخامت 
گذاشته است. به گزارش ایرنا،  والدیمیر پوتین روز 
پنجشنبه در گفت وگو با شبکه تلویزیونی روسی 
زبان »میر« که در کشورهای همسود پخش می شود، 
خاطرنشان کرد: برعکس، روابط مسکو با پکن هر روز 
بیشتر می شود و حجم مبادالت بازرگانی دو کشور 
در سال گذشته به ۱۰۸ میلیارد دالر رسید. پوتین 
گفت: با شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین 
روابط دوستانه خوبی داریم که سهم قابل توجهی در 
توسعه مناسبات دو کشور دارد زیرا که فضای اعتماد 
ایجاد شده است. رئیس جمهوری روسیه با انتقاد از 
جنگ تجاری که آمریکا علیه چین به راه انداخته 
است، گفت: جنگ تجاری ساختار اقتصادی جهان 
را که در طول چند دهه بوجود آمده به هم می ریزد. 
وی ادامه داد: جنگ تجاری به همه شرکت کنندگان 
در اقدامات اقتصادی در سطح جهانی خسارت وارد 
می کند. رئیس جمهوری روسیه گفت: روسیه در 
اختالفات اقتصادی آمریکا و چین ورود نخواهد کرد. 
پوتین گفت: حتی از دیدگاه منطقی هیچ دلیلی برای 
مداخله در روند مذاکرات این دو کشور نداریم، این امر 
اهمیت فراوان دارد.پوتین در ادامه خاطرنشان کرد: 
سازمان همکاری شانگهای که در اواسط دهه ۹۰ 
میالدی شکل گرفت، در ابتدا برای حل مسائل مرزی 
بین روسیه و چین و برخی جمهوری های شوروی 
سابق شامل تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان 
بوجود آمــد. وی ادامه داد: پس از آنکــه این کار با 
موفقیت به پایان رسید و نتایج خوب به همراه داشت، 
شرکت کنندگان در این روند به این نتیجه رسیدند 
که این فرمــت را باید حفظ کــرد و به آن موقعیت 
ســازمان داد. پوتین گفت: به این ترتیب سازمان 
همکاری شانگهای بوجود آمد و این واقعیت آشکار 
شد که اهدافی که فراروی این سازمان قرار گرفته 
برای تمام کشورهای منطقه اولویت دارد. به همین 
دلیل کشورهای زیادی به عنوان های مختلف که 
شمار آنها به ۱۸ کشور می رسد در سازمان شانگهای 

مشارکت می کنند.
    

سوئد، دارای بهترین 
ساختارهای حمایت از خانواده

بنا به پژوهشــی که یونیســف در ۴۱ کشــور 
توسعه یافته انجام داده است، جامعه سوئد از بهترین 
ساختارها و شرایط برای حمایت از خانواده برخوردار 
است. جامعه آلمان نیز در وضعیتی کمابیش مناسب 
قرار دارد. در لیســتی که یونیسف، نهاد اجتماعی 
ســازمان ملل متحد در حمایت از کــودکان، ارائه 
داده است، سوئد در مقام اول قرار گرفته و پس از آن 
کشورهای نروژ، ایسلند، استونی و پرتغال قرار دارند. 
آلمان از نظر توجه به خانواده و موقعیت کودکان 
در مقام ششــم قــرار می گیرد. در پایان لیســت 
کشورهای سوئیس، یونان، قبرس، بریتانیا و ایرلند 
قرار دارند. هنریتا فور، مدیر اجرایی بنیاد یونیسف، 
می گوید: »ما به دولت هایی نیاز داریم که به والدین 
در ایجاد فضایی شایسته برای رشد و تربیت کودکان 
کمک کنند.« یونیســف طرفدار آن است که پدر و 
مادر حداقل برای شش ماه از هر فشار و تعهدی آزاد 
باشند تا خود را یکسره وقف نگهداری از کودک کنند. 
افزون بر این هر کودک باید از بدو تولد تا سن مدرسه 
از توجه کافی و پرستاری شایسته برخوردار باشد. 
پژوهشگران در این بررسی برای مقایسه وضعیت 
۴۱ کشور ثروتمند جهان به آمارها و داده های سال 

۲۰۱۶ مراجعه کرده اند. 
آنها به زمان مرخصی با حقوق پدر و مادر پس از 
تولد بچه توجه داشته، در عین حال امکانات پرورش 
و بالیدن کودکان زیر سه ساله و سپس کودکان سه تا 
شش ساله را مورد توجه قرار داده اند. بنا به پژوهش 
یونیسف در سوئد ۳۵ هفته مرخصی تمام حقوق 
برای والدین در نظر گرفته می شــود که حدود ۱۱ 
هفته آن به پدران تعلق می گیــرد. در این جدول 
آمریکا تنها کشوری است که حق مرخصی با حقوق 
برای زایمان و پرورش کودک را در قوانین سراسری 

تضمین نکرده است.

جهاننما

زرناز غالمی

روز پنجشنبه دو نفتکش در اقدامی 
مشکوک به حمله در دریای عمان مورد 

اصابت قرار گرفتند. 
یکــی از ایــن نفتکش هــا بــا نام 
 Kokuka( کوکــوکا کوریجــوس
Courageous( بــا پرچــم پاناما در 
حال حرکت بود و از عربستان به مقصد 
ســنگاپور و تایلند فرآورده های نفتی 
حمل می کرد. دیگری نیز به نام فرانت 
آلتــر )Front Altair( با پرچم جزایر 
مارشال از امارات عربی متحده به سوی 

تایوان در حرکت بود.
به گــزارش خبرگزاری هــا، اولین 
نفتکــش ســاعت ۸ و۵۰ دقیقه صبح 
در فاصله ۲۵ مایلی جاســک و دومین 
نفتکش در ساعت ۹ و۵۰ دقیقه در فاصله 
۲۸ مایلی جاسک دچار حریق شد. ۲۳ 
خدمه کشــتی اول و ۲۱ خدمه کشتی 
دوم خود را بــه آب انداختند و درنهایت 
با شــناورهای ایرانی به بندر جاســک 

انتقال یافتند.
ایران: این حوادث فراتر از 

مشکوک است
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان در نخستین واکنش به حادثه 
نفتکش ها در دریای عمان آن را فراتر از 
مشکوک ارزیابی کرد و نوشت: »مورد 
حمله بــه تانکرهای حامــل کاالهای 
ژاپنی همزمان با مالقات آبه شــینزو، 
نخســت وزیر ژاپن با آیت اهلل خامنه ای 
برای گفت وگوهای دوســتانه و مفصل 
گزارش شــد. واژه »مشــکوک« برای 
آنچه رخ داد نارساســت و وصف حادثه 
را از مشــکوک فراتر برد.« سخنگوی 
وزارت امور خارجه نیز از بروز »حوادث 
مشــکوک« روز پنجشــنبه در دریای 
عمان ابراز نگرانی کرد. عباس موسوی، 

در صفحه توئیتر خود نوشــت: »از بروز 
حوادث مشــکوک برای نفتکش های 
تجــاری مرتبط بــا ژاپــن همزمان با 
دیدار نخست وزیر آن کشــور با رهبر 
انقالب ابراز نگرانی کرده و آن را خالف 
جهت گیری ها و تالش های منطقه ای و 
فرامنطقه برای کاهش تنش ها و آرامش 

در منطقه می دانیم.«
تکرار اتهام زنی های بی اساس 

متعاقب این حادثه، مقامات آمریکایی 
در اتهاماتی واهی ایران را مسئول آن اعالم 
کردند. به طوری که وزیر خارجه آمریکا، 
در نخســتین واکنش؛ ایران را با حادثه 
حمله به نفت کش هــا در دریای عمان 
مرتبط دانست. مایک پمپئو در ادعایی 
بی اســاس در جمع خبرنگاران گفت: 
»نتیجه گیری دولت ایاالت متحده این 
است که ایران، مسئول حمالتی است 
که در خلیج عمان رخ داده است«. وزیر 
خارجه آمریکا هیچ ســند مشخصی 
برای اثبات این اتهام ارائه نکرد. پاتریک 
شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا 
نیز در موضع گیری شــتابزده و ادعایی 
بی اساس با اشاره به حادثه دریای عمان 
مدعی شد: »حمالت پیوســته ایران، 
تهدیدی برای صلــح و امنیت جهانی 
و آزادی تردد است«. وی نیز بدون ارائه 
هیچ سندی افزود: »وزارت دفاع آمریکا 
از منافع و نیروهای این کشور در سراسر 
جهان حمایت می کند. مــا از تجارت 
جهانی و آزادی تردد حمایت خواهیم 

کرد.«
نقشه جایگزین گروه بی 

طبیعی اســت که ایــن اتهامات با 
واکنش مقامات ایران روبه رو شد. ظریف 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
»این که ایــاالت متحده فــورا و بدون 
ذره ای شــواهد عینی یا هر اماره ای، به 
اتهام پراکنی علیه ایران دست می زند، 

تنها این را کاماًل آشکار می کند که تیم 
بی در حال حرکت به ســوی یک نقشه 
جایگزین است: خرابکاری در دیپلماسی 
)از جملــه در اقدامات آبه شــینزو( و 
سرپوش گذاشتن بر تروریسم اقتصادی 
علیه ایران. من چند ماه پیش دقیقا درباره 
همین سناریو هشــدار دادم؛ نه به این 
دلیل که من یک پیشگو باشم، بلکه به 
این دلیل که ذات تیم بی را می شناسم.«

ســخنگوی وزارت خارجــه نیــز 
گفت که اتهام زنی امریــکا در رابطه با 
حادثــه نفت کش ها در دریــای عمان 
نه تنها شــوخی و خنده دار نیست بلکه 
نگران کننده و هشدارآمیز است. سید 
عباس موسوی در واکنش به اتهام زنی 
بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا گفت: 
مســئولیت تامین امنیت تنگه هرمز، 
بر عهده جمهوری اسالمی ایران است 
و نشــان دادیم که در سریع ترین زمان 
ممکن به کمک ملوانان کشــتی های 
دچار ســانحه رفتیم و آنهــا را نجات 
دادیــم. وی افزود: ظاهــراً برای پمپئو 
و ســایر دولتمــردان آمریکایی متهم 
کــردن ایــران در حادثه مشــکوک و 
تاسف بار برای نفتکش ها راحت ترین و 
ساده انگارانه ترین کار است. در حالی که 
نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش ها، با 
نفر اول جمهوری اسالمی ایران در حال 
دیدار است کدام دست های پنهان بدنبال 
اثرگذاری بر این تالش ها در منطقه است 

و چه کسانی از آن سود می برند؟!
مالک کشتی ژاپنی ادعای ضد 

ایرانی آمریکا را رد کرد
 )Yutaka Katada( یوتاکا کاتادا
رئیس شرکت کشتیرانی ژاپنی کوکوکا 
کارجس به آسوشــیتدپرس گفت که 
معتقد است اجسامی که ملوانان در هوا 
مشاهده کرده اند گلوله باشد. وی امکان 
دخالت اژدر و مین را رد کرد، چراکه به 

گفته او خسارات وارد شده فراتر از خط 
تراز کشتی با سطح آب )واترالین( است. 
وی گزارش های حاکی از برخورد مین 
با ایــن نفتکش را »نادرســت« خواند. 
آسوشیتدپرس نوشت که این اظهارات 
با فیلم ارتش آمریکا که نیروهای ایرانی 
را متهم بــه جداســازی مینی منفجر 
نشده از یکی از دو کشتی کرده بود، در 

تناقض است.
بررسی نفتکش ها در نشست 

وزرای گروه ۲۰ 
وزیر صنعت ژاپن دیروز، گفت: حمله 
به دو نفتکش در دریای عمان در نشست 
وزرای انرژی گروه ۲۰ )۲۸ و ۲۹ ژوئن در 

اوزاکای ژاپن( بررسی خواهد شد.
به گزارش رویترز، هیروشیگه ِسکو، 
در کنفرانسی خبری افزود: حفظ امنیت 
انرژی مساله ای است که می توانیم درباره 
آن با دیگر وزرا صحبت کنیم. این موضوع 
همچنین مساله سیاسی مهمی است 
که در نشســت وزرای انرژی گروه ۲۰ 
در خصوص آن گفتگو خواهد شد. وی 
افزود: خاورمیانه منطقــه ای کلیدی 
برای امنیت انرژی جهانی است. ما تمایل 
داریم با دیگر وزرا درباره نگرانی هایمان 
در خصوص امنیت و تهدیدات جهانی 
مذاکره کنیم. ســکو از پاسخ به سوالی 
درباره احتمال اعزام نیروهای مسلح به 
دریای عمان برای حفاظت از نفتکش ها 
ســر باز زد. این وزیر با بیان اینکه ژاپن 
همچنان در حال انجام تحقیقات درباره 
جزئیات این حادثه اســت، از اظهارنظر 
درباره ادعاهای آمریکا علیه ایران امتناع 

کرد.
 دعوت به خویشتنداری و

 پرهیز از نتیجه گیری شتابزده
حادثه حملــه بــه نفت کش های 
منتســب به ژاپن در دریای عمان، طی 
چند ساعت در صدر اخبار قرار گرفت و 

واکنش های بسیاری از کشورها را درپی 
داشت. بریتانیا اعالم کرد که »عمیقا« 
از دریافــت گزارش هایی مبنی بر وقوع 
انفجار در دریای عمان نگران است. لندن 
تاکید کرده است که با مقامات محلی و 
دولت های منطقه در این مورد در تماس 
است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیــز در واکنش 
به »حملــه« به دو نفتکــش در دریای 
عمان خواســتار پرهیز از هرگونه اقدام 
»تحریک آمیز« در منطقه شد. مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین 
خواستار »خویشتن داری حداکثری« 
در منطقه شــد. همچنین روســیه در 
واکنش به حمله اژدری صبح پنجشنبه 
به دو نفتکش نسبت به هرگونه قضاوت 
زودرس در باره مســئول این انفجارها 
هشدار داد. خبرگزاری روسی ریانووستی 
اعالم کرد که مسکو معتقد است نباید 
این حادثه دســتمایه ای برای شعله ور 

ساختن آتش تنش با تهران قرار گیرد.
ســرگئی ریابکف، معاون وزیر امور 
خارجه روســیه در همیــن ارتباط به 
ریانووستی گفت: »از این فرصت استفاده 
می کنم تا نسبت به هرگونه نتیجه گیری 
شتاب زده هشدار بدهم، یعنی علیه هر 
تالشی برای سرزنش آنها که مطلوب ما 
نیستند.« این دیپلمات بلندپایه روس در 
ادامه تاکید کرد: »به تازگی شاهد افزایش 
فشارهای سیاسی، روانی و نظامی بر ایران 
بوده ایم. ما خواهان آن نیستیم که وقایع 
تراژیک اخیر که بازار نفت را تحت تاثیر 
قرار داده به شــیوه ای گمانه زنانه برای 
تشدید شرایط موجود علیه ایران مورد 

استفاده قرار گیرد.«
آلمان نیز نســبت به حمالت به دو 
نفتکش ابراز نگرانی کرد و خواســتار 

تنش زدایی در منطقه خلیج فارس شد.
هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان 
که در جریان یــک کنفرانس خبری با 
همتای آلبانیایی خود سخن می گفت 
حادثه دریای عمان را »نگران کننده« 
خواند. کویت نیز ضمن محکوم کردن 
حوادث دریای عمان، حمله به نفتکش ها 
را تهدیدی بزرگ بــرای صلح و امنیت 
جهان قلمداد کرد. وزیــر امور خارجه 
کویت، شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحد را خطاب قــرار داد و تاکید کرد 
این حوادث سبب به خطر افتادن صلح 

و امنیت بین المللی شده است.
عوامل حادثه شناسایی شوند

دبیرکل سازمان ملل متحد با محکوم 
کردن حمله به کشتی های غیرنظامی، 
خواستار روشن شدن عوامل و مسئوالن 
حادثه آتش ســوزی روز پنجشنبه دو 

نفتکش در دریای عمان شد.
 آنتونیو گوترش در نشست شورای 
امنیت کــه با موضــوع همکاری های 
ســازمان ملل و اتحادیه عــرب برگزار 
شــد، افزود: با این حــال، عمیقاً نگران 

تاثیرات درگیری های مسلحانه در کشور 
و همچنین منطقه هستم. هیچ راه حل 
نظامی وجود ندارد، ما باید به سوی آتش 
بس و بازگشــت به میز مذاکره تالش 
کنیم. در همیــن رابطه احمد ابوالغیط 
دبیرکل اتحادیه عرب نیز طی سخنانی 
در نشست شورای امنیت سازمان ملل 
خواســتار واکنش این شورا به حمالت 

دریای عمان شد.
 کاربر سرشناس اماراتی: 

ابوظبی دست دارد
افشاگر توییتری اماراتی گزارش داد 
که حمله روز پنجشنبه به دو نفتکش در 
دریای عمان توسط دستگاه های امنیتی 
امارات متحده عربی صورت گرفته است.

به گزارش تارنمای وطن سرب، این 
کاربر توییتری که با نام مستعار »بدون 
ظل« )بدون سایه( در شبکه اجتماعی 
توییتر فعالیت می کند و خود را افســر 
امنیتی امارات معرفی کرده، نوشــته 
است: دستگاه امنیتی امارات در حمله 
به نفتکش ها در دریای عمان دست دارد. 
این کاربر نوشــت: دلیل اقدام نیروهای 
امنیتی امارات در حمله به نفتکش ها، 
اعمال فشار به ایران برای پذیرش مذاکره 
با آمریکاســت تا دونالد ترامــپ از آن 
در انتخابــات ریاســت جمهوری آتی 
بهره برداری سیاسی کند. وی افزود که 
در صورت مخالفت ایران برای مذاکره 
با آمریکا با هدف تداوم فشار تا پذیرش 
مذاکره، عملیات تروریستی بیشتری 

انجام می شود.
هیچ سند روشنی درباره ارتباط 

ایران با حمالت وجود ندارد
 نشست شورای امنیت درباره حادثه 
دو نفتکــش در دریای عمــان، بدون 
دستیابی به نتیجه مشــخص به پایان 
رسید.  منابع دیپلماتیک اعالم کردند 
که به رغم موضع بی اساس آمریکا مبنی 
بر دست داشتن ایران در حادثه دریای 
عمان، اعضای دیگر شورای امنیت تاکید 
کردند که هیچ سند روشنی درباره ارتباط 

ایران با این حمالت وجود ندارد.
به رغم پایان بی نتیجه نشست شورای 
امنیت، آمریکا از این شورا خواست که 
در روزهای آینده رایزنی های بیشتری 

درباره این موضوع انجام شود.

حادثه دو نفت کش در دریای عمان »فوق مشکوک« ارزیابی شد

تپش بی ثباتی در منطقه
منابع دیپلماتیک اعالم 

کردند که در نشست 
شورای امنیت به رغم موضع 

بی اساس آمریکا مبنی 
بر دست داشتن ایران در 

حادثه دریای عمان، اعضای 
دیگر تاکید کردند که هیچ 
سند روشنی درباره ارتباط 

ایران با این حمالت وجود 
ندارد
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دادستانی کل سودان رئیس جمهور مخلوع این کشور 
را به فساد مالی متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رســمی سودان، 
دادســتانی کل ســودان با اعالم این کــه تحقیقات در 
مورد »عمر البشــیر« رئیس جمهور ســابق این کشــور 
 تکمیل شــده اســت، از متهم شــدن او به فســاد مالی 

خبر داد.
دادستانی کل ســودان تصریح کرد، اتهام فساد مالی 
علیه عمرالبشیر در ارتباط با جمع آوری ثروت مشکوک و 

صدور دستور وضعیت اضطراری بوده است.
 دیدار فرستاده آمریکا 

با رئیس شورای نظامی سودان
فرســتاده آمریکا به ســودان با رئیس شورای نظامی 
این کشــور دیدار و درباره آخرین رونــد تحوالت بحث و 

گفتگو کرد. 
تیبور ناجی، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آفریقا 
در جریان ســفر به ســودان با عبدالفتاح البرهان، رئیس 

شورای نظامی این کشور دیدار کرد.

البرهان در این دیدار شــرح مفصلی درباره تحوالت 
ســودان بعد از ۱۱ آوریل و روند مذاکره با شــرکای روند 
سیاســی داد. وی در این دیدار تأکید کرد که این کشور 
برای تقویت روابط با آمریکا تالش می کند و از نقش مثبت 
واشــنگتن و جامعه بین المللی برای حل و فصل سیاسی 

بحران استقبال می کند.
ناجی در این دیدار خواهان تحقیقات مستقل و شفاف 
درباره حوادث چهارم ژوئن شد و تأکید کرد: جامعه جهانی 
خواسته های مردم ســودان درباره تشکیل دولت مدنی و 

حل مشکالت اقتصادی را تأیید می کند.

یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن از حمله 
پهپادی خود به فرودگاه بین المللی أبها در جنوب عربستان 

سعودی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، یگان پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن، بامداد دیروز- جمعه- با استفاده 
از چند فروند پهپاد »قاصف K۲« فرودگاه بین المللی أبها در 
منطقه »عسیر« واقع در جنوب غربی عربستان را هدف قرار 
داد. یک منبع در یگان پهپادی یمن در این باره تصریح کرد، 
به دنبال این حمالت پهپادی ناوگان هوایی در فرودگاه أبها 
تعطیل شده است. ارتش یمن، روز چهارشنبه نیز با موشک 
بالســتیک فرودگاه أبها را هدف حمالت خــود قرار داد که 
در نتیجه آن، ۲۶ نفر مجروح شــدند. ارتش و کمیته های 
مردمی یمن طی روزهای اخیر حمالت موشکی و پهپادی 
خود به مناطق جنوبی عربستان را افزایش داده اند. »یحیی 
سریع« سخنگوی نیروهای مســلح یمن، روز سه شنبه به 
غیرنظامیان در عربستان سعودی و امارات هشدار داد  که از 
مراکز و تاسیاست نظامی و زیرســاخت های حیاتی این دو 

کشور فاصله بگیرند.

هدف؛ رادارهای هوایی بوده است
ســخنگوی ارتش یمن اعالم کرد، هدف حمله پهپادی 
دیروز به فــرودگاه بین المللی ابها در عربســتان، رادارهای 

هوایی بوده است.
»یحیی سریع« با رد ادعای عربستان مبنی بر رهگیری 
۵ فروند پهپاد یمنی، تأکید کرد: »ین پهپادها از دقت بسیار 

باالیی برخوردارند.«
سخنگوی ارتش یمن در ادامه هشدار داد: »به حکومت 
سعودی می گوییم تا زمانی که تجاوزات آنها ادامه دارد، حمله 

ما به فرودگاه ها و مواضع نظامی ادامه می یابد.«

برای چندمین روز پیاپی صورت گرفت

حمله پهپادی انصاراهلل به فرودگاه »أبها« در عربستان
براساس اعالم دادستانی کل سودان 

البشیر به فساد مالی و جمع آوری ثروت مشکوک متهم شد

خبرخبر


