سخنگو

دیپلمات

سخنگوی جدید وزارت خارجه معرفی شد

سیدعباسموس��وی از س��وی محمدجواد ظری��ف ،وزیر خارج��ه به عنوان
سخنگوی جدید وزارت خارجه تعیین شدهاست.
وی پیش از این مدیرکل اطالع رس��انی و امور س��خنگویی وزارت خارجه
بوده اس��ت .موس��وی جایگزین بهرام قاسمی میش��ود که از سوی محمدجواد
ی دستیار
ظریف به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شد .حسین جابریانصار 
ارش��د وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی از س��وی محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه به جای حسین پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شد.
جابریانصاری همچنین در سمتهایی چون سخنگوی دستگاه دیپلماسی مدیرکل
خاورمیانه عربی و ش��مال آفریقا ،سفیر ایران در لیبی ،مدیر گروه مطالعات خاورمیانه و
خلیج فارس دفتر مطالعات سیاس��ی و بین المللی وزارت امور خارجه و مش��اور معاونت
صداوسیما
عربی و آفریقا فعالیت کرده است.

درحاشیه

همراهی عراقیها با سیل زدگان ایرانی

س��فیر ای��ران در عراق اظهار کرد :طی  ۱۰روز گذش��ته ش��اهد جمعآوری
و ارس��ال کمکهای مردمی برای س��یل زدگان ایرانی در ش��هرها و استانهای
مختلف عراق از جمله بغداد بودهایم.
ایرج مس��جدی با اشاره به کمک اقشار و گروههای مختلف مردم عراق برای
کمک به سیلزدگان ایرانی اظهار کرد :علیرغم گرفتاریهای مردم عراق از جمله
تبعات ناشی از جنگ با داعش و اقدامات اشغالگرانه آمریکا در این کشور و سیل اخیر
در عراق طی  ۱۰روز گذش��ته ش��اهد جمعآوری و ارسال کمکهای مردمی برای سیل
زدگان در شهرها و استانهای عراق از جمله بغداد بودهایم.
وی در این ارتباط افزود :صدها نفر از سران عشایر و نخبگان عراقی از جمله اعضای
حش��د الشعبی با مراجعه به س��فارت و سرکنسولگریهای کش��ورمان با اخذ ویزا برای
فارس
کمک به سیل زدگان عازم استانهای لرستان و خوزستان شدهاند.

دیپلمـاسی
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پرونـــــده

کارشناسان دالیل سقوط حکومت عمر البشیر بررسی کردند:

گروه دیپلماسی

عمر البشیر به دنبال رابطه سیاسی
با رژیم صهیونیستی بود
در همی��ن رابط��ه وزیر امور خارجه پیش��ین
کش��ورمان عنوان کرد :عمر البشیر رئیس جمهور

چوب حمایت از سعودی -صهیونیستی

س��ودان در ادامه روند س��ازش س��ران ع��رب ،به
اش��اره بن س��لمان در پی رابطه سياس��ی با رژیم
صهیونیستی بود که سرنگون شد.
منوچهر متکی در پی تحوالت اخیر در سودان
نوش��ت :پس از رای جلب دی��وان الهه برای عمر
البش��یر (رئیس جمهور س��ودان) در سال ٢٠٠٩
وی در توافق با آمریکا و س��عودی اقدام به تجزیه
س��ودان ،سرکوب نهضت اس�لامی ،اختالفافکنی
بین ش��یعه و س��نی ،ورود به جن��گ یمن و قطع
روابط با ایران کرد.
وی افزود :در ادامه روند سازش سران عرب ،به
ن س��لمان در پی رابطه سیاسی با اسرائیل
اشاره ب 
بود که سرنگون شد.

دیکتاتور سودان چوب حمایت
از عربستان و اسرائیل را خورد
حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل
کارشناس مسائل بین الملل در گفتوگو با باشگاه
خبرن��گاران جوان ،با اش��اره به تح��والت اخیر در
س��ودان ،اظهار کرد :این دهمین کودتا در کش��ور
س��ودان بوده که در حقیقت برآیند برخی تحوالت
داخلی و منطقه این کش��ور محسوب می شود؛ از
سال  ۱۹۵۸و زمان اس��تقالل سودان تاکنون این
کشور شاهد  ۵کودتا موفقیت آمیز بوده و کودتای
آخر برکناری عمرالبشیر رئیس جمهور سودان بعد
از  ۳۰سال حاکمیت دیکتاتور را به دنبال داشت.
وی افزود :از  ۴ماه گذشته مردم سودان نسبت
به سیاستهای عمرالبشیر مخالفتها و تظاهراتی
انجام دادند که نشان میدهد رئیس جمهور سابق
این کشور مسیری برخالف خواست و اراده ملتش
برداشته است.

علیرض��ا ش��یخعطار معتق��د اس��ت؛
معادلـــــه
منافقین در طول  ۴۰س��ال گذشته در
این حد به کاخ سفید نزدیک نبودند و هیئت حاکمه آمریکا
تحلیلهای منافقین را مبنای تصمیمگیری قرار دادهاند.
علیرضا شیخعطار ،قائممقام پیشین وزارت امور خارجه
کش��ورمان ،در تحلیل اقدام اخیر آمری��کا در قراردادن نام
سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی ،اظهار داشت:
این اقدام اخیر آمریکا بیشتر از اینکه جنبه عملیاتی داشته
باش��د ،یک اق��دام روانی اس��ت ،به این دلیل که س��پاه در
گذشته نیز یک رابطه عادی با غرب نداشت و از همان آغاز
ش��کلگیری و بعد در دوران جنگ تجمیلی ،س��پاه از نظر
غربیها که حامی صدام بودند ،یک عنصر معاند بهحس��اب
میآمد و با آن مقابله میکردند.
وی با بیان اینکه اگر تاریخچه 39ساله سپاه را ببینید،
س��پاه هیچگاه با غرب رابطه عادی نداش��ت ،گفت :سپاه با
این کش��ورها نه خرید و فروش��ی انجام م��یداد و نه حتی
برنامههای آموزشی گذاشته بود .مسئله تحریم سپاه و اقدام
اخیر در تروریس��ت خواندن سپاه ،فشار واقعی علیه سپاه و
تبعاً کشور ایجاد نخواهد کرد.
این تحلیلگر مس��ائل بینالمللی ب��ا تأکید بر اینکه این
اق��دام بهتحریک ترامپ و اطرافیان��ش و اعتقاد آنها بر چند
باور اتفاق افتاده است ،خاطرنشان کرد :هیئت حاکمه آمریکا
تصور میکردند اوضاع داخلی ایران نامنس��جم است و طرح
این موضوع موجب ازهمپاش��یدگی داخلی ایران میشود و
آنها را به هدفشان که تغییر نظام است نزدیکتر میکند.
ش��یخعطار ادامه داد :تحلیل دومش��ان هم این بود که

اقتصاد ایران دست سپاه است و با تروریست خواندن سپاه،
اقتصاد ایران از هم میپاش��د .هر دوی این تحلیلها غلط و
مبنای آن گروهک منافقین است ،چراکه در طول  40سال
گذشته در این حد به کاخ سفید نزدیک نبودند .جان بولتون
زمانی حقوقبگیر منافقین بود و هر سال در گردهمایی آنها
در پاریس شرکت میکرد و پول میگرفت یا جولیانی وکیل
ترامپ با آنها بس��یار نزدیک است و تحلیلهای منافقین را
مبنای تصمیمگیری قرار دادند.
سفیر س��ابق ایران در آلمان با بیان اینکه همین اتفاق
در چند روز اخیر نشان داد همه پشت سر سپاه ایستادند و
موجب انس��جام ملت شد ،گفت :این مسئله همچنین نشان
داد اقتصاد کش��ور دست سپاه نیس��ت ،اتفاقاً سپاه چون از
قب��ل مورد تحریم آمریکا بود ،اگر ش��رکتی معلوم میش��د
تعلق به س��پاه دارد با آن همکاری نمیکردند .این تصمیم
بر مبنای تحلیل غلط و این تحلیل غلط براس��اس اطالعات
غلطی بود که منافقین به کاخ سفید داده بودند و اصل این
طرح بهضرر آمریکا تمام شده است.
وی ای��ن اق��دام ترام��پ ،تصری��ح ک��رد :در روزه��ای
گذشته ش��اهد بودیم از مقامات رس��می اروپا تا سخنگوها
و مطبوع��ات ،بهندرت از این ام��ر طرفداری کردند ،و حتی
انتقاد میکردن��د ،البته انتقاد ن��ه از روی خیرخواهی بلکه
معتقد بودند این اقدام ترامپ موجب میش��ود نقش��ههای
براندازانه شکست بخورد و بههمین خاطر ترامپ را سرزنش
میکردند حتی اگر به تحلیلهای ش��بکههای فارس��یزبان
معاند نگاه کنید معتقد بودند این اقدام موجب انس��جام در
تسنیم
داخل ایران شد.

تکنولوژی هستهای انجام دهند و انتقال تأسیسات
پیش از توافقات میان دو کشور صورت نمیگیرد.
وزارت ان��رژی آمری��کا میگوید ش��رکتها از
دولت ترامپ خواس��تهاند که مجوز دولت برای کار
با عربستان سعودی در ارتباط با فناوری هستهای
مخفی نگاه داشته شود.
ع�لاوه بر این م��ورد در گزارش��ی که مجلس
نمایندگان آمریکا منتش��ر کرد ،فاش ش��ده است
که دول��ت دونالد ترامپ رئی��س جمهوری آمریکا
روند انتقال فناوریهای بس��یار حساس هستهای
به عربستان را سرعت بخشیده است.
مجل��س نماین��دگان آمریکا در ای��ن گزارش
میگوید که کس��انی برای کمیس��یون نظارت این
مجل��س فاش ک��رده اند که دول��ت دونالد ترامپ
تالش کرده است بدون توجه به مالحظات حقوقی
و امنیت��ی هر چه س��ریعتر به عربس��تان فناوری
بسیار حساس و پیشرفته هستهای بدهد.
این گزارش همچنین از مخفی بودن تعامالت

دولت ترامپ با عربس��تان س��عودی اظهار نگرانی
کرده است .در گزارش  ۲۵صفحهای االیجا کامینگز
رئیس کمیسیون نظارت مجلس نمایندگان آمریکا
هش��دار داده شده اس��ت که انتقال این فناوریها
میتواند به اش��اعه سالحهای هستهای و بی ثباتی
خاورمیانه منجر شود.
بن��ا بر این گزارش ،انتق��ال این فناوری بدون
در نظر گرفتن مس��ائل امنیت��ی میتواند تهدیدی
برای آمریکا باشد.
طی روزهای گذشته نیز خبرگزاری آمریکایی
بلومب��رگ اعالم کرد طب��ق تصاویر ماه��وارهای،
عربستان در حال اتمام س��اخت نخستین رآکتور
هس��تهای خود در جن��وب غربی ش��هرک علم و
فناوری ملک عبدالعزیز در ریاض است.
خبرگزاری بلومبرگ همچنین اعالم کرد این
مسأله س��بب اعالم هش��دار در خصوص خطرات
استفاده عربس��تان از این فناوری ،بدون پایبندی
این کش��ور به قوانین بینالمللی ش��ده است .این

اقدام آمریکا علیه سپاه،
تصمیم اشتباه ترامپ بود

رئیس شورای ایرانیان آمریکا در
ب�ازي رس�انه
یک تحلی��ل در روزنامه گاردین
بی��ان میکن��د که اق��دام اخی��ر آمریکا علیه س��پاه
پاس��داران ایران که یکی دیگر از تصمیمات اش��تباه
ترام��پ در اث��ر سیاس��تهای جنگطلبان��ه پمپئو و
بولتون و توصیههای منفعتطلبانه عربستان سعودی
و رژیم صهیونیستی است موجب محصور شدن دولت
آینده آمریکا در یک موقعیت دش��منی دائمی با ایران
شده و راههای دیپلماتیک را میبندد.
تریتا پارس��ی مینویس��د :ای��ن اقدام بیس��ابقه
نگرانیهای��ی درب��اره این ب��ه وجود آورده اس��ت که
جناح مای��ک پمپئو و جان بولت��ون در دولت آمریکا
ترامپ ناآگاه را به س��مت یک درگیری آشکار با ایران
میکش��اند اما بزرگترین خطر این اق��دام بی فکرانه
تأثیرات کوتاه مدت آن نبوده بلکه این مسئله است که
دولتهای بعدی پس از دولت ترامپ را به واسطه این
اقدام در یک دشمنی ناگزیر با ایران قرار خواهد داد.
تریتا پارسی در این تحلیل بیان میکند که درک
پیش��ینه روابط این دو کش��ور تنها به آن دو بستگی
نداش��ته بلکه از دی��دگاه بیرونی به همان اندازه که به
خش��م و تعصب تصمیمگیرندگان واش��نگتن و تهران
بس��تگی دارد به تدابیر س��ایر قدرته��ای منطقه نیز
بس��تگی دارد .رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی
ب��رای مدتی بیش از دو دهه اس��ت که نگرانند روابط
نزدی��ک ای��ران و آمریکا ب��ه زیان آنها تمام ش��ود و
فارس
جایگاه مساعدشان در منطقه از بین برود.

مشاور سابق کاخ سفید

عربستان میخواهد در زمینه هستهای به پای ایران برسد

عربستان درکودتای سودان نقش داشت ،ولی ملت
این کشور هم به خوبی فهمیدند که نیروهای نظامی
و مس��لح نباید قدرت را در دس��ت بگیرند و سریعا
باید انتخابات آزاد با شرکت احزاب سیاسی برگزار
شود و این کودتا ،در حقیقت شورشی حساب شده
از سوی عمرالبشیر علیه خود تلقی میشود.
هانی زاده با اشاره به مطالب منتشره از سوی
شورای نظامی که حاکمیت سودان را دست گرفته
مبنی بر اینکه عمر البش��یر در بازداش��ت داخلی
اس��ت و تحت هیچ شرایطی نحویل دادگاه جنایت
جنگی نخواهد ش��د ،اظهار داش��ت :برکناری وی
قطعا موجب خواهد شد که دادگاه جنایات جنگی
ب��ار دیگر او را تح��ت تعقیب قرار بده��د و مردم
سودان هم خواهان محاکمه عمرالبشیر هستند.
وی با بیان اینکه سیاست عمرالبشیر در ابتدای
حاکمی��ت و اوایل کودتای خودش کامال معقول و
منطقی بود؛ خاطرنشان کرد :همراهی وی با محور
مقاوم��ت و تقابل او با رژیم صهیونیس��تی موجب
مس��تحکم ش��دن جایگاه وی در داخل شد ،ولی
به مرور زمان عربس��تان س��عودی به این کش��ور
ورود پی��دا کرد و با پرداخت س��االنه یک میلیارد
دالر کمک مالی به س��ودان موجب ش��د که عمر
سیاستهای خود را با عربستان هماهنگ کند.
کارش��ناس مس��ائل بینالملل در پایان تاکید
کرد :یکی از سیاس��تهای عربس��تان این بود که
س��ودان جنوبی را از سودان ش��مالی جدا کند که
همی��ن اتف��اق رخ داد و موضوع دیگ��ری که عمر
در آن دچار اش��تباه ش��د همس��ویی با اس��رائیل
اس��ت ،چرا که تصور می کند اگر با اسرائیل همراه
ش��ده و از محور مقاومت دور ش��ود ب��رای مدت
طوالن��ی در حاکمیت قرار خوه��د گرفت که این
نتیجه معک��وس داد .یعنی دیدارهای مکرر رئیس
سازمان امنیت عمرالبشیر با رئیس موساد از چشم
مردم س��ودان دور نماند و این تظاهرات علیه عمر
و سیاس��تهایش اس��ت و عمر اگر با عربس��تان و
اسرائیل همراهی نمیکرد کودتا و تظاهراتی علیه
وی شکل نمیگرفت.

گاردین:

مبنای تصمیم آمریکا در تروریستخواندن سپاه چه بود؟

اس��تاد علوم سیاسی در دانشگاه
ديـــــدگاه
قاهره و تحلیلگر برجسته مصری
اظهار داش��ت ،تصمیم رئیسجمه��وری آمریکا علیه
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی ایران ،خطرناک است
که میتواند به رویارویی نظامی ناخواس��ته در منطقه
منتهی شود.
حس��ن نافعه استاد علوم سیاس��ی و رئیس سابق
بخش علوم سیاسی دانش��کده اقتصاد و علوم سیاسی
دانش��گاه قاهره ب��ه تصمی��م وقیحانه دونال��د ترامپ
ی آمریکا علیه س��پاه پاس��داران انقالب
رئیسجمهور 
اسالمی پرداخت و گفت آمریکا نظام ایران را هدف قرار
میدهد و برای ساقط کردن آن تالش میکند ،از اینرو
به دنبال توجیهاتی جهت تحقق این هدف خود اس��ت
که در راس��تای همین سیاست ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ایران را ،که بخشی جداییناپذیر از ارتش ایران
است ،بهعنوان سازمانی تروریستی معرفی کرد که این
امر در واقع اعالم جنگ علیه نظام ایران تلقی میشود.
نافعه گفت« :باید دانست که نظام در ایران هدف
قرار گرفته شده است و ایاالت متحده آمریکا به دنبال
بهانهای اس��ت و ت�لاش میکند محاص��ره علیه نظام
ای��ران را با تمامی ابزارهای ممکن تش��دید و صادرات
نفت ایران را متوقف کند».
وی افزود ،به نظر میرسد ایاالت متحده آمریکا در
تحقق این هدف شکس��ت خورده و به اقدام اقتصادی
دیگری ،یعنی گنجاندن سپاه در فهرست تروریستها،
تسنیم
روی آورده است.

مشاور س��ابق کاخ س��فید با
نظــــ�رگاه
توضیح اینک��ه موضع ترامپ
در خصوص فعالیت هس��تهای عربس��تان با موضع
معمول ایاالت متحده مغایر اس��ت ،عنوان داش��ت
که ری��اض میخواهد در زمینه هس��تهای به پای
ایران برسد.
هر چند گزارشهای متع��ددی درباره انتقال
محرمانه فناوری هس��تهای از آمریکا به عربس��تان
س��عودی منتشر شده اما با این وجود مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با سی.بی.اس اعالم
کرد که واش��نگتن هرگز اجازه نمیدهد عربستان
تبدیل به یک قدرت هس��تهای شده و امنیت خود
و اسرائیل را تهدید کند.
پمپئ��و در حالی این مطل��ب را بیان کرده که
ریک پری وزیر انرژی ایاالت متحده تأیید کرده که
آمریکا شش مجوز مخفی برای چند شرکت صادر
کرده اس��ت که بر اس��اس آن میتوانند تکنولوژی
هستهای به عربستان سعودی بفروشند.
خبرگ��زاری رویترز اعالم ک��رده که یک کپی
از اس��ناد مرتبط با این مجوزها را مش��اهده کرده
اس��ت .بر طبق این اسناد ش��رکتهای آمریکایی
ال اج��ازه دارند کار مقدمات��ی در زمینه انتقال
فع ً

هان��ی زاده در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه عواملی
ک��ه موج��ب بدبینی م��ردم س��ودان نس��بت به
عمرالبش��یر ش��د ،عنوان کرد :اعزام هزاران نفر از
نیروهای س��ودانی برای کش��تار مردم یمن ،چراغ
س��بز عمرالبش��یر برای همکاری با آمریکا و رژیم
صهیونیس��تی ،دیداره��ای مکرر رئیس س��ازمان
امنیت سودان با رئیس موساد برای افتتاح سفارت
اس��رائیل در خارطوم ،جداسازی سودان جنوبی از
شمالی یعنی تجزیه س��ودان و همکاری تنگاتنگ
عمر با امارات و عربس��تان موج��ب بدبینی مردم
نسبت به سیاستهای عمر شد.
کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد:
عمر البش��یر از س��الها پیش تحت تعقیب دادگاه
جنایات جنگی قرار داش��ت ،ولی با وس��اطت البی
صهیونیس��تی و عربس��تان توانس��ت از محاکم��ه
در دادگاه مب��ری ش��ود ،بنابراین سیاس��تهای

غیرمنطقی او موجب ش��د که دول��ت و نیروهای
مسلح سودان خواستار تغییر نظام شوند.
وی با بیان اینکه خود عمرالبش��یر در جریان
ش��ورش ارتش قرار داش��ت ،تصریح ک��رد :عوامل
ارتش که سالها در کنار رئیس جمهورشان بودند
با هماهنگی خود او کودتایی شکل دادند مشروط
بر اینکه مصونیت سیاس��ی به عم��ر بدهند و او را
تحویل دادگاه جنایات جنگی ندهند.
هان��ی زاده تاکید کرد :در جری��ان این کودتا
آمریکا ،عربس��تان و امارات هم نقش داش��تند لذا
اخیرا عمر البش��یر متوجه اشتباه خود شد چراکه
همراهی با عربس��تان و اس��رائیل نتیجهای مثبتی
برایش نداشته اس��ت همچنین قصد تغییر موضع
به س��مت محور مقاومت ،س��وریه ،روسیه و ایران
را داشت.
کارش��ناس مس��ائل بین الملل توضی��ح داد:

تحلیل قائممقام اسبق وزارت خارجه:

حسن نافعه

عواقب خطرناک اقدام آمریکا
علیه سپاه پاسداران

رویترز

ب��ه دنبال تح��والت اخیر در
سودان ناظران سیاسی بر این باورند که عمربشیر
رئی��س جمه��ور س��ودان ب��ه دلی��ل همراهی با
سیاستهای سران سعودی و در پی رابطه سیاسی
با رژیم غاصب صهیونیس��تی ب��ود که حکومتش
سرنگون شد.
بعد از ظهر پنجش��نبه  22فروردین ماه ،وزیر
دفاع س��ودان در بیانیهای با اع�لام برکناری عمر
البشیر از تشکیل ش��ورای نظامی انتقالی به مدت
دو س��ال خب��ر داد و ع��وض بن ع��وف وزیر دفاع
س��ودان س��اعاتی پس از اعالم عزل عمر البشیر و
تش��کیل ش��ورای نظامی انتقالی ،به عنوان رئیس
این ش��ورا سوگند یاد کرد ،اما پس از قرائت بیانیه
بن عوف بسیاری احزاب و گروههای سیاسی اعالم
کردن��د که ش��ورای نظامی را غی��ر قانونی و اقدام
ارت��ش را کودتا میدانن��د و خواهان یک حکومت
غیر نظامی هستند .همچنین هزاران نفر در مقابل
مقر فرماندهی ارتش تجمع کرده و شعار دادند.
در نهای��ت عوض بن عوف وزیر دفاع س��ودان
بامداد ش��نبه در بیانیهای با اعالم استعفای خود،
ژنرال عبدالفتاح البرهان بازرس کل ارتش سودان
را بهعنوان ریاس��ت جدید ش��ورای نظامی انتقالی
منص��وب و ژن��رال کم��ال عبدالمع��روف را نیز از
معاونت خود برکنار کرد.
شهرهای بزرگ سودان از  ۱۹دسامبر گذشته
تقریبا شاهد تظاهرات روزانه مردم این کشور علیه
اوضاع بد اقتصادی و معیش��تی و گران ش��دن نان
بوده است .معترضان تداوم ریاست جمهوری عمر
البش��یر را که از س��ال  ۱۹۸۹رئی��س جمهوری
سودان اس��ت ،باعث این اوضاع خوانده و طی این
مدت خواهان برکناری او از قدرت بودند.

ادعاهای بی اساس یک وزیر سعودی

وزیر س��عودی در امور کش��ورهای خلیج فارس با ابراز همدردی دروغین با
ملت ایران ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد.
ثامر الس��بهان ،مدعی ش��د :قلب ما با مردم ایران اس��ت .اگر نظام ایران به
جای حمایت از تروریسم و ویرانگری اموال خود را در ساخت داخل کشور خود
و ایج��اد رفاه برای ملتش به کار میگرفت ،دیگر به هیچ گونه کمک خارجی نیاز
نداش��تند(.نظامهایی که نابود می کنندو آباد نمیکنند) .این ادعاها در حالی مطرح
میشود که عربستان به طور گسترده از تروریستها حمایت مالی و تسلیحاتی میکند و
مرزهای خود را به روی این تروریس��تها باز کرد تا وارد کشورهای عربی همچون عراق
و سوریه شوند.
جمهوری اس�لامی ایران همواره مخالف تروریس��م در جهان بوده و برای نابودی آن
تالش فراوانی کرده است .ایسنا

موض��وع همچنی��ن باع��ث نگرانی کارشناس��ان
کنترل تس��لیحات هس��تهای شده اس��ت؛ چرا که
عربس��تان س��عودی هنوز قوانی��ن بینالمللی که
دیگر قدرتهای هس��تهای از آن پیروی میکنند
تا تضمین دهند برنامه هستهایشان برای ساخت
تسلیحات بکار نخواهد رفت را امضا نکرده است.
در همین رابطه پروفس��ور دانیل سرور مشاور
اسبق کاخ سفید در خصوص گزارش منتشر شده
توس��ط دموکراتهای مجلس نمایندگان ،مقامات
عال��ی رتبه دولت ترامپ از طرحی برای س��اختن
دهه��ا نیروگاه هس��تهای در عربس��تان س��عودی
حمایت کردند ،علی رغم وجود هشدارهایی مبنی
بر اینکه این حرک��ت میتواند نگرانیهای اخالقی
را مطرح کن��د و قوانین فدرال را نقض کند .کدام
گ��روه در ایاالت متح��ده آمریکا س��عی دارد این
فناوری حس��اس را به عربستان سعودی بفروشد؟
تصریح کرد :در این رابطه من چیز بیشتری نسبت
به آنچه در رسانهها منتشر شده نمی دانم.

وی در خصوص نگران��ی دموکراتها در مورد
اینکه دولت ترامپ تالش میکند رژیم عربس��تان
س��عودی به تکنولوژی هستهای حس��اس ایاالت
متحده آمریکا دست یابد؛ نیز بیان داشت :ساخت
نیروگاهها لزوماً نمیتواند فناوری الزم برای ساخت
تسلیحات هس��تهای را به عربس��تان منتقل کند.
عالوه بر آن تمام فناوری منتقل شده به عربستان
باید تح��ت پادمانهای آژان��س بینالمللی انرژی
اتمی باش��د .آژانس به دنبال آن است تا به توافقی
با عربستان سعودی برسد تا بتواند بر کوچکترین
موارد مواد هستهای نظارت داشته باشد اما ریاض
تا کنون با این موضوع موافقت نکرده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکنید
ک��ه دولت ترام��پ به عربس��تان س��عودی اجازه
خواهد داد روند غنی س��ازی اورانیوم و باز فرآوری
پلوتونی��وم را به تنهایی انجام دهد؟ اظهارداش��ت:
دولت ترام��پ میتواند از ط��رف خودش صحبت
کند .موضع معمول آمریکا در این رابطه آن اس��ت
که تکنولوژی غنی س��ازی و باز ف��رآوری نباید به
عربس��تان منتقل شود .گفتنی اس��ت ،آمریکا در
تالش برای مح��دود کردن فعالیتهای صلح آمیز
مهر
هستهای ایران است.
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اخبار
ورود کاروان امدادی نجباء به ایران

کاروان ام��دادی جنب��ش ن ُجَ باء عراق در س��طح
مع��اون دبی��رکل و بی��ش از  ۱۰۰خ��ودروی حامل
کمکه��ای رفاهی و عمرانی پ��س از ورود به ایران از
مرز مهران ،عازم مناطق سیلزده شد.
حاج نصر الش��مری رئیس ش��ورای اجرایی ن ُجَ باء
و مدیران دفاتر نمایندگی این جنبش در اس��تانهای
مختلف ع��راق نیز کاروان کمکه��ای این جنبش به
مردم سیل زده را همراهی میکنند.
این کمکها که با فراخوان مقاومت اسالمی ن ُجَ باء
توس��ط دفات��ر نمایندگی این جنبش در اس��تانهای
مختلف عراق جمعآوری ش��ده اس��ت ،به استانهای
فارس
خوزستان و لرستان ارسال خواهد شد.

اعالم آمادگی بنگالدش
برای گسترش روابط اقتصادی

س��فیر بن��گالدش در ای��ران گفت :ای��ران یکی
از اقتصاده��ای بزرگ دنیا اس��ت و بن��گالدش آماده
گسترش روابط به ویژه در زمینه اقتصادی است.
مجیب الرحمان بویان ا بیان اینکه اقتصاد کش��ور
بنگالدش هر س��اله رشدی  ۸درصدی را تجریه کرده
اس��ت ،تصریح کرد :کش��ور بنگالدش به انرژی ،مواد
اولی��ه و موارد زی��اد دیگری نیاز دارد ،ای��ران یکی از
اقتصادهای بزرگ اس��ت ک��ه برای پیش��رفت باید با
اقتصادهای بزرگ کار کرد.
س��فیر بنگالدش در ایران با اش��اره به اینکه این
کش��ور نیاز به س��رمایهگذاری اقتصادی داشته اما در
عین حال به س��رمایهگذاری در دیگر کشورها نیز فکر
میکن��د ،گفت :بی��کاری و تورم در کش��ور ما از نرخ
پایینی برخ��وردار بوده و پایهه��ای اقتصاد بنگالدش
ایسنا
مستحکم است.

از نگاه دیگران
معاون مجلس اعالی عراق:

اقدام ترامپ علیه سپاه تنش آفرین است

مع��اون رئیس مجل��س اعالی اس�لامی عراق با
انتقاد ش��دید از اقدام اخیر آمریکا در افزودن نام سپاه
پاسداران در لیست تروریسم ،آن را حماقتی جدید از
مجموعه حماقته��ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا برشمرد که موجب افزایش تنشها میشود.
سید محمد الحیدری گفت :چنین تصمیمی عالوه
ب��ر اینکه عجیب بوده پیامد خطرناکی دارد زیرا س��پاه
پاسداران بخشی از نظام جمهوری اسالمی ایران است.
وی گف��ت :حماقت ترامپ به معن��ای یک هدیه
برای بنیامین نتانیاه��وی جنایتکار بود که باعث بروز
تنش در منطقه خواهد شد.
الحی��دری افزود :همه میدانند حفاظت از امنیت
خلیج فارس بر عهده س��پاه پاسداران انقالب اسالمی
اس��ت و همچنین آمریکاییها در خلیج فارس حضور
دارند و امکان دارد تنش و درگیری میان آنها رخ دهد
و ب��ه طبع آمریکا قدرت مبارزه را ندارد و برای خروج
از منطقه برنامه ریزی خواهند کرد همانگونه که برای
خروج از افغانستان برنامه ریزی میکنند.
وی افزود :جمهوری اس�لامی ایران اکنون قدرتی
است که نمی توان آن را دست کم و یا نادیده گرفت.
این عالم دینی ش��یعه عراقی افزود :ش��کی نیست که
حماقت ترامپ باعث افزایش محبوبیت سپاه پاسداران
در داخل جمهوری اس�لامی ایران شد و همه گروهها
و اقش��ار جامع��ه ایران و نیروهای سیاس��ی از س��پاه
پاس��داران حمایت و پشتیبانی کردند که باعث حضور
پررنگ تر سپاه در منطقه و انسجام بیشتر خواهد شد
و از س��وی دیگر پس از این تصمیم قدرت و انس��جام
نیروهای مقاومت نیز بیشتر شد.
معاون رئیس مجلس اعالی اس�لامی عراق گفت:
تصمی��م اخی��ر آمری��کا در حقیقت گویای این اس��ت
که آمری��کا قادر به انج��ام هیچ گونه عمل دش��منانه
علیه جمهوری اسالمی نیس��ت و جمهوری اسالمی با
وجود تمام فش��ارها روز به روز درحال پیشرفت است.
الموس��وی افزود :ترامپ این تصمیم را گرفت تا فش��ار
بیشتری را بر ایران و به طور کلی بر محور مقاومت وارد
کند زیرا که سپاه پاسداران انقالب اسالمی نقش بزرگ
و مهمی را در آزاد س��ازی سوریه و عراق از دست گروه
توریستی داعش و پشتیبانی از مقاومت را داشت.
معاون مجلس اعالی اس�لامی ع��راق تاکید کرد:
م��ردم منطقه و جه��ان باید این تصمی��م ناعادالنه را
محکوم کنند و نقش سپاه پاسداران را محترم شمارند
چرا که خیلی از دولتهایشان مطیع آمریکا هستند و
در این باره انتظاری از آنان نمیرود.
به دنبال اقدام خصمانه آمریکا ،شورای عالی امنیت
ملی در اقدامی متقابل دولت آمریکا را حامی تروریسم
و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را گروه
تروریستی معرفی کرد .تصمیم یکجانبه و غیر قانونی
آمریکا علیه س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی واکنش
گستردهای در دولت ،شخصیتها ،احزاب و گروههای
مختلف عراقی داشته است و با موج وسیع محکومیت
ایرنا
مواجه شده است.

