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بلومبرگ:
آمریکا اف ۳۵ به ترکیه ندهد، آنکارا از روسیه جنگنده 

می خرد

یک تارنمای آمریکایی بامداد سه شنبه نوشت؛ اگر آمریکا قرارداد فروش 
جنگنده های اف ۳۵ به ترکیه را لغو کند، در آن صورت آنکارا ممکن است 

جنگنده مورد نیاز را از روسیه تأمین کند.
بلومبرگ به نقل از منابع ترکی نوشت؛ اگر واشنگتن جت های اف ۳۵ را 
به آنکارا تحویل ندهد، آنکارا احتمال خرید جنگنده های پیشرفته از روسیه 

را در نظر خواهد گرفت.
پس از خودداری ترکیه از لغو خرید سامانه دفاعی موشکی اس ۴۰۰ از 
روسیه، واشنگتن آنکارا را به عدم اجرای قرارداد فروش جنگنده های اف 

۳۵ تهدید کرد.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه در بازگشت از نشست 
گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن به خبرنگاران گفت؛ آنکارا از خرید موشک های 
اس ۴۰۰ منصرف نخواهد شد و ما پیش از این هزینه جنگنده های اف ۳۵ 

را پرداخت کرده ایم و انتظار داریم این هواپیماها را تحویل بگیریم.
کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد؛ ترامپ در مورد توافق موشک های اس 
۴۰۰ روسیه بسیار نگران است و بارها ترکیه را به منظور همکاری در حوزه 

دفاعی با آمریکا و برای تقویت اتحاد ناتو تشویق کرده است.
رهگیری  که  است  این  ناتو  عضو  کشورهای  سایر  و  آمریکا  هراس 
جنگنده های اف ۳۵ در رادارهای سیستم دفاع موشکی اس ۴۰۰ وارد شده 

و توانایی این جنگ افزار را در مقابله با روسیه کاهش دهد.
سامانه پدافند موشکی اس ۴۰۰ یا تریومف پیشرفته ترین تسلیحات 
پدافند موشکی روسیه است که هواپیماها را تا برد ۴۰۰ کیلومتری هدف 

قرار می دهد و موشک های تاکتیکی تا شعاع ۶۰ کیلومتری دارد.

ترامپ به دنبال دیدار چهارم با کیم است
تنها با گذشته دو روز از دیدار سوم دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا 
و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مرز دو کره، ترامپ اکنون می گوید 

به دنبال برگزاری دیدار چهارم با کیم است.
ترامپ بعد از بازگشت به آمریکا و در تازه ترین اظهار نظرش در مورد 
کیم و کره شمالی توئیت کرده است که »نشست خوبی با کیم برگزار کردم 

او خوب و سالم بود امیدوارم دوباره به زودی وی را ببینم«.
ترامپ همچنین نوشته است که تیم های کارشناسی ما برای حل مسایل 

و مشکالت باقی مانده با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
خبرگزاری یونهاپ روز سه شنبه گزارش کرد رییس جمهوری آمریکا در 
این توئیت گفته است که هیچ عجله ای نیست من مطمئن هستم در 

نهایت آ ن را به دست خواهیم آورد.
»دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا عصر روز یکشنبه موفق شد 
برای دیدن کیم به عنوان نخستین رییس جمهوری آمریکا وارد خاک کره 
شمالی شود، او با عبور از مرز مشترک دو کره در روستای پانمونجوم، وارد 

خاک کره شمالی شد.
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی و »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا ابتدا در مرز مشترک دو کره با یکدیگر دیدار کردند و بعد از دست 
دادن و احوالپرسی، کیم از ترامپ دعوت کرد وارد خاک کره شمالی شود 
ترامپ نیز درخواست وی را پذیرفت و با پای پیاده چند قدم وارد خاک کره 
شمالی شد به این گونه ترامپ نخستین رئیس جمهوری آمریکا شد که در 

دوران مسئولیتش وارد خاک کره شمالی شده است.
ترامپ پس از دیدار ۵۰ دقیقه ای خود با کیم در منطقه غیرنظامی بین 
دو کره به خبرنگاران گفت: »مشتاقانه منتظر یک توافق جامع هستیم فوق 
العاده است و روزی تاریخی خواهد بود مذاکرات درباره برنامه هسته ای 
کره شمالی ادامه خواهد یافت عدم آزمایشی هسته ای و بالستیکی توسط 
کره شمالی در طول روند مداکرات نشانه حُسن نیت این کشور است 
آینده  هفته های  در  را  مذاکرات  سرگیری  از  موضوع  نیز  یانگ  پیونگ 
پذیرفت البته مهم این است که روند این مذاکرات بیشتر متمرکز بر هدف 

گذاری باشد، نه سرعت«.
با این حال خیلی از تحلیلگران این دیدار و همچنین نوع رفتارهای ترامپ 
را عوام فریبانه خوانده و از آن بیشتر به عنوان یک نمایش تلویزیونی نام 

برده اند که ترامپ برای جلب رای دهندگان آمریکایی بکار می برد.

پهپادهای انصاراهلل بار دیگر فرودگاه أبهای عربستان را 
هدف گرفتند

انصارالله بار دیگر در حمله  پهپادی جدیدی فرودگاه بین المللی أبها در 
جنوب عربستان را هدف قرار داد که ائتالف متجاوز سعودی این بار خیلی 

زود به وقوع این حمله اذعان کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، سخنگوی نظامی 
انصارالله یمن اعالم کرد، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن وابسته 
به انصارالله عملیات گسترده ای را به توسط پهپادهای خود علیه آشیانه های 

جنگنده ها در فرودگاه أبها ترتیب دادند.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اظهار کرد: یگان پهپادی ارتش 
در ساعات اولیه صبح امروز )سه شنبه( آشیانه های جنگنده های مستقر در 
این فرودگاه را با پهپاد قاصف۲k هدف گرفت، این حمله منجر به توقف 

حمل و نقل هوایی در فرودگاه شد و فعالیت آن را فلج کرد.
وی افزود: نظام سعودی هرگز با تداوم عملیات ما قادر نخواهد بود 
از  مورد هدف  فرودگاه های  به سمت  را  نقل هوایی  و  و حمل  پروازها 
سربگیرد. در این راستا مراکز نظارت هوایی می گوید، در پی این حمله 
هوایی به فرودگاه پروازهایی که از الدمام به سمت أبها می آمدند، ناگزیر 

شدند مسیر خود را به سمت فرودگاه بین المللی جده تغییر دهند.
رسانه های رسمی سعودی نیز به نقل از ترکی المالکی، سخنگوی ائتالف 
متجاوز عربی وقوع این حمله را تایید کرده و مدعی شدند،  9 تن در 
فضاهای بیرونی فرودگاه زخمی شدند که هشت نفرشان سعودی و یک 

نفر هندی است.
انصارالله بارها قلب عربستان را با موشک های بالستیک و پهپادها نشانه 
رفته و در میان این اهداف ایستگاه  پمپاژ نفت وابسته به شرکت آرامکو در 

غرب ریاض و فرودگاه أبها و جازان )جیزان( قرار دارند.
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سراب اینستکس

وط طلبکارانه وپایی؛ از وعده توخالی تا شر ور برجام ار مر

پمپئو:  ایران نباید غنی سازی هسته ای داشته باشد

تضمین  را  ایران  نفت  فروش  مساله  تنها  نه  اینستکس 
نمی کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو 
شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم 

رابطه بانکی میان ایران و اروپا می باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، اینستکس نه تنها مساله فروش 
موارد  به  محدود  بلکه  نمی کند،  تضمین  را  ایران  نفت 
غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک 
دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا 
می باشد. امری که به وضوح نشان می دهد اینستکس توان 
برآورده کردن حداقل های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

در حالی که آمریکا از دوران اوباما با تمدید قانون تحریمی 
به  تحریم های مختلف  اعمال  و  ویزا  قانون  تصویب  ایسا، 
بهانه های واهی نقض صریح برجام را آغاز کرده بود اما هیچ 
واکنش و اقدام متقابلی از سوی ایران انجام نشد. و با خروج 
دولت آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه 9۷ بازهم دولت ایران حتی 
حاضر نشد، طبق متن برجام تعهدات خود را کاهش دهد و 
تصمیم به اجرای یکجانبه برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا 
بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا بتواند منافع 

اقتصادی مورد انتظار از برجام را کسب کند.
مذاکرات با اروپایی ها از ۲۴ اردیبهشت 9۷ آغاز شد؛ اروپا 
وعده داد در برابر تحریم های آمریکا بایستد و به تعهدات 
خود ذیل ضمیمه ۲ برجام که شامل تجارت طال و فلزات 
گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصوالت پتروشیمی، بنادر 
و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و … است، عمل نماید. 
اما برای عمل به تعهدات، اروپا ابتدا طی بیانیه ای در ۲۸ 
اردیبهشت 9۷ به آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم 
اروپا در راستای مقابله با تحریم های آمریکا اشاره کرد. چهار 

تصمیمی که خیلی زود پوچ بودن آنها نمایان شد.
سرانجام چهار وعده اروپا

۱. فعال سازی قانون مسدودسازی
اجرای قانون مسدودسازی با یک ماه تأخیر در ۱۵ مردادماه 
9۷ اعالم شد. اعالمی که صرفاً برای گرفتن ژست سیاسی 
تاکید  و  قانون مسدودسازی  اجرای  به دنبال  بود. چرا که 
مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون که باید مانع از تمکین 
شرکت های اروپایی از تحریم آمریکا می شد، اما شرکت های 
اروپایی به خروج خود از ایران ادامه دادند و اتحادیه اروپا 
سکوت اختیار کرد. به عنوان مثال درست یک روز بعد از 
اجرای قانون مسدودسازی، شرکت خودروسازی دایملر آلمان 
اعالم کرد با آغاز تحریم های آمریکا فعالیت هایش در ایران 
را متوقف خواهد کرد. و پس از آن موج خروج شرکت های 
آلمانی  ، شرکت  وینترشال  انرژی  اروپایی همچون شرکت 
تجهیزات و فناوری زیمنس، دو شرکت آلمانی دویچه بان 
و دویچه تلکوم) در زمینه ی ریل و خدمات IT ( و…تداوم 
یافت و قانون مسدودسازی که صرفاً ژست سیاسی بود، در 
عمل شکست خورد. در مقابل بعد از ۱۳ آبان شاهد بودیم که 
دولت از برجام خارج نشد و علت این عدم خروج را ظریف 
توضیح داد؛ ظریف شنبه ۱9 آبان در گفتگو با رادیو تهران 
تعهداتشان  به  نتوانستند  تا حاال  اروپایی ها  »اینکه  گفت: 
عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این در مورد اصل فواید 
برجام برای ایران و به صلح و امنیت بین المللی خدشه ای وارد 

نمی کند«.
بانک  برای  موانع  سازی  برطرف  رسمی  فرایند  اجرای   .۲

)EIB( سرمایه گذاری اروپایی
به رغم اینکه پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه 9۷ طرحی را تأیید 
کرد که به موجب آن بانک سرمایه گذاری اروپا بتواند با ایران 
تجارت کند اما از آنجایی که طرح مذکور الزام آور نبود، بانک 
سرمایه گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات 
این بانک اعالم کردند که نمی توان تحریم های آمریکا علیه 
ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تالش های اروپا 
برای زنده نگه داشتن توافق هسته ای ایران، عمالً امکان کار 

کردن با ایران برای بانک های اروپایی وجود ندارد.
۳. تقویت همکاری بی وقفه در زمینه های مختلف با ایران 

شامل بخش انرژی و شرکت های متوسط و کوچک
در این مورد هم علیرغم بعضی از اظهارات در عمل هیچ 

نتیجه روشن و مشخصی بدست نیامده است.
۴. بررسی امکان تراکنش های بانکی موردی با بانک مرکزی 

ایران
بعد از بازگشت تحریم های آمریکا و کنترل شدید وزارت 
خزانه داری بر معامالت و تبادالت بانکی، بانک های اروپایی 
سنگین،  جریمه های  و  آمریکا  ثانویه  تحریم های  ترس  از 
هرگونه تراکنش بانکی با ایران را رد می کنند تا جایی که حتی 
بانک های اروپایی از تسهیل تراکنش هایی که مربوط به خرید 
اقالم غیرتحریمی چون غذایی و دارویی است، نیز خودداری 

می کنند.
حال اروپا که نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکرده بود، بلکه 
تمامی شرکت های اروپایی از ایران خارج شدند و خرید نفت 
اروپا از ایران هم به صفر رسیده بود و حتی بانک های اروپایی 
هم  دارو  و  غذا  به  مربوط  تراکنش های  تسهیل  به  حاضر 
نشدند، وعده ای جدید داد تا کماکان از انفعال دولت ایران 
در برابر بازگشت تحریم ها و عدم واکنش عملی سو استفاده 

کند و بدون هیچ گونه هزینه ای ایران را در برجام نگه دارد.
شکست SPV و انفعال دولت

 SPV « اروپا وعده راه اندازی کانال ویژه مالی موسوم به
Special Purpose Vehicle -« را داد که تحت آن امکان 
تسهیل تراکنش های مالی نفت و تجارت دوجانبه صورت 
بگیرد. این کانال قرار بود تا بازگشت تحریم های نفتی در ۱۳ 
آبان ماه 9۷ راه اندازی شود، اما اروپا اعالم کرد فعالً بصورت 
»نمادین« اجرا می شود اما باگذشت از ۱۳ آبان و بازگشت 
تحریم ها حتی بصورت »نمادین« هم اجرایی نشد و هیچ 
کشور اروپایی حاضر نشد میزبانی SPV را در داخل خاک 
خود بپذیرد. اتحادیه اروپا بازهم با وعده ایران را سرگرم و 
معطل نگه داشت و در ۱9 آذر 9۷ خانم موگرینی اعالم کرد 
که این سازوکار در هفته های آتی ثبت خواهد شد: »من 
انتظار دارم این سازوکار طی هفته های آینده قبل از سال ثبت 
شود که از این طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود«.

اما سال نو میالدی هم رسید و خبری از SPV وعده داده 
شده نشد و ماه ها وقت و انرژی کشور درگیر بازی توخالی 

اروپا شد.
اینستکس کمتر از نفت در برابر غذا

در ادامه ابعاد جدید بازی اروپا در بستر اهمال کاری و 
انفعال دولتمردان ایران نمایان می شود. اروپا SPV را تعدیل 
و کامالً تنزل داد و بجای SPV که یک ابزار مالی بود ، یک 
 )Exchange Mechanism( سازوکار پایاپای و تسویه ای
تحت عنوان اینستکس )INSTEX( را راه اندازی کرد که دیگر 
ابزار مالی هم نیست و صرفاً یک ابزار تجاری است به این 
معنا که در آن پولی جابجا نمی شود ، و دفتری برای ثبت 
اروپایی  شرکت های  و  ایران  میان  بدهکاری  و  بستانکاری 

است. در حقیقت یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه 
بانکی میان ایران و اروپا است که آنچه که ما به آنها می دهیم 
و آنچه که آنها به ما می دهند در این دفتر ثبت می شود و 
به شکلی که  پایاپای مبادله می شوند،  این کاالها بصورت 
عموماً تحت عنوان نفت دربرابر کاال مطرح می شود و هیچ 
پولی جابجا نمی شود. در ۱۱ بهمن ماه 9۷ بود که سه کشور 
کردند  اعالم  بیانیه  انگلیس طی  و  فرانسه  آلمان،  اروپایی 
 Instrument for Supporting Trade( اینستکس  که 
تجاری«  تبادالت  از  حمایت  برای  »ابزاری   )Exchanges
ثبت شده است و در این بیانیه به صراحت گفته شد که این 
ابزار برای »حمایت از تجارت مشروع با ایران که ابتدا بر روی 
بخش های حیاتی برای مردم ایران مانند دارویی، تجهیزات 
پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد« راه اندازی شده است؛ البته 

همین هم در عمل اجرایی نشد.
نهایتاً پس از یکسال انفعال دولتمردان و دستگاه دیپلماسی 
در ۱۸ اردیبهشت 9۸ شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه ای 
تعهدات خود را ذیل برجام کاهش داد و مهلت ۶۰ روزه ای 
به اروپا داد تا وعده های خود را در عمل محقق کند. تا اینکه 
جمعه ۷ تیرماه 9۸ کمیسیون مشترک برجام طی بیانیه ای 

آغاز کار اینستکس را اعالم کرد.
اما اینستکس برخالف وعده های اروپا پس از خروج آمریکا 
از برجام، مبنی بر مقابله با ساختار تحریم های آمریکا، صرفاً 
در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل می کند و محدود به 
کاالهای غیر تحریمی، آن هم در ابتدا صرفاً تبادالت مربوط 
به غذا و دارو را تسهیل می کند. در صورتی که غذا و دارو به 
دالیل حقوق بشری اصوالً از هر تحریمی معاف هستند و اگر 
آمریکا می خواست سیستمی برای اجرای تحریم ها و تبادالت 
خود با ایران پیاده سازی کند، دقیقاً همین اینستکس بود 
که صرفاً محدود به غذا و دارو می شود و ضمناً با نظارت و 
کنترل شدید او بر روند تبادالت همراه است. این سازوکار به 
مراتب از سازوکار نفت در برابر غذای عراقِ شکست خورده 
در جنگ در دهه 9۰ میالدی بدتر و تحقیرانه تر است. چرا 
که امروز خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده است 
و ایران باید ارز حاصل از فروش نفت خود به دیگر کشورها 
را در این مکانیزم وارد کند و با نظارت و کنترل اروپا صرفاً غذا 

و دارو وارد کند.
از طرفی اینستکس دقیقاً برخالف ضمیمه ۲ برجام که اروپا 
متعهد شده، تجارت طال و فلزات گرانبها، خودرو، فروش 
نفت و محصوالت پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی 
و کارگزاری و …را تسهیل کند، می باشد. اینستکس نه تنها 
مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی کند بلکه محدود به 

موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک 
دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا 
می باشد. امری که به وضوح نشان می دهد اینستکس توان 
برآورده کردن حداقل های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

اروپا؛ قیم تجارت خارجی ایران
بر  اروپا  کنترل  و  نظارت  بر  مبتنی  اینستکس  سازوکار 
تبادالت تجاری ایران آن هم در این شرایط جنگ اقتصادی 
خواهد بود. این نکته زمانی قابل تأمل تر می شود که امروز 
در شرایطی که فروش نفت ایران به اروپا به صفر رسیده 
است، اروپا مدعی است ارز حاصل از فروش نفت ایران به 
چین، ترکیه و هند و… وارد اینستکس شود و ایران بجای آن 
از اروپا و از طریق این مکانیزم غذا و دارو وارد کند. امری 
که جدای از اینکه بقیه کشورها بدلیل عدم توازن تجاری 
نخواهند پذیرفت، موجب به دست گرفتن و کنترل کامل 
تبادالت تجاری ایران خواهد شد و آنها در عمل قیم تجارت 

خارجی ایران می شوند.
اینتسکس مقدمه برجام های بانکی، موشکی و منطقه ای

اینستکس را در چارچوب  اروپا که همین  از طرف دیگر 
تحریم های آمریکا و در قالب بشردوستانه راه اندازی کرده 
است ، اجرایی شدنش را هم مشروط به اجرای کامل و سریع 
برنامه اقدام FATF توسط ایران کرده است. که با توجه به 
نظارت های ویژه در اینستکس این شرط بیش از آنکه فنی 
باشد باج خواهی اروپا است. امری که باتوجه به اظهارات 
مکرر و صریح مقامات اروپایی مبنی بر کنترل توان موشکی 
تا  می شود  وسیله ای  به  تبدیل  ایران  منطقه ای  قدرت  و 
برای توسعه اینستکس به فراتر از تحریم های آمریکا، شرط 

مذاکرات موشکی و منطقه ای بگذارند.
اروپایی حداقل  اینستکس  که  امروز  گفت  باید  آخر  در 
انتظارات ایران را در حوزه های نفتی و بانکی - که در بیانیه 
شورای عالی امنیت ملی آورده شده بود- نتوانسته تأمین کند، 
دولت جمهوری اسالمی باید از سال ها اعتماد بی حاصل به 
غرب و روند مذاکرات پس از خروج آمریکا از برجام عبرت 
بگیرد، و با تمام توان گام دوم خود که می تواند خروج از 
تعهدات  سمت  به  مقابل  طرف  تا  بردارد  را  باشد  برجام 
عملی و واقعی پیش برود نه صرفاً نمایش یک سراب! چرا 
که در غیر این صورت نه تنها هیچ دستاوردی نصیب ایران 
اروپایی طلبکارانه شروط جدید خود را  نشده و کشورهای 
انتظارات  روی  بر  پاگذاشتن  با  بلکه  کرد،  خواهند  مطرح 
خود از اروپا در حوزه های بانکی و نفتی ضربه ای به اقتدار و 
موضع جمهوری اسالمی نیز وارد و موجبات بی اعتبار شدن 

تهدیدات ایران خواهد شد.

افزایش  به  واکنش  در  ترامپ  طلب  جنگ  خارجه  وزیر 
ذخایر غنی سازی اورانیوم ایران گفت؛ جمهوری اسالمی در 

هیچ سطحی نباید غنی سازی اورانیوم داشته باشد.
مایک پمپئو روز دوشنبه در بیانیه ای مطبوعاتی افزود؛ ایران 
امروز گام های جدیدی برای پیشبرد جاه طلبی های هسته ای 
برداشته است. وی ادعا کرد: رهبر تروریسم در جهان برنامه 
هسته ای خود را ادامه می دهد تا از جامعه بین المللی اخاذی 

و امنیت منطقه را تهدید کند.
وزیر جنگ طلب ترامپ اضافه کرد، هیچ توافق هسته ای 

سازی  غنی  سطحی  هیچ  در  دهد  اجازه  ایران  به  نباید 
اورانیوم داشته باشد.

بازگرداندن  خواب  کنون  تا  گذشته  سال  از  که  پمپئو 
سر  در  را  ایران  علیه  امنیت  شورای  پیشین  قطعنامه های 
می پروراند، تکرار کرد شورای امنیت سازمان ملل متحد با 
شروع سال ۲۰۰۶، ۶ قطعنامه برای تعلیق فعالیت های غنی 

سازی و فرایندهای آن وضع کرد.
وی این قطعنامه ها را در مسیر درست و استاندارد دانست 
و گفت قطعنامه ها در شرایط کنونی هم استاندارد است. 

دولت ترامپ از جامعه بین المللی می خواهد استانداردهای 
دیرین رژیم منع گسترش سالح اتمی را مبنی بر نداشتن غنی 

سازی برنامه اتمی ایران باز گرداند.
وزیر خارجه آمریکا در اظهار نظری کامالً مداخله جویانه 
افزودکه یران توانایی مانا برای تعقیب انرژی هسته ای بدون 

غنی سازی داخلی را دارد.
پمپئو در ادامه ایران هراسی خود به منظور توجیه اقدامات 
غیر قانونی و ظالمانه علیه مردم ایران، گفت ایران مسلح به 
بمب اتمی خطر بزرگی را به منطقه و جهان اعمال خواهد 

کرد.
وی ادامه داد آمریکا برای مذاکره درباره یک توافق جدید و 
جامع با آنچه که رژیم ایران نامید به منظور حل تهدیدصلح و 

امنیت بین المللی متعهد است.
وزیر خارجه ضد ایرانی ترامپ که با همدستی بولتون، 
نتانیاهو و برخی متحدان منطقه ای به سوی تشدید تنش 
با ایران پیش می رود، گفت تا زمانی که ایران دیپلماسی را 
رد می کند و به برنامه هسته ای خود ادامه می دهد، انزوای 

اقتصادی و دیپلماتیک آن تشدید می شود.

شکایت سوریه از رژیم صهیونیستی به سازمان ملل
سوریه دوشنبه شب در نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس 
دوره ای شورای امنیت با محکوم کردن حمالت مکرر رژیم صهیونیستی به 
این کشور، اعالم کرد که این تجاوزات در ادامه تالش های رژیم تل آویو برای 
طوالنی تر کردن بحران سوریه در جنگ تروریستی است که دمشق با آن رو 

به روست.
رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه، مناطقی از دمشق، پایتخت و شهر 
حمص در مرکز سوریه را هدف حمالت موشکی قرار داد که در جریان آن 

چهار غیر نظامی از جمله یک نوزاد کشته شدند.
امنیت  شورای  از  سوریه  خارجه  امور  وزارت  سانا،  خبرگزاری  گزارش  به 
خواست که مسؤولیت پذیر باشد و اقدامات جدی و فوری برای جلوگیری از 

تکرار این تجاوزات توسط صهیونیست ها به عمل آورد.
در دو نامه جداگانه سوریه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و 
رئیس دوره ای شورای امنیت آمده است: ارتش اشغالگر اسرائیل در ساعت 
۳۵ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت محلی به خاک سوریه حمله کرد که این 
امر، نقض آشکار قطعنامه ۳۵۰ شورای امنیت سال ۱9۷۴ در خصوص ترک 

مخاصمه میان دو طرف است.
در ادامه این نامه آمده است: نظامیان اسرائیلی، استان های دمشق، حومه 

دمشق و حمص را هدف حمالت موشکی قرار دادند که در جریان آن عالوه بر 
کشته شدن چهار نفر، ۲۱ تن دیگر نیز زخمی شدند.

اقدام ارتش  از  از تروریست ها، جلوگیری  با هدف حمایت  اقدامات  این 

سوریه و متحدان آن برای نابودی گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره 
)هیأت تحریر الشام( و دیگر تروریست ها انجام می شود.

در ادامه این نامه آمده است: تجاوزات اسرائیل تاکنون نه تنها در ارعاب 
مردم سوریه راه به جایی نبرده، بلکه موجب اصرار بیشتر آنان برای پیروزی بر 

تروریسم و بازگشت دوباره جوالن به خاک کشورشان شده است.
وزارت امور خارجه سوریه اضافه کرد: ادامه رویکرد خصمانه و خطرناک 
اسرائیل در سایه حمایت مداوم کاخ سفید از تل آویو و مصونیت این رژیم 
صورت می گیرد و ناشی از حمایت هایی است که واشنگتن و برخی دیگر 

اعضای شورای امنیت برای صهیونیست ها فراهم کرده اند.
سوریه همچنین از شورای امنیت خواست؛ اسرائیل را وادار کند به توافقنامه 

ترک مخاصمه سال ۱9۷۴ میان سوریه و تل آویو پایبند باشد.
امنیت خواسته شده است؛ رژیم صهیونیستی  از شورای  بیانیه  این  در 
به خاطر تمامی اقدامات تروریستی و جنایت هایش در حق ملت سوریه و 
فلسطین و حمایت مداوم از سازمان های تروریستی مجازات شود، اقداماتی 
و  الملل  بین  قوانین حقوق  متحد،  ملل  منشور سازمان  آشکار  نقض  که 
قطعنامه های ۲۴۲، ۳۳۸، ۳۵۰ و ۴9۷ شورای امنیت و دیگر قوانین مربوط به 

مبارزه با تروریسم است.

روزنامه صبح ایران


