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وزیر انرژی روسیه خبر داد:

رایزنی ایران و روسیه برای خرید 
هواپیماهای سوخوـ  100

وزیر انرژی روســیه اعالم کرد: تهران و مســکو 
درباره فروش هواپیماهای ســوخوـ  100 به ایران 
رایزنی کرده اند. به گزارش ایســنا، الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روسیه روز چهارشــنبه در گفت وگو با 
کانال 24 تلویزیون روسیه، از رایزنی تهران و مسکو 
برای فروش هواپیماهای سوخوـ  100 به جمهوری 
اسالمی خبر داد.  وی دراین باره گفت: ما با شرکای 
ایرانی مان درباره فروش هواپیماهای ســوپر جت 
سوخوـ  100رایزنی و طرحی را برای عملیاتی کردن 
آن مشــخص کرده ایم. وی همچنین گفت که دو 
طرف برای فروش وسایل نقلیه ساخت روسیه نیز 
با ایران توافقاتی انجام داده انــد. نواک تصریح کرد: 
ما امروز دربــاره انتقال واگن هــای قطار گفت وگو 
کرده ایم. ما تاکنون 1200واگن را ارســال کرده و 
قصد داریم حدود سه هزار تای دیگر را در  سال 2018 
انتقال دهیم. ما همچنین درباره فروش اتوبوس های 
ساخت روسیه و وسایل نقلیه ساخت شرکت های 

UAZ و KAMAZ رایزنی هایی انجام داده ایم. 

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه خبر داد:

روحانی و اردوغان در مورد سوریه 
گفت وگو می کنند

ســخنگوی ریاســت جمهوری ترکیــه اعالم 
کرد: رئیس جمهــوری ترکیه امــروز بعدازظهر با 
رئیس جمهوری ایــران تلفنــی گفت وگو خواهد 
کرد. ابراهیم کالین، دیروز در یک کنفرانس خبری 
در رابطه با تحوالت جــاری در منطقه، اظهارکرد: 
مهمترین مسأله در غوطه شرقی حضور گروه های 
تروریســتی ازجمله گروه النصــره در این منطقه 
بوده و برای بیــرون کردن این گروه ها از این منطقه 
فعالیت هایی صورت گرفــت. ولی این فعالیت ها به 
معنای واقعی به اجرا گذاشته نشد. دولت سوریه نیز 
به حمالت خود در این منطقه ادامه داد. وی افزود: 
رئیس جمهوری ما نیز دیروز در رابطه با این موضوع 
با پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه به طور تلفنی 
گفت وگو کرد. پوتین نیز تأکید کرد در رابطه با این 
موضوع دســتورات الزم را خواهند داد. سخنگوی 
ریاست جمهوری ترکیه تصریح کرد: رئیس جمهوری 
ترکیــه امــروز بعدازظهر نیــز با آقــای روحانی، 
رئیس جمهوری ایران به طور تلفنی گفت وگو خواهد 
کرد. دســتور کار اصلی این گفت وگو را نیز همین 
موضوع تشکیل خواهد داد. امیدواریم طی روزهای 
آینده نتایج ملموســی را مشاهده کنیم. وی تأکید 
کرد: انتظار برقــراری یک آرامش جدی ظرف چند 

روز آینده را داریم. 

در بدو ورود به بغداد
جهانگیری: برای تقویت همه جانبه 

روابط با عراق تالش می کنیم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
اســالمی ایران در بدو ورود به بغــداد گفت: برای 
تقویت همه جانبه روابط با عراق به بغداد سفر کردم. 
به گزارش ایرنــا، معــاون اول رئیس جمهوری در 
جمع خبرنگاران گفت: به دعــوت حیدرالعبادی، 
نخســت وزیر عراق و برای گفت وگو درباره راه های 
تقویت روابط میان دو کشــور به بغــداد آمدم. وی 
با اشــاره به تاریخ عــراق گفت: ملت عــراق ملتی 
بزرگ اســت که با فتوای مرجعیــت و همت عالی 
خود توانست بر تروریسم پیروز شــود. معاون اول 
رئیس جمهوری گفت: با پیروزی بــزرگ عراق بر 
گروه های تروریستی و امنیتی که اکنون برقرار شده 
شرایط برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی 

در این کشور فراهم شده است. 
جهانگیری اظهار امیدواری کرد: این سفر به توسعه 
روابط در همه زمینه ها میان دو کشور کمک کند و 
بخشی از موانع احتمالی بر سر راه این امر برداشته 
شــود. نیره پیروزبخت »معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان ملی استاندارد، »محمدجواد ظریف« 
وزیر خارجه، »محمد شریعتمداری« وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت، »محمود حجتــی« وزیر جهاد 
کشاورزی، »ولی اهلل سیف« رئیس کل بانک مرکزی 
و »فرود عسگری« معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل 
گمرک جمهوری اسالمی، اسحاق جهانگیری را در 
این سفر سه روزه همراهی می کنند. قرار است در این 
سفر، جهانگیری با نخست وزیر، رئیس جمهوری و 

رئیس پارلمان دیدار و گفت وگو کند. 
در جریان سفر معاون رئیس جمهوری ایران قرار 
است یک تفاهمنامه جامع همکاری در 10بند بین 
دو کشور امضا شود. جهانگیری در سومین روز سفر 
خود به زیارت عتبات مقدســه  عراق در کاظمین، 

کربال و نجف اشرف مشرف می شود. 

درخواست هیأت نمایندگی آمریکا    
برای رسیدگی به کاستی های برجام

هیات نمایندگی آمریــکا در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با اســتقبال از آخرین گزارش مدیرکل 
آژانس درباره برجام گفت: ما خواهان رســیدگی به 
کاستی های این توافق هســتیم. به گزارش ایسنا، 
هیأت نمایندگی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در بیانیه  خود در نشســت شــورای حکام از 
گزارش 22 فوریه مدیرکل آژانــس درباره نظارت 
و راستی آزمایی در ایران اســتقبال و از تالش های 
مدیرکل آژانــس و معاون وی در امــور پادمان ها و 
کارکنان شــان برای کار حرفه ای در ایران قدردانی 
کرد. بنابر گزارش پایگاه اینترنتی هیأت نمایندگی 
آمریــکا در آژانس، در ادامه این بیانیه آمده اســت: 
ضروری است که آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
راستی آزمایی و نظارت توافقات پادمانی همزمان با 
اجرای تعهدات مرتبط هسته ای در چارچوب برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( ادامه دهد.    
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آرمین منتظری| دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا با استقبال از پیشنهاد کره شمالی برای انجام 
مذاکرات هسته ای آن را گامی مثبت خواند و در این باره 
گفت: ما باید کاری انجام دهیم. ما نباید اجازه دهیم تا 
این وضع بدتر شود. رئیس جمهوری آمریکا در دفتر کار 
خود به همراه نخست وزیر سوئد خوشبینی محتاطانه 
خودش را بابت رویکرد کره شمالی به منظور تمایل 
برای انجام مذاکرات ابراز کرد و در پاسخ به سواالت 
خبرنگاری درباره کاهش تنش ها گفت: ما شاهدش 
هستیم. آنها به نظر به صورت مثبتی گام برمی دارند. 
فکر می کنم که صحبت ها از سوی کره شمالی و 
کره جنوبی بسیار مثبت بوده است. این مسأله خیلی 
خوبی برای جهان است. من می خواهم خوشبین باشم. 
به نظرم ما مذاکره ای بسیار خوب خواهیم داشت. 
باید ببینیم چه پیش خواهد آمد. رئیس جمهوری 
آمریکا دیدار تاریخی با کیم جونگ اون را منتفی 
ندانست و گفت: راهی بسیار طوالنی را با کره شمالی 
پیشنهاد  وی  شود.  انجام  کاری  باید  پیموده ایم. 
مذاکره کره شمالی را صادقانه خواند و افزود: به زودی 
خواهیم فهمید که ماهیت این پیشنهاد چیست.

اواخر آوریل  اون، رهبر کره شمالی  کیم  جونگ 
را برای دور سوم مذاکرات میان دو کره تعیین کرده 
است. قرار است این مذاکرات در پامونجان برگزار شود. 
اون همچنین اعالم کرده که حاضر است با ایاالت 
متحده آمریکا درباره عادی سازی روابط و خلع سالح 
هسته ای شبه جزیره کره مذاکره کند. او همچنین 
گفته است که در طول دوران مذاکرات، کره شمالی 
هیچ آزمایش هسته ای یا موشک بالستیک انجام 
نخواهد داد. گفته می شود که او در دیدار با هیأت 
مذاکره کننده کره جنوبی گفته است که خلع سالح 
شبه جزیره کره یکی از آرزوهای پدرش دم مرگ بوده 

است و او تالش خواهد کرد این آرزو برآورده شود. 
البته این نخستین بار نیست که کره شمالی درست 
در آستانه درگرفتن یک جنگ تالش می کند تا 
روابطش را با آمریکا بهبود ببخشد. در سال های 1993 
و 1994 میالدی که بحران هسته ای در شبه جزیره 
به وجود آمد، کره شمالی تالش کرد تا به چارچوب 
توافقی دست یابد. در آن زمان طرحی برای مذاکرات 
میان دو کره مطرح شد که با مرگ کیم ایل سونگ 
در تابستان  سال 1994 این طرح کنار گذاشته شد. در 
 سال 1998 وقتی که کره شمالی تالش کرد ماهواره ای 
به فضا بفرستد، که البته این موشک ماهواره بر از 
آسمان ژاپن عبور کرد، کره شمالی بار دیگر پیشنهاد 
مذاکراتی را آغاز کرد. در آن زمان هیأتی دیپلماتیک به 
ریاست کیم دائه جونگ، رئیس جمهوری کره جنوبی 
در مذاکراتی با کره شمالی شرکت کرد و پس از آن 
کره شمالی تالش بسیار کرد تا روابط دیپلماتیکش 
را با جهان بهبود ببخشد. نخستین آزمایش اتمی 
کره شمالی در  سال 2006، بار دیگر مقدمه ای برای 

مذاکرات دو جانبه میان دو کره در  سال 2007 شد. در 
تمامی موارد ذکر شده، کره شمالی از بحران به وجود 
آمده برای ایجاد فضای بازتر برای فعالیتش، رهایی 
نسبی از زیر بار فشار تحریم ها و تغییر معادالت در 

شبه جزیره کره استفاده کرد. 
 نخستین گام برای تحلیل رفتار کره شمالی توجه 
دقیق به گفته های کیم جونگ اون است. باید توجه 
کرد که اون چه گفته و چه نگفته است! خلع سالح 
خلع سالح  به  محدود  تنها  کره شمالی  هسته ای 
نیروهای  ساختار  به  بلکه  نمی شود،  کره شمالی 
نظامی آمریکا در شبه جزیره کره نیز مربوط می شود. 
بنابراین آنچه اون گفته، چتر هسته ای آمریکا در 
آسمان کره جنوبی را نیز شامل می شود. کیم جونگ 
اون گفته است که اگر امنیت کشورش تضمین شود، 
حاضر است سالح های هسته ای خود را کنار بگذارد. 
اگرچه کیم جونگ اون این سخنان را در دیدار با هیأت 
کره جنوبی بر زبان آورده است، اما کامال بدیهی است 
که خطابش آمریکاست، بنابراین به نحوی  معنای این 
سخنان اون این است که ارتش آمریکا باید نیروهای 
نظامی اش را که در کره جنوبی مستقر هستند و 
از  می شوند،  محسوب  کره شمالی  برای  تهدیدی 
این کشور خارج کند. عالوه بر این، اون گفته است 
که آزمایش های موشکی را تعلیق می کند اما دقیقا 
نگفته که آیا موشک های کوتاه برد نیز شامل این تعلیق 
خواهند شد یا نه. شاید کره شمالی تصمیم داشته باشد 
همچنان به استفاده از موشک های کوتاه برد ادامه دهد. 
همچنین از سخنان اون نمی توان استنباط کرد که 

او پرتاب موشک ماهواره بر را نیز تعلیق خواهد کرد، 
چراکه کره شمالی همواره از پرتاب موشک ماهواره بر 

به عنوان حق طبیعی خود یاد کرده است. 
آنچه اون با سخنان اخیرش موفق شده به آن دست 
یابد این است که آمریکا را مجبور کرده تا قدم بعدی را 
بردارد. کره جنوبی پیشتر برای شرکت در نشست اواخر 
آوریل اعالم آمادگی کرده است. همچنین گزارش های 
منتشر شده حاکی از آن است که کره جنوبی به پیونگ 
یانگ اطالع داده است که رزمایش نظامی مشترک 
با آمریکا در ماه آوریل همچنان برگزار خواهد شد. 
تا به حال شرایط آمریکا برای مذاکره با کره شمالی 
این بوده که این مذاکرات باید درباره خلع سالح 
کره شمالی باشد و کره شمالی نیز باید صداقت خود 
را برای آزمایش های هسته ای و موشکی نشان دهد. 
کره شمالی هر دوی این پیشنهادها را پیشاپیش روی 
میز گذاشته است، اما واقعیت این است که واشنگتن 
حاال منتظر پیشنهاد کره شمالی نبود. کاخ سفید 
زمانی  مستقیم  مذاکره  پیشنهاد  که  بود  امیدوار 
اعالم شود که کره شمالی در شرایط بسیار بدتری 
به لحاظ تحریم ها و انزوای بین المللی باشد. دولت 
آمریکا مذاکراتی را که منجر به یک وقفه دیگر شود، 
با  کره شمالی  نمی خواهد  کاخ سفید  نمی خواهد. 
سالح های هسته ای بعد از مذاکرات به حال خود باقی 
بماند و به دنبال توافقی است که فراتر ار خلع سالح 

باشد و حل مشکل باشد. 
حاال کره شمالی آمریکا را در مقام پاسخگویی قرار 
داده است. کره جنوبی مسلما طرفدار مذاکره خواهد 

تا  یابد  ادامه  مذاکرات  می خواهد  کره جنوبی  بود. 
سئول بتواند بیشتر از گذشته بر مسائل داخلی خود 
تمرکز کند. چین و روسیه نیز مسلما به زودی از آمریکا 
خواهند خواست پاسخ درخواست کره شمالی را بدهد. 
واشنگتن تاکنون نشان داده است که طرفدار اعمال 
فشار حداکثری بر کره شمالی است و برای این کار از 
متحدان منطقه ای نیز کمک خواسته است. از این رو 
است که کشوری مثل ژاپن مسلما از تغییر ناگهانی 
موضع آمریکا نگران خواهد شد. اگر آمریکا حاال با 
کره شمالی بر سر میز مذاکره بنشیند، ممکن است بار 
دیگر سرنوشت ناتمام مذاکرات قبلی تکرار شود. اگر 
آمریکا نخواهد مذاکره  کند  نیز باید خطر تیرگی روابط 
با کره جنوبی و تغییر در همکاری های بین المللی برای 
اعمال فشار بر کره شمالی را بپذیرد. کیم جونگ اون نیز 
مانند پدر و پدربزرگش بار دیگر ثابت کرد که تحوالت 
بین المللی را خوب می فهمد. او تنها یک رهبر دیوانه 
نیست که با سالح هسته ای به تهدید دیگران بپردازد. 
کیم جونگ اون درست زمانی فعالیت های هسته ای را 
شدت بخشید که ترامپ تازه روی کار آمده بود و باید با 
مشکالت و مسائلی نظیر دخالت روسیه در انتخابات 
نرم  دست وپنجه  سفید  کاخ  در  داخلی  آشوب  و 
می کرد و حاال بعد از آزمایش چند موشک هسته ای 
دوربرد که گفته می شود به شمال آمریکا نیز می رسد، 
درست زمانی پیشنهاد مذاکره مستقیم را مطرح کرده 
که آمریکا برایش آماده نیست. در هر صورت او بازی 
هوشمندانه ای را آغاز کرده است؛ بازی ای که حاال در 

آن آمریکا باید حرکت بعدی را انجام دهد.   

بازی زیرکانه  » اون «اخبار    دیپلماسی
دونالد ترامپ: فکر می کنم که صحبت ها از سوی کره شمالی و کره جنوبی بسیار مثبت بوده است

ولیعهد عربســتان در میان اعتراضات گســترده 
مردم انگلیس به اقدامات عربستان  سعودی در یمن 
در سفری سه روزه وارد لندن شد. محمدبن سلمان، 
ولیعهد عربستان در سفری رسمی وارد لندن شد و 
بوریس جانســون، وزیر خارجه انگلیس و سایمون 
کولیز، سفیر انگلیس در عربســتان از وی استقبال 
کردند. در ایــن میان، معترضان به سیاســت های 
عربستان در قبال یمن، در لندن دست به تظاهرات 
زدند. به گفته منابع انگلیسی، قرار است محمد بن 
سلمان با ترزا می، نخست وزیر انگلیس در دفترش 
دیدار کند. وی امروز )پنجشنبه( نیز دیدار دیگری با 

می خواهد داشت.
سخنگوی ترزا می  گفت در دیدار با ولیعهد سعودی 
نگرانی عمیق خود را از وضع انســانی در یمن ابراز 

خواهد کرد.
به گزارش گاردیــن، برخی از سیاســتمداران و 
گروه های فعال حقوق بشــری از وی خواسته اند که 
در این دیدار، ولیعهد سعودی را به  دلیل عدم رعایت 

حقوق بشر به چالش بکشد.
به گفته سخنگوی نخست وزیر بریتانیا، همچنین 
قرار است نخســت وزیر با اشــاره به اقدامات اخیر 
انجام شده توسط عربستان درخصوص بحران یمن بر 
اهمیت دسترسی کامل و بی قید و شرط کمک های 
انسانی و تجاری ازجمله بازگشایی بنادر تأکید کند. 

وی بــه ولیعهد خواهد گفت کــه انگلیس اتهامات 
درخصوص نقض قوانین انسان دوستانه بین المللی 
در یمن را به طور جدی دنبال کرده و بر لزوم تضمین 
تحقیق سریع و کامل در این خصوص تأکید خواهد 

داشت.
به گفته این سخنگو، ترزا می  به صراحت می گوید 
که ما خواهان این هستیم که هرچه سریع تر شاهد 
یک پیشرفت سیاسی برای خاتمه دادن به رنج و درد 

مردم یمن باشیم.
وی افــزود: »مهمترین بخش این ســفر یافتن 
راه هایی برای حمایت از عربســتان جهت پیشبرد 

اصالحات در این کشور است.«
قرار اســت محمدبن سلمان در مراســم ناهار با 
ملکه الیزابت و مراسم شام با چارلز، ولیعهد انگلیس 
و پسرش ویلیام حضور داشته باشد و دیدارهایی نیز 
با رهبران سازمان اطالعات انگلیس خواهد داشت. 
عالوه بر این، ولیعهد عربســتان همراه با ترزا می  در 
مراسم افتتاح شورای شراکت استراتژیک عربستان- 
انگلیس در دفتر نخست وزیری شرکت خواهد کرد. 
در این نشست وزرای دو کشور بر حمایت از اصالحات 
در عربستان سعودی و روابط تجاری، دفاعی و امنیتی 

تأکید خواهند کرد.
همزمان معترضان به اقدامات عربستان سعودی 
در یمن نیز قرار است تظاهرات هایی در این رابطه در 

مقابل دفتر ترزا می  برگزار و اعتراضشان را به کشته 
شدن حدود 10 هزار تن در حمالت ائتالف متجاوز 
عربی به یمن و در خطر قرار گرفتن 3/8 میلیون یمنی 
به دلیل نبود غذا و کمک های دارویی اعالم کنند. روز 
سه شنبه تظاهرات هایی مشــابه در اعتراض به این 

سفر برگزار شد.
گرچه بن سلمان از زمان ولیعهد شدن، دست به 
اصالحات اجتماعی زده و به عنوان مثال با دادن حق 
رانندگی به زنان و مجاز اعالم کــردن ورود زنان به 
ورزشگاه ها، خود را مدافع حقوق بشر معرفی کرده 
است، اما نمی توان با اصالحات اجتماعی بر جنایاتی 
که عربستان بیش از دو سال در یمن انجام می دهد، 
سرپوش گذاشــت. حمالت جنگنده های سعودی 
به مردم بی دفاع و غیرنظامیــان در یمن و محاصره 
اقتصادی، غذایی و دارویی این کشور، هزاران نفر را 
کشته و میلیون ها نفر را در آستانه مرگ در اثر شیوع 

وبا، سوءتغذیه و بیماری های دیگر قرار داده است.
جرمی کوربین، رهبر اصلی ترین حزب کارگر، به 
گروهی از فعاالن پیوسته و گفته است، ترزا می  باید به 
ولیعهد بگوید درحالی که عربستان به بمباران وسیع 
غیرنظامیان یمنی ادامه می دهد، بریتانیا دیگر سالح 

به عربستان نمی فروشد.
گرچه بن سلمان تالش دارد اصالحات اجتماعی 
انجام دهد، اما وضع حقوق بشر در داخل این کشور 

نیز بسیار وخیم است. 
کوربین همچنین گفتــه اســت: »بریتانیا باید 
مخالفت شدید خود را با نقض گسترده حقوق بشر و 

حقوق مدنی در عربستان سعودی روشن کند.«
از سوی دیگر، کارولین لوکاس، رهبر پیشین حزب 
سبزها، روز سه شنبه در توییتی نوشت: »آیا زمان آن 
نرسیده که ما پهن کردن فرش قرمز را برای دالالن و 

دیکتاتورها متوقف کنیم؟«
»امیلی تورنبری«، روزنامه نــگار بریتانیایی در 
یادداشــتی در روزنامه گاردین نوشــت: »صدها 
کودک یمنی به دلیل شیوع وبا، هزاران نفر به دلیل 
سوءتغذیه و تعداد بی شــمار دیگری نیز به دلیل 
حمالت هوایی عربستان سعودی به غیرنظامیان 
یمنی در خانه ها، بیمارستان ها و مراسم عروسی 
و عزا جان خود را از دســت داده و می دهند. این، 
به دلیل جنگ سه ســاله یمن اســت کــه معمار 
اصلی آن عربستان ســعودی و شخص محمد بن 
سلمان، ولیعهد این کشور است. او کسی است که 
پشت همه این اتفاقات حضور دارد و با ممانعت از 
ورود غذا و دارو به یمن، با گرســنگی دادن مردم 
می خواهد به اهداف سیاسی خود برسد؛ چیزی که 
نقض قوانین بین المللی است. حاال دولت بریتانیا 
برای چنین فردی، فــرش قرمز پهن می کند؛ این 

اوج بی شرمی است!« 

فرش قرمز انگلیس برای ولیعهد عربستان، در میان اعتراضات شدید 

اخبار  جهان
روسیه: 

 عملیات ارتش سوریه
 نقض قطعنامه ۲۴01 نیست

ایسنا|  یگان های ارتش سوریه روز چهارشنبه 
عملیات جدیدی را برای بازپس گیری »مسرابا« 
در غوطه شــرقی آغاز کردند. این درحالی است 
که وزارت خارجه روســیه تأکید کرد، عملیات 
ارتش سوریه در این منطقه مغایرتی با قطعنامه 
اخیر شورای امنیت ندارد. تلویزیون سوریه از آغاز 
عملیات نظامی برای کنترل بر شــهرک مسرابا 
در غوطه شــرقی خبر داد. در این راستا، دیده بان 
حقوق بشر سوریه گزارش داد، 700 نظامی سوری 
اطراف غوطه شرقی مستقر شده اند. طبق اعالم 
تلویزیون ســوریه، یگان های ارتش این کشور به 
خطوط دفاعی شورشیان مخالف در مسرابا حمله 
کردند تا ورود پیاده نظام ها به داخل این شــهر را 
فراهم کنند. ارتش ســوریه و نیروهای هم پیمان 
آن روز سه شنبه به طور کامل مزارع اطراف مسرابا،  
بیت سوی و اکثر مناطق الریحان را تحت کنترل 
گرفتند و شــهرک المحمدیه در غوطه شرقی را 
تحت تصرف خود درآوردند. در این راســتا ماریا 
زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه در 
کنفرانس خبری اظهار داشــت: »عملیات ارتش 
سوریه مغایرتی با قطعنامه شورای امنیت ندارد.« 
وی تأکید کرد: »تروریســت ها در غوطه شرقی 
روزانه تالش می کنند تا آتش بس انسانی را از بین 

ببرند اما دمشق به طور جدی به آن پایبند است.«

گزارش رعد الحسین درباره احتمال 
نسل کشی علیه اقلیت روهینگیا 

ایسنا| کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
دیروز )چهارشــنبه( در گزارش مفصل ســاالنه 
خود از ظن شدید درباره نسل کشی عمدی اقلیت 
مسلمان روهینجا در ایالت راخین میانمار سخن 
گفت. وی همچنین درباره وضع ونزوئال، سوریه 
و مصر نیز اظهارنظر کرد. رعد الحسین، کمیسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی اش در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: »گزارش ها 
درباره گورهای دســته جمعی در میانمار نشان 
می دهد که تالشــی عمدی از سوی مقام ها برای 
از بین بردن مــدارک جرایــم بین المللی بالقوه 
ازجمله امکان ارتکاب جرایم علیه بشریت صورت 
گرفته اســت.« او تصریح کرد: »خبری که اخیرا 
درخصوص اجرای عدالت در قبال هفت سرباز و 
سه افسر پلیس در میانمار به اتهام کشتار فراقانونی 
10عضو اقلیت روهینجا منتشر شد یک اقدام جدا 
ناکافی است.« وی همچنین در ادامه از »فراگیر 
بودن جــو ارعاب« در مصر در آســتانه انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور در ماه جاری میالدی 
انتقاد کــرد؛ جوی که به گفته او به ســبب وقوع 
دستگیری ها، شکنجه افراد دستگیر شده و ساکت 
کردن رسانه های مستقل کامال مشخص است. 
رعد الحسین در گزارش ساالنه خود که در اختیار 
شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته اظهار 
کرد: »در مصر ادعا شد کاندیداهای بالقوه را برای 
انصراف تحت فشار قرار می دهند و حتی برخی از 
آنها را بازداشــت کرده اند. قوانینی محدود کننده 
جلوی کاندیداها و حامیانشــان بــرای برگزاری 
تجمع هــای انتخاباتی را می گیرد. رســانه های 
مســتقل نیز ســاکت  و بالغ بر 400 وب سایت 
متعلق به رسانه ها و سازمان های غیردولتی فیلتر 

شده اند.«
رعدالحســین در عین حال به وضع ســوریه 
اشاره کرده و مدعی شد هدف قرار دادن چند صد 
شبه نظامی نمی تواند »بهانه ای برای حمله دولت 
ســوریه به منطقه تحت محاصره غوطه شرقی 
باشد.« او مدعی شد: »تالش های اخیر برای توجیه 
حمالت بی رحمانه و کورکورانه علیه صدها هزار 
غیرنظامــی به بهانه لــزوم مقابله بــا چند صد 
شبه نظامی در غوطه شرقی هم به لحاظ قانونی 
و هم به لحاظ اخالقی بی اساس است. همچنین 
هنگامی که شــما آن قدر راحت حاضر به کشتن 
مردم خود می شوید دروغ گفتن هم آسان است. 
ادعاهای دولت سوریه مبنی بر این که تمامی تدابیر 
را برای حفاظت از جمعیت غیرنظامیان در پیش 
گرفته است صراحتا خنده دار است.« رعدالحسین 
در ادامه به ونزوئال نیز پرداخته و دولت این کشور 
را متهم کرد به این که احتماال مرتکب جرم علیه 
بشریت شده اســت و نســبت به تحلیل رفتن 
نهادهای دموکراتیک در ونزوئال اظهار نگرانی کرد.

پوتین:  

تنها برای حمله واکنشی از تسلیحات 
هسته ای استفاده می کنیم

ایسنا|  رئیس جمهــوری روسیه گفت مسکو 
تنها برای حمله واکنشی از تسلیحات هسته ای 
خودش اســتفاده خواهد کرد. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه گفت: »در رابطه با این 
مسأله باید بگویم که بسیار حساس و مهم است. 
می خواهم درباره این مسأله توضیح دهم تا جامعه 
بین الملل مطلع باشــد. طرح ما برای تسلیحات 
هسته ای این است که از آنها تنها برای یک حمله 
واکنشــی اســتفاده کنیم.« او افزود: »تصمیم 
درباره استفاده از تسلیحات هسته ای تنها زمانی 
می تواند اتخاذ شود که سیستم های دفاع هوایی 
ما نه تنها پرتاب موشک ها بلکه پرتابه و زمانی که 
آنها به اراضی روســیه برخــورد می کنند را ثبت 
کنند. روسیه بر خالف آمریکا هرگز از تسلیحات 
هسته ای علیه سایر کشورها استفاده نکرده است. 
نخستین موشک هســته ای را آمریکا ساخت. ما 
هرگز از سالح هسته ای استفاده نکردیم، بلکه این 

آمریکا بود که ژاپن را هدف گرفت.« 
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