
در ادامه جنگ روان�ی در داخل امريکا  برای 
جدی نش�ان دادن تهدي�د نظام�ی امريکا، 
نیويورک تايمز با انتش�ار مقاله ای از بازبینی 
طرح های نظامی امريکا علیه ايران خبر داد اما 
ساعاتي بعد ترامپ اين خبر را جعلي خواند. 
به گزارش روزنام��ه نيویورک تایم��ز، پاتریک 
ش��اناهان، سرپرس��ت وزارت دفاع امریکا روز 
پنج  ش��نبه طرح های نظامی به روز ش��ده را به 
رئيس جمهور این کشور و مشاورانش ارائه داده 
اس��ت. به ادعای این نش��ریه، در صورت حمله 
ایران به نيروه��ای امریکایی یا نزدیک ش��دن 
تهران به ساخت سالح هسته ای، واشنگتن 120 

هزار سرباز به خاورميانه خواهد فرستاد. 
نيویورک تایمز بدون نام بردن از مقام ارش��دی 
که این اطالعات را به این روزنامه داده، نوش��ته 
است که این رویکرد از سوی جان بولتون، مشاور 
امنيت مل��ی دونالد ترام��پ و از محافظه کاران 
تندرو پيش��نهاد ش��ده اس��ت.  بر اس��اس این 
گزارش، مقامات حاضر در این جلسه خواستار 
اش��غال نظامی ایران با ني��روی زمينی نبودند 
زیرا معتقدند این نوع اشغال به نيروهای بسيار 

بيشتری نياز دارد. 
ب��ه گ��زارش نيویورک تایمز در دول��ت ترامپ 
اختالف نظر عميقی درباره چگونگی واکنش به 

ایران در صورت افزایش تنش     ها وجود دارد. 
به نوش��ته روزنام��ه نيویورک تایمز، ش��اناهان 
این برنام��ه عم��ل را در دی��دار با دس��تياران 
رئيس جمهور امری��کا در امور امني��ت ملی در 
روز 9 م��اه مه معرفی ک��رد. برنامه جدید تحت 
فشار »شاهين ها« به ریاست جان بولتون مشاور 

دونالد ترامپ تهيه شده است. 
اما ساعاتي بعد ترامپ با جعلي خواندن این خبر 
گفت: » خبر جعلي اس��ت ولي آیا من مي توانم 
چنين کاري انج��ام دهم؟ حتم��اً، ولي در حال 
حاضر ب��راي ای��ن کار برنامه ری��زي نکرده ایم. 
اميدوارم مجبور نباش��يم برنامه ریزي کنيم اما 
اگر این کار را انجام دهيم، خيلي بيشتر از اینها 

نيرو مي  فرستيم.«)!( 

 چسباندن فجیره به ايران
رئيس جمهور امریکا در جریان دیدار با ویکتور 
اوربان، نخس��ت وزیر مجارستان، در کاخ سفيد 
گفت: » خواهيم دید ایران چه می شود. اگر کاری 
کنند اش��تباه خيلی بدی خواهد بود. خبرهای 
کوچکی درباره ایران می شنوم. اگر کاری کنند 

متحمل رنج زیادی خواهند شد.«
مقام ه��ای دولت ترامپ نگفته اند ک��ه آیا ایران 
را مس��ئول » خرابکاری « در آب ه��ای منطقه 
می دانند یا نه اما یک مقام امریکایی که نخواست 
نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشيتدپرس 
گفت ارزیابی اوليه یک تيم نظامی ارتش امریکا 
این است که ایران یا گروه های مورد حمایت آن 
برای ایج��اد حفره های بزرگ در چهار کش��تی 
لنگرانداخته در آب های ساحلی امارات از مواد 

منفجره استفاده کرده اند. 
این مقام گفت که حفره    هایی دو تا سه متری در 

کنار خط آب یا زیر آن ایجاد شده است. 
پيش از این برای��ان هوک، مس��ئول ویژه امور 
ایران در وزارت خارجه امریکا، از پاس��خ گفتن 
به س��ؤاالت درباره » نق��ش « احتمالی ایران در 

آنچه که به گفت��ه او  به نظر می رس��د حمالت  
به کش��تی های باری در آب های امارات باشد، 

خودداری کرد. 
اما او گفت که پمپئو در جری��ان دیدار    هایی در 
بروکس��ل درباره حمالت گزارش ش��ده به دو 
نفتکش س��عودی، یک نفتکش ن��روژی و یک 
کش��تی اماراتی بحث کرده اس��ت. پمپئو روز 
دو    شنبه با وزرای خارجه بریتانيا، آلمان و فرانسه 
و همچنين فدریکا موگرینی، مسئول سياست 

خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. 
ایران از حادثه روز یک    شنبه برای نفتکش    ها در 
بندر فجيره ابراز تأس��ف کرده و خواهان روشن 

شدن ابعاد ماجرا شده است. 
در همين حال یک کارشناس روس احتمال داد، 
سازمان های اطالعاتی منطقه  از جمله عربستان 
یا اسرائيل پشت عمليات خرابکارانه ای باشند که 
چند روز پيش نزدیک بندر فجيره امارات برای 

چهار کشتی  تجاری رخ داد. 
کنستانتين س��يوکوف، معاون رئيس آکادمی 
علوم توپخانه ای و موشکی روسيه در مصاحبه 
با روسيااليوم گفت، عمليات خرابکارانه و انفجار 

عليه نفتکش     ه��ا از جمله دو نفتک��ش متعلق 
به عربس��تان نزدیک س��واحل امارات تالشی 

تحریک آميز است. 
وی با بيان اینکه طرف     هایی وجود دارند و تصور 
می کنند که ایران آماده توقف حرکت نفتکش     ها 
در منطقه است، افزود: دولت     هایی در خاورميانه 
هستند که می خواهند امریکا را به جنگ با ایران 
س��وق دهند، این طرف     ها رژیم صهيونيستی و 

عربستان هستند. 
ای��ن کارش��ناس روس احتمال داد س��ازمان 
اطالعات اسرائيل یا عربس��تان عمليات انفجار 
نفتکش     ها را برنامه ریزی و س��ازمان دهی کرده 

باشند تا امریکا را به جنگ با ایران سوق دهند
  معافیت بندر چابهار از تحريم       ها 

معاون وزیر خارجه امریکا در امور جنوب آسيا 
در دیدار با وزیر خارجه افغانستان تأکيد کرد که 
تحریم های امریکا عليه ایران شامل بندر چابهار 
نمی شود زیرا این بندر برای افغانستان اهميت 
دارد.  آليس ویلز، معاون وزیر خارجه امریکا در 
امور جنوب آسيا پس از دیدار با رهبران حکومت 
وحدت ملی با صالح الدی��ن ربانی، وزیر خارجه 
افغانستان گفت که از نظر دولت افغانستان این 
بندر می تواند راه را برای ميليون    ها دالر تجارت 
افغانستان و پایان وابستگی آن به بندر کراچی 
پاکس��تان باز کند.  س��خنگوی وزارت خارجه 
افغانس��تان گفت:»اینکه تحریم     ها شامل بندر 
چابهار ایران نشود برای افغانستان یک مسئله 
مهم اس��ت. بندر چابهار مس��ير بس��يار خوبی 
برای واردات و ص��ادرات کاال از افغانس��تان به 
هند و سایر کشور    ها محس��وب می شود. هند و 
افغانس��تان برای اینکه بندر چابهار از تحریم     ها 
معاف ش��ود پيش از این تالش های بسياری را 

انجام داده است.«
پيش از این داد و ستد افغانستان و هند از طریق 
بندر »واگه« پاکس��تان ص��ورت می گرفت اما 
دولت پاکس��تان به دليل تنش های سياسی هر 
از گاهی این بن��در را به روی تجار افغانس��تان 

مسدود می کرد. 
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به هم ريختگي کاخ سفيد در بلوف هاي نظامي 
سرپرست وزارت دفاع: 120 هزار نیرو به خلیج فارس مي فرستیم/ ترامپ: اين خبر جعلي است!

پهپ�اد  هف�ت    گزارش  یک
کمیته های مردمی 
يمن با عبور از س�د دفاع هوايی عربس�تان، 
تأسیسات نفتی شرکت عربستانی آرامکو را 
در غرب اين کشور هدف قرار دادند؛ حمله ای 
که دولت عربستان رس�مًا آن را تأيید کرد تا 
قیمت جهانی نفت افزايش پی�دا کند. دولت 
عربس�تان تالش کرد حمله ديروز پهپادهای 
يمنی را به حمله »مشکوک در الفجیره« پیوند 
بزند ول�ی انص�اراهلل يمن ک�ه پنجاهمین ماه 
جنگ سعودی    ها علیه خود را تجربه می کند 
گفته که حمله به تأسیسات نفتی عربستان در 
پاس�خ به ادامه محاصره و تجاوزات خصمانه 
ائتالف سعودی و مشخصًا حمله روز دو    شنبه 
صعده انجام ش�ده ک�ه يک خ�ودروی حامل 
غیرنظامیان يمنی هدف قرار گرفت. انصاراهلل 
وعده ک�رده که در صورت ت�داوم تجاوزات و 
محاصره، آم�اده انجام »عملیات بیش�تر « و 
اس�ت.  ش�ديد«  و  »خ�اص  حم�الت 
دولت عربستان برای اولين بار در طول 50 ماه 
گذشته تأیيد کرد که انبارها، تأسيسات نفتی 
و خطوط لوله بندر ینب��ع در منطقه مدینه در 
غرب عربستان، در س��احل دریای سرخ مورد 
هدف قرار گرفته اس��ت. ریاض در س��ال های 
اخير بندر ینبع در س��احل دریای سرخ را به 

عن��وان جایگزینی برای ص��ادرات نفت خود، 
در ص��ورت بی ثبات��ی در تنگه هرمز توس��عه 
داده اس��ت. انصاراهلل مس��ئوليت این عمليات 
ویژه را ب��ه عهده گرفته و گفته که نخس��تين 
س��اعت های بامداد دیروز )حوال��ی 6:30 به 
وقت محلی( با هف��ت فروند پهپ��اد »قاصف
k 2 « به تأسيس��ات حياتی نفتی عربس��تان 
واقع در منطقه ینبع در س��احل دریای سرخ 
حمله کرده است . این گسترده     ترین عمليات 
هوایی یگان های پهپادی ارتش و کميته های 
مردمی یمن از زمان آغاز تجاوز به این کش��ور 
در دوم فروردین ماه 1394 است. منطقه ینبع 
منطقه ای شامل تأسيسات نفتی عربستان از 
جمله پاالیشگاه     ها و صنایع پتروشيمی شرکت 
نفتی آرامکو اس��ت ولي »خالد بن عبدالعزیز 
الفالح« وزیر انرژی عربستان گفته که در حمله 
پهپادی صبح دیروز ، دو ایس��تگاه پمپاژ نفت 
متعلق به شرکت آرامکو »به صورت محدود « 
هدف قرار گرفته اس��ت. به گفت��ه الفالح، دو 
ایستگاه پمپاژ نفت ویژه لوله های نفتی شرق 
- غرب که نفت س��عودی را از چاه های نفتی 
منطقه ش��رقی به بندر  ینبع  منتقل می کرد، 
مورد حمله پهپاد های بمب گذاری ش��ده قرار 
گرفت که این حمل��ه منجر به آتش س��وزی 
در ایستگاه شماره 8 ش��د. به گفته الفالح ، این 

آتش س��وزی خس��ارت های محدودی به جا 
گذاشت. شرکت آرامکوی عربستان هم گفته 
که عمليات پمپاژ نفت در خطوط لوله مذکور 
را متوقف کرده تا پس از تعمير خس��ارت های 
وارد شده به ایستگاه، وضعيت به حالت طبيعی 
خود بازگردد. پس از اینکه عربستان سعودی 
اعالم کرد هواپيماهای بدون سرنشين حامل 
مواد منفجره، به دو ایستگاه چاه نفت متعلق به 
ش��رکت دولتی آرامکو حمله کرده اند، قيمت 

نفت جهش پيدا کرد. 
 تحولي منحصر به فرد

در حالی که حوثی    ها طی چند روز گذشته بر 
اساس توافق اس��تکهلم در حال عقب نشينی 
از س��ه بندر کليدی الحدیده، رأس عيس��ی و 
الصليف هس��تند، »محم��د البخيتی« عضو 
دفتر سياسی انصاراهلل یمن به شبکه الجزیره 
گفته ک��ه حمله دی��روز به تأسيس��ات نفتی 
عربستان برای این است که عربستان و امارات 
در سياس��ت خود ]عليه یمن[ بازنگری کنند. 
»فهمی اليوس��فی« معاون وزیر اطالع رسانی 
یمن عملي��ات دیروز ی��گان پهپ��ادی ارتش 
یمن را  »تحولی منحصر به ف��رد « خوانده که 
چندین پيام داش��ت؛ مهم  تری��ن پيام     ها این 
بود »کس��انی که جز کالشنيکف، سالحی در 
اختيار نداش��تند، امروز پهپاد    هایی می سازند 

که به عمق کش��ورهای عضو ائتالف سعودی 
می رسد. « 

  تالش براي پیوند زدن به الفجیره
حمله به تأسيس��ات نفتی عربستان به فاصله 
کوتاهی بع��د از اقدام خرابکاران��ه در الفجيره 
انجام ش��د؛ موضوعی که س��بب ش��د دولت 
عربستان تالش کند آن را به رویداد مشکوک 
فجيره پيوند بزن��د. خالد الفال��ح، وزیر انرژی 
عربس��تان گفته است: »عربس��تان این حمله 
را محکوم می کن��د و این اقدام تروریس��تی و 
خرابکارانه و نيز اقدام اخير در خليج )فارس( 
ضد تأسيسات حياتی فقط عربستان را هدف 
قرار نمی دهد بلکه امنيت رس��اندن انرژی به 
دنيا و اقتصاد جهانی را ه��دف قرار می دهد.« 
 این در حالی است که »محمد البخيتی« عضو 
دفتر سياس��ی انصاراهلل درباره زمان انجام این 
حمالت در س��ایه تنش ش��دید بين امریکا و 
ایران، تهدیدات نظامی متقابل بين دو طرف و 
نگرانی     ها درباره وقوع جنگ در منطقه گفت، 
عربستان و امارات مسئول کش��اندن منطقه 
به سمت جنگ هس��تند. او این حمله را »در 
چارچوب توس��عه دایره هدف های سعودی و 
اماراتی«  خوانده و یک منبع نظامی وابس��ته 
به انصاراهلل نيز در گفت وگو با ش��بکه المسيره 
هش��دار داده اس��ت:» ما آماده انجام عمليات 
بيش��تر و حمالت خاص و ش��دید در صورت 
تداوم تج��اوزات و محاص��ره ظالمانه ائتالف 

سعودی - اماراتی هستيم.« 
 »فهمی اليوس��فی« معاون وزیر اطالع رسانی 
یمن نيز به ش��بکه العالم گفته ک��ه عمليات 
پهپادی دی��روز عمليات��ی موفقيت آميز و در 
پاسخ به کشتار روز دو    شنبه در صعده بود که با 
حمله ائتالف سعودی به یک خودروی حامل 
غيرنظاميان یمنی در این شهر انجام شد. وی 
ادامه داد: اما اهميت عمليات پهپادی در آمدن 
ناوگان ه��ای امریکا به خليج فارس اس��ت که 
تهدیدی برای کل منطقه به شمار می رود. این 
پيامی برای نيروهای امریکایی حاضر در خليج 
فارس اس��ت، همچنين پيامی برای سعودی 
اس��ت با این مضمون ک��ه ام��روز در تيررس 
سالح ما قرار دارد و ناوگان امریکا نمی تواند از 
آل سعود حمایت کند؛ آل سعودی که از سالح 
امریکا برای هدف قرار دادن یمن استفاده کرده 
و شکس��ت خورده اس��ت، آنها نتوانسته اند به 
بانک اهداف خود که قباًل مشخص کرده بودند، 
 برسند. الزم به یادآوری اس��ت که کاخ سفيد 
دیروز در بيانيه ای اعالم ک��رد: رئيس جمهور 
امریکا وضعي��ت اضطرار ملی علي��ه یمن را با 
توجه به جنگ در این کش��ور برای یک سال 

دیگر تمدید کرده است.

  گزارش  2

پیشروی گام به گام ارتش سوریه در ادلب 
ارت�ش س�وريه ب�ه پیش�روی های خ�ود در ش�مال غ�رب 
و  می ده�د  ادام�ه  تروريس�ت     ها  علی�ه  کش�ور  اي�ن 

توانس�ته س�ه منطق�ه ديگ�ر را در اس�تان ادل�ب آزاد کن�د. 
سرانجام ارتش س��وریه عمليات آزادس��ازی ادلب از دست گروه های 
تروریستی را کليد زد و در روزهای اخير توانسته مناطق زیادی را از اشغال 
تکفيری    ها باز پس بگيرد. به گزارش شبکه المنار، در جریان پيشروی های 
روز دوشنبه ارتش سوریه مناطق الهواش، تل هواش و الجابریه در ریف 
ادلب آزاد شد. ارتش سوریه در روزهای اخير عمليات خود را در استان 
ادلب تحت اش��غال تروریس��ت    ها پس از چند روز گلوله باران شدید و 
انهدام انبارهای مهمات و مراکز تجمع تروریست    ها آغاز کرده است. بر 
اساس این گزارش، »نيروهای سوری از روز      شنبه موفق شدند در جریان 
عمليات خود وارد بخش اداری جنوب استان ادلب در شمال غرب این 
کشور ش��وند و دو روس��تای العریمه و ميدان غزال را آزاد کنند«. این 
استان از سال 1390 ش��اهد ناآرامی، قتل و جنایت تروریست    ها عليه 
نيروهای نظامی و امنيتی سوریه با حمایت برخی کشورهای همسایه 
بود که به دنبال اوج گيری بحران سوریه در فروردین سال 1394 پس از 
سازماندهی شماری از تروریست    ها در ترکيه به صورت کامل به اشغال 
تروریست    ها درآمد. ادلب آخرین پایگاه تروریست    ها در سوریه است که 
با آزادی آن پرونده گروه های تکفيری در این کش��ور بسته خواهد شد. 
همچنين ارتش سوریه در حومه ش��مال غربی استان حماه نيز برخی 
روستا    ها از جمله التوبه، شيخ ادریس و جب س��ليمان را آزاد کرد. این 
روستا    ها پس از درگيری با تروریست های جبهه النصره آزاد شدند. ارتش 
سوریه همچنين محورهای تحرک تروریست    ها را در حومه محرده هدف 

قرار داد و خسارات و تلفات سنگينی به آنها وارد کرد. 
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 بلدوزرهای عربستانی به جان السنابس قطیف افتادند
نيروهای آل سعود پس از یورش به شهرک السنابس در جزیره تاروت 
در قطيف و کشتن هشت تن از ساکنان آنجا، اکنون محله های مسکونی 
آن را تخریب می کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری العهد، 
نيروهای امنيتی س��عودی عامدان��ه خيابان        ها و خانه های مس��کونی 
شهرک السنابس را با بلدوزر تخریب و ساکنان را بيرون کرده و آنها را 

در خيابان        ها ر       ها می کنند. 
 -----------------------------------------------------
 اروپايی ها، امريکا را »شريک امنیتی قابل اعتماد « نمی دانند

نظرس��نجی های جدید نش��ان داد که نزدیک به نيمی از اهالی اروپا از 
حيث »امور امنيتی « امریکا را ش��ریک مطمئنی نمی دانند. به گزارش 
 خبرگزاری اس��پوتنيک ، این نظرس��نجی توس��ط ش��رکت تحقيقاتی 
»Market YouGov« که دفتر مرکزی آن در انگليس قرار دارد، انجام شد 
و نتایج آن نشان می دهد که 45 درصد اروپایی        ها از بعد امنيتی امریکا را 
شریکی قابل اعتماد نمی دانند. این نظرسنجی نشان داد که آلمانی        ها بيشتر 
از همه اروپایی        ها نسبت به مشارکت »اروپا - امریکا« ابراز تردید می کنند، 
به طوری که 68 درصد آنها معتقدند ک��ه اروپا نمی تواند به امریکا متکی 
باشد. تنها 17درصد از پاسخ دهندگان در این نظرسنجی گفتند واشنگتن 
شریکی قابل اعتماد برای اروپاست. این نظرسنجی همچنين نشان داد 
که در مجموع 31درصد چين را تهدید قلمداد می کنند، در حالی که 28 

درصد نيز بر این باورند که پکن هيچ خطری برای آنها ایجاد نمی کند. 
 -----------------------------------------------------

 احتمال عزل رئیس پارلمان عراق
ائتالف محور ملی عراق، عضویت  محمد الحلبوسی، رئيس پارلمان این 
کشور و تعدادی از اعضای فراکس��يون وی در این ائتالف را لغو و اعالم 
کرد که با سایر فراکسيون های پارلمانی برای حذف الحلبوسی از ریاست 
پارلمان عراق و تعيين شخصيتی » متوازن تر « به جای وی برای تصدی 
این پست رایزنی خواهد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، ائتالف 
محور ملی در بيانيه ای کوتاه در توئيتر اعالم کرد که تصميم لغو عضویت 
محمد الحلبوسی )38 ساله( و ش��ماری از اعضای فراکسيون به دليل 
تالش        ها برای » از هم گسيختگی در ائتالف « و عدم پایبندی به اهدافی 

که این ائتالف برای تحقق آن تشکيل شده است، اتخاذ شد. 
 -----------------------------------------------------

 رشد نارضايتی مسلمانان هند از »مودی«
نگرانی ها و نارضایتی های مسلمانان در دوران حکومت نارندرا مودی 
بر هند افزایش یافته و فضا برای ابراز نارضایتی آنها محدود شده است. 
رهبران ارش��د حزب حاکم ه��م در کمپين انتخاباتی اخير به ش��دت 
عليه مس��لمانان لفاظی کردند. به گزارش ایس��نا، به نوش��ته روزنامه 
واشنگتن پست، مسلمانان حدود 14 درصد جمعيت هند )20 ميليون 
نفر( را تشکيل می دهند، ولی حزب بهاراتيا جاناتای مودی هيچ عضو 
مسلمانی در پارلمان ندارد و این اولين باری است که چنين موردی در 
یک حزب حاکم هند دیده می شود. حتی در کمپين اخير، رهبران ارشد 
آن لفاظی ضد مسلمانان داش��تند. گزارش        ها از خشونت افراط گرایان 
هندو در سال های اخير افزایش یافته است. اینکه مودی این حمالت 
را فوراً محکوم نمی کند، بيش��تر موجب اضط��راب و نارضایتی جامعه 

مسلمانان می شود. 

بایدن: ترامپ دلیل اصلی
 کاندیداتوری من است

ج�و باي�دن، مع�اون رئیس جمهور س�ابق امري�کا در س�خنانی 
اعالم کرد ک�ه سیاس�ت های دونالد ترامپ س�بب ش�ده او برای 
انتخاب�ات رياس�ت جمه�وری در س�ال 2020 نام�زد ش�ود. 
جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات 2020 دو    شنبه شب در 
اولين سفر انتخاباتی خود به نيوهمپشایر از سياست های دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امریکا انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنيک، جو 
بایدن بدون اشاره مس��تقيم به نام ترامپ اظهار کرد که ساکن فعلی 
کاخ سفيد دليل اصلی اقدام او برای نامزدی در انتخابات است. معاون 
اوباما متعهد شد که درباره مواضع سياسی خود دقيق تر صحبت کند 
و گفت که اواخر ماه جاری ميالدی با یک س��خنرانی درباره سياست 
محيط زیس��تی خود این کار را آغاز خواهد کرد. بایدن با اش��اره به 
انتخابات ریاس��ت جمهوری 2016 امریکا اظهار ک��رد، در دور قبلی 
انتخابات ش��رکت نکرده زیرا نمی خواس��ته روند جل��ب حمایت     ها 
از هيالری کلينتون، نام��زد حزب دموک��رات در انتخابات 2016 را 
مختل کند. او همچنين تأکي��د کرد که می خواهد با سوء اس��تفاده 
از قدرت مب��ارزه کند و هرگز به قلدر    ها عالقه ای نداش��ته اس��ت. از 
سوی دیگر، نتایج یک نظرسنجی جدید نش��ان می دهد، 66 درصد 
از امریکایی     ها حاضرند به یک نامزد مس��لمان برای رئيس جمهوری 
کشورشان رأی دهند که این به نس��بت 58 درصد سال 2012 رشد 
نشان می دهد. نتایج نظرس��نجی مرکز تحقيقات پيو نشان می دهد 
کمتر از 40 درصد از جمهوریخواهان حاضرند از یک نامزد مسلمان 
حمایت کنند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد تنها 38 درصد از 
جمهوریخواهان مایلند به یک رئيس جمهور مس��لمان رأی بدهند. 
در مقابل 86 درصد از دموکرات  ه��ا و 73درصد از رأی دهندگان غير 
وابسته به انتخاب یک رئيس جمهور مسلمان تمایل نشان می دهند. 
یافته های این نظرس��نجی در شرایطی منتشر می ش��ود که دونالد 
ترامپ و جمهوریخواهان همچنان از دو نماینده زن مسلمان کنگره 

کشورشان انتقاد می کنند. 
پلیس امریکا سفارت ونزوئال را اشغال کرد 
پلی�س امريکا ب�رای خ�ارج ک�ردن حامیان دول�ت ونزوئ�ال، به 
س�فارت اين کش�ور در واش�نگتن دی.س�ی يورش ب�رد که اين 
اق�دام ب�ا محکومی�ت ش�ديد از س�وی کاراکاس هم�راه ش�د. 
امریکا پس از آنکه نتوانست با کودتا دولت قانونی ونزوئال را سرنگون کند به 
روش های دیگری برای مقابله با کاراکاس روی آورده و دو    شنبه شب پليس 
امریکا در اقدامی غيردیپلماتيک، س��فارت ونزوئال در واشنگتن را اشغال 
کرد. به گزارش شبکه راش��اتودی، مدتی بود که فعاالن حامی نيکوالس 
مادورو، رئيس جمهور ونزوئال به سفارت این کشور در واشنگتن رفته بودند 
تا نگذارند نماینده اپوزیسيون ونزوئال وارد این مقر دیپلماتيک شود و به 
درخواس��ت     ها برای تخليه آن اعتنایی نمی کردند و این مسئله باعث شد 
پليس امریکا وارد عمل شود. این گروه از حاميان مادورو که خود را » تجمع 
حفاظت مدنی سفارت « ناميده اند، در پيامی ویدئویی پيش از وارد شدن 
پليس به سفارت اعالم کردند:»ما انتظار داریم پليس وارد شود و کنوانسيون 
وین را با ورودش به سفارت نقض و ما را مجبور کند از سفارت خارج شویم«. 
حتی پس از ورود پليس به سفارت، دست کم چهار تن از » محافظان « این 
گروه همچنان در داخل سفارت باقی ماندند. با وجود این راه حل از سوی 
این گروه حامی دولت مادورو در دفاع از سفارت ونزوئال در مقابل » تصرف 
غيرقانونی « از سوی کارلوس وچيو، فرستاده اپوزیسيون به امریکا، بسياری 
از فعاالن سفارت را به علت خسته شدن از این اقدام و نگرانی بابت تهدید 
به دستگيری پس از اعالم پليس ترک کردند.آنها به مدت 34 روز در این 
ساختمان بوده اند. در اعالميه ای که روی در این سفارتخانه چسبانده شده، 
آمده است:»امریکا اعتبار رژیم سابق مادورو یا هر یک از فرستادگان آن را 
برای صدور مجوز ورود قانونی، باقی ماندن در این ملک یا انجام هر اقدامی 
مربوط به این ملک به رسميت نمی شناسد«. در همين حال، کارلوس رون، 
معاون وزیر خارجه ونزوئال در امور امریکای شمالی به واشنگتن یادآور شد 
که هرگونه تجاوز و ورود به سفارت نقض قوانين بين المللی است و در توئيتر 
خود نوشت:»دولت ونزوئال ورود پليس به داخل سفارت سابق این کشور 
در واشنگتن دی.سی را محکوم می کند. این ورود نقض قوانين بين الملل از 

سوی مقام های امریکایی و تهاجمی عليه ونزوئالست.«

عملیات بزرگ پهپادهاي انصاراهلل علیه آرامکو
7 پهپاد کمیته های مردمی يمن با عبور از سد دفاع هوايی عربستان، تأسیسات نفتی شرکت آرامکو را هدف 

قرار دادند که گسترده     ترين عملیات هوايی پهپادی يمن از زمان آغاز تجاوز به اين کشور است

هجوم صهیونیست     ها برای خرید پناهگاه 
پس از درگیری های غزه

ب�ه دنب�ال درگی�ری اخی�ر گروه ه�ای مقاوم�ت و رژي�م 
س�رزمین های  س�اکنان  غ�زه،  ن�وار  در  صهیونیس�تی 
هس�تند.  پناه�گاه  خري�د  دنب�ال  ش�دت  ب�ه  اش�غالی 
افزایش توان موشکی گروه های مقاومت فلسطين در غزه و ارتقای برد 
راکت های فلسطينی ها، شهرک نشينان صهيونيست را نگران کرده است. 
به گزارش شبکه روسيا اليوم، تسوحاک حداد، مدیر شرکت مقاوم سازی 
منازل و ساخت پناهگاه های خانگی مفلسيم اس��رائيل در سخنانی از 
افزایش چشمگير ميانگين درخواست     ها برای خرید پناهگاه پس از تنش 
اخير با غزه خبر داد. وی گفت به دنبال حمالت موشکی اخير گروه های 
مقاومت فلسطين به اراضی اشغالی، اس��رائيلی های زیادی برای خرید 
پناهگاه با وی تماس گرفته اند. حداد افزود:»همچنان بيش از 60 درصد 
از منازل شهرک نشينان در نوار غزه مستحکم نيستند«. وی درباره هزینه 
نهایی ساخت یک پناهگاه نيز اظهار کرد:»هزینه ساخت یک پناهگاه 
بين 15 هزار تا 120 هزار ِشِکل، )واحد پول رژیم صهيونيستی( متغير 
است و بستگی به ویژگی های معماری آن دارد«. در درگيری های اخير 
غزه، گروه های مقاومت 700 راکت به سمت سرزمين های اشغالی شليک 
کردند و همين مسئله صهيونيس��ت    ها را مجبور به پذیرش آتش بس 
کرد. فلسطينی    ها گفته اند در صورتی که تل آویو به تعهدات قبلی خود 
عمل نکند، ابزارهای الزم برای وادار س��اختن صهيونيست    ها به اجرای 
تعهدات شان را در اختيار دارند. از سوی دیگر، ارتش رژیم صهيونيستی 
سامانه پدافند موشکی موس��وم به گنبد آهنين را در سراسر فلسطين 
اشغالی مستقر کرد. این اقدام یک روز مانده به هفتاد و یکمين سالگرد 
روز »نکبت « )اشغال فلس��طين و پایه ریزی رژیم صهيونيستی( انجام 
شده است. ارتش رژیم صهيونيستی در بيانيه ای اعالم کرده که نظاميان 
ذخيره ارتش این رژیم از هفته گذشته در پی حمالت گروه های مقاومت 

در نوار غزه به حال آماده باش درآمده اند. 

 جنب�ش 1۴ فوري�ه: اخت�الف می�ان خان�دان آل خلیف�ه 
خیال پردازی است 

جنبش جوانان انقالب 14 فوری��ه بحرین در بيانيه ای ضمن تردید 
درباره واقعی بودن اختالفات در ميان خاندان حاکم بحرین، آن را 
تالشی برای بازگرداندن مشروعيت به این خاندان دانست. در این 
بيانيه آمده است که »آنچه امروز در جریان است و هياهوی ایجاد 
شده در برخی از رسانه های محلی و شبکه های اجتماعی و مجازی 
مبنی بر ایجاد و افزایش کشمکش در بين خاندان حاکم به راه افتاده 
است، چيزی جز خيال پردازی و بزرگنمایی نيست و در پشت پرده 
این گونه شایعه افکنی ها ، تالش برای بازگرداندن مشروعيت بر باد 
رفته آل خليفه و ایجاد مانع در قبول خواس��ت مردم بحرین نهفته 
است.« اخيراً نخست وزیر بحرین در اقدامی که برخی منابع خبری 
آن را نش��انه ای از بروز اختالف��ات در خاندان حاک��م بحرین تلقی 
کردند، با امير قطر تماس تلفنی برقرار کرد و حلول ماه رمضان را به 

وی تبریک گفت. 
 -----------------------------------------------------

 ترکیه تعويق خريد سامانه های اس -۴00 را بررسی می کند
دولت آنکارا بعد از مدتی        مقاومت در مقابل فشار امریکا برای نخریدن 
اس400 های روس سرخم کرد و اعالم کرد آنکارا در حال بررسی این 
مسئله است. دولت امریکا از ترکيه خواس��ته تا خرید این سامانه های 
دفاع موش��کی روس��ی را به 2020 موکول کند و حاال آنکارا در حال 
بررسی این درخواست اس��ت. به گزارش بلومبرگ، این گام در صورت 
برداشته شدن گشایشی در روابط پرتنش آنکارا و واشنگتن محسوب 
می شود که بر سر خرید س��امانه های دفاع موشکی روسيه به اختالف 

برخورده اند. 
 -----------------------------------------------------
 ناوچه اسپانیا از گروه ضربت امريکا در خلیج فارس خارج شد

»مارگاریتا روبلز « وزیر دفاع اسپانيا فرمان خروج موقت ناوچه »مندز 
نونتس « ب��ا 215 ملوان را از گ��روه ضربت امریکا به رهب��ری ناوگروه 
لينکلن، صادر کرد. به گزارش اس��پوتنيک،  این خبر را منابع آگاه در 
وزارت دفاع اسپانيا در اختيار روزنامه اسپانيایی »ال پایيس« گذاشته اند. 
این منابع اعالم کرده اند که این ناوچه در مأموریت همراه با ناوهواپيمابر 

است و در هيچ ماموریت دیگری مشارکت نخواهد کرد. 
 -----------------------------------------------------

 تحريم پاکستان و اخراج اتباع اين کشور از امريکا
پاکس��تانی        ها به بهانه عمل نکردن به قوانين و حض��ور غير قانونی در 
امریکا اخراج شده اند. امریکا در مرحله نخست بيش از 60 پاکستانی را 
به بهانه های مختلف اخراج کرده و این روند با تحریم برخی شرکت های 
پاکستان ادامه دارد. قرار است یک پرواز ویژه پاکستانی های اخراج شده 
را از تگزاس به اس��الم آباد انتقال دهد. در مجموع امریکا هفت شرکت 
پاکس��تانی را تحریم کرده و به اعتراض های اس��الم آباد در این زمينه 

اهميتی نمی دهد. 


