
کان�ال اطالع رس�انی س�عودی لیکس دیروز 
یک س�ند محرمانه مرب�وط ب�ه وزارت دفاع 
عربس�تان را ف�اش ک�رده که نش�ان از عمق 
وحش�ت س�عودی   ها از حمله روز سه    ش�نبه 
انصاراهلل به تأسیس�ات نفتی عربستان دارد. 
المیادی�ن صبح دی�روز از انج�ام ۱۰ عملیات 
نظام�ی دیگ�ر در عم�ق خاک س�عودی خبر 
داده و س�خنگوی انصاراهلل یم�ن هم گفته که 
عملیات هدف ق�رار دادن ش�رکت آرامکوی 
عربس�تان آغ�از مرحل�ه جدی�دی از هدف 
قرار دادن اقتصاد کش�ورهای متجاوز اس�ت. 
کانال اطالع رسانی س��عودی لیکس که با افشای 
اسناد محرمانه رژیم سعودی شهرت یافته است، 
یادداشتی را مربوط به نهم رمضان )روز سه    شنبه 
24 اردیبهشت ماه 1398( منتشر کرده که در آن 
دستور اعزام نیروهای گارد ملی سعودی به سمت 
منطقه » الش��رقیه«، با هدف حفاظت از چاه های 
نفت و پاالیشگاه    ها و بنادر صادرات نفت، صادر شده 
اس��ت. در این نامه همچنین تأکید شده است که 
تمام مرخصی های فرماندهان و سربازان در برهه 
آمادگی نیرو   ها برای انجام این مأموریت لغو شود. 
سعودی لیکس این نامه را نش��ان دهنده وحشت 
عربستان از عملیات هفت فروند پهپاد در سحرگاه 
سه    شنبه دانسته است؛ عملیاتی که یمنی   ها وعده 
کرده اند در سطحی گسترده تر آن را ادامه دهند. 

پس از آنکه روز سه    ش��نبه »محمدعبدالس��الم « 
سخنگوی نیروهای مسلح هشدار داد که تأسیسات 
راهبردی امارات نیز از حم��الت پهپادی در امان 
نخواهند ماند، او دیروز هم تأکید کرد که عملیات 
هدف ق��رار دادن ش��رکت آرامکوی عربس��تان 
آغاز مرحل��ه جدیدی از هدف ق��رار دادن اقتصاد 
کشورهای متجاوز است. عبدالسالم در مصاحبه 
با شبکه الجزیره گفته که عملیات هدف قرار دادن 
شرکت نفتی آرامکوی عربستان در واکنش به ادامه 

محاصره و تجاوزات ائتالف عربی و پیامی اس��ت 
مبنی بر اینکه م��ا وارد مرحله جدی��دی از هدف 
قرار دادن اقتصاد گاو شیردهی شده ایم که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا همواره تأکید دارد آن 

را می دوشد.
 به گفته سخنگوی انصاراهلل تأسیسات اقتصادی 
هدف قرار خواهند گرفت چراکه سپر واقعی برای 
ائتالف متجاوز و مزدورانش و کسانی است که در 
این جنگ فرصت��ی برای هدف ق��رار دادن مردم 

یمن یافته اند. وی درباره ادعا   ها در خصوص اینکه 
ایران انص��اراهلل را ترغیب به ای��ن اقدامات کرده و 
انصاراهلل ش��اخه ایران در منطقه اس��ت، گفته که 
اگر یم��ن در وضعیت طبیعی به س��ر می برد بعد 
این عملیات رخ می داد احتم��االً چنین حرفی را 
می ش��نیدیم اما ما از این جنگ رن��ج می بریم. او 
گفته اس��ت: جنگ ادامه دارد. چن��د هفته پیش 
عبدالملک الحوث��ی، رهبر انص��اراهلل گفت که ما 
اهداف حساسی داریم، اگر جنگ را متوقف نکنند ما 
از حق خود استفاده خواهیم کرد. وی یک بار دیگر 
به امارات تأکید کرد که ما حمالتی انجام می دهیم 
که هیچ گاه انتظار نخواهید داش��ت. عبد السالم 
می گوید: »اینجا تجاوز وجود دارد حاال یک طرف 
می آید و می گوید شما ابزار دست ایران هستید.« 
 همزمان، شبکه خبری المیادین لبنان، دیروز فاش 
کرد که یمنی    ها 10عملیات نظامی اعالم نشده در 
عربستان سعودی انجام داده اند. المیادین این خبر 
را 24 س��اعت پس از »عملیات بزرگ« یمن علیه 
تأسیسات نفتی سعودی منتشر کرده و گفته که 
به اطالعات ویژه ای دست یافته که نشان می دهد، 
نیروهای صنعا بی��ش از 10عملیات نظامی اعالم 
نشده علیه اهدافی مهم در عمق عربستان سعودی 
انجام داده اند. جزئیات بیشتری از این عملیات    ها یا 
مکان آن هنوز اعالم نشده یا هیچ منبع یمنی هنوز 

آن را تأیید نکرده است. 

همزمان با آغاز تظاهرات میلیونی بازگش�ت 
و شکس�ت محاص�ره در هفت�اد و یکمی�ن 
سالگرد نکبت )تشکیل رژیم صهیونیستی( ، 
کس�انی را ک�ه ب�ه عادی س�ازی رواب�ط ب�ا 
اس�رائیل روی آوردن�د، رس�وا خواهیم کرد. 
به گزارش ایس��نا، ب��ه نق��ل از المیادی��ن، روز 
چهار   شنبه کرانه باختری، نوار غزه و اردوگاه های 
خارج اراضی فلسطین شاهد تظاهرات میلیونی 

بازگشت و شکس��ت محاصره در هفتاد و یکمین 
سالگرد نکبت )تشکیل رژیم صهیونیستی( بود تا 
فلسطینی   ها نشان داده باشند که فارغ از رؤیای 
ش��یوخ عرب همچنان آماده مقاومت هس��تند. 
حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس( در همین رابطه گفت: حضور 
فلس��طینی   ها در این تظاه��رات میلیونی پس از 
گذشت بیش از 70 سال از روز نکبت تأکیدی بر 

این مسئله است که با گذشت زمان، روند مبارزات 
ملت فلسطین ضد اشغالگران ادامه خواهد یافت 
و روحیه مقاومت فلس��طینی   ها تضعیف نخواهد 
شد. در همین حال، س��خنگوی کمیته مقاومت 
فلسطین گفت: کسانی را که به عادی سازی روابط 
با اسرائیل روی آوردند، رس��وا خواهیم کرد و از 
ملت های این کشور   ها می خواهیم برای پیروزی 
فلس��طین حرکت کنن��د. ابومجاه��د گفت : اگر 

اسرائیل به اجرای توافقات پایبند نباشد، امکاناتی 
داریم که می توانیم خواب را بر چشم اسرائیلی   ها 

حرام کنیم و گزینه   ها به قوت خود باقی است. 
وی افزود: از نظر سیاس��ی و میدان��ی، مواضعی 
یکس��ان داریم و می��دان برای هم��ه گروه های 
مقاومت باز اس��ت. یکی از بنده��ای معامله قرن 
عادی س��ازی روابط ]با رژیم صهیونیستی[ است 

که این عادی سازی آغاز شده است. 
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انصاراهلل:  حمله به اهداف اقتصادی متجاوزان وارد مرحله جدید شد

سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین:

خواب را بر چشم اسرائیلی   ها حرام می کنیم

در ش�رایطی ک�ه    گزارش  یک
مقامات امریکایی 
س�یگنال های نظامی برای مقابله ب�ا رفتارهای 
منطقه ای ایران ارس�ال می کنن�د، گزارش های 
غیررسمی از افزایش اختالفات او با تیم امنیتی 
کاخ سفید حکایت دارد. برخی منابع آگاه گفته اند 
که در پی افزایش ای�ن اختالفات، ترامپ ممکن 
است جان بولتون را برکنار کند. ظاهراً در این بین، 
مایک پمپئو، وزیر خارجه، بیشتر به دیدگاه های 
ترام�پ نزدیک اس�ت، ب�ه خصوص که س�ایت 
میدل ایس�ت آی دیروز فاش کرد که او در س�فر 
اخیرش به بغداد به نخس�ت وزیر عراق گفته که 
کشورش خواستار جنگ با ایران نیست و ترامپ 
صرفاً خواستار یک توافق هسته ای جدید با ایران 
اس�ت ک�ه بتوان�د آن را توافق خ�ودش بنامد. 
چند روز پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا از تمایل خود برای باز ک��ردن باب مذاکره با 
ایران سخن گفت، اکنون گزارش      هایی منتشر شده 
است که نشان می دهد ترامپ به دنبال توافق جدیدی 
با ایران است تا صرفاً این طور وانمود کند که توافق 
هسته ای با جهان مربوط به اوست نه رئیس جمهور  
قبلی امریکا. یک پایگاه خبری مدعی شده است که 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در س��فر اخیرش 
به بغداد از طریق نخس��ت وزیر عراق ب��رای تهران 
پیام فرستاده اس��ت. یک منبع به میدل ایست آی 
گفت:»آنچه پمپئو به عادل عبدالمهدی گفت در واقع 
بسیار متفاوت بود و لحن پمپئو، نخست وزیر عراق را 
شگفت زده کرد«. به نوشته سایت میدل ایست آی، 
مایک پمپئو از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق 
خواسته این پیام را به تهران برساند که همه چیزی 
که دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا می خواهد 

»یک توافق هس��ته ای جدی��د« با ایران اس��ت که 
بتوان��د آن را »توافق خودش بنام��د«. این منبع به 
میدل ایست آی گفت:»پمپئو گفت که امریکا مشتاق 
رسیدن به توافق جدید است. عبدالمهدی پاسخ داد 
که ایرانی       ها مردم مغروری هس��تند و پرونده توافق 
هسته ای را دوباره باز نخواهند کرد. او به رغم این گفت 
که ایرانی       ها ممکن است پذیرای اضافه شدن مفادی 
به این توافق باش��ند«. طبق این ادعا پمپئو از ایده 
اضافه شدن مفادی به برجام استقبال کرده و آن را 
پیشنهادی خوب خوانده است. این منبع آگاه مدعی 
شد:» لحن پمپئو مثبت بود. او ایران را تهدید نکرد و 
روز بعد عبدالمهدی، فرستاده ای را به ایران فرستاد تا 

این پیشنهاد را به گوش آنها برساند.«
ترامپ بار      ها از توافق هسته ای ایران و 1+5 انتقاد کرده 
و آن را بد      ترین توافق تاریخ اعالم کرده است. ترامپ 
مدعی اس��ت که این تواف��ق در دوران دولت قبلی 
امریکا بسته شده است و منافع واشنگتن را نادیده 
گرفته و تنها به نفع ایران بوده اس��ت و مدعی شده 
که باید توافق جدیدی امضا شود که منافع امریکا در 
آن مدنظر قرار گیرد. ترامپ درحالی از لزوم مذاکره 
و حصول توافق جدید با ایران حرف می زند که سال 
گذش��ته به صورت غیرقانونی از توافق هس��ته ای 
ایران که چندین سال برای تحقق آن مذاکره شده 
بود، خارج شد و طی دو سال گذشته همانند دیگر 
رؤسای جمهور این کشور، شدید       ترین و ظالمانه       ترین 
تحریم های یکجانبه را علیه مردم ایران اعمال کرده تا 
به قول خودش برای یک توافق بهتر ایران را پای میز 
مذاکره بکشاند. ترامپ در شرایطی به دنبال توافق 
جدید با ایران است که مقامات ایرانی گفته اند که هیچ 
مذاکره ای با دولت امریکا انجام نخواهد شد. ترامپ 
تالش می کند با توافق جدید با ایران و موج سواری 

روی این توافق، افکار عمومی امریکا را برای انتخابات 
ریاست جمهوری در سال 2020 به سمت خود جلب 
کند. ترامپ که در مذاکره با رهبر کره شمالی نتوانسته 
موفقیتی کسب کند، سعی دارد تا زمان انتخابات، 
حداقل به توافقی با ایران دس��ت پی��دا کند و برگ 

برنده ای برای پیروزی در انتخابات داشته باشد. 
رابرت مالی، دس��تیار رئیس جمهور س��ابق امریکا 
درباره هدف واقعی ترامپ از فشارهای اقتصادی به 
ایران می گوید:»ترامپ می خواهد همه دستاوردهای 
باراک اوبام��ا را از بین ببرد. اگ��ر نگوییم مهم  ترین 
دستاورد سیاست خارجی اوباما توافق با ایران بود، 
باید بگوییم که یکی از مهم  ترین دستاوردهای دولت 
او بود«. رابرت مالی در گفت وگو با بی بی سی گفته 
است:»من از برخی مقامات دولت ترامپ شنیده ام که 
او از آنان می پرسد که ما چرا ایران را مورد هدف قرار 
نمی دهیم؟ البته منظور از هدف قرار دادن جنگ تمام 
عیار نیست، بلکه منظور حمله محدود هوایی است«. 
مالی تأکید کرد:»آنها )مقامات کاخ سفید( نهایت 
کاری که صورت دادند، ضربه زدن به اقتصاد ایران بود 
و این را مکرر تکرار می کنند اما این کشف جدیدی 
نیست. معلوم است که بازگرداندن تحریم      ها اثرات بد 
اقتصادی خواهد داشت و این موضوع به خودی خود 
نشانه موفقیت نیست«. به گفته وی، »اقتصاد یکی از 
ابزارهای کمک کننده کشور      ها برای رسیدن به یک 
هدف مشخص است. بنابراین ضربه زدن به اقتصاد و 
ضعیف کردن آن به خودی خود نمی تواند یک هدف 
باشد، چرا که ما هیچ گونه نش��انه ای از تغییر رفتار 
ایران نمی بینیم. بنابراین ترامپ به هیچ وجه موفق 

نبوده است.«
همزمان با انتشار گزارش ها درباره تمایل ترامپ به 
توافق جدید با ایران، وزارت خارج��ه امریکا دیروز 

دس��تور خروج تمام کارکنان غیرضروری دولتی را 
از عراق صادر کرده است. س��فارت امریکا در بغداد 
همچنین اعالم کرده اس��ت که امکانات محدودی 
برای ارائه خدمات اضطراری به شهروندان امریکا در 
عراق دارد. از سوی دیگر، ترامپ در واکنش به خبر 
نیویورک تایمز درباره اعزام 120 هزار نیروی جدید به 
خاورمیانه، آن را جعلی خواند و گفت که قطعاً آمادگی 
چنین کاری را در صورت نیاز خواهد داشت. ترامپ 
گفت:»برنامه ای برای ای��ن کار نداریم. امیدوارم که 
نخواهیم برای این اقدام برنامه بریزیم و اگر این کار را 

بکنیم تعداد بسیار زیادتری اعزام خواهیم کرد.«
 بولتون در آستانه اخراج

هرچند مقامات واش��نگتن در مقابله با رفتارهای 
منطقه ای ایران با یکدیگر اش��تراک نظر دارند اما 
بر س��ر نحوه مقابله اختالف نظرهای جدی دارند 
که می تواند به تعدیل عناصر تندرو در کاخ سفید 
منجر شود. پایگاه امریکایی »نشنال اینترست« در 
مطلبی به سیاست های جنگ طلبانه جان بولتون 
پرداخته و مدعی شده که این سیاست      ها در نهایت 
ممکن است منجر به اخراج او از کاخ سفید شود. در 
این مطلب آمده اس��ت: جاه طلبی های علنی جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا در تالش هایش 
برای تغییر حکومت در ایران، ونزوئال و کره شمالی 
ممکن است او را در صف اخراجی های کاخ سفید 
قرار داده باشد. این مجله امریکایی در گزارشی به 
قلم »کورت میلز« به نقل از یک مقام ارشد سابق 
امریکایی افزود، شنیده که ترامپ به دنبال اخراج 
بولتون اس��ت. نشنال اینترس��ت در گزارش خود 
به اختالفات بین بولت��ون و مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه امریکا اشاره و از س��وی دیگر عنوان کرده 
است که »سیاست های جان بولتون می تواند منجر 
به شکست ترامپ در انتخابات 2020 امریکا شود«. 
یک مقام وزارت امور خارج��ه امریکا گزارش داده 
است که »روزی نیس��ت که بولتون و مایک پمپئو 
دعوا و مشاجره نداشته باشند«. این گزارش درباره 
سیاست های جنگ طلبانه بولتون نوشته است:»او 
احتماالً انتظ��ار دارد جنگ با ای��ران باعث تغییر 
حکومت در ایران شود. بولتون این واقعیت را نادیده 
می گیرد که جنگ ویرانگر ایران و عراق نتوانست 
حکومت ای��ران را تغییر دهد، درس��ت زمانی که 
جمهوری اسالمی کمتر از امروز به رسمیت شناخته 

شده و آسیب پذیرتر بود.«
جان بولتون یکی از جنگ طلب       ترین سیاستمداران 
امریکاس��ت که می توان او را ضد ایرانی        ترین مقام 
امریکایی در س��ال های اخیر قلم��داد کرد. بولتون 
هم اکنون یک��ی از پایه های اصلی تصمیم س��ازی 
امریکا در عرصه سیاس��ت خارجی است که پروژه 
فش��ار حداکثری علیه ایران را پیش می برد. برخی 
ناظران بر این باورند که اخیراً اختالفاتی میان بولتون 
و ترامپ بر س��ر مس��ائل مختلف و از جمله رویکرد 
جنگ طلبانه وی بروز یافته است، تا جایی که برخی 
منابع امریکایی عنوان کرده اند ک��ه ترامپ در برابر 
اقدامات جنگ طلبانه بولتون دچار کالفگی ش��ده 
است. ترامپ هفته گذشته در سخنانی با مشاورانش 
گفته بود که امریکا با فرمان بولتون باید در چند نقطه 

دنیا جنگ می کرد. 

  گزارش  2

   واکنش

پهپادهای بازدارنده انصاراهلل 
با وجود اینکه پیش از این نیز نیروهای مقاومت مردمی یمن به رهبری 
انصاراهلل از پهپادهای خود برای هدف قرار دادن مناطق اس��تراتژیک 
عربستان به تالفی حمالت هوایی این کشور به یمن استفاده کرده بود 
اما حمالت پهپادی اخیر به دو تأسیسات نفتی عربستان از چند جهت 

قابل تأمل و در مقایسه با حمالت پیشین تا حدودی متفاوت است. 
نخست اینکه این حمالت بعد از آن صورت گرفت که امریکا از یک سو 
ایران و هم پیمانان آن را تهدید کرده و در عین حال به تمرکز و استقرار 
نیرو در خلیج فارس اقدام کرده اس��ت. از این دی��د حمالت پهپادی 
اخیر نیروهای مقاومت مردمی یمن حاوی این پیام است که حمالت 
تدافعی آن از متغیرهای بیرونی تأثیر نمی پذیرد و تا زمانی که عربستان 
به تجاوزات خود به خاک یمن پایان نداده ادام��ه خواهد یافت. از این 
دید نیروهای مقاومت مردمی یمن از حمالت پهپادی به عنوان عنصر 
بازدارندگی و توازن بخش در برابر حمالت هوایی عربس��تان و امارات 
استفاده می کند که با اس��تفاده از هواپیماهای پیش��رفته امریکایی ، 
انگلیسی و فرانس��وی صورت می گیرد و در مواردی نیز از خلبانان این 
کشور    ها و رژیم صهیونیستی نیز استفاده می شود. عربستان و امارات با 
این حمالت ویرانگر تاکنون بیش 100هزار نفر از مردم یمن را کشته و 
چند صد هزار نفر دیگر را زخمی و معلول کرده  و بیش از 3 میلیون آواره 
بر دوش دولت نوپای انصاراهلل گذاشته اند، ضمن اینکه بیش از 80 درصد 
مردم یمن نیز نیاز ضروری به کمک های بین المللی پیدا کرده اند. عالوه 
بر اینها با گذشت زمان مطامع ارضی عربستان و امارات در یمن آشکار 
می شود و این واقعیت به اثبات می رسد که این دو کشور با فریب دولت 
مستعفی برای بازگرداندن آن به صنعا در عمل به تقسیم اراضی یمن 
پرداخته اند و هر یک مناطقی را در جنوب و شرق یمن نشانه گرفته اند و 
در کنار تمرکز و استقرار نیرو در مناطقی مانند جزیره سقطری و استان 
المهره به تغییر بافت این مناطق هم اقدام کرده اند که نشان از حضور 
دائمی آنها در این مناط��ق دارد. در چنین وضعیتی نیروهای مقاومت 
مردمی به رهبری انصاراهلل نیز این حق را برای خود قائل هستند که با 
تمام توان برای بازپس گیری و آزاد سازی یمن بکوشند و از هر توان خود 
از جمله پهپاد    ها بهره بگیرند . از این رو این شائبه که در مواردی گفته 
و ادعا یا تصور می شود که انصاراهلل به درخواست ایران به این حمالت 
دست زده، نمی تواند درست باشد چراکه نیروهای مقاومت مردمی یمن 
با توجه به گستره حمالت و جنایت های عربستان و امارات در یمن به 
اندازه کافی دلیل برای حمالت تالفی جویانه در اختیار دارند که با اصول 

و قوانین بین المللی نیز منطبق است. 
دوم اینکه عربستان برخالف حمالت قبلی که معموالً سکوت اختیار 
می کرد و نمی خواست با افشای حمالت پهپادی انصاراهلل نقطه ضعف    ها 
و شکست های خود را بیش از پیش آشکار کند ، این بار به محض اینکه 
حمالت پهپادی به تأسیسات نفتی این کشور صورت گرفت هم مقامات 
و هم رسانه های سعودی به س��رعت آن را منعکس کردند و این نشان 
می دهد که آنها قصد دارند این حمالت را به حمالت مشکوک در فجیره 
ضمیمه کنند و با این ادعا که نفت به عنوان یک کاالی اس��تراتژیک از 
سوی ایران و متحدان آن تهدید می شود یک بار دیگر تالش های خود را 
برای فریب دولت ترامپ و کشاندن آن به جنگ به کار گیرد. از این دید 
در حالی که ترامپ خود را برای دوشیدن بیشتر عربستان آماده کرده 
یا افرادی مثل بولتون و نتانیاهو با کمک هم می کوشند پای عربستان 
را به درگیری با ایران بکش��انند در مقابل به نظر می رسد عربستان نیز 
می خواهد دامی برای دولت ترامپ پهن کند و این نش��ان می دهد که 
هرچند اعضای گروه آشوب طلب » بی«  اهداف و سیاست های مشترک 
را دنبال می کنند اما در عین حال برای یکدیگر هم دام پهن می کنند و 

هر یک دیگری را جلو می اندازد. 

۱5

  لهستان سفیر تل آویو را احضار کرد
به دنبال حمله یک شهرک نش��ین صهیونیست به س��فیر لهستان در 
تل آویو، مقام های لهستانی سفیر رژیم صهیونیستی در ورشو را احضار 
کردند. روز گذش��ته »مارک ماگروفس��کی « سفیر لهس��تان در رژیم 
صهیونیستی در یک خیابان نزدیک این سفارتخانه در تل آویو با حمله 
یک صهیونیست مواجه شد. به گفته این دیپلمات لهستانی، او در حال 
راه رفتن در خیابان بود که این فرد به سمتش آمد و با وی درگیر شد. 
حمله به سفیر لهستان در حالی صورت گرفته که روابط دو طرف بر سر 
اظهارات چندی قبل نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه لهستان درباره 

هولوکاست، همچنان با تنش مواجه است. 
-----------------------------------------------------

 عفو بین الملل 2۰۱9 را » سال ننگ « عربستان خواند 
عفو بین الملل از تبدیل 2019 به » سال ننگ « عربستان گفته است. 
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، عفو بین الملل با انتشار بیانیه 
مطبوعاتی درباره اوضاع حقوق بشر در عربستان با عنوان » سال ننگ، 
ادامه س��رکوب منتقدان و فعاالن حقوقی در عربستان « اعالم کرد، 
گروهی از چهره های حقوقی از جمله مشهور    ترین فعاالن زن در این 
حوزه طی یک س��ال اخیر از بازداش��ت های بدون اتهام و خودسرانه 
رنج برده اند. طبق بیانیه عفو بین الملل، فعاالن زن بازداشت شده در 
دادگاه از انواع شکنجه     ها و تعرض جنسی علیه خود در حبس صحبت 
کردند و سالی سراسر ننگ برای عربس��تان ثبت می شود. همچنین 
عفو بین الملل گزارش داد، مس��ئوالن عربس��تانی بر شدت اقدامات 
خود در این زمینه افزوده و در آوریل گذش��ته 14 تن دیگر از جمله 
روزنامه نگاران، نویس��ندگان، چهره های آکادمیک و حتی نزدیکان 
زنان زندانی را بدون اتهام بازداش��ت کردند. همچنین در این بیانیه 
به اعدام 37تن در ماه گذشته میالدی که اکثراً از شیعیان عربستان 

بودند، اشاره شده است. 
-----------------------------------------------------

 بغداد تصمیم به خرید اس ۴۰۰ گرفته است
سفیر عراق در مسکو از تصمیم بغداد برای خرید سامانه های موشکی 
اس400 روسیه خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، »حیدر 
منصور هادی«، سفیر عراق در مس��کو در کنفرانسی خبری در مسکو 
گفته که در مورد موش��ک های اس 400، تا به این لحظه نقشه راهی 
وجود ندارد که زمان های مشخص و گام     هایی را در این خصوص تعیین 
کند  اما دولت عراق این تصمیم را گرفته اس��ت و تمایل به خرید این 
موشک     ها دارد. سفیر عراق در پاسخ به س��ؤالی درباره اقدام احتمالی 
واش��نگتن برای جلوگیری از ای��ن معامله گفت: در مورد مش��کالت 
احتمالی با امریکا و نحوه حل این مش��کالت به طور یقین کانال های 

دیپلماتیک مورد بررسی و استفاده قرار خواهند گرفت. 
-----------------------------------------------------
 »ترزا می« به دنبال ماندن برای چهارمین رأی گیری برگزیت 
نخس��ت وزیر بریتانیا قصد دارد همچنان در قدرت باقی بماند تا بتواند 
برای چهارمین بار طرح مورد نظر برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا 
را در مجلس عوام به رأی بگذارد. ب��ه گزارش فارس، »ترزا می« تالش 
کرده استعفای خود را به مدت سه ماه به تعویق بیندازد. وی گفته که 
اگر تا پایان ماه جوالی در س��مت خود فعالیت داش��ته باشد می تواند 
توافق برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( را اجرایی کند. روزنامه 
انگلیسی تلگراف، نوشته که ترزا می  سه     شنبه شب با »جرمی کوربین« 
رهبر حزب کارگر انگلیس دیدار کرده و به او گفته که می تواند با توافق 
یا بدون توافق با حزب کارگر، ماه آینده رأی گیری درباره طرح خروج 

کشورش از اتحادیه اروپا را در ماه ژوئن برگزار کند. 

چین: از جنگ تجاری 
با امریکا نمی ترسیم

 س�خنگوی وزارت خارجه چین در واکنش ب�ه تهدیدهای امریکا 
درب�اره افزای�ش تعرف�ه گمرکی نس�بت ب�ه محص�والت چینی 
گفت: چین تمایلی ب�ه ورود به جنگ تج�اری ندارد ام�ا از آن نیز 
نمی ترس�د ما هرگز در برابر فشارهای خارجی تس�لیم نخواهیم 
ش�د و قاطعانه از حقوق و مناف�ع قانونی خود دف�اع خواهیم کرد. 
به گزارش ایرنا، گنگ شوانگ روز چهار    شنبه در جمع خبرنگاران در پکن 
اعالم کرد که افزایش تعرفه نمی تواند مشکل را حل کند و آغاز جنگ تجاری 
به همه آسیب خواهد رساند.  او گفت: در ماه آوریل سال گذشته، امریکا برای 
اولین بار تعرفه محصوالت چینی را افزایش داد و چین نیز بالفاصله قاطعانه 
پاسخ این اقدام امریکا را داد، از آن به بعد، امریکا پیوسته تهدیدهای جدیدی 
را مطرح کرده و بار    ها به صورت رسمی تعرفه را افزایش داده که چین نیز در 
برابر آن تدابیر الزم را اتخاذ کرده است.  کمتر از یک هفته پس از مذاکرات 
تجاری بی نتیجه، واشنگتن تعرفه کاالهای چینی به ارزش 200میلیارد 
دالر را افزایش داد و حق گمرکی کاال    هایی ب��ه ارزش 300 میلیارد دالر را 
هدف گرفت. دولت چین هم به تالفی اقدام��ات ایاالت متحده، از افزایش 
تعرفه     ها برای کاالهای امریکایی به ارزش ۶0 میلیارد دالر از اول ژوئن خبر 
داد.  سخنگوی وزارت خارجه چین در همین رابطه تصریح کرد: عده ای از 
امریکایی     ها بر این تصور اشتباه هس��تند که چین عزم و توانایی الزم برای 
دفاع از منافع خود را ندارد و ضمن اطالع رسانی غلط، بی هیچ قید و شرطی 
خواستار برآورده شدن خواسته های خود هستند؛ به صورت طبیعی چین 

نیز چنین رویکردی را رد می کند و قاطعانه مخالف آن است. 
 امضای سندی علیه هوآوی 

مناب��ع آگاه اعالم کردند که دونال��د ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا در پی 
امضای سندی است که به موجب آن ش��رکت های امریکایی از استفاده از 
سیستم     هایی که مشکوک به جاسوسی هستند، خودداری کنند. به نظر 
می رسد این قانون شرکت چینی هوآوی را از ادامه کار در بازار امریکا منع 
خواهد کرد.  هنوز نامی از شرکت یا کشور خاصی برده نشده است و به گفته 
این منبع که خواسته نامش فاش نشود، این سند بیش از یک سال است که 
در حال تنظیم بوده و به دالیلی هنوز به بحث گذاشته نشده است. محتوای 

این سند تاکنون کامالً محرمانه بوده است. 
اجرای این قانون باعث می شود اقتصادهای بزرگ جهان برای شروع یک 
مش��اجره اقتصادی دیگر به تکاپو بیفتند. به گفته ای��ن منبع، این قانون 
مستقیماً با وزارت تجارت امریکا در ارتباط است و همه کشورهای در حال 

تجارت با امریکا را شامل می شود. 
 هیچ برخوردی بین تمدن     ها وجود ندارد

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین پس از اظهارنظر کرون اسکینر، مدیر 
برنامه ریزی سیاسی در وزارت خارجه امریکا که در نشستی امنیتی رقابت 
میان پکن و واشنگتن را » نبردی با یک تمدن کامالً متفاوت و یک ایدئولوژی 
کاماًل متفاوت « توصیف کرده بود روز چهار    ش��نبه گفت برخورد تمدن     ها 
وجود » ندارد « و برترطلبی نژادی » احمقانه « است.  وی گفته بود چین یکی 

از » اولین رقبای قدرت امریکاست که قفقازی نیست. » 
او بدون اش��اره به ایاالت متحده امری��کا افزود: هیچ ن��وع درگیری میان 
تمدن های مختلف وجود ندارد و ما تنها به چشم بینایی نیاز داریم تا زیبایی 
دیگر تمدن     ها را ببیند.  سخنرانی رئیس جمهور چین همچنین بر ارتقای 
همکاری بین فرهنگی در سراسر این منطقه تأکید داشت و او از سایر کشور    ها 
برای » تقویت اعتماد فرهنگی « درخواست کرد. رئیس جمهور چین گفت: ما 
بر پایه دستاوردهای درخشانی که اجدادمان به دست آوردند تالش خواهیم 

کرد به نوشتن شکوه جدید تمدن های آسیایی ادامه دهیم. 
 افزایش گشت زنی های دریایی امریکایی    ها 

رئیس عملی��ات نیروی دریای��ی امریکا روز چهار    ش��نبه گف��ت افزایش 
گش��ت زنی های نیروی دریای��ی در آب های مورد مناقش��ه چین جنوبی 
برای به چالش کش��یدن ادعای چین بر این آب    ها نیس��ت اما امریکا این 
گشت زنی روتین و دائمی را ادامه خواهد داد.  به گزارش رویترز، آدمیرال 
جان ریچاردسون، در کنفرانس بین المللی امنیت دریایی در سنگاپور سعی 
کرد به شرکای منطقه ای درباره حضور امریکا در آب های مورد مناقشه چین 
جنوبی اطمینان خاطر دهد.  ریچاردسون گفت: من با اطمینان می گویم 
که سطح عملیات های ما یا حضور ما برای دهه     ها بوده و ادامه خواهد داشت.  
در کنفرانس امنیت دریایی س��نگاپور نیروی دریایی بیش از 33 کشور از 
جمله 1۶ فرمانده نیروی دریایی از سراسر جهان حضور دارند.  ریچاردسون 
گفت: مانورهای نی��روی دریایی امریکا در دریای چین جنوبی براس��اس 
عملیات های دریانوردی و غیرتحریک آمیز و غیرتنش زا است.  چین اقدام به 
ایجاد تأسیساتی در هفت جزیره در آبراهه های حیاتی این دریا کرده و بر این 

دریا ادعای مالکیت کرده است. 

طالبان : امریکا شکست خورده 
و به زودی از افغانستان خارج می شود

رئیس جمه�ور روس�یه در مالقات با مای�ک پمپئو گفت�ه که حل 
درگیری های افغانس�تان ی�ک روند دش�وار اس�ت؛ موضعی که 
نش�ان از در هم پیچیده ش�دن تح�والت حول مذاک�رات امریکا 
با طالبان دارد. در حالی ک�ه منابع غیررس�می گفته اند که دولت 
امریکا درباره چالش های افغانستان مخفی کاری می کند، نماینده 
طالب�ان در مذاک�رات گفته ک�ه امریکا در آس�تانه شکس�ت در 
افغانس�تان اس�ت و ب�ه زودی از این کش�ور خارج خواهد ش�د. 
مجله » واشنگتن اگزماینر « در تحلیلی از پنهانکاری های دولت امریکا 
در افغانستان گفته و تأکید کرده که وزارت دفاع امریکا اجازه نمی دهد 
خبرنگاران، تحلیلگران و کلیت مردم ب��ه اطالعات مربوط به تحوالت 
افغانس��تان دسترس��ی پیدا کنند. به نوشته واش��نگتن اگزماینر، در 
جدید    ترین گزارش این بازرس ویژه به تاریخ 30 آوریل ، تعداد عناوین 
محرمانه شده در این گزارش که بازرس کل اجازه مطرح کردن علنی 
آن را پیدا نکرده، بیش از پیش افزایش یافت��ه که بخش مهمی از این 
اطالعات غیرقابل افش��ا ، به دس��ته بندی های » ارزیابی های ثبات در 
نواحی « مرتبط با س��نجش میزان کنترل طالبان یا دولت در سراسر 
افغانستان و همچنین » شرح ارزیابی سوءاستفاده وزارت دفاع و وزارت 
کشور از نیروهای امنیتی ویژه افغانستان « مربوط می شود. ظاهراً روند 
مذاکرات با طالبان و همچنین خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
هم بخشی از این پنهانکاری است. در حالی که از چند ماه پیش مذاکرات 
امریکا با طالبان شروع شده ، مقام های امریکایی هیچ حرفی درباره خروج 
از افغانستان نمی زنند. این در حالی است که طالبان بار    ها از پیروزی بر 
امریکا و توافقاتی درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سخن 
گفته است. تازه     ترین مورد، مربوط می شود به موضع گیری »شیرعباس 
استانکزی«، رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان که گفته است:» امریکا 
در آستانه شکست در افغانستان اس��ت و به زودی از این کشور خارج 
خواهد ش��د.« رئیس هیئت مذاکره کننده طالب��ان در جمع اعضای 
طالبان در دوحه قطر اظهار داشت: امریکا یا تعهد خود به افغانستان را 
کنار گذاشته یا اینکه با توسل به زور مجبور به خروج از افغانستان خواهد 
شد.  براساس گزارش صدای امریکا، استانکزی این سخنان را دو روز قبل 
از آغاز دور ششم مذاکرات میان طالبان و امریکا در دوحه قطر بیان کرده 
است. رسانه های وابسته به طالبان روز جمعه سخنانی را از رئیس هیئت 
مذاکره کننده طالبان منتشر کردند که در آن استانکزی شجاعت مردم 
افغانستان در برابر تجاوز انگلیس و شوروی و همچنین حضور نیرو های 
خارجی در این کشور را ستایش می کند.  وی در ویدئویی گفت: خداوند 
به ما در شکست دادن دو ابرقدرت متجاوز کمک کرد و سومین ابرقدرتی 

که ما در حال مبارزه با آن هستیم، در آستانه شکست است. 

تفرقه در تیم ترامپ
گزارش ها از افزایش اختالفات داخل تیم ترامپ و احتمال برکناري بولتون خبر مي دهد
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