
نظریه پ�رداز مع�روف و اندیش�مند منتقد نظام 
سیاس�ی امری�کا  می گوی�د دلی�ل فش�ارهای 
واش�نگتن به ای�ران این اس�ت که این کش�ور 
توانس�ته به نحوی موفقیت آمیز در برابر امریکا 
مقاومت کند. ترجمه این سخنان نوام چامسکی 
اظه�ارات و در واقع اعت�راف وزیر ام�ور خارجه 
امریکا به شکس�ت پروژه وادار ک�ردن ایران به 
اجرای شروط دوازده گانه ای است که توهم دولت 
ترامپ ب�رای براندازی را صورت بن�دی می کرد. 
به گزارش ف��ارس، نوام چامس��کی، نظریه پرداز و 
اندیش��مند مطرح امریکایی طی یادداش��تی در 
نشریه امریکایی »INthesetimes « به اقدامات 
تحریک آمیز اخیر واشنگتن علیه ایران اشاره کرد و 
نوشت که امریکا به دنبال پایان دادن به »مقاومت 
موفقیت آمیز « کش��ورهای دیگر در مقابل امریکا 
بوده اس��ت و فش��ار به ایران یکی از عناصر برنامه  
بین المللی برای به رخ کشیدن قدرت امریکا برای 
پایان دادن به »مقاومت موفقیت آمیز « در مقابل 
ارباب جهان می باش��د و به همین دلیل هم بوده 
که امریکا به مدت ۶۰ سال کوبا را مورد تنبیه خود 

قرار داده است. 
چامسکی تصریح کرد که از انقالب ۱۳۵۷ تاکنون، 
جرم ایران مقاومت موفقیت آمی��ز در مقابل امریکا 
بوده است.  طبق گفته این نظریه پرداز امریکایی، در 
زمان حکومت آخرین پادشاه ایران و زمانی که ایران 
در مقابل امریکا مقاومت نمی ک��رد، ایران به همراه 
عربستان و رژیم صهیونیستی به یکی از ستون های 
امریکا برای کنترل غرب آسیا تبدیل شده بود.  وی 
تصریح کرد که پس از سقوط شاه، امریکا مستقیماً از 
حمله صدام حسین، رئیس جمهور معدوم عراق به 
ایران حمایت کرد و به طور ضمنی، اس��تفاده وی از 
سالح های شیمیایی را نادیده گرفت و در نهایت نیز با 
محافظت از کشتی های عراقی در خلیج  فارس، وارد 

مداخله مستقیم در جنگ ایران و عراق شد. 
چامس��کی تصریح کرد که بعد از پای��ان جنگ، در 
دوران ریاست جمهوری »جرج بوش « پسر، پنتاگون 
و وزارت انرژی امریکا، مهندسان عراقی را به امریکا 
دعوت کردند تا آنها را تحت آموزش های پیش��رفته 

تولید س��الح قرار دهند و از آن زم��ان، تحریم های 
سخت و حمالت سایبری برای مجازات ایران مورد 

استفاده قرار گرفت. 
امریکا به طور مداوم، ایران را تهدیدی برای صلح جهان 
تلقی می کند و این در حالی است که منابع اطالعاتی 
امریکا گزارش داده اند که »دکتری��ن نظامی ایران 
بسیار تدافعی است و برای کند کردن حمله و پیشبرد 
یک راه حل دیپلماتیک برای دشمنی     ها طراحی شده 
است.«  به گفته چامسکی، ایران تالش می کند در برابر 
طرف های خارجی متخاصم، بازدارندگی ایجاد کند. 
چامسکی سپس ادامه داد که سازمان های اطالعاتی 
امریکا در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ اعتراف کردند که ایران 
در حال حاضر یک برنامه تسلیحاتی هسته ای ندارد و 
بنابراین برای آنهایی که می خواهند آزادانه در منطقه 
وحشیگری و اعمال خشونت کنند، »بازدارندگی « 
یک تهدید غیرقابل تحمل و حتی بدتر از »مقاومت 

موفقیت آمیز « است. 
چامسکی درباره رویکردهای متناقض امریکا توضیح 
داد: »قابل توجه اس��ت که در زمان حکومت شاه در 
ایران، نگرانی اندکی درباره قصد ایران برای توس��عه 

سالح های هسته ای وجود داشت.«

وی ادامه داد که ش��اه ایران به وضوح به خبرنگاران 
خارجی گفته بود که ایران قطعاً و زودتر از آنچه که 
گمان می شود، سالح های هسته ای تولید می کند و 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اطمینان داشت که 

پادشاه ایران قصد ساخت بمب اتم را دارد. 
بنا به گفت��ه چامس��کی، »دیک چن��ی«، »دونالد 
رامسفلد« و »هنری کس��ینجر«، با اعمال فشار به 
دانشگاه های امریکا، خواستار تسهیل برنامه هسته ای 
ایران شدند و کسینجر در پاسخ به اینکه به چه دلیل 
اجازه پیشبرد برنامه هسته ای ایران را داده بود، گفت 

که همین کافی بود که ایران هم پیمان امریکا بود. 
  اذعان پمپئو به بی اعتنایی ایران به شروط

مایک پمپئو در یک برنام��ه رادیویی گفت: »ما ۱۲ 
تغییری را که می خواستیم در رفتار جمهوری اسالمی 
ایران و سران این رژیم ببینیم، تشریح کردیم. پاسخ 
این است که، نه. هیچ یک از آن ۱۲ مورد، که همه آنها 
هم موارد ساده و منطقی هستند، اتفاق نیفتاده اند.«

توقف برنامه موش��کی، توقف کامل غنی س��ازی و 
پایان دادن به حمایت از گروه های مقاومت از جمله 
خواسته     هایی بود که پمپئو پارسال مطرح کرد.  وی 
بدون اشاره به بازداشت شمار زیادی از اتباع ایران در 

امریکا و نقاط دیگر جهان به اتهام دور زدن تحریم های 
غیرقانونی ایاالت متحده علیه ایران، در پاسخ به این 
سؤال که آیا نش��انه ای مبنی بر تصمیم ایران برای 
آزادی امریکایی های بازداشت ش��ده در ایران وجود 
دارد یا نه، گفت: »در برهه ای نش��انه     هایی ظاهر شد 
مبنی بر اینکه ممکن است آنها در حال حرکت به آن 
سو باشند، اما هرچند که نمی توانم درباره جزئیات 
مشخص اظهارنظر کنم، اما ما همچنان مجدانه در 
تالش هستیم همه امریکایی های بازداشت شده را به 

خانه بازگردانیم.«
پمپئو س��پس فعالیت های منطق��ه ای را »چالش 
مرکزی « خواند و گفت: »چال��ش مرکزی برآمده از 
ایران، به کارگیری این نیروهای نیابتی است و هدف 
راهبرد ما تضعیف ظرفیت آنها برای حمایت از این 
نیروهای نیابتی بوده اس��ت.« پمپئو ب��ا بیان اینکه 
واش��نگتن به تالش برای حفاظ��ت از منافع ایاالت 
متحده در منطقه و »بازداش��تن ایران از سوء رفتار 
در منطقه « ادامه می دهد، گفت تش��دید اوضاع در 
منطقه می تواند به »افزایش قیمت نفت و بروز هرج 
و مرج در بازار نفت منجر شود، که ایران این را برای 
خود سودمند می داند.« وزیر خارجه امریکا در بخش 
دیگری از این مصاحبه بار دیگر مقام های ارشد دولت 
س��ابق امریکا از جمله »جان ک��ری « وزیر خارجه 
پیشین این کشور را به تالش برای تضعیف راهبرد 
کاخ سفید در قبال ایران متهم کرد و گفت پیام آنها 
به ایران این است که صبر کند تا دوره دولت کنونی 
امریکا به پایان برس��د.  او نهایتاً درباره توئیت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا که ای��ران را به نابودی 
تهدید کرده بود، و اینکه آیا با ترامپ موافق اس��ت، 
گفت: »بله، م��ا تصریح کرده ایم که ب��ه ایران اجازه 
نمی دهیم پشت نیروهای نیابتی اش پنهان شود. اگر 
منافع ایاالت متحده هدف قرار گیرند، چه مستقیماً 
توسط ایران و چه توسط نیروهای نیابتی این کشور، 

ما به نحو مقتضی به ایران پاسخ می دهیم.«
ترامپ اخیراً در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اذعان 
کرده است که به دنبال جنگ با ایران نیست، چراکه 
می داند چنین جنگی به ش��دت به اقتص��اد امریکا 

ضربه می زند. 

چن�د منب�ع آگاه در وزارت خارج�ه امری�کا 
اعالم کردند واش�نگتن ب�ه آن�کارا دو هفته 
مهلت داده از قرارداد خرید اس ۴۰۰ روس�یه 
انصراف دهد، ب�ا این وجود یک مق�ام وزارت 
خارجه ترکیه دس�تیابی این کشور به سامانه 
موشکی اس ۴۰۰ را یک ضرورت توصیف کرد. 
در ش��رایطی که مقامات ترکیه گفته اند سامانه 
دفاعی اس 4۰۰ را از روسیه خریداری می کنند، 

دولت امریکا همچنان ب��ه دنبال منصرف کردن 
آنکارا از این توافق است. 

به گزارش سی  ان  بی  سی، چند منبع آگاه ضمن 
هشدار در مورد پیامد های منفی این اقدام ترکیه 
اعالم کردند:»واشنگتن دو هفته به آنکارا فرصت 
داده با انصراف از قرارداد خرید سامانه اس 4۰۰ 
روس��یه، قرارداد تس��لیحاتی عمده ای با امریکا 
امضا کند یا مورد مجازات های سنگین ناشی از 

قرارداد اس 4۰۰ قرار بگیرد«. براساس اظهارات 
این مناب��ع آگاه وزارت خارجه امری��کا، آنکارا تا 
پایان هفته اول ماه ژوئن فرص��ت دارد معامله با 
روس��یه را لغو و سامانه دفاع موش��کی پاتریوت 
امریکا س��اخت ش��رکت »رایتون« را خریداری 
کند در غیر این صورت با لغو قرارداد خرید اف ۳۵ 
شرکت »الکهید مارتین« به رغم پرداخت هزینه 
۱۰۰ فروند از این نوع جنگنده و نیز تحریم های 

امریکا و کشور های عضو ناتو مواجه خواهد شد. 
به گفته منابعی که خواستند نام شان فاش نشود، 
این آخرین پیشنهاد واشنگتن در این مورد بوده 
و مهلت مطرح ش��ده، تمدید نخواهد شد. وزیر 
دفاع ترکیه در واکنش به اولتیماتوم واشنگتن، 
تأکید کرد که برای تحریم های احتمالی امریکا 
به دلیل خرید س��امانه های روسی »اس 4۰۰ « 

آمادگی دارند.
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واشنگتن همچنان به دنبال انصراف  ترکیه از خرید اس 400

چامسکي: جرم ایران مقاومت موفق مقابل امریکا است
پمپئو: ایران هیچ  کدام از 12شرط ما را اجرا نکرده است 

ف�رودگاه نجران    گزارش  یک
عربس�تان که در 
چهار سال گذشته مرکز اصلی حمله به خاک یمن 
و به خاک و خون کش�یدن هزاران نفر از مردم 
بی گناه بود، م�ورد هدف قرار گرف�ت. ارتش و 
کمیته های مردمی یمن دیروز با یک فروند پهپاد 
»قاصف K2« آشیانه جنگنده های سعودی در 
دادن�د.  ق�رار  ه�دف  را  ف�رودگاه  ای�ن 
همزمان با تش��دید جنایات ائتالف س��عودی علیه 
مردم بی دفاع یمن، جنبش انصاراهلل هم در پاس��خ 
به این جنایات، با استفاده از پهپادهای خود مواضع 
سعودی را مورد هدف قرار می دهد. به گزارش شبکه 
المس��یره، عملیات هجومی مذکور علیه آش��یانه 
جنگنده های نظامی در فرودگاه مذکور انجام شد. 
یک منبع آگاه از موفقیت عملیات مذکور خبر داد 
و گفت:»جنگند ه های هدف قرار داده ش��ده برای 
حمله به غیرنظامیان بی گناه اس��تفاده     می شدند«. 
گفته می شود این حمله، در پاسخ به حمالت خونین 

پنج  شنبه گذشته ائتالف متجاوز به منطقه مسکونی 
الرباط در صنعا صورت می گیرد ک��ه در جریان آن 
شش عضو یک خانواده از جمله چهار کودک شهید 
و ۷۱ تن دیگر نیز زخمی ش��دند. ارت��ش یمن روز 
سه     شنبه هم یک انبار اس��لحه در فرودگاه نجران را 
هدف قرار داد و خسارت های زیادی به آن وارد کرد. 
انصاراهلل با اس��تفاده از پهپاد یک انبار تسلیحاتی را 
داخل فرودگاه نجران مورد حمله قرار داد. بر اساس 
این گزارش، نیرو های مزدور سعودی در المناره، رقابه 
مراش و تپه الحج��وری از توابع الحمادی در نجران 
هدف حمله نیرو های یمنی قرار گرفتند و شماری 
از آنها به هالکت رسیدند و شمار دیگری هم زخمی 
شدند. ائتالف عربی سه     شنبه مدعی شد که انصاراهلل 
یک تأسیسات مدنی را در شهر نجران با استفاده از 
یک پهپاد بمب گذاری ش��ده مورد حمله قرار داده 
است. سخنگوی ائتالف عربی عربستان مدعی شد 
انصاراهلل یکی از مراکز حیاتی در ش��هر نجران را که 
ش��هروندان و افراد مقیم از آن استفاده می کنند با 

یک پهپاد بمب گذاری شده مورد حمله قرار داد. این 
سخنگو به این مرکز حیاتی یا تلفات مادی یا انسانی 

این حمله اشاره ای نکرد. 
ش��هر نجران که در جن��وب آن پایگاه     ها و مقرهای 
نظامی متعددی قرار دارد، یکی از اهداف ارتش یمن 
برای پاسخ به حمالت نظامی عربستان سعودی است. 
فرودگاه نجران یکی از مراکز اصلی طراحی حمالت 
به مردم یمن در سال های گذشته بوده است که طی 
آن هزاران نفر شهید و میلیون    ها نفر آواره شده اند. در 
هفته های اخیر کمیته ه��ای مردمی یمن، چندین 
حمله پهپادی به مناطق مختلفی از عربستان انجام 
داده اند که خس��ارات زیادی را به س��عودی    ها وارد 
کرده است. انصاراهلل با استفاده از حمالت پهپادی در 
هفته های اخیر تا حدی توانسته موازنه نظامی را به 

نفع خود تغییر دهد. 
پهپاد    هایی که با کمترین امکانات به دست یمنی    ها 
ساخته می شوند، سیستم های ضد موشکی پاتریوت 
را که عربستان میلیون    ها دالر برای آن هزینه کرده 

است، به چالش کش��یده اند و شبکه الجزیره هم در 
گزارشی ناکارآمدی سیستم های موشکی ریاض را 
اعالم کرد. ناتوانی عربستان در مقابله با پهپادهای 
انصاراهلل، در حالی اس��ت که عربستان بزرگ ترین 
خریدار تس��لیحات در جهان است که ساالنه دهها 
میلیارد دالر برای خرید تسلیحات پیشرفته هزینه 
می کند. توانمندی موش��کی و پهپ��ادی انصاراهلل 
درحالی است که ائتالف سعودی از چهار سال پیش، 
به طور کامل یمن را محاصره کرده است و یمن هیچ 
تعاملی با دنیای خارج ندارد. اما همین قدرت پهپادی 
انصاراهلل که اخیراً ریاض را هم مورد حمله قرار دادند، 
نگرانی سعودی    ها را در پی داشته است. خبرگزاری 
سعودی واس، گزارش داد که »سه     شنبه شب هیئت 
دولت عربستان به ریاست ملک سلمان، پادشاه این 
کشور تشکیل جلسه داد و در بخشی از این جلسه به 
بررسی تحوالت منطقه  پرداخت«. عربستان حتی 
برای در امان ماندن از حمالت انصاراهلل دست به دامن 
شوراي امنیت سازمان ملل شده تا مانع تکرار حمالت 
یمنی    ها در آینده شود اما انصاراهلل هشدار داده است 
که ۳۰۰ هدف حیاتی و نظامی در عربستان و امارات 

را هدف قرار خواهند داد. 
 الحوثی: سعودی      ها به ما دروغ می  بندند 

رهبر جنبش انصاراهلل یمن شایعات اخیر رسانه      ها 
مبنی بر هدف قرار دادن مکه مکرمه با دو موش��ک 
توس��ط این جنبش را تکذی��ب کرد. ب��ه گزارش 
روسیاالیوم، عبدالملک الحوثی سه     شنبه طی سخنانی 
گفت:»حمالت ارتش و کمیته  های مردمی وابسته به 
این جنبش که همیشه در چارچوب مبانی اخالقی و 
قانونی ملت یمن است، به ترتیب و با شجاعت و وضوح 
کامل اعالم می شود«. وی تأکید کرد که شایعه  های 
موجود در رسانه  های س��عودی مبنی بر هدف قرار 
دادن مکه مکرمه افترا، تهمت و دروغ وحش��تناک 
است. سفارت عربس��تان در واشنگتن روز دو    شنبه 
اعالم کرد که پدافند هوایی این کشور با دو موشک 
شلیک شده از سوی نیروهای انصاراهلل یمن به مکه 
مقابله و آن را خنثی کرده اس��ت اما یحیی سریع، 
سخنگوی نظامی جنبش انصاراهلل این ادعا را تکذیب 
کرد. به نظر می رسد عربس��تان با این ادعا    ها سعی 
دارد افکار عمومی جهان عرب را نسبت به انصاراهلل 
تحریک کند تا فشارهای بین المللی علیه این گروه 
را افزایش دهد. عربستان سعودی که در چهار سال 
گذشته در جنگ یمن هیچ دستاوردی نداشته است 

به فرافکنی علیه یمنی    ها روی آورده است. 

   واکنش

  گزارش  2

کارگاه آموزشی کاخ سفید 
برای اعضای عربی گروه » بی« 

از زمانی که کاخ سفید از تصمیم خود برای برگزاری کارگاه اقتصادی 
در منامه پایتخت بحرین در راستای اجرای طرح موسوم به معامله قرن 
خبر داد، همه فلسطینی         ها اعم از گروه های مقاومت و جناح سازشکار 
یک صدا با این تصمیم مخالفت کردند و ضمن ابراز تأسف از میزبانی این 
نشست از سوی بحرین از دیگر کشور         ها هم خواستند از شرکت در این 
کارگاه خودداری و آن را تحریم کنند. البته اغلب مردم بحرین هم که 
سال هاست برای احقاق حقوق سیاسی و اجتماعی خود در برابر دولت 
اقلیت و تمامیت خواه حاکم بر این کشور مبارزه می کنند با میزبانی این 
کشور با این تجمع به شدت مخالفت می کنند و لذا فاصله آشکار بین 
مواضع دولت و مردم بحرین در این زمینه وجود دارد و چه بسا می توان 
همین شکاف و فاصله را در مواضع میان مردم و دولت سایر کشورهای 
عربی نیز س��راغ داش��ت که در کانون رایزنی های دالالن امریکایی و 
اس��رائیلی برای قربانی ک��ردن و وجه المصالحه قرار دادن فلس��طین 
قرار داشته اند. دو کشور بحرین و امارات در همراهی با بن سلمان و دو 
کشور مصر و اردن با سیاست تهدید و تطمیع عربستان و امریکا و رژیم 
صهیونیستی به این کارزار ضد فلس��طینی و ضد اسالمی و عربی وارد 
ش��ده اند. در بین کشورهای عربی عربس��تان نقش محوری در اجرای 
طرح موس��وم به معامله یا توطئه قرن بازی می کند و جدا از اقداماتی 
که آشکار و پنهان در خالل نزدیک به دو س��ال و نیم گذشته به عمل 
آورده اس��ت اکنون نیز در یک اقدام فریبکارانه دیگر برای برگزاری دو 
نشست فوق العاده همزمان در سطح شورای همکاری و اتحادیه عرب در 
مکه فراخوان داده است و اگرچه در ظاهر اعالم شده است که هدف از 
برگزاری این نشست         ها کمک به برقراری ثبات و امنیت در خلیج فارس 
است اما به نظر می رسد یکی از اهداف اصلی نشست های مکه این است 
که برای شرکت در نشست منامه یارگیری شود تا دیگر کشورهای عربی 
نیز به تدریج در مسیر اجرای طرح موسوم به معامله قرن وارد شوند. از 
این دید برگزاری این نشست         ها نوعی دام برای شرکت کنندگان است 
تا ناخواس��ته در دور جدید برنامه های گروه بی به کار گرفته شوند که 
بعد از ناکامی در برابر ایران بار دیگر تمام توجه خود را روی فلس��طین 
متمرکز کرده اند و می خواهند بعد از تعویق های مکرر اکنون ش��انس 
خود را حداقل برای اجرای اولین مرحله طرح معامله قرن بیازمایند. بر 
اساس اطالعاتی که تاکنون از جزئیات این طرح درز کرده است در این 
طرح حتی امکان تشکیل دولت محدود فلسطینی در کرانه باختری به 
پایتختی بیت المقدس و همچنین امکان بازگشت آوارگان فلسطینی 
برای همیشه از بین می رود و با الحاق شهرک های یهودی نشین واقع 
در کرانه باختری به اراضی اش��غالی سال ۱948 موس��وم به اسرائیل 
و اجرای طرح موس��وم به تش��کیل دولت خالص یهودی زمینه برای 
اخراج و آوارگی بیش از 4 میلیون فلس��طینی س��اکن اراضی اشغالی 
۱948 و ۱9۶۷ فراهم می شود. از این دید طرح موسوم به معامله قرن 
یادآور طرح های قبلی سایکس-پیکو و وعده بالفور است و امکان وقوع 
فجایع جدید را حتی بدتر از گذشته گوشزد می کند. در چنین وضعیتی 
برگزاری نشستی با عنوان کارگاه صلح برای شکوفایی با این هدف تعبیه 
شده که با نشان دادن در باغ سبز نقش انحرافی را برای افکار اسالمی و 
عربی و جامعه جهانی از مخاطرات پیش رو بازی کند که البته انتخاب 
این عنوان برای شرکت کنندگان و حتی برگزار کنندگان نیز اهانت  آمیز 
است، چراکه با این پیش فرض همراه است که فلسطینی         ها و اعراب راه و 
رسم صلح و شکوفایی را بلد نیستند و باید برای آنها کارگاه برگزار شود . 
در واقع کوشنر و گرینبالت به نیابت از نتانیاهو خود را معلم و آموزگار 

این کارگاه و شرکت کنندگان را دانش آموزان آن تصور می کنند. 
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 ریاض برای شرکت در نشست منامه به صف شد
عربستان از حضور وزیر اقتصاد و برنامه ریزی این کشور در کارگاه » صلح 
برای ش��کوفایی « در ژوئن آینده در بحرین خبر داد. به گزارش ایسنا، 
خبرگزاری رسمی عربستان )واس( با اشاره به حضور محمد بن مزید 
التویجری، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی این کشور در کارگاه » صلح برای 
ش��کوفایی « که بحرین ژوئن آینده میزبان آن خواهد بود، مدعی شد: 
» این مشارکت در راستای ادامه موضع گیری ثابت ریاض و حمایتش 
از مردم فلسطین انجام می ش��ود و همچنین به این دلیل است که این 
نشس��ت آرامش، توس��عه و زندگی خوب را برای آنه��ا فراهم کرده و 
خواسته های شان را محقق می کند و در نهایت امنیت، ثبات و رفاه را به 
منطقه بازمی گرداند.« امارات نیز عصر سه     شنبه از این کارگاه استقبال 
کرده و وزارت خارجه آن بر موضع گیری سیاسی ابوظبی درباره تشکیل 
کشور مستقل فلس��طین با پایتختی قدس ش��رقی تأکید کرد. بخش 
اقتصادی طرح صلح امریکا موسوم به معامله قرن ماه  میالدی آینده در 

منامه کلید خواهد خورد. 
-----------------------------------------------------

 کاراکاس: امریکا به دخالت در ونزوئال پایان دهد 
وزیر خارجه ونزوئال از واش��نگتن خواس��ت به دخالت در امور داخلی 
کشورش پایان دهد و اختالفات بین دو کشور را از راه های دیپلماتیک 
حل کند. به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، خورخه آریزا بار دیگر بر 
اراده کشورش برای زندگی کردن در صلح بدون تهدیدهای دولت امریکا 
تأکید کرد.  وی گفت: »ما از امریکا می خواهیم دیپلماسی، گفت وگو، 
درک و احترام متقابل را ب��ه اجرا در بیاورد و به تهدی��د نظامی ، رفتار 
استکباری و تحریم اقتصادی پایان دهد. این وزیر ونزوئالیی تأکید کرد 
مسائل داخلی باید توسط مردم ونزوئال و نیروهای سیاسی این کشور 

امریکای جنوبی بدون دخالت خارجی حل و فصل شود. «
-----------------------------------------------------

 لندن به دو راهی »همه پرسی دوم یا برگزیت« رسید 
نخس��ت وزیر بریتانیا برای جلب موافق��ت حزب کارگ��ر، در اقدامی 
تعجب برانگیز وعده داد موضوع برگزاری همه پرسی دوم را هم در الیحه 
توافق برگزیت که به پارلمان ارائه می کند، بگنجاند. به گزارش فارس، 
»ترزا می« در آخرین تالش برای تصوی��ب الیحه برگزیت در پارلمان 
قول داد همه پرس��ی دوم را هم در آن لحاظ کند. روزنامه »میرور« با 
تحقیر آمیز  خواندن این اقدام ترزا می  نوش��ت: در صورت تصویب این 
همه پرس��ی، دولت مجبور خواهد ش��د آن را اجرا کند و در نتیجه آن 
مردم انگلیس می توانند بار دیگر تصمیم بگیرند این کشور در اتحادیه 
اروپا باقی بماند یا از آن خارج شود. با شدت یافتن تنش میان مخالفان و 
موافقان برگزیت در جامعه انگلیس، ۱۰هزار پلیس ضدشورش انگلیسی 

برای قرار گرفتن در حالت آماده باش در نظر گرفته شده اند. 
-----------------------------------------------------

 کره شمالی به بایدن حمله کرد 
رسانه های رس��می کره ش��مالی معاون رئیس جمهور س��ابق امریکا 
را هدف حمالت ش��دید لفظی ق��رار داده اند. به گزارش بی بی س��ی، 
خبرگزاری رسمی کره شمالی در س��رمقاله ای نوشت: » ]جو[ بایدن 
معاون س��ابق رئیس جمهور ایاالت متحده به خاط��ر ابتال به عطش 
قدرت، بی مسئولیت و خردگریز شده است.«  این مقاله می افزاید که 
 این نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری از ح��زب دموکرات در جریان 
مبارزات انتخاباتی خود مرتکب لفاظی     هایی حاوی اهانت به رهبر عالی 
جمهوری دموکراتیک خلق کره شد. ظاهراً اشاره این مطلب به اظهارات 
بایدن است که در انتقاد از سیاست خارجی دونالد ترامپ گفته است: 
» آیا ما ملتی هستیم که باید آغوش مان را به روی دیکتاتور    هایی مثل 

پوتین و کیم جونگ اون بگشاییم؟«

واشنگتن بعد از هوآوی، هیک ویژن را هم تحریم می کند

تصاعد جنگ تجاری امریکا و چین 
در جاده انتقام

دو هفته بعد از بن بست در مذاکرات تجاری امریکا و چین، نشانه های 
تصاعد جنگ تجاری امری�کا و چین نمایان تر از ه�ر وقت دیگری 
دیده می ش�ود؛ جنگی که بسیاری از ش�رکت های امریکایی فعال 
در چین را به فکر نقل مکان به دیگر کش�ور      ها انداخته اس�ت. سه 
ش�رکت هواپیمایی برتر چین از ش�رکت هواپیماس�ازی بوئینگ 
به علت خس�ارات ناش�ی از زمینگی�ر ش�دن و به تأخی�ر افتادن 
تحویل هواپیماه�ای ۷۳۷ مکس درخواس�ت غرام�ت کرده اند و 
دولت امری�کا هم قص�د دارد بعد از ه�وآوی برای ش�رکت چینی 
نظارت ویدئویی هیک وی�ژن هم تحریم      هایی مش�ابه اعمال کند. 
تصمیم دولت امریکا برای اعمال تحریم      های مشابه تحریم های شرکت 
هوآوی علیه شرکت دوربین های نظارتی و شناسایی هیک ویژن، با واکنش 
دولت چین روبه رو ش��ده اس��ت. در صورت اجرایی شدن این تحریم      ها  
شرکت هیک ویژن )Hikvision( هم برای خرید فناوری های مورد نیاز 
خود از شرکت های امریکایی با محدودیت      هایی مواجه خواهد شد، چون 
بر اساس مقررات دولت امریکا ش��رکت های این کشور اگر بخواهند به 
این شرکت چینی تجهیزات و فناوری بفروش��ند باید ابتدا مجوز دولت 
را دریافت کنند. این وضعیت جنگ تجاری کنونی را که بعد از شکست 
مذاکرات هفته قبل میان دو طرف درگرفته تشدید خواهد کرد. » لو کانگ« 
 سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به گزارش      هایی که درباره 
تصمیم امریکا برای تحریم هیک ویژن منتشر شده، گفته که دولت چین 
مخالف سیاس��ت دولت امریکا مبنی بر اتهام زنی به شرکت های چینی 
است و تأکید کرده که واشنگتن برای لطمه زدن به شرکت  های خارجی و 
مداخله در بازارهای تجاری از قدرت خود سوءاستفاده می کند. همزمان، 
رئیس شرکت هوآوی هم به محدودیت های اعمال شده امریکا واکنش 
شدیدی نشان داده و گفته که امریکا قدرت جهانی این غول مخابراتی 
را  »دست کم«  گرفته اس��ت. رن ژنگفی در گفت وگو با تلویزیون دولتی 
چین )CCTV( گفته که سیاستمداران امریکایی با اقدامات اخیر خود 
قدرت ما را دس��ت کم گرفته اند. رن افزود : »فناوری نسل پنجم هوآوی 
با این اقدامات تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. در خصوص فناوری های 
فایو جی )5G( دیگران نمی توانند ظرف دو یا سه سال دیگر با هوآوی به 
رقابت بپردازند.« همچنین سه شرکت هواپیمایی برتر چین قصد دارند از 
شرکت هواپیماسازی بوئینگ به علت خسارات ناشی از زمینگیر شدن و 
به تأخیر افتادن تحویل هواپیماهای ۷۳۷ مکس درخواست غرامت کنند؛ 
اقدامی که هرچند رابطه مستقیم با جنگ تعرفه ای دو طرف ندارد ولی 
تحت تأثیر آن انجام شده است. ادامه این شرایط، شرکت های دو طرف 
را تحت تأثیر جدی قرار داده است. تحقیقی که اتاق بازرگانی امریکا در 
چین در میان اعضای خود انجام داده و نتایج آن روز چهار      شنبه منتشر 
شد، نشان می دهد س��ه چهارم از ش��رکت های امریکایی اعالم کردند 
افزایش متقابل حقوق گمرکی بر کاال      ها و تولی��دات چینی و امریکایی 
بر فعالیت های تجاری این شرکت      ها مستقیماً اثر منفی گذاشته است. 
نزدیک به نیمی از ۲۵۰ ش��رکت که در این مطالعه ش��رکت کرده اند، 
گفته اند از سال گذشته شاهد اقدامات تالفی جویانه غیرتعرفه ای در چین 
بوده اند. یک پنجم از این شرکت      ها نیز اعالم کردند شدت بازرسی      هایی 
که از مراکز و دفاتر آنها صورت می گیرد آشکارا افزایش یافته و روند امور 
ترخیص کاال در گمرکات چین نیز کندتر از گذشته شده است، چالشی 
که بسیاری از شرکت های امریکایی فعال در چین را به فکر نقل مکان به 

دیگر کشور      ها انداخته است. 
دیروز همچنین اعالم ش��د ک��ه دو غ��ول خودروس��از امریکایی، یعنی 
جنرال موتورز و فورد تحت تأثیر کاهش شدید میزان فروش در بازارهای 
کلیدی و توسعه خودروهای برقی و پاک بالغ بر ۷ هزار شغل را تعدیل نیرو 
کرده اند که از این تعداد، ۲هزار و ۳۰۰ نفر از آنها در کارخانه های مستقر 
در خاک امریکا فعالیت کرده و مشغول به کارند. بر اساس گزارش فاکس 
بیزینس، هرچند این تعدیل تحت تأثیر متغیر      هایی مانند افزایش محبوبیت 
و ترغیب کاربران به استفاده از وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست و 
کاهش میزان فروش و سودآوری بوده، ولی کارشناسان و تحلیلگران فعال 
در حوزه خودرو گفته اند بخش مهمی از این مسئله تحت تأثیر تشدید و 
تداوم جنگ تجاری چین و امریکا است. همچنین در گزارش دیگری که 
در بلومبرگ منتشر شده، یک شرکت سرمایه گذاری پیش بینی کرده در 
صورتی که چین در برابر اقدامات اخیر امریکا، ممنوعیت فروش محصوالت 
ش��رکت آیفون را اعمال کند، درآمد ش��رکت اپل ۲9 درصد کاهش پیدا 
خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، اعمال اینگونه محدودیت       ها ۱۰۰ درصد 
از درآمد های تخمین زده شرکت اپل را در داخل چین و هنگ کنگ برآورده 
خواهد کرد. کورتیس جین، یکی از همکاران آسیا در مؤسسه میلکن اظهار 
می کند احتمال اینکه تنش تجاری بین چی��ن و امریکا به جای بهبود رو 
به بدتر شدن برود بیشتر است. نکته مهمی که برخی ناظران به آن اشاره 
می کنند، این است که جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن، بدون تأثرات 
جدی امنیتی نخواهد بود و رویارویی ژئوپلتیکی دو طرف را تشدید خواهد 
کرد.  در همین باره، دیروز آسوشیتدپرس گزارش کرد که نیروی دریایی 
تایوان یک رزمایش گس��ترده با گلوله های جنگی در سواحل شرق این 
جزیره در منطقه ای که مورد تهدید از سوی هواپیما      ها و کشتی های چینی 
قرار دارد برگزار کرد. این رزمایش در راستای یک برنامه رزمایش ساالنه 
به نام »هان کوآنگ« و با شبیه سازی وقوع حمله ای از طرف چین برگزار 
شده است. اخیراً رئیس جمهور چین اعالم کرد که پکن استفاده از زور علیه 

تایوان را رد نمی کند. 

سازمان ملل: خطر جنگ هسته ای
 به اوج بي سابقه  رسیده است

س�ازمان مل�ل متح�د هش�دار داد خطر وق�وع جن�گ اتمی به 
باال    ترین می�زان خود پ�س از جنگ جهانی دوم رس�یده اس�ت. 
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری رویت��رز، رنات��ا دوان، مدیر 
مؤسسه تحقیقات خلع سالح در س��ازمان ملل )UNIDIR( گفته که 
تمام کشورهای مجهز به تسلیحات هسته ای برنامه های مدرن سازی 
هسته ای در دستور کار دارند و چش��م انداز کنترل تسلیحاتی در حال 
تغییر اس��ت و عمده دلیل آن رقابت اس��تراتژیک میان چین و ایاالت 
متحده امریکاست. این مقام س��ازمان ملل متحد به خبرنگاران در ژنو 
گفت: تدابیر کنترل تسلیحاتی سنتی هم با ظهور انواع جدید جنگ، با 
افزایش شیوع گروه های مسلح و نیروهای بخش خصوصی و فناورهای 
جدید که فاصله میان دفاع و تهاجم را محو کرده، از میان رفته است. او 
افزود: با توجه به بن بستی که در دو دهه گذشته در مذاکرات خلع سالح 
به وجود آمده است، ۱۲۲ کشور معاهده ای را برای ممنوعیت تسلیحات 
هسته ای امضا کردند که بخشی ازآنها از روی استیصال و بخشی از روی 
درک این خطرات بوده است. مدیر مؤسس��ه تحقیقات خلع سالح در 
سازمان ملل تأکید کرد: فکر می کنم که این واقعاً فراخوانی برای درک 
این است - این مسئله تا حدی در پوشش رسانه ای گم شده است - که 
خطرات استفاده از سالح های هس��ته ای اکنون باالست و خطراتی که 
استفاده از تسلیحات هسته ای دارد، با توجه به برخی از عواملی که اشاره 
کردم، در حال حاضر بیشتر از هر زمانی از زمان جنگ جهانی دوم است. 
مدیر مؤسسه تحقیقات خلع سالح در سازمان ملل تأکید کرد، جهان 
نباید خطر تسلیحات هسته ای را نادیده بگیرد. او گفت: آنچه من درباره 
آن فکر می کنم و اینکه ما چطور به این خطر و مدیریت این خطر واکنش 
نشان می دهیم، از نظرم بسیار مهم و سؤالی فوری است که به صورت 

جامع در شورای امنیت بازتاب پیدا نکرده است. 

حمله مجدد انصاراهلل به فرودگاه نجران عربستان

آشیانه قاتل کودکان یمني طعمه پهپادها شد
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