
نماینلده رهبلر مخالفلان دوللت ونزوئلا 
بلا هملکاری پلیلس امریلکا، سلفارتخانه 
ایلن کشلور در واشلنگتن را اشلغال کلرد. 
امری��کا ک��ه در س��رنگونی نیکوالس م��ادورو، 
رئیس جمهور قانونی ونزوئال شکست خورده است، 
راه  های جایگزین را برای ضربه زدن به منافع ونزوئال 
در پیش گرفته اس��ت. دفتر رس��انه ای مخالفان 
ونزوئال شامگاه جمعه  با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
کارلوس وچیو، سفیر منصوب  شده از سوی خوان 
گوای��دو، رئیس جمهور خودخوانده این کش��ور، 
کنترل سفارتخانه ونزوئال در واشنگتن را به  دست 
گرفته است. به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
یک سری پرسنل بخش پشتیبانی و نگهداری در 
بیرون این سفارتخانه   دوربین های امنیتی جدید را 
نصب کرده اند. همچنین یک اخطاریه نیز در بیرون 
سفارتخانه نصب شده که روی آن عنوان شده که 
امریکا دولت گوایدو را به رسمیت شناخته است. 
بر اساس این گزارش، همچنین بنرهای متعلق به 
گروهی به نام گروه حفاظت از سفارتخانه که بیش 
از یک ماه در این ساختمان به عنوان مهمان های 
دولت نیکوالس مادورو حضور داشتند از این محل 
جمع شده اند. گفته می شود پلیس امریکا برخالف 
قواعد بین المللی هیچ اقدامی برای جلوگیری از 

تعرض به این مکان دیپلماتیک انجام نداده است. 
10 روز پیش پلیس امریکا به زور وارد ساختمان 
این سفارتخانه شد و چهار تن از فعاالن را که برای 
بیش از یک ماه در این ساختمان حضور داشتند تا 
اجازه تصرف این ساختمان را به دست نمایندگان 
گوایدو ندهند، دس��تگیر کردند که واکنش تند 

کاراکاس را در پی داشت. دولت امریکا همچنین 
پیش از این برق ساختمان سفارت ونزوئال را قطع 
کرده بود. اشغال س��فارتخانه ونزوئال در پایتخت 
امریکا توسط مخالفان در حالی صورت می گیرد 
که فعاالن صلح طلب به درخواست دیپلمات های 
دولت قانونی ونزوئال از چند هفت��ه پیش در این 

ساختمان سکنی گزیده و از آن در برابر اشغالگران 
محافظت می کردند. بع��د از این اتفاق، امریکا که 
همواره از امنیت س��فارتخانه های خود در دیگر 
کشور    ها شاکی اس��ت، اقدامات ضد دیپلماتیکی 
را علیه س��فارت ونزوئال در واشنگتن آغاز کرد. از 
جمله این اقدامات می توان به قط��ع آب و برق و 
ممانعت از ورود غذا به داخل ساختمان اشاره کرد. 
این اقدامات در حالی اس��ت که گوایدو با حمایت 
همه جانب��ه امری��کا، در تاریخ دهم اردیبهش��ت 
تالش کرد علیه دولت قانونی م��ادورو در ونزوئال 
کودتا به راه بیندازد. در حال��ی که گوایدو ضمن 
انتشار یک کلیپ ویدئویی مدعی حمایت ارتش 
و نیروهای مس��لح از قی��ام به اصط��الح »ملی و 
مسالمت آمیز « خود شده بود، اما فقط حدود ۳0 
نظامی به صف اندک حامیان وی پیوستند و برای 
ساعتی درگیری های پراکنده در برخی خیابان های 
کاراکاس رخ داد. پس از آن بود که دولت ونزوئال 
از دفع »کودتایی کوچک« در این کشور خبر داد. 
تالش واش��نگتن برای کنار زدن دول��ت قانونی 
کاراکاس در حال��ی ص��ورت می گی��رد که مردم 
ونزوئال در تاریخ ۳0 اردیبهشت 1۳۹۷ با شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مادورو را به 

ریاست جمهوری این کشور انتخاب کردند. 
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اشغال سفارت ونزوئال با همکاري پليس امريکا

ر  ئیس جمهلو ر   گزارش  یک
امریلکا اذعلان 
کرد که ایران خواستار جنگ نیست، هرچند او 
از اعزام هزار و 500 نظاملی به خاورمیانه خبر 
داد البته پنتاگون اعام کرده که در واقع تنها 
900 نیروی نظامی اعزامی جدید هستند و بقیه  
در قالب تمدیلد مأموریت نیروهای مسلتقر 
هسلتند. اذعان ترامپ به اینکه ایران دنبال 
جنگ نیست از یک سو و انتشار خبر دور زدن 
کنگره ازسلوي ترامپ برای فروش میلیارد    ها 
دالر ساح به اعراب نشلان می دهد که هدف 
واشلنگتن از بازی چند هفته گذشته در دور 
جدیلد تهدیدنمایلی از ایلران چیلزی جلز 
دوشلیدن شلیوخ عربی نبوده است. هرچند 
هشلدارهای متعدد به ترامپ در ایلن باره از 
جمله نامه 76 ژنرال و دیپلمات بازنشسته برای 
حلذر دادن تراملپ از درگیلری با ایلران در 
عقب نشلینی ترامپ از موضع تهاجمی اخیر 

بی اثر نبوده است.
رئیس جمه��ور امریکا روز جمعه ضم��ن آنکه از 
اعزام نیرو به خاورمیانه با اهداف پیشگیرانه خبر 
داد. وي تأکید کرد:» من فکر نمی کنم که ایران 
خواستار جنگ باشد و آنها قطعاً خواستار جنگ 

با ما نیستند.«
رئیس جمهور امریکا در ادامه سخنانش گفت که 
اجازه داده نخواهد شد ایران به کشوری هسته ای 
تبدیل شود و ایران کشوری است که از تروریسم 

حمایت می کند. 
در همین رابطه وزارت دف��اع امریکا اعالم کرده 
ک��ه اع��زام ه��زار و 500 نظامی به غرب آس��یا 
شامل متخصصان و مهندسان تجهیزات نظامی 

می شود. 
»پاتریک شاناهان « سرپرست وزارت دفاع امریکا 
گفت: این اقدامات با هدف حمایت بوده و شامل 
هزار و 500 نظامی و سکوهای پرتاب پاتریوت با 

هدف مقابله با تهدیدات موشکی است. 
از سوی دیگر پنتاگون نیز اعالم کرده که از میان 
هزار و 500 نظامی که به غرب آسیا اعزام خواهند 
ش��د تنها ۹00 نظامی جدید بوده و 600 نظامی 
دیگر در منطقه وجود دارند که حضور آنها تمدید 

خواهد شد. 
پنتاگون گفته که  نیروه��ای اضافی که به غرب 
آسیا اعزام می شوند شامل تکنسین های استفاده 

از سکوهای پرتاب پاتریوت، هواپیماهای شناسایی 
و مهندسان است. 

همچنین مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا، در 
مصاحبه با »وان امریکا« در پاسخ به سؤالی درباره 
تنش میان ای��ران و امریکا گفت: »رئیس جمهور 
جن��گ نمی خواه��د. م��ن جن��گ نمی خواهم. 
هیچ کس را در دولت نمی شناس��م ]که خواهان 
جنگ باشد[. امروز صبح با وزیر شاناهان صحبت 
کردم. هیچ کدام از ما این را نمی خواهیم. اما فکر 
می کنم ایرانی     ها باید درک کنند، همان طور که 
رئیس جمهور ترام��پ در توئیت خود گفت، ما از 

منافع امریکا محافظت می کنیم.«
پمپئو با ادع��ای اینکه ایران باع��ث بی ثباتی در 
منطقه شده است، گفت: »به آنها اجازه نمی دهیم 
سالح هس��ته ای داش��ته باش��ند. به آنها اجازه 

نمی دهیم برنامه موشکی خود را ادامه دهند.«
او در پاس��خ به اینکه آیا اطالعاتی وجود دارد که 
نشان دهد ایران به ساخت س��الح اتمی نزدیک 
ش��ده باش��د، گفت: »تهدیداتی که ظرف چند 
هفته گذش��ته دریافت کردیم با برنامه هسته ای 
آنها مرتبط نبود. آن تهدیدات درباره تالش های 
متداول مانند استفاده از نیروهای ایرانی و نیابتی 

در منطقه است.«
 دور زدن کنگره و دوشیدن اعراب

 دولت ترامپ روز جمعه رس��ماً به بهانه »تشدید 
تنش     ها با ایران « قوانین کنگ��ره را دور زد و روند 
فروش چندین میلیارد دالر س��الح به عربستان 

سعودی و سایر کشور    ها را تسریع کرد. 
س��ناتورهای امریکایی روز جمعه گفتند دولت 
ترامپ رسماً کمیته های کنگره را از برنامه اجرای 
۲۲ قرارداد تس��لیحاتی به ارزش ۸ میلیارد دالر 

مطلع کرده است. 
پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده 
بود دولت امریکا قص��د دارد از حفره های قانونی 
اس��تفاده و اجازه تس��ریع روند فروش سالح به 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی را صادر 

کند. 
طبق گزارش ای��ن روزنامه، مای��ک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا و برخی دس��تیاران او در تالشند 
دولت را راضی کنند با اعالم »وضعیت اضطراری«، 
دس��تور تحویل ۸ میلی��ارد دالر تس��لیحات به 

عربستان سعودی و امارات را صادر کند. 
گزارش     ها حاکی اس��ت رئیس جمهور امریکا در 

صورت اعالم وضعیت اضطرار ملی می تواند مفاد 
من��درج در قوانین کنترل تس��لیحاتی را نادیده 

گرفته و بدون مجوز کنگره سالح بفروشد. 
سناتورهای امریکایی جمعه گفته اند دولت ترامپ 
گفته وضعیت به دلیل تنش     ها با ایران اضطراری 
است و روند اجرای این معامالت بایستی تسریع 
ش��ود.  ترامپ بار    ها از معامله فروش تس��لیحات 
به عربستان س��عودی حمایت کرده است. او روز 
۲۸ فروردین م��اه مصوبه ای از کنگ��ره امریکا را 
وتو کرد که خواس��تار قطع حمای��ت نظامی این 
کشور از ائتالف تحت رهبری سعودی در جنگ 

علیه یمن بود. 
سناتور مارکو روبیو، نماینده ایالت فلوریدا گفته 
دور زدن کنگره برای فروش سالح در خاورمیانه 

»اشتباهی بزرگ« است. 
کریس مورفی ، سناتور دموکرات ایالت »کنتیکت « 
امریکا نیز روز چهار    ش��نبه اعالم ک��رد که دولت 
امریکا درصدد اس��ت به بهانه تنش های اخیر با 
ایران در منطقه بدون مجوز کنگره به عربس��تان 

سعودی بمب و سالح بفروشد. 
همچنین باب منندز، معاون رئیس کمیته روابط 
خارجی مجلس س��نا خاطرنش��ان کرد: ترامپ 
تصمیم گرفت قانون نظارت بر صادرات سالح را با 
هدف فروش ذخایر هوشمند به کشور    هایی نظیر 
امارات و عربستان اجرایی کند و اختیارات کنگره 

را در نظر نگیرد. 
دولت امری��کا به بندی در قوانین فروش س��الح 
اس��تناد کرده که اجازه ع��دول از رأی کنگره را 
می دهد و آن از طریق اع��الم » وضعیت اضطرار 

ملی « اس��ت که دولت ترامپ بر آن در ادعاهای 
مربوط با تنش با تهران تکیه کرده است. 

منندز در بیانیه ای تأکید ک��رد، دولت ترامپ در 
ارائه توجیه قانونی یا اساسی عملی برای تصمیمی 
که در قانونی بودن آن تردید وجود داشته و اقدامی 

بی سابقه است، شکست خورده است. 
وی ضمن اب��راز نارضایتی از ای��ن موضوع گفت: 
از شکس��ت مج��دد دول��ت ترام��پ در اعطای 
اولویت های��ش متعجب نش��دم زی��را این دولت 
همکاری با دولت های استبدادی نظیر عربستان 
را ترجیح می دهد. بار دیگر دولت ترامپ اولویت را 
به منافع ما در زمینه امنیت ملی در طوالنی مدت 

و دفاع از حقوق بشر نداد. 
 هشدار ژنرال     ها به ترامپ

پایگاه تحلیلی »کامن دریمز « در گزارشی نوشت، 
در حالی که کاخ سفید برای اعزام یک هزار و 500 
نظامی به منطقه غرب آسیا آماده می شود، کالج 
رهبران امنیت ملی امریکا، در نامه ای این تصمیم 

امریکا را مورد ارزیابی قرار داد. 
طبق این گزارش، نامه ف��وق به امضای ۷6 نفر از 
ژنرال ها، دریاداران، سفرا و دیپلمات های امریکایی 
 » War on the Rocks « درآمده اس��ت و پایگاه

صبح روز جمعه آن را منتشر کرد. 
ژنرال های ارشد بازنشس��ته ارتش امریکا در این 
نامه تأکید کردند: »جنگ با ایران، خواه به صورت 
انتخابی یا محاسبات اشتباه، پیامدهای غم انگیزی 
را در خاورمیانه که از قبل نیز بی ثبات بوده است، 
به همراه خواهد داش��ت و همچنین امریکا را به 
هزینه باالی مالی، انس��انی و ژئوپلتیکی، به یک 

درگیری  مسلحانه دیگر می کشاند.«
در ادامه این نامه آمده است: »نبود ارتباط مستقیم 
میان رهبران سیاس��ی و نظامی امریکا در حین 
باال گرفت��ن لفاظی ها، تنها ب��ه افزایش احتمال 
محاسبات اشتباه منجر می ش��ود که نتیجه آن 

تقابل نظامی ناخواسته می شود.«
در پایان نامه، ژنرال های بازنشسته ارتش امریکا 
از رئیس جمهور امریکا درخواست کردند از قدرت 
خود برای به کارگی��ری راه حل های صلح آمیز با 

ایران بهره بگیرد. 
 ظریف به پمپئو جواب نمی دهد

وزیر امور خارجه ایران در پاس��خ به خبرگزاری 
رویترز درباره احتمال برقراری تماس تلفنی بین 
او و همتای امریکایی تأکید کرد که چنین اتفاقی 

نخواهد افتاد. 
محمد جواد ظریف گفت ب��ا وضعیتی که دولت 
کنونی امریکا ایجاد کرده، دیگر نمی توان اتفاقی 
مانند بازداشت 10 ملوان امریکایی توسط ایران 
در آب های سرزمینی )سال ۲016( را در صورت 

رخ دادن مجدد، به سادگی و سریعاً حل کرد. 
وی همچنین درب��اره احتمال برق��راری تماس 
تلفنی با مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا افزود: 
»پمپئو هر زمانی که درباره ایران صحبت می کند، 
به من توهین می کند. چرا باید حتی به تماس او 

پاسخ بدهم؟«
از س��وی دیگر مورگان اورتاگوس ، س��خنگوی 
وزارت خارج��ه امریکا بدون پاس��خ دادن درباره 
اینکه دولت ترامپ چگونه در زمان وقوع بحرانی 
مشابه سال ۲016 می خواهد با ایران ارتباط برقرار 
کند، فقط به این توضیح بسنده کرد: »وقتی زمان 
صحبت فرا برسد، مطمئن هستیم که همه ابزار    ها 

را در اختیار داریم.« 
پمپئو طی نشس��ت مطبوعاتی که با خبرنگاران 
داش��ت، نگرانی     ها درباره توانایی واشنگتن برای 
ارتباط با تهران را رد کرد: »راه های بسیاری وجود 
دارد که بتوانیم از طریق آن ارتباط برقرار کنیم. 
عمان، سوئیس و عراق کشور    هایی هستند که با 
هر دو طرف روابط خوبی دارند و می توانند پیام     ها 

را منتقل کنند.«

  گزارش  2

سالح فروشی ترامپ 
با تهدیدنمایی از ایران

دونالد ترامپ در جدید    ترین اقدام دول��ت امریکا در حمایت از دولت های 
عربی خلیج فارس، مجوز فروش بیش از ۸ میلیارد دالر سالح به عربستان 
سعودی و امارات متحده را صادر کرده است. ترامپ دلیل انجام این اقدام را 
وضعیت اضطراری ناشی از وجود تنش     ها با ایران و به عبارتی آنچه »تهدید 
ایران « نامیده، اعالم کرده است. پیرامون افزایش تنش     ها در قبال ایران، 
ترامپ همچنین دس��تور اعزام هزار و 500 نظامی ارتش این کشور را به 
خاورمیانه داده است. ترامپ همچنین چندی پیش مصوبه کنگره امریکا 
در خصوص قطع فروش سالح و حمایت های نظامی از عربستان سعودی و 
امارات و به طور کلی ائتالف عربی در جنگ یمن به رهبری دولت سعودی را 
وتو کرد. این اقدام ترامپ که برخی اعضای کنگره از آن تحت عنوان دور زدن 
کنگره نام برده اند، در واقع بدون انجام روندهای قانونی اعطای مجوز فروش 
سالح از سوی کنگره انجام می شود، چرا که طبق قوانین امریکا، دولت در 
رابطه با فروش سالح به کشورهای دیگر از جمله بمب های هدایت شونده، 

سنگرشکن و...  نیاز به دریافت مجوز از کنگره دارد. 
در طرف دیگر، آنچه از س��وی دولت امریکا و پمپئو وزیر امور خارجه این 
کشور »تهدید و فعالیت های بدخواهانه ایران « عنوان شده ، نه تنها وجود 
خارجی ندارد، بلکه صرفاً دستاویزی برای فروش تسلیحات به کشورهای 
عربی است؛ روندی که طی دو دهه گذشته به طور مداوم تکرار شده است. 
دولت امریکا سال هاست که نه تنها با استفاده از سیاست های ایران هراسانه، 
بلکه از هر فرصتی برای فروش س��الح به دولت ه��ای خلیج فارس تحت 
عناوینی همچون »بازدارندگی در برابر ستیزه جویی های ایران«، »دفاع از 
متحدان راهبردی امریکا در منطقه«، »برقراری ثبات و دفاع از ملت های 
منطقه در برابر ای��ران « و...  اس��تفاده می کند و از این نظ��ر بزرگ ترین 

صادرکننده سالح در جهان است.
با این حال واقعیت این است که سیاست امنیت منطقه ای در خلیج فارس با 
ورود تسلیحات  گوناگون از سوی امریکا و دولت های اروپایی نظیر فرانسه و 
انگلستان دچار دور تسلسل ناامنی شده است. بنابر آمار مؤسسه تحقیقات 
صلح استکهلم هزینه های نظامی کشورهای منطقه در سال گذشته نسبت 
به بازه زمانی ۲00۹-۲005، بیش از 40درصد افزایش نش��ان می دهد. 
همچنین از میان 10 کش��ور دارای باال    ترین میزان هزینه های نظامی در 
جهان، هفت کشور در منطقه خاورمیانه قرار دارد که در بین آنها اسامی 
چهار کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، عربستان 
سعودی، عمان و کویت دیده می شود که به ترتیب 4/01، 10، 1۲ و 5/0۸ 
درصد تولید ناخالص داخلی خ��ود را به امور نظام��ی اختصاص داده اند. 
تنها امارات متحده عربی که کمتر از 100 هزار کیلومتر وسعت دارد، در 
س��ال های ۲01۷-۲01۳، 4/4 درصد از کل واردات سالح در جهان را به 
خود اختصاص داده و طی همین چهار سال حدود 60 درصد تسلیحات 
خود را از امریکا خریداری کرده و بعد از عربستان سعودی، دومین مشتری 
تسلیحات امریکا است. سفارش و خرید تعداد زیادی از جنگنده های تایفون 
انگلیسی، رافائل فرانسوی، بمب های هدایت شونده امریکایی، سامانه های 
دفاع موشکی، النچرهای پرتاب چندگانه و...  تنها گوشه ای از تسلیحات 

انبار شده این کشور است. 
در طرف دیگر، عربستان به عنوان دومین واردکننده بزرگ تسلیحات با 
بودجه نظامی ساالنه بیش از ۲00 میلیارد دالری قرار دارد که حدود یک 
سوم آن صرف واردات تسلیحات از امریکا، روسیه، فرانسه، آلمان، چین و 
روسیه می شود. واردات تسلیحات خارجی به عربستان در سال ۲01۷ در 
مقایسه با دوره چهار س��اله ۲00۸ تا ۲01۲، افزایش تعجب برانگیز ۲۲5 
درصدی را نشان می دهد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند امریکا برای ایجاد 
ثبات در منطقه به جای بزرگ نمایی ظرفیت ه��ای دفاعی ایران و تبدیل 
منطقه به انبار تسلیحات، باید به کشورهای منطقه در جهت رفع شکاف های 
اجتماعی داخلی آنها و تالش برای کاهش افراط گرایی بی حد و حصر در 
منطقه کمک کند یا اینکه در طرف دیگر، بر قطع حمایت از عربس��تان 
سعودی و امارات متحده در جنگ های منطقه ای و انجام کمک های انسانی 
در جنگ یمن متمرکز شود. بر این اساس، آنچه سران امریکا تحت عنوان 
تهدید ایران از آن یاد می کنند؛ تنها دستاویزی است که دولت ترامپ از آن 
برای تجارت تسلیحاتی که بیش از ۳0 درصد از کل حجم صادرات امریکا 
را تشکیل می دهد، استفاده می کند، چرا که هزینه های حدود 4 میلیارد 
دالری ایران در بخش های نظامی به هیچ عنوان قابل مقایسه با هزینه های 

گفته شده از سوی کشورهای عربی منطقه نیست. 
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   هاکت ۳50 تروریست توسط ارتش سوریه 
مرکز آشتی روسیه در پایگاه حمیمیم از هالکت حدود ۳50 تروریست 
در منطقه کاهش تنش در ادلب سوریه طی چند روز گذشته خبر داد. 
به گزارش راشاتودی، ویکتور کوبچشن، رئیس مرکز آشتی روسیه در 
سوریه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که ارتش سوریه، حمالت نیروهای 
مخالف و تروریستی سوریه در شهرک های کفر نبوده و حویز در حومه 
حماه را دفع کرد. وی افزود:»از ۲1 مه تاکنون حدود ۳50 تروریس��ت 
به دست نیروهای ارتش س��وریه به هالکت رس��یده اند و پنج تانک و 
خودروی جنگی، ۲۷ خودروی پیکاپ مجهز به رگبار از نوع سنگین و 
سه سکوی موشک انداز نیز منهدم شدند«. کوبچشن گفت که گروه های 
مسلح غیرقانونی برای جبران خس��ارت های خود تجهیزات نظامی به 

منطقه شهرک کفر نبوده منتقل کرده اند. 
-----------------------------------------------------

 بالگرد ارتش امریکا در افغانستان سقوط کرد
یک بالگرد متعلق به نیروهای امریکایی هنگام ف��رود در پایگاه نظامی 
هلمند، با حادثه مواجه شده و سقوط کرده است. دلیل این سقوط، نقص 
فنی اعالم شده است. در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است و تنها 
پرسنل این بالگرد زخمی شده اند. ژنرال باتلر، سخنگوی نیروهای امریکا 
در افغانس��تان به خبرگزاری فرانس��ه گفت:»این بالگرد هنگام سقوط 
دچار حادثه شده و هیچ گونه حمله ای به آن صورت نگرفته است.« وی 
همچنین افزود: » این بالگرد مدل CH-47 در هنگام فرود به شدت با زمین 

برخورد کرده و خدمه آن مصدوم شدند.«
-----------------------------------------------------

 تصویب استراتژی جدید ناتو برای مقابله با روسیه 
دبیرکل ناتو در مصاحبه ای از تصویب یک اس��تراتژی جدید نظامی از 
سوی کارشناسان این ائتالف برای مقابله با تهدید روسیه خبر داد. ینس 
استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در گفت وگو با روزنامه ولت آم سونتاگ گفت: 
در روزهای اخیر، کارشناسان ائتالف استراتژی جدید نظامی تصویب 
کردند. وی به این مسئله اشاره کرد که از ۲014، وضعیت جدید امنیتی 
و چالش های جدید در جنوب و شرق ظهور کرده است. روسیه از تهدید 
اتمی در اغلب موارد علیه غرب استفاده کرده است. دبیرکل ائتالف ناتو 
ادامه داد: این نگرانی    ها آمادگی کامل و توانایی برای تضمین ثبات در 
آینده را می طلبد و به نسبت، نیازمند یک رویکرد نظامی جدید است. 
-----------------------------------------------------
 تایوان نام سفارت دوفاکتوی خود در امریکا را تغییر می دهد

تایوان روز     ش��نبه اعالم کرد که در حال تغییر نام س��فارت دوفاکتوی 
خود در امریکا است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اقدام 
از س��وی دولت تایوان در میان روابط قوی بین این کشور با امریکا در 
چند دهه گذش��ته صورت می گیرد. وزارت خارجه تایوان در توئیتی 
نوشت:»ش��ورای هماهنگی امور امریکای شمالی « به » شورای تایوان 
برای امور ایاالت متحده « تغییر نام داده اس��ت. افزودن واژه » تایوان « 
احتماالً از آن جهت بسیار مهم است که نشان می دهد این شورا اساساً 
دیپلماتیک یا سیاسی نیست.« جوزف وو، وزیر خارجه تایوان در توئیتی 

نوشت :» زمان آن رسیده تا اوضاع تغییر کند.« 

تشدید درخواست هاي  تحریم نشست منامه 
عریقات: برگزاری کنفرانس بحرین را 
از رسانه     ها شنیدیم و غافلگیر شدیم

صلدای اعتلراض بله نشسلت منامله بلرای اجلرای بخلش 
اقتصادی معاملله قرن در حال گسلترش اسلت. بعلد از تحریم 
مقاوملت فلسلطینی،  از طلرف گروه هلای  اجلاس  ایلن 
دبیلرکل کمیتله اجرایلی سلازمان آزادیبخلش فلسلطین 
از همله کشلور     ها خواسلت ایلن اجلاس را تحریلم کننلد. 
بعد از آنکه گروه های مقاومت فلس��طینی روز چهار     شنبه ضمن ابراز 
مخالفت قاطع با برگ��زاری کنفرانس اقتصادی بحری��ن و تحریم آن، 
این کنفرانس را گامی خطرناک در راس��تای نابودی مسئله فلسطین 
دانس��تند، دامنه مخالفت     ها با این کنفرانس در حال گس��ترش است. 
صائب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین 
) ساف ( که زمانی مذاکره کننده فلسطینی روند سازش بوده، در مصاحبه 
با این ش��بکه گفت: اعالم برگزاری کنفرانس بحرین ما را غافلگیر کرد 
و ما آن را از رسانه     ها شنیدیم. ما مشارکت در همه نشست های مربوط 
به کارگاه اقتصادی منام��ه را رد کردیم. عریق��ات افزود:دولت ترامپ 
رکن اساسی از ایدئولوژی راستگرای افراطی در اسرائیل است. از همه 
کشور     ها می خواهیم از حضور در کنفرانس منامه خودداری و در موضع 
خود در این باره بازنگری کنند. عریقات در مصاحبه با شبکه المیادین 
همچنین گفته که امریکا بازی صادر کردن ترس و هراس در منطقه را 
پیش گرفته و دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، رکن اساسی 
ایدئولوژی افراطی )حزب( راستگرای اسرائیل است. پیش از عریقات، 
عباس زکی ، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح هم روز جمعه در گفت وگو 
با المیادین گفته بود دلیل برگزاری نشست بحرین به عنوان اولین گام 
طرح امریکا موس��وم به »معامله قرن « بر پایه دش��منی با ایران است. 
همچنین دولت قطر دیروز در واکنش به نشس��ت منامه برای اجرای 
بخش اقتص��ادی معامله قرن گفته که توس��عه اقتص��ادی الزم برای 
برقراری صلح بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی بدون »راه حل های 
سیاسی مورد قبول فلسطینیان « محقق نخواهد شد. البته دوحه رسماً 
س��خنی از تحریم اجالس منامه نگفته ولی به نظر می رسد دولت قطر 
به خصوص در فضای تنش با امریکا در حال گام برداش��تن در چنین 
مسیری اس��ت. در بیانیه دولت قطر که وزارت خارجه این کشور آن را 
صادر کرده، آمده است: » درمان مؤثر چالش های موجود نیازمند وجود 
حسن نیت، تشریک مساعی بازیگران منطقه ای و بین المللی و فراهم 
شدن شرایط سیاسی مناسب برای تحقق شکوفایی اقتصادی است.« 
 به نوشته روزنامه القدس العربی، در این بیانیه همچنین آمده است که 
بدون وجود راه حل های سیاسی عادالنه برای مسائل منطقه ای از جمله 
قضیه فلسطین که مورد رضایت فلسطینیان باشد، شرایط مذکور نیز 

فراهم نخواهد شد. 
دولت امریکا هفته قبل اعالم کرد که ۲5 و ۲6 ژوئن کنفرانس اقتصادی 
را در بحرین برای جذب سرمایه گذاری در اراضی فلسطین در راستای 
مرحله اول معامله ق��رن برگزار خواهد کرد، نشس��تی که بعد از اعالم 
تعویق بخش سیاسی معامله قرن قرار است برگزار شود و ظاهراً هدف 
آن، اعطای یک سری امتیازات اقتصادی به کرانه  باختری، غزه و منطقه، 
برای فراهم کردن زمینه الزم برای علنی کردن بخش سیاسی معامله 
قرن است. رویترز هفته قبل در این باره نوشته بود که امریکا به دنبال 
سرمایه گذاری خارجی در س��رزمین های فلسطینی اس��ت تا آنها را 
به انجام معامله قرن راضی کند. عبدالباری عطوان ، س��ردبیر روزنامه 
اینترنتی رأی الیوم نیز دیروز نشست بحرین را یک فاجعه بزرگ خواند 
و با هشدار به برخی کشورهای عرب سرس��پرده امریکا گفت: هدف از 
برگزاری این نشست نیز نابودی کامل آرمان فلسطین است. عطوان در 
سخنان هفتگی خود که در بخش تصویری رأی الیوم منتشر می شود 
گفته هدف از این نشس��ت، جمع آوری پول از کشورهای حوزه خلیج 
فارس برای تثبیت اشغالگری و تثبیت اسرائیل بزرگ است. پول های 
نفت کشورهای حوزه خلیج فارس تحت فشارهای امریکا روانه اسرائیل 
می شود تا آرمان فلسطین با استفاده از آن نابود و اسرائیل بزرگ ایجاد 

شود. این، برنامه آنهاست. 

رژیم صهیونیستی
 به ترور سمیر قنطار اذعان کرد

یک افسلر سلابق اسلرائیلی اذعان کلرد کله تل آویو بلا کمک 
یکلی از فرماندهان گروه های مخالف سلوری سلمیر قنطلار، از 
مبارزان جنبلش حزب اهلل لبنلان، را تلرور کرده اسلت؛ اقدامی 
که بیانگر هماهنگی این رژیم با تروریسلت های سلوریه اسلت. 
مارکو مورنو، از افسران س��ابق ارتش رژیم صهیونیستی در گفت وگو 
با برنام��ه » عوفدا « در ش��بکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیس��تی تأکید 
کرد:»یک��ی از فرماندهان گروه ه��ای مخالف س��وریه اطالعاتی را به 
سازمان اطالعات نظامی اسرائیل داد و این اطالعات در مشخص شدن 
جای س��میر قنطار و ترور وی به ما کمک کرد«. ش��بکه ۲ تلویزیون 
رژیم صهیونیس��تی به نقل از مورنو اعالم کرد:»جنگنده های نیروی 
هوایی اسرائیل شب 1۹ دسامبر ۲015 وارد حریم هوایی سوریه شدند 
و منزلی را در جنوب دمشق که س��میر قنطار در آنجا بود هدف قرار 
دادند«. این شبکه اشاره کرد که اسرائیل در آن زمان با وجود اخبار و 
گزارش های زیادی که اسرائیل را به دست داشتن در این عملیات متهم 
می کرد، به آن اعتراف نکرد. به گزارش روزنامه رأی الیوم، این افس��ر 
صهیونیستی گفت:»برای ما و ش��اید میلیون ها نفر مانند ما در جای 
جای جهان عربی و اسالمی شوکه کننده بود، زیرا شهید قنطار، مأمور 
ایجاد جبهه عملیاتی جوالن اشغالی سوریه بود«. که مورنو پس از تأیید 
و موافقت سازمان بازرسی نظامی ارتش صهیونیستی این اظهارات را 
بیان کرده است. سرهنگ مورنو قباًل افسر یگان 504 سازمان اطالعات 
نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و مسئول ارتباط با گروه های مخالف در 
سوریه بود. قنطار قدیمی  ترین زندانی در بند رژیم اشغالگر قدس بود که 
در جریان تبادل اسرا میان حزب اهلل و رژیم صهیونیستی در سال ۲00۸ 
آزاد شده بود. از سوی دیگر، در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی خود 
را برای جنگی دیگر با جنبش مقاومت حزب اهلل لبنان آماده می کند، 
کارشناسان این رژیم ضمن اش��اره به تقویت حزب اهلل طی 1۳ سال 
اخیر، از ضعف نیروی زمینی رژیم اس��رائیل اب��راز نگرانی می کنند. 
شبکه 1۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی با اشاره به پیروزی 
حزب اهلل در جنگ ۳1 روزه در برابر تل آویو، تقویت زرادخانه موشکی 
و کسب تجربه جنگ های نامنظم در سوریه نوشت که هرچند ارتش 
اسرائیل خود را برای نبرد دیگر آماده کرده اما مقامات پیشین ارتش 

درباره آمادگی نیروی زمینی تشکیک می کنند. 
در این گزارش آمده اس��ت:»ارتش اسرائیل در س��ال ۲006 لبنان را 
با این حس ترک کرد که گویی فرصت فوق العاده ای را از دس��ت داده 
است و از آن زمان در حال مقدمه چینی برای جنگ بعدی در مرزهای 
شمالی است. یکی از بخش های این آماده سازی شامل مقصر خواندن 
لبنان به دلیل شروع جنگ و تالش برای وارد کردن صدمات سنگین 
به آن است«. این گزارش ضمن بیان اینکه نیروی هوایی ارتش رژیم 
صهیونیستی با ارتقای زمان سوخت گیری و مسلح سازی جنگنده های 
خود، برای نبرد بعدی با لبنان آماده می ش��ود، می نویسد:»حزب اهلل 
هم برای درگیری با ارتش اس��رائیل آماده می شود. نظرات متضادی 
در دستگاه نظامی اسرائیل درباره آمادگی برای دور بعدی درگیری  ها 
وجود دارد، زیرا اس��رائیل طی س��ال های اخیر مان��ور نظامی زمینی 

نداشته است.«

دوشیدن 8 میلیاردي اعراب با  ایران هراسي امریکا
ترامپ: ایران به دنبال جنگ با ما نیست

سجادمرادیکالرده

ژنرال های ارشد بازنشسته 
ارتلش امریلکا در نامله اي 
تأکید کردند: »جنگ با ایران، 
خواه به صلورت انتخابی یا 
محاسبات اشتباه، پیامدهای 
غم انگیزی را در خاورمیانه 
که از قبل نیلز بی ثبات بوده 
اسلت، بله هملراه خواهد 
داشت و همچنین امریکا را 
به هزینه باالی مالی، انسانی 
و ژئوپلتیکی، به یک درگیری  
مسلحانه دیگر می کشاند.«


