
در شرایطی که رئیس جمهور امریکا قباًل گفته 
بود گاو شیرده سعودی باید هزینه حضور امریکا 
در خلیج فارس را بپردازد، یک رس�انه قطری 
دی�روز گزارش داد ک�ه هزینه ه�ای حضور ناو 
آبراهام لینکلن که اخیراً به منطقه اعزام شده، 
از جیب ام�ارات و عربس�تان پرداخت ش�ده 
اس�ت؛ باجی که بیش از ۳۰۰میلیون دالر برای 
ریاض و ابوظبی آب خورده است. وزیر خارجه 
ایران هم در سخنانی با هشدار به تنش آفرینی 
واشنگتن در منطقه گفت که »قرار دادن تمامی 
دارایی ه�ای نظام�ی در یک منطق�ه کوچک، 
به خ�ودی خ�ود مس�تعد ح�وادث اس�ت.«

به رغم عقب نشینی مقامات امریکایی از سیاست های 
جنگ طلبانه علیه ایران، اما برخی رژیم های عربی 
به دنبال آتش افروزی در منطقه هستند. روزنامه 
الشرق قطر روز سه     ش��نبه در گزارشی اعالم کرد: 
رسانه های ریاض و ابوظبی از آغاز تنش لفظی میان 
مقامات ایران و امریکا هر کاری کردند تا بر دامنه این 
اختالف و تنش بیفزایند و در نهایت این درگیری 
را به جنگ بکشانند. رسانه های این دو کشور سعی 
کردند با اتهام زنی به ای��ران در خصوص عملیات 
خرابکارانه در بندر فجیره ایران را عامل برهم زدن 
امنیت منطقه معرفی و بر حدت و شدت این جنگ 
لفظی و تهدیدات میان ای��ران و امریکا بیفزایند. 
رسانه های عربس��تان نیز پس از حمله پهپادهای 
انصاراهلل به تأسیسات نفتی آرامکو در عمق خاک 
عربستان، ایران را مقصر و حامی این مسئله دانسته 

و آن را به حمایت از تروریسم متهم کردند. بر اساس 
این گزارش، ریاض و ابوظبی برای وقوع جنگ میان 
ایران و امریکا هزینه های زیادی کرده اند، بنابراین 
تقبل هزینه حضور ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در 
منطقه چیز عجیبی نیست. پیش تر نیز ترامپ اعالم 
کرده بود که ما ناو خود را به منطقه می فرستیم اما 
عربستان و امارات باید هزینه حضور هر ثانیه آن در 
منطقه را بپردازند. بنابر تحقیق وب سایت آالینت 
گروپ، »ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن جزو ناوهای 
نو و به روز امریکا است که میانگین هزینه فعالیت و 
حفاظت ساالنه از آن به حدود ۲۴۰ تا ۳۲۰ میلیون 
دالر می رسد که ریاض و ابوظبی صورتحساب آن را 

از پیش پرداخت کرده اند.«
این گزارش درحالی اس��ت که ترامپ بار    ها گفته 
است که عربستان سعودی مثل گاو شیردهی است 
که باید هزینه حضور امریکا در منطقه را بپردازد. 
عربستان س��عودی و امارات در سال های گذشته 
در ازای تأمین امنیت شان، قراردادهای چند صد 
میلیارد دالری با امریکا امضا کرده اند. عربستان و 
امارات روی کار آمدن ترامپ را فرصتی برای افزایش 
فشار    ها به ایران می دانند و تالش دارند با تشکیل 
ائتالفی با رژیم صهیونیستی نفوذ ایران را در منطقه 
کاهش دهند. این رژیم    ها برای مقابله با نفوذ ایران 
حاضر به دادن هرگونه باجی به واشنگتن هستند، 
حتی اگر ترامپ آنها را گاوهای شیرده خطاب کند. 
امریکا از دیرباز حامی اصلی عربستان سعودی در 
منطقه بوده و در مقابل حمایت های نظامی از این 

کشور باج هنگفتی از سعودی     ها گرفته است، اما این 
سیاست در دوره دونالد ترامپ به شکل گسترده ای 
تشدید شده تا حدی که به تحقیر مقامات ریاض 
هم کشیده شده است. ترامپ پیش تر در سخنانی 
با بیان اینکه عربستان بدون امریکا دو هفته دوام 
نمی آورد در مقابل حمایت های نظامی از سعودی، 
باج ۴ میلیارد دالری از این کشور درخواست کرده 
بود. حتی ترامپ اخیراً در سخنانی اعالم کرد که 
پول گرفتن از عربس��تان راحت تر از گرفتن اجاره 
از مستاجرنشینان نیویورک است. تالش رژیم های 
مرتجع عربی برای وارد ک��ردن امریکا به جنگ با 
ایران در شرایطی است که ترامپ به صراحت گفته 
است به دنبال جنگ با ایران نیست. به نظر می رسد 
امریکایی     ها از تبعات جنگ در منطقه به خوبی آگاه 
هستند و حاضر نیستند با طناب پوسیده اسرائیل و 

عربستان سعودی به چاه بروند. 
روزنامه واشنگتن پست دیروز در گزارشی با اشاره 
به توانمندی ه��ای ایران برای مقابل��ه با هرگونه 
اقدامات تحریک آمیز امریکا تأکید کرد که امریکا 
نباید برای اقدام نظامی به ایران ریسک کند زیرا 
جنگ با ایران م��ادر تمام باتالق     ه��ا خواهد بود. 
واشنگتن پست تأکید کرد که بررسی قابلیت های 
ایران نشان می دهد که هیچ گزینه نظامی علیه 
ایران قاطعانه ی��ا کم هزینه نخواه��د بود. طبق 
این گ��زارش، ای��ران س��امانه »اس ۳۰۰« یعنی 
پیشرفته     ترین پدافندی که تاکنون جنگنده های 
امریکایی با آن روبه رو بوده اند را در اختیار دارد و 

تقابل با ایران اقدام ساده ای برای نیروی هوایی و 
دریایی امریکا نخواهد بود و تعداد زیادی از خلبانان 
و هواپیماهای امریکایی در این تقابل احتمالی از 

بین خواهند رفت. 
  ظریف: راه مذاکره احترام است 

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران بار دیگر به 
اظهارات تند مقامات امریکایی هش��دار داد. وزیر 
امور خارجه ایران در مصاحبه با ش��بکه سی ان ان 
تصریح کرد، تا زمان��ی که امریکا ب��ا پایبندی به 
تعهداتش ذیل برجام، به ای��ران احترام نگذارد، با 
آنها وارد مذاکره نخواهیم شد. ظریف ضمن انتقاد از 
اعزام ناوگروه ضربتی »یو اس اس آبراهام لینکلن« 
و یگان بمب افکنی امریکا ب��ه منطقه گفت:» قرار 
دادن تمامی این دارایی های نظامی در یک منطقه 
کوچک، به خودی خود مس��تعد حوادث اس��ت. 
ضرورت احتیاط بس��یار زیاد وجود دارد و امریکا 
بازی بسیار بسیار خطرناکی را راه انداخته است«. 
وزیر خارجه ایران ضمن انتقاد از خروج واشنگتن 
از برجام گفت:»ما با حس��ن نیت رفتار کردیم. ما 
قصد گفت وگو با افرادی که وعده های خود را زیر پا 
گذاشتند، نداریم«. ظریف در واکنش به تهدیدات 
اخیر ترام��پ در توئیتر گفت که ای��ران در مقابل 
تهدیدات سر تعظیم فرود نمی آورد و اینگونه ادامه 
داد:»ایران هرگز با تهدید و اجبار مذاکره نمی کند. 
شما نمی توانید هیچ ایرانی را تهدید کنید و از آنها 
انتظار تعامل داشته باشید. راه مذاکره و تعامل از 

طریق احترام است و نه تهدید.«

88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5658 چهارش��نبهاولخ��رداد1398| 16رمضان1440|

الشرق قطر:  لشکرکشي امریکا تأمین مالي مي شود

تزريق 300 ميليون دالري امارات و عربستان به »بلوف 100هزار تني« بولتون

تقابل آنکارا - قطر با محور قاهره - ابوظبي- ریاض در شمال آفریقا شدت مي گیرد

تهديد خليفه حفتر به نابود کردن کشتی های ترکيه در سواحل ليبی

  اتحادیه اروپا یکی 

علی قنادی
  گزارش  یک

از ش�کننده       ترین 
دوره های تاریخی 
خود را پشت س�ر می گذارد. چند روز مانده به 
انتخابات پارلمانی اروپا، اس�تیو بنن، مش�اور 
س�ابق دونالد ترامپ به اروپا رفته، سفری که 
رئیس جمهور فرانسه س�رانجام به آن واکنش 
نش�ان داد و هدف آن را مداخل�ه در انتخابات 
پارلمانی اروپ�ا به منظور فروپاش�ی تدریجی 
اتحادی�ه خوان�د. در حالی ک�ه نگرانی      ها از به 
قدرت رس�یدن جریان افراطی راست به اوج 
رسیده، وزیر دارایی فرانس�ه هم ابراز نگرانی 
کرده که آینده یورو تحت تأثیر جدی رقابت های 

امریکا و چین قرار بگیرد. 
انتخابات پارلمان��ی اروپا روزه��ای ۲۳ تا ۲6 مه 
)پنج  ش��نبه هفته ج��اری تا ش��نبه( ب��ا حضور 
صد      ها میلیون ش��هروند اروپایی ۲8 کشور عضو 
اتحادیه برگزار می ش��ود، انتخابات��ی که احتمال 
غلبه راستگرایان پوپولیست، بیش از هر موضوع 
دیگری نگرانی      ها را برانگیخته است. استیو بنن، 

رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ و مشاور جنجالی او 
که با راه اندازی سازمان »جنبش « در اروپا ، سعی 
دارد نقش  شبیه بنیاد سوروس را برای به قدرت 
رساندن راس��ت های پوپولیس��ت اروپا ایفا کند، 
در گرماگرم مبارزات انتخاباتی به فرانس��ه رفته 
و صراحتاً حمایت خود را از راس��ت های افراطی 
فرانس��ه به رهبری مارین لوپن اعالم کرده است . 
بنن گفته که صرفاً به عنوان یک ناظر به اروپا رفته 
و مارین لوپن هم تأکید کرده که اصوالً از سفر بنن 
به فرانسه بی اطالع اس��ت ولی سفر مشاور سابق 
ترامپ در اوج رقابت های انتخاباتی اتحادیه اروپا، 
برای باال گرفتن دعوا      ها کافی است. بعد از مالقات 
ماه اکتبر بنن با مارین لوپن، او روز دو      ش��نبه یک 
بار دیگر ضم��ن حمایت از رهبر راس��ت افراطی 
فرانسه گفت: »ایاالت متحده امریکا به کشورهای 
اروپای��ی قدرتمند نیاز دارد« ، طعن��ه ای که اروپا 
گرایان اتحادیه ، آن را تالش آش��کار کاخ س��فید 
برای فروپاشی اتحادیه اروپا قلمداد کرده اند. کار 
به جایی رس��ید که امانوئل ماک��رون را در روز      ها 
و س��اعت های پایان��ی رقابت ه��ای انتخاباتی به 

واکنش وادار کرد و او، امریکا را به تالش تدریجی 
برای نابودی اتحادیه اروپ��ا متهم کرد و گفت که 
اس��تیو بنن و الیگارش های روس در این زمینه با 
ملی گرایان اروپایی همداستان شده اند. ماکرون 
در گفت وگو با ۴۰ روزنامه منطقه ای اروپا گفت که 
اروپاییان برابر مداخالت خارجی در انتخابات پیش 
رو »نباید خام باش��ند « و تأکید کرد که »روس      ها 
و دیگران « در حال کمک مالی به احزاب راس��ت 
افراطی اروپا هستند. رئیس جمهور فرانسه البته 
هیچ جزئیاتی در این باره فاش نکرد ولی سخنان او 
بعد از مالقات با نخست وزیر پرتغال، نشان داد که 
رهبر راست میانه فرانسه ، به شدت از وضع پدید 
آمده برای اتحادیه اروپا نگران است. ماکرون که 
در جمع خبرنگاران س��خن می گفت، تأکید کرد 
که اروپا نمی خواهد در رقابت بین امریکا و چین 
مقهور باش��د: » ما همزمان ب��ه اروپایی عادالنه تر 
اعتقاد داری��م؛ اروپایی ک��ه در آن حقوق حداقل 
اروپایی ها تعریف شده باش��د، اروپای همگرایی 
اجتماعی ، همزمان اوج کیفیت صنعتی، فناوری 
و ن��وآوری را داریم، همچنی��ن همگرایی واقعی 

اقتصادی را داریم. ما نمی خواهیم اروپایی باشیم 
که در براب��ر قهرمان هایی مانند امری��کا و چین 
مقهور باش��د.«  ماکرون گفته در شرایطی که هر 
روز» به واسطه ضربات ژئوپلتیک«  شرایط جهانی 
ناپایدارتر می شود، »دو قطب بزرگ امریکا و چین 
هر روز خودشان را بیشتر تحمیل می کنند« و در 
چنین شرایطی، تنها چیزی که برای اروپا قدرت 
ایجاد می کند  »وحدت « است. ماکرون همچنین 
از لزوم تدوین یک استراتژی برای پنج سال آینده 

اروپا خبر داده است. 
  جنگی فراتر از مداخله انتخاباتی

امانوئل ماک��رون، تنها رهبر اروپایی نیس��ت که 
سخنانش منعکس کننده احساس ضعف فزاینده 
رهبران اروپایی در آستانه انتخابات پارلمانی روز 
پنج  شنبه است. »برونو لومر« وزیر دارایی فرانسه 
هم روز سه       ش��نبه در جمع خبرنگاران در پاریس 
گفت که یورو »بیش از هر زمان دیگری در معرض 
تهدید « اس��ت و تأکید کرد که دلیل این ضعف، 
عالوه بر ظهور رهبران راست افراطی، تنش های 
تجاری میان امریکا و چین است. لومر در پاریس 
در جمع خبرنگاران گفت: » ارز ما اکنون از همه 
سو مورد حمله قرار دارد، چراکه بسیاری از رهبران 
اروپایی آش��کارا از تصمیم خود برای نابودی این 
واحد پولی پ��رده برمی دارند. « منابع آس��یایی-

اروپایي هم تأیید می کنند ک��ه اروپاییان یکی از 
بزرگ تری��ن بازندگان جنگ تج��اری فزاینده ای 
هستند که میان امریکا و چین درگرفته است. اتاق 
بازرگانی اروپا در چین روز دو      شنبه گزارشی منتشر 
کرد که نشان می دهد شرکت های اتحادیه اروپا در 
میان آتش جنگ تجاری چی��ن و امریکا گرفتار 
شده اس��ت. ش��ارلوت رول، معاون اتاق بازرگانی 
اروپا در چین در مراس��م اعالم نتیجه این بررسی 
به رسانه       ها گفت: در حال حاضر تنش های تجاری 
به عنوان عاملی برای تردید های بیشتر در فضای 
کسب و کار در نظر گرفته می شوند. بررسی های 
انجام ش��ده اتاق بازرگانی اروپا در چین که ۵8۵ 
شرکت به آن پاسخ دادند، جنگ تجاري واشنگتن-

پکن یکی از نگرانی های عمده شرکت های اروپایی 
در چین ذکر شده و تأکید ش��ده که یک چهارم 
شرکت های اروپایی مس��تقر در چین از افزایش 
تعرفه های گمرکی اعمال شده از سوی واشنگتن 
بر محصوالت چینی رنج می برن��د. عالوه بر این، 
رکود اقتصادی چین، کاهش رشد اقتصاد جهانی 
و افزایش هزینه کار در چین از اصلی       ترین عوامل 

نگرانی شرکت های اروپایی هستند. 

  گزارش  2

    واکنش

تزریق معامله قرن با آمپول اقتصاد 
کاخ سفید روز دو    شنبه ۳۰ اردیبهشت از اولین اقدامی که در راستای اجرای 
معامله قرن در منطقه انجام خواهد داد پرده برداشت. امریکا و بحرین در 
بیانیه ای مش��ترک اعالم کردند که منامه پایتخ��ت بحرین طی روزهای 
سوم و چهارم مردادماه میزبان نشس��تی با هدف جذب سرمایه گذار برای 
سرمایه گذاری در مناطق فلس��طین خواهد بود. طبق این بیانیه، رؤسای 
دولت     ها و نمایندگانی بلندپایه از جامعه جهانی در این کنفرانس شرکت 

خواهند کرد. اما هدف از برگزاری این نشست چیست؟
دولت ترامپ به دنبال آن است تا مسئله فلس��طین و اسرائیل را با اجرای 
طرحی با عن��وان » معامله قرن « حل و فصل کن��د. در حال حاضر تمامی 
گروه های فلس��طینی اعم از گروه های جنبش مقاومت و گروه    هایی که به 
سازش اعتقاد دارند، با این طرح مخالفت کرده اند، به طوری که حتی محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان که همواره بر مذاکره تأکید می کند، 
طی دو سال گذشته مذاکره خاصی با اسرائیل و امریکا نداشته است. از جمله 
بندهای معامله قرن که اسرائیل منتشر کرده است: »فلسطین جدید« در 
اراضی کرانه باختری و نوار غزه تشکیل می شود؛ شهرک های این مناطق نیز 
به اسرائیل داده خواهند شد و فلسطین حق در اختیار داشتن ارتش را ندارد. 
عالوه بر این بازگشت آوارگان نیز برای همیشه به فلسطین منتفی می شود. 
در واقع معامله قرن طرحی در راستای منافع اسرائیل و رسمیت بخشیدن به 
اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی است. این طرح تمامی تالش های 
بین المللی در سال های گذشته را از بین می برد. به همین دلیل در سه سطح 
نظام بین الملل، منطقه و گروه های فلسطینی مخالفت های زیادی با این 
طرح شده است و امکان اجرایی شدن آن در ش��رایط کنونی وجود ندارد. 
به دلیل هراس از تبعات اجرای این طرح، تاکنون چند بار اعالم مفاد آن به 
صورت رسمی به تعویق افتاده است. در واقع اجرای معامله قرن در زمینه 
سیاسی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست و می تواند تبعات زیادی برای 

اسرائیل و حامیان این طرح به همراه داشته باشد. 
به همین دلیل امریکا سعی دارد در زمینه اقتصادی مقدمات اجرای معامله 
قرن را آماده کند. در این راس��تا قرار است که نشس��ت منامه برگزار شود. 
مقامات دولت امریکا گفته اند که در این نشست چهار موضوع اصلی مورد 
بحث قرار خواهد گرفت: »زیرس��اخت ها، صنعت، توانمند سازی مردم و 
اصالحات حکومتی تا از این طریق این منطقه قابلیت سرمایه گذاری پیدا 
کند.«  قرار است در این نشست از هرگونه بحث درباره موضوعات سیاسی 
خودداری شود و وزیران اقتصاد و نه وزیران خارجه به همراه هیئت     هایی از 

شرکت های تجاری حضور یابند. 
در شرایط کنونی فلسطین و به ویژه نوار غزه در وضع بغرنجی به سر می برند و 
در نوار غزه گرسنگی جان بیش از یک میلیون نفر را تهدید می کند. عالوه بر 
این محاصره 11 ساله نیز باعث ایجاد فشارهای اقتصادی زیادی بر مردم شده 
است. در کرانه باختری نیز مردم این منطقه به شدت وابسته به کمک های 
جهانی هستند. در این شرایط امریکا سعی دارد با حربه اقتصادی وارد شده و 
به نوعی گروه های فلسطینی را تطمیع کند. همواره در روابط بین الملل این 
گزاره مطرح است که برای حساسیت زدایی در مورد پرونده های حساس 
بین کشورهای متخاصم باید نقطه همکاری را از یک مسئله غیرحساس و 
غیرسیاسی مانند اقتصاد شروع کرد و به تدریج و با فراهم شدن زمینه ها، 
همکاری را به بخش های حساس و سیاسی نیز تسری داد. در این مورد نیز 
نقشه امریکا و اسرائیل دقیقاً همین است. در واقع سعی دارند با جمع کردن 
کمک های اقتصادی و سرمایه گذاری در فلسطین مردم را به این سمت ببرند 
که دستاوردهای معامله قرن را بیشتر از پیامد    ها و خسارت هایش ببینند. 
در واقع امریکا سعی دارد با تمرکز بر مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری در 
فلس��طین ، زمینه وارد شدن معامله قرن به فاز سیاس��ی و اجرایی را مهیا 
کند. اما نکته مهم این اس��ت که این تصور و توهم امریکا به شدت از سوی 
جنبش های فلسطینی رد شده و آن را یک خیانت بزرگ معرفی کرده اند. 
حتی انتخاب بحرین به عنوان مکان این نشست نیز به دلیل هراس حامیان 
معامله قرن از واکنش افکار عمومی بوده است. برگزاری نشست مربوط به 
معامله قرن به عنوان خیانت بزرگ به فلس��طین در هر کشوری به معنای 
همراهی آن کشور با این خیانت خواهد بود. در یک سال گذشته کشور    هایی 
مانند امارات، عربستان و بحرین به صورت پنهانی از معامله قرن حمایت 
کرده اند اما به دلیل هراس از واکنش جهان اسالم جرئت علنی کردن آن را 
نداشته اند. در این مرحله که امریکا سعی دارد با حساسیت زدایی از معامله 
قرن نشستی اقتصادی در این مورد اجرا کند باید کشوری انتخاب شود که در 
معادالت سیاسی چندان جایگاهی ندارد و حتی اگر فشار جهان اسالم در این 
مورد شروع شود بحرین به عنوان یک ریزکشور باید قربانی شود. به همین 
دلیل امارات و عربستان از پذیرش میزبانی این نشست خودداری کرده اند.  
در کل بخش نخست معامله قرن در حالی قرار است با نشست منامه شروع 
شود که ناکام بودن این حربه جدید امریکا نیز پیش از شروع مشخص است، 
چرا که گروه های مقاومت اعالم کرده اند که فریب این خدعه    ها را نخواهند 
خورد و رونق اقتصادی به بهای رسمیت یافتن اشغال فلسطین بزرگ ترین 

خیانت است که هیچ گروهی در فلسطین زیر بار آن نخواهد رفت. 
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 ترامپ: اجازه نمی دهم چین ابرقدرت شود
در بحبوحه تشدید مناقشه تجاری با چین، رئیس جمهور امریکا گفت 
اجازه نخواهد داد این کشور آسیایی در دوران حاکمیت او به ابرقدرت 
اول جهان تبدیل شود. ترامپ به شبکه خبری فاکس نیوز گفت:»اقتصاد 
ما فوق العاده بوده اس��ت. چون آنه��ا )چینی ها( دنبال م��ا می آمدند، 
می خواستند از ما جلو بزنند. اگر هیالری کلینتون رئیس جمهور امریکا     
می ش��د، چین تا پایان دولت او اقتصادی به مراتب بزرگ تر از ما ایجاد 
می کرد اما اکنون آنها به چنین خواسته ای نزدیک هم نشده اند«. ترامپ 
همچنین گفت:»چین همانند امریکا خوب عمل نمی کند. ما میلیارد    ها 

دالر گرفته ایم. قطعاً چین همانند ما خوب عمل نمی کند.«
-----------------------------------------------------

  هشدار   اطالعات روسیه به اشاعه تروریسم ضد اسالمی
رئیس سرویس اطالعاتی روس��یه روز سه     شنبه هش��دار داد موضوع 
تروریسم ضد اسالمی در حال تبدیل شدن به یک تهدید مهم برای صلح 
جهانی است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، الکساندر بروتنیکوف 
گفت:» تروریسم ضد اسالمی در حال تبدیل شدن به یک تهدید جدی 
دیگر برای امنیت است«. بروتنیکوف افزود: موارد اخیر در ارتباط با این 
مسئله ناشی از افزایش اتفاقات منفی در حوزه مهاجران از جمله مسائل 
مربوط به عدم تطابق مهاجران با زندگی در کش��ورهای میزبان آنها، 
رفتار تحریک  آمیز آنها و تشکیل گروه های تبهکار قومی هستند. وی 
تأکید کرد: مشکالتی که چندین سال است الینحل باقی مانده اند باعث 
تحریک و افزایش ملی گرایی و بیگانه ستیزی نزد مردم بومی کشورهای 

مهاجرپذیر و در ادامه موجب تحریک حمله به مسلمانان شده است. 
-----------------------------------------------------

  اذعان رسانه صهیونیستی به افزایش توان حماس 
یک شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیس��تی از ارتقای توانایی های شاخه 
نظامی حماس برای مقابله با جنگنده های اس��رائیلی خبر داد. شبکه 
عبری زب��ان » کان « گزارش داد، ی��گان هوایی اس��رائیل می داند که 
گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس توانایی خود 
را در شلیک موشک     هایی برای مقابله با جنگنده های اسرائیلی بهبود 
بخشیده است. کان اعالم کرد، اسرائیل از این خطر آگاه است و از یک 
سال قبل بر اساس دستوراتی عمل می کند که از یک خطر واقعی علیه 
جنگنده های اس��رائیل در نوار غزه خبر می دهد. این شبکه تلویزیونی 
اسرائیل افزود: در تنش اخیر، گروهی از گردان های قسام یک موشک 
دوش  پرتاب را به سمت یک بالگرد آپاچی اسرائیل شلیک کردند اما یک 

پهپاد اسرائیلی این موشک را رهگیری و ساقط کرد. 

ادامه حمالت پهپادي  حوثی ها
 به عربستان

 درس�ت ی�ک هفت�ه بع�د از حمل�ه پهپ�ادی موفقیت  آمی�ز به 
تأسیس�ات نفت�ی متعل�ق ب�ه ش�رکت مل�ی نف�ت عربس�تان 
)آرامک�و( توس�ط یمنی    ه�ا ی�ک »انب�ار س�الح « در ف�رودگاه 
نج�ران عربس�تان س�عودی ب�ا پهپ�اد ه�دف ق�رار گرف�ت. 
به گزارش روز سه     شنبه شبکه تلویزیونی المسیره یمن با حمله موفق 
پهپادی انبار سالح نجران عربستان سعودی مورد هدف قرار گرفته و 

شعله های آتش در این مکان زبانه کشیده است. 
یمنی     ها در عین حال روز دو    شنبه ادعاهای رسانه های سعودی مبنی بر 

شلیک موشک بالستیک به سمت شهر مکه را تکذیب کردند. 
سفارت عربستان در واشنگتن روز دو    شنبه در توئیتی نوشت که پدافند 
هوایی این کشور به دنبال حمله موشکی منتسب به حوثی های یمن، 

دو موشک را در آسمان مکه رهگیری و منهدم کرده است. 
یکی از افراد فعال در بخش نظامی انصاراهلل به خبرگزاری سبا گفته است 
این حمله شروعی بر عملیات نظامی علیه »۳۰۰ هدف حیاتی« دیگر در 

خاک عربستان و امارات عربی متحده است. 
سه     شنبه هفته گذشته یمنی ها موفق شدند تأسیسات مرتبط با خط لوله 
نفتی که شرق عربستان را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل 
می کند با پهپاد مورد هدف قرار دهند. در پی حمالت انتقام جویانه کور 
س��عودی    ها به غیرنظامیان یمنی در انتقام حمله به تأسیسات نفتی، 
یمنی    ها اعالم کردند ۳۰۰ هدف ش��امل مقرهای فرماندهی نظامی، 
تأسیسات نظامی در امارات و عربس��تان و پایگاه های این دو کشور در 

یمن را برای حمله در نظر گرفته اند.
 افزایش تحرکات مردم اروپا علیه عربستان

در ساعات اولیه صبح روز سه شنبه کشتی سعودی بندر جنوای ایتالیا 
را هم بدون هیچ گونه بارگیری ترک کرد زیرا کارکنان بندر در اعتراض 
به ورود کشتی به آنجا برای بارگیری تجهیزاتی که احتمال می دادند 

نظامی باشد، تحصن کرده بودند. 
کارکنان این بندر که اعتصاب کرده بودن��د از بارگیری چند ژنراتور و 
تجهیزات برقی بزرگ در کشتی سعودی خودداری کردند و گفتند که 

ممکن است از آنها در جنگ علیه یمن استفاده شود. 
کشتی سعودی » بحری ینبع « اخیراً قصد بارگیری یک محموله سالح 
را در بندر آنتورپ بلژیک داش��ت اما در پی اعت��راض گروه های حامی 
حقوق بش��ر از بارگیری محموله س��الح در بلژیک منع شد و تعدادی 
از معترضان با تجمع در بندر مذک��ور تحمیل جنگ بر یمن را محکوم 
کردند و پالکارد    هایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود؛ 

» نه به جنگ « و » درهای مان به روی جنگ بسته است«. 
این کش��تی پس از بلژیک عازم بندر » لوآور « فرانسه شد اما در نتیجه 
اعتراض گروه های حقوق بش��ری از بارگیری محموله دیگری که قرار 
بود در این بندر انجام دهد، جلوگیری شد.  در همین راستا، رسانه های 
ایتالیایی نیز گزارش دادند که کشتی س��عودی به سمت شهر اسپزیا 
ایتالیا حرکت خواهد کرد تا در بندر این شهر تجهیزات نظامی را که در 
بندر لوآور فرانس��ه موفق به بارگیری آن نشده بود، بارگیری کند. این 
درحالی است که فعاالن حقوق بشر و کارکنان بندر شهر اسپزیا برای 
جلوگیری از بارگیری هرگونه تجهیزات نظامی در کش��تی عربستان 
آماده می ش��وند.  دو هفته پیش کمپین حقوقی و سیاس��ی فرانسوی 
احزاب چپ گرا و تعدادی از س��ازمان های حقوق بش��ری فرانس��ه در 
مرکز بندر لوآور موفق شد این کش��تی را بدون بارگیری راهی کند در 
حالی که قصد داشت سالح های پیشرفته فرانس��ه را در بندر لوآور در 
شمال غرب فرانسه بارگیری کند.  همچنین شکست » سیستم کمیته 
منتخب انگلیس « برای طرح تحقیقات جدید درباره فروش تسلیحات 
به عربستان، گروهی از نمایندگان، تحلیلگران فروش اسلحه و افسران 
سابق ارتش انگلیس را بر آن داشته تا کمیته شهروندان را تشکیل دهند 

و علیه قراردادهای چند میلیارد پوندی تسلیحات بحث کنند. 
به گزارش روزنامه گاردین،  حدود نیمی از فروش تسلیحاتی انگلیس به 
عربستان سعودی است؛ عربستانی که از پنج سال پیش وارد جنگ یمن 
شده است و قوانین بین المللی را نقض می کند.  کمیته جدید شهروندان 
در امور فروش تس��لیحاتی )CCAS(  چهار    ش��نبه در وست مینستر 
تشکیل جلسه می دهد. قرار است شواهدی از فعاالن حقوق بشر یمنی 
از صنعا و همچنین یک نظامی سابق انگلیسی در ریاض دریافت شود. 
این نظامی قباًل گفته بود که انگلیس قوانین خود را با فروش تسلیحاتی 

که در یمن مورد استفاده قرار می گیرد، نقض می کند. 

نژادپرستی علیه اقلیت های انگلیس
 به 70 درصد رسید

نتیجه همه پرسی سه سال قبل برگزیت آنچنان حس اطمینانی به 
نژادپرستان بریتانیایی داده که طی این سال ها، میزان نژادپرستی 
در این کشور 5۳درصد بیشتر شده به طوری که به نوشته روزنامه 
گاردین از هر 1۰ اقلیت قومی هفت نفر مورد تبعیض قرار می گیرند. 
به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین روز سه    شنبه در گزارشی از ابعاد عمیق 
نژادپرستی در انگلیس پس از رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه 
اروپا پرده برداش��ت و نوش��ت که افراد نژادپرس��ت پس از همه پرسی 
برگزیت ح��س اطمینان و دلگرمی بیش��تری برای ارت��کاب اقدامات 
نژادپرس��تانه دارند. آمار اقلیت های قومی که از سوی افراد نژادپرست 
هدف قرار گرفته اند از 6۴درصد در ژانویه ۲۰16 یعنی ش��ش ماه قبل 
از برگزاری همه پرسی برگزیت، به 76 درصد در فوریه ۲۰19 )بهمن/

اسفند97( رسیده است. به نظر می رسد این آمار با افزایش جرائم ناشی 
از نفرت در انگلیس در سال های گذش��ته، بی ارتباط نیست. بر اساس 
گزارش وزارت کش��ور انگلیس جرائم ناش��ی از نفرت از س��ال ۲۰1۳ 
میالدی با افزایش دو برابری در س��ال ۲۰18، به 71هزار و ۲۵1 فقره 
رسیده است.  همچنین تحقیقات گاردین نیز نشان می دهد ۳7درصد 
مردم انگلیس در پایان سال ۲۰16 روزانه شاهد اظهارات نژادپرستانه 
در فضای مجازی بوده اند که این میزان در ح��ال حاضر به ۵۰ درصد 
رسیده است. به  طورکلی نژادپرستی در فضای مجازی از دوره پیش از 
برگزاری همه پرسی برگزیت تاکنون دوبرابر شده و تعداد افرادی که از 
شنیدن اظهارات منفی علیه خود شکایت کرده اند ۵۰ درصد افزایش 
 یافته است. در این میان زنان از اقلیت های قومی بیشترین رفتارهای 
نژادپرستانه را تحمل کرده اند. طبق گزارش گاردین، 7۴ درصد زنان 
در حالی از رفتارهای تبعیض آمیز شکایت دارند که این میزان در سال 

۲۰16 میالدی 61درصد بوده است.
»دیوید لمی«  نماینده مجلس انگلیس این گزارش را به نتیجه تالش 
پوپولیس��ت   هایی نس��بت داد که از کتاب قانون دونالد ترامپ پیروی 
می کنند. »عمر خ��ان « رئیس اجرایی اندیش��کده »رون��ی مد« هم 
می گوید که برگزیت به عادی شدن نفرت و شکاف در جامعه منجر شده 
است. وی افزود : حتی پیش از برگزاری برگزیت بالغ  بر 8 میلیون اقلیت 

قومی هدف رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض آمیز قرارگرفته بودند.
گزارش    ها حاکی است وضعیت اسالم س��تیزی در انگلیس هم پس از 
رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا به  صورت بی سابقه  تشدید 
شده است. آمار پلیس نشان می دهد که در سال های اخیر تعداد حمالت 
علیه مسلمانان روند صعودی داشته اس��ت.  »مسعود شجره« رئیس 
سازمان حقوق بشر اس��المی انگلیس در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت 
که اسالم هراسی در این کشور دیگر از مرحله »هراس « و ترس از اسالم 

گذشته و به مرحله نفرت از مسلمانان رسیده است.

سفر استیو بنن، اروپاییان را از گسترش ترامپیسم نگران کرده است

کاخ سفید به دنبال مهندسی انتخابات پارلمانی اروپا
ماکرون : امریکا و الیگارش های روس دنبال نابودی تدریجی اتحادیه اروپا هستند

محمدمرادی

ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم 
ب�ه »ارتش مل�ی لیب�ی« تهدید ک�رد که هر 
کش�تی ترکیه ای را که به س�مت بنادر غربی 
لیبی حرک�ت کند، ه�دف قرار خواه�د داد. 
به نوشته روزنامه الشرق االوسط، خلیفه حفتر 
این اقدام را در راستای ممانعت از رسیدن سالح 
به دس��ت نیروهای دولت وفاق ملی مستقر در 
طرابلس اعالم کرده و به نی��روی دریایی تابع 
خود دس��تور داده اس��ت آب ه��ای منطقه ای 
اطراف بنادر را به شدت تحت نظر داشته باشند. 
س��رتیپ فرج المهدوی، رئیس س��تاد نیروی 

دریای��ی »ارتش ملی لیبی« نی��ز تهدید کرده 
است که هر کش��تی )به خصوص کشتی های 
ترکیه ای( که به سمت بنادر غربی لیبی حرکت 
کند را هدف ق��رار خواهد داد. ای��ن تهدیدات 
درحالی صورت می گیرد که ترکیه روز      ش��نبه 
یک محموله س��الح را با یک کشتی در ساحل 
طرابلس تخلیه کرد. در تصاویر منتش��ر شده 
دهها خودروی ضد مین س��اخت ترکیه از نوع 
»بی .ام.سی کرپی« دیده     می شد که از کشتی 

»آمازون « ترکیه تخلیه شده بودند. 
خبرگزاری فرانس��ه نیز همان زمان گزارش داد 

که دول��ت »فائز الس��راج « نیروهای خ��ود را به 
خودروهای زرهی و س��الح های پیشرفته مجهز 
کرده است. سخنگوی دولت سراج نیز ورود این 
س��الح     ها را تأیید کرد. پارلمان دولت مستقر در 
»طبرق « نیز که حامی خلیفه حفتر اس��ت، روز 
یک    شنبه در بیانیه ای ترکیه و قطر را به حمایت از 
نیروهای »القاعده « و »داعش« در طرابلس متهم 
کرد و از شورای امنیت خواست ترکیه را به دلیل 
»زیر پا گذ اشتن تحریم تسلیحاتی لیبی« تنبیه 
کند. ورود سالح های ترکیه به طرابلس، بیش از 
پیش حضور دیگر کشور    ها در درگیری های لیبی 

را نش��ان می دهد، یک طرف قطر و ترکیه که در 
کنار دولت »نجات ملی « به ریاست »فائز السراج « 
ایس��تاده اند و طرف دیگر کش��ورهای همسو با 
عربستان س��عودی که از نیروهای خلیفه حفتر 
و دولت مس��تقر در »طبرق « حمایت می کنند. 
از س��وی دیگر پایگاه خبری الدفاع العربی، نیز 
گزارش داده ک��ه اردن هم خودروهای زرهی در 
اختیار نیروه��ای خلیفه حفتر قرار داده اس��ت. 
پیش از این بار    ها جنگنده های مصری و اماراتی 
به نفع خلیفه حفتر مواضع نیروهای »وفاق ملی « 

را بمباران کرده اند. 


