
مقام های امریکایی الاقل یک س�ال اس�ت که 
پی درپی تأکید می کنند تحری�م ها، حکومت 
ایران را ه�دف گرفته ان�د، نه م�ردم را. همین 
چند ماه قبل بود که مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا گفت که »واش�نگتن به افزایش فش�ار 
علیه حکومت ایران ادام�ه خواهد داد  تا مردم 
ایران به آن چیزی برسند که لیاقتش را دارند.« 
اما ح�اال دونال�د ترامپ می گوی�د تحریم های 
امریکا آنقدر ایرانیان را در منگنه گذاش�ته که 
»حتی نمی ش�ود یک تکه نان خرید.« ترامپ 
همچنین گفته اس�ت پس از فش�ارهاي اخیر 
دیگر مرگ بر امریکا هم نمي گویند، تا ثابت کند 
که منظور امریکا از تحریم ها، دقیقا مردم ایران 
هس�تند، هرچند در ادعا خالف آن را بگویند.
احتماالً کم حافظ��ه بودن را هم باید به فهرس��ت 
بلند باالی مشکالت ترامپ و تیم سیاست خارجی 
او اضاف��ه کرد. همین چهار     ش��نبه پی��ش بود که 
مایک پمپئو بعد از اعالم تحریم پتروشیمی ایران 
گفت که فش��ار حداکثری روی حکوم��ت ایران 
ادامه خواهد یاف��ت تا به گفته او  »رژی��م ایران به 
پولی که به آن ب��رای ایجاد بی ثبات��ی در منطقه 
نیاز دارد، دسترسی نداش��ته باشد.« اینکه پمپئو 
و دیگر مقام های امریکایی پشت سر هم از »فشار 
حداکثری بر رژیم ایران « سخن می گویند ، چیزی 
جز القای این دروغ نیست که هدف تحریم     ها مردم 
نیستند. با همه اینها، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا دیروز با گفتن اینکه »ایران امروز، به دلیل 
تحریم و مسائل دیگر، با زمانی که من سرکار آمدم 
تفاوت زیادی کرده« بدون اینکه خودش بخواهد 
یا حتی بفهمد، تأیی��د کرد ک��ه تحریم ها، مردم 
عادی کوچه و بازار را ه��دف گرفته اند. ترامپ که 
تبحرش در بزرگ نمایی  ش��هره عام و خاص است 
و چند ماه قبل گفته بود »اگر برای نخست وزیری 
اسرائیل )هم( نامزد      می شدم 98درصد آرا را کسب 
می کردم«، حاال می گوید:  »ایران مشکالت زیادی 
دارد و من می خواهم برای این مش��کالت به آنها 
کمک کنم. خواهیم دید. ام��ا نرخ تورم خیلی باال 
رفته. پول شان بی ارزش شده. نمی شود حتی یک 

تکه نان خرید.«
رئیس جمهور امریکا مدعی ش��د ایرانی     ها هنگام 
»امضا کردن« توافق هسته ای برجام شعار »مرگ 
بر امریکا« سر می دادند اما بعد از خروج امریکا از این 

توافق »دیگر اینطور صحبت نمی کنند.«
ترامپ،  ضمن تمجی��د از تأثیر تحریم    هایی که به 

گفته او باعث ایجاد مش��کالت زیادی برای ایران 
شده بار دیگر به گفت وگو با این کشور ابراز عالقه 

کرده است. 
او بار دیگ��ر »برنامه جام��ع اقدام مش��ترک « یا 
»برجام « را »توافق هس��ته ای فاجعه ب��ار ایران « 
خواند و ی��ادآوری کرد که امری��کا را از این توافق 
خارج کرده است. او  مدعی شد دولت قبلی امریکا 
در چارچوب این توافق 1/8 میلیارد دالر به ایران 
پول نقد تحویل داده اس��ت.  رئیس جمهور امریکا 
گفت: »من امریکا را از توافق هس��ته ای فاجعه بار 
ایران خارج کردم و ای��ن کار چه تفاوتی ]در رفتار 
ایران[ ایجاد کرده است. دولت قبل 1۵۰ میلیارد 
دالر پول و 1/8 میلیارد دالر پول نقد به ایران داد.« 
وی اضافه ک��رد: »فکرش را بکنی��د؛ 1/8 میلیارد 
دالر پول نقد که با هواپیما انتقال داده شد. مقادیر 
هنگفت پول. هیچ کس هنوز 1/8 میلیارد دالر پول 

نقد را ندیده.«
پیش از ای��ن، کارشناس��ان این نکته را گوش��زد 
کرده اند مبلغ 1/7 میلیارد دالر )که ترامپ معموالً 
به اش��تباه آن را 1/8 میلی��ارد دالر ذکر می کند( 
در واقع پولی نیس��ت که امریکا به ایران به عنوان 
پیشکش داده باشد، بلکه پول خود ایران است که 

امریکا از پرداخت آن امتناع کرده بود. 
ترامپ در سخنانش بامداد چهار    شنبه درباره خروج 
از برجام گفت: »م��ا این تواف��ق را خاتمه دادیم. 
آنها )ایرانی ها( وقتی داش��تند ای��ن توافق را امضا 
می کردند فریاد مرگ بر امریکا سر می دادند. یادتان 

می آید؟ ]می گفتند[ مرگ بر امریکا!«
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: »شما چطور 
توافق امضا می کنید وقتی فریاد می زنند مرگ بر 
امریکا؟ االن دیگر اینطور صحبت نمی کنند. دیگر 
اینطوری صحبت نمی کنند. بهتر است اینطوری 

صحبت نکنند.«
 اعتراض به سانتریفیوژهای پیشرفته

نماینده امریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
وین گفته است که استفاده ایران از سانتریفیوژهای 
پیش��رفته ناقض توافق اتمی)برجام( اس��ت. این 
در حالی اس��ت که امریکا سال گذش��ته از برجام 
خارج ش��ده اس��ت و عماًل حقی برای اس��تناد به 

توافقنامه ندارد. 
به گزارش خبرگ��زاری رویترز، جک��ی وولکات، 
نماینده امریکا در بیانیه ای که در نشس��ت فصلی 
ش��ورای حکام آژانس قرائت شد، گفت که شتاب 
دادن ایران به غنی سازی اورانیوم به عقب نشینی 
واش��نگتن از تالش     ها برای منزوی ک��ردن ایران 

منجر نخواهد شد. 
  مذاکرات »صریح« آبه در ایران

ش��ینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن، وارد تهران شد تا 
به گفته خود مذاک��رات صریحی با مقامات ایرانی 
داشته باشد و نقشی در تنش خاورمیانه ایفا کند. 
نخست وزیر ژاپن پیش از ترک توکیو به خبرنگاران 
گفت: » نگرانی     هایی از تنش فزاینده در خاورمیانه 
وجود دارد. در حالی که این وضعیت توجه جامعه 
بین الملل را به لزوم برقراری صلح و ثبات در منطقه 

جلب کرده، ژاپ��ن هم تالش می کند ت��ا آنجا که 
می تواند نقشی ایفا کند.«  او گفت به همین منظور 
انتظار دارد مذاکرات صریح��ی با رئیس جمهور و 
رهبر ایران داشته باشد.  همزمان خبرگزاری رویترز 
مدعی شده است که » یک مقام ارشد « ایرانی که 
نامش را نبرده، گفته است که آبه می تواند میانجی 

بسیار خوبی بین ایران و امریکا باشد. 
یکی از دیپلمات ه��ای ژاپنی به رس��انه های این 
کشور گفته: » ما هیچ برنامه یا راه حل سریعی بر ای 
پایان این بحران نداریم و تنها هدف ما جلوگیری 
از وخیم تر شدن وضع اس��ت.«  با این همه برخی 
تحلیلگ��ران می گویند این سیاس��ت دولت ژاپن 
برای این است که در صورت ناموفق بودن سفرش، 
او در بازگش��ت به توکیو رهبری شکس��ت خورده 

معرفی نشود. 
با این وجود، تارو کنو، وزی��ر امور خارجه ژاپن که 
قبل از نخست وزیر کشورش وارد ایران شده بود، در 
دیدار با همتای ایرانی اش ضمن ابراز خرسندی از 
حضور در ایران و پذیرش هیئت عالی ژاپن توسط 
مقامات عالی کشور خاطرنش��ان کرد: سفر آبه به 
ایران به عنوان یک کش��ور دوست، تاریخی است. 
ایران کشوری مهم در منطقه است و ما معتقدیم 
در این منطقه مه��م هرچه تنش کمتر باش��د به 
نفع همگان اس��ت، در غیر این صورت همه ضرر 
می کنیم. ژاپن آماده است هر کاری را که به کاهش 

تنش منجر شود، انجام دهد. 
پیش از تارو کنو هفته گذشته سخنگوی دولت ژاپن 
هم اعالم کرده بود که آبه به دنبال نقشی فعال برای 
رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز است؛ نقشی 
که در س��فر ترامپ به توکیو نیز بر آن تأکید شد.  
نخست وزیر ژاپن درحالی وارد تهران می شود که 
در آستانه این سفر دو روزه با رئیس جمهور امریکا 

تلفنی گفت وگو کرد. 
پیش تر ترامپ در سفر خود به ژاپن ابراز امیدواری 
کرد که شینزو آبه به دلیل رابطه خوبی که با دولت 

ایران دارد بتواند کار را پیش ببرد. 
این اولین س��فر آبه به عنوان نخست وزیر ژاپن به 
ایران است اما او در ۲9 س��الگی به عنوان دستیار 
اجرایی همراه پدرش که وزیر خارجه وقت ژاپن بود، 
در تالش برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق به 
تهران آمده بود و با مقام معظم رهبری، که آن زمان 

رئیس جمهور وقت ایران بودند، دیدار داشت.
ایران صریحاً گفته است که در شرایط فعلی حاضر 

به مذاکره با امریکا نیست . 
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ترامپ: کاري کردم که ايراني ها  نمي توانند يک تکه نان بخرند!

ی�ک روز پ�س از    گزارش  یک
هش�دار جنب�ش 
انصاراهلل یمن درباره هدف ق�رار دادن فرودگاه 
متج�اوزان، یگان موش�کی انص�اراهلل دیروز با 
شلیک یک فروند موش�ک بالستیک، فرودگاه 
»ابها« در عربس�تان را هدف ق�رار دادند که به 
زخمی ش�دن 26 سعودی منجر ش�د. انصاراهلل 
تهدی�د کرد ک�ه اگ�ر جن�گ متوقف نش�ود، 
فرودگاه های متج�اوزان را ب�ه تعطیلی خواهد 

کشاند. 
ارتش و کمیته های مردمی یمن که هر روز غافلگیری 
جدیدی برای ائتالف سعودی دارند، در ادامه حمالت 
خود به خاک عربستان سعودی، دیروز یک فرودگاه 
بین المللی را مورد هدف قرار دادند. به گزارش شبکه 
المسیره یمن، نیروی موشکی ارتش و کمیته های 
مردمی این کش��ور بام��داد چهار   ش��نبه فرودگاه 
بین المللی شهر »ابها« در اس��تان مرزی عسیر در 
جنوب غرب عربس��تان س��عودی را با یک موشک 
بالدار مدل »ک��روز « هدف ق��رار داد. یک منبع در 
نیروی موش��کی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
ضمن تأکید بر اینکه موشک مذکور با دقت کامل 
به هدف خود اصابت کرده، خاطرنشان ساخت که 
»ناوبری هوایی در فرودگاه بین المللی ابها در نتیجه 

این حمله موشکی متوقف شده است«. سخنگوی 
نیروهای مس��لح یمن اعالم کرد که موشک کروز 
به برج مراقبت اصابت ک��رده و این اصابت منجر به 
تخریب و انهدام آن شده است. سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن تأکید کرده که »اصابت این موشک به 
معنای این است که جدید   ترین سامانه های راداری 
امریکا برای مقابله با موشک های کروز نتوانسته با 
این موشک مقابله کند«. سامانه موشکی پاتریوت 
امریکا، یکی از س��امانه های پرهزینه اس��ت که در 
خاک عربستان مستقر شده اس��ت اما این سامانه 
به رغم هزینه های هنگفت در مقابل موش��ک های 
یمنی ناکام مانده و نتوانس��ته حمالت یمنی   ها را 
رهگیری کند. برخی مناب��ع یمنی هم دیروز اعالم 
کردند که »ارتش یمن، سه فروند موشک بالستیک 
»زلزال-1 « را س��مت پایگاه های ائتالف سعودی 
در منطقه عسیر ش��لیک کرده است«. حمالت به 
فرودگاه های عربس��تان و امارات می تواند در تردد 

هواپیما   ها اختالل ایجاد کند. 
عربستان س��عودی که همواره از اظهارنظر درباره 
حمالت یمنی   ها به مناطق استراتژیک خودداری 
می کرد، این بار بالفاصله به حمله یمنی   ها به فرودگاه 
ابها اعتراف کرد. به گزارش شبکه المیادین، ائتالف 
سعودی دیروز اعالم کرد:»حادثه ساعت دو بامداد 

اتفاق افتاده و ۲6 غیرنظامی به سبب اصابت موشک 
زخمی شده اند. ائتالف بار دیگر با متهم کردن ایران 
گفته که هدف گرفتن فرودگاه ابها ثابت می کند که 
حوثی    ها از ایران سالح های منحصربه  فرد دریافت 
کرده اند«. مقام ه��ای س��عودی و امریکایی ایران 
را متهم می کنند که به طور مس��تقیم یا با واسطه 
حزب اهلل لبنان تجهیزات نظامی از جمله موش��ک 
و پهپاد در اختیار نیروهای انصاراهلل قرار می دهد اما 
ایران این اتهامات را رد کرده است. مقامات امریکایی 
و سعودی حتی سال گذشته با نمایش تکه   هایی از 
یک موشک، مدعی شدند که ایران این موشک   ها را 
به یمنی   ها ارسال کرده است اما این ادعا   ها از سوی 
سازمان ملل تأیید نشده اس��ت. ادعای سعودی   ها 
درحالی است که یمن از چهار سال پیش به طور کل 
محاصره شده است و هیچ راه کمک رسانی به ملت 
بی دفاع یمن وجود ندارد. به گزارش شبکه العالم، 
حمله موشکی دیروز به فرودگاه ابها، دومین حمله ای 
است که نیروی موشکی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن از این مدل موشک کروز استفاده می کند، جایی 
که نخس��تین بار در اوایل ماه دسامبر سال ۲۰17 
میالدی رآکتور هسته ای »براکه« در امارت ابوظبی، 
پایتخت امارات را با این موشک هدف قرار داده بود. 
طی روزهای یک   ش��نبه و سه    ش��نبه نیز به ترتیب 

آشیانه هواپیماهای شرکت کننده در تجاوز نظامی 
به یمن در شهر نجران و پایگاه هوایی ملک خالد در 
شهر خمیس مشیط در جنوب غرب عربستان هدف 
حمله نیروی پهپ��ادی ارتش و کمیته های مردمی 
قرار گرفته بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
روز سه    شنبه به عربستان و امارات توصیه کرده بود 
که تجاوز نظامی به یمن را متوقف کنند زیرا در غیر 
این صورت غافلگیری های زیاد و بزرگی در روزهای 
آینده گریبان این دو کشور را خواهد گرفت و یمن 
فرودگاه را در مقابل فرودگاه و چشم را مقابل چشم، 
هدف قرار خواهد داد. انصاراهلل گفته است که بانک 
اطالعاتی 3۰۰ نقطه از عربستان و امارات را در اختیار 
دارد که در آینده آنها را مورد هدف قرار خواهد داد. 

 هشدار تعطیلی فرودگاه  متجاوزان 
همزمان با حمله به عمق خاک عربستان، جنبش 
انصاراهلل، کشورهای متجاوز را به حمالت بیشتر در 
آینده تهدید کرد. علی القحوم، عضو شورای سیاسی 
انص��اراهلل دی��روز در گفت وگو با ش��بکه المیادین 
گفت:»اگر تعطیلی فرودگاه ه��ای یمن ادامه یابد، 
فرودگاه های متج��اوزان نیز به اهداف م��ا افزوده 
می ش��ود، هدف قرار می گیرند و تعطیل خواهند 
شد«. القحوم گفت:»متجاوزان باید به جنگ یمن 
پایان دهن��د زیرا در غیر این ص��ورت، ارتش یمن، 
بانک گسترده ای از اهداف را بمباران می کند«. عضو 
شورای سیاسی انصاراهلل هشدار داد:»امروز معادله 
جنگ یمن تغییر کرده اس��ت و دشمنان باید این 
موضوع را درک کنند و یمن لقمه آسانی برای آنها 
نخواهد بود«. جنبش انصاراهلل روز سه    شنبه هشدار 
داده بود که همه فرودگاه های متجاوزان در تیررس 
یمنی   ها قرار دارند و به زودی این فرودگاه   ها را مورد 

هدف قرار خواهند داد. 
از زم��ان ورود پهپاد   ها به صحنه جن��گ در یمن، 
نیروهای یمنی با به دس��ت گرفت��ن ابتکار عمل و 
فرصت س��ازی و تقویت توانمندی های خویش، بر 
برتری دفاعی س��عودی   ها و ام��ارات غلبه کردند و 
برخالف گذشته می توانند تعیین کننده معادالت 
در روند جنگ باشند. یمنی   ها در دو سال گذشته به 
قابلیت های زیادی در عرصه موشکی دست یافته اند 
و دهها موشک به سمت عربستان و امارات شلیک 
کرده اند. ائتالف متجاوز س��عودی در چهار س��ال 
گذش��ته تالش کرده با نابود کردن زیرساخت های 
اقتصادی و نظامی، انصاراهلل را وادار به تسلیم کند 
اما این حمالت نه تنها دستاوردی برای سعودی   ها 
نداشته است بلکه یمنی   ها توانس��ته اند با ساخت 
موشک های بالستیک و پهپادها، موازنه جنگ را به 
نفع خود تغییر دهند. مقامات ریاض در برابر حمالت 
موشکی و پهپادی یمنی   ها درمانده شده اند و همین 

مسئله نگرانی سعودی   ها را در پی داشته است. 

  گزارش  2

ماس و آبه در 2 اردوگاه متعارض برجامي
تهران این روز    ها به لحاظ سفرهای دیپلماتیک روزهای پرمشغله ای را 
تجربه می کند. تنها دو روز اس��ت که هایکو م��اس، وزیر خارجه آلمان، 
تهران را ترک کرده که شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و هیئت همراهش 
وارد تهران می شوند. در یک نگاه، این دو سفر نقطه مشترک معینی دارند 
که نقطه اختالف آنها هم مربوط می ش��ود به همین نقطه مشترک. این 
نقطه مشترک و در عین حال اختالف چیزی نیست جز برجام که وزیر 
خارجه آلمان برای حفظ و تأکید بر رعایت تمام و کمال آن از سوی ایران 
به تهران آمده بود و ش��ینزو آبه هم به تهران آمد تا با واس��طه گری بین 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، و مقامات ایران مسیر تازه ای جدای از 
راه برجام را باز کرده باشد. بنابراین، ماس را باید مأمور اروپایی در اردوگاه 
طرف برجام دانست و آبه در اردوگاه امریکایی خارج از برجام هرچند که او 

شخصاً چندین و چند بار حمایت خود را از برجام اعالم کرده است. 
یک وجه مشترک دیگر این دو سفر در حال و هوای این روزهای منطقه و 
به خصوص خلیج فارس است که بعد از اعزام ناوگروه شامل ناو هواپیمابر 
آبراهام لینکلن و استقرار بمب افکن های ب ۵۲ و سامانه های پاتریوت 
برای چند روزی به شدت بحرانی شده بود، هرچند که آبراهام لینکلن 
جرئت پیدا نکرد وارد آب های خروش��ان خلیج فارس ش��ود و ترجیح 
داد دورتر و در آب های دریای عمان متوقف ش��ود. این توقف نشانه ای 
از کاهش بحران بود ام��ا امریکایی     ها به خصوص جناح تن��درو آنها از 
جمله جان بولتون، مش��اور امنیت ملی امریکا، دست از تشنج آفرینی 
برنمی دارند و امید به وخیم تر ش��دن اوضاع دارند. به نظر می رسد که 
ماس و ش��ینزو آبه برای برطرف کردن این بحران هم به تهران آمده اند 
تا به نحوی طرف ایرانی را آرام کرده  باشند اما نکته روشن این است که 
طرف امریکایی و افرادی نظیر همین بولتون هستند که با اعزام نیروهای 
جدید به منطقه باعث شروع دور جدید از بحران شده اند، نه ایران. این 
رویکرد به بحران پیش آمده نشان می دهد که هر دو مسافر تهران تا چه 

اندازه سرنا را از سر گشادش می نوازند!
عمده     ترین حرفی که ماس در تهران داش��ت این بود که اروپا حاضر به 
قبول اولتیماتوم هفتم جوالی تهران نیس��ت و با این وعده که آلمان و 
اتحادیه اروپا سعی در جبران عدم حضور امریکا در برجام دارند، گفت: 
»اما ما این مسئله را نمی پذیریم که چون یک طرف تعهداتش را کاهش 
داده، طرف دیگر هم تعهدات خود را کاهش دهد.«  این لحن او آشکارا 
تهدید ایران را داشت که در هر صورت ولو با وجود تحریم های غیرقانونی 
امریکا، بای��د پایبند به تعهدات��ش در برجام باش��د و در مقابل جبران 
بدعهدی امریکا و حتی به گفته او »جبران عدم حضور امریکا«، نه وعده 
مشخصی داد و نه نقشه راه معینی. تنها چیزی که او و دیگر اروپایی     ها 
از آن دم می زنند س��از و کار مالی اروپا برای دور زدن تحریم     ها مشهور 
به اینستکس است که بعد از گذشت چندین ماه از اجرای تحریم های 
امریکا، از حد حرف و کاغذ فراتر نرفته ت��ا آنجایی که حتی یک معامله 
هم در قالب این س��از و کار انجام نشده اس��ت. به عبارت دیگر، ماس و 
دیگر شرکای اروپایی او بدیهی     ترین اصل هر قرارداد و توافقی را نادیده 
می گیرند که همه طرف های قرارداد ملزم به رعایت تعهدات شان هستند 
و در صورتی که یک طرف تعهداتش را نادیده بگیرد، طرف دیگر هم به 
همان میزان حق کوتاه آمدن از تعهدات��ش را دارد. اروپایی     ها این اصل 
بدیهی را نادیده گرفته و تنها وعده و وعید اینستکسی می دهند که جز 
حرف و وعده های روی کاغذ هیچ واقعیت دیگری نداش��ته اس��ت. در 
مقابل، شینزو آبه از در دیگری وارد شده و می خواهد بین ایران و ترامپ 
واسطه گری کند اما معلوم نیست که چگونه می تواند با بدعهدی ترامپ 
و رفتار خصمانه اش در قبال مردم ایران ب��ه این مأموریتش عمل کند. 
در واقع، بدون توجه به جبران این بدعهدی و بازگشت به شرایط عادی 
قبل از نقض برجام نمی توان امیدی به موفقیت مأموریت نخست وزیر 
ژاپن داشت، چنان که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، 
هم می گوید که دوحه تمایل به میانجیگری بین ایران و امریکا دارد اما 
»تهران قبل از لغ��و تحریم های اقتصادی اش، هرگز با واش��نگتن وارد 
گفت وگو نخواهد ش��د.«  عبدالرحمن آل ثانی به ای��ن ترتیب از نبودن 
ظرفیت واقعی برای میانجیگری بین دو طرف می گوید و باید دید که آبه 
با چه معجزه ای می خواهد این ظرفیت را به وجود بیاورد تا همانند وزیر 

خارجه آلمان دست خالی از ایران بازنگردد. 
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  اشمید به ایران می آید 
اتحادی��ه اروپا اعالم کرد که هلگا اش��مید، معاون فدری��کا موگرینی، 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قالب سفر به منطقه به چند 
کشور منطقه خلیج  فارس از جمله ایران سفر می کند. بنابر گزارش وبگاه 
اینترنتی اتحادیه اروپا، این سفر رس��می از دیروز دوازدهم ژوئن )۲۲ 
خرداد( آغاز ش��ده و امارات متحده عربی نخستین مقصد سفر اشمید 
است. وی قرار است پس از امارات، راهی عمان، قطر و ایران شود. اتحادیه 
اروپا امیدوار است که این سفر فرصتی برای کاستن از تنش      ها در منطقه 
باشد و شرایطی را ایجاد کند تا راهکاری برای گفت وگو و تنش زدایی 
پیدا شود. ضمن اینکه مذاکره به منظور حفظ توافق هسته ای با ایران از 

دیگر مواردی است که در دستور کار سفر اشمید قرار دارد. 
-----------------------------------------------------

 صدر از سعودی     ها خواست بقیع را بازسازی کنند
رهبر جریان صدر عراق از مقامات عربس��تان خواست به منظور پایان 
یافتن درگیری های فرقه ای در منطقه، قبرس��تان بقیع را بازس��ازی 
کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از س��ایت شبکه سومریه نیوز، مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر عراق با انتش��ار توئیتی نوشت: هشتم شوال 
سالروز تخریب قبرستان بقیع در عربس��تان توسط یک گروه تندرو، 
منحرف و مدعی اس��الم اس��ت. وی اف��زود: دهها س��ال از این اتفاق 
می گذرد و عربستان تحت فشارهای افراد تندرو نسبت به این مسئله 
بی توجه است. مقتدی صدر در ادامه از مقامات عربستان به ویژه محمد 
بن س��لمان، ولیعهد این کشور خواس��ت برای رضای خداوند و پایان 
بخش��یدن به اختالفات فرقه ای در منطقه زمینه بازسازی قبور ائمه 
معصومین )ع( در قبرس��تان بقیع را فراهم کنن��د. وهابیان دو بار، در 
1۲۲۰ و 13۴۴ قمری با اتکا به فتوای 1۵ تن از مفتیان مدینه، مبنی بر 
ممنوعیت اجماعِی ساختن بنا روی قبور و لزوم تخریب قبور، به ویران 

کردن اماکن و بقعه های بقیع پرداختند. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ باز هم از اون »نامه زیبا« دریافت کرد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در یک نشس��ت خبری مجدداً از 
دریافت نامه ای دوستانه از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خبر داده. 
او درباره گزارشی درباره ارتباط کیم جونگ نام، برادر رهبر کره شمالی 
با سازمان سیا گفته که در دوره او چنین اتفاقاتی نمی افتد. به گزارش 
بی بی سی، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده که کیم جونگ نام، 
برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره ش��مالی ک��ه در فرودگاه مالزی 
کشته شد، با سازمان مرکزی اطالعات امریکا )س��یا( در ارتباط بوده 
است. ترامپ در پاسخ به سؤالی در این مورد، بدون تأیید یا تکذیب خبر 
وال استریت ژورنال گفت که » این را می دانم؛ روابط ما به شکلی است 
که تحت نظر من، چنین چیزی روی نمی داد، اما من در این مورد چیزی 
نمی دانم، کسی هم خبر ندارد.« رئیس جمهور امریکا درباره نامه رهبر 
کره شمالی هم گفت که این نامه روز دو     شنبه این هفته دریافت شده و در 
پاسخ به سؤالی در مورد محتوای آن گفت: » طبیعی است که نمی توانم 
نامه را به شما نشان دهم، اما نامه ای بسیار شخصی، بسیار گرم، و خیلی 
دلپذیر است.« وی افزود:»فکر می کنم چیزی در شرف قوع است و آن 

چیز بسیار مثبت خواهد بود.« 

ظریف: امارات به دنبال تبدیل شدن
 به اسرائیل دوم است

وزی�ر ام�ور خارج�ه ضم�ن انتق�اد از برخ�ی کش�ورهای 
منطق�ه، گف�ت ای�ران هرگ�ز ب�ا کس�ی ک�ه دس�ت ب�ه جنگ 
اقتص�ادی علیه م�ردم ای�ران می زن�د، مذاک�ره نخواه�د کرد. 
به گزارش فارس، محمدجواد ظریف شامگاه سه     شنبه )۲1 خرداد( در 
گفت وگوی ویژه با شبکه »التلویزیون العربی « گفت که امارات متحده 
عربی میلیارد    ها دالر برای خرید سالح هزینه می کند و تالش دارد به 
»اسرائیل « دوم تبدیل ش��ود. ظریف گفت که دو، سه کشور عربی در 
منطقه وجود دارند که معتقدند که امنی��ت خود را با برقراری روابط با 
امریکا می توانند حفظ کنند، ولی اش��تباه می کنند. وزیر امور خارجه 
ایران گفت که »هرگز به امریکا اجازه نخواهیم داد به صورت یکجانبه 
جنگ را بر ملت ما تحمیل کند و حتماً همه متضرر خواهند شد، چرا که 
جنگ، جنگ است«. ظریف به تحریم های ضد ایرانی امریکا اشاره کرد 
و گفت که »جنگ اقتصادی رئیس جمهور امریکا علیه ایران تروریسم 

است و ما هرگز با تروریست     ها گفت وگو نخواهیم کرد. «

نیویورک تایمز : شاهزاده های عربی
 ناآرامی    های سودان را تشدید می کنند

حکام عربس�تان س�عودی و اماراتی بیم آن دارن�د انتقال قدرت 
و برقراری دموکراس�ی در یک کش�ور بزرگ عربی مانند سودان 
در نهایت به قیام و اعتراض در داخل کش�ورهای خود آنان منجر 
شود؛ نگرانی ای که باعث ش�ده حامیان دموکراسی در سودان از 
آن بیم داشته باش�ند که همان نیرو    هایی که سیسی را در مصر به 
قدرت رساندند، رشته امور را در س�ودان به دست گرفته باشند. 
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما ،  نیویورک تایمز در گزارشی به قلم ایاد 
البغدادی تحت عنوان » ش��اهزاده    هایی که می خواهن��د هرگونه امید به 
دموکراسی عربی را نابود کنند « با اشاره به حمایت های امارات متحده عربی 
و عربستان سعودی از کش��تار تظاهرکنندگان سودانی نوشت : هم اکنون 
فصل غم انگیز جدید تحرکات ضد انقالبی و غیردموکراتیک س��عودی    ها 
و اماراتی    ها در منطقه، در سودان در حال ورق خوردن است؛ کشوری که 
ژنرال های ارتش آن علیه طرفداران دموکراس��ی، خشونت وحشتناکی را 
در پیش گرفته اند. به نوشته نیویورک تایمز حامیان دموکراسی در سودان 
همچنین بیم آن دارن��د همان نیرو    هایی که سیس��ی را در مصر به قدرت 
رساندند، رشته امور را در سودان به دست گرفته باشند. قبل و بعد از قتل 
عام رابعه، مصر از حمایت دیپلماتیک و کمک مالی چند میلیارد دالری دو 
پادشاهی ثروتمند عربی یعنی عربستان س��عودی و امارات متحده عربی 
برخوردار بود. این روزنامه نوشت که پس از آن در روز سوم ژوئن شاهد حمله 
گسترده به معترضان سودانی بودیم که یادآور حمله به معترضان بحرینی 
در س��ال ۲۰11 و قتل عام در مصر بود. تصاویر ویدئویی در ش��بکه های 
اجتماعی آشکارا نش��ان می داد نظامیان سودانی برای سرکوب معترضان 
به تجهیزات نظامی س��اخت امارات مجهز هستند. همچنین حساب های 
کاربری تحت کنترل سعودی    ها در شبکه توئیتر به طور پیوسته از رهبران 
نظامی سودان حمایت می کرد و درباره توطئه قیام مردمی هشدار می داد. 
عربستان و امارات ادعا می کنند مداخالت آنها در سودان با هدف جلوگیری 
از قدرت یابی افراط گرایان و پیشبرد ثبات منطقه ای صورت می گیرد. ولی 
نفس قیام مردم س��ودان علیه عمر البش��یر، خود قیام علیه افراط گرایان 
سیاسی بود. به عبارت دیگر حکام عربستان سعودی و امارات عربی متحده 
به این علت کمر به دخالت در امور داخلی سودان بسته اند که بیم آن دارند 
انتقال قدرت و برقراری دموکراسی در یک کشور بزرگ عربی مانند سودان، 

در نهایت به قیام و اعتراض در داخل کشورهای خود آنان منجر شود. 

شدت گرفتن لفاظی بایدن و ترامپ
 یک س�ایت خبری امریکایی با ای�ن ادعا که گزیده س�خنان جو 
بای�دن، مع�اون رئیس جمهور س�ابق امری�کا را به دس�ت آورده 
اس�ت، نوش�ت ک�ه او قص�د دارد در جم�ع حامیان�ش ترامپ را 
»تهدیدکنن�ده  ارزش ه�ای بنیادی�ن ، هنجاره�ای دموکراتیک 
و تضعیف کنن�ده موض�ع امری�کا در جه�ان « توصی�ف کن�د.

در واکنش به انتش��ار گزیده ای از سخنان بایدن، س��ارا هاکبی سندرز، 
سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت اطمینانی ندارد ترامپ به ایالت 
آیووا سفر کند. سندرز تأکید کرد: این ایده که او رئیس جمهور امریکا را 
تهدید بداند واقعاً خنده دار اس��ت چون او جزو دولتی ب��ود که اجازه داد 
روسیه در انتخابات ما مداخله کند.  بایدن پیشتاز رقبای دموکرات خود در 
تمامی نظرسنجی های ملی است و نتایج چندین نظرسنجی نشان می دهد 
او در ایالت های شمال شرقی ایاالت متحده شامل میشیگان، ویسکانسین، 
ایندیانا، اوهایو و پنسیلوانیا و مناطق دیگری که رئیس جمهور کنونی کاخ 
سفید سال آتی برای انتخاب مجدد باید در آنها پیروز شود، پیشتاز است.  
ترامپ سه      شنبه از جو بایدن در آستانه س��فر به آیووا انتقاد کرد و گفت: 
بایدن به لحاظ روانی ضعیف است. فکر کنم بیش از دیگران علیه بایدن 
وارد رقابت شوم. من دوست دارم علیه افرادی رقابت کنم که به لحاظ روانی 
ضعیف هستند چون سایرین انرژی بسیار بیشتری دارند. او شکست خورده 
و کندتر از قبل شده است.  به نظر می رسد هدف از سخنان رئیس جمهور 
امریکا ایجاد تردید     هایی درباره سالمت جسمانی جو بایدن باشد. براساس 
یک نظرسنجی جدید، جو بایدن نس��بت به ترامپ 13 درصد در سراسر 
امریکا جلوتر است. طبق آن، بایدن ۵3 درصد و ترامپ ۴۰ درصد رأی به 
دست می آورد.  ترامپ همچنین بایدن را بابت شکست های انتخاباتی در 
1988 و ۲۰۰8 مسخره کرد و او را » بازنده « ای توصیف کرد که هیچ گاه 
بیشتر از یک درصد رأی نیاورده و وقتی اوباما او را به عنوان معاون ریاست 

جمهوری انتخاب کرد در واقع او را از سطل زباله بیرون کشید. 

یمني ها براي سومین بار به فرودگاه هاي عربستان حمله کردند

وحشت موشک هاي یمنی در فرودگاه های سعودی 

محمودحکيمی

حمله هوایی اسرائیل به جنوب سوریه 
سامانه های دفاع هوایی ارتش سوریه حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
به منطقه اس�تراتژیک » تل الح�اره « در منطقه جنوب س�وریه را 
رهگیری و تعدادی از موشک های شلیک ش�ده را منهدم کردند. 
پس از چند دور حمالت پراکنده به پایتخت سوریه، این بار جنگنده های 
رژیم صهیونیستی بخش   هایی از جنوب سوریه را مورد هدف قرار دادند. 
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا(، سامانه های دفاع هوایی 
سوریه بامداد چهار   شنبه موشک پرانی جدید رژیم صهیونیستی علیه 
منطقه استراتژیک تل الحاره واقع در حومه شمال غربی استان درعا در 
منطقه جنوب را رهگیری و تعدادی موشک را منهدم کردند. بر اساس 
این گزارش، این حمالت تنها خس��ارات مادی به همراه داشت و هیچ 
تلفات جانی نداشت. دشمن صهیونیستی بعد از حمالت هوایی اقدام به 
جنگ الکترونیک و ایجاد اخالل در سیستم راداری کرد. ساکنان حومه 
جنوب غربی دمشق نیز به خبرگزاری آلمان گفتند، صدای دو انفجار 
مهیب را شنیدند که در اطراف دمشق هم شنیده شد. ساکنان همچنین 
از وقوع آتش سوزی در تل الحاره در پی این حمالت خبر دادند. این برای 
اولین بار است که منطقه استراتژیک تل الحاره از زمان بازپس گیری اش 
توسط ارتش سوریه هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار می گیرد، 

تروریست های سوری یک سال پیش بر آنجا مسلط بودند. 


