
پس از ۴۸ ساعت از هدف قرار گرفتن برج مراقبت 
فرودگاه بین المللی »ابها« در جنوب عربستان، 
پهپاد های یمنی برای دومین بار این فرودگاه را 
بمباران کردند؛ حمالتی که باز ه�م ناکارآمدی 
سامانه پاتریوت عربستان را به نمایش گذاشت. 
یمنی    ها به وعده ای که به متجاوزان  داده بودند، عمل 
کردند و هر روز با حمالت غافلگیر کننده موشکی و 
پهپادی، ترس و وحشت را در عربستان و امارات حاکم 
کرده اند. جنبش انصاراهلل یمن پس از حمله موشکی 
به فرودگاه ابها در جنوب عربس��تان، روز جمعه هم 
این فرودگاه را با پهپاد مورد هدف قرار داد. به گزارش 
شبکه المسیره، یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن 
روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد:»حمله پهپادی که 
به فرودگاه بین المللی ابها انجام شد در واقع رادارهای 
هوایی را هدف گرفته بود«. به گفته وی، این حمالت 
با پهپادهای بومی»قاصف k2« صورت گرفته است. 
یحیی سریع، با رد ادعای عربستان مبنی بر رهگیری 
پنج فروند پهپاد یمنی، تأکید کرد:»این پهپاد    ها از 
دقت بس��یار باالیی برخوردارند«. سخنگوی ارتش 
یمن هش��دار داد:»به حکومت سعودی می گوییم 
تا زمانی که تج��اوزات آنها ادام��ه دارد، حمله ما به 
فرودگاه     ها و مواضع نظامی ادامه می یابد«. سخنگوی 
رسمی نیروهای مسلح یمن در این باره گفت:»حمله 
به فرودگاه های عربس��تان در چارچ��وب حمله به 
فرودگاه در برابر فرودگاه اس��ت. ف��رودگاه در برابر 
فرودگاه معادله جدیدی اس��ت که یمنی    ها آن را بر 
ائتالف متجاوزان به فرماندهی عربس��تان تحمیل 
کرده اند. پهپادهای یمنی در چارچوب این معادله 
اخیراً فرودگاه های جیزان، نج��ران و پایگاه هوایی 
خمیس مشیط و موشک های بالستیک یمنی هم 
فرودگاه ابها را هدف قرار داده اند اما حمله به فرودگاه 
ابها در مقایسه با تمامی حمالت دیگر، برای عربستان 

دردآورتر بوده است.«
شبکه المسیره همچنین به نقل از یک منبع یمنی 
گزارش داد، پس از آنکه پهپادهای ارتش و کمیته های 

مردمی یمن فرودگاه ابها را هدف قرار دادند، پرواز    ها 
در این فرودگاه متوقف شده است. سخنگوی ائتالف 
سعودی مدعی شد که پدافند هوایی عربستان، پنج 
پهپاد یمنی را که قصد حمله به فرودگاه ابها و پایگاه 
نظامی خمیس مشیط را در منطقه عسیر داشتند، 
هدف قرار داد. نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل بامداد 
چهار    شنبه گذشته با شلیک یک فروند موشک کروز 
فرودگاه ابها را هدف قرار داده بودند. این چهارمین 
حمله به فرودگاه های عربس��تان سعودی و دومین 
حمله به فرودگاه ابها اس��ت. حم��الت یمنی    ها به 
فرودگاه های عربستان و ایجاد ناامنی در این کشور، 
می تواند سیستم تردد و حمل و نقل در فرودگاه های 

سعودی را مختل کند. 
درحالی که یمنی    ه��ا گفته اند که حمالت پهپادی 
به فرودگاه ابها موفق بوده اس��ت، منابع س��عودی 
این مسئله را رد کردند. به گزارش المیادین، ترکی 
المالکی ، س��خنگوی ائتالف عربی به س��رکردگی 
عربس��تان با تأیید این حمله، مدعی شد:»پدافند 

هوایی ارتش سعودی، پنج پهپاد را بر فراز شهر  ابها  
و استان خمیس مش��یط رهگیری و منهدم کرد«. 
ادعای سعودی    ها درحالی است که سیستم پاتریوت 
امریکا که در خاک عربستان مستقر است، در مقابله 
با حمالت موشکی و پهپادی یمنی    ها ناتوان مانده 
است و موش��ک    های یمن، مراکز و مواضع حساس 
را در عمق عربس��تان هدف قرار داده اند. به گزارش 
سایت خلیج اونالین، سعودی    ها سعی دارند سامانه 
گنبد آهنین متعل��ق به رژیم صهیونیس��تی را به 
خدمت بگیرند تا بتوانند با حمالت هوایی یمنی    ها 
مقابله کنند. تالش سعودی برای خرید سامانه گنبد 
آهنین، در شرایطی است که این سامانه در سال های 
اخیر در برابر موشک های گروه های مقاومت در نوار 
غزه ناکارآمد بوده اس��ت و نتوانس��ته موشک های 
مقاومت را رهگیری کند. حمالت پهپادی یمن به 
فرودگاه های عربستان در حالی است که انصاراهلل 
چند روز پیش هش��دار داد که حمالت به فرودگاه 
متجاوزان به زودی آغاز می ش��ود. انصاراهلل تهدید 

کرده است که بعد از این به سیاست چشم در مقابل 
چش��م روی می آورد. توانایی انصاراهلل در س��اخت 
پهپادهای نظامی، معادله جنگ را به نفع یمنی    ها 
تغییر داده اس��ت و این مسئله نگرانی سعودی    ها و 
امارات را در پی داشته اس��ت. انصاراهلل اعالم کرده 
است که اطالعات دهها منطقه حس��اس امارات و 
عربستان در تیررس آنها قرار دارد که در آینده آنها را 

مورد هدف قرار می دهند. 
 ادعای ضد ایرانی سعودی 

عربس��تان س��عودی که توانایی مقابله با حمالت 
پهپادی یمنی    ها را ندارد، سعی دارد با متهم کردن 
ایران به حمایت از جنبش انصاراهلل، این مس��ئله را 
بین المللی کند. عربستان سعودی با ارسال نامه ای 
به شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله موشکی 
انصاراهلل یمن به فرودگاه ابه��ا ادعا کرد که ایران در 
این حمله دست داشته است. به گزارش العربیه نت، 
در این نامه آمده اس��ت که ریاض خود را موظف به 
حمایت از جان غیرنظامیان می داند و مجرمان این 
حادثه را به هر طریق ممکن مج��ازات خواهد کرد. 
عربستان با یادآوری اینکه انصاراهلل یمن مسئولیت 
این حمله را بر عهده گرفته اس��ت، مدعی ش��د که 
»نظام ایران نیز همچنان از اقدام های تروریستی آنان 
حمایت می کند«. مقام های سعودی و امریکایی ایران 
را متهم می کنند که تجهیزات نظامی از جمله موشک 
و پهپاد در اختیار انصاراهلل قرار می دهد اما ایران این 
اتهام را رد می کند. از سوی دیگر، عربستان سعودی 
روز پنج  شنبه سلس��له حمالت هوایی به نقاطی در 
شهر صنعا، پایتخت یمن انجام داد و ائتالف سعودی 
ادعا کرد که انبار س��الح و موش��ک های انصاراهلل را 
منهدم کرده است. به گزارش المسیره »شش حمله 
به مقر نیروهای ویژه در منطق��ه الصباحه در غرب 
پایتخت انجام شد و دو حمله نیز به منطقه الصیانه 
در محله الثوره در مرکز پایتخت صورت گرفت که به 
منازل شهروندان و غیرنظامی     ها آسیب زد اما کسی 

از غیرنظامی     ها آسیب ندید.«
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دومین حمله انصاراهلل به فرودگاه ابها

یک روز بعد از حمله    گزارش  یک
مش�کوک ب�ه دو 
نفتکش در دریای عمان ک�ه در حال حمل نفت و 
مشتقات آن به ژاپن بودند، گمانه زنی    ها درباره ابعاد 
این حادثه در حال افزایش است. مایک پمپئو، وزیر 
خارجه امریکا حتی چند س�اعت ه�م وقت را از 
دس�ت نداد و نوک پیکان اتهام را به سمت ایران 
گرفت؛ اتهامی که ی�ک روز بعد دونال�د ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا نیز آن را تکرار کرد:» ایران 
حمله به دو نفتکش در خلیج عمان را انجام داد.«
  فرمانده�ی مرکزی امری�کا با انتش�ار ویدئویی 
مدعی شده که یک گشتی سپاه را در حال خارج 
کردن یک مین عمل نکرده از نفتکش »کوکوکا« 
رهگیری کرده اس�ت. ایران در تشکیک در این 
س�ناریو    ها تنها نیس�ت. رئیس کمپان�ی حمل و 
نقل دریایی ژاپن نیز دیروز گفت، دو شیء پرنده 
در حمل�ه مش�کوک روز پنج  ش�نبه در خلی�ج 
عمان ب�ه نفکت�ش ژاپنی آس�یب رس�انده اند. 
روز پنج  شنبه در همان دقایق و ساعت    هایی که شینزو 
آبه، نخست وزیر ژاپن در تهران در حال شنیدن پاسخ 
»نه« تهران به پیشنهاد میانجیگری میان ایران و امریکا 
بود، دو نفتکش در دریای عمان هدف حمله مشکوک 
قرار گرفتند و طعمه حریق شدند. اطالعاتی که مرکز 
امنیت دریایی سلطنت نش��ین عمان منتشر کرده، 
نشان می دهد که این دو نفتکش به نام های »کوکوکا 
کوریجس« و »فرانت آلتر « یکی حامل پرچم پاناما و 
دیگری حامل پرچم جزایر مارشال بوده اند که یکی 
متعلق به نروژ بوده و از قطر 25 تن »اتانول « بارگیری 
کرده و دیگری متعلق به ژاپن ب��وده و از »الجبیل « 
عربستان به مقصد س��نگاپور می رفته است. این دو 
حادثه یکی در فاصله ۸2 مایلی و دومی در فاصله ۶۶/۸ 
مایلی آب های عمان رخ داده است. شدت انفجار در 
این دو نفتکش به حدی بوده که سرنشینان آنها مجبور 

به ترک آن شدند. خدمه یکی از این نفتکش    ها را ایران 
و دیگری را امریکایی    ها نجات داده اند. 

 ویدئوی ادعایی سنتکام
هنوز چند ساعت از این ماجرا نگذشته بود که دولت 
امریکا رس��ماً پیکان اتهام را به س��مت ایران گرفت 
و مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در یک نشس��ت 
خبری کوتاه گفت:» هیچ کسی جز نیروهای مورد 
حمایت ایران نمی توانند به ای��ن دقت و پیچیدگی 
به کش��تی     ها حمله کنند.«  پمپئو ب��ه خبرنگاران 
گفت:»این ن��وع حمالت غیرمنتظره و بی اس��اس، 
امنیت و صلح جهانی را تهدید می کند و حمله آشکار 
به آزادی کشتیرانی است و نمایانگر کمپین غیرقابل 
قبول تشدید تش��نج از س��وی ایران است«. پمپئو 
خاطرنشان کرد که مقامات ایرانی تهدید خود برای 
ممانعت از حمل و نقل نفت از خاورمیانه به بازارهای 
جهانی از طریق تنگه هرمز را به این ش��کل اجرایی 
می کنند. وزیر امور خارجه امری��کا افزود:»ایران به 
خاطر حمله ب��ه دو تانکر در دریای عمان مس��ئول 
است. 22 ماه آوریل ایران به جهانیان اعالم کرد که 
مانع از حمل و نقل نفت از طریق تنگه هرمز خواهد 
ش��د. حاال ایران روی اجرایی کردن وعده خود کار 
می کند«. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تا صبح 
دیروز در مورد این حادثه سکوت کرده بود ولی او هم 
که از نتیجه بخش بودن میانجیگری ژاپنی    ها ناامید 
شده بود ، صبح دیروز ترجیح داد نوک پیکان اتهام را 
به سمت ایران نشانه گیری کند:» ارزیابی امریکا این 
است که ایران مسئول حمالت دریای عمان است.« 
 ترامپ گفته که تنگه هرمز هرگز بسته نخواهد شد و 
اگر این اتفاق بیفتد برای مدت زمان طوالنی نخواهد 
بود. س��نتکام، فرماندهی مرکزی امریکا در منطقه ، 
دیروز ویدئویی مبهم را منتش��ر کرد که ادعا ش��ده 
مربوط به گشتی های سپاه پاسداران است در حالی 
که در حال خارج کردن یک مین لیمپت از نفتکش 

»کوکوکا کوریجس« اس��ت، ویدئویی که ادعا شده 
یک هواپیمای شناسایی نیروی دریایی امریکا آن را 
گرفته و نشان می دهد نیروهای ایرانی در حال محو 
شواهد این مین عمل نکرده از بدنه نفتکش  کوکوکا 
هستند. به ادعای مقام های امریکایی که نام شان در 
این رسانه     ها عنوان نش��ده بعد از انفجار یک مین بر 
بدنه نفتکش کوکوکا، خدمه کشتی هنگام بازرسی 
کشتی یک مین هشت اینچی منفجر نشده را بر بدنه 

شناسایی کرده اند. 
  ظریف: سناریوی تیم بی است

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران بامداد جمعه 
در دو پیام توئیتری نوش��ت: »اینکه امریکا بالفاصله 
اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرد، آن هم بدون اینکه 
ش��واهد واقعی یا ضمنی ارائه دهد، تنها این موضوع 
را کاماًل روش��ن می کند که گروه ب��ی اجرای طرح 
جایگزین، یعنی دیپلماس��ی خرابکاری را آغاز کرده 
است که شامل تخریب ]تالش های[ آبه هم می شود 
تا تروریسم اقتصادی خود علیه ایران را پنهان کنند.« 
 وزیر خارجه ای��ران در ادامه می نویس��د: »من چند 
ماه پیش دقیقاً دربارۀ این سناریو هشدار داده بودم، 
نه به این دلیل که روشن بین هس��تم، بلکه از آن رو 
که دریافتم منش��أ طرح بی کجاست.«  یوکاتا کاتادا، 
 رئیس کمپانی حمل و نقل دریای��ی ژاپن نیز دیروز 
با زیر س��ؤال بردن ادعای طرف امریکایی با اشاره به 
اینکه دو ش��یء پرنده بوده اند که در حمله مشکوک 
در خلیج عمان به نفکتش ژاپنی آسیب رسانده اند، نه 
مین های دریایی در یک نشست خبری گفت: » پس 
از آنکه خدمه نفتکش کوکوکا کوریجس در پی حمله 
مشکوک روز پنج  شنبه تخلیه شدند، نفتکش مذکور 
به سمت بندر » خورفکان « در امارات می رود و توسط 
نیروی دریایی امریکا نیز اس��کورت می ش��ود.«وی 
ادامه داد: »خدمه به ما گفتند که یک شیء پرنده در 
نزدیکی نفتکش به پرواز در آمد و آنها یک سوراخ را 

روی نفتکش مشاهده کردند. سپس برخی از خدمه 
شاهد دومین حمله بودند.«رئیس این کمپانی حمل و 
نقل دریایی ژاپنی همچنین گفت، هنوز هیچ احتمالی 
درباره اینکه این نفتکش به واسطه اژدر آسیب دیده، 
وجود ندارد. توضیح مهم تر کاتادا که ادعای سناریوی 
کارگذاشتن مین را زیر سؤال برده این است که گفته 
اجسامی که ملوانان در هوا مش��اهده کرده اند شاید 
گلوله باش��د. وی امکان دخالت اژدر و مین را رد کرد 
چرا که به گفته او خس��ارات وارد ش��ده فراتر از خط 
تراز کشتی با سطح آب )واترالین( است. وی صراحتاً 
گزارش های حاکی از برخ��ورد مین با این نفتکش را 
» نادرس��ت « خواند. اتحادیه اروپا ضمن درخواست 
خویش��تنداری حداکثری از همه طرف     ها در حادثه 
دریای عم��ان، گفت که باید اطالعات بیش��تری در 
زمینه اتهامات امریکا به ایران جمع آوری شود. »ماجا 
کوچیانچیچ« سخنگوی فدریکا موگرینی ، مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا گفته بود: »منطقه 
]خاورمیانه[ نیاز به عناصر بیش��تر برای بی ثباتی و 
تنش ندارد و از این رو درخواست او )موگرینی( و ما 
برای حداکثر خویشتنداری و جلوگیری از تحریکات 
ادامه خواهد یافت«. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز 
با اشاره به حادثه روز پنج  شنبه در دریای عمان تأکید 
کرد که هیچ کس خواهان درگیری نظامی در غرب 
آسیا نیست و از همه طرف     ها خواست خویشتنداری 

خود را حفظ کنند. 
 میلیتاری تایمز: چرا ایران باید به دیپلماسی 

خود حمله کند؟
ناظران از نخستین س��اعات وقوع حادثه سناریوی 
امریکایی نس��بت دادن حادثه نفتکش    ها به ایران را 
زیر س��ؤال بردند. میلیتاری تایمز با طرح این سؤال 
که چه کس��ی از ایجاد ش��رایط بی ثبات در منطقه 
سود می برد، نوشته که در حالی که ایران اغلب اوقات 
به عنوان محرک کش��مکش های منطقه نگریسته 
می شود، ولی ش��ماری از گروه    ها و کشورهای دیگر 
نیز هستند که برای حمله روز پنج  شنبه انگیزه دارند. 
یک فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا در منطقه که 
خواسته نامش فاش نشود گفته است: » من تا وقتی 
که اطالعات بیشتری منتشر نشود، هیچ احتمالی را 
منتفی نمی دانم.«  او گفته است: » این می تواند از دیگر 
کشورهایی که نفع شان در راه انداختن کشمکش با 
ایران است ، یا امریکا یا دیگر کشورهای خلیج )فارس( 
باش��د که می توانند آن را به لح��اظ منطقی به ایران 
نسبت دهند« میلیتاری تایمز هرچند به کلی امکان 
نقش داش��تن ایران را منتفی ندانسته ولی گفته که 
این غیرمنطقی است که ایران دیپلماسی خودش را 
با حمله به نفتکشی که نفت به ژاپن می برد، آن هم در 
شرایطی که نخست وزیر آن در سفر رسمی به ایران 

است زیر سؤال ببرد. 
 پیام اسرائیل به ژاپن

»ابراهیم فریحات « استاد فلسطینی االصل دانشگاه 
»جرج تاون« گفت که برخ��ی طرف    ها تالش دارند 
میانجیگری شینزو آبه را به شکست بکشانند. فریحات 
با بیان اینکه حمله به نفتکش    ها در دریای عمان کار 
رژیم صهیونیستی بود، گفت: اس��رائیل با انجام این 
حمله خواسته این پیام را به نخست وزیر ژاپن بدهد که 
اکنون زمان میانجیگری میان ایران و امریکا نیست. 
»حزام الحزام « استاد دانشگاه و کارشناس عربستانی 
مقیم لندن نیز به شبکه الجزیره گفت که امارات عربی 
متحده با حمله به نفتکش    ها علیه ایران توطئه می کند 
و قصد دارد ایران و امریکا را به درگیری بکشاند. شبکه 
تلویزیونی الجزیره عربی در واش��نگتن نیز گزارش 
کرد که احتمال دارد میان تالش ترامپ برای فروش 
تسلیحات به عربستان سعودی و امارات و حمله به دو 

نفتکش در دریای عمان ارتباط وجود داشته باشد.

  گزارش  2

رسوایی سیاسی و نفتکشی ترامپ
رخداده��ای چند هفته اخیر نش��ان داد که ترامپ ب��رای اینکه در رقابت 
انتخاباتی امریکا حرفی برای گفتن داشته باشد، چقدر به مذاکره با ایران 
نیاز دارد. این نیاز تا حدی است که حاضر اس��ت شعار فریبکارانه مذاکره 
بدون پیش شرط را هم از ژاپن اعالم کند و دست به دامن  نخست وزیر ژاپن 
شود تا او خود را هزینه سیاست های قلدرمآبانه ترامپ کند. شینزو آبه را به 
تهران می فرستد تا با سایه جنگ افروزی و چماق نظامی، تا قبل از نوامبر 
)آبان ماه( آینده به آرزوی مذاکراتی با تهران دست یابد. ترامپ اطمینان دارد 
که در هیچ یک از پرونده های سیاست خارجی و حتی برخی سیاست های 
اقتصادی خود با اروپا، روسیه و چین به دستاورد مهمی نمی رسد و لذا باید با 
تمام توان و کمک متحدان اروپایی مانند انگلیس، آلمان، فرانسه و متحدان 
منطقه ای مانند رژیم صهیونیستی و امارات و سعودی، هرچه در چنته دارد 
به میدان بیاورد. وزیر خارجه آلمان با اینک��ه نمی خواهد روابط تجاری با 
تهران را از دست بدهد ولی در س��ناریویی که برای ترامپ دنبال می کرد، 
با دست خالی و سرافکندگی به کشورش بازگشت و نخست وزیر ژاپن در 
کنار احساس احترامی که در تهران کرد، با تحقیر چهره زشت و ناشایست 
ترامپ و مواضع کودکانه وی در زبان مقامات ایرانی و به ویژه رهبری معظم 
انقالب روبه رو شد. رسوایی این تحقیر به حدی بود که رسانه های غربی در 
رویه ای شناخته شده دست به سانسور خبری از دیدار آبه با رهبری زدند. 
محور مشترک  کالم ماس و آبه یک سایه جنگ بود تا ایران در محاسبات 
خود دچار انفعال شود ولی به خوبی آشکار است که ترامپ قادر به راه اندازی 
جنگ نیس��ت و فقط از س��ایه جنگ قصد بهره برداری دارد. ترامپ تصور 
می کند که فقط در صورتی می تواند به آرزوی مذاکراتی با تهران دس��ت 
یابد که سیاست صفر کردن درآمد نفتی را محقق کند و اگر ایران واکنش 
بازدارنده داشته باشد، رویکرد ترامپ و رویای آن محقق نمی شود لذا سایه 
جنگ فقط برای این است که ایران در مقابل فشارهای ترامپ بدون واکنش 
باشد. سناریوی مشترک امریکا، انگلیس و اسرائیل و عرب های صهیونیست 
برخالف انفجارهای بندر فجیره، برای پس از دیدار آبه از تهران تکامل داشت 
و بالفاصله و برای سایه انداختن بر شکست ترامپ و نتایج سفر آبه، در انفجار 
دو نفتکش بزرگ س��عودی و اماراتی خودنمایی کرد و بالفاصله تهران را 
متهم بدان کردند. حال آنکه محتوای دو سفر ماس و آبه و نتایج آن آنقدر 
برای تهران اهمیت داش��ت و بزرگ بود که نیازی به اقدام دیگری نداشت 
و فقط متحدان امریکا را بهره مند می کرد. تئاترگونه بودن و رس��وایی این 
انفجار  ها آنقدر مضحک است که بالفاصله پمپئو با اقدام برای مطرح کردن 
آن در نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل، به دنبال مجبور کردن 
ایران به مذاکره است! در واقع ترامپ و همه مشاوران داخلی و خارجی اش 
فقط برای طرح های عجوالنه، هزینه می دهند و رسوایی و ناکامی های پیاپی 
ثبت می کنند. بررسی های تکمیلی از این انفجار  ها اثبات خواهد کرد که این 
سناریوی ناشیانه را یک تالش دسته جمعی استخباراتی متحدان امریکا و 
پهپادهای امریکایی و کماندو  ها و دزدان دریایی متحدان آنها سامان داده اند 
که برای ترامپ در آستانه تالش های انتخاباتی، یک سقوط حتمی را تصویر 
می کند. چهره مأیوس ماس و آبه و ماجراجویی ناشیانه در دریای عمان و 

نمایش اقتدار ایران، باتالق ترامپ و برخی متحدان خواهد بود. 
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 سخنگوی کاخ سفید هم رفتنی شد
رئیس جمهور امریکا روز پنج  ش��نبه در توئیتر خود نوشت از آخر این 
ماه، سارا هاکابی سندرز کاخ س��فید را ترک می کند و به خانه خود در 
آرکانزاس بازمی گردد. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ با پایان یافتن 
دومین سال حضور دومین سخنگوی کاخ سفید، طبق معمول تنها با 
انتشار یک پیام توئیتری خبر داد که او هم رفتنی شده است. چندین 
ماه است که سارا سندرز نشست خبری خود را متوقف کرده و تنها در 
گفت وگوهای کوتاه و موردی به خبرنگاران پاس��خ داده است. ترامپ 
درباره او نوشت:»او یک شخصیت بسیار خاص با استعداد خارق العاده 
بود و کار خود را فوق العاده انجام داده است. امیدوارم او برای شرکت در 

رقابت های انتخابات فرمانداری آرکانزاس تصمیم بگیرد.«
-----------------------------------------------------

  نگرانی روسیه از پهپادهای جاسوسی امریکا در لهستان 
س��رگئی ریابکف اعال م کرد اقدام واشنگتن نش��ان دهنده آن چیزی 
است که وی » مقاصد س��تیزه جویانه « خواند. خبرگزاری ریانووستی 
روز پنج  ش��نبه به نقل از معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد این 
کشور نگران طرح امریکا برای استقرار پهپادهای جاسوسی در لهستان 
است. سرگئی ریابکف همچنین اعالم کرد اقدام واشنگتن نشان دهنده 
آن چیزی است که وی » مقاصد ستیزه جویانه « خواند. روز چهارشنبه، 
دونالد ترامپ به آندژی دودا، رئیس جمهور لهستان وعده داد یک هزار 
نظامی امریکایی را به لهس��تان اعزام خواهد کرد. این اقدامی است که 

ورشو برای ممانعت از تجاوز احتمالی مسکو، درخواست کرده بود. 
-----------------------------------------------------

 فقر غذایی گسترده کودکان در انگلیس 
بنابر اعالم مؤسسات خیریه در انگلیس حدود 14 میلیون نفر در فقر و 
گرسنگی به سر می برند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شدت فقر 
در برخی خانواده های انگلیسی به گونه ای است که خیرین و داوطلبان 
کمک را نیز متأثر کرده است؛ بنا بر اعالم مؤسسات خیریه در انگلیس 
حدود 14 میلی��ون نفر یعنی یک پنجم جمعیت این کش��ور در فقر و 

گرسنگی به سر می برند. 
-----------------------------------------------------

 ترکیه امریکا را به اقدام تالفی جویانه تهدید کرد
وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت: اگر امریکا بابت خرید سامانه های 
دفاع موش��کی اس 4۰۰ از روس��یه علیه ما تحریم وض��ع کند، آنکارا 
اقداماتی تالفی جویانه اتخاذ می کند. وزیر خارجه ترکیه در گفت وگو 
با خبرگزاری آناتولی گفت، کنس��ل کردن خرید س��امانه های دفاعی 
موشکی اس 4۰۰ از روسیه امکان پذیر نیست. پس از اظهارات مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه ارزش لیر این کشور به 5/9۰75 دالر 
امریکا رس��ید که پایین      ترین حد خود در دو هفته گذش��ته محسوب 
می شود. واشنگتن دولت آنکارا را نسبت به خرید این سامانه های دفاع 
موشکی روس��یه تهدید کرده و گفته اگر آنکارا این سامانه      ها را تحویل 
بگیرد، برنامه آموزش خلبان های ترکیه ای را برای جنگنده های اف35 
متوقف می کند. دولت امریکا می گوید، این س��امانه      ها با سیستم های 

جنگنده اف 35 و سایر سامانه های دفاع موشکی ناتو مغایرت دارد. 
-----------------------------------------------------

 انگلیس درخواست استرداد آسانژ به امریکا را امضا کرد
درخواست اس��ترداد جولیان آسانژ، بنیانگذار س��ایت ویکی لیکس به 
امریکا، توسط ساجد جاوید، وزیر کش��ور انگلیس امضا شده و زمینه 
بررسی این درخواست در دادگاه فراهم شده است. به گزارش بی بی سی، 
بر اساس قوانین انگلیس، درخواست استرداد متهمان به برخی کشور     ها 
تنها در حالتی قابل بررسی است که ابتدا توسط وزیر کشور امضا شود. 
این امضا به معنای قطعی شدن استرداد آسانژ نیست و تصمیم گیری 
درباره اینکه آیا او به امریکا فرستاده شود یا نه بر عهده دادگاه است. به 
گفته وکیل جولیان آس��انژ او در حال حاضر بیمار است و نمی تواند در 
دادگاه حاضر شود. به همین دلیل از طریق ارتباط ویدئویی در دادگاه 

حاضر خواهد شد. 

موشک مقاومت غزه 
صهیونیست ها را به پناهگاه کشاند

ارتش رژیم صهیونیستی پس از ادعای شلیک یک موشک از نوار 
غزه به شهرک های سدیروت دستور بازگشایی تمامی پناهگاه    ها 
در ش�هر    ها و مناطق مجاور با نوار غزه را صادر کرد. جنگنده های 
رژیم صهیونیستی بامداد روز گذشته به اهدافی در شهر غزه حمله 
کرده و یک اس�کله بندری جدید در خان یون�س را از بین بردند. 
پنج  شنبه شب رس��انه های صهیونیس��تی نیز گزارش دادند که ارتش، 
دستورالعمل الزم را برای بازگش��ایی پناهگاه    ها در تمامی شهرک های 
منطقه موسوم به غالف غزه صادر کرده اس��ت. به گزارش فارس، بعد از 
شلیک یک فروند راکت از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی، ارتش رژیم 
صهیونیستی بامداد روز جمعه اهدافی را در این منطقه مورد حمله هوایی 
قرار داد.  به نوش��ته خبرگزاری فلس��طینی »صفا« نیروی هوایی رژیم 
صهیونیستی س��حرگاه جمعه به پایگاهی متعلق به گروه های مقاومت 
در شرق شهر غزه حمله کرد.  خبرنگار صفا از محل حمله گزارش داد که 
جنگنده های رژیم اسرائیل با پرواز گسترده بر فراز غزه، مناطق مختلفی 
را در این شهر و همچنین یک اسکله تازه تأسیس     در بندر خان یونس را 
هدف قرار داد.  نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه ای اعالم کرد 
حمله هوایی به »زیرس��اخت های نظامی« گروه های مقاومت در غزه و 
»پایگاه دریایی متعلق به حماس « در واکنش به شلیک راکت از سوی غزه 
بوده است.  آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ مستعفی دولت پیشین بنیامین 
نتانیاهو و رئیس حزب » اسرائیل خانه ما « که یک چهره تندرو است در 
این باره اظهار کرد: باید کسانی را که به دنبال آتش بس در نوار غزه هستند، 
دفن کرد.  آلون دیویدی، رئیس شهرک نشین سدیروت نیز در این باره 
گفت: شرایط به این بدی نمی تواند ادامه داشته باشد و این عملیات نظامی 

است که آرامش را براي  اسرائیل به ارمغان خواهد آورد. 
حمله موش��کی، پس از حمالت صبح پنج  ش��نبه هواپیماه��ای رژیم 
صهیونیس��تی به مناطقی از جن��وب نوار غ��زه صورت گرفته اس��ت. 
جنگنده های رژیم اش��غالگر قدس، منطقه ای کش��اورزی در » کرم ابو 

معمر « واقع در شرق شهر » رفح « را هدف قرار داده بودند. 
تازه     ترین دور جدید درگیری میان گروه های مقاومت فلسطین با رژیم 
آپارتاید صهیونیست از 1۶ اردیبهشت ماه 9۸ با حمله بالگردهای نظامی 
این رژیم به مناطق مس��کونی غزه آغاز و با پاسخ کوبنده مقاومت پایان 
یافت.  تلفات رژیم صهیونیستی در نتیجه شلیک موشک های مقاومت که 
در پاسخ به حمالت بی امان ارتش تل آویو به نوار غزه و کشتار مردم این 

باریکه صورت گرفت، به چهار نفر رسیده و 41 تن نیز زخمی شدند. 
 هشدار حماس به کشورهای عربی 

حازم قاسم، سخنگوی حماس اعالم کرد: جنبش حماس از کشورهای 
عضو اتحادیه عرب درخواست دارد که در کنفرانس منامه شرکت نکنند. 
عدم مشارکت کش��ورهای عربی در کنفرانس منامه، نشان از پایبندی 
آنها به آرمان فلسطین اس��ت.  حازم قاس��م تأکید کرد: عدم مشارکت 
گسترده کشورهای عربی در کنفرانس بحرین موضع فلسطینی    ها نسبت 
به معامله قرن را تقویت می کند.  س��خنگوی حماس خاطرنشان کرد: 
شرکت در کنفرانس منامه در تعارض با مواضعی است که اتحادیه عرب در 
نشست های مختلف ابراز کرده است.  برگزاری کنفرانس اقتصادی منامه 
که امریکا قصد دارد آن را اواخر ماه ج��اری میالدی در پایتخت بحرین 
برگزار کند، زمینه عملی به رسمیت شناختن طرح معامله قرن خواهد بود 
که توسط البی صهیونیستی تهیه شده و هدف نهایی به رسمیت شناختن 
پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی در مقابل اعراب و تبدیل فلسطین 
به منطقه خودمختاری ذیل این رژیم خواهد بود و برای همیشه موضوع 

بازگشت آوارگان فلسطینی را منتفی می داند .

حمایت سازمان شانگهاي از برجام 
کشورهای عضو سازمان ش�انگهای در اعالمیه پایانی نوزدهمین 
اجالس خواه�ان انجام تعه�دات امضاکنن�دگان برجام ش�دند. 
رئیس جمهور روس�یه با بیان اینکه خروج امری�کا از برجام باعث 
ناب�ودی رژیم منع اش�اعه تس�لیحات کش�تار جمعی می ش�ود، 
ب�ر پایبندی مس�کو ب�ه اج�رای تعه�دات برجامی تأکی�د کرد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اعضای سازمان همکاری شانگهای روز 
جمعه در نشست این سازمان در شهر بیش��کک، پایتخت قرقیزستان، بر 
حل تنش های منطقه ای تأکید کردند. به نوش��ته خبرگزاری اینترفکس  
در اعالمیه این سازمان آمده است:»کشورهای عضو باور دارند که اجرای 
استوار برنامه جامع اقدام مشترک برنامه هس��ته ای ایران باید در اولویت 
و در انطباق با قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت سازمان ملل باشد و تمامی 
مشارکت کنندگان را به انجام اکید تعهدات شان برای اجرای جامع و مؤثر 
این س��ند فرا می خوانند«. والدیمیر پوتین در نشست ش��انگهای درباره 
عواقب سیاست های ضد برجامی واشنگتن گفت:»خروج یکجانبه امریکا از 
توافق هسته ای ایران می تواند رژیم منع اشاعه هسته ای و تسلیحات کشتار 
جمعی را به کلی نابود کند«. وی همچنین تأکید کرد که مسکو به عنوان 
رئیس دوره ای سازمان همکاری شانگهای هر کاری در توانش باشد، برای 
اجرای تعهدات خود و دیگر طرف های باقی مانده در برجام انجام می دهد. 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان هم در نشست شانگهای، تأکید کرد که 
اجرای کامل برجام از سوی تمامی طرف    ها برای ثبات منطقه ای و بین المللی 
اجتناب ناپذیر است. به گزارش اسپوتنیک، عمران خان با تأکید بر نقش مؤثر 
سازمان همکاری شانگهای برای کمک به تنش زدایی در منطقه افزود که ما 
اعضای شانگهای گردهم آمده و از تمامی طرف    ها در منطقه می خواهیم که 
از خود خویشتنداری نشان دهند. عمران خان گفت که اقدام های الزم برای 
تنش زدایی در منطقه باید انجام شود و تمامی مسائل می بایست از طریق 
دیپلماسی و مذاکره حل و فصل شود. از سوی دیگر، رئیس جمهور روسیه 
در نشست سازمان ش��انگهای، بر لزوم تضمین نابودی کامل تروریسم در 
سوریه به ویژه در استان ادلب تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
والدیمیر پوتین گفت:»ما به نتایج واقعی در جنگ علیه تروریسم در سوریه 
دست یافتیم و تروریس��ت     ها را با کمک به دولت سوریه شکست دادیم«. 
پوتین افزود:» روند حل و فصل سیاسی شاهد پیشرفت است و تالش برای 
تشکیل کمیته قانون اساس��ی ادامه دارد. مأموریت مهم کنونی تضمین 
نابودی کامل تروریسم در سوریه به ویژه در استان ادلب و افزایش کمک های 

انسانی و حمایت جامعه جهانی از بازسازی سوریه است.«

حمله به نفتکش ژاپني و نروژي همزمان با دیدار  شینزوآبه با مقام هاي ایراني

دیپلماسي ژاپن در آتش تیم »ب«

هادیمحمدی

اروپا همچنان شعار مي دهد
 به تحقق اینستکس  متعهدیم 

فرانس�ه، آلمان و انگلیس اعالم کردند متعهد به همکاری با ایران 
برای اولین نقل و انتقال مالی اینستکس درکوتاه   ترین زمان هستیم.

به گزارش صدا و سیما، سفرای سه کش��ور انگلیس، فرانسه و آلمان در 
تهران در بیانیه ای مشترک ضمن استقبال از مباحثات جاری برای تحقق 
اینستکس بر تالش برای اجرایی شدن هرچه سریع تر این ساز و کار مالی 
تأکید کردند.  پایگاه اینترنتی دولت انگلیس گزارش داد در بیانیه سفرای 
سه کشور اروپایی در تهران آمده است: »سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان 
در ایران این هفته از نمایندگان اینستکس و کارشناسان فنی سه کشور 
اروپایی در تهران برای بحث و گفت وگو با کارشناس��ان ایرانی مرتبط و 
همتایان شان اس��تقبال کردند. این مباحثات با حمایت مالی تایکس 
)ابزار مبادالت اطالعات و کمک های فنی کمیسیون اروپا( به پیشبرد 
تالش های جمعی ما برای تضمین تجارت با ایران کمک کرده اس��ت؛ 
تجارتی که همسو با قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل، از جمله از 
طریق ساز و کار اینستکس انجام شود.  ما فشارهای اقتصادی مردم ایران 
را درک می کنیم. ما متعهد به همکاری با ایران برای تحقق اولین نقل و 
انتقاالت مالی اینستکس در کوتاه   ترین زمان ممکن هستیم. تبادالت 
کارشناس��ی از این دس��ت، بهترین راه برای نزدیک کردن ما در جهت 
تحقق هدف مشترک مان برای تسهیل روابط اقتصادی و تجاری مشروع 
با ایران است. با مدنظر قرار دادن موارد فوق، دو طرف درباره نقشه راهی 

برای سرعت بخشیدن به این پیشرفت توافق کرده اند.«


