
 عض�و دفت�ر سیاس�ی جنب�ش انص�اراهلل ب�ا 
بی�ان اینک�ه »موع�د جن�گ ب�زرگ نزدیک 
اس�ت« گف�ت ک�ه ای�ن درگی�ری در داخ�ل 
خ�اک دش�من س�عودی انج�ام خواهد ش�د. 
همزمان با افزای��ش حمالت موش��کی و پهپادی 
نیروهای یمنی علیه مواضع عربس��تان س��عودی، 
»محمد ناصر البخیتی« عضو دفتر سیاسی جنبش 
انص��اراهلل یمن در صفحه فیس بوک خود نوش��ت: 

»موعد جنگ بزرگ نزدیک می شود.«
او افزود: »این حق مردم یمن است که به دشمن در 
خاک و مقر خود حمله ور شوند و خسارت های مادی 

خود را جبران کنند.« 
»محمد البخیتی« سپس از قبایل یمنی خواست در 
صورت آغاز حمله، میان اموال عمومی و خصوصی 
تفاوت قائل شوند و می بایست میان آنها و »آزادگان « 

عربستان هماهنگی برقرار شود. 
او تأکید کرد: » ما نیروهای آزادیبخش هستیم نه 

اشغالگر.«
 یمن: موش�ک های ما تا س�رزمین  اشغالی 

هم می رسد 
سخنگوی نیروی هوایی یمن با بیان اینکه موشک      ها 
و پهپاد     ها توانست معادله جنگ علیه یمن را تغییر 
دهد، گفت: ائتالف سعودی- اماراتی به زودی مجبور 
به توقف جنگ خواهد شد. همچنین  انصاراهلل یمن از 
تسلط نیروهایش بر مواضع نیروهای وابسته به دولت 
مستعفی این کشور در منطقه نجران واقع در جنوب 

عربستان خبر داد. 
به گزارش فارس، سرهنگ ستاد »عبداهلل جفری« 
از تأثیر عملیات های موش��کی و پهپادی کشورش 
علیه عربستان سعودی سخن گفت و تأکید کرد که 
معادله جنگ تغییر کرده و ائتالف سعودی-اماراتی 
به زودی مجبور می ش��ود جنگ و محاصره یمن را 

متوقف کند. 
جفری ب��ه پایگاه خب��ری مرآه الجزی��ره گفت که 
اعالمی��ه جنب��ش انص��اراهلل در خص��وص وجود 
بانک اهداف متش��کل از ۳۰۰ هدف برای حمله به 
کشورهای متجاوز به یمن کاماًل رصد شده و شامل 
فرودگاه ها، زیرساخت های حیاتی، نظامی و نفتی 

می شود و از زمان عملیات نهم ماه رمضان که خط 
لوله های »ینبع « )خط لوله شرق به غرب عربستان( 
هدف قرار گرفت، سلسله عملیات      هایی آغاز شد و 
در پی آن فرودگاه نجران شامل آشیانه هواپیماها، 
مخازن سالح و اتاق های عملیات و شبکه های راداری 
بمباران ش��د. در فرودگاه »جیزان « و »ابها« نیز در 

همین سطح عملیات صورت گرفت. 
به گفته »عبداهلل جفری« پ��س از این حمالت، به 
پایگاه هوایی »ملک خال��د« در منطقه »خمیس 
مشیط« )در عس��یر( که از مهم  ترین و بزرگ ترین 
پایگاه های نظامی عربستان سعودی به شمار می رود 
حمله شد؛ پایگاهی که کارشناسان اسرائیلی در آن 

حضور دارند. 
او افزود: در روزهای آتی در راستای اجرای معادله 
اعالمی »سید عبدالملک بدر الدین الحوثی « حمالت 
در همین سطح ادامه خواهد یافت و فرودگاه      ها هدف 

قرار خواهد گرفت. 
سخنگوی نیروی هوایی یمن تأکید کرد: تا زمانی که 
کشورهای ائتالف ]سعودی[ به محاصره و تجاوز به 
یمن ادامه دهند، موشک      ها و هواپیماهای یمنی به 
ریاض و دورتر از ریاض )در اشاره به سرزمین اشغالی 

فلسطین( خواهد رسید. 
او همچنین از وجود موشک      ها و پهپادهای جدید 
و پیش��رفته ای خبر داد که می تواند تا باب المندب 
)جنوب غرب یمن( و دورتر از آن تا کانال سوئز برسد 
و در ادامه گفت: »روزانه 4/7 میلیون بش��که نفت 
از دریای سرخ منتقل می ش��ود که دیگر این خط 
کشتیرانی بین المللی امن نخواهد بود و این پیام های 
سیاسی بسیار مهمی دارد و جامعه جهانی باید این 

پیام      ها را کامل دریافت کند.«
این مقام یمنی در ادامه با اشاره به هدف گیری کاخ 
»الیمامه« در ریاض با موشک »بدر اچ -۲« )در تاریخ 
۲۹ آذر ۱۳۹۶( گفت که دولت ریاض باقی مانده های 
موشک را به امریکا برد و آنها بررسی کردند که آیا این 
موشک س��اخت یمن بوده یا ایران. سپس نیروگاه 
اتمی »براکه« در ابوظبی نیز با همین موشک هدف 
قرار گرفت و ضربات بسیار سهمگینی وارد کرد و پس 
از جمع آوری اطالعات کامل مشخص شد که به طور 
دقیق به هدف برخورد کرده است؛ هرچند آنها در 
روزهای ابتدایی تالش کردند انکار کنند، اما سپس 
اقرار کردند و پس از آن نیز افتتاح پروژه ای که ۲4 

میلیارد دالر هزینه برداشته بود، به تعویق افتاد. 

از س��وی دیگر به نقل از شبکه المسیره، یک منبع 
نظامی وابسته به جنبش انصاراهلل یمن در سخنانی 
اعالم کرد ک��ه یگان هایی از ارت��ش و کمیته های 
مردمی این کشور عملیات هجومی گسترده ای را 
علیه مواضع نیروهای دولت مستعفی یمن در منطقه 

» السدیس « انجام دادند. 
این منبع اف��زود: این عملیات منجر به پاکس��ازی 
مواضع مختلف و تسلط بر آنها شد. در این عملیات 
همچنین ش��ماری از نیروهای دولت مس��تعفی 
کشته و مجروح ش��دند و مقداری سالح نیز کشف 

و ضبط شد. 
در همین راستا، یک منبع نظامی یمنی دیگر گفت 
که نیروهای انصاراهلل مانع از پیشروی و نفوذ نیروهای 

وابسته به ارتش عربستان در نجران شدند. 
همچنین سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن 
ضمن افشای جزئیاتی از دومین عملیات این نیرو     ها 
علیه فرودگاه ابهای عربستان، تأکید کرد: فعالیت این 

فرودگاه متوقف شده است. 
یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن 
درباره دومین حمله علیه فرودگاه ابهای عربستان 
که صبح روز جمعه انجام شد، گفت: در این حمله 
پهپادهای مدل قاصف k2 رادارهای ناوگان هوایی 

این فرودگاه را هدف قرار دادند. 
 آماده مذاکره صلح عادالنه 

»محمد علی الحوثی « عضو شورای عالی سیاسی 
انصاراهلل اعالم کرد، یمن حاضر است با کشورهای 
تأثیرگذار بر سر یک میز بنش��یند تا درباره »صلح 

عادالنه« مذاکره کند. 
بر اس��اس گزارش خبرگزاری رسمی یمن »سبأ«، 
الحوثی تصریح کرد: به کش��ورهای عربی که برای 
عادی س��ازی روابط و ایجاد رابطه دوستانه با رژیم 
صهیونیس��تی ش��تاب می کنند، می گویم صلحی 
که تالش می کنید با نابودی مس��ئله فلس��طین و 
تحت اصطالح »ش��کوفایی مقابل صلح « )ش��عار 
نشست بحرین( به رژیم غاصب تقدیم کنید، همان 
اصطالحی است که نیاز است برای توقف حمالت، 
جنایت      ها و محاصره یمن به آن فکر کنید تا فاجعه 

انسانی در یمن متوقف شود. 
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يمن:آمادهآزادسازيعربستانميشويم
مقام یمني: آماده جنگ بزرگ در خاک عربستان مي شویم اما اشغالگر نیستیم بلکه آزادي بخشیم

دول�ت امری�کا با    گزارش  یک
موج سواری روی 
انفج�ار نفتکش    ه�ا در دریای عمان، ب�ه دنبال 
سناریوس�ازی از این ماجرا اس�ت ت�ا هرگونه 
خرابکاری در منطق�ه را به ایران نس�بت دهد. 
وزارت دف�اع امری�کا، حمله ب�ه دو نفتکش در 
دریای عمان را مشکلی جهانی خوانده و از اراده 
این کشور برای رسیدن به یک اجماع جهانی در 
این خصوص خبر داده است؛ تالش هایي که حتی 
متحدان امریکا هم با آن همراهی نکرده  و نسبت 
به ادعاهای واش�نگتن اب�راز تردی�د کرده اند. 
یک ماه پس از حمله به چند نفتکش در بندر فجیره 
امارات، سناریوی مشابه آن در دریای عمان تکرار 
ش��ده و فرصتی برای اتهام افکنی امری��کا و رژیم 
صهیونیستی علیه ایران فراهم کرده است. به گزارش 
شبکه راشاتودی، پاتریک شاناهان، وزیر دفاع موقت 
امریکا جمعه شب در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ 
به سؤالی درباره اقدامات آتی امریکا درباره تحوالت 
دریای عمان گفت:»ما یک مش��کل بین المللی در 
خاورمیانه داریم و این مش��کل تنها ب��رای امریکا 
نیست. من و جان بولتون، )مش��اور امنیت ملی( و 
مایک پمپئو )وزیر خارجه امریکا( تالش های مان 
را بر ایجاد ی��ک اجماع جهانی درباره این مس��ئله 
بین المللی متمرکز می کنی��م«. وی افزود:»از ۲4 
ساعت گذشته تاکنون در حال تالش برای کسب 
و تبادل اطالعات هس��تیم و تمام��ی این تالش     ها 
را برای تحقق بخش��یدن به این اجماع بین المللی 

انجام می دهیم«. 
این مقام امریکایی   از جامعه بین المللی خواس��ت 
برنامه ه��ای اضط��راری را برای مواجه��ه با وقایع 
ناگهانی در منطقه وضع کند. ش��اناهان بر اهمیت 
تنگه هرمز که ۱۵درصد نفت جهان از آن می گذرد 
و ضرورت کمک بیش��تر به کش��ورهای منطقه به 
منظور حل و فصل اوضاع در آن پس از حمله مذکور، 
تأکید کرد. وزیر دفاع موقت امریکا در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا پنتاگون قصد دارد ب��رای تقویت 
حضور نظامی خود در خاورمیانه نیروهای بیشتری 
به این منطقه اعزام کند یا ن��ه، گفت:»همان طور 
که می دانید ما همیش��ه احتماالت مختلف را مد 
نظر داریم«. وی افزود:»ما هر اطالعاتی که بتوانیم 
آن را از حالت محرمانه بودن بیرون آوریم، منتشر 
خواهیم کرد. نیت ما همین است«. امریکایی    ها روز 
جمعه با انتشار یک فیلم س��اختگی مدعی شدند 
که ایرانی    ها به دو نفتک��ش در دریای عمان حمله 
کرده اند. امریکا س��عی دارد با ربط دادن تحوالت 
منطقه به ایران، فش��ارهای جهانی علیه تهران را 
افزایش دهد. اتهام زنی واشنگتن به تهران، درحالی 
اس��ت که دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا در 
هفته های اخیر به کرات از مذاکره با ایران س��خن 
می گفت اما بالفاصله پس از دست رد مقامات ایرانی 
به سینه ترامپ، سناریوسازی واشنگتن علیه ایران 

تشدید شد. 
 »نه« جهانی به واشنگتن 

 دولت آلمان ویدئوی منتش��ر شده از سوی امریکا 

برای متهم کردن ایران را ناکافی دانسته و سازمان 
ملل هم خواس��تار تحقی��ق مس��تقل در این باره 
شده اس��ت. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفته 
اس��ت:»این ویدئو کافی نیس��ت. بله، ما می توانیم 
بفهمیم ک��ه در این ویدئو چه اتفاق��ی می افتد، اما 
نمی توان با آن به نتیجه گیری نهایی رسید«. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم گفته است:»بسیار 
مهم است که حقیقت روشن شود. خیلی مهم است 
که روشن شود چه کسی مسئول است. واضح است 
که این کار فقط از یک نهاد مس��تقل برمی آید که 
بتواند ش��واهد مربوط را تأیید کن��د«. همچنین 
یاتاکا کاتادا، مالک کش��تی ای که در دریای عمان 
هدف قرار گرفت گفته که »روایت واشنگتن درباره 
نحوه حمله به نفتکش     ها در این دریا اشتباه است«. 
همین سفیر کویت در سازمان ملل در مورد روایت 
امریکایی     ها درب��اره حادثه دو نفتک��ش در دریای 
عمان تش��کیک کرد. به گ��زارش الجزیره، منصور 
العتیبی، که کشورش رئیس دوره ای شورای امنیت 
اس��ت، گفت که اثبات اینکه قایق موجود در فیلم 
امریکایی ها، متعلق به ایران باشد، سخت است. برنی 
سندرز، سناتور امریکایی هم ضمن انتقاد از واکنش 
مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در 
مقصر جلوه دادن ایران در حادثه دریای عمان گفت 

که »این حادثه نباید به عنوان بهانه ای برای جنگ با 
ایران مورد استفاده قرار گیرد.« 
  مسکو: شتاب زدگي »نه«

 وزارت خارجه روسیه روز      شنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد:»ما به ش��دت حمله به دو نفتکش در دریای 
عمان را صرف نظر از اینکه چه کس��ی مسئول آن 
است، محکوم می کنیم، اما باید از نتیجه گیری های 
ش��تابزده امتناع کنی��م«. وزارت خارجه روس��یه 
همچنین اعالم کرد:»هرگونه اتهام زنی به هر طرفی 
درخصوص ارتباط داش��تن با ای��ن حادثه تا زمان 
تکمیل تحقیقات بین المللی فراگیر و بی طرف قابل 
قبول نیست«. این وزارتخانه اعالم کرد:»ما شاهد 
تشدید س��اختگی تنش هس��تیم و این امر تا حد 

زیادی به خاطر سیاست های امریکا است.«
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس تنها فردی بود که 
با ادعاهای مقامات امریکایی علیه ایران همراه شد. 
جرمی هانت در اظهاراتی بی اساس ایران را به دست 
داش��تن در حمالت اخیر به دو نفتکش در دریای 
عمان متهم کرد و بدون ارائه مستندات الزم مدعی 
شد:»تقریباً اطمینان داریم که یکی از شاخه های 
نیروهای مسلح ایران نفتکش     ها را در دریای عمان 

هدف قرار داده است.«
اتهامات واه��ی امریکا علیه ای��ران درحالی مطرح 

می شود که کارشناسان متعددی اعالم کرده اند هیچ 
دلیلی درباره نقش تهران برای حمله به تانکرهای 
نفتی در دریای عمان وج��ود ندارد. مقامات ایرانی 
قاطعانه هرگونه دس��ت داش��تن در این حادثه را 
رد کرده اند. در ماجرای فجی��ره که چهار نفتکش 
عربس��تان و امارات دچار انفجار شدند، نیز امریکا 
و متحدان عربی اش، انگش��ت اته��ام را علیه ایران 
گرفتند اما در نهایت در گزارش��ی که اماراتی     ها با 
کمک امریکا و انگلیس تهیه و به ش��ورای امنیت 
سازمان ملل ارس��ال کردند نتوانس��تند استدالل 
و س��ندی مبنی بر اینکه ایران در این ماجرا نقش 
داش��ته اس��ت، ارائه کنند. امریکا تالش می کند با 
بحرانی خواندن مس��ئله امنیت در خلیج فارس، با 
اعزام نیروهای بیشتر، بر ش��اهراه انتقال انرژی در 
منطقه مسلط ش��ود. ایران بار    ها تهدید کرده است 
که در صورت قطع صادرات نفتی ایران، با بس��تن 
تنگه هرمز، اجازه نخواهد داد نفت دیگر کش��ور    ها 
هم به بازارهای جهانی صادر ش��ود. اتهامات واهی 
علیه ایران در شرایطی است که منابع دیپلماتیک 
عربی به روزنامه الجمهوریه لبنان گفته اند:»از آنجا 
که هویت عامل حادثه دو نفتکش در دریای عمان 
روشن نیس��ت، اس��رائیل هم با توجه به امکانات و 
توانایی     هایی ک��ه دارد، در مظان اتهام اس��ت«. در 
ماجرای فجیره هم ناظران عربی، رژیم صهیونیستی 

را مسئول خرابکاری اعالم کردند. 
 نسبت دادن تحوالت منطقه  به تهران 

امریکا همزم��ان با متهم کردن ای��ران به حمله به 
نفتکش    ها در دریای عمان، تحوالت دیگر مناطق 
را هم به نوعی با ایران گره زده است. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا روز      شنبه ایران را متهم به دست 
داش��تن در انفجار خودروی بمب گذاری شده در 
مقابل دانش��گاه مارش��ال محمد قس��یم فهیم در 
ش��هر کابل، پایتخت افغانس��تان کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، پمپئو مدعی شد که یافته های امریکا 
نش��ان می دهد که ایران در حمله ۳۱ ماه مه سال 
جاری میالدی در مقابل دانش��گاه مارش��ال فهیم 

دست دارد.
پمپئو گف��ت:» ۳۱ م��اه م��ه، انفجار خ��ودروی 
بمب گذاری شده در افغانستان چهار سرباز امریکایی 
را زخمی، چهار غی��ر نظامی را کش��ت و عابران را 
زخمی ک��رد«. این ادعا درحالی اس��ت که طالبان 
در بیانیه ای، مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. 
شبکه س��ی ان ان هم با اس��تناد به مقامات معرفی 
نشده امریکایی ادعا کرد که ایران چند ساعت قبل 
از حادثه نفتکش    ها تالش کرد یک پهپاد امریکایی 
را سرنگون کند. س��ی ان ان مدعی شد که ایرانیان 
موشک زمین به هوا به سوی پهپاد امریکایی شلیک 
کردند که به هدف اصاب��ت نکرد و ب��ه دریا افتاد. 
به گفته منبع امریکایی، »پهپ��اد MQ-9 در حال 
نظارت بر ناوهای ایرانی واقع در نزدیکی کشتی های 
نفتکش بود«. مقام امریکایی همچنین به سی ان ان 
گفت:»چند روز قبل نیروهای حوثی مورد حمایت 
ایران یک پهپاد دیگر ایاالت متحده را بر فراز دریای 

سرخ سرنگون کرده اند.«

  گزارش  2

تیر خطای امریکا 
در پرونده سازی علیه ایران 

اتهام دولت امریکا به ایران مبنی بردس��ت داشتن در حمالت مشکوک به 
دو کشتی حامل فرآورده های نفتی به مقصد ژاپن در دریای عمان برخالف 
تصور مقامات دولت راستگرای ترامپ نه تنها باعث اجماع و اتحاد علیه ایران 
نشده است بلکه به یک رسوایی دیگر علیه کاخ سفید تبدیل شده است و 
در عین حال شکاف های جدیدی را میان امریکا و رقبا و حتی متحدان آن 

ایجاد کرده است. 
روایتی که امریکا با عجله از رخدادهای روز پنج  شنبه به تصویر کشید و با 
انتشار ویدئو کوشید آن را برای افکار عمومی باورپذیر کند حتی در داخل 
امریکا نیز با تردید روبه روشده و اغلب رسانه های سرشناس این کشور این 
ویدئو را برای طرح یک چنین اتهامی ناکافی دانس��ته و نسبت به عواقب 
افتادن ترامپ در دام گروه »بی « هشدار داده اند. در حالی که مقامات سیاسی 
و نظامی امریکا سرگرم پرونده سازی علیه ایران با اتکا به یک فیلم ویدئویی 
چند ثانیه ای آن هم با تصاویر مبهم بودند ژاپنی   ها آب پاکی روی این آتش 
فتنه جدید ریختند و اعالم کردند که حمالت با پهپاد صورت گرفته که اعالم 
چنین مواضعی ادعا و اتهام امریکا را مبنی بر اینکه حمالت با استفاده از مین 
دریایی یا اژدر صورت گرفته، زیر سؤال بردند. امریکایی   ها با انتشار این ویدئو 
می خواستند چنین وانمود کنند که گویا سپاه پاسداران ایران این حمالت را 
انجام داده  است و از آنجا که یکی از مین   ها عمل نکرده بود در پی جداسازی 
آن بودند. اما اکنون بعد از اعالم مواضع ژاپن اساس ادعا و اتهام امریکا علیه 
ایران بیش از پیش زیر سؤال رفته و در مقابل این باور و احتمال تقویت شده 
است که این حمالت از سوی گروه»بی« طراحی و اجرا شده است که البته 
ترامپ نیز حداقل در بخشی از سناریو با آن همراه شده است. اگر این احتمال 
پذیرفته شود که پیش از این گویا ش��کافی بین ترامپ و دیگر اعضای تیم 
افراطی وی از جمله بولتون و پمپئو ایجاد شده بود اکنون بعد از این رخداد 
می توان گفت حداقل یک دستاورد حمالت مشکوک به دو کشتی حامل 
فرآورده های نفتی به ژاپن برای گروه آشوب طلب »بی « این است که موفق 
شده اند دوباره ترامپ را به جمع خود وارد کرده و او در کنار خود نگه دارند. 
همچنین بی تردید از اینکه آنها توانسته اند رایزنی ها و دیپلماسی ژاپن را به 
شکست بکشانند بسیار خوشحال هستند. به باور ناظران همزمانی حضور 
عادل الجبیر در واشنگتن با حمالت روز پنج  شنبه نمی تواند تصادفی باشد 
به خصوص آنکه عربستان از نشست های مکه نیز موفقیتی به دست نیاورده 
بود و بار دیگر راه نجات خود را در تحریک دولت ترامپ جست وجو می کند. 
همچنین به رغم اینکه احساس    می ش��د بعد از انفجارهای فجیره رویکرد 
افراطی گری امارات تعدیل شده اما بعد از حمالت مشکوک روز پنج  شنبه 
این کشور دوباره به رویکرد قبلی خود بازگشته و این نشان می دهد که این 
کشور به شدت از سوی عربستان و رژیم صهیونیستی برای حفظ جایگاه 
قبلی خود در گروه »بی « تحت فشار قرار دارد و با توجه به اینکه راستگرایان 
امریکایی و اسرائیلی و همچنین کودتاگرایان سعودی به رهبری بن سلمان 
تمام تخم مرغ های خود را در پروژه های بلندپروازانه اما لرزان مرتبط به هم 
همچون معامله قرن، نئوم و ۲۰۳۰ گذاشته اند لذا به هیچ وجه نمی خواهند 
از این طرح   ها دست بردارند و با ایجاد تنش و درگیری در منطقه خلیج فارس 
در پی یافتن راه نجات برای خود هستند اما غافل از اینکه ادامه این رویکرد 

می تواند آنها را سریع تر به لبه پرتگاه نزدیک کند.
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 ادامه چالش اس400 در ترکیه و هند 
یک منبع بلندپایه ترکیه ای نوشت که مقام های ترکیه مشغول بررسی 
اتخاذ تدابیری تالفی جویانه علیه برخی اقالم وارد شده از امریکا یا اقالمی 
که ترکیه به امریکا صادر می کند هستند تا به این شکل به تحریم های 
امریکا بابت خریداری س��امانه دفاعی هوایی اس 4۰۰ از روسیه پاسخ 
دهند.  در عین حال ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 
در اظهاراتی نامه اخیر وزیر دفاع موقت امریکا به وزیر دفاع ترکیه برای 
تهدید آنکارا به خارج ساختن این کش��ور از برنامه آموزش خلبان های 
جنگنده های اف  ۳۵ به تالفی تصمیم ترکیه ب��رای خرید اس4۰۰ را 
محکوم کرد.  از سوی دیگر آلیس ولز، معاون دستیار وزیر خارجه امریکا 
در امور جنوب و مرکز آسیا با اشاره به این مسئله که اگر هند سامانه های 
دفاعی اس 4۰۰ از روسیه بخرد، روابط دهلی نو و واشنگتن در معرض 
خطر می افتد، به این مسئله اشاره کرد که دهلی نو باید به دقت درباره 
چنین انتخاب های اس��تراتژیکی فکر کند.  این دیپلمات امریکایی به 
کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در امور آسیا گفت: 
واشنگتن به دنبال تصرف بازار تسلیحاتی هند است و حاال تمایل دارد 
تجهیزاتی را که دولت های قبلی از بررس��ی فروش آنها به هند امتناع 
کردند، به این کشور بفروش��د.  آلیس ولز ادامه داد: در دولت ترامپ، ما 

گفته ایم که آماده کمک به تأمین نیازهای دفاعی هند هستیم. 
-----------------------------------------------------

  جنگ میان لبنان و اسرائیل بعید است
وزیر دفاع لبنان می گوید وقوع جنگ میان بیروت و تل آویو به نفع هیچ 
کدام از این دو طرف نیس��ت و وی معتقد است در برهه کنونی جنگی 
میان این دو آغاز نخواهد شد.  به گزارش فارس، »الیاس بوصعب « وزیر 
دفاع لبنان اظهار داشت در برهه کنونی امکان بروز جنگ میان لبنان و 
رژیم »اسرائیل « بعید است و لبنان تا حد امکان تالش می کند خود را از 
نزاع های بین المللی دور کند.  بوصعب به خبرگزاری روسی اسپوتنیک  
گفت: احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه لبنان باال نیست؛ وقوع جنگ نه 
به نفع اسرائیلی هاست نه لبنان زیرا این جنگ همانطور که برای لبنان، 
اقتصاد و زیرساخت های آن دردآور است برای طرف اسرائیلی نیز دردآور 
خواهد بود، از آنجایی که اسرائیلی     ها این را می دانند بعید می دانم جنگی 

میان لبنان و اسرائیل به دلیل اختالفات دو طرف آغاز شود. 
-----------------------------------------------------

  عیاشی خاندان حاکم امارات در کرواسی
یک پایگاه اینترنتی کروات، هزینه ای را که اعضای خاندان حاکم امارات 
برای یک شب خوش��گذرانی در یک باشگاه ش��بانه در کرواسی هزینه  
کرده اند، بالغ بر ۵۰ هزار یورو اعالم کرد.  به گزارش فارس، پایگاه اینترنتی 
»دوبرونیک تایمز « اواخر هفته جاری، در مرکز شهر تاریخی »دوبرونیک«، 
مهمان هایی از قایق تفریحی »یاس « که »شیخ حمدان بن زاید بن سلطان 
آل نهیان « یکی از اعضای خاندان حاکم امارات عربی متحده، مالکیت آن 
را برعهده دارد، در مسیر خود، به یکی از باشگاه های شبانه رفتند و بالغ 
بر ۳۶8 هزار و ۱۲۰ کونا )حدود ۵۰ هزار یورو( صرف مش��روبات الکلی و 
خوشگذرانی کردند.  قایق تفریحی »یاس « ظرفیت ۶۰ مهمان و ۵۶خدمه 
را دارد و ارزش این قایق بزرگ معادل ۱8۰ میلیون دالر اس��ت.  اواسط 
سال گذشته، مؤسسه »برند فاینانس« گزارشی از ثروت  خاندان آل سعود 
منتشر کرد که در پی آن، »محمد بن سلمان « ولیعهد و وزیر دفاع سعودی 
تأکید کرد: »من مثل گاندی و نلسون ماندال فقیر نیستم. خریدهایم کاماًل 

شخصی است و دلیلی برای عذرخواهی از مردم هم نمی بینم.«
-----------------------------------------------------

  اعتراضات مردم فرانسه سی و یک هفته ای شد
منتقدان به سیاست های دولت فرانسه در ادامه اقدامات اعتراضی خود،      روز 
ش��نبه هم تظاهرات خود را آغاز کرده اند.  به گزارش فارس، معترضان به 
سیاست های دولت فرانسه موسوم به جلیقه زرد    ها روز ۲۵ خرداد در سی و 
یکمین     ش��نبه  متوالی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. مردم فرانسه در 
خیابان های پاریس و دیگر شهرهای این کشور روز گذشته هم با در دست 
داشتن پرچم فرانسه، بر خشم خود از برنامه های اصالحات اقتصادی تأکید 
کردند.  مخالفان برنامه های اقتصادی ماکرون از نوامبر سال گذشته و پس از 
اینکه دولت وی اعالم کرد که مالیات بر سوخت را افزایش می دهد، هر هفته 

در پاریس و شهرهای مختلف این کشور تظاهرات می کنند. 

مذاکرات امریکایی- سعودی 
با عشایر شرق سوریه

منابع مطلع ف�اش کردند دیپلمات ه�ای امریکایی - س�عودی با 
عشایر دیرالزور جلس�ه ای برگزار کردند که به گفته برخی منابع 
محلی، هدف واشنگتن و ریاض  از آن پرداخت مبالغ مالی به برخی 
از س�ران عش�ایر در مقابل تقویت حضور در ش�رق سوریه است.

منابع خبری معارض گفته اند که »ثامر السبهان « وزیر مشاور سعودی 
در امور خلیج فارس، »جوئ��ل رابین « معاون وزی��ر خارجه امریکا و 
»ویلیام روباک « سفیر س��ابق امریکا در بحرین روز پنج  شنبه گذشته 
وارد دیرالزور در شرق سوریه شده اند و با عشایر محلی مذاکره کرده اند. 
روزنامه االخبار در این باره نوشت: حضور السبهان در دیرالزور با هدف 
دیدار با س��ران عش��ایر عرب صورت گرفته اس��ت تا از آنان به عنوان 
برگ برنده مهمی در کشمکش با دمش��ق و متحدانش به ویژه ایران 
استفاده شود. مسئوالن سعودی و امریکایی پس از دیرالزور به پایگاه 
امریکا در میدان نفتی »العمر« واقع در ش��رق دیرالزور منتقل شدند 
و در آن پایگاه، با مس��ئوالن محلی و افراد سرشناس محلی نشستی 
برگزار کردند. به گفته منابع معارض، پس از برگزاری نشست نخست، 
یک نشست فراگیر دیگر برگزار ش��د که عالوه بر افراد قبلی، برخی از 
شیوخ و افراد سرشناس عشایر این منطقه در آن حضور داشتند. ثامر 
الس��بهان در دیدار با چهره های سرشناس عش��ایر دیرالزور گفته که 
کشورش آماده حمایت نظامی و خدماتی از ش��ورای نظامی و مدنی 
این شهر است و از نیروهای عشایر خواس��ت با نیروهای دموکراتیک 
موس��وم به قس��د گفت وگو کرده و از رویارویی با آن خودداری کنند. 
السبهان همچنین گفت که نقش عربستان در آینده در شرق سوریه 
بیشتر خواهد شد، به گونه ای که ضامن حقوق ساکنان آن خواهد بود. 
روزنامه »العربی الجدید « -نزدیک به قطر- روز      شنبه این نشست را در 
راستای »تالش امریکا برای تقویت سیاست های خود در منطقه شرق 
فرات واقع در شمال شرق و شرق س��وریه « دانست تا بتواند وضعیت 
این منطقه را به سود خود س��امان دهد. منابع محلی به این روزنامه 
گفته اند که ش��رکت کنندگان عرب حاضر در این نشس��ت، به طرح 
مشکالت بین عشایر قبیله »البقاره« با ش��به نظامیان کرد موسوم به 
»نیروهای دموکراتیک سوریه « و همچنین مشکالت ساکنان مناطق 
»الحسکه، الشدادی، مرقده و الصور« با عناصر کرد پرداختند. این افراد 
تأکید کردند که شبه نظامیان کرد تحت الحمایه امریکا باید با ساکنان 
عرب و عشایر عربی با احترام برخورد کنند و فرماندهان کرد نیز باید 
با تخلفات عناصر تحت امر خود از جمله عملیات های س��رقت مقابله 
کنند. منابع مذکور تصریح کردند که شبه نظامیان کرد در میان عشایر، 
فتنه افروزی و شایعه پراکنی می کنند و این مسئله گاهی به درگیری 
داخلی و درون خانوادگی عشایری بین برخی از ساکنان منطقه منجر 
می شود. » عبدالحمید المحمدی« از فعاالن بومی منطقه شرق سوریه 
به العربی الجدید گفت که هدف از این نشست ها، رتوش کردن وجهه و 
عمل شبه نظامیان کرد و تحمیل حاکمیت آنان بر منطقه شرقی است؛ 
هرچند که مردم ]این منطقه[ مخالف ]حضور[ آنان باشند. الحمیدی با 
اشاره به تظاهرات های گسترده ساکنان شرق سوریه علیه شبه نظامیان 
کرد، تصریح کرد که »احتماالً وزیر س��عودی مبالغ مالی به برخی از 
نمایندگان عشایر داده تا آنان را قانع به همکاری با شبه نظامیان کرد و 

حمایت از نفود آن در این منطقه کند.«

جهان سناریوی امریکا یي نفتکش ها را باور نمی کند
آلمان: ویدئوي امریکا به تنهایي کافي نیست / سازمان ملل: شواهد بیشتري نیاز است

احمدکاظمزاده

هشدار چین: امریکا اعتراضات 
هنگ کنگ را هدایت می کند

امریکا در فضای تنش تجاری با چین، وارد فاز تحریک مخالفان و 
حمایت از اعتراضات در هنگ کنگ شده؛ رویکردی که دیروز باعث 
شد وزارت خارجه چین نفر دوم سفارت امریکا در پکن را احضار کند. 
»لی یوچنگ « معاون وزیر خارجه چین، روز      ش��نبه نفر دوم س��فارت 
امریکا در پک��ن را در اعتراض ب��ه مداخله واش��نگتن در امور داخلی 
هنگ کنگ احضار کرد؛ اقدامی که نش��ان دهنده تشدید تنش ها بین 
طرفین است. وزارت خارجه چین در بیانیه ای گفته که »لی« به نماینده 
امریکا تأکید کرده که پکن مداخله نیروهای خارجی در امور هنگ کنگ 
را نمی پذیرد:»چین از امریکا می خواهد خیلی فوری تمامی مداخالت 
خود را در امور هنگ کنگ متوقف کند و دست از اقداماتی بردارد که به 
رفاه و ثبات هنگ کنگ خدشه وارد می آورد.«  احضار نفر دوم سفارت 
امریکا در پکن بعد از آن انجام شد که نمایندگان کنگره امریکا الیحه ای 
را مطرح کردند که تعهد واشنگتن را به خودمختاری هنگ کنگ نشان 
دهند. این الیحه در کشاکش اعتراضات داخلی در هنگ کنگ ارائه شد 
که از      ش��نبه هفته قبل شروع شده اس��ت. کری الم، رهبر هنگ کنگ 
الیحه ای را ارائه کرده بود که بر اساس آن، دولت هنگ کنگ می توانست 
متهمان را به چین مسترد کند. این الیحه اجازه بازگرداندن متهمان، 
شهروندان  خارجی یا حتی چینی     هایی را که به این منطقه سفر می کنند 
به چین ممکن می کرد. پس از طرح این الیحه، هنگ کنگ با اعتراضاتی 
یک هفته ای روبه رو شد، اعتراضاتی که در فضای تنش تجاری امریکا با 
چین انجام شد و پکن معتقد بود که امریکا در پس پرده آنها را تحریک 
می کند. چاینا دیلی ارگان رسمی دولت چین چند روز پیش در سرمقاله 
خود با بی��ان اینکه الیحه مذکور جزو قوانین بس��یار ضروری اس��ت، 
نوشت: هر انس��ان متوجهی این اصالحیه را مشروع، منطقی و معقول 
می داند که موجب تقویت حاکمیت قانون هنگ کنگ و اجرای عدالت 
می شود. متأسفانه برخی از ساکنان هنگ کنگ با تبلیغات اپوزیسیون 
و متحدان خارجی آنها به کمپین مخالفت با اس��ترداد پیوسته اند. در 
س��رمقاله چاینادیلی آمده است: آنها متوجه نیس��تند که اپوزیسیون 
از آنها برای رسیدن به دستاورد های سیاسی و تخریب اعتبار و وجهه 
دولت هنگ کنگ سوء استفاده می کند و برخی از نیرو های خارجی از 
این فرصت برای پیشبرد استراتژی خودشان که آسیب زدن به چین از 
طریق ایجاد آشوب در هنگ کنگ است، بهره می برند. این اعتراضات که 
گسترده     ترین اعتراضات در هنگ کنگی    ها بعد از تظاهرات سال ۱۹۹7 
بود، چهار    شنبه گذشته به اوج خود رسید تا جایی که بورس هنگ کنگ 
تعطیل شد و در جریان برخورد پلیس با تجمعات نزدیک به 8۰ تن از 
معترضان و ۲۲ افسر پلیس زخمی شدند. سرانجام دیروز خانم کری لم، 
رئیس اجرایی هنگ کنگ، اعالم کرد که هنگ کنگ تصمیم گرفته طرح 
اصالح قانون مربوط به استرداد متهمان به چین را برای زمان نامحدودی 
متوقف سازد. کنسولگری امریکا در هنگ کنگ از تصمیم کری لم، برای 
تعلیق الیحه استرداد حمایت کرد ولی چین این حمایت را مداخله در 
امور داخلی خود قلمداد کرده و هشدار داده که »چین بر اساس اقدامات 
امریکا، گام بعدی را برمی دارد.« هنگ کنگ که قباًل مستعمره بریتانیا 
بود، در سال ۱۹۹7 و در پی توافق موسوم به »یک کشور دو سیستم « به 
چین بازگردانده شد و در حال حاضر حق استفاده از سیستم اجتماعی،  

قانونی و سیاسی خود را دارد. 


