
چند روز از تش�دید حمالت نیروه�ای انصاراهلل 
به فرودگاه های عربستان س�عودی و تهدید به 
کشاندن جنگ به عمق خاک عربستان نگذشته، 
رژیم آل س�عود دس�ت نی�از به س�وی غربی    ها 
دراز کرده اس�ت. س�عودی     ها از دولت انگلیس 
خواسته اند راه حل راهبردی برای عربستان بیابد 
که بتواند این کشور را از باتالق یمن نجات دهد. 
رژیم عربستان سعودی در پی شکست های پیاپی 
و متحمل شدن تلفات س��نگین در برابر نیروهای 
ارت��ش و کمیته های مردم��ی یم��ن و ناکامی در 
دس��تیابی به اهدافش در تجاوز به این کش��ور، به 
دنبال دادن امتیاز در ازای یافتن راه حلی برای خروج 
از جنگ یمن اس��ت. مقامات عربستان که در پنج 
سال گذشته با هدف اش��غال یمن، روند مذاکرات 
با یمنی    ها را به شکست کش��انده اند این بار دست 
نیاز به س��وی غربی    ها دراز کرده اند تا بتوانند از این 
بحران خودساخته ر    هایی یابند. به گزارش روزنامه 
رأی الیوم، عربس��تان س��عودی به طور مستقیم از 
دولت انگلیس درخواس��ت کمک کرده است. این 
رژیم از لندن خواسته است راه حل راهبردی برای 
ریاض بیابد که بتواند عربستان را از بحران پیچیده 
کنونی که برای آن در یمن اتفاق افتاده است، نجات 
دهد. برخی منابع آگاه به رأی الیوم گفتند:»انگلیس 
نیز تالش های خود را ب��رای ارائه طرحی به منظور 
پایان دادن به بح��ران در یمن آغاز کرده اس��ت«. 
این مناب��ع همچنی��ن افزودند:»تالش های لندن 

پس از اینکه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی از 
انگلیس خواست ریاض را در خروج از بحران کنونی 
یمن کمک کند، افزایش یافته است«. بر اساس این 
گزارش، بن سلمان درخواست خود را این گونه مطرح 
کرده است که عربستان می خواهد به درگیری های 
یمن پایان دهد و مرحله ای از انتقال سیاسی که بر 
آن توافق حاصل شود به اجرا در آید. بر این اساس، 
ظاهراً برخی شخصیت های سیاسی انگلیس موظف 
ش��ده اند با جنبش انصاراهلل یمن و فرماندهان این 
گروه تماس     هایی برقرار کنند. بنابراین انتظار می رود 

انگلیس برای داشتن نقشی در یمن که به بحران این 
کشور پایان دهد، اقدام کند. یک دیپلمات خارجی 
در گفت وگو با رأی الیوم پرده از این تالش سعودی 
برداشت و گفت:»عربستان آمادگی دارد امتیازاتی 
دردناک در موضوع یمن به طرف مقابل تقدیم کند 

تا از نظر امنیتی برای خود گریزگاهی بیابد.«
انگلیس یکی از حامیان اصلی عربس��تان سعودی 
در جنگ یمن است و در پنج سال گذشته در کنار 
امریکا، با ارس��ال س��الح های پیش��رفته به ائتالف 
س��عودی، در جنایات عربس��تان در کش��تار مردم 

بی گناه یمن شریک بوده اس��ت. دراز کردن دست 
نیاز ریاض به س��وی غربی    ها پس از آن انجام ش��د 
که نیروهای انص��اراهلل در هفته های اخیر، حمالت 
پهپادی و موش��کی ب��ه فرودگاه های عربس��تان را 
افزایش داده اند و مقامات سعودی در مواجهه با این 
حمالت سردرگم شده اند. حتی سامانه ضد موشکی 
پاتریوت عربس��تان هم در مقابل حمالت انصاراهلل 
ناکام مانده اس��ت. خبر درخواس��ت کمک ریاض 
از لندن، یک روز پس از آن منتش��ر شد که محمد 
البخیتی، یکی از مقامات جنبش انصاراهلل روز      شنبه 
در سخنانی با بیان اینکه موعد جنگ بزرگ نزدیک 
است، گفت که »درگیری    ها در داخل خاک دشمن 
سعودی انجام خواهد شد«. یمنی    ها گفته اند که همه 
فرودگاه های متجاوزان در تیررس آنها قرار دارد و در 
آینده به این مکان    ها حمله خواهند کرد. سخنگوی 
انصاراهلل چندی پی��ش با انتقاد از ت��داوم محاصره 
فرودگاه صنعا گفت که متج��اوزان باید بدانند که 
فرودگاه های آنها در تیررس نیروهای یمنی هستند. 
همچنین یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن روز یک    شنبه به ائتالف سعودی هشدار داد به 
محاصره یمن پایان دهد، در غیر این صورت حمالت 
دردناکی از سوی نیروهای این کشور دریافت خواهد 
کرد. از سوی دیگر، یگان پهپادی ارتش یمن اعالم 
کرد که پهپادهای تهاجمی قاصف K2     شنبه شب 
فرودگاه های ابها و جیزان عربستان سعودی را هدف 

حمالت خود قرار دادند. 
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رياض به دنبال خروج از باتالق يمن با طناب انگليسي
بن سلمان از لندن کمک خواسته است

نش�ریه  ی�ک    گزارش  یک
در  امریکای�ی 
گزارشی به بررسی حادثه روز پنج  شنبه برای دو 
نفتکش در دریای عمان پرداخت و نوش�ت که 
بازیگران متعددی می توانن�د عامل این حمله 
باشند. این در شرایطی اس�ت که حاال لندن در 
موش دوانی درباره حمله مش�کوک ب�ه این دو 
نفتکش در خلیج ف�ارس از واش�نگتن جلوتر 
افتاده است و خدم و حش�م ملکه، انگ زنی به 
ایران را با این توجیه که ایران از سر ناامیدی به 
این دو نفتکش حمله کرده است، تکرار می کنند. 
این توجیه در حقیقت بیش از آنکه انگیزه تراشی 
برای متهم کردن ایران ب�ه حمله به نفتکش   ها 
باشد، زمینه چینی برای توجیه اعزام نظامیان 
انگلیسی بیشتر به خلیج فارس است که کمتر از 
یک گردان خواهند بود اما در واقع تالشی برای 
مشارکت آشکار لندن در جهت بازی ضد ایرانی 
امریکایی- سعودی در مرزهای آبی ایران است. 

نیوزویک امریکا در گزارش روز     ش��نبه خود درباره 
این حادثه نوش��ته که  امریکا فیلم س��یاه و سفید 
غیرواضحی را منتشر کرده و بنا بر ادعای مقامات 
امریکایی این فیلم نش��ان می دهد ک��ه یک قایق 
گش��تی ایرانی در حال حرک��ت در طول نفتکش 
»Kokuka Courageous« یکی از دو نفتکشی 
است که روز پنج  شنبه در دریای عمان دچار حادثه 
شده بود. بنا بر ادعای مقامات امریکایی، سرنشینان 
این قایق یکی از مین های دریایی که عمل نکرده را 
خارج می کنند تا شواهد دست داشتن آنها در این 

انفجار   ها را مخفی کنند. 
این ویدئو تنها چند ساعت پس از این حادثه منتشر 
ش��د و مایک پمپئو، وزیر امور خارج��ه امریکا در 
بیانیه ای گفت که برآورد دولت امریکا این اس��ت 
که ایران مسئول حمالتی است که در دریای عمان 

روی داده است. 
اما کارشناسان اطالعاتی مستقل گفته اند که این 
ویدئو هیچ دلیلی برای مس��ئول دانستن ایران در 
این حمالت ن��دارد. آنتونی کوردزم��ن، تحلیلگر 
استراتژیک در مرکز استراتژیک مطالعات بین الملل 
به نیوزویک گفت:  باید این سؤال پرسیده شود که 
اگر ایران عامل این حمله نیس��ت پس چه کسی 

می تواند آن را انجام داده باشد؟ می توان این احتمال 
را داد که گ��روه داعش این حم��الت را انجام داده 
تا جنگ میان دو دش��من- ایران و امریکا- را علیه 
یکدیگر ش��عله ور کند یا اینکه عربستان سعودی 
یا امارات متحده عربی چنین حادث��ه ای را ایجاد 
کرده اند تا از آن بتوانند برای افزایش فشار بر ایران 

استفاده کنند. 
»ایهم کام��ل« رئیس گروه اوراس��یا برای تحلیل 
خاورمیانه گفته ک��ه حمالت اخیر توس��ط گروه 
حوثی های تحت حمایت ایران به تأسیسات نفتی 
سعودی در حال تهدید هسته نگرانی های امنیتی 

پادشاهی است. 
کامل افزود: سعودی    ها در حالت هشدار قرار دارند 
و واکنش آنها با هدف فشار به امریکا برای انجام یک 

اقدام است. 
 برخی نیز اش��اره کرده اند که احتماالً حمالت روز 
پنج  شنبه و حمالت ماه پیش به چهار تانکر نفتی 
در بندر فجیره امارات عملیات »پرچم غلط « باشد 
که توسط اسرائیل که یکی دیگر از دشمنان ایران 
بوده انجام شده اس��ت تا ایران مسئول این حمله 

قلمداد شود. 
به نوشته نیوزویک موریس که سال    ها به عنوان افسر 
اطالعاتی امریکا در خاورمیانه و شرق آفریقا فعالیت 
می کرده، گفت که ویدئویی که توسط امریکا منتشر 
شده مش��خص نمی کند که کدام یک از دو تانکر 

هدف قرار داده شده را نشان می دهد. 
موریس افزود که هنوز واضح نیست که آیا مین های 
دریایی باعث این انفجار   ها باشند. مین های دریایی 
معموالً توس��ط غواص��ان به کش��تی    ها و در خط 
آبی کشتی الصاق می ش��وند. از سوی دیگر برخی 
سرنشینان نفتکش گفته اند که شاهد اجسام پرنده  

و احتماالً پهپاد در اطراف نفتکش بوده اند. 
 نشانه محدودیت کارزار فشار حداکثری 

روزنام��ه واشنگتن پس��ت  بام��داد یک   ش��نبه در 
یادداشتی به بررسی اتهام زنی بی سند و مدرک اخیر 
رئیس جمهور امریکا علیه ایران پرداخت و نوشت 
که این ادعاها »محدود بودن« اس��تراتژی دولت 
»دونالد ترامپ« در اعمال کارزار فشار حداکثری 

را نشان می دهد. 
در ابتدای این یادداشت با اش��اره به یکی از عوامل 
ثابت در سیاست خارجی ترامپ، یعنی انتقاد شدید 

از ای��ران و آنچه که »توافق هس��ته ای خطرناک « 
 خواند بود، آمده است: »هر کاری که ترامپ انجام 
داده، از خروج از برج��ام و افزایش تحریم    ها گرفته 
تا تروریستی شناختن س��پاه، همه و همه امریکا 
را به وقوع درگیری احتمالی ب��ا )ایران( نزدیک تر 

کرده است.« 
واشنگتن پس��ت با بیان اینکه ترامپ اکنون با یک 
تصمیم بزرگ مواجه است، می نویسد: »برای کاهش 
تنش    ها عقب نشینی کند، یا به صورت یکجانبه به 

پیش رفته و باعث درگیری شود.«
منتقدان دول��ت ترامپ در امری��کا معتقدند که او 
عامدانه تالش می کند ایران را ب��ه خروج از توافق 
هس��ته ای وادار کند و می گویند که کارزار فش��ار 
حداکثری ترامپ نه تنها نتوانس��ته رفتار ایران را 
تغییر دهد بلکه حتی آنها را از میز مذاکره هم دورتر 

کرده است. 
این روزنامه ضمن اشاره به وعده دولت امریکا برای 
به صفر رس��اندن صادرات نفت خام ایران، توضیح 
می دهد: »ایاالت متحده نمی تواند به تنهایی تحریم 
تمام عیاری را علیه ایران اعمال کند و کارزار ترامپ 
برای کاهش صادرات نفت ایران، به بهای فش��ار بر 

متحدانش نیز تمام شده است.« 
واشنگتن پست با بیان اینکه عده ای نگران هستند 
که ترامپ یا مشاورانش به دنبال راه اندازی تقابل با 
ایران هستند، اضافه می کند: »بسیاری از کشور   ها 
دیدگاهی متف��اوت )از دیدگاه واش��نگتن( دارند، 
دیپلمات های کشورهای مختلف معتقدند که تمرکز 
بیش از حد دولت ترامپ بر تحریم های فزاینده )علیه 
ایران( باعث شده در بیرون از خاورمیانه )غرب آسیا( 
دوستان چندانی نداشته باشد که از سیاست وی در 

قبال ایران حمایت کنند.«
 توجیه تراشی برای اعزام سرباز 

توبیاس الوود، معاون وزیر دفاع انگلیس روز یک    شنبه 
در گفت وگو با شبکه اسکای با اشاره به اینکه تنش    ها 
در منطقه در حال افزایش است، مدعی شد:» نباید 
فراموش کنیم که ایران نفوذ نیابتی و نفوذی منفی 
در سوریه، عراق، بحرین و همچنین کشورهای دیگر 
دارد. این، موجب تنش های بیش��تر در خاورمیانه 
شده اس��ت. من نا امیدی آنها )ایران( درخصوص 
توافق هسته ای را درک می کنم اما این مجوز حمله 

به نفتکش    ها در تنگه هرمز نیست. «

وی همچنین اظهار داشت: ایران نباید هیچ تردیدی 
داشته باشد که ما مصمم هستیم از دارایی    ها و منافع 

خود در خاورمیانه دفاع کنیم. 
 لحن لجوجانه این روزهای مقامات انگلیسی را علیه 
ایران می توان در این قسمت از گزارش بی بی سی  
خالصه ک��رد: بریتانیا در متهم ک��ردن ایران برای 
حمله به دو نفتکش در دریای عمان، با امریکا همنوا 
شده اس��ت. لندن و واشنگتن می گویند که حمله 
روز پنج  ش��نبه از سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 

برمی آید و بس. 
در چنی��ن ش��رایطی روزنامه  تایمز گ��زارش داد، 
انگلیس برای حفاظت از کشتی    ها و سایر منافعش 
در منطقه ۱۰۰ نیروی دریایی س��لطنتی به تنگه 

هرمز اعزام می کند. 
با ای��ن حال جرم��ی کوربین، رهبر ح��زب کارگر 
انگلیس     شنبه در پیامی تأکید کرد لندن باید برای 
کاهش تنش    ها در خلیج فارس گام بردارد نه اینکه 
یک درگیری نظامی را تحریک کند. او افزود: لفاظی 
دولت بدون مدارک معتبر درب��اره حمالت به این 
تانکرها، تنها موجب تشدید تهدید جنگ می شود. 
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس هم از این پیام 
کوربین انتقاد کرد و نوشت: چرا رهبر حزب کارگر 
هیچ وقت در حمایت از متحدان بریتانیا، اطالعات 

بریتانیا یا منافع بریتانیا حرفی نمی زند؟
 بن سلمان: مشکل در تهران است

»محمد بن سلمان آل سعود« ولیعهد و وزیر دفاع 
سعودی، در مصاحبه ای با روزنامه الشرق االوسط 
که روز یک   شنبه منتشر شد، ادعا کرد که کشورش 
به دنبال جنگ در منطقه نیست اما این ایران است 
که وضعیت را در منطقه تشدید می کند  و دست به 

اقدامات تروریستی می زند. 
ولیعهد سعودی که این روز   ها شاهد حضور ارتش 
یمن در مناطق جنوبی عربس��تان سعودی است، 
مدعی شد که ریاض از تالش    ها برای حل سیاسی 
بحران یمن حمایت کرده اما حوثی    ها هستند که 
برنامه های ایران را بر منافع یمن ترجیح داده و حل 

سیاسی را قبول نکرده اند. 
بن س��لمان با این ادعا که پادش��اهی سعودی در 
منطقه جنگ نمی خواهد اف��زود: دنیا دید که ما با 
نفتکش ایرانی در دریای س��رخ چطور طبق آنچه 
اخالق، اصول، منش��ور   ها و ع��رف بین الملل از ما 
می خواهد، رفتار کردیم. در مقاب��ل، رژیم ایران و 
نُوابش را می بینیم که اقدام به کارهای خرابکارانه 
علیه چهار نفتکش در نزدیکی بندر فجیره ]امارات[ 

کردند که دوتای آن نفتکش های سعودی بود. 
بن س��لمان در ادامه ادعاهای ض��د ایرانی امریکا 
و انگلیس گفت: از نخس��ت وزیر ژاپ��ن برای نیات 
خوبش تشکر می کنیم. دست پادشاهی سعودی 
همیشه برای صلح دراز اس��ت تا امنیت منطقه و 
ثبات آن محقق ش��ود. اما رژیم ای��ران، به حضور 
نخست وزیر ژاپن در تهران که میهمان بود احترام 
نگذاش��ت و در زمان حضور او ]در تهران[ عماًل به 
تالش هایش از طریق حمله به دو نفتکش که یکی 
از آن دو متعلق به ژاپن بود، پاسخ داد، همچنان که 
از طریق شبه نظامیانش، حمله ای جنایتکارانه به 
فرودگاه ابها کرد که به شکل روشن، داللت دارد بر 
شیوه ایران و مقاصدش که امنیت و ثبات منطقه را 

هدف می گیرد. 
ولیعهد عربستان که در کشتار مردم یمن و همینطور 
س��رکوب معترضان ش��یعی در داخل این کشور 
و حمایت از داعش از هی��چ کاری فروگذار نکرده 
است، مدعی شد: ایران است که همیشه وضعیت 
را در منطقه تشدید و اقدام به حمالت تروریستی 
و تجاوزهای جنایتکارانه می کند، چه مستقیم، چه 
از طریق شبه نظامیان وابسته اش. مشکل در تهران 

است نه جایی دیگر. 

  گزارش  2

عزم کنگره برای محدود کردن ترامپ
نانسی پلوسی، عضو دموکرات و رئیس مجلس نمایندگان امریکا، می پرسد: 
»به خاطر پول چه اتفاق می افتد؟ س��ؤال این است که چه کسی از انتقال 
فناوری هسته ای به عربستان س��ود می برد؟« او با این پرسش مستقیماً 
قراردادهای تسلیحاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، با سعودی    ها 
را هدف گرفته و در مخالفت با آن اعالم می کند که در مورد این قرارداد   ها 
رأی گیری خواهد ش��د و به قول وی، »ما مبارزه خواهیم کرد.«  این اعالم 
جنگ او به ترامپ و قرارداد   هایی اس��ت که با س��عودی    ها بسته اما به نظر 
می رس��د که او در این مبارزه تنها متکی به اکثری��ت هم حزبی هایش در 
مجلس نمایندگان یا اقلیت هم حزبی اش در مجلس سنا نیست بلکه توانسته 
رأی چندین نماینده برجسته جمهوریخواه کنگره را هم به دست بیاورد. 
این می تواند تهدید جدی برای حساب و کتاب    های ترامپ باشد اما به نظر 

می رسد که او هم کارتی در آستین داشته باشد. 
واقعیت این است که نخستین باری نیس��ت که نمایندگان کنگره امریکا 
در مقابل قراردادهای چندین میلیادری امریکا با س��عودی    ها می ایستند. 
2۰ نماینده جمهوریخواه و دموکرات کنگره چهار سال قبل و زمان دولت 
اوباما مخالفت خود را با قرارداد یک میلیارد و ۱5۰ میلیون دالری فروش 
۱53 تانک به همراه مهمات، صد   ها مسلسل و تجهیزات نظامی اعالم کردند. 
مخالفت نمایندگان آن موقع در نهایت به ثمر نشس��ت و باعث شد دولت 
اوباما در نهایت، قراردادهای مربوط به بمب های لیزری هدایت ش��ونده را 
معلق کند و مجلس سنا هم با 53 رأی موافق در مقابل 47 رأی مخالف این 
تصمیم را تأیید کرد. این نمایشی بود که دولت اوباما با وجود فروش کالن 
تسلیحات انجام داد تا دست کم در ظاهر امر خود را در مقابل فجایع جنگ 
یمن و نقش سعودی    ها در این فجایع مس��ئول نشان بدهد اما این حداقل 
نمایش هم با آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید کنار گذاشته شد. او در ماه 
مه 2۰۱7 و در جریان سفر به عربستان تمامی پنهانکاری های اوباما را برای 
فروش تسلیحات به عربستان کنار گذاشت و در آن سفر، یک سری قرارداد 
تسلیحاتی با عربستان به میزان ۱۱۰ میلیارد دالر را امضا کرد که قرار است 

در طول ۱۰ سال اجرایی شوند. 
ژست  ترامپ در کنار محمدبن  سلمان، ولیعهد آل س��عود، در حالی که 
تابلویی از تسلیحات فروخته شده به سعودی    ها را به دست داشت دیدنی 
بود اما این ژست بعد از قتل محمد خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی، در 
کنسولگری سعودی در شهر استانبول ترکیه مخدوش شد. همین محمد 
بن سلمان به عنوان آمر این قتل شناخته شد و نمایندگان کنگره فوراً سراغ 
قراردادهای تسلیحاتی یا ش��اهکار تجارت ترامپ در کاخ سفید رفتند. 
نگرانی البی فروش تسلیحات در امریکا آن قدر بود که خبرگزاری رویترز در 
آن موقع نامه ای از سندیکای صنایع هوایی امریکا شامل شرکت های بزرگ 
الکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیکس و نورتروپ گورمن نامه ای به 
مقامات ارشد واشنگتن برای نجات قراردادهای تسلیحاتی فرستادند. کارت 
ترامپ در آن موقع اکثریت جمهوریخواه در هر دو مجلس بود که توانست 
سال گذشته، طرح تعلیق فروش تسلیحات به سعودی    ها را از دستور کار 
کنگره خارج کند. دموکرات  ها ب��ا گرفتن اکثریت در مجلس نمایندگان 
فرصتی دوباره برای باز کردن این پرونده پیدا کرده اند به خصوص اینکه دو 
موضوع باعث شده سناتورهای ارشد جمهوریخواهی مثل تاد یانگ از ایالت 
ایندیانا، رند پالو از ایالت کنتاکی، مایک لی از ایالت یوتا و لیندسی گراهام از 
ایالت کارولینای جنوبی با آنها همراهی کنند. موضوع نخست قراردادهای 
حساسی مثل انتقال تکنولوژی  هسته ای به عربستان است که پلوسی به 
آن اشاره کرده است. تکنولوژی هسته ای از نظر آنان خط قرمز کنگره است 
که ترامپ می باید قبل از امضای قرارداد، نمایندگان کنگره را در جریان 
آن می گذاش��ت اما این کار را نکرده و همین نیز موضوع حساس دوم را 
پیش کشیده است. موضوع دوم گرفتن اجازه از کنگره برای قراردادهای 
تسلیحاتی به خصوص قراردادهای استراتژیک است که رؤسای جمهوری 
پیش��ین این کار را رعایت می کردند اما ترامپ بی توجه به مخالفت های 
کنگره، قرارداد خود را امضا می کند. این کار ترامپ دموکرات  ها را عصبانی 
کرده و تعدادی از سناتورهای ارشد جمهوریخواه را هم هم رأی با آنها کرده 
اما کارت ترامپ استفاده از قانون اختیارات اس��تفاده از نیروهای مسلح 
مصوب سال های 8۰ و 8۱ است که به رئیس جمهور اختیارات ویژه ای برای 
اقدامات نظامی می داد. ترامپ به بهانه تنش فعلی در خلیج فارس با ایران، 
کنگره را دور می زند و بدون اجازه آن این قرارداد   ها را اجرایی می کند. این 
کاری است که حتی آن سناتورهای ارشد هم نمی توانند تحمل کنند چنان 
که لیندسی گراهام با وجود حمایت های قاطع از ترامپ حاال می گوید که 
باید اختیارات او را محدود کرد. کنگره برای ممانعت از ترامپ در اجرای 
این قانون الیحه اصالح آن را از قبل به بحث گذاشته اند اما در حال حاضر 
قصد رد 22 قرارداد مهم با سعودی    ها را دارند که در این دو هفته به بحث 
خواهد گذاشت. دموکرات  ها اکثریت مجلس نمایندگان را دارند و می توانند 
اکثریت الزم را برای رد این قرارداد   ها داشته باشند و با توجه به شکاف در 
میان جمهوریخواهان در مجلس سنا، به نظر می رسد که در این مجلس 
هم حد نصاب الزم را داشته باشند، چنان که سناتور دموکرات باب منندز 
این موضوع را تأیید کرده است. حاال باید دید که ترامپ در جنگ با کنگره 
چگونه خواهد توانست از شاهکار تجارت خود با سعودی    ها دفاع کند  یا در 
این کار مثل موارد دیگر از کنگره شکست خورده و کنگره خواهد توانست 

دست و پای او را برای ماجراجویی ببندد. 
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 عقب نشینی عربستان از حکم اعدام نوجوان شیعه 
یک مقام سعودی اعالم کرد که عربستان نوجوان زندانی سیاسی را 
که در سن ۱3 سالگی دستگیر ش��ده بود، اعدام نمی کند. به گزارش 
روزنام��ه القدس العربی این مقام عربس��تانی تأکید کرد: عربس��تان 
مرتجی قریریص، زندانی سیاس��ی که در س��ن ۱3 سالگی دستگیر 
شده بود و اکنون ۱8 سال دارد را اعدام نخواهد کرد و احتماالً ابتدای 
سال 2۰22 آزاد خواهد شد. این مقام س��عودی که نخواست نامش 
فاش شود، گفت:»قریریص که سپتامبر 2۰۱4 بازداشت شد و علیه 
او حکم اولیه ۱2 سال زندان با احتساب مدتی که در حبس گذرانده 
و نیز احتساب چهار سال همزمان با توقف اجرای حکم به دلیل پایین 
بودن سنش صادر ش��ده، اعدام نخواهد ش��د و می توان در این حکم 
تجدیدنظر کرد«. اعالم خبر اعدام این نوجوان عربستانی در روزهای 
اخیر، واکنش سازمان عفو بین الملل را به همراه داشت و این سازمان 
اخیراً با صدور بیانیه ای از حکومت عربس��تان خواس��ت ت��ا از اعدام 

قریریص خودداری کند. 
-----------------------------------------------------

 هشدار امریکا به تل آویو درباره اجاره بندر حیفا به چین
کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا به رژیم صهیونیستی درباره اجاره 
دادن بندر حیفا به چین هشدار داد. به گزارش روزنامه رأی الیوم، این 
هشدار در چارچوب پیش نویس قانون بودجه دفاعی سال مالی 2۰2۰ 
ارائه شده از س��وی این کمیته به سنا مطرح ش��د. بند شماره ۱28۹ 
پیش نویس این قانون می گوید، امریکا به ش��دت نسبت به اجاره بندر 
حیفا به چین نگران است به ویژه که واشنگتن در آینده برنامه     هایی برای 
استقرار نیروهای پیشرفته دریایی در بندر حیفا دارد. در این پیش نویس 
بر لزوم هشدار به اسرائیل درباره پیامدهای امنیتی این سرمایه گذاری 
خارجی تأکید شد. رسانه     ها اعالم کردند، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا مارس گذشته به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
گفته بود اینکه تل آوی��و روابط تجاری خود را با پک��ن تقویت کند، به 
همکاری های امنیتی امریکا و اسرائیل آسیب خواهد زد. گزارش های 
رسانه ای حاکی از آن هستند که جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا 
و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور تل آویو را تحت فشار گذاشته اند 

تا آن را از اجاره دادن بندر حیفا به چین منصرف کنند. 

خروج برجامي از خنداب
ایران امروز در مجتمع آب سنگین خنداب اراک
 از آخرین اقدامات خروج گام به گام از برجام 

به خبرنگاران گزارش مي دهد
ای�ران ام�روز در چهلمی�ن روز کاه�ش تعه�دات برجام�ی، 
یکس�ری اقدام�ات را ب�ا حض�ور 70 خبرن�گار و نماین�ده 
رس�انه های جمعی اع�الم و عملیات�ی می کند؛ اقدام�ی که هلگا 
اش�مید، معاون موگرینی ه�م در جری�ان آن قرار گرفته اس�ت. 
امروز چهلمین روزی اس��ت که ایران آغاز تعدیل تعهداتش را در برجام 
مطابق بنده��ای 36 و 26 برجام اعالم کرد. س��ازمان انرژی اتمی برای 
امروز برنامه های خاصی در نظر گرفته و ح��دود 7۰ نفر از خبرنگاران و 
نماینده های رسانه های جمعی را در مجتمع آب سنگین خنداب اراک 
دعوت کرده تا عملیاتی شدن این گام و آخرین اقدامات انجام شده را در 
اختیار آنها قرار دهد.  عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، فرصت 
حضور خانم هلگا اشمید را در تهران غنیمت شمرده تا با یادآوری مصمم 
بودن ایران برای شروع گام به گام تعدیل تعهدات برجامی، طرف اروپایی 
را در جریان این گام قرار دهد. عراقچی در مالقات با اشمید گفته که ایران 
اقدامات بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می کند. ظاهراً قرار است سازمان 
انرژی اتمی کشور هم اطالعات بسیار مهمی را در زمینه افزایش بدون 
محدودیت ذخایر اورانیوم غنی شده و همچنین اقداماتی که برای ورود به 
گام دوم کاهش تعهدات برجامی انجام شده در اختیار رسانه های گروهی 
کشور قرار دهد از جمله آخرین اقدامات انجام شده در زمینه بازطراحی 
رآکتور تحقیقاتی و همچنین روند افزایش تولید آب سنگین در مجتمع 
اراک که با حضور 7۰ خبرنگار انجام می شود.  خبرنگار »جوان« نیز به این 
مراسم دعوت شده است. عباس عراقچی روز یک     شنبه در مالقات با هلگا 
اشمید، معاون فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با انتقاد از ناکارآمدی وعده های اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم ها 
گفت که مهلت 6۰روزه به هیچ عنوان تمدید نمی شود و ایران اقدامات 
بعدی یا همان گام دوم را اجرایی می کند، مگر اینکه آنها خواسته های ما را 
تأمین کنند. حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در حاشیه نشست بیشکک 
گفته بود که ایران به صورت یک طرفه نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام 
باقی بماند و سایر کشور     ها نیز الزم است سهم خود را برای حفظ این توافق 
مهم بپردازند.  همچنین بهروز کمالوندی در همین چارچوب گفته که با 
توجه ابالغیه اخیر شورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری مبنی بر 
عدم رعایت سقف 3۰۰ کیلویی UF6 در کشور و دستور رئیس سازمان 
انرژی اتمی برای ایجاد زمینه های الزم، ظرفیت تولید محصول غنی سازی 
کشور بدون اضافه کردن سانتریفیوژ و زنجیره، به حدود چهار برابر افزایش 
یافت و اطالعات طراحی در این خصوص به آژانس بین المللی ارائه شده 
است. به گفته کمالوندی ظرفیت چهار برابری پیامی برای طرف مقابل 
است که قابلیت افزایش بیشتر وجود دارد و دیری نخواهد بود که از سقف 

3۰۰ کیلو عبور خواهیم کرد. 

زکریا: ترامپ ضربه آخر
 به هژمونی مرده امریکا است 

نویس�نده کتاب »جه�ان پس�ا امریکای�ی« هژمون�ی امری�کا 
را »م�رده « توصی�ف کرده و نوش�ته اس�ت که حض�ور ترامپ در 
کاخ س�فید ضرب�ه آخر ب�ه اس�تیالی واش�نگتن بر جه�ان بود. 
فرید زکریا، مجری برنامه جی پی اس ش��بکه سی ان ان که تحلیل های 
او در س��ال های اخیر مورد توجه قرار گرفت��ه ، در مقاله ای که برای دو 
ماهنامه فارین افرز نوش��ته، گفته اس��ت: »روزی در دو سال گذشته، 
هژمونی امریکایی ُمرد. دوران استیالی ایاالت متحده، کوتاه و گذرا بود 
و حدود سه دهه حدفاصل دو اتفاق مهم، که هریک نوعی از فروپاشی 
بودند، دوام آورد. در بحبوحه فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹8۹ زاده 
ش��د و همزمان با یک فروپاشی دیگر، یعنی فروپاش��ی عراق در سال 
2۰۰3 پایان یافت، یا در حقیقت پایان آن آغاز شد و از آن زمان به مرور 

در حال از هم گسیختن است.«
به گزارش ف��ارس، »فرید زکریا« به بررس��ی دالیل اف��ول »موقعیت 
فوق العاده ایاالت متحده « در جهان پرداخته اس��ت. او در این مقاله با 
عنوان »نابودی قدرت امریکا به دست خود«، نوشته است: »مانند هر 
مرگ دیگری، عوامل زیادی در آن دخیل بودند. نیروهای س��اختاری 
عمیقی در نظ��ام بین الملل بودند که بی وقفه علیه هر کش��وری عمل 
می کنند که این میزان از قدرت را انباش��ته کرده باش��د. خصوصاً در 
مسئله امریکا، میزان سوءعملکرد واش��نگتن در به کارگیری هژمونی 
و سوءاس��تفاده از قدرت، از دس��ت دادن متحدان و تقویت دشمنان، 
تکان دهنده اس��ت. و حاال در دولت ]دونالد[ ترامپ، به نظر می رس��د 
که ایاالت متحده دیگر به ایده     ها و اهدافی که در س��ه چهارم یک قرن 
محرک حضور بین المللی این کش��ور بوده اند، عالقه ای و در حقیقت 
اعتقادی ندارد.«زکریا ش��کل گیری هژمونی امری��کا را امری کم نظیر 
در تاریخ توصیف کرده و نوشته اس��ت که این هژمونی در دهه ۱۹۹۰ 
و با سقوط اتحاد جماهیر ش��وروی به اوج رسید، ولی او ظهور چین به 
عنوان یک قدرت جهانی از دهه ۱۹۹۰ را »اولین و مهم ترین« عامل در 
افول هژمونی امریکا توصیف کرده و نوشته است که قدرت گیری مجدد 
روسیه و دور شدن این کش��ور از غرب، که تا حدی به دلیل بی توجهی 
کش��ورهای غربی به دغدغه های امنیتی روسیه رخ داد، عامل دیگری 
بود که تضعیف نظم جهانی مورد حمایت امریکا را تسریع کرد. زکریا 
تصمیمات »خسارت بار « و »بی مالحظه « امریکا پس از ۱۱ سپتامبر را 
ناشی از »هراس « خوانده و اشاره کرده است که امریکا در این دوران به 
یکجانبه گرایی روی آورد و از بس��یاری از پیمان های بین المللی خارج 
شد و »صالحیت اخالقی و سیاس��ی« خود را در جهان از دست داد، تا 
جایی که »متحدان دیرینه ایاالت متحده مانند کانادا و فرانسه خود را 
در اصل، اخالقیات و روش سیاست خارجی، با ایاالت متحده در تضاد 
یافتند.« او سپس روی کار آمدن ترامپ در امریکا را »ضربه نهایی« به 
هژمونی ایاالت متحده توصیف کرده و نوش��ته است: »او تا حد زیادی 
به جهان بی عالقگی نشان داده اس��ت، البته به جز بیان این اعتقادش 
که همه دنیا دارند ایاالت متح��ده را می چاپند. او ی��ک ملی گرا، یک 
حمایت گرا و یک عوام گرا اس��ت که مصمم اس��ت تا » امریکا در وهله 
نخست « باشد. اما واقعیت این است که او، بیش از هر چیز دیگری، کسی 
است که عرصه را واگذار کرده است. در دولت ترامپ، ایاالت متحده از 
توافق مشارکت فراپاسیفیک و به صورت کلی تر از درگیر شدن در آسیا 
کنار کشیده است. دارد از هم پیمانی 7۰ ساله با اروپا جدا می شود. به 
امریکای التین صرفاً از پنجره دور نگه داشتن مهاجرین یا بردن آرای 
اهالی فلوریدا نگریسته است و حتی توانسته کانادایی     ها را هم برنجاند 
)که این کم دستاوردی نیست(. سیاست خاورمیانه ای خود را به اسرائیل 
و عربستان سعودی واگذار کرده است و به جز چند استثنا، از جمله میل 
بیمارگونه او به دستیابی به جایزه صلح نوبل از طریق تالش برای صلح 
با کره شمالی، آنچه در سیاس��ت خارجی ترامپ برجسته است، غیبت 
اوست.«  زکریا نوشته اس��ت که هرچند امریکا برخالف انگلیِس رو به 
افول، کشوری ورشکسته نیست، اما دیگر در وضعیتی که »در حدود سه 
دهه نظام بین الملل را تعریف می کرد و بر آن استیال داشت« قرار ندارد. 
در پایان این مقاله آمده اس��ت: »اکنون، آنچه باقی می ماند، ایده های 
امریکایی است. ایاالت متحده یک هژمون منحصر به فرد بود که از بسط 
نفوذ خود برای ایجاد یک نظم جدید جهانی استفاده کرد...  اکنون سؤال 
این است که آیا همزمان با رنگ باختن قدرت امریکا، نظام بین المللی که 
از آن پشتیبانی کرد )آن قواعد، عرف و ارزش ها( دوام می آورد؟ یا امریکا 

افول امپراطوری ایده هایش را هم شاهد خواهد بود؟«

توجيه تراشي لندن براي اعزام نيرو به خليج فارس
انگلیس: ناامیدی از برجام عامل حمله ایران به نفتکش هاست!
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