
جنبش فتح و حماس از فلسطینی    ها خواستند 
در راستای محکوم کردن طرح امریکا موسوم 
به »معامله قرن«، همزمان با نشست اقتصادی 
بحری�ن، تطاه�رات و اعتصاب سراس�ری در 
فلس�طین برگزار کنند. دولت امریکا هم گفته 
اس�ت که برای پایان درگیری     ها میان دو طرف 
فلس�طینی و اس�رائیلی، رونمای�ی از معامله 
قرن احتماالً به اوایل نوامبر موکول می ش�ود. 
در شرایطی که تنها یک هفته به برگزاری نشست 
بحری��ن باقی مانده، فلس��طینی    ها خ��ود را برای 
تظاهرات و اعتصاب سراس��ری علیه این نشست 
آماده می کنند. خلی��ل الحیه، عضو ارش��د دفتر 
سیاسی جنبش حماس روز دو    شنبه در سخنانی از 
ملت فلسطین خواست سه     شنبه آینده در اعتراض 
به آغاز کنفرانس بحرین دست به اعتصاب سراسری 
بزنند. به گزارش شبکه روسیا الیوم، خلیل الحیه 
همچنین از آوارگان و مهاجران فلسطینی خواست 
با برگزاری مراسم     ها و فعالیت های مردمی، مخالفت 
خود را با برگ��زاری این اجاس اع��ام کنند. وی 
اظهار کرد:»ملت فلس��طین باید با فعال س��ازی 
مقاومت مردمی و ابزارهای آن در نقاط اصطکاک 
با دش��من و در ایست های بازرس��ی و مسیرهای 
ش��هرک های صهیونیست نش��ین به مخالفت با 
کنفرانس بحرین بپردازند«. عضو ارش��د جنبش 
حماس از طرف های بین المللی خواست کنفرانس 
بحرین را تحریم کنند تا در زیر پاگذاشتن حقوق 
ملت فلسطین شریک نباشند. حماس بیانیه برخی 
کشورهای عربی در خصوص شرکت در کنفرانس 
بحرین را محکوم کرد و گفت ک��ه »این با مواضع 
واحد فلس��طینیان علیه اج��اس مذکور تناقض 
دارد«. جنب��ش فتح هم در اعت��راض به برگزاری 
اجاس اقتص��ادی بحری��ن خواس��تار اعتصاب 
فراگیر در همه سرزمین های فلس��طینی در این 
روز ش��د. فتح در بیانیه ای گفت:»دولت امریکا در 
کنار رژیم اش��غالگر صهیونیستی و دشمنان ملت 
فلسطین به دشمنی و هجمه خود از طریق فیصله 

دادن به مس��ئله فلسطین و مش��روعیت بخشی 
اشغالگری صهیونیس��ت     ها در سرزمین فلسطین 

ادامه می دهند.«
نشس��ت اقتصادی بحری��ن قرار اس��ت اولین فاز 
اجرای طرح موس��وم به »معامله قرن « باش��د که 
به ابتکار امریکا در منامه برگزار خواهد ش��د. این 
نشست در روزهای 4 و 5 تیرماه در منامه، پایتخت 
بحرین برگزار خواهد شد و طی آن وزرای اقتصاد 
به همراه سران ش��رکت های تجاری منطقه ای و 
بین المللی حضور خواهند داش��ت. این تاش     ها 
توسط جرد کوش��نر، داماد رئیس جمهور امریکا 
به همراه جیس��ون گرینبات، نماینده امریکا در 
امور غرب آسیا رهبری خواهد ش��د. درحالی که 
رژیم عربستان س��عودی و امارات اعام کرده اند 
که در باال    ترین سطح در نشس��ت بحران شرکت 
خواهند کرد، اما برخی از کشورهای عربی از ترس 
واکنش های افکار عمومی تاکنون تصمیمی برای 
ش��رکت در اجاس منامه نگرفته ان��د. تعدادی از 
کشورهای عربی هم گفته اند که در سطح پایین در 

این نشست حضور پیدا خواهند کرد. 
 تعویق رونمایی از معامله قرن 

در پ��ی مخالفت های گس��ترده جهان اس��ام با 
طرح معامله ق��رن و ترس از افزای��ش درگیری    ها 
در سرزمین های اش��غالی، دولت امریکا یک گام 
به عقب نشس��ته و درصدد اس��ت رونمایی از این 
طرح خطرن��اک را ب��ه تعویق بیندازد. فرس��تاده 
رئیس جمه��ور امریکا به خاورمیان��ه احتمال داد 
اعام جزئی��ات طرح معامل��ه قرن ارائه ش��ده از 
س��وی کاخ س��فید برای پایان درگیری     ها میان 
دو طرف فلس��طینی و اس��رائیلی، به اوایل نوامبر 
موکول شود. جیس��ون گرینبات در مصاحبه ای 
با روزنامه جروزالم پس��ت، با اش��اره ب��ه احتمال 
تعویق دوباره اعام ط��رح معامله ق��رن به اوایل 
نوامب��ر، اظه��ار کرد:»فکر می کن��م منطق حکم 
می کند اگر بخواهیم منتظر تشکیل کابینه جدید 
اسرائیل باشیم، در واقع باید تا مدتی که احتماالً به 
ششم نوامبر کشیده می شود، در انتظار بمانیم«. 
گرینبات در ادامه این مصاحب��ه اظهار کرد:»بر 

کسی پوشیده نیست که  انتخابات اسرائیل قطعاً 
ایده جدی��دی را در ذهن های ما ایج��اد کرد«. او 
افزود:»اگر برگزاری انتخابات جدیدی اعام نشده 
بود چه بسا ما جزئیات طرح را در تابستان منتشر 
می کردیم«. دول��ت ترامپ پیش از ای��ن نیز ارائه 
طرح صلح خود موس��وم به معامله قرن را به پس 
از برگزاری انتخابات اس��رائیل در تاریخ ۹ آوریل 
موکول کرده بود، اما آن انتخابات به تشکیل کابینه 
منجر نشد و ۱۷ سپتامبر به عنوان تاریخ جدیدی 
برای انتخابات تعیین شد. احتمال می رود تشکیل 
کابینه جدید در اوای��ل نوامبر و پ��س از انتخاب 
نخست وزیر و انجام مذاکرات برای تشکیل ائتاف 

صورت گیرد. 
 حضور اسرائیل در منامه 

هرچند مقامات رژیم صهیونیستی پیش تر گفته 
بودند که هیچ دعوت رس��می برای نشست منامه 
نداشته اند اما دیروز یکی از مقامات ارشد این رژیم 
مدعی شد که اس��رائیل در نشست منامه شرکت 
خواهد کرد. به گزارش شبکه المیادین، یسرائیل 
کاتس، وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی با ادعای 
اینکه هدف ما صلح و ثبات است، صراحتاً گفت:»ما 
در کنار امریکا روند اقتصادی منطقه ای به نفع کل 
منطقه را هدایت می کنیم«. کاتس افزود:»اسرائیل 
در کنفرانس منامه حاضر خواهد بود و تمام تدابیر و 
هماهنگی     ها انجام خواهد شد«. وی افزود:»تل آویو 
روابط رس��می با بحرین ندارد ام��ا روابط بین دو 
طرف به نوعی گرم است«. این مقام صهیونیستی 
گفت:»اس��رائیل با تهدیدات و چالش های مهمی 
روبه رو است و در عین حال فرصت     هایی نیز پیش 
روی خود دارد«. کاتس مدعی شد:»این سال برای 
ما سرنوشت س��از است. اس��رائیل نزاع مستمری 
با ایران و حزب اهلل دارد و خط��وط قرمزی در این 
باره دارد«. کات��س تأکید ک��رد:»از خطوط قرمز 
ما همچنین این اس��ت که هیچ موش��ک دقیق و 
نقطه زنی در لبنان تولید نش��ده و حاکمیت ما در 

جوالن و هیچ مکان دیگری نقض نشود.«
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فراخوان فتح و حماس برای اعتصاب سراسری علیه »معامله قرن«
امریکا باز هم رونمایي معامله قرن را به تعویق انداخت

تولی�د  ای�ران    گزارش  یک
اورانی�وم کمت�ر 
غنی شده )3/67 درصد( را چهار برابر کرده و 
تا هشت روز دیگر میزان تولید اورانیوم ایران 
به باالتر از س�قف 300 کیلوگرم تعیین ش�ده 
برجام می رسد. این شوکی بود که دیروز ایران 
از خن�داب اراک ب�ه غربی ه�ا داد ت�ا ش�اید 
اروپاییان از خواب برجامی بیدار شوند. هرچند 
بعید اس�ت اروپاییان ط�ی ای�ن 10 روز اقدام 
قانع کننده ای انجام دهند ولی موضع سخنگوی 
س�ازمان انرژی اتمی کافی بود ت�ا اروپاییان 
دس�ت به بیانیه ش�وند و از ایران بخواهند به 

برجام پایبند بماند. 
 به گزارش »جوان« ۱3 ماه بع��د از خروج دولت 
امریکا از برجام، ظاهراً فقط یک شوک اورانیومی 
الزم بود تا خ��واب برجام��ی اروپاییان آش��فته 
شود. س��اعتی بعد از کنفرانس مطبوعاتی بهروز 
کمالوندی روز دوش��نبه در حض��ور خبرنگاران 
در مجتمع آب س��نگین خنداب اراک، غربی    ها 
دست به بیانیه شدند و از ایران خواستند به توافق 
هسته ای تابس��تان ۱3۹4 با ۱+5 پایبند بماند؛ 
توافقی که مقام های ایران��ی در مقاطع مختلف 
گفته اند که س��هم ای��ران از آن »تقریباً هیچ « یا 
»نزدیک به صفر « بوده اس��ت. بهروز کمالوندی 
گفته که منتظر تصمیم مقامات کشور برای گام 
دوم اس��ت و البته این را هم گفته که اروپایی     ها 
هنوز هم فرصت جب��ران دارند:»هرچه ما داریم 
جلو می رویم اگر برای اروپایی     ه��ا و امریکایی     ها 
مهم بود که در ایران دارد پلوتونیوم تولید می شود، 
باید زودتر بجنبند. اگر اقدام ابتدایی ما زمانبر بود 
اما در اق��دام بعدی رفتن به ب��االی 3/6۷ درصد 

زمان زیادی نخواهد برد.«  دولت انگلیس در بین 
اروپاییان ، اولین دولتی بود که به شوک اورانیومی 
ای��ران واکنش نش��ان داد و البته لحن��ی تند در 
پیش گرفت. س��خنگوی نخس��ت وزیر انگلیس 
گفته که اگر ایران دس��ت از پایبن��دی به برجام 
بردارد، لندن تمام گزینه های موجود برای خود 
را بررس��ی خواهد کرد. س��خنگوی نخست وزیر 
بریتانیا در این باره گفت: »ما نگرانی خود را درباره 
کم شدن تبعیت ایران از برجام به روشنی نشان 
داده ایم.«  س��خنگوی وزارت خارج��ه آلمان هم 
با صدور بیانیه ای درب��اره کاهش یا توقف اجرای 
تعهدات برجامی، گفت: »ما از ایران می خواهیم 
که تعهداتش ذیل برج��ام را به صورت کامل اجرا 
کند«. وزیر اقتصاد و دارایی فرانس��ه یک گام از 
دیگران هم پیش تر گذاش��ته و مدعی ش��ده که 
امریکا برای آنکه مانع تجارت اروپا با ایران شود، 
اروپایی    ها را سخت تحت فشار قرار داده است.  وی 
 می گوید:  »فشارهای امریکا بر مسئوالن سیاسی، 
اداری و همه کس��انی که در پروژه اینس��تکس 
فعالیت می نمایند بسیار زیاد است. ما از دو طرف 
تحت فشار هستیم. نخست از طرف امریکایی    ها 
که می خواهند اساساً چنین پروژه ای پیروز نشود 
و دوم از جانب ایرانی    ها که دائماً تهدید به خروج 
از توافق هس��ته ای برجام می نماین��د و این کار 
می تواند س��طح مبادالت تج��اری را بیش از این 
کاهش دهد.« وزیر اقتصاد و دارایی فرانس��ه این 
را هم گفته که اینستکس»نه به خاطر ایران، بلکه 
برای حاکمیت و استقال کل اروپا راه اندازی شده 
و ضروری است.«  او می گوید:»ما می خواهیم در 
روابط تجاری خود با دنیا مختار و مستقل باشیم 
و بدون هیچ اربابی آزادان��ه تصمیم بگیریم که با 

چه کشور    هایی تجارت کنیم یا نکنیم.«   »استف 
باک « وزیر ام��ور خارجه هلند نیز در حاش��یه 
نشست دیروز وزرای امور خارجه اروپا در بروکسل 
درباره آینده توافق هس��ته ای ایران مدعی ش��د 
حمایت اروپا از برجام مشروط به پایبندی ایران 

به این توافق است. 
 واکنش تل آویو، احتیاط مسکو

در جبه��ه مخالفان برج��ام، بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اولین و تنها کسی 
بود که تا دیشب به اقدام ایران واکنش نشان داد 
و بافاصله بیانیه صادر کرد و ضمن درخواست از 
جامعه جهانی برای اعمال تحریم های بیشتر علیه 
جمهوری اس��امی ایران، مدعی شد که تل آویو 
هرگز اجازه نخواهد داد تهران به ساح اتمی دست 
یابد: »امروز ایران تهدید کرد که اورانیوم را بیشتر 
از محدودیت های توافق هس��ته ای غنی س��ازی 
خواهد کرد. این ما را شگفت زده نکرد... اسرائیل 
اجازه نمی دهد که ایران س��اح اتمی بس��ازد.« 
 نتانیاهو افزود: »در زمانی که )ایران( به تهدیداتش 
جامه عمل پوش��انده و توافق هس��ته ای را نقض 
می کند، جامعه بین المللی باید فوراً تحریم     هایی را 
که قبًا لغو کرده بود، مجددا اعمال کند.«  این در 
حالی است که تا عصر روز گذشته، ریاض واکنشی 
به خبر تصمیم عبور ایران از سقف اورانیومی نشان 
نداده است. روس    ها واکنشی محتاطانه به تصمیم 
ایران نشان دادند. دیمیتری پسکوف ، سخنگوی 
ریاس��ت جمهوری روس��یه گفته که فعًا فرض 
مسکو این است که دولت ایران به تعهداتش ذیل 
توافق هسته ای پایبند است. به گزارش اینترفکس، 
پسکوف گفته است: »ما فعًا بر مبنای این فرض 
عمل می کنیم که ایران به الزاماتش پایبند است.« 

او می گوید: »گزارش های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز تأیید می کنند که ایران تاکنون به تمام 

تعهدات برجامی اش پایبند بوده است.«
 واشنگتن پست: کسی به قیل و قال ترامپ 

توجه نمی کند
شبکه خبری سی ان ان گزارش داد، دولت امریکا 
احتماالً درباره اعزام نیروهای مازاد به خاورمیانه 
پس از حادثه ای که ب��رای دو نفتکش در دریای 
عمان رخ داد، بحث و گفت وگو کند. مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا دی��روز یک بار دیگر گفت که 
از نظر امریکا، » بدون تردی��د « ایران در حمله به 
نفتکش     ها دس��ت داش��ته، اما گفت کشورش به 
دنبال جنگ با ایران نیست. پمپئو در گفت وگو با 
فاکس نیوز در عین حال، هشدار داده که امریکا، 
عبور و مرور آزادانه از آبراه ه��ای مهم را تضمین 
می کند و گفته که کشورش برای باز نگاه داشتن 
آبراه ها، به هر کاری که نیاز باشد،»دیپلماتیک یا 
اقدامات دیگر « دست خواهد زد. او در گفت وگوی 
جداگانه با شبکه تلویزیونی    CBS نیز در پاسخ به 
سؤالی که این اقدامات شامل واکنش نظامی علیه 
تهران نیز خواهد بود، گفت: البته، رئیس جمهور 
تمام گزینه    هایی را که ما باید صورت دهیم، بررسی 
می کند. با این حال، روزنامه واشنگتن پست  دیروز 
)دوش��نبه( در یادداش��تی نوش��ت با تمام سر و 
صدایی که ترامپ علیه ایران ب��ه راه انداخته اما 
کس��ی به آنها توجه نمی کند. در این یادداش��ت 
ضمن اشاره به اتهام زنی بی س��ند و مدرک اخیر 
ترامپ علیه ایران درباره دست داشتن در حادثه 
دو نفتکش در دریای عمان، آمده است: »برخاف 
تصور و قیل وقال دولت ترامپ، واکنش بین المللی 
به این تح��والت ) به جز تعداد کمی از کش��ور    ها 
شامل انگلیس و عربستان سعودی( تقریباً سکوت 
بود. « دیمیتری پس��کوف ، س��خنگوی کرملین 
نیز در مصاحبه با ش��بکه اول تلویزیون روس��یه 
به دروغگویی تاریخی »کالین پاول« اشاره کرد 
و گفت: » ما ماج��رای بطری ه��ا]ی کوچک[ با 
پودر س��فید را فراموش نکردیم. م��ا این موضوع 
را به خاطر داری��م و در نتیجه ی��اد گرفته ایم که 
در ارزیابی های مان خویشتنداری نشان دهیم.« 
 پاول وزیر خارجه دولت جورج بوش  در نشس��ت 
شورای امنیت س��ازمان ملل برای توجیه حمله 
قریب الوقوع به عراق ادعا کرده بود که واشنگتن 
مدارکی درباره برنامه س��اح های کشتارجمعی 
عراق در اختیار دارد و بخشی از این اسناد ادعایی 
را در نشست شورای امنیت رونمایی ارائه کرد اما 
بعداً مشخص شد که این اسناد، ساختگی و دروغ 
بوده است. روزنامه ژاپنی ژاپن تایمز هم به نقل از 
چند مقام ارشد این کشور گزارش داد که توکیو 
از دالیل واشنگتن در زمینه دست داشتن ایران 
در حمله به نفتکش     ها در دریای عمان قانع نشده 
اس��ت. یک مقام ژاپنی که نخواسته نامش فاش 
شود در ادامه افزود: دولت ما از طریق کانال های 
مختلف به دنبال ش��واهد محکم اس��ت از جمله 
»تارو کون��و« وزیر خارج��ه روز جمعه در تماس 
تلفنی با همتای امریکایی خود این درخواست را 

مطرح کرده است. 

امریکا در مسیر جنگ تجاری با هند
روابط امریکا و هند با وجود همکاری های گسترده در ابعاد اقتصادی، 
سیاسی، نظامی و...  در سال های اخیر با فراز و نشیب همراه بوده است. 
تنش در روابط دو کشور به ویژه در عرصه اقتصادی مشخص است، به 
ویژه با به قدرت رس��یدن ترامپ، لغو معافیت ه��ای هند از تعرفه های 
تجاری امریکا به همراه خروج واشنگتن از پیمان تجاری با هند در سال 
20۱۹ و در نهایت وضع تعرفه از سوی هند بر برخی از کاالهای وارداتی 
از امریکا در روزهای اخیر، روابط طرفین را وارد فاز جنگ تجاری کرده 
است. از این لحاظ در بررسی مناس��بات امریکا و هند چند نکته مهم 

حائز اهمیت است:
نخست، هند در چند سال گذش��ته با حدود ۷درصد، بیشترین رشد 
اقتصادی را در دنیا تجربه کرده و انتظار می رود تا سال 2020 در میان 
سه اقتصاد برتر دنیا جای داشته باشد. روابط اقتصادی هند و امریکا که 
دائماً در این سال     ها رو به افزایش بوده و در سال گذشته به بیش از ۱40 
میلیارد دالر بالغ ش��ده، بخش مهمی از تراز تجاری دو کشور را شامل 

می شود و هند در میان ۱0 شریک عمده تجاری امریکا قرار دارد. 
با وجود ای��ن حجم از مب��ادالت تجاری ، هند در حوزه های سیاس��ت 
خارجی و امنیتی خود همواره از نوعی الگوی ت��وازن با امریکا پیروی 
کرده است. با وجود اینکه در حوزه های سیاسی و امنیتی به خصوص 
بعد از ۱۱ س��پتامبر 200۱، امریکا و هند از نوعی هم گرایی در زمینه 
چالش های امنیتی برخوردار ش��دند، اما هن��د در موضوعات مختلف 
به دنبال متوازن س��ازی روابط با س��ایر بازیگران در مقابل امریکا بوده 
اس��ت. دهلی نو به رغم همکاری ب��ا امریکا در امض��ای توافقنامه های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تحریم علیه برنامه هسته ای ایران، 
س��عی کرده رابطه خود با ایران را در زمینه های مختلف حفظ نماید. 
بدین منظور  هند در س��ال های تحری��م امریکا علیه ای��ران به منظور 
اینکه بازارهای امن خرید انرژی خ��ود از ایران را به رقیب تجاری خود 
یعنی کشور چین واگذار نکند، ضمن همراهی با امریکا در تحریم های 
ضدایرانی، تاش کرد همچنان به عنوان یک متقاضی اصلی خرید منابع 

نفتی و انرژی ایران به شمار آید. 
همچنین هند تاش کرده حتی اگر میزان مبادالت نفتی اش از ایران 
به پایین     ترین حد ممکن برس��د، ولی باز هم تعامات تجاری اش را با 
ایران ادامه دهد. به همین منظور با وجود اینکه عربستان در حمایت از 
سیاست های امریکا همواره در تاش بوده نفت هند را تأمین کند، اما 
مقامات هندی کوشیده اند مانع فشار بیش از اندازه امریکا برای محدود 
کردن ایران شوند و نقش موازنه گری خود را حفظ نمایند. این مسئله 
همچنین به لزوم حفظ جایگاه هند در خاورمیانه و امنیت س��ازی در 

موقعیت منطقه ای این کشور نیز برمی گردد. 
امریکا در سال های اخیر کوش��یده از هند برای مقابله با سیاست های 
چین اس��تفاده کند ولی هند در کوتاه مدت از ناحیه چین خطر جدی 
احس��اس نمی کند و معتقد است که مدرنیزه س��ازی نظامی چین در 
وضعیت کنونی معطوف به تایوان، به عنوان معضل اساس��ی امنیتی و 
سرزمینی آن است. با این حال در درازمدت و به عنوان رقیب راهبردی 
چین، منطقی است که دهلی برای مهار آن از هم اکنون به چاره جویی 
بیندیشد. هند معتقد است که کمک چین به پاکستان به منظور ساخت 
بندر گوادر به عنوان یک ابزار مهم در دست چین است تا مانع پیشرفت 
و توسعه هند در آسیای جنوبی شود، به همین خاطر هند در برابر پروژه 
همکاری چین-پاکستان بر پروژه کریدور شمال جنوب در همکاری با 

ایران تأکید دارد. 
دهلی نو همچنین در پی گس��ترش روابط با روس��یه نیز برآمده است. 
همکاری های دو کشور در چارچوب گروه قدرت های نوظهور اقتصادی 
BRICS و نیز تعامات نظامی که هند به وی��ژه با تصمیم برای خرید 
سامانه های پدافندی اس 400 روسی در سال 20۱8 به دنبال آن است، 
برای امریکا غیرقابل قبول می نماید. در زمینه مبارزه با تروریسم نیز هند 
با وجود همکاری و نزدیکی مواضع خود به امریکا در مبارزه با طالبان و 
القاعده در افغانستان، سعی کرده با تخریب بسیاری از اقدامات پاکستان 
در افغانستان، جایگاه این کشور را نزد امریکا مخدوش نماید و از سوی 
دیگر تاش کرده از موقعیت به وجود آمده و حضور در افغانستان استفاده 
و تصمیم خود برای گسترش و ساخت پروژه زرنج-دالرام به همراه ایران 
را در اولویت قرار دهد که به عنوان بخش متصل کننده هرات و کابل از 
طریق وزیرستان در ش��مال و قندهار در جنوب، از نقاط مهم همکاری 
ایران و هند است که می تواند به گسترش تجارت منطقه ای منجر شود. 
به این ترتیب توازن سازی از سوی هند در روابط با امریکا در موضوعات 
مختلف در جریان بوده و به نظر می رسد که در شرایط کنونی موضوعات 
اقتصادی نیز در معرض همین روند ق��رار گرفته اند. این موضوع بیش 
از هر چیز ریش��ه در راهبردهای اقتصادی و سیاس��ت خارجی دونالد 
ترامپ دارد که سعی می کند با نادیده گرفتن منافع سایر کشور    ها حتی 
شرکای راهبردی امریکا، در قالب های یکجانبه گرایانه تنها منافع امریکا 
را دنبال کند؛ رویکردی که پیش از این در برابر چین نیز دنبال شده و 

هم اکنون ادامه دارد. 
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  سفر رئیس جمهور چین به کره در فضای بن بست با امریکا
با گذشت یک سال از دیدار اول سران امریکا و کره شمالی در سنگاپور و 
بن بست در مذاکرات، »شی جین پینگ « رئیس جمهور چین پنج  شنبه 
و جمعه هفته جاری به پیونگ یانگ سفر می کند تا با رهبر کره شمالی 
دیدار کند. رهبر کره شمالی تاکنون دو بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور 
امریکا دیدار کرده است و در ژوئن سال 20۱8 قبل از اولین دیدار خود 
با ترامپ در سنگاپور به پکن رفت و  با شی درباره مذاکرات با واشنگتن 

مشورت کرد. 
-----------------------------------------------------
 نظامیان سودان: حمله کنندگان به تحصن مردم را اعدام می کنیم

معاون رئیس شورای نظامی انتقالی سودان قول اعدام عامان حمله به 
تحصن کنندگان این کشور را داد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی، معاون رئیس شورای 
نظامی انتقالی س��ودان در گفت وگویی تلویزیونی اظهار کرد: ما برای 
کشاندن عامان حمله به تحصن کنندگان س��ودانی به پای چوبه دار 
تاش می کنیم. وی ب��ر اهمیت گفت وگو با ملت س��ودان برای توافق 
درباره نحوه اداره دوره انتقالی و برگزاری انتخابات آزاد و پاک با نظارت 

بین المللی پس از دوره انتقالی تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------

 کاهش اندک سالح های اتمی جهان
 )SIPRI(گزارش جدید مؤسسه تحقیقاتی صلح اس��تکهلم در سوئد
نشان می دهد قدرت های دارای ساح هسته ای در حال مدرنیزه کردن 
زرادخانه های شان هس��تند اما در کل تعداد کاهک های هسته ای رو 
به کاهش اس��ت. به گزارش دویچه وله، در این گزارش برآورد شده که 
۹ قدرت دارای ساح هسته ای یعنی امریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، 
چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره ش��مالی ۱3 هزار و 865 کاهک 
هسته ای در آغاز 20۱۹ داشته اند. طبق این گزارش، این رقم  کاهش 
تعداد کاهک های هسته ای را نشان می دهد که این موسسه در ابتدای 
س��ال 20۱8 مجموع آن را ۱4 هزار و 465 مورد برآورد کرده بود. این 
رقم نش��ان می دهد که حدود 600 کاهک هس��ته ای نسبت به سال 
گذشته )20۱8( کاهش یافته است. بیشترین کاهش ساح هسته ای 
توسط روسیه و امریکا بر اس��اس معاهده کاهش تسلیحات هسته ای 
اس��تارت جدید انجام گرفته اس��ت. روس��یه و امریکا 6500 و 6۱85 

کاهک هسته ای دارند. 

چهارمین حمله انصاراهلل به فرودگاه ابها 
انص�اراهلل از حمل�ه مج�دد ی�گان پهپ�ادی ارت�ش و کمیته های 
مردم�ی یمن به ف�رودگاه ابه�ا )در جن�وب عربس�تان( خبر داد 
و گف�ت ای�ن حمل�ه فعالی�ت ف�رودگاه را متوق�ف کرده اس�ت. 
س�خنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن س�ه ف�رودگاه اصلی 
س�عودی در جن�وب عربس�تان را »ناام�ن« خواند و اف�زود: این 
س�ه فرودگاه به صورت مرتب هدف ق�رار خواهن�د گرفت. وزیر 
اطالع رس�انی دولت نجات مل�ی در صنعا ه�م اعالم ک�رد که به 
زودی کش�ورهای ائتالف عرب�ی و جه�ان را با س�الحی که هیچ 
طرفی در منطقه آنه�ا را در اختیار ن�دارد، غافلگیر خواهیم کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المسیره، انصاراهلل صبح روز دوشنبه ، 
  K2 یگان پهپادی ارت��ش و کمیته های مردمی یمن با پهپ��اد  قاصف
فرودگاه ابها در عسیر واقع در جنوب عربستان را هدف گرفت و اخباری 

از توقف پروازها در فرودگا     ه منتشر شده است. 
این حمله، چهارمین حمله انصاراهلل به فرودگاه منطقه ای ابها در کمتر 
از یک هفته محسوب می شود به طوری که انصاراهلل روز چهار     شنبه با 
موشک کروز بالدار و روز جمعه با پهپاد قاصف K2  باز هم به این فرودگاه 
حمله کرد. انصاراهلل روز       ش��نبه نیز با پهپاد     هایی از همین نوع ایستگاه 
سوخت رسانی این فرودگاه را هدف گرفت، همزمان حمله ای مشابه به 
اتاق های کنترل فرودگاه جیزان صورت داد.  انصاراهلل هدف گرفتن دو 
فرودگاه ابها و جیزان در جنوب عربستان را در چارچوب عملیات » ویژه 
و گسترده « خود توصیف کرده است.  ریاض از فرودگاه های غیرنظامی 
در جنوب عربستان برای فعالیت های نظامی استفاده می کند به طوری 
که مرکز کنترل راداری برای کنترل پهپادهای خود در فرودگاه جیزان 
راه اندازی کرده تا مأموریت های حمات و رص��د بر فراز خاک یمن را 
انجام دهند.  همچنین »یحیی سریع«، سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعام کرد، حمله پهپادی روز دوشنبه به فرودگاه سعودی ابها موفق بود 

و باند فرود هواپیما     ها را هدف قرار داد. 
بر اساس گزارش شبکه المسیره، س��ریع در ادامه گفت: فرودگاه های 
ابها، جازان و نجران  به فرودگاه های ناامن تبدیل شده اند و به خاطر ادامه 
حمات و محاصره ظالمانه علیه ملت یمن و استفاده از این فرودگاه      ها 

برای حمات نظامی، به صورت مرتب هدف قرار خواهند گرفت. 
 غافلگیری در انتظار اعراب

ضیف اهلل الش��امی، وزیر اطاع رس��انی دولت نجات مل��ی در صنعا و 
عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در گفت وگو با شبکه خبری 
المیادین تأکید کرد: تا زمانی که حمات ائتاف عربی علیه یمن متوقف 
نشود، ما به هدف قرار دادن پایگاه های نظامی و گسترش این حمات 
ادامه می دهیم.  الشامی گفت: ما به زودی کشورهای ائتاف عربی را با 
توانمندی های نظامی که رو به افزایش هستند، غافلگیر خواهیم کرد و 
جهان با ساحی که هیچ کس در منطقه در اختیار ندارد، غافلگیر خواهد 
شد.  این مسئول دولت صنعا افزود: اهداف ما در عربستان و امارات در 
حال افزایش هستند و ما از میان آنها هدفی را انتخاب می کنیم که بدون 
آسیب رساندن به غیرنظامیان بر ساختار و استراتژی آنها تأثیر بگذارد. 
امارات نیز از جمله اهداف ماست.  وی تأکید کرد: هر کشوری که در این 
جنگ شرکت می کند اکنون باید در حساب های خود بازنگری کند چرا 
که ابزار     ها و راهکارهای درگیری تغییر خواهند کرد و هر کشوری که در 

این جنگ شرکت دارد در میان اهداف ماست. 
  اعتراف امریکا به سرنگونی پهپادش 

»ارل ب��راون« س��خنگوی فرماندهی مرک��زی امریکا در غرب آس��یا 
)سنتکام( به دنبال ساقط شدن پهپاد این کشور در ساحل غربی یمن 
تأکید کرد که ارتفاعی که پهپاد »ام کیو-۹ « در تاریخ ششم ژوئن )۱6 
خردادماه( از آن ساقط شد نمایانگر »پیشرفت توانمندی  انصاراهلل در 
مقایسه با گذشته « اس��ت.  بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام 
امریکایی در ادامه مدعی شد که انصاراهلل به کمک ایران، پهپاد امریکا 
را ساقط کرده است.   پدافند هوایی ارتش یمن چهار     شنبه ۱6 خرداد 
موفق شده بود یک پهپاد امریکایی از نوع »ام کیو ۹ « را حین پرواز بر 
فراز منطقه شهرستان »الدریهمی « در اس��تان الحدیده )غرب یمن( 

هدف قرار دهد و منهدم کند. 

شوک اورانیومی به اروپا
انگلیس و آلمان دست به بیانیه شدند و از ایران خواستند در برجام بماند

سجادمرادیکالرده

تداوم مدارای چین  
با غائله غربگرایان در هنگ کنگ

همزم�ان با برخ�ورد همراه با تس�امح دول�ت چین ب�ا معترضان 
از  معترض�ان  از  یک�ی  آزادی  و  هنگ کن�گ  در  غربگ�را 
زن�دان، اعتراض�ات و فش�ار    ها ب�ر رئی�س اجرای�ی ای�ن 
دولت ش�هر ب�رای کناره گی�ری نی�ز افزای�ش یافت�ه اس�ت. 
به گزارش »جوان« یک روز پس از آنکه رهبران غربگرایان هنگ کنگ 
خواس��تار برکناری رئیس اجرایی بابت الیحه مورد مناقش��ه استرداد 
مظنونان به چین ش��دند، دول��ت هنگ کنگ، جاش��وآ وونگ، یکی از 
دانشجویان شرکت کننده در اعتراضات روزهای اخیر را آزاد کرد. وانگ 
بافاصله پس از آزادی خبرنگاران گفت ک��ه کری لم دیگر صاحیت 

رهبری هنگ کنگ را ندارد و باید استعفا دهد. 
وونگ 22 ساله یکی از رهبران اعتراضات رنگی سال 20۱4 موسوم به 
» چتر « گفت: من هم به جنبش علیه این قانون شیطانی می پیوندم. بر 

این باورم که نوبت کری الم دروغگو است که کناره گیری کند. 
وانگ، دو بار هم در سال های 20۱۷ و 20۱8 به دلیل نقشش در جنبش 

» چتر « به زندان محکوم شده بود. 
در همین حال، روزنامه چاینا دیلی نوش��ت: مداخله خارجی در امور 
داخلی هنگ کنگ، دورویی، تزویر و با قصد بد است و پکن به حمایت از 
رئیس اجرایی این دولت شهر با وجود درخواست     ها برای کناره گیری اش 

ادامه می دهد. 
روزنامه گلوبال تایمز چاپ چین نیز به امریکا بابت استفاده از هنگ کنگ 
به عنوان یک عامل برای » چانه زنی « به منظور مجبور کردن چین برای 
سازش اجباری در مذاکرات تجاری هشدار داد و نوشت: شورش     ها در 

هنگ کنگ تنها باعث موضع سخت پکن در قبال واشنگتن می شود. 
معترضان که به ش��دت از حمایت و تحریک رس��انه های غربی س��ود 
می برند، خواهان لغو الیحه استرداد مظنونان به چین هستند. هرچند 
خانم لم روز      شنبه بررسی این الیحه را تعلیق کرد اما معترضان مدعی 
هس��تند که چین ممکن اس��ت با این الیحه، مخالفان سیاسی خود 
را هدف قرار دهد و این می تواند به تضعیف بیش��تر اس��تقال قضایی 

هنگ کنگ منجر شود.
هنگ کنگ با 20 کشور جهان از جمله بریتانیا و امریکا قرارداد استرداد 
مظنونان دارد. اما با وجود بیش از دو دهه مذاکره هنوز قراردادی با چین 

برای استرداد مظنونان ندارد. 
الیحه استرداد مظنونان به چین زمانی پیشنهاد شد که در فوریه سال 
گذشته یک مرد ۱۹ساله هنگ کنگی متهم شد دوست دختر 20 ساله 
خود را که آبستن بود در تایوان به قتل رساند و سپس به هنگ کنگ فرار 
کرد.  مقامات تایوانی از هنگ کنگ خواس��تند که این مرد را به تایوان 
تحویل دهند اما مقام��ات هنگ کنگ گفتند که ب��ه دلیل نبود توافق 

استرداد از این اقدام امتناع می کنند. 
طبق الیحه اس��ترداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرس��تاده 
 شوند. از س��ال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱50 سال 
حمکران��ی هنگ کنگ را به چی��ن واگذار کرد، هنگ کنگ براس��اس 
سیاست » یک کشور، دو سیستم « اداره می شود؛ سیستمی که براساس 
آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیم��ه خودمختار اداره 
ش��ود و البته زمینه تداوم نفوذ غرب در این جزی��ره ثروتمند را فراهم 

آورده است.
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