
 ساعاتی بعد از آنکه انفجار    هایی بزرگ، پایتخت 
یمن را لرزان�د، ائتالف س�عودی از آغ�از موج 
جدیدی از حمالت هوای�ی به صنعا خبر داد. در 
جبهه مقابل یگان پهپ�ادی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن وابسته به انصاراهلل روز شنبه پایگاه 
هوایی ملک خالد عربستان را هدف قرار داد تا 
متجاوزان سعودی بی پاسخ نمانند. حمالتی که 
باعث شده است سربازان سعودی دست به هر 
کاری بزنند تا به جبهه های نبرد اعزام نشوند و 
مقاومت یمنی شکارشان نکند و آل سعود هم به 
امید جلوگیری از حمالت یمنی ضمن موافقت 
با اس�تقرار س�ربازان امریکایی در خاک خود، 
از خرید س�امانه ضدموش�کی تاد خبر بدهند. 
ائتالف سعودی بامداد روز      شنبه از آغاز موج جدیدی 
از حمالت هوایی به نقاطی در صنعا پایتخت یمن 
خبر داد و آن را آغاز »عملیات��ی منحصر به فرد « 
نامید.   به گزارش ش��بکه اس��کای نیوز عربی، در 
بیانیه ائتالف اعاده ش��ده که »اهداف��ی نظامی« 
ش��امل »س��ایت های پدافند هوای��ی و انبارهای 
موشک های بالستیک « وابسته به حوثی     ها هدف 
قرار گرفته است. اسکای نیوز همچنین گزارش داد 
که جنگنده های ائتالف عربی اهداف و اردوگاه های 
وابسته به انصاراهلل یمن در مقر سابق لشکر زرهی 
یکم و س��اختمان فرمانده پدافند هوایی در شمال 
غرب صنعا حمله کردند. همچنی��ن اردوگاه های 
»الُصباحه« و »الصمع« و »الفریجه« در غرب صنعا 

نیز هدف قرار گرفته شده است. 
وبگاه خبری »المشهد الیمنی « اعالم کرد که ائتالف 
س��عودی بیش از پنج حمله هوایی شدید به مقر 
سابق لشکر زرهی یکم انجام داد و صدای انفجار    ها 

در همه جای پایتخت شنیده شد. 
همچنین شبکه خبری المس��یره در توئیتر خود 
اعالم کرد ک��ه »جنگنده ه��ای ائت��الف متجاوز 
]س��عودی[ به »پارک 21 س��پتامبر « که پیش تر 
مقر لشکر یکم زرهی بود، حمله کردند«. المسیره 
همچنین اعالم کرد که یک حمله نیز به مقر وزارت 

اطالع رسانی یمن انجام شده است. 
عالوه بر این، وب سایت »وکاله الصحافه  الیمنیه« با 
اعالم جزئیات بیشتری از این حمالت اعالم کرد که 
»ائتالف با نُه حمله هوایی به صنعا تالش های صلح 

را نابود کرد.«
در مقابل، به گزارش شبکه المسیره، یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که یگان 
پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن وابسته به 
 2k جنبش انصاراهلل با استفاده از چند پهپاد قاصف
رادار    ها و مواضع نظامی مهم در پایگاه هوایی ملک 
خالد عربستان در منطقه خمیس مشیط واقع در 
عسیر را هدف قرار داد.  وی افزود: در این عملیات 

اهداف به طور دقیق هدف گرفته شد. 
یحیی س��ریع گفت: این حمله در چارچوب پاسخ 
به جنایات متج��اوزان و محاصره مداوم ملت یمن 
انجام می شود و کشورهای متجاوز طی 12 ساعت 

گذش��ته 2۵ حمله هوایی به مناطق مختلف یمن 
انجام داده اند.  در ساعات اولیه صبح دیروز ائتالف 
متجاوز عربی عملیات ویژه ب��رای هدف قرار دادن 

» اهداف نظامی انصاراهلل « در صنعا را اعالم کرد. 
 از خودزنی تا مخدر برای فرار از جنگ 

وبگاه مرآه الجزیره به نق��ل از برخی منابع داخلی 
عربستان نوشت که پس از حمالت روزانه نیروهای 
یمنی و ناکام��ی ارتش س��عودی در حفظ امنیت 
مرز    ها به خصوص در منطقه »نجران«، دولت این 
کشور ابتدا دست به مس��لح کردن تروریست     ها و 
گسیل آنها به سمت مرز جنوبی زد و پس از مدتی 
با شکست این طرح شروع به فشار آوردن به اهالی 
نجران برای اعزام آنها به مناطق درگیری کرد و حال 
نیز مشوق های مالی و حقوق ماهانه را پیش کشیده 
است.  طبق این گزارش اداره گشت های امنیتی در 
»نجران « شروع به تشویق و تحریک اقوام و نزدیکان 
نیروهای عضو این اداره کرده است تا در ازای ۵هزار 
ریال سعودی )1۳۰۰ دالر( به صورت مازاد بر حقوق 
ماهانه و همچنین پرداخت حقوق فوق العاده، آنها را 

به مناطق مرزی بکشاند. 
به گفت��ه مناب��ع عربس��تانی، بیش��ترین اعضای 
گش��ت های امنیتی از قبایل »عتیبه«، »عنوز « و 
»قحاطین « هس��تند و دلیل تالش وزارت کشور 
عربستان برای کش��اندن مردم به نقاط مرزی این 
است که بس��یاری از عناصر ارتش و گارد مرزی از 
مناطق درگیری ف��رار کرده و برخی نی��ز اقدام به 

خودزنی کرده اند تا از جنگ معاف ش��وند. برخی 
از نیرو    ها نیز عامدانه دست به استعمال مواد مخدر 
می زنند تا به زن��دان بیفتند. برخی س��ربازها نیز 
بدهی خود را پرداخت نمی کنند تا دستگیر شوند 
اما به مصاف یمنی     ها در جنوب نروند و تمامی این 
اقدامات باعث شده ارتش سعودی با کمبود نیرو در 
مرز    ها مواجه شود.  وزارت دفاع عربستان سعودی 
نیز اعالم کرده است که ۷۵۸ نفر را برای عضویت در 
نیروی زمینی ارتش استخدام می کند اما استقبالی 
از این فرصت شغلی ایجاد شده تاکنون نشده است. 
در چنین ش��رایطی وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( 
اعالم کرد، ش��رکت الکهید مارتی��ن امتیاز عقد 
قراردادی به ارزش 1/4۸ میلیارد دالر برای فروش 
سامانه های دفاعی موشکی » تاد « به عربستان را به 
دست آورده است.  همچنین پس از موافقت پادشاه 
عربستان با استقرار نظامیان امریکایی در این کشور، 
وزیر دفاع امریکا مج��وز اعزام نیرو و تجهیزات این 
کشور به عربستان سعودی را صادر کرد.  وزارت دفاع 
امریکا در بیانیه خود اعالم کرده است که استقرار 
نیروهای امریکایی در عربستان سعودی باعث ایجاد 
بازدارندگی بیشتر شده و قدرت واشنگتن در دفاع از 

منافع خود را تقویت می کند. 
دو مق��ام نظام��ی بام��داد پنج  ش��نبه به ش��بکه 
»س��ی ان ان « گفته اند که قرار اس��ت ۵۰۰ نظامی 
امریکایی در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان واقع در 

منطقه ای بیابانی در شرق ریاض مستقر شوند. 
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آخرین نفس های سعودی    ها در یمن 
عربستان از موج جدید حمالت هوایی به صنعا خبر داد

پ�س از آنکه یک    گزارش  یک
نفتکش انگلیسی 
در تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران توقیف 
ش�د، بالفاصله شبکه    ها و رس�انه های خبری 
اقدام ایران را اقدامی در راستای تالفی اقدام 
انگلی�س در توقیف نفتکش ایران�ی در تنگه 
جبل الط�ارق تفس�یر کردن�د؛ موضوعی که 
مقامات ایران�ی آن را تأیید نک�رده و رعایت 
نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی را 
عامل توقیف آن اعالم مي کنند. دولت انگلیس 
با ابراز نگرانی از این مس�ئله به ش�رکت های 
کش�تیرانی این کش�ور توصیه ک�رده به طور 
موقت از تردد در این منطقه خودداری کنند. 
وزیر خارجه انگلیس مدعی شده است که »اگر 
ایران نفتکش توقی�ف ش�ده را آزاد نکند، با 
عواقب جدی رو به رو خواهد ش�د«. فرانسه و 
آلمان هم در حمایت از لندن، خواستار آزادی 
این نفتکش ش�ده اند اما رئیس جمهور امریکا 
تنها ب�ه این گفته بس�نده ک�رد که ب�ا لندن 
ک�رد.  خواه�د  گفت وگ�و  دراین ب�اره 
دو هفته پس از توقیف نفتکش ایرانی در آب های 
جبل الطارق به دس��ت نی��روی دریایی انگلیس، 
جمعه شب خبری منتشر ش��د که به سرعت در 
رس��انه های جهان بازتاب گس��ترده ای داشت.  
سپاه پاسداران انقالب اس��المی گفته که:»عصر 
جمعه یک فروند نفتکش انگلیسی با نام »استینا 
ایمپرو«، هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت 
نکردن قوانین و مق��ررات بین المللی دریایی بنا 
به درخواست س��ازمان بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان توقیف کرده است. هرچند برخی منابع 
از توقیف دو نفتکش انگلیسی توسط ایران خبر 
دادند اما سپاه پاسداران اعالم کرده است که تنها 
یک فروند نفتکش انگلیسی هنگام عبور از تنگه 
هرمز در آب های هرمزگان هدایت شده است. با 
انتشار خبر توقیف این نفتکش، بالفاصله مقامات 
انگلیس دست به کار شده و در سخنانی خواستار 
آزادی ای��ن نفتکش ش��دند.  وزیر ام��ور خارجه 

انگلیس در ادعایی واهی توقیف نفتکش کشورش 
از سوی ایران را غیرقانونی و توقیف یک نفتکش 
حامل نفت ایران به دس��ت نیرو های انگلیسی را 
قانونی خواند و گفت که ایران مسیری خطرناک 
را انتخاب کرده است. جرمي هانت در مصاحبه با 
اسکای نیوز گفت:»از توقیف دو نفتکش در تنگه 
هرمز توسط ایران به شدت نگران هستیم و لندن 
تمام تالش خود را ب��رای آزادی این دو نفتکش 
به کار خواهد بس��ت.«  وی همچنین افزود:»در 
نشس��ت امنیتی حضور خواهم یافت ت��ا درباره 
اقداماتی که باید در واکنش ب��ه توقیف نفتکش 
اتخاذ کنیم تصمیم گیری ش��ود«. جرمی هانت 
گفت:»در صورتی که ایران نفتکش وابس��ته به 
انگلی��س را آزاد نکن��د این اق��دام پیامد   هایی را 
برای تهران به همراه خواهد داشت«. هانت ادامه 
داد:»واکنش ما به دقت بررس��ی خواهد شد، اما 
محکم خواهد بود. ما در تالشیم راهی برای حل 

مس��ئله توقیف نفتکش » گریس 1 « بیابیم، اما 
ایمنی کشتیرانی خود را تضمین خواهیم کرد«. 
دولت انگلیس با ابراز نگرانی از این مس��ئله، روز     
شنبه به کشتی های خود هشدار داد که »فعاًل« از 

عبور از تنگه هرمز خودداری کنند. 
ادع��ای بی اس��اس و مضح��ک غیرقانونی بودن 
توقیف نفتکش انگلیسی درحالی مطرح می شود 
که نیروهای انگلیسی دو هفته پیش یک نفتکش 
حامل نفت ایران را در جبل الطارق با ادعای اینکه 
مقصد آن سوریه بوده است، توقیف کردند و به رغم 
تالش های دیپلماتیک ایران، تاکنون برای آزادی 
آن تالش��ی نکرده اند. هرچند ایران در راس��تای 
مقابله به مثل اقدام به توقیف نفتکش انگلیس��ی 
نکرده است اما پیش تر مقامات تهران اعالم کرده 
بودند که دزدی دریایی انگلیس در توقیف نفتکش 
ایرانی، بی پاس��خ نخواهد مان��د. دولت انگلیس 
سعی دارد با سیاسی کردن توقیف نفتکش خود، 

با اجماع س��ازی جهانی، فش��ار   ها علیه تهران را 
افزایش دهد ام��ا انگلیس به  س��بب اقدامی که 
علیه نفتکش ایرانی داشته در مجاب کردن دیگر 
کشور   ها علیه ایران، کار سختی در پیش خواهد 
داشت.  انگلیس در هفته های اخیر با متهم کردن 
ایران به خرابکاری در منطقه سعی کرده است در 
برخورد با تحرکات منطقه ای ایران، در کنار دولت 
امریکا قرار گیرد اما همراه کردن واشنگتن برای 
لندن در ماجرای توقیف نفتکش انگلیس��ی کار 
دشواری به نظر می رس��د، چرا که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا هم که دش��من سرس��خت 
ایران به شمار می رود، از اظهارنظر درباره توقیف 
نفتکش انگلیسی خودداری کرده است و تنها به 
این گفته بس��نده کرده که در این باره با مقامات 
لندن گفت وگو خواهد کرد. همچنین ترامپ گفته 
است که امریکا تانکرهای زیادی در خلیج فارس 
ندارد.  ترامپ همچنین گفته بریتانیا متحد نزدیک 
ما است اما در این مورد )حفاظت از نفتکش هاي 

انگلیسي( توافق مکتوبي با بریتانیا نداریم.
 واکنش اروپا و روسیه

وزارت خارجه فرانسه روز     ش��نبه در بیانیه ای از 
مقامات ایرانی درخواس��ت کرد در اس��رع وقت 
نفتکش انگلیس��ی را آزاد کنند و به اصول آزادی 
دریانوردی در خلیج فارس احت��رام بگذارند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه فرانسه 
در این بیانی��ه از توقیف نفتک��ش بریتانیایی به 
شدت ابراز نگرانی و اعالم کرد:»چنین عملی، به 
کاهش ضروری تنش    ها در منطقه ضربه می زند«. 
همچنین در بیانیه ای ک��ه وزارت خارجه آلمان 
منتشر کرده اس��ت، توقیف دو کشتی که به زعم 
آنها کشتی تجاری بودند در خلیج فارس به شدت 
محکوم شده است و در این بیانیه از ایران خواسته 
شده است که کشتی دوم به س��رعت آزاد شود. 
آلمان با اعالم اینکه تنش بیشتر در منطقه بسیار 
خطرناک خواهد بود، با ش��ریک انگلیس��ی خود 
اعالم همبستگی کرده اس��ت. مقامات فرانسه و 
آلمان در حالی خواستار آزادی نفتکش انگلیسی 
هستند که هیچ اظهارنظری درباره توقیف نفتکش 

ایرانی توسط نیروی دریایی انگلیس نکرده اند. 
دیمیتری پولیانسکی، نماینده روسیه در سازمان 
ملل گفت که روس��یه درباره اخبار منتشر شده 
درباره توقیف ی��ک نفتکش انگلیس��ی در تنگه 
هرمز نگ��ران بوده و خواس��تار کاه��ش تنش    ها 
شد. به گزارش راشاتودی، پولیانسکی افزود:»تا 
زمانی که جزئیات دقیق درباره این حادثه را نداند 
اظهار نظر بیش��تری در این ب��اره نخواهد کرد«. 
مقامات روس��یه بار   ها نس��بت به اقدامات امریکا 
در منطقه علیه ایران ابراز نگرانی و اعالم کرده اند 
که اقدامات اخیر ایران نتیجه فشارهای امریکا و 
انفعال کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات شان 

در برجام بوده است. 
 ظریف: با ایران بازی نکنید

محمدج��واد ظری��ف، وزی��ر خارجه ای��ران در 
پاسخ به س��ؤال خبرنگار هفته نامه نیویورکر، در 
خصوص اقدامات تحریک آمیز واشنگتن و برخی 
هم پیمانانش علیه ایران گفت:»ما همیشه گفتیم، 
شاید شما شروع کننده جنگ باشید اما تمام کننده 
آن نخواهی��د بود، با ایران ب��ازی نکنید«. ظریف 
روز پنج  ش��نبه در جمع گروه��ی از خبرنگاران 
در نیویورک درباره اقدام��ات اخیر دولت ترامپ 
گفته بود:»ما همچنان مدت  زمان طوالنی بعد از 
کنار رفتن ترامپ، بقا خواهیم داشت و پیشرفت 
می کنیم. بازه زمانی ما هزار س��ال است. « رئیس 
دستگاه دیپلماسی همچنین تأکید کرد:»هر جا 
که امریکا پا می گذارد در آنجا ناامنی و بی ثباتی 
ایجاد می کند، امروز در خلیج فارس، خاورمیانه و 
همچنین در منطقه امریکای جنوبی و امریکای 
التین، ایاالت متحده با حض��ورش ناامنی ایجاد 
می کند«. وی افزود:»جایی را در دنیا سراغ نداریم 
که حضور امریکا ثبات بخش باشد«. وزیر خارجه 
کشورمان ادامه داد:»هر جا رفتند باعث فشار به 

مردم و افزایش تندروی و تروریسم شده اند.«

  گزارش  2

نزدیکی حماس به تهران همزمان 
با ماه عسل مناسبات عربی- اسرائیلی 
هنیه: منتظر نتایج مهمي از  سفر ایران هستیم

رئی�س دفت�ر سیاس�ی حم�اس گزارش    ه�ا درب�اره س�فر 
ی�ک هیئ�ت بلندپای�ه حم�اس ب�ه ای�ران را تأیی�د ک�رده 
دارد.  س�فر  ای�ن  از  مهم�ی  نتای�ج  انتظ�ار  ک�ه  گفت�ه  و 
نزدیک شدن دولت های عربی به رژیم صهیونیس��تی، حماس را وارد 
فاز جدیدی از همکاری با ایران کرده است. هیئتی از حماس از دیروز 
به ایران س��فر کرده تا با مقام های بلندپایه سیاسی در ایران گفت وگو 
کند. صالح العاروری، معاون رئیس دفتر سیاسی، ماهر صالح ، مسئول 
امور خارجی، موسی ابومرزوق  و حسام بدران  از اعضای ارشد حماس 
از جمله افراد حاضر در این هیئت هستند. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاسی حماس دیروز در این باره گفت:»ما منتظر نتایج مهمی از این 
سفر هستیم.«  این سفر بعد از سفر یک هیئت بلندپایه حماس به مسکو 
انجام می شود، سفری که موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی جنبش 
حماس ریاس��ت هیئت حماس را در آن به عهده داشت. ابومرزوق در 
سفر به مس��کو در یک نشس��ت خبری گفته بود:» روابط خوبی میان 
حماس و ایران وجود دارد و از همه کش��ور    ها به ویژه کشورهای بزرگ 
مانند روس��یه و چین می خواهیم در برابر تحریم ه��ای امریکا از ایران 
حمایت کنند.«اسماعیل هنیه هر چند در صحبت های دیروز، دستور 
کار س��فر جاری حماس به ایران را بیان نکرده ولی ظاهراً عادی سازی 
مناسبات برخی کشورهای عربی با تل آویو، نقش عمده ای در دور جدید 
نزدیکی های حماس با ایران داشته است، به خصوص که این مناسبات 
در جریان بحران سوریه رو به سردی گذاش��ته بود. هنیه اشاره ای هم 
به موش��ک های مقاومت کرده و گفته که موشک های مقاومت قادر به 
زدن هر نقطه ای در فلسطین اشغالی است. هنیه همچنین با اشاره به 
تصمیم حماس برای خروج از سوریه، آن را تصمیمی سازمانی و به شکل 
کامل بررسی شده خوانده و گفته است: » پیش تر در امور داخلی سوریه 
دخالت نکردی��م و در آینده نیز در هیچ مرحل��ه ای دخالت نمی کنیم. 
امیدواریم سوریه »قدرتمند« بازگردد.« سفر هیئت حماس به تهران، 
چندان مورد رضایت برخی کشورهای عربی نیست . به گزارش الجزیره، 
خالد بن احمد آل خلیفه ، وزیر خارجه بحرین در حاش��یه س��میناری 
در واش��نگتن گفته که اگر حمایت های انسانی و مالی ایران از جنبش 
حماس و جهادی های غزه نبود فرص��ت بهتری برای ایجاد صلح میان 
فلسطین و اسرائیل پیدا می کردیم. وی مدعی شد که نقش ایران دائماً 
عنصری سمی بوده که امور را دش��وار می کرد. پیش از این یک پایگاه 
خبری امریکایی تصویری از دیدار خالد بن احمد، وزیر خارجه بحرین با 
یسرائیل کاتس، همتای اسرائیلی خود منتشر کرده بود که در میان آنها 
برایان هوک، مأمور ویژه امریکا در امور ایران نیز حضور داشت. »حازم 
قاسم« سخنگوی حماس در واکنش به ادعای وزیر خارجه بحرین به 
وبگاه فلس��طینی »دنیا الوطن« گفت: اظهارات وزارت خارجه بحرین 
که در آن ادعا کرد حماس همان طرفی است که جلوی تحقق صلح در 
منطقه را گرفته، همراه شدن آشکار با روایت اسرائیلی است. قاسم سپس 
گفت: اینگونه اظهارات، چاقویی در پشت ملت فلسطین و مقاومت است 
اما با این وجود حقایق تاریخی که ثابت کرده رژیم اشغالگر، رکن جنایت 
و تنش در منطقه است و رژیم صهیونیستی دشمن اول امت اسالم بوده 

و خواهد بود، تغییر نخواهد کرد. 
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 پاداش ۷ میلیون دالری واشنگتن برای اطالعات درباره یک 
رهبر حزب اهلل 

وزارت خزانه داری امریکا جمعه شب سلمان رئوف سلمان، یکی از 
رهبران برجس��ته حزب اهلل را هدف تحریم خود قرار داد و همزمان 
وزارت خارجه این کشور نیز پاداش��ی ۷ میلیون دالری را برای هر 
کسی که اطالعاتی از او ارائه کند، در نظر گرفت. به گزارش شبکه 
الجزیره، س��یگال مندلکر، وکیل وزارت خزانه داری امریکا در امور 
مبارزه با تروریس��م و اطالعات مالی در این رابطه مدعی ش��د:»ما 
س��لمان رئوف س��لمان که حدود 2۵ س��ال قبل حمله ویرانگری 
علیه یک مرکز یهودی در بوئنوس آیرس ترتیب داده و از آن زمان 
عملیات های تروریستی  متعددی را برای حزب اهلل در نیمکره غربی 
مدیریت کرده بود، متهم می کنیم«. وزارت خارجه امریکا نیز تعهد 

داد به بازداشت اعضای حزب اهلل ادامه دهد.  
-----------------------------------------------------

 موافقت عربستان با میزبانی از نیروهای امریکایی
یک منبع مسئول در وزارت دفاع عربستان اعالم کرد، براساس همکاری 
مشترک بین عربس��تان و امریکا و تمایل دو کش��ور به » حفظ امنیت 
منطقه و ثبات آن « پادشاه سعودی با حضور نیروهای امریکایی در این 
کشور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان )واس(، این 
منبع سعودی تعداد دقیق نیرو    هایی را که به عربستان اعزام می شوند، 
مش��خص نکرد. وزارت دفاع امریکا نیز روز      ش��نبه گفت:»استقبال از 
نیروهای ما در عربس��تان بازدارندگی بیش��تر و تقویت ت��وان ما برای 
حمایت از منافع مان را به همراه دارد«. ای��ن وزارتخانه افزود:»مارک 
اس��پر، جانش��ین وزیر دفاع اجازه اعزام نیرو و مناب��ع امریکایی را به 
عربستان صادر کرد، این گامی برای مقابله با تهدیدات واقعی در منطقه 
است.« این در حالی است که شبکه سی ان ان روز پنج  شنبه اعالم کرد،  
۵۰۰ نیروی امریکایی به پایگاه ملک س��لطان در ش��رق ریاض اعزام 
می ش��وند. همچنین پنتاگون در هماهنگی با مقامات عربستان اعالم 
کرده است که سیستم دفاع هوایی پاتریوت و گردانی از جنگنده های 
استیلت اف22 را برای ایجاد نیروی بازدارنده بیشتر در مقابل تهدیدات 

جدی به این کشور اعزام می کند. 
-----------------------------------------------------

 دعوت ترامپ از سناتور    ها درباره تحریم ترکیه
روزنامه واشنگتن پس��ت گزارش داد که دونالد ترامپ از س��ناتورهای 
جمهوریخواه به منظور ش��رکت در نشس��تی در کاخ سفید با موضوع 
تحریم ه��ای احتمالی علیه ترکی��ه بعد از معلق ش��دن برنامه فروش 
جنگنده های اف۳۵ به این کشور دعوت کرده است. این رسانه امریکایی 
با استناد به صحبت های دو مقام آگاه عنوان کرد، قرار است این نشست با 
موضوع تحریم     ها علیه ترکیه روز سه     شنبه اتفاق بیفتد. با وجود حمایت 
تعدادی از سناتورهای جمهوریخواه از تحریم ترکیه در پاسخ به اقدام 
این کشور در خریداری سامانه دفاع موشکی اس 4۰۰ روسیه اما ترامپ 

تاکنون موضعی سردرگم در قبال این موضوع در پیش گرفته است. 
-----------------------------------------------------

 سودان: عمرالبشیر را به دیوان الهه تحویل نمی دهیم
رئیس شورای نظامی سودان اعالم کرد که این شورا هرگز عمر البشیر، 
رئیس جمهور برکنار شده سودان را به دیوان کیفری بین المللی تحویل 
نخواهد داد. عبدالفتاح البرهان در گفت وگو با بی. بی. سی گفت:»عمر 
البشیر در داخل سودان محاکمه خواهد شد زیرا دستگاه قضایی سودان 
شایسته و قادر به انجام آن هست«. البرهان در ادامه فاش کرد:»درباره 
تحصن در مقاب��ل فرماندهی کل ارتش در خارطوم در ژوئن گذش��ته 
دستورالعمل     هایی از سوی رهبران شورا برای برهم زدن این تحصن که 
بیش از 1۰۰ کشته داشت، صادر نشد«. وی افزود:»برخی از فرماندهان 
نظامی در این حمله دست داشتند و مسئوالن سودان با بازجویی از آنها 

مقدمات ارجاع آنها به دادگاه را فراهم کرده اند.«

حمله پهپادی مشکوک
 به پایگاه حشدالشعبی 

انگشت    ها به سمت صهیونیست ها نشانه رفته  است
پایگاه »الش�هدا« مربوط به نیروهای حشدالش�عبی در آمرلی، 
واقع در استان صالح الدین عراق روز جمعه مورد حمله پهپادهای 
ناش�ناس قرار گرفت؛ حمله ای مش�کوک که در جریان آن چند 
نیروی بس�یج مردمی عراق زخمی ش�دند. س�خنگوی سازمان 
حشدالشعبی بدون اینکه انگش�ت اتهام به سوی طرف خاصی 
بگیرد، گفته که »الحشد دش�منان زیادی دارد از جمله داعش، 
امریکایی     ه�ا و کش�ور    هایی ک�ه الحش�د طرح های آن�ان علیه 
ع�راق را ناکام گذاش�ت« ول�ی هیچ ک�دام تاکنون مس�ئولیت 
حمله به پایگاه الش�هدا را بر عهده نگرفته است. برخی منابع به 
صورت مشخص انگشت به س�مت رژیم صهیونیستی گرفته اند. 
به گزارش »جوان«، پایگاه الش��هدا مربوط به تیپ 1۶ حشدالش��عبی 
عراق در آمرلی صبح جمعه دو مرتبه هدف حمله پهپادهای ناش��ناس 
قرار گرفت. ط��ی هفته های اخیر، پایگاه های حشدالش��عبی به ویژه در 
مرزهای س��وریه هدف حمله قرار گرفته، ولی این برای اولین بار است 
که منابع غربی و عربی مدعی ش��ده اند که نیروهای سپاه پاسداران نیز 
در این حمالت آس��یب دیده اند، خبری که البته مقام های الحشد آن را 
قویاً تکذیب کرده اند. وزارت دفاع عراق تأیید کرده که دو نفر از نیروهای 
حشدالش��عبی در اثر این حمله زخمی ش��ده اند اما گزارش های محلی 
حاکی از آن هستند که در این حمله چند تن دیگر نیز شهید شده اند که 
البته به گفته »علی الحسینی« سخنگوی سازمان حشدالشعبی، هیچ 
کدام آنها جزو نیروهای سپاه پاسداران نیستند:»بر خالف آنچه رسانه های 
مغرض می گویند، هیچ کشته ای از نیروهای مستشاری یا سپاه پاسداران 
وجود ندارد.«  الحس��ینی می گوید: » در یک شهرس��تان کوچک مانند 

طوزخورماتو، مستشار ایرانی در یک اردوگاه اداری چه می کند؟«
این حمله یک روز بعد از آن رخ داد که وزارت خزانه داری امریکا چهار 
تن از عراقی    ها از جمله دو فرمانده حشدالشعبی و دو استاندار سابق 
این کش��ور را به اتهام نقض حقوق بشر و فس��اد تحریم کرد. همین 
باعث ش��ده که ظن و گمان    ها درباره نقش امریکا در حمله به پایگاه 
الش��هدا افزایش پیدا کند. پنتاگون هرچند گفته »از حمله احتمالی 
به حشدالش��عبی اطالع یافتیم«  ولی تأکید کرده اس��ت: » اطمینان 
داریم که نیروهای امریکایی در این حمله مشارکت نداشتند.«  هیچ 
گروه دیگری هم مس��ئولیت این حمله را برعهده نگرفته و اطالعات 
بیشتری هم درباره آن منتشر نشده ولی نخس��ت وزیر عراق دستور 
تشکیل کمیته تحقیقات درباره حمله به پایگاه الشهدا را صادر کرده 
است. محمد کریم البلداوی، معاون استاندار صالح الدین نیز گفته که 
4۸ ساعت آینده یا کمتر از آن برای شناسایی طرفی که در این حمله 

دست داشته، کافی خواهد بود. 
 طرف های مختلف یا یک طرف؟

تاعصر روز گذشته، هیئت حشدالش��عبی درباره این حمله پهپادی 
بیانیه ای صادر نکرده ولی یک منبع آگاه دیروز به العالم گفت چند روز 
قبل یک هواپیمای امریکایی از نوع ب��ی ۳۵۰ اقدام به تصویربرداری 
هوایی از کوه های سنجار و مناطق جنوب آن کرده است. ثائر البیاتی، 
دبیرکل شورای عش��ایر عربی در مناطق مورد مناقشه نیز ادعا کرده 
که حمله پهپادی تأسیسات حیاتی اردوگاه را هدف گرفت و به کشته 
شدن نیرو    هایی از حزب اهلل عراق منجر شد. وی با بیان اینکه در این 
اردوگاه موشک های بالس��تیک وجود دارند، گفت: این حمله پس از 
انجام عملیات نظارتی صورت گرف��ت. محمد کریم البلداوی، معاون 
اس��تاندار صالح الدین گفته ک��ه طرف های مختلفی چ��ه در میان 
کشورهای منطقه یا امریکا یا اسرائیل وجود دارند که به دنبال تضعیف 
و هدف قرار دادن حشدالشعبی هستند. به گفته او، دشمنان عراق و 
هیئت حشدالشعبی دست به این حمالت می زنند؛ هیئتی که همه 
برنامه های تجزیه طلبانه صهیونیس��تی-امریکایی را در منطقه ناکام 

گذاشته است. 
برخی منابع رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��ده اند که ای��ن حمله را 
اسرائیلی    ها انجام داده اند. نیوز 24 نیز از قول منابعی از حزب اهلل که نام 
آنها را ذکر نکرده، احتمال دست داشتن رژیم صهیونیستی در حمله 
به پایگاه حشدالش��عبی را بعید ندانسته است. »هش��ام الهاشمی«، 
کارشناس امنیتی عراقی، تأکید کرد که ویدئوی منتشرشده از حادثه 
حمله به حشدالشعبی نشان می دهد که حجم انفجار بسیار بیشتر از 
توانایی پهپادهای داعشی است. او گفت که با تأکید پنتاگون بر اینکه 
این حمله کار امریکا نبوده، احتمال دس��ت داش��تن اسرائیل در این 
حادثه شدت می گیرد، به خصوص که اسرائیل پیش از این تهدید کرده 
بود که برای حفظ امنیت خود کارگاه    ها و مخازن سالح حشدالشعبی 
را هدف قرار خواهد داد. این کارشناس امنیتی تأکید کرد که با توجه 
به دقت باالی این عملیات آن را یا باید کار اسرائیل دانست یا امریکا و 

با انکار دومی احتمال اول شدت می گیرد. 

پلیس امریکا
 از مخالفان ترامپ جاسوسی می کند 

در حال�ی ک�ه احساس�ات علی�ه رئیس جمه�ور امری�کا در 
ای�ن کش�ور در ح�ال تش�دید ش�دن اس�ت، اداره پلی�س 
لس آنجلس در ی�ک دادگاه افش�ا کرده ک�ه در می�ان گروهی از 
فعاالن ک�ه علی�ه ترامپ دس�ت ب�ه راهپیمایی می زنن�د، رخنه 
ک�رده اس�ت؛ ای�ن جدید   تری�ن م�ورد از جاسوس�ی پلی�س 
امری�کا علی�ه س�ازمان دهندگان چپگ�را محس�وب می ش�ود. 
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، بر اساس اسناد تازه فاش 
شده پلیس، یک مخبر که با پلیس لس آنجلس کار می کند، به صورت 
محرمانه چندین نشست از یک گروه موسوم به » انکار فاشیسم « را 
در 2۰1۷ ضبط کرده است. 2۷ سپتامبر 2۰1۷، آنتونیو و یک گروه 
از فعاالن ی��ک آزادراه در مرکز لس آنجل��س را در اعتراض به ترامپ 
و یک س��ال پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور امریکا مسدود 
کردند. پس از آنکه این افراد دستگیر شدند، پلیس لس آنجلس یک 
مخبر را که هویتش فاش نش��د، برای نظارت بر نشست های آنها در 
کلیسای » اکو پارک متدیس��ت های متحد « به خدمت گرفت. این 
مخبر در چندین نشست شرکت کرد و با یکی از بازرس های پلیس 
لس آنجلس همکاری داشت. اسناد مربوط به اداره پلیس لس آنجلس 
که نخستین بار توسط روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر شد و به دست 
گاردین هم رسید، تأیید کننده یک پرونده کیفری علیه فعاالنی است 
که آزادراهی در کالیفرنیا را در جریان اعتراضات ضد ترامپ مسدود 
کردند. پلیس یک مخبر را با وسیله ضبط صدای مخفی مجهز کرده 
و این فرد را به در تجمعات این گروه که در کلیس��ایی محلی برگزار    
می شد، فرستاده تا اطالعات ویژه ای را درباره مسدود شدن این آزادراه 
به دس��ت بیاورد. پرونده لس آنجلس یکی از چندین مورد اقدامات 
خصمانه پلیس امریکاست که گروه های ضد فاشیست و ضد ترامپ 
را با دادگاه ه��ای کیفری و نظارت های بی حد و حس��اب هدف قرار 
می دهد. مایک جرمن، عامل سابق اف.بی. ای و کارشناس گروه های 
افراط گرای محلی معتقد است این پرونده نشان از این مسئله دارد که 
الگوی آژانس های پلیس این است که آنها سازمان های ضدفاشیست 
را تروریس��تی می دانند در حالی که از خشونت های دائمی و مرگبار 
از سوی برتری جویان سفیدپوس��ت و سایر گروه های راست افراطی 

چشم پوشی می کنند. 

دلیران تنگه
عبور نفتکش های انگلیسي از هرمز تعلیق شد 

نماي نزديک

هانت با ظریف تماس گرفت
جرمی هانت عصر دیروز در تماسی تلفنی با محمدجواد ظریف - که در کاراکاس حضور دارد - در 
خصوص آخرین تحوالت مربوط به توقیف کشتی    ها گفت وگو کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، 
محمدجواد ظریف در این تماس تلفنی گفت:»اقدام ایران در توقیف کشتی انگلیسی براساس 
درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی و با توجه به تخلف کشتی مزبور از مقررات صورت گرفته و 
باید از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود«. طرفین در این گفت وگو بر یافتن راه حل های قانونی 
و پرهیز از افزایش تنش تأکید کردند. ظریف همچنین دیروز در توئیتی نوشت: »برخالف دزدی 
دریایی در تنگه جبل الطارق، اقدامات ما در خلیج فارس، در حمایت از قوانین بین المللی دریایی 
است. همانطور که در نیویورک اعالم کردم، این ایران است که امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز 
را تأمین می کند. انگلیس باید همدستی در تروریسم اقتصادی امریکا را متوقف کند.« جرمی 
هانت هم در پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:»اکنون با ظریف وزیر امور خارجه ایران صحبت 
کردم و ناامیدی شدیدم را ]از این موضوع[ ابراز کردم که      شنبه پیش به من اطمینان خاطر داده 
بود می خواهند تنش    ها را کاهش دهند اما آنها درست برعکس عمل کرده اند. اگر قرار است راهی 
برای برون رفت از این اوضاع بیابیم باید اقدام کنیم و فقط حرف نزنیم. کشتیرانی انگلیس باید 

حفظ شود و خواهد شد.«


