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عراق: نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح عراق 
تاکید کرد: داعش��ی های باقی مانده را تعقیب می کنیم 
و ب��ه  آنها اجازه نفس کش��یدن نمی دهیم. دفتر عادل 
عبدالمهدی، فرمانده نیروهای مس��لح عراق و نخست 
وزیر این کش��ور با انتشار بیانیه ای به نقل از وی تاکید 
کرد: تالش های بس��یاری برای فیصله دادن به پرونده 
کش��تار اس��پایکر و احقاق حقوق خانواده های شهدا و 

مفقودان انجام می شوند.

ترکیه: یک مقام ارش��د ترکیه ای خبر داده که به 
دستور رئیس جمهور این کشور، آنکارا در حال بررسی و 
تدارک برای تالفی  کردن تحریم های احتمالی واشنگتن 
بر سر خرید اس 400 روسیه است.»در حالی که تنش ها 
بین ایاالت متحده و ترکیه بر س��ر تصمیم این کش��ور 
برای تکمیل توافق )خرید( اس 400 با روس��یه به اوج 
رسیده اس��ت، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
هش��دار داده اس��ت که هیچ کس��ی در موقعیتی برای 

اولتیماتوم دادن به آنکارا درباره مواضعش نیست«.

لبنان: »سید هاش��م صفی الدین« رئیس شورای 
اجرایی حزب اهلل اعالم کرد، مقابله با آمریکا و متحدان 
آن در س��طح منطقه آس��ان نیس��ت و آمری��کا تمام 
امکان��ات، توانایی ها و مزدوران خود را به کار گرفته تا 
صدای مقاومت در لبنان را س��اکت کند و این میزان 
همراهی جمهوری اسالمی ایران با قضایای بر حق در 
جهان و در رأس آنها مسأله فلسطین را متوقف کند.

سوئیس: زنان سوئیس��ی در اعتراض به نابرابری 
پرداخت دس��تمزدها و شرایط کاری اعتصاب و تجمع 
کردند. سوئیس یکی از کشورهای غربی است که رتبه 
بس��یار پایین��ی در زمینه برابری دس��تمزد دارد. این 
اعتصاب نخس��تین اقدام از این دس��ت طی ۲۸ سال 
گذش��ته بود. در گزارش برابری جنس��یتی که مجمع 
جهانی اقتصاد هر س��ال  منتشر می  کند، سوئیس در 

رده بیستم قرار دارد.

رومانی: یکی از مس��ئوالن وزارت خارجه رومانی 
در جریان س��فر به اردن تاکید کرد که کشورش هیچ 
تصمیمی برای انتقال سفارت خود از تل آویو به قدس 
اش��غالی ندارد. »ماریا ماجدلین��ا« معاون وزیر خارجه 
رومانی با »ایمن الصفدی« وزیر خارجه اردن در شهر 
ام��ان دیدار کرد. ماجدلینا در جریان این دیدار تأکید 
کرد که کش��ورش هیچ قصدی برای انتقال س��فارت 

خود از تل آویو به قدس اشغالی ندارد.

برزی�ل: مردم برزی��ل در اعتراض به طرح اصالح 
قان��ون بازنشس��تگی در پارلمان این کش��ور اعتصاب 
گسترده ای در برگزار کردند.  این اعتصاب در سائوپولو 
پایتخت اقتصادی برزیل تبعات جدی برجا گذاش��ت، 

چرا که هیچ قطار و اتوبوسی به حرکت درنیامد.

ذرهبین

فساد خاندان پادشاهی امارات
س��ران امارات که داعیه رهبری جهان عرب را در 
س��ر دارد و با این تصور نیز در جنگ یمن ش��رکت و 
در لیبی و س��ودان بحران سازی می کنند در حالی به 
اذعان نهادهای حقوق بش��ر جنایت های گسترده ای 
علیه بش��ریت صورت داده اند که  یک پایگاه اینترنتی 
»ُک��روات«، هزینه ای را که اعضای خاندان س��لطنتی 
امارات برای یک ش��ب عیش و نوش در یک باش��گاه 
شبانه در کرواس��ی هزینه  کرده اند را بالغ بر 50 هزار 

یورو اعالم کرد.
پای��گاه اینترنت��ی »دوبرونی��ک تایم��ز« گزارش 
ک��رد که اواخر هفت��ه جاری، در مرکز ش��هر تاریخی 
»دوبرونی��ک«، مهمان های��ی از قایق تفریحی »یاس« 
که »ش��یخ حمدان ب��ن زاید بن س��لطان آل نهیان« 
یکی از اعضای خاندان سلطنتی امارات عربی متحده، 
مالکیت آن را برعهده دارد، در مس��یر خود، به یکی از 
باش��گاههای ش��بانه رفتند و بالغ بر 36۸ هزار و 1۲0 
کون��ا )حدود 50 ه��زار یورو( صرف مش��روبات الکلی 

کردند.
قایق تفریحی »ی��اس« ظرفیت 60 مهمان و 56 
خدم��ه را دارد و ارزش این قای��ق بزرگ معادل 1۸0 
میلی��ون دالر دارا اس��ت.پیش از ای��ن گزارش های��ی 
و  س��عودی  ش��اهزاده های  خوش��گذرانی های  از 
شیخ نشین های اماراتی در کشورهای اروپایی و آمریکا 
منتشر شده بود.اواسط س��ال گذشته، موسسه »برند 
فاینانس« گزارش��ی از ثروت های بادآورده خاندان آل 
سعود منتشر کرد که در پی آن، »محمد بن سلمان« 
ولی عه��د و وزیر دفاع س��عودی تأکید کرد: »من مثل 
گاندی و نلس��ون ماندال فقیر نیستم خریدهایم کاماًل 
ش��خصی بوده و دلیلی ب��رای عذرخواهی از مردم هم 
نمی بینم«. بن زاید ولیعد امارات در س��ودای رسیدن 
به پادشاهی است و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار 
نیس��ت ک��ه نتیج��ه آن را نی��ز در نقش ام��ارات در 

بحران های گسترده منطقه می توان مشاهده کرد. 

نیمچهگزارش

توطئه کنندگاِن سال 2011مانع بازگشت آوارگان 
وزیر خارجه لبنان صراحت لهجه خود درباره لزوم بازگش��ت آوارگان سوری 
را باالتر بُرد و خطاب به برخی طرف ها اعالم کرد؛ کسانی که در سال ۲011 با 

توطئه بحران سوریه را کلید زدند امروز نیز مانع بازگشت آوارگان می شوند.
»جبران باسیل« در کنفرانسی که »التیار الوطنی الحر« )جریان آزاد ملی( 
ترتیب داده بود، تأکید کرد، بازگشت آوارگان سوریه به وطنشان بخشی از حقوق 
آنهاس��ت و نیاز به تصمیمات بین المللی در این خصوص نیست. باسیل گفت، مسأله 
بازگشت آوارگان سوریه قابل مقایسه با مسأله آوارگان فلسطینی ساکن در لبنان نیست 
زیرا یک طرف )رژیم صهیونیس��تی( فلسطین را اشغال کرده و مانع از بازگشت آوارگان 
می ش��ود. وزیر خارجه لبنان در ادامه تصریح کرد؛ تجربه آواره فلس��طینی در قبال آواره 
سوری تکرار نخواهد شد؛ آمریکا با ساخت دیوار مانع از بررسی )اوضاع( آوارگان می شود 

و امروز به لبنان میلیاردها دالر زیان وارد شده است.

غرب آسیا 
جشن تولد پوتین برای جین پینگ 

»ش��ی جینپینگ« رئیس جمهور چین که برای شرکت در اجالس »سیکا« 
به ش��هر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می برد از سوی »والدیمیر پوتین« 
همتای روسی خود غافلگیر ش��د. پوتین ترتیب برگزاری جشنی را به مناسبت 
ش��صت و ششمین س��الروز تولد جینپینگ داده بود. به نوش��ته گلوبال تایمز، 

پوتین در این مراسم به جینپینگ بستنی مخصوص روسی هدیه داده است. 
س��خنگوی کاخ ریاست جمهوری روس��یه گفت رئیس جمهور همچنین در پیام 
تبریک خود به تمجید از نقش ش��ی جین پینگ در گس��ترش روابط دو جانبه پرداخت 
و  س��فر موفقیت آمیز اخیر او به روس��یه را یادآور شد. چند س��ال پیش برخی تاجران 
چینی در جریان حضور در مجمع اقتصادی ش��رق در روس��یه به پوتین گفتند که مردم 
کشورشان به طور خاصی شیفته بستنی های روسی هستند. پوتین پیشتر نیز در جریان 

سفر به چین، یک جعبه بستنی روسی را برای همتای چینی خود هدیه بُرد. 

شرق آسیا 
سلطه جویی آمریکا علت همه بحران ها

ش��یخ نعیم قاسم  معاون دبیر کل حزب اهلل تاکید کرد سلطه جویی آمریکا 
علت بحران های منطقه و جهان در شرایط کنونی است. 

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اهلل در سخنانی گفت: جهان در نزاع 
و تنش با اس��تکبار جهانی یعنی آمریکا، غرب و به همراه آن صهیونیسم به سر 
می برد که با س��تمگری خواس��تار حکمرانی بر جهان و تحقق منافعشان هستند. 
وی تاکید کرد »آمریکا در سراس��ر جهان خواه در ونزوئال، روسیه، چین، کوبا، کره و 
ای��ران بحران ایجاد می کند و همچنین از نظام های اس��تبدادی در خلیج فارس حمایت 
می کن��د، همین نظام هایی که مرتکب کش��تار ها در یمن می ش��وند. )آمریکا( در ایجاد 
دو گروه تروریس��تی )داعش( و )جبهه النصره( در س��وریه، عراق و لبنان دخالت داشته 
است«. قاسم تاکید کرد »مقاومت، سودمندی و فایده اش را در سراسر منطقه ثابت کرد 

و یکی از نشانه های درخشان در منطقه ما است«. 

مقاومت
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یکا به دنبال تحقیر هند  آمر

قاسم غفوری
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روابط میان هند و آمریکا طی سالهای گذشته روند نسبتا 
رو به رش��دی داشته اس��ت بویژه اینکه آمریکا، هند را مولفه 
ای برای مقابل��ه با چین می بیند و از ظرفیت های اقتصادی 
جمعیت یک میلیارد و چند صد میلیونی این کش��ور س��هم 
قابل توجهی در اقتصاد آمریکا دارد. هند نیز آمریکا را شریک 

بزرگ تجاری دانسته و روابط با این کشور و اروپا را مولفه ای 
برای عضویت دائم در شورای امنیت می داند.

 نکت��ه قابل توجه در باب روابط دو کش��ور آنکه آلیس ولز 
نماینده وی��ژه آمریکا در امور آس��یای جنوبی و مرکزی ضمن 
هشدار به دهلی نو اعالم کرد، در صورتی که دهلی نو سامانه های 
دفاع هوایی اس-400 روس��یه را خریداری کند، روابط دفاعی 
آمریکا-هن��د در معرض خطر قرار خواه��د گرفت.این اقدام در 
حالی است که آمریکا درباره خرید نفت به هند نیز هشدار داده 
که نوعی دخالت در امور داخلی هند است در همین حال آمریکا 
از اعمال تعرفه های تجاری علیه کاالهای هندی خبر داده است. 
حال این س��وال مطرح می شود که چرا آمریکا چنین رویکردی 
را در پی��ش گرفت��ه و چه اهدافی را دنب��ال می کند. نگاهی بر 
رفتار آمریکا نش��ان می دهد که این کشور عمال با این اقدامات 
اس��تقالل هند را زیر س��وال برده و هر چند که این رفتارها با 

ادعای مقابله با فروش تسلیحاتی روسیه صورت می دهد اما در 
اصل به دنبال تحقیر سازی کشورها مبنی بر نداشتن سیاست 
خارجی و دفاعی مستقل است چنانکه به مصر و ترکیه نیز بارها 
درباره روابط نظامی با روسیه هشدار داده است آمریکا با تحقیر 
سازی سایر کشورها به دنبال قدرت نمایی جهانی است و در این 
راستا حتی به متحدانی همچون هند و ترکیه نیز رحم نمی کند 
هند با پذیرش زیاده خواهی آمریکا در حوزه خرید نفت از ایران 
و موض��وع اس 400 عمال جایگاهی را که در جهان به دنبالش 

است از دست خواهد داد.
 نکته قابل توجه آنکه هند با این تسلیم شدن نمی تواند 
داعیه عضویت دائم در ش��ورای امنیت را داشته باشد چرا که 
عمال از هیچ اس��تقاللی برخوردار نیس��ت. البته این س��ناریو 
نیز مطرح اس��ت که آمریکا با سیاست فش��ار به دنبال سوق 
دادن سیاست خارجی هند به رژیم صهیونیستی است چنانکه 

اخیرا نیز توافقات نظامی میان طرفین صورت گرفته است 
با این تفاسیر بسیاری بر این عقیده اند که هند با رویکرد 
به کش��ورهای مانند ایران ، روس��یه و چین که نقش��ی مهم 
در مقابل��ه با یکجانبه گرایی آمریکا دارند می تواند اس��تقالل 
خ��ود را بازیافته و به مقابله با سیاس��ت های تحمیلی آمریکا 
بپردازد عدم مقابله کش��ورها با تحریم های آمریکا علیه سایر 
کش��ورها موجب گستاخی بیشتر آمریکا برای دخالت در امور 
کش��ورها شده اس��ت لذا پایان دادن به همراهی با آمریکا در 
تحریم ها علیه س��ایر کشورها، می تواند مولفه ای برای پایان 
دادن به دخالت های آمریکا در امور کش��ورها باش��د و هند با 
ظرفیت هایی که دارد می تواند پیش��گام این حرکت باش��د. 
رویک��ردی که ضمن تس��لیم س��ازی آمری��کا موجب تقویت 
جایگاه جهانی هند نیز خواهد ش��د و این کش��ور را به رویای 

عضویت دائم در شورای امنیت نزدیک تر می سازد.

یادداشت

گروه فرادید  ویژه ماکرون که در تصور همراهی گ�زارش 
با آمریکا بود تا با کنار گذاشتن راستگرایان قدرت 
را حف��ظ کند ماه هاس��ات ک��ه با بحران��ی به نام 
اعتراض ه��ای مردمی به سیاس��ت هایش مواجه 
ش��ده چنانکه دیروز س��ی و یکمین هفته اعتراض 
های مردمی برگزار و مانند هفته های گذش��ته با 

سرکوب گری پلیس همراه شد. 
تاکنون در ۷ ماه اعتراضات در فرانس��ه نسبت 
به سیاس��ت های دول��ت امانوئل ماک��رون بیش از 
10 نفر کش��ته و حدود 14 هزار نفر هم زخمی و 
دستگیر شده اند.سی و یکمین شنبه اعتراضات در 
فرانس��ه در حالی برگزار شد که این هفته تحوالت 
سیاس��ی متعددی پیرامون بحران خاموش نشدنی 

اعتراضات در این کشور رخ داده است.
چند روز پیش امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در یکصدمین نشس��ت بین المللی سازمان 
جهانی کار در ژنو س��وئیس و در برابر نمایندگانی 
از 1۸3 کش��ور دنیا به اش��تباهات خود در برخود 
با جنبش ضد س��رمایه داری اعتراف کرد. از طرفی 
همزمان دوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه گام دوم 

برنامه های دول��ت برای فرونش��اندن آتش بحران 
در ای��ن کش��ور را اعالم کرد. به گفت��ه دولت قرار 
است در مجموع ۲۷ میلیارد یورو از سقف مالیات 
دریافتی از مردم کاس��ته ش��ود. هی��چ یک از این 
تحوالت و اظهارات مقامات فرانس��وی باعث نش��د 

عدد تظاهرات روز های شنبه به 31 نرسد.
این در حالی ست که طبق نظرسنجی صورت 
گرفته بیش از ۷0 درصد فرانس��ویان گفته اند گام 

دوم دولت را نیز قبول ندارند و باور نمی کنند.
دیروز نیز فعاالن جنبش ضد س��رمایه داری با 
ش��عار افزایش قدرت خرید و کاهش بدبختی های 
زندگ��ی و همچنین اس��تعفای امانوئ��ل ماکرون 
ب��ه خیابان ها آمدن��د. علی رغ��م محدودیت های 
چندین ماه��ه دولت و پلیس فرانس��ه به ویژه در 
ش��هر های کانونی اعتراضات از جمله بوردو، نانت، 

پاریس، مارس��ی، لیل، مون پلیه و روآن این هفته 
نیز تظاه��رات ضد دولتی با حضور و لشکرکش��ی 
نیرو های پلیس ضد ش��ورش و امنیتی انجام شد. 
دولت فرانس��ه، وعده کاه��ش ۲۷ میلیارد یورویی 

مالیات ها را داده است.
بحران ه��ای داخل��ی در حالی فرانس��ه را در 
برگرفت��ه که این کش��ور ب��ا جوس��ازی بیرونی به 
دنب��ال انحراف افکار عمومی از این ش��رایط اس��ت 
چنانکهرئیس جمه��ور فرانس��ه از ترکیه خواس��ت 
»فعالیت های غیرقانونی« خود را در منطقه اقتصادی 
انحصاری قبرس متوقف کند و گفت اتحادیه اروپا از 
این مس��ئله عقب نشینی نخواهد کرد. الزم به ذکر 
اس��ت ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اعالم کرد 
در پی چندین هفته اعتراضات توسط جلیقه زردها، 
دولت این کشور دست به اعمال قوانین سختی برای 

مقابله با اعتراضات غیرقانونی زده است.به گفته وی، 
پس از اتفاقات هفته های اخیر، س��رکوب اعتراضات 
مردمی تشدید ش��ده و مجازات های سخت تری در 

انتظار آشوبگران خواهد بود.
نخس��ت وزیر فرانس��ه هش��دار داد که شرکت 
کنن��دگان در آش��وب بای��د منتظ��ر مجازات های 
سخت تری باش��ند. وی در عین حال افزود که دفاع 
از آزادی در فرانس��ه همچنان امری ضروری اس��ت، 
و کس��انی که به دنبال برپایی اعتراضات مس��المت 
آمیز هس��تند، نباید مجازات ش��وند. ای��ن اقدامات 
بخشی از دستور عمومی جدید دولت فرانسه پس از 
خشونت های به وجود آمده در تظاهرات جلیقه زردها 
است که به افس��ران پلیس و ساختمان های دولتی 
آس��یب وارد ک��رد. فیلیپ در پای��ان تاکید کرد که 
دولت "موضع بسیار قاطعی" در قبال "ادامه خشونت 

غیرقابل قبول در سراسر کشور" اتخاذ خواهد کرد.
گروه��ی مرتبط ب��ا جلیقه زرده��ا در نامه ای 
ش��دیداللحن به رئیس جمهوری فرانسه نسبت به 
رفتار ب��ا مردم مثل گداها هش��دار داده و مناظره 
سراسری وی را رد کرده و خواستار کاهش مالیات 
ش��دند. این معترضان به امانوئ��ل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانس��ه هش��دار دادند: اگر شما به این 
اوضاع ادامه دهید و شما و همکارانتان به مردم به 
چش��م گدا نگاه کنید، این خشم به انزجار و نفرت 
بدل می شود. این مانیفست سه صفحه ای از سوی 
گروه فرانسه خش��مگین همچنین دعوت ماکرون 
برای حضور در مناظره ملی را رد کرده است؛ رئیس 
جمهوری این درخواست را در پاسخ به اعتراضات 
خش��ونت باری مطرح کرد که فرانس��ه را از نوامبر 
۲01۸ در آش��وب قرار داده است. آنها در این نامه 
نوشتند: مناظره سراسری، یک "تله سیاسی" است 
که هدفش از میان برداش��تن مس��اله ای است که 
رهبری کشور را به شدت به وحشت انداخته است. 
جلیقه زردها همچنین خواس��تار کاهش چشمگیر 
تمام��ی مالیات های اعمال ش��ده بر روی کاالهای 

ضروری برای مردم فرانسه شده اند.

تظاهرات روز های شنبه ضد سرمایه داری به عدد  31رسید

ماکرون گرفتار بحران ناتمام اعتراضات مردمی 

تاکید  یم��ن  بهداش��ت  وزیر  بش�ر ک��رد ک��ه ائت��الف متج��اوز حق�وق 
س��عودی از س��الح های ممنوعه علیه این کشور 
استفاده می کند که موجب افزایش سرطان بویژه 

در میان کودکان شده است. 
»طه المتوکل« وزیر بهداشت دولت نجات ملی 
یمن تاکید کرد که ائتالف متجاوز سعودی از سالح 
هایی که در جهان ممنوع است استفاده می کند. وی 
تصریح کرد: تعداد مبتالیان به س��رطان در یمن به 
بیش از 60 هزار نفر طی 3 سال اخیر افزایش یافته 
اس��ت. این مسأله به دنبال اس��تفاده از سالح های 

ممنوعه توسط ائتالف سعودی صورت گرفته است.
المتوکل تاکید ک��رد: بیماران کلیوی در یمن 
داروه��ای الزم را به دس��ت نمی آورن��د و ائتالف 
س��عودی مانع ورود تجهیزات پزش��کی به کش��ور 
می شود. وی افزود: مسئولیت این اوضاع بر عهده 
ائتالف متجاوز س��عودی و اقدامات آن در خصوص 
بستن فرودگاه بین المللی صنعاء است. الزم به ذکر 
اس��ت در واکنش به تهدیدات سعودی، سخنگوی 
نی��روی هوای��ی یمن با بی��ان اینکه موش��ک ها و 
پهپادها توانس��ته اند معادله جنگ را تغییر دهند، 
گفت که ائتالف س��عودی-اماراتی به زودی مجبور 

به توقف جنگ خواهد شد.

س��رهنگ س��تاد »عبداهلل جفری« سخنگوی 
نی��روی هوایی یمن در گفت و گویی از عملیات های 
موش��کی و پهپادی س��خن گفت و تأکید کرد که 
معادله جنگ تغییر کرده و ائتالف سعودی-اماراتی 

ب��ه زودی مجبور به توقف جن��گ و محاصره یمن 
خواهد ش��د.او به پایگاه خبری مرآة الجزیره گفت 
ک��ه اعالمیه جنب��ش انص��اراهلل در خصوص وجود 
بانک اهداف متش��کل از 300 هدف برای حمله به 

کشورهای متجاوز به یمن کامال رصد شده و شامل 
فرودگاهها، زیرساخت های حیاتی و 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، سلس��له عملیات هایی آغاز شد و 
در پی آن فرودگاه نجران شامل آشیانه هواپیماها، 
مخازن سالح و اتاق های عملیات و شبکه های رادار 
بمباران ش��د. در فرودگاه »جیزان« و »ابها« نیز در 

همین سطح عملیات صورت گرفت.
به گفته »عبداهلل جفری«  پس از این حمالت، 
به پای��گاه هوایی »ملک خالد« در منطقه »خمیس 
مش��یط« که از مهم ترین و بزرگتری��ن پایگاههای 
نظامی عربس��تان سعودی به ش��مار می رود حمله 
شد؛ پایگاهی که کارشناسان اسرائیلی در آن حضور 
دارن��د.او افزود: در روزهای آتی در راس��تای اجرای 
معادله اعالمی از سوی »سید عبدالملک بدر الدین 
الحوثی« حمالت در همین سطح  ادامه خواهد یافت 
و فرودگاهها ه��دف قرار خواهد گرفت. او همچنین 
از وجود موشک ها و پهپادهای جدید و پیشرفته ای 
خب��ر داد که می توانند تا باب المندب و دور تر از آن 
تا کانال سوئز برس��ند و در ادامه گفت: »روزانه 4.۷ 
میلیون بشکه نفت از دریای سرخ منتقل می شود که 
دیگر این خط کشتیرانی بین المللی امن نخواهد بود 

و این پیام های سیاس��ی بسیار مهمی دارد و جامعه 
جهانی باید این پیام ها را کامال دریافت کند.«

در ادامه، س��خنگوی نیروی هوایی ارتش یمن 
اس��تفاده از پهپاده��ا را حامل پیام های سیاس��ی، 
نظامی و اقتصادی به کش��ورهای ائتالف متجاوز به 
یمن دانس��ت و در ش��رح آن گفت: در بعد نظامی، 
پهپادها کامال به دست کارشناسان یمنی و توانایی 
آن ها ساخته و توسعه یافته است و می تواند مسافت 
نزدیک به 1500 کیلومتر را بدون اینکه ردیابی شده 
و ه��دف قرار گیرد، پ��رواز و اهداف خود را به دقت 
بمباران کند. همچنان که پهپاد »صماد ۲« شرکت 
آرامکو را که پشتوانه اقتصادی دولت سعودی  است 
هدف قرار داد و پهپاد »صماد3« نیز فرودگاه ابوظبی 
را بمباران کرد. خبر دیگر آنکه هم زمان با پاسخ های 
قوی ارتش یمن به عربس��تان س��عودی و حمله به 
فرودگاه سه منطقه جنوبی عربستان، عضو شورای 
عالی سیاسی انصاراهلل یمن اعالم کرد، صنعاء آماده 
مذاکره ب��رای »صلح عادالنه« اس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت نیرو های یمنی جلوی س��ه پیشروی بزرگ 
مزدوران س��عودی را در نزدیکی سدیس در جبهه 
نجران گرفتند. ارت��ش و کمیته های مردمی یمن 
ط��ی عملیاتی بر تعدادی از پای��گاه های متجاوزان 

سعودی در شهر »نجران« مسلط شدند.

جنایت ائتالف آمریکایی- عربستانی علیه بشریت ادامه دارد
سرطان، هدیه سعودی به کودکان یمنی 

ساختار امنیت جمعی با سیمای آسیایی
همزم��ان ب��ا تش��دید مداخ��الت بحران س��از غرب در  ن ا منطق��ه، رئی��س جمهور چی��ن در س��خنرانی خود در بح�����ر
نشس��ت تعامل و اعتمادس��ازی آسیا در تاجیکس��تان از اعضای این نشست 
خواس��ت به دنبال تشکیل یک س��اختار امنیت جمعی با سیما و ویژگی های 

آسیایی باشند.
»ش��ی جین پینگ« رئیس جمهور چین در س��خنرانی خود در پنجمین 
اجالس تعامل و اعتمادس��ازی آسیا )سیکا( در تاجیکستان پیشنهاد تشکیل 
یک س��اختار امنیتی با ویژیگی های آسیایی را ارائه کرد.   شی از کشورهای 
آس��یایی و شرکایش��ان خواست از یک دیدگاه مش��ترک، جامع، همکارانه و 
پایدار در زمینه مس��ائل امنیتی حمایت کنند و به دنبال یک ساختار امنیت 
منطقه ای با سیمای آسیایی باشند تا امنیت جمعی برای آسیا محقق شود. 

رئیس جمهور چین همچنین خواستار گفت وگوهای برابر بر پایه احترام 
متقاب��ل و قواعد تجارت چن��د جانبه برای حل و فصل مش��کالت تجاری و 
اقتصادی ش��د. وی با اش��اره به این موضوع تاکید کرد ک��ه طرفین نباید به 
دنبال یکجانبه گرایی و حمایت گرایی در مبادالت منطقه ای باش��ند. ش��ی 
در ادامه س��خنرانی خود همچنین اش��اره کرد که پکن در طرح بزرگ »یک 
کمربند یک جاده« به دنبال اس��تفاده از یک مس��یر توسعه و تقسیم کردن 
فرصتها با همه کشورهایی است که در مسیر این طرح قرار دارند. خبر دیگر 
در ح��وزه چین آنک��ه فرماندار هنگ کنگ اعالم کرد، ب��ه دلیل نارضایتی و 
اعتراض عمومی به الیحه پیش��نهادی اس��ترداد مجرم��ان به چین، الیحه را 
تعلی��ق خواهد کرد. موضوع الیحه، اس��ترداد مجرمان به چین اس��ت که در 
صورت تصویب، این امر )استرداد( تسهیل می شود. معترضان مدعی هستند، 

این الیحه، استقالل ]سیاسی[ هنگ کنگ را هم به خطر می اندازد.
الزم به ذکر است که از روز یک شنبه هفته گذشته شهروندان هنگ کنگی 

در اعتراض به تصویب این الیحه در پارلمان اعتراض کردند. 

بهانه جویی برای تحقیر هند 
در پی ناکامی واش��نگتن برای منصرف ک��ردن آنکارا از  ره خرید سامانه های دفاعی روسیه، این بار آمریکا در اقدامی ش�ب��ه قا

تحقیر آمیز به هند در ارتباط با خرید »اس-400« هشدار داده است.
»آلیس ولز« نماینده ویژه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی ضمن 
هش��دار به دهلی نو اعالم کرد، در صورتی که »دهلی نو« س��امانه های دفاع 
هوایی »اس-400« روس��یه را خریداری کن��د، روابط دفاعی آمریکا-هند در 
معرض خط��ر قرار خواهد گرفت. این مقام ارش��د آمریکایی تصریح کرد که 
هند در خصوص اتخاذ چنین تصمیم راهبردی باید بس��یار دقت عمل به کار 
گیرد. وی در جلس��ه اس��تماع کنگره در خصوص منافع آمریکا در آس��یای 
جنوبی و بودجه برای س��ال مال��ی ۲0۲0 تصریح کرد: »در یک نقطه خاص 
از زمان، یک کش��ور باید در ارتباط با س��امانه های تس��لیحاتی و برنامه هایی 
که قرار اس��ت انتخاب کند و همچنین در  خصوص  ش��راکت خود، انتخاب 

راهبردی صورت دهد«.
وی ادامه داد، اقدام هند در خرید س��امانه های روس��ی اس-400 »تا حد 
زیادی توانمندی هند برای افزایش قابلیت همکاری بین ما را محدود می کند«. 
ولز تصریح کرد که واشنگتن درباره پیامدهای قرارداد پنج میلیارد دالری هند 
با روسیه که در ماه اکتبر به امضا درآمد، »نگرانی های جدی« دارد و بر این باور 
اس��ت که این قرارداد بر روابط دفاعی هند و آمریکا تأثیر منفی بگذارد. تنش��ها 
میان دو کشور طی ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است چنانکه دو منبع 
آگاه اعالم کردند هند قرار است به زودی تعرفه هایی را بر روی برخی از کاال های 
وارداتی از آمریکا اعمال کند. این اقدام دولت هند که از یک سال پیش به تعویق 
افتاده بود، قرار اس��ت از 16 ژوئن اجرایی شود. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا برای لغو برخی امتیازات تجاری برای دهلی نو که از تاریخ 
5 ژوئن )10 روز پیش( آغاز ش��ده اس��ت، هند هم اکنون تصمیم گرفته است 

تعرفه هایی را بر روی برخی از کاال های وارداتی از آمریکا اعمال کند.

یه یکایی-سعودی علیه شرق سور وژه آمر پر
رفتاره��ای بحران س��از محور ش��رارت همچن��ان علیه  لش س��وریه ادام��ه دارد چنانکه دیپلمات ه��ای آمریکایی - چ�����ا
س��عودی در دیرالزور جلسه ای با عش��ایر برگزار کردند که طبق گفته منابع 
محل��ی، هدف واش��نگتن و ریاض پرداخ��ت مبالغ مالی به برخی از س��ران 

عشایر در مقابل اجرای برخی مأموریت ها بود.
مناب��ع خب��ری معارض  اعالم کردند که »ثامر الس��بهان« وزیر مش��اور 
س��عودی در امور خلیج فارس، »جوئل رابی��ن« معاون وزیر خارجه آمریکا و 
»ویلیام روباک« سفیر س��ابق آمریکا در بحرین پنجشنبه هفته گذشته وارد 
دیرالزور در شرق سوریه شدند. این منابع تأکید کردند که مسئوالن سعودی 
و آمریکایی س��پس به پایگاه آمریکا در میدان نفتی »العمر« واقع در ش��رق 
دیرالزور منتقل ش��دند و در آن پایگاه، با »مسئوالن محلی و افراد سرشناس 

محلی نشستی برگزار کردند«.
به گفته منابع معارض، پس از برگزاری نشس��ت نخس��ت، یک نشس��ت 
»فراگیر دیگر برگزار ش��د که ع��الوه بر افراد قبلی، برخی از ش��یوخ و افراد 

سرشناس عشایر این منطقه در آن حضور داشتند«.
روزنامه »العربی الجدید« -نزدیک به قطر- دیروز این نشست را در راستای 
»تالش آمریکا برای تقویت سیاس��ت های خود در منطقه شرق فرات واقع در 
شمال شرق و شرق سوریه« دانست تا بتواند وضعیت این منطقه را به سود خود 
سامان دهد. منابع محلی به این روزنامه گفتند که شرکت کنندگان عرب حاضر 
در این نشس��ت، به طرح مشکالت بین عشایر قبیله »البقاره« با شبه نظامیان 
ُکرد موس��وم 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 آمریکا 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 سرقت مقابله کنند. 


