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اردن: برخی منابع آگاه اردن��ی پیش بینی کردند که 
روزهای آینده شاهد تحول بزرگ در روابط بین اردن 
و قطر خواهد بود. در اقدامی که بیانگر عدم همسویی 
اردن با سیاس��ت های عربستان س��عودی است، منابع 
آگاه اردنی پیش بینی کردند که روزهای آینده ش��اهد 

تحول بزرگی در روابط اردن و قطر خواهد بود.

مصر: نیروهای امنیتی مصر به روستای زادگاه رئیس 
جمهور س��ابق مصر حمله کرده و شماری از ساکنان 
آن را بازداش��ت کردند. در جریان این حمله، نیروهای 
امنیتی مصر ده ها نفر از س��اکنان روستای مذکور را 
بازداشت کردند. طبق اعالم رس��انه های عربی، افراد 

بازداشت شده به مکان نامعلومی منتقل شدند.

س�ودان: مع��اون رئیس ش��ورای نظامی س��ودان از 
عربس��تان س��عودی، مصر و امارات به دلیل آنچه که 
وی »حمایت بدون دخالت در امور داخلی این کشور« 
خوانده تقدی��ر کرد.»محمد حم��دان دقلو« ملقب به 
»حمیدتی« معاون رئیس شورای نظامی سودان گفت 
که از دولت و ملت عربستان سعودی به دلیل حمایت 

از سودان قدردانی می کند.

موریتانی: »ولد الغزوانی« وزیر دفاع سابق موریتانی خود 
را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. 
»محمد ولد شیخ محمد احمد« ملقب به »ولد الغزوانی« 
)۶۲ ساله( وزیر دفاع سابق موریتانی اعالم کرد که پیروز 

انتخابات ریاست جمهوری شده است.

آلمان: بنابر اعالم وزارت کش��ور آلمان از سرنوش��ت 
1۶0 نفر از داعش��ی هایی که به اراضی تحت تس��لط 
این گروه تروریس��تی رفته بودند، اطالعاتی در دست 
نیست از این رو احتمال ارتکاب حمالت تروریستی از 
جان��ب آنها وجود دارد. تعدادی از آنها به کشورش��ان 
بازگشته اند عده ای هم کشته شدند و برخی هم مفقود 
شده اند و این نگرانی وجود دارد که این افراد حمالتی 

را صورت دهند.

کره شمالی: رس��انه های محلی کره شمالی از وصول 
نامه ای با محتوای مهم از سوی رئیس جمهور آمریکا به 
دس��ت رهبر این کشور خبر دادند. دولت پیونگ یانگ 
اعالم ک��رد که »کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی 
نامه ای از س��وی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
دریافت کرده اس��ت. نامه دریافت شده از سوی کیم، 
توسط ش��خص ترامپ نگارش شده و حاوی »مطالب 

مهمی« است.

ذرهبین

تظاهراتضدآمریکاییآلمانیها
ه��زاران آلمانی مخالف حض��ور نظامیان آمریکایی در 
این کشور، مقابل پایگاه نظامی ایاالت متحده در شهر 

رامشتاین تظاهرات می کنند.
مخالفان حض��ور نظامی آمریکا در آلم��ان اعتراضات 
گسترده ای را برای ۲۳ و ۳0 ژوئن )دوم و نهم تیرماه( 
برنام��ه ریزی کرده اند. هزاران نف��ر از فعاالن صلح در 
آلم��ان قص��د دارند در ای��ن دو روز در مقاب��ل پایگاه 
نظامی آمریکا واقع در شهر رامشتاین تظاهرات کنند. 
بر این اساس تظاهرات کنندگان خواهان پایان حضور 
نظام��ی آمریکایی ها در آلمان و توقف سیاس��ت های 

جنگ طلبانه واشنگتن بویژه در قبال ایران هستند.
در همین ارتباط »راینر براون« از س��ازمان دهندگان 
این حرکت اعتراضی با نام »پایگاه هوایی رامش��این را 
تعطیل کنی��د« گفت، احتم��ال دارد آمریکا بار دیگر 
کالهک های هس��ته ای خود را به ای��ن پایگاه منتقل 
ک��رده و به رقابت تس��لیحاتی در اروپ��ا دامن بزند.به 
گفت��ه وی، با خ��روج آمریکا از پیمان منع گس��ترش 
موش��ک های میانبرد، امکان بازگش��ت این کش��ور به 
مس��ابقه موشکی با روس��یه و اس��تفاده از پایگاه های 
نظام��ی آمریکا در اروپا وجود دارد. پایگاه رامش��تاین 
عملیات هوایی ایاالت متحده را در ۵1 کشور مستقل 

در سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا پشتیبانی می کند.
در جنگ عراق و افغانستان سربازان مجروح آمریکایی 
ب��ه این پای��گاه منتقل می شدند.ش��روع اعتراضات به 
حضور نظامی آمریکا در آلمان به دهه ۶0 میالدی باز 
می گردد. پس از آنک��ه متفقین از آلمان فدرال تحت 
اش��غال خواس��تند برای اطمینان از امنیت نیروهای 
متفقی��ن، قوانین اضط��راری تصویب کند، جنبش��ی 
مردمی با عنوان »خارج از پارلمان« در مخالفت با این 
روند در آلمان ظهور یافت. 1۲ دس��امبر س��ال 1۹۷۹ 
نیز زمانی که اعالم ش��د در صورت شکست مذاکرات 
خلع س��الح آمریکا و اتحاد جماهیر ش��وروی، ایاالت 
متح��ده صدها فروند موش��ک های در آلمان مس��تقر 
می کند، بزرگترین جنبش علیه حضور نظامی آمریکا 
در آلمان ش��کل گرفت. آلمان، میزبان بیشترین تعداد 
پایگاه های نظامی آمریکا در جهان اس��ت و به عبارتی 
۲۷ درصد پایگاه های نظامی آمریکا در جهان، در این 

کشور قرار دارد.

نیمچهگزارش

آقایکوشنرفلسطینفروشینیست
رئیس پارلمان لبنان به درخواس��ت جارید کوش��نر نماینده آمریکا مبنی بر 

شرکت در کنفرانس منامه با ماهیت معامله قرن پاسخ منفی داد.
نبیه بری در اولین موضع رس��می لبنان نسبت به درخواست جارید کوشنر 
درباره مرحله اول معامله قرن اشاره کرد که جارید کوشنر منتظر موضع رسمی 
و کامل لبنان در رابطه با گام های مرحله اول طرحی است که با نام معامله قرن 
شناخته می شود و شامل سرمایه گذاری ۵0 میلیارد دالر در چندین کشور عربی و 
از جمله لبنان است. بری اعالم کرد که سکوت رسمی لبنان در برابر این طرح به معنای 

پذیرش این اتفاق شوم نیست. 
وی تصریح کرد که هرگز هیچ گونه سرمایه گذاری در لبنان و نیز در رابطه با جریان 
فلس��طین و حقوق مردم این کش��ور در بازگشت به س��رزمین و برپایی دولت مستقل و 

پایتخت آن قدس شریف وجود نخواهد داشت.

سرخط
ترامپکاریازپیشنمیبرد

رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد »دونالد ترامپ« تصمیماتش را به صورت 
یکجانبه می گیرد بنابراین نمی تواند کار زیادی از پیش ببرد.

 »والدیمی��ر پوتین« رئیس جمهوری روس��یه با انتق��اد از رویکرد یکجانبه 
آمریکا در عرصه سیاس��ت خارجی گفت: »دونالد ترامپ تصمیماتش را مستقال 
اتخاذ می کند و به همین دلیل نمی تواند چیزهایی زیادی انجام دهد.« وی تاکید 
کرد که این مساله نشان دهنده این است که »سیستم سیاسی ایاالت متحده چگونه 
کار می کند...«  وی افزود: »بگذارید آمریکا برای خودش تصمیم بگیرد، اینکه به توسعه 
روابط با روسیه نیاز دارد یا نه)به خودشان مربوط است( اگر نیاز ندارد ما منتظر می مانیم 
تا آماده شوند.« از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و برخالف پیش بینیها در 
زمینه بهبود روابط مس��کو و واشنگتن، روابط دو کشور به دالیل عمده از جمله اختالف 

نظر در زمینه طیف وسیعی از موضوعات جهانی رو به وخامت گذاشته است.

چالش
نارضایتیازعملکردماکرون

 نتایج نظرس��نجی ماهانه موسسه "ایفوپ"در فرانسه نشان می دهد که ۶۷ 
درصد مردم این کش��ور همچنان از عملکرد »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری 

فرانسه ناراضی هستند.
بر اس��اس این نظرس��نجی که نتایج آن در روزنامه " ژورنال دو دیمانش" 
منتشر شده، میزان محبوبیت مکرون در ماه ژوئن نسبت به ماه می ۲01۹، به ۳0 
درصد رس��یده و این رقم برای »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر فرانسه ۳۴ درصد است. 
کمترین میزان محبوبیت ماکرون مربوط به دسامبر ۲01۸ با ۲۳ درصد است که در اوج 
بحران جنبش جلیقه زردها رخ داد. طبق این نظرس��نجی، میزان محبوبیت مکرون در 
ماه ژانویه ۲۷ درصد، فوریه ۲۸ درصد، آوریل ۲۹ درصد و ژوئن ۳0 درصد بوده است.اگر 
چه طبق این نظرس��نجی میزان محبوبیت ماکرون در چند ماه اخیر اندکی بهبود یافته 

اما دولت فرانسه همچنان با بحران اعتراض های مردمی دست و پنجه نرم می کند
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وپا و بحران خود ساخته  ار
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بحران مواد مخدر یکی از اصلی ترین بحران های جهانی است 
که س��االنه هزاران قربان��ی برجای می گ��ذارد. در این میان 
آمارها نش��ان می دهد که افغانس��تان محور تولید مواد مخدر 
اس��ت و اروپ��ا مقصد اصلی دریافت مواد لذا مس��ئولیت اروپا 
در این عرصه بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان 

چند نکته قابل توجه است. 
افغانس��تان تحت حضور نیروهای آمریکایی تولید کننده اول 
مواد مخدر است، ایران پیش��گام مبارزه با مواد مخدر و اروپا 

محور اصلی ترانزیت مواد مخدر اس��ت. با توجه به این شرایط 
اروپا برای مقابله با گرفتار آمدن در پیامدهای گسترش ورود 
مواد مخدر به این قاره مس��ئولیتی سنگین در پیش دارد که 

در چند محور قابل پردازش است 
افغانستان کانون تولید مواد مخدر است اما از آن مهمتر افزایش 
تولید در این کش��ور در س��الهای حضور نیروهای آمریکایی و 
ناتو در این کش��ور اس��ت. بر این اساس اروپا در کنار کمک به 
افغانستان برای کشت جایگزین از یک سو باید خروج نیروهای 
ناتو از این کش��ور را اجرایی سازد و از سوی دیگر مقابله جدی 
با آمری��کا و انگلیس به عنوان حامی��ان و عامالن اصلی تولید 
مواد مخدر در افغانس��تان را اجرایی سازد. بخشی از هزینه ای 
که اروپا پای مواد مخدر می پردازد هزینه ای است که برگرفته 
از س��کوتش در برابر رفتارهای بحران ساز آمریکا در افغانستان 
ص��ورت می دهد و مقابله با آمریکا می تواند گامی برای امنیت 

اروپا از جمله در حوزه مبارزه با مواد مخدر باشد. 
جهان اذعان دارد که ایران محور مبارزه با مواد مخدر، تروریسم 
و پدیده مهاجرت است و اگر ایران و اقدامات صادقانه آن نبود 

اکنون اروپا گرفتار مواد مخدر، تروریس��م و س��یل پناه جویان 
بود. ایران س��االنه ۸00 میلیون دالر برای مبارزه با مواد مخدر 
صرف می کند که نتیجه آن تضمین س��المتی افزون تر ملت ها 
از ش��رق اروپا تا غرب آمریکا و از ش��مال آفریقا تا غرب آسیا 
اس��ت. اگر رخنه ای در این سد ایجاد شود چه فاجعه ای به بار 
می آید. ب��دون این فداکاری ها و هزینه ها این منطقه، ش��اهد 
ظهور و قدرت گیری خالفت وحشیانه داعش در پهنه ای بسیار 
پهناور بود. دس��تاورد این اهتمام، امنیت جان انس��ان ها فارغ 
از ملیت، قومیت و مذهب در سراس��ر جهان اس��ت. اروپا باید 
مس��ئولیت خود را در حمایت از ای��ران در این عرصه صورت 
داده و ب��ه اقدامات لفظی چون حمایت می کنیم ، تقدیر می 
کنی��م ، همراهی می کنیم و امثالهم پایان داده و اقدام عملی 
در تقوی��ت توان ای��ران در این عرصه صورت دهد و امکانات و 

ابزارهای پیشرفته در اختیار ایران قرار دهد.
تحریم هایی که علیه جمهوری اس��المی از سوی امریکا و اروپا 
وضع ش��ده و می توان از آن با عنوان تروریس��م اقتصادی یاد 
کرد ب��ا هر عن��وان و توجیهی که صورت گرفته باش��د قطعا 

تاثیر منفی بر مبارزه ایران با مواد مخدر، تروریس��م، و مسئله 
پناهندگان خواهد داش��ت که پیامده��ای آن گریبان اروپا را 
خواه��د گرفت. چنانکه حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری در 
دومین کنفرانس رؤسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، 
ترکیه، چین و روسیه در سخنانی به غرب هشدار داد که هدف 
گرفتن ای��ران با تحریم ها و تضعیف و اخالل در اقتصاد ایران، 
پیامده��ای فاجعه باری برای اروپا به همراه خواهد داش��ت و 
باعث جاری ش��دن س��یل مواد مخدر، پناهندگان و گسترش 
عناصر تروریس��تی در این قاره خواهد ش��د. اگ��ر توانایی های 
ای��ران در مبارزه با مواد مخدر و تروریس��م در خاس��تگاه آنها 
ضربه ای ببیند اروپا نخواهید توانس��ت از زیر آوار مواد مخدر، 
پناهجویان و بمب ها و ترورها به س��المت خارج ش��ود. بر این 
اساس راهبرد اروپا باید پایان دادن به تحریم های ظالمانه علیه 
ایران و مقابله جدی و عملی با سیاس��ت های تحریمی آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی باش��د. اروپا نمی تواند انتظار امنیت و 
ثبات داش��ته باشد در حالی که با دست خود اقدام به تضعیف 
خط مقدم مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و مهاجرت می کند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه آمریکا با س��عودی و امارات با گ�زارش 
برگزاری نشست منامه در حالی سیاست خیانت به 
فلس��طین را در پیش گرفته اند که مخالفت های 
گس��ترده با طرح معامله قرن این نشس��ت را آغاز 

نشده با شکست همراه ساخته است. 
آمریکا که در رس��یدن به اهداف صهیونیس��ت ها 
در منطقه نات��وان بوده اکنون سیاس��ت برگزاری 
نشس��ت به اصطالح اقتصادی منام��ه را در پیش 
گرفته که هدف از آن نیز فشار بر کشورهای عربی 
برای س��ازش با صهیونیست ها که البته با همراهی 
س��عودی، بحرین و امارات ص��ورت می گیرد حال 
آنکه مخالفت س��ایر کش��ورها با این نشست عمال 
شکس��ت آن را رغم زده است. عضو ارشد جنبش 
جهاد اس��المی فلسطین در س��خنانی تأکید کرد: 
نشس��ت اقتصادی »منامه« یک نشست آمریکایی 
اس��ت.»جمیل علیان« عضو ارش��د جنبش جهاد 
اسالمی فلس��طین سخنانی را در خصوص نشست 
اقتصادی منامه مطرح کرد. علیان در این خصوص 
گفت: نشس��ت اقتص��ادی »منامه« یک نشس��ت 
آمریکایی است. رئیس کمیته گفت وگوی لبنانی-

فلس��طینی، طرح آمریکا موسوم به »معامله قرن« 
را وقت تلف کردن خواند و گفت، فلس��طینی ها و 
کشورهای عربی به واقعیت معامله قرن پی پرده اند 
و ب��ه هیچ وجه ب��ا این طرح و »نشس��ت منامه« 

همراه نخواهند شد.
»حسن منیمنه« رئیس کمیته گفت وگوی لبنانی-

فلسطینی به روزنامه »الحیاة« اعالم کرد: لبنانی ها 
و فلس��طینی ها جایگزین کردن راه حل سیاسی با 
طرح های اقتصادی را نمی پذیرند و به همراه  دیگر 
کش��ورهای عربی قادرند توطئه اس��کان  )دائمی( 

آوارگان را که یکی از بندهای معامله قرن اس��ت، 
به شکست بکشانند.

چند تن از ش��خصیت های بحرین��ی اعالم کردند، 
طرح تکمیلی دولت آمریکا به منزله نابودی کامل 
آرمان فلسطین اس��ت اما نشست منامه نیز مانند 
کنفرانس های پیش��ین دستاوردی نخواهد داشت.  
نشس��ت اقتصادی بحرین به عن��وان اولین گام در 
راستای اجرای طرح موسوم به »معامله قرن« قرار 
اس��ت طی روزهای ۲۵ و ۲۶ ژوئن )۴ و ۵ تیرماه( 
در منامه برگزار ش��ود. ش��یخ عبداهلل صالح بیانیه 
نشس��ت تحت عن��وان بیانیه نشس��ت مطبوعاتی 
گروه های معارض در بحرین در مخالفت با نشست 
منامه را قرائت کرد: نشست منامه در زمانی برگزار 
می ش��ود که نظام آل خلیفه به گام های خود برای 
عادی س��ازی روابط با دشمن اسرائیلی شدت داده 
و پیش بینی می ش��ود ک��ه آل خلیفه این گام ها در 
راس��تای عادی س��ازی روابط را با شناسایی کامل 

رژیم مصهیونیستی به سرحد خود برساند.
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ما تأکید می کنیم 
ک��ه نظام آل خلیفه در بحری��ن چیزی جز یکی از 
ابزارهای عادی س��ازی روابط نیس��ت و در پش��ت 
س��رش کش��ورهای عربی دیگری نیز وجود دارند 
ک��ه آن )بحری��ن( را تحریک می کنن��د،  همه این 
کش��ورهای عرب��ی از آمری��کا دس��تور می گیرند، 
آمریکایی که با هماهنگی با رژیم اس��رائیل، اوامر 

خود را به کش��ورهای عربی دیکته می کند. ش��یخ 
صال��ح اف��زود، در این پی��چ تاریخ��ی خطرناک و 
همزمان با طرح موسوم به »معامله قرن« بر موارد 
فوق تأکید می کنیم: شیخ عبداهلل صالح اعالم کرد: 
بحری��ن در تاریخ معروف به »دروازه اس��تعمار در 
خلیج )فارس(« اس��ت؛ البته منظور در اینجا »آل 
خلیفه« اس��ت، آل خلیفه از جمله نظام هایی است 
که بیش��ترین تعامل را با رژیم صهیونیس��تی دارد 
و در راس��تای آن تبلی��غ می کند پ��س با توجه به 
تالش های آل خلیفه این عجیب نیست که نشست 

مذکور در بحرین برگزار می شود، درست است که 
درخواست هایی از س��وی آمریکا و سعودی نیز در 
این مورد وجود داش��ته آل خلیفه دروازه استعمار 
در منطقه است. ش��خصیت های بحرینی افزودند: 
چن��د موضوع مطرح اس��ت آمریکایی ه��ا خواهان 
عادی سازی روابط هستند، صهیونیست ها می بینند 
زمانی مناس��ب برای این موضوع و نابودی مسأله 
فلس��طین و نیز منحرف کردن جهت »قطب نما« 
از نبرد با اس��رائیل به سمت نزاع کشورهای عربی 
با ایران اس��ت و نظام آل خلیفه نیز می بیند زمانی 

مناس��بت برای تقویت خود در برابر انقالب هشت 
ساله ملت بحرین  است.

نکته قاب��ل توجه آنکه یک دیپلمات س��عودی در 
گفت وگو با روزنامه ای صهیونیس��تی مدعی شد، از 
نظر عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن 
و مصر زمان جنگ با رژیم صهیونیس��تی گذشته و 
عادی سازی روابط مزایای بسیاری دارد. وی افزود: 
مزایای عادی س��ازی روابط با اس��رائیل بسیار زیاد 
است ، تاریخ فرصتی برای تحقق عادی سازی روابط 
به وجود آورده و امیدواریم اس��رائیل این فرصت را 
غنیمت شمارد. این دیپلمات سعودی تصریح کرد، 
سفر رسمی مقامی اس��رائیلی به عربستان حتمی 

است و تنها مسأله زمان مطرح است.
وی درب��اره »معامل��ه قرن« و نشس��ت بحرین به 
عن��وان اولین گام اجرایی آن گفت، »س��لمان بن 
عبدالعزیز« ش��اه س��عودی و »محمد بن سلمان« 
ولی عه��د تالش دارند که فلس��طینی ها را قانع به 
بررس��ی جدی تحوالت سیاس��ی و اقتص��ادی از 
جمله معامله قرن کنند و سعودی و دیگر کشورها 
حاضرن��د س��رمایه گذاری های عظیم��ی در طرح 

معامله قرن انجام دهند.
در ای��ن می��ان در اقدام��ی برای رش��وه دادن به 
فلس��طینی ها، وزیران دارایی عرب دیروز نشستی 
ف��وق الع��اده را ب��رای گفتگ��و درب��اره کمک به 
تش��کیالت خودگردان فلس��طین ب��رای مقابله با 
بحران مالی ش��دید برگ��زار کردن��د. خبرگزاری 
»من��ا« ی مصر اع��الم کرد وزی��ران دارایی عرب 
در مق��ر اتحادی��ه ع��رب درباره چگونگ��ی ایجاد 
ش��بکه امن مالی و حمایت از بودجه تش��کیالت 
خودگ��ردان به منظ��ور کمک به این تش��کیالت 

برگ��زار می کنن��د.

نشست سازشکاران در منامه تشکیل نشده با شکست مواجه شد

فریاد واحد ابطال معامله قرن 

روزنامه صهیونیستی جروزالم  لش پس��ت در گزارش��ی ب��ه قلم چ�����ا
یوس��ی میلمان تحلیلگر صهیونیست می نویسد که 
نام اسرائیل در بندهای کوتاهی به ویژه در خصوص 
ف��روش تجهیزات اطالعاتی اس��رائیل ب��ه امارات و 

نوسازی هواپیماهای اف 1۶ اشاره شده بود.
با این وجود نشریه تایمز بخشی از دنیای مخفیانه 
رواب��ط امارات و اس��رائیل را فاش کرد که در کنار 
روای��ات مطرح ش��ده از مناس��بات و تعامالت دو 
جانبه مطرح ش��ده اس��ت. این گزارش به میزان و 
عمق مناس��بات محرمانه میان تل آویو و ابوظبی 
اش��اره کرده، اما به نظر می رس��د ابعاد عمیق تری 
از مناس��بات ویژه و در حال رشد میان اسرائیل و 

دولت های عربی دیگر را افشا می کند.
این مقاله به مبانی همکاری های اسرائیل با ابوظبی 
در دو عرص��ه از مناف��ع مش��ترک می پ��ردازد که 
عرصه اول در خصوص دش��منی با ایران و رویکرد 

دوم در زمین��ه ترس و نگران��ی از جماعت اخوان 
المس��لمین است. بن زاید طی س��ال های گذشته 
ب��رای موضوعاتی که آن را تهدی��دی برای امارات 
می داند، تسلیحات و تجهیزات نظامی بی سابقه به 
ارزش ده ها میلیارد دالر دریافت کرده که بیش��تر 
آن ه��ا را از آمریکا و رژیم صهیونیس��تی خریداری 

کرده است.
بن زاید همچنین دشمنی دیرینه ای با قطر و ترکیه 
دارد ک��ه این کش��ورها را زیرش��اخه های جنبش 
جهانی اخوان المس��لمین در جهان عرب می داند. 
وی البته روابط دوستانه ای با بحرین و مصر و اردن 
و عربس��تان دارد که تمامی این کش��ورها مخالف 

رویکردهای اخوان المسلمین هستند.
مجله تایمز به هیچ ش��رکت اسرائیلی که اقدام به 
نوس��ازی ناوگان هواپیماهای نظامی اف 1۶ اشاره  

می کند، اش��اره ای نکرده است. بر اساس مشارکتی 
که میان رژیم صهیونیستی و آمریکا و غرب به ویژه 
در خصوص ارائه تسلیحات نظامی ویژه به کشورهای 
عرب��ی وجود دارد، نوس��ازی هواپیماه��ای اف 1۶ 
اماراتی با مشارکت رژیم صهیونیستی و مشارکت و 
مجوز پنتاگون و کاخ سفید صورت می گیرد. البته 
آمریکا مش��کلی با فروش ای��ن تجهیزات به امارات 
نخواهد داشت، چرا که دولت های متوالی آمریکا به 
ویژه دولت ترامپ، ابوظبی را دوس��ت و متحد خود 

به حساب می آوردند.
ش��رکت nso برنامه مش��هور بگاس��وس را به بن 
زای��د فروخت��ه اس��ت. ای��ن برنامه ب��ه کاربرانش 
اج��ازه نف��وذ مخفیانه به تمامی تلفن  ش��بکه های 
هوش��مند و س��رقت اطالعات آن ه��ا را می دهد و 
کارب��ر را در معرض نظارت دائمی ق��رار می دهد. 

گروه های حقوق بش��ری هم��واره دولت محمد بن 
زاید و س��رویس های امنیتی و پلیس این کشور را 
متهم به اس��تفاده از تجهیزات تولید اسرائیل برای 
جاسوس��ی ضد مخالفان سیاسی و تحت فشار قرار 
دادن فعاالن حقوق بش��ر و بدرفت��اری و مخالفان 

دولت می کنند.
این ش��رکت با اس��تفاده از تالش های گسترده ای 
که موسسات امنیتی رژیم صهیونیستی انجام می 
دهند، فعالیت زیادی برای مخفی نگه داشتن این 
مناس��بات و جلوگیری از انتشار آنها در رسانه های 
جمعی می کنند. متی کوچاوی بازرگان اسرائیلی 
کس��ی اس��ت که باب انتقال تکنولوژی و تولیدات 
نظام��ی اس��رائیلی به ام��ارات را باز کرده اس��ت. 
کوچاوی در س��خنرانی خود که ح��دود یک دهه 
پیش در سنگاپور انجام داد، تاکید کرد که تل آویو 
تجهیزات و کاالهایی را در ابوظبی فروخته اس��ت. 
در سال ۲01۲ کوچاوی فعالیت های خود را در این 

زمینه کاهش داد و آوی لیومی موس��س جنجالی 
و رئیس اجرایی ش��رکت »ای دی اس« وارد خط 
تعام��الت نظامی با امارات ش��د. این ش��رکت یک 
شرکت تولید هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی 

است.
یکی از ماموریت های س��نتی س��رویس جاسوسی 
رژیم صهیونیستی، )موساد( فعالیت موازی به عنوان 
جایگزین وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی برای 
مدیریت مناسبات محرمانه با رژیم صهیونیستی و 
جهان عربی و اسالمی است. تیفل یا اداره ارتباط با 
سرویس های اطالعاتی خارجی یکی از بخش های 
ویژه موساد است که این ماموریت را بر عهده دارد. 
در گذشته دیوید میدان رئیس این بخش بود و در 
حال حاضر او و لیومی نماینده این اداره هس��تند. 
او شرکت خود را به قبرس انتقال داد و این دو نفر 
همکاری قابل توجهی در تولیدات امنیت و فروش 

آن به امارات ایفا کردند.

ابعاد پشت پرده خیانت امارات به فلسطین

محدویت های جدید علیه مسلمانان راخین
در ادامه فشارها بر مس��لمانان، یکی از اپراتورهای مهم  بش�ر اینترن��ت در میانمار اظهار کرد، مقامات این کش��ور به حق�وق 
ش��رکت های مخابراتی دس��تور داده اند که خدمات اینترنت خود را در غرب 

میانمار قطع کنند.
ش��رکت مخابراتی تِلِنور اظهار ک��رد، وزارت حمل ونقل و مخابرات میانمار به 
تمامی ش��رکت های مخابراتی دس��تور داده که "به طور موقت" ارائه خدمات 
اینترنت را در ۹ شهرس��تان استان "راخین" و استان "چین" متوقف کنند و 
به "ایجاد اختالل در صلح و اس��تفاده از فعالیت های اینترنتی برای هماهنگ 

کردن فعالیت های غیرقانونی" اشاره کرده است.
یک س��خنگوی ارتش میانمار در کنفرانس��ی خبری گف��ت، اطالعی از قطعی 
اینترن��ت ندارد. به گزارش خبرگزاری رویت��رز، او در این باره گفت: ما این کار 
را انجام نداده ایم و چیزی درباره آن نمی دانیم. این شرکت افزود: شرکت تلنور 
میانمار خواستار شفاف سازی های بیشتری درباره دلیل این قطعی شده و تاکید 
کرده اس��ت که آزادی بیان از طریق دسترس��ی به خدم��ات مخابراتی باید در 
راستای اهداف حقوق بشری حفظ شود. مقامات وزارت حمل و نقل و مخابرات 
میانمار از اظهار نظر در این باره سر باز زده اند. استان راخین در میانمار از سال 
۲01۷ ش��اهد درگیری های خونین و مرگبار بوده اس��ت. بر اثر این درگیری ها 

نزدیک به ۷۳0 هزار مسلمان روهینجا فرار کرده و به بنگالدش رفته اند.

آزمون دوباره ای برای اردوغان 
به دنب��ال لغو جنجال��ی نتایج انتخاب��ات ۲۸ فروردین  آس�یا شهرداری ها در استانبول، انتخابات مجدد برای تصاحب غ�رب 
این پست مهم دیروز دوباره برگزار شد تا آزمونی برای میزان جایگاه مردمی 

اردوغان باشد.
صندوق های آرای انتخابات مجدد شهرداری استانبول، دیروز با رقابت »بینالی 
ایلدیریم« نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه و »اکرم امام اوغلو« نامزد حزب 

اپوزیسیون جمهوری خواه خلق پیش روی رای دهندگان قرار گرفت. 
ای��ن انتخاب��ات بعد از آنک��ه حزب حاک��م ترکیه به رهب��ری »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهور این کش��ور به نتیجه اعالمی در انتخابات ۳1 مارس 
)۲۸ فروردین ماه( اس��تانبول اعتراض کرد و خواستار لغو آن شده بود، امروز 
ب��ار دیگر برگزار ش��د.در انتخابات قبلی کمیته عال��ی انتخابات ترکیه اعالم 
کرده بود که در انتخابات شوراها و شهرداری های سراسر کشور، حزب عدالت 
و توس��عه ۵۴.۷۶ درص��د، حزب جمهوری خل��ق 1۷.۷1، حزب حرکت ملی 
1۷.۲0، حزب دموکراتیک خلق ها ۴.۲1، حزب خوب 1.۷۷ و حزب س��عادت 

1.۵۵ درصد آرا در سراسر ترکیه را کسب کردند
خبر دیگر از ترکیه آنکه وزیر دفاع ترکیه طی مراسمی در آنکارا تصریح کرد 
که اقدام این کش��ور در خرید س��امانه های روس��ی »اس-۴00« موجب دور 

کردن ترکیه از ناتو نمی شود. 

تجاوز جدید سعودی به یمن 
»س��قطری« بار دیگر تجهیزات و نیروهای نظامی خود مق���اوم�ت دول��ت س��عودی ب��ا افزای��ش درگیری ها در اس��تان 

را به این جزیره مهم فرستاد.
در پی تالش نیروهای وابسته به امارات برای تسلط بر استان سقطری در جنوب 
یمن، عربس��تان س��عودی نیروها و تجهیزات بیش��تری به این جزیره فرستاد. 
منطقه ای در اقیانوس هند که از ابتدای جنگ یمن مورد طمع امارات بوده است.

یک منبع یمنی گفت که از دو روز گذش��ته تجهیزات نظامی سعودی وارد این 
جزیره واقع ش��ده در اقیانوس هند شده است. »سقطری« در هفته های گذشته 
ش��اهد درگیری های شدید میان نیروهای وابسته به دولت مستعفی با نیروهای 
وفادار به امارات بود. نیروهای سعودی برای اولین بار در می ۲01۸ )اردیبهشت 
۹۷( در پی درگیری ش��دید میان نیروهای دولت مستعفی و امارات و به منظور 
میانجیگری وارد سقطری شدند. در حال حاضر سعودی ها در فرودگاه و ساحل 
این جزیره مستقر شده اند. به گفته این مقام یمنی بعید نیست که در روزهای آتی، 

ارتش سعودی نیروها و تجهیزات نظامی بیشتری به استان سقطری بفرستد.
در روزهای گذشته نیروهای موسوم به »کمربند امنیتی« که از جدایی طلبان 
جنوب یمن و مورد حمایت ابوظبی هس��تند، بندر »حوالف« در سقطری را 
برای س��اعاتی به کنترل خود در آوردند و پس از درگیری شدید با نیروهای 

دولت مستعفی مجبور به خروج از این منطقه شدند. 


