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کره جنوبی: »محمد بن سلمان« ولیعهد و وزیر دفاع 
عربس��تان سعودی در س��فری که رسانه های سعودی 
آن را »تاریخ��ی« خوانده اند، به س��ئول رفته و امروز 
چهارش��نبه با رئیس جمهور کره جنوب��ی دیدار کرد. 
در حالی که از زمان س��فر س��ال ۱۹۹۸ »عبداهلل بن 
عبدالعزیز« ولی عهد وقت عربس��تان س��عودی، شاه یا 
ولی عهد سعودی سفری به پایتخت کره جنوبی نکرده، 
محمد بن سلمان امروز در سئول با رئیس جمهور کره 

جنوبی درباره روابط دو کشور رایزنی کرده است.

س�ودان: همزمان با سرسختی شورای نظامی سودان 
برای تحویل قدرت به دولت مدنی، مردم این کش��ور 
برای برگزاری تظاه��رات میلیونی در روز ۳۰ ژوئن)۹ 
تی��ر( آماده می ش��وند. »ماکیال جیمز« دس��تیار وزیر 
خارجه آمریکا در جلسه مجلس نمایندگان این کشور 
گف��ت که همه گزینه ها از جمل��ه اعمال تحریم ها در 
صورت تکرار خشونت در سودان را بررسی می کنیم و 
این تحریم ها ممکن اس��ت صدور روادید و تحریم های 

اقتصادی را شامل شود.

لیبی: خلبانی آمریکایی که هواپیمای جنگنده اش طی 
جنگ داخلی لیبی، حوالی ش��هر طرابلس سقوط کرده 
بود، پس از 6 هفته بازداش��ت  آزاد ش��د و به عربس��تان 
سعودی رفت.  یک نظامی بازنشسته نیروی هوایی آمریکا 
که به اتهام مزدوری در لیبی تحت بازداشت قرار گرفته 
بود، طی روندی نامشخص آزاد شد که خود، تأکیدی بر 

ماهیت پیچیده جنگ داخلی یمن محسوب می شود.

آمریکا: رئیس تشریفات دولت ترامپ در آستانه سفر 
رئیس جمهور آمریکا به ژاپن برای حضور در نشس��ت 
س��ران کشورهای اقتصادی جهان موسوم به گروه 2۰ 
برکنار ش��د. الولر در س��پتامبر 2۰۱7 توسط ترامپ 
برای ریاست تشریفات دولت ترامپ نامزد شد و درجه 
سفیری را دریافت کرد و در نوامبر 2۰۱7 مورد تأیید 

سنا قرار گرفت.

کره ش�مالی: رسانه های کره ش��مالی به نقل از یکی 
از س��خنگویان وزارت خارجه این کشور، اقدام جدید 
آمریکا در تمدید یکساله تحریم ها علیه »پیونگ یانگ« 
را یک اقدام بسیار خصمانه توصیف کردند. رسانه های 
کره ش��مالی، ای��ن اقدام آمریکا را ی��ک چالش واضح 
و آش��کار برای نشست باصطالح تاریخی سال گذشته 
میان ترامپ و »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی در 

»سنگاپور« تلقی کردند.

ذرهبین

 تصویر تکان دهنده مرگ کودک مهاجر
 و پدرش 

انتش��ار تصاوی��ری از پیکره��ای ی��ک م��رد مهاجر و 
دختر خردس��الش در آب های بخش��ی از مرز آمریکا 
با مکزیک بار دیگر به س��وژه رس��انه ها تبدیل شد و 

جهان را شوکه کرد.
این تصویر که اجس��اد غرق ش��ده ای��ن دو مهاجر را 
نش��ان می دهد بر بحرانی که در مرز آمریکا و مکزیک 
جریان دارد، تاکید دارد. این تصویر همچنین یادآوری 
خطری اس��ت که بس��یاری از پناهجویان و مهاجر در 
ت��الش برای عبور از مرز آمریکا با آن مواجه هس��تند.

ای��ن گزارش افزود: این تصویر همچنین گویای تلفات 
انسانی ناشی از بحران در مرزی است که با آمار انتزاعی 

و استدالل های سیاسی درباره آن بحث می شود.

این عکس جسد یک مرد اهل السالدادور و دخترش را 
در حالی که صورت آنها روی آب های رود »ریوگراند« 
ق��رار گرفته اس��ت، نش��ان می دهد.مدافع��ان حقوق 
مهاج��ران از ماه ها قبل هش��دار داده ان��د که آمار مرز 
م��رزی افزایش خواهد یافت. ب��ه گفته آنها آمار مرگ 
و میر مهاجران با توجه به سیاس��ت های دولت ترامپ 
ک��ه کار را برای متقاضیان پناهندگی در بنادر ورودی 
دشوارتر کرده اس��ت، افزایش خواهد یافت.انتشار این 
تصاویر بار دیگر خاطرات کودک س��وری س��ه س��اله، 
»آیل��ن کوردی« را در اذهان زنده کرد که آب جس��د 
غرق ش��ده او را به س��احل ترکیه رس��اند. تصویر این 
کودک س��وری که در س��ال 2۰۱۵ منتشر شد هنوز 
ه��م موضوع بحث ه��ا درباره سیاس��ت های مهاجرتی 
اس��ت.تاکنون مدافعان حقوق مهاجران مکزیک و سه 
کش��ور دیگر آمریکای التین )هندوراس، السالوادور و 

گواتماال( از سیاست مهاجرتی ترامپ انتقاد کرده اند.
ترام��پ به دنب��ال تهدیدهایش درباره س��اخت دیوار 
م��رزی و اعمال تعرف��ه بر کااله��ای مکزیکی مدعی 
ش��د به توافقی با مقام های مکزیکی دس��ت یافته که 
تعرفه هایی را که قرار بود علیه مکزیک اعمال شوند، تا 
مدتی نامعلوم تعلیق می کند.در حالی که ترامپ تالش 
کرده این توافق را دس��تاورد خود نشان دهد برخی از 
رسانه های آمریکا اعالم کرده اند که این توافق حاصل 
مذاکرات پش��ت پرده چند ماه گذش��ته بین آمریکا و 

مکزیک بوده است.

نیمچهگزارش

مسکو واکنش نشان می دهد
همزمان با تش��دید تنشها میان مس��کو و غرب، »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
امور خارجه روس��یه   به خبرگزاری »ریانوس��تی« گفت: »مس��کو به هر اقدام 
س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( در برابر تصمیم روسیه مبنی بر تعلیق 
پیمان موش��کی ۱۹۸7 واکنش نش��ان می دهد.«دومای روسیه )مجلس سفال( 
ب��ه تازگی الیحه مرتبط با تعلیق معاهده منع گس��ترش موش��ک های میان برد 
هسته ای )INF( با آمریکا را تصویب کرد. پیمان منع موشک های هسته ای میان برد، 
آمریکا و روس��یه را از تملک، تولید یا پرتاب آزمایش��ی موش��ک های ک��روز با برد بین 
۳۰۰ ت��ا ۳۴۰۰ مای��ل من��ع می کند.  این پیمان در دهه هش��تاد می��الدی و در دوران 
ریاست جمهوری »رونالد ریگان« و »میخائیل گورباچف« روسای جمهوری وقت آمریکا و 
شوروی سابق منعقد شد.وزرای دفاع ناتو اواخر وقت امروز و فردا تشکیل جلسه می دهند 
و درباره طیفی از مسایل از جمله چگونگی واکنش به اقدام روسیه تصمیم گیری کنند.

بحران
سفر غنی به پاکستان 

رییس جمهوری افغانستان در راس یک هیات بلندپایه و به دعوت نخست وزیر 
پاکستان، فردا پنجشنبه راهی اسالم آباد می شود.

»محمد اش��رف غنی« شامگاه سه شنبه با ش��ماری از مقامات سیاسی، اساتید 
دانش��گاه و روزنامه نگاران در باره این س��فر رایزنی کرده است. غنی در جریان 
این س��فر، ضمن دیدار با رهبران پاکستان، درباره مسایل امنیتی منطقه، موضوع 
صلح، و دیگر مس��ایل سیاس��ی و اقتصادی فیمابین گفت و گو می کند. برغم اعالم 
های مکرر مقامات پاکس��تانی مبنی بر تغییر سیاس��ت اس��الم آباد در قبال کابل، افکار 
عمومی در افغانس��تان نس��بت به نیت پاکس��تان در قبال کشورشان بدبین هستند. این 
سفر در حالی صورت می گیرد که روابط دو کشور طی سالهای اخیر با حضور نیروهای 
امریکایی در افغانستان با چالشهای بسیاری مواجه شده است و هر کدام دیگری را عامل 

بحران در منطقه معرفی می کند.

 شبه قاره
افزایش هزینه های دفاعی ناتو 

دبیرکل ناتو اعالم کرد که کشورهای عضو سازمان ناتو، هزینه های دفاعی خود را 
افزایش می دهند اما این افزایش به حدی نیست که آمریکا انتظار دارد.

کشورهای عضو س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( هزینه های دفاعی خود 
را افزایش می دهند.در پی اعمال فشارهای آمریکا و تاکید بر لزوم افزایش سهم 
کش��ورهای نات��و در اختصاص هزینه های مربوط امور دفاع��ی، ناتو در این زمینه 
در س��ال جاری اقدام می کند. رقمی که قرار اس��ت به این موضوع اختصاص یابد، در 
حدی نیست که آمریکا پیش��نهاد داده است.بنابر اعالم »ینتس استولتنبرگ« دبیر کل 
س��ازمان ناتو، هزینه های دفاعی شرکای اروپایی و کانادا طبق نخستین برآوردها به ۳.۹ 
درص��د افزایش خواهد یاف��ت.وزرای دفاع ناتو روزهای 26 و 27 ماه ژوئن )امروز و فردا( 
در بروکس��ل تشکیل جلسه می دهند تا درباره تداوم مدرن کردن این اتحاد اقدام کنند. 

بسیاری از کشورهای عضو ناتو با درخواست افزایش هزینه ها مخالفت کرده اند.
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نگاه بن سلمان به سئول
فرامرز اصغری 

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سفری رسمی راهی کره 
جنوبی ش��ده است این س��فر در حالی صورت گرفته که طی 
سالهای گذشته این نخستین سفر مقام ارشد سعودی به این 
کشور است. حال این سوال مطرح می شود که دلیل این سفر 

چیست و چرا سلمان راهی کره  جنوبی شده است؟
بخش��ی از اهداف این س��فر برگرفته از اهداف بن س��لمان 
برای طرح 2۰۳۰ موس��وم به نئوم اس��ت. بن س��لمان این 

ط��رح را که بیش��تر ابعاد اقتص��ادی دارد مولف��ه ای برای 
رس��یدن به اهداف س��لطنت می داند ل��ذا در کنار اقدامات 
داخل��ی به دنبال کس��ب مناب��ع خارجی نیز می باش��د که 
س��رمایه گذاری غربی و ش��رقی را در بر می گیرد. در کنار 
کش��ورهای اروپایی کش��ورهایی مانند ژاپ��ن و کره جنوبی 
که از نظر تکنولوژی پیش��رفته هس��تند نیز از جایگاه ویژه 
ای در این طرح برخوردارند و بن س��لمان تالش دارد تا از 
ظرفیت های آنان برای تحقق طرح 2۰۳۰ برخوردار شوند. 
براین اس��اس می توان گفت که هدف از س��فر بن س��لمان 
ابعاد اقتصادی اس��ت که می تواند بر فرآیند آینده سیاسی 

بن س��لمان تاثیرگذار خواهد بود. 
نکته دیگر آنکه آمریکا در شرق آسیا دو هدف عمده را دنبال 
می کند و برخی کش��ورهای عربی ثروتمند مانند عربس��تان 

و ام��ارات نیز نقش واس��طه را برای اجرای ای��ن طرح ها ایفا 
می کنند. بخش��ی از ط��رح امریکا در قالب اعمال فش��ار بر 
چین اس��ت که در قالب های اقتصادی و سیاسی صورت می 
گی��رد. آمریکا در حالی تعرفه های تج��اری علیه چین وضع 
کرده اس��ت که همزم��ان تالش دارد تا رقبای این کش��ور را 
نی��ز ارتقا دهد ک��ه تقویت هند و کره حنوبی بخش��ی از این 

طراحی است. 
هدف دیگر آمریکا در ش��رق آس��یا را اق��دام علیه جمهوری 
اس��المی ایران تش��کیل می دهد. امریکا در حالی سیاس��ت 
تحریم ایران را در پیش گرفته اس��ت که محور آن را تحریم 
نفتی ایران تش��کیل می دهد. در این میان کش��ورهای شرق 
اس��یا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی محور خریداران نفت 
ایران هس��تند. آمریکا می داند ک��ه چین را به دوری از ایران 

نمی تواند س��وق دهد لذا دو گزینه دیگ��ر یعین ژاپن و کره 
جنوب��ی را محور تحرکات خ��ود قرار داده اس��ت. در همین 
چارچوب کش��ورهای عربی همچون امارات و عربستان ادعای 
تامین نیازهای کش��ورهای نفتی را مطرح می سازند و برآنند 
تا با س��فرهای دیپلماتیک این کش��ورها را به دوری از ایران 

سوق دهند. 
بر این اساس می توان گفت که سفر بن سلمان به کره جنوبی 
نه از روی اقتدار بلکه برگرفته از چالشهای دورنی بن سلمان 
بر اس��اس طرح 2۰۳۰ و نیز اهداف امریکا در منطقه اس��ت 
که بخش��ی از آن را سیاس��ت تحریم نفتی ایران تشکیل می 
دهد. رویکردی که البته چندان با اس��تقبال کش��ورها همراه 
نش��ده و همگان اذعان دارند که نمی ت��وان جایگیزنی برای 

نفت ایران یافت. 

یادداشت

شدت گرفتن اختالف دبی و ابوظبی
مناب��ع مطلع از اختالفات 2 امارت دبی و ابوظبی گفتند  لش علت فرار همس��ر حاکم دبی به آلم��ان پرونده کودتای چ�����ا
ابوظبی علیه ش��اه اردن اس��ت و ارتباطی به مس��ائل زناش��ویی حاکم دبی 

ندارد.
امارات عربی متحده همانگونه که از نام آن پیدا است، از به هم پیوستن چند 
امارت در جنوب ساحل خلیج فارس تشکیل شده است؛ در بین هفت امارت، 
دو  ام��ارت ابوظبی و دبی به دلیل گرایش ها و سیاس��ت های متضاد، همواره 
بر س��ر بسط س��یطره و قدرت خود در این کشور و خارج از آن اختالف نظر 
داش��ته و دارند.جنگ علیه یمن یک��ی از بارزترین موارد اختالف بین این دو 
امارت رقیب از چند س��ال گذشته است که به دلیل تکروی ولی عهد ابوظبی 
و شکس��ت سیاست های او در یمن و به تبع آن شکل گیری انتقادهایی علیه 
امارات از س��وی مجامع بین المللی، موجب ش��ده است که این سیاست ها از 
سوی »محمد بن راشد آل مکتوم«، حاکم دبی مورد انتقاد قرار گیرد آن هم 

در پشت پرده و به دور از چشم رسانه ها.
در همین ارتباط، حس��اب کاربری »بوغانم« که به افش��اگری علیه مقام های 
امارات در فضای توییتر معروف اس��ت، مدعی ش��د که »هیا بنت الحسین«، 
زن حاکم دبی که خواهر ش��اه اردن نیز هست، طی هفته های اخیر به آلمان 

گریخته است.
ای��ن کاربر افش��اگر مدعی ش��د که هی��ا در کودتای نافرج��ام علیه برادرش 
»عبداهلل دوم«، دست داشته و شوهرش، محمد بن راشد برای اینکه رقیب او 
»محمد بن زاید«، ولی عهد ابوظبی مبادا از این قضیه س��وء استفاده کند و از 
زن او و ش��اه اردن باج خواهی کند، زمینه را برای فرار هیا فراهم کرده است.

بوغانم مدعی ش��د که ولی عهد ابوظبی به دنبال این بود که از دست داشتن 
زن محمد بن راشد در کودتای مذکور در راستای فشار به آن دو )شاه اردن 

و حاکم دبی(، جهت موافقت با معامله قرن آمریکا استفاده کند.

یرساخت های عراق حمله به ز
یک ش��بکه آمریکایی به نق��ل از دو منبع مطلع مدعی  آس�یا شد که ارتش آمریکا برای گرفتن انتقام سرنگونی پهپاد غ�رب 
جاسوسی خود توسط ایران، به زیرساخت های جنبش »کتائب حزب اهلل« در 

عراق حمله سایبری کرده است.
بعد از ادعای مرکز سایبری ارتش ایاالت متحده در اجرای عملیات خرابکاری 
س��ایبری علیه سامانه های موشکی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی ایران، 
اکنون واش��نگتن مدعی است به زیرس��اخت های شاخه جنبش حزب اهلل در 

عراق حمله سایبری کرده است.
دو مقام آمریکایی مطلع به شبکه »سی. ان. ان« گفتند که ارتش آمریکا یک روز 
بعد از سرنگونی پهپاد جاسوسی آنها توسط سپاه در تاریخ سی ام خرداد، دست 
به عملیات سایبری گسترده ای علیه جنبش »کتائب حزب اهلل« در عراق و سوریه 
زده اس��ت. طبق ادعاهای این دو منبع که خواس��تند نامشان فاش نشود، هدف 
از حمله سایبری مذکور تضعیف و غیرفعال کردن شبکه مخابراتی و ارتباطاتی 

کتائب حزب اهلل در عراق و سوریه و ممانعت از ارتباط آنها با ایران بوده است.
البته سی.ان.ان تاکید کرده است که هیچکدام از این دو مقام، چیزی درباره 
موفقیت یا شکس��ت این حمالت س��ایبری بیان نکردند. یک��ی از این منابع 
همچنی��ن اذع��ان کرد که ارتش ای��االت متحده به دلیل دسترس��ی کتائب 
حزب اهلل به موشک های ایرانی و تسلیحات پیشرفته، نگرانی جدی درباره این 
جنبش دارد.وزارت دفاع آمریکا و کاپیتان »ویلیام اوربان« س��خنگوی مرکز 
نظارت بر عملیات های خارجی )در غرب آس��یا( در این وزارتخانه از پاسخ به 
س��وال این ش��بکه درباره عملیات مذکور خودداری کرده و گفتند: »ِسنتکام 
درباره حمالت سایبری اظهار نظر نمی کند«. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا 
موسوم به »سنتکام« اخیرا و پس از آنکه آمریکا سپاه پاسداران را در لیست 
تروریس��تی قرار داد، در اقدام مقابله به مثل، در لیس��ت تروریستی جمهوری 

اسالمی ایران قرار گرفته است. 

وئال  یکایی به سرنگونی دولت ونز اذعان دیپلمات آمر
نماینده ویژه دولت آمری��کا در امور ونزوئال تصریح کرد  ک��ه دونالد ترامپ همچنان نس��بت ب��ه کمپین اعمال آمریکاي التین
فشارها برای مجبور کردن نیکالس مادورو در کناره گیری از قدرت و حضور 

خوان گوایدو رهبر مخالفان در مسند قدرت متعهد است.
ای��ن اظهارات الی��وت آبرامز در حالی مطرح ش��د که کمپین فش��ارها علیه 
نی��کالس مادورو رئیس جمهوری قانون��ی ونزوئال برای کناره گیری از قدرت 
تاکن��ون ناکام بوده و م��ادورو همچنان از حمایت های کش��ورهایی همچون 

روسیه و چین برخوردار است.
در روزهای اخیر گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ به دلیل در اولویت 
بودن یکسری چالش های بین المللی فعالً مسئله ونزوئال و خروج مادورو از قدرت 
را در اولویت نمی بیند این در حالی اس��ت که نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئال 
گمانه زنی ها در این رابطه که واشنگتن تمرکز بر مسئله ونزوئال را به خاطر یکسری 
چالش های مهم دیگر از جمله تنش با ایران و جنگ تجاری با چین فعالً کنار گذاشته، 
کم اهمیت جلوه داد.آبرامز همچنین این احتمال را که مادورو می تواند بخشی از یک 
دولت وحدت ملی در آینده ونزوئال باشد، رد کرد.این دیپلمات آمریکایی تاکید کرد 

که مسئله ونزوئال همچنان در اولویت کاری دولت ترامپ قرار دارد.
وی افزود: این گونه نیس��ت که دولت ترامپ دیگر تمایلی به مس��ئله ونزوئال 
نداش��ته باشد. شمار کش��ورهایی که از خوان گوایدو حمایت کرده اند بزودی 
آفزای��ش می یابد.آبرام��ز در ادامه اب��راز امیدواری کرد که ب��زودی با مانوئل 
کریس��توفر ژنرال ونزوئالیی که با م��ادورو مخالف بوده در اکنون درامریکا به 
س��ر می برد، دیدار کند. مشکالت اقتصادی برای چند ماه ونزوئال را به سوی 
بحرانی سیاسی کشاند. در سال 2۰۱۵ این کشور با بیش از ۱۰۰ درصد تورم 
باالترین نرخ تورم در جهان را داش��ت که باالترین میزان در تاریخ این کشور 
نیز بود. در س��ال 2۰۱6 نرخ تورم در این کش��ور به 7۰۰ درصد رسید و در 

سال 2۰۱7 نرخ باور نکردنی 2۰۰۰ درصد را پشت سر گذاشت. 

گروه فرادید  ویژه همزمان با محالفت گس��ترده گ�زارش 
مردم فلسطین با طرح س��ازش در نشست منامه، 
دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین، مقاومت و مبارزه 
مس��لحانه را تنها راه مقابله با طرح آمریکا موسوم 

به »معامله قرن« دانست.
»زیاد النخاله«  دبیرکل جهاد اس��المی فلس��طین 
در نشستی که برای مقابله با »معامله قرن« برگزار 
ش��د، اعالم کرد، »وحدت ملی« شعاری قابل اجرا 
ب��رای مقابله با رژیم صهیونیس��تی و طرح های آن 
است.بر اس��اس گزارش »فلسطین الیوم«، النخاله 
ابت��دا بندهای معامله قرن را به ش��رح زیر توضیح 
داد: اول: شناس��ایی قدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیس��تی دوم: نَه به دولت فلسطینی و الحاق 
بخش ه��ای باقی مانده به اراضی اش��غالی. س��وم: 
الحاق کرانه باختری به فلس��طین اشغالی.چهارم: 
پایان مس��أله فلسطین به عنوان مسأله امت عربی 
و مس��لمانان.. پنج��م: آوارگی بخش بیش��تری از 
مس��لمانان از کرانه باختری و فلس��طین تاریخی. 
ششم: وارد کردن امت عربی به جنگ های دیگری 
و فرسایش آن در راستای منافع رژیم صهیونیستی. 
هفتم: اسکان فلس��طینی ها در کشورهای میزبان. 
هشتم: تبدیل باقی مانده ملت فلسطین به کارگر و 
برده پروژه صهیونیستی. نهم: ارائه کمک به برخی 

کش��ورهای عربی برای به نتیجع رس��انده معامله 
قرن و مفاد آن.

دبیرکل جهاد اس��المی در ادام��ه ضمن تأکید بر 
طرحی این مفاد اعالم کرد: حفظ سالح و مقاومت 
در برابر رژیم اش��غالگر اسرائیل از مهم ترین عوامل 
و وظایف برای مقابله با معامله قرن است.وی گفت: 
باید مس��یر مقاومت و مبارزه مس��لحانه را انتخاب 
کنی��م و به عده ای اجازه ندهی��م که بگویند آنچه 

فلسطینی ها قبول می کنند ما نیز می پذیریم.
»ع��ادل الجبی��ر« وزیر مش��اور در ام��ور خارجه 
س��عودی هفته جاری اعالم کرد: این فلسطینی ها 
هس��تند که تصمیم نهایی را می گیرند چرا که این 
مس��اله آنهاس��ت و به نظر من هر چه فلسطینیان 
بپذیرند دیگران هم خواهند پذیرفت نشست منامه 
که قصد دارد س��رمایه گذاری های مرتبط با معامله 
قرن را مورد بررس��ی قرار دهد  . در همین هیأت 
آمریکایی که برای ش��رکت در نشس��ت اقتصادی 
منامه به بحرین س��فر کرده اس��ت با پادش��اه این 
کشور دیدار کرد.چارچوب هیأت آمریکایی شامل 
»جرد کوش��نر« مش��اور ارش��د »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمری��کا، »جیس��ون گرینب��الت« 
فرس��تاده ترامپ در غرب آس��یا و »برایان هوک« 
فرس��تاده ویژه آمریکا در امور ای��ران با »حمد بن 
عیسی آل خلیفه« پادشاه بحرین دیدار کرد.هیأت 

آمریکایی نامه ای از جانب ترامپ را تقدیم پادش��اه 
بحری��ن کرد که در این نامه به روابط دوس��تانه و 
همکاری بین دو کشور پرداخته شده و از برگزاری 
نشس��ت منامه موس��وم به »کارگ��روه صلح برای 

شکوفایی« قدردانی شده است.
م��ردم بحری��ن در اعت��راض به برگزاری نشس��ت 
منامه و حضور صهیونیست ها در این کشور تجمع 
کردند و پرچم فلس��طین را بر فراز س��اختمان ها 
برافراشتند.ش��ماری از م��ردم بحری��ن همزمان با 
برگزاری نشس��ت ضد فلس��طینی منامه و حضور 
صهیونیس��ت ها در کشورش��ان پرچم فلسطین را 
در کن��ار پرچم کش��ور خود بر فراز س��اختمان ها 
به نش��انه اعتراض برافراش��تند و تصاویر آن را در 
ش��بکه های اجتماعی به اش��تراک گذاشتند.مردم 
بحری��ن همچنین با تجمع و راهپیمایی در مناطق 
مختلف، این نشس��ت را محکوم و موضع آشکار و 

رسمی خود را در بیانیه ای اعالم کردند.
»استفان والت« اس��تاد آمریکایی دانشگاه هاروارد 
معتقد اس��ت که هدف از »معامل��ه قرن«، دائمی 
کردن کنترل رژیم صهیونیس��تی بر کرانه باختری 
است. تحلیلگر برجسته و نظریه پرداز مطرح روابط 
بین المل��ل در آمریکا در واکنش به آغاز نشس��ت 
منامه به منظور رونمایی از طرح موسوم به معامله 
ق��رن درباره فلس��طین گفته که ه��دف این طرح 

تس��هیل صلح در منطقه نیست و قصد آن، دائمی 
کردن تس��لط رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری 
اس��ت. در این میان یک منب��ع دولتی بحرین در 
گفتگو با شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی گفت 
اگر پیشرفتی سیاس��ی حاصل شود بحرین اولین 
کش��وری خواهد ب��ود که با تل آوی��و رابطه برقرار 

می کند.
غربی ه��ا در حالی به دنبال فروش فلس��طین در 
نشس��ت منامه هس��تند که یک پایگاه تحلیلی با 
اس��تناد به گزارشی نوش��ت، دولت انگلیس سال 
گذش��ته و زمانیک��ه صهیونیس��ت ها، معترض��ان 
فلسطینی را در مرز غزه به ضرب گلوله می کشتند، 
مج��وز فروش ۱۴ میلیون پوند تس��لیحات به این 
رژیم را ص��ادر کرد.پایگاه تحلیلی »میدل ایس��ت 
آی« در گزارشی فاش کرد که دولت انگلیس سال 

گذش��ته، مجوز فروش ۱۴ میلیون پوند تسلیحات 
به رژیم صهیونیس��تی را در حال��ی صادر کرد که 
نظامیان اسرائیل به ش��لیک عامدانه به معترضان 
فلس��طینی در مرز غ��زه متهم بودن��د. خبر دیگر 
آنک��ه وزارت خارجه عمان از تصمیم این کش��ور 
برای گش��ایش س��فارت در ش��هر رام اهلل واقع در 
کرانه باختری خبر داد.خالد مشعل رئیس پیشین 
دفتر سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی )حماس( 
در پیام��ی ب��ه ملت فلس��طین و امت اس��المی و 
عربی مخالفت قاط��ع این جنبش با معامله قرن و 
کنفرانس اقتصادی بحرین را اعالم کرد.  همچنین 
ماتیاس ش��ماله، مدیر امور غزه در آژانس امداد و 
کاریابی برای پناهندگان فلس��طینی )آنروا( طرح 
اقتص��ادی آمری��کا برای ح��ل و فص��ل منازعات 

خاورمیانه را "ساده لوحانه" خوانده است.

گروه های فلسطینی بر رد مصوبات اجالس منامه تاکید کردند

مبارزه مسلحانه برای مقابله با معامله قرن

ضمن تاکی��د بر ادامه عملیات  تج��اوز مق���اوم�ت براب��ر  در  بازدارن��ده 
سعودی، ارتش یمن در جدیدترین واکنش به ادامه 
حمالت ائتالف سعودی، یک فروند موشک بالستیک 
به سمت مواضع ائتالف متجاوز در »جازان« شلیک 
,و از طرف��ی دیگ��ر اعالم کرد که از دس��تاوردهای 

تسلیحاتی جدیدی رونمایی خواهد کرد.
ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یمن ب��ا یک فروند 
موش��ک بالس��تیک کوتاه ب��رد مق��ر فرمانده��ی 
»م��زدوران« ائتالف در »جازان« را هدف قرار داد. 
جازان منطقه ای از مناطق س��یزده گانه عربس��تان 
سعودی است که در منتهی الیه جنوب غربی این 

کشور در شمال غربی یمن واقع شده است.
این موشک با دقت به هدف برخورد کرده و کشته و 

مجروحان زیادی در میان نیروهای ائتالف سعودی 
به جا گذاش��ته است. یک منبع نظامی اعالم کرد، 
ای��ن عملیات پس از رصد دقیق تحرکات نیروهای 

ائتالف متجاوز انجام شد.
همچنین، »یحیی سریع « سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعالم ک��رد، بزودی از آخرین دس��تاوردهای 
صنایع جنگی این کش��ور که ش��امل س��الح های 
مختلف و در رأس آنها موشک های بالستیک، کروز 
و پهپاد می شود، رونمایی خواهد شد. وی همچنین 
فاش کرد، یکی از سالح هایی که قرار است رونمایی 
ش��ود تحولی مهم در تاریج نظامی یمن به ش��مار 

می روود و این سالح مراحل آزمایشی را به صورت 
موفق پشت سر گذاشته است.

»ترک��ی المالکی« س��خنگوی ائتالف س��عودی-
اماراتی هفته جاری مدعی شد که نیروهای ارتش 
یمن و انصاراهلل تاکنون 226 موش��ک بالس��تیک 
به س��مت عربستان ش��لیک کرده اند یمن از سال 
2۰۱۵ )فروردین ۹۴( و آغاز حمالت ائتالف عربی 
به سرکردگی عربس��تان و امارات، وضع بحرانی و 
فاجعه آمیزی دارد؛ حمالت بی امانی که در جریان 
آن ده ها هزار غیر نظامی کش��ته و صدها هزار تن 

دیگر از جمله کودکان زخمی و آواره شده اند.

در همین حال »محمد علی الحوثی« رئیس شورای 
عال��ی انقالب یم��ن در گفت وگویی ب��ا »تلویزیون 
العربی« )که از لندن پخش می ش��ود( تأکید کرد، 
عملیات های پهپادی و موش��کی ارتش یمن پاسخ 
طبیعی به حمالت پنج س��اله اخیر ائتالف سعودی 
است و برای تشدید تنش ها نیست.وی افزود: دشمن 
حقیقی همان کس��ی است که عملیات های خود را 
حتی با استفاده از س��الح های ممنوعه بین المللی 
افزای��ش می دهد. ما فقط با حمالت ادامه دار علیه 
کشورمان مقابله می کنیم و با آنچه در توان داریم، 
این کار را انجام  می دهیم، ما و وزارت دفاع پاس��خ 
ای��ن حمالت را ب��ا عملیات های مناس��ب در زمان 
مناسب می دهیم. الحوثی ادامه داد، پیش تر ارتش 
یم��ن در برهه ای با توق��ف عملیات های پهپادی و 

موش��کی »آتش بس« را در پیش گرفت اما ائتالف 
سعودی از آن تعبیر دیگری کرد و فکر کرد که یک 
پیروزی به دست آورده و موشک و پهپاد دیگر تمام 
شده است اما برداران در وزارت دفاع دیدند جنایات 
ائتالف متجاوز ادامه دارد و ادامه آتش بس فایده ای 
ندارد پس با ابزارهای موجود برای پاس��خگویی به 
حمالت بازگش��تند. همچنین س��خنگوی جنبش 
مقاومت انص��اراهلل، ادعای ائتالف س��عودی مبنی 
بر بازداش��ت یک��ی از فرمانده��ان القاعده در یمن 
را نمایش��ی خن��ده دار خوان��د. »ترک��ی المالکی« 
س��خنگوی ائتالف سعودی مدعی ش��د، نیروهای 
ائتالف در یمن یکی از س��رکرده های داعش ملقب 
به »ابواسامه المهاجر«، مسئول مالی داعش بعالوه 

تعدادی از همراهان آنها را بازداشت کرده است.

یمنی ها از سالح های جدید رونمایی می کنند
عملیات های بازدارنده تا توقف حمالت متجاوزان


