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هند: هند موش��ک بومی بالس��تیک موس��وم به 
"پریتوی ۲" با قابلیت حمل کالهک هس��ته ای از یک 
سکوی س��یار در نزدیکی س��واحل ایالت اودیسا واقع 
در جنوب این کش��ور با موفقیت آزمایش کرد. نشریه 
تایمز او ایندیا نوشت: آزمایش موشک زمین به هوای 
"پریتوی ۲" با برد ۳۵۰ کیلومتر از یک س��کوی سیار 

در بخش چاندیپور واقع در ایالت اودیسا انجام شد.

قط�ر: ارتش آمریکا اعالم کرد به منظور »دفاع از 
نیروها و منافع آمریکا در منطقه« چند فروند جنگنده 
»اف-۲۲« را در قطر مس��تقر کرده است. آمریکایی ها 
در بیانیه خود به این موضوع اشاره ای نکرده اند که چه 
تعداد جنگنده اف-۲۲ وارد قطر شده است اما تصاویر 
منتش��ر ش��ده نش��ان می دهد تعداد ای��ن جنگنده ها 

حداقل ۵ فروند است.

افغانستان: محمد حنیف کهگدای عضو شورای 
والیتی بغالن افغانس��تان در گفتگو با رس��انه ها اعالم 
ک��رد: در حمله ش��به نظامیان طالبان به یک پُس��ت 
نگهبانی در شهرس��تان نهرین والی��ت بغالن ۲۵ نفر 
کش��ته و ۸ فرد دیگر هم زخمی شدند. این در حالی 
اس��ت که شاهدان عینی از کشته شدن دست کم ۳۰ 

نفر در این حادثه خبر می دهند.

عمان: وزارت دفاع آمریکا »پنتاگون« اعالم کرد، 
با قراردادی ب��ه ارزش ۳۹۰ میلیون دالر برای عمان، 
کانادا و لهستان پهپاد می سازد. براساس این قرار داد 
۱۷ پهپاد از نوع ۲۱A-RQ و در قالب فروش نظامی 
خارجی )FMS( به مسقط، اوتاوا و ورشو تحویل داده 

می شود.

ژاپن: سران گروه ۲۰ در بیانیه پایانی نشست خود 
در ژاپن به تشدید تنش های تجاری و ژئوپولیتیک در 
جهان اذعان کردند. در این بیانیه آمده است: »مهم تر 
از همه، )این است که( تنش های تجاری و ژئوپولیتیک 

افزایش یافته است.«

ونزوئال: وزارت خزان��ه داری آمریکا طی بیانیه ای 
اعالم کرد ک��ه تحریم های جدی��دی را علیه مقامات 
ونزوئالیی اعمال کرده اس��ت. بر اس��اس ای��ن بیانیه 
»لوئی��س آلفردو موتا« وزیر س��ابق ان��رژی ونزوئال و 
»خوزه لوگو گومز« معاون اقتصادی و س��رمایه گذاری 
وزارت انرژی برق ونزوئال را تحت تحریم های خود قرار 

داد.

فرانس�ه: منابع خبری از زخمی شدن دو نفر بر 
اثر تیراندازی در نزدیکی یک مس��جد در غرب فرانسه 
خب��ر داده اند. این حمله در ش��هر »برس��ت« به وقوع 
پیوس��ته و پلی��س محوطه اطراف حادث��ه را محاصره 

کرده است. 

ذرهبین

جان باختن روزانه یک کودک پناهجو 
کش��ورهای غربی در حالی همچن��ان از تعهدات 
خ��ود در قب��ال پناه جوی��ان خ��ودداری می کنند که 
س��ازمان جهانی مهاجرت س��ازمان ملل در گزارشی 
ضمن هش��دار درباره ش��مار کودکانی ک��ه در جریان 
مهاجرت از دنیا رفته اند، به آمارهای موجود در اقصی 

نقاط جهان در این زمینه اشاره کرد.
 بنابر اعالم س��ازمان ملل متحد، از س��ال ۲۰۱۴  
تا س��ال ۲۰۱۸ میالدی به ط��ور میانگین روزانه یک 
کودک پناهجو در روند مهاجرت جان خود را از دست 
داده اس��ت. در گزارشی که س��ازمان جهانی مهاجرت 
س��ازمان ملل )IOM( روز جمعه منتشر کرده آمده 
اس��ت که میزان مرگ و میر کودکان به میزان هشدار 
دهنده ای افزایش یافته اس��ت. بیشتر این کودکان هم 
در مسیر مدیترانه کشته می شوند.سازمان یاد شده در 
گزارش خود با عنوان »س��فرهای مرگبار« به آمار ۳۲ 
هزار پناهجو اش��اره کرده که گفته می شود در فاصله 
س��الهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ کشته و یا مفقود شده اند و 
حدود هزار و ۶۰۰ نفر از آنان هم کودکان و نوجوانانی 
هس��تند که کمتر از ۱۸ سال س��ن دارند که به طور 
متوسط یک کودک در روز را شامل می شود. برخی از 

این کودکان کمتر از شش ماه دارند.
آماره��ا نش��ان می دهن��د ک��ه در مس��یر دریای 
مدیترانه در فاصله س��الهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸،  بیش از 
۱۷ هزار و ۹۰۰ نفر کشته شده اند. همچنین بیشتر از 
۱۲ هزار نفری که از س��ال ۲۰۱۴ در دریای مدیترانه 
غرق ش��ده اند، پیدا نشده و یا شناسایی نشده اند. ۳۳۷ 
کودک هم در مهاجرت در آفریقا غرق ش��دند و ۱۴۴ 
مورد از مرگ هم در ش��مال آفریقا در مسیر مهاجرت 
به اروپا گزارش ش��ده است. ۷۰ درصد از موارد مرگ 
هم در خلیج بنگال و دریای آندامان در جنوب میانمار 
رخ داده است. در آمریکا هم حدود ۸۴ کودک از سال 
۲۰۱۴ جان باخته اند و بیش از یک س��وم آنها در مرز 

مکزیک کشته شده اند.

نیمچهگزارش

لیبرالیسم منسوخ شده است
رئیس جمهور روس��یه در حاش��یه نشس��ت گروه ۲۰ گفت که لیبرالیس��م 

منسوخ شده است.
»والدیمیر پوتین«، با اشاره به رشد جریان های پوپولیستی در اروپا و آمریکا 
گفته که دوران لیبرالیسم به عنوان یک نیروی فکری به سر آمده است.  پوتین 
در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه فایننشال تایمز در آستانه اجالس گروه ۲۰ 
گفت: »لیبرال ها نمی توانند همانند دهه های گذش��ته هر چیزی را به سادگی به هر 
کس��ی دیکته کنند.« پوتین در مصاحبه با فایننش��ال تایمز زیربناهای نظری لیبرالیسم 
را به چالش کش��ید: »فرض تفکر لیبرال این اس��ت که هیچ کاری نباید انجام داد، اینکه 
مهاجران می توانند آدم بکش��ند، چپاول کنند و با خی��ال راحت به دیگران تجاوز کنند 
چون حق آنها به عنوان مهاجر باید رعایت ش��ود.« پوتین گفت:»هر جرمی باید مجازات 

خودش را داشته باشد. تفکر لیبرال منسوخ شده است.

 بحران
افشاگری تیلرسون

وزیر خارجه سابق آمریکا در گفت وگو با قانونگذاران این کشور افشاگری هایی 
علیه مسائل دولت آمریکا مطرح کرده است.

رس��انه های آمریکایی در حال انتش��ار بخش های مختلفی از افش��اگری های 
»رکس تیلرسون«، وزیر خارجه اخراج شده آمریکا از مسائل دولت »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا هستند. تیلرس��ون در مصاحبه با اعضای کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا گفته که س��ران امارات و عربس��تان سعودی در سال ۲۰۱۷ 
مس��ئله محاصره قطر را با »جارد کوش��نر«، داماد و مشاور ترامپ و »استیو بانون«، مشاور 
امنیت ملی وقت آمریکا در میان گذاشته اند و او از این موضوع با خبر نبوده است.  تیلرسون 
گفته است: »من کاره ای نبودم. دیدگاه های وزارت خارجه هیچ وقت در نظر گرفته نمی شد.« 
روزنامه نیویورک تایمز نوشته روایت تیلرسون نشان دهنده نقش گسترده کوشنر و بانون در 

هدایت سیاست خارجی آمریکا در خالل سال اول ریاست جمهوری ترامپ است.

چالش
پیشنهاد به حریری

یک روزنامه لبنانی فاش کرد، مش��اور رئیس  جمهور آمریکا برای همراه کردن 
لبنان با طرح موسوم به »معامله قرن« پیشنهادهایی به نخست وزیر این کشور داده 

که از جمله آنها تعهد آمریکا برای تسریع در روند بازگشت آوارگان سوری است.
در همین راس��تا روزنامه »االخبار« به نقل از منابع دیپلماتیک غربی اعالم 
کرد، »جرد کوش��نر« داماد و مش��اور رئیس جمهور آمریکا  برای اینکه لبنان را با 
این طرح همراه کند، پیش��نهاداتی به »س��عد الحریری« نخست وزیر این کشور داده 
اس��ت. پیشنهادهای کوشنر شامل تس��هیل در روند ترس��یم مرزهای مورد اختالف در 
جنوب لبنان، دستیابی بیرون بر مبالغ مالی زیاد و  تعهد آمریکا به تسریع روند بازگشت 
آوارگان س��وری بوده تا لبنان نیز در مقابل فلس��طینی ها را به مهاجرت تش��ویق کند و 
به فلس��طینی هایی که در لبنان باقی می مانند اجازه کار در طرح های سرمایه گذاری )به 

معنای عملی همان اسکان دائمی آوارگان( در کنار لبنانی ها داده شود.
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انتقام گیری از استقالل عراق 
علی تتماج 

مقاوم��ت یم��ن در براب��ر تج��اوزات ائتالف س��عودی- 
آمریکایی همچنان یکی از محورهای تحوالت جهانی اس��ت. 
یمنی ها در حالی با عملیات موش��کی و پهپادی تاسیسات و 
زیر س��اخت های س��عودی را هدف قرار می دهند که ائتالف 
آمریکایی- عربس��تان به کش��تار م��ردم می پ��ردازد چنانکه 
سازمان ملل به مرگ و یا معلولیت ۷ هزار ۵۰۰ کودک یمنی 
اذعان کرده اس��ت. مجموع این تحوالت در حالی جریان دارد 
که در اقدامی س��وال برانگیز مقام های آمریکایی که پیش��تر 

مدعی ش��ده بودند حمله اردیبهش��ت ماه به تأسیسات نفتی 
عربستان سعودی در اس��تان های »الدوادمی« و »عفیف« در 
این کشور توس��ط نیروهای یمنی انجام شده اکنون گفته اند 
مبدأ این حمالت عراق بوده اس��ت. سخنگوی سازمان امنیت 
کشور عربستان ۲۴ اردیبهشت ماه اعالم کرد دو ایستگاه پمپاژ 
نفت متعلق به ش��رکت »آرامکو« در استان های »الدوامی« و 
»العفیف« به ش��کل جزئی هدف قرار گرفت. نکته قابل توجه 
آنکه پیشتر دولت آمریکا قباًل ادعا کرده بود ایران در طراحی 
این حمالت نقش داشته است. حال این سوال مطرح می شود 
که چرا آمریکا چنین ادعایی را مطرح کرده اس��ت؟ نخس��ت 
آنکه این اقدام آمریکا را می توان اقدامی برای اهمیت زدایی از 
توان موشکی و پهپادی یمن دانست که برای تضعیف روحیه 
یمنی ها و البته پنهان سازی وضعیت بحرانی سعودی و البته 

ناتوانی سیستم موشکی پاتریوت آمریکا صورت می گیرد. 

دوم آنکه آمریکا ادعای ابتدایی خود را به ایران نسبت داده 
بود حال آنکه جهانیان این ادعا را رد و آمریکا با رسوایی ادعای 
واهی مواجه شد. آمریکا با متهم سازی عراق از یک سو به دنبال 
به حاش��یه راندن آن رس��وایی است و از س��وی دیگر به دنبال 
بهانه ای اج��رای گزینه نظامی و دخال��ت در امور داخلی عراق 
چنانکه از ماه ها قبل آمریکا برای حمایت از داعش به تش��دید 
تحرکات نظامی در عراق روی آورده است. سوم آنکه از مدت ها 
قبل آمریکا طرح اعمال فش��ار بر عراق ب��رای انحالل مقاومت 
مردمی را در پیش گرفته و از تهدید نظامی و اقتصادی گرفته تا 
بحران های امنیتی و جوسازی جهانی را اجرا کرده است. اکنون 
ادع��ای تهدید امنیت منطقه بهانه آمریکا برای محروم س��ازی 
عراق از نیروهای مردمی است در حالی که همزمان نیز از اجرای 
تعهدات خود برای تسلیح ارتش عراق نیز خودداری می کند تا 

وابستگی نظامی و امنیتی عراق را رقم زند. 

چهارم آنکه آمریکا در معادالت منطقه انتظاراتی از عراق 
از جمل��ه در باب همراهی با کش��ورهای عرب��ی علیه ایران، 
مش��ارکت در مذاکرات س��ازش در منام��ه، دوری از روابط با 
ایران و سوریه را داشته است حال آنکه عراق مستقل در برابر 
این رفتارها ایس��تاده چنانکه حت��ی در اجالس مکه صراحتا 
با اقدامات بحران س��از س��عودی و آمریکا در منطقه مخالفت 
کرد. با این ش��رایط می توان ادعای ضد عراقی آمریکا در باب 
هدف قرار گرفتن تاسیس��ات سعودی، را انتقام گیری آمریکا 
از استقالل عراق دانست که برگرفته از ضعف و ناتوانی آمریکا 

برای تحمیل زیاده خواهی هایش به بغداد است. 
ب��ه هر تقدیر ادعاه��ای آمریکا علیه عراق ن��ه برگرفته از 
قدرت و توان آمریکا که ناشی از ناتوانی و تزلزل شدید آن در 
برابر ایس��تادگی و استقالل عملی بغداد است که آمریکا را به 
رفتارهای غیر منطقی و اتهام زنی های واهی سوق داده است. 

یادداشت

ملت فلس��طین با نشست منامه، جهاد مق���اوم�ت همزمان با موج گسترده مخالفت های 
اس��المی فلس��طین با محکوم کردن اظهارات وزیر خارجه 
بحری��ن درباره عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی 
گف��ت ک��ه رژی��م بحری��ن در ح��ال ایف��ای نق��ش موش 

آزمایشگاهی در عرصه سیاست است.
گروه های فلس��طینی به اظهارات »خال��د آل خلیفه« 
وزیر ام��ور خارجه بحرین درباره اعتراف به موجودیت رژیم 
صهیونیس��تی به شدت واکنش نشان دادند.»خالد البطش« 
عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسالمی فلسطین با محکوم 
کردن س��خنان وزیر خارجه بحرین گف��ت: بحرین نظامی 
اس��ت که به جای آنکه در کنار ملت فلس��طین بایس��تد و 
پای��داری آن را تقوی��ت کرده و از مقاومت��ش حمایت کند 
شاهد آن هس��تیم که مشروعیت اش��غالگری را به رسمیت 
ش��ناخته و این واقعیت را فراموش کرده که اسرائیل »مادر 
مش��کالت« منطقه اس��ت. البطش تاکید کرد: وزیر خارجه 
بحرین فرد بی مس��ئولیتی بوده و قطعا ملت بحرین از این 
اظهارات بیزار بوده و عادی س��ازی روابط با اش��غالگر را رد 
می کن��د.  با اوج گیری اعتراضات »خال��د بن احمد«، وزیر 
ام��ور خارجه بحرین با عقب نش��ینی از اظه��ارات چند روز 
پیش مدعی شد که نشست منامه برای عادی سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی نبود. این در حالی است که وزیر خارجه 
س��ابق رژیم صهیونیستی در دیدار با وزیر خارجه بحرین از 

مواضع او در قبال این رژیم تقدیر و تشکر کرد.
خب��ر دیگر آنکه کوی��ت در واکنش ب��ه اظهارات اخیر 

وزیر خارجه بحرین که خواس��تار عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی ش��د، تاکید کرد تا زمانی که حقوق اساسی 
ملت فلس��طین برآورده نش��ود، از عادی سازی امت عربی با 
اش��غالگران خبری نخواهد بود. از سوی دیگر الحوثی رهبر 
انصاراهلل یمن طی سخنرانی خود به مناسبت »روز فریاد بر 
سر مستکبران« نشست بحرین را خیانت به آرمان فلسطین 
خوان��د و گفت که موضع یمنی ها در قبال فلس��طین هرگز 
تغییر نخواهد کرد. او گفن که امت مسلمان این گونه عادت 
داده ش��ده است که هرگونه دخالت در امور سیاسی خود را 
پذیرفته  و گویا  آمریکایی ها و صهیونیس��ت ها تنها مسئول 

رسیدگب به مشکالت و مسائل آن ها هستند.
در این میان کوش��نر مش��اور رئیس جمه��ور آمریکا با 
این ادعا ک��ه طرح اقتصادی آمریکا اف��ق تازه ای برای حل 
درگیری بین فلس��طین و رژیم صهیونیس��تی است، مدعی 
ش��د که بس��یاری از افراد، موافق این طرح امریکا هستند. 
»جرد کوش��نر« مش��اور و دام��اد »دونال��د ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا مدعی ش��د که ط��رح اقتصادی جدید برای 
حمای��ت از مردم فلس��طین، به منزله نگاه ت��ازه ای در حل 
درگیری بین فلس��طین و رژیم صهیونیس��تی است. در این 
میان نتایج نظرس��نجی از فلس��طینیان حاک��ی از مخالفت 
۹۸.۴ درصد فلس��طینیان ب��ا »معامله ق��رن« و »کارگروه 
منامه« اس��ت. جال��ب توجه آنکه روزنامه ای صهیونیس��تی 
ف��اش کرد، این رژیم با یک پیش��نهاد آمری��کا برای ایجاد 
»گذرگاه امن« میان کرانه باختری و نوار غزه مخالف است، 

ایده ای که در »نشست منامه« مطرح شده است.

رژیم بحرین، موش آزمایشگاهی عرصه سیاست است
همزمان با تش��دید فش��ارهای خارجی  آس�یا برای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، غ�رب 
ائتالف اصطالحاً ضد داعش آمریکا به کشتن دست کم ۱۳۱۹ 

غیرنظامی در سوریه و عراق اعتراف کرده است.
»کارگروه مشترک عملیات عزم راسخ« در گزارش ماهانه 
خود به شمار این تلفات اشاره کرده است. این کارگروه نوشته 
در حم��الت جنگنده های ائتالف بین اوت ۲۰۱۴ تا پایان مه 

۲۰۱۹ دست کم ۱۳۱۹ غیرنظامی کشته  شده اند. 
دولت آمریکا بعد از آنکه گروهک  َسلَفی-تکفیری داعش 
س��ال ۲۰۱۴ بخش هایی از عراق و س��وریه را به اشغال خود 
درآورد، ائتالفی با هدف ادعایی حمله به مواضع این گروهک 
تروریستی تشکیل داد. این ائتالف، علی رغم تبلیغات گسترده 
برای تش��کیل، موفقیتی در مبارزه با داعش به دست نیاورد. 
شهریور ماه سال ۱۳۹۵، چهارجنگنده ائتالف آمریکا مواضع 
ارتش سوریه را که در حال مبارزه با عناصر داعش در نزدیکی 
فرودگاه ش��هر »دیرالزور« بودن��د بمباران کرده و ۸۳ نظامی 

این کشور را به شهادت رساندند. 
در این میان حمایت آمریکا از تروریست ها موجب ادامه 
بحران س��وریه شده است چنانکه یک فرمانده میدانی اعالم 
کرد که گروههای تروریستی به صورت همزمان، سه حمله 
ب��ه مواضع ارتش س��وریه در حماه و ادل��ب انجام دادند که 
نیروهای س��وری این حمالت را دفع کردند. خبر دیگر آنکه 
وزارت دفاع ترکیه به بهانه پاس��خ به حمالت ارتش سوریه،  
مواضع نیروهای س��وری را در ادلب بمباران کرد. در همین 
حال الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در وین 

با اش��اره به مشکالت پیش آمده برای بخش سالمت سوریه 
از جمل��ه بیم��اران س��رطانی در پی تحریم ه��ای یکجانبه 
علیه این کشور گفت: بیمارس��تان های سوریه برای خرید 
تجهیزات پزش��کی با مشکل مواجه هس��تند. در این میان 
در اقدام��ی تبلیغاتی مرکل صدراعظم آلمان ابراز امیدواری 
کرده اس��ت که در س��ال جاری میالدی، نشستی در قالب 

نشست استانبول درباره سوریه برگزار شود.
اما نکت��ه قابل توجه آنک��ه در ادامه رفتارهای س��وال 
برانگیز آمریکا در س��وریه و ع��راق، مقام های آمریکایی که 
پیشتر مدعی شده بودند حمله اردیبهشت ماه به تأسیسات 
نفت��ی عربس��تان س��عودی در اس��تان های »الدوادمی« و 
»عفیف« در این کش��ور توس��ط نیروهای یمنی انجام شده 
اکنون گفته اند مبدأ این حمالت عراق بوده اس��ت. روزنامه 
وال استریت ژورنال نوشته مقام های آمریکایی اکنون به این 
نتیجه رسیده اند که این حمالت پهپادی به تأسیسات نفتی 
س��عودی ها از عراق انجام شده اس��ت، نه از یمن. در ادامه 
اقدام��ات علیه عراق، وزارت خارج��ه بحرین اعالم کرد که 
در اعتراض به برگزاری تظاهرات در برابر سفارت این کشور 
در عراق، کاردار س��فارت این کشور را احضار کرده و مراتب 

اعتراض خود را اعالم کرده است.
 شمار قابل توجهی از شهروندان عراقی شب پنجشنبه 
در اعتراض به برگزاری نشست ضد فلسطینی اخیر موسوم 
ب��ه »صلح از برای ش��کوفایی« به میزبان��ی منامه، پایتخت 
بحرین، در برابر سفارت این کشور در بغداد تجمع کردند و 

علیه آن شعار دادند.

اعتراف به کشتن غیرنظامیان در سوریه و عراق

گروه فرادید  ویژه ائت��الف آمریکایی- گ�زارش   جنایات 
س��عودی در حالی ادامه دارد که بر اساس گزارش 
جدید س��ازمان ملل، در ۵ و نیم س��ال اخیر بیش 
از ۷۵۰۰ ک��ودک یمنی بر اثر بمباران، گلوله باران، 
جنگ، حمالت انتحاری، انفجار مین و... کش��ته یا 

زخمی شده اند.
کش��ورهای غربی مدعی حقوق بشر همچنان 
در حال تس��لیح سعودی هس��تند و حتی ترامپ 
از س��عودی به خاط��ر خرید تس��لیحاتی قدردانی 
می کند حال آنکه این تسلیحات برای کشتار زنان 
و ک��ودکان یمنی به کار گرفته می ش��ود. چنانکه 
گزارش��ی که از س��وی آنتونیو گوترش - دبیرکل 
س��ازمان ملل - منتشر شده است می افزاید کشته 
و مجروح ش��دن آن ها بر اثر ۱۱ هزار و ۱۷۹ مورد 
نقض جدی حقوق کودکان است که از اول آوریل 

سال ۲۰۱۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ رخ داده است.
بر اساس این گزارش، ۷۵۰۸ کودک یمنی در 
۵ و نیم س��ال اخیر کش��ته یا زخمی شده اند که 
مهمتری مورد نقض حقوق کودکان این کش��ور به 
ش��مار می رود. همچنین استفاده از ۳۰۳۴ کودک 
یمنی به عنوان س��رباز از سوی طرف های درگیر، 
دومین مورد از نقض آشکار حقوق کودکان در این 

کشور محسوب می شود.
جالب توجه آنکه سازمان ملل برنامه غذا را به 
سعودی و امارات داده است چنانکه رئیس کمیته 

عالی انقالب یمن نه��اد بین المللی »برنامه جهانی 
غذا« را اس��یر خواس��ته های امارات و عربس��تان 
س��عودی خواند. »محم��د علی الحوث��ی« رئیس 
کمیته عالی انقالب یمن با انتقاد شدید از »برنامه 
جهانی غذا« وابسته به سازمان ملل، این نهاد را در 

راس��تای امیال عربستان سعودی و امارات دانست.
او در گفت و گ��و با خبرگزاری س��بأ، گفت: »برنامه 
جهانی غذا در راس��تای سیاسی کردن مسائل در 
راستای خواسته عربستان سعودی و امارات است. 
الحوثی بار دیگر از این نهاد بین المللی خواس��ت تا 

کمک های غذایی را ب��ه صورت نقدی ارائه دهد و 
گفت که در این صورت کس��ی نمی تواند در مقابل 
س��نگ اندازی کن��د. همچنین مردم یم��ن نیز از 

دریافت غذای فاسد در امان می مانند.
خب��ر دیگر آنک��ه روزنامه فرامنطق��ه ای رای 
الیوم به نقش حاک��م دبی در تصمیم امارات برای 
کاهش حضور نظامی این کشور در یمن اشاره کرد 
و گف��ت، اذعان ابوظبی ب��ه ناتوانی در برابر تحمل 
حمالت انصار اهلل، آن را وادار به خروج تدریجی از 
جنگ یمن کرده اس��ت. این منبع خبر داده است، 
محمد بن راشد آل مکتوم در نشستی با محمد بن 
زای��د، ولی عهد ابوظبی و نای��ب فرمانده کل قوای 
مسلح امارات عربی تاکید کرد، اگر حوثی ها مراکز 
حیات��ی در دبی را در پاس��خ به مش��ارکت امارات 
در جنگ ه��دف بگیرند، دبی آماده پرداخت بهای 
س��نگین آن نیس��ت. الزم به ذکر اس��ت در ادامه 
مقاوم��ت یمنی ه��ا، پدافند هوایی ارت��ش یمن از 
انهدام یک پهپاد جاسوسی ائتالف سعودی بر فراز 
منطقه الدریهمی این کش��ور خب��ر داد. همچنین 
یک وب سایت آمریکایی نوشت، عربستان و امارات 

همچنان به خشونت مرگبار اعضای سابق جنجوید 
)ش��به نظامیان س��ودانی( برای ارت��کاب جنایات 
جنگی و نقض حقوق بش��ر علی��ه غیرنظامیان در 
خارطوم و یمن متوسل شده اند.یک سایت خبری 
آمریکایی پش��ت پرده حضور نیروهای سودانی در 
قالب ائتالف س��عودی برای مشارکت در جنگ در 
یم��ن  از زم��ان آغاز این جن��گ در مارس ۲۰۱۵ 
را روایت ک��رد. جورجیو کاویرو،  پژوهش��گر امور 
مس��ائل خلیج فارس در یادداش��تی برای س��ایت 
تحلیلی »لوب الگ« با اش��اره به نقش مهم سودان 
در جنگ یمن نوش��ت: س��عودی ها و اماراتی ها از 
همان ابتدای جنگ یمن، به نظامیان س��ودانی که 
از تجرب��ه رزمی باالیی در دارف��ور و دیگر مناطق 

کشورشان برخوردار بودند، متوسل شدند.
خبر دیگر از یمن آنکه اهالی استان صعده یمن 
با شرکت در تظاهراتی گسترده، بر ادامه مسیر رهبر 
پیشین خود برای آزادسازی فلسطین تأکید کردند. 
تظاهرات کنندگان پرچم های یمن و فلسطین را به 
همره عکس هایی از سید حسین بدرالدین الحوثی در 
دست داشتند، شعارهایی در محکومیت سیاست های 
آمریکا در منطقه س��ر دادند و ب��ه تحریم کاالهای 
اس��رائیلی و آمریکایی فراخواندند. شرکت کنندگان 
در تظاه��رات، نشس��ت منامه را مردود دانس��تند؛ 
بر رد عادی س��ازی روابط با دش��من صهیونیس��تی 
تأکید کردند و افزدند، مسیر بدرالدین الحوثی برای 

آزادسازی فلسطین باید ادامه پیدا کند.

آمار تکان دهنده سازمان ملل از قربانیان جنایات ائتالف آمریکایی- عربستانی منتشر شد

خون 7 هزار500 کودک یمنی بر دشداشه سعودی

ترامپ که با بحران ش��دید در  آس�یا رون��د انتخابات ۲۰۲۰ مواجه ش�رق 
ش��ده به دنبال نمایش چهره ای پیروز در سیاست 
خارجی است که نمود آن را در مواضع و ادعاهای 
وی در نشس��ت گروه ۲۰ و دیدارهایش با حاضران 

در نشست می توان مشاهده کرد. 
ترامپ این روزها دورانی س��خت را سپری می 
کند از یک س��و در عرصه داخل��ی جمهوریخواه و 
دموکرات برای کن��ار زدن وی از انتخابات ۲۰۲۰ 
تالش می کنند و از سوی دیگر حربه ترامپ برای 
نمایش اقتدار با ایران هراسی ناکام ماند و سرنگونی 
پهپاد متجاوز آمریکایی توس��ط یگاه پدافند ایران 
این ناکامی ها را شدت بخشیده است. مجموع این 
شرایط ترامپ را در وضعیت بحرانی انتخاباتی قرار 
داده و او را وادار س��اخته تا در نشس��ت گروه ۲۰ 
به دنبال نمایش چهره ای فاتح، دموکراتیک و اهل 
مذاکره و صلح از خود باش��د. در همین چارچوب 

رئیس جمهور آمری��کا در دیدار با اردوغان همتای 
ترکیه ای خود در ش��هر »اوساکا« ژاپن ضمن ابراز 
نگرانی از همکاری دفاعی ترکیه با روس��یه تأکید 
کرد که واش��نگتن به دنب��ال راه حل های متفاوت 

برای رفع مشکل سامانه های »اس-۴۰۰« است.
در رفتار قابل تاملی دیگر رئیس جمهور آمریکا 
بع��د از دیدار با همتای چینی خود در »اوس��اکا« 
ژاپن این نشس��ت را »بس��یار خوب« توصیف کرد 
و مدعی ش��د دو طرف به مسیر اصلی بازگشته اند. 
»ش��ی جینپینگ« رئیس جمه��ور چین و »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور آمری��کا در حالی مذاکرات 
دوجانبه خود را در حاشیه اجالس سران اقتصادی 
جهان موس��وم به گروه ۲۰ به پایان رس��اندند که 

ترامپ تأکید کرد که برآیند این نشس��ت »بهتر از 
انتظار« بوده است.

همچنی��ن ترام��پ  ک��ه ژاپ��ن را ب��ه مقصد 
کره جنوب��ی ترک ک��رد خبر داد که آم��اده دیدار 
و اح��وال پرس��ی با رهب��ر کره ش��مالی در منطقه 
م��رزی میان دو کره اس��ت. ترام��پ در ادامه این 
پی��ام توئیتری ابراز امیدواری کرد که در مرز میان 
کره ش��مالی و کره جنوبی که منطقه خلع س��الح 
اس��ت، بتواند »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی را 
ببیند و دستانش را تکان داده و با وی احوالپرسی 
کن��د.  اما این حرب��ه ترامپ جواب ن��داد چنانکه 
کره ش��مالی ط��ی هش��داری جدی��د ب��ه آمریکا، 
اعالم ک��رد سیاس��ت های مش��خصاً اقتدارگرایانه 

و فریب کارانه واش��نگتن در مط��رح کردن اعمال 
تحریم های جدید بر پیونگ یانگ در حالی صورت 
می گیرد که دو ملت در حال ترتیب دادن دور سوم 

گفت وگو هستند
اما نکته قابل توجه آنکه رئیس جمهور آمریکا 
در اوزاکای ژاپ��ن ب��ا ولیعهد عربس��تان دیدار و از 
خرید تسلیحات آمریکایی توسط این کشور عربی 
قدردانی ک��رد. ترامپ در ادامه گفت: باعث افتخار 
من اس��ت که با ولیعهد سعودی دیدار کنم و وی 
دوس��تی اس��ت که اقدامات زیادی برای کشورش 
انجام داده اس��ت. دونالد ترامپ در نشست خبری 
در پایان نشست گروه ۲۰ در اوزاکای ژاپن، گفت: 
زمان��ی که بهای نفت باال بود، با عربس��تان گفتگو 
کردم و از آنها خواس��تم نفت بیشتری عرضه کنند 

و آنها این کار را صورت دادند.
در همی��ن ح��ال در ژس��تی ب��ه اصط��الح 
قدرتمندان��ه، رئیس جمهور آمریکا ب��رای انتقاد از 

یک معاهده دوجانبه میان کش��ورش با ژاپن گفته 
که اگر کش��وری ب��ه آمریکا حمله کن��د ژاپنی ها 
مجبور به دفاع از آمریکا نیستند. »دونالد ترامپ«، 
در مصاحبه ای مدعی ش��ده معاهده امنیتی میان 
ژاپ��ن و آمری��کا که در س��ال ۱۹۵۱ امضا ش��ده 

منصفانه نیست. 
ترامپ در حالی به دنبال قدرت نمایی در ژاپن 
بود که از درون آمریکا خبر می رس��د کارتر یک از 
روسای جمهور اسبق آمریکا گفت که رئیس جمهور 
کنونی این کش��ور در انتخابات پیروز نشده و او را 
رئیس جمهور غیر قانونی خطاب کرد. خبر دیگر از 
آمری��کا اینکه مجلس س��نای آمریکا طرح محدود 
کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور را 
به تصویب نرساند. همچنین مجلس سنای آمریکا 
ش��امگاه پنجش��نبه الیح��ه بودج��ه دفاعی ۷۵۰ 

میلیارد دالری این کشور را تصویب کرد.

وقتی رئیس جمهور بحران زده آمریکا در اوساکا ژست پیروزی می گیرد 

دست و پا زدن های انتخاباتی آقای ترامپ 


