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تون�س: م��ردم تون��س ب��ا برگ��زاری تظاهرات 
گس��ترده، مخالفت خود با عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی را اع��ام کردند. در ای��ن تظاهرات که 
س��ندیکاهای ش��غلی تونس و رهبران فلسطینی نیز 
ش��رکت داش��تند، تظاهرات کنندگان مخالفت خود با 
هر گونه عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی را 

اعام کردند.

عربستان: سه عضو هیأت علمای ارشد سعودی 
در اعتراض به »فساد اخاقی هدفمند« در عربستان از 
شرکت در جلسات این هیأت امتناع کرده اند. همزمان 
با برپایی برنامه های و جش��نواره های متعدد در جامعه 
عربستان، س��ه عضو هیأت علمای ارشد این کشور به 
عنوان عالی ترین نهاد دینی اینگونه برنامه ها را »فساد 

اخاقی هدفمند« دانسته و دست به اعتراض زده اند.

ترکیه: دفتر دادس��تانی کل اس��تانبول دس��تور 
بازداش��ت 176 پرس��نل نظامی این کش��ور را به ظن 
داش��تن ارتباط با ش��بکه ای که آنکارا معتقد است در 
پشت پرده کودتای نافرجام سه سال پیش این کشور 
بوده است، صادر کرد. در بیانیه دادستانی کل استانبول 
آمده اس��ت که میان افرادی که حکم بازداش��ت آنها 
صادر شده است، یک سرهنگ، دو سرهنگ دوم، پنج 

سرگرد، هفت سروان و 100 ستوان وجود دارد.

کرواس�ی: وزیر امور اجرای سیاس��ت های دولت 
کرواس��ی به دنبال انتش��ار اخباری درب��اره تخلف در 
زمینه اماک، اس��تعفا کرد. »ل��ورو کوچکویچ« وزیر 
امور اجرای سیاست های دولت کرواسی در پی انتشار 
اخباری درباره تخلف احتمالی درباره معامات زمین و 

اماک و مستغات از سمت خود کناره گیری کرد.

پاکس�تان: آصف علی زرداری رهبر حزب مردم 
در گفت وگو با خبرنگاران مدعی شد دولت عمران خان 
4 ال��ی 5 ماه دیگر س��رنگون خواهد ش��د. وی افزود: 
حزب مسلم لیگ بیشتر س��ناتورها را در اختیار دارد 
بنابراین رئیس مجلس س��نا از این حزب خواهد بود. 
زرداری تأکید کرد: آینده پاکس��تان در دستان باول 
بوتو و مریم نواز اس��ت و س��رانجام اپوزیسیون موفق 

می شود یک دولت ائتافی تشکیل دهد.

نیجریه: س��ازمان ملل در بیانی��ه ای اعام کرد، 
از زمان��ی که گروه ش��به نظامی تروریس��ت بوکوحرام 
عملیات های خش��ونت آمیزش را در سال ۲00۹ آغاز 
کرد تا کنون، دس��ت کم ۸000 کودک از س��وی این 
گروه برای پیشبرد اقدامات وفعالیتهای آن در سراسر 
منطقه "دریاچه چاد" در مرکز آفریقا به خدمت گرفته  
شده اند. سیلوستر تانده آتره، مقام ارشد دفتر جرایم و 
مواد مخدر س��ازمان ملل در بیانیه ای عنوان کرد، این 
گ��روه از این کودکان هم به عنوان نیروی رزمی و هم 

به عنوان نیروی غیررزمی استفاده کرده است.

ذرهبین

افزایش ۱۲۱ درصدی اعدام ها در عربستان
»اروپایی-س��عودی  س��ازمان  آم��ار  براس��اس 
حقوق بش��ر«، مقایس��ه تعداد اعدام های عربستان در 
نیمه نخس��ت س��ال گذشته و امس��ال نشان می دهد 
تع��داد افرادی که امس��ال اعدام ش��دند 1۲1 درصد 

افزایش داشته است.
سازمان »اروپایی-سعودی حقوق بشر« اعام کرد 
مقایس��ه تعداد اعدام ها در عربستان سعودی در نیمه 
نخس��ت سال گذش��ته و امسال نش��ان می دهد تعداد 
افرادی که امس��ال اعدام ش��دند 1۲1 درصد افزایش 
داش��ته است. طی س��ال های گذش��ته و امسال تعداد 
اعدام های مخفیانه در عربستان سعودی افزایش یافت. 
در نیمه نخس��ت امسال مقامات س��عودی 1۲۲ نفر را 
اعدام کردند که این تعداد در مقایس��ه با نیمه نخست 
س��ال ۲01۸ وحشتناک اس��ت. در نیمه نخست سال 
گذشته 55 نفر اعدام شدند. محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان چهاردهم آوریل ۲01۸ وعده داد تعداد حکم 
اعدام ها را به حداقل ممکن خواهد رساند. در بیانیه ای 
که سازمان »اروپایی-سعودی حقوق بشر« منتشر کرد، 
آمده است بن سلمان مدعی شد اقدامات الزم برای این 
کار یک س��ال یا کمی بیشتر از یک سال زمان می برد، 
اما همه ش��واهد نش��ان می دهد مجازات اعدام در این 
مدت افزایش یافت و هیچ داده ای در دست نیست که 

نشان دهنده حمایت از وعده وی باشد.
این بیانیه هش��دار داد الزم بود وع��ده ولیعهد با 
توق��ف اعدام ها همزمان می ش��د، اما ب��ه جای توقف 
اعدام ه��ا نتیج��ه این بود که از زمان ط��رح این وعده 
در آوریل ۲01۸ تا نیمه نخست ۲01۹ تعداد اعدام ها 
روندی صعودی داش��ت. اس��ناد این س��ازمان نش��ان 
می دهد اعدام افراد نا بالغ در نیمه اول امس��ال به پنج 
درصد رس��ید. این آمار همچنین نش��ان می دهد 5۸ 
نفر از 1۲۲ نفری که اعدام ش��دند از اتباع عربس��تان 

سعودی نبودند.

نیمچهگزارش

اختالل در سخنراني پنس 
معترضان به سیاس��ت های دولت آمریکا، سخنرانی معاون ترامپ را در یک 

اجاس ساالنه در واشنگتن با شعارهای خود قطع و وي را هو کردند.
معترضان به سیاست هاي آمریکا، سخنراني معاون رئیس جمهور این کشور 
را  در جم��ع ش��رکت کنن��دگان در اجاس س��االنه یکی از گ��روه های حامی 
صهیونیسم و دارای نگرشهای آخرالزمانی و فعال در آمریکا موسوم به »مسیحیان 
متحد برای اسرائیل« در واشنگتن با شعار هاي خود مختل کردند. مایک پنس درباره 
روابط آمریکا با رژیم صهیونیس��تی گفت: همانطور که می دانید به لطف رهبری رئیس 
جمهور ترامپ، ائتاف ما )با اس��رائیل( هرگز به اندازه حاال قوی نبوده است. وقتی پنس 
ای��ن س��خنان را مطرح کرد، چند نفر س��خنان او را قطع و او را ه��و کردند. این رویداد 
س��بب قطع شدن س��خنرانی مایک پنس شد اما ش��عارهای جمع حاضر که می گفتند 
»آنها را بیرون کنید« س��بب بیرون راندن معترضان به سیاستهای آمریکا در حمایت از 

اسرائیل شد. 

عمران خان به هتل های لوکس آمریکا نمی رود
مقامات اسام آباد به سفارت پاکستان در واشنگتن اطاع دادند که »عمران 
خان« نخس��ت وزیر این کشور در سفر س��ه روزه خود به ایاالت متحده تمایلی 
به اقامت در هتل های لوکس آمریکا ندارد و خواهان س��کونت در س��فارت این 

کشور در واشنگتن است. 
عم��ران خان در ای��ن خصوص گفته اس��ت که نیازی به ص��رف هزینه های 
س��نگین برای اقامت در هتل های لوکس آمریکا نداریم و در سفارت پاکستان همراه 
س��فیر اقامت خواهیم داشت. اقامتگاه وزارت پاکستان درست در قلب مرکز دیپلماتیک 
واش��نگتن قرار دارد که در آنجا دس��ت 10 تا 1۲ سفارتخانه وجود دارد از جمله سفارت 
هن��د، ترکی��ه، ژاپن و برزی��ل و بریتانیا در این محدوده قرار دارن��د. با این وجود عمران 
خان حاضر به قبول اقامت در هتل های گرانقیمت و لوکس آمریکا نش��ده اس��ت. عمران 
خان قرار اس��ت به دعوت »دونالد ترامپ« ، سفر س��ه روزه خود به واشنگتن را ۳0 تیر 

آغاز کند.

 درخواست اردوغان
رئیس جمهور ترکیه با اش��اره ب��ه تعهدات مالی انجام نش��ده اروپا در قبال 
خدمات کشورش به پناهجویان، اعام کرد آنکارا بیش از ۳7 میلیارد دالر برای 

پناهجویان سوری هزینه کرده است.
رجب طیب اردوغان، در یک کنفرانس خبری بار دیگر به هزینه های دولت 
ترکیه برای پناهجویان س��وری اش��اره و اعام کرد اتحادیه اروپا باید به تعهدات 
وعده داده خود در قبال ترکیه پایبند باش��د. اردوغان در این کنفرانس خبری اظهار 
داش��ت از آغاز جنگ در سوریه و آمدن س��یل پناهجویان سوری به ترکیه، دولت آنکارا 
بیش از ۳7 میلیارد دالر برای پناهجویان س��وری هزینه کرده اس��ت. اردوغان به تعهد 
مالی اتحادیه اروپا در قبال ترکیه اشاره کرد و گفت: »تعهدات وعده داده شده به ترکیه 
باید اجرایی ش��ود«.تا پایان س��ال ۲01۸ اروپا کاما تعهدات خود در قبال ترکیه را اجرا 
نک��رده و در براب��ر پرداخت بخ��ش دوم  هزینه مالی که ۳ میلیارد یورو اس��ت کوتاهی 

کرده است.

یکا  امیر قطر در آمر
علی تتماج 

تمیم امیر قطر در سفری رسمی برای دیدار با ترامپ راهی 
آمریکا شد. این سفر در شرایطی صورت می گیرد که از یک سو 
امریکا به شدت به دنبال فروش ساح به کشورهای عربی است 
و سعی دارد با مقوله ایران هراسی این مهم را اجرایی سازد. در 
همین حال آمریکا طرح معمله قرن را در لوای نشست اقتصادی 
منامه در پیش گرفته که اساس آن را نیز سازش عربی و حذف 

تمام حقوق فلسطینی ها تشکیل می دهد. 

در همین حال آمریکا جوس��ازی سیاسی و امنیتی علیه 
ای��ران را دنبال می کند و س��وق دادن کش��ورهای عربی به 
رویکرد تخاصمی محور این رویکرد اس��ت. در مقابل قطر نیز 
که مدت هاس��ت تحت تحریم شورای همکاری خلیج فارس 
و تخاصم س��عودی است به دنبال راهکاری ورای منطقه برای 
پایان دادن به این وضعیت است. هر چند که قطر با تعامات 
منطق��ه ای با ای��ران، ترکیه، عراق و س��وریه و ق��درت برتر 
اقتصادی توانس��ته تا حدود زیادی به مقابله با ش��ورا بپردازد 
ام��ا همچنان نقش امری��کا را در پایان دادن ب��ه تحریم ها و 
فشارهای س��عودی مهم دانسته و س��عی در تحقق این مهم 

دارد. 
ب��ا توجه به این ش��رایط می توان گفت که این س��فر با 
زنجیره ای از اهداف دو جانبه طراحی ش��ده اس��ت. در حوزه 

قط��ر دریافت تس��لیحات برای توازن ق��وا در منطقه، کاهش 
فش��ارهای سعودی، بررس��ی مسئله فلس��طین در حالی که 
قطر نیم نگاهی به حقوق فلس��طینی ها دارد، پرونده اخوان و 
سرکوب گس��ترده آن در منطقه که با حمایت امریکا صورت 
گرفته و قطر به ش��دت با ان مخالف است، چگونگی اقدامات 
امریکا و قطر در چالش��های منطقه از جمله در حوزه سوریه، 
ع��راق و ایران را می ت��وان از اهداف امیر قطر در این س��فر 
دانس��ت. در مقابل ترامپ نیز به شدت طرح فروش ساح به 
قطر و نیز کاهش تنش��ها در شورای همکاری خلیج فارس را 
دنبال می کند. ترامپ در همین حال س��عی دارد از ظرفیت 
های قطر برای آنچه فش��ار منطقه بر ایران می نامد استفاده 
کن��د حال آنکه دوحه به دنبال بهره گیری از روابط دو جانبه 
با ایران و آمریکا برای کاهش تنش ها میان طرفین اس��ت تا 

باردیگر نقش میانجی گر خود را به نمایش گذارد. 
ترام��پ که با بحران داخلی و نی��ز ناکامی جهانی مواجه 
اس��ت تحقق اهدافش در قبال قطر را مولفه ای برای کاهش 
فش��ارهای داخلی و نمایش اقتدار بیرونی می داند لذا س��عی 
دارد ت��ا از هر ابزاری ب��رای تحقق این مهم بهره بداری نماید 
که می تواند هم زبان زور و تهدید باش��د و هم زبان تطمیع و 

وعده های نظامی و یا حتی کاهش تنش قطر با عربستان . 
در جمع بن��دی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت 
که س��فر امیر قطر به امریکا با زنجیره ای از چالش��ها و البته 
اختافات همراه اس��ت چرا که نگاه قطر به سعودی و شورای 
همکاری خلیج فارس، به ایران و ترکیه و نیز فلسطین جریان 
اخ��وان متفاوت با امریکاس��ت و عما این امر به اختاف نظر 

میان طرفین منجر خواهد شد.

یادداشت

بحران حقوق بشر در زندان های امارات
کشورهای غربی در حالی همچنان به حمایت از امارات  بش�ر ادامه می دهند کهف »دیدبان حقوق بش��ر« گزارش داد حق�وق 
ک��ه مقامات امارات، زندانیان را حتی پس از گذراندن دوران محکومیت خود 

در حبس نگه می دارند و از آزادی آنها خودداری می کنند.
این نه��اد افزود که دولت امارات 5 زندانی را ب��ه رغم پایان یافتن دوره 
محکومیت خود که بین یک سال تا سه سال بوده، آزاد نکرده است. این افراد 
فع��االن و کاربران فضای مجازی و منتق��د دولت امارات از اعضای »جمعیت 
اصاح« هستند که جنبشی سیاسی اسامی قانونی است، اما امارات در سال 
۲014 در واکنش به تنش ها در تونس و مصر این گروه را تروریس��تی اعام 

کرد و فعاالن آن را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کند.
"مای��کل بیگ" مدیر بخ��ش خاورمیانه ای دیده بان حقوق بش��ر در این 
زمینه گفت که محروم کردن بازداش��ت ش��دگان از آزادی برای س��ال های 
طوالنی نقض آشکار حاکمیت قانون است و همه این افراد حق زندگی داشته 

و باید به آغوش خانوده هایشان بازگردند.
 دیدبان حقوق بش��ر پیش از این نی��ز درباره نقض قانون و محاکمه غیر 
عادالنه در امارات بخصوص در مواردی که بازداشت شدگان را به اقدام علیه 
امنیت این کشور متهم می کند و نیز شکنجه و رفتار نامناسب و سرکوبگرانه 

با زندانیان، گزارش داده بود.
چندین نهاد حقوق بش��ری پیش��تر در گزارش های ساالنه خود به نقض 
حقوق بش��ر، جنایت های جنگی در یمن و مساله زندانیان سیاسی در امارات 
در سال ۲01۸ پرداختند. دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک با انتشار 
گزارش س��االنه خود، وضعیت حقوق بش��ر را در بیش از 100 کش��ور مورد 
بررس��ی قرار داد، در این بین امارات از جمله کش��ورهایی بود که در داخل و 

خارج از مرزهایش تخلفات حقوق بشری گسترده ای را مرتکب شده است. 

یسم ور یه علیه تر عملیات مشترک عراق و سور
همزمان با عملیات ارتش عراق برای پاکس��ازی مناطق  آس�یا مرزی با س��وریه، ش��ماری از نیروهای همپیمان ارتش غ�رب 
س��وریه عازم مرزهای این کش��ور با عراق ش��دند تا این منطقه را از حضور 

عناصر داعش پاکسازی کنند.
ارتش عراق و نیروهای س��ازمان »الحش��د الش��عبی« )بس��یج مردمی( 
عملیاتی را برای پاکس��ازی مناط��ق غربی آغاز کردند.ای��ن عملیات، »ارادة 
النصر« نام دارد و در مناطق صحرایی انجام می ش��ود که اس��تان های االنبار، 
موص��ل و ص��اح الدی��ن را به یکدیگر وص��ل می کند و به مرزهای س��وریه 
می رس��د. این عملیات در محدوده ای به وسعت ۳0 هزار کیلومتر مربع انجام 
خواهد ش��د. پایگاه خبری معارض »س��مارت« گ��زارش داد که گروه های از 
نیروهای وابسته به ارتش سوریه که در استان دیرالزور )شرق سوریه( حضور 
دارند، عازم مرزهای عراق و س��وریه رفتند تا این مناطق را از حضور داعش 

پاکسازی کنند.
س��مارت ب��ه نقل از منابع محلی اعام کرد که ش��ش خ��ودروی حامل 
نیروه��ای همپیم��ان ارتش س��وریه که مجهز به س��اح  بودن��د، از مناطق 
»الجمعی��ات و الکتف« به س��مت مرزه��ای عراق رفتند. ای��ن دو منطقه در 
شهر البوکمال در استان دیرالزور قرار دارد و نیروهای همپیمان نیز نیروهای 
سازمان الحشد الشعبی هستند که به سمت صحرایی حرکت کردند که بین 

مرزهای سوریه و عراق امتداد دارد تا بتوانند این مناطق را پاکسازی کنند.
همزمان با اینکه نیروهای همپیمان ارتش سوریه در حال مبارزه با عناصر 
داعش هستند، شبه نظامیان ُکرد موس��وم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« 
در حال تثبیت طرح »تجزیه طلبانه« خود هس��تند. روزنامه »الوطن« سوریه 
گزارش داد که نیروهای دموکراتیک که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، برای 

تثبیت این طرح، در حال دریافت ساح و کمک های لجستیک هستند.

اندوخته مقاومت »بزرگتر« است
س��خنگوی ش��اخه نظامی حماس در سالروز جنگ 51  روزه علی��ه نوار غ��زه اعام کرد، پیامده��ای این جنگ مق���اوم�ت
همچن��ان پایه های محافل نظامی و امنیتی رژیم صهیونیس��تی را به لرزه در 

می آورد.
»ابوعبیده« س��خنگوی گردان های »القسام« ش��اخه نظامی حماس در 
پنجمین س��الگرد جنگ 51 روزه علیه نوار غزه که مقاومت با عملیات »حد 
السیف« )لبه شمشیر( و »العصف المأکول« )پشِم پراکنده( به آن پاسخ داد، 
اعام کرد پیامدهای نبرد حدالسیف همچنان ارکان محافل نظامی و امنیتی 

رژیم صهیونیستی را به لرزه درمی آورد.
بر اساس گزارش وب سایت رسمی گردان های القسام، ابوعبیده گفت: از 
زمان پایان این نبرد، هنوز نبرد آماده س��ازی و نبرد مغزها با اشغالگر متوقف 

نشده است و آنچه مقاومت ذخیره کرده، به خواست خدا »بزرگتر« است.
در آذرماه  سال گذشته )1۳۹7( گردان های شهید عزالدین القسام شاخه 
نظام��ی حماس تصاویری از نیروهای ویژه رژیم صهیونیس��تی منتش��ر کرد 
که قصد انجام عملیات در خانیونس را داش��تند. القس��ام پیشتر در بیانیه ای 
توضیحی اعام کرده بود که دش��من برای انجام عملیاتی بزرگ برنامه ریزی 
کرده بوده تا ضربه ای س��نگین به مقاومت در نوار غزه بزند  )جزئیات بیشتر( 
رژیم صهیونیس��تی هفته جاری ضمن انتشار نتایج مربوط به عملیات ناموفق 
کماندوهایش در نوار غزه، به شکس��ت این عملیات اذعان کرد و از اشتباهات 

تاکتیکی بسیار خبر داد.
در این دمیان ارتش رژیم صهیونستی ادعا کرد، تونل جدیدی را در مرز 
نوار غزه با فلسطین اشغالی کشف کرده است.  تونل مذکور از اراضی اشغالی 
1۹5۸ عبور کرده و به شورای منطقه ای-صهیونیستی »اشکول« در مجاورت 

غزه رسیده بوده است. 

گروه فرادید  ویژه همزمان با تغییر موازنه جنگ گ�زارش 
یم��ن از موازنه وحش��ت به موازنه ق��درت و توان 
ب��االی دفاعی و تهاجمی یمنی ها، رئیس ش��ورای 
عالی انقاب یمن کشورهای عضو ائتاف سعودی 
را به اعام خروج از یمن پس از جنایات پنج ساله 

فراخواهد.
بحران یمن در حالی هر روز ابعاد  گسترده تری 
می گیرد ک��ه ناتوانی متج��اوزان در برابر مقاومت 
یم��ن هر لحظه آش��کارتر می ش��ود چنانکه حتی 
گزارش های��ی مبنی بر طراحی س��عودی و امارات 
برای فرار آبرومندانه از یمن منتش��ر ش��ده است.  
پس از انتشار اخباری مبنی بر تصمیم امارات برای 
خروج از بخش هایی از یمن که البته برآوردها چیز 
دیگری درب��اره ای��ن موضوع می گوی��د، »محمد 
علی الحوثی« رئیس ش��ورای عال��ی انقاب یمن 
در صفح��ه توئیتر خ��ود به این ام��ر پرداخت.وی 
در توئیتی نوش��ت: کش��ورهای متجاوز را به اعام 
خروج از یمن فرامی خوانیم، جمهوری یمن حمله، 
محاص��ره و ممنوعی��ت )حریم( هوای��ی را مردور 
می داند، خروج از یمن تصمیمی ایده آل اس��ت که 
باید در زمان فعلی گرفته ش��ود، اقدام کشورهای 
متجاوز در استفاده از یمن به عنوان میدانی جهت 
آزمایش س��اح های اروپایی و آمریکایی طی پنج 
س��ال دیگر بس اس��ت، موضوعی که زشت بودن 

جنایات آنها را به جهان ثابت کرد.
هفت��ه جاری، خبرگزاری فرانس��ه ب��ه نقل از 
مس��ئول اماراتی که نخواس��ت نامش فاش ش��ود، 
مدعی ش��د که »ابوظبی قص��د دارد راهبرد خود 
در یم��ن را از جنگ به صلح تغییر دهد«   روزنامه 

لبنانی »االخبار« پانزدهم ماه جاری )تیرماه( اعام 
کرد برخی اخبار منتشرشده مبنی بر کاهش حضور 
نظامی امارات در یمن خاف واقعیت است و اخبار 
مذک��ور در رس��انه ها هم زمان با عملی��ات تقویت 
حضور نظامی امارات در جنوب ، جبهه های ساحل 
غربی و اس��تان »جوف« منتش��ر می شود. در این 
میان یک وب س��ایت یمنی به نقل از منابع وابسته 
به اطاعات دولت مستعفی اعام کرد، امارات چند 

ماهی است به تحرکات خود برای کودتا در عدن و 
تجزیه جنوب یمن شدت داده است.

از سوی دیگر در ادامه تجاوز به زیرساخت های 
یمن، ش��رکت نفت یم��ن در بیانی��ه ای گفت که 
ائتاف س��عودی ش��ش فروند کش��تی نفتی را در 
مس��یر بندر »الحدیدة« توقیف کرد. شرکت نفت 
یمن گفت که ائتاف س��عودی شش فروند کشتی 
حام��ل فرآورده های نفتی را در چن��د مایلی بندر 

الحدی��ده یم��ن توقیف کرد. در ای��ن بیانیه آمده، 
ش��ش کش��تی  در حالی توقیف ش��دند که دارای 

مجوز رسمی سازمان ملل هستند.
در همی��ن ح��ال الق��دس العربی با اش��اره به 
افزایش قدرت بازدارندگی یمن در مقابل عربستان 
و سامانه های پدافندی آمریکایی این کشور، نوشت، 
می��دان دار اصلی نب��رد اکنون یمنی ها هس��تند و 
بن سلمان در اندیشه خروج آبرومند از جنگ است. 
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی در یادداشتی با 
عنوان »آیا جنگ یمن به پایان خود نزدیک شده؟«، 
نوش��ت: با توجه به شاخص های واقعیت سیاسی و 
جنگ یمن در ماه های اخیر، ممکن اس��ت پاس��خ 
این سوال مثبت باش��د. در واقع عربستان سعودی 
به دنبال کسانی اس��ت که به آن کمک کنند تا از 
جن��گ یا به تعبیری »ویتن��ام عربی« با حفظ آبرو 
خارج ش��ود.این جن��گ پس از بر ب��اد رفتن امید 
تعدادی از کشورها برای دستیابی به پیروزی سریع 
و مهار گسترش ایران به رهبری عربستان سعودی 
و ایاالت متحده که بزرگترین بازندگان سیاس��ی و 
نظامی جنگ و به میزان ک��م  تر آن، امارات عربی 
متحده  اس��ت، پایان یافت.  تصمیم گیری در مورد 
جنگ یمن میان س��ه دولت سعودی، آمریکایی و 
اسرائیلی گرفته شد و هدف آن محدود کردن نفوذ 
ایران در یمن بود. پس از آنکه تهران تصمیم گرفت 
از حوثی ها حمایت کند، به دنبال آن، یمن توس��ط 
عربستان س��عودی محاصره شد به همان شیوه ای 

که اسرائیل با حزب اهلل رفتار کرد.
خب��ر دیگر آنکه س��خنگوی نیروهای مس��لح 
یمن خب��ر داد که پهپادهای یمن��ی نیروگاه برق 
»التهام��ة« و ف��رودگاه بین المللی ابه��اء را هدف 

قرار دادند. س��رتیپ »یحیی س��ریع« س��خنگوی 
نیروهای مس��لح یمن بامداد سه شنبه خبر داد که 
ی��گان پهپادی یمن نیروگاه برق التهامه و فرودگاه 
بین المللی أبها عربستان س��عودی را با پهپادهای 

قاصفK۲ هدف قرار داد.

ابتالی نیم میلیون یمنی به وبا 
»فرح��ان حق« مع��اون س��خنگوی دبیر کل 
س��ازمان ملل متحد دوشنبه ش��ب در گزارشی از 
یم��ن اعام کرد که حدود نی��م میلیون یمنی در 
س��ال جاری میادی )۲01۹( به بیماری وبا مبتا 
ش��ده اند. فرحان در کنفرانس خبری گفت: شمار 
مبتایان ب��ه بیماری وبا در س��ال جاری به 460 
هزار نفر رس��یده که در مقایسه با سال گذشته که 
ش��مار مبتایان ۳۸0 هزار نفر بود، افزایش داشته 
اس��ت. وی افزود: تا کنون 705 نفر بر اثر ابتاء به 
وب��ا در یم��ن جان خود را از دس��ت دادند. معاون 
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اضافه کرد، 
سیل های اخیر در یمن و نبود آب آشامیدنی سالم 
از عواملی هس��تند که به ش��یوع وبا در این کشور 

سرعت بخشیده است.
فرحان گفت: امس��ال انجام برنامه های بش��ر 
دوس��تانه در یمن، 4.۲ میلی��ارد دالر کمک مالی 
ب��رای ارائه ب��ه بی��ش از ۲0 میلیون نف��ر در این 
کش��ور را می طلبد. پیش تر هماهنگ کننده امور 
انس��انی سازمان ملل در یمن گفته بود: این کشور 
با بدترین بحران انسانی در جهان روبرو است، چرا 
ک��ه نزدیک به ۸0 درصد جمعی��ت ۲4 میلیون و 
یکصد هزار نفری آن دس��ت کم ب��ه یکی از انواع 

کمک های انسانی و حمایت نیاز دارند.

توان موشکی و پهپادی یمنی ها سعودی را زمین گیر کرده است

فرار  تنها گزینه متجاوزان 

اس��تمرار تنش ها  با  همزمان  آس�یا پک��ن، ش�رق  و  واش��نگتن  می��ان 
سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرد که اقدام 
واشنگتن در فروش تسلیحات میلیاردی به تایوان، 
نقض ج��دی قوانین بین المل��ل و مداخله در امور 

داخلی پکن است.
 »گن��گ ش��وانگ« س��خنگوی وزارت ام��ور 
خارج��ه چین اقدام وزارت دف��اع آمریکا در تأیید 
فروش ۲.۲ میلیارد دالر تس��لیحات ب��ه تایوان را 
نقض جدی قوانی��ن بین المللی خواند. خبرگزاری 
روسی اس��پوتنیک گزارش کرد، سخنگوی وزارت 
خارجه چین در بیانی��ه ای در این خصوص گفت: 
»فروش تس��لیحات آمریکا به تایوان، نقض جدی 
قوانین بین الملل و اصول اساس��ی هماهنگ کننده 

روابط بین المللی است«.

شوانگ ادامه داد: »این اقدام )آمریکا(، سیاست 
»یک-چین« )چین متحد( و س��ه بیانیه مش��ترک 
آمریکا-چین را نقض می کند. این مداخله جدی در 
امور داخلی چین است که به حاکمیت منافع امنیتی 
این کش��ور لطمه وارد می کند. ما اعتراض خود را به 
اینگونه اقدامات، ابراز می کنیم«. وزارت دفاع آمریکا 
روز دوش��نبه خبر داد که وزارت ام��ور خارجه این 
 M1۲AT کش��ور فروش احتمالی تانک های آبرامز
و موشک های استینگر و تجهیزات مربوطه به ارزش 
۲.۲ میلیارد دالر به تایوان را تایید کرده اس��ت.این 
اقدام وزارت دفاع آمریکا در حالی صورت گرفته است 
که پیش از این نیز پکن از احتمال فروش تسلیحات 

آمریکا به تایوان ابراز نگرانی کرده بود.

با این که آمریکا روابط رس��می با تایوان ندارد 
اما اصلی ترین تأمین کننده تس��لیحات این کشور 
بوده و قرار اس��ت که آمری��کا 10۸ تانک آبرامز و 
۲50 موش��ک اس��تینگر به تایوان بفروشد. اخیراً 
روابط چی��ن و آمریکا در خصوص اقدام ترامپ در 
تعیین تعرفه ۲00 میلی��ارد دالری برای کاالهای 
وارداتی چین و همچنین مداخله واشنگتن در امور 
داخل��ی هنگ کنگ و دامن زدن به سیاس��ت های 
جدایی طلبانه تایوان، تیره و تار ش��ده است. چین، 
تایوان را یکی از استان های جداشده خود می داند 
ک��ه ترجیح می دهد بدون درگیری به این کش��ور 
بازگردد. اما پکن تهدید کرده ممکن اس��ت گزینه 
»زور« را نیز در این راس��تا در نظر بگیرد.چین کل 

آب ه��ای راهب��ردی دریای جنوب چی��ن را تحت 
حاکمیت خ��ود می داند اما ناوهای آمریکایی بارها 
ب��ه بهانه آزادی ناوبری در آب های بین المللی وارد 
این محدوده شده اند. تایوان این تحرکات آمریکا را 
به عنوان اقدامی در راس��تای حمایت از این کشور 

در برابر چین می داند.
تن��ش می��ان بعد دیگ��ر تنش می��ان چین و 
آمریکا را در عرصه هنگ کنگ می توان مش��اهده 
کرد. در حالی اعتراض های مشکوک در این منطقه 
ادامه دارد که رئیس اجرایی هنگ کنگ اعام کرد 
الیحه استرداد که تحویل مظنونان برای دادگاهی 
شدن در س��رزمین اصلی چین را ممکن می کرد 
»مرده« اس��ت. "ک��ری لم" در جم��ع خبرنگاران 
تاکید کرد هنوز شک و شبهه هایی درباره صداقت 
دولت یا نگرانی هایی از اینکه دولت این روند را در 

ش��ورای قانونگذاری از سر می گیرد یا خیر وجود 
دارد بنابرای��ن م��ن اینجا تاکید م��ی کنم، چنین 
برنام��ه ای وجود ندارد این الیحه مرده اس��ت. او 
همچنین نا آرامی های اخیر را »تاسف بار و نگران 
کنن��ده« خواند و ب��ه معترضان ق��ول داد اعتماد 
»شکننده« شهروندان به دولت را احیا کند.رییس 
اجرایی منطقه هنگ کنگ همچنین قول داد یک 
پلت فرم آزاد که در آن ش��هروندان با دیدگاه های 
مختلف بتوانند با آرامش و صراحت با دولت ارتباط 
برقرار کنند راه اندازی کند. کری الم تصریح کرد: 
»نارضایتی را در میان ش��هروندان می بینم و این 
نش��ان دهنده یک مش��کل عمیق در جامعه است 
دولت این مساله را نادیده نمی گیرد ما امیدواریم 
اختافات را کنار بگذاریم و با هم راه حلی را برای 

هنگ کنگ پیدا کنیم.«

رویارویی نظامی چین و آمریکا در میدان تایوان


