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مرکزآمارسعودی:اکثرفارغالتحصیالن
دانشگاههایعربستانبیکارند

مرکز آمار عربســتان با تأکید بر افزایش شمار 
بیکاران در این کشــور اعالم کــرد، 52 درصد از     

دانش آموختگان دانشگاه های سعودی بیکارند.
 به گزارش خبرگزاري صداوسيما، طبق گزارشی که 
مرکز آمار عربســتان منتشر کرد: 52 درصد از سعودی ها 
یعنی 403 هزار شهروند با مدرک کارشناسی بيکارند. این 
در حالی است که آمار بيکاران سعودی تقریبا به 778 هزار 
شهروند می رسد. آمار زنان بيکار سعودی نيز به 305 هزار 

نفــر یعنی 76 درصد از مجموع بيکاران می رســد. طبق 
گزارش نهادهای ســعودی، نرخ بيکاری در این کشور نيز 
12/8 درصد اســت که البته فعاالن مدنی عربستان، این 
نرخ را بســيار باالتر می دانند. نتایج بررسی ها نشان داده 
که آمار بيکاران ســعودی در مقایسه با سه ماه اخير سال 
2017 افزایش داشته است به گونه ای که ميانگين بيکاران 
مــرد بــه بيش از 7 درصد و بيــکاران زن به بيش از 30 

درصد افزایش یافت. 

ارزیابیکاخسفیدازمذاکراتکرهشمالیوآمریکا
»بسیاربد«عنوانشد

منابع »آمریکایــی« نزدیک به گفت وگوهای 
آمریکا و کره شمالی، نتایج سفر اخیر وزیر خارجه 
آمریکا به پیونگ یانگ را »بســیار بد« ارزیابی 

کرده اند.
جمعه گذشــته »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
در ســفری دو روزه به کره شــمالی رفت و درباره خلع 
ســاح اتمی شبه جزیره کره به رایزنی با مقام های این 
کشور پرداخت. وی بعد از این سفر، نتيجه گفت وگوها 

در پيونگ یانگ را »بسيار سازنده« توصيف کرد! این در 
حالی است که چند روز بعد از سفر پمپئو، خبرنگار ارشد 
سياســت خارجی سی.ان.ان به نقل از منابع نزدیک به 
گفت وگوهای آمریکا و کره شمالی اعام کرد که سفر اخير 
وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی »بسيار بد« بوده است. 
گفتنی است برخی رســانه های کره شمالی اعام 
کردند هنگام سفر پمپئو به پيونگ یانگ، کيم جونگ اون 

ترجيح داده بود به مزارع سيب زمينی سر بزند.
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اکنــون کليدی ترین نقش در رابطــه با قدرت گرفتن 
اســرائيل و آشــتی اعراب با این رژیم رسانه ها هستند. هر 
زمانی که اسرائيل سعی می کند تا سرزمين های فلسطين را 
به طور کامل اشــغال کند، رسانه ها و فضاهای مجازی سعی 
دارند تا مسير ظلم و جنایت رژیم صهيونيستی را هموار کنند. 
اینها در حالی است که توسعه گسترده تر اسرائيل در فراتر از 
مرزهای فلسطين را نادیده بگيریم. بنابراین دنيا باید بپذیرد 

مقام سابق اطالعاتی آمریکا اذعان کرد فشارهای 
آمریکا به مردم ایران نتیجه معکوس می دهد و این 
فشارها باعث تحکیم جایگاه جمهوری اسالمی بین 

مردم می شود. 
آمریکا سالهاســت که با اعمال فشــارهای سياسی، 
اقتصادی رفتار بسياری از دولت ها را مطابق خواست، ميل 
و اراده و منافع خود تغيير داده اســت. هر زمان تهدیدها 
و تحریم ها جواب نمی دهد دولتمردان آمریکا با کودتا یا 
اقدامات تروریستی و حتی راه اندازی جنگ رفتار دولت ها 
را تغيير می دهند. اما به جرات می توان گفت که جمهوری 
اســامی ایران در طول 40 سال از حيات خود در مقابل 
 همه فشــارهای سياســی، اقتصادی و نظامی ایستاده و

خم به ابرو نياورده است.
بســياری در آمریکا بــه این نکته اذعــان دارند که 
جمهوری اسامی ایران به عنوان یک نظام دارای پایگاه 
مردمی و مردمی با پيشــينه تاریخــی و فرهنگی ایرانی 
اســامی چند هزار ســاله هرگز مقابل فشــارها تسليم 
نشده اســت. بارها مقامات آمریکایی که اندکی تاریخ و 
عقبه جمهوری اسامی را می شناسند به این نکته اذعان 
کرده اند. سال 2013 یک مقام ارشد آمریکایی )در دوره 
اوباما( با اشاره به ناکارآمدی تحریم ها صراحتا گفت: »ایران 

در برابر فشارها تسليم نخواهد شد«. 
حاال مقام ســابق ســيا نيــز در یادداشــتی درباره 

سياســت های دولت فعلی آمریکا در قبال ایران نوشته، 
»ایران عراق و ليبی نيســت و هویت تاریخی مردم این 

کشور زورگویی های خارجی را نمی پذیرد«. 
»فيليپ جرالدی«، افسر سابق بخش مبارزه با تروریسم 
در سازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سيا( در یادداشت روز 
سه شنبه خود به تشریح »برنامه های جریان نومحافظه کار 
در آمریکا برای تنبيه ایران« پرداخته و نوشــته: »روشن 
است کاری که ترامپ تاش می کند انجام دهد اعمال فشار 
بر مردم ایران برای قيام و تغيير حکومت است؛ فرایندی که 
نام دیگر آن تغيير نظام است.رویای انتقال فوری در دولت، 
پروژه ای خيالی است که به شدت در محافل نومحافظه کار 

و طرفدار اسرائيل در واشنگتن طرفدار دارد.«
این مقام ســابق »ســيا« در ادامه سياست ترامپ و 
مشــاورانش را »تاکتيک  اشتباه« توصيف کرده و نوشته: 
»پيشبرد این سياست ها به تقویت جایگاه حکومت ایران 
منجر می شود. نکته عجيب آنکه، کاخ سفيد ظاهراً از این 
حقيقت آگاهی ندارد که ایران نه عراق است نه ليبی. این 
کشــور صاحب یک هویت ملی قوی و تاریخی است که 
باعث می شــود در برابر زورگویی قدرت های خارجی، از 
جمله »رهبر جهان آزاد«، ایاالت متحده، مقاومت کند.«

در ادامه یادداشــت این افسر سابق سيا می خوانيم: 
»گروه نومحافظه کار و حامی اســرائيل که آشکارا کنترل 
ترامپ را در اختيار گرفته اند تماماً دکمه های  اشتباه را فشار 

می دهند؛  آنها به دنبال به کارگيری تحریم های متعدد برای 
فروپاشــاندن اقتصاد ایران و ایجاد اختاف در این کشور 
هستند تا خيل گسترده مردم را به خيابان ها بکشانند.«

این مقام سابق سيا همچنين نوشته؛ »گروه های حامی 
رژیم صهيونيستی از جمله البی »بنياد دفاع از دموکراسی« 
)اف دی دی( کارزاری را هم عليه تحریم »ســتاد اجرایی 
فرمان امام« راه اندازی کرده اند.  اما ســتاد اجرایی فرمان 
امام چيزی غير از یک بنياد خيریه نيســت. حقيقت این 
است که این بنياد در پروژه های اجتماعی، از جمله تسکين 
فقر در روستاها، قدرت بخشی به زنان، ساخت و ساز خانه 
و مدرسه و ارائه خدمات بهداشتی  نقش دارد. تحریم های 
آمریکا عليه آن و موسسات مشابه آن، تنها با ایجاد ناامنی 
غذایی و محدود کردن داروهای مورد نياز اقشار نيازمند 

روی زندگی مردم عادی ایران اثر می گذارد.«
جنگ با ایران ممکن نیست

»فارین پاليسی« نيز اخيرا در گزارشی به بعد نظامی 
فشــارها به ایران پرداخته و شروع یک جنگ با ایران را 
تقریبا »غيرممکن« دانسته است. این رسانه آمریکایی در 
این باره می نویسد: »هنگامی که بحث از درگيری نظامی 
با ایران در ميان باشد، آشکار است که شمار روزافزونی از 
سران ارشد نظامی آمریکا از جمله خود متيس وزیر دفاع، 

دنبال آن نيستند.«
به نوشــته فارین پاليسی، هنگامی که در دوران اوباما 

از متيس خواســته شد سه تهدید امنيتی عليه آمریکا را 
نام ببرد او به آن پاسخی معنادار داد: ایران، ایران و ایران. 
متيس در خال این سال ها، عادتش را برای توصيف ایران 
به عنوان کشــوری با »نفوذ مخرب« کنار نگذاشته؛ او در 
واقع، آن قدر از این عبارت استفاده کرده که معموالً او را 

با همين عبارت می شناسند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: »ســرزنش 
کردن ایران و زمينه ســازی برای جنگ با آن، دو مقوله 
متفاوت هستند. درگيری عظيم با ایران نيازمند استقرار21 
اسکادران جنگنده نيروی هوایی، پنج اسکادران بمب افکن، 
3 اسکادران جنگنده نيروی دریایی، 18 زیردریایی جنگی، 
چهار ناوبر هواپيما،  مجموعه ای از وسایل نقليه اطاعاتی، 
شناسایی و تجسس، شــش گردان پياده نظام، سه تيپ 
ارتش و خيل عظيمی از نيروهای عمليات ویژه خواهد بود. 
اگر تازه از خيل پهپادها، ماهواره ها، ناوها، شناورهای 
ضدمين، کشتی های تأمين، هواپيماهای سوخت گيری  

مجدد و سامانه های زمين به هوا بگذریم.« 
فارن پاليسی در پایان تأکيد می کند: »به کام دیگر، 
جنگ با ایران نيازمند این خواهد بود که به عنوان مثال 
نيروی هوایی آمریکا نزدیک به نيمی از اســکادران های 
جنگنــده خود را در یک درگيــری به کار بگيرد. نيروی 
هوایی آمریکا می تواند این کار را انجام دهد، اما انجام آن 

تقریباً نامحتمل است.«

مقام سابق سیا:

فشارهای آمریکا بر مردم ایران
نتیجه معکوس دارد

سرویس خارجی-
آل سعود میزبان نشستی با حضور برخی علمای جهان اسالم شده 
با عنوان»صلح در افغانستان« اما با توجه به سابقه این رژیم در تشدید 
اختالفات دینی در دنیای اسالم و حمایت هایش از تروریست های تکفیری، 
به نظر می رسد از این نشست قبل از هر چیز، به دنبال  نفوذ در افغانستان 

باشد تا گسترش صلح.
آل ســعود با هدف نقش آفرینی در تحوالت افغانستان نشست دو روزه ای را 
در جده برگزار کرد. اجاس ســازمان همکاری اسامی با محوریت مسئله جنگ 
افغانستان در عربستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد. در این نشست 
که با عنوان »سازش در اسام، نقش علما در صلح و ثبات افغانستان« برگزار شد، 
حدود 100 نفر از علمای اسامی از 37 کشور عضو این سازمان حضور داشتند. از 
بين 15 عالم دینی که از پاکستان به این نشست دعوت شده بودند، تنها یک نفر 
شرکت کرده بود و تنها نماینده زن در این نشست نيز از افغانستان حضور داشت.
در این نشســت هيئت علمای افغانستان به ریاست »مولوی کشاف« ضمن 
انتقاد از جنگ جاری کشورش درخواست هفتگانه ای مطرح کرد. دعوت دو طرف 
جنگ به برقراری آتش بس و آغاز گفت وگوهای مســتقيم صلح، تعيين هيئتی از 
علمای کشورهای اسامی برای مذاکره مستقيم با طالبان، برگزاری نشستی بزرگ 
درباره جنگ افغانستان با حضور سران اعضای سازمان همکاری های اسامی، دعوت 
طالبان به عربســتان برای آغــاز گفت وگوهای صلح و اعام موضع صریح علمای 
کشورهای اسامی درباره افراط گرایی، کشتار، انفجار و حمات انتحاری از جمله 

درخواست های هيئت علمای افغانستان بود. 
»یوســف بن احمد العثمين«، دبيرکل سازمان همکاری های اسامی نيز در 
این نشســت بر لزوم توقف جنگ در افغانســتان تاکيد کرد. اما دبيرکل سازمان 
همکاری های اســامی بــه نقش نيروهای خارجی و حمــات هوایی آمریکا در 
کشتار غيرنظاميان افغان هيچ اشاره نکرد. »صالح بن عبدالعزیز آل شيخ« وزیر امور 
اسامی عربستان نيز به نمایندگی از حکومت این کشور در پایان این نشست از 
روند صلح افغانستان حمایت کرد. صالح بن حميد امام جماعت مکه نيز در پایان 
این نشست از طرف های جنگ خواست دست از منازعه کشيده و اختافات را از 

طریق گفت وگو حل کنند.
واکنش طالبان

طالبان در واکنش به نشســت جده اعام کــرد که حضور نيروهای خارجی 
اصلی ترین عامل ادامه جنگ در افغانســتان است. این گروه در بيانيه اخيرش از 
عربستان و علمای کشورهای اسامی در نشست جده خواسته بود در تقابل کفر 
و اسام از آمریکا حمایت نکنند. گفتنی است آل سعود مهمترین متحد اسرائيل 

و آمریکا در منطقه است!
اما از نظر کارشناسان، نشست جده »نمایشی« بود لذا نمی تواند به روند صلح 
کمک کند زیرا در این نشست بزرگترین عامل جنگ که حضور نيروهای خارجی 
در افغانستان است نادیده گرفته شد. به نظر می رسد هدف عربستان از برگزاری 
نشســت علما در جده برقراری صلح در افغانســتان نيست بلکه این کشور تاش 
می کند تا ضمن مشروعيت بخشيدن به حضور نظاميان آمریکا، جایگاه طالبان در 
برابر آمریکا را به چالش بکشد. ضمن اینکه این کشور بدش نمی آید در افغانستان 

نفوذ بيشتری داشته باشد.
خبرگزاری اســپوتنيک نيز در این مورد اعام کرده، اینکه مقامات عربستان 
و امام کعبه و علمای دینی کشــورهای اســامی صرفا از دو طرف درگير جنگ 
می خواهند جنگ را متوقف نمایند و از عامل اصلی این جنگ که آمریکا است این 
مطالبه را نمی کنند معنایش این است که نشست علمای دینی جده نيز همچون 
نشست علمای دینی سه کشــور افغانستان، پاکستان و اندونزی در جاکارتا یک 
نشست نمایشــی جهت فریب دادن افکار عمومی است. ژنرال »جان نيکلسون« 
فرمانده نيروهای آمریکایی در افغانستان دو ماه پيش گفته بود آمریکا قصد دارد 

طالبان را از طریق علمای دینی تحت فشار قرار دهند. 
فعالیت های مشکوک در افغانستان

آل سعود پس از شکست در سوریه و عراق به دنبال آن بوده که در افغانستان 
نفوذ خود را بيشــتر کند. در همين ارتباط اخيرا »فضل هادی مسلميار« رئيس 
ســنای افغانستان به ریاض سفر کرد. نشــریه »دیپلمات« نيز اخيرا در گزارشی 
نقش عربستان در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و نوشته بود ریاض به دنبال 
تاثيرگذاری در تحوالت سياسی و نقش آفرینی در روند »صلح«! افغانستان است. 
در این بين برخی از علمای افغان و نمایندگان پارلمان این کشــور از تاش های 

عربستان برای ترویج وهابيت و افراط  گرایی در این کشور ابراز نگرانی کرده اند!

رئیس جمهور آمریکا در دیدار با دبیرکل ناتو 
و در آستانه نشست سران این ائتالف ، مواضع 
تند خود علیه برخی از کشــورهای اروپایی را 
تکرار کرد و نسبت به ارتباطات تجاری روسیه با 
برخی کشورهای اروپایی شدیدا انتقاد کرد. لحن 
ترامپ در این مالقات آن قدر »تند« بود که برخی 

نوشته اند، دبیرکل ناتو را »شوکه« کرده بود.
در ابتــدای این جلســه، »ینس اســتولتنبرگ« 
دبيرکل ناتو به عنوان ميزبان اظهاراتی درباره مزایای 
یک ناتوی قدرتمند برای اروپا و آمریکا مطرح کرد. به 
گفته دبيرکل ناتو، این سازمان به عنوان بازوی نظامی 
و دفاعی اروپا در پرداختن به تهدید های روسيه کمک 
می کند. استولتنبرگ همچنين با  اشاره به دیدار پيش 
روی ترامپ و پوتين تاکيد کرد که کشــورهای عضو 
ناتو آماده شنيدن تفکرات و نظرات شما درباره دیدار 
با پوتين هستند.نکته تعجب آور این ماقات آنکه ، در 

حمالت تند ترامپ به اروپا در صبحانه کاری ناتو
دبیرکل ناتو »شوکه« شد

حالی که دبيرکل ناتو در واکنش به 
گزارش های منتشر شده در رسانه ها 
مبنی بر اختاف ميان آمریکا و اعضای 
ناتو تاش داشت مدام از اتحاد طرفين 
صحبت کند، ترامپ با طرح انتقادات 
تند از این ائتــاف، آن هم در برابر 
دوربين ها، اســتولتنبرگ را بهت زده 
کــرد. رئيس جمهور آمریکا بافاصله 
بعد از این سخنان گفت: »باید بگویم 

که این واقعا ناراحت کننده ای اســت که آلمان توافق 
بزرگ گازی و نفتی با روسيه می بندد؛ همان روسيه ای 
که شما )ناتو( قرار است در برابر آن دفاع کنيد و آلمان 
ميلياردها ميليارد دالر به روسيه می پردازد. ما در حال 
حفاظت از آلمان، فرانسه و همه این کشورها هستيم و 
تعداد زیادی از این کشور توافق انتقال خطوط انرژی 
می بندند و در آن ميلياردها دالر به روسيه می پردازند. 

فرض بر این بوده که ما از شما در برابر روسيه حفاظت 
کنيم اما آنها ميلياردها دالر به روســيه می دهند و به 
نظر من این مناسب نيست و صدراعظم پيشين آلمان، 
رئيس شــرکت خط لوله ای است که گاز )روسيه را به 
آلمان( منتقل می کند.« با مطرح شــدن این نقدهای 
شــدید الحن و در حالی که به نظر می رسيد نه فقط 
هيئت ناتو، بلکه حتی »جان کلی« رئيس دفتر ترامپ 

و »کی بيلی هاچيسن« نماینده آمریکا در ناتو هم از 
اظهارات ترامپ جــا خورده اند، رئيس جمهور آمریکا 
ادامه داد: »از نظر من این کشورها باید فورا قدم جلو 
بگذارند. آلمان یک کشور ثروتمند است و آنها )اکنون(
درباره افزایش خيلی محدود هزینه های نظامی و دفاعی 
تا سال 2030 صحبت می کنند اما آنها می توانند فورا 
همين فــردا هزینه های دفاعــی و نظامی را افزایش 
دهند و مشکلی در این باره ندارند. به نظرم این برای 
آمریکا، غيرمنصفانه است. ما باید کاری بکنيم چرا که 
مــا نمی توانيم این وضع را تحمل کنيم ما نمی توانيم 

این وضع را تحمل کنيم.«
زاخــارووا ســخنگوی وزارت خارجه روســيه اما 
همزمان در مسکو نسبت به جوسازی ها عليه کشورش 
واکنش نشان داد و گفت »صحبت از تهدید ساختگی 
از جانب روســيه اقدامی عجيب و غيرسازنده است و 

تنها بهانه ای برای افزایش بودجه دفاعی ناتو است.«

که »رژیم صهيونيستی« بسيار خطرناک تر است و در نقطه 
مقابل آنچه »هال شيعی« می گویند، هيچ خطری ندارد. 

اما اگر در نقطه مقابل، رسانه ها با قدرت فعاليت کنند و 
در برابر هجمه رسانه ای صهيونيستی ایستادگی کنند، آنگاه 
دولت های غربی تحت تاثير افکار عمومی خود قرار می گيرند و 
مجبور می شوند برای اجرای عدالت در برابر ظلم های اسرائيل 
ایستادگی کنند و در حمایت مردم مظلوم فلسطين فعاليت 

بيشتری از خود نشان دهند.
اکنون ایران به تنهایی با اســرائيل مقابله می کند و در 
برابر آنها از فلسطينی ها حمایت می کند. اگر سایر کشورها 
در مقابله و مواجهه با اسرائيل در کنار جمهوری اسامی قرار 
گيرند و به این کشور کمک کنند، این رژیم تحت فشار قرار 
خواهد گرفت. اسرائيل از هر زمان دیگری نژادپرست تر شده 
است و هيچ رحمی از خود نشان نمی دهد. تمام یهودی هایی 
کــه اندک وجدانی دارند در حال خروج از اراضی  اشــغالی 
هستند. شکست اسرائيل بســتگی به اتحاد سایر کشورها 
عليه آنــان دارد و تنها در این صورت اســت که این رژیم 

شکست خواهد خورد. 
وقتی متوجه می شویم که بسياری از یهودیان در آمریکا 

و کانادا عليه سياســت های خصمانه اســرائيل با یکدیگر 
متحد شــده اند و تظاهرات متعددی برگــزار کرده اند آنگاه 
می فهميم که نابودی اسرائيل بسيار نزدیک است. هنگامی 
که یهودی های جهان با رژیم اسرائيل ابراز مخالفت می کنند 
و آن را به عنوان »کشور یهودی« به رسميت نشناسند آنگاه 
به نظر می رسد این رژیم از هر زمان دیگری بی اعتبار تر است. 
هرچند آمریکا از برجام خارج شده اما، ایران از هر موقع 
دیگری قدرتمند تر است. ایران اکنون در زمينه های متعددی 

به خود متکی است و در برابر تهدیدات آمریکایی- اسرائيلی 
بيش از هر موقعی متحد است. چه آمریکا خوشش بياید و چه 
با تمایات آمریکا ناسازگار باشد، ایران اکنون به یک بازیگر 
تأثيرگذار در منطقه اوراسيا تبدیل شده است. آمریکا اما در 
نقطه مقابل از هر زمان دیگری در جهان بی آبروتر شــده و 

اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده است.   
اســرائيل در ســایه حمایت آمریکا از بدو تولد تاکنون 
همواره عليه مردم مظلوم فلســطين دست به جنایت زده 
است. بر اساس اطاعاتی که منابع اسرائيلی در اختيار قرار 
داده اند، حدود 750 هزار فلســطينی از ابتدای سال 1967 
تاکنون دربند زندان های رژیم صهيونيســتی گرفتار شدند. 
ســازمان ملل گزارشی را در مارس 2017 منتشر کرد و در 
آن اســرائيل را ، رژیم آپارتاید ناميد. ایران هيچ گاه در امور 
داخلی کشورها دخالت نکرده و همواره به تصميمات سياسی 
داخلی و نظر مردم احترام گذاشــته است. در نقطه مقابل، 
آمریکا در ده ها مــورد از کودتا گرفته تا دخالت در فرآیند 
انتخابات، عليه کشورهای گوناگون وارد عمل شده است. این 
رفتار خصومت آميز آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون 

بدون تغيير باقی مانده است.

گزارش کیهان از نشست جده
آل سعود به دنبال رد پا در افغانستان

وزیر دفاع روســیه تأکید کرد، از آنجایی که ایران یک بازیگر مهم 
منطقه ای است، نقش بسزایی در ایجاد ثبات در سوریه ایفا می کند.

»سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسيه در اظهاراتی که روز گذشته منتشر شده، 
تأکيد کرد: »ایران همانند ترکيه یک بازیگر مهم در منطقه است و نقش مهمی 
در ایجاد ثبات در ســوریه ایفا می کند و همانطور که گفته شــده است ایران به 
همراه ترکيه و روســيه یکی از کشــورهای تضمين کننده آتش بس در سوریه در 
فرایند آســتانه است که هدف اصلی آن دســتيابی به توافقی درخصوص راه حل 

برای بحران سوریه است.«
وی افزود: »در رابطه با تنش ها ميان ایران و اســرائيل، موضع روســيه حل 
هرگونه مناقشــه از طریق گفت وگو و خودداری از اســتفاده از نيروی نظامی و یا 

نقض قوانين بين المللی است.«
 بــه گــزارش فارس، وزیر دفــاع روســيه در گفت وگو با روزنامــه ایتاليایی

»ایــل جورناله« همچنين با  اشــاره به افزایش تنش ها در روابط ميان مســکو و 
واشنگتن گفت که این تنش ها را برخی از نخبگان آمریکا عمدا و به صورت کاما 

ساختگی ایجاد کرده اند.
وی افزود، مســکو بارها از وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( درخواست کرده تا 
مذاکراتی درباره مســائل مربوط به امنيت بين المللی و منطقه ای ميان دو کشور 
برگزار شــود اما واشنگتن آمادگی برگزاری چنين گفت وگوهایی را ندارد. شویگو 
در ادامه افزود: »واشــنگتن می گوید آمریکا دشمنانی در خاورميانه)غرب آسيا( 
و خــاور دور دارد اما پایگاه های نظامی و نيروهایش را نزدیک مرزهای روســيه 

مستقر می کند.«
مصاحبه اختصاصی خبرنگار روزنامه »ایل جورناله« با وزیر دفاع روســيه، در 
ماه آوریل)اردیبهشت( در حاشيه کنفرانس امنيتی مسکو انجام شده و انتشار این 
گفت وگو در شــرایطی صورت گرفته که تنها چند روز به برگزاری نشست ميان 
»والدیمير پوتين« رئيس جمهور روســيه با »دونالد ترامپ« رئيس جمهور آمریکا 
 در هلســينکی باقی مانده اســت. پوتين و ترامپ قرار است در تاریخ 16 جوالی

)25 تيرماه( در پایتخت فناند دیدار داشته باشند.
پاکسازی 80 درصد از درعا

از تحوالت ميدانی سوریه نيز خبر رسيده که نيروهای ارتش سوریه 80 درصد 
از استان درعا را از وجود تروریست های تکفيری پاکسازی کردند و در حومه درعا 

و قنيطره به پيشرفت های قابل ماحظه ای دست یافتند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم نيرو های ارتش سوریه ضمن آزاد سازی منطقه 
سوامع الحبوب و زندان مرکزی در جنوب شرق درعا در سوریه این منطقه را به 
طور کامل تحت ســيطره خود درآوردند. نيرو های سوری همچنين وارد روستای 
زیزون و شهرک شهاب در حومه جنوب غربی درعا شدند این در حالی است که 
پيش از آن افراد مسلح مستقر در آن خود را تسليم نيرو های سوری کرده بودند. 
اما در شهرک ام المياذن نيرو های ارتش از مردم خواستند که به خانه های خود 
 باز گردند. نيرو های ســوری همچنين مراکز اســتقرار عناصر مسلح در روستای

نبــا صخر در حومه قنيطره را هــدف قرار داده که در این حمله ده ها تن از افراد 
مســلح کشته شدند. خبر هایی نيز درخصوص تصميم گروه های تروریستی برای 
 تسليم و واگذاری ساح های سنگين و نيمه سنگين خود به ارتش سوریه در مناطق

»کفر شمس« و »کفنا سج« و »عقربه« در حومه »درعا« شنيده شده است.

وزیر دفاع روسیه:
ایران بازیگر مهم منطقه است

که ثبات را به سوریه آورد

شکست های پی در پی ائتالف سعودی در یمن باعث شد  تا آل سعود 
برای تشویق نظامیان جهت ماندن در این نبرد، امتیازات ویژه ای در نظر 

بگیرد.
جنگ فرسایشــی یمن تبدیل به کابوسی برای نظاميان سعودی شده است. 
38 ماه از شــروع نبرد یمن گذشته است و عربستان در این مدت در باتاق این 
کشور گرفتار شده است. شکست های پی در پی باعث شده تا سربازان سعودی 
یا کشــته شــوند و یا از جبهه ها فرار کنند. تا کنون آل سعود برای وادار کردن 
نظاميان خود در جنگ یمن امتيازات زیادی به ســربازان داده است. از جمله در 
مرداد 95 ملک سلمان، پادشاه عربستان، دستور داد به نيروهای نظامی و امنيتی 
سعودی که در خط مقدم جبهه یمن مشغول جنگ هستند یک ماه حقوق اضافه 
پرداخت شود. اما سربازان سعودی گویا بازهم برای شرکت در این جنگ مشتاق 
نيســتند.  حال خبر رسيده در این شرایط دولت سعودی »امتيازات ویژه ای« را 

برای سربازان خود در نظر گرفته است.
به گزارش ایســنا، به نقل از »رأی اليوم«، دولت عربستان در بيانيه ای اعام 
کرد ه تمامی نظاميان شرکت کننده در عمليات ائتاف عربی در یمن از احکام و 
مجازات های نظامی و انضباطی که براساس برخی قوانين و ضوابط عليه آنها صادر 
شده، معاف هستند. این امتياز اخير آل سعود به خوبی حکایت از وضعيت وخيم 

ائتاف سعودی در نبرد یمن دارد.
اخيراً دولت مصر نيز در راستای اعتبار بخشيدن به نظاميان، امتيازات ویژه ای 
بــه فرماندهان ارتش مصر از جمله حقوق مشــابه بــا وزرا و دارا بودن مصونيت 

همانند وزرا اعطا کرد.
شیوع وبا در الحدیده

از سوی دیگر تجاوز یک ماهه ائتاف سعودی به بندر الحدیده در غرب یمن 
باعث فشار بر غيرنظاميان و شيوع بيماری شده است. سخنگوی دبيرکل سازمان 
ملل در این مورد اعام کرده: »در مراکز درمانی حدیده، عاوه بر 328 مورد ابتا 
به وبا، 46 مورد فوت بر اثر ابتا به بيماری وبا ثبت شــده اســت«. فرحان حق، 
سخنگوی دبيرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه پيش از باال گرفتن درگيری ها در 
الحدیده، این شهر بدترین شرایط را در جهان داشت، اظهار داشت: »بندر الحدیده 
حلقه نجاتی نه فقط برای شــهر الحدیده بلکه برای همه استان های شمالی یمن 
محسوب می شود«. سازمان بهداشت جهانی  نيز گزارش داده افزایش درگيری ها 
در الحدیده تنها افرادی که به شکل مستقيم درگير هستند را به خطر نمی اندازد، 
بلکه 70 درصد از ساکنان این شهر که برای رفع نيازهای بهداشتی و درمانی خود 
به بسته های امدادی ارسال شده از بندر حدیده تکيه کرده اند را نيز تهدید می کند.

سرویس خارجی-
کماندوهای نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی درست مثل دزدان 
دریایی با حمله به »کشــتی آزادی 2«، آن را توقیف و سرنشینان آن را 

بازداشت کردند.
»آویخای ادرعی« سخنگوی ارتش رژیم  اشغالگر قدس روز گذشته با تأیيد این 
خبر اعام کرد این کشتی پس از بازرسی به یکی از پایگاه های ارتش اسرائيل در 
بندر اشدود واقع در فلسطين اشغالی انتقال داده شده است. وی مدعی شد آنها حریم 
دریایی نوار غزه را نقض کرده اند. این نخستين بار نيست که رژیم صهيونيستی به 
راهزنی و دزدی می پردازد. دو ماه پيش نيز اولين کشتی آزادی که از ساحل غزه 
به سمت بندر قبرس به حرکت درآمده بود، پس از طی 12 مایل مسافت توقيف 
و به بندر  اشدود منتقل شد و رژیم صهيونيستی تمامی سرنشينان آن را بازداشت 
کردند. سرنشــينان این کشتی پس از مدتی آزاد شدند، اما کاپيتان و تعدادی از 

خدمه آن همچنان در بازداشت هستند!
»کشتی آزادی 2« که سرنشينان آن بيماران، مجروحان و دانشجویان بودند، 
روز سه شنبه از بندر غزه به سمت قبرس به حرکت درآمد. قرار بود این کشتی 
عازم بندر »ليماســول« در قبرس شــود تا بيماران را به بيمارستان منتقل کند 
محاصره غزه وارد دوازدهمين سال خود شده و رژیم صهيونيستی اخيرا با اتخاذ 
تصميماتی نژادپرستانه حلقه محاصره این باریکه را بيش از پيش تنگ کرده است 
تا بر رنج و محنت های ســاکنان آن افزوده شود. بستن گذرگاه حياتی »ابوسالم« 
در جنوب شرقی غزه که روز سه شنبه صورت گرفت یکی دیگر از اقدامات رژیم 
صهيونيستی برای تنگ تر شدن محاصره غزه بود. رژیم صهيونيستي از سال 2006 
و پس از پيروزي جنبش مقاومت اسامي فلسطين »حماس« در انتخابات پارلماني، 
باریکه غزه را محاصره کرده و از ورود ســوخت، غذا، دارو و مصالح ساختماني به 

این منطقه جلوگيري مي کند.
به گزارش مرکز اطاع رســانی فلســطين، »صاح عبدالعاطی« عضو کميته 
برگزاری تظاهرات بازگشــت و شکستن محاصره باریکه غزه تاکيد کرد که هدف 
از سفر این کشــتی به تصویر کشيدن رنج و محنت های ساکنان تحت محاصره 
باریکه غزه بود چرا که ســاکنان این باریکه در وضعيت اســفناکی به سر می برند 
و هيچ کس هم جوابگو نيســت.طبق گزارش های تکميلی نظاميان صهيونيست 
با تيراندازي به ســمت قایق هاي جوانان فلسطيني که تاش می کردند محاصره 
دریایی رژیم صهيونيستي را بشکنند و کشتی آزادی 2 را نجات دهند 7 فلسطيني 

را زخمي کردند.

حمله کماندوهای صهیونیست 
به کشتی حامل بیماران فلسطینی

 در آب های غزه

انتحاری  حملــه 
تجمع  به  گذشته  روز 
پیشاور  در  انتخاباتی 
کشته   20 پاکســتان 
و 65 زخمــی بر جای 

گذاشت.
در بحبوحه نگرانی های 
انتخابات  از  پيش  امنيتی 
در پاکســتان، یک انفجار 
انتحاری در شــمال غرب 

این کشور دست کم 20 کشته برجای گذاشت.
بــه گزارش ایســنا، این حملــه یک کمپين 
انتخاباتی را در شهر پيشاور که برای حزب ملی 
عوامی پاکستان برگزار شده بود، هدف قرار داد.

انفجار چند ســاعت پــس از آن رخ داد 
که ســخنگوی ارتش پاکســتان اعام کرد، 
تهدیدهای امنيتی پيش از انتخابات سراسری 
ماه جاری ميادی وجود دارد. پليس شــهر 
 پيشــاور هم بــه خبرگزاری فرانســه گفته:
»در پی ایــن انفجار 20 تــن از جمله یک 
سياســتمدار به نام »هارون بيلور« کشــته 
شدند.« این سياستمدار یکی از کاندیداهای 

حزب ملی عوامی پاکستان بود.
یکی از افســران پليس پيشاور نيز گفته: 
»براساس تحقيقات اوليه این حمله با هدف 
کشتن همين سياستمدار صورت گرفته است. 
بــه گفته پليس »انفجــار انتحاری در حالی 
صورت گرفت که این سياســتمدار در حال 
سخنرانی در جمع 200 تن از حاميانش بود.
مقام های امنيتی همچنين اعام کردند انفجار 
دســت کم 65 زخمی بر جای گذاشته است. 
گروه تروریســتی تحریک طالبان پاکستان 
دیروز در بيانيه ای مسئوليت این حمله را به 

عهده گرفت.

حمله انتحاری به تجمع انتخاباتی در پیشاور
20 کشته و 65 زخمی برجای گذاشت

اعالم  با  ترامپ  دولت 
این که ۱0 درصد تعرفه دیگر 
بر روی 200 میلیارد دالر از 
کاالهــای وارداتی از چین 
اعمال می کند، ابعاد جدیدی 
را  با پکن  از جنگ تجاری 
کلید زد و بار دیگر بازارهای 

جهانی را ملتهب کرد.
کسری تراز تجاری آمریکا 
در برابر چين سال گذشته به 

رقم بی سابقه 375 ميليارد دالر رسيد و به نوشته آسوشيتدپرس، همين 
موضوع آتش خشم دونالد ترامپ را شعله ور کرده است. ترامپ در واکنش 
به این مســئله تعرفه های جدید را از چندی پيش عليه کاالهای چين 
اعمال کرده است. اجرای تعرفه های جدید آمریکا بر شماری از کاالهای 
وارداتی از چين از بامداد جمعه 15 تيرماه آغاز شــد که بر اســاس آن 
دولــت آمریکا تعرفه برخی کاالهای وارداتی از چين را، که ارزش آنها 
به 34 ميليارد دالر می رسد، به 25 درصد رساند. ترامپ گفته طی دو 
 هفتــه آینده روی برخی دیگر از کاالهــای وارداتی از چين، به ارزش

16 ميليارد دالر، تعرفه خواهد بست و اگر پکن خواسته های واشنگتن 
را نپذیرد و دست به تافی بزند، آماده است که کاالهای چينی مشمول 

تعرفه را تا 550 ميليارد دالر هم برساند.
وزارت خارجــه چين نيز بيکار ننشســت و همزمان با اعمال این 
تعرفه ها اعام کرد تعرفه هــای تافی جویانه »دقيقاً به همان ميزان« 

به اجرا گذاشــته شد. مقامات 
آمریکا  رئيس جمهــور  چينی 
را بــه آغاز »بزرگ ترین جنگ 
تجــاری در تاریــخ اقتصادی 

جهان« متهم کرده اند.
اما ترامپ بــار دیگر دور 
جدید تعرفه هــا را همچنانکه 
روی  بــر  بــود  داده  وعــده 
200ميليــارد دالر از کاالهای 
وارداتی چين اعمال کرد و ابعاد 
جدیــدی از جنگ تجاری با پکن را کليد زد. این اخبار موجب ناآرامی 
بازارها شده و شاخص بازارهای چين را نزولی کرد و موجب شد تا یک 
مقام ارشد وزارت بازرگانی چين به آمریکا نسبت به آسيب رساندن به 
نظم تجاری جهان هشدار دهد. در واکنش به اعمال این تعرفه ها وزارت 
بازرگانی چين خواستار همکاری آمریکا و چين بر اساس مقررات سازمان 
تجارت جهانی شد و در عين حال گفت پاسخ این مقام های آمریکایی 
ليستی شامل بيش از 6 هزار کاالی وارداتی از چين را منتشر کرده اند 
کــه دولت آمریکا قصد دارد تعرفه های جدیدی بر آنها اعمال کند و از 
جمله شامل محصوالت غذایی، تنباکو، زغال سنگ، فوالد و آلومينيوم 
می شود. این ليست همچنين کاالهای مصرفی از تایر خودرو گرفته تا 
مبلمان، محصوالت چوبی، کيف های دســتی و چمدان، غذای سگ و 
گربه، دستکش های بيسبال، فرش، درب، دوچرخه و کيف گلف، دستمال 

توالت و محصوالت آرایشی را شامل می شود. 

آمریکا بر 200 میلیارد دالر از کاالهای چینی تعرفه بست
پکن: بی پاسخ نمی ماند

امتیازات ویژه دربار سعودی به نظامیان 
برای ماندن در جبهه یمن!

وضعیت متزلزل رژیم صهیونیستی، خیانت های 
پی در پی آمریکا به کشورها، مداخالت این کشور در 
امور سایر دولت های مستقل، وضعیت ایران در منطقه 
و جهان و مقایسه آن با وضعیت رژیم صهیونیستی 
 و آمریکا، برجام و... از جمله مســائلی هستند که، 
اریک والبرگ، کارشــناس مســائل بین الملل در 
یادداشتی که برای کیهان فرستاده، به آنها  اشاره کرده 
کتاب های»امپریالیسم  نویسنده  یادداشت  است. 
 پست مدرن«، »مقاومت اسالمی در برابر امپریالیسم « 
از پست مدرنیته تا پست سکوالریته« برای کیهان  و» 

را در ادامه می خوانید: 

یادداشت اریک والبرگ تحلیلگر کانادایی مسائل بین الملل برای کیهان:

آمریکا با خیانت در برجام بی آبروتر شد
و ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر


