رفتار نظامیان آمریکایی با آوارگان سوری
به سبک نازیها در اردوگاه الرکبان

آوارگان سوری خارج شده از یک اردوگاه در منطقه
تحتاشــغال آمریکا ،اعالم کردند کــه رفتار نظامیان
آمریکایــی با آنها توهینآمیز بــوده و آوارگان به آب و
مواد غذایی دسترسی نداشتند.
آوارگان ســوری که از اردوگاه «الرکبان» خارج شــدند ،از
رفتارهای نظامیان آمریکایی با آنها به سبک نازیها خبر دادند و
اعالم کردند که آمریکاییها آب و مواد غذایی را از آوارگان دریغ
میکردند .به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما « ،علی سالمه»
پنجشنبه  ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۸

زیان  31میلیارد دالری عربستان
به دنبال حمالت پهپادی انصاراهلل

شاخص بورس عربستان پس از حمالت پهپادی یمن
به تاسیسات نفتی این کشور کاهش چشمگیری داشت.
منابع عربی میگویند این حمالت ۳۱میلیارد دالر خسارت
به ریاض وارد کرده است.
روزنامه«الشرق» قطر در گزارشی اعالم کرده ،شاخص اصلی
بورس عربســتان روز سه شنبه پس از اذعان دولت به هدف قرار
گرفتن ایستگاه پمپاژ نفت شرکت آرامکو توسط  7هواپیمای بدون
سرنشین یمنی  2درصد کاهش یافت و خسارتی بالغ بر حداقل

که توانســت از این اردوگاه خارج شــود ،اظهار داشــت :کسانی
که در اردوگاه الرکبان ســاکن هســتند ،با گرسنگی و رنجهای
غیرقابل توصیفی دســت و پنجه نرم میکردند .مشــکالت آنها
شامل کمبود غذا و نبود ســادهترین نیازهای زندگی بوده است.
«عمر رحمون» عضو کمیته آشــتی ســوریه نیز گفت :نظامیان
آمریکایــی در اردوگاه جوانان و کــودکان را مورد ضرب و جرح
قرار میدادنــد و اگر آوارگان از آنها آب میخواســتند ،با رفتار
اهانت آمیز مواجه میشدند و آب را به دست نمیآوردند.

 ۱۰رمضان 14۴۰

 ۱۶مه 2019

در میان فریادهای دلخراش من باردارم

پلیس آمریکا زن سیاهپوست باردار را
به ضرب 5گلوله کشت

سرویس خارجی
در ادامه جنایتهای نژادپرستانه علیه سیاهان آمریکا پلیس این
کشور این بار یک زن باردار را با شلیک گلوله به قتل رساند.
سیاهان اولین و آخرین قربانیان نژادپرستی ساختاری و گسترده در جامعه
آمریکا هســتند .شلیک به سیاهان و کشتار آنان و سپس بروز اعتراضات تبدیل
به نمایش دنباله داری در این کشور شده که هر روز در یکی از شهرهای آمریکا
به صحنه میرود .سیاهان تنها کشته نمیشوند آنها به بهانههای مختلف زندانی
نیز میشوند .آمارها نشان میدهدکه آمریکا بیش از 2میلیون و 200هزار زندانی
دارد و 4میلیــون و  800هزار نفر نیز به قید وثیقه آزاد هســتند و بر اســاس
گزارشها بیشترین تعداد زندانیان آمریکایی را سیاهپوستان تشکیل میدهند.
در مناطق سیاهپوست نشین شهرهای آمریکا ،از هر پنج جوان سیاه پوست
چهار نفر در طول زندگی خود ممکن اســت به اتهامهای مختلف دســتگیر و
گرفتار نظام قضایی شوند.
در جدیدترین مورد از این جنایات خبر رسیده که پلیس آمریکا یک زن را
که فریاد میزد «باردار هســتم» به ضرب گلوله ُکشت.بر اساس گزارش روزنامه
واشنگتن پست ،یک افسر پلیس آمریکایی در شهر «بی تاون» تگزاس در اقدامی
بیرحمانه زن  ۴۴ســاله و سیاه پوســتی را که فریاد میزد «باردار هستم» در
پارکینگ مجتمع آپارتمانی محل زندگیاش ،به ضرب گلوله ُکشت.
بازرسان نام این افســر آمریکایی که  ۱۱سال سابقه خدمت در پلیس این
کشــور را دارد منتشــر نکردهاند ،اما هویت این زن را «پامال شانتی ترنر» اعالم
کردهاند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان طبق ادعای پلیس ،این افسر در ساعت
 ۱۰و  ۴۰دقیقه شب مشغول گشتزنی در حوالی مجموعه آپارتمانی بریکستون
در بیتاون بود که «ترنر» را دید .مقامات آمریکایی ادعا کردند این زن که متهم
به حمله و اقدامات شــرارتآمیز بود هنوز وثیقه آزادی خود را تحویل نداده بود
و افسر پلیس ،او را به واسطه اقدامات پیشینش (سوءسابقه او) میشناخت.
«استیو دوریس» یکی از افسران پلیس بیتاون نیز گفته :افسر پلیس سعی
داشته زن را بازداشت کند که درگیریهایی بین آنها ایجاد شد.یکی از شاهدان
ماجرا با ثبت ویدئویی از آنها و انتشــار آن در شبکههای اجتماعی ،این موضوع
را رســانهای کرد .در این ویدئو افسر پلیس ســعی دارد زنی را که در کنار یک
خودروی پارک شده ایستاده است ،بازداشت کند .اما زن میگوید قصد عزیمت
به خانهاش را دارد .این ویدئو تقریبا تاریک است ،اما نشان میدهد افسر پلیس،
زن را آزاد کرده و او در حال حرکت به سوی آپارتمانش است .طبق آنچه گفته
شده زن میگوید« :شما مرا آزار میدهید» که ناگهان تنش میان آنها باال گرفته
و با شــلیک اسلحه ،زن به زمین میافتد .او فریاد میزند «باردار هستم».پلیس
بار دیگر او را هدف قرار میدهد ،ولی زن از جای خود بلند میشــود .در نهایت،
پلیس به او  ۵مرتبه شلیک میکند و کار...تمام میشود!

چین با تحریم آمریکا
به جنگ تجاری ترامپ پاسخ داد

سرویس خارجی
با تشــدید تنش های تجاری بین پکن و واشــنگتن و اعمال
تعرفههای  60میلیارد دالری چین به کاالهای آمریکایی خبرگزاریها
جزئیات تازه ای از اقدام تالفی جویانه چین منتشر کرده اند.
تنش های تجاری چین و آمریکا هر روز تشدید می شود .جمعه گذشته
و همزمان با ادامه مذاکرات تجاری دو طرف ترامپ دستور وضع تعرفههای
 ۲۵درصــدی بر  ۲۰۰میلیارد دالر از کاالهای چینــی را صادر و به دنبال
شکست مذاکرات نیز اعالم کرد در نظر دارد برای  ۳۲۵میلیارد دالر دیگر از
تولیدات چینی نیز همین میزان تعرفه را اعمال کند.
ترامپ همزمان در توئیت هایی به چینی ها به شدت هشدار داد سعی
نکنند تالفی کنند .اما چینی ها اعالم کرده بودند« :تالفی می کنیم» .دولت
چین اعالم کرده در اقدامی تالفی جویانه علیه واشنگتن بر  ۶۰میلیارد دالر
از کاالهای وارداتی از آمریکا ،تعرفه اعمال میکند .بنابر اعالم دولت چین،
از ایــن پس تعرفه  ۱۰تا  ۲۵درصدی بر روی نزدیک به  ۶۰میلیارد دالر از
کاالهای وارداتی از آمریکا اعمال خواهد شــد .چین پیش از این ،نزدیک به
 ۱۱۰میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از آمریکا را در اقدامی تالفی جویانه،
مشــمول پنج درصد تعرفه کرده بود .تعرفههایــی که چین در نظر گرفته
اســت ،حدود  5000قلم کاالی آمریکایی را در بر میگیرد و از روز نخست
ماه ژوئن( 11خرداد) ســال جاری اجرایی خواهد شــد .وزارت امور خارجه
چین نیز اعالم کرده پکن به دنبال جنگ تجاری نیست اما ما از این مسئله
ترســی هم نداریم .اگر کســی جنگ تجاری را با ما شروع کند تا وقتی که
پیروز شویم به این جنگ ادامه خواهیم داد.
جزئیات تحریم های چین علیه آمریکا
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از جزئیات تحریم های چین علیه آمریکا
اینطور نوشــته« :چین از روز یکم ژوئــن ( ۱۱خرداد) تعرفههای گمرکی
برای واردات کاالهای آمریکایی از جمله گاز مایع ،مواد شــیمیایی ،میوه و
سبزیجات و شیالت را به میزان  ۲۰ ،۱۰و حتی  ۲۵درصد افزایش می دهد.
امروز تقریبا تمام کاالهای آمریکایی در چین مشمول تعرفههای باال هستند
به طوری که ارزش کلی ســاالنه این تعرفهها به  ۱۲۰میلیارد دالر میرسد.
دور نخست از اقدام تحریمی چین شامل  ۵هزار و  ۱۴۰قلم کاالی آمریکایی
خواهد بود که ارزش آن برابر  ۶۰میلیارد دالر از واردات ساالنه است.
رویترز نیز در گزارشــی نوشــته« :با تصمیم دولت چین ،افزایش ۲۵
درصــدی حقوق گمرکــی در انتظــار واردات خودرو و قطعــات یدکی از
آمریکاست .دولت پکن این تصمیم را در ماه دسامبر  ( ۲۰۱۸آذر )98گرفت
اما اجرای آن در ابتدای سال جدید میالدی به حال تعلیق در آمد و هر زمان
امکان اجرای مجدد آن هســت .صنعت خودرو بخشی حیاتی برای اقتصاد
آمریکاست و تقویت آن یکی از شعارهای تبلیغاتی ترامپ بوده است ...دولت
پکن میتواند فعالیت شرکتهای آمریکایی در چین را محدود کند .این کار
از طریق وضع مقررات جدید ،ســختگیری بیشتر در بازرسیهای بهداشتی
و مالیاتی و نیز متوقف کردن کاالهای متعلق به این شــرکتها در گمرک
صورت بگیرد .این تدابیر پیشــگیرانه در چین طرفداران زیادی دارد .جیک
پارکــر ،عضو اتاق بازرگانی آمریکا بــا تأیید این موضوع میگوید که چنین
تدابیری باعث از دســت رفتن اعتماد شرکتهای خارجی میشود و آنها را
از سرمایهگذاری در چین دلسرد میکند ».به گزارش «یورو نیوز» در ادامه
این گزارش می خوانیم« :چینیها میتوانند برای تحریم کاالهای معروف و
پر خریدار آمریکایی مانند آیفون فراخوان و کارزار به راه بیندازند .مسئوالن
چینی در ســال  ۲۰۱۲در پی سردی روابط با ژاپن کارزارهایی برای تحریم
هماهنگ خودروهای ژاپنی به راه انداختند .نظیر همین کارزارها در ســال
 ۲۰۱۷علیــه خودروهــای کرهای به راه افتاد .در اثــر این تحریمها فروش
خودروهای این دو کشور در چین در عرض کمتر از یک ماه تا حد  ۵۰درصد
کاهش یافت .چین برای بوئینگ بازار بســیار بزرگی اســت زیرا این کشور
به تنهایی خریدار یک چهارم هواپیماهای ســاخته این شــرکت آمریکایی
است».
سقوط بورس آمریکا
خبرگزاری فرانســه هم به نقل از سردبیر روزنامه چینی گلوبال تایمز
کــه در کنترل دولــت پکن قــرار دارد ،در این زمینه نوشــته« :با آن که
شرکت بوئینگ گفته به خرید چین اطمینان دارد ،این کشور ممکن است
سفارشهای خود از بوئینگ را کاهش دهد« .».سی ان ان» نیز اعالم کرده
پــس از آنکه چین تصمیم گرفت در اقدامی تالفــی جویانه تعرفه واردات
برخی کاالهای ساخت آمریکا را افزایش بدهد ،شاخص بورس آمریکا بدترین
روز کاری خود را طی سال جاری میالدی تجربه کرد و با افت شدید ارزش
روبرو شد.

شماره ۲۲۱۸۷

صفحه آخر
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

برجک سعودی پرید
انصاراهلل :مراکز حساس امارات هم در تیررس است

سخنگوی جنبش انصاراهلل ساعاتی پس از حمالت
پهپادی یمن به تاسیسات نفتی سعودی و وارد کردن
چیــزی حدود  31میلیارد دالر خســارت به ابوظبی
هشــدار داد که هدف قرار گرفتن تاسیسات حساس
امارات بعید نیست.
حمله پهپادی انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی عربستان
باعث تحولی راهبردی در جنگ یمن شــده است .در حمله
پهپادی روز سه شنبه که صنعا آن را «بزرگترین عملیات»
علیه سعودی موسوم به «عملیات نُهم رمضان» نامیده ،هفت
پهپاد هجومی به برخی «تأسیســات حیاتی» سعودی حمله
کردند .به دنبال این حمله انتقال نفت عربســتان از شرق به
غرب متوقف شده و مقامات انصاراهلل وعده حمالت بیشتر به
متجاوزان دادهاند .در این راستا «محمد عبدالسالم» سخنگوی
جنبش انصاراهلل یمن عصر سهشــنبه ساعاتی پس از هدف
قرار گرفتن خط لوله انتقال نفت عربستان گفت باید به ادامه
تجاوزات دشــمنان پاسخ داد« :ما وارد یک مرحله راهبردی
میشــویم و مرحله جدیدی از تشدید حمالت علیه دشمن
سعودی را آغاز میکنیم...ما هرگز نخواهیم پذیرفت که حمله
به ملت یمن بدون پاســخ بماند و به متجاوزان میگوییم که
منتظر پاسخ بیشتر باشند» .عبدالسالم ،امارات را نیز تهدید
کرد و گفت که هدف قرار گرفتن اماکن و تاسیسات حساس
امارات را بعید نمیدانیم.
وعده حمالت بزرگتر
یحیی سریع ،سخنگوی ارتش یمن وابسته به انصاراهلل نیز
گفته« :نیروی پهپادی عملیات هجومی را انجام داد که از آغاز
تجاوز ائتالف عربی بزرگترین عملیات در عمق عربستان بود.
این عملیات تأسیسات حیاتی عربستان در مناطق الدوادمی و
عفیف را هدف قرار داد .هفت پهپاد این عملیات را انجام دادند...
ما قادریم عملیات گستردهتر و بزرگتری در عمق کشورهای
متجاوز انجام دهیم ،راهکار بحران ،توقف تجاوز به یمن است».
«محمد البخیتی» ،عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل
یمن هم اعالم کرد«:این حمله بسیار سنگین بود و هضم آن
برای سعودیها دشوار است .آنها از این پس باید افکار عمومی
را برای چنین حمالتی آماده کنند به خصوص که از ابتدای
جنــگ به مردم خود گفتند ظرف چند روز تکلیف جنگ را
یکســره میکنند .اکنون توازن قوا چه درخصوص حمله به
عمق عربستان یا پیشروی در جبهههای داخلی یمن ،به نفع
نیروهای یمنی تغییر کرده است ».عبدالباری عطوان ،سردبیر
روزنامه رأی الیوم نیز با واکاوی این حمله نوشــته «:انصاراهلل
یمن با دستان خالی و تجهیزات ارزان قیمت ،حمالتی چنین
دقیق به نمایش گذاشت در حالی که عربستان با پیشرفتهترین
سالحها حتی از رهگیری این پهپادها عاجز است و حمله اخیر
تنها یک دستگرمی بود».
وحشت میان نظامیان سعودی
از ســوی دیگر یک رسانه معارض عربستانی اعالم کرده
که ،به یک برگ ســند داخلی وزارت دفاع عربســتان دست
یافته که حاکی از وحشــت نظامیان این کشــور از حمالت
انفجاری اخیر در تأسیسات نفتی است .به گزارش فارس ،این

سند ،نامهای است به امضای سرهنگ ستاد «محمد بن ناصر
الحربی» فرمانده نیروی وظیفــه  162نیروی زمینی ارتش
سعودی در منطقه «الشرقیه» خطاب به معاون فرمانده این
نیرو درخصوص آمادهباش برای اســتقرار نیروها در مناطق
مأموریت خود ظرف  72ساعت آینده.
کانال اطالعرســانی ســعودیلیکس که با افشای اسناد
محرمانه رژیم سعودی شهرت یافته از این نامهنگاری با عنوان
«ســند وحشت محمد بنسلمان و رژیم آلسعود از عملیات
پهپادی روز  9ماه رمضان ارتش یمن» یاد کرده اســت .این
کانال تصریح کرده که دستور اعزام نیروهای گارد ملی سعودی

به سمت منطقه «الشرقیه» ،با هدف حفاظت از چاههای نفت و
پاالیشگاهها و بنادر صادرات نفت ،صادر شده است .در این نامه
همچنین تأکید شده تمام مرخصیهای فرماندهان و سربازان
در برهه آمادگی نیروها برای انجام این مأموریت لغو شود.
پهپاد آمریکا را هم زدند
در همین حال پدافند هوایی ارتش یمن دیروز یک فروند
هواپیمای ام کیو 1ساخت آمریکا و متعلق به ائتالف سعودی
را کــه در حال پرواز بر فراز یمن بود ،منهدم کرد .یک منبع
نظامی کهاشارهای به نامش نشده به تلویزیون المسیره گفته
که پدافند هوایی یمن با یک فروند موشک زمین به هوا این

پهپاد ساخت آمریکا را منهدم کردند .این منبع اضافه کرد که
پهپاد مورد نظر در حال پرواز بر فراز آسمان منطقه «دیان»
در شهر «بنی مطر» از توابع صنعا بوده است.
 10عملیات اعالم نشده در عمق عربستان
از سوی دیگر شبکه خبری المیادین هم در خبر کوتاهی
نوشــته« ،اطالعات ویژهای که به دســت ما رســیده ،نشان
میدهد ،نیروهای صنعا بیش از  10عملیات نظامی اعالم نشده
علیه اهدافی مهم در عمق عربســتان سعودی انجام دادهاند.
المیادین این خبر را  24ساعت پس از «عملیات بزرگ» یمن
علیه تأسیسات نفتی سعودی منتشر و در توضیح بیشتر ،زمان
این  10عملیات را «اخیراً» اعالم کرد .جزئیات بیشتری از این
عملیاتها یا مکان آن هنوز اعالم نشــده یا هیچ منبع یمنی
هنوز آن را تأیید نکرده است.
ناو اسپانیایی از ناو آمریکایی فاصله گرفت
از ســوی دیگر و به دنبال حملــه به نفتکشها در بندر
الفجیــره و حمله پهپادی یمن خبر آمد که دولت اســپانیا
اعالم کرده که یک ناوچه خود را از گروه کشتیهای جنگی
عازم خلیجفارس که آمریکا هدایت آن را بر عهدهدارد ،خارج
کرده است ،رخدادی که واکنشی به باال گرفتن تنشها میان
تهران و واشنگتن بوده است .ریچارد نفیو ،طراح تحریمهای
آمریکا در دوره اوباما ،به جدایی کشتی جنگی اسپانیا از ناوگروه
آمریکا درخلیجفارس واکنش نشــان داده و گفته« :به لحاظ
سیاسی ،دیپلماتیک و استراتژیک ،این زیانی بزرگ برای دولت
آمریکاست و نشانهای از کالفگی تعمیق یافته است و همچنین
مقصر دانســتن آمریکا در بحرانی اســت که دارد به وجود
میآید».

آمادهباش بیسابقه در کویت
پس از حمله به تاسیسات امارات و عربستان

به دنبال وقوع حوادث «الفجیره» خبر رســیده
با دســتور امیر کویت ارتش و گارد ملی این کشور
نفتخیز به حال آمادهباش درآمده و نیروهای امنیتی
این کشور به ویژه در مراکز حساس نفتی و...مستقر
شدهاند.
پس از آنکه نفتکشها در بندر الفجیره دچار آتشسوزی
شــدند و انصاراهلل یمن با هفت پهپاد به تاسیســات نفتی
عربستان حمله کرد ،برخی از کشورهای حوزه خلیجفارس از
اتخاذ تدابیر شدید امنیتی خبر دادهاند« .صباح االحمد الجابر
الصباح» امیر کویت روز سهشنبه در بازدید از «باشگاه افسران
ارتش کویت» ،خواستار «هشیاری و احتیاط» نیروهای مسلح
کویت شده اســت .به گزارش روزنامه الوطن کویت ،صباح
الصباح در سخنانی در جریان این بازدید« ،صحنه نظامی»
در منطقه و جهان را «دارای تحولی سریع در حوزه توسعه
سالحها و اثر آن» و در حوزه «شیوههای آموزش میدانی»
دانسته و خواستار «تالش برای همگامی و باال بردن آمادگی

31میلیارد دالر بر سهام آن وارد شد .البته خبرگزاری «رویترز»
خسارتهای وارده بر بورس عربستان پس از حادثه آرامکو را 10
میلیارد دالر اعالم کرده اســت .خبرگزاری «سی ان بیسی» نیز
خسارتهای بورس عربستان را  21میلیارد دالر اعالم کرده است.
پس از حمله انصاراهلل به تاسیسات نفتی عربستان ،شرکت آرامکو
اعالم کرد پمپاژ در خط لولههایمنفجر شــده ،متوقف گشته و
اعالم شد این خط در حال ارزیابی خسارتها و تعمیر است .این
دومین حمله به تاسیسات عربستان در چند روز گذشته بود.

نیروی انسانی» کشورش شده است.
امیر کویت بااشــاره به اینکه «هنوز بسیاری از مناطق
درگیری در محیط پیرامونی کویت دچار بیثباتی و ناامنی»
است ،خطاب به نیروهای کویتی خواستار «اتخاذ تدابیر الزم،
رعایت جانب احتیاط ،هشیاری و آمادگی برای محافظت از
کویــت و دور نگاه داشــتن آن از خطر و برخورد قاطع» با
هر کســی شده که قصد «شرارت» دارد .همچنین روزنامه
القبس ،دیروز به نقــل از «منابع آگاه» ،گزارش کرد ،گارد
ساحلی کویت برای حمایت از آبهای منطقهای این کشور
در برابر هر گونه تجاوزات یا نقض حریم ،با تمام توان تالش
میکند .روزنامه کویتی «القبــس» به نقل از منابع مطلع
که هویتشــان را فاش نکرد نوشته« ،گارد ساحلی کویت از
زمان آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران ،تدابیری احتیاطی
اتخاذ کرده و گشــتیها را به شکل گسترد ه و بیسابقهای
اعزام کرده تا با هــر قایقی که تالش میکند وارد آبهای
منطقهای کویت شود ،با قدرت و قاطعانه برخورد کند ».به

نوشته القبس «اخیراً ،اطالعاتی که به دستگاههای امنیتی
رســیده ،حکایت از حضور گروههای سارق و دزدان دریایی
دارد .با جدیت به این مســئله پرداخته شده و همه تدابیر
احتیاطی جهت ناکام کردن طرحهایشان ،اتخاذ شده است».
بنابر این گــزارش ،گارد ملی کویت نیز اخیرا به حال
آمادهباش کامل در آمده به خصوص در تأسیسات نفتی که
اخیرا تأمین امنیت آن را بر عهده گرفته اســت .مأموریت
این گارد تأمین امنیت و حفاظت از چاههای نفتی به منظور
تکمیل مأموریت وزارت کشور در اجرای مأموریتهای امنیتی
برای حفاظت از تأسیسات حیاتی است .القبس همچنین از
افزایــش حفاظتهای امنیتی مربوط به وزارت آب و برق و
ایستگاههای برق خبر داد .همچنین ،روزنامه کویتی «الرأی»
از تشدید تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت نفتکشهای کویت
خبر داد .این روزنامه نوشت« :از مدتها پیش آمادهباش و
تدابیر امنیتی نفتکشها افزایش یافته و این وضعیت در سایه
تنشهای مستمر در منطقه ادامه دارد».

سفیر ونزوئال در تهران:

دولت آمریکا به قوانین پایبند نیست
و ترامپ توانایی مذاکره را ندارد

ســفیر ونزوئال در تهران گفته« :دولت آمریــکا به قوانین
بینالمللی پایبند نیست و ترامپ نیز قابلیت و توانایی مذاکره را
ندارد در حالی که نیکالس مادورو آمادگی کامل دارد که رودررو
با وی صحبت کند».
«کارلوس آنتونیو الکاال کوردونس» دیروز در نشســت خبری که به
دنبال سیاست های خصمانه آمریکا علیه ونزوئال و شکست کودتای اخیر
برگزار شــد در پاسخ به ســوالی درباره «علت مماشات دولت ونزوئال در
قبال کشورهایی که سیاست های خصمانه علیه این کشور دارند» گفت:
«نباید اشتباهی مرتکب شویم که بهانه ای در دست آنها باشد و در حال
حاضر نیز مادورو به همراه وزیر امورخارجه به دنبال این هستند مشکالت
کشور را تحت قوانین و مقررات بین المللی حل و فصل کنند».
ســفیر ونزوئال در تهران با بیان این که «اقدام به قطع رابطه سیاسی
و دوستانه با کشوری تصمیم ناگهانی نیست» ،اظهارداشت« :اگر ونزوئال
بخواهد حمله ای علیه سفارتخانه هایی که به مخالفان پناه داده اند ،بکند،
ممکن اســت تبعات منفی را برای کشور داشــته باشد ...ما تمام قوانین
کنوانســیون وین را رعایت می کنیم  .در حــال حاضر دفتر نمایندگی
سیاسی آمریکا در کاراکاس خیلی آرام است ولی آنها این کار را نمیکنند.
االن چه کسی موازین کنوانسیون وین را زیر پا می گذارد؟ »
وی ســپس با تاکید بــر این که «ما در چارچــوب قوانین و موازین
بینالمللی و چندجانبهگرایی قدم برمیداریم» افزود« :کسی که همیشه
قانون را زیر پا میگذارد دولت آمریکا اســت چــرا که قابلیت مذاکره را
ندارند .ترامــپ هیچ وقت این قابلیت را ندارد که مثل رئیسجمهورهای
دیگر بنشــیند و مذاکره کند وتوانایی این کار را ندارد »...به گزارش ایرنا
ســفیر ونزوئال در تهران این را هم اضافه کرد که« :مقامات آمریکایی به
حرف هایی که میزنند و توافقنامههایی که امضا میکنند تعهد ندارند .به
عنوان مثال میتوان به توافقنامه هســتهای ایران با گروه  5+1اشاره کرد
که آنها امضا کردند و بعد خودشــان از آن خارج شدند و االن حرفی که
زده اند را قبول ندارند».
«کوردونس» در عین حــال اضافه کرد« :مردم ایران و ونزوئال تحت
هدایت رهبرانشــان باهم متحد هستند و اجازه نمی دهند اهداف آمریکا
محقق شود».

رویترز خبر داد

افزایش شدید حمالت گروه های تندرو
به جان و مال مسلمانان سریالنکا

اعتصاب و راهپیمایی بزرگ فلسطینیها در هفتادویکمین سال «یومالنکبه»

مــردم فلســطین همزمان با هفتــاد و یکمین
سالگرداشــغال فلســطین ،در راهپیمایی گسترده
شــرکت کردند و در غزه نیز فلسطینیها دست به
اعتصاب سراسری زدند.
هفتاد و یک ســال از مصیبتی که بااشغال فلسطین بر
سر مردم این سرزمین درآمد ،میگذرد و فلسطینیها امسال
نیز با برگزاری تظاهرات و اعتصاب عمومی ،بر حق بازگشت
تأکید کردند .فلســطینیها دیروز هفتاد و یکمین ســالگرد
«یو ُم ال َنکبهًْ» (روز فاجعــه و مصیبت) را در اماکن مختلف
گرامی داشــتند و بازگشت به خانه و کاشــانه شان را حق
خود دانستند .رژیم صهیونیستی در سال  ۷۸ ،۱۹۴۸درصد

از خاک فلســطین یعنی تمام آن به استثنای کرانه باختری
و غزه رااشغال کرد و هر ساله در این تاریخ اهالی اردوگاهها،
روستاها و شهرهای فلسطینی به همراه دیگر فلسطینیهای
مقیم خارج با برگــزاری تظاهرات ،بر رداشــغالگری تأکید
میکنند .برخی آوارگان فلســطینی با گذشــت  ۷۱ســال
از ایــن اتفاق ،همچنان کلید خانههــای قدیمی خود را نگه
داشتهاند.
اصطــاح «النکبه» یا فاجعه ،بــر همان آوارگی جمعی
و کــوچ اجباری صدها هزار فلســطینی در ســال  ۱۹۴۸و
تأکید فلسطینیها بر حق بازگشت بر مبنای قطعنامه ۱۹۴
سازمان مللاشاره دارد و از فاجعهای انسانی سخن میگوید.

در حــال حاضر نیمی از  ۱۲میلیون فلســطینی  ،در خارج
زندگــی میکنند و دهها هزار نفر آنها با اینکه در وطن خود

زندگی میکنند از شــهر ،اراضی و احیانا منازل خود محروم
هستند.
دیروز به دعوت گروههای فلســطینی ،سرتاسر نوار غزه
شــاهد اعتصاب فراگیر همزمان با هفتاد و یکمین ســالروز
یومالنکبه بود .بر اســاس گــزارش «الرســاله» ،تظاهرات
گســتردهای به همین مناســبت در نوار غزه برگزار شــد.
در کرانــه باختــری هم دیــروز به مناســبت یومالنکبه در
راماهلل راهپیمایــی برگزار شــد .در ایــن راهپیمایی تصویر
«دونالد ترامپ» رئیسجمهورآمریــکا ،که به دنبال اجرایی
کــردن طــرح «معامله قــرن» اســت  ،به آتش کشــیده
شد.

گزارش کیهان از پیروزیهای بزرگ مقاومت و سر درگمی آمریکا
مقامات آمریکایی در همان ابتدای پروژه بحران
آفرینی علیه ایران ،با مشاهده اتفاقات اخیر منطقه
و همبســتگی جبهه مقاومت ،به وحشــت افتاده و
دچار انفعال شــدند؛ به طوری که رئیسجمهور این
کشور«،جان بولتون» را عامل شرایط جاری دانست و
قصد دارد او را اخراج کند.
«دونالد ترامپ» که به تکبر و خود بزرگ بینی معروف
اســت ،یکی دو روزی است که از برج عاج خود به زیر آمده
و دچار وحشت و سر درگمی شده است .او در سال ، 2016
یعنی زمانی که برای مسایل پیچیده جهانی ،نسخههای ساده
میپیچید و از مناطق مختلــف آمریکا هوادار برای خودش
جمع و جور میکرد ،نمیتوانست دقیقا بفهمد که ایران چه
کشــوری اســت و در منطقه چه جایگاهی دارد .اما به نظر
میرسد که این روزها تا حدودی فهمیده که با چه کشوری
طرف است و نباید این کشور را سر به سر گذاشت.
در هر حال ،اتفاقات چند روز اخیر در منطقه غرب آسیا،
مثل آتش ســوزی  6تا  10کشــتی نفتکش در بندر فجیره
امارات و حمله پهپادی انقالبیون یمن به مهمترین تاسیسات
نفتی عربستان در اطراف ریاض ،که بزرگترین حمله طی 50
ماه اخیر دانسته شد ،بازارهای بورس و اقتصاد جهان را تکان
داده(که البته ،جنگ تجاری آمریکا و چین نیز در این زلزله
اقتصادی نقش داشته است) و قیمت نفت را باال برده است.
بــا ایــن اتفاقــات ،ترامپ فهمیــد کــه منطقه جای
ماجراجوییهای وی نیست.
درس دیگری که ترامــپ از تحوالت جاری در منطقه
گرفته  ،آشــکار شدن همبســتگی میان نیروهای مقاومت
در جــای جای منطقه اســت ،به طوری کــه آنها همه به
هم مرتبط هســتند و در یک جبهــه میجنگند؛ در عراق
اظهارات مسئوالن و فرماندهان و تحرکات نیروهای مقاومت،
آمریکاییها را شدیدا به وحشــت انداخته است ،تا آنجا که
فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه غرب آســیا (سنتکام)
شــامگاه سهشنبه با صدور بیانیهای اعالم کرد ،نظامیان این
کشــور در عراق به دلیل تهدیدهای جــدی نیروهای مورد
حمایت ایــران ،در باالترین مرحله آمادگی و هشــدار قرار
دارند .به گزارش خبرگزاری فارس ،وزارت خارجه آمریکا هم
دیروز با صدور بیانیهای ،به کارکنان «غیرضروری» ســفارت
خود در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل دستور داد،
«در اسرع وقت» عراق را ترک کنند.
در بیانیه واشنگتن آمده است :خدمات ارائه روادید عادی
در هر دو مرکز فوق  ،فعال تعلیق شــده و دولت واشــنگتن

توانایی محدودی برای خدماتدهی به شهروندان آمریکایی
در عراق را دارد.
علت وحشت آمریکاییها
یکی دو هفتهای هست که ســران واشنگتن از افزایش
تحرکات علیه نیروهای آمریکایی در عراق حرف میزنند .هر
چند پیش از این هم آمریکاییها در عراق احســاس غریبی
میکردهانــد و مردم و گروههای عراقــی مرتبا علیه حضور
نیروهای آمریکایی در عراق حرف میزدهاند .ولی مشــخصا
از زمانی که کاخ سفید ،سپاه ایران را تروریست اعالم کرده و
در مقابل  ،ایران نیز نیروهای آمریکایی در منطقه(سنتکام)
را تروریست دانسته ،شرایط امنیتی برای نیروهای آمریکایی
در عراق بسیار سخت شده است.
آمریکاییها در عراق میبینند که جریانهای سیاسی و
ســازمانهای نظامی تحت فرماندهی حشدالشعبی  ،با تمام
وجود اعالم میکنند که برای هر گونه حمایت از ایران و سپاه
پاسداران ،آمادگی دارند.
در همین راســتا« ،لیث العذاری» عضو دفتر سیاســی
جنبش «عصائب اهل الحق» عراق اظهار داشت :دولت عراق
نباید موضع ملت و دولت ایــران را فراموش کند ،زمانی که
داعش وارد عراق شــد ،تمام کشورها و زودتر از همه آمریکا،
پشــت ما را خالی کرده بودنــد و تنها دولت و ملت ایران در
کنار ما ایستادهاند.وی افزود :ما به کارگیری خاک عراق برای
ضربه زدن به کشورهای همسایه را نمیپذیریم.
العذاری گفت :باقی مانــدن نیروهای خارجی در خاک
عراق که به طور غیر قانونی آمدند،اشغالگری به شمار میرود.
به گزارش ایسنا ،پیش از این نیز «نصر الشمری» معاون
دبیرکل جنبــش «نجباء» عراق گفته بود :دولت عراق نباید
مواضع دولت و ملت ایران در جنگ با داعش را فراموش کند.

خود کرده را تدبیر نیست!
هر چند شرایط جاری منطقه
برای ایــران  ،عادیتر از همیشــه
اســت ،ولی آمریکاییها دچار ترس
و وحشــت هســتند و بــد جوری
خودشــان را به درد سر انداختند.
حتی ســران رژیم صهیونیستی که
تا کنون مدعی بودند ،برجام به نفع
ایران است ،اکنون که انفعال آمریکا
را میبیند و مشــاهده میکند که
این ایران اســت در ارتباط با برجام
شرط میگذارد و واشنگتن به جای
واکنش نظامی  ،شماره تماس میدهد و ترامپ برای مذاکره،
به التماس میافتد ،دچار وحشت شدهاند .این هول و هراس
صهیونیستها را دیروز روزنامه صهیونیستی «ها آرتص» بر
مال کرده اســت .در این میان  ،حتی کویت هم با مشــاهده
ماجرای فجیره و حمله پهپادی یمن به عربستان ،حساب کار
دستش آمده و نیروهای آین کشور هم اکنون در آمادهباش
به سر میبرند .این سردرگمی آمریکا و متحدانش در منطقه
و در مقابل ،آرامش ایران ،دلیلی جز این ندارد که دشمن از
قدرت ســخت و نرم کشــورمان هراس دارد و این هراس را
در اظهارات ســفیر آمریکا در عربستان ،که خود یک نظامی
اســت ،میتوان مشــاهده کرد؛ وی خطاب به کاخ سفید و
کنگــره آمریکا گفت ،اگر جنگ اتفــاق بیفتد ،این جنگ به
ضرر آمریکا هم هست.
پیامد بحران خود ساخته برای ترامپ
بر اســاس خبرهایی که از واشنگتن مخابره میشود ،به
نظر میرســد که ترامپ شرایط ســختی را میگذراند و به
همین خاطر ،به دنبال قربانی میگردد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،نشــریه « نشنال
اینترســت» به نقل از منابع آگاه ،از احتمال برکناری «جان
بولتون» مشــاور امنیت ملی آمریکا ،از سمت خود خبر داد.
جالب اســت که ترامپ این مقــام نزدیک به خود را به خاطر
جنــگ طلب بودن و تالش وی تالش بــرای تغییر نظامهای
ایران ،کره شــمالی و ونزوئال ،اخراج میکند! یعنی اتهام این
فرد دقیقا همان ویژگیهایی است که ترامپ در خود دارد.
تهران هرگز تسلیم نمیشود
نشریه آلمانی «اشپیگل» بااشاره به بحران جاری ایران
وآمریــکا نوشــت  ،رئیسجمهور آمریکا در ســطح جهانی
موفقیت چندانی نداشــته است .این موضوع شاید ریشه در

یکی از رازهای پیروزی ترامپ در انتخابات داشــته باشــد و
آن هم این بود کــه او در جریان رقابتهای انتخاباتی خود،
برای مسایل پیچیده جهانی ،پاسخهای سادهای ارائه میداد.
این مســایل شــامل رابطه بازرگانی بــا چین ،موضوع
مهاجــرت  ،برنامه هســتهای کشــورهایی ماننــد ایران و
یا کرهشــمالی میشــدند .ترامپ برای همه این مســایل،
راهکارهایی را ارئه میکــرد .او «باراک اوباما» رئیسجمهور
پیشــین آمریکا ،را «ابله» خطاب میکرد و میگفت «من به
تنهایی میتوانم مسا ئل را حل کنم» و یا «فقط من میتوانم
این مسئله را حل کنم».
اینهــا مجموعهای از توهمات و نادیــد ه گرفتن حقایق
و نتیجــه آن هــم قابــل پیشبینی بود .ترامپ در ســمت
رئیسجمهور آمریکا ،تاکنون در حل این مســایل پیچیده
شکست خورده اســت .وعدههای بزرگ وی رو به فرو پاشی
هســتند .ضمن اینکه وی دیگر مشاور قدرتمندی ندارد که
مانع اقدامات احمقانه او شود.
سر در گمی آمریکا
آمریکاییهــا در حــال حاضــر ســردرگم هســتند و
مواضع متناقــض میگیرند؛ از یک طرف ســنتکام مدعی
تحــرکات نیروهای طرفدار ایران در عراق اســت و از طرف
دیگر« ،کریســتوفر گیکا» ژنرال ارشــد انگلیسی در ائتالف
ضد داعش گفت که هیچ افزایش تهدیدی از سوی نیروهای
مورد حمایت ایران در عراق و ســوریه مشاهده نشده است.
رئیسجمهور آمریکا هم که طی روزهای اخیر متوجه شــده
ایــران ذرهای از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد ،همه راهها را
پیش روی خود  ،بسته میبیند؛ نه جرئت جنگیدن را دارد و
نه میتواند آشکارا عقب بنشیند .در هر صورت ،موضع قاطع
کشورمان ،پیامدهای سختی برای شخص ترامپ دارد و او از
هم اکنون باید در انتخابات  2020خود را شکســت خورده
بداند .عالوهبــر آن ،در همین مدت باقی مانده نیز باید خود
را برای مواجهه با اعتراضات داخلی و خیابانی آماده کند.
در ساختار حاکم نیز ترامپ از جانب نظامیان آمریکایی
نیز اکنون تحت فشار است ،و آنها که در عراق ،و افغانستان
حضور دارند ،وی را عامل شرایط سخت خود میدانند.
در هر حال ،انتشار خبر برکناری احتمالی جان بولتون،
نشــانه این اســت که آمریکا پرچم تســلیم را بر افراشته و
میخواهد بــه اصطالح برای صلح کفت و گــو کند .البته ،
آن صلحی که ترامپ به دنبالش اســت ،چیزی جز بندگی و
تسلیم طرف مقابل نیست و این چیزی است که ایران هرگز
آن را نخواهد پذیرفت.

جریانهای تند رو در ســریالنکا با ســو اســتفاده از حمالت
تروریســتی اخیر داعش منازل  ،محلهای کسب و کار و نوامیس
مسلمانان در این کشور را هدف حمله خود قرار دادند.
حمالت انتقامی مســیحیان و گروههای تندرو به منازل مســلمانان و
محلهای کســب و کار آنها در ســریالنکا همچنان ادامه دارد .این حمالت
وحشــتی فراگیر در شهرهای مختلف سریالنکا ایجاد و وضعیت امنیتی در
برخی شــهرهای این کشور به حدی وخیم کرده است که پلیس مجبور شد
مقررات منع آمد وشــد برقرار کند و حتی نیروهای ارتش به شهرها گسیل
شدند.
به گزارش ایکنا  ،گروهی اسال م ستیز به کارخانهای در شمال «کلمبو»
پایتخت ســریالنکا ،که محل کســب مســلمانان بود ،حملهور شــدند و با
آتشسوزی ،خسارتهای زیادی را به دســتگاهها و تجهیزات کارخانه وارد
کردند.تا عصر دیروز گزارشــی از تلفات جانی طی این حمالت منتشر نشده
است.
«کاردینال مالکولم رانجی» اســقف اعظــم کلمبو ،طی پیامی حمالت
علیه مســلمانان را محکوم کرد و تمامی گروههای دینی و نژادی را به اتحاد
فراخواند.
وی با تأکید بر اینکه تحرکات ضد اسالمی باید سریعاً متوقف شود ،گفت:
همه باید کشوری داشته باشیم که در آن تمامی ادیان و نژادها کنار یکدیگر
زندگیکنند 21 .آوریل اتفاق ناخوشایندی در تاریخ ما رقم خورد ،اما اکنون
باید احساس خود را کنترل کنیم و با هم متحد شویم .اجازه ندهید کنترل
اوضاع از دست خارج شود.
اسقف اعظم کلمبو در ادامه تصریح کرد :اخباری مبنی بر حمله به محل
کسب و عبادتگاههای مســلمانان منتشر میشود .از همه میخواهیم که از
چنیــن اقداماتی خودداری کنند .گروههایی که این کارها را انجام میدهند
وابستگیهای سیاسی دارند .از تمام رهبران سیاسی درخواست میکنیم که
بــا عوامل این حمالت مقابله کنند و اجــازه ندهند که آنان رفتاری مغایر با
قانون داشته باشند.
گفتنی است که اول اردیبهشت( 21آوریل) ماه جاری یک گروه وابسته
به داعش با انفجار انتحاری در چهار کلیسا ،سه هتل و یک باغ وحش ،بیش
از  ۲۵۰نفر را کشــته و  ۵۰۰تن دیگر را زخمی کــرد .چند روز پس از آن
نیز بر اثر ســه انفجار در اطراف شــهر «کالمونای» واقع در شرق سریالنکا،
 ۱۵نفر کشــته شدهاند .گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمالت را به
عهده گرفت.
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