
صفحه آخر

گاردین: انگلیس بزرگ ترین حامی تسلیحاتی اسرائیل 
و شریک سرکوب فلسطینی هاست

همزمــان با تداوم ســرکوب فلســطینیان از 
جملــه قتل عام اخیر زنان و کودکان توســط رژیم 
صهیونیستی، روزنامه گاردین چاپ لندن اعالم کرد 
که صادرات سالح های انگلیسی به اسرائیل به سطح 

بی سابقه ای رسیده است.
به گزارش ایرنا، گاردین در گزارش روز یکشــنبه خود 
اعام کرد که آمار »کمپین مخالف تجارت ســاح« نشان 
می دهد، پیمانکاران دفاعی در انگلیس مقادیر بی سابقه ای 

ساح به اســرائیل فروخته اند.آمار کمپین مخالف فروش 
ساح نشان می دهد، ســال گذشته میادی مجوز فروش 
221 میلیون پوند ساح به فلسطین اشغالی صادر شده که 
این رژیم را به هشتمین بازار بزرگ شرکت های ساخت ساح 
در انگلیس تبدیل کرده اســت. صادرات ساح انگلیس به 
فلسطین اشغالی در حالی رکورد می زند که سرکوب روزهای 
اخیر فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی، اعتراضات مردم 

جهان را به دنبال داشته است.

اجرای پروژه آمریکایی »گارد مرزی« در شرق سوریه
 با دالرهای رژیم سعودی

ارائه  و همپیمانــان عربش  رژیم آل ســعود 
کمک هــای مالی برای اجرای پــروژه آمریکایی 
موســوم به »گارد مرزی« در شرق و شمال شرق 

سوریه را آغاز کرده اند.
به گــزارش ایســنا، منابع کرد ســوریه می گویند، 
»یگان های مدافع خلق کرد« و شبه نظامیان »الصنادید« 
تحت رهبری »الجربا« ، تاســیس گارد مرزی مورد نظر 
آمریکا را با حمایت و پشتیبانی مالی عربستان آغاز کرده اند. 

این گارد مرزی که حدود 30 هزار نیرو خواهد داشت، در 
ظاهر جهت کنترل مرزهای میان سوریه و عراق فعالیت 
خواهند داشت. هر نیرو در این یگان مرزی، ماهانه 200 

دالر حقوق دریافت خواهد کرد.
طرح ایجاد گارد مرزی در شــرق ســوریه یک طرح 
آمریکایی اســت و کاخ ســفید هم قبا اعام کرد ه بود 
که هزینه این پروژه باید توســط کشورهای عرب منطقه 

تامین شود.
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جنگنده های ائتالف ســعودی در جدیدتریــن جنایت خود در ماه 
رمضان با  حمله به شهرهای صعده و صنعا، ۸ نفر از جمله ۳ کودک را به 

شهادت رساندند.
با وجود فرا رســیدن ماه مبارک رمضان عربستان حمات وحشیانه خود را 
به مردم بی  گناه یمن متوقف نکرده و روزه داران یمنی را به کام مرگ می فرستد. 
به گزارش فارس، جنگنده های ائتاف عربی به رهبری عربستان بامداد شنبه در 
چندین نوبت جایگاه ســوخت متعلق به شــرکت نفت صنعا را هدف قرار دادند. 
شبکه »المیادین«، به نقل از خبرنگار مستقر خود در یمن شامگاه شنبه گزارش 
کرد که در این حمله ۵ نفر کشــته و 1۴تن دیگر مجروح شــده اند. این جایگاه 
سوخت در خیابان »الستین« قرار دارد و بعد از حمله جنگنده های سعودی دچار 
حریق شده است. جنگنده های سعودی بعد از ظهر شنبه نیز به شهر صعده واقع 
در شمال یمن حمله کردند که بنا به گزارش شبکه »المسیره«، 3 کودک کشته 

و 1۵ غیر نظامی زخمی شده اند.
خبر دیگر اینکه از زمان آغاز جنگ عربســتان علیه یمن تاکنون بیش از دو 
میلیون کارگر در این کشــور بیکار شده اند. به گزارش المیادین، کارگران یمنی 
هر روز بیشــتر از پیش هزینه جنگ، اعمال فشارهای اقتصادی و حمات هوایی 
مستقیم ائتاف سعودی به کارگاه های خود را پرداخت می کنند و شدت و تلخی 

فقر، بیماری و درصد بیکاری در میان آنها افزایش یافته است. 
صاحبان مشاغل آزاد نیز با وجود اینکه بسیاری از فرصت های شغلی خود را 
از دست داده اند اما برای رفع نیازهای اولیه خانواده خود و زنده ماندن و مقابله با 
جنگ همچنان به تاش ادامه می دهند. شرایط نامعلومی در انتظار کارگران یمنی 
و کودکان آنها است که در جست وجوی یک لقمه نان به خود می پیچند، لقمه نانی 
که در نتیجه جنگ ائتاف سعودی و جنایت های مداوم آن از دست رفته است.

70 بار قتل عام
به گزارش خبرگزاری فارس، شورای حقوق بشر و آزادی های یمن در استان 
صعده، نخستین گزارش را درمورد جنایات ائتاف سعودی در این استان طی سه 

سال اخیر منتشر کرد.
اســتاندار استان صعده، طی یک کنفرانس مطبوعاتی به این گزارش اشاره و 
تایید کرد، این اســتان طی سه ســال تجاوز دشمن و در سایه سکوت مشکوک 
جامعه بین المللی، در معرض جرایم جنگی، نسل کشی، تخریب نظام مند زیربناها 

و تمام عناصر زندگی بوده است.
شهر صعده مرکز اســتانی به همین نام، در 2۴2 کیلومتری صنعاء پایتخت 

یمن قرار دارد. استان صعده دارای 1۵ شهرستان است.
»علی المتمیز«، رئیس شورای حقوق بشر و آزادی های یمن نیز گفت: استان 
صعده هدف فجیع ترین جنایات و موارد گسترده تخطی از قوانین توسط ائتاف 
سعودی قرار گرفته و این ائتاف در طول بیش از سه سال تجاوز علیه این منطقه، 

بیش از هفتاد بار مرتکب قتل عام وحشتناک شده است.
وی گفت: هیچ کس تاکنون قادر به تعیین تعداد دقیق شــهدا و زخمی ها در 
این اســتان نبوده است )اما به نظر می رسد(، این تعداد، به بیش از 8000 شهید 

و زخمی برسد.
طبق این گزارش، ۵1 مرکز بهداشــتی، 267 مدرسه و 8۴ ژنراتور و ایستگاه 

برق در حمات سعودی ها، به طور کامل و یا جزئی تخریب شده اند.
همچنین، خسارت های زیادی نیز به بخش های غیرنظامی مثل زیرساخت های 
مربوط به شبکه های مخابراتی، بانک ها و خدمات بانکی و همچنین راه ها، پل ها، 
پارک ها و تفرج گاه ها، رسانه ها، ساختمان های آموزشی، تفریحی و ورزشی وارد شده 
است. در زمینه کشاورزی هم این گزارش، شمار مزارع و ساختمان های کشاورزی 
که هدف تجاوز اائتاف سعودی قرار گرفته را ۵78 مزرعه و ساختمان اعام کرد. 
ائتاف متجاوز سعودی در حوزه صنعت و تجارت، مراکز دینی و میراث فرهنگی 

و منابع آبی هم ده ها میلیارد خسارت به استان صعده وارد کرده است.

شهادت 8 یمنی از جمله 3 کودک 
در حمله جنگنده های سعودی به صنعا و صعده

پس از گذشت یک ســال از بحران شبه جزیره عربی، وزارت 
اقتصاد و بازرگانی قطر، ممنوعیت نگهــداری، خرید یا فروش 
کاال های ساخت کشور های عربستان، امارات، مصر و بحرین را به 

مجتمع ها و مراکز خرید و فروش ابالغ کرد.
عربستان به همراه سه کشور امارات، مصر و بحرین از خرداد سال 96 
تمام روابط خود را با قطر قطع کرده و این کشــور را محاصره کردند. اما 
بر خاف پیش بینی عربستان، در این مدت قطر نه تنها تسلیم نشد بلکه 
موفق شــده است تا توطئه آل سعود را خنثی کند. اکنون قطر با گذشت 
حدود یکســال از آغاز اختافات در حال پایان دادن به ســلطه کاالهای 
وارداتی از کشورهای رقیب بر بازار خود است. اقام وارداتی از عربستان، 

امارات، بحرین و مصر اکنون محدود می شوند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت اقتصاد قطر 
شنبه به گذرگاه های این کشور دستور داد تا کاالهای وارداتی از این چهار 
کشور را جمع آوری کنند و بازرسان از فروشگاه ها بازرسی به عمل می آورند 
تا از اجرای این دستور اطمینان حاصل شود. در بیانیه دفتر ارتباطات دولت 
قطر آمده است، محصوالتی با مبدا کشورهای محاصره کننده که در نتیجه 
این محاصره نمی توانند از منطقه گمرکی شــورای همکاری خلیج فارس 
عبور کنند، باید تحت بازرسی های مناسب واردات و روندهای گمرکی قرار 
گیرند. طبق این اعام، بازرســان وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر با انجام 
بازرسی های سرزده با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد. هفته گذشته 
»لولو الخاطر« ســخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر گفت که کشورش 
توانسته محاصره تحمیل شده عربستان، امارات، بحرین و مصر علیه خود 

را به پیروزی تبدیل کند.

قطر واردات کاال از 4 کشور عربی را 
ممنوع کرد

یک اندیشکده آمریکایی با زیر سؤال بردن و 
فاجعه آمیز خواندن سیاست های این کشور در قبال 
عراق، اعالم کرد که »مقتدا صدر« دشمن دیرینه 

آمریکا و مخالف حضور این کشور در عراق است.
اندیشکده »کاتو« طی تحلیلی پیرامون نتایج انتخابات 
پارلمانی اخیر )22 اردیبهشت( عراق نوشت: نتایج انتخابات 
مجلس عــراق، این نکته را تأیید می کنــد که آمریکا و 
رسانه های این کشور هنوز هیچ راهبردی در قبال وضعیت 
سیاســی پیچیده عراق ندارند. کارشناسان )آمریکایی( 
انتظار داشتند که »حیدر عبادی« نخست وزیر کنونی، در 
انتخابات  پیروز شود، اما یک روحانی شیعه )مقتدا صدر( 

حداکثر آرا را به خود اختصاص داده است. 
به گزارش ایســنا، در ادامه این گزارش آمده اســت: 
»مقتدا صدر« که بخش اعظم آرا را به دست آورد، دشمن 
دیرینه آمریکا و مخالف سیاست های منطقه ای آمریکا و 
به ویژه حضور نیروهای این کشــور در عراق اســت. در 
واقع، طی سال های نبرد آمریکا برای سرنگونی »صدام« 

دیکتاتور ســال های دور این کشور، شبه نظامیان وابسته 
به جریان »مقتدا صدر« غالبا با نیروهای اشغالگر در عراق 

در ستیز بوده اند.
اندیشــکده  کاتو در گزارش خــود افزود: یک جنبه 
نگران کننده دیگر در انتخابات عراق، )رأی باالی( ائتاف 

»الفتح« است.
در انتخابات پارلمانی اخیر، ائتاف »سائرون«  تحت 
رهبری مقتدا صدر، ۵۴ کرسی، ائتاف  »الفتح« به رهبری 
»هادی عامری« ۴7 کرسی و ائتاف »النصر« به ریاست 
»حیدر عبادی« ۴3 کرسی از مجموع 328 کرسی پارلمان 
عراق را به دست آورده و به ترتیب، اول تا سوم شده اند.

کاتو با اشاره به ضدآمریکایی بودن »ائتاف سائرون و 
الفتح« نوشت: جان کام این است که دو حزب سیاسی 
قدرتمند عراق هر دو به شدت ضد آمریکایی و به شدت 
هوادار ایران هســتند. از ســوی دیگــر و در کمال بهت 
ناظــران غربی، حزب حیدر عبادی، )ائتاف النصر( نیز با 
وجود حمایت های آمریکا سوم شد. نمایش ناامید کننده 

این حزب، یکی از آخرین نمونه از انتخاب سیاستمداری 
از عراق و از سوی آمریکا بود که با حمایت ضعیف داخلی 
مواجه شد. البته ناگفته نماند که عبادی نیز )برخاف نظر 
کاتو( به ایران کاما نزدیک بوده و در اندیشــه نیز فردی 
مذهبی اســت و به آمریکا صرفا به عنوان یک شــریک 

سیاسی نگاه می کند.
این اندیشکده  با ذکر نمونه ای از سیاست های  اشتباه 
آمریکا در این کشور نوشت: »جرج بوش« رئیس جمهور 
پیشین آمریکا و متحدان نومحافظه کارش نیز می پنداشتند 
که »احمد چلبی« رئیس مجلس سابق این کشور بعد از 
سقوط صدام، رئیس جمهور جدید شود.  به همین خاطر، 
واشــنگتن میلیون هــا دالر برای پیــروزی حزب چلبی 
سرمایه  گذاری کرده بود، اما بعد از خاتمه انتخابات، حزب 

چلبی تنها نیم درصد آرا را به خود اختصاص داد!
اندیشکده کاتو در بخش دیگر به نتایج ضعیف کسب 
شده از سوی احزاب کردستان عراق اشاره کرد و نوشت: 
نــه تنها نتایج انتخابات عراق یک شکســت بزرگ برای 

سیاســت های آمریکا بود. بلکه نتایــج متعلق به احزاب 
کردستان عراق نیز نگران کننده بود.

اندیشــکده  کاتو در خاتمه با توصیه به دولت کنونی 
آمریکا در زمینه بازبینی رویکردهای اشــتباه این کشور 
نوشــت: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا خواستار 
حضور نظامی نامحدود در عراق اســت، اما این سیاست 
بسیار نامعقول به نظر می رسد. سیاستگذاران آمریکایی 
نزدیک به دو دهه اســت که چنین تصوری را دارند. باور 
اولیه ای که دولت بوش آن را پذیرفت و دولت های »باراک 
اوباما« رئیس جمهور قبلی و ترامپ نیز آن را دنبال کرده اند، 
این بود که عراق می تواند یک کشــور متحد، دموکرات، 
باثبــات و »حامی آمریکا« باشــد، اما به چند دلیل ثابت 
شــده که این پنداشت اشــتباه است. پس اینک وقت به 
رسمیت شناختن محدودیت های نفوذ آمریکا در عراق و 
ارزیابی سیاســت های فاجعه آمیز واشنگتن در این کشور 
اســت. باید گفت که دولت ترامپ نیاز به توسعه راهبرد 

خروج سریع از مرداب عراق را دارد.

اندیشکده کاتو: مقتدا صدر دشمن دیرینه آمریکا 
و مخالف حضور این کشور در عراق است

در حمله توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی 
به شــرق خان یونس، دو فلسطینی به شهادت 

رسیدند.
وزارت بهداشت فلســطین در نوار غزه اعام کرد 
که در حمله توپخانه ای صبح روز یکشنبه ارتش رژیم 
صهیونیســتی به نوار غزه، دو فلســطینی به شهادت 
رسیدند. در این حمله، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی 
یک برج مراقبت مقاومت فلســطین در جنوب شرق 
خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

به گزارش مرکز اطاع رســانی فلســطین، یکی 
از شــهدا »حسین ســمیر عمور« 2۵ ساله و دیگری 

شهادت 2 فلسطینی در حمله توپخانه ای ارتش صهیونیستی به نوار غزه

»عبدالحلیم عبدالکریم ناقه« 28 ساله است.
از ســوی دیگر، منابع پزشکی رژیم صهیونیستی 

از هاکت یک نظامی صهیونیســت در پی درگیری 
اخیر با فلسطینیان در اردوگاه »االمعری« خبر دادند. 

نظامی مذکور که از نیروهای یگان عرب نمای موسوم 
به »دوفدفــان« بود، دو روز پیش از طرف یک جوان 

فلسطینی در اردوگاه االمعری با سنگ هدف قرار گرفته 
و زخمی شده بود.

درپی دیدار غیرمنتظره و مجدد رهبر کره شمالی 
و رئیس جمهور کره جنوبی، احتمال گفت و گوی »دونالد 

ترامپ«،»کیم جونگ اون« قوت گرفت.
دولت هــای کره جنوبی و کره شــمالی پــس از دیدار 
ناگهانی ســران این کشورها در روز شنبه، اعام کردند که 
در تاریخ 1 ژوئــن )11 خرداد( دور جدیدی از مذاکرات را 

آغاز خواهند کرد.
به گزارش فارس، به نقل از خبرگزاری »رویترز« رسانه 
دولتی کره شمالی اعام کرد، »کیم جونگ اون« رهبر این 
کشور در دیدار با »مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی، 
بر عزم ثابت خود برای دیدار با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا در تاریخ 12 ژوئن تاکید کرد. ســران کره شمالی و 
جنوبی روز شــنبه در اقدامــی غیرمنتظره و از پیش اعام 
نشده مجددا در منطقه غیرنظامی شده پانمونجوم دیدار و 
رایزنــی کردند. کیم جونگ اون و مون جائه این، طی دیدار 
ماه گذشــته خود در خانه صلح دهکــده مرزی پانمونجوم 
توافقی چند ماده ای را برای بهبود در روابط دو همسایه در 
شــبه جزیره کره امضا کرده بودند. دفتر ریاست جمهوری 
کره جنوبی اعام کرد، این دیدار با هدف تدارک نشســت 
کیم و ترامپ برگزار شــده است. این دومین نشست سران 
دو کره از اواخر آوریل است. دو کشور در سال 19۵3 روابط 

دیپلماتیک شان را قطع کردند.
بعد از اولین دیدار رهبران سئول و پیونگ یانگ، انتظارات 
بــرای برگزاری دیــدار کیم جونگ اونگ بــا دونالد ترامپ 

آمریکا به ســتوه آمده اند. »جیسون آنرو«کارشناس مسائل 
سیاســی در گفت وگو با »پرس تی وی« به لغو نشســت 
برنامه ریزی شده کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی و دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا که قرار بود روز 12 ژوئن در 
سنگاپور برگزار شود  اشاره کرد و گفت: ترامپ این نشست 
را لغو و پس از گذشــت چنــد روز اعام کرد احتمال دارد 
نشست برگزار شــود. اقدام های ترامپ هیچ پایه و اساسی 
ندارد. کره شــمالی و جنوبی باید بــدون دخالت و حضور 
آمریکا اختاف های خود را بررسی کنند. آنان از اقدام های 
تحریک آمیز آمریکا، به تاخیــر انداختن ها و بازی کردن با 

پیونگ یانگ با هدف تحریک این کشور خسته شده اند.
وي افزود: خیلی مهم اســت که دو کره دست به دست 
یکدیگر بدهند. مردم کره جنوبی از تشــدید خصومت ها به 

شدت نگرانند و کره شمالی هم که تاکنون به تعهداتش عمل 
کرده از این وضع خسته شده است. پیونگ یانگ افرادی را که 
بازداشت بودند آزاد کرد و بخشی از سایت آزمایش هسته ای 
خود را در برابر رســانه های دنیا از بین برد. از ســوی دیگر، 
آمریکا به نظر می رسد که نمی خواهد به تعهداتش عمل  کند 
و دست به اقدام هایی غیرمسئوالنه می زند که هر گونه گفت 
وگو در آینده را ســخت تر می کند. عاوه بر آن، تندروهایی 
همچون »جان بولتون« مشاور امنیت ملی ترامپ و دیگران 
در واشنگتن، افرادی که نمی خواهند هیچ گفت وگوی صلحی 

اتفاق بیافتد، سخنانی غیرسازنده ایراد می کنند.
 آنها می خواهند کره شــمالی هیچ گونــه بازدارندگی 
هسته ای در برابر تهاجم آمریکا نداشته باشد. گفتنی است 
یک گروه از کاخ ســفید قرار است به زودی برای برگزاری 

نشست در سنگاپور و آماده سازی آن به این کشور بروند.
درخواست کمک از آمریکا، هرگز!

کره شمالی گزارش های منتشر شده درباره اینکه پیونگ 
یانگ به دنبال دریافت کمک های اقتصادی است را رد کرد.

به گزارش تسنیم روزنامه رودونگ سینمون ارگان رسمی 
حزب کارگران کره شمالی در مطلبی ادعاهای مطرح شده 
درباره اینکه پیونگ یانگ منتظر دریافت کمک های اقتصادی 

آمریکا است را تکذیب کرد. 
این روزنامه نوشــت: شبکه های فاکس نیوز، سی ان ان 
و ســی بی اس گزارش های خجالت آوری را منتشر کرده اند 
که اگر کره شــمالی درخواست های آمریکا را برآورده کند، 
می تواند ابعاد گسترده ای از کمک های اقتصادی غیردولتی 
از واشنگتن دریافت کند. این گزارش ها، ادعاهای بی معنایی 

را مطرح کرده اند.
 رسانه های خبری آمریکایی درصدد القا کردن این مسئله 
به افکار عمومی هستند که کره شمالی به این امید به پای 
میز مذاکــره با آمریکا می آید که انتظار دریافت کمک های 
اقتصادی را دارد. ما این حقیقت را روشن می کنیم که این 
آمریکا بود که برای نخستین بار خواستار مذاکره با کره شمالی 
شد. پیونگ یانگ هرگز انتظار دریافت کمک های اقتصادی 

از آمریکا را نداشته است. 
این روزنامه در ادامه افزود: تغییر چشــمگیر در روابط 
آمریکا و کره شمالی، به خاطر تاش های پیونگ یانگ برای 
برقراری صلح و ثبات در شبه جزیره کره و جهان بوده است.

بود،  یافته  افزایش  رئیس جمهور آمریکا 
اما ترامپ روز پنج شنبه گذشته با ارسال 
نامه ای به کره شــمالی و با متهم کردن 
پیونگ یانگ به رفتار خصومت آمیز، این 
دیدار که قرار بود 12 ژوئن در سنگاپور 
برگزار شود، را لغو کرد. با این حال ترامپ 
روز جمعــه دوباره از ادامه مذاکرات بین 
دو کشــور و احتمال برگزاری این دیدار 

خبر داده است.
به اعتقاد تحلیلگران دیدار سران دو 
کره نشان از این دارد که آنها از این بازی 

شبکه سی ان ان در گزارشی اعالم کرد، ولیعهد سعودی با صدور فرمان 
دستگیری افرادی که ظاهرا دیدگاه مشترکی با وی دارند، دروغین بودن 
اصالحات در عربستان را اثبات کرد. شبکه الجزیره نیز اصالحات عربستان 

را یک توهم دانست.
اصاحات ماه های گذشته در عربستان باعث شده بود تا برخی رسانه ها از محمد 
بن سلمان ولیعهد سعودی به عنوان معمار عربستان مدرن یاد کنند. اما گذشت 
زمان باعث شــده اســت که چهره واقعی این اصاحات بر ما شود. مرکز حقوق 
بشر شــورای همکاری خلیج فارس اخیرا اعام کرد که مقامات امنیتی عربستان 
12 فعال اجتماعی از جمله 7 زن را دســتگیر کرده اســت. برخی از این زنان به 
جرم تاش برای آزاد شدن رانندگی زنان بازداشت شده اند؛ همان وعده ای که بن 
سلمان به زنان عربستان داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سی ان ان 
در گزارشی اعام کرد، دستگیری و سرکوب اخیر فعاالن حقوق زنان در عربستان 
ادعای جنجال برانگیز محمد بن ســلمان، ولیعهد سعودی، برای ایجاد اصاحات 
را زیر سؤال برده است. بر اساس اعام گروه های حقوق بشری دستکم 11 فعال 
حقوق زنان در هفته های اخیر در عربســتان دســتگیر و بازداشت شدند. بیم آن 
می رود که این افراد با برچســب اتهامات تروریســتی به 20 سال حبس از سوی 
عربستان محکوم شوند.  خبرگزاری رسمی عربستان اعام کرد بازداشت شدگان 
پیش از دستگیری تحت نظارت دستگاه امنیتی وابسته به محمد بن سلمان، که 
در سال 2017 تاسیس شد، قرار داشتند. در حالی که خبر دستگیری این فعاالن 
حقوق زنان در رســانه های عربستانی مورد تمجید قرار گرفت، اکثر کارشناسان 
و گروه های حقوق بشری که بسیاری از آنها نیز با دولت سعودی روابط دوستانه 
دارند، اعام کردند این بازداشت ها به هیچ وجه قابل دفاع نیست. رسانه های سعودی 

افراد بازداشت شده را »خائن« نامیدند و آنها را »ناقض اتحاد ملی« دانستند.
طبق گزارش سی ان ان یکی از فعاالن حقوق بشر در عربستان که پیش از این 
از برنامه های بلندپروازانه محمد بن  سلمان برای ایجاد اصاحات حمایت می کرد، 
گفت، در هفته های اخیر واقعیت برنامه های ولیعهد سعودی بر او آشکار شده است 
و دیگر قصد بازگشت به این کشور را برای پیشبرد برنامه های دفاع از حقوق بشر 
ندارد. بســیاری دیگر از طرفداران برنامه های اصاحاتی محمد بن سلمان نیز به 
شــدت مخالفت خود را با سرکوب فعاالن حقوق بشر اعام کردند. در ادامه این 
مطلب آمده است: »این دستگیری ها پس از سفرهای اروپایی و آمریکایی محمد 
بن سلمان و نمایش ژست اصاح طلبی و مدرن گرایی وی و همچنین در آستانه 
لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان در 2۴ ژوئن)3تیرماه( صورت گرفت. بسیاری از 
افراد دستگیر شده همان افرادی هستند که بارها اعتراض خود را نسبت به قانونی 
که زنان را از رانندگی کردن منع می کند، اعام کرده بودند. همین امر این پرسش 
را در ذهن کارشناســان مطرح می کند که چرا ولیعهد جوان ســعودی که دم از 
آزادی و اصاحات می زد، افرادی را دستگیر می کند که ظاهرا دیدگاه مشترکی با 
وی دارند.«برخی کارشناسان نیز معتقدند محمد بن سلمان با دستگیری فعاالن 
حقوق بشــر می خواهد این باور را القاء کند که در حکومت آل سعود با اعتراض و 
پویش های اجتماعی نمی توان به تغییر رسید و اصاحاتی که در دست انجام است 
تنها خواسته خوِد دولت سعودی بوده است. در حال حاضر، گروه های حقوق بشری 
بیش از هر چیز نگران وضع فعاالن دستگیر شده هستند. این گروه ها منتقد جدی 
اتهامات وارده به افراد بازداشت شده، یعنی نقض اتحاد ملی، هستند. این اتهامات، 

افراد بازداشت شده را با حکم احتمالی 3 تا 20 سال حبس مواجه خواهد کرد.
شبکه الجزیره نیز با انتشار گزارشی در این خصوص اعام کرد دستگیری و 
بازداشــت اخیر فعاالن حقوق بشر نشان داد با وجود ژست اصاح طلبی شاهزاده 
ســعودی، عربستان همچنان روال سابق خود را در پیش گرفته است و در واقع، 
اصاحات توهمی بیش نیست. طبق این گزارش، در واقع عربستان به شرکت های 
مستقر در آمریکا میلیون ها دالر پول می پردازد تا وجهه این کشور را در رسانه ها 
ترمیم کنند؛ اما دســتگیری فعاالن حقوق بشــر در عربستان پشت پرده ژست 

اصاحات در این کشور را نمایان می کند.
از ســوی دیگر »سایمون هندرسون« پژوهشگر و تحلیلگر مشهور اندیشکده 
واشنگتن اعام کرد، سعودی ها محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را شبیه صدام 
دیکتاتور پیشــین عراق می دانند و نگران عواقب زمامداری او هستند. هندرسون 
در این گزارش به گوشه ای از تغییرات پرشتاب حاصل  شده در عربستان به دست 
محمد بن سلمان  اشاره کرد و افزود: »بعد از این مرحله، همه چیز فروپاشید زیرا 
گزارش ها حاکی است که فعاالن زنی که برای اجرای تغییر در سیاست در عربستان 
فشار آوردند، اخیراً بازداشت و زندانی شدند.« هندرسون سپس این سؤال را مطرح 
می کند که »چه اتفاقی در عربستان روی داده است؟« او سپس خود به این سؤال 
این گونه پاسخ می دهد که »چه بسا بن سلمان می خواهد هرگونه اعتراضات مردمی 
که برای تغییرات اجتماعی یا سیاسی بیشتر تاش می کند، خنثی کند.« هندرسون 
افزود، این درحالی اســت که یک مسئول آمریکایی به من گفت که بازداشت ها 
بیانگر روش شخصی بن سلمان است؛ حتی اگر به طور علنی با نام او پیوند نخورده 
باشد. این پژوهشگر اندیشکده واشنگتن می گوید: »در عربستان گاهی محمد بن 
سلمان را به صدام تشبیه می کنند. اکثر سعودی ها به صدام »خوب«  اشاره می کنند 
که به عنوان معاون رئیس جمهور نیروی محرک مدرن کردن کشــورش در دهه 
هفتاد قرن گذشــته بود اما در مرحله بعدی یعنی در دهه 80 و 90 قرن گذشته 
نگرانی های زیادی را ایجاد کرد. من با ســعودی هایی که در هراس از تغییر رفتار 
محمد بن سلمان به صورت مشابه )نظیر تغییر رفتار صدام( هستند، صحبت کردم.«

20 سال حبس در انتظار بازداشت شدگان
دستگیری و سرکوب گسترده مخالفان 

اصالحات بن سلمان در عربستان

رسانه های آمریکایی گزارش دادند حال اقتصاد این کشور آن طور هم 
که به نظر می رسد، خوب نیست و نزدیک به نیمی از خانواده های آمریکایی 

در تامین ضروری ترین هزینه های زندگی با مشکل مواجه هستند.
درحالی که بخش زیادی از بودجه آمریکا صرف نظامی گری و آتش افروزی در 
سایر نقاط دنیا می شود و علیرغم تبلیغات گسترده ای که در مورد بهبود وضعیت 
اقتصادی آمریکا به راه افتاده اما برخی رسانه های آمریکایی از وضعیت بد معیشتی 
نیمی از مردم این کشور خبر می دهندتارنمای خبری واشنگتن پست آمار ها در 
این زمینه را در سطح هشدار دانست و نوشت: آمار های هشدار دهنده حکایت از 
آن دارد که اقتصاد آمریکا وضعیت خوبی ندارد و دچار مشکل است.شبکه خبری 
سی ان ان نیز در این ارتباط گزارش داد: اقتصاد آمریکا شاید به پیش می رود اما 
بسیاری از آمریکایی ها در تقای فراهم آوردن نیازهای اولیه یک زندگی متوسط 
هستند.تارنمای سی ان ان هم نوشت: نزدیک به ۵1 میلیون خانواده آمریکایی از 
درآمد کافی برای تامین هزینه مواردی همچون غذا، بهداشت، مراقبت کودک، رفت 
و آمد و پرداخت قبض تلفن همراه برخوردار نیستند. به گزارش ایرنا واشنگتن پست 
و ســی ان ان هردو با اشاره به نتیجه تحقیقات موسسه ›یونایتد وی که در زمینه 
همیاری با خانوارهای آمریکایی فعال اســت، گزارش خود را تهیه کردند.بنابراین 
گزارش 16میلیون و یکصدهزار خانوار آمریکایی زیر خط فقر به سر می برند و 3۴ 
میلیون و 700 هزار خانوار دیگر نیز با محدودیت های مالی و استخدام با در آمدی 
اجباری و مختصر مواجه انــد که کفاف یک زندگی امروزی را نمی دهد. تارنمای 
خبری» یونایتد وی « نوشــت : آمار نشــان می دهد این وضعیت شامل حال ۴3 
درصد از مجموع 119 میلیون خانوار آمریکایی است.بنابر تحقیقات صورت گرفته 
ایالت های کالیفرنیا، نیومکزیکو و هاوایی بیشــترین تعداد خانواده های فقیر و کم 
درآمد را در خود جای داده است.واشنگتن پست نیز در تارنمای خبری خود بنابر 
اطاعات این تحقیق نوشــت: ۴0 درصد از بزرگســاالن آمریکایی از حداقل پس 
انداز ۴00 دالری برای پوشش هزینه های اضطراری و درمانی برخوردار نیستند.

تارنمای این رسانه آمریکایی در ادامه نوشت: بیش از یک چهارم بزرگساالن 
آمریکایی سال گذشته به دلیل نداشتن توان مالی از انجام درمان های الزم صرف نظر 
کردند و ۴3 درصد از خانوارهای آمریکایی قادر به تامین هزینه های ضروری زندگی 
همچون هزینه مسکن، غذا، درمان، مراقبت کودکان ، حمل ونقل نیستند.»یونایتد 
وی « در گــزارش خود دراین باره تیتر زد: ۴2/7 )چهل و دو هفت دهم( درصد 
از خانوارهای ایالت آالباما در فقر به ســر می برند. این تحقیق از 18 ایالت آمریکا 
صورت گرفته است ، این ایالت ها شامل، کنتاکی، فلوریدا، هاوایی، آیداهو، ایندیانا، 
آیوا، لوئیزیانا، مریلند، میشیگان، نیوجرسی، نیویورک، اوهایو، اورگان، پنسیلوانیا، 

تگزاس، ویرجینیا، واشنگتن و ویسکانسین می باشد.

ده ها هزار تن از مردم فرانسه در شهرهای مختلف 
این کشور در تظاهراتی که به صحنه درگیری با پلیس 
تبدیل شــد، خواســتار توقف اجرای سیاست های 
ریاضتی دولت شدند، اما رئیس جمهور اعالم کرد که 

چیزی مانع ایجاد اصالحات اقتصادی نمی شود.
فرانســه طی ماه های گذشته شاهد اعتراضات گسترده 
مردمی به برنامه های ریاضتی دولت »امانوئل ماکرون« بوده 
اســت. ماکرون سال گذشته تاش کرد با اجرای اصاحات 
با افزایش بیکاری در کشــور مقابله کند و در همین راستا 
پیشــنهاد قطع پرداختی اضافه کاری بیش از 3۵ ساعت را 
مطرح کرد که بر اساس آن کارفرمایان به جای 2۵ درصد، 
تنها 10 درصد پاداش اضافــه کاری پرداخت خواهند کرد. 
این اصاحات علی رغم مخالفت شدید اتحادیه های کارگری 

اجرا شد.
در ادامه این برنامه های ریاضتی وی تصمیم گرفته است 
تا سال 2020 بیش از 120 هزار فرصت شغلی را حذف کند. 
هفته گذشــته 9 اتحادیه کارگری در فرانســه در فراخوان 
مشترکی برای برگزاری اعتصاب خواهان افزایش دستمزدها 
شــده و به اســتفاده فزاینده از قراردادهای کوتاه مدت در 

تظاهرات ده ها هزار فرانسوی علیه سیاست های ریاضتی رئیس جمهور در پاریس
بخش هــای دولتــی و حذف 
هزاران فرصتی شغلی اعتراض 
کارگری  اتحادیه های  کردند. 
همچنین ماکــرون را به این 
متهم می کنند که می خواهد 
سرویس ها و خدمات عمومی 
را تخریب کند که منبع اصلی 
و حیاتی کار و ستون زندگی 
در بسیاری از بخش های کشور 

محسوب می شود. در ادامه این اعتراضات روز شنبه بار دیگر 
ده ها هزار تن از مردم فرانسه در شهرهای مختلف و زیر سایه 
تدابیر شدید امنیتی علیه سیاست های رئیس جمهوری این 
کشور دســت به راهپیمایی زدند اما رئیس جمهوری اعام 
کرد که چیزی مانع ایجاد اصاحات اقتصادی نمی شود. این 
تظاهرات با عنوان»جریان مردمی« از سوی 60 اتحادیه، حزب 
سیاســی و انجمن های خشمگین از سیاست ها و اصاحات 
سیاسی از سوی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور 
برگزار شد.پلیس در پاریس گزارش داد که 21 هزار تن حضور 
داشتند اما اتحادیه چپ گرای سی.جی.تی مدعی حضور 80 

هزار تن در پاریس و 2۵0 هزار تن در سراســر کشور شده 
است.ماکرون روز جمعه در جریان سفر به روسیه گفت که 
این تظاهرات مانع انجام اصاحاتش نمی شود.پلیس همچنین 
اعام کرد که در این اعتراضات ده ها معترض دستگیر شدند.
پلیس همچنین اعام کرد که برخی افراد ســاح داشتند و 
برخی دیگر دســت به اقدامات خشونت آمیز نیز زدند.وزیر 
کشور فرانسه نیز اعام کرد که مقام های این کشور به دنبال 

محدود کردن فعالیت های بلوک های چپ افراطی هستند.
»فیلیپ کارتینز« رئیس اتحادیه کارگری »سی. جی.تی« 
حاضر در تظاهرات پاریس نیز به رئیس جمهور فرانسه گفت 

که از پنجره کاخش زندگی واقعی را نیز نگاه کند.آنطور که 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرده است بیش از هزار 
و پانصد پلیس با حضور در پایتخت فرانسه مانع از گسترش 

اعتراض ها  شدند.
پلیــس اعام کرد که قبل و بعد از تظاهرات در پاریس 
سی  و پنج نفر را دستگیر کرده است که در بین آنها جوانان 

نیز به چشم می خوردند. 
پلیس برای برهم زدن این تظاهرات از گازهای اشک آور 
استفاده کرده است. گفته می شود که یک افسر پلیس نیز در 

جریان این درگیری مجروح شد.

واشنگتن پست: نیمی از مردم آمریکا
مشکالت معیشتی و اقتصادی دارند

ترکیه
دویچه ولــه: »رجب طیب اردوغــان« رئیس جمهور ترکیه 
در واکنش بــه کاهش ارزش پول ملی این کشــور گفت: 
بــرادران من کــه دالر و یــورو در زیر بالشــت های خود 
 نگه داشــته اید، برویــد و این ارزها را به پــول ملی )لیر(

تبدیل کنید.
 اردوغان که این صحبت ها را در شهر ارزروم ترکیه به زبان 
مــی آورد همچنین به مردم وعــده داد که با همراهی آنها، 
ایــن بازی )کاهش ارزش پول ملی ترکیه( را خنثی خواهد 
کرد. اســتفاده اردوغان از کلمه »بازی«، از آن جهت است 
که به اعتقاد مقامات، مخالفین اردوغان در تاش هســتند 
با ســفته بازی، ارزش لیر را کاهش دهند تا او در انتخابات 

ریاست جمهوری ماه آینده میادی شکست بخورد.

انگلیس
گاردین: تحقیقات اداره خبرنگاری تحقیقی )بی آی جی( 
نشان می دهد مرگ صدها نفر از بی خانمان های آسیب پذیر 
در انگلیس و جزایر ولز بدون رسیدگی و تشکیل پرونده رها 
می شود. براساس داده های جمع آوری شده، از سال 2013 
تا کنون نزدیک به 300 بی خانمان فوت کرده اند. از میان این 
300 نفر، 102 تن در بازه زمانی اکتبر سال گذشته به بعد 
مرده اند که به طور متوسط هر هفته، سه نفر را شامل می شود.

 کارشناسان هشدار داده اند که مقامات نمی توانند اقدامی 
برای جلوگیــری از وقوع مرگ های آتــی افراد بی خانمان 

انجام دهند.
افغانستان

خبرگزاری صداوســیما: حمله انتحاری روز گذشته  در 
استان »هلمند« افغانستان، شــش کشته وزخمی برجای 
گذاشت.» عمر زواک«  سخنگوی استانداری هلمند گفت: 
در شهرستان » نادعلی « استان هلمند یک عامل انتحاری 
خودروی بمب گذاری شــده خودرا در برابر کاروان نیروهای 

ارتش منفجر کرد. وی افزود: دراین انفجار دو ســرباز افغان 
کشته و چهارنفر دیگر زخمی شــدند. هنوز فرد یاگروهی 

مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
نیکاراگوئه

ایسنا: در تازه ترین تظاهرات شهروندان نیکاراگوئه علیه 
رئیس جمهور این کشــور و معاونش، 8 تن کشــته شدند. 
کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی تخمین زده است 
که از آغاز این اعتراضات)28 فروردین( تا 2۴ مه)۵ خرداد(، 
در مجموع 79 تن کشته و بیش از 800 نفر دیگر در جریان 
تظاهرات ضددولتی زخمی شده اند. معترضان ناامیدی خود 
را از فســاد، سیستم انتخاباتی کشور و تسلط رئیس جمهور 
بر کنگره، دادگاه ها، ارتش و کادر انتخاباتی ابراز کرده اند.آنها 
با مسدود کردن بزرگراه ها، نسبت به سبک حکومتی »دانیل 
اورتگا« رئیس جمهور نیکاراگوئه معترض هستند و حکومت 

وی را استبدادی می دانند.
آمریکا

تسنیم: »وولفگانگ ایشینگر«، رئیس کنفرانس امنیتی 

مونیخ در مصاحبه ای با نشریه »بیلد« آلمان به دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا را به دلیل رد دیدار با رهبر کره شمالی، 
شــدیدا مورد انتقاد قرار داده و گفته اســت که ترامپ باید 

»قهرمان ایجاد اختال و نابودی« نامیده  شود. 
نیجریه

مرکز اطاع رسانی فلسطین: رئیس جمهور نیجریه تصمیم 
به لغو قرارداد تسلیحاتی 200 میلیون دالری کشورش با رژیم 
صهیونیستی گرفت که ظاهرا به خاطر شبهات مطرح شده 
درباره رد و بدل شــدن رشوه میان مسئوالن دو طرف بوده 
اســت. منابع صهیونیست در قدس  اشغالی فاش کردند که 
»محمد بو هاری« پس از اطاع از رد و بدل شدن رشوه میان 
مسئوالن نیجریه و مسئوالن رژیم صهیونیستی در شرکت 
»اسبانوت«، قرارداد تسلیحاتی میان دو طرف به ارزش 19۵ 
میلیون دالر را لغو کرد. قرار بود رژیم صهیونیستی در قالب 
این قرارداد تسلیحاتی، 3 فروند هواپیما، همین تعداد بالگرد، 
یک کشتی جنگی، دو قایق جنگی و تعدادی تجهیزات نظامی 

دریایی به نیجریه تحویل دهد.
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