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پس از انهدام دو ایستگاه پمپاژ نفت آرامکو قیمت نفت افزایش یافت

حمله پهپادهای یمن به قلب صنایع نفتی سعودی

یک منبع نظامی یمنی از عملیات گسترده
نظامی علیه اهدافی در عربســتان خبر داد که
توسط مقامات سعودی نیز این اتفاق تایید شده
اســت .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت العهد
لبنان ،یک منبع نظامی یمنی امروز سهشــنبه
اعالم کــرد ،این عملیات نظامی گســترده در
پاســخ به ادامه محاصره و تجــاوزات خصمانه
ائتالف سعودی علیه ملت یمن انجام گرفت.
این منبع نظامی به شبکه المسیره وابسته به
انصاراهلل گفت :هفت پهپاد یگان هوایی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن حمالتی را به تاسیسات
حیاتی عربستان صورت دادند.
وی اظهار کرد :ما آماده انجام عملیات بیشتر
و حمــات خاص و شــدید در صــورت تداوم
تجــاوزات و محاصره ظالمانه ائتالف ســعودی
 اماراتی هســتیم .در همین حال،ســخنگویریاســت امنیت کشور عربســتان از هدف قرار
گرفتن «محدود» دو نیروگاه پمپاژ نفت وابسته
به شرکت آرامکو خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اسکای نیوز ،این
مقام سعودی گفت که این رخداد در دو نیروگاه
وابسته به شرکت آرامکو در دو استان الدوادمی
و عفیف در ریاض رخ داده است.
وی عنوان داشــت که این رخــداد در بین
ســاعت شش تا شــش و نیم صبح امروز (سه
شنبه) به وقت محلی صورت گرفت.
در همیــن حــال ،وزیر نیرو در عربســتان
ســعودی اعالم کرد که دو نیروگاه پمپاژ نفت
شرق -غرب هدف قرار گرفته شدند.

روز دوشــنبه گزارش داد ،یک سرباز این کشور
در جریان عملیات خود در مرزهای جنوبی در
همجواری مرز یمن کشته شده است.
افزایش قیمت جهانی نفت

رویترز نیز گزارش داد ،تلویزیون المســیره
این اهداف را مشخص نکرده است.
محمد البخیتی ،عضو دفتر سیاسی انصاراهلل
نیز به شــبکه الجزیره گفــت ،این حمالت در
راستای گســترش دایره حمالت علیه اهداف
عربستان و امارات برای واداشتن این دو کشور
به بازنگری در سیاستهایشان در منطقه است.
البخیتی تاکید کرد :حمالت در ساعات اولیه
صبح امروز انجام شد.
وی احتمال داد ،اهداف حمالت تاسیســات
نفتی بوده باشــد .البته او اشاره کرد ،اطالعات

رد درخواست ابطال پیروزی اردوغان

کمیته عالی انتخابات ترکیه درخواســتهای مطرح شده از سوی احزاب
اپوزیســیون را برای ابطال تمامــی رایها در انتخابات محلی اســتانبول و
همچنین انتخابات سراسری سال گذشته رد کرد.
شــبکه تلویزیونی ان تی وی گزارش داد ،کمیته عالــی انتخابات ترکیه
هفته گذشــته در پی درخواستهای حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری
رجب طیب اردوغان ،رییس جمهور ترکیه دستور برگزاری مجددا ً انتخابات
شــهرداری اســتانبول را اعالم و تاکید کرد که تخلفاتی در انتصاب مقامات
حوزههای رایگیری صورت گرفته اســت ،اما این کمیتــه انتخابات برگزار
شده برای مدیران منطقهای ،شهرداران محلی و شوراهای شهر را لغو نکرد.

مشخصی درباره جزئیات حمالت ندارد.
البخیتــی درباره زمان انجام این حمالت در
سایه تنش شدید بین آمریکا و ایران ،تهدیدات
نظامی متقابل بین دو طرف و نگرانیها درباره
وقوع جنگ در منطقه گفت ،عربستان و امارات
مسؤول کشاندن منطقه به سمت جنگ هستند.
ایــن تحوالت بعد از آن رخ داده که ابوظبی
روز یکشــنبه اعالم کرد ،چهار کشــتی متعلق
به امارات ،عربســتان و نروژ در نزدیکی امارت
الفجیره و در آبهای منطقهای این کشور هدف
عملیات خرابکارانه قرار گرفتند.

ایــن در حالی اســت که ترکــی المالکی،
ســخنگوی ائتالف متجاوز عربی مدعی شــده
اســت ،هیچ عملیــات نفوذی از ســوی گروه
انصاراهلل در داخل عربستان رخ نداده و مرزهای
این کشور امن هستند.
وی افزود :ائتــاف به مقابله بــا تهدیدات
دریایــی ،هوایــی و زمینــی حوثیهــا ادامه
میدهــد و بر صبر تاکتیکی تکیه داشــته و از
تمام تالشهای ســازمان ملل در یمن حمایت
میکند.
از ســوی دیگر ،خبرگزاری رسمی عربستان

حمله پلیس آمریکا به سفارت ونزوئال

پلیس آمریکا برای خارج کردن حامیان دولت ونزوئال ،به سفارت این کشور در
واشنگتن دی .سی یورش برد که این اقدام با محکومیت شدید از سوی کاراکاس
همراه شد .به گزارش راشاتودی ،مدتی بود که فعاالن حامی «نیکوالس مادورو»
رئیس جمهوری ونزوئال به ســفارت این کشور در واشنگتن رفته بودند تا نگذارند
نماینده اپوزیســیون ونزوئال وارد این مقر دیپلماتیک شود و به درخواستها برای
تخلیه آن اعتنایی نمیکردند و این مساله باعث شد تا پلیس وارد عمل شود .این
گروه از حامیان مادورو که خود را «تجمع حفاظت مدنی ســفارت» نامیدهاند ،در
پیامی ویدئویی پیش از وارد شدن پلیس به سفارت اعالم کردند :ما انتظار داریم
پلیس وارد شود و کنوانسیون وین را با ورودش به سفارت نقض کند.

گفتنی اســت که پس از اینکه دو ایستگاه
پمپــاژ نفت متعلق به شــرکت آرامکو با پهپاد
هدف قــرار گرفت ،قیمت نفــت در معامالت
امروز افزایش یافت.هر بشکه نفت برنت با 1.06
دالر افزایش  71.29دالر معامله شد .نفت خام
امریکا نیز با  81ســنت افزایش  61.85دالر به
ازای هر بشکه فروخته شــد.خالد الفالح ،وزیر
نفت عربستان به خبرگزاری رسمی این کشور
گفت آرامکو پمپاژ نفت در خط لوله شرق-غرب
را برای ارزیابی خســارت متوقف کرده اســت
اما تولید و صادرات بــدون اختالل ادامه دارد.
عربستان پیشــتر اعالم کرده بود  2نفتکش از
میــان نفتکشهای حادثه دیده در بندر فجیره
متعلق به عربستان بوده است.
یــک پنجم مصــرف نفت جهــان از میان
تنگــه هرمــز میگذرد.همچنین مقــداری از
افزایش قیمت نفت ناشــی از امیــدواری بازار
به مذاکرات تجاری آمریکا و چین بوده اســت
چراکه هر دو طرف احساس مثبتی ابراز کردند
که احتماال مذاکــرات پایان نمییابد«.اختالف
میان واشنگتن و پکن اکنون به عنوان یک مانع
چشمگیر برای رشــد جهانی تقاضا برای نفت
دیده میشود .در عین حال ،افزایش تنشهای
ژئوپلتیکی در خاورمیانه میتواند بی ثباتیها را
بیشتر تقویت کند».

حمله بولدوزرهای سعودی به شیعیان القطیف
نیروهای آلســعود پس از یورش به شــهرک شیعه نشــین السنابس در
جزیره تاروت در اســتان القطیف و کشتن هشت تن از ساکنان آنجا ،اکنون
محلههای مسکونی آن را تخریب میکنند.
به گــزارش العهد ،این نیروهــا عامدانه خیابانها و خانههای مســکونی
شــهرک السنابس را با بلدوزر تخریب و ساکنان آنها را بیرون کرده و آنها را
در خیابانها رها میکنند.
این نیروها محله الصواری در الســنابس را به شــدت تخریب کردند ،به
شکلی که آثار تیراندازی و شلیک راکت و خمپاره علیه غیرنظامیان بیگناه،
در نقاط مختلف این محله نمایان هستند.

ضد حمله تیم ترامپ علیه تحقیقات راشاگیت
به گفته یک منبع مطلع ،یک دادســتان
آمریکایی برای بررسی خاســتگاه تحقیقات
دربــاره مداخله ادعایی روســیه در انتخابات
 ۲۰۱۶و اینکه جمعآوری اطالعاتی از کمپین
ترامپ قانونی و مناســب بوده اســت یا خیر
تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،به
گفته این مقام که خواست نامش فاش نشود،
ویلیام بار ،دادستان کل آمریکا «جان دورام»
دادســتان ایالــت کنتیکت را بــه انجام این
تحقیقات موظف کرده است.
انتصاب دورام حدود یــک ماه پس از آن
انجام میشــود که ویلیام بار در جمع اعضای
کنگره تاکید کرد به اعتقاد او «جاسوسی» از
کمپین  ۲۰۱۶ترامپ رخ داده اســت .او پس
از آن گفــت ،از ایراد این ســخنان نیت بدی

نداشــته اســت و در حال جمعآوری تیمی
اســت تا عواملی که به تحقیقات شورای ویژه
به ریاســت رابرت مولر علیه روســیه کشیده
شد ،مشخص کند.
ویلیــام بار هیــچ جزئیاتی از جاسوســی
ادعایی مطرح نکرد اما ســخنان او احتماالً به
حکمی اشــاره دارد که افبیآی علیه کارتر
پیج ،دســتیار ســابق ترامپ گرفت و اینکه
افبیآی در زمانی که تحقیقاتی علیه جورج
پاپادوپولوس ،مشــاور سیاست خارجی سابق
کمپین ترامپ را در دســت داشــت ،از یک
خبرچین استفاده کرده بود.
ترامپ و حامیانش با اشــاره به این موارد،
وزارت دادگســتری آمریــکا و افبیآی را به
جاسوســی غیر قانونی از ایــن کمپین متهم
میکنند.

تحقیق مذکور روی این مســاله متمرکز
خواهد بــود که آیــا متدهــای دولت وقت
برای گردآوری اطالعاتــی مرتبط با کمپین
ترامپ قانونی و مناســب بوده اســت یا خیر.
این بررســی با تحقیق دیگری که بازرس کل
وزارت دادگســتری آمریکا در دســت دارد،
متفاوت اســت .ناظر این آژانــس همچنین
ریشــههای تحقیقات علیه روســیه را مورد
بررســی قرار میدهد .به گفته ویلیام بار این
تحقیقات تا مه یا ژوئن تکمیل میشود.
جمهوریخواهان کنگــره هم قصد دارند
این موضوع را بررسی کنند که این تحقیقات
که دو ســال ریاســت جمهــوری ترامپ را
تحتالشــعاع قرار داد چطور آغاز شــد و آیا
مبنای قانونی داشــته است یا خیر .تحقیقات
بازرس رابرت مولر که به تازگی تکمیل شده

درگیری ایلهان عمر با نماینده جمهوریخواه
«ایلهان عمر» در پی جنجال بــه راه افتاده در خصوص
انتقادهای اخیر «رشیده طلیب» از وادار کردن فلسطینیها به
پرداخت تاوان هولوکاست ،به «لیز چنی» یک جمهوریخواه
ارشــد مجلس نماینــدگان آمریکا که به طلیب برچســب
یهودیســتیزی زده و خواهان برخورد با او شده بود ،حمله
و او را به تحریک «اسالمهراســی و داشــتن نفرتی عمیق»
متهم کرد.
بــه گزارش پایگاه هیل ،اخیرا ً لیز چنی ،رئیس یک گروه
ارشــد جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا موسوم به
«کنفرانــس جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا» به
رشیده طلیب ،نماینده زن مسلمان و فلسطینیاالصل این
مجلس به دلیل حرفهایش درباره اسرائیل و هولوکاست و
انتقادهای او از وادار کردن فلسطینیها به پرداخت تاوان به
خاطر هولوکاست حمله کرد.
ایلهان عمر در پاسخ به یک توییت لیز چنی که در عین
حال دختر دیک چنی ،معاون رئیس جمهور سابق آمریکا نیز

اســت ،هیچ توطئه مجرمانه میــان کمپین
ترامپ و کرملین که تاثیری بر نتایج انتخابات
ریاســت جمهوری  ۲۰۱۶گذاشته باشد ،پیدا
نکرد.
جــان هنــری دورام ،دادســتان فــدرال
کنتیکت پیشــتر روی پروندههایی از جمله

فســاد ماموران اجرای قانون ،امحای نوارهای
ویدیویی ســیا و ارتباط دفتــر افبیآی در
بوســتون بــا مجرمــان کار کرده اســت .او
حین انجام تحقیقاتــش ،همچنان به عنوان
دادســتان کل فــدرال کنتیکــت فعالیــت
خواهد کرد.

احتمال تعویق خرید سامانه روسی ترکیه

هست نوشت« :دست بردار .ما همه میدانیم که تو همواره در
برخورد با یک مسلمان او را شرور میخوانی .نفرت عمیق تو و
اسالم هراسی تو شاید یک ابزار برای بسیج حمایت در پایگاه
حامیانت باشــد اما تو را از دست همکارانت خالص نخواهد
کرد و تو باید با آنها کنار بیایی».
این اظهــارات در حالی مطرح شــدند کــه اخیرا ً چند
جمهوریخواه دیگر آمریکا و دونالد ترامپ ،رئیس جمهور این
کشور نیز رشیده طلیب را به دلیل همین صحبتهایش مورد
حمله قرار دادند.
طلیب که یکی از اولین زنان مســلمان ورود پیدا کرده
به کنگره آمریکا اســت در این خصــوص در مصاحبهای به
یاهونیوز گفته بود ،زمانیکه درباره این نسلکشی فکر میکند،
احســاس «آرامش» میکند ،زیرا اجداد فلسطینیاش برای
ایجاد مامنی امن برای یهودیان در خاورمیانه ،سرزمینها و
جانشــان را از دســت دادند و مجبور به ترک سرزمینشان
شدند.

پس از آنکه دولت آمریکا از ترکیه خواســت تا برنامه
خرید ســامانههای دفاعی اس  ۴۰۰-روسیه را به تعویق
بیندازد ،آنکارا در حال بررسی این مساله است.
به گزارش بلومبرگ ،دولت آمریکا از ترکیه خواسته تا
خرید این ســامانههای دفاع موشکی روسی را به ۲۰۲۰
موکول کند و حاال آنکارا در حال بررســی این درخواست
اســت .این گام در صورت برداشته شــدن گشایشی در
روابط پرتنش آنکارا و واشــنگتن محســوب میشود که
بر ســر خرید سامانههای دفاع موشکی روسیه به اختالف
برخوردهاند.
دولت دونالــد ترامپ ،رئیس جمهــوری آمریکا اخیرا ً
از آنکارا خواســته بود تا دریافت این ســامانههای دفاعی
موشکی روســی را که قرار بود ژوئیه سال جاری میالدی
باشد ،به تعویق بیندازد.
این تأخیر باعث میشود آمریکا و ترکیه برای حل بن
بست موجود که روابطشان را تحت الشعاع قرار داده ،زمان

کافی داشــته باشند؛ این مســاله همچنین باعث شده تا
آنکارا در معرض تحریمهایی بیشــتر قرار گیرد که همین
امر اقتصاد این کشور را وخیم میکند.
آمریــکا میگوید که این ســامانههای دفاع موشــکی
روســی برای ســاقط کردن جنگندههــای آمریکایی و
متحدان شــامل اف  ۳۵-هاست که ترکیه در ساخت آنها
دخیل است.
پاتریک شــاناهان ،سرپرست وزارت دفاع آمریکا برنامه
خرید اس  ۴۰۰-های روسی توسط ترکیه را با برنامه اف
 ۳۵مغایر میداند در حالیکه ترکیه گفته که تمایل داردتا  ۱۰۰فروند از این جنگندههای نســل جدید رادار گریز
ساخت کمپانی الکهید مارتین را خریداری کند.
این در حالی اســت که مقامهــای دولت ترکیه مکررا ً
گفتهانــد که پس از بن بســتهای به وجــود آمده برای
خرید ســامانههای دفاعی موشــکی پاتریوت آمریکا ،در
خرید سامانههای روسی عقب نشینی نمیکند.

چالش جنگ تجاری ترامپ با چین

روزنامه گاردین انگلیس در گزارشی نوشته
اســت ،موضع سرســختانه ترامــپ در جنگ
تجاری بــا چین ضمن آن که جمهوریخواهان
به عنوان حامیان ســنتی سیاست بازار آزاد را
در موقعیتی دشوار به منظور حمایت کردن از
این جنگ تجــاری قرار داده ،دموکراتها را نیز
دچار دو دستگی کرده است.
به گــزارش ایســنا ،روزنامــه گاردین در
گزارش خــود درباره تأثیــرات جنگ تجاری
دولت دونالد ترامــپ ،رئیس جمهور آمریکا با
چین در سیاســت داخلی این کشــور نوشته
است:
«دونالــد ترامــپ بــار دیگــر از افزایش
تعرفههای واردات در راســتای جنگ تجاری
سرســختانه اما بعضاً دچار تناقض خود علیه
چین دفاع کرده اما این وضعیت باعث شــده
که مخالفــان و همحزبیها و همپیمانان او در
موقعیت دشواری قرار بگیرند.
بازار بــورس آمریکا بعــد از اعالم افزایش
تعرفههــای چین بــر واردات برخی کاالهای

آمریکایی دچار سقوط شد .چین این اقدام را
به تالفی اقدام آمریــکا در افزایش عوارض بر
واردات کاالهای چینی به ارزش  ۲۰۰میلیارد
دالر انجام داد.
حتــی ترامپ تهدیــد کرده کــه عوارض
مابقی کاالهای وارداتی از چین که ارزششــان
به  ۳۰۰میلیــارد دالر میرســد را در آینده
نزدیک افزایش میدهد اما او روز دوشــنبه به
خبرنگاران گفت :هنوز این تصمیم را نگرفتهام.
در حالی که جدال این دو قدرت اقتصادی
بزرگ جهــان ،نگرانیها از بابت وارد شــدن
شوک به اقتصاد جهانی را افزایش داده ،ترامپ
این مســاله که مصرفکنندگان آمریکایی نیز
در این جنگ تاوان میپردازند را رد میکند.
ترامپ در توییتی نوشت :هیچ دلیلی وجود
نداردکه مصرفکننده آمریکایی برای افزایش
ایــن تعرفهها که علیه چین اجرایی میشــود
هزینه پرداخت کند.
این مواضــع ترامپ مغایر بــا موضع لری
کادلو ،مشاور اقتصاد ملی دولت او بوده است.

کادلو در مصاحبه با فاکس نیوز در پاســخ
به سوالی درباره این که آیا مصرفکنندگان و
شــرکتهای آمریکایی نیز از بابت این وضعیت
تاوان میپردازند گفت :بله ،من با این مخالف
نیستم.
او همچنین اذعان کــرد که در این جنگ
تجاری «دو طرف آسیب خواهند دید».
این سیاســت ترامپ وفاداریهای سیاسی
را به چالش کشــیده اســت .این وضعیت به
طور ویــژه بــرای جمهوریخواهان دشــوار
اســت .دســتور کار محافظهکارانــه ترامــپ
مشــهور به «اول آمریکا» ضد حمایت سنتی
حــزب جمهوریخــواه از اصــول بــازار آزاد
بــوده و بــرای جلــب آرای رأیدهندگان در
ایالتهای قرمز(ایالتهای به طور سنتی حامی
جمهوریخواهان) مضر است.
جمهوریخواهان به چالشهای مواضع غیر
منتظره ترامپ در ارتباط با انواع مسائل عادت
کردهاند .در این مورد نیز وضعیت فرقی ندارد.
چنــد روز پیش کاخ ســفید فهرســتی از
کسانی را منتشــر کرد که از ترامپ در اتخاذ
این موضع سرســختانه علیه چین بعد از وارد
کردن اتهام نقض تعهدات مربوط به مذاکرات
به پکن حمایت کردند.
این فهرست شامل سناتور مارکو روبیو بود
که پیشتر گفت« :جای تعجب نیست که چین
تالش میکند از تعهداتی که پیشتر بر سر آنها
توافق کرده بود ســرباز بزند .سالها است که
آنها در مقابل طرفهایی که به شدت متمایل
به یک توافق بودند ،به خودشــان اجازه طفره
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رفتن از تعهداتشــان را دادنــد .ترامپ اولین
کسی است که تهدید واقعی برای خارج شدن
از یک توافق بد محسوب میشود».
ســناتور لیندســی گراهــام از کارولینای
جنوبی نیز گفت« :من کام ً
ال از رویکرد ترامپ
در مذاکــرات تجاری با چین حمایت میکنم.
ایــن بهترین و آخرین شــانس برای آمریکا و
جهان اســت بــرای آن که چیــن را وادار به
پایبندی به قوانین کند».
همچنین در این فهرســت نام چاک شومر
رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا نیز بود که
گفت« :به سرســختی با چین ادامه بده رئیس
جمهور و عقب نشینی نکن چون تنها ،قدرت
راه پیروزی بر چین است».
یک دموکرات به نام ســناتور شرود براون
از اوهایــو گفت« :تقلبهای چین مدت خیلی
زیادی اســت که به کارگران آمریکایی آسیب
زده است .تعرفهها چین را به پای میز مذاکره
کشاند و حال که ما به این جا رسیدیم رئیس
جمهور باید تغییرات واقعی برای هموار کردن
زمین بازی به دست بیاورد».
این صحبتها نشــان میدهد که دموکراتها
نیز نســبت به رویکرد دولــت ترامپ در قبال
چین دچار مناقشه هستند.
جــو بایدن معــاون رئیس جمهور ســابق
آمریکا و کاندیدای پیشــتار ریاست جمهوری
حزب دموکرات اخیرا ً در اظهاراتی به نظر ،این
رقابت تجاری با چین را کم اهمیت دانســته
است و به خاطرش مورد انتقاد قرار گرفت.
برنــی ســندرز یــک کاندیدای ریاســت

جمهــوری دیگر حزب دموکــرات وعده داده
که به چین برچســب «دستکاری کننده ارز»
را بزند .این موضعی اســت که ترامپ پیشــتر
قولش را داده بود که انجام دهد اما مشاورانش
او را منصرف کردند.
ســندرز و الیزابــت وارن یــک کاندیدای
ریاســت جمهــوری دیگــر دموکراتها موضع
مشــترکی با ترامپ در مخالفت بــا بازار آزاد
دارند.
امــا دموکراتهــای میانهرو عمدتــاً ترامپ
را مــورد حمله قرار دادند .ســت مولتون یک
نماینده دموکــرات کنگــره و از کاندیداهای
ریاســت جمهوری برای  ۲۰۲۰به فاکس نیوز
گفت :این که رئیــس جمهور تعرفهها را مثل
چماق دســتش بگیرد باعث میشود قوی به
نظر برسد؟ این تنها به خانوادههای آمریکایی
آسیب میزند.
بســیاری احســاس میکند کــه ترامپ با
پرداختن به تهدید چین که سابقه طوالنی در
زیر پا گذاشــتن قوانین دارد ،به سراغ مساله
مهمی رفته است.
چندین تــن از جمهوریخواهان نســبت
به طوالنی شــدن این مناقشــه هشدار دادند.
ســناتور رند پال از کنتاکی به شــبکه ای بی
ســی گفت ،به رئیس جمهور توصیه کرده که
سریعاً توافق با چین را نهایی کند.
او اظهار کرد :هر چه بیشتر ما در این جنگ
بر سر تعرفهها یا جنگ تجاری درگیر بشویم.
احتمال گرفتار شدن ما به یک رکود در نتیجه
آن افزایش مییابد».

حمله بایدن به مجموعه اقدامات ترامپ

«جــو بایــدن» معــاون «باراک
اوباما» رئیسجمهور ســابق آمریکا و
نامزد حزب دموکــرات در انتخابات
 ۲۰۲۰در اولین سفر انتخاباتی خود
به نیوهمپشــایر اظهار کرد :رویه او
(دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا)
ک ً
ال اشتباه اســت .رییس جمهوری
هیچ کاری جز افزایش تعرفهها ،بدهی و کسری تجاری انجام نداده است .بایدن
تصریح کرد :تنها کســانی که بهای این شرایط را پرداخت میکنند ،کشاورزان
و کارگران هســتند .به گزارش روزنامه دیلی میل ،کشاورزان آمریکایی از جمله
افرادی هستند که بیشترین ضربه را در جنگ اقتصادی چین با آمریکا دیدهاند
و میزان صادرات دانههای ســویای آنها به چین در سال  ۲۰۱۸به پایینترین
میزان خود طی  ۱۶سال اخیر رسید .نیوهمپشایر نخستین ایالتی است که طی
رونــد انتخابات مقدماتی حزب دموکرات رای خواهد داد .این اظهارات در حالی
از ســوی بایدن مطرح شده که ترامپ افزایش تعرفههای واردات کاالهای چین
را از  ۱۰درصد به  ۲۵درصد کرده اســت و نگرانیها درباره اقدام متقابل چین
افزایش یافت ه است .چین نیز روز دوشنبه تعرفههای  ۶۰میلیارد دالر از کاالهای
آمریکا را باال برد.
ترامپ در پیامی توییتری اظهار کرده که جو بایدن در خصوص چین به اندازه
او ســختگیر نخواهد بود و نوشته اســت :چین این رویا را میبیند که جو بایدن
خوابالو یا هر کدام از دیگر نامزدها در  ۲۰۲۰انتخاب شــوند .آنها عاشــق غارت
آمریکا هســتند .بایدن در سخنانش خواستار لغو کاهش مالیاتی شد که ترامپ و
جمهوریخواهان در ســال  ۲۰۱۷آن را تصویب کردند .او خطاب به جمعیتی که
از او اســتقبال کردند ،گفت ،در این انتخابات شرکت میکند زیرا «این انتخابات
مشــخصاً چیزی بیش از سیاست است» .او بدون اشــاره مستقیم به نام ترامپ
اظهار کرد« ،ســاکن فعلی» کاخ ســفید دلیل اصلی اقدام او است .معاون اوباما
متعهد شد که درباره مواضع سیاسی خود دقیقتر صحبت کند و گفت که اواخر
ماه جاری میالدی با یک سخرانی درباره سیاست محیط زیستی خود این کار را
آغاز خواهد کرد .بایدن با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۶آمریکا اظهار
کرد ،در دور قبلی انتخابات شرکت نکرده زیرا نمیخواسته روند جلب حمایتها
از هیالری کلینتون ،نامــزد حزب دموکرات در انتخابات  ۲۰۱۶را مختل کند .او
همچنین تاکید کرد که میخواهد با «سوء استفاده از قدرت» مبارزه کند و هرگز
به «قلدرها» عالقهای نداشته است.
رویداد

بازگشت کشتی سعودی بدون محموله تسلیحات

یک منبع دولتی در اسپانیا اعالم کرد ،کشتی عربستانی بعد از اینکه نتوانست
ســاح خریداری شده را در بندر «لوآور» فرانسه بارگیری کند عازم اسپانیا شد و
حاال با محموله جدیدی بندر سانتاندر اسپانیا را ترک کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این منبع تاکید کرد ،محموله این
کشتی ارتباطی با تجهیزات نظامی که در جنگ مورد استفاده قرار میگیرند ،ندارد
و مربوط به تجهیزات نمایشگاهی برای کشور امارات است.
به گفته این منبع ،این کشتی سعودی بندر سانتاندر را به مقصد امارات ترک
کرده و این تجهیزات از شرکتی در شهر ساراگوسا اسپانیا خریداری شدهاند.
گروههای مدافع حقوق بشــر با بیان اینکه کشــتی مذکور سعودی معاهده
بینالمللی تسلیحات را نقض میکند ،مانع بارگیری تسلیحاتی این کشتی در بندر
فرانسه شدند و در نهایت کشتی سعودی روز دوشنبه وارد سانتاندر اسپانیا شد.
فلورانس پارلی ،وزیر دفاع فرانسه پیش از این گفته بود ،کشتی سعودی موسوم
به «بحری ینبع» حامل تســلیحات فرانسوی خواهد بود که تقاضای خرید آن به
چندین سال پیش بازمیگردد .فرانسه جزء کشورهای امضاکننده معاهده تجارت
تسلیحات است که تجارت بینالمللی سالحهای متعارف را تنظیم کرده و از فروش
تســلیحاتی که موجب افزایش نقض حقوق بشر یا جنایتهای جنگی میشود،
ممانعت به عمل میآورد .همچنین سازمانهای حقوق بشری روز دوشنبه هشدار
دادند که آزادی مطبوعات در فرانســه مورد تعرض قرار گرفته و سه روزنامهنگار
جهت بازجویی درباره درز گزارش محرمانه پیرامون استفاده از تسلیحات فرانسه
در یمن احضار شدهاند.
پولیتیک

نارضایتی مسلمانان هند از مودی

نگرانیها و نارضایتیهای مســلمانان در دوران حکومت نارندرا مودی بر هند
افزایش یافته و فضا برای ابراز نارضایتی آنها محدود شده است .رهبران ارشد حزب
حاکم هم در کمپین انتخاباتی اخیر به شدت علیه مسلمانان لفاظی کردند.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست ،در حالیکه نارندرا مودی ،نخستوزیر هند در
تالش است تا در انتخاباتی که همین ماه تکمیل میشود دوباره انتخاب شود ،این
نتایج با دقت مورد ارزیابی حدود  ۲۰۰میلیون مسلمان این کشور قرار میگیرد.
مودی پنج ســال پیش با وعده اشــتغالزایی و توســعه این کشــوری که
بیــش از  ۱.۳میلیارد جمعیت دارد ،به قدرت رســید .او همچنین از یک برند
ناسیونالیسم مذهبی که هند را اساساً یک کشور هندو میبیند و سکوالریسمی
کــه بنیانگذاران این کشــور ترویج دادند ،رد کرد .نظر بــه اینکه نارندرا مودی
تالش دارد تا در انتخابات مجددا ً به عنوان نخستوزیر پیروز شود ،این نتایج به
دقت مورد ارزیابی جمعیت مسلمان این کشور قرار میگیرد .نگرانیهای آنها در
دوران حکومت او افزایش یافته است و فضا برای ابراز نارضایتی آنها محدود شده
است .گرچه مسلمانان حدود  ۱۴درصد جمعیت هند را تشکیل میدهند ،حزب
بهاراتیا جاناتای مودی هیچ عضو مســلمانی در پارلمان ندارد و این اولین باری
است که چنین موردی در یک حزب حاکم هند دیده میشود .حتی در کمپین
اخیر ،رهبران ارشد آن لفاظی ضد مسلمانان داشتند .در همین حال گزارشها
از خشونت افراطگرایان هندو در سالهای اخیر افزایش یافته است .اینکه مودی
این حمالت را فورا ً محکوم نمیکند ،بیشتر موجب اضطراب و نارضایتی جامعه
مســلمانان میشود .او مستقیماً خشونتی را دو ســال پس از وقوع اولین مورد
مهم که کشــورش را به لرزه درآورد ،محکوم کرد .دولت مودی مدعی است که
هیچ شورش هندو-مسلمان بزرگی از نظر آنها رخ نداده است و برعکس چنین
اتفاقهایی برای دوران دولتهای پیشــین به ریاست حزب اپوزیسیون کنگره و
بهاراتیا جاناتا اســت .رهبران حزب بهاراتیا جاناتا ،حزب کنگره را به حمایت از
مسلمانان برای جلب رای متهم میکنند.
بســیاری از منتقدان نگرانند که چنین اقداماتی هند را که همواره به پذیرش
تنوع میبالد ،به مکانی تبدیل کند که در آن مســلمانان عم ً
ال شهروند درجه دو
شوند.
با این حال دولت مودی تمامی این انتقادها را رد میکند.
کوتاه از جهان

دردسر سلفی برای مرکل

آسوشیتدپرس :آن طور که گزارش شده این شخص هوادار زمانی که در
داخل فرودگاه دورتموند آنگال مرکل صدر اعظم آلمان را مشــاهده میکند ،از
فرط هیجان بدون کشیدن ترمز دستی خودروی خود ،پیاده شده و به سمت
مــرکل میرود تا با او عکس بگیرد .این اتفاق موجب می شــود که خودروی
خالــی او بــه آرامی به ســمت هواپیمای مــدل  Global ۵۰۰۰مخصوص
صدراعظم آلمان رفته و با آن برخورد کند.

توافق ارتش سودان و مخالفان

رویترزعربی :ســخنگوی شــورای نظامی ســودان از توافق این شورا با
مخالفان در مورد ساختار دولت انتقالی خبر داد.

مالقات دیپلمات اماراتی با نماینده اسرائیل

خلیج آنالین :منابع مطلع اعالم کردند که «یوسف العتیبه» سفیر امارات
در آمریکا شــنبه هفته جاری با یک هیئت رژیم صهیونیســتی به ریاســت
«شکیب شنان» در مقر سفارتخانه امارات در واشنگتن دیدار کرد.

تدارک عزل رئیس پارلمان عراق

الجزیره :ائتالف محور ملی عراق ،عضویت «محمد الحلبوســی» ،رئیس
پارلمان این کشــور و تعدادی از اعضای فراکسیون وی در این ائتالف را لغو و
اعالم کرد که با سایر فراکسیونهای پارلمانی برای حذف الحلبوسی از ریاست
پارلمان عراق و تعیین شــخصیتی «متوازنتر» به جای وی برای تصدی این
پست رایزنی خواهد کرد.

