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واشنگتن پست: 
»معامله قرن« آمریکا شکست خورده است

یک رسانه آمریکایی تصریح کرد دونالد ترامپ و شخصیت های دولت 
وی در اجرای طرح صلح میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی )معامله 

قرن( شکست خورده اند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از واشنگتن پست، 
ایشان ثارور نویسنده آمریکایی در یک مقاله تحلیلی به روزنامه واشنگتن 

پست اعالم کرد که طرح صلح ترامپـ ـ کوشنر فاجعه بار است.
او به اولین تحرک مهم ترامپ در طرح ایجاد صلح میان فلسطین و رژیم 

صهیونیستی که طی ماه آینده در بحرین برگزار می شود اشاره کرد.
نویسنده به رویکرد جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ واسطه صلح از 
او تالش برای بهبود وضعیت زندگی  از نظر  کاخ سفید اشاره کرد که 
مردم فلسطین و رشد و توسعه شرکت های فلسطینی باید بر راه حل های 
سیاسی ارجحیت داشته باشد. اما چالش اصلی و ثابت مردم فلسطین این 
است که همان طور که ثارور اعالم کرد ترامپ و مقامات وی واسطه های 
صادقی نیستند، و به عوض شاهد مجموعه ای از اقدامات آمریکا از جمله 
مشروعیت بخشی به اشغال قدس توسط رژیم صهیونیستی به منظور 
قطع کمک به فلسطین و بستن دفتر دیپلماسی که نیازهای فلسطینیان را 
ـ فلسطینی دعوت به حضور  برآورده می کند هستند. یک مقام آمریکاییـ 
در کنفرانس اقتصادی آمریکا در بحرین را دعوت به یک رشوه خواری علنی 
دانست. این نویسنده به نقل از جیرمی بن عامی رئیس مؤسسه جی 
استریت که یک سازمان لیبرال مورد تأیید رژیم صهیونیستی در واشنگتن 
است، تأکید کرد که تالش کوشنر برای یافتن یک راه حل اقتصادی در این 

درگیری های طوالنی مدت شکست خورده است.

ایران:
سازمان ملل درقبال جنایت علیه غیرنظامیان سکوت 

کرده است

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد 
علیه  جنایات  قابل  در  امنیت  و شورای  متحد  ملل  از سکوت سازمان 
غیرنظامیان گفت: برای حفاظت از غیرنظامیان در درگیری ها باید از 

برخورد مبتنی بر مالحظات سیاسی خودداری کرد.
مجید تخت روانچی عصر پنج شنبه در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل که با موضوع حفاظت از غیرنظامیان در درگیری ها برگزار شد، این 
مطلب را مطرح کرد. وی افزود: موارد متعددی وجود دارد که سازمان ملل 
و به ویژه شورای امنیت در قبال جنایات علیه غیرنظامیان در درگیری های 
مسلحانه سکوت اختیار کرده اند. نماینده دائم ایران تاکید کرد: یکی از 
مشکالت اساسی در حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه، 
تصمیم گیری بر اساس مالحظات سیاسی و مسئول نشناختن عامالن 
جنایات است. تخت روانچی به برخی از این موارد همچون حمالت هوائی 
آمریکا در افغانستان و حمالت هوائی سعودی در یمن اشاره کرد که در 
نتیجه آنها تعداد زیادی از شهروندان غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، 
کشته و زخمی شده اند. وی همچنین به کشته شدن بیش از 280 نفر 
و زخمی شدن بیش از 32 هزار نفر از تظاهرات کنندگان غزه به دست 
نیروهای رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت سکوت 
تنها واکنش شورای امنیت به این جنایات بود. نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل متحد اظهار کرد مقابله نکردن با اینگونه جنایات، عامالن آنها 
را در کشتار بیشتر غیرنظامیان گستاخ تر کرده و موجب فرسایش مستمر 
احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه می شود که باید به آن پایان داد.

خطای خلبانان آمریکایی
150 کودک افغان طی سه ماه کشته شدند

دفترهیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( نسبت به 
افزایش شمار تلفات غیرنظامیان افغان در عملیات های هوایی هشدار داد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، یوناما اعالم کرد طی روزهای30 اردیبهشت 
و اول خرداد ماه جاری، در نتیجه حمله هوایی در شهرستانهای» گرشک« 
هلمند و »چوکی« کنر، 14غیرنظامی کشته شدند. بر اساس اعالم یوناما، 
هفت کودک و پنج زن در میان قربانیان هستند. دفتر هیأت معاونت 
از طرف های درگیر در جنگ خواسته است که به  سازمان ملل متحد 

تکالیف بین المللی خود برای حفاظت از جان غیرنظامیان عمل کنند.
ماهه نخست سال جاری  دریافتی، طی سه  گزارش های  اساس  بر 
میالدی، یک هزار و 773 غیرنظامی طی عملیات های مختلف قربانی 
شدند که از این تعداد، 581 نفر کشته و یک هزار و 197نفر زخمی شدند.

سهم کودکان از این ارقام 150 کشته و 432 نفر مجروح بود.
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عمان، عراق و کویت به عربستان پاسخ منفی دادند

سعودی همچنان به دنبال تشکیل جبهه »ضدایرانی« از اعراب

وی اضافی به خاورمیانه را رد کرد  ترامپ، اعزام نیر

بر خالف ریاض و أبوظبی و تمایل آنها برای مشارکت 
در جنگ احتمالی »دونالد تامپ« علیه ایران، کشورهای 
عراق، عمان و کویت در مقابل تمایالت واشنگتن برای 
تبعیت از سیاست تنش و برخورد باتهران خویشتن داری 

می کنند.
به گزارش ایلنا، األخبار نوشت: به نظر می رسد که تالش 
عربستان سعودی برای تشکیل جبهه ضدایرانی متشکل 
از همسایگان عرب تهران و در صدر آنها کویت،  عمان و 
عراق که موضع بی طرف اتخاذ کرده اند، به منظور خدمت 

به تنش میان ایران و آمریکا راه به جائی نبرد.
بر خالف ریاض و أبوظبی و تمایل آنها برای مشارکت 
در جنگ احتمالی »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
مقابل  در  و کویت  عراق، عمان  ایران، کشورهای  علیه 
تمایالت واشنگتن برای تبعیت از سیاست تنش و برخورد 

با تهران خویشتن داری می کنند.
از خیز عمان در روزهای گذشته برای راه اندازی  پس 
کانال میانجیگری و گفت وگو،  کویت هم موضع خود را در 

قبال تحوالت اخیر مشخص کرد. 
به رغم جبهه گیری های سعودی و تالش این کشور برای 
نمایان  بندی هایی که در نشست مکه  به صف  دعوت 
می شود، پارلمان کویت روز گذشته -چهارشنبه- بر موضع 
رسمی این کشور در تقویت امنیت و صلح منطقه و اتخاذ 
طریق  از  موجود  درگیری های  قبال  در  مثبت  بی طرفی 

عالقه به حل صلح آمیز اختالف ها، تأکید کرد. 
با  این کشور  پارلمان کویت آمده است که  بیانیه  در 
اهتمام فراوان، تحوالت امنیتی، نظامی و سیاسی بسیار 

حساس را پیگیری کرده است. د
ر ادامه این بیانیه آمده است: »این امر مستلزم اتخاذ 
اقدامات الزم  انجام  و  آگاهی  و  احتیاط  مراتب  باالترین 
و  به سلسله اختالف ها  از ورود منطقه  برای جلوگیری 
درگیری هایی است که کشورها و ملت ها را به کام نابودی 

می کشد«. 
»صباح االحمد الجابر الصباح« امیر کویت هم با ابراز 
امیدواری نسبت به بازگشت آرامش به منطقه و حاکمیت 
آمده،  پیش  حوادث  با  برخورد  نحوه  در  منطق  و  عقل 
بسیار  شرایط  در  بدانیم  باید  ما  »همه  که  داد  هشدار 
حساس و خطرناک زندگی می کنیم و باید از شدت تنش 

روز افزون در منطقه آگاه باشیم«.
امیر کویت روز گذشته در سخنرانی خود تأکید کرد:  
»دیپلماسی کویت بر پایه اشتیاق فراوان به امتداد پل های 
صلح و ایجاد همکاری بین کشورها و ملت های جهان به 
منظور ایجاد منافع مشترک به دور از دخالت در امور 

دیگران و حفظ اصول حسن هم جواری مبتنی است«. 
اما درباره عراق هم روز گذشته شاهد دیدار جدید هیأت 
آمریکایی از این کشور با هدف تکرار فشارها بر بغداد به 

منظور پایبندی به تحریم های تهران بودیم. 
این هیأت به ریاست »مارشال بیلنگسی« معاون وزیر 
خزانه داری آمریکا وارد عراق شد و به اصطالح فهرستی 
را متشکل از اسامی شرکت ها و بانک های ایرانی مشمول 

تحریم های آمریکا به مسئوالن این کشور ارائه کرد. 
به گزارش رسانه های عراق این هیأت آمریکایی همچنین 
تهدید کرد که بغداد در صورت ادامه تأمین پناهگاه های 
امن برای فعالیت های بانکی ایران و نادیده گرفتن حضور 
بانک ها و شرکت های تجاری در عراق، مجازات سختی 

خواهد شد.
به رغم تهدیدهای آمریکا،  موضع عراق در قبال تشدید 
اعزام  بر  مبنی  عبدالمهدی«  »عادل  اعالمیه  در  تنش 
هیأت های نمایندگی به هر دو کشور ایران و آمریکا خالصه 

شده است. 
عبدالمهدی تأکید کرد که بغداد تماس هایی در سطح 
باال را با واشنگتن و تهران برقرار کرده و برای خاموش کردن 

بحران با استفاده از روابط دیپلماتیک، تالش می کند.
وی در ادامه افزود: »عراق با توجه به اینکه آمریکا و 
ایران هر دو از عدم تمایل به جنگ سخن گفته اند، در 
مرحله انتقال نامه ها و دیدگاه جدید خود که با دیدگاه 
اروپا برای حل بحران در منطقه نزدیک است، قرار دارد 

و تمام مقام های عراقی بر اهمیت ایجاد راهکارهای حل 
بحران در منطقه متفق القول هستند و هیچ کس خواهان 

تشدید تنش نیست«.
در این میان »پاتریک شاناهان« سرپرست وزارت دفاع 
آمریکا گفت: »اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران بسیار 
عاقالنه بوده و ما احتمال حمله به نیروهای آمریکایی را 

متوقف کردیم و این بسیار مهم است.«
تهدید  که همچنان  دوره ای  »در  افزود:  ادامه  در  وی 
باالست، مأموریت ما اطمینان از عدم بی پروایی از سوی 

ایران است« .
شاناهان تأکید کرد که پس از ارائه گزارشی به کنگره، 
در  ما  و  دارد  بازدارندگی  حالت  ما  جاری  فعالیت های 

آستانه جنگ نیستیم. 
اظهارات  هم  ایران  رئیس جمهوری  روحانی«  »حسن 
نسبتا مالیم آمریکایی  ها را عقب نشینی تعبیر و تأکید کرد 
که وحدت ملت ایران تصمیم ترامپ را در زمینه جنگ 
تغییر داد، به ویژه اینکه وی از جانب مشاوران نظامی خود 
نسبت به ورود به جنگ با ایران هشدار و اخطار دریافت 

کرده است. 
که  داد  گزارش  دیروز  هم  کرملین  کاخ  همزمان 
ماکرون  »امانوئل  و  آلمان  اعظم  صدر  مرکل«  »آنگال 

با»والدیمیر  تلفنی  تماس  در  فرانسه  رئیس جمهوری 
توافق  حفظ  اهمیت  بر  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین« 
هسته ای و پایبندی به همکاری اقتصادی با تهران تأکید 

کرده اند. 
نظر سنجی ها از مردم آمریکا درباره جنگ

نظرسنجی دو مؤسسه »رویترز« و »ابسوس« درباره 
جنگ نشان می دهد که ۶0 درصد مردم آمریکا معتقدند 
که این کشور نباید آغازگر حمله به ایران باشد و فقط 12 

درصد از مردم چنین حمله ای را تایید می کنند. 
همزمان 79 درصد پاسخ نظامی در صورت آغاز حمله 
ایران را تأیید و 40 درصد به پاسخ محدود در قالب حمالت 
هوایی تأکید کرده اند. 39 درصد هم از حمایت از جنگ 

کامل در آن صورت خبر داده اند.
آمریکا  مردم  درصد  که ۶1  داد  نشان  نظرسنجی  این 
از  آنان  درصد  و 39  تأیید  را  هسته ای  توافق  همچنان 
سیاست ترامپ در قبال ایران حمایت می کنند. 49 درصد 
هم از عملکرد ترامپ در روابط با ایران راضی نیستند و 31 

درصد آنان از این موضوع ابراز نارضایتی شدید کرده اند.
این نظر سنجی نشان داده است که 51 درصد از مردم 
آمریکا احساس می کنند که کشورشان در چند سال آینده 

وارد جنگ با ایران خواهد شد.

 »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه 
گفت: فکر نمی کنم که ایاالت متحده به نیروهای اضافی 

بیشتری برای اعزام به خاورمیانه نیاز داشته باشد.
جمع  در  که  ترامپ  ان،  ان  سی  شبکه  گزارش  به 
کشاورزان آمریکایی سخن می گفت، افزود: البته اگر نیاز 
به نیروی نظامی بیشتری به خاورمیانه داشته باشیم، این 

کار را خواهیم کرد.
ترامپ بار دیگر »باراک اوباما« رئیس جمهوری سابق 
این کشور را آماج حمالت خود قرار داد و افزود: اوباما 
جنگ با تروریسم را از دست داد.، درحالی که ما گروهک 

داعش در عراق و سوریه را شکست دادیم.
وی در ادامه اتهامات بی پایه و اساسش و با نادیده 

دولتی،  تروریسم  عنوان  به  صهیونیستی  رژیم  گرفتن 
ایران کشور حامی ترویسم است و  این که »  ادعای  با 
سیاست هایش در خاورمیانه خطرناک است« افزود: از 
زمان خروج آمریکا از توافق هسته ای، ایران با مشکالت 

زیادی روبروست.
ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به موضوع چین و 
جنگ تجاری با این کشور پرداخت و گفت: هرگونه توافقی 
با پکن باید شامل مواردی باشد که شرکت هوآوی انجام 
می دهد و تا آن زمان با خطرات امنیتی این شرکت چینی، 
برخورد خواهیم کرد. مقام های آمریکایی مدعی هستند 
مخابراتی  شرکت  ساخت  تجهیزات  از  چین  دولت  که 
این  که  اتهامی  گیرد،  می  بهره  جاسوسی  برای  هواوی 

شرکت چینی آن را رد کرده است.
ترامپ ادامه داد: چین پس از پیوستن به سازمان تجارت 
جهانی، موانع گمرکی زیادی بر کاالهای کشاوزی ما وضع 
کرد و اسرار شرکت های کشاورزی آمریکایی را در 10 سال 

گذشته به سرقت برده است.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش بار 
دیگر به رقبای دمکرات خود پرداخت و افزود: آنها همچنان 
از شکست سال 201۶ رنج می برند و در این چند سال جز 
مانع تراشی در مسیر پیشرفت آمریکا، کار دیگری انجام 

نداده اند.
سخنان ترامپ برای عدم نیاز به اعزام نظامیان اضافی 
به خاورمیانه همزمان با آن صورت می گیرد که » پاتریک 

پنجشنبه  آمریکا، روز  شاناهان« سرپرست وزارت دفاع 
گزارش های پیشین رسانه ها از اعزام 5 یا 10 هزار نظامی را 
رد کرد و افزود: اعزام نیروی نظامی اضافی، از اقدامات در 

دست بررسی است.
»برایان هوک« مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه 
آمریکا نیز روز پنجشنبه گفت: تاکنون هیچ اظهارنظری 
دراین باره مطرح نشده است و این سخنان، تنها خبر است 
و درصورتی که بخواهد چنین اتفاقی رخ دهد، این مساله 

از وزارت دفاع )پنتاگون( مطرح خواهد شد.
این درحالی است که برخی رسانه ها چون آسوشیتدپرس 
هزار  اعزام 10  برای  را  پنتاگون، طرحی  که  کردند  اعالم 
نیروی بیشتر به خاورمیانه به کاخ سفید ارائه خواهد کرد.

نشست سه جانبه سران عراق، اردن و فلسطین در امان

همزمان با تالش مخالفان برای یافتن راهی جهت ازسرگیری مذاکرات
رهبر اپوزیسیون سودان تشکیل شورای حاکمیتی با اکثریت مدنی و ریاست نظامی را داد

دفتر پادشاهی اردن اعالم کرد که نشست سه جانبه ای در امان میان پادشاه 
اردن، رئیس جمهوری عراق و رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین برگزار شد.

در این بیانیه آمده است که در این نشست سه جانبه میان عبدالله دوم، 
پادشاه اردن و برهم صالح، رئیس جمهوری عراق و محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین بر لزوم حمایت از فلسطینی ها برای دست یابی 
به حقوق مشروعشان و تشکیل کشور مستقل برای آنها با پایتختی قدس 

شرقی تاکید شد.
مقامات در این نشست بر اهمیت ادامه هماهنگی و رایزنی در قبال مسائل 
مختلف که به کشورهای عربی خدمت برساند و امنیت و ثبات در منطقه 
را تقویت کند، تاکید کرده و خواهان تقویت همکاری های مشترک عربی و 
یکپارچه سازی مواضع برای پشت سر گذاشتن چالش ها و بحران هایی شدند 
که امت عربی با آن مواجه است. در همین حال، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین نیز از "مواضع تاریخی اردن در قبال مساله فلسطین و قدس و از 
تالش های بسیار پادشاه این کشور برای دفاع از حقوق مردم فلسطین در 

تمامی محافل بین المللی" قدردانی کرد.
رئیس جمهوری عراق و رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین پشتر وارد 
اردن شدند و هر یک از آنها نشست جداگانه ای با پادشاه اردن داشتند و 

سپس نشست سران سه جانبه برگزار شد.
محمود عباس روز دوشنبه گذشته نیز سفری سه روزه به قطر داشت که 
طی آن با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور در خصوص چالش های 

پیش روی مساله فلسطین گفتگو کرد.
این تحرکات در حالی صورت می گیرد که اعالم طرح موسوم به معامله قرن 
از سوی دولت آمریکا نزدیک می شود. طرف فلسطینی به شدت مخالف این 
طرح است و می گوید که این طرح مسائل اصلی آرمان فلسطین و در راس آن 
راهکار تشکیل دو کشور و بازگشت آوارگان و پرونده قدس را نادیده می گیرد.

رهبری فلسطین پیشتر اعالم کرد که در نشست اقتصادی که قرار است 
آمریکا در بحرین برای اجرای گام نخست از معامله قرن برگزار کند، شرکت 

نخواهد کرد.

پس از اینکه در مذاکرات ائتالف گروه های آزادی و تغییر در سودان با شورای 
نظامی این کشور درباره تشکیل شورای حاکمیتی در دوره انتقالی وقفه ایجاد 
شد، ائتالف در بیانیه ای اعالم کرد، در خصوص حل بحران وقفه در مذاکرات 
با حامیان خود رایزنی می کند. در این راستا صادق المهدی اعالم کرد، تشکیل 
شورای حاکمیتی با اکثریت مدنی و ریاست نظامی به منزله چارچوبی برای 

تعیین روابط با شورای نظامی است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الحیاة، مذاکرات میان دو 
طرف پس از تعلیق 72 ساعته آن از سوی عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای 
شب  از  خارطوم  امنیتی  اوضاع  بودن  نابسامان  بهانه  به  سودان  نظامی 
یکشنبه از سر گرفته شد و شب دوشنبه ائتالف و شورای نظامی با صدور 
بیانیه مشترکی تاکید کردند، مذاکرات پیرامون تشکیل شورای حاکمیتی بدون 
دستیابی به توافقی پایان یافت و این مذاکرات ادامه خواهد داشت. در پی این 
مساله، ائتالف در بیانیه ای اعالم کرد: کمپین گسترده ای برای رایزنی با همه 
گروه های مردمی سودان راه اندازی کرده و به نقطه نظرات آنها در خصوص 

این بحران گوش خواهد داد. در این بیانیه آمده است: اعتصاب ما در سراسر 
کشور به صورت صلح آمیز ادامه داشته و کمیته های ما برای همه گزینه های 

دیگر و در راس آنها اعتصاب سیاسی و نافرمانی مدنی آماده هستند.
در این راستا، شاهدان عینی می گویند، کارمندان تعدادی از نهادهای دولتی 
از جمله بانک مرکزی سودان و شرکت برق روز پنج شنبه به معترضان پیوستند 
و با در دست داشتن پالکاردهایی نشان دادند که از مطالبات معترضان 

حمایت کرده و آماده آغاز کمپین نافرمانی مدنی هستند.
از سوی دیگ، صادق المهدی،  رئیس حزب االمه سودان نیز پیشنهاد تشکیل 
شورای حاکمیتی با اکثریت مدنی و ریاست نظامی داد و این را گامی مهم در 

جهت توقف تنش بین شورای نظامی و گروه های آزادی و تغییر دانست.
المهدی شب گذشته گفت، تشکیل شورای حاکمیتی با اکثریت مدنی و 

ریاست نظامی به منزله چارچوبی برای تعیین روابط با شورای نظامی است.
وی از شرکای خود در ائتالف آزادی و تغییر خواست وحدت خود را مورد 
تاکید قرار داده و چارچوبی قطعی و واقعی برای تعامل با نظامیان ارائه کنند.

روزنامه صبح ایران


