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لبن�ان: س��فرای آمریکا و انگلی��س در بیروت به 
یک قرارداد میان لبنان و ش��رکت روسی »روسنفت« 
اعتراض کردند و از نخست وزیر این کشور خواستند آن 
را لغ کند.  »الیزابت ریچارد« سفیر آمریکا در بیروت در 
دیدار با »سعد الحریری« نخست وزیر لبنان از افزایش 

نقش حزب اهلل در دولت این کشور ابراز نگرانی کرد.

بحرین: دادس��تان کل بحرین از س��لب تابعیت 
۱۷ ش��هروند بحرینی و محکومیت آنها به ۱۰ س��ال 
حبس درخصوص یک پرونده سیاسی خبر داد.»احمد 
الحم��ادی« دادس��تان کل بحرین اع��ام کرد که ۱۷ 
ش��هروند این کش��ور درخصوص یک پرونده سیاسی 
س��لب تابعیت شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده 
اند. وی مدعی ش��ده است که این افراد متهم به حمل 
و ساخت اس��لحه و مواد منفجره با اهداف تروریستی 
و همچنین اق��دام به آتش زدن خ��ودروی پلیس در 

منطقه »العکر« بحرین هستند.

قط�ر: کمیته ملی حقوق بش��ر قطر اعام کرد که 
بزودی از عربستان سعودی به سازمان ملل درخصوص 
نقض حقوق بشر و سیاسی کردن شعائر دینی، شکایت 
می کند. کمیته ملی حقوق بش��ر قطر همچنین اعام 
کرد که اقدامات قانونی مشابهی علیه عربستان سعودی 
در پارلمان اروپا و س��ازمان یونسکو انجام خواهند داد. 
پی��ش از این کمیته ملی حقوق بش��ر قطر اعام کرده 
بود که عربستان سعودی سیستم الکترونیکی مربوط به 
صدور روادید برای حجاج قطری را مسدود کرده است.

ژاپن: ژنرال »تاکاش��ی موتومتس« رئیس س��تاد 
مشترک ارتش ژاپن در سفر به پاکستان از مقر نیروی 
هوایی این کش��ور بازدید و بر گسترش روابط نظامی 
بین دو کشور تأکید کرد موتومتس در دیدار با مارشال 
مجاهد انورخان فرمانده نیروی هوایی پاکستان درباره 
تح��والت منطق��ه و راهکاره��ای گس��ترش همکاری 

دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.

بولی�وی: اوو مورالس رئی��س جمهور بولیوی در 
واکن��ش به تهدید نظامی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا علیه ونزوئ��ا گفت مردم آزادی خواه جهان از 
حاکمیت خود در برابر حمات نظامی دفاع می کنند. 
وی در پیام توئیتری خود نوش��ت: ترامپ بر تهدید به 
حمله نظامی علیه ملت برادر ونزوئا و مداخله در کوبا 
و نیکاراگوئ��ه اصرار دارد. م��ردم آزادی خواه جهان با 
کرامت از حاکمیت خود دربرابر تهاجم مسلحانه علیه 

بشریت دفاع می کنند. 

ذرهبین

سه گانه ارتش، ملت و مقاومت 
مع��اون دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت، همکاری و 
اتحاد ارت��ش، ملت و مقاومت لبنان مانع تکرار بحران 

سوریه در لبنان شد.
»نعیم قاس��م« مع��اون دبیر کل ح��زب اهلل لبنان 
گفت، این کشور به لطف مقاومت مثلث »ارتش، ملت و 
مقاومت« اس��تقامت کرد و مقاومت با شجاعت در خط 
مقدم نبرد با رژیم صهیونیستی ایستاد. او در ادامه گفت: 
»مقاومت لبنان در خط مقدم علیه اسرائیل با شجاعت 
و ج��رأت جنگید و ارتش نیز حمایت ک��رد«. لبنان با 
همین معادل��ه، از ثبات خود در حالی مراقبت کرد که 

منطقه بویژه عراق و سوریه غرق در آشوب بود.
ش��یخ نعیم قاس��م طی س��خنرانی خود در جمع 
علم��ای »تجم��ع علم��ای مس��لمان لبن��ان« گفت، 
همبس��تگی مثلث ارتش، م��ردم و مقاوم��ت بود که 
پی��روزی را به ارمغ��ان آورد. معاون دبیر کل حزب اهلل 
لبنان تأکید کرد: »بسیاری بر روی این مسئله حساب 
باز کرده بودند که لبنان در بحران سوریه غرق خواهد 
شد ولی مش��خص شد که لبنان سرافراز باقی مانده و 
موفقیت هایی را در راس��تای منافع سوریه در تقابل با 

دیگران به دست آورده است«.
او به تش��کیل حکوم��ت جدید لبنان نیز اش��اره 
کرد و گف��ت که حز ب اهلل به این دولت همانند مکانی 
برای خدم��ت به مردم و مدیری��ت صحیح در صحنه 
سیاس��ی کشور نگاه می کند. ش��یخ قاسم در ادامه به 
دولت جدید پرداخ��ت و گفت، لبنان به برکت همین 
معادله س��ه گانه موفق به اجرایی کردن قانون تناسبی 
در انتخابات پارلمانی )اردیبهشت ۱39۷( شد و دولت 
جدید را به نحوی تش��کیل داد که تمامی طرف ها در 

آن بر اساس نتایج انتخابات حضور دارند.
وی اف��زود: ما در ح��زب اهلل، دولت جدید را محل 
خدم��ت ب��ه م��ردم می دانیم ن��ه جایی برای کس��ب 
دستاوردهای ش��خصی، فرقه ای و حزبی. دولت جایی 
برای بخش��ش و فداکاری اس��ت. وزرای حزب اهلل در 
عملکرد خود مانند گذش��ته »الگ��و« خواهند بود و با 
پاکدستی، در راس��تای منافع مردم کار خواهند کرد. 
معاون دبیرکل ح��زب اهلل تأکید کرد، »جمیل صبحی 
جبق« وزیر بهداشت در طول یک هفته ای که از دولت 

جدید می دهد دستاورهای خوبی داشته است.

نیمچهگزارش

تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در مراحل پایانی 
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه اعام کرد که روند تشکیل کمیته قانون 
اساسی در سوریه با مشارکت تمام گروه های سیاسی در مراحل پایانی خود قرار 
دارد. وی در ادامه فزود: بر اس��اس مصوبات نشس��ت سوچی، تمام شرایط الزم 
برای آغاز روند سیاس��ی فراهم شده است. روند تشکیل کمیته قانون اساسی با 

حضور تمام گروه های سیاسی در سوریه در مراحل پایانی خود قرار دارد. 
وزارت خارجه روسیه پیشتر اعام کرده بود توافق کلی بر سر تشکیل این کمیته 
به وجود آمده اما س��ازمان مل��ل بر تغییر برخی اعضای این کمیته اصرار داش��ت. خبر 
دیگر از س��وریه آنکه »میش��ل عون« رئیس جمهور لبنان بار دیگر اعام کرد، این کشور 
با ارتباط دادن بازگش��ت آوارگان س��وری )در لبنان( به حصول راه حل سیاس��ی سوریه 
مخالف اس��ت و تجربه ای که لبنان درباره آوارگان فلس��طینی در همین زمینه داش��ته، 

دلگرم کننده نیست.

سرخط
انتقاد از همراهي با مداخله آمریکا

نیکاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئا از اقدام تحریک آمیز روسای جمهور 
ش��یلی و کلمبیا به ش��دت انتقاد کرد. نیکاس مادورو در تلویزیون دولتی این 
کش��ور اعام کرد: » روس��ای جمهور کلمبیا و ش��یلی که در خدمت یانکی ها 
هس��تند و تحریک به خش��ونت می کنند، مردم را به هجوم به مرز ونزوئا در 

شنبه آینده دعوت می کنند.«
وی افزود: » س��ال ها خواهد گذشت و ما آنها را فراموش خواهیم کرد و فقط آن 
را به عنوان یک داستان بد که در زمان بدی اتفاق افتاد، قضاوت خواهیم کرد.« سباستین 
پینه را و ایوان دوک، روس��ای جمهور شیلی و کلمبیا که از منتقدان مادورو هستند و از 
نخس��تین دولت هایی بودند که خوآن گوآیدو، رهب��ر مخالفان دولت ونزوئا را به عنوان 
رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند، اعام کردند که قصد دارند برای تحویل کمک 

های به اصطاح بشردوستانه، به شهر کوکوتای کلمبیا در مرز ونزوئا بروند.

یکای التین آمر
بحران جدید ترزا

رسانه های انگلیسی از جدا شدن سه نماینده عضو حزب حاکم »محافظه کار« 
در پارلمان این کش��ور و پیوس��تن آنها به جریان تازه تاسیس »گروه مستقل« 
در پارلمان خبر دادند. در ادامه فضای ملتهب سیاس��ی در انگلیس که اخیرا به 
اس��تعفای ۸ نماینده پارلمان انگلیس از حزب کارگر انجامیده، حاال سه نماینده 

عضو حزب حاکم محافظه کار هم از حزب متبوع شان استعفا داده اند.
روز دوش��نبه بود که هش��ت تن از قانون گذاران عضو ح��زب کارگر انگلیس، در 
نشس��ت »سیاست های آینده بریتانیا« اس��تعفای خود از این حزب را اعام کردند. آنها 
علت خروج خود از حزب کارگر را رویکرد »جرمی کوربین« رهبر حزب در قبال برگزیت 
و طرح ادعای ضدیهودی بودن او اعام کردند و از تشکیل گروهی به نام »گروه مستقل« 
خبر دادند. دیروز رس��انه های خبری از قبیل »اس��کای نیوز« از استعفای سه قانونگذار 

عضو حزب حاکم محافظه کار خبر دادند.

قاره سبز

یم
سن
ت

عبور از ترامپ 
فرامرز اصغری 

عنوان نویسنده

کنفرانس مونیخ برای پنجاه و پنجمین بار در آلمان برگزار 
ش��د. این نشست که بسیاری از سران کشورهای جهان در آن 
ش��رکت می کنند، هم��واره یکی از زمینه ه��ای مهم پیوند و 
تحکیم روابط بین کشورهای اروپایی و آمریکا بود. به این جهت 
که منافع آنها همواره در یک خط بوده و همپوشانی داشت. اما 
این نشس��ت حکایت دیگری داش��ت زیرا نشان داد که شکاف 

عمیق فراآتانتیکی شکل گرفته و هر روز بیشتر می شود. 
یکی از زمینه های این نشس��ت بررسی مسائل امنیتی در 

جهان و چگونگی رویارویی با آن اس��ت. به همین مناس��بت 
مناطق حساسی همچون غرب آسیا و شمال آفریقا و همچنین 
در مواردی ش��رق آسیا، آمریکای التین و دیگر مناطق آفریقا 
بیش��تر مورد توجه قرار می گرفت. در حوزه اروپا نیز بیش از 

همه مناطق شرقی و نوع مواجهه آن با روسیه در نظر بود. 
اما این بار مس��ئله کاما فرق داش��ت چ��ون اختافات از 
ش��رقی – غربی )ش��مال - جنوب( به غربی – غربی )شمال - 
شمال( چرخیده بود. بنابراین بیش از همه حماتی که از سوی 
اروپایی ها به دونالد ترامپ می شد، مرکز بحث ها قرار گرفت. در 
اروپا آنجا مرکل، صدر اعظم آلمان ریاس��ت این سیاست را بر 
عهده داشت. مسئله قابل توجه این بود که مباحث مورد اشاره 
مرکل مورد توجه و تش��ویق حضار قرار می گرفت. مسئله این 
اس��ت که بحران سازی های دولت ترامپ تنها در داخل نیست 
بلکه دامن بس��یاری از کش��ورها را گرفته است. مسئله زمانی 

قابل توجه شده که این بحران سازی به سمت متحدان پیشین 
آمریکا رفته و به طور مستقیم اروپا را هدف گرفته است. 

اینکه بین اروپا و آمریکا اختافاتی بنیادی وجود دارد، این 
مس��ئله ای تازه نیس��ت بلکه برآمده از بسترهای تاریخی است 
ام��ا در هر صورت این دو به لح��اظ تصمیمات کان دو جانبه 
و بین المللی دارای اش��تراکات فراوان��ی بوده اند. البته همواره 
س��عی می شد که این اختافات پنهان بماند. در حالی که طی 
س��ال های اخیر اختافات پر رنگ تر و اش��تراکات کم رنگ تر 
ش��ده است. به عنوان مثال بخشی از این اختافات به نوع نگاه 
دو ط��رف به مس��ئله ناتو، همگرایی یا واگرای��ی اتحادیه اروپا، 
سیاست های اقتصادی و ارزی اروپا، برگزیت و ... باز می گردد.

طی نشست سال گذش��ته در مونیخ، کشورهای اروپایی 
سعی داش��تند که چندان بر روی اختافات دست نگذارند و 
با س��کوتی که مملو از نارضایتی بود از سیاس��ت های دولت 

بگذرند، اما در این نشس��ت این امکان وجود نداشت زیرا هم 
صبر بسیاری سرآمده بود و هم اینکه دیگر امکان پنهان کردن 
اختافات و شکاف عمیق پیش آمده، وجود ندارد. این مسئله 
باعث می ش��ود که آمری��کا در مواردی که ب��ه دنبال اجماع 
س��ازی بین المللی برای یک امر مش��خص است،  با شکست 
مواجه ش��ود. آخرین نمونه آن نشس��ت ورشو در لهستان بود 
که بس��یاری از رس��انه های غربی به صراحت اعام کردند که 

مایه شرمساری آمریکا بوده است. 
البت��ه سیاس��ت های کنونی آمریکا بی��ش از همه به نفع 
مخالفان واشنگتن اس��ت که به دنبال تضعیف بیشتر جایگاه 
آن هس��تند. از نظر کشورهایی همچون روسیه و حتی چین،  
دونالد ترامپ رئیس جمهور مناس��بی برای آمریکا اس��ت به 
همی��ن منظور این امکان وجود دارد که در س��ال آینده و در 

انتخابات 2۰2۰ از وی حمایت کنند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه آمری��کا در حال��ی ب��ا ادعای گ�زارش 
حمایت از مردم عراق بر ادامه و حتی توسعه نظامی 
گری در ع��راق تاکی��د دارد که گزارش ها نش��ان 
می دهد شمار مبتایان به بیماری های سرطانی در 
عراق به علت اس��تفاده اشغالگران از مهمات دارای 

اورانیوم ضعیف شده افزایش یافته است.
تع��داد مبتایان به بیماری های س��رطانی در 
عراق ب��ه علت اس��تفاده اش��غالگران آمریکایی از 
صد ها تُن مهمات دارای اورانیوم ضعیف ش��ده در 
جنگ های س��ال ۱99۱ و 2۰۰3 می��ادی رو به 
افزایش اس��ت. فقط در استان دیاله بیش از ۵۰۰ 
مورد مرگ ناش��ی از ابتا به سرطان گزارش شده 
اس��ت. خبرنگار االتجاه در گزارشی گفت: جنایات 
ناشی از اش��غالگری زیاد است. زیرساخت ها ویران 
شده و انسان ها در نتیجه اشغالگری نابود شده اند. 
س��ازمان حقوق بش��ر دیاله از موارد مرگ ناشی از 
ابتا به سرطان خبر داد که مهم ترین عامل ابتا به 
سرطان نیز نوِع مهمات جنگی است که اشغالگران 

آمریکایی در عراق به کار برده اند.
طالب الخزرجی، مدیر س��ازمان حقوق بش��ر 
دیال��ه گفت: »آمار مرگ و میر های ناش��ی از ابتا 

ب��ه س��رطان در س��ال 2۰۱۸ میادی بیش��تر از 
۵۰۰ مورد بوده اس��ت. همچنانکه همگی می دانند 
نیرو های اش��غالگر پس از سال 2۰۰3 میادی نیز 
از اورانیوم ضعیف ش��ده استفاده کردند و بیش از 
9۷۰ گلوله توپ و موش��ک دارای اورانیوم ضعیف 
ش��ده شلیک ش��د. س��رطان در عراق از جمله در 

استان دیاله به سرعت در حال افزایش است.«
آمری��کا در حمل��ه س��ال ۱99۱ می��ادی به 
ع��راق 3۰۰ حمله هوای��ی انج��ام داد و نیز ۷۰۰ 
فروند موش��ک تاماهوک و نه میلیون گلوله حامل 
اورانیوم شلیک کرد. همچنین 3۵۰ تن اورانیوم در 
س��ال ۱99۱ میادی علیه 2۵۰ موضع در سراسر 
عراق به کار گرفته ش��د. س��ازمان محیط زیس��ت 
ع��راق تأیید ک��رد همه این مواضع ب��ه طور کامل 
بررسی و پاکسازی نشده اند. حسن ناصر متخصص 
بیماری های س��رطانی در دیال��ه گفت: »بیماری ها 
و ش��یوع آن ها عوامل متعددی دارد نخستین این 
عوامل نیز آگاهی اندک از مس��ائل بهداشتی است. 
مشکل دوم، تشخیص است. همه پزشکان می باید 
به تش��خیص اهمیت بدهند. سوم مسائل ژنتیکی 
اس��ت که نقش زیادی در ای��ن بیماری ها دارد. ما 
شرایط سختی از جمله جنگ ها و مهمات بر جای 

مانده از جنگ ها را پشت سر گذاشتیم.«
در همی��ن ح��ال منابع خبری اع��ام کردند 
الحشدالش��عبی درباره ت��اش آمریکا ب��رای دور 
کردن نیروهای این س��ازمان از مرز عراق با سوریه 
هش��دار داد. »حس��ن الس��اری« دبیر کل جنبش 
»الجهاد والبناء« )جهاد و س��ازندگی( وابس��ته به 
س��ازمان »الحشدالشعبی« )بس��یج مردمی( عراق 
از اقدام��ات آمریکا علیه این س��ازمان انتقاد کرد. 
الس��اری در گفت وگو با رادیو »اسپوتنیک« گفت، 
آمریکا نخواهد توانست نیروهای الحشدالشعبی را 

از مرز عراق با سوریه دور کند.
وی تأکی��د ک��رد ک��ه »تحری��ک نیروه��ای 
الحشدالشعبی به سود نیروهای آمریکایی نیست... 
و واشنگتن نمی تواند گروهی مانند داعش به جود 
آورد؛ زی��را ع��راق نهادهای امنیت��ی قوی تری در 
مقایس��ه با گذشته دارد«. درخصوص تاش آمریکا 
برای احی��ای داعش، »محمد البل��داوی« نماینده 
ائت��اف »البناء« در پارلمان ع��راق درباره اقدامات 
مشکوک آمریکا علیه این کشور هشدار داد و گفت 
که واش��نگتن در تاش اس��ت زندانیان تکفیری را 
فراری ده��د. البلداوی با بیان اینک��ه »ما از تکرار 
سناریویی که در زندان های "التسفیرات" در تکریت 

و "ابوغریب" در بغداد رخ داد، می ترس��یم«، گفت 
که در این زندان ها، زندانیان گروه های تروریس��تی 
»القاعده و داعش« طی س��ال های گذش��ته فراری 
داده ش��دند تا شکاف امنیتی در عراق به وجود آید 

و گروه تروریستی داعش نیز بازگردانده شود. 
ای��ن نماینده پارلم��ان عراق خواس��تار انجام 
تاش��های امنیتی و اطاعاتی ش��د تا از رخ دادن 
چنین اتفاقی ممانعت ش��ود. البل��داوی بر این باور 
اس��ت، با توجه ب��ه اینکه آمریکا نتوانس��ت دولت 
ع��راق را در ضمن محور خود ق��رار دهد و حضور 
نظامی خود را با قدرت به این کش��ور تحمیل کند، 
دس��ت به چنین اقداماتی می زند. رئیس س��ازمان 

الحشدالشعبی عراق اعام کرد، کشورش نمی پذیرد 
نقطه آغازی برای تجاوز به دیگران در منطقه شود. 
»فالح الفیاض« رئیس س��ازمان الحشدالش��عبی و 
مش��اور امنیت ملی عراق، ب��ار دیگر اعام کرد که 
کش��ورش به محلی برای آغاز تجاوز به دیگران در 
منطق��ه نخواهد ش��د. الفیاض ک��ه در »چهارمین 
کنفرانس مبارزه با رسانه های داعش و اندیشه آن« 
در بغداد سخنرانی کرد، حضور نیروهای خارجی از 
جمله ائتاف آمریکا را در چارچوب توافق با دولت 
عراق دانست و گفت، »حضور ائتاف بین المللی در 
عراق، طبق توافق با دولت عراق و از طریق مکانیزم 

مبارزه با تروریسم است«.

استفاده ارتش ایاالت متحده از اورانیوم علیه غیر نظامیان همچنان قربانی می گیرد 

سرطان ارمغان 16 سال حضور آمریکا در عراق 

وسیه  حمله موشکی تالفی جویانه ر
یکا به تهدیدات آمر

در  روس��یه  رئیس جمه��ور  لش اس��تقرار چ�����ا احتمال  به  واکنش 
موش��ک های اتمی آمریکا در اروپا، گفت مس��کو 
بای��د بتوان��د نه فقط ای��ن موش��ک ها، بلکه مرکز 
تصمیم گی��ری در مورد اس��تفاده از آن ه��ا را نیز 

هدف قرار دهد.
»والدیمی��ر پوتین« رئیس جمهور روس��یه در 
یک س��خنرانی عمومی در مجلس فدرال روس��یه 
تأکی��د ک��رد که واش��نگتن باید از سیاس��ت های 
غیرسازنده خود دس��ت بردارد. وی که در ابتدای 
این جلسه به تش��ریح وضعیت اقتصادی روسیه و 
پیشرفت های نظامی این کشور پرداخت، در مورد 

رواب��ط با آمریکا گفت: »روس��یه کس��ی را تهدید 
نمی کن��د و خواهان رابطه ای برابر با ایاالت متحده 
اس��ت... ما دنبال درگیری نیستیم، به خصوص با 
ی��ک قدرت جهانی مانند ای��االت متحده.« پوتین 
افزود: »اما ایاالت متحده نمی داند که جهان چطور 
در حال تغییر اس��ت و به کدام س��و می رود... و به 

سیاست های مخرب خود ادامه می دهد.«
رئیس جمه��ور روس��یه گف��ت مس��کو برای 
گفت وگ��و در م��ورد توافقات کنترل تس��لیحاتی 
آماده اس��ت، اما اصراری هم برای این کار ندارد و 
مرتبا ت��وان رزم و نبرد خود را افزایش می دهد. او 
با اشاره به خروج آمریکا از پیمان منع موشک های 
میان برد، گفت ایاالت متحده زمانی تاش می کرد 
با برنامه های موش��کی بر جهان مس��لط شود، اما 
اکن��ون باید از چنی��ن برنامه هایی دس��ت بردارد.

رئیس جمهور روسیه آمریکا را به بهانه جویی برای 

خروج از این پیمان متهم کرد و گفت واشنگتن از 
مدت ها پیش تاش می کرد با بهانه های واهی این 
پیمان محدودس��از موش��کی را بر هم بزند. پوتین 
گفت: »ایاالت متحده باید به نحوی صادقانه خروج 
خود از پیمان منع موشک های میان برد را توضیح 
ده��د و از طرح اتهامات س��اختگی علیه روس��یه 

دست بردارد.«
وی در بخش��ی از س��خنرانی اش در واکن��ش 
ب��ه احتمال اس��تقرار موش��ک های میان برد اتمی 
آمری��کا در اروپ��ا، گفت: »اس��تقرار موش��ک های 
ایاالت متحده در اروپا تهدیدی بس��یار بزرگ برای 
امنیت روسیه و کل جهان است.« او سپس تلویحا 
آمریکا را به پاس��خ موش��کی تهدی��د کرد و گفت: 
»اگر موش��ک های ایاالت متحده در اروپا مس��تقر 
ش��وند، ما مجبور به اقدامات متقابل خواهیم بود. 
اگر تهدیدی متوجه ما شود، ما باید بتوانیم نه فقط 

محل وجود این تهدیدات، بلکه مرکز تصمیم گیری 
در مورد این تهدیدات را نیز هدف قرار دهیم.«وی 
با این حال تأکید کرد که برنامه های نظامی روسیه 
ماهیت دفاعی دارد و مس��کو تنها به عنوان پاسخ 
ب��ه حمات احتمالی خارجی ای��ن توانمندی ها را 
ب��ه کار می گیرد. او گفت: »تمام اقدامات روس��یه 
در ح��وزه امنیتی، اقدام��ات متقابل خواهند بود و 

ماهیت دفاعی دارند.«
پوتی��ن س��پس توان موش��کی روس��یه را به 
رخ آمریکا کش��ید و گفت مس��کو موشک ُسرنده 
)گایدر( فراص��وت »آوان��گارد« را در حال تولید 
دارد و همچن��ان به آزمایش موش��ک قاره پیمای 
اتمی »س��رمت« ادامه می دهد. او گفت موش��ک 
فراصوت »کینژال« را نیز به صورت آزمایشی مورد 
اس��تفاده قرار داده اس��ت. به گفت��ه رئیس جمهور 
روس��یه، از بهار س��ال آینده زیردریایی های اتمی 

حام��ل پرتابه ه��ای بدون سرنش��ین زیرس��طحی 
موس��وم به »پوس��یدون« هم وارد ناوگان دریایی 
روسیه می ش��وند.وی گفت ارتش روسیه به زودی 
هفت فرون��د زیردریایی جدید دریافت می کند که 
بر اساس برنامه قبلی قرار بود ظرف دو تا سه سال 

آینده تکمیل و عملیاتی شوند.
وی سپس از موشک فراصوت تازه ای رونمایی 
کرد که به گفته او 9 ماخ )۱۱ کیلومتر در ساعت( 
سرعت داشته و قادر است اهداف زمینی و دریایی 
تا فاصله بیش از ۱۰۰۰ کیلومتری را مورد اصابت 
قرار دهد. به گفته پوتین، این موشک از زیردریایی 
و کشتی های جنگی قابل شلیک است. الزم به ذکر 
اس��ت دیروز اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه تحریم 
های جدیدی را علیه روسیه اعمال کرد. در تحریم 
های جدید، نام هشت مقام روسی به لیست تحریم 

های اتحادیه اروپا اضافه شده اند. 

در آس��تانه دور جدی��د مذاک��رات دو  آس�یا کشور، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ش�رق 
از ادامه تحریم های کره ش��مالی تا زمان دستیابی به اهداف 

آمریکا خبر داد.
نماینده ویژه آمریکا در مسائل کره شمالی راهی هانوی 
شد تا مقدمات دومین نشست بین دونالد ترامپ و رهبر کره 
ش��مالی را که قرار اس��ت هفته آینده در ویتنام برگزار شود 
فراهم کند. رابرت پاالدینو، س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در کنفرانس��ی خبری به این موضوع پرداخت اما به جزئیات 

جلسات احتمالی استیفن بیگن در هانوی اشاره ای نکرد.
پاالدین��و در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره احتم��ال لغو 
تحریم های کره ش��مالی از س��وی آمریکا گفت: ما در مورد 
تحریم ه��ا ش��فاف بوده ایم. این تحریم ها جهانی هس��تند و 
ت��ا زمانی که به ه��دف نهایی که همان خلع س��اح کامل 
و در پایان قابل راس��تی آزمایی اس��ت، دس��ت نیابیم، ادامه 
خواهند داش��ت. وی بااین حال گفت: البته قصد ندارم پیش 
از گفتگوهای دیپلماتی��ک و یا قبل از رئیس جمهور اظهار 
نظر کنم. در مورد مس��ائل بسیاری بحث و تبادل نظر شده 
و م��ا واقعاً منتظر هفته بعد هس��تیم. دونالد ترامپ، رئیس 
جمه��وری آمریکا گفته که در انتظ��ار دومین دیدار با کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی در 2۷ و 2۸ فوریه در ویتنام 
اس��ت و هرچند خواستار پایان برنامه هسته ای پیونگ یانگ 
اس��ت اما عجله ای برای این کار ندارد. ویتنام با تشکیل یک 
کمیته، در حال آمادگی برای برگزاری دومین نشست رهبر 

کره ش��مالی و رئیس جمهور آمریکا است. دو ونیم روز طول 
خواهد کش��ید تا کی��م جونگ اون با قط��ار از راه چین به 

ویتنام برسد.
پس از آن که کیم به ایس��تگاه م��رزی »دونگ دانگ« 
در ویتنام رس��ید با خودرو مخصوص عازم هانوی می شود. 
»کیم جون��گ اون« رهبر کره ش��مالی در آس��تانه دومین 
دی��دار با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، ش��ماری از 
دیپلمات های حرفه ای را از مذاکرات هسته ای کنار می گذارد. 
علت بی اعتمادی کیم، مظنون بودن این افراد به جاسوسی 
اس��ت. یکی از مقامات کره جنوبی گفت رهبر کره ش��مالی 
بس��یاری از مقامات و دیپلمات های ارش��د این کشور را که 
پیش تر به پدر و پدربزرگش )رهبران پیش��ین کره شمالی( 
خدمت کرده بودند با مش��اورانی جوان ت��ر جایگزین کرده 
است. از جمله چشمگیرترین جایگزینی ها، برگماری »کیم 
هیوک چول« کم تر شناخته ش��ده و سفیر سابق کره شمالی 
در اسپانیا، برای مذاکره هسته ای با »استفان بیگان« نماینده 
ارشد آمریکایی است. وی جایگزین »چو سون هوی« مشاور 
وزیر امور خارجه شد که در نخستین دیدار کیم جونگ اون 

و ترامپ رهبری مذاکرات را برعهده داشت.
این مقام کره جنوبی که نمی خواست نامش فاش شود 
گفت »به خاطر وجود رقابت  بین آژانس های مختلف و وجود 
ش��بهاتی درخصوص باور ایدئولوژیک آن ها به خاطر داشتن 
تجربه کار با ملت های ثروتمندتر و کاپیتالیست، بسیاری از 

دیپلمات ها نادیده گرفته شدند«.

چماق تحریم بر مذاکرات اون و ترامپ 
رژیم صهیونیس��تی در راستای تسریع  سیاست »یهودی سازی بیت المقدس« مق���اوم�ت
طرح س��اخت بیش از ۴ هزار واحد مس��کونی برای شهرک 
نش��ینان صهیونیس��ت در نقاط مختلف قدس را به تصویب 

رساند.
رژی��م صهیونیس��تی در راس��تای تس��ریع سیاس��ت 
یهودی س��ازی قدس اقدام خصمانه جدی��دی را انجام داده 
اس��ت. مقامات صهیونیس��ت طرح س��اخت بیش از ۴ هزار 
واحد مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیست ساکن در 
بخش های مختلف قدس را به تصویب رس��انده اند. گفتنی 
است، رژیم صهیونیستی با سرعت به شهرک سازی در قدس 
اش��غالی ادامه می دهد تا بدین ترتیب ضمن مصادره اراضی 
فلسطینیان و افزایش جمعیت شهرک نشینان در این شهر، 
به تدریج این ش��هر را از وجود فلسطینیان خالی کند. خبر 
دیگر آنک��ه نتانیاهو به بهانه تمرکز ب��ر انتخابات آتی رژیم 
صهیونیس��تی، اعام کرد سفرش به مس��کو را که قرار بود 
فردا انجام شود لغو کرده است. تل  آویو دلیل لغو این سفر را 
تمرکز نتانیاهو بر رقابت های انتخاباتی و لزوم »متحد کردن 

راستگرایان« اعام کرده است.
بر اس��اس برنامه ای که پیشتر توس��ط تل آویو و مسکو 
تایید ش��ده بود، قرار بود نتانیاهو روز پنج ش��نبه در سفر به 
روسیه با مقام های ارش��د آن کشور در مورد وضعیت غرب 
آسیا از جمله »تاش ایران برای استقرار نظامی در سوریه« 
گفت وگو کند. بر اس��اس برنامه جدید، نتانیاهو قرار اس��ت 

تلفنی با رئیس جمهور روسیه گفت وگو کند.
در این میان س��فیر آمریکا در لهستان به دنبال تشدید 
تنش ه��ا بین این کش��ور اروپایی با رژیم صهیونیس��تی بر 
س��ر اتهام زنی ها به لهس��تانی ها درباره هلوکاس��ت، بر لزوم 
عذرخواهی تل آویو از ورش��و تاکید کرده اس��ت. »جورجت 
موسباچر« س��فیر آمریکا در لهس��تان امروز چهارشنبه در 
جمع خبرنگاران در ورش��و، درباره تنش ها بین لهس��تان و 
رژیم صهیونیس��تی بر سر توهین های تل آویو به لهستانی ها 
درباره دس��ت داشتن در هلوکاست گفته که اسرائیل باید از 

لهستان عذرخواهی کند. 
خبر دیگر از فلس��طین اش��غالی آنکه جدی ترین رقیب 
نتانیاهو در انتخابات پیش روی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی 
تند علیه او، نخس��ت وزیر کنونی رژیم صهیونیس��تی را فردی 
توصیف کرد که بخش عمده زندگی اش را مشغول خوش گذرانی 
در آمریکا بوده اس��ت. گانتز که در هفته های گذشته به دلیل 
س��خنرانی های دور از جنجال و لح��ن آرام مورد انتقاد برخی 
طرفدارانش قرار گرفته، روز سه ش��نبه رویکردی تازه در پیش 
گرفت و با لحنی کم سابقه پیشینه حضورش در سطوح باالی 

ارتش رژیم صهیونیستی را به رخ نتانیاهو کشید.
رهب��ر حزب تازه تأس��یس »انعطاف برای اس��رائیل« که 
در ی��ک تجمع انتخاباتی صحبت می ک��رد، نتانیاهو را فردی 
»آمریکای��ی« خطاب کرد که بر خاف گانتز س��ابقه چندانی 
در ارتش رژیم صهیونیس��تی ن��دارد و دوران جوانی اش را به 
خوشگذرانی و تقویت زبان انگلیسی در آمریکا گذرانده است.

اشغالگری با 4 هزار واحد مسکونی 


