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میانم�ار: هنوز مدت زیادی از گزارش س��ازمان 
ملل مبنی بر وضعیت بحرانی مس��لمانان روهینگیایی 
نمی گ��ذرد که»خی��م ماونگ الت« نماین��ده پارلمان 
میانمار در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داش��ت 
ک��ه »هفت غیرنظامی روهینگیا ک��ه در ایالت آراکان 
بازداشت شده بودند، توسط نیروهای ارتش این کشور 

به ضرب گلوله کشته شدند«.

عربس�تان: »محمد العیس��ی« وزیر دادگستری 
پیشین عربستان سعودی که دبیر کل نهاد موسوم به 
»انجمن اسالمی« در عربستان سعودی است، در یک 
کنیس��ه واقع در نیویورک با »کمیته یهودی آمریکا« 
توافقی به منظور تقویت همکاری ها بین دو طرف امضا 

کرد. 
طبق توافق امضا ش��ده بین دبی��رکل این انجمن 
با یک نهاد یهودی پر نفوذ آمریکایی،  العیس��ی ژانویه 
۲۰۲۰ ب��رای ش��رکت در مراس��م هفت��اد و پنجمین 
سالگرد آزادسازی اردوگاه های آلمان نازی در لهستان، 

به اردوگاه »آشویتس« می رود.

کشمیر:  نیروهای هند و پاکستان بعد از هفته ها 
رجزخوانی درب��اره انتقام جوی��ی از کینه های دیرینه، 
در منطق��ه »پون��چ« واقع در محدوده م��رزی جامو و 
کشمیر، با یکدیگر درگیر شدند. گفته می شود که طی 
یک ماه و نیم گذشته، خط مرزی کشمیر شاهد ۵۱۵ 

مورد نقض آتش بس بوده است.

اردن: محمود عبدالحلیم فریحات رئیس س��تاد 
مش��ترک ارتش اردن در واکنش به ط��رح آمریکایی 
»معامله قرن« تأکید کرد که اردن، نیروهای مس��لح، 
شهروندان و دستگاه های امنیتی آن هیچ گونه دیکته 
و تهدی��دی را نمی پذیرند. فریح��ات تصریح کرد که 
نیروه��ای مس��لح اردن همواره در عالی ترین س��طح 
آمادگ��ی ق��رار دارد و آماده تعامل با همه ش��رایط و 

چالش هاست.

از  پاکس��تان  امورخارج��ه  وزی��ر  پاکس�تان: 
س��رمایه گذاری یک میلیون دالری در افغانستان برای 
بازسازی این کشور خبر داد.»شاه محمود قریشی« وزیر 
امور خارجه پاکستان گفت: بدون هیچ چشم داشتی به 

دنبال موفقیت مذاکرات صلح افغانستان هستیم.

آمری�کا: »مایکل بنت« س��ناتور دموکرات ایالت 
کولورادو اعالم کرد که در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۲۰۲۰ نام��زد خواهد ش��د. وی در مصاحبه با ش��بکه 
خبری سی بی اس نامزدی خود را اعالم کرد. البته وی 
به دلیل اینکه سرطان پروستات در وی تشخیص داده 

شده بود این اعالم نامزدی را با تاخیر انجام داد.

ذرهبین

زمینه سازی برای اشغال کرانه باختری
همزمان با اعالم اخباری درباره طرح آمریکا برای 
افزودن کران��ه باختری به خاک رژیم صهیونیس��تی، 
شماری از شهرک نش��ینان صهیونیست دیروز ضمن 
ی��ورش به نابلس واقع در کرانه باختری، به تعدادی از 

خودروهای فلسطینیان آسیب وارد کردند.
تح��رکات آش��کار و پنه��ان برای ناب��ودی کامل 
فلس��طین در جریان اس��ت چنانکه»غس��ان دغلس« 
یک��ی از فعاالن فلس��طینی در ش��مال کرانه باختری 
گفت که گروهی از شهرک نش��ینان دیروز به روستای 
»حواره« در اس��تان نابلس کرانه باختری یورش برده 
و به چندین خودروی فلسطینیان آسیب وارد کردند. 
اقدامی که می تواند زمینه س��ازی ب��رای اجرای طرح 
آمریکا باش��د. نظامیان رژیم صهیونیستی با همراهی 
شهرک نشینان هر روز به بهانه ها مختلف، مردم مظلوم 
فلسطین را  به شهادت رسانده و یا مجروح و بازداشت 
می کنند. حدود 4۰ هزار شهرک نشین در 39 شهرک 

در حومه نابلس زندگی می کنند. 
در ای��ن میان س��اکنان غ��زه دی��روز در پنجاه و 
هفتمین فعالیت خود در قالب راهپیمایی های بازگشت 
و شکس��تن محاصره، جمعه »جوالن عربی سوریه« را 
برگ��زار کردند. از ابت��دای راهپیمایی های بازگش��ت 
تاکنون بیش از ۲۸۰ فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای 
رژیم صهیونیس��تی به شهادت رس��یده و بیش از 3۰ 
هزار نفر نیز زخمی ش��ده اند.  از س��وی دیگر در ادامه 
حمایت از صهیونیست ها، داماد و مشاور رئیس جمهور 
آمریکا در اندیش��کده »واش��نگتن برای سیاست های 
خاور نزدیک« حضور داش��ت گفت: »امنیت اسرائیل 
برای آمریکا و دونالد ترامپ بس��یار مهم است. امنیت 
اس��رائیل در درازمدت مس��تلزم حل مسئله ]سازش 
با[ فلس��طین اس��ت.« همزم��ان جنگنده ه��ای رژیم 
صهیونیس��تی در چندین حمله متوالی به یک پایگاه 
متعلق به شاخه نظامی حماس، آن را بمباران کردند. 
همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به 
کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بدون 

تفهیم اتهام بازداشت کردند.

نیمچهگزارش

دولت افغانستان آماده آتش بس با طالبان 
اش��رف غنی رئیس جمه��ور افغانس��تان در اختتامیه نشس��ت لویه جرگه 
مشورتی صلح افغانستان بار دیگر از طالبان خواست تا برای صلح آماده شوند و 
اعالم کرد که دولت افغانس��تان آماده است تا درخواست جرگه برای اعالم آتش 

بس را اجرا کند.
 نشس��ت 3 روز لویه جرگه مش��ورتی صلح افغانستان، با حضور 3 هزار نفر از 
بزرگان اقوام و قبایل در کابل  و به ریاس��ت عبدالرس��ول س��یاف، از رهبران جهادی 
افغانس��تان که از روز دوش��نبه آغاز شده بود، دیروز با صدور بیانیه ای ۲3 ماده ای به کار 
خود پایان داد. وی گفت: ما آماده هس��تیم تا زمینه را برای مشارکت طالبان در توسعه 
افغانس��تان فراهم کنیم. این یک پیشنهاد دوس��تانه است. غنی همچنین اعالم کرد که 
در آستانه ماه مبارک رمضان، ۱7۵ زندانی طالبان آزاد خواهند شد و طالبان نمایندگان 

خود را برای تحویل زندانی ها به کابل و دیگر والیات بفرستند.

سرخط
درخواست دولت سوریه از ُکردها 

معاون وزیر خارجه س��وریه با بیان اینکه دولت حضور گروه های تروریستی 
در ادلب را نخواهد پذیرفت، از ترکیه نیز خواس��ت از خاک س��وریه خارج شود. 
»فیصل مقداد« همزمان با هشدار به ترکیه در خصوص عدم تجاوز به خاک این 

کشور، از ُکردها نیز خواست هم پیمانی با آمریکا را رها کنند.
او گفت: »هرگز به ترکیه اجازه تسلط بر حتی یک سانتیمتر از خاک سوریه 
را نخواهیم داد و ترکیه باید بداند که بقای گروههای مسلح را در ادلب نمی پذیریم.« 
مق��داد با بیان اینکه دولت تصمیم به آزادی تمامی خاک س��وریه از جمله ادلب را دارد 
به آنکارا این هش��دار را داد که حمایت از گروههای تروریس��تی سوریه، موجب امنیت و 
ثبات ترکیه نمی شود. او سپس سخن خود را معطوف به ُکردهای سوریه کرد و آن ها را 
»ابزارهای در دست آمریکا« دانست که باید وفاداری خود را به وطنشان و نه دشمنانش 

ابراز کنند.

بحران
انتقاد وزیر دفاع ترکیه

ژنرال »حلوس��ی آکار« وزیر دف��اع ترکیه در واکنش به تصمیم احتمالی کاخ 
سفید برای کنارگذاشتن آنکارا از برنامه تولید مشترک جنگنده های اف-3۵ گفت 

که تبعیت کردن آمریکا از تمایالت شخصی در این خصوص منصفانه نیست.
آکار گف��ت: »پیش��نهاد اخیر ما برای خرید س��امانه های پدافند موش��کی 
پاتریوت از آمریکا، به قوت قبل باقی اس��ت... ترکیه اما به دلیل خرید سامانه های 
پدافندی اس-4۰۰ از روس��یه، خودش را از ناتو فاصله نمی دهد«. وی ضمن اش��اره 
ب��ه مذاکرات اخیری ک��ه با »جیمز جفری« نماینده وی��ژه رئیس جمهور آمریکا در امور 
س��وریه داشت، افزود: » ما صریحا خواس��ته ها و پیشنهادات خود را ارائه کردیم«. وی با 
ابراز امیدواری درباره انعطاف نش��ان دادن آمری��کا درخصوص طرح ایجاد »منطقه امن« 
در ش��مال س��وریه، تاکید کرد: »ما نمی توانیم این حقیقت را بپذیریم که مناطق شرق 

رودخانه فرات به پایگاه تهدیدات تروریستی علیه مرزهای ما تبدیل شده است.

چالش
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بازی با برگه اخوان 
فرامرز اصغری

امنیت بین الملل تحت تحرکات تروریستی و نیز اقدامات 
مخرب و بحران  س��از قدرت های بزرگ بویژه آمریکا در حالی 
شرایطی مبهم و بعضا آغشته به جنگ و نزاع را سپری می کند 
که تحرکات آمریکا در به روز رس��انی آنچه لیس��ت گروه های 
تروریستی می نامند هر روز ابعاد تازه ای می گیرد. هنوز چند 
روزی از قرار دادن س��پاه و جبهه مقاومت منطقه در لیس��ت 
گروه های تروریستی نگذش��ته که روزنامه نیویورک تایمز در 
گزارش��ی نوشت: دونالد ترامپ تصمیم گرفته است که اخوان 
المس��لمین را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعالم 

کند. حال این س��وال مطرح می شود که چرا دولت ترامپ به 
دنبال قرار دادن نام اخوان المس��لمین در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی است در حالی که اخوان جریان سیاسی ریشه ای 

با میلیون ها هوادار است.؟ 
برخی این اقدام را ادامه رفتارهای تقابلی ترامپ با عملکرد 
دولت گذشته آمریکا می دانند چرا که ترامپ همواره ادعا دارد 
تم��ام اقدامات اوبام��ا مغایر با منافع ملی آمریکا بوده اس��ت. 
ترامپ همانطور که از بس��یاری از توافقات جهانی خارج شده 
گام بع��دی رد اقدامات گذش��تگان را در قرار دادن نام اخوان 
در لیست تروریستی اختصاص داده چرا که دولت اوباما رابطه 
خوبی با اخوان داش��ته است چنانکه پیشتر هیالری کلینتون 
وزیر خارجه دور اول ریاس��ت جمهوری اوباما، به رابطه خوب 
آمریکا با اخوان اذعان کرده بود و حتی آمریکا تالش داش��ت 
از این جریان برای رس��یدن به اهدافش در س��وریه نیز بهره 

گیرد.

س��ناریوی دیگر طرح آمریکا برای توجی��ه نظامی گری 
جدید به بهانه لیس��ت  جدید ضد تروریسم است در حالی که 
همزمان با ایجاد فضای تهدید س��عی دارد اخوان را در مسیر 
خواسته های خود سوق دهد. اخوان ظرفیت باالیی در بسیاری 
از کش��ورهای عربی دارد و آمریکا س��عی دارد از این ظرفیت 
در رس��یدن به اهدافش در سوریه، اردن، یمن، لیبی، سودان، 
لیبی و... بهره گیرد. به عبارتی آمریکا به دنبال باج خواهی از 
جریان اخوان اس��ت. نکته دیگر ارتباط این رویکرد با اهداف 
رژیم صهیونیستی است. برخی جریان های فلسطینی همچون 
حماس رویکرد اخوانی دارند و برخی کشورهای همچون قطر 
و ترکی��ه نیز با همین رویکرد اخوانی به حمایت از فلس��طین 
می پردازند. قرار دادن اخوان در لیس��ت تروریست ها می تواند 
مولفه ای ب��رای توجیه حمالت رژیم صهیونیس��تی به غزه و 

حتی تحرکات مخربش در منطقه باشد. 
نکت��ه مهم دیگ��ر تاثیرات این طرح آمری��کا بر معادالت 

منطقه اس��ت. اکنون از یک س��و آمریکا به دنب��ال یارگیری 
منطقه ای است و از س��وی دیگر استمرار و تشدید بحران در 
منطق��ه را در چارچوب اهدافش می داند. کش��ورهایی مانند 
مصر، عربستان و امارات به شدت علیه اخوان موضع دارند در 
حالی که کشورهایی مانند ترکیه و قطر حامی اخوان هستند. 
آمریکا با این طرح از یک س��و جلب رضایت ائتالف س��عودی 
رو دنبال می کند تا همچنان به سرکیس��ه کردن آنها بپردازد 
و از سوی دیگر طرح اعمال فشار بر ترکیه و قطر برای همسو 
ش��دن با اهداف آمریکا را پیگیری می کند. همراهی با آمریکا 
در سوریه و عراق  و اقدام علیه ایران از مطالبات آمریکا از این 
کشورهاس��ت. نکته مهم آنکه جریان اخوان جریانی ریشه ای 
با میلیون ها هوادار اس��ت و آمریکا عم��ال توان معرفی آن به 
عنوان گروه تروریس��تی را ندارد و این رفتارش بیشتر اقدامی 
تبلیغاتی برای حفظ بحران در منطقه و نیز باج خواهی از برخ 

از کشورهاست. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه آمریکا در حال��ی همچنان با گ�زارش 
ادع��ای ناجی بودن به مداخله در امور کش��ورها و 
ی��ا تحریم و تهدید دیگران می پ��ردازد که مروری 
بر آنچه در سیاس��ت داخلی و خارجی این کش��ور 
می گ��ذرد واهی بودن ادعاهای بش��ر دوس��تانه و 

ناجیانه آن را آشکار می سازد. 
آمری��کا ادعا دارد که ناجی بش��ریت اس��ت و 
با ادعای حقوق بش��ر و رفتارهای بش��ر دوس��تانه 
تح��رکات جهانی خود را توجیه می کند حال آنکه 
کارنامه درونی و بیرونی این کشور الیه های پنهانی 

این ادعاها را آشکار می سازد. 
وزارت دف��اع آمریکا در گزارش س��االنه خود 
از افزای��ش موارد آزار جنس��ی در می��ان نظامیان 
آمریکایی بین س��ال  های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ خبر داد. 
پنتاگون در گزارش��ی س��االنه خود افش��ا کرد که 
موارد آزار و اذیت جنس��ی از س��ال ۲۰۱۶ تا سال 
۲۰۱۸، 3۶درصد افزایش یافته اس��ت. در گزارش 
ساالنه پنتاگون آمده اس��ت که حدود ۶.۲ درصد 
زنان ش��اغل در وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۱۸ 
مورد آزار جنس��ی قرار بودند ک��ه این میزان ۱.9 
درصد بیش��تر از آمار س��ال ۲۰۱7 است. در ادامه 
این گزارش آمده که در س��ال ۲۰۱۸ تعداد 747 
مورد تماس جنسی ناخواسته در نهادهای آموزش 
نظامی در این کش��ور روی داد که این آمار جدا از 

تجاوز جنسی در میان درجه داران است.
اما در بعد دیگری از آنچه در آمریکا می گذرد 
تیراندازی ه��ای چن��د روز پیش در آمریکا ش��مار 
خش��ونت های مسلحانه در این کشور در ۱۲۰ روز 

گذشته را به بیش از ۱۰۰ مورد رساند. آمریکایی ها 
صاحب ح��دود نیمی از )4۸درص��د( از کل ۶۵۰ 
میلیون قبضه س��الح غیرنظامی موجود در سراسر 

دنیا هستند. 

بحران در آمریکا چنان اس��ت که قانونگذاران 
مجل��س ایالتی فلوری��دا الیحه ای را ب��ه تصویب 
رس��اندند که در صورت تبدیل شدن به قانون، به 
معلم��ان اجازه می دهد تا در کالس درس س��الح 
گرم همراه داش��ته باش��ند.  این الیح��ه با هدف 
جلوگی��ری از وق��وع قتل عامی دیگ��ر نظیر آنچه 
که در جریان تیراندازی س��ال ۲۰۱۸ میالدی در 
مدرس��ه »پارک لند« در این ایالت اتفاق افتاد، در 
مجلس نمایندگان فلوریدا به تصویب رسیده است. 
نمایندگان مجلس فلوریدا این الیحه را با ۶۵ رأی 
مثبت در مقابل 47 رأی منفی روز چهارش��نبه به 
وقت آمریکا به تصویب رساندند و حاال این مصوبه 
برای تبدیل شدن به قانون و اجرایی شدن، نیازمند 

امضای فرماندار فلوریدا است.
ام��ا حقوق بش��ر آمریکایی همچن��ان در حال 
قربانی گرفتن است چنانکه سیاست های سختگیرانه 
دول��ت آمریکا در مناطق مرزی که پیش از این هم 
به مرگ دس��تکم دو کودک مهاجر منجر شده بود، 
این بار جان یک نوجوان ۱۶ س��اله را گرفته است. 
به گفته »اِِولین اس��تافر« سخنگوی وزارت سالمت 
آمریکا این نوجوان که هویت او اعالم نشده، حدود 
دو هفته پیش در حالی به دفتر اس��کان پناهجویان 
آمریکا تحویل داده ش��ده که ظاه��را دچار بیماری 
نبوده و مش��کلی نداشته اس��ت. این در حالی است 
ک��ه دولت آمریکا به جای توجه به وضعیت بحرانی 

حقوق بش��ر داخلی به دنبال بحران س��ازی جهانی 
است چنانکه رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمانی 
خواستار تقویت نیروی انسانی این کشور در بخش 
سایبری ش��د. در فرمان اجرایی ترامپ آمده است: 
»امروز ی��ک فرم��ان اجرایی برای تقوی��ت نیروی 
انسانی آمریکا در زمینه امنیت سایبری امضا کردم. 
محافظ��ت از امنیت ملی و تقویت رفاه مردم آمریکا 

اولویت های اول دولت من هستند.«
در این می��ان تظاهرکنن��دگان ، پایان آزار و 
اذیت مهاجران و نیز مش��قتهای اف��راد بالتکلیف 
را در مرزهای مکزیک با آمریکا خواس��تار شدندو 
تظاهرکنندگان خواستار افزایش دستمزدها. بهبود 
ش��رایط کار. برخوردار ش��دن از مرخصی زایمان. 
افزایش حداقلی دس��تمزدها و پایان دادن به رفتار 
تبعیض آمی��ز با کارگران خارجی ش��دند. در این 
میان در ادامه رفتارهای غیر انس��انی، پلیس ایالت 
اوکالهما اعالم کرد نوجوان ۱7 س��اله دبیرستانی 
ک��ه دو روز قبل ب��ه ضرب گلوله مام��وران پلیس 

کشته شد، مسلح نبود
الزم ب��ه ذکر اس��ت دولت ه��ای آمریکا برای 
دخال��ت در ام��ور منطق��ه، مقابله با کش��ورهای 
مس��تقل و مقاومت و به بهانه مبارزه با تروریس��م 
بیش از ۶ تریلیون دالر در افغانس��تان، پاکستان و 
ع��راق هزینه کرده اند تا ج��ان بیش از ۵۰۰ هزار 

انسان را در این کشورها بگیرند. 

حقایقی که چهره واقعی ایاالت متحده را آشکار می سازد 

آمریکای بدون نقاب

 تشکیل ائتالف مقابله
وئال  یکا در ونز  با مداخله نظامی آمر

همزمان با تش��دید مداخالت  آمریکا در ام��ور ونزوئال که با آمریکاي التین
ایس��تادگی دولت، مردم و ارت��ش کاراکاس همراه 
ب��وده، وزیر خارجه روس��یه از تصمیم این کش��ور 
ب��رای تش��کیل ائتالفی با هدف مقابل��ه با مداخله 

نظامی آمریکا در ونزوئال خبر داد.
در حال��ی آمری��کا به دنب��ال تغییر س��اختار 
سیاس��ی در ونزوئ��ال برای غارت مناب��ع نفتی این 
کش��ور اس��ت که این اقدام با مخالفت های جهانی 

همراه ش��ده چنانکه  »سرگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روسیه تأکید کرد، مسکو تمام تالش خود 
را ب��ه کار خواه��د گرفت تا با تش��کیل ائتالفی به 
مقابل��ه با طرح های آمریکا برای مداخله نظامی در 

ونزوئال بپردازد.
وزی��ر خارج��ه روس��یه در این رابط��ه گفت: 
»چنی��ن گروهی در س��ازمان ملل ش��کل خواهد 
گرف��ت و من امی��دوارم که این ط��رح از حمایت 
جدی در این سازمان برخوردار شود چرا که عمال 
اقدام بس��یار س��اده  است و سخت اس��ت که این 
موضوع را نادی��ده گرفت چرا که بحث حفاظت از 
هنجارها و اصول اساسی قانون بین المللی آنچنان 
که در منش��ور س��ازمان ملل آمده، مطرح است«. 

الوروف در ادامه تصریح کرد که مواضع مس��کو و 
واش��نگتن در خصوص بحرانی که در این کش��ور 
آمری��کای التین اتفاق افتاده، همس��و نیس��ت اما 

روسیه آمادگی انجام گفت وگو را دارد.
الزم به ذکر است »کریگ فالر« فرمانده مرکز 
فرمانده��ی جنوبی آمریکا در آمریکای جنوبی  در 
جلس��ه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان 
آمریکا  تأکید کرد ارتش این کش��ور طرح هایی را 
برای زمانی دارد که »خوان گوایدو« رئیس جمهور 
خودخوانده ونزوئال قدرت را از »نیکالس مادورو« 
رئیس جمهور منتخب این کش��ور آمریکای التین 
تصاح��ب کن��د و اینکه ارت��ش آمریکا ب��رای هر 

احتمالی آماده می شود. 

»مایک پامپئو« وزی��ر امور خارجه آمریکا نیز 
در مصاحبه با ش��بکه »فاکس بیزنس« به مس��ئله 
ونزوئال اش��اره کرد و گفت: »رئیس جمهور بس��یار 
ش��فاف و کاماًل ثابت قدم بوده است. احتمال اقدام 
نظامی وج��ود دارد. اگر الزم ش��ود، آمریکا )برای 
اق��دام نظامی( وارد عمل می ش��ود«. در این میان 
رئیس جمهور ونزوئال از ارتش کشورش خواست با 
تالش ها ب��رای کودتا در این کش��ور مقابله کنند. 
رئیس جمه��ور ونزوئال اعالم ک��رد، وزیر خارجه و 
مشاور امنیت ملی آمریکا رهبری تالش های اخیر 

برای کودتا کشورش را برعهده داشتند.
 از س��وی دیگ��ر رئی��س جمه��ور آمریکا در 
س��خنانی مداخله جویانه ب��ا اتهام زنی علیه دولت 

ونزوئال خواس��تار پایان س��رکوبگری در این کشور 
ش��د. در همین حال میلیون ها نف��ر از مردم کوبا 
در اعت��راض به تحریم ه��ای جدید آمریکا و تالش 
واشنگتن برای براندازی حکومت ونزوئال به خیابان  
آمدند. »میگوئل دیاز کانل« رئیس جمهور کوبا در 
پیامی در صفحه توییتر خود نوش��ت: »ما پاسخی 
انقالب��ی، قاطع و محک��م به بیانیه ه��ای آکنده از 
تهدی��د، اقدام��ات تحریک آمی��ز، دروغ و توهی��ن 
امپراط��وری یانکی ها خواهی��م داد«. در این میان 
در بحبوح��ه افزایش تنش ه��ا در آمریکای التین 
و تهدیدهای واش��نگتن، رس��انه های روسیه اعالم 
کردند نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور طی 

ماه های آینده به کوبا سفر خواهند کرد.

سید حسن نصراهلل در تحلیل آنچه در  منطق��ه می گ��ذرد، ش��ایعات درب��اره مق���اوم�ت
احتمال جنگ اسرائیل علیه لبنان را »جنگ روانی وسیع« 
توصیف کرد و ضمن هشدار درباره خطر داعش اعالم کرد، 

اگر اسرائیلی ها وارد لبنان شوند نابود می شوند.
»س��ید حس��ن نصراهلل« دبیر کل ح��زب اهلل لبنان، به 
مناسبت سالروز ش��هادت »سید مصطفی بدرالدین« مقلب 
به »ذوالفقار« از فرماندهان مهم حزب اهلل، س��خنرانی کرد. 
نصراهلل دو نکته درباره اس��رائیل گفت. نکته اول این بود که 
آمریکایی ها در خفا و آش��کار به همراهی برخی کشورهای 
اروپایی و کش��ورهای عربی خلیج ]ف��ارس[ تالش می کند 
فضای��ی را الق��اء کنن��د و تحلیل ها و خبره��ای ]به ظاهر[ 
پنهانی بدهند که اس��رائیل قص��د دارد به لبنان حمله کند 
و جن��گ خواهد بود. م��ن امروز به همه لبنانی  و کس��انی 
ک��ه به تحوالت لبن��ان توجه دارم بگویم که این سیاس��ت 
ارعاب، هدفش جنگ روانی وس��یعی اس��ت که می خواهد 
لبنان، مس��ئوالن و مردم لبنان را تحت فش��اری قرار بدهد 

که امتیازاتی بدهند. 
نکته بعد، قدرت لبنان است که ارتش و ملت و مقاومت 
را دارد. مقاوم��ت را اکنون در تیررس خ��ود قرار داده اند تا 
بگویند که برای اینکه به شما حمله نشود، دست از مقاومت 
برداری��د. برای همین س��فرا، دیپلمات ه��ا و مایک پومپئو 
)وزیر خارج��ه آمریکا( به لبنان می آیند تا این را بقبوالنند. 
میگویند اگر در مس��ئله مرزها، مرز دریایی، مزارع ش��بعا یا 
س��الح و موش��ک مقاومت امتیاز ندهید، اس��رائیل به شما 
حمله خواهد کرد. این خالصه این فشارها و شایعات است. 
اجازه ندهید ش��ما را مرعوب کنند و علیه ش��ما جنگ 

روان��ی راه بیندازن��د. لبنان با ارت��ش و مقاومتش قدرتمند 
اس��ت... ما قدرتی حقیق��ی و جدی داری��م. حتی در رژیم 
صهیونیس��تی -ژنرال های بزرگی در رژیم دش��من هستند 
ک��ه معترفند- نقاط ضعف زیادی وج��ود دارد. این باید در 
نظر گرفته ش��ود. مقاومت امروز بر خالف همه تحریم ها که 
نمی تواند ب��رای زمان طوالنی ادامه یابد، قدرتمند اس��ت.. 
اس��رائیل می خواهد جنگ را بیندازد؟ مسئله شروع جنگ 
علیه لبنان چگونه اس��ت؟ برخی در اس��رائیل می گویند که 

جنگ باید سریع و با موفقیت همراه باشد. آیا می توانند؟ 
 دش��من می داند که مقاومت قادر اس��ت وارد الجلیل 
شود... اسرائیل با آنکه غزه محاصره است، می ترسد وارد آن 
شود. آیا اسرائیل میخواهد وارد جنوب ]لبنان[ شود؟ امروز 
در س��الروز فرمانده ش��هید بدرالدین، به نیابت از مجاهدان 
مقاومت قاطعانه می گویم، نیروها و تیپ های ارتش اسرائیل 
اگ��ر وارد جنوب ش��وند، در مقابل دوربی��ن  تلویزیون های 
جهانی نابود خواهد ش��د. نکته دوم درباره اس��رائیل، درباره 

مزارع ]اشغالی[ شبعاست.
آنکه مجاز اس��ت بگوید این نقطه ]ش��بعا[ خاک لبنان 
اس��ت یا خیر، حکوم��ت لبنان اس��ت. وی در ادامه در باب 
تحوالت منطقه گفت: داعش مأموریت دارد در افغانس��تان 
جنگ را ادامه دهد تا اینکه به آس��یای میانه برس��د. برای 
همین صدای برخی مس��ئوالن روس��یه بلند شده است. تا 
اینکه امروز به سریالنکا رسیده است. کسانی که این کشتار 
را در س��ریالنکا به راه انداخته اند، چه کس��ی پشت اندیشه 
اینان است؟ آیا عربستان س��عودی نیست؟  بنابراین داعش 
هنوز تهدید قلمداد می ش��ود. باید از حیث سیاسی، نظامی، 

امنیتی و رسانه ای با آن مقابله شود. 

واکنش دبیر کل حزب اهلل به تهدیدات جنگی صهیونیست ها 
 نیروهای اسرائیلی مقابل چشم دنیا نابود می شوند

همزمان با تش��دید تح��رکات آمریکا  آس�یا برای گس��ترش تروریس��م در منطقه، غ�رب 
س��تاد فرماندهی س��ازمان بس��یج مردمی عراق از موفقیت 
آمیز بودن عملیات مش��ترک نیروهای این سازمان با ارتش 
س��وریه علیه تروریس��ت ها در مناطق مرزی بین دو کشور 

خبر داد 
نیروهای بسیج مردمی عراق پس از انجام هماهنگی های 
الزم به سوی مرزهای عراق حرکت کردند و در منطقه مورد 
توافق به نیروهای ارتش سوریه رسیدند. ما در این عملیات 
موفقی��ت آمیز که نتیجه هماهنگ��ی عالی بین نیروهای دو 
ط��رف بود، توانس��تیم بر مناطق وس��یعی از مرزهای عراق 
که خطر تهدید ترویس��ت ها در آن وجود داش��ت. تس��لط 
یابیم. خبر دیگر از عراق آنکه نمایندگان ائتالف های الفتح و 
االصالح عراق اعالم کردند که آمریکا در تالش است نخست 
وزی��ر کنونی را س��رنگون کرده و یک ش��خصیت نظامی را 
جایگزین وی کند. »رعد حسین« نماینده االصالح به پایگاه 
خبری »المعلومه« گفت که طرحهای واشنگتن که رسانه ها 
از آن برای س��رنگونی دولت »عادل عبدالمهدی« نخس��ت 
وزیر عراق یاد می کنند، با حضور الحش��د الشعبی شکست 
خواهد خورد. حس��ین اظهار داش��ت که »قشر عظیمی از 
ملت عراق وابس��ته به نهاد نظامی و به ویژه سازمان الحشد 
الش��عبی است و این مسئله همه نقشه های آمریکا را که در 
تالش اس��ت از طری��ق کودتای نظامی، دول��ت ]کنونی[ را 

سرنگون کند، ناکام خواهد گذاشت«.
در همی��ن ارتباط، »کری��م علیوی« نماین��ده ائتالف 
»الفت��ح« عراق هم تأکید کرد که آمریکا امیدوار اس��ت که 
بتواند تجربه »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر را در 

عراق پیاده کند. علیوی گفت که این آرزوی امریکا با توجه 
ب��ه ماهیت نظام حاکم عراق، برآورده نخواهد ش��د. کمیته 
امنی��ت و دف��اع در پارلمان عراق نیز ج��اری اعالم کرد که 
شرکت آمریکایی »بلک واتر« به استان بصره عراق بازگشته 
اس��ت. این کمیته تأکید کرد که بلک واتر با اس��م مستعار 
و ای��ن بار به بهانه حمایت از ش��رکتهای نفت��ی وارد بصره 
ش��ده است. به گفته این کمیته، بلک واتر مجددا »بازگشته 
اس��ت تا با حمایت آمریکا دول��ت عبدالمهدی را از رهگذر 
تظاهراتهای احتمالی سرنگون کند که برای بهبود وضعیت 
برق و خدمات رسانی در بصره و سایر استانهای عراق برگزار 
خواهد ش��د. «. بلک واتر پس از غیبت ۱۰ س��اله، بار دیگر 
به عراق بازگش��ت.  این شرکت امنیتی به سفارش دولت ها 
ارت��ش خصوصی به مناطق مختلف جه��ان اعزام می کند و 

سابقه سیاهی در عراق و افغانستان دارد. 
خب��ر دیگر آنکه در ادامه تنش ه��ا بین عراق و بحرین، 
جری��ان صدر ع��راق تأکید کرد که با توج��ه به ظلم دولت 
بحرین، وضعیت این کشور بدین صورت باقی نخواهد ماند. 
»حاک��م الزاملی« از رهب��ران جریان ص��در تأکید کرد که 
مقتدی صدر »از جمله ش��خصیت هایی نیست که از خارج 
دس��تور بگیرد و همه تصمیماتش، عراقی است. در داخل و 
خارج همه می دانند که صدر از هیچ طرف خارجی دس��تور 

نمی گیرد«. 
الزامل��ی ب��ه پای��گاه خبری »بغ��داد الی��وم« گفت که 
»بحری��ن و وزیر خارجه بحرین )خالد ب��ن احمد( به صدر 
توهین کردند. آنان در حالی حمله را آغاز کردند که مقتدی 
صدر برای ثبات برخی کش��ورها آنان را نصیحت و ارش��اد 

کرد«.

در چارچوب مبارزه با تروریسم برگزار شد
عملیات مشترک بسیج مردمی عراق و ارتش سوریه


