در شرایط کنونی سکوت جایز نیست

قاره سبز

پیشبینی احتمال جنگ در تابستان

رئیس کمیس��یون اروپا در س��خنانی در خصوص برگزیت اظهار داشت که
نخست وزیر سابق انگلیس پیش از برگزاری همه پرسی سخنی مبنی بر خروج
از اتحادیه اروپا عنوان نکرده اس��ت« .ژان کلود یونکر» رئیس کمیس��یون اروپا
درباره برگزیت گفت :در حال حاضر برگزیت در شرایط حساسی قرار دارد.
وی با بیان اینکه گاهی س��کوت جایز نیس��ت ،افزود :باید به این نکته اشاره
و توجه کرد که «دیوید کامرون» نخس��ت وزیر سابق انگلیس پیش از برگزاری همه
پرس��ی در خصوص خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا موضعی در راستای تحقق این امر
اتخ��اذ نکرده بود .یونکر همچنین خاطرنش��ان کرد :کام��رون در فعالیتهای انتخاباتی
خود تنها اعالم کرده بود که در صورت خواس��ت مردم برای جدا ش��دن از اتحادیه اروپا
موض��وع را به رأی عموم قرار میدهد ،اما نظر ش��خصی خ��ود در این باره را به صراحت
اعالم نکرده بود.
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مقاومت

تبعیت بحرین از عربستان و امارات

دبیرکل جهاد اس�لامی فلسطین در گفتوگویی با «المیادین» ،ضمن اعالم
اینک��ه مقاومت در درگیری اخیر فقط چند س��اعت با بمب��اران تلآویو فاصله
داش��ت ،افزود ،پیشبینی میش��ود جنگ دیگری در تابستان برای خلع سالح
مقاومت رخ دهد.
«زیاد النخاله» دبیرکل جهاد اس�لامی فلس��طین در گفتوگویی با ش��بکه
«المیادین» اعالم کرد ،رژیم صهیونیس��تی برای اعمال فشار بر مقاومت ،غیرنظامیان
را هدف قرار داد و اگر نبرد اخیر ادامه پیدا میکرد مقاومت فقط چند ساعت با بمباران
تلآویو و دیگر ش��هرهای فلسطین اش��غالی فاصله داشت .دبیرکل جهاد اسالمی تصریح
ک��رد :آنچه در غزه رخ داد مانور با گلوله واقعی بود تا آمادگی برای نبرد آینده که ناچار
خواهد آمد ،کس��ب ش��ود .توافقاتی میان گروههای مقاومت فلسطین برای پاسخگویی
فوری به تجاوزهای (رژیم) اشغالگر وجود دارد.

پادش��اه بحرین با تکرار ادعای حمایت دوحه از "تروریس��م" ،تاکید کرد که
قطر باید حمایت و پشتیبانی مالی خود از تروریسم را متوقف کند.
حمد بن عیس��ی آل خلیفه ،پادش��اه بحرین بر پایبن��دی منامه به مواضع
مس��تحکم خود در کنار عربس��تان ،امارات و مصر جهت "اتخاذ تمامی تدابیر و
اقدام��ات برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه" تاکید کرد .پادش��اه بحرین تاکید
ک��رد ک��ه قطر باید حمایت و پش��تیبانی مالی خود از تروریس��م را متوقف کند و به
شروط اعالم ش��ده در توافقنامههای به امضا رس��یده و دیگر مطالبات "عادالنه" پایبند
باش��د و به آنها عمل کند .از پنجم ژوئن  ۲۰۱۷میالدی کش��ورهای عربس��تان ،امارات،
بحرین و مصر روابط خود را با قطر قطع کرده و به بهانه حمایت این کشور از تروریسم،
دوحه را تحریم کردند؛ مس��الهای که قطر آن را به ش��دت رد و تاکید کرد ،این اقدامات
تالشی برای کنترل بر حاکمیتش است.

فرادیـد
ذرهبین

افغانستان :حوالی ساعت  ۱۱:۳۰دقیقه به وقت
محل��ی ،دیروز انفجار قدرتمندی در مرکز ش��هر کابل
رخ داد .ای��ن انفجار در منطقه «ش��هر نو» رخ داده و
ستونی از دود از محل اکنون بلند است .وزارت کشور
افغانستان وقوع انفجار را تایید ولی درباره آن جزئیات
نداده اس��ت .در نزدیکی محل انفجار دادس��تانی کل
افغانس��تان ،چندی��ن فروش��گاه و همچنی��ن دفت��ر
نمایندگی سازمان ملل و چندین نهاد بینالمللی قرار
دارد.
ترکیه :با نزدیک ش��دن موعد تحویل سامانه اس
 ۴۰۰به ترکیه ،حریت از اعزام نظامیان ترک به مسکو
برای پشت س��ر گذاشتن دوره آموزش��ی نحوه کار با
این سامانه موشکی خبر داده است .این دوره آموزشی
از اواخ��ر ماه می آغاز میش��ود و در آن  ۱۰۰نظامی
ترکیهای حضور خواهند داشت.
انگلیس :معاون نخست وزیر انگلیس در سخنانی
از مشارکت ش��هروندان این کشور در انتخابات قریب
الوقوع پارلم��ان اروپا خبر داد« .دیوی��د لیدینگتون»
معاون نخس��ت وزیر انگلیس در سخنانی ضمن اعالم
مش��ارکت این کش��ور در انتخابات آتی پارلمان اروپا
اظهار داش��ت :ب��ا توجه ب��ه تعویق اج��رای برگزیت،
انگلی��س در انتخابات پارلمان اروپا مش��ارکت خواهد
داشت.

اردن :رسانههای اردن از استعفای وزرای دولت به
نخستوزیری «عمر الرزاز» خبر دادند .الرزاز از وزرای
کابینه خود خواس��ت تا به منظور اجرای تغییرات در
کابینه طی روزهای آینده ،اس��تعفا دهند .الرزاز گفته
اس��ت که اجرای تغییرات در کابینه به دلیل نیازهای
مرحله آتی اس��ت که نیازمند تالشهای بیشتر جهت
عبور از چالشها و اولویتبندی طرحهاست.
ونزوئلا :دولت آمری��کا در ادامه تالشهای خود
ب��رای کودت��ا در ونزوئال یک��ی از افس��ران ارتش این
کش��ور که ادعا میش��ود از دولت «نیکالس مادورو»،
رئیسجمهور ونزوئال جدا شده را از فهرست تحریمها
خ��ارج کرده اس��ت« .مایک پنس» ،مع��اون «دونالد
ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده این
اقدام باعث شود سایر سران ارتش هم از دولت مادورو
جدا ش��وند .او وعده داد دولت آمریکا رفع تحریمها را
برای تمامی کس��انی که از ارتش دول��ت مادورو جدا
شوند ،بررسی خواهد کرد.

نیمچه گزارش
ناکامی در برابر چین

شکستی دیگر برای سیاس��تهای سلطه گرایانه
آمری��کا در جهان در حال رقم خوردن اس��ت آنجا که
آمارها نشان می دهد با وجود جنگ تجاری واشنگتن
با پکن ،مازاد تجاری چین در  4ماه اول س��ال جاری
میالدی ب��ا  31.8درصد افزایش ،ب��ه  618میلیارد و
 170میلی��ون یوان (هر دالر آمریکا معادل  6.5یوان)
رسیده است.
گمرک چین اعالم کرد در چهار ماه اول امس��ال،
می��زان صادرات و واردات چین به  9.51تریلیون یوان
رس��ید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 4.3
درصد افزایش یافته اس��ت .آمار نشان میدهد در این
مدت ارزش صادرات چین  5.06تریلیون یوان و ارزش
واردات هم  4.45تریلیون یوان بوده که در مقایس��ه با
دوره مش��ابه سال گذشته به ترتیب  5.7و  2.9درصد
افزایش یافته اس��ت.در ماه آوریل ( 10فروردین تا 10
اردیبهش��ت) ارزش کل واردات و صادرات چین 2.51
تریلی��ون یوان بود که  6.5درصد افزایش یافته اس��ت
از ای��ن می��زان 1.3 ،تریلیون یوان ص��ادرات و 1.21
تریلی��ون یوان نی��ز واردات بود که ب��ه ترتیب  3.1و
10.3درصد رشد داشته است.
از نظر ش��رکای تجاری عم��ده ،صادرات چین در
ای��ن مدت به اتحادیه اروپا ،کش��ورهای عضو اتحادیه
آ.سه.آن و ژاپن افزایش یافته و سرعت رشد صادرات و
واردات به کشورهای مسیر کمربند و جاده هم بیشتر
از کش��ورهای دیگر بوده اس��ت .ص��ادرات محصوالت
مکانیک��ی و الکتریک��ی افزایش یافت��ه و واردات نفت
خ��ام و گاز طبیعی نیز افزایش پی��دا کرده اما واردات
سویا کاهش یافته است .این در حالی است که آمریکا
تحرکات بس��یاری علیه اقتص��اد چین صورت داده اما
دستاوردی نداشته است.
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یادداشت
جای تامل دارد .به نوشته سیانان پومپئو درباره انگیزههای
ای��ن س��فر به خبرن��گاران گف��ت« :میخواهم با س��ران این
کش��ور صحبت کنم تا به آنها اطمینان خاطر بدهم آمادهایم
همچنان به آنها اطمینان بدهیم که عراق کش��وری مستقل و
با حاکمیت ملی باقی میماند ».ادعای پومپئو در حالی مطرح
میشود که آمریکا حاضر به خروج نیروهای آمریکایی از عراق
نیست و نیز نقض حاکمیت عراق است.
پارلمان و مردم عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی
هس��تند و عدم تمکین واش��نگتن نقض استقالل عراق است
که نش��انگر واهی بودن ادعای پومپئو اس��ت .در همین حال
گزارشها نش��ان میده��د آمریکا در حال بمب��اران ارتش و
نیروهای مردمی عراق در حمایت از تروریستهاس��ت و این
نقض استقالل عراق است .عراق کشوری مستقل در سیاست
داخلی و خارجی اس��ت و با توجه به خواس��تههای آمریکا از
ع��راق در باب ادامه حضور نظامیان��ش و حتی پذیرش زیاده
خواهی آمریکا در سیاس��ت خارج��ی از جمله در قبال ایران،
نش��ان میدهد لحن پومپئو تهدید آمیز اس��ت و نه دوستانه.

ناگفتههای پومپئو

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

مای��ک پومپئو وزیر خارج��ه آمریکا بع��د از لغو ناگهانی
س��فرش به آلمان در سفری سرزده وارد بغداد شد و با عادل
عبدالمهدی ،نخس��توزیر و برهم صال��ح ،رئیسجمهور این
کشور دیدار کرد .این سفر مانند سفر سایر مقامات آمریکایی
ب��ه عراق در خف��ا صورت گرفت که همچنان نش��انگر هراس
آمریکا از عدم جایگاهی مردمیاش در این کش��ور اس��ت .در
کنار این مسئله ،پومپئو در این سفر نکاتی را مطرح کرده که

آمریکا با نقض اس��تقالل عراق همچنان به حمایت از داعش
میپردازد چنانکه س��ازمان بدر عراق از کمکرس��انی هوایی
بالگردهای نیروهای ائتالف آمریکا به تروریستهای تکفیری
داعش در استان «االنبار» خبر داد.
در همین حال وزیر خارجه آمریکا گفته اس��ت «مطمئناً
اگ��ر منافع آمریکا در عراق تهدید ش��ود روی ع��راق هم اثر
خواهد گذاشت .».با توجه به سوابق آمریکا می توان گفت که
ادعای اقدام ایران ادامه ایران هراس��ی برای سرکیس��ه کردن
کش��ورهای منطقه اس��ت .آمریکا با ادعای ایران هراس��ی به
دنب��ال حفظ نیروهایش در عراق اس��ت در حالی که مردم و
پارلمان عراق خواستار اخراج نیروهای آمریکایی هستند .واژه
تهدید شدن منافع آمریکا بر عراق تاثیر می گذارد واژهای باج
خواهانه و تهدید آمیز اس��ت که نش��ان می دهد آمریکا صرفا
به دنبال منافع خود اس��ت و در این چارچوب حتی حاضر به
نابودی عراق است .این سخنان بی صداقتی رفتاری آمریکا را
نشان میدهد که تهدیدی برای امنیت عراق و منطقه است.
در همی��ن حال وی گفته اس��ت« ،پیامهای اصلی اینها

ادامه از صفحه اول

وزیر خارجه آمریکا در س��فر به عراق در حالی
ادعای حمایت از این کش��ور را س��ر داد که واهی
ب��ودن ادع��ای آن به س��رعت فاش ش��د آنجا که
سازمان بدر عراق از کمکرسانی هوایی بالگردهای
نیروهای ائتالف آمریکا به تروریستهای تکفیری
داعش در استان «االنبار» خبر داد.
آمریکا که جایگاهی در عراق ندارد تالش کرده
ب��ا ادعای حمای��ت از این کش��ور در برابر تهدیدات
تروریستی و بحران های امنیتی جایگاهی برای خود
کسب نماید .رویکردی که پومپئو وزیر خارجه آمریکا
در س��فر به عراق برای تحقق آن ادعاهای بس��یاری
مطرح کرد .اما این وضعیت دوام زیادی نیافت آنجا که
منابع مطلع در عراق گفتند که ائتالف تحت رهبری
آمریکا با کمک بالگردها و هواپیماهای خود به بقایای
گروه تروریستی داعش مستقر در استان «االنبار» در
غرب عراق و در مرز با سوریه از آسمان مواد غذایی
و دارو ارسال کرده است«.غصی االنباری» سخنگوی
س��ازمان «ب��در» در ع��راق و از گروههای «حش��د
الشعبی» دوشنبه گفت که تروریستهای داعش در
مرکز االنبار مخفی شدهاند و تنها بالگردهای نظامی
آمریکا به آنها دسترسی دارند.
برخی منابع محلی نیز که مایل به افش��ای نام
خود نبودند ،از مش��اهده کمکرس��انی هواپیمای
ائت�لاف تح��ت رهبری آمریکا به داعش و ارس��ال
مواد غذایی و دارو به آنها خبر دادند.منابع محلی

سی.ان.ای

پاکستان :تعداد کشتهشدگان انفجار تروریستی
دیروز الهور به  10نفر رس��یده و زخمیها نیز  30نفر
گزارش ش��ده اس��ت .این انفجار که هدف آن منهدم
کردن خ��ودروی نیروه��ای ویژه پلیس ب��ود نزدیک
زیارت��گاه دات��ا دربار در اله��ور به وقوع پیوس��ت .به
گ��زارش پلی��س در این انفجار از ی��ک بمب  8تا 10
کیلویی اس��تفاده شده و س��ن عامل انتحاری  18الی
 20سال است.

چالش

امدادرسانی آمریکا به تروریستهای االنبار همزمان
با سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق

دُ م خروس پومپئو

 17فوریه گذش��ته (بهمن) به خبرگزاری رس��می
س��وریه «س��انا» گفتند که به دنبال توافق صورت
گرفت��ه ،بالگرده��ای نظامی ائتالف در روس��تای

مهاجران آفریقایی قربانیان ائتالف سعودی

در ادامه افش��ای جنایات س��عودی ،سازمان بین المللی
حق�وق بش�ر
مهاجرت نسبت به بازداشت س��ه هزار مهاجر آفریقایی
در ش��رایط غیرانس��انی در ش��هرهای «عدن» و «أبین» در جنوب یمن که
تحت کنترل نیروهای وابسته به ائتالف سعودی است ،ابراز نگرانی کرد.
س��ازمان بین المللی مهاجرت ( )IOMآزادی بیش از س��ه هزار مهاجر
آفریقایی را که هنوز در ش��رایط غیرانس��انی در بازداشتگاههای جنوب یمن
نگهداری میش��وند ،خواستار ش��د« .جویل میلمن» سخنگوی سازمان بین
المللی مهاجرت دراظهاراتی خبری در ژنو گفت :حدود س��ه هزار مهاجر که
بیشترشان اهل اتیوپی هستند ،در دو بازداشتگاه موقت در استانهای عدن و
ابین یمن به سر میبرند .میلمن افزود :دو هزار و پانصد نفر آنها در استادیوم
فوتبال عدن بازداش��ت هستند ،ش��هری که در آنجا نیروهای امداد در حال
مبارزه با امراض واگیردار یا همه گیر هستند.
این سازمان هفته گذشته اعالم کرد که نگهبانان استادیوم ورزشی عدن
روز س��ی ام آوریل به سمت مهاجران بازداش��تی تیراندازی کردند که منجر
به زخمی ش��دن چند نفر آنها ش��د؛ اما اطالعاتی درباره جزئیات این حادثه
در دس��ت نیس��ت .میلمن گفت :این سازمان همچنان بس��یار نگران افرادی
اس��ت که در شرایط غیرانسانی در عدن و ابین نگهداری میشوند .وی افزود:
س��ازمان بین المللی مهاجرت با مقامات عدن در تماس اس��ت تا بتواند آنها
را آزاد کن��د .ملمن گفت :این نهاد وابس��ته به س��ازمان ملل گزارشهایی را
دریافت کرده مبنی بر اینکه طی چند روز گذشته هزار و چهارصد نفر که در
پادگان ارتش در لحج بازداشت بودند آزاد شدند و دستکم چهارده مهاجر بر
اس��اس ابتال به وبا در لحج فوت کردند و هنوز هفتاد نفر از مبتالیان به این
بیماری در لحج تحت درمان هس��تند .سازمان بین المللی مهاجرت تصمیم
دارد  237مهاجر اتیوپیایی را در چارچوب برنامه بازگش��ت اختیاری آنها به
کشورشان از یمن به آدیس آبابا منتقل کند.

ناکامی های اقتصادی ترامپ
بحــــ�ر ا ن
به رغم وعدههایش ادامه دارد
چنانکه دفتر بودج��ه کنگره آمریکا از افزایش ۳۸
درصدی کس��ری بودجه این کشور در هفت ماهه
نخست سال مالی  ۲۰۱۹خبر داد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا اعالم کرد کس��ری
بودجه دولت فدرال از آغاز ماه اکتبر سال گذشته
میالدی تا پایان آوریل س��ال جاری میالدی (سال
مال��ی) به  ۵۳۱میلیارد دالر رس��یده اس��ت .این
درحالی است که این رقم در سال گذشته میالدی
 ۳۸۵میلی��ارد دالر بود .همچنی��ن میزان مصرف
بودجه هم در  ۷ماهه نخس��ت سال مالی  ۲۰۱۹با
 ۱۷۸میلیارد دالر افزایش همراه بوده اس��ت .دفتر
بودجه کنگره آمری��کا در گزارش خود اعالم کرد:

«الدشیش��ه» در اس��تان «حس��که» و همچنی��ن
شهرس��تان «هجین» در اس��تان «دیرالزور» دهها
فرمان��ده داع��ش و نیروه��ای آنرا ب��ه مکانهای

صبر مقاومت آزمودنی نیست

ناش��ناخته انتقال دادن��د .این مناب��ع افزودند که
داعشیها در عوض ،نیروهای ائتالف را به انبارهای
طالی خود در ش��رق اس��تان «الش��دادی» که از
مردم ربوده بودند ،هدایت کردند .خبرگزاری سانا
با استناد به گزارشهای مردمی  13نوامبر (آبان)
گذشته نوش��ت که بالگردهای نظامی آمریکایی
چند تن از عناصر داعش را از دهکده «الس��ویداء»
در حس��که به مکانی نامشخص انتقال دادند .الزم
به ذکر اس��ت وزیر امور خارجه عراق از دیدارهای
جداگانه مای��ک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با
رئیس جمهوری و نخس��ت وزیر عراق و گفت و گو
درباره تحوالت منطقه خبر داد .الحکیم در صفحه
توییت��ر خود نوش��ت که وی در دو نشس��ت مهم
جداگانه پومپئو با نخس��ت وزیر و رئیس جمهوری
ش��رکت داش��ته اس��ت .وزیر امور خارجه آمریکا
گفت ،سفر غیرمنتظره او به بغداد به منظور نشان
دادن ای��ن بوده که واش��نگتن از عراقی مس��تقل
حمای��ت میکند .وزیر خارجه آمریکا که به دالیل
نامعلوم س��فرش ب��ه برلین را لغو ک��رده بود برای
دیدار با مقامات انگلیسی وارد لندن شد.
همزمان با سفر پومپئو به عراق و البته تسلیح
تروریستها توسط آمریکا ،رئیس کمیته امنیت و
دفاع پارلمان عراق فاش ک��رد که دولت به دنبال
تنوعبخش��ی به منابع تس��لیحات ارت��ش خود از
چندین کش��ور و عدم تکیه صرف به س�لاحهای
آمریکایی است .محمد رضا ،رئیس کمیته امنیت و

همزم��ان با ادعاهای نتانیاه��و مبنی بر ادامه حمالت به
غ�رب آس�يا
غزه ،گروههای مقاومت فلس��طین ب��ا صدور بیانیهای به
رژیم صهیونیس��تی نس��بت به حیله گری ،خیان��ت و آزمایش صبر مقاومت
هشدار دادند.
گروههای مقاومت فلس��طین در بیانیه خود بر ض��رورت پایبندی بدون
وقفه رژیم صهیونیس��تی به تمام��ی تفاهمات صورت گرفت��ه تأکید کردند.
در این بیانیه آمده اس��ت :انگش��تمان همچنان بر روی ماش��ه است و مردان
مقاومت هنوز صحنه نبرد را ترک نکردهاند .ما نمیخواهیم که ملتمان تحت
فشار محاصره و به خاطر گرسنگی از پا دربیایند و بمیرند.
گروهه��ای مقاومت ادامه دادند :بازوی نظامی در اتاق مش��ترک عملیات
درس��ی به دش��من داد که هرگز آن را فراموش نخواهد کرد و ثابت کرد که
غزه و مقاومت آن لقمه آسان و لذیذی نیست .گروههای مقاومت در ادامه از
تمامی ملت فلس��طین خواستند که با مشارکت در راهپیماییهای بازگشت،
هفتادو یکمین سالگرد نکبة (تشکیل رژیم صهیونیستی) را زنده نگه دارند.
در این بیانیه همچنین با اش��اره به طرح صلح آمریکا برای فلس��طین و
رژیم صهیونیس��تی موس��وم به "معامله قرن" ،بر مخالفت گروههای مقاومت
فلسطین با این طرح تأکید شده است.
خبر دیگر آنکه وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی فاش کرد
که در طول یک سال گذشته  ۵۶سرباز ارتش این رژیم کشته شدهاند .وزارت
جنگ رژیم صهیونیس��تی با صدور بیانیهای به مناسبت یادبود کشته شدگان
ارتش این رژیم اعالم کرد که در یک س��ال گذشته  ۵۶سرباز اسرائیلی کشته
شدهاند .طبق این گزارش ،همچنین  ۴۰سرباز دیگر به دلیل ناتوانی و معلولیت
جان خود را از دس��ت دادهاند .طبق اعداد و ارقام منتش��ر ش��ده توسط وزارت
جنگ رژیم صهیونیستی ،تعداد کشته شدگان این رژیم از سال  ۱۸۶۰تاکنون
به  ۲۳هزار و  ۷۴۱تن رسیده است که هم شامل مردان و هم زنان میشود.

افزایش  ۳۸درصدی کسری بودجه دولت آمریکا

چالش اقتصادی ترامپ رکورد میزند
علت آن اس��ت که در حال حاض��ر نرخ بهره برای
بدهیهای کوتاه مدت در مقایس��ه با سال گذشته
میالدی باالتر است؛ زیرا در کل بدهیهای فدرال
هم در مقایسه با یک سال پیش باالتر رفته است.
نتای��ج یکی از پژوهشهای جدید دفتر بودجه
کنگره آمریکا نشان داد در صورتی که سیاستهای
پولی و مالیاتی آمریکا به همین ش��کل باقی بماند،
بدهیهای این کشور تا سال  ۲۰۲۹به  ۱۰۵درصد
از تولید ناخالص داخلی میرس��د که این رقم تنها
 ۱درصد کمتر از رقمی اس��ت که در سال ۱۹۴۶

پس از جنگ جهانی دوم ثبت شد .در این میان در
ادامه سیاس��ت بحران سازی برای برهم زدن ثبات
جهانی ،اعتراضات آمریکا به مفاد بیانیه مش��ترک
درب��اره تغییرات محیط زیس��ت ،مانع امضای این
بیانیه از سوی کشورهای حاشیه قطب شمال شد.
هیئتهای حاضر در یک نشس��ت سران در فنالند
اعالم کردند اعتراض��ات آمریکا به مفاد یک بیانیه
مشترک در خصوص تغییرات محیط زیست ،مانع
از آن شد که کش��ورهای حاشیه قطب شمال این
بیانی��ه را امضا کنند .از زمان تاس��یس «ش��ورای

هس��تند :م��ا میخواهیم اطمین��ان حاصل کنی��م عراق در
وضعیتی اس��ت که رابطهای که ما با آنها تش��کیل دادهایم و
رابط��های که متحدان م��ا در منطقه با آنها تش��کیل دادهاند
مستحکم باقی میماند ».این سخنان نشانگر هراس آمریکا از
اس��تقالل عراق در سیاست خارجی است و می خواهد آن را
در چارچ��وب منافع خود چینش کند  .ارتباط آمریکا با عراق
ارتباطی از روی س��لطه و زور بوده و خواس��ت عراقیها پایان
ای��ن رویه اس��ت بویژه اینکه آمریکا هم��واره به دنبال تجزیه
عراق بوده است .
رابطه متحدان آمریکا در منطقه با عراق می شود همان
کشورهای عربی نظیر امارات ،عربستان و بحرین .کشورهایی
که نه تنها گامی برای کمک به عراق بر نداشتهاند بلکه رسما
به حمایت از بعثی ها و تروریستها پرداختهاند .شواهد نشان
می دهد این کش��ور از ریشه های بحران های عراق هستند.
کش��ورهای مذک��ور در اتحادیه عرب بارها علی��ه عراق اقدام
کردهاند که معرفی گروههای مقاومت مردمی عراق به عنوان
تروریست نمودی از آن است.
دفاع پارلمان عراق در گفتوگو با روزنامه رس��می
الصباح اظه��ار کرد :رویکردی برای توس��ع منابع
س�لاحهای ارتش ع��راق و تامین آنها از روس��یه،
چی��ن ،ژاپن و ک��ره جنوبی وج��ود دارد تا به این
ترتیب سالحها تنها محدود به یک کشور نباشند.
چهرههای سیاسی عراق در طول سالهای گذشته
به ویژه در دوره مبارزه با گروه تروریس��تی داعش
در سالهای  ۲۰۱۴تا  ،۲۰۱۷انتقادات گستردهای
از آمریکا برای تاخیر در تحویل سالحها و مهمات
خریداری شده داشتهاند.
محم��د رضا گفت :در حال حاضر تجهیز ارتش
به س�لاح به سمت آمریکا تمایل داشته و از روسیه
فاصل��ه دارد ،هر چن��د که س�لاحهای روس برای
س��ربازان عراقی مناسبتر بوده و امکان پرداخت با
تاخیر هزینههای آن و نیز آموزش نحوه اس��تفاده و
تمرین با آنها وجود دارد .رئیس کمیته امنیت و دفاع
پارلمان عراق افزود :وارد کردن سالحهای آمریکایی
سالها طول میکشد و امکان حضور کارشناسان و
مهندسان عراقی در دورههای آموزشی این سالحها
و تجهیزات به ویژه تانکها وجود ندارد.
ن��اوگان زمینی ،دریایی و هوایی عراق اساس��ا
بر س�لاحها و مهمات آمریکایی متکی هس��تند و
تسلیحات روسیه و کره جنوبی پس از آنها قرار دارند.
آمریکا در طول هش��ت سال  ۳۶فروند جنگنده اف
 ۱۶و صدها تانک پیش��رفته آبرامز و سایر سالحها،
مهمات و راکتها را به عراق تحویل داد.

ادلب به آزادی میاندیشد

همزم��ان با اقدام��ات ارتش برای اج��رای عملیات ادلب،
ســــر خط
روزنامه الثوره ارگان حزب حاکم سوریه در مطلبی با اشاره
به آغاز عملیات ارتش این کش��ور علیه تروریست ها در ادلب  ،نوشت ؛ لحظات
سرنوشت ساز برای آزادسازی ادلب از دست تروریست ها آغاز شده است.
«عبدالرحیم احمد» مدیر عامل خبرگزاری س��وریه (س��انا) که نویسنده
این مطلب اس��ت  ،نوش��ت  :س��وری ها امروز منتظر اقدام ارتش کشورشان
در جن��گ علیه تروریس��ت ها در ادلب هس��تند .وی افزود  :ارتش س��وریه
اس��تحکامات تروریس��ت ها در اس��تان ادلب را هدف قرار داده است .اکنون
تروریست ها که سال ها مورد حمایت ترکیه هستند ،به غده چرکینی تبدیل
ش��ده اند که پس از ناکامی تالش ها باید برای عالجش آنرا ریش��ه کن کرد.
حمالت روزانه تروریس��ت ها از ادلب به مناطق امن در حومه حماه و الذقیه
دیگر قابل تحمل نیس��ت .همه تالش های منطقه ای س��وریه برای حل این
مس��ئله ناکام ماند و دیگر صبر ارتش ،مردم و س��ران سوریه به پایان رسیده
و نم��ی توانند در برابر این تجاوزات س��کوت کنند یا اج��ازه دهند این غده
تروریس��تی بزرگ تر شود .تروریست ها پس از تهدید و وعده و وعید ،دست
به دامن غرب ش��ده اند اما آمریکا از حمایتش��ان دست کشانده و ترکیه نیز
طفره می رود .احمد در ادامه نوشت :همه تالش های داخلی و خارجی برای
حل مس��ئله تروریس��م در ادلب به شکست انجامیده است  ،بنابرین این حق
دولت سوریه است که برای دفاع از شهروندان و سرزمین خود از تروریسم و
حامیان آن دست به کار شود.
همزمان با ادامه جنایات تروریستها «دیوید سوانسون» سخنگوی دفتر
هماهنگی امور کمکهای بشردوس��تانه سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری
فرانسه با اشاره به آخرین گزارشها در خصوص وضعیت سوریه اظهار داشت:
بررس��یها نش��ان میدهد از پیش از آغاز درگیریها در مناطق شمال غرب
سوریه حدود  ۱۵۰هزار نفر مجبور به ترک کشور شدند.

قطب ش��مال» در س��ال  ,۱۹۹۶این نخستین بار
اس��ت که بیانیهای از این دست ،لغو میشود .یک
عض��و هیئت فنالند گف��ت« :هیئتهای حاضر در
این نشست احساس میکردند نمیتوانند جمالت
این بیانی��ه در خصوص تغیی��رات آب و هوایی را
تعدیل کنند».
دونال��د ترامپ رئی��س جمهور آمریکا س��ال
 ,۲۰۱۷از توافقنام��ه آب و هوای��ی پاری��س خارج
ش��د .حدود دویست دولت جهان سال  ۲۰۱۵این
توافقنام��ه را امضاء کردند .این توافقنامه در تالش
اس��ت مانع از افزایش دمای هوای جهان ش��ود .از
س��وی دیگر ویلبر راس وزی��ر بازرگانی آمریکا در
اخطاری به هند اعالم کرد که وضع هرگونه تعرفه
ه��ای متقابل گمرکی ب��رای کااله��ای آمریکایی

در پاس��خ به تصمی��م آمریکا برای لغ��و برخی از
امتیازهای تجاری هند می تواند برای این کش��ور
عواقب داش��ته باش��د .مقامات هندی پیش از این
اع�لام کرده بودند ک��ه اگر دونال��د ترامپ رییس
جمه��وری آمریکا س��خنان خ��ود را در خصوص
خارج ک��ردن هند از «نظام عموم��ی ترجیحات»
( )GSPعمل��ی کند ،دهلی نو نیز در مقابل تعرفه
های گمرک��ی متقابل ب��رای  20کاالی آمریکایی
وض��ع خواهد کرد .از آنجا که هند بهطور میانگین
در ح��دود  5.6میلیارد دالر کاال بدون احتس��اب
حقوق گمرکی به آمریکا ص��ادر میکند ،بهعنوان
بزرگترین کش��ور منطقه جنوب آس��یا در جهان
بهحساب میآید که از توافق برنامه «نظام عمومی
ترجیحات» ( )GSPمنفعت می برد.

