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اش��تراخه«  کریس��تین  »هاین��س  اتری�ش:  
معاون صدراعظ��م اتریش در ادامه انتش��ار یک فیلم 
ویدئویی و رس��وایی اخیر بر س��ر دریافت کمک های 
مال��ی غیرقانونی برای حزب متبوعش، اس��تعفا کرد. 
ای��ن ویدئوی جنجالی را روز جمعه دو رس��انه آلمانی 
»اش��پیگل« و »زود دویچه« منتش��ر کرده بودند که 
ظاهرا از دیدار میان اش��تراخه و یکی دیگر از مقامات 
حزب آزادی با یک زن که به نظر می رسد روس باشد، 

تهیه شده است.

استرالیا: انتخابات سراسری در استرالیا در حالی 
برگزار شد که گمانه زنی ها حاکی از احتمال شکست 
حزب حاکم محافظه کار اس��ت.  حوزه های رای گیری  
در استرالیا در شرایطی باز شد که »اسکات موریسون« 
نخس��ت وزیر این کش��ور دولت محافظه کارش را در 9 
ماه��ی که جانش��ین »مالکولم ترنبول« ش��ده، متحد 

کرده است.

کره ش�مالی: به دنبال توقیف یک کش��تی باری 
کره ش��مالی توس��ط آمریکا، پیونگ یانگ خواس��تار 
برخورد سازمان ملل با این اقدام غیرقانونی واشنگتن 
ش��د. خبرگزاری رسمی کره ش��مالی اعالم کرد سفیر 
این کش��ور در س��ازمان ملل  طی نام��ه ای، اعتراض 
»پیونگ یان��گ« به این اق��دام آمریکا را ب��ه »آنتونیو 

گوترش« دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد.

چین: وزارت دادگستری آمریکا خبر داد که یک 
عضو س��ابق س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
پ��س از آنکه اتهام توطئه علیه آمریکا بوس��یله انتقال 
اطالع��ات دفاعی به چین علیه وی ثابت ش��د به 20 

سال زندان محکوم گردید. 

 ژاپن: وزارت خارجه آمریکا از فروش موشک های 
ضدهوایی به ارزش بیش از ۶00 میلیون دالر به ژاپن 
و ک��ره جنوبی خبر داد. وزارت خارج��ه آمریکا اعالم 
ک��رد این کش��ور مجوز فروش بی��ش از ۶00 میلیون 
دالر موش��ک های دفاع هوایی به کره جنوبی و ژاپن را 
در بحبوحه بازگش��ت تنش ها با پیونگ یانگ را تائید 

کره است.

بحرین:  م��ردم بحرین در حمایت از علمای این 
کش��ور، دس��ت به برگزاری تظاهرات علیه آل خلیفه 
در نق��اط مختلف زدند. طبق اعالم رس��انه های عربی، 
بحرینی ه��ا در مناط��ق مختلف��ی ازجمل��ه ابوصیبع، 
ش��اخوره، سار، کرانه و همچنین شهر منامه تظاهرات 

کردند.

ام�ارات: در اقدامی تام��ل برانگی��ز وزیر اطالع 
رس��انی پاکس��تان از ولیعهد امارات به خاطر دس��تور 
آزادی 572 زندان��ی پاکس��تانی قدردان��ی کرد. 2۶2 
زندانی پاکس��تانی در ابوظبی، ۶5 نفر در عجمان، ۶2 

نفر در فجیره و 52 نفر در شارجه زندانی بودند.

ذرهبین

نبرد با سالح سنگین در جنوب طرابلس
منابع لیبیایی از آغاز مجدد درگیری ها در اطراف 
طرابلس پایتخت لیبی و اس��تفاده از سالح سنگین از 
جمله موش��ک های »گراد« در ای��ن درگیری ها خبر 

دادند.
درگیری بین نیروهای ش��رق لیبی به فرماندهی 
ژن��رال خلیفه حفت��ر و نیروهای دول��ت وفاق ملی به 
ریاس��ت »فائز الس��راج« )غ��رب(، در محله های خلة 
الفرجان، عین زاره، منطقه السبعه و محور وادی الربیع 
ازس��ر گرفته ش��د. روزنامه »القدس العربی« به نقل از 
ساکنان جنوب طرابلس نوشت که سالح های سنگین 
از جمله موشک های »گراد« در درگیری  بین نیروهای 

حفتر و نیروهای دولت وفاق ملی استفاده می شود.
س��اکنان منطق��ه الخل��ه گ��زارش دادن��د ک��ه 
هواپیماهای جنگی نیز دیروز به طور گس��ترده بر فراز 
منطقه درگیری در حال پرواز بودند و صدای بمباران 
ش��نیده می ش��د اگرچه مح��ل درگیری ه��ا و هویت 
هواپیماها مشخص نبود. در همین ارتباط، فرانسه دو 
ط��رف درگیری در لیبی را به اجرای تعهدات خود در 

کنفرانس های پاریس، پالرمو و ابوظبی فراخواند.
برخی منابع فرانس��وی گفتند که فرانس��ه دولت 
الس��راج را به ازسرگیری مذاکرات و پذیرش آتش بس 
فوری و غیرمشروط تشویق کرده است و گذشته از آن 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه تصمیم دارد 
هفته آینده در کاخ الیزه از حفتر اس��تقبال کند. یک 
منبع لیبی از حمله مس��لحانه به یک میدان نفتی در 
جنوب غربی این کشور و کشته شدن دو نفر و ربایش 
شش نفر دیگر خبر داد. این منبع امنیتی که خواست 
نامش فاش نش��ود به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که 
»اطالعات اولیه حاکی از کشته شدن دو نفر و ربایش 
شش نفر دیگر در جریان حمله به میدان نفتی زله در 

جنوب غربی لیبی است«.

نیمچهگزارش

 امکان محاکمه سارکوزی 
با رای ش��ورای قانون اساسی فرانسه، امکان محاکمه رئیس جمهور اسبق این 
کشور به اتهام حمایت مالی غیرقانونی از کمپین انتخاباتی اش فراهم شده است.

ش��ورای قانون اساس��ی فرانس��ه راه را ب��رای محاکمه »نیکال س��ارکوزی« 
رئیس جمهور اسبق این کشور به اتهام حمایت غیرقانونی از کمپین انتخاباتی اش 
در س��ال 20۱2 هم��وار کرد. بنابر گ��زارش روزنامه »س��اندی مورنینگ هرالد«، 
سارکوزی پرونده تخلفات دیگری هم دارد  که به سال 20۱۳ مربوط می شود و باید 
به دلیل نقض قوانین مالی مربوط به رقابت های انتخاباتی  5۸5 هزار دالر بپردازد اما در 
تصمیم اخیر دادگاه مشخص شد که این اعالم جرم علیه سارکوزی برای جرایم دیگری 
بوده اند و موارد دیگر در دس��ت بررس��ی قرار دارند. موضوع اکنون به دادگاه عالی کشور 
ارجاع ش��ده است. پرونده دیگر سارکوزی هم در همین دادگاه مطرح است و اگر هر دو 

اینها رد شوند در این صورت پرونده به دادستانی عودت داده خواهد شد.

چالش
استقبال با تظاهرات 

نخست وزیر ایرلند اعالم کرد، با وجود استقبال دولتش از سفر دونالد ترامپ 
در ماه آینده میالدی به این کش��ور، اجازه برگزاری اعتراضات به این س��فر در 

ایرلند را نیز می دهد.
 لئو وارادکار، نخس��ت وزیر ایرلند تاکی��د کرد، برگزاری تظاهرات به هنگام 
اولین س��فر دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمری��کا به ایرلند "مجاز بوده و از آن 
اس��تقبال می شود". ترامپ قرار اس��ت در ماه ژوئن به منظور شرکت در یک نشست 
در دوبلین به ایرلند س��فر کند. وارادکار در گفت وگو با خبرنگاران در پاس��خ به س��والی 
در خصوص این که موضعش نس��بت به برنامه ریزی ش��هروندان ایرلن��دی برای برپایی 
تظاهرات همزمان با س��فر ترامپ به ایرلند چیست اظهار کرد: من به آنها می گویم این 
یک دموکراسی است و اعتراضات صلح آمیز نیز بخشی از دموکراسی است. او گفت: من 

قطعا و هرگز از هیچ کس به خاطر شرکت در اعتراضات انتقاد نخواهم کرد.

سرخط
برای جنگ نرم آماده باشید

ش��یخ اکرم الکعبی با اشاره به نبرد رس��انه ای علیه ارزش ها، هشدار داد که 
دشمنان می خواهند جامعه عراق منفعل باشد و از محور مقاومت فاصله بگیرد.

دبیرکل مقاومت اسالمی نَُجباء در جمع اعضای این جنبش بر لزوم آمادگی 
جه��ت مقابل��ه با جنگ ن��رم علیه مح��ور مقاومت تأکید کرد.  حجت االس��الم 
والمس��لمین »اکرم الکعبی« در این باره اظهار داش��ت: مؤسس��ات بزرگ وابسته 
به صهیونیس��م، امریکا و آل سعود نبرد رس��انه ای علیه مقاومت را مدیریت می کنند 
و در پی آن هس��تند ک��ه جوانان ما و ارزش های اخالقی مان را ه��دف قرار دهند. آن ها 
می خواهند که جامعه عراق منفعل بوده و نس��بت به آنچه در منطقه روی می دهد هیچ 
موضعی نداش��ته باش��د.  در همین حال وی ادامه داد: این با عقیده ما در تضاد اس��ت. 
کسی که به حضرت مهدی ]عج[ اعتقاد دارد، امکان ندارد بپذیرد که عراق جدا از جهان 

اسالم و محور مقاومت باشد. 

مقاومت
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نسخه پیچی های قابل تامل 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

طی روزهای اخیر اخبار و گزارش های قابل تاملی در باب 
امنیت خلیج فارس منتش��ر می ش��ود که جای تامل دارد. در 
همین چارچوب روزنامه الشرق االوسط در گزارشی مدعی شد 
که عربس��تان و اعراب حاشیه خلیج فارس با استقرار نیروهای 
آمریکایی در این کشورها موافق کرده اند. این منابع گفتند که 
این موافقت بر اس��اس توافقات دوجانب��ه میان آمریکا از یک 

طرف و کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس از طرف دیگر 
بوده وهدف آن مقابله با هرگونه احتمال حمله ایران است.

ای��ن ادعای الش��رق االوس��ط در حالی مطرح ش��ده که 
پیش از این فضای رس��انه ای مش��ابهی مش��اهده شده است 
چنانک��ه چندی پی��ش روزنامه نیویورک تایم��ز در خبری از 
منابع مجه��ول اعالم کرد پنتاگون طی جلس��ه ای با ترامپ 
قص��د دارد رئیس جمهور آمریکا را قان��ع کند که ۱20 هزار 
نیروی نظامی ب��ه خاورمیانه اعزام کند.البت��ه نه برای حمله 
به ایران. برخی رس��انه ها از اس��تقرار سیس��تم های پاتریوت 
آمریکایی در کش��ورهای عربی خبر دادند برخی اخبار نیز از 
اس��تقرار جنگنده های آمریکا در قطر حکایت داشت در حالی 
که همزمان گزارش هایی از فروش ۶ میلیارد دالر تس��لیحات 
آمریکای��ی به ام��ارات و بحرین مطرح ش��د. در همین حال 
حضور ن��او آبراهام لینکلن در منطق��ه در حالی امری روتین 
بوده که برخی از آن با عنوان ارایش نظامی آمریکا یاد کردند. 

نکته قابل توجه آنکه برخی محافل رسانه ای و سیاسی عربی، 
صهیونیستی و غربی تالش کردند تا انفجارهای فجیره امارات 
و نیز عملیات پهپادی یمن در تاسیس��ات نفتی عربستان که 
انتقام گیری خون شهدای رمضان بود، به ایران و تقابل آن با 

آمریکا نیست دهند. 
مجم��وع این اخبار که در فضایی کامال امنیتی اس��ت در 
حالی منتش��ر می شود که دو رویکرد قابل توجه در قبال این 
فضای امنیتی مش��اهده می شود. از یک سو برخی کشورهای 
عربی که استقالل خود را قربانی خواسته های آمریکا کرده اند 
تالش می کنند تا به افکار عمومی چنان القا سازند که راهکار 
مقابل��ه با ناامن��ی و بی ثباتی صرفا در گرو وابس��ته ماندن به 
آمریکاس��ت و با این ادعاها مطیع واش��نگتن بودن را توجیه 
می کنن��د. از س��وی دیگر محافل رس��انه ای غرب��ی،  عربی و 
صهیونیستی چنان القا می کنند  که اگر ایران به دنبال عدم 
تقابل نظامی و ثبات در منطقه اس��ت باید به س��مت اجرای 

خواس��ته های آمریکا پیش رود. تقارن جوس��ازی های نظامی 
علیه امنیت منطقه با ادعاهای س��ران آمریکا که ادعای هدف 
بودن آوردن ایران پای میز مذاکره را مطرح می س��ازند جای 
تامل دارد. در اصل آنها برآنند تا افکار عمومی به اعمال فشار 
ب��ر تهران ب��رای پذیرش مذاکره تحقیر آمیز با آمریکا س��وق 
دهند. نکته مهم آنکه یک نقطه اش��تراکات در هر دو س��وی 
معادله مشاهده می شود و آن اینکه هم کشورهای عربی برای 
در امان ماندن و هم ایران برای جنگ نش��دن باید به س��مت 
آمریکا بروند. به عبارتی دیگر آنچه طراحات این جنگ روانی 
اجرا می کنن��د . این تحرکات در حالی ص��ورت می گیرد که 
ادعای جنگ افروزی علی��ه ایران هیچ حامی در جهان ندارد 
چنانکه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوش��ت که س��ران 
کش��ورهای اروپای��ی ضمن مخالفت با آمری��کا برای هر گونه 
درگیری با ایران به واشنگتن اعالم کرده اند "اگر دنبال جنگ 

با ایران هستید، روی ما حساب نکنید".

یادداشت

گروه فرادید  ویژه برخالف ادعاه��ای ترامپ که گ�زارش 
شنبه ها را جمعه و پاریس را تهران می دید، بیست 
و هفتمین شنبه اعتراضات مردمی به سیاست های 
دولت فرانسه برگزار شد در حالی که اظهارات رئیس 

جمهور ماکرون بر خشم معترضان افزوده است. 
مردم معترض و فعاالن جنبش ضد س��رمایه 
داری اظه��ارات توهی��ن آمیزی از س��وی ماکرون 
درب��اره ای��ن جنبش به گوشش��ان رس��یده و این 
عامل مضاعفی ش��ده تا در تظاهرات امروز بیشتر 
ش��رکت کنند. ماکرون روز گذشته در پایان ۶ ماه 
اعتراضات مردمی با توهین به مخالفان گفت :" در 
این ۶ ماه هیچ خروجی سیاس��ی نداشته اید! این 
اظهارات توهین آمیز باعث ش��د دیروز معترضان و 
مخالفان سیاس��ت های دولت فرانسه در فراخوانها 
اع��الم کنند در تظاهرات سراس��ر ش��هرهای این 
کش��ور حضور خواهند یافت. جنبش ضدس��رمایه 
داری در اعتراضات ۶ ماه گذشته خسارات انسانی 
فراوان��ی از جمل��ه بیش از ۱0 کش��ته و ۱4 هزار 
زخمی یا بازداشتی متحمل شده اند که هنوز روند 
قضایی بازداشتی ها طی نشده است. از بین زخمی 
ها نیز به ویژه افرادی که با گلوله "فلش بال" نابینا 
یا قطع عضو ش��ده ان��د به لحاظ روح��ی و روانی 

خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند.
در حالیکه نظرس��نجی ها از پیش��تازی حزب 
اجتماع ملی در انتخابات بیس��ت و شش��م ماه مه 
اروپ��ا خبر می دهند، »امانوئ��ل ماکرون« در صدد 
تخری��ب این ح��زب برآم��د. »امانوئ��ل ماکرون« 

رئیس جمهور فرانسه خواستار یکصدا شدن فرانسه 
در براب��ر حزب اجتماع ملی این کش��ور ش��د. در 
حالیکه نظرس��نجی ها از پیش��تازی حزب اجتماع 
ملی در انتخابات بیس��ت و ششم ماه مه اروپا خبر 
می دهند، رئیس جمهور فرانسه روز جمعه با حمله 
به این حزب، خواس��تار یکصدا شدن این کشور در 
برابر ح��زب اجتماع ملی ش��د و از همگان دعوت 

کرد تا به حزب »جمهوری به پیش« رای دهند.
چندین نظرس��نجی ص��ورت گرفته، نش��ان 
می دهن��د که حزب »مارین لوپ��ن« بیش از دو یا 
س��ه امتیاز نس��بت به حزب رئیس جمهور فرانسه 
جلوتر اس��ت و ام��کان پیروزی جبهه ملی س��ابق 
فرانس��ه را ممک��ن می کند، که پیش��تر در س��ال 
20۱4 نی��ز در راس قرار گرف��ت. امانوئل ماکرون 
گفت: »من با افرادی که فکر می کنند مهم نیست 
اگر حزب اجتماع ملی یکبار دیگر بزرگترین برنده 
این انتخابات باش��د، هم عقیده و موافق نیستم.« 
وی افزود: »در س��ال 20۱4، ما زیباترین چهره را 
به بقی��ه اروپا ارائه ندادیم.« امانوئل ماکرون گفت: 
»تاریخ به ش��دت در مورد کس��انی که با افزایش 
)ق��درت( نیرو ه��ای ملی مخالف نیس��تند و یا در 
تبلیغات آن مشارکت می کنند و یا در فرم دیگری 

هن��وز تصمیم نگرفته اند، قض��اوت می کند.« وی 
گفت: »در بسیاری از موضوعات، رکورد آن ها یک 
فاجعه برای کشور و برای اروپا است.« او اطمینان 
داد ک��ه آن ها علی��ه تمام پروژه هایی که فرانس��ه 
در اروپ��ا از آن ها دفاع کرده اس��ت، از جمله برای 
محافظ��ت از خودمان پس از حمالت، رای مخالف 
داده اند. رئیس جمهور فرانس��ه ادامه داد: »وظیفه 

من در جایگاهی که قرار دارم، مبارزه با این موضوع 
است. تاریخ درباره ما و درباره کسانی که در مقابل 
افزایش ملی گرایان و بازگش��ت نطق های خشونت 
آمیزش��ان ضعیف عمل کرده ان��د، قضاوت خواهد 
ک��رد. م��ن نمی خواهم جزء، افرادی باش��م که در 

مقابل این افزایش ملی گرایی نجنگیده است.«
وی تاکید کرد: »رای دهن��دگان باید بدانند، 

تصمیم گی��ری آن ها در س��طح اروپا، یک چالش 
در زندگ��ی روزانه آن ها اس��ت. وی به موضوعاتی 
نظیر کش��اورزی، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و 
این که تنها اروپا می تواند در برابر ظهور دو قدرت 

آمریکا-چین ایستادگی کند، اشاره کرد.
ماکرون تصریح کرد: »هرقدر شهروندان فرانسوی 
به لیست اکثریت ریاست جمهوری قدرت بیشتری 
ببخش��ند، به همان میزان آن ها به کش��ور فرانس��ه 
توانایی بخش��یده اند تا در اروپا ب��ه عنوان یک وزنه 
عمل کنیم؛ تا از مواضع خود دفاع کنیم و در نتیجه 
نظرات خودمان را با قدرت بیش��تر بی��ان نمائیم.« 
ماکرون، یادآور شد که از زمان انتخاب او، وی برنامه 

تحول اتحادیه اروپا را به اجرا درآورده است.
الزم به ذکر است در ماه های اخیر، بحران مربوط 
به جلیق��ه زردها، بی اعتمادی نس��بت به مقام های 
دولتی و نخبگان را تش��دید کرده است. به طوری که 
بسیاری از معترضان حتی خواهان تعطیلی دانشگاه 
ملی مدیریت اداری ش��دند. آن ها معتقدند که این 
دانشگاه مسئول ایجاد یک طبقه دست چین شده در 
مسئولیت های اجرایی است که فارغ التحصیالن آن با 
آحاد جامعه فاصله دارند. بس��یاری از سیاستمداران 
و مدیرعامل های فرانس��ه از این دانشگاه که در شهر 
استراسبورگ قرار دارد فارغ التحصیل شده اند. در پی 
ای��ن اعتراض ها امانوئل ماکرون ب��ه یکی از اعضای 
دولت مأموریت داد تا یک رشته اصالحات در »بدنه 
بزرگ دولت« را بررس��ی کند. این بررسی ها باید در 
مدت ش��ش ماه نهایی ش��ود و از جمله آن تعطیلی 

دانشگاه ملی مدیریت اداری است.

اینجا پاریس، بیست و هفتمین شنبه تظاهرات مردمی  

اهانت ماکرون مردم را به خیابان ها کشاند 

در ادامه رس��وایی آنانی که با  آس�یا ادعای ش��یمیایی ب��ه دنبال  غ�رب 
بحران سازی در سوریه هستند، یک کارشناس در 
س��ازمان منع تس��لیحات ش��یمیایی به ساختگی 
بودن نتایج تحقیقات خود درباره حمله ش��یمیایی 

ادعایی به دومای سوریه اذعان کرد.
کارشناس سازمان منع تس��لیحات شیمیایی 
اعالم کرد که نتایج رس��می تحقیقات این سازمان 
درباره حمله ش��یمیایی ادعایی به ش��هر دوما در 
حومه دمش��ق ب��ا واقعیت و تجربه مهندس��ی در 
تضاد است. وی افزود: در متن ارزشیابی مهندسی 
درباره حمله ش��یمیایی ادعایی به دومای س��وریه 
آمده اس��ت؛ آزمایش های انجام ش��ده در دو محل 

وقوع حمالت و تجزیه و تحلیل صورت گرفته پس 
از آن حاکی است که سیلندرهای شیمیایی ممکن 
اس��ت که روی زمین جاسازی شده باشند و از هوا 
شلیک نشده باشند که همین مسأله کامال گزارش 

سازمان منع تسلیحات شیمیایی را رد می کند.
خبر دیگر از س��وریه آنکه در حوزه نظامی نیز 
خبر می رس��د،  یک خبرگزاری ترکیه ای گزارش 
داد که احتماال شبه نظامیان ُکرد و نیروهای ائتالف 
آمریکا عملیاتی را در ش��رق سوریه علیه نیروهای 
س��وری و مقاومت آغاز خواهند کرد. منابع محلی 

حاضر در ش��رق س��وریه از تحرکات ت��ازه عناصر 
گروه موس��وم ب��ه »یگانهای مدافع خل��ق« ُکرد و 
ائتالف موس��وم به ضد داعش ب��ه رهبری آمریکا 
خبر دادند. این منابع به خبرگزاری آناتولی گفتند 
که ش��به نظامیان ُکرد و نیروه��ای ائتالف احتماال 
عملیاتی را در شرق سوریه علیه نیروهای سوری و 

مقاومت آغاز کنند. 
منابع محلی در دیرالزور خبر دادند که عناصر 
ُکرد در اردوگاه های واقع در شهرک »عین عیسی« 
از توابع اس��تان رقه و در میدان نفتی »العمر« در 

ش��رق دیرالزور آموزش دیدن��د. در همین رابطه، 
آناتول��ی در ی��ک خب��ر دیگر گ��زارش داد که که 
بامداد امروز دو انفجار مهیب ش��هر رقه را لرزانده 
اس��ت. یک فرمان��ده میدانی اعالم ک��رد که مقرر 
ش��د به مدت 72 س��اعت در جبهه های عملیاتی 
ادلب، حم��اه و الذقی��ه آتش بس برقرار ش��ود. با 
وجود پیشرویهای ارتش سوریه در این سه استان 
ش��مالی، یک فرمانده میدانی حاض��ر در عملیات 
نیروهای سوری از حصول آتش بس در جبهه های 

عملیاتی خبر داد.
وضعیت ادلب س��وریه همچنان بین توافقات 
»س��وچی« در خص��وص منطقه کاه��ش تنش و 
نزدیک ش��دن ارتش س��وریه به این منطقه معلق 

است. ارتش سوریه بارها تأکید کرده است که باید 
مشکل اجرای توافق سوچی حل و فصل شود؛ چه 

از طرق سیاسی، چه از راههای دیپلماتیک.  
خب��ر دیگر آنک��ه منابع نظامی س��وری اعالم 
کردند که ه��دف متخاصمی که وارد حریم هوایی 
دمش��ق ش��ده و توس��ط پدافند هوایی این کشور 
س��رنگون گشت، یک پهپاد اس��رائیلی بوده است. 
پدافند هوایی س��وریه ش��امگاه جمع��ه با تعدادی 
اه��داف متخاصم در اط��راف حری��م هوایی ریف 
دمش��ق جنوبی و قنیطره مقابله کرد. در این میان 
اتحادیه اروپا با ص��دور بیانیه ای تحریم های خود 
علیه سوریه را تا ابتدای ژوئن سال 2020 میالدی 

تمدید کرد.

رسوایی دیگر برای دشمنان سوریه رقم خورد 
اذعان به ساختگی بودن نتایج تحقیقات حمله شیمیایی 

انفجار در یک پایگاه نظامی صهیونیست ها
برخ��ی منابع صهیونیس��تی از وقوع انفج��ار در یکی از  ن ا مخ��ازن مواد منفجره در ی��ک پایگاه نظامی در تل آویو بح�����ر

خبر داده اند.
س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیس��تی ادعا کرد »این آتش سوزی در یک 
انبار )مواد( پزش��کی پایگاه »تل هشومیر« رخ داده است«. اما تیم های حاضر 
ش��ده در مکان اعالم کرد ه اند، این آتش س��وزی مربوط به یکی از مخزن های 
حامل مواد منفجره بوده اس��ت. رسانه های صهیونیستی از خسارت های زیاد 
این آتش س��وزی خبر دادند و نوش��تند، صدای انفجاره��ای زیادی در پایگاه 
مذکور ش��نیده شده اس��ت. کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد، 
تیم های آتش نش��انی موفق به خاموش کردن آتش ش��ده اند. این ش��بکه از 
میزان خس��ارت های جانی و مالی وارد ش��ده در پی این آتش سوزی خبری 
مخابره نکرد. خبر دیگر از فلس��طین اش��غالی آنکه  "ناف��ذ عزام" عضو دفتر 
سیاس��ی جنبش جهاد اس��المی فلس��طین تأکید کرد هم��ه توطئه ها برای 
نابودی مس��ئله فلس��طین شکست خورده است و ملت فلس��طین در تقدیم 
ش��هدا برای دفاع از دین، سرزمین و کرامت خود خسته نشده است و هرگز 

کوتاهی نخواهد کرد.
خبر دیگر آنکه نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه 
خود به شهر »الخلیل« واقع در کرانه باختری یورش بردند. جالب توجه آنکه 
س��ازمان عفو بین الملل در گزارش جدید خود، رژیم صهیونیس��تی را عامل 
فروش سالح به کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله امارات، میانمار و سودان 
جنوبی دانس��ت. چندین دهه عدم نظارت و ش��فافیت، به رژیم صهیونیستی 
اج��ازه ارائه تجهیزات و دانش دفاعی را به کش��ورهای جنجالی و دیکتاتوری 
داده که این اقدام توسط جامعه جهانی نادیده گرفته شده است. این گزارش 
به هش��ت کش��ور از جمله ام��ارات، میانم��ار، فیلیپین، کام��رون، جمهوری 
آذربایجان، س��ریالنکا، مکزیک و سودان جنوبی که رژیم صهیونیستی آنها را 

به سالح تجهیز می کند، اشاره شده است. 

طائفه گرایانه سعودی در قطیف 
آل س��عود با اجرای طرح به اصطالح نوسازی در استان  بش�ر القطی��ف و تخری��ب خانه ها در پ��ی کوچاندن اجباری حق�وق 

شیعیان و تغییر بافت جمعیتی این شهر است.
پایگاه العهد نوشت: هدف اصلی عربستان و مشخصا پادشاه و ولیعهد این 
کش��ور از اجرای طرح به اصطالح نوسازی در استان القطیف و تخریب خانه 

ها، کوچاندن اجباری شیعیان و تغییر بافت جمعیتی این شهر است. 
مقامات عربس��تان اقدامات خودس��رانه خود را علیه اهالی استان قطیف 
و حومه آن تش��دید کرده اند. بازداش��ت ها، اعدامها و حمالت کورکورانه به 
روستاها و شهرهای منطقه الشرقیه با همه معیارهای بشری، اخالقی و حقوقی 
و قوانینی در تناقض است که همه کشورهای جهان به آن معترفند. دستگاه 
های امنیتی با قدرت اسلحه و توسل به زور دستورات پادشاه یا شاهزادگان را 
علیه شهروندان بی دفاعی اجرا می کنند که حتی حق اعتراض به دستورات 
ظالمانه را نیز ندارند. طرح های مقامات عربستان تنها به سرکوب مخالفان و 
کسانی که با آل سعود همسرایی نمی کنند، محدود نمی شود، مسئله از این 
هم فراتر اس��ت زیرا اطالعاتی که از شبه جزیره عربستان می رسد حاکی از 
طرح طائفه گرایانه ای است که دولت با وجود مخالفت های اهالی قطیف در 
پیش گرفته اس��ت. ظاهرا دولت عربستان برای همراه کردن اذهان عمومی، 
ادعا می کند این یک برنامه توسعه است که طرح های خیریه در آن گنجانده 

شده است اما این طرح زوایای پنهان بسیاری دارد.
 این منبع تاکید کرد: نظام عربس��تان ت��الش می کند ترکیب جمعیتی 
ش��یعی قطیف را برای تضعی��ف گروه اکثریت و به عبارت��ی صاحبان واقعی 
این منطقه با جایگزین کردن بیگانگان از خارج یا داخل کش��ور تغییر دهد.  
این منبع این طرح در دس��ت اجرا را با تحرکات مردمی سال 20۱2 مرتبط 
دانست که البته منظور وی نابودی نماد این جنبش بود، به ویژه اینکه محمد 
بن سلمان ولیعهد عربستان تالش می کند دهان مخالفان را ببندد و با به بند 

کشیدن یا کشتار آنان بدون برپایی محاکمه، مخالفان خود را ساکت کند.

وپا  وپاشی اتحادیه ار احتمال فر
همزمان با تش��دید بحران ها و اختالفات در اروپا،نتیجه  سب���ز یک نظرس��نجی نش��ان می دهد که بیش��تر مردم اروپا قاره 
معتقدن��د که به دلیل اختالفات میان کش��ورها، احتمال فروپاش��ی اتحادیه 

اروپا در بیست سال آینده وجود دارد.
 بیش از نیمی از اروپایی ها معتقدند که اتحادیه اروپا در طول یک نسل 
احتماال فرو می پاش��د. بنابر گزارش روزنامه انگلیس��ی گاردین، در فرانس��ه، 
آلم��ان، ایتالی��ا، هلند، اتریش، اس��لواکی، رومانی، یون��ان، جمهوری چک و 
لهس��تان بیش��تر مردمی که در نظرسنجی ش��رکت کردند، معتقدند که در 
طول 20 س��ال آینده احتمال فروپاش��ی اتحادیه اروپا وجود دارد. به طوری 
که از هر ۱0 نفر س��ه نفر معتقدند که بحران میان کشورهای اروپا تهدیدی 

واقعی است.
این آمار در فرانس��ه رقم باالیی را نش��ان می دهد. طبق نظرس��نجی که 
اندیشکده شورای اروپایی روابط خارجی )ECFR( انجام داده است، 5۸ درصد 
از مردم فرانسه معتقدند که اتحادیه اروپا در طول 20 سال آینده فرو می پاشد. 
اس��لواکی با آمار ۶۶ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.یک سوم از رای دهندگان 
در فرانس��ه و لهس��تان معتقدند که حتی امکان وقوع جنگ هم وجود دارد. 
این دیدگاه را بیش��تر کس��انی دارند که حامی احزاب افراط گرا هستند. پیش 
از ۱992 می��الدی، »جوامع اروپایی« متش��کل از »اتحادیه اقتصادی اروپا«، 
»س��ازمان فوالد و زغال س��نگ اروپا« و »س��ازمان انرژی اتمی اروپا« بود که 
بعد از »پیمان ماس��تریخت« در س��ال ۱992 به اتحادی��ه اروپا تغییر یافتند.  
اتحادیه اقتصادی اروپا که در واقع پایه اصلی همه این سازمان ها و اتحادیه ها 
در اروپا است، سال ۱957 میالدی و بعد از تجریه های تلخ جنگ های جهانی 
اول و دوم، با »پیمان ُرم« آغاز به کار کرد. موسسان این اتحادیه باور داشتند 
کشورهایی که با یکدیگر روابط اقتصادی داشته باشند، به جنگ در مقابل هم 
نمی ایس��تند. اتحادیه اقتصادی اروپا با شش عضو شامل فرانسه، ایتالیا، آلمان 

غربی، هلند، لوگزامبورگ، و بلژیک تشکیل شد. 


