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بحری�ن:  رژی��م آل خلیفه در بحری��ن در ادامه 
سیاست س��رکوب و پاکس��ازی مخالفان، حکم اعدام 
یک زندانی سیاس��ی را تایید کرد. دادگاه تجدید نظر 
بحری��ن در اقدامی که بیانگر ادامه سیاس��ت رژیم آل 
خلیفه در س��رکوب و پاکسازی مخالفان به شمار می 
رود، حکم اعدام حس��ین مرهون زندانی سیاسی این 

کشور را تایید کرد.

چک: ده ها هزاران نفر در شهر »پراگ«  پایتخت 
جمه��وری چک در چهارمین هفته متوالی در حمایت 
از تشکیل دستگاه قضایی مستقل به خیابان ها آمدند 
و خواستار اس��تعفای »ماریه بنسوا« وزیر دادگستری 
جدید این کشور شدند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، 
سازمان دهندگان این تظاهرات شمار شرکت کنندگان 

در تظاهرات را ۵۰ هزار نفر اعالم کرده اند.  

ترکیه: وزیر دفاع ترکیه علیرغم خوشبینی برای 
حص��ول تفاهم، از آمادگی برای مواجهه با تحریم های 
احتمال��ی آمریکا به بهان��ه خرید س��امانه اس-۴۰۰ 
روسی خبر داد. با این حال، وی افزود در خصوص این 
مسئله که شامل قرارداد خرید اف -۳۵ آمریکایی نیز 

می شود؛ پیشرفت هایی حاصل شده است.

مجارس�تان: ش��ورای اروپا با انتش��ار گزارش��ی 
وضعیت حقوق بش��ر در مجارستان را »نگران کننده« 
توصیف کرده و در این گزارش این کش��ور به محروم 
ک��ردن پناهجویان از غذا متهم ش��ده اس��ت. این در 
حالیس��ت که دولت مجارس��تان در پاسخ گفته است 
که بخش های��ی از این گزارش متناس��ب ]با وضعیت 
این کشور[ اس��ت اما بخش های دیگری از آن نیاز به 

شفافیت بیشتر دارد.

آمری�کا: کمیت��ه تخصیص مجل��س نمایندگان 
آمری��کا، بودج��ه غیرعملیات��ی ۶۹۰ میلی��ارد دالری 
پنتاگ��ون را ب��رای س��ال مال��ی ۲۰۲۰ تصویب کرد. 
بودجه سال مالی ۲۰۲۰ پنتاگون نسبت به سال مالی 
۲۰۱۹، ب��ا افزایش ۱۵.۸ میلی��ارد دالری همراه بوده 
اس��ت. هرچند این بودجه حدود ۸ میلیارد دالر کمتر 
از درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای 

سال ۲۰۲۰ بوده است.

روس�یه: س��خنگوی کرملین اعالم کرد مس��کو 
هش��دار های آمریکا ب��ه ترکی��ه را در خصوص خرید 
س��امانه موش��کی اس-۴۰۰ غیرقابل قب��ول می داند.  
کرملی��ن اعالم کرد توافق با ترکیه را بر س��ر س��امانه 
موشکی اس-۴۰۰ همانطور که آنکارا اعالم کرده است 

توافقی انجام شده می داند.

ذرهبین

ماکرون دست به دامان روس هراسی 
همزمان با قوت گرفتن شکس��ت جریان سرمایه 
داری در انتخابات پارلمان��ی اروپا، »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهوری فرانس��ه روس ها را ب��ه تامین مالی 
احزاب راس��ت افراطی ب��رای تاثیرگذاری در انتخابات 

پیش رو پارلمان اروپا متهم کرد.
هفت��ه نامه فرانس��وی ال نوول تریبون نوش��ت ، 
ماکرون، در گفت و گو با رسانه های فرانسوی، روسیه 
و برخی چهره ها از جمله اس��تیو بنن، استراتژیس��ت 
ارش��د و مشاور س��ابق دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا را متهم کرد که برای از بین بردن اتحادیه اروپا 
توطئه چینی کرده ان��د.  بنن پیش از تصدی منصب 
خود در کاخ س��فید، مدیرعامل ارشد اجرایی کمپین 
ریاس��ت  جمهوری دونال��د ترامپ، ۲۰۱۶ ب��ود. او در 
افتتاحیه کنفرانس » تاس��یس مجدد « حزب »مارین 
لوپ��ن« رقی��ب جدی امانوئ��ل ماک��رون در انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری ۲۰۱7 و انتخابات آت��ی پارلمان 
اروپا، در ماه مارس ۲۰۱۸ حضور داشته است؛ در این 
کنفرانس نام ح��زب لوپن از »جبهه ملی« به »تجمع 

ملی« تغییر پیدا کرد.
هفته گذش��ته، تعدادی از اعضای پارلمان فرانسه 
پس از انتش��ار تحقیق شبکه »فرانس۲« درباره روابط 
رهب��ر حزب افراط  گرای ملی با بنن، مش��اور س��ابق 
رئی��س جمهوری آمریکا،  خواس��تار تش��کیل کمیته 
پارلمانی برای تحقیق درباره این حزب ش��دند. هفته 
گذش��ته، روزنام��ه نیوی��ورک تایمز نیز مدعی ش��ده 
بود روس��یه و احزاب سیاسی راس��ت افراطی اروپا در 
انتخابات آت��ی پارلمان اروپا از تاکتیک مش��ابه آنچه 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا رخ 
داد، اس��تفاده می  کنند. دولت ه��ای اروپایی نگرانند 
که نمایش عالی احزاب پوپولیس��ت بدبین به اتحادیه 
اروپا در جریان انتخابات، تصمیم گیری در بروکسل را 
مختل کند.  نکته قابل توجه آنکه نتایج مثبت راس��ت 
افراط��ی در این انتخابات موج��ب تقویت جریان های 
مخالف ماکرون در فرانسه می شود که حتی می تواند 

سرنگونی وی را رقم زند. 

نیمچهگزارش

 دفاع از سالح حزب اهلل
وزی��ر دف��اع لبن��ان در گفت وگو با روزنامه ای س��عودی گف��ت، اینکه رژیم 
صهیونیس��تی س��الح حزب اهلل را تهدید می داند، قبول ن��دارد زیرا حتی قبل از 

وجود حزب اهلل، تل آویو به لبنان حمله کرده است.
»الی��اس بوصع��ب« وزیر دف��اع لبن��ان در گفت وگویی با روزنامه س��عودی 
»الشرق االوس��ط« صحبت های رژیم صهیونیس��تی مبنی بر تهدید بودن س��الح 
ح��زب اهلل را رد کرد ام��ا در عین حال بر ضرورت گفت وگ��و میان طیف های مختلف 
لبنان��ی ب��رای اتخاذ »راهبرد دفاع ملی« تأکید کرد.  در همی��ن حال در ادامه وزیر دفاع 
لبنان گفت: با صحبت اس��رائیل مبنی بر وجود تهدید به دلیل سالح )حزب اهلل( مخالفم 
زیرا اسرائیل قبل از وجود حزب اهلل، ما را تهدید می کرد، )کشور ما را( اشغال می کرد، به 
لبنان حمله و حریم هوایی، زمینی و آبی آن تعرض می کرد. از سوی دیگر می توان درباره 

مقابله با تهدید اسرائیل از طریق راهبرد دفاع ملی می توان با حزب اهلل به تفاهم رسید.

مقاومت
نام صحیح نخست وزیر ژاپن 

وزیر خارجه ژاپن در بیانیه ای از کش��ور های جهان خواست نام نخست وزیر 
این کشور را به صورت »آبه شینزو« بکار ببرند.

در آس��تانه برگزاری چندین تحول مهم بین المل��ی در ژاپن، وزیر خارجه 
ژاپن در بیانیه ای انگلیس��ی خطاب به جهان خواس��ت تا نام نخس��ت وزیر این 
کشور را به صورت »آبه شینزو« بکار ببرند. تارو کانو، وزیر خارجه ژاپن در جریان 
کنفرانس خبری اعالم کرد: دوران جدید »ریوا« آغاز ش��د و ما میزبان نشست گروه 
بیس��ت هس��تیم. همانطور که بسیاری از نهاد های خبری نام رئیس جمهور چین را شی 
جین پینگ و رئیس جمهور کره جنوبی را مون جائه این می نویس��ند، خوش��ایند است 
که نام ش��ینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، نیز به همین شیوه )آبه شینزو( نوشته شود. وزیر 
خارجه ژاپن افزود »شاید ما باید بگویم کانو تارو«. کانو نام خانوادگی وزیر خارجه است 

درست همانند آبه که نام خانوادگی نخست وزیر است. 

شرق آسیا 
آمریکا علیه  کودکان ونزوئالیی 

تحریم های گسترده آمریکا بر ضد ونزوئال جان کودکان ونزوئالیی را که در 
بیمارستانهای آرژانتین تحت درمان قرار دارند ، به خطر انداخته است. خورخه 
آرآسا اعالم کرد محاصره اقتصادی و تجاری جنایتکارانه ای که آمریکا بر ونزوئال 
تحمیل کرده، جان کودکانی را که در بیمارس��تانهای آرژانتین عمل پیوند عضو 

داشته اند ، به خطر انداخته است.
 وی اعالم کرد شرکت نفت دولتی ونزوئال که آمریکا آن را در فهرست تحریمهای 
خود قرار داده اس��ت از برنامه های درمانی که کودکان را برای درمان به آرژانتین اعزام 
می کنند، حمایت می کرد اما از زمانی که آمریکا این ش��رکت را تحریم کرد دیگر نمی 
تواند اعتبارات مالی الزم برای درمان کودکان بفرستد. آرآسا نامه ای برای میشل باچلت 
کمیس��ر عالی حقوق بشر سازمان ملل  ارس��ال و در آن از وضع ناامیدکننده پنج کودک 

ونزوئالیی که در حال حاضر در آرژانتین تحت درمان هستند ، ابراز نگرانی کرد.

یکای التین  آمر
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وپا  وزهای پر التهاب ار ر
 علی تتماج 

فضای سیاس��ی بزرگترین اتحادیه جه��ان یعنی اتحادیه 
اروپا روزهای پر آش��وبی را س��پری می کند که نقشی تعیین 
کننده در آینده این اتحادیه خواهد داشت. دوم تا پنجم خرداد 
ماه پارلمان اروپا ش��اهد انتخابات دیگری اس��ت که تا سالیان 
اخیر، کمتر مقامی از س��ران این قاره این اوضاع را پیش بینی 
می کرد. انتخابات پارلمان اروپا هر پنج سال یک بار برگزار می 
ش��ود و در انتخابات پیش رو، طبق آمار اعالم ش��ده از سوی 
»یورو نیوز«، نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر در ۲۸ کش��ور عضو 

اتحادیه اروپا در این انتخابات می توانند رای دهند. در مجموع 
7۵۱ نماین��ده پارلمان اروپا نمایندگ��ی بیش از ۵۱۲ میلیون 
نف��ر از اعضای ای��ن اتحادیه را برعهده دارند.  کش��ور مالت با 
۶ کرس��ی کمترین و آلمان با ۹۶ کرسی بیشترین نماینده را 
در پارلمان اروپا خواهند داش��ت. در باب اهمیت این انتخابات 
همان بس است که پارلمان اروپا نقش حساسی در قانونگذاری 
این قاره دارد و اعضای این نهاد با همکاری شورای اروپا وظیفه 
نظارت بر جهت گیری و سیاست گذاری های کلی در زمینه های 

مختلف مفاد منشور بنیادین اتحادیه اروپا را برعهده دارند.
اما آنچه اهمیت این انتخابات را بیش از گذش��ته ساخته 
جریان های حاضر در این انتخابات اس��ت چنانکه در انتخابات 
پی��ش رو، حضور جریان های راس��ت افراطی در کش��ورهای 
مختل��ف اتحادیه اروپا و تالش آنها برای ورود به پارلمان این 
تش��کل، به نگرانی بزرگ س��ردمداران این قاره تبدیل ش��ده 

است. دولت های اروپایی نگرانند که نمایش عالی احزابی که 
سران اروپا آنها را  پوپولیست می نامند بدبین به اتحادیه اروپا 
در جریان انتخابات، تصمیم گیری در بروکسل را مختل کند. 
نتایج نظرسنجی ها از پیشگامی احزاب ملی گرا و پوپولیست 
مخال��ف با یکپارچگی اتحادیه اروپ��ا حکایت دارد؛ روندی که 
تمهیدات مرب��وط به اصالحات در این اتحادیه را با تهدید رو 
به رو می کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه این 
انتخابات را مهمترین انتخاب��ات پارلمانی اروپا از زمان اولین 
انتخابات این پارلمان در سال ۱۹7۹میالدی دانسته و هشدار 
داده که اتحادیه اروپا با تهدید موجودیتی مواجه اس��ت. حال 
این س��وال مطرح می ش��ود که چرا چنین سرنوش��تی برای 
پارلم��ان اروپ��ا رقم خورده اس��ت و چرا جریان های راس��ت 
افراطی در حال قدرت گرفتن هس��تند؟ آنچه از سوی برخی 
محافل رس��انه ای و سیاسی اروپایی مطرح می شود این است 

که ترامپیس در اروپات در جریان اس��ت و آمریکا به دنبال از 
بین بردن یکپارچگی اروپاست هر چند سناریوی حذف رقیب 
از میدان از کارکردهای آمریکاست چنانکه علیه روسیه و چین 
نیز چین می کند اما در باب آنچه در اروپا در جریان است یک 
اصل مهم مطرح اس��ت و آن نارضایتی شدید مردم از ساختار 
نظام س��رمایه داری حاکم بر اروپاست. نظام سرمایه داری که 
ادعای حل بحران های اقتصادی و ارتقا جایگاه جهانی اروپا را 
س��ر می داد نه تنها این مهم را محقق نساخته بلکه بر شکاف 
طبقاتی و نیز بحران های شدید اقتصادی و اجتماعی در اروپا 
دامن زده اس��ت. عدم اس��تقالل اروپا در برابر سیاس��ت های 
جهانی آمریکا نیز از دیگر چالش��های اتحادیه اس��ت. مجموع 
این تحوالت موجب بی اعتمادی مردم به نظام سرمایه داری و 
رویکرد آنها به ملی گرایی شده که خروج کشورها از اتحادیه 

اروپا و رویکرد مستقل جهانی از محورهای آن است. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه س��عودی که تا دندان مسلح گ�زارش 
اس��ت نه تنها تاکنون نتوانسته س��لطه بر یمن را 
محقق س��ازد که امروز ی��گان پهپادی یمنی ها به 

کابوسی برای سران سعودی مبدل شده است. 
یمن پس از ۴ س��ال مقاومت توانسته خود را 
به مرحله ای از دفاع برس��اند که ائتالف سعودی- 
آمریکایی در برابر آن ناتوان ش��ده و وادار به عقب 
گردهای اجباری گردد چنانکه »مجتهد« افش��اگر 
معروف عربستانی در تازه ترین افشاگری های خود 
حقایق جدیدی را از درون خاندان سعودی بر مال 

کرده است.
 »مجتهد« افش��اگر مع��روف عربس��تانی در 
صفحه توئیتر خود بار دیگر دست به افشاگری زد 
و از مس��ائل مختلفی در درون حکومت س��عودی 
پرده برداشت. مجتهد در خصوص عملیات پهپادی 
یمنی ها در عمق ۸۰۰ کیلومتری آسمان عربستان 
که روز ش��نبه گذش��ته صورت گرفت، نوشت که 
»محم��د بن س��لمان« واحد اطالع��ات نظامی را 
بازخواس��ت کرده و آن ها نیز اعت��راف کرده اند که 
از پ��رواز این پهپاده��ا اطالعی نداش��تند. پس از 
عصبانیت بن س��لمان، آن ها  دست به بهانه تراشی 
زده و مدعی ش��ده اند که به احتم��ال باال پهپادها 
از منطق��ه ای در داخ��ل عربس��تان و در نزدیکی 
مکان مورد هدف به پرواز در آمده اند. این افش��اگر 
عربس��تانی در بخش بعدی به چش��م انداز ۲۰۳۰ 
محمد بن س��لمان پرداخته و نوش��ته است که او 
از گزارش نهادهای پژوهش��ی و اطالعاتی که نظر 
جوانان عربس��تانی در این خصوص را جویا ش��ده 

بودند، بسیار سرخورده شده است.

مجتهد در بخش دیگر افش��اگری های خود به  
روستاهای مرزی عربستان با یمن پرداخته و نوشته 
اس��ت،  از آن جایی که نیروهای س��عودی توانایی 
مقابله با نیروهای یمن��ی در مرز را ندارند و صرفا 
ب��ه حمالت هوایی تکیه  کرده اند؛ ارتش س��عودی 
در س��ال های گذشته به نقشه جدیدی روی آورده 
اس��ت؛ بدین گونه که آن ها روس��تاهای مرزی را از 
س��اکنانش تخلیه می کنند و پس از ورود نیروهای 
یمنی به این روس��تاها به ش��دت آن جا را بمباران 

هوایی می کنند. در ماههای گذش��ته دولت ریاض 
وعده های بسیاری را به ساکنان این روستاها برای 
بازسازی خانه هایش��ان داده بود اما اخیرا به آن ها 
اعالم کرده که خودش��ان به فکر این کار باشند و 

عمال زیر قولش زده است.
ناکامی س��عودی زمانی آش��کارتر می شود که 
کشتی عربستان سعودی که بعد از ناکامی از دریافت 
تسلیحات از فرانسه راهی ایتالیا شده بود این کشور 
را بدون تحویل س��الح ترک کرد. فعاالن شبکه های 

مجازی می گویند این کش��تی س��عودی بندر جنوا 
ایتالیا را بدون تحویل سالح ترک کرده است. روزنامه 
الکترونیکی »رأی الیوم« نوشت که گروه های فعال 
حقوق بشری و ضد جنگ با حضور در این بندر مانع 
از بارگیری سالح به این کشتی شده اند و این کشتی 
مجبور شده است این بندر را بدون سالح ترک کند.
قرار بود این کش��تی بعد از دریافت سالح عازم بندر 
اس��کندریه مصر شود. این کشتی پیشتر نیز مجبور 
شده بود بندر لوآور فرانسه را به دلیل اعتراض فعاالن 

ضد جنگ یمن ترک کند.
الزم به ذکر اس��ت ارتش یمن دیروز با پهپاد 
»قاص��ف k۲« آش��یانه جنگنده ه��ای نظامی در 
فرودگاه منطقه ای »نجران« عربس��تان سعودی را 
هدف قرار داد. بر اساس گزارش شبکه »المسیره«، 
عملیات هجومی مذکور علیه آشیانه جنگنده های 
نظام��ی در فرودگاه مذکور انجام ش��د. یک منبع 
آگاه از موفقی��ت عملیات مذکور خبر داد و افزود: 
جنگند ه های هدف قرار داده ش��ده برای حمله به 

غیرنظامیان بی گناه استفاده می شدند.
خبر دیگ��ر آنکه رهبر انص��اراهلل در واکنش به 
ادعای سعودی ها مبنی بر حمله ارتش یمن به مکه 
اع��الم کرد، تمام عملیات های ارتش اطالع رس��انی 
می شود و سعودی هایی که با »معامله قرن« همراه 
ش��ده اند ممکن اس��ت علیه دیگر مقدس��ات امت 

نی��ز توطئه کنند. »عبدالمل��ک بدرالدین الحوثی« 
رهبر انص��اراهلل یمن از احتمال توطئه س��عودی ها 
علیه مس��جدالحرام خبر داد. عبدالملک در واکنش 
به ادعای س��عودی ها مبنی ب��ر اینکه ارتش یمن با 
موش��ک، مکه مکرمه را هدف گرفته اس��ت، اعالم 
کرد، »عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن 
با ش��جاعت و به شکلی آشکار اطالع رسانی می شود 
و آنچه رس��انه های سعودی درباره هدف قرار گرفته 

شدن مکه گزارش می دهد تهمت و دروغ است«.
الحوث��ی در ادامه اعالم ک��رد؛ افتراهای رژیم 
سعودی مبنی هدف قرار گرفته شدن مکه مکرمه از 
این رژیِم معروف به دروغ گویی و ادعاهای دروغین، 
عجیب نیس��ت. رهب��ر انصاراهلل تأکی��د کرد: منبع 
خطر بر اماکن در دو جهت اس��ت: آمریکا، اسرائیل 
و متح��دان آنها بع��الوه داعش��ی ها و تکفیری ها. 
تکفیری هایی که تمام مقدس��ات اسالم و خانه های 
خدا )بیوت اهلل( را شرک می  دانند و عقیده، مواضع و 

فتواهای آنها در این خصوص آشکار است.
الحوث��ی ادام��ه داد؛ این دو طرف ک��ه اکنون 
تهدی��دی بالفعل برای مکه مکرم��ه و مدینه منوره 
هستند به شکلی آشکار با سعودی در ارتباط هستند. 
س��عودی امروز برجس��ته ترین طرفی است که پیرو 
آمریکاس��ت و روابطش با »اسرائیل« را عادی سازی 
ک��رده؛ عالوه اینک��ه از داعش��ی ها و تکفیری ها نیز 
حمایت می  کند.  طه متوکل وزیر بهداش��ت دولت 
نجات ملی یمن نیز گفت: ائتالف متجاوز س��عودی 
یمن را به زندان بزرگی تبدیل کرده است، به طوری 
که نه تجهیزات و لوازم پزشکی وارد کشور می شود و 
نه بیماران و مجروحان اجازه دارند از طریق فرودگاه 

صنعا کشور را به منظور معالجه ترک کنند.

وقتی مقاومت یمن معادالت جنگ را تغییر می دهد

پهپادهای یمنی کابوس ولیعهد سعودی

همزمان با تشدید شکست در  لش حمایت از تروریست ها، وزارت چ�����ا
خارج��ه آمری��کا در بیانیه ای دیروز س��وریه را به 

استفاده از سالح های شیمیایی متهم کرد.
وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه عملیات های 
نظامی دولت س��وریه در شمال غرب این کشور را 
رصد می کند دمش��ق را به »از سر گیری استفاده 
از س��الح های شیمیایی« متهم کرده است.  دولت 
آمریکا در این بیانیه ادعا کرده دولت »بشار اسد«، 
رئیس جمهور سوریه در حمله ای که ۱۹ مه ۲۰۱۹ 
در ش��مال غرب سوریه انجام ش��ده از گاز کلرین 
اس��تفاده کرده است.  در بخشی از این بیانیه آمده 
است: »هنوز در حال گردآوری اطالعات درباره این 
حادثه هستیم ولی هشدارمان را تکرار می کنیم که 

اگر رژیم اسد از سالح های شیمیایی استفاده کند، 
ایاالت متحده و متحدان ما فوراً و به نحو مناس��ب 
پاس��خ خواه��د داد.« ای��ن ادعا در حال��ی مطرح 
می ش��ود که سوریه در س��ال ۲۰۱۳ در چارچوب 
توافقی میان آمریکا س��الح های شیمیایی خودش 
را  زیر نظارت س��ازمان منع س��الح های شیمیایی 
یا امحا کرده و یا به خارج از س��وریه ارس��ال کرده 
است. مقام های سوری بارها اعالم کرده اند که این 

کشور سالح شیمیایی در اختیار ندارد.
آمریکا و متحدانش پیش از این دو باره به بهانه 

استفاده از سالخ شیمیایی در سوریه به اهدافی در 
این کش��ور حمله کرده اند. اولین بار، فروردین ماه 
سال ۱۳۹۶ بود که آمریکا به بهانه حمله شیمیایی 
در »خان ش��یخون«، به پایگاه هوایی »الشعیرات« 
ارتش سوریه در در استان حمص حمالت موشکی 
کرد  دومین حمله یک سال بعد از حمله اول و  در 
۲۵ فروردین سال گذشته توسط سه کشور آمریکا، 
فرانس��ه و انگلیس انجام ش��د و آنه��ا جمعا ۱۰۰ 
موشک به س��وریه ش��لیک کردند. در تحلیل این 
رفتار آمریکا مطرح می ش��ود که آمریکا در اجرای 

سیاست بحران سازی در سوریه ناکام بوده و اکنون 
با ادعای سوخته شیمیایی بعد جدید این تحرکات 
را ص��ورت می ده��د.  آمریکا با ادعای ش��یمیای 
علیه س��وریه در اصل به دنبال متهم س��ازی ایران 
و روس��یه است تا ماهیت مبارزه با تروریسم آنها را 
تحت الش��عاع قرار دهد آمریکا با ادعا علیه سوریه 
به دنبال پنهان سازی حمایتش از تروریست ها در 
عراق و ارایش نظامی جدید برای اش��غال بیش��تر 
این کش��ور اس��ت. در همین حال آمریکا با ادعای 
ش��یمیایی به دنبال پنهان س��ازی رسوایی ناکامی 
تئوری حمله خمپاره ای به منطقه سبز بغداد برای 

فتنه انگیزی در عراق است 
خبر دیگر از س��وریه آنکه گروههای تروریستی 
»جبهه النصره، جیش العزه و الحزب الترکس��تانی« 

به همراه عناصر »ارتش ملی« -وابسته به ترکیه- به 
مواضع ارتش سوریه در استان حماه حمله کردند که 
نیروهای سوری این حمالت را دفع کردند.گروههای 
تروریستی حاضر در محور شمال غربی استان حماه 
بار دیگ��ر به مواضع ارتش س��وریه حمل��ه کردند. 
خبرگزاری اس��پوتنیک گ��زارش داد که این حمله 
توسط عناصر گروههای تروریستی »جبهه النصره، 
جیش العزه و الحزب الترکستانی« در محور شهرک 
»کفرنبوده« صورت گرفت. یک منبع بلندپایه نظامی 
سوری در توضیح جزئیات این حمله گفت: »با آغاز 
حمله، نیروهای ارتش س��وریه توانستند نفربرزرهی 
بمب گذاری شده را در اطراف کفرنبوده منهدم کنند. 
پس از این انفجار، حمله ش��دیدی از س��وی صدها 

عنصر مسلح در محور الهبیط-کفرنبوده آغاز شد«.

تکرار اتهام زنی برای توجیه دخالت در سوریه

ادعاهای آمریکا بوی شیمیایی گرفت

انگلیس به دنبال بالفوری دیگر 
انگلی��س که با اعالمی��ه بالفور در س��ال ۱۹۱7 نابودی  خط فلس��طین را کلید زد اکنون وزی��ر خارجه اش  حمایت س����ر
خ��ود از قطعنامه پارلمان آلمان در دفاع از رژیم صهیونیس��تی و محکومیت 

جنبش تحریم این رژیم، اعالم کرد.
 »جرمی هانت« وزیر امور خارجه انگلیس، گفت از قطعنامه مصوب پارلمان 
آلمان در خصوص »ضدیهودی« خواندن اقدام جنبش تحریم رژیم صهیونیستی 
)BDS(  حمایت می کند. او در توییتر نوش��ت: »تنش، آش��فتگی و وحشت در 
خاورمیانه ما را به یاد نیاز فوری به صلح می اندازد: راه حل ]تشکیل[ دو کشور. 
اما بنیان صلح ش��امل احترام و هم زیس��تی است. بایکوت اسرائیل -تنها کشور 
یهودی جهان- ضدیهودی اس��ت. به آلمان برای موضعش درود می فرس��تم«. 
  Boycott،« که س��رواژه های )BDS ( جنب��ش تحریم رژی��م صهیونیس��تی
Divestment،  Sanctions« به معنای »بایکوت )انزوا(، عدم سرمایه گذاری 
و تحریم« اس��ت، از سال ۲۰۰۵ به دس��ت ۱7۱ سازمان غیردولتی فلسطینی 
ایجاد ش��د تا با ایجاد فشارهای اقتصادی بر رژیم صهیونیستی، آن را مجبور به 
پایان اش��غال فلسطین و شناسایی حق بازگش��ت آوارگان کند. پارلمان آلمان، 
۱7 می سال جاری میالدی )۲7 اردیبهشت ۱۳۹۸(، طی قطعنامه ای اقدامات 

جنبش تحریم رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن ها را ضدیهودی نامید.
 این اقدام از س��وی انگلیس��ی ها در حالی ص��ورت می گیرد که در ادامه 
خیانت ارتجاع عربی به فلس��طین دولت امارات عربی متحده حمایت خود از 
ط��رح آمریکا و بحرین برای برگزاری کنفرانس اقتصادی در راس��تای اجرای 
ط��رح موس��وم به »معامله قرن« را اعالم کرد. از ای��ن کنفرانس به نام اولین 
مرحله اجرای طرح موسوم به »معامله قرن« یاد می شود؛ طرح دولت آمریکا 
ک��ه هدفش پایان دادن به منازعه فلس��طین با رژیم صهیونیس��تی از طریق 
حذف حقوق فلسطینی ها از جمله پایتختی قدس و بازگشت آوارگان است. 

کره شمالی دوباره خط و نشان کشید 
در ادامه واکنش ها به رفتارهای غیر منطقی واش��نگتن،  ن ا س��فیر کره ش��مالی در سازمان ملل هش��دار داد توقیف بح�����ر
کش��تی باری این کشور توسط آمریکا بر ادامه مذاکرات با واشگتن تأثیرگذار 

خواهد بود.
»کیم س��ونگ« سفیر کره شمالی در س��ازمان ملل خواستار بازگرداندن 
فوری کشتی باری توقیف شده این کشور توسط آمریکا شد.سونگ در اقدامی 
کم س��ابقه، در نشستی خبری در ساختمان سازمان ملل در نیویورک گفت: 
»ایاالت متحده باید این موضوع را بررس��ی کند و به آن فکر کند که عواقب 
عمل ناعادالنه اش می تواند بر پیش��رفت ]روابط[ در آینده تأثیرگذار باش��د. 
همچنین ایاالت متحده باید کشتی باری ما را بدون معطلی بازگرداند«. وی 
افزود: »ما آن را )کش��تی( بخش��ی از قلمرو خود می دانیم که حق حاکمیت 
ما به طور کامل در خصوص آن اعمال ش��ده  است«. سونگ گفت توقیف این 
کش��تی با روح بیانیه م��ورد توافق میان ترامپ و »کی��م جونگ اون« رهبر 
کره شمالی در اولین نشست میان این دو در ژوئن ۲۰۱۸ در تناقض است. او 

گفت: »با دقت تمام حرکات ایاالت متحده را تحت نظر داریم«.
خب��ر دیگ��ر آنک��ه خبرگزاری رس��می کره ش��مالی، وابس��ته به دولت 
پیونگ یانگ از »جو بایدن« نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 
س��ال ۲۰۲۰ انتق��اد و از وی به عنوان فردی بی مالحظ��ه و احمق یاد کرد. 
خبرگزاری کره ش��مالی در بیانیه ای اعالم ک��رد بایدن معاون رئیس جمهور 
پیش��ین آمریکا فردی احمق و بی مالحظه ش��ده اس��ت و جاه طلبی برای 
رس��یدن به قدرت دارد. نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا از حزب 
دموکرات در س��خنرانی انتخاباتی اخیر خ��ود لفاظی های دروغین علیه رهبر 
کره شمالی مطرح کرد. آنچه که گفته شد سفسطه بافی یک خرفت بود که 

فاقد ویژگی های ابتدایی یک انسان است. 

هشدار ُنَجباء درباره نقش منفی سعودی 
آس�یا رئیس ش��ورای سیاس��ی جنبش نجباء ضمن انتقاد از  نقش منفی حاکمان عربس��تان در تح��والت منطقه، از غ�رب 
پیش��نهاد مقاومت اس��المی نَُجب��اء به دولت عراق برای تش��کیل »حش��د 

سازندگی« جهت حل مشکالت مردم خبر داد.
رئیس ش��ورای سیاس��ی مقاومت اس��المی نَُجب��اء در گفتگو با ش��بکه 
تلویزیونی "النجباء" آخرین مواضع و رویکردهای این جنبش را تشریح کرد. 
حجت االس��الم والمسلمین »علی االسدی« با اش��اره به نقش مهم نَُجباء در 
شکست نقشه آمریکا برای خاورمیانه، گفت: اکنون دشمنان از جنگ نظامی 
به جنگ رسانه ای تغییر شیوه داده و می خواهند با تروریستی خواندن نَُجباء، 

انتقام شکست داعش را بگیرند.
وی با تمجید از کمک های شرافتمندانه جمهوری اسالمی به ملت عراق 
در مبارزه علیه تروریسم تکفیری، نظام سیاسی ایران را قدرتمند و مستحکم 
توصیف کرد که با تهدیدهای آمریکا و ش��یطنت های جنگ افروزانه رژیم های 
صهیونیستی و سعودی متزلزل نمی شود. رئیس شورای سیاسی نَُجباء افزود: 
آن ها چهل س��ال است که با جنگ و تحریم به دنبال فروپاشی ایران هستند، 
ولی همواره ناکام مانده اند. گزینه نظامی هم برایش��ان سودی نخواهد داشت 
و در نهایت به تقویت جمهوری اس��المی و تضعیف دش��منانش ختم خواهد 

شد.
االسدی همچنین رژیم سعودی را به دلیل ایفای نقش منفی در تحوالت 
منطقه مورد مالمت قرار داد و خاطرنشان کرد: آمریکا بعد از دوشیدن این گاو 
شیرده، سرش را خواهد برید. وی در بخش دیگری از این مصاحبه، تأکید کرد 
که مسائل عراق برای مقاومت اسالمی نَُجباء در اولویت است و این جنبش با 
وجود درخواست های متعدد فعاالن سیاسی، خدمت رسانی و مبارزه با فساد را 

به وارد شدن در رقابت های انتخاباتی و جناحی ترجیح می دهد.


