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کوی�ت: معاون وزیر خارجه کویت تأکید کرد که 
کش��ورش برای هر گونه تالش��ی در جهت آرام سازی 
اوضاع و برقراری ثبات در منطقه آمادگی دارد. »خالد 
الج��اراهلل« معاون وزیر خارجه کویت، اوضاع منطقه را 
بس��یار حس��اس و خطرناک توصیف کرد و گفت که 
»برخی تحوالت پرش��تاب خبر از پیآمدهایی دارد که 

ما امیدواریم خطرناک نباشد«.

س�ودان: همزمان با شکست مذاکرات معارضان 
با ش��ورای نظامی انتقالی سودان، ائتالف معارضان در 
سراس��ر این کشور اعتصاب عمومی اعالم کرد. ائتالف 
»قوی الحریة و التغییر« )گروه های  خواس��تار آزادی 
و تغیی��ر( در بیانیه ای خواس��تار آغاز اعتصاب عمومی 
طی روزهای سه ش��نبه و چهارش��نبه آینده به منظور 
درخواس��ت از ش��ورای نظامی برای تحویل قدرت به 

دولت مدنی، شد.

نامزد شکس��ت خورده  اندون�زی: »س��وبیانتو«، 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری اندون��زی در اعتراض به 
نتایج ش��مارش آرا به دادگاه عالی این کشور شکایت 
کرد. »پرابوو سوبیانتو« نامزد شکست خورده انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اندونزی، دادخواستی را علیه نتایج 

این انتخابات به دادگاه عالی »جاکارتا« تحویل داد.

کوب�ا: دیپلمات های ارش��د اتحادی��ه اروپا و کوبا 
در نشستی که در بروکس��ل با یکدیگر برگزار کردند، 
اقدام��ات اخیر آمری��کا را "نقض قوانی��ن بین المللی" 
دانس��تند. در بیانی��ه اتحادیه اروپ��ا در خصوص این 
نشس��ت آمده اس��ت: تصمیم آمریکا برای پایان دادن 
به تعلیق بند سوم قانون "هلمز-برتون" نیز در دستور 

کار این نشست قرار داشت. 

هند: در پی ادامه داستان تنش های میان پاکستان 
و هند، این کش��ور روز گذشته یک بمب ۵۰۰ کیلویی 
هدایت ش��ونده را آزمایش کرد. هند اعالم کرد که یک 
بمب ۵۰۰ کیلویی هدایت شونده را با موفقیت آزمایش 
کرده که ظرفیت اصالح مسیر خود را دارد، بدین شکل، 
زمانی که از هواپیما سقوط می کند می تواند مسیر خود 
را تعیی��ن کند، همچنین این بم��ب در محدوده مورد 

نظر با دقت باال به هدف ضربه می زند.

آلمان: »فرانک والتر اشتاین مایر« رئیس جمهور 
آلمان بنابه دعوت »شوکت میرضیایف« رئیس جمهور 
ازبکس��تان روزهای 27 تا 29 می به ازبکس��تان سفر 
می کند. رؤس��ای جمهور 2 کش��ور در چارچوب این 
س��فر چشم انداز گسترش بیش از پیش همکاری های 
دوجانبه در زمینه های سیاس��ی، اقتصادی و بازرگانی، 
س��رمایه گذاری، مالی و فنی و فرهنگی و انس��انی و 
همچنی��ن همکاری ه��ای متقاب��ل در چارچوب قالب 

»ازبکستان و اتحادیه اروپا« را بررسی می کنند.

ذرهبین

نیروهای خارجی قاتل۶۰۰ هزار کودک افغان 
کش��ورهای غرب��ی پ��س از 17 س��ال حضور در 
افغانستان هنوز کاری برای این سرزمین صورت نداده 
و هر روز بیش از گذشته دستشان به خون مردم افغان 
آغشته می ش��ود چنانکه س��ازمان ملل اعالم کرد که 
ح��دود ۶۰۰ هزار نفر از کودکان افغان از ش��دیدترین 
نوع س��وء تغذی��ه رنج می برن��د با خطر م��رگ روبرو 
هستند و بر خواس��تار ارسال کمک های فوری به این 

کودکان شد.
»کریس��تف بولی��راک« س��خنگوی »یونیس��ف« 
صن��دوق حمایت از ک��ودکان س��ازمان ملل وضعیت 
انس��انی در افغانس��تان را به »یک��ی از بدترین فجایع 
در کره زمین« تش��بیه کرد. وی ادامه داد که افزایش 
خش��ونت ها و خشکسالی شدید س��ال گذشته صدها 
هزار کودک زیر ۵ س��ال افغان را در ش��رایط بس��یار 

آسیب پذیر قرار داده است.
بولیراک گفت: دو میلیون کودک در این کش��ور 
هس��تند که از س��وء تغذیه حاد رنج می برند و در این 
میان ۶۰۰ هزار نفر هس��تند که به س��وء تغذیه بسیار 
حاد مبتال هس��تند. کودکی که از س��وء تغذیه بسیار 
ح��اد رنج می برد نیازمند درمان فوری اس��ت، در غیر 
اینصورت امکان مرگش وجود دارد. به گزارش سازمان 
ملل در سال جاری میالدی 3.8 میلیون کودک افغان 
نیازمن��د حفاظ��ت و دریافت کمک هس��تند و حدود 
289 هزار نفر به دلیل درگیری در س��ال 2۰18 آواره 

شدند.
از سوی دیگر نیز از هر سه کودک یک نفر به دلیل 
»خطر مداوم« مرگ و یا مجروح ش��دن اضطراب های 
روانش��ناختی را تجربه کرده است. سخنگوی یونیسف 
گفت: س��وء تغذیه مقاوم��ت در مقاب��ل بیماری ها را 
کاهش می دهد اما نمی توانیم بگوییم چه تعداد از این 
کودکان جان خود را از دست خواهند داد به هر حال، 
احتمال مرگ کودک مبتال به س��وء تغذیه بسیار حاد 

11 برابر بیشتر از کودکان سالم است.

نیمچهگزارش

وعده سعودی به سودان 
ولیعهد سعودی قول حمایت کامل از شورای نظامی سودان در قبال حضور 

نظامیان این کشور در جنگ علیه یمن را داده است.
 ی��ک روزنامه س��ودانی بخش��ی از گفت و گوی میان »محمد بن س��لمان« 
ولیعهد سعودی با »محمد حمدان دقلو« معاون شورای نظامی سودان را منتشر 
کرد. روزنامه راکوبه س��ودان، نوش��ته اس��ت که عمده گفت و گوها در مورد باقی 
ماندن نیروهای س��ودانی در چارچوب ائتالف س��عودی-اماراتی در یمن و در مقابل 
دریافت حمایت کامل از س��وی ریاض بود. تعداد نیروهای س��ودانی حاضر در یمن هیچ 
زمانی به طور رس��می اعالم نشده است اما مقامات سودانی پیش از این آمادگی خود را 
برای اعزام ش��ش هزار نیرو به یمن اعالم کرده بودند.  اولین نیروهای س��ودانی بالغ بر 
۴۰۰ افس��ر و س��رباز در مهر ماه 9۴ وارد جنوب یمن شدند. در تیرماه سال گذشته نیز 

قریب به 8۵۰ نیروی سودانی از زمان حضور در یمن، کشته شده اند.

وتمند قاره ثر
میانمار باید نتایج تحقیقات خود را رو کند

کمیس��یونر عالی آوارگان س��ازمان ملل گفته که میانمار باید برای متقاعد 
کردن آوارگان روهینجایی به بازگشت "نتایج" یافته های خود را نشان دهد.

فیلیپو گراندی، کمیس��یونر عالی آوارگان س��ازمان ملل در پایان نخستین 
سفرش به میانمار از زمان سرکوب روهینجایی ها در 2۰17 با جوامع روهینجایی 
و بودائی��ان راخین دیدار کرد و با مقام های میانمار در نایپیداو، پایتخت از جمله 
آنگ س��ان س��وچی، رهبر دو فاکتوی این کشور نیز گفت وگو داشت. کمیته حقیقت 
یاب س��ازمان ملل خواستار پیگرد قانونی ژنرال های ارشد میانمار بابت نسل کشی شده 
و دادگاه کیفری بین المللی نیز تحقیقات اولیه در این باره را آغاز کرده است. کمیسیونر 
عالی آوارگان س��ازمان ملل همچنین گفت: پیام من این است؛ لطفاً سریع تر اقدام کنید 
چون تحقق امر بازگشت روهینگیایی ها در سال جاری میالدی بسیار آهسته پیش رفته 

است. ما باید نتایج را نشان دهیم. برای بازگرداندن مردم به کشور نتایج کافی نیست.

حقوق بشر
راهبرد نظامی جدید ناتو 

دبیرکل س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی ناتو گفت، این سازمان با هدف 
مقابله با تهدید اتمی روسیه یک راهبرد جدید نظامی در پیش گرفته است.

»ینس اس��تولتنبرگ« گفت که راهبرد جدید نظامی این سازمان در هفته 
جاری در پاس��خ به تهدید هس��ته ای روسیه  تصویب ش��ده است. وی گفت که 
گاه��ی اوقات ضرورت دارد تا مفاهیم نظامی جدید را بررس��ی کرد تا امنیت ناتو 
افزایش پیدا کند. وی افزود: »قدرت این س��ازمان چیزی است که ما می توانیم وقتی 
ک��ه ضرورت داش��ته باش��د آن را تغییر دهیم. ارشناس��ان نظامی ما ای��ن هفته راهبرد 
نظامی جدیدی را برای سازمان تصویب کردند.« استولتنبرگ همچنین گفت که راهبرد 
جدی��د نات��و  مبنی بر این اس��ت که توانایی هایی نظامی در ش��رایط س��خت به میزان 
قابل مالحظه ای افزایش می یابد. این اقدام در ش��رایطی اس��ت که مسکو بارها در زمینه 

گسترش حضور ناتو به سمت مرزهای روسیه هشدار داده است.
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لبنان سراسر جشن و شادی است. شادی برآمده از پیروزی 
بر دشمن صهیونیستی. ۵ خرداد ) بیست و پنجم می( یادآور 
روزی بزرگ و خاط��ره انگیز برای ملت لبنان و تمام ملتهای 
آزاده است، روزی که اسطوره شکست ناپذیری ارتشی در هم 
شکس��ت که از س��ال 19۴8 تا آن زمان همواره، اعراب را به 
س��بب شکس��تهای پیاپی تحقیر می کرد. اما در سال 2۰۰۰ 
این مولفه تغییر و حزب اهلل توانس��ت ارتش صهیونیس��تی را 

وادار به فرار س��ازد. نکته بس��یار مهم در باب دس��تاوردهای 
مقاوم��ت آنکه، حزب اهلل در س��ال 2۰۰۰ به همگان نش��ان 
داد  که می توان در برابر دش��من ایس��تاد و پیروز ش��د. این 
مس��ئله روحیه جدیدی را در می��ان ملت های منطقه رقم زد 
چنانکه انتقاضه مس��جداالقصی در س��ال 2۰۰۰ از آن جمله 
بود. پیروزی حزب اهلل زمینه س��از ش��کل گیری جریان های 
مقاومتی در بس��یاری از کش��ورهای منطقه شد. امروز اگر در 
عراق گروه های مقاومت مردمی همچون حشدالشعبی، حزب 
اهلل عراق ف نجبا و غیر ش��کل م��ی گیرد به برکت آموزه ها و 
دستاوردهای مقاومت است. وقتی در سوریه تیپ فاطمیون و 
زینبیون و دهها دسته و گروه دیگر مقاومتی در قالب مدافعان 

حرم حضور می یابند اینها دستاورد مقاومت هستند. 
۴ سال است که ائتالف آمریکایی- سعودی از تمام ظرفیت ها 
و امکاناتش برای س��لطه بر یمن بهره می گیرد اما جز کشتار و 
ویرانی دس��تاوردی نداشته است. امروز پس از ۴ سال عملیات 
پهپادی مقاومت یمن، تاسیس��ات نفتی س��عودی را هدف قرار 

می دهد و سیس��تم موشکی و راداری این رژیم را که میلیاردها 
دالر برایش هزینه ش��ده، به س��خره می گیرد. اینها برگرفته از 
درسهای حزب اهلل است. به عبارتی دیگر می توان گفت که آنچه 
امروز در منطقه در جریان اس��ت درسهایی است که از پیروزی 
مقاومت در سال 2۰۰۰ رقم خورده است. هر چند که جهانیان 
اذعان دارند که ش��کل گیری حزب اهلل لبنان برگرفته از الگوی 
انقالب اس��المی ایران بوده اما ای��ن فرزند خلف مقاومت ایران، 
توانس��ته در کنار تبدیل ش��دن به مولفه ای برای دفاع از لبنان 
در برابر تجاوزات دشمن صهیونیس��تی و تروریست ها، الگویی 

ماندگار برای سایر ملت های منطقه مبدل شود. 
آنچ��ه امروز جهان به آن اذعان دارد آن اس��ت که حزب 
اهلل صرفا یک نیروی ش��به نظامی و یا جریان سیاسی نیست 
بلکه یک الگو و قطب نما برای ازادی خواهانی است که مبارزه 
ب��ا متجاوزان را در ذهن دارند. همین الگو گیری بوده اس��ت 
که غزه را فاتح نبرد با ارتش صهیونیس��تی ساخته ، نیروهای 
مردم��ی ع��راق را در برابر داعش و حامیانش پیروز س��اخته، 

لبنان را فاتح نبرد با تروریس��م و حامیان آن س��اخته است، 
ارت��ش و نیروهای مردمی یم��ن را در برابر نیروهای تا دندان 

مسلح سعودی پیروز ساخته است. 
در نهای��ت می توان گفت که پیروزی س��ال 2۰۰۰ حزب 
اهلل لبنان بر ارتش صهیونیس��تی زمینه ساز هموار شدن مسیر 
زوال اشغالگران قدس و در عین حال شکل گیری ساختارهای 
مقاومتی در سراسر منطقه شده است. این روند زمانی آشکاتر 
می ش��ود که ائتالف ارتجاع عربی، عبری و آمریکایی و اروپایی 
برای مقابله با دس��تاوردهای روز افزون حزب اهلل به هر ابزاری 
چنگ می زنند و در این راه از هیچ توطئه ای از ترور فرماندهان 
حزب اهلل گرفته تا تحریم و تهدید و ایجاد جنگ رسانه ای برای 
تخری��ب جایگاه جهانی حزب اهلل فروگذار نیس��تند اما به رغم 
تمام این اقدامات جهانیان اذعان دارند که حزب اهلل همچنان به 
عنوان کانون اصلی امنیت لبنان و مقابله با رژیم صهیونیستی و 
تروریسم در مسیر پیشرفت و بزرگی حرکت می کند و توطئه ها 

علیه آن یک به یک با ناکامی همراه می شود. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
ترامپ بار دیگر س��فری ناموفق را تجربه کرد 
چنانک��ه صدها نف��ر از مردم ژاپ��ن در اعتراض به 
ورود رئیس جمه��ور آمری��کا در پایتخت تظاهرات 
برپ��ا کردند و پایان حض��ور نظامیان آمریکایی در 

کشور خود را خواستار شدند.
نارضایت��ی جهانی حت��ی در می��ان متحدان 
آمریکا از سیاست های این کشور هر روز گسترده تر 
می ش��ود که نم��ود عینی آن را در س��فر مقاومت 
این کش��ور می توان مش��اهده ک��رد آنجا که حتی 
دوستانشان نیز دیگر پذیرنده آنها نبوده و خواستار 
پایان سلطه گری آمریکا هستند. در حالی دولتمران 
ژاپ��ن همچنان بر همگرایی ب��ا آمریکا تاکید دارند 
ک��ه، صدها نفر از مردم ژاپ��ن در اعتراض به ورود 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به این کشور، 

در »توکیو« تظاهرات برپا کردند.
رئیس جمهور آمریکا برای یک سفر چهار روزه 
به منظور گفت وگو با مقام��ات ژاپنی در خصوص 
طیف گس��ترده ای از موضوع��ات از جمله چین و 
کره شمالی، دیروز وارد »توکیو« شد. شبکه روسی 
»راپتلی« تصاویری از اعتراضات مردم ژاپن به ورود 
رئیس جمهور آمریکا را به نمایش درآورد که در آن 
معترضان پالکاردهایی را به دس��ت داشتند که بر 
روی برخی از آنها نوشته شده بود: »نه به ترامپ« 
و »ن��ه به پای��گاه«. کی از محوره��ای دیدار فعلی 
ترامپ و مقامات ژاپنی، برنامه موشکی کره شمالی 
است. مقام های نظامی آمریکا اخیراً نگرانی خود را 

از آزمایش موفق موش��ک های جدید کره ش��مالی 
ک��ه قادر ب��ه گریز از س��امانه های دفاع��ی ایاالت 
متحده در منطقه هس��تند ابراز داش��تند. تنش ها 
بین اهالی جزیره اوکیناوا و حدود 27 هزار نظامی 
آمریکایی مس��تقر در این جزیره همچنان باالست. 
در همه پرسی ماه فوریه سال جاری میالدی، اکثر 

اهال��ی اوکیناوا با افتتاح ی��ک پایگاه نظامی جدید 
آمری��کا در این جزی��ره مخالفت کردن��د و اعتقاد 
دارند که چنین پایگاهی آس��یب هایی را به محیط 
زیست وارد می کند و مشکالت امنیتی برای اهالی 

این جزیره به وجود می آورد.
ژاپ��ن در تاری��خ 28 و 29 ژوئن )7 و 8 تیرماه( 

میزبان س��ران 2۰ کشور اقتصادی جهان موسوم به 
گ��روه G2۰« 2۰« خواه��د بود و طب��ق گزارش ها 
ترامپ قصد دارد با رهبران بس��یاری از کش��ورها از 
جمله کش��ورهایی ک��ه اخیراً روابطش��ان با آمریکا 
تیره و تار ش��ده است، نیز دیدارهایی را برگزار کند. 
رئیس جمهور آمریکا در دیدار با س��ران تجاری ژاپن 
خواستار برطرف شدن موانع برای صادرات واشنگتن 
به توکیو شد. همزمان با این سفر بولتون مشاور امنیت 
ملی کاخ س��فید ضمن ابراز نگرانی از آزمایش اخیر 
موشکی کره شمالی، خواستار بازگشت این کشور به 
میز مذاکرات اتمی ش��د. کارشناسان معتقدند سفر 
رئیس جمهور آمریکا به ژاپن بیشتر جنبه تشریفاتی 

دارد و اهمیت چندانی نخواهد داشت.

اصرار آمریکا بر بحران سازی
همزمان با سفر ترامپ به ژاپن که با تحرکات 
نظامی آمری��کا در دریای چین نیز همراه اس��ت، 
سیاست بحران س��ازی آمریکا را نیز پایانی نیست 
آنج��ا ک��ه  وزارت دفاع آمریکا خب��ر داد که اعزام 
1۵۰۰ نظامی به غرب آس��یا ش��امل متخصصان و 
مهندس��ان تجهی��زات نظامی می ش��ود. »پاتریک 

شاناهان« سرپرس��ت وزارت دفاع آمریکا گفت که 
به کنگره موافقت خود را با درخواست اعزام نیرو و 
تجهیزات بیشتر به خاورمیانه اعالم کرده است.وی 
افزود: این اقدامات با هدف حمایت بوده و ش��امل 
1۵۰۰ نظامی و س��کوهای پرتاب پاتریوت با هدف 
مقابله با تهدیدات موش��کی اس��ت. از سوی دیگر 
پنتاگون نیز خبر داد که از میان 1۵۰۰ نظامی که 
به غرب آس��یا اعزام خواهد شد تنها 9۰۰ نظامی 
جدید ب��وده و ۶۰۰ نظامی دیگر در منطقه وجود 

دارند که حضور آنها  تمدید خواهد شد.
ترامپ نیز گفت که واش��نگتن 1۵۰۰ نظامی به 
خاورمیانه اع��زام می کند و اعزام این نیروها به غرب 
آسیا با اهداف پیشگیرانه صورت می گیرد. ، در واکنش 
به تصمیم آمریکا برای اعزام نیروی نظامی بیشتر به 
منطقه خاورمیانه، س��ناتور »والدیمی��ر دژاباروف« 
معاون کمیته روابط خارجی سنای روسیه گفت که 
اعزام 1۵۰۰ نظامی آمریکایی به منطقه غرب آس��یا 
فقط باعث بی ثباتی خواهد شد. از سوی دیگر وزارت 
خارجه روسیه با ابراز نگرانی از تصمیم آمریکا مبنی 
بر اعزان نیروی جدید به غرب آس��یا، اعالم کرد که 
ش��اید این مسئله را در ش��ورای امنیت مطرح کند. 
وزارت خارجه روس��یه اعالم ک��رد: »تصمیم ایاالت 
متحده آمریکا مبنی بر اعزام 1۵۰۰ نیرو به خاورمیانه 
می تواند منجر به درگیری بزرگ شود«. یک قانونگذار 
روس��یه گفته این کشور ممکن است مسئله تقویت 
حضور نظامیان آمریکایی در منطقه خاورمیانه را به 

شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرد.

رئیس جمهوری ایاالت متحده با پرونده کره شمالی و چین راهی ژاپن شد

استقبال از ترامپ با تظاهرات ضدآمریکایی

 ابعاد جدید خیانت سعودی 
به فلسطین 

در ادامه افش��ای خیانت های  آس�یا سعودی علیه ملت فلسطین و غ�رب 
جهان اس��الم، رئیس پیشین موساد اذعان کرد که 
همکاری بس��یار خوبی میان این س��ازمان با افراد 

مرتبط با سازمان اطالعات سعودی وجود دارد.
»تامین باردو« رئیس س��ابق سازمان اطالعات 
رژیم صهیونیستی )موساد( به طور غیر منتظره ای 
از همکاری با س��ازمان اطالعات سعودی خبر داد. 

به نوش��ته روزنامه جروزالم پس��ت، این مقام سابق 
صهیونیس��تی روز چهارشنبه گذش��ته با »مایکل 
موریل« رئیس اس��بق س��ازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( دیدار کرده و به او گفته است موساد 
همکاری خوبی با مزدوران سازمان اطالعات سعودی 
دارد. در شرح این دیدار آمده است که دو طرف در 
خصوص همکاری میان نمایندگان صهیونیستی با 
س��ازمان های اطالعاتی دیگر کشور صحبت کردند 
و سپس رئیس س��ابق موساد شروع به نام بردن از 
سازمان هایی که موساد با آن ها همکاری دارد کرد و 
به طور غیر منتظره ای نام سعودی ها را برد و گفت: 
»موس��اد و مزدوران س��ازمان اطالعاتی سعودی با 

یکدیگر همکاری و ارتباط خوبی دارند.«
باردو خطاب به رئیس اس��بق س��ازمان س��یا 
افزود: »تو می توانی وقتی از این اتاق خارج شدی، 
دش��من ]من[ باش��ی اما هنگامی که با ما بر س��ر 
یک میز می نش��ینی، ممکن است اطالعات خودت 
را در می��ان بگذاری و س��خنان بس��یاری به زبان 
بیاوری...« جروزالم پس��ت در ادامه نوش��ته است 
که س��خنان »تامین باردو« در خصوص همکاری 
اطالعاتی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به 
تاریخی اشاره دارد که او ریاست موساد را بر عهده 
داش��ت یعنی از س��ال 2۰11 الی م��ارس 2۰1۶. 
در هفت��م ژانوی��ه 2۰18 نیز روزنام��ه رأی الیوم 

نوش��ت که دو مس��ئول امنیتی تایید کرده اند تل 
آویو اطالعاتی شخصی و س��ایبری راجع به ایران 
به مس��ئوالن س��عودی منتقل کرده است. این دو 
مقام صهیونیستی همچنین گفته بودند که روابط 
دوجانب��ه بین تل آویو و ری��اض روی اصل تبادل 

منافع متمرکز است.
ای��ن اخب��ار در حالی منتش��ر می ش��ود که 
دیپلمات های سرش��ناس غربی روز دوازدهم ژوئن 
)22 خ��رداد( را زمان اعالم طرح��ی می دانند که 
ترام��پ پیش از این آن را »معامله قرن« نامگذاری 
کرد. دیپلمات های سرش��ناس غربی روز دوازدهم 
ژوئن )22 خ��رداد( را زمان اعالم طرحی می دانند 

ک��ه ترامپ پی��ش از ای��ن آن را »معامل��ه قرن« 
نامگ��ذاری ک��رد. با ای��ن وجود هیچ س��ند قطعی 
ب��رای تعیین زمان اعالم این طرح وجود ندارد. این 
مسئله در حالی اس��ت که دبیرکل کمیته اجرایی 
سازمان آزادی بخش فلسطین گفت: اعالم برگزاری 
کنفران��س بحرین ما را غافلگیر ک��رد و ما آن را از 
رسانه ها ش��نیدیم صائب عریقات دبیرکل کمیته 
اجرایی س��ازمان آزادی بخش فلس��طین ”س��اف“ 
در مصاحب��ه با این ش��بکه گفت: اع��الم برگزاری 
کنفران��س بحرین ما را غافلگیر ک��رد و ما آن را از 
رسانه ها شنیدیم. ما مشارکت در همه نشست های 

مربوط به کارگاه اقتصادی منامه را رد کردیم. 

اعتراض به حاکمیت نظام سرمایه داری  سب���ز همچنان در فرانسه ادامه دارد چنانکه قاره 
معترضان به سیاس��ت های اقتصادی دولت فرانسه موسوم 
ب��ه "جلیقه زردها"، دیروز  برای بیس��ت وهش��تمین هفته 

متوالی بار دیگر یه خیابان ها آمدند.
 فرانس��ه همچن��ان صحن��ه اعتراض ه��ای مردمی به 
سیاست های دولتمردانی است که به جای توجه به مطالبات 
مردمی به همراهی با آمریکا و البته حمایت از سرمایه داری 
می پردازند، برای دیروز 2 تجمع بزرگ در شهرهای پاریس 
و "اَمِی��ن" - مح��ل تولد امانوئل ماک��رون رئیس جمهوری 

فرانسه - برنامه ریزی شده بود.
ای��ن تظاهرات در حالی برگزار ش��د که امروز انتخابات 
پارلمانی اروپا برگزار می ش��ود، انتخاباتی که می توان گفت 
کارزار سختی برای ماکرون جوان خواهد بود زیرا وی برای 
پی��روزی در آن انتخاب��ات به همگرایی مردم��ی نیاز دارد. 
انتخابات اروپا نخس��تین آزمون ماکرون پس از پیروزی در 
انتخاب سال 2۰17 برای ریاست جمهوری فرانسه است.در 
ش��نبه گذشته که شهرهای ریمز و نانس��ی به عنوان نقاط 
همگرایی تجمع ها صحنه خش��ونت، درگیری و دستگیری 
معترضان بود و 1۵ هزار و ۵۰۰ نفر بنا به اعالم وزیر کشور 
فرانس��ه دس��ت به تجمع اعتراضی در خیابان ه��ا زدند که 

یکهزار و ۶۰۰ نفر از آنها پاریسی بودند.
دیروز همچنین تظاهراتی در اعتراض به وضعیت آب و 
هوا و نیز تظاهرات دوچرخه س��واران در "پیکاردی" برگزار 
 شد. در دیگر شهرهای فرانسه از جمله تولوز، لیون، مونپلیه 

و لیل چندین تجمع برگزار ش��د. در ای��ن ارتباط »فرانس 
اینفو ت��ی وی« نیز نوش��ت: ممنوعیت برگ��زاری هر گونه 
تجمع و تظاهراتی در شانزه لیزه، مجلس ملی و نوتردام در 
پاریس صادر شده است. همچنین "اریک دروئه" از رهبران 
جنبش جلیقه زردها با انتش��ار تک عکس��ی از برج ایفل در 
گروه فیس بوکی به نام "فرانس��ه عصبانی" نوشت: "پاریس 

ساعت 9، 2۵ می".
خبرگزاری فرانسه از تجمعات دیروز به عنوان "التیماتوم 
3" معترضان در طول افزون بر ۶ ماه گذش��ته از زمان آغاز 
اعتراض ه��ا ن��ام برده و به نق��ل از "اللم��ان" رئیس پلیس 
پاریس نوشته است اگر تظاهرات جلیقه زردها به زمان آغاز 
این اعتراض ها برگردد واکنش جدی از س��وی پلیس را در 
بر خواهد داشت. به گفته او، یکهزار مامور برای کنترل های 
پیشگیرانه در ایستگاه های راه آهن، ایستگاه های اتوبوس و 

در حومه پاریس مستقر شدند.
حمایت اکثر احزاب اصلی فرانسه از جلیقه زردها نشان 
می دهد که دولت ماکرون که حدود 2 س��ال از آغاز بکارش 
می گ��ذرد برای آرام کردن معترضان و ایجاد ثبات و ارامش 
در جامع��ه با بحران و مش��کالت فزاینده ای مواجه اس��ت. 
همزمان با این ناآرامی ها، نظرس��نجی های انجام ش��ده در 
فرانسه نش��ان می دهد که میزان محبوبیت امانوئل ماکرون 
۴۰ س��اله به کمتر از 3۰ درصد رسیده و نیز نشان می دهد 
دول��ت ماکرون برای کنترل نظ��م عمومی و بازگردان ثبات 
به این کش��ور و ایجاد رضایت نس��بتی در میان شهروندان 

فرانسوی با مشکالت جدی روبرو خواهد بود.

شماره تظاهرات ضد سرمایه داری به بیست وهشتمین شنبه متوالی رسید
خیابان های فرانسه همچنان میزبان جلیقه زردها 

همزمان با سالروز پیروزی حزب اهلل بر  ارتش صهیونیس��تی در س��ال 2۰۰۰، مق���اوم�ت
رئیس جمهور و نیز فرمانده ارتش لبنان در نوزدهمین عید 
مقاومت برآزادی س��ازی مزارع شبعا و تپه های کفرشوبای 

لبنان از لوث صهیونیستها تاکید کردند.
میش��ل عون رئیس جمهور لبنان در نوزدهمین سالروز 
آزادسازی جنوب لبنان از لوث صهیونیستها و عید مقاومت 
اع��الم کرد: مقاوم��ت حق طبیعی اس��ت. وی افزود: مزارع 
ش��بعا و تپه های کفرش��وبا متعلق به لبنان است. از سوی 
دیگر جوزف عون فرمانده ارتش لبنان هم تاکید کرد: ارتش 
لبنان از هیچ تالش��ی برای تکمیل کردن آزادس��ازی بقیه 
مناط��ق لبنان از لوث دش��من صهیونیس��ت دریغ نخواهد 
کرد. شایان ذکر است که این روزها سالروز نوزدهمین عید 
مقاومت و آزادسازی جنوب لبنان است. در 2۵ ماه مه سال 
2۰۰۰ اراضی اش��غال شده در جنوب از لوث صهیونیست ها 
آزاد ش��د. در همی��ن حال رئیس پارلم��ان لبنان  در دیدار 
هیاتی از کنگره آمریکا گفت: خواهان جنگ نیس��تیم اما از 
حقوق خود در خشکی و دریا چشم پوشی نمی کنیم. نبیه 
بری تاکی��د کرد: درباره اوضاع لبنان ک��ه موفق به عبور از 
مراحل دش��واری از طریق وحدت لبنانی و گفتگو میان آنها 
شده است، بدبین نیستیم. درباره ترسیم مرزهای دریایی و 
زمینی این کشور هم گفت: لبنان خواهان جنگ نیست اما 
از حاکمیت و حقوق خود در خش��کی و دریا چش��م پوشی 

نخواهد کرد.
از س��وی دیگ��ر رئیس حزب توحید لبنان با اش��اره به 

اینکه 2۵ ماه می صفحه درخش��انی در تاریخ لبنان اس��ت، 
ب��ر حمای��ت از مقاومت تاکی��د کرد. رئیس ح��زب توحید 
لبن��ان تاکی��د کرد: ما در ه��ر زمان و در ه��ر رویارویی در 
کنار مقاومت می ایس��تیم زیرا مقاومت حامی لبنان در حال 

حاضر است. 
الزم به ذکر اس��ت یکی از افس��ران رژیم صهیونیستی 
فاش ک��رد، در جریان ترور یکی از مب��ارزان جنبش حزب 
اهلل لبنان، از معارضان سوری اطالعات دریافت کرده  بودند؛ 
اقدام��ی که بیانگ��ر هماهنگی این رژیم با معارضان اس��ت. 
ش��بکه دو رژیم صهیونیستی ، پرده دیگری از ترور »سمیر 
قنطار« از مبارزان ش��هیر جنبش حزب اهلل لبنان برداشت. 
این شبکه اعالم کرد که یکی از معارضان سوری، اطالعاتی 
را در اختیار س��رویس جاسوسی رژیم صهیونیستی )آمان( 
قرار داده بود که به ش��هادت قنطار منجر شد. جنگنده های 
رژی��م صهیونیس��تی بام��داد 29 آذر س��ال 139۴ به یک 
ساختمان در »جرمانا« واقع در جنوب دمشق حمله کردند 

که به شهادت سمیر قنطار منجر شد.
روزنامه الکترونیکی »رای الیوم« این خبر را از ش��بکه 
دو رژیم صهیونیستی نقل و تأکید کرد که این خبر، »برای 
ما و ش��اید میلیونها نفر مانند ما در جای جای جهان عربی 
و اس��المی شوکه کننده بود... شوکه کننده بود؛ زیرا شهید 
قنطار، مأمور ایجاد جبهه ]عملیاتی[ جوالن اشغالی سوریه 
بود«. خب��ر دیگر از لبن��ان آنکه رئیس جمه��ور آمریکا در 
فرمان��ی اجرای قانون جلوگیری از حمایت مالی از حزب اهلل 

را به وزیر خزانه داری این کشور اعطا کرد.

حمایت قاطع جریان های لبنانی از سالح حزب اهلل 
مقاومت حق طبیعی لبنان است 


