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عراق: نماین��دگان پارلمان کردس��تان عراق در 
یک رأی گیری »نیچروان بارزانی« را به عنوان دومین 
رئیس منطقه کردستان عراق پس از »مسعود بارزانی« 
انتخاب کردند. با انتخاب »نیچروان بارزانی« بن بست 

سیاسی در کردستان عراق نیز خاتمه یافت.

مصر: دیده بان حقوق بش��ر در گزارش��ی مبس��وط، 
نیروه��ای امنیتی مص��ر را به ارتکاب جرای��م جنگی در 
شبه جزیره »سینا« متهم کرد و از جامعه بین الملل خواست 
که کمک های نظامی و امنیتی به این کشور را قطع کنند. 
دیده بان حقوق بش��ر )HRW(، در گزارشی ضمن ملزم 
کردن کشورهای خارجی برای قطع کمک نظامی و امنیتی 
به مصر، نیروهای امنیتی مصر را به نقض گسترده حقوق 
غیرنظامیان در شبه جزیره »سینا« متهم کرد و گفت که 
برخی از این جرایم معادل جرایم جنگی محسوب می شود.

پاکس�تان: دو منب��ع وزارت خارج��ه هند اعالم 
کردند دهلی نو نخس��ت وزیر پاکستان را برای حضور در 
مراس��م س��وگند نارندا مودی دعوت نمی کند. براساس 
بیانیه منتشر شده از سوی دولت هند قرار است رهبران 
بنگالدش، میانمار، سریالنکا، تایلند، نپال، بوتان، و برخی 

از مقامات دیگر در این مراسم حضور داشته باشند.

انگلیس: »جرمی هانت« وزیر خارجه فعلی انگلیس 
و نام��زد رهبری حزب محافظه کار گفت که کش��ورش 
نیازمن��د توافق جدید برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپ��ا( و گروه جدیدی برای انجام این مذاکرات اس��ت. 
وی گفت: »بریتانیا نیازمند توافق جدیدی برای جدایی 
انگلیس از اتحادیه اروپاست که شامل حامیان محافظه کار 

برگزیت و حزب دموکراتیک ایرلند شمالی است.«

فرانسه: رسانه های فرانسوی هویت فردی را که به 
ظن بمب گذاری در شهر »لیون« بازداشت شده، اعالم 
کردند. این فرد »محمد هش��ام ام.« نام دارد و ۲۴ ساله 
اس��ت. بنا بر این گزارش، این فرد از الجزایر به فرانسه 
مهاجرت کرده است. در انفجاری که در میدان مرکزی 

لیون رخ داد، دست کم ۱۳ نفر زخمی شدند. 

لهس�تان: به دنبال ت��الش آنکارا ب��رای خریداری 
س��امانه های روس��ی »اس-۴00«، وزیر دفاع لهس��تان 
در اقدامی تقابلی از قصد کش��ورش ب��رای خریداری ۳۲ 
جنگن��ده آمریکایی »اف-۳5 ای« خب��ر داد. وی در یک 
پیام توییتری نوشت: »امروز ما درخواستی را برای شرکای 
آمریکایی خود درخصوص خرید ۳۲ جنگنده اف-۳5 ای 

به همراه بسته آموزشی و لجستیکی ارسال کردیم«.

اتری�ش: درپی رس��وایی های اخی��ر و رای عدم 
اعتماد پارلمان اتریش به »سباستین کورتز«، الکساندر 
فان دربال��ن رئیس جمهور این کش��ور، هارتویگ لوگر 
معاون کورتز معاون صدراعظم را به عنوان صدراعظم 

موقت منصوب کرد.

ذرهبین

هشدار ترکیه به ملک سلمان
تنش ها میان س��عودی و ترکیه همچنان در حال 
افزایش اس��ت چنانکه، مش��اور رئیس حزب عدالت و 
توسعه ترکیه به پادشاه عربستان درباره خطری بزرگ 
هش��دار داد و گفت، این خطر دنیا و آخرت شما را به 

لبه پرتگاه خواهد کشاند.
یاس��ین اوکتای خطاب به س��لمان بن عبدالعزیز 
گفت: حرمین ش��ریفین دو مکان مقدس برای تمامی 
مس��لمانان هس��تند و اینکه ش��ما متول��ی این مکان 
هس��تید، مسئولیت سنگینی را برعهده شما می گذارد 
و این احساس را به شما می دهد که در قبال رنجی هر 
مسلمانی در جهان با آن روبه روست، مسئول هستید.

اوکتای اظهار کرد: نعمت ها و ثروت های بزرگی که 
خداوند به ش��ما عطا کرده، امکاناتی را برای شما فراهم 
می کند که بتوانید به بهترین ش��کل این مس��ئولیت را 
برعه��ده بگیرید. همه با حیرت بس��یار ش��اهد تناقض 
تراژیک میان این ثروت ها و وضعیت مس��لمانان هستند 
که در سراس��ر جهان از فقر و گرسنگی رنج می برند. اما 
پروردگار دو حرمی که به آنها خدمت می کنید می گوید، 

فقرا از ثروت هایی که در دستان ماست، سهمی دارند.
او علت خطاب قرار دادن ملک سلمان به این شیوه 
را اینگونه شرح داد: می خواستم درباره خطر بزرگی که 
به ش��ما نزدیک می شود، هشدار بدهم، خطری که دنیا 
و آخرت ش��ما را به س��مت لبه پرتگاه خواهد برد.این 
مس��ئول ترکیه ای افزود: به شما هشدار می دهم کاری 
ک��ه در این چند روز اع��الم کردید آن را انجام خواهید 
داد، عامل فاجعه ای بزرگ برای ش��ما خواهد بود. شاید 
پسر شما محمد بن سلمان به دلیل ماجرای خاشقجی، 
احساس��ات مثبتی نسبت به من ندارد و تالش می کند 
 من را به عنوان دش��من شما و کش��ورتان نشان دهد. 
وی ب��ا اش��اره به خطری ک��ه دولت ری��اض را تهدید 
می کند، تاکید کرد: مس��اله ای که ای��ن فاجعه را برای 
شما رقم خواهد شد، تصمیمی است که به تازگی درباره 

اعدام علماء اعالم کردید، علما وارثان انبیا هستند.

نیمچهگزارش

لزوم خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان 
وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو معتقد است که تمام نیروهای نظامی خارجی 

برای کمک به عادی شدن شرایط در افغانستان، باید از این کشور خارج شوند.
 »سرگئی الوروف« در نشست مسکو که با حضور سیاستمداران افغانستان 
و هیات طالبان برگزار ش��د، گفت: مسکو معتقد است که تمام نیروهای نظامی 
خارجی برای کمک به عادی شدن شرایط در افغانستان، باید از این کشور خارج 
ش��وند. وی با اشاره به نشست میان سیاستمداران افغان و طالبان افزود: نزاع در این 
کش��ور آسیای جنوبی که دهه ها به طول انجامیده اس��ت، راه حل نظامی ندارد. تنها راه 

ممکن برای حل این مناقشه و رسیدن به صلح راه های دیپلماتیک و سیاسی است. 
الوروف ادامه داد: ما از عقب نش��ینی تمامی نیروهای خارجی از افغانس��تان حمایت 
می کنیم و از تمام طرف های افغانستانی می خواهیم مذاکرات را هرچه سریع تر، با شرکت 

بازه گسترده ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی آغاز کنند.

چالش
 انتقاد پاپ از سیاستهای ضد پناهجویی 

رهبر کاتولیک های جهان ضمن انتقاد از سیاست های نخبه گرایی و فردگرایی 
غرب، خواستار شفقت بیشتر کشورهای اروپایی در مقابل پناهجویان شد.

پاپ »فرانسیس« از سیاست های »نخبه گرایی« و »فردگرایی« کشورهای پیشرفته 
اقتصادی به شدت انتقاد کرد و خواستار شفقت و صبر بیشتر غرب در مقابل پناهجویان، 
آوارگان و هر آنکه با آنها متفاوت اس��ت، شد. پاپ فرانسیس در پیامی به مناسبت روز 
جهانی مهاجران و پناه جویان گفت: جهان امروز تا حد زیادی در مقابل محرومان، نخبه گراتر 
و ظالم تر ش��ده اس��ت.  وی ادامه داد:  پیش��رفته ترین جوامع اقتصادی شاهد، رویه رو به رشد 
فردگرایی افراطی است که با روحیه سودگرایی ادغام شده است و رسانه ها در تقویت این رویه 

سهم دارند و در نتیجه آن یک جهان سهل انگار و بی تقاوت به وجود آورده است.
 رهب��ر کاتولیک های جهان تأکید کرد که پناه جویان ب��ه »نمادهای محرومیت« و 

نادیده گرفته شدن در اروپا تبدیل شده اند.

بحران
عملیات خرابکارانه در ونزوئال 

رئیس جمهور ونزوئال از تالش ناکام هفته گذش��ته دش��منان این کش��ور به 
منظور انج��ام عملیات خرابکارانه برای ممانعت از ورود مواد غذایی و س��وخت 

به ونزوئال خبر داد.
نیکالس مادورو در پیامی توییتری نوش��ت: »هفته گذش��ته علیه ۱0 تانکر 
)دارای مواد س��وختی و بنزین( عملیات خرابکارانه انجام ش��د تا مانع رسیدن این 
تانکرها به س��احل ونزوئال ش��وند. به هر حال، مشکل رفع ش��د و ما وضعیت را سر و 
س��امان دادیم.« وی همچنین خبر داد که تعداد دیگری از عملیات های خرابکارانه علیه 
کش��تی های حامل مواد غذایی به مقصد ونزوئال انجام شده است اما به جزئیات بیشتری 
در این زمینه اش��اره نکرد. هر چن��د مادورو به نام عامالن این »حم��الت خرابکارانه« و 
کشورهای مسبب اشاره ای نکرده است اما او و دیگر مقام های ونزوئالیی، پیش از این بارها 

آمریکا و متحدانش را به دلیل تحریم های شدید، آماج انتقادهای خود قرار داده بودند.

یکای التین آمر

عملیات انحرافی 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

رژیم صهیونیس��تی ط��ی روزهای اخیر بر ش��دت تحرکات 
منطقه ای خود افزوده اند چنانکه یک پهپاد وابسته به صهیونیست ها، 
نقطه ای در جنوب لبنان را هدف قرار داد. رژیم صهیونیستی با یک 
فروند موش��ک زمین به زمین منطقه ای را در ریف قنیطره هدف 

قرار داد. حال این س��وال مطرح می ش��ود که چرا صهیونیست ها 
چنین تحرکاتی را در مقطع کنونی صورت داده اند؟ 

برای یافتن پاس��خ این پرس��ش بررس��ی وضعیت داخلی 
و بیرون��ی این رژیم و البته سیاس��ت های نتانیاهو قابل توجه 
اس��ت. این تجاوزات نه از روی قدرت که ناش��ی از شکست  ها 
و بحرانی ه��ای درون��ی و بیرونی صهیونیست هاس��ت چنانکه 
نتانیاهو با این تجاوزات به دنبال پنهان س��ازی پرونده فس��اد 
اقتصادی اس��ت تا از محاکمه و حذف از صحنه سیاس��ی فرار 
کند. در همین حال نتانیاهو با این اقدام به دنبال پنهان سازی 
شکستش در تشکیل کابینه و اجبارش برای انتخابات زودهنگام 
اس��ت این روزها نتانیاهو با بحران شدید ناتوانی برای تشکیل 
دولت مواجه ش��ده و این می تواند پایاین حیات سیاس��ی او را 
رقم زند لذا او به دنبال مولفه هایی است تا هم این وضعیت را 
به حاشیه براند و هم زمینه را برای انتخابات زودهنگام و جلب 

نظر شهرک نشینان و راست افراطی فراهم سازد.
 نکتهم مهم آنکه بحران اقتصادی و ش��کاف اجتماعی در 
اراضی اشغالی شدت گرفته که به تظاهرات گسترده منجر شده 
است و لذا سران این رژیم بقای این رژیم را در دشمن سازی و 
تجاوز گری می بینند. مسئله دیگر را در ناکامی های این رژیم 
در غزه جس��ت وجو کرد. ارتش صهیونیس��تی در غزه شکست 
خ��ورده و ب��ه زعم خود با تجاوز به منطقه س��عی در کس��ب 
روحیه دارد حال آنکه آماره��ا از وضعیت بحرانی درون ارتش 
این رژیم حکایت دارد. مسئله دیگر وضعیت حمایت این رژیم 
از تروریست ها در س��ورهی است. در شرایطی که تروریست ها 
به روزهای پایانی حیات خود می رس��ند آمریکا با اقدام نظامی 
مس��تقیم و ارسال تس��لیحات و صهیونیس��ت ها نیز با تهدید 
امنیتی علیه سوریه، به دنبال روحیه دادن به تروریست ها برای 

ادامه بحران سازی در سوریه و عراق هستند. 

مسئله دیگر آنکه این تجاوزات در سالگرد پیروزی حزب اهلل 
در س��ال ۲000 صورت گرفته که ب��رای انحراف افکار عمومی 
از این شکس��ت است صهیونیس��ت ها این شکست را آغاز زوال 
شکس��ت ناپذیری خود می دانند لذا برای حاش��یه راندن آن به 
ایجاد فضای بحران در منطقه می پردازد تا چنان وانمود س��ازد 
که همچنان قوی ترین ارتش منطقه است. نکته مهم دیگر که 
در عملکرد سران تل آویو می توان جست وجو کرد آن است که 
صهیونیست ها نتوانسته اند حتی آمریکا را به تقابل نظامی علیه 
ایران س��وق دهند و با این اقدامات به دنبال پنهان سازی این 
شکست و نمایش قدرت ظاهری هستند در حالی که جهانیان 
اذع��ان دارند این رژیم توان هی��چ اقدامی علیه ایران را ندارد. 
آنها در حالی به سوریه و لبنان را هدف قرار می دهند که ادعا 
دارند این اقدام علیه ایران اس��ت تا با این تبلیغات رس��انه ای 

همچنان فضای ایران هراسی را در منطقه حفظ نمایند. 

یادداشت

ویژه گروه فرادید  در گ�زارش  راس��تگرایان  پی��روزی 
انتخاب��ات پارلمانی اروپا از هم��ان ابتدا پیامدهای 
خود را اش��کار س��اخت آنجا که رهب��ران آلمان و 
فرانسه بر س��ر انتخاب رئیس آتی کمیسیون اروپا 
دچار اختالف نظر شده اند اما امیدوارند که تا پایان 

ماه ژوئن در این رابطه به جمع بندی برسند.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانس��ه و 
آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان به دنبال حل اختالف 
خود بر س��ر انتخ��اب رئیس آتی کمیس��یون اروپا 
هس��تند. یک مسئول دفتر رئیس جمهوری فرانسه 
ب��ا بیان این مطلب ب��ه رویترز گفت که رهبران دو 
کش��ور قدرتمند اروپایی در یک گفت وگوی تلفنی 
گفته اند که نهایی شدن انتخاب رئیس کمیسیون تا 

پایان ماه ژوئن برای آنها ایده آل خواهد بود.
این منبع با این حال افزوده اس��ت که آنها در 
مورد ش��یوه این انتخاب اختالفی »جزئی« دارند. 
ماکرون می گوید بهتر است شورای اروپا در جریان 
نشس��ت روز سه شنبه خود ش��یوه انتخاب را برای 

انتخاب رئیس عوض کند.
شیوه ای که رئیس جمهوری فرانسه به آن انتقاد 
دارد به این صورت اس��ت که سر لیست نامزدهای 
انتخاب ش��ده به ص��ورت خودکار و مس��تقیم به 
عنوان رئیس کمیس��یون اروپا شناخته می شود. به 
گفته منبع مورد اس��تناد رویت��رز، آنگال مرکل در 
گفت وگوی خود ب��ا امانوئل ماکرون بر لزوم حفظ 
این روش تأکید کرده، اما رئیس جمهوری فرانس��ه 

امیدوار اس��ت که کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا 
بر س��ر تعویض این روش به اجماع برس��ند. هدف 
ماکرون از پیشنهاد تعویض این روش آن است که 
نامزده��ای حزب متبوع او نیز اقبال دس��تیابی به 

مسند ریاست کمیسیون اروپا را داشته باشند.

آنگال م��رکل از س��ویی دیگ��ر در جریان یک 
نشست خبری از رهبران اروپایی خواست که هر چه 
سریع تر برای تعیین تکلیف پست ریاست کمیسیون 
اروپا با هم به توافق برسند. تحلیلگران تأکید کردند 
که پیروزی احزاب ساختارستیز در انتخابات پارلمانی 

اروپا نشان داد که مردم اروپا از سیاست های قدیمی و 
دموکراسی جعلی این اتحادیه خسته و بیزار شده اند.  
تحلیلگران در گفت وگو با شبکه روسی »راشاتودی« 
تأکید  کردند که نتایج انتخابات اتحادیه اروپا حاکی 
از آن است که رأی دهندگان »از دموکراسی  دروغین 

دلزده و خسته شده اند«.
پای��گاه اینترنت��ی »دویچ��ه ول��ه« آلمان در 
آخری��ن ارزیابی خود از انتخابات پارلمانی اتحادیه 
اروپا نوش��ت که اح��زاب بزرگ در ای��ن انتخابات 
تضعی��ف ش��دند و اح��زاب عوام گرا و س��بز ها در 
مقایس��ه با گذشته، آرای بیش��تری کسب کردند. 
احزاب منتقد سیاس��ت های اتحادیه اروپا موس��وم 
چش��مگیری  دس��تاورد   ،)Euroskeptic( ب��ه 
را در انتخاب��ات پارلم��ان اروپا به دس��ت آوردند و 
احزاب سنتی را متحمل شکست بدی در انتخابات 
پارلمان��ی اروپ��ا کردند. طبق گ��زارش دویچه وله، 
تعداد شهروندان اروپایی که در انتخابات پارلمانی 
اروپا ش��رکت کرده اند، در مقایسه به چندین دهه 
گذشته بی س��ابقه بوده است و اعتراض به عملکرد 
سیاستمداران در برابر تغییرات اقلیمی و لزوم دفاع 
از اتحادیه اروپا در مقابل آنهایی که نظر مثبتی به 
آن ندارند، از جمله دالیل افزایش مشارکت در این 

انتخابات بوده است.
در فرانسه آخرین نتایج نشان می دهد که حزب 
راس��ت افراطی اتحاد ملی وابسته به »مارین لوپن« 
موفق ش��ده اس��ت بیشترین کرس��ی ها را در میان 
احزاب فرانسوی از آن خود کند. حزب سبز فرانسه 

نیز موفق شده است پیروزی بزرگی در این انتخابات 
کس��ب کند. در آلمان که 96 کرس��ی و بیش��ترین 
کرسی ها را در میان ۲8 عضو اتحادیه اروپا در اختیار 
دارد حزب دموکرات مس��یحی ب��ه رهبری »آنگال 
مرکل« صدراعظم این کش��ور در رقابتی نزدیک به 
حزب س��بزهای این کشور پیشتاز انتخابات هستند 
اما حزب راس��ت افراطی »آلترناتیو برای آلمان« نیز 
موفق ش��ده است ۱0 درصد آرا را به خود اختصاص 

دهد و در پارلمان اروپا صاحب کرسی شود. 
در این میان سیاستمدار راستگرای هلند که به 
خاطر اظهارات ضداسالمی اش به »دشمن اسالم« 
معروف ش��ده، از راهیابی به پارلمان اروپا بازماند. 
خبرگ��زاری آ. ان. پ. هلند با اش��اره به شکس��ت 
»خی��رت ویلدرز« رهبر حزب »برای آزادی« هلند 
در انتخاب��ات پارلمان اروپا نوش��ت: حزب ویلدرز 
نتوانس��ت در پارلمان اروپا هیچ کرسی را به دست 
آورد. بر این اساس این حزب که در انتخابات دوره 
پیش ۴ کرس��ی را کسب کرده بود، این بار تمامی 

این کرسی ها را از دست داد. 
این در حالی اس��ت که حزب راس��تگرای تازه 
تاس��یس »انجمن دموکراس��ی« به رهبری »تیری 
باودت« توانست تمامی آرای این حزب را از آن خود 
کرده و سه کرس��ی در پارلمان اروپا تصاحب کند. 
بر خالف انتظارها حزب سوسیال دموکرات هلند به 
رهبری »فرانس تیمرمان« با کسب بیشترین آرا، 6 
کرس��ی از مجموع ۲6 کرس��ی متعلق به هلند این 

کشور در پارلمان اروپا را از آن خود کرد.

اولین پیامدهای پیروزی راستگرایان در انتخابات پارلمان اروپا آشکار شد

دردسر انتخاب رئیس اروپا
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و  ارت��ش  موش��کی  ی��گان  خط کمیته ه��ای مردم��ی یم��ن س����ر
مواضع ائتالف س��عودی - اماراتی در اس��تان های 
»جازان، جوف و حجه« را هدف قرار دادند. ارتش 
یم��ن با موش��ک های کاتیوش��ا تجم��ع نیروهای 
ائتالف متجاوز در اردوگاه »السویق« و »الخنجر« 
در جوف را هدف ق��رار داد که طی آن تعدادی از 

نیروهای ائتالف کشته و زخمی شدند.
همچنی��ن ارت��ش یمن موجی از موش��ک های 
کاتیوشا را به سمت تجمعات نیروهای ائتالف در غرب 
»حیران« در حجه شلیک کرد و خودروهای اورژانس 
برای انتقال کش��ته ها و مجروح��ان در محل حاضر 
شدند.از دیگر مناطقی که هدف موشک های کاتیوشا 
قرار گرفت یک مرکز آموزشی »مزدوران« ائتالف در 
»الموسم« جازان بود که کشته و زخمی های بسیاری 

به جا گذاش��ت. ارتش یمن طی دو هفته اخیر چهار 
حمله پهپادی ب��ه فرودگاه های »نج��ران و جازان« 
عربستان داشته که در آن آشیانه جنگنده ها و سامانه 
پاتریوت نی��ز هدف قرار گرف��ت. ائتالفی به رهبری 
عربستان از فروردین ماه سال 9۴ کشور فقیر یمن را 
برای بازگرداندن قدرت به »عبد ربه منصور هادی«، 
رئیس جمهور مستعفی یمن هدف حمالت سنگین 
هوایی، زمین��ی و دریایی قرار داده اما ارتش یمن به 

مقابله با این ائتالف پرداخته است.
در این میان سخنگوی ائتالف متجاوز به یمن 
مدعی ش��د، ح��زب اهلل لبنان، انص��اراهلل یمن را به 
موشک بالستیک و پهپاد تجهیز کرده است. »ترکی 
المالکی« س��خنگوی ائت��الف س��عودی ادعا کرد، 
موشک های بالستیک انصارهلل که از آن برای دفاع از 
خود در مقابل جنگ سعودی - اماراتی - آمریکایی 

استفاده می کند، برای منطقه خطرناک است.
المالکی در کنفرانسی مطبوعاتی در ریاض مدعی 
شد: حوثی ها پیش تر به موشک های ارتش یمن که 
بُرد آنها به ۳00 تا 500 کیلومتر می رس��د، دس��ت 
پیدا کرده بودند اما )اکنون( ش��به نظامیان حزب اهلل 
لبنان، آنها را به موشک های فاتح و پهپاد مجهز کرده 
است. وی در ادامه ادعا کرد، ائتالف متجاوز استفاده 
از پهپ��اد برای هدف ق��رار دادن جبهه داخلی یمن 
و داخل عربس��تان سعودی را تحمل نخواهد کرد و 
به هدف قرار دادن موش��ک ها، پهپادها و قایق های 
تن��درو انصاراهلل ادامه خواهد داد. ش��بکه المس��یره 

صبح یکشنبه هفته جاری خبر داد که یگان پهپادی 
ارتش موفق شده عملیات تهاجمی جدیدی با پهپاد 

»قاصف k۲« علیه فرودگاه جازان انجام دهد. 
این چهارهمی��ن حمله پهپادی ارتش یمن به 
فرودگاه جازان طی دو هفته اخیر بود و پیش تر نیز 
در عملیات هایی مش��ابه، سامانه پاتریوت و آشیانه 
جنگنده های س��عودی در این فرودگاه مورد هدف 
قرار گرفته بود. »محمدعلی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن تاکید کرد که ارتش یمن به دلیل 
بی توجهی عربستان سعودی به تالش ها و طرح های 
صلح حمالت پهپادی به تاسیسات این کشور را از 
سرگرفته است. همزمان با رسوایی غرب در تجهیز 
سعودی علیه یمن، وزیر خارجه فرانسه از عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی خواست به »جنگ 

کثیف« خود علیه یمن پایان دهند.

لودریان که کش��ورش به خاطر فروش سالح به 
عربستان س��عودی و امارات و استفاده از تسلیحات 
فرانس��وی علی��ه غیرنظامی��ان یمنی تحت فش��ار 
س��ازمان های حقوق بش��ری و افکار عمومی داخلی 
این کش��ور و بین المللی ق��رار دارد افزود: در زمینه 
فروش سالح به این کشورها کامال هوشیار هستیم. 
ماه گذش��ته، آژانس ضد اطالعات فرانسه، سرویس 
امنیت داخل��ی و اداره کل امنی��ت عمومی داخلی 
این کش��ور س��ه روزنامه نگار این کشور را در ارتباط 
با نشت اطالعات نظامی این کشور در زمینه فروش 
تسلیحات فرانسوی به ائتالف سعودی در جنگ علیه 
یم��ن احضار کرده بودند. ای��ن روزنامه نگاران متهم 
بودند که در افش��ای گزارش ۱5 صفحه ای محرمانه 
در زمینه استفاده از تسلیحات فرانسوی و نقش این 
کشور در جنگ و کشتار مردم یمن نقش داشته اند. 

غافلگیری موشکی یمنی ها 
علیه متجاوزان

 »معامله قرن« خیانت
 به فلسطین است

در ادامه مخالفت ها با نشس��ت بحرین،  آیت اهلل »عیس��ی قاسم« رهبر معنوی مق���اوم�ت
انق��الب بحرین تأکید کرد طرح موس��وم به »معامله قرن« 
جنایتی اس��ت که نن��گ آن دامن حامیان ای��ن جنایت را 

خواهد گرفت.
وی در بیانی��ه ای درب��اره نشس��ت اقتص��ادی منامه که 
مقدمه ای برای اجرای معامله قرن است، گفت: »معامله قرن، 
معامله ای یک طرفه از جانب ترامپ، اسرائیل و رژیم های عربی 
همدس��ت و مجری آن است که با همکاری و همدستی خود 
در برابر اراده امت ایستاده اند، امتی که دین، کرامت و غیرت 
آن هرگ��ز اجازه پذیرش این خ��واری و خفت را نمی دهد«. 
آیت اهلل عیس��ی قاسم همچنین گفت: »معامله قرن جنایتی 
است که ننگ آن دامن همه حامیان و همدستان این جنایت 
را می گیرد و هر کس به هر اندازه که در این معامله دس��ت 

دارد، در ننگ و عار آن نیز سهیم خواهد بود«.
وی اش��اره کرد که معامله قرن یکی دیگر از جنایت ها 
و توطئه ها علیه ملت فلس��طین است اما اراده و ایمان امت 
و آگاهی فرزن��دان این امت، پای��داری و مقاومت آنها، این 
توطئ��ه را نیز به شکس��ت خواهد کش��اند و جز ننگ و عار 
هیچ چیز دیگری عاید کس��انی ک��ه برای این معامله تالش 

می کنند، نخواهد شد.

این رهبر معنوی انقالب بحرین با اشاره به اینکه معامله 
قرن یک طرح آمریکایی و اس��رائیلی اس��ت، تأکید کرد که 
طرف دیگر این معامله کجاست؟ فلسطینیان که این قضیه به 
آن ها و سرزمین ملت فلسطین مربوط می شود کجا هستند؟ 
آن ها )فلسطینیان( با این معامله مخالف بوده و از کسانی که 
برای اجرای این معامله تالش می کنند، تبری جس��ته اند. در 
این میان یک منبع رسمی لبنانی اعالم کرد، بیروت تاکنون 
دعوتی برای مشارکت در »نشست بحرین« که قرار است در 

روزهای ۲5 تا ۲6 ژوئن برگزار شود، دریافت نکرده است. 
یک دیپلماتی لبنانی به روزنامه سعودی »الشرق االوسط« 
گفت، حتی در صورتی که لبنان برای این نشست دعوت شود 
در آن حض��ور پیدا نخواهد کرد زیرا قبل از »حل سیاس��ی 
مسأله فلسطین، مشخص شدن سرنوشت آوارگان فلسطینی 
در لبنان و رد عادی س��ازی روابط )با رژیم صهیونیس��تی(« 
درباره اقتصاد دولت فلس��طینی گفت وگو نمی کند. از سوی 
دیگر محمود عباس رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین 
به ش��دت از طرح آمریکایی معامله قرن و نشست اقتصادی 

بحرین انتقاد کرد.
نکته قابل توجه آنکه روزنامه اس��رائیل گزارش داد که 
رژیم صهیونیس��تی رسماً برای شرکت در یک نمایشگاه در 
امارات دعوت شده اس��ت. براساس این گزارش، نمایندگان 
رژیم صهیونیستی در نمایشگاه اکسپو دبی شرکت خواهند 
کرد. روزنامه مذکور گزارش داد که سرویس جاسوسی رژیم 
صهیونیستی موسوم به موس��اد امنیت هیأت صهیونیستی 

که قرار است به امارات سفر کند تأمین خواهد کرد.

 حمایت های پزشکی آلمان ها 
از کاله سفیدها

منابع س��وری اعالم کردند که در یکی  آس�یا از بیمارس��تان های اس��تان حم��اه که غ�رب 
تحت نظارت کاله س��فیدها است، تجهیزات پزشکی را پیدا 

کرده اند که تولید آلمان هستند.
 خبرگزاری س��انا اعالم کرد که این تجهیزات در ش��هر 
»قلعة المضیق« در استان حما کشف شده اند. عالوه بر وسایل 
پزشکی و جراحی، سربازان ارتش سوریه ماسک های ضد گاز 
فیلتردار و لباس های محافظ در برابر تس��لیحات ش��یمیایی 
را ه��م در محل مش��اهده کرده اند. کاله س��فید ها در لوای 
کمک های امدادی به حمایت از تروریست ها می پردازند. این 
خبر در شرایطی منتشر می شود که چند روز پیش »والدیمیر 
س��افرونکوف« نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در 
نشس��ت شورای امنیت اعالم کرد که انجمن غیردولتی کاله 

سفیدها در تدارک حمله ای در استان ادلب سوریه است. 
وی افزود: »گروه س��اختگی کاله س��فیده ها به تدارک 
حمله ای جدید ادامه می دهد تا حاکمیت قانونی س��وریه را 
به اس��تفاده از عوامل س��می متهم کند.« دولت های سوریه 
و روس��یه بارها کاله سفیدها را به چندین حمله در سوریه 
و اس��تفاده از تسلیحات ش��یمیایی متهم کرده اند تا به این 
وس��یله ضمن متهم کردن دولت سوریه، حضور کشورهای 

غربی را در این کشور توجیه کنند.

خبر دیگر از سوریه آنکه یک مرکز روسی مستقر در سوریه 
خب��ر داد، ارتش س��وریه حمله حدود ۴50 تروریس��ت گروه 
»جبهه النصره« به مواضع نیروهای حکومتی سوریه در استان 
حماه را دفع کرد. »ویکتور کوپچیش��ین« رئیس مرکز روسی 
آشتی طرفین درگیر در سوریه در بیانیه ای اعالم کرد، ارتش 
س��وریه حمله همزمان ۲6 می )پنجم خرداد( تروریست های 
جبهه النص��ره و گروه های متحد با آنها ب��ه مواضع نیروهای 
دولت سوریه در شمال استان حماه را دفع کرد. ارتش سوریه 
از شانزدهم اردیبهشت عملیاتی را برای پاکسازی شمال استان 
حماه آغاز کردند که دامنه آن به اس��تانهای »ادلب و الذقیه« 

واقع در شمال این کشور کشیده شده است
خبر دیگر آنکه در حالی که عملیات ارتش س��وریه علیه 
گروه تروریس��تی جبهه النصره اس��ت، ولی ائتالف معارضان 
از جامعه بین الملل خواس��ته اس��ت تا این عملیات را متوقف 
کند. ارتش سوریه و نیروهای همپیمانش از ۱6 اردیبهشت در 
واکنش به حمالت مداوم تروریستها، عملیات خود را در شمال 
اس��تان »حماه« آغاز کردند و دامنه آن به استانهای »الذقیه و 
ادلب« رسید. ائتالف معارضان با انتشار بیانیه ای از سازمان ملل 
خواس��ت که با صدور قطعنامه، آنچه »پروژه کشتار، نابودی و 

آواره کردن در ادلب و حماه« می خواند، متوقف سازد.
پای��گاه خبری معارض »بلدی« ضم��ن نقل این بیانیه، 
گ��زارش داد ک��ه در راس��تای درخواس��ت ب��رای مداخله 
بین المللی در س��وریه، ائتالف از س��ازمان های بین الملل و 
اعضای فعال آن خواس��ته است که »وظیفه حمایت از افراد 

غیرنظامی را به صورت فوری برعهده گیرند«.


