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چک: پارلمان جمهوری چک به پیش نویس طرح 
انتقال س��فارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی 
رای منف��ی داد.از مجموع ۱۷۸ نماینده پارلمان چک 
۱۱۲ نماینده به پیش نویس این طرح رای منفی و تنها 
۶۶ نماینده رای مثبت دادند. بدین ترتیب، طرحی که 
یان��ا چرنوخوفا نماینده پارلمان چک از حزب دمکرات 
مدنی برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی 

ارائه داده بود، با شکست مواجه شد.

افغانس�تان: س��خنگوی وزارت کشور افغانستان 
گفت که حمله انتحاری در مسیر نیروهای خارجی در 
کابل تاکنون 4 کش��ته برجای گذاشته است.»نصرت 
رحیمی« سخنگوی وزارت کشور در این رابطه گفت: 
حوالی س��اعت ۸ ونیم یک انفجار در ناحیه قلعه وزیر 

کابل رخ داده است.

ترکیه: »س��ردار قلیچ« سفیر ترکیه در آمریکا در 
واکنش به تنش زایی های اخیر واشنگتن با آنکارا حول 
قرارداد خرید س��امانه های پدافند موش��کی اس-4۰۰ 
گفت که جنگنده های اف-۳۵ در فضای تحت پوشش 
این سامانه ها مستقر نخواهند شد. قلیچ گفت: »سامانه  
اس-4۰۰ و جنگنده های اف-۳۵ در دو منطقه جداگانه 
و مجزا در ترکیه مس��تقر خواهند شد و اف-۳۵ها در 

حوزه تحت پوشش اس-4۰۰ نخواهند بود«.

اتریش: پس از رس��وایی دولت پیش��ین اتریش، 
رئیس جمهور این کشور بریجیت بیرلین، قاضی دادگاه 
قانون اساس��ی اتریش، را به عن��وان صدراعظم موقت 
معرفی کرد. رئیس جمه��ور اتریش، بریجیت بیرلین، 
قاضی دادگاه قانون اساس��ی، را ب��ه عنوان صدراعظم 
موقت این کش��ور منصوب کرد. هرچند بیرلین بطور 
موقت به انجام وظایف خود خواهد پرداخت، در تاریخ 

اتریش او اولین زن صدراعظم این کشور است.

امارات: آمریکا و امارات عربی متحده اعالم کردند 
توافقنامه همکاری نظامی دو کشور با هدف »افزایش 
هماهنگی نظامی« میان دو کشور وارد مرحله اجرایی 
شده اس��ت.در بیانیه مشترک دو کش��ور عنوان شده 
اس��ت که »توافقنامه هم��کاری دفاعی« )DCA( به 
»افزای��ش هماهنگ��ی نظامی میان ای��االت متحده و 
امارات عربی متحده منجر ش��ده و مشارکت قدرتمند 
نظامی، سیاس��ی و اقتصادی دو کشور را در این برهه 

حساس، بیش از پیش تقویت می کند.«

تاجیکس�تان: یک مقام ارشد امنیتی روسیه از 
کمک ۱۲۲ میلیون دالری تجهیزات نظامی این کشور 
به تاجیکس��تان در ۵ س��ال اخیر خب��ر داد. »آندری 
وارابی��اف« نماین��ده روس��یه در مذاک��رات »وین« از 
کمک های این کشور در چند سال اخیر به کشورهای 
آس��یای مرکزی به خصوص تاجیکس��تان مطالبی را 

عنوان کرد.

ذرهبین

ماموران تنش آفرینی در عراق 
عضو کمیته امنیت و دف��اع پارلمان عراق با بیان 
اینکه س��رویس جاسوس��ی اس��رائیل در عراق حضور 
دارد، گفت ش��اید آمریکا یا رژیم صهیونیستی در پس 

حمله به سفارت واشنگتن قرار داشته باشند.
 کمیت��ه امنیت و دفاع در پارلمان عراق نس��بت 
به تحرکات تنش زای آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در 
عراق هش��دار داد. »کریم علیوی« عض��و این کمیته 
گفت که مس��ائل امنیتی اخیر که در عراق رخ داد و با 
هدف بر هم زدن امنیت صورت گرفت، توسط آمریکا 
انجام شده است. خبرگزاری »العهد« به نقل از علیوی 
گ��زارش داد که آمریکا نمی خواهد وضعیت عراق امن 
باق��ی بماند تا از این طریق بتواند نیروهای خود را در 

این کشور باقی نگه دارد.
وی با بیان ای��ن مطلب اف��زود: »آمریکایی ها در 
عراق، به داعش و بعثی ها فرصت می دهند تا وضعیت 
امنیت��ی را بر هم بزنن��د... و این تصوی��ر را به جهان 
مخابره کنند که عراق ناامن است«. این نماینده عراقی 
درباره حمله اخیر به سفارت آمریکا در بغداد نیز گفت 
که »ش��اید در پس آن، آمریکا یا رژیم صهیونیس��تی 

قرار داشته باشند«.
علیوی در پایان خاطر نش��ان کرد که »س��رویس 
جاسوس��ی اسرائیل در عراق حضور دارد و ما می دانیم 
که ]عناصر وابس��ته به آن[ در میان آمریکاییها حاضر 
است«. ۲9 اردیبهشت ماه گذشته چند گلوله خمپاره 
و موش��ک به نزدیکی سفارت ایاالت متحده آمریکا در 
منطقه بین المللی سبز بغداد شلیک شد. منابع امنیتی 
عراق تاکید کردند که موشک هایی که به منطقه سبز 
اصاب��ت ک��رده، از منطقه »الغدیر« در بغداد ش��لیک 
ش��دند. وزارت خارجه آمریکا اما س��اعاتی پس از این 
حمله، طی بیانیه ای کرد که هیچ کس آس��یب ندیده 
و خسارتی نیز به ساختمان سفارت و اماکن مربوط به 

آمریکا وارد نشده است.

نیمچهگزارش

آمریکا در افغانستان می ماند
رییس س��تاد مشترک ارتش آمریکا اعالم کرد که بر خالف خواسته طالبان 
مبن��ی بر خروج آمریکا از افغانس��تان، نیروهای این کش��ور تا تامین منافع ضد 

تروریسمی آمریکا در جنوب غرب آسیا می مانند.
ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که 
بر خالف خواس��ت طالبان، نیروهای این کش��ور به مبارزه با گروه های تروریستی 
در افغانستان ادامه می دهند. دانفورد دلیل اصلی حضور آمریکا در افغانستان را وجود 
گروه های تروریس��تی در این کشور دانس��ت و افزود: شکی درباره ادامه حضور نیروهای 
آمریکایی در افغانس��تان وجود ندارد و تا زمانی که منافع ضد تروریس��می ما در جنوب 
آسیا تامین نشود برای خروج از افغانستان برنامه ای نداریم و این موضوع غیرقابل مذاکره 
اس��ت. در حالی آمریکا همچنان به کش��تار مردم افغان می پردازد، وی ادامه داد: موضع  

طالبان، خروج کامل نیروهای آمریکایی است اما آمریکا خارج نمی شود. 

سرخط
الیحه تعلیق معاهده INF تقدیم پارلمان روسیه شد

»والدیمی��ر پوتی��ن« رئیس جمهور روس��یه الیح��ه تعلیق معاه��ده »منع 
موش��ک های هس��ته ای میان برد« موس��وم به INF را برای تصویب به پارلمان 
این کشور تقدیم کرد. عطف به تصمیم دولت آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« 
برای خروج رس��می از این پیمان در ماه آگوس��ت ۲۰۱9 )مرداد-شهریور 9۸(، 

انتظار می رود پارلمان روسیه نیز این الیحه را به زودی تصویب کند.
پیشتر »ینس استولتنبرگ« دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( با بیان 
اینکه این نهاد به دنبال مس��ابقه تس��لیحاتی و جنگ سرد تازه ای نیست، گفته بود نجات 
معاهده منع سالح های هسته ای میان برد )INF( نیازمند اراده سیاسی است. الزم به ذکر 
اس��ت که معاهده INF در تاریخ ۸ دس��امبر ۱9۸۷ بین آمریکا و روسیه بسته شد و از ۱ 
ژوئن ۱9۸۸ اجرایی ش��د. این معاهده ش��امل موشک های زمینی استقرار یافته و استقرار 

نیافته میان برد )۱۰۰۰ - ۵۰۰۰ کیلومتر( و کوتاه بردتر )۱۰۰-۵۰۰ کیلومتر( است.

بحران
نگرانی روسیه از نظامی گری آمریکا در ژاپن 

وزیر خارجه روس��یه درباره تالش آمریکا برای تقویت تجهیزات نظامی خود 
در ژاپن ابراز نگرانی کرد.س��رگئی الوروف درباره فعالیت های نظامی آمریکا در 
ژاپن و برنامه ارس��ال س��امانه های دفاع موشکی به این کشور ابراز نگرانی کرد. 
الوروف در توکیو با همتای ژاپنی اش گفتگو و تاکید کرد تقویت نظامی آمریکا 

در این کشور تهدید مستقیمی برای مسکو است.
الوروف گف��ت: بار دیگر بر تهدیدهای موجود علی��ه امنیت خود از جمله برنامه 
آمریکا برای ارسال سامانه های دفاع موشکی به ژاپن تاکید کردیم. دو روز پس از آن که 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ژاپن را ترک کرد، الوروف به توکیو رفته اس��ت تا با 
مقامات این کش��ور درباره همکاری امنیتی گفتگو کند. یکی از اهداف مهم ترامپ برای 
س��فر به ژاپن اطمینان یافتن از مهار ش��دن همه تهدیدهای منطقه یعنی کره شمالی، 

روسیه و چین بوده است. 
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س��عودی طی دو روز اخیر میزبان س��ه نشست با عنوان 
نشست س��ازمان همکاری اس��المی، اتحادیه عرب و شورای 
همکاری خلیج فارس بود. سعودی تالش کرد تا این نشست ها 
را بر اساس سه محور برگزار کند. بخشی از آن تحوالت یمن 

بوده است چنانکه 
در قطعنامه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس 
حم��الت پهپادی نیروه��ای ارتش یمن به تأسیس��ات نفتی 
عربستان سعودی را محکوم کردند. این سند همچنین شلیک 

ادعایی بیش از ۲۲۵ موشک بالستیک و ۱۵۵ پهپاد غیرمسلح 
توسط نیروهای انصاراهلل به سمت عربستان و نیز انفجارها در 

فجیره را محکوم می کند. 
بعد دیگر این نشس��ت ها را ادعاهای ساختگی علیه ایران 
تشکیل می داد چنانکه ش��ورای همکاری در یکی از بندهای 
این س��ند هم از ایران خواسته به اصول منشور ملل متحد و 
قوانین بین المللی، حسن همجواری، احترام به حق حاکمیت 
کش��ورهای دیگر، عدم دخال��ت در امور کش��ورهای دیگر و 
عدم اس��تفاده از قوای نظامی متعهد باش��د. نکته قابل توجه 
آنکه س��عودی به دنبال گنجاندن چنی��ن بندهایی در بیانیه 
نشس��ت اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسالمی نیز بود که 
با مخالفت اعضا مواجه شد. پیش از سعودی ها، آمریکایی ها از 
جمله بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا ادعای نقش ایران در 

انفجارهای فجیره امارات را مطرح کرده بودند. 
ضلع س��وم طراح��ی بانیان ای��ن نشس��ت ها حمایت از 
رفتاره��ای آمری��کا بویژه علی��ه ایران بوده اس��ت چنانکه در 
نشست شورای همکاری خلیج فارس، از راهبرد دولت آمریکا 

علیه ایران حمایت کرده اند. در این بیانیه آمده اس��ت: »شورا 
حمای��ت خ��ود را از راهبرد آمری��کا در قبال ای��ران از جمله 
مقابله با برنامه های موش��کی و هس��ته ای ایران، فعالیت های 
بی ثبات کننده این کش��ور در منطقه، حمایت آن از تروریسم، 
مبارزه با فعالیت های خش��ن حزب اهلل، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، شبه نظامیان حوثی و سایر گروه های تروریستی ابراز 
می دارد و اقدامات انجام شده توسط آمریکا برای مقابله با آنها 
را مورد تمجید قرار داد. حال این س��وال مطرح می ش��ود که 
چرا سعودی این رویه را در پیش گرفته و چه اهدافی را دنیال 
کرده اند؟ بخشی از این اقدامات در چارچوب وضعیت سعودی 
در یمن اس��ت. س��عودی که همچنان به کشتار مردم یمن و 
حمایت از تروریس��م می پردازد از یک س��و ب��ه دنبال ادامه 
رفتارهای جنایتکارانه اش است و از سوی دیگر ناتوانی اش در 
برابر مقاومت یمن بویژه در حوزه عملیات پهپادی و موشکی 
به یک رس��وایی برایش مبدل شده است. سعودی با برگزاری 
اجالس هایی در مکه به دنبال پنهان س��ازی این رس��وایی و 
توجیه ادامه کش��تار یمن با ادعای همراهی س��ایر کشورهای 

عربی اس��ت. مواضع ادعایی در نشست های مکه فریب دادن 
حاضران در این نشست ها بوده است.

 تقارن نشس��ت های مکه با روز جهانی قدس را می توان 
طراح��ی آمریکای��ی- صهیونیس��تی برای س��وء اس��تفاده از 
کش��ورهای عربی بویژه سعودی و امارات برای اهمیت زدایی 
از این روز جهانی دانس��ت حال آنکه برگزاری گس��ترده این 
راهپیمای��ی در سراس��ر جهان از یک س��و حمایت جهانی از 
فلس��طین و مخالفت با معامله قرن را آش��کار و از سوی دیگر 
جایگاه جهانی ایران و لبیک جهانیان به ندای ایرانی حمایت از 
فلسطین را نشان داد که شکستی بزرگ برای صهیونیست ها، 
سعودی و آمریکا بوده اس��ت. از سوی دیگر بحرین در حالی 
میزبان نشس��ت خیانت قارون های منطقه به فلس��طین است 
که این نشس��ت با محکومیت گس��ترده مواجه ش��ده و حتی 
تش��کیالت خودگردان فلس��طین هم عدم حضور در نشست 
را اعالم کرده اس��ت. آمریکایی ها و س��عودی با ایران هراسی 
به دنبال توجیه برگزاری این نشس��ت و خیانت میزبانان این 

نشست به فلسطین هستند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه قارون ه��ای منطق��ه  یا همان گ�زارش 
سران مرتجع عربی با برگزاری نشست های مکه در 
حال��ی خیانتی دیگر را علیه فلس��طین را در پیش 
گرفتند ک��ه ملت های آزادی خواه جهان با برپایی 
روز قدس رسوایی دیگر را به آنها تحمیل کردند. 

س��ران ارتجاع عربی در روزهای اخیر تبلیغات 
گس��ترده ای مبنی بر برگزاری نشست های مکه با 
محوریت ش��ورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه 
عرب و س��ازمان همکاری اس��المی، برای حمایت 
از امت اسالمی و کش��ورهای عربی صورت دادند. 
این تبلیغات در حالی صورت گرفت که از یک سو 
عدم پردازش به مسئله فلسطین در این نشست ها 
واهی بودن این ادعاها را آش��کار ساخت و از سوی 
دیگر یمنی ها با حضور گسترده در روز قدس واهی 
بودن ادعای پیروزی سعودی بر یمن را رقم زدند. 
جهانیان در یافتند که ائتالف س��عودی- امریکایی 
نه به دنبال ثبات و آرامش ملت های منطقه که به 
دنبال بحران س��ازی هستند که عدم همراهی آنها 
با خواس��ت جهانی در حمایت از فلسطین در روز 

قدس رسوایی بزرگی برای آنها رقم زد. 
در همی��ن چارچ��وب همزمان ب��ا راهپیمایی 
گس��ترده و منس��جم مردم بحری��ن در حمایت از 
فلس��طین، محمد عبدالسالم س��خنگوی انصاراهلل 
یمن به بیانیه پایانی نشس��ت سران عرب در مکه 
واکن��ش نش��ان داد. وی افزود: این بیانیه نش��ان 
دهنده خواسته های سعودی بدون مراعات جایگاه 
و مقام ش��رکت کنندگان بود، موضوعی که رئیس 
جمه��ور عراق آنرا ب��ه صراحت بیان ک��رد و بقیه 
س��ران عرب سکوت کردند. عبدالسالم تاکید کرد: 
ای��ن بیانیه یک بیانیه یکجانبه بود. در این نمایش 
سران، صرفاً مش��کالت عربستان نشان داده شد و 

مسائل مهم امت اس��الم از جمله مسئله فلسطین 
نادیده گرفته شد.

الزم به ذکر است رهبران احزاب یمنی مخالف 
حمالت عربستان سعودی به یمن، با تأکید بر لزوم 
مش��ارکت مس��لمانان جهان در روز جهانی قدس، 
تصری��ح کردند که با این حض��ور، معامله قرن نیز 
نابود می ش��ود. عبدالملک الحوث��ی، رهبر انقالب 
یم��ن تاکید کرد که ملت یمن بزرگ ترین صحنه 
راهپیمای��ی روز جهانی قدس در جهان عرب را به 
تصویر خواهند کش��ید. یمنی ها دی��روز زیر آتش 
جنگنده های س��عودی، روز قدس را پر ش��ور تر از 

همیشه برگزار کردند.
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در ناکام��ی دیگر برای 
سعودی، دومین تالش س��عودی ها برای بارگیری 
تسلیحات از بنادر فرانسه، به دلیل اعتراض شدید 
فعاالن حقوق بش��ری ناکام ماند و کشتی سعودی 
دس��ت خال��ی آبهای فرانس��ه را ترک ک��رد. خبر 
دیگ��ر آنکه روز جهانی قدس ، در بغداد و دمش��ق 
هم برگزار ش��د. بسیاری از کش��ورها دیروز شاهد 
برگ��زاری این روز بزرگ بود و برخی از کش��ورها 
نیز بر اس��اس تعطیالت آخر هفته یعنی ش��نبه و 
یک ش��نبه روز قدس را برگزار م��ی کنند. وزارت 
خارجه سوریه بار دیگر بر همبستگی خود با ملت 
فلسطین و حمایت نامحدود از آزادسازی وجب به 

وجب اراضی اش��غالی تأکید کرد. همچنین مردم 
بحری��ن پس از ادای نماز صبح با دس��ت داش��تن 
پالکاردها و دس��ت نوشته هایی به خیابان  آمدند و 
در حمایت از فلس��طین شعار دادند. مردم بحرین 
مخالفت خود را با نشس��ت ضد فلس��طینی منامه 

اعالم کردند. 
در این میان از فلس��طین خبر می رسد همراه 
با روز جهانی قدس ده ها هزار فلس��طینی در سایه 
تدابیر ش��دید امنیتی در اطراف مس��جد االقصی 

تجمع کردند. همچنین درپی عملیات استشهادی 
یک جوان فلسطینی در باب العامود واقع در قدس 
اش��غالی، دو صهیونیست به ش��دت زخمی شدند. 
در این میان زیاد النخال��ه دبیر کل جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین بر ضرورت تدوین طرحی عملی 
ب��رای مقابله با معامل��ه قرن تأکید ک��رد و گفت 
رژیم صهیونیس��تی باید بداند غزه را هدف بگیرد، 
تل آویو موش��ک باران خواهد ش��د. جنبش جهاد 
اس��المی فلسطین فاش کرد در پاسخ به تهاجم ۲ 

هفت��ه اخیر علیه غزه، ب��رای اولین بار ۲ خودروی 
نظامی رژیم صهیونیس��تی را ب��ا پهپاد هدف قرار 

داده است.
نکته قابل توج��ه آنکه یک مقام دولت آمریکا 
گفت »در زمان مناس��ب« از ط��رح دولت آمریکا 
برای ایجاد س��ازش می��ان رژیم صهیونیس��تی و 
فلس��طین، مع��روف ب��ه »معامله ق��رن« رونمایی 
خواه��د ش��د. این در حالی اس��ت ک��ه تانک های 
ارتش رژیم صهیونیس��تی با عبور از خط آلفا، وارد 
منطقه خالی از س��الح در جوالن اش��غالی سوریه 
ش��دند و ارتش س��وریه در واکنش به این اقدام به 
حالت آماده باش درآمد. منطقه عاری از سالح، در 
سال ۱9۷4 از سوی سازمان ملل متحد به منظور 
ج��دا ک��ردن نیروهای س��وریه از نظامی��ان رژیم 
صهیونیس��تی ایجاد ش��د. در این منطقه نیروهای 
آندوف )نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد( 
مس��تقر هس��تند. در این میان رژیم صهیونیستی 
ب��رای صد و چه��ل و پنجمی��ن بار به روس��تای 
»عراقیب« یورش برد و اهالی آن را در ماه مبارک 

رمضان آواره کرد.
خبر دیگر آنکه ش��اه اردن به اطالع فرس��تاده 
رئیس جمهور آمریکا رسانده که در نشست بحرین 
شرکت نمی کند و طرحی که در آن دولت فلسطین 
با مرکزیت قدس شرقی لحاظ نشده باشد، اجرایی 
نخواهد شد. از سوی دیگر اوغلو وزیر خارجه ترکیه 
با رد هرگونه معامله یا توافقی که ش��امل تشکیل 
دولت مستقل فلسطین نباشد، گفت قدس شریف 
همچن��ان خط قرمز س��ازمان همکاری اس��المی 
خواه��د مان��د. نکته قاب��ل توجه آنکه س��خنگوی 
دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد که این سازمان در 
کارگاه اقتصادی بحرین به عنوان اجرای بخشی از 

"معامله قرن"، مشارکت نمی کند.

روز قدس، خیانتکاران به فلسطین در نشست های مکه و منامه را ناکام ساخت 

روز رسوایی قارون های منطقه 
یمنی ها در راهپیمایی حمایت از فلسطین هیاهوی سعودی را شکستند 

 جنگ تجاری چین و آمریکا 
وارد فاز جدیدی شد

فهرست سیاه »غیر قابل اعتماد ها«
همزمان با اوج گرفتن تنش��ها  لش میان پکن و واشنگتن، وزارت چ�����ا
بازرگانی چی��ن در بحبوحه رقابت تجاری و فناوری 
این کشور با آمریکا روز جمعه اعالم کرد دولت چین 
به زودی فهرس��ت س��یاه خود را درباره شرکت های 

خارجی »غیرقابل اعتماد« ایجاد می کند.

ای��ن خب��ر در حال��ی اعالم ش��ده اس��ت که 
واشنگتن در ماه مه شرکت بزرگ مخابراتی هوآوی 
را در فهرست شرکت هایی قرار داد که شرکت های 
آمریکای��ی نمی توانند به آن ه��ا تجهیزات فناوری 
بفروش��ند. مقام های چین گفته اند اقدامات آمریکا 
در مناقش��ات تجاری ب��ا چین معادل تروریس��م 
اقتصادی اس��ت. این اظهارات را »ژانگ هانوهی«، 
معاون وزیر خارجه چین درباره مقام های آمریکایی 
مطرح کرده اس��ت. او تصریح ک��رد چین مایل به 
اس��تفاده از ابزارهای خشنی مانند تحریم، افزایش 

تعرفه ه��ا و حمای��ت از تولید داخلی نیس��ت. »لو 
کانگ«، س��خنگوی وزارت خارجه چین هم گفته 
که با این ارزیابی موافق است. کانگ گفت: »بیشتر 
از ای��ن نمی توانم با س��خنان مع��اون وزیر خارجه 
موافق باش��م. یکجانبه گرایی و زورگویی آمریکا در 
عرص��ه بین المللی، از جمل��ه در روابط اقتصادی و 
تجاری با سایر کش��ورها به وضوح نشان می دهند 
که این کش��ور در حال تضعیف قوانین بین المللی 
اس��ت... آمریکا صدمات جدی به س��ایر کش��ورها 
وارد کرده اس��ت.« ایاالت متحده اوایل ماه جاری 

می��الدی تعرف��ه واردات ۲۰۰ میلیارد دالر کاالی 
وارداتی از چین را به ۲۵ درصد افزایش داد.

از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت 
گزینه رئیس جمهور آمریکا برای تصدی وزارت دفاع 
این کشور، مسئله چین و اجرای سند راهبرد دفاع 
مل��ی آمریکا را در اولویت برنامه های خود قرار داده 
است.»پاتریک ش��اناهان« سرپرس��ت وزارت دفاع 
آمریکا اعالم کرد که تمرکز برنامه های او برای زمانی 
که تصدی این وزارتخانه رسما به او سپرده شود، بر 
روی چین، روسیه و ایران است. آسوشیتدپرس در 

ادامه گزارش می نویسد که شاناهان بارها نشان داده 
که معتقد اس��ت سخت ترین مشکل امنیتی آمریکا 
در ح��ال حاضر، تقویت س��ریع قدرت نظامی چین 
اس��ت. وی همچنین بودجه چن��د میلیون دالری 
جهت اج��رای برنامه های جدید برای هم پا ش��دن 
با س��رعت پیشرفت چین در تس��لیحات فراصوت، 
فناوری هس��ته ای و فضایی پیش��نهاد کرده است. 
سرپرست وزارت دفاع آمریکا قرار است در سفر یک 
هفته ای به جنوب ش��رق آس��یا، بعد از سنگاپور به 

کشورهای اندونزی، کره جنوبی و ژاپن نیز برود.

همزمان با ناکامی آمریکا برای تحریم و  تش��دید فش��ارها علیه جبهه مقاومت، مق���اوم�ت
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا از آلمان خواست فعالیت های 

حزب اهلل لبنان را مانند انگلیس ممنوع اعالم کند.
پومپئو در ادامه با تکرار ادعاهای همیشگی علیه تهران 
گفت: ت��الش داریم فعالیت های ش��رورانه ایران را محدود 
کنیم. گفتنی اس��ت انگلیس اوایل س��ال ج��اری میالدی، 
فعالی��ت های حزب اهلل لبن��ان را ممنوع و این س��ازمان را 
»گروهی تروریس��تی« اعالم کرد. قرار اس��ت وزیر خارجه 
آمریکا که برای نخس��تین بار در این س��مت به آلمان سفر 
کرده، پیش از ترک این کش��ور و س��فر به سوئیس با آنگال 

مرکل، صدراعظم آلمان نیز دیدار کند.
این اقدام��ات در حالی صورت می گی��رد که جهانیان 
ح��زب اهلل را محور امنیت منطق��ه می دانند در همین حال 
لبنانی ه��ا نی��ز تاکید دارند س��الح حزب اهلل ب��رای امنیت 
کشورشان در برابر تروریس��م و رژیم صهیونیستی ضروری 
اس��ت. الزم به ذکر است ش��یخ نعیم قاسم معاون دبیر کل 
حزب اهلل لبنان تاکید کرده: معامله قرن یک طرفه اس��ت؛ 
یک طرف آن آمریکا و اس��رائیل و کس��انی قرار دارند که با 
آنان همراه ش��ده اند، اما طرف مقاب��ل و مرتبط با این طرح 
ک��ه آن را امضا کند وجود ندارد، یک فلس��طینی که با آن 
موافقت کند، وجود ندارد، بنابراین این معامله ای اس��ت که 

مرده به دنیا آمده و مقاومت تنها راه حل است.
وی ادام��ه داد: اخباری را مبنی ب��ر برگزاری کنفرانس 
بحرین در ارتباط با موضوع اقتصادی فلس��طین می شنویم، 
کنفرانس��ی که کاماًل اسرائیلی است، زیرا هدف از آن تالش 
برای عادی سازی روابط با اسرائیل و ترویج استمرار و ثبات 
آن و نی��ز زمینه س��ازی برای معامله قرن اس��ت، از همین 
رو ای��ن کنفران��س نمی تواند هیچ مش��ارکتی به نفع قضیه 

فلسطین داشته باشد. 
مع��اون دبیر کل حزب اهلل لبنان تصریح کرد: کنفرانس 
بحرین اگر برای حمایت از فلس��طین بود بی ش��ک شکل و 
صورت دیگری داش��ت و ش��رکت کنندگان در آن متفاوت 
بودن��د و باید در نظر داش��ت که اصل هر کنفرانس��ی برای 
حمایت فلس��طین مبتنی بر حمای��ت از مقاومت و آزادی و 
مخالفت با اش��غالگری اس��ت، اگر این عناوین در آن وجود 
نداش��ته باشد به این معنی اس��ت که در راستای حمایت از 
ملت فلسطین نیست. وی با بیان اینکه اشغال تنها با مقاومت 
قابل حل اس��ت، اظهار داش��ت: تمام آنچه در منطقه ما آزاد 
ش��ده و تمام اقداماتی که در مقابله با اش��غالگری اسرائیلی 
صورت گرفته اس��ت، هم��ه به مقاومت ب��از می گردد حتی 
زمین هایی که تحت عن��وان توافقنامه های صلح بازگردانده 
شده، از بیم مقاومت بوده است زیرا مقاومت اصلی است که 

می تواند زمین را بازگردانده و انسان را آزاد کند.

عقد ه گشایی پومپئو علیه حزب اهلل لبنان 
آمری��کا و مهره هایش که نتوانس��ته اند  آس�یا پس از ۸ سال جنگ، سوریه را تسلیم غ�رب 
س��ازند ب��رای انتقام گیری از دمش��ق در کن��ار حمایت از 
تروریست های مسلح با اعمال تحریم علیه سوریه تروریسم 

اقتصادی را اجرا می کنند. 
»ولید المعلم«، وزیر خارجه سوریه امروز پنجشنبه طی 
نطقی در پارلمان این کش��ور به تحوالت جنگ تروریس��م 
علیه سوریه و نقش برخی کشورها در این جنگ و بخصوص 
ترکیه و آمریکا پرداخت. المعلم تصریح کرد: ترکیه از ابتدای 
بحران س��وریه با آموزش و تس��لیح گروه های تروریس��تی 
ش��ریک توطئه ها علیه س��وریه بود در کنار آمریکا که وارد 
منطقه الجزیره ش��د و ش��به نظامیان نیروهای دموکراتیک 
س��وریه را در منطقه الجزیره مس��لح کرده و از آنها حمایت 
می کند. عالوه بر تحریم های اقتصادی یکجانبه و کمرشکنی 

که علیه ملت سوریه تحمیل کرده است.
المعل��م تحری��م اقتصادی مل��ت س��وریه را گونه ای از 
تروریس��م توصیف ک��رد و گفت: موضع کش��ورهای عربی 
که روی دریایی از نفت هس��تند، اما س��وریه را از داش��تن 
یک بش��که نفت محروم می کنند در راس��تای پیاده کردن 
دس��تورهای آمریکاس��ت و آنها جرأت رد این دس��تورها را 
ندارن��د. وزیر خارجه س��وریه با تاکید بر اعج��از مقاومت و 
بردباری ملت س��وریه، گفت: س��وریه به رهبری بش��ار اسد 

و دالورمردی نیروهای مس��لح خود که امروز ش��دیدترین 
نبردها را در ریف ش��مالی حم��اه و ریف جنوبی ادلب برای 
آزادسازی وجب به وجب از خاک سوریه از وجود تروریسم 

و بیگانه پی گرفته اند، پیروز خواهد شد.
خبر دیگر از س��وریه آنکه همزمان با تحرکات ارتش و 
نیروهای الحش��د الش��عبی عراق در مرز سوریه، رسانه های 
س��وری از حمله شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا به اهالی 
س��اکن ش��رق فرات و مص��ادره اموال برخ��ی از آن ها خبر 
دادن��د. روزنامه س��وری »الوطن« به نق��ل از منابع معارض 
سوری و منابع محلی گزارش داد، کاروانی از الحشد الشعبی 
ع��راق مرکب از 4۰ خودرو که ب��ر روی برخی از آنها توپ 
دفاع هواییzu۲۳ نصب ش��ده و داخل آن ه��ا نیروهایی با 

سالح های شخصی بودند، وارد شهر بوکمال سوریه شد.
الزم به ذکر است همراهی نکردن گروه های تروریستی 
با آتش بس ۷۲ ساعته اخیر در ادلب و اجرایی نکردن توافق 
س��وچی عزم ارتش سوریه را برای یکسره کردن این نبرد و 
پاکسازی آنجا جزم کرد. گروه های تروریستی با طرح ارتش 
س��وریه برای اعالم آتش بس ۷۲ ساعته همراهی نکردند و 
آتش بس را تالش ارتش س��وریه برای متقاعد کردن آنها و 
همچنین ترکیه به اجرای توافق سوچی برشمردند که عدم 
اج��رای آن ارتش س��وریه را ملزم خواهد ک��رد به عملیات 

نظامی خود ادامه بدهد.

انتقام گیری از سوریه با تروریسم اقتصادی


