افشای توطئه علیه داسیلوا

آمریکای التین

انتخاب رئیس جمهور قزاقستان

وزیر کنونی دادگس��تری و دادستان برزیل با همکاری یکدیگر لوئیز ایناسیو
لوال داس��یلوا را به اتهام فساد محکوم کردند تا از رقابت وی در انتخابات ۲۰۱۸
جلوگیری کنند.
س��ایت خبری اینترس��پت ،با اس��تناد بر اسناد فاش ش��ده اعالم کرد :یک
منبع اطالعات ،مکالمههای خصوصی ،صداهای ضبط ش��ده ،ویدیو و عکسهایی
را در اختیار این س��ایت گذاشته است که نشان دهنده اشتباههای جدی ،رفتارهای
غیراخالقی و فریبکاریهای سیستماتیک هستند .این سایت خبری اعالم کرد :دادستانی
در پرونده ضدفساد " "Car Washشک و شبهههای جدی درباره داشتن شواهد کافی
برای محکوم کردن لوال داسیلوا داشته است .سرجیو مورو ،وزیر دادگستری برزیل که در
پرونده لوال داسیلوا به عنوان قاضی پرونده نقش داشت ،با محکوم کردن وی ،از حضور او
در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری کرد.
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سرخط

نگرانی از عواقب جنگ تجاری چین و آمریکا

قاسم جومارت توکایف در جریان انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان توانست
حدود  70درصد از آرا را به خود جلب کند و رئیس جمهور قزاقستان شود.
 ،قاس��م جومارت توکایف که پس از استعفای نورسلطان نظربایف به عنوان
رئیس جمهور موقت قزاقستان برگزیده شده بود ،توانسته حدود  70درصد از آرا
انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان را کسب کند و پیروز انتخابات شود .توکایف
توانس��ته  70.13درصد از آرا مردم قزاقس��تان را به خود جلب کند .میزان مشارکت
در انتخابات ریاس��ت جمهوری قزاقستان 77.4 ،درصد اعالم شده است 12 .میلیون نفر
در انتخابات ریاس��ت جمهوری قزاقس��تان واجد رای دهی بودند .پس از پایان انتخابات
ریاست جمهوری قزاقستان ،نورسلطان نظربایف که مدت ها عهده دار مسوولیت ریاست
جمهوری در قزاقستان بود گفت :نسل جدیدی در قزاقستان روی کار می آیند و با افکار
و ایده های خود ،قزاقستان را به اعتال خواهند رساند.

وزیر اقتصاد فرانس��ه با هشدار نس��بت به عواقب جنگ تجاری بین چین و
آمریکا تصریح کرد :تنش های تجاری و رو به افزایش این دو کشور ،تاثیر منفی
بر اقتصاد جهان و بویژه اروپا خواهد گذاشت.
«برونو لو مر» افزود :یک جنگ تجاری به معنای بحران اقتصادی در سراسر
جه��ان بویژه اروپا اس��ت .وی ادامه داد :اقتصاد اروپا اکن��ون به خاطر این جنگ
تجاری وضعیت بدی پیدا کرده است .به گفته لو مر ،اگر تنشهای تجاری بین ایاالت
متحده و چین افزایش یابد ،ممکن اس��ت این موضوع تأثیر مس��تقیم و بسیار منفی در
سراس��ر جهان ،بویژه اروپا و منطقه یورو برجای بگذارد ،شد .وی در پایان هفته نشست
وزرای دارای��ی "جی  "۲۰در فوکوئوکا ژاپن گفت :دامنه تنشهای تجاری که بین چین
و آمریکا از  ۲س��ال گذشته آغاز شده ،به سایر کشورها رسیده است .تنشها میان چین
و آمریکا بر سر اقتصاد همچنان در وضعیت بحرانی است.

فرادیـد
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یادداشت

ذرهبین
لیب�ی :درگیریه��ا در حوم��ه پایتخ��ت لیبی با
ورود  ۲۰تان��ک متعلق به نیروه��ای دولت وفاق ملی
ب��ه این نب��رد ،وارد فاز جدیدی ش��د .نیروهای دولت
وفاق ملی در تالش هس��تند تا نیروهای ش��رق لیبی
را از پایگاههای��ی که تصرف کردهاند به خصوص جاده
فرودگاه بینالمللی طرابلس به عقب برانند.
سودان :کمیته مرکزی پزشکان سودان اعالم کرد
که در نخس��تین روز نافرمانی مدنی در این کشور چهار
نفر در خارطوم و «أم درمان» کشته شدند .کمیته مذکور
شورای نظامی انتقالی و شبهنظامیان را مسئول قتل این
افراد برش��مرد و اعالم کرد ک��ه از زمان حمله به محل
تحصن معترضان تا کنون  ۱۱۸نفر کشته شدهاند.
افغانستان :سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تلفات
غیرنظامیان در افغانستان اعالم کرد طرفهای درگیر جنگ
هیچ توجیهی برای حمله به غیرنظامیان افغان ندارند .دفتر
نمایندگیسازمانمللمتحددرافغانستانباانتشاربیانیهای
ضمن ابراز نگرانی از ادامه جنگ و تلفات غیرنظامیان افغان
اعالم ک��رد :طرفهای درگیر جنگ در افغانس��تان هیچ
توجیهی برای حمله به غیرنظامیان افغان ندارند.
پاکستان :وزیر خارجه پاکستان اعالم کرد ،برقراری
صلح در جنوب آسیا مستلزم حل مناقشه کشمیر است.
وزنامه نیش��ن پاکستان به نقل از "شاه محمود قریشی"
نوش��ت ،جهان حامی موضع اصولی پاکس��تان در قبال
مساله کش��میر اس��ت و درنده خویی نیروهای هندی
نسبت به مردم بی گناه کشمیر را محکوم میکند.

ژاپ�ن :در حالی که طی سالهای گذشته ارتکاب
جرایم مختلف توس��ط نظامیان آمریکایی مس��تقر در
ژاپ��ن از قبیل تجاوز و قتل زن��ان جنجالهای زیادی
ایج��اد کرده اس��ت ،در تازهتری��ن م��ورد از اقدامات
غیرقانونی آمریکاییها ،یک تفنگدار دریایی این کشور
در جزی��ره اوکیناوا به اموال عمومی آس��یب زده و به
یک مامور پلیس حمله کرده است.
ترکیه :بررس��یها در آلمان حاکی از این اس��ت
که فعالیتهای اطالعاتی ترکیه در این کشور روند رو
به رشد داشته است .ش��بکه خبری دویچهوله نوشت
که در گزارش��ی رسمی منتشر ش��ده مربوط به ایالت
«بادنورتمبرگ» هش��دار داده شده است که شماری
از کش��ورها از جمله ترکیه اقدامات اطالعاتی خود را
در آلمان افزایش داده اند.

نیمچه گزارش
ِ
حرمت قرآن در آلمان
هتک

همزمان با تشدید اسالم ستیزی در جوامع غربی،
تعدادی از افراد ناشناس ضمن حمله به دو مسجد در
ش��هر «کاس��ل» و «برمن» آلمان ،به حدود  ۵۰جلد
کالم اهلل مجید هتک حرمت کردند.
رس��انهها از هتک حرم��ت افراد ناش��ناس به دو
مس��جد مس��لمانان در ش��هر کاس��ل و برمن آلمان،
شکسته شدن پنجرههای آن و تعرض به چندین جلد
از قرآن مجید خبر دادند .مهاجمان ناش��ناس با سنگ
به «مسجد مرکزی» در ش��هر کاسل حمله کردند .از
برمن هم خبر رس��یده که افراد ناش��ناس در حمله به
یک مسجد در این شهر ،به حدود  ۵۰جلد قرآن کریم
هتک حرمت کردند« .س��یفالدین اریوروک» رئیس
مسجد کاسل که تحت نظارت «اتحادیه اسالمی امور
مذهبی ترکیه» است ،گفته که در زمان تعرض به این
مسجد هیچ کسی در آن حضور نداشت.
دفتر سرکنس��ولگری ترکیه در فرانکفورت ضمن
محک��وم کردن تعرض ب��ه این مس��اجد ،از نیروهای
امنیت��ی آلمان خواس��ته عامالن این تع��رض را پیدا
کنند .مقامهای آلمانی از آغاز تحقیقات درباره تعرض
به مس��اجد خبر دادند و اظهارنظر بیشتر در این باره
را به تکمیل روند تحقیقات موکول کردند .تعرضهای
تازه به دو مس��جد در آلم��ان در حالی صورت گرفته
ض علیه
ک��ه هر از چند گاهی موض��وع تبعیض و تعر 
مسلمانان در آلمان در رسانهها خبرساز شده است.
در همین ارتباط ،مهرماه سال گذشته گزاش شده بود
که «نورجهان سالک» یک دانشجوی انگلیسی به دلیل
محجبه بودن نتوانست در شهر هامبورگ خانه اجاره کند.
این دانشجوی  ۲۶ساله که برای گذراندن دوره دکترای
خود در هامبورگ به سر میبرد ،تالش کرد که خانهای را
از شرکت اینترنتی ( Airbnbکه افراد خانههای خود را
در آن اجاره میدهند) پیدا کند اما درخواست وی برای
خانهای که انتخاب کرده بود ،رد شد.

حزب اهلل لبنان بوده اس��ت .براساس اس��ناد اسنودن ،آژانس
امنی��ت ملی آمریکا در جنگ س��ال  ۲۰۰۶لبن��ان از طریق
هم��کاری با اطالعات ی��گان  ۸۲۰۰ارتش اس��رائیل در ترور
اعضای حزب اهلل دس��ت داشته اس��ت .این افشاگری از سوی
اس��نودن در حالی ص��ورت گرفته که در ب��اب آن چند نکته
قابل توجه است.
با توجه به آنچه ذکر شد اقدام آمریکا در قبال جوخههای
ترور صهیونیستی چند پیام قابل توجه را به همراه دارد اقدام
مذکور خیانت آش��کار دولتمردان آمریکایی به شهروندان این
کشور است که اطالعات شخصی خود را به ساختار تروریستی
دادهاند که برای منافعش��ان به هیچ کس رحم نمیکنند و از
ای��ن اطالعات حتی برای باج خواهی و ایجاد فضای وحش��ت
میان مردم بهره می گیرند .دنیا هنوز فراموش نکرده است که
چگونه راشل کوری دختر تبعه آمریکایی زیر چرخ بلدوزرهای
صهیونیستی تنها به جرم آزادی خواهی جان داد.
ای��ن اقدام دولتم��ردان آمریکا نقض قان��ون و عدم تعهد

اسراری که دیده نشد

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

خاورمیانه در حالی همچنان کانون توجهات جهانی است
ک��ه برخی اخبار این منطقه به حاش��یه رفت��ه و کمتر دیده
میش��وند .از جمله این اخبار ،افشای تبانیهای دستگاههای
اطالعاتی آمریکا با صهیونیستهاس��ت ک��ه حتی علیه مردم
آمریکاست .اسناد منتشر شده توسط اسنودن نشان می دهد
که آژان��س امنیت ملی آمریکا (اناسای) ب��ا نقص قوانین و
همکاری با صهیونیس��ت ها به دنبال ت��رور هدفمند اعضای

گ�زارش ویژه

پذیری آنها حتی به قوانین داخلی کشورشان است .آنانی که
حتی قانون کشورش��ان را رعایت نمیکنند چگونه میتوانند
م��ورد اعتماد باش��ند و انتظار پایبندی آنه��ا به تعهدات بین
المللیشان را داش��ت .این رفتار غیر قابل مذاکره بودن سران
آمریکا را آشکارتر میسازد.
توافقنامه آمریکا با صهیونیس��تها در سال  2009رسمی
ش��ده یعنی در دوران اوباما .این توافقنامه نش��ان میدهد میان
س��ران آمریکا هیچ تفاوتی نیست و اوبامای مدعی دموکراسی با
ترام��پ هوچی گر هیچ تفاوتی ن��دارد و هدف همه آنها خدمت
به رژیم صهیونیس��تی ولو به قیمت نقض قانون آمریکا و نادیده
گرفت��ن حق��وق و امنیت مردم آمریکاس��ت .در این میان اقدام
آمریکا یعنی مش��ارکت در تروریس��م دولتی صهیونیستها که
برگرفته از تروریسم دولتی حاکم بر آمریکاست .سران آمریکا به
جرم تروریسم آشکار علیه بشریت باید در مجامع جهانی مجازات
و سکوت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر در برابر این مسئله
جای تامل دارد .آمریکاییها در حالی ادعای تروریست بودن حزب

گروه فرادید

آمریکاییها همچنان چش��م
به اش��غال عراق دارند چنانکه یک عضو کمیسیون
امنی��ت و دف��اع در پارلمان عراق اع�لام کرد که
نیروهای رزمی جدید آمریکا که وارد پایگاه اربیل
ش��دند ،با دولت منطق��ه کردس��تان توافق کرده
بودند ،نه دولت فدرال یا وزارت دفاع عراق.
آمری��کا ک��ه از س��ال  2003ب��ا حض��ور در
ع��راق زمینه س��از بحرانهای بس��یاری برای این
کش��ور ش��ده همچنان ب��ه بهانهه��ای مختلف به
دنبال اس��تمرار این روند هس��تند چنانکه «کریم
المحمداوی» عضو این کمیسیون به پایگاه خبری
«المعلومه» گفت که نیروهای رزمی جدید آمریکا
ک��ه وارد پای��گاه اربیل ش��دند ،با دول��ت منطقه
کردس��تان توافق کرده بودند ،ن��ه دولت فدرال یا
وزارت دفاع عراق.المحمداوی اعالم کرد که دولت
منطقه کردستان به کمیس��یون دفاع در پارلمان،
وزارت دفاع و فرماندهان امنیتی اجازه نمیدهد از
تعداد نیروهای جنگی آمریکا اطالع پیدا کنند.
ای��ن نماینده عراق��ی تصریح کرد ک��ه اربیل
همچنی��ن نمیپذیرد که «درباره ش��مار نیروهای
آمریکای��ی و حجم تجهی��زات نظام��ی ،به دولت
[فدرال] هیچ گزارشی ارائه دهد» .وی با بیان این
مطلب افزود« :دولت کردستان در زمینه نظامی با
واشنگتن ،مستقیما اتفاق نظر دارد و ورود نیروهای
جنگی آمریکا بدون ابالغ به دولت فدرال در بغداد
و کسب اجازه از آن صورت گرفته است».

بی.بی.سی

چین :روزنامههای پرتیراژ چین ،تظاهرات برخی
از شهروندان هنگکنگی ضد استرداد مجرمین به پکن
توس��ط دولت هنگکنگ را ناشی از تحریک خارجی
خواندند .روزنامهای پرتیراژ در چین ،نیروهای خارجی
را عامل تحریک تظاهرات در هنگکنگ به قصد ضربه
زدن به پکن دانس��ت .روزنام��های دیگر نیز از مقاصد
سیاسی حامیان بینالمللی این تظاهرات خبر داد.

بحران

نظامیان آمریکا بدون اطالع بغداد در پایگاه اربیل مستقر میشوند

اشغالگری در روز روشن

المحمداوی پای��گاه اربیل را بزرگترین پایگاه
تروریس��تهای آمری��کا در عراق دانس��ت و گفت:
«واش��نگتن از آن به عنوان مقر فرماندهی عملیات
منطق��ه و ع��راق اس��تفاده میکنن��د» .این عضو
کمیس��یون امنیت و دفاع در پارلمان عراق با اشاره
به اینکه به گفته اظهارات مس��ئوالن کنگره بیش

رقابت محافظهکاران برای جانشینی «ترزا»

بحران سیاس��ی همچنان بر انگلیس حاکم است چنانکه
قاره سبـــز
با اعالم فهرس��ت نامزده��ای حزب محافظ��هکار برای
جانش��ینی نخس��توزیر مس��تعفی انگلیس ،این حزب رس��ما رقابت در این
زمینه را آغاز کردند.
یازده چهره سیاسی در تالش هستند تا ریاست قدیمیترین حزب سیاسی
انگلیس را بر عهده بگیرند و به تبع آن نخس��ت وزیر این کش��ور ش��وند .اعضای
محافظ��هکار پارلمان انگلیس ،فهرس��ت تائید ش��ده از محافظهکارانی را که می
خواهند ریاست حزب را به دست بگیرند را مشاهده خواهند کرد .در پی استعفای
«ترزا می» نخستوزیر انگلیس ۱۱ ،نفر برای جانشینی وی اعالم آمادگی کردند.
«بوری��س جانس��ون» وزیر امور خارجه پیش��ین« ،جرم��ی هانت» وزیر
امور خارجه کنونی و «مایکل گوو» وزیر محیطزیس��ت انگلیس از مهمترین
گزینههای تصدی این س��مت هس��تند .با توجه به شمار باالی درخواستها،
چندین دور از رایگیری در میان  ۳۱۳نفر از قانونگذاران برگزار میشود تا
افرادی که از حمایت کمتری برخوردارند ،کنار گذاش��ته شوند .دو نفری که
بیش��ترین رای را به دس��ت آورند باید آرای اعضای حزب که شمار آنها ۱۵۰
هزار نفر برآورد شده است را هم کسب کنند.
ت��رزا می به مدت  ۳س��ال ،از س��ال  ۲۰۱۶و بعد از اس��تعفای «جیمز
کامرون» ،نخستوزیری دولت انگلیس و رهبری حزب محافظهکار را برعهده
داشت .در این میان وزیر کشور انگلیس و عضو حزب محافظه کار این کشور
که برای انتخابات نخس��ت وزیری در حال رقابت اس��ت اعالم کرد خروج با
توافق از اتحادیه اروپا برای او یک اولویت است.
«س��اجد جاوید» ،وزیر کشور انگلیس که از رقبای جانشینی «ترزا می»،
نخست وزیر مستعفی این کشور است گفت خروج از اتحادیه اروپا با توافق از
مواردی است که من با جدیت آن را دنبال خواهم کرد.

همزم��ان با تش��دید حمالت
غ�رب آس�يا
ائتالف آمریکایی -سعودی به
یم��ن ،س��خنگوی رس��می ارت��ش و کمیتههای
مردم��ی یمن به متج��اوزان به این کش��ور درباره
تشدید حمالتشان هشدار داد.
س��رتیپ یحیی الس��ریع ،س��خنگوی رسمی
ارت��ش و کمیتهه��ای مردم��ی یم��ن ،تأکید کرد
عملیات ویژه تهاجمی پهپادهای یمنی به فرودگاه
منطقهای جیزان در جنوب عربستان در چارچوب
حمله به مجموعه اهداف مش��خص ش��ده صورت
گرفته اس��ت که در گذش��ته اعالم ش��ده اس��ت.
او گف��ت این عملیات پاس��خی طبیع��ی به ادامه
تجاوزات به یمن است.
س��خنگوی رسمی ارتش و کمیتههای مردمی
یمن تاکید کرد :این عملیات ،آشیانهها و باندهای

از  50ه��زار نظامی آمریکا در ع��راق حضور دارد،
تصریح کرد که بیش��تر این نیروه��ا در پایگاههای
«عین االسد» در استان االنبار و پایگاه اربیل مستقر
هستند« .دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز
اخیرا گفت که ح��دود  1500نیروی نظامی دیگر
اعزام خواهند کرد و هدف ادعایی آنان نیز حمایت

جاسوسی دولتمردان آلما ن و کانادا از مردم

از نیروهای آمریکایی در منطقه است.
خب��ر دیگر آنک��ه نماین��ده ائتالف سیاس��ی
«الفت��ح» عراق تأکید کرد ،ع��راق نیازی ندارد که
آمریکا عش��ایر االنبار را به سالح مجهز کند و این
اقدام ،فقط برای تجزیه این کش��ور اس��ت .قدو به
پای��گاه خبری «بغداد الی��وم» گفت که «حکومت
عراق قویتر از گذش��ته اس��ت .ما به مسلح کردن
عشایر در خارج از چارچوب حکومت و وارد کردن
کش��ور به هرج و مرج س�لاح ،نیازی نداریم» .وی
ب��ا بی��ان اینکه «آنچه نی��از داریم ،مس��لح کردن
نیروه��ای امنیتی عراق به تجهیزات و س�لاحهای
پیش��رفته است» ،این س��ؤال را مطرح کرد :هدف
برخی ش��خصیتها از درخواس��ت مکرر از ائتالف
بینالملل��ی ضد داعش و آمریکا برای مجهز کردن
عشایر به سالح چیست؟.
«عل��ی الحس��ینی» از فرمانده��ان س��ازمان
«الحش��د الشعبی» (بس��یج مردمی) عراق هشتم
خ��رداد ماه ج��اری اعالم ک��رد که آمری��کا قصد
دارد ش��یوخ عشایری را به س�لاح مجهز کند که
ب��ا عناصر تروریس��تی داعش و القاع��ده همکاری
داشتهاند .الحس��ینی گفت که بعید نیست آمریکا
از این عش��ایر حمایت کند؛ زیرا این کشور« ،برای
بیثبات کردن عراق دست به هر اقدامی میزند و
طرحه��ای کثیف زیادی در عراق دارد» .در همین
ارتباط« ،کریم علیوی» عضو کمیته امنیت و دفاع
در پارلمان عراق اخیرا اعالم کرد ،شیوخ عشایری
که در استان االنبار ،موافق تجیز تسلیحاتی توسط

کشورهایی مانند آلمان و کانادا در حالی ادعای حمایت
حق�وق بش�ر
از حقوق بش��ر س��ر میدهند که در عم��ل مغایر با این
ادع��ا رفت��ار میکنند چنانکه با اس��تناد به یک حکم فدرال مش��خص ش��د
مام��وران اطالعاتی ارتش کانادا امکان دسترس��ی ،جمعآوری و به اش��تراک
گذاشتن اطالعات شهروندان این کشور را دارند.
این دس��تور موسوم به «رهنمود جمع آوری اطالعات شهروندان کانادایی»
که در  ۸صفحه تدوین ش��د ،از آگوس��ت سال  ۲۰۱۸به امضا رسید .این دستور
اخیرا به واس��طه قانون «دسترس��ی به اطالعات» در اختیار رسانهها قرار گرفته
اس��ت .براساس این س��ند که برای کارکنان وزارت دفاع و نیروهای مسلح کانادا
صادر ش��د ،هر گونه اطالعات مربوط به شهروندان کانادایی که به طور هدفمند
گردآوری میشود باید «ارتباطی مستقیم و فوری» با یک عملیات یا اقدام نظامی
داشته باشد .با این حال در این سند هشدار داده شد که فناوریها و قابلیتهای
نوظهور امکان گردآوری اطالعات ش��هروندان کانادایی را از طریق منابع آزاد از
جمله شبکههای اجتماعی میسر میکند .همچنین تاکید شد اطالعات شهروندان
کانادا ،به هر نحوی که جمعآوری ش��ده باش��ند ،میتوانند به منظور پشتیبانی
عملیات قانونی دفاعی و اطالعاتی در این کشور بکار گرفته شوند.
در همین ح��ال پلیس آلمان نیز بهدنبال مجوز دسترس��ی به اطالعات
شخصی ش��هروندان است که توسط دستگاههای دس��تیار دیجیتال خانگی
ذخیره میشوند .پلیس ملی آلمان قصد دارد به اطالعات جمعآوری شده در
دس��تگاههای دیجیتال خانگی نظیر «گوگل هوم» و «آمازون اکو» دسترسی
پیدا کند.
س��خنگوی وزارت کش��ور آلمان اعالم کرد« :مبارزه ب��ا جرم و جنایت
آنقدر مهم اس��ت ک��ه مقامات دولتی و ایالتی باید ب��ه دادههای جمعآوری
شده توسط این دستگاهها دسترسی داشته باشند».

متجاوزان به یمن تاوان خواهند داد

هواپیماه��ای بدون خلبان را در ف��رودگاه جیزان
ه��دف ق��رار داد؛ فرودگاهی که دش��من آن را به
پایگاه نظامی حمله به یمن تبدیل کرده است.
س��رتیپ الس��ریع به متجاوزان درب��اره ادامه
تش��دید حمالتشان هشدار داد و گفت :اگر دشمن
به تش��دید حمالتش ادامه دهد بهایش را خواهد
پرداخت .خبر دیگر آنکه دو س��ناتور آمریکایی به
دنبال تصویب یک قطعنامه برای مقابله با دور زدن
کنگره از س��وی کاخ سفید و محدود کردن فروش
بی حساب و کتاب تسلیحات به عربستان سعودی
هستند.
در این میان پایگا خبری رای الیوم با اشاره به
توسعه توانمندیهای بومی یمنیها گزارش داد که

ارتش و کمیتههای مردمی یمندر آخرین مرحله
ساخت و استقرار سامانههای دفاع هوایی پیشرفته
هستند .یمنی ها تاکید دارند بنابراین زمان اجرای
عملیات تهاجمی گس��ترده رسیده است که در آن
نیروه��ای صنعا اقدام به آزادس��ازی مناطق تحت
تسلط نیروهای یمنی مورد حمایت ائتالف خواهند
ک��رد و ای��ن قضیه به تایید مقام��ات نظامی صنعا
رسیده اس��ت به این معنا که جنگندههای ائتالف
مانع عملیات نمیش��وند بخصوص در مناطق بازی
که نیروی هوایی دست برتر را دارد.
خبر دیگر از یمن آنکه یک ش��بکه س��عودی
اع�لام کرد ،خال��د الیمان��ی وزیر خارج��ه دولت
مس��تعفی یمن رسما اس��تعفای خود را به «عبد

اهلل لبنان و جبهه مقاومت را مطرح می کنند که همین اس��ناد
واهی بودن این ادعا را نش��ان می دهد .آنها با جنگ روانی جای
قاتل و مظلوم را تغییر داده و در لوای ادعای تروریس��م ماهیت
تروریستی خود را پنهان می سازند .نکته مهم آنکه به رغم تمام
حمایتهای اطالعاتی و نظامی آمریکا به صهیونیستها از سال
 2000تاکنون ارتش صهیونیس��تی در هیچ جنگی پیروز نبوده
و دامنه شکس��تهای آن به جایی رس��یده که در  48جنگ با
غزه وادار به تن دادن به آتش بس می شود .این روند نشان می
دهد که مقاومت دست برتر میدان است و تنها راه مقابله با این
جنایتکاران نیز ادامه مقاومت است.
نکته نهایی آنکه آمریکایی که برای منافع صهیونیس��تها
حتی ملت خود را قربانی می س��ازد قطعا حامی مناسبی برای
کش��ورهای اس�لامی و عربی نخواهد بود و ادعای آن مبنی بر
حمایت از سران عرب در ازای خیانت به فلسطین ،ادعایی واهی
است و در نهایت آنها را نیز قربانی رژیم صهیونیستی میسازد
چنانکه معامله قرن بر همین اساس طراحی شده است.

آمریکاییها هستند« ،بقایای حزب بعث و از کسانی
هس��تند که به گروه داعش کم��ک کرد» .علیوی
همچنی��ن تأکید کرد ک��ه آمریکا ب��رای مقابله با
نیروهای الحش��د الش��عبی ،از این عشایر استفاده
میکن��د .خب��ر دیگر از ع��راق آنکه طب��ق اعالم
مقامه��ای نیوزیلندی ،روند خ��روج همه نظامیان
این کشور از عراق تا ماه ژوئن سال آینده میالدی
تکمیل ش��ده و مأموریت نیوزیلن��د برای آموزش
عراقیها پایان مییابد.
از سوی دیگر از عراق خبر میرسد «نیچروان
بارزانی» بعنوان رئیس منطقه کردس��تان عراق در
ش��هر اربیل در حضور بس��یاری از ش��خصیتهای
سیاسی ادای سوگند کرد.در مراسمی که بسیاری
از ش��خصیتهای سیاس��ی داخلی و خارجی عراق
حضور داشتند «نیچروان بارزانی» به عنوان رئیس
منطقه کردس��تان عراق س��وگند یاد کرد و پس از
«مسعود بارزانی» این مسئولیت را بر عهده گرفت.
نیچ��روان بارزانی ماه گذش��ته توانس��ته بود
ب��ا  ۶۸رأی از می��ان  ۸۱نماین��ده پارلمان به این
سِ ��مت انتخاب ش��ود .این برای اولین بار است که
رئیس منطقه کردستان با رأی نمایندگان مشخص
میش��ود در حالی که پیش از این با رأی مستقیم
مردم روی کار میآمد .در این مراسم که در سالن
«س��عد عبداهلل» در مرکز اربیل برگزار شد۱۲۰۰ ،
تن از شخصیتهای سیاسی و دیپلماتیک از جمله
«بره��م صال��ح» رئیسجمهور ع��راق و «چاووش
اوغلو» وزیر خارجه ترکیه ،حضور داشتند.

قیام مردمی علیه معامله قرن

همزمان با تحرکات ارتجاع عربی برای اجرای طرحهای
مقـــاوم�ت
آمریکایی ،گروهها و اقش��ار مختلف فلسطین قصد دارند
در اعتراض به برگزاری نشس��ت بحرین و مطرح ش��دن ط��رح معامله قرن،
تظاهرات گستردهای در روزهای آتی برگزار کنند.
برگزاری تظاهراتی مورخ  25و  26ژوئن (چهارم و پنجم تیر) همزمان با
برگزاری نشست اقتصادی مرتبط با طرح معامله قرن در بحرین برنامه ریزی
شده اس��ت .نمایندگان سازمان آزادیبخش فلس��طین ،سازمانهای جامعه
مدنی و شخصیتهای مس��تقل فلسطینی از همه اقشار مردم خواستهاند در
اعتراض به برنامه صلح ترامپ و نشس��ت اقتص��ادی بحرین در این تظاهرات
ش��رکت کنند« .واصل ابو یوس��ف» عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش
فلسطین در این زمینه گفت که فلسطینیها باید مبارزه علیه «معامله قرن»
را انجام دهند و سیاستهای آمریکا را محکوم کنند.
«محمود عباس» رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین نیز چهارشنبه
گذش��ته پس از ش��رکت در نماز عید فطر در «راماهلل» طرح معامله قرن را
شکست خورده خواند« .جنبش حماس» نیز در بیانیهای به برگزاری نشست
اقتصادی آتی در بحرین واکنش نشان داده و اعالم کرده که این اقدام باعث
تضییع بیشتر حقوق فلسطینیان میشود.
«جنبش فتح» نیز همزمان با اعالم شرکت امارات و عربستان در نشست منامه
ت کنندگان این
که از سوی آمریکا در خصوص فلسطین تدارک دیده شده ،شرک 
نشست را «خائن» و «مزدور» دانست .خبر دیگر آنکه  ۱۵۵استاد دانشگاه در
اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فروش تسلیحات به رژیم اشغالگر صهیونیستی
را تحریم کند .در این میان شبکه  13رژیم صهیونیستی گزارش داد که کاخ
سفید در حال اعمال فشار سنگین بر کشورهای عربی و اسالمی برای شرکت
در نشست اقتصادی بحرین درباره فلسطین است.

ربه منصور ه��ادی» تحویل داده اس��ت .الیمانی،
س��ال گذش��ته در جریان نشس��ت «لهستان» که
علیه ایران برگزار ش��د ،در کنار نخستوزیر رژیم
صهیونیس��تی نشس��ته بود و این اقدام او جنجال
بزرگی در رسانهها ایجاد کرد.
خبر دیگر آنکه ارت��ش و کمیته های مردمی
یمن یورش متجاوزان س��عودی به پایگاه نیروهای
یمنی در ش��هر مرزی «نجران» را ناکام گذاشتند.
متج��اوزان برای تحق��ق این هدف خ��ود صحراء
االجاشر را هدف یورش وحشیانه قرار دادند .با این
ح��ال ،دخالت به موقع ارتش و کمیتههای مردمی
یمن مانع از تس��لط متجاوزان س��عودی بر پایگاه
یمنیها ش��د .همچنین متجاوزان رژیم س��عودی
منطق��ه «الدریهم��ی» واقع در ش��هر «الحدیده»
را ه��دف حمالت توپخانهای گس��ترده قرار دادند.

طبق اعالم رس��انههای عربی ،منطق��ه الدریهمی
واقع در ش��هر الحدیده هدف حمالت توپخانه ای
گس��ترده متجاوزان قرار گرفت .این درحالی است
که پیش��تر س��خنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم
کرده بود که آتش ب��س الحدیده هزاران بار نقض
ش��ده اس��ت .ارتش و کمیتههای مردمی یمن به
عملیاتهای خود علیه مواضع متجاوزان س��عودی
ادامه میدهند.
ارتش و کمیتههای مردمی یمن یک موش��ک
بالستیک دیگر به مواضع متجاوزان شلیک کردند.
بدی��ن ترتیب مواضع متجاوزان در اس��تان الضالع
هدف اصابت موش��ک بالس��تیک «زلزال  »۱قرار
گرفت .طبق اعالم رسانههای یمنی ،به دنبال این
حمله موشکی ش��ماری از عناصر متجاوز سعودی
کشته و زخمی شدند.

