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س�ودان: در پی تشدید بحران در سودان، وزارت 
خارجه آمریکا از برنامه س��فر معاون این وزارتخانه در 
امور آفریقا به »خارطوم« خبر داد. خبرگزاری رویترز 
17 خردادماه گزارش کرد که نیروهای امنیتی سودان، 
»محمد عصمت« از رهبران ائتالف »الحریه و التغییر« 

)آزادی و تغییر( را بازداشت کرده است.

قزاقس�تان: »یوکی��ا آمان��و« مدی��رکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در نشستی خبری از فعال سازی 
بانک اورانیوم غنی ش��ده در قزاقستان در اواخر سال 
جاری میالدی خب��ر داد. وی گفت: در حال حاضر 2 
قرارداد برای تزریق اورانیوم غنی شده به بانک اورانیوم 
قزاقستان امضا شده که در اواخر سال جاری این بانک 

به طور کامل فعال می شود.

ع�راق: منابع ُک��ردی از انتخاب مس��رور بارزانی 
فرزند مس��عود بارزانی از س��وی پارلم��ان این منطقه 
به عنوان نخس��ت وزیر جدید این اقلی��م خبر دادند. 
پارلم��ان اقلیم کردس��تان عراق ب��رای تایید نامزدی 
مس��رور بارزانی برای تشکیل کابینه جدید این اقلیم، 
دی��روز 11 ژوئ��ن 2۰1۹ )21 خ��رداد م��اه 1۳۹۸( 

جلسه ای برگزار کرد.

قطر: سفیر روسیه در قطر اعالم کرد دو کشور به 
دنبال افزایش ۶ برابری حجم مبادالت تجاری خود تا 
ابتدای سال 2۰2۰ هستند. »نور محمد خلوف« سفیر 
روس��یه در دوحه امروز اظهار داش��ت: قطر و مسکو تا 
اوایل سال 2۰2۰ امکان افزایش حجم تبادل تجاری تا 
بیش از ۶ برابر یعنی حدود نیم میلیارد دالر را دارند.

روس�یه:  وزارت دفاع روس��یه اعالم کرده است 
مانور دریایی ناتو که از ۹ تا 21 ژوئن در بخش جنوبی 
دریای بالتیک انجام می ش��ود توسط این وزارت مورد 
نظارت قرار می گیرد. در این مانور حدود ۴۰ کش��تی 
و ۴۰ هواپیما از 1۸ کش��ور ش��رکت خواهند داشت. 
در میان این کش��تی ها، کشتی های ضد زیر دریایی و 

کشتی هایی با قابلیت پرتاب موشک نیز وجود دارند.

قرقیزس�تان: الماس اراز عال��ی اف معاون وزیر 
کش��ور قرقیزس��تان از حضور 5 ه��زار پلیس و 25۰ 
ماش��ین ویژه در خیابان های »بیش��کک« برای تأمین 
امنیت نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری 
ش��انگهای خبر داد.وی گفت: روزهای 12- 15 ژوئن 

در شهر بیشکک تدابیر امنیتی تشدید خواهد شد.

ذرهبین

حافظ اسد مرد دفاع از مقاومت عربی
سوریه همچنان کانون مقاومت عربی است و این 
برگرفته از ساختاری است که حافظ اسد در این کشور 
بنا نهاد. س��الروز درگذشت حافظ اسد یادآور جمله به 
یاد ماندنی او خطاب به سوری ها است که می گفت» 
ترجیح می دهم میراثی ب��رای ملتم به یادگار بگذارم 
که برای آن مبارزه کنند، این میراث بهتر از این است 
که برایشان صلح خفت باری را به یادگار بگذارم که از 

آن احساس شرم و خجالت کنند. «
حافظ اسد رئیس  جمهوری فقید سوریه در ششم 
اکتب��ر 1۹۳۰ در دهک��ده قرداح��ه در حومه الذقیه 
در غ��رب س��وریه و در خانواده ای علوی متولد ش��د. 
او فرزند چهارم کش��اورزی فقیر به نام علی س��لیمان 
بود و آم��وزش ابتدایی را در زادگاه��ش به پایان برد 
و در 1۹۴۰ می��الدی برای ادامه تحصیل راهی ش��هر 
بندری الذقیه ش��د و از همان روزهای نخست جوانی 
تحت  تأثیر ملی گرایی عربی و سوسیالیسم و مبارزه با 
استعمار قرار گرفت و در شانزده سالگی به حزب بعث 

سوریه پیوست.
پس از پایان دبیرس��تان در سال 1۹51 قرار بود 
در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهد اما با پیوستن به 
دانشکده خلبانی مس��یر دیگری را برای خود رقم زد. 
فرمانده��ی نیروی هوایی و وزیر دفاع از جمله پس��ت 
هایی اس��ت که حافظ اس��د در پرونده خود داشت و 
س��پس در مجموع��ه تح��والت معروف ب��ه "الحرکه 
التصحیحیه" )جنبش اصالحی( در سال 1۹71 دولت 
تازه ای به نخس��ت وزیری حافظ اس��د تشکیل شد و 
چهار ماه بعد در 12 مارس همان سال اسد به ریاست 

جمهوری سوریه انتخاب شد.
حافظ اس��د اغلب با آمریکا روابط خوبی نداش��ت 
و پ��س از پی��روزی انقالب اس��المی در ای��ران وی از 
معدود رهبران عرب بود که از پیروزی انقالب اسالمی 
استقبال و روابط کشورش را با ایران  توسعه بخشید و 
در جریان حمله عراق به ایران، تجاوز صدام را محکوم 
و حمای��ت خود را از ایران اعالم کرد. حافظ اس��د در 
1۰ ژوئ��ن 2۰۰۰، بر اثر بیم��اری قلبی از دنیا رفت و 
فرزندش، بش��ار اس��د، به جای او به ریاست جمهوری 
انتخاب ش��د. اکنون با گذش��ت 1۹ سال از درگذشت 
حافظ اس��د س��وری ها همچنان به مش��ی مقاومت و 

اصول ملی گرایی پایبند مانده اند.

نیمچهگزارش

طرح های آمریکا شکست خورد
رئی��س جمهوری کوب��ا گفت که دول��ت آمریکا در اج��رای طرح های خود 
علیه ونزوئال ناکام بوده اس��ت."میگل دیاز کانل" در صفحه توییتر خود نوش��ت: 
واشنگتن برای سرنگونی انقالب بولیواریایی ونزوئال شکست خورده است. "مایک 

پمپئو" وزیر امور خارجه آمریکا مخالفان دولت ونزوئال را به بحران کشاند.
این توییت رئیس جمهوری کوبا در حالی منتشر شد که "خورخه آرئاسا" وزیر 
خارجه ونزوئال نیز ب��ر ناکام ماندن مخالفان در ونزوئال تاکید کرد و همچنین "الیاس 
خائ��و" یک عضو حزب سوسیالیس��ت ونزوئال نیز گفت که اختالف��ات در جبهه مخالفان 
دولت کاراکاس موضوع جدید نیست. مشکالت اقتصادی برای چند ماه ونزوئال را به سوی 
بحرانی سیاسی کشانده است.ونزوئال همچنان بدنبال راههای مختلف برای جبران هزینه 
و درآمدهای خود است و در این راستا دولت مادورو توانسته برای بدست آوردن درآمد و 

به رغم مواجهه با تحریم های آمریکا، بخشی از ذخایر طال خود را بفروشد.

یکای التین  آمر
هشدار چین به آمریکا 

وزارت خارج��ه چی��ن اعالم کرد اگ��ر آمریکا بر تش��دید تنش های تجاری 
پافشاری کند، پکن با عزمی راسخ پاسخ واشنگتن را خواهد داد.

 گنگ ش��وانگ، س��خنگوی وزارت امور خارجه چین، در کنفرانسی خبری 
در پکن اعالم کرد اگر آمریکا بر تش��دید تنش های تجاری پافشاری کند، دولت 
چین با عزمی راس��خ پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سال 
گذشته تعرفه های گمرکی تنبیهی بر بسیاری از کاال های چینی وضع کرد. واشنگتن 
در بحبوح��ه تش��دید تنش های تجاری با پک��ن، ماه مه تصمیم گرف��ت این تعرفه های 
گمرکی را بر دویست میلیارد دالر کاالی چینی از 1۰ درصد به 25 درصد برساند. چین 
نیز در پاسخ، یکم ژوئن از تعرفه های گمرکی جدید بر بیش از پنج هزار کاالی آمریکایی 
اعمال کرد. تنش��ها میان چین و آمریکا بر سر تعرفه های اقتصادی طی ماه های اخیر بر 

میزان اختالفات میان دو کشور افزوده است. 

چالش
 ترامپ با نیکسون فرق دارد!!

دونالد ترامپ اظهار کرد، اگر دموکرات ها برای استیضاح او اقدام کنند، مانند 
ریچارد نیکسون از این چالش فرار نخواهد کرد.

  دونالد ترامپ، پس از تاکید بر اینکه هیچ کار اشتباهی انجام نداده، اظهار 
کرد، "تفاوت بزرگ" میان او و ریچارد نیکس��ون، رییس جمهور س��ابق آمریکا 
این اس��ت که او در جایگاه ریاس��ت جمهور باقی خواه��د ماند. ترامپ گفت: من 
کناره گیری نمی کن��م. تفاوت بزرگی وجود دارد. من کناره گیری نمی کنم.  ترامپ با 
اش��اره به اظهارات جان دین، مشاور کاخ س��فید در زمان ریاست جمهوری نیکسون در 
ش��بکه سی ان ان گفت: جان دین سال ها یک بازنده بوده است. من صحبت های او را در 
یکی از ش��بکه هایی که با من همسو نیست، شنیدم و فکر می کنم آن ها طی این سال ها 
پول زیادی به او داده اند.وی افزود: ما می دانیم که جان سال ها یک بازنده بوده است. او 

از ادامه فعالیت در حرفه خود محروم شده و به زندان رفته است.

بحران

یه
عرب

ال

مانور با اف – 35 
فرامرز اصغری 

روابط میان ترکیه و آمریکا را در قالب تعامالت و تقابل ها 
می توان دس��ته بندی کرد آنجا که آنکارا با تصور رس��یدن به 
اقتصاد و سیاس��ت برتر منطقه در کنار آمریکا قرار می گیرد و 
آنجا که این رویاها برایش پوشالی شده و در می یابد که آمریکا 
نه زمینه ساز قدرت که تهدیدی برای امنیت داخلی و جایگاه 
جهانی است. در همین چارچوب طی ماه های اخیر تنش میان 
دو کش��ور در باب موضوع جنگنده ه��ای اف- ۳5 آمریکایی و 

سیستم موشکی اس ۴۰۰ روس شدت گرفته است. 

س��خنگوی وزارت دفاع آمریکا از توقف رس��می آموزش 
خلبانان ترکیه ای برای پ��رواز با جنگنده اف-۳5 خبر داد.در 
پی افزایش تنش ها بین واش��نگتن و آنکارا، یک مقام ارش��د 
دفاع��ی ترکیه گفت��ه که آمریکا به پیش��نهادهای تنش زدای 
این کش��ور پاسخی نداده اس��ت. آمریکا خرید این موشک ها 
از روس��یه را یک خطر بزرگ برای خ��ود می پندارد و معتقد 
است که ترکیه نمی تواند همزمان از هر دو جنگ افزار استفاده 

کند.
در همی��ن حال وزارت خارجه ترکی��ه، قطعنامه مجلس 
نمایندگان آمریکا درباره هشدار به ترکیه و تهدید این کشور 
ب��ه تحریم ب��ه دلیل خرید س��امانه های دفاع هوایی روس��ی 
»اس-۴۰۰« را غیرقاب��ل قبول خوان��د. مجموع این تحوالت 
در ش��رایطی روی می ده��د ک��ه در باب رفت��ار آمریکایی ها 
و تنش ه��ای موجود میان دو کش��ور نکات چن��د قابل توجه 

است. تنشها میان دو کشور صرفا در قالب اف ۳5 نبوده بلکه 
ریش��ه ای دیرنه دارد که از اقدامات مداخل��ه جویانه آمریکا 
در موض��وع گولن و کودت��ا علیه اردوغان و نی��ز عدم تحقق 
وعده های منطقه ای آمریکا بخش��ی از آن است. در این میان 
بس��یاری از ناظران سیاسی بر این عقیده اند که آمریکا با این 
تعلی��ق به دنبال باج خواهی از ترکیه در امور منطقه  اس��ت. 
آمریکا می خواهد ترکیه را تس��لیم خواس��ته های سعودی و 
صهیونیس��ت ها سازد که نوعی تحقیر کردن ترکیه است . در 
همی��ن حال اقدام آمریکا مبنی بر مش��روط کردن اف ۳5 به 
تعلیق خرید اس ۴۰۰ نش��انگر رفتار مداخله جویانه و کاسب 
کارانه آمریکاس��ت. آمریکا با این اقدام استقالل ترکیه را زیر 

سوال برده است .
در این میان رفتار آمریکا نش��ان می دهد این کشور صرفا 
مناف��ع خود را می بیند و به متحدان خود نیز رحم نمی کند 

آمریکا نش��ان داده که یک مطیع م��ی خواهد و نه روابط دو 
جانبه و برابر که ماهیت س��لطه گر آمریکا را آشکار می سازد. 
این رفتار بیانگر واهی بودن ادعای مذاکره از سوی آمریکاست 
چ��را که آمریکا صرفا به دنبال س��لطه اس��ت و مذاکره برابر 
برای��ش معنایی ندارد . ای��ن اقدام آمریکا تاکی��دی دیگر بر 
غی��ر قابل اعتماد بودن آمریکاس��ت چنانکه آمریکا بس��یاری 
از تعه��دات بی��ن المللی را نادیده گرفته و خ��الف آنها اقدام 
کرده اس��ت  در همین حال این اقدام آمریکا سندی دیگر بر 
حقانیت ایران مبنی بر غیر قابل مذاکره بودن آمریکاست که 
لزوم ایستادگی جهانی در برابر باج خواهی آمریکا را ضروری 
می سازد. در این میان بسیاری از ناظران سیاسی تاکید دارند 
ک��ه همگرایی منطق��ه ای بویژه مقابله با تح��رکات منطقه ای 
آمری��کا راهکار مقابله ترکیه و س��ایر کش��ورها برای مقابله با 

باج خواهی آمریکاست. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه ائت��الف گ�زارش  گس��ترده  جنای��ات 
سعودی- آمریکایی نتوانسته مقاومت ملت یمن را 
متزلزل س��ازد چنانکه در توازن قوایی دیگر ارتش 
یمن بر اجرای اصل دندان مقابل دندان و چشم در 

برابر چشم تاکید کرد. 
یمن طی ۴ س��ال اخیر محور مقاومت در برابر 
متجاوزانی است که تا دندان مسلح هستند و از سوی 
قدرت های بزرگ غرب حمایت می ش��وند. مردمانی 
که ش��اید اکنون فقیرترین ملت جهان باش��ند اما 
ن��ام خود را به عنوان مق��اوم ترین ملت ها به ثبت 
رس��انده اند و هر روز حقارتی جدید به متجاوزان به 
سرزمینشان تحمیل می کنند. در همین چارچوب 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی خطاب 
به متجاوزان در ائتالف عربی گفت که بانک اهداف 
این جنبش روز به روز گس��ترده تر می شود. یحیی 
س��ریع، س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن وابسته 
به جنبش انصاراهلل در س��خنانی اظه��ار کرد: نظام 
عربستان و امارات را به توقف تجاوزگری علیه ملت 
یمن توصیه می کنیم، چرا که ما غافلگیرکننده هایی 
در اختی��ار داریم و از غیرنظامیان می خواهیم که از 

اهداف نظامی و حیاتی در عربس��تان و امارات دور 
شوند، چراکه این اهداف برای ما مشروع هستند.

یحیی سریع در ادامه خاطرنشان کرد: به لطف 
خ��دا به زودی به قاعده فرودگاه در مقابل فرودگاه، 
دن��دان در مقابل دندان و چش��م در مقابل چش��م 
می رس��یم و دوره پس از عملیات نهم رمضان دیگر 
مانن��د دوره پیش از آن نیس��ت و متج��اوزان باید 
حس��اب ای��ن کار را بکنند. وی با اش��اره به حمله 
پهپادی اخیر انصاراهلل به پایگاه ملک خالد عربستان 
در عسیر نیز گفت: پایگاه هوایی ملک خالد از جمله 
بزرگترین پایگاه های نظامی متجاوزان است و نقطه 
آغاز اجرای اهداف متجاوزانه به سمت اراضی یمن 
به ش��مار می رود. این مق��ام یمنی تصریح کرد: در 
حمله اخیر انبارهای تسلیحات و رادارهای پیشرفته 
و جدید و اتاق های کنترل پایگاه هوایی ملک خالد 
عربس��تان هدف ق��رار داده ش��د. پهپادهای ارتش 
یمن طی حمله ای، پایگاه هوایی خمیس مش��یط 
را ه��دف قرار دادند.  حمله به این پایگاه هوایی در 
خمیس مشیط توسط پهپادهای ارتش یمن صورت 
گرفته است. شهر خمیس مشیط در منطقه عسیر 
در جنوب غرب عربس��تان س��عودی قرار دارد. این 

ش��هر از لحاظ تعداد ساکنین پنجمین شهر بزرگ 
عربستان به شمار می آید و از اهمیت تجاری زیادی 
برای این کش��ور برخوردار است. همچنین ارتش و 
کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان سعودی 
در »تعز« را به وس��یله موش��ک بالستیک »زلزال 
1« ه��دف قرار دادند. همزمان با شکس��ت ائتالف 
س��عودی،   »عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور 
مستعفی دولت یمن بار دیگر »مارتین گریفیتس« 
نماینده سازمان ملل در امور یمن را به همراهی با 
برنامه های انصاراهلل درباره توافق »استکهلم« متهم 
کرد. در این میان جنگنده های رژیم س��عودی بار 
دیگر اس��تان »حجه« یمن را هدف حمالت هوایی 
گسترده قرار دادند. منابع خبری گزارش دادند که 
امارات متحده عربی از عناصر مرتبط با القاعده برای 
حمله به اس��تان تعز یمن استفاده می کند. عادل 
عبده فارع به دلیل ارتباط با القاعده و داعش س��ال 
2۰17 در فهرست تروریس��تی آمریکا قرار گرفت. 
عناصر گ��روه ابوالعباس که م��ورد حمایت مالی و 
نظامی امارات متحده عربی هس��تند، راه ارتباطی 
حیاتی در حومه جنوبی شهر تعز را به کنترل خود 
در آوردند و ش��هر تعز از محور جنوبی در محاصره 

ای��ن گروه قرار دارد. منابع یمن��ی افزودند، امارات 
متحده عربی برنامه دارد تا شهر تعز را با کمک شبه 

نظامیان ابوالعباس به محاصره نظامی در آورد.
ای��ن جنای��ات در حالی ص��ورت می گیرد که 
یونیسف در گزارشی ضمن هش��دار درباره اوضاع 
غیرنظامی��ان در یمن گفت که هر دو س��اعت یک 
م��ادر و ۶ ن��وزاد یمنی جان خود را از دس��ت می 
دهند. در این گزارش آمده است که بیش از چهار 
سال درگیری های مسلحانه در یمن، اوضاع زنان و 
نوزادان تازه متولد ش��ده در این کشور را که پیش 
از این نیز جزء فقیرترین کش��ورهای غرب آس��یا 
بوده اند، بدتر کرده است. یونیسف تصریح کرد که 

درگیری ها در یمن، حق زندگی را از کودکان این 
کش��ور ربوده اس��ت و یکی از پیامدهای جنگ در 

یمن، حمله آشکار به مادران یمنی است.
طب��ق این گزارش، مادران و ن��وزادان آنها در 
میان آس��یب پذیرترین قش��ر محس��وب می شوند 
ب��ه طوریکه ه��ر دو س��اعت یک م��ادر و ۶ نوزاد 
تازه متولد ش��ده به واسطه مش��کالت و معضالت 
حی��ن بارداری و زمان تولد جان خود را از دس��ت 
می دهند.اوای��ل س��ال ۹۸، »طه المت��وکل« وزیر 
بهداش��ت یمن ا اعالم کرد، به دلیل تجاوز ائتالف 
س��عودی-آمریکایی و محاصره یمن بیش از 1۰۰ 

هزار کودک یمنی طی یک سال فوت کرده  اند.

غافلگیری بزرگ یمنی ها در انتظار سعودی- امارات است

دندان مقابل دندان و چشم مقابل چشم

 باج خواهی واشنگتن صدای ترکیه
 را نیز درآورد

یکا  اف-35 و تشت رسوایی آمر
تنش��ها میان ترکیه و آمریکا  خط همچن��ان در ح��ال ش��دت س����ر
گرفت��ن اس��ت آنجا ک��ه س��خنگوی وزارت دفاع 
آمریکا از توقف رس��می آموزش خلبانان ترکیه ای 
برای پ��رواز با جنگنده اف-۳5 خب��ر داد و ترکیه 

تاکید کرد که حاضر به باج دادن نیست. 
»مایک آندریوس« س��خنگوی پنتاگون گفت 
ک��ه وزارت دف��اع آمریکا اط��الع داده که خلبانان 
ترکیه ای دیگر با جنگنده های اف-۳5 پرواز نکنند. 
وی ک��ه با رویترز مصاحبه می کرد، در ادامه گفت: 
ب��دون تغییری در سیاس��ت ترکیه، م��ا به کاهش 

مش��ارکت ترکیه در برنام ه اف-۳5 ادامه خواهیم 
داد.

برنام��ه اف-۳5 آمریکا برای ترکیه ش��امل ۴ 
خلبان، دو مربی و 2۰ پرس��نل تعمیر و نگهداری 
اس��ت که در آموزش های الزم را دریافت می کنند. 
هفته پیش نیز اس��پوتنیک گ��زارش داده بود که 
آمری��کا از پذی��رش خلبانان جدید بر اس��اس این 
برنامه خودداری کرده اس��ت. واش��نگتن به ترکیه 
ضرب االجلی برای لغو قرارداد خرید س��امانه دفاع 

موشکی اس-۴۰۰ از روسیه داده است.
روابط دو کشور آمریکا و ترکیه به علت تصمیم 
ترکیه برای خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از 
روسیه مرحله بحرانی را شاهد است. آمریکا خرید 
این موش��ک ها از روس��یه را یک خطر بزرگ برای 
خود می پندارد و معتقد اس��ت که ترکیه نمی تواند 
همزمان از هر دو جنگ افزار اس��تفاده کند. وزارت 

خارجه ترکیه، قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا 
درباره هش��دار ب��ه ترکیه و تهدید این کش��ور به 
تحری��م به دلیل خرید س��امانه های دف��اع هوایی 

روسی »اس-۴۰۰« را غیرقابل قبول خواند.
قطعنامه مجل��س نمایندگان آمریکا، ترکیه را 
ملزم به لغو خرید سامانه های روسی »اس-۴۰۰« 
می کند و خواستار تحریم آنکارا در صورت پذیرش 
این محموله های روس��ی می شود که قرار است به 
زودی در ماه ژوئیه تحویل داده شود. وزارت خارجه 
ترکی��ه در واکنش به این اقدام مجلس نمایندگان 
آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که سیاست خارجی 
و نظ��ام قضایی ترکیه به اتهام��ات »غیرمنصفانه« 
و »بی اساس��ی« که در این قطعنامه مطرح ش��ده 

است، به شدت انتقاد دارد.
در ای��ن میان س��لیمان س��ویلو وزیر کش��ور 
ترکیه با اش��اره به تهدیدات اقتصادی آمریکا علیه 

ترکیه گفت: ترکیه کش��وری نیست که به آمریکا 
باج بدهد. س��لیمان س��ویلو وزیر کشور ترکیه این 
س��خنان را طی س��خنرانی در منطق��ه باغجیالر 
استانبول عنوان کرد. س��ویلو با بیان اینکه آمریکا 
به طور عمدی ب��ه تهدیدات اقتصادی علیه ترکیه 
ادامه می دهد، اظهار داش��ت: ب��ه ما می گویند که 
باید باج یا خراج بدهید، اما ما کشوری نیستیم که 

خراج گذار شما باشیم.
وزیر کشور ترکیه با تأکید بر اینکه آمریکا هر 
1۰ یا 2۰ س��ال به دنبال خ��راج گرفتن از ترکیه 
بوده است، افزود: آنها )آمریکا( قبل از سال 1۹۸۰ 
ب��ا ضربه وارد کردن به اقتص��اد ترکیه، منابع ما را 
غارت کردند. در طی کودتای پس��ت مدرن 1۹۹7 
هم همین وضعیت اتف��اق افتاد. اکنون نیز همین 
طرح را در س��ر می پرورانند. از س��ال 2۰1۳ تا به 
امروز این تهدیدات و طرح های توطئه آمیزش��ان 

ش��دت گرفته اس��ت. اما ما س��ال هاس��ت که در 
برابرش��ان مقاومت کرده ایم. س��ویلو با بیان اینکه 
تهدی��دات اقتصادی آمریکا از س��ال 2۰17 به این 
س��و به اوج رس��یده اس��ت، گفت: همگان شاهد 
هستند که هرگز خراج گذار آمریکا نخواهیم نشده 
ایم. سلسله اختالفات سیاسی- امنیتی میان ترکیه 
و آمری��کا موجب به زوال رفتن اتحاد اس��تراتژیک 
می��ان آنان و در نهایت بکارگیری اهرم های تحریم 
و فش��ار اقتصادی آمریکا علیه آنکارا ش��ده است. 
الزم به ذکر اس��ت ورش��و ابراز امی��دواری کرد در 
صورت کنار گذاش��ته ش��دن ترکیه از پروژه اف-
۳5 آمریکایی، جایگزین این کش��ور ش��ود. در این 
میان کاراکوس اردوغان  ژنرال سابق نیروی هوایی 
ترکیه گفت: برخالف س��امانه اس-۴۰۰ روس��یه، 
س��امانه دفاع موش��کی پاتریوت آمری��کا نیاز های 

نظامی ترکیه را برآورده نمی کند.

ارتش س��وریه ب��ه محورهای ش��مال  آس�یا غربی حماه، تجهی��زات نظامی زیادی غ�رب 
ارس��ال کرد تا بتواند مواضع خود را در روس��تاهایی تثبیت 
کند که اخیرا از دس��ت تروریستهای »جبهه النصره« پس 
گرفته اس��ت در حالی که خبرها از طراحی آمریکایی برای 

پیوند میان داعش و النصره علیه ارتش حکایت دارد.
روزنامه الوطن س��وریه گزارش داد که نیروهای سوری 
با ارس��ال ای��ن تجهی��زات در تالش هس��تند ک��ه امنیت 
بزرگراه »محرده-الس��قیلبیه« را تأمین کنند؛ بزرگراهی که 
تروریستها در تالشند آن را اشغال کنند، ولی تا کنون موفق 
به انجام این کار نش��ده اند. جنگنده های س��وری نیز حمله 
به مواضع تروریس��تها در شمال غربی حماه و جنوب ادلب 
را از س��ر گرفتند که در پی آن ش��مار زیادی از تروریستها 

کشته شدند.
ای��ن جنگنده ها مواض��ع تروریس��تها را در »کفر زیتا، 
م��ورک و اللطامنة« در ش��مال حماه ه��دف حمالت خود 
قرار دادند و برخی از مخفیگاههای آنان در »خان شیخون، 
معرش��ورین، کفر بطیح، کفرنبل، کفر حرمة، کفر س��جنة، 
مع��رت مصرین، معرزیتا و ترم��ال« در ادلب هدف حمالت 
جنگنده ها قرار گرفت. ارتش س��وریه نی��ز عملیات زمینی 
خود را در ریف شمالی »محرده« ادامه داد، ولی تغییری در 

نقشه کنترل این مناطق ر خ نداده است.
ی��ک منبع میدانی در این زمینه گفت که تروریس��تها 
پس از شکس��ت عملیاته��ای چند روز پی��ش خود، جرأت 
نمی کنن��د عملیات نظامی را آغ��از کنند. در همین ارتباط، 

مناب��ع محلی حاضر در حماه اع��الم کردند که عناصر گروه 
تروریستی »انصار التوحید« که وابسته به همتای تروریستی 
خود، یعنی داعش است، در شمال حماه، در عملیات النصره 
علیه ارتش ش��رکت می کند. حدود 5۰۰ نفر از افراد مسلح 
انصار التوحید با در دس��ت داش��تن پرچم های داعش وارد 
منطقه »الجبین و تل الملح« در ش��مال حماه ش��دند و به 
مواضع ارتش سوریه در مناطق »الحمامیات و کرناز« حمله 

کردند.
به گفته این مناب��ع، عناصر انصار التوحید برای النصره 
شرط گذاش��ته بودند که در صورت مش��ارکت در عملیات 
علیه ارتش س��وریه، آش��کارا پرچم های خود را در دس��ت 
خواهند گرفت. به گزارش اسپوتنیک، وظیف این ۳۰۰ نفر، 
مأموریت ه��ای انتحاری و هدای��ت خودروهای بمب گذاری 
ش��ده به سمت مواضع ارتش سوریه اس��ت. انصار التوحید، 
نام جدید گروه تروریستی »جند االقصی« است که در سال 

2۰1۶، تغییر نام داد. 
جند االقصی توس��ط »أبو عبد العزیز القطری« تشکیل 
ش��د و با داعش اع��الم بیعت کرد. عناص��ر این گروه پیش 
از شکس��ت توس��ط ارت��ش س��وریه در زمان آزادس��ازی 
»ابوالظهور«، در شمال ش��رق حماه و در مجاورت صحرای 

»رقه« مستقر بودند.
خب��ر دیگر از س��وریه آنکه رئی��س اداره کل موزه ها و 
آثار باس��تانی سوریه اعالم کرد که دستکم 1۰ هزار منطقه 
باستانی سوریه در معرض نابودی و غارت قرار گرفته و یک 

میلیون اثر باستانی از سوریه خارج شده است.

اتحاد داعش و النصره علیه ارتش 
در آستانه نشس��ت بحرین، تعدادی از  جوان��ان فلس��طینی در ن��وار غزه در مق���اوم�ت
اعتراض به طرح موس��وم به »معامله ق��رن« تصاویر برخی 
س��ران عربی منطق��ه را آتش  زدند و از جمهوری اس��المی 

ایران اعالم حمایت کردند.
 تعدادی از جوانان فلسطینی در نوار غزه برای اولین بار 
تصاویر سران کشورهای حامی »معامله قرن و عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی« را آت��ش زدند. در این تجمع 
اعتراضی ک��ه در مرزهای نوار غزه با رژیم صهیونیس��تی و 
در راس��تای راهپیمایی های بازگش��ت برگزار شد، تصاویر 
»حمد بن عیس��ی« شاه بحرین، »محمد بن زاید« ولی عهد 
ابوظبی، »محمد بن س��لمان« ولی عهد عربس��تان سعودی 
به عن��وان »خیانتکاران« در کنار تصاوی��ر »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا و »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی به آتش کشیده شد.
جوانان فلس��طینی علیه طرح دولت آمریکا برای پایان 
دادن به نزاع فلسطینی-اس��رائیلی موسوم به معامله قرن و 
کنفرانس بحرین ش��عار سرداده و حمایت خود را از ایران و 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با چاپ لوگوی سپاه و قرار 
دادن آن در کنار موش��ک های مقاومت نشان دادند. معامله 
قرن، طرحی به پیشنهاد دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و 
حمایت عربستان، برای پایان منازعه »اسرائیل« با فلسطین 
و مقدمه ای برای عادی س��ازی روابط عربی اسرائیلی است. 
در این ط��رح و مذاکرات بعدی، مس��ئله آوارگان با »وطن 
جایگزی��ن« در خارج از فلس��طین اش��غالی ح��ل و »حق 

بازگش��ت« آوارگان فلس��طینی به کشورشان برای همیشه 
لغو می شود. در این میان »یائیر نتانیاهو«، پسر نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی ضمن 
تمجی��د از مواضع رئیس جمهور این کش��ور، دونالد ترامپ 
را »بهترین دوس��ت« صهیونیست ها خواند. خبر دیگر آنکه 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی دستکم هجده فلسطینی را در 
ی��ورش به مناطق مختلف کرانه باخت��ری رود اردن ربودند 
و ب��رای بازجویی در اختیار نیروهای امنیتی اس��رائیل قرار 

دادند.
در این میان محمد صبحی الجدیلی امدادگر فلسطینی 
ک��ه چندی پیش در جریان عملیات امدادرس��انی در مرکز 
غزه به ض��رب گلوله نظامیان صهیونیس��ت مجروح ش��ده 
بود،  بر اثر ش��دت جراحات وارده به ش��هادت رسید. وزارت 
بهداشت فلس��طین اعالم کرد که ارتش رژیم صهیونیستی 
عمداً نیروهای امدادرسان فلسطینی را هدف قرار می دهد. 
در ای��ن میان هیأت عال��ی برگزاری تظاهرات بازگش��ت و 
شکس��تن محاصره غزه عموم فلس��طینیان را به مش��ارکت 
گس��ترده در تظاهرات بازگش��ت این هفت��ه در روز جمعه 
فراخوان��د. هی��أت عال��ی برگ��زاری تظاهرات بازگش��ت و 
شکس��تن محاصره غزه برای مشارکت گسترده فلسطینیان 
در تظاهرات بازگشت هفته جاری فراخوان صادر کرد. خبر 
دیگر آنک��ه با موفقیت ه��ای متوالی جنب��ش تحریم رژیم 
صهیونیس��تی معروف به »بی . دی .اس«، تل آویو به اقدامات 
خود علیه این جنبش شدت داده و در جدیدترین تحرکات 

خود، ۳۰ حساب بانکی مرتبط با این جنبش را بست.

آتش زدن عکس سران سعودی، امارات و بحرین 


