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چی�ن: ظاه��راً آمریکا قص��د دارد در میانه تنش های 
تجاری با چین، ۳ بانک بزرگ این کش��ور را به ادعای 
دور زدن تحریم های کره ش��مالی، تحریم کند. اگرچه 
نام��ی از این بانک ها برده نش��ده ولی احتمال می رود 
منظور بانک های »مرچنتز«، »ش��انگهای پودگان« و 

»ارتباطات« چین باشد.

افغانستان: ارتش افغانستان اعالم کرد پایگاه داعش 
در منطقه گورگوری شهرس��تان »هسکه مینه« استان 
ننگرهار در شرق این کشور را به تصرف خود درآورده 
اس��ت. لشکر ۲۰۱ س��یالب، با صدور اطالعیه نوشت: 
گروه تروریس��تی داعش در این مرکز عالوه بر تجهیز 
جنگجویان خود، یک واحد محاکمه نیز داشت که در 

آن عالوه بر شکنجه مردم، آنان را سر می بریدند.

ترکیه: فرس��تاده آمریکا در ناتو گف��ت، ایاالت متحده 
نمی تواند به ترکیه اجازه پرواز اف -۳۵ یا کمک به ساخت 
آنها را بدهد مگر آنکه آنکارا روند خرید سیستم های دفاع 
موشکی روسیه را متوقف کند. کی بیلی، فرستاده آمریکا 
در ناتو گفت: یک اختالف نظر درباره سیس��تم های اف 
-۳۵ وجود خواهد داش��ت. ما نمی توانیم با سیستم های 
دفاع موش��کی روسی در ائتالف ناتو جنگده های خود را 

تحت تأثیر قرار دهیم و بی ثبات کنیم.

گرجستان: رهبر حزب حاکم گرجستان از اصالحات 
در قوانی��ن انتخاب��ات پارلمان��ی ای��ن کش��ور در پی 
ناآرامی های اخی��ر خبر داد. »بیدزینا ایوانیش��ویلی« 
رهب��ر و موس��س ح��زب حاک��م رویای گرجس��تان 
اع��الم کرد که قوانین جدید ب��رای انتخابات پارلمانی 
آینده پیش بینی ش��ده اس��ت. با این حال، معترضان 
می خواهند که اقدامات بیشتری صورت گیرد و اعالم 
کرده اند که  خواس��تار حذف س��اختار اولیگارشی در 

گرجستان هستند.

کره ش�مالی: رئیس آژانس اطالع��ات دفاعی آمریکا 
گفت کره ش��مالی برای خلع س��الح هسته ای آماده 
نیست. ژنرال رابرت اشلی گفت دستگاههای اطالعاتی 
آمریکا معتقدند کیم جونگ اون رهبر کره ش��مالی به 
رغ��م توافق اولیه اش با دونال��د ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا, برای خلع سالح هسته ای آماده نیست.

مکزیک: دولت مکزیک در راس��تای مقابله با س��یل 
مهاج��رت غیرقانونی از کش��ورهای آمریکای مرکزی، 
۱۵ ه��زار نی��روی مس��لح و گارد ملی را ب��ه مرزهای 
شمالی خود با ایاالت متحده آمریکا اعزام کرد. گفتنی 
است این اقدام از بیم عملی شدن تهدید ترامپ مبنی 
ب��ر اعمال تعرفه های گمرکی در صورت عدم کمک به 

مهار بحران مهاجرت غیرقانونی انجام می شود.

ذرهبین

بحران سازی با 80 کامیون سالح 
بحران سازی علیه سوریه همچنان ادامه دارد، هشتاد 
کامیون حامل کمک های لجستیک و نظامی از شمال 
عراق وارد مناطق تحت تسلط »نیروهای دموکراتیک« 

شده است.
مناب��ع خبری مع��ارض در س��وریه، از تداوم ارس��ال 
تجهیزات نظامی برای ش��به نظامیان ُک��رد حاضر در 
شرق و شمال شرق س��وریه خبر دادند. گروه موسوم 
به »دیدبان حقوق بشر سوریه« -نزدیک به معارضان- 
گ��زارش داد ک��ه »ده ه��ا کامیون حام��ل کمک های 
لجس��تیک و نظامی از شمال عراق و از طریق گذرگاه 
س��میلکا وارد مناطق تحت تس��لط قسد شده است«. 
قس��د که نام اختصاری »قوات س��وریا الدیموقراطیه« 
است، به شبه نظامیان ُکردی اطالق می شود که اکنون 
تحت الحمای��ه آمریکا قرار دارند و به نوعی، انگیزه های 

»جدایی طلبانه« دارند.
دیدبان اعالم کرد که این برای ش��انزدهمین بار است 
که از منطقه کردستان عراق، سالح وارد سوریه شده و 
به دست شبه نظامیان ُکرد می رسد. به گفته این گروه، 
در این ۱6 بار، تا کنون دستکم ۱۳8۰ کامیون سالح 
از ش��مال عراق وارد سوریه شده که سهم این بار، 8۰ 

کامیون بوده است.
در جریان آخرین مرحله از انتقال س��الح از کردستان 
عراق به ش��مال شرق س��وریه که در ۱6 ژوئن جاری 
براب��ر با ۲6 خرداد صورت گرف��ت، تعداد کامیون های 
حامل س��الح، به ۱۳۰۰ عدد رس��یده بود. در همین 
حال نیروهای مهندس��ی ارتش سوریه در جنوب این 
کشور و در جریان پاکسازی روستاهای ریف دمشق و 
قنیط��ره، مقادیر زیادی مین، بمب و کمربند انفجاری 
اسرائیلی کشف و ضبط کردند. یک منبع سوری اعالم 
کرد که در جریان پاکس��ازی روستاهای آزاد شده در 
ریف جنوب غربی دمشق و ریف شمال غربی قنیطره، 
مقادیری س��الح ساخت رژیم صهیونیستی کشف شد. 
این س��الحها ش��امل دس��تگاههای ارتباط��ی بود که 
تروریس��تها پی��ش از خروج از این مناط��ق، آن را جا 

گذاشته بودند.

نیمچهگزارش

تأیید فساد آتامبایف 
»آتکوربیک جمش��یداف« دادستان کل  قرقیزس��تان حضور »الماس بیک 
آتامبایف« رئیس جمهور س��ابق این کش��ور را در پرونده های مربوط به فس��اد 
اقتصادی و اداری تأیید کرد. دادس��تان کل قرقیزس��تان اس��تفاده آتامبایف از 
دولت برای منافع ش��خصی، تش��کیل گروه های خرابکارانه، فشار به نمایندگان 
پارلم��ان، قضات، فعاالن اجتماع��ی، خبرنگاران و دیگر نماین��دگان حوزه اطالع 

رسانی را تأیید کرد.
آتامبایف در فرایند آزادسازی »عزیز بتوکایف« رئیس یکی از سازمان های خرابکارانه 
محلی از زندان، زمین خواری، فس��اد در فرایند نوس��ازی نیروگاه حرارتی »بیش��کک« و 
فروش ذغال س��نگ به این نیروگاه حضور مس��تقیمی نداشته اما این اقدامات به دستور 
رئیس جمهور سابق انجام شدند. کمیته قانون اساسی و قانون گذاری پارلمان قرقیزستان 

اظهارات دادستان را پذیرفته است.

چالش
وعده ۲0 میلیارد پوند جانسون 

وعده کاهش مالیاتی که از س��وی یکی از نامزد های نخس��ت وزیری انگلیس 
مطرح ش��ده است حدود ۲۰ میلیارد پوند در سال برای این کشور هزینه خواهد 
داشت. برآورد های موسسه »مطالعات مالی« انگلیس نشان می دهد وعده کاهش 
مالیات بوریس جانسون، وزیر امور خارجه پیشین این کشور و نامزد کنونی سمت 

نخست وزیری، حدود ۲۰ میلیارد پوند در سال درآمد دولت را کم خواهد کرد.
بوریس جانس��ون از حزب محافظه کار وعده افزایش آس��تانه مالیات بر درآمد را 
مطرح کرده اس��ت. بنا بر وعده او، افزایش مالیات بر درآمد از آس��تانه ۵۰ هزار پوند در 
س��ال به 8۰ هزار پوند تغییر می کند. موسسه مطالعات مالی در این خصوص اعالم کرد 
»کاهش مالیات بر درآمد  از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد حدود ۹ میلیارد پوند در سال برای 
بخش عمومی هزینه خواهد داشت، درحالیکه ثروتمندان انگلیسی را که تنها ۱۰ درصد 

از مردم هستند ثروتمندتر خواهد کرد«.

قاره سبز 
اقدام ترامپ علیه پیمان دفاعي آمریکا و ژاپن

رئیس جمهور آمریکا اخیرا در گفتگوهای خصوصی درباره خارج کردن این 
کشور از پیمان دفاعی با ژاپن سخن گفته است.

بلومب��رگ اعالم ک��رد  دونالد ترامپ در گفتگوه��ای خصوصی درباره خارج 
کردن این کش��ور از پیمان دفاعی با ژاپن سخن گفته است. ترامپ معتقد است 
در پیمان دفاعی آمریکا و ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم امضا شد, به آمریکا 
بی عدالتی شده است. بلومبرگ به نقل از منابع مطلع اعالم کرد با این حال, ترامپ 
هیچ گامی در این خصوص برنداش��ته اس��ت و چنین اقدامی بس��یار نامحتمل است. بر 
اس��اس این گزارش, رئیس جمهور آمریکا معتقد اس��ت این پیمان که بیش از 6۰ سال 
از عمر آن می گذرد, یکجانبه و به ضرر آمریکاس��ت زیرا ارتش ژاپن هیچ تعهدی برای 
دف��اع از آمریکا ندارد. ترام��پ همچنین درباره تالش برای دریافت غرامت از توکیو بابت 

جابجایی پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا سخن گفته است. 

شرق آسیا

سی
ی.
ی.ب

ب

میهمان ناخوانده هند 
فرامرز اصغری 

می��اک پومپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا ب��رای دیداری 
رسمی راهی هند شد. سفری که البته با اعتراض های مردمی 
همراه بود چنانکه احزاب و گروه های ضدسرمایه داری در هند 
در اعتراض به ورود مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا به دهلی 

نو دست به تظاهرات زدند.
حال این س��وال مطرح می ش��ود که اهداف پومپئو از این 
سفر چیست و تا چه میزان می تواند به اهداف خود دست یابد؟ 

با توجه به مناس��بات اقتصادی میان دو کش��ور می توان گفت 
که بخش عمده ای از این سفر در چارچوب مناسبات اقتصادی 
اس��ت. مناس��باتی که البته جنبه عادی نداش��ته و تحت تاثیر 
اقدامات ترامپ اس��ت. اخیرا آمریکا سیاس��ت تقابل اقتصادی 
را در قب��ال هند در پیش گرفته اس��ت. از یک س��و آمریکا به 
دنبال اعمال تعریفه های س��نگین برای کاالهای هندی اس��ت 
ک��ه عمال اقتصاد هند را با چالش مواجه می س��ازد. رفتاری که 
البته با واکنش هند مواجه ش��ده چنانکه وزارت بازرگانی هند 
در بیانی��ه ای اعالم کرد دهلی نو منافع ملی خود را فدای منافع 
تج��اری اندک با آمریکا نخواهد ک��رد.در ادامه این بیانیه آمده 
است: هند همیشه باید منافع ملی خود را در این زمینه ها حفظ 
کند. ما ضروریات و نگرانی های قابل توجهی داریم و مردم ما نیز 
خواهان استاندارد های بهتری برای زندگی هستند. این موضوع 

همچنان عامل اصلی در رویکرد دولت هند محسوب می شود.
بعد دیگر اقدام آمریکا در قبال هند در چارچوب توافق دهلی 
نو با روس��یه بر سر خرید سامانه اس ۴۰۰ است. در حالی روسیه 
بخش عمده ای از س��الح های هند را تامین می کند، واش��نگتن 
تالش دارد تا سالح های آمریکایی را غالب تسلیحات هند سازد در 
همین حال جنگ نظامی با روسیه را نیز در حوزه فروش تسلیحات 
داشته باشد. بر همین اس��اس با ادعای فروش پاتریوت هایش به 
مقابله با خرید اس ۴۰۰ روس توسط کشورها می شود که نمود آن 
را در باب ترکیه و هند می توان مشاهده کرد. اقدامی که با واکنش 
منفی دهلی نو مواجه شد چنانکه منابع خبری اعالم کردند هند 
در نظر دارد به صراحت به وزیر خارجه آمریکا اعالم کند که توافق 

خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه را لغو نمی کند.
اما محور دیگر ابعاد س��فر پومپئ��و را می توان برگرفته از 

تحوالت منطقه دانست. آمریکا تالش دارد تا فشارهای امنیتی 
و سیاسی بر چین را افزایش دهد و در این راستا نیز رویکرد به 
کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و هند را در دستور کار 
قرار داده است. هند و چین در کنار برخی اختالفات اقتصادی 
و سیاسی دارای تنش های مرزی نیز هستند و آمریکا همواره 
ب��ر آن بوده تا از این وضعیت ب��رای ایجاد اختالف در منطقه 
بهره گیرد. اکنون نیز می توان از ابعاد س��فر پومپئو را اجرای 
این سیاس��ت دانست. البته نباید اهداف ضد ایرانی این سفر را 
نیز نادیده گرف��ت چرا که هند روابطی نزدیک با ایران دارد و 
آمریکا س��عی دارد تا با فش��ار اقتصادی و سیاسی، هند را به 
دوری از ایران س��وق دهد تا به زعم خود ضمن پنهان سازی 
شکست های گس��ترده در برابر ایران ابعاد دیگری از سیاست 

فشار حداکثری را اجرایی سازد. 

یادداشت

رون��د انزجار جهان��ی از آمریکا هر روز  ره با ش�ب��ه قا گسترده تر می شود چنانکه همزمان 
ورود وزی��ر خارج��ه آمریکا به هن��د، اح��زاب و گروه های 
ضدآمریکایی و ضدس��رمایه داری با حض��ور در خیابان های 

این کشور دست به اعتراض زدند.
تظاهرات علیه س��فر مایک پمپئو به هند را پنج حزب 
اصلی ضدس��رمایه داری این کشور س��ازماندهی کردند. در 
ای��ن تظاهرات، مردم معترض هند با س��ردادن ش��عارهای 
ضدآمریکای��ی، پالکاردهایی مانند »مرگ بر  امپریالیس��م 
آمریکا«، »دس��تهای آمریکای امپریالیست از ایران، سوریه، 
یمن، کوبا و کره ش��مالی کوتاه«، »امپریالیس��م عامل اصلی 
جنگ ه��ا« ب��ا خود حم��ل می کردند. ش��ایان ذکر اس��ت، 
تظاه��رات ضدآمریکای��ی م��ردم هند علیه س��فر پمپئو به 
این کش��ور در بحبوحه تنش تجاری اخیر بین واشنگتن و 
دهلی ن��و رخ می دهد.  در این میان وزارت بازرگانی هند در 
بیانی��ه ای اعالم کرد دهلی نو منافع ملی خود را فدای منافع 

تجاری اندک با آمریکا نخواهد کرد.
در بیانی��ه وزارت بازرگانی هند آمده اس��ت: دهلی نو به 
عنوان بخش��ی از مذاکرات تجاری دوجانبه و در تالش برای 
یافت��ن راه حل��ی دوجانبه و قابل قبول راه��کاری را درباره 
درخواست های قابل توجه آمریکا پیشنهاد کرد. جای تاسف 
اس��ت که این راهکار مورد قبول آمریکا واقع نشد.در ادامه 

این بیانیه آمده اس��ت: هند همیشه باید منافع ملی خود را 
در ای��ن زمینه ها حفظ کند. ما ضروریات و نگرانی های قابل 
توجهی داریم و مردم ما نیز خواهان اس��تاندارد های بهتری 
برای زندگی هس��تند. این موضوع همچنان عامل اصلی در 

رویکرد دولت هند محسوب می شود.
براس��اس برنامه سیستم ترجیحی س��االنه حدود ۵.6 
میلیارد دالر از کاال های تولید هند اجازه دسترس��ی معاف 
از تعرفه گمرکی را ب��ه بازار آمریکا دارند. تا زمانیکه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ژوئن گذشته به این مزیت 
ترجیحی تجاری هند پایان داد، دهلی نو بزرگترین ذی نفع 

چنین امتیازاتی بود.
طی یکسال گذشته دولت آمریکا فشار های زیادی را علیه 
هند اعمال کرده تا این کشور را مجبور به باز کردن بازار های 
خود و خری��د کاال های آمریکایی به منظور جبران کس��ری 
تجاری خود کند. دفتر نماینده تجاری آمریکا چند ماه پیش 
با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد دولت هند طیف گسترده ای از 
موانع تجاری به اجرا گذاشته است که آثار منفی شدیدی بر 
تجارت آمریکا دارد. آنوپ واده��اوان، وزیر بازرگانی هند نیز 
پیشتر اعالم کرد میزان صادرات ساالنه هند به آمریکا حدود 
هشتاد میلیارد دالر اس��ت، اما آن بخش از صادرات هند که 
تحت پوشش سامانه فراگیر ترجیحی SPG قرار دارد  از پنج 

میلیارد و ششصد میلیون دالر فراتر نمی رود.

استقبال از پومپئو با تظاهرات ضد آمریکایی 
مقاوم��ت یم��ن در حالی س��عودی را  زمین گیر ساخته که یک مرکز حقوق مق���اوم�ت
بشری در گزارش��ی به بررسی خس��ارت های جانی و مالی 
ناش��ی از ۱۵۵۰ روز حمله ائتالف سعودی به یمن پرداخت 
و اع��الم کرد، تا کنون بیش از ۴۱ ه��زار تن در این جنگ 
کش��ته ش��ده  اند و تعداد مجروحان به ب��االی ۲۵ هزار نفر 

رسیده است.
 مرکز حقوق بشری »عین االنسانیه« اعالم کرد، تعداد 
کشته ش��ده های یمن��ی ط��ی ۱۵۵۰ روز از تج��اوز ائتالف 
سعودی به این کشور به ۴۱ هزار و ۱۵۷ تن رسیده است.

در آمار صادر شده توسط این مرکز آمده، کشته شده ها 
شامل سه هزار و 6۰۵ کودک، دو هزار و ۳۱۵ زن و ۱۰ هزار 
و ۲۳۴ مرد می ش��وند. مرکز عین االنسانیه افزود، مجروحان 
حاصل از حمالت ائتالف س��عودی نیز به س��ه هزار و ۷۵۲ 
کودک، دو هزار و 6۳8 زن، ۱8 هزار و ۹6۴ مرد می رس��د. 

)مجموعا ۲۵ هزار و ۳۵۴ مجروح(
حمالت ائتالف سعودی ۱۵ فرودگاه، ۱6 بندر، سه هزار و 
۳8۴ راه و پل، ۲۹۱ ایستگاه و ژنراتور برق، ۷۲۲ منبع ذخیره 
آب، هزار و 88۱ س��ازمان دولت��ی و ۴۵۵ هزار و 68۵ منزل 
را تخریب کرده اس��ت. ائتالف س��عودی در طی ۱۵۵۰ روز 
تجاوز، هزار و ۲۴۷ مسجد، ۳۷8 بیمارستان و درمانگاه، هزار 
و ۳۳ مدرسه و محل آموزشی، ۱۷۰ سازمان دانشگاهی، ۳۳۷ 

سازمان گردشگری، ۱۲۷ محل ورزشی، ۴۴ مکان رسانه ای، 
۲۳8 اثر باستانی و پنج هزار و ۷6۹ زمین زراعی را هدف قرار 
داده اس��ت. در ادامه این گزارش آمده، ائتالف عربی به ۳۴۴ 
کارخان��ه و 6۵۴ بازار تج��اری، ده هزار و ۱۷۴ مکان تجاری، 
8۳6 ذخیره غذا، ۷۰۱ کامیون غذا، ۳8۱ ایس��تگاه سوخت، 
۲8۱ کامیون س��وخت، پنج هزار و 8۳۰ وسیله نقلیه، ۳8۲ 

مزرعه و ۴۵۱ قایق صید نیز آسیب زده است.
در همین حال وزیر بهداش��ت یم��ن اعالم کرد، در پی 
ادامه حمالت ائتالف س��عودی و محاصره، هر سال ۲۰ هزار 
یمنی مبتال به تومورهای س��رطانی جان خود را از دس��ت 
می دهن��د. »طه المتوکل« وزیر بهداش��ت یم��ن در دولت 
نجات ملی اعالم کرد، از سال ۲۰۱۵ و آغاز حمالت ائتالف 
سعودی ساالنه ۴۰ هزار نفر در یمن به تومورهای سرطانی 
مبتال می ش��وند. وی ادامه داد، در ه��ر روز ۲۵ تا ۳۵ مورد 
مبت��ال به تومور در صنعا ثبت می ش��ود و ای��ن یک فاجعه 
است؛ حمالت به یمن در باال بردن حجم مبتالیان به تومور 
نقش داش��ته و یکی از دالیل اصلی آن اس��ت. کش��ورهای 
متجاوز اجازه سفر بیماران س��رطانی به خارج برای درمان 
را نمی دهند و از طرفی دیگر نمی گذارند تجهیزات پزشکی 
وی��ژه درمان س��رطان وارد یمن ش��ود. المت��وکل بار دیگر 
خواستار بازگش��ایی فرودگاه صنعا و نجات هزاران بیماران 

در آستانه مرگ شد.

گذشت 1550 روز کشتار و مقاومت 

گروه فرادید  ویژه فلس��طین گ�زارش  ف��روش  نشس��ت 
توسط برخی کشورهای عربی در بحرین در حالی 
از دیروز آغاز شده که موج گسترده مخالفت با این 
نشس��ت و معامله قرن همچنان در حال گسترش 
است و جهانیان این نشست را برابر با فروش عزت 

و دین دانسته اند. 
در بعدی از اعتراض به فلس��طین فروشی سعودی 
و شرکایش، فلس��طینی ها در اعتراض به نشست 
منامه، در کرانه باختری و غزه دس��ت به اعتراض 
و اعتص��اب زده و عکس های ترامپ را آتش زدند. 
در بیت لحم فلس��طینیها با برگزاری تظاهراتی در 
مرکز ش��هر، پالکاردهایی در محکومیت نشس��ت 
منام��ه حم��ل کردند و تصاویر ترام��پ را به آتش 
کش��یدند. هزاران نفر در نابلس با حمل پرچمهای 
فلسطین، پرچم رژیم صهیونیستی و آدمک ترامپ 
را به نش��انه ابراز خش��م به آتش کشیدند. شرکت 
کنن��دگان در ای��ن تظاهرات ش��عارهایی از قبیل 
فلس��طین فروشی نیس��ت و قدس فروشی نیست 
س��ر دادند. جهاد رمضان از مسئوالن جنبش فتح 
در نابلس گفت: ملت فلس��طین ب��ه اینجا آمده تا 
بگوی��د که معامله ترامپ و نشس��ت بحرین راه به 
جایی نمی برد. از سوی دیگر غزه شاهد اعتصابات 

فراگیر اس��ت. بانکها و مراکز تجاری، دانش��گاهها 
ودیگر ارگانها تعطیل هستند.

در همین ح��ال رهبر نهضت اس��المی بحرین در 
س��خنانی گفت که معامله قرن ب��ه معنای فروش 
عزت و دین اس��ت و می خواه��د وجدان امت ها را 
آزمایش کند. ، ش��یخ عیسی قاس��م رهبر معنوی 
شیعیان بحرین در سخنانی گفت که تنها یک راه 
ب��رای مقاومت در برابر رژیم صهیونیس��تی وجود 
ندارد و ام��ت یا باید بین آزادگی یا بندگی معامله 
ق��رن، یکی را انتخاب کند. وی اعالم کرد که هیچ 
گزین��ه ای به ج��زء مقاومت برای حفظ س��رزمین 
جهان اس��الم وجود ندارد. ش��یخ عیس��ی قاس��م 
تاکید کرد ک��ه معامله قرن به معنای فروش عزت 
و دین اس��ت. وی خاطرنشان کرد: »معامله قرن« 
و نشس��ت منامه دو نوع جنایت به ش��مار می روند 
و اگر بخواهند ش��عور امت اسالمی را محک بزنند، 

قطعاً شکست می خورند.
از سوی دیگر ۲۵ انجمن و کنگره اسالمی از جمله 
اتحادیه جهانی علمای مس��لمان هشدار دادند که 
کنفرانس اقتصادی بحرین توطئه ای خطرناک علیه 
مسأله فلسطین با هدف نابودی آن است. در بیانیه 
این انجمن ها و نهادها آمده اس��ت که برخی سران 
عرب به جای مخالفت با این توطئه و مقابله با آن، 

با مال و برگ��زاری کنفرانس ها از جمله کنفرانس 
اقتصادی بحرین، برای خدمت به دشمنان امت با 
هم رقابت می کنند. همچنین ساکنان اردوگاههای 
فلس��طینی  در لبنان در مخالفت با نشست بحرین 
و طرح آمریکایی - صهیونیس��تی موسوم به معاله 

قرن دست به اعتصاب سراسری زدند.
اردوگاه های پناهجویان فلس��طینی در منطقه صور 
واقع در جنوب لبنان از جمله اردوگاه هایی است که 
در اعتراض به معامله قرن و نشس��ت بحرین دست 
به اعتصاب سراس��ری زده اند و مدارس وابس��ته به 
آژانس امداد رسانی و کاریابی پناهجویان فلسطینی 
)ان��روا( و همه مؤسس��ات و مغازه ها تعطیل ش��ده 
اس��ت. همچنین یک تجمع اعتراض آمیز در برابر 
ساختمان سازمان ملل در مرکز بیروت در اعتراض 
به معامله قرن و کنفرانس بحرین نیز برگزار ش��د. 
همچنین عضو ش��ورای مرکزی ح��زب اهلل اظهار 
داشت: نشس��ت بحرین طرحی خصمانه و خیانتی 

تاریخی به فلسطین و قدس است.
"ش��یخ نبی��ل ق��اووق" گف��ت: هرگ��ز از قدس و 
فلسطین دس��ت برنمی داریم و در مسیر مقاومت 
باقی خواهیم مان��د و آن را ادامه خواهیم داد زیرا 
از تم��ام رژیم های خائ��ن بیزاریم. وی تاکید کرد: 
مواضع ش��جاعانه ای��ران و رهب��ری حکیمانه این 

کشور باعث خفت و خواری "دونالد ترامپ" رئیس 
جمهوری آمریکا ش��ده است. در این میان کوشنر 
مش��اور ارشد کاخ سفید دس��تیابی به توافق میان 
رژیم صهیونیس��تی و فلس��طینیان را در چارچوب 

طرح صلح اعراب غیر ممکن خواند.
جارد کوش��نر، کمی پی��ش از برگزاری نشس��ت 
بحرین ک��ه وی قرار اس��ت در آن درب��اره بخش 
اقتصادی طرح پیش��نهادی واش��نگتن برای صلح 
اع��راب و اس��رائیل توضیح دهد، گفت دس��تیابی 
به توافق براس��اس خطوطی که طرح صلح اعراب 
تحت رهبری سعودی ترسیم می کند، امکان پذیر 
نخواهد بود. خبر دیگر آنکه یک رسانه بلژیکی که 
تمرکز آن انتش��ار اخبار مربوط ب��ه اتحادیه اروپا 
است، خبر داد که »نماینده ویژه« این اتحادیه در 

موضوع مذاکرات س��ازش در نشست منامه درباره 
فلسطین ش��رکت می کند. همچنین شورای عالی 
سیاس��ی یمن در بیانیه ای ضم��ن محکوم کردن 
برخی اقدامات برای عادی س��ازی روابط با دشمن 
صهیونیس��تی، طرحی چند ماده ای برای حمایت 
از فلس��طین ارائه کرد. از سوی دیگر برخی منابع 
دیپلماتیک عالی رتبه کویت از تصمیم این کش��ور 
برای عدم مشارکت در نشست اقتصادی منامه که 
نخس��تین مرحله اجرای طرح موسوم به »معامله 
قرن« است، خبر دادند. نمایندگان پارلمان کویت 
این دولت این کشور خواستند تا مواضع قاطعی را 
برای تحریم آن اتخاذ کنند. بولتون مش��اور امنیت 
ملی آمریکا تصریح ک��رد که رئیس جمهوری این 

کشور نسبت به کنفرانس منامه خوش بین است.

اعتراض ها به گردهم آیی خیانتکاران به فلسطین در بحرین شدت گرفت 

فروش عزت و دین در نشست منامه

تمدید  اع��الم  ب��ا  همزم��ان  ن ا تحریم های اروپا علیه روسیه، بح�����ر
رئیس جمهوری روسیه با صدور دستوری، تحریم 
خری��د مواد غذایی از کش��ورهای غرب��ی )تحریم 
کنندگان روس��یه( را تا پایان سال ۲۰۲۰ میالدی 

تمدید کرد.
دستور کتبی پوتین برای تحریم واردات مواد 
غذای��ی از کش��ورهای تحریم کننده روس��یه، در 
پورتال اطالعات حقوقی روسیه منتشر شده است. 
روس��یه با توجه به حفظ تحریم های کش��ورهای 
غربی علیه روسیه، هر س��اله تحریم های در مورد 
این کش��ورها وضع یا تحریم ه��ای قبلی را تمدید 
می کن��د. پوتین پاییز س��ال ۲۰۱۴ در پاس��خ به 
تحریم ه��ای کش��ورهای غربی علیه روس��یه طی 
دستوری، واردات محصوالت کشاورزی، مواد خام 
و مواد غذایی از کش��ورهای تحریم کننده روسیه 
را ص��ادر کرده ب��ود. اقالمی همچ��ون محصوالت 
کش��اورزی، انواع گوشت، محصوالت دریایی، میوه 

و صیف��ی جات و محص��والت لبنی در فهرس��ت 
تحریم های روسیه علیه غرب قرار گرفته اند.

این کش��ورها ش��امل آمریکا، کانادا، استرالیا، 
نروژ و کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا می ش��ود که 
از س��ال ۲۰۱۴ و در مس��اله اوکرای��ن تحریم های 
گس��ترده ای را علیه روس��یه اعمال کرده و صدها 
ش��هروند و مقام روس را در فهرس��ت تحریم خود 
قرار دادند. همزمان خبر رس��یده است که شورای 
اروپ��ا امروز به پایان تحریم های روس��یه و احیای 
حق رای این کش��ور رای داده است تا زمینه برای 
بازگش��ت مسکو به شورای اروپا که از زمان بحران 
کریمه به حالت تعلیق در آمده بود، هموار ش��ود. 
خبر دیگر آنکه معاون وزیر خارجه روس��یه اظهار 
داشت اقدامات مقامات کاخ سفید و ناتو روسیه را 

مجبور به آماده شدن برای بدترین سناریوها کرده 
است. »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امورخارجه 
روس��یه در گفتگو با ای��ن روزنامه اظهار داش��ت 
سیاس��ت تهاجمی کش��ورهای عضو ناتو و مستقر 
س��اختن سامانه موشکی توسط آمریکا در نزدیکی 
مرز روس��یه ما را مجبور کرده است برای بدترین 

سناریو ممکن آماده شویم.
وی اظهار داشت: هر چند مقامات کاخ سفید، 
پنتاگون و نات��و اطمینان می دهند برنامه ای برای 
گس��ترش سیستم موشکی در نزدیکی مرز روسیه 
ندارند ول��ی در عمل چیز دیگری م��ی بینیم. در 
واقع تمامی این وعده ها می تواند به راحتی تغییر 
کند؛ به ویژه با توجه به توافقی که در سال ۱۹۹۷ 
بین روسیه و ناتو حاصل شد. وی افزود: این مساله 

نه تنها ما را از نظر نزدیکی سیس��تم موش��کی به 
مرزهای روس��یه در ش��رایط بحرانی قرار می دهد 
بلکه ممکن اس��ت باعث شود ما در شرایط بحرانی 
ده��ه ۱۹8۰ و بحران کارائیب قرار بگیریم. الزم به 
ذکر است در پی مقاومت روسیه، گروه بین المللی 
موس��وم به مجمع پارلمانی شورای اروپا با احیای 
حق رأی روسیه که پس از مناقشه کریمه لغو شده 
ب��ود، موافقت ک��رد.  در پی تنش میان روس��یه و 
اتحادیه اروپا در زمینه مالکیت شبه جزیره کریمه، 
حق رأی مس��کو در این سازمان به مدت پنج سال 
تعلی��ق ش��ده بود.  از س��وی دیگ��ر رئیس هیئت 
روسی حاضر در نشست شورای اروپا اعالم کرد که 
مس��کو مصوبات این شورا در زمان غیب روسیه را 
اجرایی نخواهد کرد.  مجمع پارلمانی شورای اروپا 
با ۱۱8 رأی مثبت در برابر 6۲ رأی منفی به تداوم 

عضویت روسیه در این شورا رأی داد.
در این میان نخست وزیر فرانسه پس از دیدار با 
همتای روس خود اعالم کرد تحریم های اتحادیه اروپا 

علیه مس��کو هر لحظه می تواند لغو شود. خبر دیگر 
از روسیه آنکه معاون وزارت خارجه روسیه می گوید 
اعزام نظامیان این کشور به ونزوئال طبق برنامه زمانی 
در قالب خدمات لجستیکی انجام می شود و موضوع 

تشدید حضور نظامی مطرح نیست.
از س��وی دیگر میخائیل اولیان��وف« نماینده 
روسیه در س��ازمان های بین المللی مستقر در وین 
روز دوش��نبه  از تحریم هابا آثار فرامرزی آمریکا به 

شدت انتقاد کرد.
وی در پیامی در توئیتر نوش��ت: »تحریم ها با 
آثار فرامرزی آمریکا در حال اعمال ش��دن اس��ت. 
واشنگتن می گوید ما اهمیتی نمی دهیم که روابط 
تجاری ش��ما با ایران بر اس��اس قوانین بین المللی 
است. شما باید این روابط تجاری را متوقف کنید. 
اگر پیروی نکنید مجازات خواهید ش��د حتی اگر 
متحد آمریکا باش��ید.  آمریکا کشورها را از بخشی 
از حق حاکمیت خود محروم می کند. آیا شما این 

را دوست دارید؟«

روسیه در برابر تحریم های اروپا کوتاه نمی آید
تمدید ممنوعیت خرید مواد غذایی از کشورهای غربی 


