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ترکیه: »مارک اسپر« سرپرست وزیر دفاع آمریکا در 
واکنش به رس��یدن محموله سامانه دفاع موشکی اس 
400 به ترکیه گف��ت که موضع آمریکا درباره تحویل 
جنگنده های اف-35 به ترکیه تغییر نخواهد کرد. وی 
همچنین افزود که با طرف ترکیه ای درباره سامانه اس 
400 گفت وگو خواهد ک��رد. وزارت دفاع ترکیه اعالم 
کرد که اولین محموله از س��امانه های پدافند موشکی 

اس-400 وارد ترکیه شده است.  

هند: در پی شکس��ت آزمایش  موشک های ضد تانک 
اسرائیلی، هند قرارداد خرید 500 میلیون دالری این 
سالح از رژیم صهیونیستی را لغو کرد. بر اساس گفته 
یک منب��ع نزدیک به تحوالت درباره این قرارداد، این 
موش��ک در آزمایش های تابس��تان در چندین منطقه 
ناموفق بوده و سنس��ورهای این س��الح در شناسایی 
اهداف ناتوان بوده اس��ت. پیشتر نیز گزارش شده بود 
که هند قراداد خرید 321 پرتابگر، 8356 موش��ک و 

15 شبیه ساز را لغو کرده بود. 

قطر: رئیس س��تاد مش��ترک ارتش قطر نشست های 
جداگانه ای را با مقامات مغرب و عراق برگزار و تقویت 
همکاری های نظامی با این دو کش��ور را بررسی کرد. 
»غانم بن ش��اهین الغانم« رئیس ستاد مشترک ارتش 
قطر )دیروز( ب��ا »جبار عبید کاظم الدراجی« فرمانده 
پدافن��د هوایی ارت��ش عراق، »فالح ف��ارس اإلزیرج« 
معاون فرمانده نیروی هوایی این کشور و هیأت همراه 

وی که به قطر سفر کرده اند، دیدار کرد.

سوریه: "الکس��اندرالورنتیف" فرس��تاده ویژه رئیس 
جمهوری روس��یه و "سرگئی ورش��ینین" معاون وزیر 
خارجه این کش��ور در دمش��ق با بش��ار اس��د رئیس 
جمهوری س��وریه دیدار کردن��د. محور گفت وگوهای 
هی��ات روس با اس��د بر تالش برای پیش��برد مس��یر 
سیاس��ی در س��وریه به ویژه تش��کیل کمیته بررسی 
قانون اساسی و راهکارها و فعالیت این کمیته متمرکز 

شد.

ترکی�ه: وزیر امور خارجه ترکیه گفت: هر گونه تالش 
اروپ��ا ب��رای اعمال تحری��م علیه ترکی��ه در خصوص 
عملیات حفاری نفت و گاز در ش��رق دریای مدیترانه، 

پاسخی مناسب از سوی آنکارا دریافت خواهد کرد. 
 مولود چاووش اوغلو در کنفرانس مشترک مطبوعاتی 
با »ایگنازیو کاسیس« همتای سوئیسی خود در آنکارا، 
بر لزوم حمایت از حقوق ترک های قبرس تاکید کرد 
و گف��ت: آماده ای��م برای حمای��ت از جمهوری ترک 

قبرس شمالی اقدام های الزم را انجام دهیم.

ذرهبین

شرکت های آمر یکایی زیر تحریم چین
همزم��ان با اوج گیری مناقش��ات تجاری میان پکن- 
واشنگتن، چین برای اولین بار در اقدامی خشمگینانه 
علیه فروش تسلیحات توسط واشنگتن به تایوان اعالم 
کرد که شرکت های آمریکایی فروشنده این سالح ها 

را تحریم می کند.
وزارت خارج��ه چی��ن در بیانیه ای اع��الم کرد فروش 
تس��لیحات به تایوان توسط آمریکا به طور جدی اصل 
»چین واحد« و اطالعیه مش��ترک چی��ن و آمریکا را 
نقض کرده و به ح��ق حاکمیت و منافع امنیتی چین 
نیز آسیب رسانده است. چین برای دفاع از منافع ملی، 
تحریم های��ی را علیه مؤسس��ات آمریکایی فروش��نده 

سالح به تایوان اعمال می کند.
در بیانیه وزارت خارجه چین آمده است که نمی شود 
دست روی دست گذاشت و شاهد چنین رویدادهایی 
ب��ود الزم اس��ت اقدامات��ی ب��رای حراس��ت از منافع 
و امنی��ت مل��ی چین اتخاذ ش��ود. بیانی��ه می افزاید: 
آمریکا ب��ا این اقدام حق حاکمی��ت و تمامیت ارضی 
چین را نادیده گرفته اس��ت چین چندین دهه شاهد 
فروش های بزرگ تس��لیحاتی آمریکا به تایوان است و 
این نخس��تین بار اس��ت که با این صراحت از تحریم 
ش��رکت های تس��لیحاتی آمریکای��ی می گوید. "گنگ 
ش��وانگ" س��خنگوی وزارت خارجه چی��ن هم از بی 
توجه��ی آمری��کا به هش��دارها و انتقاده��ای چین و 
اس��تمرار فروش های تسلیحاتی واش��نگتن به تایوان 
ابراز انزجار و خشم کرده است. وزیر خارجه چین هم 
که به بوداپست رفته است در یک مصاحبه مطبوعاتی 
به آمریکا هشدار داد با مساله تایوان که به مثابه آتش 
اس��ت بازی نکند و این موضوع را متوقف کند. "وانگ 
یی" از فروش دو میلیارد و 200 میلیون دالر سالح از 

سوی آمریکا به تایوان بشدت انتقاد کرد.
در فهرست فروش های تسلیحاتی جدید آمریکا 108 
فرون��د تان��ک آبرامز و همچنین 250 فروند موش��ک 
اس��تینگر و تجهیزات مرتبط با آن به چشم می خورد. 
اعالم تحریم های چین علیه آمریکا درست در شرایطی 
است که خانم "تسای اینگ ون" رهبر تایوان در مسیر 
سفر به کشورهای کارائیب در نیویورک توقف کرده و 

در مأل عام حاضر شده است.

نیمچهگزارش

وزیر کار آمریکا کناره گیری می کند
وزیر کار آمریکا به دلیل نقش داشتن در دفاع از یکی از سرمایه گذاران آمریکایی 

در پرونده رسوایی جنسی از سمت خود کناره گیری می کند.
»آلکس��اندر آکوستا« اعالم کرد که از سمت خود کناره گیری می کند. استعفای 
آکوس��تا ب��ه دلیل نقش وی در مذاک��رات برای مصالح��ه در خصوص »جفری 
اپس��تین« از س��رمایه گذاران آمریکایی به دلیل اتهامات جنسی است. آکوستا در 
تم��اس تلفن��ی با »دونال��د ترامپ« ب��ه وی کناره گیری خود را اط��الع داده و گفته 
که نمی خواهد به دلیل نقش��ش در دادخواس��ت اپس��تین، توان دول��ت را بگیرد. وزیر 
کار مس��تعفی آمریکا به ترامپ گفته که اقتصاد این کش��ور در حال حاضر در ش��رایط 
قدرتمندی قرار داشته و تمرکز دولت باید بر روی همین موضوع باشد. اعالم کناره گیری 
آکوستا دو روز پس از کنفرانس خبری یک ساعته درباره مصالحه ای بود که وی یک دهه 

پیش و زمانی که دادستان آمریکا در  میامی بود درباره اپستین انجام داده است.

بولتون بزرگترین تهدید برای امنیت جهان
»برونو رودریگز« وزیر امور خارجه کوبا روز جمعه »جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی آمریکا را بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی توصیف کرد.  وی در پیامی 
در توئیتر نوش��ت: »تاثیرات مش��اور امنیت ملی آمریکا، جدی ترین تهدید برای 
صلح و امنیت جهانی به شمار می آید.« وزیر خارجه کوبا اضافه کرد: »به جریان 
انداخت��ن دکترین مونرو در نیمکره غربی، در واقع حمله به حق حاکمیت و عزم 

آزاد مردم کشورهای این منطقه است.«
جان بولتون در ماه مارس گذشته با اشاره به آنچه »دکترین مونرو« خوانده می شود، به 
صراحت آمریکای التین را حوزه نفوذ خصوصی واش��نگتن دانست و گفت ایاالت متحده 
حق دارد برای دستیابی به اهداف دکترین مونرو، در امور داخلی کشورهای آمریکا التین 
دخالت کند. در ماه مه نیز بولتون مدعی شد در راستای قطع ارتباط میان کوبا و ونزوئال 

تالش خواهد کرد و هشدار داد که این ارتباط پایان خواهد یافت.

اعتراض جنجالی رئیس جمهور فیلیپین 
رئیس جمهور فیلیپین در اعتراض به تالش��های ایس��لند برای تصویب الیحه ای 
در س��ازمان ملل درخصوص انجام تحقیقات درباره ش��یوه مبارزه با مواد مخدر 
در فیلیپین گفت تمام ایس��لند از یخ س��اخته ش��ده و آن ها درکی از مشکالت 
م��ردم فیلیپی��ن ندارند. پس از آنکه کش��ورهای عضو س��ازمان مل��ل به انجام 
تحقیقی درباره جنگ علیه مواد مخدر در فیلیپین رأی دادند، »رودریگو دوترته« 
رئیس جمهور این کش��ور در اعتراض به هدایت تصویب این الیحه توس��ط ایس��لند، 
اعتراضاتی جنجالی را عنوان کرد. دوترته طی اظهاراتی عجیب گفت: »مش��کل ایس��لند 
چیس��ت؟ فقط یخ. مش��کل شما این است. ش��ما بیش از حد یخ دارید و روز و شب ]در 
کش��ورتان[ معلوم نیس��ت«. وی افزود:  »برای همین می توانید بفهمید چرا هیچ جرمی 
و هیچ پلیس��ی در آنجا نیست و آنها فقط می روند و یخ می خورند«. دوترته گفت:  »آنها 

مشکالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی فیلیپین را درک نمی کنند«.

فرامرز اصغری 

ترکی��ه طی ماه های اخیر با مس��ئله ای به نام اس 400 و 
مخالفت های آمریکا و ناتو مواجه شده است. در نهایت وزارت 
دف��اع ترکیه اعالم ک��رد که محموله تجهیزات س��امانه دفاع 
هوایی »اس-400«، وارد پایگاه هوایی ترکیه در نزدیکی آنکارا 
ش��د. این اقدام در حالی صورت گرفت که از یک س��و آمریکا 
و از س��وی دیگ��ر ناتو به موضع گیری علی��ه آن پرداخته اند. 
آمریکایی ها حتی از سیاست تحریم ترکیه سخن گفته اند. در 

واکن��ش به اقدام ترکیه و مخالفت اروپا و آمریکا بس��یاری بر 
این امر تاکید دارند که ترکیه حق دارد مانند سایر کشورها به 
تقویت توان دفاعی خود بپردازد رفتار آمریکا نوعی باج گیری 
از ترکیه اس��ت که استقالل و ازادی عمل ترکیه را هدف قرار 
گرفته اس��ت آمریکا با اعمال فش��ار بر ترکیه به دنبال تحقیر 
س��ازی ترکیه در جهان به عنوان کش��وری مطیع آمریکاست 
رفتار آمریکا نش��ان می دهد که این کش��ور به متحدان خود 
نیز رحم نمی کند و صرفا به دنبال منافع خود است در همین 
حال رفتار ناتو در قبال ترکیه مغایر با اس��تقالل این کش��ور 
بوده که بخش��ی از آن برگرفته از تقابل ناتو و روسیه است اما 
بخش عمده ای از این رفتار س��لطه گری آمریکا در قالب ناتو 

علیه سایر کشورهاست 
در این میان شکست پاتریوت های آمریکایی در عربستان 

در برابر توان موش��کی یمن و نیز شکست سیستم های راداری 
صهیونیست ها در برابر غزه، موجب دوری کشورها از سیستم های 
موش��کی آمریکا و رویکرد به سیستم های جایگزین نظیر اس 
400 شده اس��ت  آمریکا از رس��وایی ناکارآمدی سیستم های 
راداری خ��ود هراس دارد اس��تقرار اس 400 در ترکیه نش��انه 

ضعف ناتو و آمریکا و عدم قدرت برتر نظامی بودن آنهاست 
نکته قابل توجه آنکه تحرکات نیابتی س��عودی و امارات 
علی��ه ترکی��ه در س��وریه قابل توجه اس��ت چنانک��ه  ترکیه 
تجهیزات نظامی وسیعی را به سرعت در مناطق مرزی خود با 
سوریه مستقر کرده است؛ به خصوص در نقاطی که به مناطق 
تحت تس��لط نیروهای مدافع خلق )YPG( در ش��رق فرات 
مشرف است.به نوش��ته پایگاه خبری روزنامه القدس العربی، 
این تحرکات سریع پس از آن صورت گرفته است که خبرها از 

توس��عه تحرکات عربستان سعودی و امارات در  مناطق تحت 
تسلط کردهای سوریه در شرق فرات و ارائه کمک های مالی و 
تسلیحاتی به این نیروها حکایت دارد. برخی کشورهای غربی 
با درخواست واش��نگتن برای اعزام نیروهای زمینی به شمال 
س��وریه برای جایگزینی نیروهای آمریکایی موافقت خواهند 
ک��رد که تهدیدی ب��رای امنیت ترکیه اس��ت و راهکار آنکارا 
رویکرد به س��وریه و متحدانش برای مقابله با این تجاوزگری 
اس��ت در جمع بندی نهایی در حالی که بسیاری از کشورها 
اس��تقرار اس 400 را حق ترکیه می کنند اما تاکید دارند که 
راهکار ترکیه برای مقابله با سلطه گری آمریکا در کنار تاکید 
بر خرید اس 400، همگرایی با ایران و روس��یه و س��وریه در 
مقابله با تروریس��م است که آمریکا از آن علیه امنیت منطقه 

بهره می گیرد. 

یادداشت

در بحران س��ازی جدی��د علیه امنیت  ن ا سوریه، ابوظبی و ریاض با شبه نظامیان بح�����ر
ُک��رد مخالف ترکیه نشس��ت برگزار کرده و ب��ه آنان وعده 
حمای��ت مالی-نظام��ی داده ان��د. ترکی��ه نی��ز گروه ه��ای 
تروریس��تی تحت ام��ر خود را فراخوانده و در حال ارس��ال 

تجهیزات نظامی است.
»به صورت آرام، غافلگیر کننده، بدون اظهارات سیاسی و به 
دور از هیاهوی رس��انه ای، ارتش ترکیه، به صورت شتابزده، 
از س��ه روز پیش در حال ارسال تجهیزات نظامی زیادی به 
مناطق مختلفی از مرزهای ترکیه و س��وریه به ویژه مناطق 
مقابل مناطق تحت کنترل »یگان های مدافع خلق ُکرد" در 

شرق رود فرات است«.
روزنامه »القدس العربی« با مقدمه فوق، به بررسی ابعاد تازه 
اختالفات سعودی و امارات عربی متحده با ترکیه و مداخله 
این کش��ورها در س��وریه پرداخت و نوش��ت، پس از اخبار 
مرب��وط به افزایش تحرکات س��عودی و ام��ارات در مناطق 
تحت کنترل یگان های ُکرد در ش��رق رود فرات در سوریه، 
و حمای��ت مال��ی و نظامی این دو کش��ور از ش��به نظامیان 
ُک��رد، این اقدامات ناگهانی توس��ط ترکی��ه صورت گرفت؛ 

شبه نظامیانی که ترکیه آنان را تروریستی می داند.
یگان ه��ای مداف��ع خلق ُکرد، هس��ته اصلی ش��به نظامیان 

موس��وم ب��ه »نیروهای دموکراتیک س��وریه« هس��تند که 
تح��ت حمایت ایاالت متحده آمریکا ق��رار دارند و اقداماتی 
را علیه دولت قانونی س��وریه انج��ام داده و بعضا تهدید به 
عملی��ات نظامی علیه دمش��ق نیز کرده اند ب��ه گزارش این 
روزنامه فرامنطقه ای، این تح��رکات ترکیه با مواضع برخی 
از کش��ورهای اروپایی مبنی بر درخواست واشنگتن از آنان 
برای اعزام نیروی زمینی به ش��مال س��وریه همزمان شده 
اس��ت. آمریکا قصد دارد، این نیروه��ا را جایگزین نظامیان 
تروریس��ت خود کن��د؛ اقدامی که »فیصل مق��داد« معاون 
وزیر امور خارجه سوریه، درباره عواقب آن هشدار داد منابع 
ترکیه ای هم اعالم کردند که یک هیأت بلندپایه سعودی به 
همراه مسئوالن اماراتی، نشست هایی با فرماندهان نیروهای 
دموکراتیک س��وریه برگزار کردند و به آنان وعده دادند که 

حمایت مالی از آنان را افزایش خواهند داد.
در همی��ن ح��ال این مناب��ع تصریح کردند ک��ه ترکیه نیز 
ش��ماری از فرماندهان گروه های تروریس��تی مانند »ارتش 
آزاد س��وریه« و »ارتش ملی س��وریه« را به آن��کارا دعوت 
کرد تا با آنان نشس��تی برگزار کند. هم زمان با این مسئله، 
س��طح آمادگی ای��ن گروه ها در »الب��اب« و »جرابلس« در 
استان حلب سوریه واقع در غرب رود فرات افزایش یافته و 

نشست هایی نیز با رهبران عشایر برگزار شده است.

فتنه انگیزی متجاوزان به یمن در سوریه 
ام��ارات متحده عربی هرچند دیرهنگام  آس�یا اما به این نتیجه رسیده است که ائتالف غ�رب 
س��عودی-اماراتی امکان پیروزی در یمن را ندارد و علی رغم 
فشار سعودی ها تصمیم گرفته است از این کشور خارج شود.

هفته گذش��ته خبرگزاری فرانس��ه به نقل از یک مس��ئول 
امارات��ی که نخواس��ت نامش فاش ش��ود، مدعی ش��د که 
»ابوظب��ی قص��د دارد راهبرد خود در یم��ن را از جنگ به 
صل��ح تغییر دهد« و از این رو نیروهای اماراتی بنا بر دالیل 
راهبردی از  الحدیده و دیگر مناطق یمن خارج می شوند.

روزنام��ه نیویورک تایمز در گزارش��ی در این خصوص، اقدام 
امارات را ضربه به تالش های عربستان سعودی در یمن دانسته 
و نوش��ته است که س��عودی ها از این اقدام ابوظبی به شدت 
دلسرد و نا امید شده اند.در این گزارش آمده است که امارات 
در طول چهار سال گذشته نقش حیاتی در جنگ یمن داشته 
و هزینه نظامی و مالی بسیاری متحمل شده است. همچنین 
تا کنون هزاران نیرو به یمن اعزام و عملیات های بس��یاری را 
فرماندهی کرده اس��ت و آن ها اکنون به این نتیجه رسیده اند 
که دیگ��ر توانایی حضور بیش از این در این جنگ را ندارند. 
نیویورک تایمز افزود: »امارات نیروهایش را به سرعت از یمن 
خ��ارج می کند و بدین گونه به صورت دیرهنگام اعتراف کرد 
در جنگی که تا کنون هزاران نفر کش��ته ش��ده و یک فاجعه 

بزرگ رخ داده، امکان پیروزی ندارد.«
در هفته های گذشته اماراتی ها مدعی بودند که می خواهند به 
صورت مرحله ای و جزئی نیروهای خود که تا چند سال پیش 
5000 هزار نفر بودند را از یمن خارج کنند؛ اما دیپلمات های 
غربی و عربی به نیویورک تایمز گفتند که امارات به این اقدام 
س��رعت بخش��یده و به طور قابل مالحظه ای تعداد نیروهای 
خ��ود را از یمن کاهش داده اس��ت. طبق ای��ن گزارش این 
تصمیم پس از آن گرفته شد که هزینه های جنگ یمن بسیار 
ب��رای امارات باال رفت و این کش��ور تصمیم گرفت علی رغم 

عصبانیت سعودی ها از یمن خارج شود.
در ی��ک ماه گذش��ته اماراتی ها به ط��ور تقریبی 80 درصد 
حض��ور خ��ود در بندر الحدی��ده را کاه��ش داده اند. همان 
بندری که سال گذشته تالش داشتند بر آن مسلط شوند و 
به گفته چهار منبع نزدیک به امارات، این کش��ور بالگردها 
و سالح های س��نگین خود را از الحدیده خارج کرده است؛ 
ب��ه طوریکه دیگر بعید اس��ت عملی��ات نظامی جدیدی در 
ای��ن منطقه انجام ده��د. پایگاه خبری الق��دس العربی نیز 
نوش��ته اس��ت که اخیرا »مایک هندماچ« ژنرال بازنشسته 
اس��ترالیایی که فرماندهی گارد ام��ارات را بر عهده دارد در 
دیدار با مس��ئوالن غربی گفته است که یمن به یک باتالق 

تبدیل شده و حوثی ها »ویت کنگ« یمن هستند. 

امارات برای فرار از یمن دست و پا می زند 

گروه فرادید  ویژه ضمن تاکید بر برتری مقاومت گ�زارش 
در برابر دشمنان، »س��ید حسن نصراهلل« دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در گفتگو با شبکه »المنار« گفت: 
از ه��ر زم��ان دیگری در هدف ق��رار دادن مواضع 
دش��من قدرتمندتر هس��تیم و اس��رائیل از خانه 

عنکبوت سست تر است.
گفتگوی »سید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل 
لبنان به مناس��بت سیزدهمین سالروز جنگ سال 
2006 به صورت زنده با ش��بکه المنار گفتگو کرد. 
س��ید حسن نصراهلل در این گفتگو تأکید کرد: این 
قدرت بازدارنده گسترده مقاومت است که موجب 
ش��ده است دش��من صهیونیس��تی از سال 2006 
تاکن��ون تجاوزی را علی��ه لبنان صورت ندهد. من 
این مناسبت بزرگ و پیروزی بزرگ را تبریک می 

گویم.
دبیرکل حزب اهلل لبنان اظهار داش��ت: لبنانی ها از 
س��ال 2006 تاکنون در امنیت��ی زندگی می کنند 
که خود با وحدتش��ان آن را محقق ساختند. امروز 
به ضرس قاط��ع می توانم بگویم که مقاومت بیش 
از هر زمان دیگری قدرتمند اس��ت. س��ید حسن 
نصراهلل یادآور ش��د: اگر به یاد داش��ته باش��ید در 
سال 2006 قدرت هجومی ما محدود بود اما امروز 
قدرت هجومی در عرص��ه برخورداری از نیروهای 
مسلح زبنده و سالح های پیشرفته، گسترش یافته 
اس��ت. امروز صهیونیست ها میلیون ها بار بیشتر از 
گذش��ته روی مقاومت حساب می کنند. وی تأکید 
کرد: امروز ش��اهد آن هستیم که اعتماد نیروهای 

اشغالگر صهیونیست به فرماندهانشان از یک طرف 
و اعتماد فرماندهان نظامی آنها به س��ران سیاسی 
ش��ان از طرفی دیگر، از بین رفته اس��ت. مقاومت 
با وجود تحریم ه��ا قدرتمندتر از هر زمان دیگری 
است و طی 13 سال گذشته، مقاومت چه از لحاظ 
کم��ی و چه کیفی به طور گس��ترده ای پیش��رفت 
ک��رده و این چیزی اس��ت که اس��رائیل نیز به آن 
اعتراف دارد. سید حسن نصراهلل در ادامه گفت: در 
جنگ 2006 میدان نبرد به زمین دش��من منتقل 
شد و امروز شاهد آن هستیم که مقاومت در هدف 
قرار دادن اه��داف داخلی رژیم صهیونیس��تی، از 
هر زمان دیگر قدرتمندتر اس��ت. م��ا امروز دارای 
»نیروی رضوان« و »هنگ های عباس« هستیم که 

در عملیات تهاجمی تخصص دارند.
دبی��رکل حزب اهلل لبن��ان در ادامه گف��ت: امروز 
می بینیم که خوِد صهیونیس��ت ها معترف هستند 
و اذعان می کنند که قدرت و هیبت نیروی زمینی 
آنها از بین رفته اس��ت. بح��ران »فقدان اعتماد به 
نفس« در نزد دشمن به ویژه پس از متحمل شدن 
شکست سنگین در غزه، بیش از پیش تشدید شد. 
از س��وی دیگر، توانایی موشکی چه از لحاظ تعداد 
و چه از لحاظ نوع پیش��رفت داشته و موشک هایی 
که داریم سالحی دقیق است. همچنین در زمینه 
پهپاده��ا، در س��ال 2006 تع��داد کم��ی از آنه��ا 
را داش��تیم ام��ا امروز این س��الح قدرتمند بوده و 

امکانات زیادی در این زمینه در اختیار داریم.
وی اضافه کرد: مقاومت اش��راف اطالعاتی بزرگی 
در زمی��ن، دری��ا و ه��وا دارد و مقاومت در تمامی 

زمینه ها از لحاظ تع��داد، تجریه، ایمان و یقین به 
نصرت الهی پیش��رفت داشته است. سران اسرائیل 
امروز بیش از هر زم��ان دیگری از مقاومت هراس 
دارند. چه کس��ی گف��ت که ما موش��ک های ضد 
هوایی داریم؟ ما در این موضوع از سیاس��ت ابهام 
س��ازنده پی��روی می کنیم. نصراهلل اظهار داش��ت: 
من به این مس��أله باور دارم که اس��رائیل از خانه 
عنکبوت سس��ت تر اس��ت و ب��رای ای��ن اعتقاد و 
ب��اور نیز دالیل علم��ی دارم. به عن��وان نمونه، ما 
می توانیم با موش��ک های خود مراکز حساس رژیم 
صهیونیس��تی و نیروگاه های هسته ای آن را که در 
ساحل مرزی واقع شده اند، تا عمق 20 کیلومتری 
ه��دف قرار دهیم. آیا اس��رائیل تاب و توان تحمل 

چنین ضربه ای را دارد؟
وی گفت: امروز می بینیم که خوِد صهیونیس��ت ها 
اذع��ان دارند که اگر مخازن آمونیاک آنها در حیفا 
هدف قرار گیرد، خس��ارت های وارده به این رژیم 
به ش��دت باال خواهد بود. درس��ت به دلیل قدرت 
باالی مقاومت برای هدف قرار دادن اهداف حیاتی 
صهیونیستی است که این رژیم از حمله نظامی به 
لبنان اجتناب می کند. اس��رائیل از مقاومت لبنان 
می ترس��د. دبیرکل حزب اهلل لبنان اظهار داشت: 
مقاومت قادر اس��ت با هدف قرار دادن مناطقی که 
در تیررس موش��ک هایش قرار دارد، اسرائیل را به 
عصر حجر باز گرداند. بدون هیچ ش��ک و تردیدی 
جنگ آین��ده به مرات��ب بزرگ تر از جنگ س��ال 
2006 خواهد بود و اس��رائیل را در معرض نابودی 

قرار خواهد داد.

س��ید حسن نصراهلل تأکید کرد: رژیم صهیونیستی 
ام��روز از هرگون��ه جن��گ علی��ه لبنان ب��ه عقب 
رانده ش��ده اس��ت. گفتند که موش��ک های دقیق 
ممنوع اس��ت و ام��روز دارای موش��ک های دقیق 
هس��تیم. جنگ اس��رائیل را به دلی��ل بازدارندگی 
بعی��د می دانم. آنها می دانند ک��ه جنگ با لبنان و 
هرگونه جنگ جدید پیامدهای بس��یار بزرگ تری 
از جنگ س��ال 2006 برای آنها ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. در هر گونه جن��گ آتی، پیروزی بزرگ از 
آن مقاومت اس��ت. وی سپس به جمله ای از السید 
الحوثی اش��اره کرد که خطاب به بن سلمان گفته 
ب��ود اگر تو همه چی��ز در مقابل ملت مجاهد یمن 
در اختیار داری، بدان که خدا با ملت یمن اس��ت 
نه تو. دبیرکل حزب اهلل لبنان در بخش دیگری از 
س��خنان خود به مسأله معامله قرن نیز اشاره کرد 
و گفت: من ایمان دارم که معامله قرن با شکس��ت 
مواج��ه می ش��ود. علت این شکس��ت ه��م، قدس 

اشغالی اس��ت. در واقع، دشمن صهیونیستی با به 
رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیس��تی، تیر خ��الص را به معامله قرن 

شلیک کرد.
وی تأکی��د کرد: می توان گف��ت که وحدت مواضع 
اح��زاب و جریان ها و گروه های فلس��طینی از یک 
س��وی و مقاومت جمهوری اسالمی ایران از عوامل 
اصلی و اساسی شکست معامله قرن است. در همین 
حال، شهدایی که در سوریه جان خود را فدا کردند 
و پیروزی هایی که در عراق محقق ش��دند، جملگی 

از عوامل شکست معامله قرن هستند.
دبیرکل حزب اهلل لبنان اظهار داشت: پیروزی های 
محور مقاومت در یمن نیز از جمله دیگر نشانه های 
شکس��ت معامله قرن است. عدم وجود یک کشور 
عربی قوی که بتواند معامله قرن را به دوش بکشد، 
خ��ود نیز عامل دیگری بر عدم اجرایی ش��دن این 

طرح شوم است.

تاکید دبیرکل حزب اهلل لبنان بر آمادگی کامل مقاومت در برابر تهدیدات

اسرائیل از خانه عنکبوت سست تر است

وضعیت بحرانی حقوق بش��ر  بش�ر در آمریکا همچنان ادامه دارد حق�وق 
که بخشی از آن وضعیت پناه جویان است نماینده 
دموکرات کنگره آمریکا که به تازگی از دو اردوگاه 
م��رزی در تگ��زاس بازدید کرده اعت��راف کرد که 
آنچه درباره وضعیت غم انگیز و هولناک مهاجران 

گفته می شود، صحت دارد.
»الکس��اندریا اوکاس��یو کورتز« پی��ش از برگزاری 
نشس��ت کمیته نظارت��ی مجلس نماین��دگان در 
همین رابطه اظهار داش��ت: مهاجرانی را دیده که 
در س��لول هایی ب��دون آب نگه داری ش��ده و باید 
از آب توالت برای آش��امیدن استفاده کنند. کورتز 
همچنین از جدا کردن اجباری کودکان از والدین 
خود سخن گفت و افزود که این تحوالت درحالی 

رخ داده که پرچم آمریکا در این مراکز به اهتزاز در 
می آید و آن را مایه شرمساری خواند.

ای��ن نماینده کنگره آمریکا، بحران جاری را نتیجه 
سیاس��ت های ب��ی رحمان��ه دولت دونال��د ترامپ 
خوان��د و گف��ت: ضرورتی ندارد که ک��ودکان را از 
خانواده هایش��ان جدا کنیم. ضرورت��ی ندارد زنان 
و خانواده ه��ای بی گناهی را حب��س کنیم که در 
آمریکا به کس��ی آس��یب نزده اند. ضرورتی ندارد 
اف��راد را مانند مجرم بازداش��ت کنیم در حالی که 
آنها به دنبال حقوق اولیه انسانی خود هستند.  در 

این جلس��ه تعداد دیگری از قانون گذاران آمریکا 
ه��م اعترافات��ی را مطرح کردن��د. از جمل��ه آیانا 
پریسلی نماینده ایالت ماساچوست آمریکا از گفت 
وگو با زن مهاجری سخن گفت که از بازگو کردن 
حقایق می ترسید چون مأموران مرزی تالفی کرده 
و از دادن داروه��ای صرع او را خودداری می کنند.

پریس��لی همچنین از مالقات با زن مهاجر دیگری 
س��خن گفت که در زار م��ی زد و دنبال نوزادش را 
می گرفت. »او می خواست مانند یک انسان برخورد 
شود و از من پرسید آیا این رفتار صحیح است که 

حتی با س��گ هم نمی شود«. در هفته های اخیر، 
گزارش های گوناگونی از وضعیت بس��یار غم انگیز 
پناهجویان در بازداشت مرزی آمریکا منتشر شده 

است.
بازرس��ان دادس��تانی کل وزارت امنی��ت داخل��ی 
آمریکا اخیراً گزارشی از وضعیت برخورد نامناسب 
مأموران اداره گمرک و محافظت مرزی این کشور 
با پناهجویان در اردوگاه های مرزی آمریکا منتشر 
کرده اند که در آن آمده اس��ت که مأموران گشت 
مرزی این کش��ور، مهاجران را در نزدیکی منطقه 
»ریو گراند وال��ی« وادار می کنند در اتاق هایی که 

ظرفیت آن اشباع شده است، مستقر شوند.
جدیدترین یافته های بازرس��ان مس��تقل حاکی از 
آن اس��ت که اکثر کودکان مهاجر در پناهگاه هایی 

که مختص کودکان اس��ت نگهداری می ش��وند و 
دسترس��ی به حمام ندارند و حت��ی اجازه تعویض 
لب��اس هم به آنه��ا داده نمی ش��ود. این گزارش ها 
بر وضعیت بس��یار وخیم کودکان در اردوگاه های 
مرزی آمریکا اش��اره کرده اس��ت و در یکی از این 
موارد آمده اس��ت که 50 کودک مهاجر زیر هفت 
س��ال که بدون والدین خود س��فر کرده بودند در 
بازداش��تگاه مرزی آمریکا محبوس ش��دند و بیش 
از دو هفت��ه انتظ��ار کش��یدند تا به ی��ک پناهگاه 
بزرگ تر منتقل ش��وند. دولت آمریکا در پی انتشار 
گزارش های��ی مبنی ب��ر بدرفتاری ب��ا مهاجران از 
جمله افراد کم س��ن و س��ال در بازداش��تگاه های 
امتداد مرز آمریکا – مکزیک، به شدت تحت انتقاد 

قرار گرفته است.

بحران حقوق بشر در آمریکا همچنان قربانی می گیرد
اعترافات تکان دهنده درباره وضعیت پناهجویان

سخنی از اس 400


