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لبنان:  مس��ئوالن ش��هرداری آخ��ن در آلمان »ولید 
رع��د« هنرمند لبنانی را به س��بب حمایت از جنبش 
بایکوت رژیم صهیونیستی »BDS« از دریافت جایزه 
»نلی زاکس« به ارزش ۹۹۰۰ دالر محروم کردند. این 
در حالی اس��ت که شهر آخن این هنرمند لبنانی را به 
خاطر طرح »اطلس غروب« که به جنگ داخلی لبنان 
طی س��ال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۴ پرداخت��ه، برنده این 

جایزه اعالم کرده بود.

آمریکا: منابع آگاه به یک رس��انه آمریکایی گفته اند 
»ریک پری«، وزیر انرژی این کشور تا پایان ماه نوامبر 
از این س��مت استعفا خواهد کرد. سه منبع مطلع این 
موضوع را به پایگاه خبری-تحلیلی پولیتیکو گفته اند. 
پری، قبل از پیوستن به کابینه ترامپ در سال ۲۰۱۷ 
فرماندار تگ��زاس بود. گمان م��ی رود »دن برولیت«، 

معاون ریک پری جایگزین او شود. 

مص�ر: »محم��ود توفیق« وزیر کش��ور مصر در جمع 
فرمانده��ان پلیس از آنها خواس��ت تا س��طح آمادگی 
برای موارد اضطراری را افزایش دهند.به نوشته صفحه 
رس��می وزارت کش��ور مصر در فیس ب��وک،  محمود 
توفی��ق همچنی��ن از فرمانده��ان پلیس خواس��ت تا 
اقدامات امنیتی را در مراکز حیاتی، مهم و عبادتگاهها 

توسعه دهند.

بحری�ن: مقامات امنیتی بحرین روحانی ش��یعه شیخ 
»عبد المحسن مال عطیة الجمری« را به دالیل نامعلوم 
برای بازجویی فراخوانده اند.این دومین باری اس��ت که 
ش��یخ الجمری در ماه جای ب��رای بازجویی فراخوانده 
می ش��ود.با ش��روع محرم و برگزاری مراس��م ویژه این 
ماه تعداد دیگری از روحانیون ش��یعه، علما و مداحان 

بحرینی توسط مقامات بحرینی فراخوانده شده اند.

نیجری�ه: پلی��س نیجریه اعالم کرد که ش��ش نفر از 
دانش آم��وزان و دو نفر از کارکنان مدرس��ه ای در یک 
منطق��ه دورافتاده در ایالت کادونا ربوده ش��دند.هنوز 
هیچ گروهی مس��ئولیت ربایش این دانش آموزان را بر 
عهده نگرفته اس��ت اما گروه تروریستی »بوکوحرام« 
و ش��اخه داعش در ش��مال نیجریه فعالی��ت دارد و با 
این حال برخی دیگر از گروه های مس��لح اغلب اقدام 
به آدم ربایی ب��رای دریافت مبالغ مال��ی از خانواده ها 

می کنند.

انگلی�س: یکی از اعضای ارش��د ح��زب محافظه کار 
انگلیس و وزیر س��ابق توس��عه بین المل��ل کابینه این 
کشور، استعفای خود را اعالم کرد. »روری استوارت« 
یکی از اعضای ارش��د حزب محافظ��ه کار انگلیس، از 

عضویت در این حزب استعفا داد.

ذرهبین

ترامپ و بایدن در نبرد کی یف 
همزم��ان با اوج گرفتن رقابت انتخاباتی میان بایدن و 
ترامپ ، دادس��تانی اوکراین در اقدامی که که به نظر 
می رسد عمل به درخواست دونالد ترامپ است، اعالم 
کرد که پسر جو بایدن و شرکت بوریسما با ۱5 پرونده 

قضایی مرتبط هستند.
 درحال��ی که جنجاله��ا در زمینه درخواس��ت دونالد 
ترامپ از اوکراین برای افش��ای فعالیتهای اقتصادی و 
تجاری »هانتر بایدن«، پسر »جو بایدن« در این کشور 
ادامه دارد، دادستانی اوکراین روز جمعه فاش کرد که 
بای��دن و ش��رکت نفت و گاز بوریس��ما احتماال با ۱5 
پرونده قضایی مرتبط هس��تند. شرکت اوکراینی نفت 
و گاز بوریس��ما همان شرکتی است که گفته می شود 
با پس��ر جو بای��دن همکاری تج��اری دارد و در مرکز 
اتهام��ات ترامپ علیه رقیبش ج��و بایدن در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ قرار دارد.اسپوتنیک در این 
باره نوشت: جو بایدن پیش از این پذیرفته که مقامات 
اوکراین��ی را تهدید کرده که اگر دادس��تان وقت این 
کش��ور را عوض نکنند جلوی اعطای وام یک میلیارد 
دالری واشنگتن به کی یف را خواهد گرفت.  اما دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته، جو بایدن در زمان 
معاونت ریاست جمهوری، دولت اوکراین را وادار کرده 
تا »ویکتور ش��وکین«، دادس��تان کل این کشور را به 
خاطر تحقیق درباره ش��رکتی که پسرش عضو هیات 
مدی��ره آن بوده، اخراج کند. در این میان س��خنگوی 
وزارت دف��اع آمریکا اعالم کرد ک��ه وزیر دفاع و هیچ 
ی��ک از اعضای این وزارتخانه تاکنون به مکالمه تلفنی 

روسای جمهور آمریکا و اوکراین گوش نداده است.
رئیس جمه��ور آمری��کا پنجش��نبه از اوکراین و چین 
خواس��ت درباره خان��واده »جو بایدن«، نام��زد بالقوه 
دمکرات ها در انتخاب��ات ۲۰۲۰ آمریکا تحقیق کنند. 
در این میان در ادامه سیاست فشار بر ترامپ  روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پست نوش��ت وزیر خارجه ایاالت 
متح��ده با حض��ور در ماج��رای »اوکراین گیت« و به 
زبان آوردن دروغ های متعدد درباره سیاس��ت خارجی 

آمریکا،  در حال تخریب دیپلماسی این کشور است.

نیمچهگزارش

کمک روسیه به افزایش توان دفاع موشکی چین 
رئیس جمهور روس��یه اعالم کرد به ساخت یک سیس��تم هشدار پرتاب موشک 

بالستیک در چین کمک می کند.
»والدیمی��ر پوتین«، در کنفرانس جهانی »والدای« گفت، کش��ورش به افزایش 
توان موش��کی چین کمک می کند. پوتین گفت، روسیه در حال کمک به چین 
برای مجهز شدن به سیستم هشدار پرتاب موشک های بالستیک است. وی افزود: 
»این مس��ئله ای بسیار جدی اس��ت که توان دفاعی چین را به میزان زیادی افزایش 
می دهد«. از زمان آغاز دوره جنگ سرد، پس از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا و روسیه 
به چنین سیس��تم های هشدار دهنده ای مجهز ش��ده اند. این سیستم ها مکان یابی نقطه 
پرتاب موش��ک های بالس��تیک را از طریق ماهواره های فضایی و رادارهای زمینی فراهم 
می کند. سخنان پوتین نشان دهنده تعمیق روابط میان چین و روسیه در زمینه سیاسی 

و نظامی است.

هشدار حماس به عربستان 
عضو دفتر سیاسی جنبش فلسطینی حماس ضمن اشاره به روابط خوب با ایران 
و حزب اهلل، به بازداش��ت اعضای این جنبش در عربستان سعودی پرداخت و از 

ریاض خواست با کسانی که مقاومت را جرم تلقی می کنند، همراه نشود.
»خلی��ل الحی��ه« عضو دفتر سیاس��ی جنبش حم��اس در پی بازداش��ت ده ها 
فلس��طینی در عربستان سعودی از جمله نماینده این جنبش »محمد الخضری« 
این کشور را سرزنش کرد. روابط بین طرفین بر اساس آرمان ها نیست بلکه بر اساس 

احترام است؛ حماس با هیچ کشور عربی دشمنی ندارد.
 وی در نشس��تی مطبوعاتی در غزه و در پاسخ به س��وال روزنامه فرامنطقه ای »القدس 
العربی« درباره روابط فعلی این جنبش با عربس��تان سعودی تصریخ کرد: نخواهیم گفت 
که این رابطه به حد قطع ش��دن رسیده است. اگر سعودی از ما برای سفر به این کشور 

دعوت کند، خواهیم رفت و برای خدمت به مسأله فلسطین بحث خواهیم کرد.

هشدار الوروف به تل آویو
»س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روس��یه درباره حمالت جنگنده های رژیم 
صهیونیستی به مواضع ارتش و گروه های مقاومت در سوریه هشدار داد. الوروف 
در مصاحب��ه ب��ا روزنامه »الشرق االوس��ط« درباره حضور نیروه��ای خارجی در 
س��وریه گفت که تنها اس��اس مشروعیت بخش��ی به حضور ای��ن نیروها در این 
کش��ور، درخواست مقامات قانونی دولت سوریه یا الزامات مرتبط با قطعنامه های 

شورای امنیت سازمان ملل است.
در ادامه وی در پاس��خ به س��والی درباره تفاوت حضور نیروه��ای ایرانی و آمریکایی در 
س��وریه تصریح کرد: »برخالف آمریکا، ایران به درخواس��ت دمش��ق در س��وریه حضور 
دارد. زمانی که عناصر اصلی داعش در س��وریه شکست بخورند، سواالتی درباره مقصود 
آمریکایی ها از تداوم حضور در خاک س��وریه مطرح خواهد شد. این احساس وجود دارد 

که ماموریت واشنگتن، ممانعت از احیای تمامیت ارضی سوریه است.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

صحن��ه اقتصاد جهانی در کنار بحران  رکود و نابس��امانی های 
اقتص��ادی و سیاس��ی با چالش��ی به نام اقدام��ات یک جانبه 
آمریکا در اعمال تحریم علیه س��ایر کش��ورها مواجه اس��ت. 
اقدام��ی که در قال��ب تحریم ها و یا وض��ع تعرفه های تجاری 
اجرا می ش��ود. از نکات قاب��ل توجه در این عرصه آنکه آمریکا 

پنجشنبه برای انتقام از اتحادیه اروپا به دلیل ارایه یارانه های 
غیرقانون��ی به خط هوایی ایرباس، اعالم کرد: اعمال تعرفه بر 
۷.5 میلیارد دالر از کاالهای اروپایی از ۱۸ اکتبر )۲۶ مهرماه( 
به اجرا در خواهد آمد. در واکنش به این اقدام برونو لومر وزیر 
دارایی فرانسه، آمریکا را تهدید کرد که در صورتی که تالشی 
برای حل اختالفات درباره »ایرباس« انجام ندهد، کشورش و 
اتحادیه اروپا آماده هس��تند در اقدامی تالفی جویانه، واردات 

کاالهای آمریکایی را تحریم کنند.
حال این س��وال مطرح می شود که ریشه این تنشها کجاست 
و چرا چنین بحرانی میان طرفین روی داده اس��ت؟ بررس��ی 
روند مناس��بات اقتصادی طرفین نش��ان می دهد که منازعه 
آمری��کا و اتحادی��ه اروپ��ا بر س��ر ایرباس و بوئینگ از س��ال 
۲۰۰۴ میالدی آغاز ش��ده است. واش��نگتن نخستین بار در 
سال ۲۰۰۴ از اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی شکایت 
کرد. سازمان تجارت جهانی اعالم کرده است که ایرباس طی 

س��ال های ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۶ میالدی بیش از ۱۸ میلیارد دالر 
یارانه از کش��ورهای اروپایی دریافت کرده است. در فروردین 
ماه امس��ال دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمری��کا اعالم کرد 
که ای��االت متحده تعرفه های تجاری ب��ه ارزش ۱۱ میلیارد 
دالر علی��ه واردات کاال از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد.هر 
چن��د که اختالفات در حوزه اقتصادی و سیاس��ی می تواند از 
محورهای این تنشها باش��د اما رفتارهای اروپا نقشی اساسی 
در سیاس��ت های تحریمی آمریکا دارد. نخس��ت آنکه در طی 
س��الهای گذش��ته تا به امروز اروپا در برابر فش��ارهای آمریکا 
صرفا رویکرد تسلیمی داشته که مشارکت در اعمال تحریم ها 
علیه سایر کش��ورها نمودی از این رفتار اس��ت. اروپایی ها با 
تص��ور آنکه با همراهی و مطیع بودن دچار تحریم و فش��ار از 
جانب آمریکا نمی شوند در عرصه های مختلف از جمله اعمال 
تحریم علیه س��ایر کشورها با وانش��گتن همراهی کردند. این 
رویکرد تس��لیمی آمریکا با توهم برتری جهانی مواجه ساخته 

که از نتایج آن نیز اجرای سیاست تحریم علیه اروپا برای باج 
خواهی بیشتر از این کشورهاست. 

دوم آنکه کشورهای اروپایی با اعمال تحریم علیه سایر کشورها 
عمال خود را تحریم و بر میزان وابس��تگی به آمریکا افزوده اند. 
این مسئله موجب تقویت موقعیت آمریکا در برابر این کشورها 
ش��ده که نتیجه آن نیز تشدید سیاست باج خواهی واشنگتن 
اس��ت. در اصل می توان گفت که اروپا قربانی سیاس��ت های 
تحریمی اش علیه س��ایر کش��ورها و همراهی با آمریکا ش��ده 
است حال آنکه مقابله با سیاس��ت های تحریمی آمریکا علیه 
سایر کشورها می تواند ضمن احیای روابط تجاری جهانی این 
کشورها، از میزان فشارهای واش��نگتن بر اروپا نیز بکاهد در 
غی��ر این صورت اروپا گزین��ه ای جز تن دادن به زیاده خواهی 
آمریکا نخواهد داش��ت و در نهایت تسلیم تعریفه های اعالمی 
این کش��ور می ش��ود که هزینه ه��ای اقتصادی و سیاس��ی و 

امنیتی بسیاری برای اروپا رقم خواهد زد. 

یادداشت

 طرح سعودی
 برای تضعیف حزب اهلل 

روزنامه لبنانی االخبار در ادامه افش��ای سندی 
سعودی، در بخش جدید، جزئیات طرح ولی عهد 
س��عودی علیه حزب اهلل لبنان را که شامل چهار 
محور اس��ت، منتشر کرد؛ امری که نشان دهنده 
توطئه سران سرزمین حرمین شریفین علیه یک 

جنبش مقاومت اسالمی است.

در مارس ۲۰۱۶ ش��ورای همکاری خلیج فارس 
و اتحادیه عرب، حزب اهلل را س��ازمانی تروریستی 
اعالم کردند. در همان ماه کابینه سعودی نشستی 
به ریاست »محمد بن سلمان« ولی عهد داشت و 
در این جلس��ه بر تصمیم شورای همکاری خلیج 
فارس به دلیل آنچه »ادامه اقدامات خصمانه این 
شبه نظامیان )حزب اهلل( و نقض آشکار حاکمیت 
کشورهای شورای همکاری و امنیت و ثبات آن« 
خوانده شد، تأکید ش��د. این محاصره سیاسی از 
بندهای اولی اس��ت که در محور سیاس��ی سند 

آمده است »شاخه های نظامی و سیاسی حزب اهلل 
ترورریس��تی خوانده ش��ود و در راس��تای صدور 
قطعنامه هایی در این مورد در شورای امنیت کار 
شود«. پس از سال ۲۰۱۷ کشورهای عربی تالش 
کردند در بیانیه های نشست های عربی، حزب اهلل 
را گروهی تروریستی معرفی کنند، موضوعی که 
با اعتراض هیأت لبنانی روبه رو ش��د.این تفکرات 
برای محاصره کردن مقاومت با مطالبات اسرئیل 
مطابق بود. ریاض با همکاری دادگاه های اروپایی 
و بین المللی از س��ندی رونمای��ی کرد که در آن 

پیش��نهاد داده ش��ده بود از حزب اهلل به ویژه در 
آنچه »جنایت های آن در سوریه و داخل لبنان« 

نامیده می شد، شکایت شود.
مح��ور اقتصادی فض��ای قابل توجه��ی در طرح 
ابت��کاری تضعی��ف ح��زب اهلل ب��ر اساس��ا قاعده 
خش��کاندن منابع مالی به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت و به همین دلیل طرح »تشدید نظارت بر 
حواله های بانکی در لبنان« مطرح ش��د. عمال از 
سال ۲۰۱۶ تحویل حواله های بانکی از سعودی به 
لبنان متوقف شد و ریاض از سال ۲۰۱۷ تحویل 

پول به بیروت را ممنوع کرد مگر با موافقت حامی 
مالی، ارائه مستندات و تأیید منابع پول.

همزم��ان با این موض��وع آمریکا نی��ز بانک ها و 
س��ازمان های لبنان��ی را که هرگون��ه کمکی به 
حزب اهلل یا نزدیکان آن می کردند، تحریم کرد. در 
س��ال ۲۰۱5 و ۲۰۱۶ سعودی با این موج همراه 
ش��د و دو نفر از اعضای ارشد حزب اهلل را تحریم 
کرد و ب��ه اتهام اینکه »آنها از جمله مس��ؤوالن 
عملیات های تروریس��تی در خاورمیانه« هستند، 

تعامل سعودی ها را به این دو نفر ممنوع کرد. 

وپا و بحران خودساخته  ار

گزارش
ائتالفی از دش��منان عراق با س��وار ش��دن بر م��وج مطالبات 
مردم��ی، اجرای طرح ت��رور روحانیت و مراج��ع دینی عراق، 
کارشکنی در مناسبات عراق با همسایگانش در حالی به دنبال 
فتنه انگیزی علیه این کش��ور بوده اند که وحدت و هوش��یاری 
مردم و مسئوالن عراقی در برقراری امنیت و آرامش در کشور 

این فتنه را با ناکامی همراه ساخت. 
ط��ی هفته ه��ای اخیر تحرکات گس��ترده ای از س��وی ائتالف 
سعودی، صهیونیس��تی، آمریکا و انگلیسی برای بحران سازی 
علی��ه عراق صورت گرفته اس��ت. از اقدام نظام��ی علیه مراکز 
نظام��ی و نیروهای بس��یج مردمی همچون حش��د الش��عبی، 
از افزای��ش حمایت ه��ا از داعش گرفته تا فش��ار سیاس��ی بر 
دولتمردان عراق و در نهایت موج س��واری بر مطالبات مردمی 
و تقال برای به انحراف کش��اندن آن به اه��داف ضد امنیتی و 
بحران س��از را می توان در جمع این رفتارها مشاهده کرد که 
چاش��نی آنرا نیز بر هم زدن روابط عراق با همسایگان تشکیل 
می داد. اقداماتی که در آستانه اربعین حسینی )ع( و میزبانی 
ع��راق از میلیون ها زائر ابهامات و توطئه  بودنش بیش از پیش 
آشکار شده است. اما این تحرکات با بیداری مردم و مسئوالن 
عراقی به سمت ناکامی پیش رفته است که برقراری امنیت در 

کشور از مولفه های اصلی آن است. 
مناب��ع خبری عراق اعالم کردند که دی��روز وضعیت در بغداد 
عادی اس��ت و هیچ تظاهراتی برگزار نشده است.شبکه خبری 
السومریه گزارش داد که ، مناطق مختلف بغداد به ویژه میدان 
»التحریر« –مرکز این شهر- آرام است. خبرنگار السومریه هم 
گفت که مناطق مرکزی بغداد از صبح امروز، آرام بوده و خالی 

از تظاهرات کنندگان است.
تلویزیون عراق نیز با انتش��ار تصاویری از میدان های التحریر و 
»الخالن��ی« اعالم کرد که تظاهرات کنندگان در این میدان ها 
حضور ندارند. پایگاه خبری »المسله« عراق هم گزارش داد که 
خیابان های بغداد آرام است و تظاهرات کنندگان در آن حضور 
ندارند. با وجود تأکید رسانه های عراقی بر آرام شدن وضعیت، 
اما رس��انه های غربی-عرب��ی ضد محور مقاومت س��عی دارند 
وضعیت عراق را متش��نج نشان دهند. شبکه خبری »العربیه« 
سعودی مدعی شد که نیروهای امنیتی عراق » به سمت دهها 

تظاهرات کننده در مرکز بغداد تیراندازی کردند«. این ش��بکه 
در ی��ک خبر دیگر، ب��ه نقل از آنچه آنان را منابع پزش��کی و 
منابع پلیس می خواند، مدعی شد که تعداد کشته شدگان این 
تظاهرات ها به ۴۴ نفر رسیده است. این در حالی است که هیچ 

منبع رسمی عراقی این تعداد را تأیید نکرده است.
نکته مهم آنکه در اجرای تحقق مطالبات مردمی شورای عالی 
مبارزه با فساد عراق از برکناری هزار کارمند این کشور به علت 

فساد و تضییع اموال عمومی خبر داد.
فتن��ه بودن و طراحی و موج س��واری آمریکا زمانی آش��کارتر 
می شود که در اقدامی س��وال برانگیز یک دیپلمات آمریکایی 

پنجش��نبه بعد از بیان اینکه واشنگتن می خواهد ایران و عراق 
»رابطه نرمال« داش��تند مختصات چنین رابط��ه ای را از نظر 
دولت کش��ورش معین کرده است. اما در ادامه نقش مرجعیت 
ب��ر قراری ثبات در ع��راق، »احمد الصاف��ی« نماینده آیت اهلل 
سیس��تانی و خطیب نماز جمعه ش��هر کربال، از قوی سه گانه 
عراق خواست تا دست به اصالحات واقعی در این کشور بزنند. 
در همین حال اس��تاندار نجف دیروز  از ناکام گذاش��تن طرح 
یک گروه نفوذی در تجمع های معترضان عراقی که قصد ترور 

مرجعیت دینی در این کشور داشته، خبر داد.
ب��ا وجود اینک��ه مطالبات م��ردم عراق برای مبارز با فس��اد و 

بهبود وضعیت معیش��تی، محل اهتم��ام دارد، ولی »آنچه این 
روزها در بغداد و اس��تان های جنوبی در حال رخ دادن اس��ت، 
ظاهرا بیشتر، عملی شدن طرح آمریکا برای بهره برداری از این 
مطالبات اس��ت؛ طرحی که ظاهرا حکومت عراق به آن اشراف 
دارد و از چهار مسیر، در پی مقابله با آن است«.روزنامه االخبار 
لبنان با مقدمه فوق به بررس��ی تظاهرات مردم عراق پرداخت 
که از نهم مهر ماه آغاز ش��د و نوشت، اینجا سخن از »کودتا«، 

»دولت نجات« یا »رهبر نظامی« است. 
س��خنی که برخی آن را »روایت روایت دولت ها« از اعتراضات 
می دانند که بیشتر با هدف، گیج کردن مردم صورت می گیرد، 
ولی منابع امنیتی بلندپایه، صحت این فرضیه را تأیید و تأکید 
کردند که این طرح »از س��ه ماه پیش، با همکاری ش��ماری از 

سرویس های اطالعاتی کشف شد. 
بر اساس این طرح، ]قرار بود[ تظاهراتی تحت عنوان مطالبات 
]م��ردم[ آغاز و س��پس از آن بهره برداری  ش��ود و به س��مت 
خش��ونت و ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در کش��ور سوق داده 

 شود«.
در این میان زمینه س��ازی فتنه زمانی آش��کارتر می شود که 
نقش انگلیس��ی ها در آن برجسته می شود چنانکه بی بی سی 
عربی با اشاره به برقراری ممنوعیت آمد و شد در بغداد، مدعی 
شد که پلیس در بغداد، برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان، 
از گازهای اش��ک آور و گلوله اس��تفاده کرده است. این شبکه 
ب��ه نق��ل از یکی از معترض��ان ادعا کرد که »خواس��تار تغییر 
هس��تیم... می خواهی��م کل دولت س��رنگون شود«.همس��و با 
بی.بی. سی، شبکه س��عودی العربیه گزارش داد که با »وجود 
ممنوعیت آمد و ش��د که در س��ومین روز اعتراضات در بغداد، 
اجرایی ش��د، ولی تیراندازی مجددا آغاز ش��ده است«.سی ان 
ان عرب��ی هم در اقدامی همس��و با دو رس��انه مذکور، به نقل 
از کاربران ش��بکه های اجتماعی، نام این اعتراضات را »العراق 
ینتفض« )عراق به پا می خیزد( گذاشت.روزنامه لبنانی االخبار 
ب��ه نقل از منابع آگاه تظاهرات  های خش��ونت آمیز در برخی 
ش��هرهای عراق را سناریوی جدید آمریکا، انگلیس و عربستان 
برای تحریک به فتنه و آشوب در عراق و سرپوش گذاشتن بر 

شکست در جنگ یمن دانست.

جشن آمریکایی-انگلیسی با فتنه عزا شد
بازگشت آرامش به عراق با وحدت ملی مردم و دولت 

کش��ورهای اروپایی بویژه سران فرانسه و انگلیس که خوش 
خدمت��ی به آمریکا را راه رس��یدن به منافعش��ان می دیدند 
اکنون مزد این اعتماد و وابس��تگی را گرفتند و آن ش��امل 

اجرایی شدن تحریم های آمریکا علیه اروپا است. 
کش��ورهای اروپایی به رغم هش��دارهای جهانی همواره بر 
همراه��ی با آمریکا تاکید کرده اند ح��ال که آمریکا همواره 
نشان داده که حتی برای متحدانش نیز قابل اعتماد نیست. 
اروپ��ا به رغم خوش خدمتی های گس��ترده برای آمریکا در 
نهایت، گرفتار زیاده خواهی آمریکایی شد که اجرایی شدن 

تحریم ها علیه این اتحادیه نمودی از این وضعیت است. 
آمریکا بامداد پنجشنبه برای انتقام از اتحادیه اروپا به دلیل 
ارای��ه یارانه ه��ای غیرقانونی به خط هوای��ی ایرباس، اعالم 
کرد: اعمال تعرفه ب��ر ۷.5 میلیارد دالر از کاالهای اروپایی 
از ۱۸ اکتب��ر )۲۶ مهرماه( به اج��را در خواهد آمد.»رابرت 
الیتی��زر« نماینده ویژه تجاری آمری��کا در بیانیه ای گفت: 
م��ا امیدواریم هر چ��ه زودتر برای حل تن��ش بوجود آمده 
مذاکرات با بروکس��ل آغاز ش��ود، اما دونال��د ترامپ رئیس 
جمه��وری آمری��کا با تقدیر از این تصمی��م آن را »پیروزی 

بزرگ« برای ایاالت متحده خواند. س��ازمان تجارت جهانی 
روز چهارش��نبه به واشنگتن برای اعمال تعرفه های ساالنه 
ب��ر کاالهای اروپایی به ارزش هف��ت میلیاد و 5۰۰ میلیون 
دالر، ب��ه تالفی حمایت اتحادیه اروپا از ش��رکت هواپیمایی 

ایرباس، چراغ سبز نشان داده است. 
در واکن��ش به این اق��دام آمریکا دولت فرانس��ه اعالم کرد 
پاریس در واکنش به تحریم های واشنگتن، تدابیری تنبیهی 
ض��د آمریکا اتخ��اذ خواهد کرد. »برونو لوم��ر« وزیر دارایی 
فرانسه، آمریکا را تهدید کرد که در صورتی که تالشی برای 
حل اختالف��ات درباره »ایرباس« انجام ندهد، کش��ورش و 
اتحادیه اروپا آماده هستند در اقدامی تالفی جویانه، واردات 
کااله��ای آمریکایی را تحریم کنن��د.  دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا در فروردین ماه اعالم کرد که ایاالت متحده 
تعرفه های تجاری ب��ه ارزش ۱۱ میلیارد دالر علیه واردات 
کاال از اتحادی��ه اروپا اعمال خواهد ک��رد. منازعه آمریکا و 
اتحادیه اروپا بر سر ایرباس و بوئینگ از سال ۲۰۰۴ میالدی 
آغاز ش��ده است. واشنگتن نخس��تین بار در سال ۲۰۰۴ از 

اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. 

واشنگتن محدودیت های تجاری علیه اروپا را اجرایی می کند
تحریم، مزد خوش  خدمتی ماکرون به آمریکا 

جم��ع زیادی از اهالی صعده دیروز برای حمایت از عملیات 
ارت��ش و کمیته ه��ای مردم��ی یمن با نام »نص��ر من اهلل« 

راهپیمایی کردند.
این عملی��ات منجر به آزادس��ازی 5۰۰ کیلومتر، اس��ارات 
ه��زاران »مزدور« و نظامی س��عودی و ب��ه غنیمت گرفتن 
تس��لیحات و خودورهای نظامی ش��د. در ادامه این گزارش 
آم��ده، هزاران نفر از تظاهرات کنندگان در »الش��ارع العام« 
)خیابان اصل��ی( یکی از بزرگترین خیابان های ش��هر جمع 
ش��دند؛ آنها از شهرهای مختلف اس��تان از جمله شهرهای 
مرزی دور خود را به صعده رسانده بودند، پرچم های یمن در 
دست داشتند و شعارهایی در مخالفت با سیاست ها و هیمنه 
آمریکا س��ر می دادند و تصاویر کشته شدگان ارتش یمن در 

عملیات نصر من اهلل را نیز با خود حمل می کردند.
از جمله شعارهای تظاهرات کنندگان »نصر من اهلل مبین... 
و علی ابواب فلس��طین« )پیروزی از جانب خدا آشکار شده  
و در دروازه های فلسطین(، »نحو االقصی متجهین« )پیش 
به س��وی مسجداالقصی(، »حلف االمریکی منهار، بعون اهلل 
الجبار« )با کمک خداوند جبار، ائتالف آمریکا فروپاش��یده( 

و »س��تحرر کل االوطان« )همه سرزمین ها آزادخواهد شد(  
بود. از سوی دیگر »محمد علی الحوثی«، عضو شورای عالی 
سیاس��ی یمن ضم��ن تاکید بر جدی بودن م��ردم یمن در 
راس��تای صلح تصریح کرد: عملیات بازدارندگی یمن برای 
رویارویی با ائتالف عربی با توجه به نادیده گرفته شدن همه 
ابت��کارات  ادامه خواهد یاف��ت. وی افزود:  انصاراهلل تاکنون 
چندین طرح را به  برای پایان جنگ پیشنهاد داد که آخرین 
آن ابتکار »مهدی المش��اط« رئیس ش��ورای عالی سیاسی 
بود. از سوی دیگر رؤسای ستاد کل ارتش کشورهای عربی 
حاش��یه خلیج فارس در نشست اضطراری که به درخواست 
عربستان سعودی در ریاض برگزار شد، حمالت به تأسیسات 
نفتی این کشور را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است: 
»هرگونه حمله به یکی از کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج ]فارس[ حمله به همه کش��ورهای این ش��ورا است«.  
از س��وی دیگر عزیر راشد معاون سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعالم کرد که عربس��تان و امارات باید طرح سیاس��ی 
یمن را جدی بگیرند، زیرا حمالت آتی به این کشور، از نظر 

اقتصادی و نظامی، بسیار دردناکتر خواهد بود. 

با برپایی تظاهرات سراسری صورت گرفت
حمایت گسترده یمنی ها از عملیات »نصر من اهلل«


