
تونس: ش��ورای مش��ورتی حزب النهضه تونس در 
نشس��تی خواس��تار آمادگی برای همه گزینه های 
احتمال��ی از جمل��ه برگزاری انتخاب��ات زودهنگام 
پارلمان��ی ش��د. حاضران در این نشس��ت از الیاس 
الفخف��اخ که ب��رای تش��کیل دولت جدی��د مأمور 
ش��ده است، درخواس��ت کردند تا رایزنی ها در این 
خصوص را گسترش دهد به گونه ای که شامل همه 
فراکس��یون ها و تشکیل دولت وحدت ملی تضمین 

شود.

فرانسه: وزارت کشور فرانسه در آماری که منتشر 
شد اعالم کرد در سال ۲۰۱۹ اقدامات نژاد پرستانه 
و بیگانه س��تیزی در فرانس��ه نس��بت به سال قبل 
بیش از ۱۳۰ درصد افزایش داش��ته است. در آمار 
وزارت کش��ور فرانسه آمده اس��ت: در سال ۲۰۱۹ 
اقدامات نژاد پرس��تانه و بیگانه س��تیزی با ۱۱۴۲ 
مورد، افزایش زیادی داش��ته اس��ت. این در حالی 
اس��ت که در س��ال ۲۰۱۸، ۴۹۶ م��ورد اقدام نژاد 

پرستانه در کشور گزارش شده بود.

کره شمالی: یک مقام سازمان ملل اعالم کرد این 
نهاد اطالعات موثق��ی درباره تخریب کامل یکی از 
س��ایت های هسته ای کره ش��مالی ندارد. »ایزومی 
ناکامیتس��و« معاون دبیرکل س��ازمان ملل در امور 
خلع س��الح اعالم کرد سازمان ملل نمی تواند تائید 
کند که سایت آزمایش هس��ته ای پونگی-ری کره 
ش��مالی به طور کامل و غیر قابل بازگشت تخریب 

شده است.

روس�یه: خبرگزاری ایتارتاس اعالم کرد روس��یه 
مراح��ل تحویل دومین محموله س��امانه موش��کی 
اس-۴۰۰ تریوم��ف را ب��ه چین به اتمام رس��انده 
اس��ت.یک منبع دیپلماتیک نظامی روز دوش��نبه 
ب��ه خبرگزاری ایتارتاس اعالم کرد روس��یه مراحل 
تحویل دومین محموله س��امانه موشکی اس-۴۰۰ 
تریوم��ف )Triumf ۴۰۰-S( را ب��ه چین که قرار 
بود از طری��ق دریایی تحویل پکن ش��ود، به اتمام 
رسانده است و سند تحویل این سامانه ماه دسامبر 

در چین به امضا رسید.

چین: موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم 
بر مبن��ای اطالعات جدیدی که به دس��ت آورده، 
چین را دومین تولیدکننده بزرگ تسلیحات جهان 
معرف��ی کرد. به این ترتیب، چی��ن به لحاظ تولید 
تس��لیحات، بع��د از آمری��کا و قبل از روس��یه قرار 
می گیرد.این ۴ شرکت، در مجموع در سال ۲۰۱۷، 
مبلغ ۵۴.۱ میلیارد دالر تس��لیحات فروخته اند که 
آنها را در زمره ۲۰ شرکت برتر جهان در این عرصه 

قرار می دهد.

سودان: ده ها خانواده سودانی با تجمع برابر سفارت 
امارات در خارطوم به فریبکاری شرکت های امنیتی 
امارات در جذب جوانان سودانی برای اعزام به لیبی یا 
یمن اعتراض کردند. سودانی هایی که در برابر سفارت 
امارات تجمع اعتراضی برپا کرده بودند پالکاردهایی 
را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود« نه 

به مزدور نه به شارالتانی نه به فریبکاری«.

ذرهبین

توجیه آلمان برای اشغال عراق 
وزیر دفاع آلمان از حضور نیروهای کش��ورش در عراق حمایت و اعالم کرد 

خطر داعش در این کشور هنوز به پایان نرسیده است.
»آنه گرت کرامپ-کارن باوئر« از ماموریت نیروهای کشورش در عراق دفاع 
کرد و نس��بت به خطر احیای گروه تروریس��تی داعش در عراق هشدار داد. 
وی با بیان این مطلب افزود: خطر داعش در عراق هنوز تمام نشده است، سال 
گذش��ته شمار حمالت تروریس��تی در این کشور مجددا افزایش یافت و ما در عراق 
علیه داعش و هر گروه تروریستی دیگر مبارزه می کنیم. وزیر دفاع آلمان در ادامه 
گفت: اگر اکنون در نبرد با داعش کوتاهی کنیم، این گروه تروریستی در آینده قادر 
خواهد بود حمالتی را در اروپا انجام دهد لذا مش��ارکت آلمان در عراق در راس��تای 
منافع ملی صورت می گیرد. گفتنی است نیروهای آلمان که در عراق حضور دارند 

از روز گذشته، آموزش نیروهای ُکردی در شمال عراق را از سرگرفتند.

انتقام گیری بولتون از ترامپ
جان بولتون در کتاب تازه خود که هنوز منتش��ر نش��ده اس��ت می گوید که 
ترامپ کمکهای نظامی به اوکراین را عمدا مسدود کرده بود تا دولت کی یف 

در تحقیقات از رقیبش در انتخابات به وی کمک کند.
روزنامه نیویورک تایمز براساس متنی از کتاب جدید جان بولتون مشاور سابق 
امنیت ملی آمریکا که هنوز چاپ نش��ده و به دس��ت این روزنامه رسیده است 
گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه اوت ۲۰۱۹ به مش��اورانش 
در کاخ س��فید گفته بود که قصد دارد به مس��دود کردن کمک ۳۹۱ میلیون دالری 
نظامی آمریکا به اوکراین ادامه دهد تا مقامات دولت کی یف به تحقیقات از جوبایدن 
نامزد دموکراتها و رقیب انتخاباتی او کمک کنند.  این گزارش افزود: اظهارات جنجالی 
بولتون در بحبوحه دادگاه اس��تیضاح ترامپ در س��نای آمریکا همچنین شامل پیش 

نویس دست نوشته هایی است که او طی هفته های اخیر منتشر کرده است.

نخست وزیر اسلوونی استعفا کرد
نخست وزیر اسلوونی به دلیل قرار داشتن دولتش در موضع اقلیت پارلمان و 

ناتوانی در تصویل قوانین موردنظر، استعفای خود را اعالم کرد.
»مارجان سارک« نخست وزیر اسلوونی ضمن اعالم استعفای خود خواستار 
برگزاری انتخابات زودهنگام شد. سارک استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد 
و به دلیل قرار داشتن دولت در اقلیت و ناتوانی در تصویب قوانین مورنظرش، 
خواس��تار برگزاری انتخابات زودهنگام ش��د. راک در این باره گفت: »با این دولت 
هیچ کاری از دستم بر نمی آید. بنابراین برگزاری انتخاباتی زودهنگام امری منصفانه 
اس��ت. صادقانه ترین چیزی که می توانیم بگوییم این اس��ت که به سراغ رأی گیری 
برویم، جایی که مردم می توانند به ما بگویند آیا می خواهند به کارمان ادامه دهیم یا 
خیر«. »بروت پاهور« رئیس جمهور اسلوونی در حال مذاکره با سایر احزاب پارلمان 

است تا احتمال تشکیل یک دولت ائتالفی را بررسی کنند. 

علی تتماج 

ترام��پ رئیس جمهور آمریکا در حالی از رونمایی از طرح 
معامله قرن س��خن گفته که واکنش برخی از کش��ورهای 
عربی با محوریت عربس��تان در قب��ال آن جای تامل دارد. 
کشورهایی که در نشست خیر بحرین شرکت کرده بودند 
در برابر سخنان اخیر ترامپ که به اذعان جهانیان نابودی 
کامل فلسطین خواهد بود، سکوت کرده و حتی به حمایت 
از آن پرداخته اند. نمود عینی این امر را از سوی عربستان 
می توان مش��اهده ک��رد که نه تنها به محکوم س��ازی آن 
نپرداخته بلکه تحرکاتی همس��و با خواست صهیونیست ها 
صورت داده اس��ت. حضور برخی سران وهابیت در مراسم 
هولوکاست ادعایی صهیونیست ها، اقدام رژیم صهیونیستی 
مبنی بر رس��می ک��ردن محوز س��فر صهیونیس��ت ها به 

عربستان در قالب گردش��گر و تاجر از جمله این اقدامات 
اس��ت. تیمی از کارکنان کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل وارد 
ریاض ش��د و خبرنگاران آن با گش��ت و گذار در بسیاری 
از ش��هر های عربس��تان، از جمله جده و مدین��ه منوره و 
پایتخت با برخی از ش��هروندان س��عودی مصاحبه کردند 
و این مصاحبه ها به طور مس��تقیم پخش شد. همزمان با 
این اقدام مقامات عربستان بسیاری از شهروندان سعودی 
را تش��ویق کردند نسبت به س��اکنان اراضی اشغالی اظهار 
عالقه کرده، به ش��هر های فلسطین اش��غالی سفر کنند و 
به عادی س��ازی روابط با رژیم اش��غالگر افتخار کنند و با 
استقبال از صهیونیست ها در سفرشان به ریاض، آنان را به 

خانه های خود دعوت کنن��د. همزمان با این تحرکات، در 
جنگی رسانه ای، س��عودی به موضع گیری از فلسطینی ها 
و مقاومتی پرداخت که در برابر ش��هرک س��ازی و اخراج 
فلس��طینی ها موضع گیری می کنند. تخریب وجهه محور 
مقاوم��ت و پخش گزارش های س��اختگی درب��اره روابط 
کش��ور های این مح��ور به ویژه ایران، س��وریه و حزب اهلل 
با رژیم اش��غالگر با تاکید بر فتن��ه پراکنی طائفه ای. نکته 
مهم آنکه همسو با آمریکا طرح مجرم دانستن جنبش های 
مقاومت فلس��طین و به ویژه جنب��ش حماس و حزب اهلل 
و قرار دادن اس��م آنها در فهرس��ت تروریستی و بازداشت 
کسانی که با آن رابطه دارند بخشی از این تحرکات است. 

این اقدامات در حالی از س��وی قارون ه��ای منطقه بویژه 
س��عودی، امارات و بحرین ص��ورت می گیرد که در توجیه 
رفتار آنها یک اصل مشاهده می شود و آن برخوردار شدن 

از کمک های آمریکا برای ادامه بقا حاکمیتشان است.
به قول ترامپ اگر آمریکا نباشد آنها دو هفته هم نمی توانند 
به حیات سیاس��ی خود ادامه دهن��د و لذا باید هزینه این 
حمایت را بپردازند. برخوردار ش��دن از حمایت آمریکا در 
حالی محور خیانت های س��ران ارتجاع عربی به فلس��طین 
ش��ده اس��ت که نگاهی به تحوالت منطقه نشان می دهد، 
آمریکا دیگر هی��چ جایگاهی در منطقه ندارد که نمود آن 
را در تظاه��رات میلیونی مردم عراق ب��رای اخراج آمریکا 
می توان مش��اهده کرد. آنچه موجب بقا دولت های منطقه 
خواهد شد نه دلبستن و وابسته بودن به آمریکا بلکه دوری 

از این رژیم است که مطالبه ملت های منطقه است. 

یادداشت

ارت��ش س��وریه در ادام��ه عملیات خ��ود علیه 
تروریست های جبهه النصره در حومه شرقی شهر 
ادلب در شمال غرب این کشور شامگاه یکشنبه 

چند منطقه جدید را به کنترل خود درآورد.
ارتش س��وریه ش��امگاه یکش��نبه به پیشروی 
میدانی جدیدی در جنوب منطقه کاهش تنش 
»ادلب« دست یافت و توانست مسیر جاده بین 
المللی )M۴( )جاده حلب به دمشق( را در حد 
فاصل »معره النعمان« تا »س��راقب« مس��دود 
کند.خبرگزاری رس��می س��وریه )س��انا( اعالم 
کرد، نیروهای دولتی س��وریه کنترل روستای 
»الدان��ا« در ش��مال ش��هر مع��ره النعمان که 
بزرگ ترین پایگاه تروریست های »هیئة تحریر 
الشام«)جبهه النصره( در جنوب منطقه کاهش 
تنش ادلب است به دست آوردند.ارتش سوریه 
با عب��ور از جاده  بین المللی)M۴( روس��تای 
»الدان��ا« در غرب این جاده و در ش��مال معره 
النعمان در جنوب استان ادلب را به تسلط خود 
درآورد.از سوی دیگر یک مقام نظامی سوریه به 
پایگاه خبری »روسیا الیوم« خبر داد، نیروهای 
ارتش سوریه روستای »بابیال« در همین منطقه 
جنوب استان ادلب در مسیر اتوبان بین المللی 
حلب به دمش��ق در شمال معره النعمان را هم 

تص��رف کرد.ای��ن منبع اف��زود:» از این طریق 
ارتش سوریه جاده بین المللی را در حاد فاصل 
معره النعمان تا س��راقب مس��دود ک��رد که از 

اهمیت راهبردی برخوردار است«.
 ارتش س��وریه و نیروهای متحد آن عصر امروز 
ه��م روس��تاهای »زعالنه« و »معرش��ورین« را 
در ش��مال ش��رق ش��هر »معرة النعمان« واقع 
در جنوب اس��تان ادل��ب را از چنگ گروه های 
تروریس��تی آزاد کردند. واحدهای ارتش سوریه 
روز شنبه هم شهرک »تلمنس« )تل منس( را 
به همراه چند روستا در سمت شرق شهر معرة 
النعمان از تروریس��ت ها پاکسازی کردند. ارتش 
سوریه بیش از ۱۰ روستا و شهرک را در جنوب 
استان ادلب پاکسازی کرده و در آستانه ورود به 
ش��هر معره النعمان است که یکی از بزگ ترین 
مناطق اس��تقرار تروریس��ت های جبهه النصره 
اس��ت.ارتش س��وریه طی دو هفته گذشته هم 
۲۵ روس��تا از جمله منطقه مهم »جرجناز« در 
اطراف شهرستان معره النعمان را پس از ۴ سال 
از اش��غال تروریس��ت ها خارج کرد. معاون وزیر 
خارجه سوریه ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا 
در ممانعت از ورود غ��ذا و دارو، عملیات ارتش 
این کش��ور در ادلب را مس��ئولیت ملی سوریه 

برای حفاظت از جان شهروندان خوانده است.
»فیص��ل المق��داد« مع��اون وزیر ام��ور خارجه 
سوریه تأکید کرد، تحریم های اقتصادی آمریکا و 
متحدانش که به سوریه تحمیل شده، مردم و به 
خصوص کودکان و بیماران این کش��ور را هدف 
گرفته است. معاون وزیر امور خارجه سوریه ضمن 
محکوم ک��ردن تحریم های ضد س��وری افزود، 
درک و ش��عور آمریکا در این حد است که غذا و 
دارو باید آرزوی کودکان باشد و در دسترس آنها 
نباشد. المقداد در حاشیه مراسم مهمانی سفارت 
هند در دمشق درباره تحوالت میدانی در شمال 
س��وریه و عملیات ارشت س��وریه برای مقابله با 
تروریس��ت های ادل��ب اظهاراتی مط��رح کرد. 
معاون وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که ارتش 
عربی س��وریه نبردهای افتخار آمیز خود را علیه 
تروریست های دشمن بشریت به پیش می برد و 
نبرده��ای آن در هیچ مرزی متوقف نمی ش��ود، 
مگر وقتی که همه گروه های تروریس��تی مسلح 
در ادلب، حلب و ش��مال شرق س��وریه را نابود 
کند.»حفظ الرحمن« سفیر هند در دمشق هم 
در گفت وگو با روزنامه الوطن روابط کشورش با 
س��وریه را طی سال های گذشته تاکنون همواره 
محکم و بادوام خوان��د و گفت: »هند تجربیات 
و کمک های خود را در زمینه تقویت توانمندی 

سوریه در اختیار آن گذاشته است«.

 استقبال فلسطینی ها
از ابتکار انتفاضه 

گروه های مختلف فلسطینی از پیشنهاد هنیه برای نشستی 
اضطراری در مصر استقبال و اعالم کردند، باید یک انتفاضه 
واقع��ی و جدی برای مقابله با ط��رح »معامله قرن« آمریکا 

به راه بیفتد.

»اس��ماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاس��ی حم��اس خواهان 
برگزاری نشست فوری میان گروه های مختلف فلسطینی و 
جنبش فتح در قاهره با هدف مقابله با »معامله قرن« شد. این 
پیشنهاد هنیه مورد استقبال طرف های مختلف قرار گرفت و 
آنها خواستار توقف فوری هماهنگی امنیتی میان تشکیالت 
خودگردان و رژیم صهیونیستی و تشکیل چارچوب رهبری 
برای سازمان آزادیبخش فلسطین »ساف« شدند. »مصطفی 
البرغوثی« دبیرکل جبهه ابتکار ملی فلسطین از دعوت هنیه 

برای نشست فوری در مصر استقبال کرد و خواهان تشکیل 
هر چه سریعتر چارچوب رهبری موقت برای ساف شد. وی 
گفت، تش��کیل ای��ن چارچوب بر اس��اس تصمیم »محمود 
عب��اس« رئیس تش��کیالت خودگردان ص��ورت می گیرد و 
اوس��ت که بای��د از همه نیروهای ملی ب��رای وحدت وعوت 
کند.»سهیر خضر« عضو کمیته مرکزی »جبهه مردمی برای 
آزادی فلس��طین« هم خواس��تار لغو فوری توافق »اسلو« و 
لغو شناس��ایی رژیم صهیونیستی شد. »خالد البطش« عضو 

دفتر سیاسی جهاد اسالمی فلسطین هم از دعوت هنیه برای 
برگزاری نشس��ت ملی با هدف اتخ��اذ راهبرد برای مقابله با 
معامله قرن استقبال کرد و بار دیگر بر موضع جهاد اسالمی 

در مردود دانستن این طرح آمریکایی تأکید کرد.
»احسان عطایا« نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین در 
لبنان هم بر ضرورت برگزاری یک نشس��ت ملی تأکید کرد 
و گفت، شکس��ت معامله قرن نیازمند وحدت ملی و احیای 

انتفاضه جدی و حقیقی است. 

آمریکا مدعی حمله راکتی به سفارتش در عراق شد

بهانه تراشی واشنگتن برای استمرار اشغالگری 
گزارش

آمریکا که با خواست گسترده مردم و مسئوالن عراقی برای 
پایان دادن به اشغال کشورشان مواجه شده هر روز بهانه ای 
جدید برای ادامه اشغالگری جستجو می کند و اکنون تالش 
دارد تا حمله راکتی به س��فارت را بهانه ای برای اجرای این 

طرح قرار دهد. 
منابع خبری عصر یکش��نبه از شلیک چند راکت به منطقه 
س��بز بغداد که سفارت آمریکا در آنجا قرار دارد، خبر دادند. 
گفته می ش��ود که دس��ت کم ی��ک نفر در س��فارت آمریکا 
مجروح ش��ده است با این حال برخی منابع گزارش داده اند 
تعداد مجروحان بیشتر از یک نفر است. رئیس ائتالف الفتح 
عراق حمله به مراکز دیپلماتیک در عراق را مردود دانس��ت 
و گف��ت هدف حمالت راکتی به س��فارت آمری��کا در بغداد 
مانع تراش��ی در روند اخراج آمریکاس��ت. »هادی العامری« 
رئیس ائتالف الفتح و از رهبران الحشد الشعبی در واکنش به 
حمالت راکتی به سفارت آمریکا در بغداد، با صدور بیانیه ای 
از دولت عراق خواس��ت تا جلوی این گونه حمالت را بگیرد.
به نوش��ته وبگاه الس��ومریه نیوز، هادی العامری تأکید کرد: 
»حمله به سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک خارجی در عراق 
را نمی پذیری��م«.او افزود: »این اقدام��ات خرابکارانه با هدف 
فتنه انگیزی و مانع تراش��ی در مسیر اعمال حاکمیت عراق و 
خروج نیروهای خارجی است که پارلمان آن را تصویب کرده 
است.« پیش از وی نیز »جواد الطلیباوی« سخنگوی عصائب 

اهل الحق در توییترش اعالم کرد که هیچ کدام از گروه های 
مقاومت الحشد الش��عبی در شلیک راکت به سمت سفارت 
آمریکا در منطقه دخالت نداش��ته اند و اصوال الحشد الشعبی 
مدت هاس��ت که اس��تفاده از این سالح را پشت سر گذاشته 
است. الطلیباوی تأکید کرد: »پیش از این اعالم کرده بودیم 
که پاسخ ما به ترور ابومهدی المهندس، در سطح پایین تر از 
پاسخ جمهوری اسالمی به ترور حاج قاسم سلیمانی نخواهد 
بود«. از سوی دیگر معاون اول رئیس پارلمان عراق با تاکید 
ب��ر اینکه تظاهرات میلیونی بغداد پی��ام خود را در مخالفت 
ملت عراق با سیاس��ت های دولت آمریکا به گوش همه دنیا 

رساند، گفت: مصوبه پارلمان درباره اخراج نیروهای اشغالگر 
ب��ه دولت عراق این امکان را داده اس��ت ک��ه توافقنامه های 
امنیت��ی با قدرت های جهانی را اصالح کن��د.در بیانیه دفتر 
مطبوعاتی ریاس��ت پارلمان عراق آمده اس��ت: »معاون اول 
رئی��س پارلمان در دفت��ر خود میزب��ان »مارکوس گروبل« 
معاون پارلمانی وزارت دفاع آلمان و »اوله دیل« سفیر آلمان 
در حض��ور »محمد رضا آل حی��در« رئیس کمیته امنیت و 
دف��اع پارلمان عراق بود«.رئیس پارلمان عراق حمالت مکرر 
به س��فارت آمریکا در مرکز بغداد را محکوم کرد و گفت که 
چنین اتفاقاتی به وجهه کشور عراق آسیب می زند. همچنین 

نخس��ت وزیر پیشبرد امور عراق در مکاتبه با سفارت آمریکا 
در بغداد، حمله راکتی به س��اختمان س��فارت واشنگتن در 
منطقه سبز بغداد را محکوم کرده است.یک نماینده پارلمان 
عراق، حمله راکتی به س��فارت آمریکا در بغداد را عملیاتی 
آمریکایی-صهیونیستی با هدف توجیه ادامه حضور نظامیان 
خارج��ی در خاک ع��راق توصیف کرد. »محم��د البلداوی« 
تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیس��تی در پشت پرده این 
حمله قرار دارند.کلیه گروه های مقاومت اسالمی به صراحت 
اعالم کردند که مستقیم یا غیرمستقیم با این حمله ارتباطی 
ندارند. هدف از حمله به منطقه سبز بغداد نیز با هدف برهم 
زدن معادالت و ایجاد بی ثباتی در کشور و بهانه تراشی برای 
باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق صورت گرفته است. 
همچنی��ن وزارت خارجه عراق در بیانی��ه ای ضمن محکوم 
کردن حمله راکتی به س��فارت آمریکا در بغداد، تأکید کرد 
که ای��ن حمله هرگز تأثیری در روابط اس��تراتژیک بغداد و 
واش��نگتن نخواهد داشت. از س��وی دیگر الحشد الشعبی به 
طور رس��می اعالم کرد که هیچ ارتباطی میان این سازمان 
و طرف هایی که به س��مت س��فارت آمریکا راکت ش��لیک 
کرده اند، وج��ود ندارد.»ابو علی البصری« معاون نائب رئیس 
سازمان الحشد الش��عبی، اعالم کرد که هیچ ارتباطی میان 
این سازمان و حمله کنندگان به سفارت آمریکا وجود ندارد و 

آن ها از جانب خودشان این کار را انجام داده اند.

خیانت توهم زدگان به فلسطین 
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