المحمداوی جایگزین ابومهدی المهندس شد

تکرار خیانتهای بارزانی به عراق

سازمان بسیج مردمی عراق« ،ابوفدک المحمداوی» را به عنوان نایب رئیس
این سازمان معرفی و جایگزین شهید ابومهدی المهندس کرد.
س��ازمان بس��یج مردمی عراق (حشد الش��عبی) ،ابوفدک المحمداوی را به
جای ش��هید ابومهدی المهندس به عنوان نایب رئیس این سازمان منصوب
کرد.ابوعلی البصری ،معاون نایب رئیس سازمان بسیج مردمی عراق اعالم کرد
که این س��ازمان یک جلس��ه برگزار کرد و در جریان آن ،در خصوص انتصاب یکی
از فرماندهان خود به نام «عبدالعزیز» و ملقب به «ابوفدک» در س��مت نایب رئیس
حش��د الشعبی به جای شهید ابومهدی المهندس ،نایب رئیس فقید این سازمان به
توافق رسید.گفتنی است ،شهید ابومهدی المهندس نایب رئیس فقید بسیج مردمی
عراق اواس��ط دی ماه گذشته به همراه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،و
شماری از همرزمانش در حمله تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند.

مس��عود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در مصاحبهای ضمن حمایت
از موجودیت رژیم اش��غالگر در س��رزمینهای فلسطینی طرح ادعایی صلح
آمریکا را در هر شکل و سیاقی مناسبتر از مقاومت دانست.
«مسعود بارزانی» رئیس س��ابق منطقه کردستان عراق ادعا کرد،موجودیت
اس��رائیل در منطقه واقعیتی اس��ت که باید پذیرفته شود.بارزانی در گفتوگو
ب��ا روزنامه «ایندیپندنت عربی» درباره ط��رح معامله قرن آمریکا و اینکه آیا منطقه
کردس��تان ع��راق در آینده با تلآویو وارد رابطه خواهد ش��د ،گف��ت «:تا زمانی که
ما بخش��ی از عراق هس��تیم ،اگر اس��رائیل س��فارت خود را در بغداد باز کرد ،یک
کنسولگری برای آن در اربیل افتتاح خواهد شد و ما از آن استقبال میکنیم» .وی
افزود« :اما اگر اس��رائیل س��فارتی در بغداد نداشته باشد امکان اینکه ما در اربیل با
اسرائیل رابطه داشته باشیم وجود ندارد».

فرادید

بازخواست عامالن بحران مالی لبنان

ژنرال « میشل عون» رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد که اقداماتی را برای
بازخواس��ت و پاسخگوئی همه کس��انی که در بحران مالی این کشور دست
داش��ته اند ،اتخاذ می کند .رئیس جمهوری لبنان در صفحه خود در توئیتر
خاطرنش��ان ک��رد که عده ای از طریق اقدام��ات غیرقانونی و انتقال پول به
خارج از کش��ور و یا دستکاری در ارزهای خارجی و اوراق بهادار و یا اقدامات
دیگر در لبنان بحران مالی ایجاد کرده اند و باید بازخواس��ت ش��وند .ژنرال عون با
بی��ان اینکه« اطالعاتی وجود دارد که م��ا در خصوص وضعیت بانک و بانکداری در
لبنان به آنها نیاز داریم » ،افزود :اقداماتی برای شناس��ائی و مش��خص کردن میزان
مسئولیت هر کسی که در رسیدن بحران مالی لبنان به شرایط کنونی دست داشته
 ،اتخاذ ش��ده اس��ت .لبنان طی ماههای اخیر با بحرانهای اجتماعی و اعتراضهای
مردمی همراه بوده است.
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یادداشت
لیبی :سرکرده گروه موس��وم به «ارتش ملی لیبی»
گفت که آماده اس��ت در این کش��ور آتشبس برقرار
شود؛ مشروط به اینکه نیروهای ترکیه و عناصر وابسته
به این کش��ور ،از لیبی خارج ش��وند .ژنرال «خلیفه
حفتر» س��رکرده گروه موسوم به «ارتش ملی لیبی»
برای آتشبس در این کشور اعالم آمادگی کرد.
قط�ر :هیأت امنیتی روس��یه که به قطر سفر کرده
اس��ت ،در دیدار با مقامات این کش��ور یادداش��ت
تفاهم امنیتی امضا کرد .هیأت روس��ی به ریاست
«نیکالی پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه
در قطر با «خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی»
نخستوزیر و وزیر کشور دیدار کرد.
افغانس�تان :رییسجمهور پیش��ین افغانستان در
دی��دار زلمی خلیلزاد و س��فیر آمری��کا در کابل ،با
انتقاد از نتیجه انتخابات افغانس��تان ،تاکید کرد که
آمری��کا باید در نی��ت و عملکرد خ��ود در رابطه با
افغانستان ابهامات را برطرف کند« .زلمی خلیلزاد»
نماینده آمریکا در افغانس��تان ک��ه دو روز پیش به
کابل آمده ،با «حامد کرزی» رییس جمهور پیشین
افغانستان دیدار و گفتوگو کرد.
تونس :بع��د از آنکه یک��ی از بزرگتری��ن احزاب
پارلمان تونس س��رانجام با ترکی��ب کابینه جدید
کنار آمد ،کابینه ش��کل گرفت تا در انتظار جلس��ه
رأی اعتماد پارلمان در هفته آینده باش��د« .الیاس
الفخف��اخ» مأمور تش��کیل کابینه (نخس��توزیر) ،
اعالم کرد که موفق ش��ده است که ترکیب کابینه
جدید را شکل بدهد.
فرانسه :به دنبال توافق بهار امسال فرانسه ،آلمان
و اسپانیا برای س��اخت یک جت جنگنده مشترک
اروپای��ی ،توافقنامه ۱۵۰میلیون یورویی س��اخت
ج��ت جنگنده نس��ل جدید میان پاری��س و برلین
امضا شد.فرانس��ه ،آلم��ان و اس��پانیا اواخر خرداد
امس��ال ،برای س��اخت یک جت جنگنده مشترک
اروپایی و همچنین س��امانه مبارزه هوایی که قادر
اس��ت هواپیماهای ب��دون سرنش��ین و ماهواره را
کنترل کند ،توافق کردند.
آمری�کا :دادگاه��ی در آمری��کا مش��اور س��ابق
رئیسجمهور این کش��ور را در پرون��ده اتهاماتش
بابت دروغ به کنگ��ره و ممانعت از انجام تحقیقات
قانونی درخصوص پرونده ارتباط روسیه با پیروزی
ترامپ در انتخابات  ،۲۰۱۶به تحمل  ۴۰ماه حبس
محکوم کرد«.راجر اس��تون» ،مشاور سابق «دونالد
ترام��پ» ،رئیسجمهور آمریکا ب��ه تحمل  ۴۰ماه
حبس محکوم شد.

نیمچه گزارش
تظاهرات علیه اصالح
نظام بازنشستگی فرانسه

وزارت کش��ور فرانس��ه از ش��رکت  ۹۲هزار نفر در
تظاهرات علیه اصالحات نظام بازنشستگی خبر داد.
به دعوت اتحادیههای CGT، FO، Solidaires،
 FSU، CFE-CGCو س��ازمانهای جوان��ان،
تظاهراتی علیه اصالح نظام بازنشستگی  ۲۰فوریه
در پاریس برگزار ش��د .این دهمی��ن روز اعتصاب
حرفههای مختلف در فرانس��ه اس��ت .اصالح نظام
بازنشستگی در فرانسه از  ۱۸فوریه گذشته تاکنون
موض��وع بحث و رایزنی در مجلس ملی اس��ت ،اما
تاکنون درباره آن هیچ نتیجه قطعی به دست نیامده
اس��ت .معترضان در میدان  ۱۸ژوئن س��ال ۱۹۴۰
در مونپارنس گردهم آم��ده بودند .تظاهرکنندگان
در نظ��ر دارند ب��ا عب��ور از بلوار مونپارناس س��ن
مارس��ل به س��مت میدان ایتالیا حرک��ت کنند.به
موجب حکم اس��تانداری پاریس تجمع در چندین
منطق��ه از جمل��ه می��دان ش��ارل دو گل -اتوال و
ش��انزلیزه و نوترودام پاریس ممنوع است.قرار است
راهپیماییه��ا و اعتراضات دیگ��ری امروز در دیگر
مناطق فرانس��ه برگزار شود .در ششم فوریه امسال
 ۱۲۱هزار نفر در فرانس��ه علی��ه طرح اصالح نظام
بازنشس��تگی تظاهرات کردن��د ۱۵ .هزار نفر از این
افراد در پاریس تظاهرات کردند .تظاهرات شش��م
فوریه نهمین بسیج مردمی در اعتراض به این طرح
بود .نمایندگان مجلس شورای ملی از  ۱۸فوریه در
مورد طرح پیش��نهادی دولت در مورد اصالح نظام
بازنشستگی در حال بحث و تبادل نظر هستند .این
طرح اصالحی  ۴۱۰۰۰اصالحیه و متمم را ش��امل
میشود .اقدامی که طی پنج سال گذشته بی سابقه
بوده است.

تغییر موازنه جنگ
قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

ترکیه طی هفتههای اخیر تحرکات نظامی گس��تردهای را
در خاک سوریه با محوریت ادلب صورت داده است .شواهد
و گزارشهای منتش��ره بیانگر آن است که ترکیه به دنبال
اق��دام نظامی در این منطقه اس��ت چنانکه مرکز آش��تی
روسیه در س��وریه با تکذیب آواره شدن صدها هزار نفر از
ادلب ،گفت ترکیه طی هفتههای گذشته حجم عظیمی از

تس��لیحات و تجهیزات نظامی را در ادلب دپو کرده است.
همچنین وزیر دفاع ترکیه درخواست این کشور از آمریکا
برای ارس��ال سامانههای موشکی به ادلب سوریه را تأکید.
نکته قابل توجه آن اس��ت که تحرکات ترکیه نه تنها علیه
سوریه بلکه مغایر با توافقات این کشور با روسیه و نشست
نشستهای سوچی و آستانه میان جمهوری اسالمی ایران،
روسیه و ترکیه در قبال امنیت و ثبات سوریه است چنانکه
وزارت خارجه روسیه با اشاره به حمایت نیروی هوافضای
این کش��ور از ارتش سوریه برای دفع حمالت تروریستها
در ادلب ،گفت ترکیه با پش��تیبانی از تروریستها ،توافق
با مس��کو را نقض کرده اس��ت .نکته دیگ��ر آنکه تجرکات
ترکیه با حمایت کشورهای غربی همراه شده است چنانکه
شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه گزارش داد ،دو دسته
نظامی آمریکایی وارد فرودگاه رمیالن در ش��مال اس��تان
حسکه شدند.
در همی��ن حال در اقدامی س��وال بر انگیز ش��ورای اروپا
دیروز با صدور بیانیهای در واکنش به تحوالت اخیر ادلب،

مدعی شد ازسرگیری تهاجم نظامی در ادلب توسط دولت
س��وریه و متحدانش ،باعث فاجعه انس��انی بزرگی شده و
غیرقابل قبول اس��ت .کشورهای اروپایی همچنین پیش از
این ادعای استفاده س��وریه از سالح شیمیایی را مطرح و
خواستار توقف عملیات ارتش سوریه شده بودند .همچنین
دی��روز اتحادیه اروپ��ا از راهکار سیاس��ی معتبر ،مطابق با
قطعنام��ه  ۲۲۵۴ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل و روند
مذاکرات ژنو حمایت میکند .ش��ورای اروپا در این بیانیه،
به بهانه نقض حقوق بشر در ادلب ،خواستار ارجاع پرونده
وضعیت سوریه به دیوان کیفری بینالمللی شد.
حال این س��وال مطرح است که اهداف غرب از حمایت از
ترکیه چیس��ت و چرا چنی��ن رویکردی را در پیش گرفته
است؟ حمایت از تروریسم و اقدام علیه سوریه و متحدانش
سیاست همیشگی اروپا و آمریکا بوده و از این حیث اقدام
آنها امری تازه نمیباش��د اما نکته اینجاست که تا پیش از
این آنها از تروریس��تها حمایت کرده و با سیاست تحریم
علیه سوریه و متحدانش عمل می کردند حال آنکه اکنون

موازن��ه جدیدی را در پی��ش گرفتهان��د و آن ایجاد ابعاد
جدیدی از جنگ در سوریه است.
محور این تحرکات در قالب تقابل س��وریه با ترکیه و نیز
تقابل میان اعضا توافقات آس��تانه و س��وچی یعنی ایران و
روسیه با ترکیه است .به عبارتی دیگر آنها به دنبال سایش
ت��وان س��وریه و متحدانش در تقابل با ترکیه اس��ت تا در
لوای آن بتوانند هم به حمایت از تروریس��تها بپردازند و
هم اینکه سوریه و متحدانش را به مذاکره با تروریستها و
پذیرش خواستههای غرب سوق دهند .نکته مهم آنکه این
طراحی همزمان تضعیف ترکیه را نیز در دس��تور کار دارد
تا در حوزه پناهجویان و س��ایر مطالب��ات منطقهای اروپا،
ترکیه گزینهای جز تس��لیم شدن نداش��ته باشد .در اصل
غرب با گرفتار س��ازی ترکیه در بازی سایش سراسری به
دنبال تحمیل خواستههایش به ترکیه نیز هست و لذا تنها
راه ترکیه برای فرار از این دام ،رویکرد منطقی به س��وریه
و متحدان��ش ب��رای مبارزه با تروریس��م و برقراری امنیت
سراسری در منطقه است.

گزارش
ترکیه با اشغال ادلب همچنان بر بحرانسازی در منطقه اصرار دارد

شادمانی غرب از مستی اردوغان
ترکیه در حالی با عملیات نظامی به بحرانس��ازی در ادلب
ادامه میدهد که کش��ورهای اروپایی و آمریکا برای تحقق
اهدافش��ان علیه ترکی��ه و منطقه از ای��ن رفتارها حمایت
میکنند.
مس��تی اردوغان رئیس جمهور ترکی��ه در اجرای عملیات
نظامی و اش��غال خاک س��وریه فرصتی برای آمریکا و اروپا
ایجاد کرده تا منافع خود علیه این کشور و سوریه و منطقه
را دنبال نمایند .سیاس��تی که از یک س��و تضعیف سوریه،
ایران و روس��یه و جبهه مقاومت در برابر تروریسم را در پی
دارد و از سوی دیگر با سایش ترکیه در بحرانهای منطقه،
مطالب��ات آنکارا از اروپا بویژه در باب  20میلیارد دالر وعده
اروپ��ا به ترکیه برای نگهداری آوارگان س��وری را نابود می
سازند .در واقع اروپاییها نه بر اساس منافع ترکیه بلکه برای
تضعیف این کشور به حمایت از بحرانسازی آن در منطقه
میپردازند .رفتاری که با واکنش سوریه و متحدانش مواجه
شده چنانکه وزارت خارجه روسیه در واکنش به تهدیدهای
رئیسجمهور ترکیه در مورد ادلب سوریه ،از مقامات ترکیه
خواس��ت به جای تهدید ،در سطح کارشناسان به تماسها
ادامه دهند .ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه
در نشس��ت خب��ری از آنکارا خواس��ت از اظهارات ش��دید
اللح��ن در مورد ادلب پرهیز ک��رده و به جای آن ،از طریق
کارشناسان تماسهای الزم را برقرار کنند.
بعد از گذش��ت ی��ک ماه از موفقیتهای ارتش س��وریه در
اس��تانهای حلب و ادلب که منجر به آزادس��ازی بیش از
 ۷۰۰کیلومتر مربع ش��د ،ترکیه به عنوان کش��وری که از

امضاکنندگان توافقات آس��تانه و س��وچی در مورد سوریه
بوده و حامی معارضان و گروههای مس��لح به شمار میرود،
برای جبران انتقاد از عدم حمایتهای خود از معارضان به
اصط�لاح میانه رو ،امروز در محور «ن َیرب» ( ۳۰کیلومتری
مرکز اس��تان ادلب) دس��ت به عملیاتی علیه ارتش سوریه
زده اس��ت .در این میان وزیر دفاع ترکیه درخواس��ت این
کش��ور از آمریکا برای ارسال س��امانههای موشکی به ادلب
س��وریه را تأکی��د و گفت که احتمالدارد واش��نگتن با این
درخواس��ت موافقت کند .از س��وی دیگر سران کشورهای
آلمان ،روسیه و فرانسه در یک گفتوگوی تلفنی مشترک
درباره حل و فصل مس��ائل مربوط به «ادلب» سوریه بحث
و تبادل نظر کردند .الزم به ذکر اس��ت که ارتش سوریه در
جریان دفع حمله ش��دید گروههای تروریس��تی و نظامیان
ترکیه به ش��هرکی در ادلب سوریه ،صدها تن از آنها را از
پای در آورد .همچنین وزیر دفاع ترکیه با بیان اینکه گشت
زنیهای مش��ترک روسیه و ترکیه ممکن است دوباره آغاز
ش��ود تاکید کرد که مسکو به درخواس��تهای آنکارا برای
استفاده از حریم هوایی ادلب پاسخ نمیدهد .مرکز موسوم
به «دیدبان حقوق بشر سوریه» میگوید که نظامیان ترکیه
از روستاهای «هراس»« ،السودة» «المناجیر» و «الشبلیة»
خارج ش��دند ،و پس ازخروج ،مواضع خود را آتش زدند .در
این میان اوغل��و وزیر خارجه ترکیه ضمن هش��دار درباره
تش��دید تنشها در «ادلب» گفت که کش��ورش به دنبال
تقویت ارتباطات با روس��یه ب��رای حل و فصل اوضاع ادلب
اس��ت .این در حالی اس��ت که ارتش س��وریه موفق ش��د

فلسطینیها در مسجداالقصی و مساجد بر انتفاضه علیه معامله قرن تاکید کردند

«فجر عظیم» برای آزادی قدس

فلسطینیها با حضور گسترده در مسجداالقصی و دیگر
مس��اجد کرانه باختری ب��ر حقوق خود تأکی��د و اعالم
کردند ،اجازه اجرایی شدن طرحهای صهیونیستیِ اعالم
شده از واشنگتن را نمیدهند.
دیروز هزاران فلس��طینی در قالب پویش «فجر عظیم»،
خود را به مسجداالقصی ،مسجد ابراهیمی و دیگر مساجد
در اراضی اش��غالی  ۱۹۴۸رس��اندند تا با ادای نماز صبح
در این مس��اجد در قالب پویش «فجر عظیم» بر حمایت
خود از مس��جداالقصی و مقدسات فلسطین تأکید کنند.
رژیم صهیونیستی نظامیان خود را به صورت گسترده در
قدس و مسیرهای منتهی به مسجداالقصی مستقر کرد و
با بررسی دقیق مدارک آنها  ،مانع از ورود کسانی شد که
از مسجداالقصی تبعید شدهاند.نظامیان صهیونیستی به
نمازگزاران پس از خروج از مس��جد حمله و با یک دختر

نوسازی سالحهای هستهای آمریکا

مارک اس��پر وزیر دفاع آمریکا هن��گام بازدید از پایگاههای
نی��روی هوای��ی آمری��کا بر ضرورت نوس��ازی س�لاحهای
هستهای این کشور تأکید کرده است.
اسپر برتی تأکید بر اهمیت «بازدارندگی» هستهای و ضرورت
نوس��ازی زرادخانه هستهای این کش��ور از برخی پایگاههای
کلی��دی نیروی هوای��ی آمری��کا بازدید کرده اس��ت .طبق
ای��ن گزارش ،رئیس پنتاگون از «پای��گاه هوایی مینوت» در
«داکوتای ش��مالی» و پایگاه هوایی «اوفوت» در «نبرس��کا»
بازدید به عمل آورده است .به نوشته آسوشیتدپرس ،این دو

فلسطینی به دلیل پخش شکالت میان آنها برخورد کردند.
 ۲۰۰مسجد در کرانه باختری شاهد حضور نمازگزاران بود
و خطبای مس��اجد بر حقوق کامل فلسطینیها و مقابله
با اش��غالگری اس��رائیل و تعرهای شهرکنشینان تأکید
کردند.آنها اعالم کردند :شهرکنش��ینان در توهمند که
طرحهای آنها اگر از واشنگتن اعالم شود ،خواهد توانست
اراده فلسطینیها را بشکند و شرایط تکمیل سیطره آنها
بر فلسطین از جمله قدس اشغالی را فراهم میکند –اما
اینطور نیست.-پویش فجر عظیم برای خواندن نماز صبح
جمعه در مس��جداالقصی و دیگر مساجد فلسطین بیش
از یک ماه اس��ت که به راه افتاده است.الزم به ذکر است
نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی روز پنجش��نبه دستور
س��اخت  ۳۰۰۰واحد مس��کونی جدید در ش��هرکهای
صهیونیستنشین را صادر کرد.
پایگاه جزو پایگاههای کلیدی آمریکا در «سهگانه هستهای»
این کش��ور یعنی بمبافکنها ،سکوهای پرتاب موشکهای
زمینپایه و زیردریاییهای هستهای هستند .وزیر دفاع آمریکا
در پای��گاه مینوت در جمع خبرنگاران گفت« :الزم اس��ت ما
اطمینان داشته باشیم که سهگانه [هستهای] ما و سامانههای
مرتب��ط ب��ا آنها اثربخش ،ایم��ن ،قابلات��کا و قابل اطمینان
هس��تند».دولت آمریکا به ریاس��ت «دونال��د ترامپ» پیش
از این مدعی ش��ده که زیرس��اختهای سالحهای هستهای
آمریکا مس��ن هستند .ترامپ خواستار اختصاص بودجههای
بیشتر برای نوسازی این سالحها شده است .ترامپ ،همزمان
گفته خواستار دستیابی به توافق برای محدود کردن مسابقه

حمالت تروریس��تها با پش��تیبانی و مش��ارکت ترکیه در
استان ادلب را ناکام بگذارد.
نکت��ه قابل توجه آنکه یک ش��بکه لبنانی ب��ه نقل از منابع
آگاه اعالم کرد ،تعدادی نظامی آمریکایی با دو هواپیما وارد
فرودگاه «رمیالن» در استان «حسکه» در شمال شرق سوریه
ش��دند .در این میان نیروهای گروه موسوم به مقاومت ملی
سوریه که در سال  2016برای مقابله با اشغالگری در سوریه
تاسیس شده اس��ت بر آمادگی خود برای پیوستن به ارتش
س��وریه و دفاع در برابر تجاوز نظامی ترکیه تاکید کردند .از
س��وی دیگر نماینده دائم روسیه در س��ازمان ملل متحد با
انتقاد از فش��ارهای آمریکا علیه سوریه ،خواستار بازگرداندن
چاههای نفت سوریه به دولت قانونی این کشور شد .روسیه با
بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ادلب سوریه
مخالفت کرده است.مرکز آشتی روسیه در سوریه با تکذیب
آواره شدن صدها هزار نفر از ادلب ،گفت ترکیه طی هفتههای

گذشته حجم عظیمی از تسلیحات و تجهیزات نظامی را در
ادلب دپو کرده اس��ت .نکته قابل توجه آنکه ش��ورای اروپا با
جانبداری از گروههای تروریستی و مسلح در ادلب ،عملیات
ارتش س��وریه برای پاکس��ازی این مناطق را غیرقابل قبول
توصیف کرد.ش��ورای اروپا با درخواس��ت برای دسترسی به
مناطق درگیری به بهانه مسائل بشردوستانه ،افزود« :اتحادیه
اروپا به محکمترین شکل از تمام طرفها میخواهد آتشبس
پای��داری را برقرار کرده و حفاظ��ت از غیرنظامیان و اجرای
تعهداتش��ان ذیل توافق س��وچی را تضمین کنند» .سازمان
ملل بر درخواس��ت خود برای توقف خصومتها در ش��مال
غرب سوریه تاکید کرد و گفت ،ممکن است این خشونتها
به "حمام خون ختم ش��ود".در همی��ن حال رئیس کمیته
با نفوذ پارلمانی دفاعی انگلیس با اش��اره به تشدید حوادث
خشونتبار در ادلب سوریه خواستار دخالت نیروهای ناتو در
این رابطه شد.

بیانیه پایانی نشست علما در یمن

امت اسالم برای اخراج آمریکا وارد عمل شود
در نشس��ت علما در یمن ب��ر رد مداخالت و تعرضهای
آمریکا در منطقه تأکید و اعالم شد ،امت اسالم بایدبرای
پایان حض��ور نیروهای آمریکای��ی در منطقه وارد عمل
شود.
یمن ب��ا برگزاری نشس��تی که علم��ای مختلف یمنی،
سوری ،لبنانی و فلس��طینی در آن سخنرانی کردند ،بار
دیگر بر مخالفت با «معامل��ه قرن» تأکید کرد.در بیانیه
پایانی این نشست از علمای امت اسالم درخواست شد به
نقش و وظیفه خود در این خصوص عمل کنند و درباره
خطرات و چالشها هش��دار دهن��د .در این بیانیه ضمن
تأکید بر حمایت از ملت فلسطین و جنبشهای مقاومت
تا اخراج کامل صهیونیس��تها از س��رزمین فلس��طین
آمده اس��ت :به تحریم کاالهای آمریکایی و اس��رائیلی و
ایس��تادن در برابر طرح ترامپ و عدم اجرایی ش��دن آن
هستهای بین آمریکا ،چین و روسیه است؛ اما هنوز در چین
نش��انههایی از قص��د این کش��ور برای مش��ارکت در چنین
مذکراتی دیده نمیش��ود .این اسناد با عنوان «عملیاتهای
اتمی» در تاریخ  ۱۱ژوئن منتشر شد و طی  ۱۴سال اخیر در
نوع خود بینظیر بود .به گفته کارشناسان کنترل تسلیحات،
این اسناد تغییر طرز تفکر ارتش آمریکا به سمت استفاده از
جنگ اتم��ی برای حصول پیروزی را نش��ان میدهد و خط
مشی بسیار خطرناکی است .خبر دیگر آنکه گزارشها حاکی
است وزارت دفاع آمریکا قصد دارد نیروهای لشکر  ۸۲هوابرد
این کشور که در بحبوحه تنشها با ایران وارد غرب آسیا شده
بودند را به خانه بازگرداند.

ف��را میخوانیم.علمای حاضر در نشس��ت یمن گامها در
راس��تای عادیس��ازی روابط با صهیونیستها را محکوم
و اعالم کردند :صلح جز با کش��ورهای غیرمتجاوز ممکن
نیس��ت.در ادامه این بیانیه آمده :در راستای عمل به این
هلل ل َکُ مْ قِیَامًا
آیه « وَلاَ تُ ْؤتُوا السُّ َ��فهَا َء أَ ْموَال َکُ مُ الَّتِی جَ عَلَ ا ُ
» ،خواس��تار دور نگهداش��تن اموال امت از سلمان (شاه
س��عودی) و پس��رش و نیز «محمد بن زاید» (ولیعهد
ابوظب��ی) و امث��ال آنه��ا هستیم.مش��ارکتکنندگان
افزودندحضور آمریکا را مردود میدانیم و امت باید برای
اخراج نیروهای آمریکایی وارد عمل شود .مداخله آشکار
آمری��کا در منطقه و تعرضهای مک��رر آن علیه فرزندان
امت را که آخرین آنها ترور ش��هیدان «قاس��م سلیمانی
و ابومه��دی المهندس» و همرزمانش��ان ب��ود ،محکوم
میکنیم.
هزینهه��ای هس��تهای آمریکا در حالی ص��ورت میگیرد که
سناتور برنی س��ندرز در مناظره انتخاباتی  ۶نامزد دموکرات
انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا در شهر الس وگاس
درباره وضع بهداشت و درمان و همچنین بیمه های بهداشتی
در این کشور ،گفت :اجازه دهید خیلی شفاف دو نکته را عرض
کنم :به مدت  ۱۰۰سال ،از روزولت تا اوباما ،این کشور در مورد
ضرورت تضمین مراقبتهای س�لامت ب��رای همه حرف زده
اس��ت .با وجود این ،امروز به رغم هزینه دو برابری در مقایسه
با سایر کشورها ،هنوز  ۸۷میلیون نفر بیمه نیستند یا به اندازه
کافی بیمه ندارند .سندرز افزود :هر سال  ۶۰هزار نفر در کشور
ما میمیرند ،زیرا به موقع به پزشک دسترسی ندارند.

