
 ترکیه:   خبرگزاری رسمی سوریه »سانا« گزارش 
داد که نیروهای ترکیه که پیش��تر، برخی ساکنان 
اصلی ش��هر »رأس العین« )الحسکه-ش��مال شرق 
س��وریه( را وادار به خروج از شهر کردند، به تازگی، 
خانواده  ه��ای »گروه ه��ای تروریس��تی« در منازل 
آنها اس��کان دادند. منابع محل��ی گزارش دادند که 
نیروهای این کش��ور،  س��ه اتوبوس را از ترکیه که 
بیش از ۲۰ خانواده »تروریست ها« را با خود حمل 

می کردند، وارد شهر رأس العین کرده است.
 لبنان: مع��اون وزیر خارجه آمریکا در امور غرب 
آس��یا بار دیگر اعالم کرد، صندوق بین  المللی پول 
در صورت��ی کمک های خ��ود را به لبن��ان تحویل 
می دهد که این کش��ور اصالحات مورد انتظار را که 
به ادعای وی حزب اهلل به آن تمایلی ندارد، اجرایی 
کند. »دیوید شنکر« معاون وزیر خارجه آمریکا در 
امور غرب آسیا اعالم کرد، آمریکا، لبنان را به انجام 
اصالحاتی که دولت اجازه آنها را می دهد، تش��ویق 

می کند.
 ونزوئال:  نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، 
اعالم کرد کش��ورش که در انتظ��ار ورود تانکر های 
نفتک��ش ایران برای تامین س��وخت م��ورد نیازش 
اس��ت، موش��کی را در جزیره اورش��یال این کشور 
آزمایش کرده است. او گفت: ما شاهد آزمایش های 
نظام��ی در جزی��ره اورش��یال ب��ه هم��راه آزمایش 
موش��ک های با هدف گیری بسیار دقیق برای دفاع 

از آب ها و سواحل خود بودیم.
 سوریه:  خبرگزاری رسمی کشور سوریه »سانا« 
گزارش داد که آمریکا ۴۰ کامیون حامل تجهیزات 
نظامی به پایگاه های خود در اس��تان »الحس��که« 
)ش��مال شرق س��وریه( ارس��ال کرده اس��ت. این 
کامیون ها با خ��ود مواد لجس��تیکی، تجهیزات، ۹ 
دستگاه خودروی زرهی از نوع هامر، چهار خودروی 
مجه��ز ب��ه دس��تگاه های ارتباطی و س��الح حمل 
می کردند و از عراق وارد خاک س��وریه شدند. سانا 
همچنین گزارش داد که خودروهای ش��به نظامیان 
ُکرد موس��وم ب��ه »نیروهای دموکراتیک س��وریه« 

)قسد( این کامیون ها را همراهی می کردند.
 عربس�تان: س��لمان ب��ن عبدالعزی��ز، پادش��اه 
عربستان سعودی و برهم صالح، رئیس جمهور عراق 
در گفت وگویی تلفنی در بر تقویت روابط دوس��تانه 
میان دو کش��ور و راه های تقویت آن سخن گفتند. 
رئیس جمهور عراق در این گفت وگو به تالش ریاض 
برای تقویت همکاری میان دو کشور در زمینه های 

مختلف اشاره کرد.
 آمریکا: مجلس سنای آمریکا »جان راتکلیف« را 
که از وفاداران به رئیس جمهور این کشور است به 
عنوان مدیر جدید اطالعات ملی آمریکا مورد تایید 
قرار داد. سنای آمریکا »جان راتکلیف« را به عنوان 
مدیر س��ازمان اطالعات ملی آمری��کا تایید کرد تا 
فردی که به »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
وفادار اس��ت به عنوان رئیس آژانس های اطالعات 

ملی آمریکا منصوب شود.
 کره شمالی: کارشناسان می گویند که رهبر کره 
شمالی به مدت سه هفته است که در انظار عمومی 
حاضر نشده اس��ت.پس از آنکه کیم جونگ اون در 
ماه گذش��ته در انظار عمومی حاضر شد، اکنون به 
مدت س��ه هفته است که رسانه ها مطلبی در مورد 
وی منتش��ر نکرده اند. کیم جونگ اون در آوریل و 
مه چهار بار در انظار عمومی حاضر شد، در حالیکه 
در مدت مش��ابه سال گذش��ته میالدی این میزان 

۲۷ بار بود.

پیامی به وسعت جهان

جهان دی��روز، روز جهانی قدس دیگری را تجربه کرد. روزی 
که برخالف سالهای گذشته به خاطر بحران کرونا ویروس در 
بسیاری از نقاط جهان به صورت ویدئوکنفرانس و یا در قالب 

فضای مجازی برگزار ش��د. البته در برخی از کش��ورها مردم 
به ص��ورت راهپیمایی این روز را برگ��زار کردند. با تمام این 
تفاسیر، روز قدس پیام های روشنی را به جهانیان مخابره کرد 
که می تواند بر آینده فلسطین و منطقه تاثیر بسیاری داشته 
باشد. برگزاری این روز در فضای مجازی و ساختارهایی ورای 
راهپیمای��ی به دلیل بحران کرونا نش��ان داد که روز قدس و 
حمایت از فلسطین هرگز متوقف نخواهد شد و حرکتی مردمی 
و جهانی اس��ت و تا پایان اشغال این سرزمین این روند ادامه 
دارد. پیام دیگر آنکه جهانیان با گرامی داش��ت این روز نشان 
دادن��د که برخالف ادعای غربی ه��ا، نگاه جهانی به جمهوری 
اسالمی ایران مثبت است چنانکه روز قدس برگرفته از اندیشه 
های انقالب اس��المی است که بنیاد آن را جمهوری اسالمی 
نهاد و توانس��ت آن را به اصلی جهانی مبدل س��ازد. حرکت 

جهان��ی روز قدس را می توان نش��انه تفاوت دیدگاه جهانی با 
نگاه ادعایی غرب در قبال ایران دانست که محور آن را اعتماد 
و همراه��ی جهانی به آرمان های ایران در حمایت از مظلوم و 
مقابله با ظالم تشکیل می دهد. نکته مهم دیگر آنکه برگزاری 
این روز در حالی که صهیونیست ها رادیکالی ترین سیاست ها 
را در پیش گرفته و از الحاق کرانه باختری و دره اردن سخن 
گفته اند نش��انگر انزوای جهانی این رژیم است که ظرفیت و 
جایگاه مقاومت را آشکار می سازد. پیام دیگر مخالفت جهانی 
با اقدامات آمریکا علیه فلسطین است. آمریکایی که تمام قد 
در کنار اش��غالگری صهیونیست ها ایستاده است و این روزها 
نیز از طرح اشغال کامل کرانه باختری حمایت می کند، دیگر 
جایگاهی در معادالت فلس��طین ندارد و برخالف گذشته که 
طرح های  آن با همراهی اجباری جهانی همراه می شد اکنون 

جهان به برک��ت روز قدس در مقابل این سیاس��ت های ضد 
بشری ایستاده است. اما درس مهم روز قدس دیروز را می توان 
پیام به سازشکاران دانس��ت. برخی کشورهای عربی با تصور 
برخ��ورداری از حمایت آمریکا دل به س��ازش و معامله قرن 
بسته اند حال آنکه ملت های جهان با برگزاری روز قدس درباره 
ادامه این روند و خیانت به فلس��طین هشدار دادند. جهانیان 
نشان دادند که پذیرنده روند سازش نیستند و صرفا مقاومت 

تنها گزینه برای نجات فلسطین می دانند. 
ب��ه هر تقدیر روز قدس دیروز را می تواند ابعاد جدید حمایت 
جهانی از فلسطین دانست که بهره گیری از فضای مجازی از 
ابعاد مهم آن را تشکیل می دهد. آنچه مسلم است آنکه آینده 
فلس��طین با مقاومت مسلحانه بیشتری همراه خواهد بود که 

کرانه باختری می تواند محور این حرکت باشد. 

یادداشت

گزارش

دلبس��تن رژیم صهیونیستی و جریان سازش به کرونا برای 
متوقف شدن روز جهانی قدس، به کابوسی سخت برایشان 
مبدل ش��د چرا که جهانیان با بهره گیری ابزارهای مختلف 
از راهپیمای��ی گرفته تا برگزاری ویدئ��و کنفرانس و فضای 
مج��ازی ای��ن روز را در حمایت از ملت فلس��طین گرامی 

داشتند. 
ش��یوع کرونا این تص��ور را ایجاد کرده بود ک��ه روز قدس 
کمرنگ تر از س��الهای قبل برگزار شود حال آنکه جهانیان 
نشان دادند که روز قدس هرگز تعطیل نخواهد شد و در هر 

شرایطی حمایت از فلسطین ادامه دارد. 
ش��یوع کرونا باعث شد حامیان فلسطین، روز قدس امسال 
را ب��ه ش��کلی متفاوت گرام��ی بدارند و برای نش��ان دادن 
همبس��تگی خ��ود به ش��بکه های اجتماع��ی روی بیاورند.  
جهان اس��الم روز قدس امس��ال را به دلیل ش��یوع کرونا با 
فعالیت های مجازی در شبکه های اجتماعی گرامی داشتند.

خبرگزاری فلس��طینی »صفا« گزارش داد، به دلیل اهمیت 
ای��ن روز در جه��ان عربی و اس��المی و جای��گاه قدس نزد 
مس��لمانان چندین پایگاه اینترنتی و تریبون برای مشارکت 
در »راهپیمای��ی مجازی« اختصاص داده ش��د.در ادامه این 
گزارش آم��ده »کمپین روز جهانی ق��دس« تمام آزادگان 
جه��ان و وف��اداران به قدس و اهالی آن را به مش��ارکت در 

»کمپین توییت« برای گرامیداشت این روز فراخواند.
در همین زمینه »حازم قاسم« سخنگوی حماس اعالم کرد، 
این کمپین به دلیل ش��رایط جهان در سایه شروع کرونا به 
راه افتاد زیرا همیش��ه راهپیمایی های مردمی در روز قدس 
برگزار می شد که امسال به دلیل کرونا لغو شده است. پیش 

از این نیز گروه های فلس��طینی در بیانیه خود به مناس��بت 
روز جهانی قدس به تشکیل جبهه  ای گسترده برای مقابله با 
رژیم اشغالگر صهیونیستی فراخواندند و تأکید کردند، امت 

اسالمی »فلسطین« را فراموش نخواهد کرد. 
در همی��ن ح��ال همزمان با ش��یوع ویروس کرون��ا و لزوم 
پاسداش��ت روز جهانی قدس، راهپیمایی امس��ال در شهر 
دمش��ق سوریه به صورت خودرویی انجام شد. سفیر سوریه 
در لبن��ان توضیح داد این کش��ور ۹ س��ال اس��ت که بهای 
ایس��تادن در مقابل رژیم صهیونیس��تی را می پردازد و هیچ 

زمانی دست از آرمان فلسطین برنخواهد داشت.
این حرکت های بزرگ در حمایت از فلس��طین موجب شد 
تا س��خنگوی وزارت خارجه کانادا تأکید کرد که این کشور 
الح��اق بخش هایی از کرانه باختری را به رس��میت نخواهد 
ش��ناخت. همچنین وزیر خارج��ه ترکیه در تماس تلفنی با 
همتای خود در تشکیالت خودگردان فلسطین در خصوص 
تشکیل نشست فوق العاده س��ازمان همکاری اسالمی برای 

مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی توافق کردند.
از س��وی دیگر انجمن اس��المی و ش��وراهای اسالمی یمن 
در بیانیه  های��ی جداگانه به مناس��بت روز جهانی قدس، بر 
ض��رورت جهاد در راه آزادس��ازی فلس��طین تأکید کردند. 
انجمن اس��المی در این بیانیه خود ضمن توصیف مس��ئله 
قدس به مس��ئله مادر و حقی که دست کشیدن از آن جایز 
نیس��ت، بر محوریت این مسئله برای تمام کشورهای عربی 
و مس��لمانان تأ کی��د کرد.این انجمن تم��ام علما و نخبگان 
فرهنگی را به افزایش آگاهی مردم درباره خطر صهیونیسم 
ف��را خوان��د و همچنی��ن بر ل��زوم جنبش جه��ادی در راه 

آزادی س��ازی فلس��طین تأکید کرد. در این میان نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تاکید بر تداوم اشغال شهر 
»بیت المق��دس« از س��وی این رژیم، گفت این ش��هر برای 
اس��رائیل مهم اس��ت. اما وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای 
نس��بت به تش��دید تنش ها در غرب آسیا در پی برنامه های 
توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی برای اشغال کرانه باختری 
هشدار داد. از س��وی دیگر جمعیت ملی-اسالمی »الوفاق« 
بحرین در بیانی��ه ای تأکید کرد که هروله رژیم ها و گروه ها 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، پایبندی ما به 
مسئله فلسطین را بیشتر می کند. خبر دیگر آنکه رسانه های 
عربی اعالم کردند، تش��کیالت خودگردان فلسطین در پی 
توق��ف هماهنگ��ی امنیتی با رژیم صهیونیس��تی، نیروهای 
خود را از مناطق ش��مال و ش��رق قدس خارج کرده است. 
نخس��ت وزیر اردن نیز رژیم صهیونیستی را به تجدید نظر 
در روابط در صورت پیشبرد طرح توسعه اشغالگری در کرانه 
باختری تهدید کرده اس��ت. همچنی��ن رئیس دولت نجات 
ملی یمن  در بخش��ی از س��خنان خود به فرارس��یدن روز 

جهانی قدس  اش��اره کرد و گفت: »م��ا تأکید می کنیم که 
آرمان فلس��طین، ج��زو اولویات اصلی یمنی ه��ا بوده و آن 
را مس��ئله اول خود می دانیم و کامال از برادران فلس��طینی 
خود حمایت و جانب��داری می کنیم«.»عبدالملک بدرالدین 
الحوث��ی« رهبر جنبش انص��اراهلل یمن  گف��ت: روز قدس 
نامگذاری ش��د تا مسؤولیت امت اسالمی در قبال مقدسات 
اس��المی را یادآور شود.از س��وی دیگر صدها نفر از ساکنان 
اس��تان دیالی عراق روز قدس را گرامی داش��تند. همچنین 
رئیس مجلس اعالی اسالمی شیعیان لبنان با تأکید بر لزوم 
مقاومت در برابر صهیونیست ها، طرح صلح تحمیلی آمریکا 
موسوم به »معامله قرن« را لکه ننگی برای فروش فلسطین 
ب��ا کمترین هزینه توصیف کرد. »عبد االمیر قبالن« رئیس 
مجلس اعالی اس��المی ش��یعیان لبنان بر لزوم آزادسازی 
فلس��طین تأکید کرد. نبیه بری ئی��س پارلمان لبنان گفت 
:»نه گرس��نگی و نه هیچ چیز دیگری نمی تواند ما را تسلیم 
پروژه های اس��رائیل کند. وحدت ما ق��درت ما و راز قدرت 

ماست تا از تمامیت ارضی خود و فلسطین دفاع کنیم«.

 تنش میان آمریکا و چین همچنان در 
مسیر صعودی است 

از اتهامات کرونایی تا جدال 
بر سر تایوان 

تنش��ها میان آمریکا و چین هر روز شدت بیشتری می گیرد 
بگونه ای که هن��وز ادعاهای کرونایی آمریکا پایان نیافته که 
دخالت آمریکا در اروپا تایوان و هنگ کنگ ابعاد جدیدی از 
تنش��ها را رقم زده که شاید از پیامدهای آنرا افزایش بودجه 
نظامی چین بتوان دانست.  بنابر گزارشی که در آغاز نشست 
ساالنه پارلمان چین منتشر شد، هزینه های دفاعی این کشور 

در سال ۲۰۲۰، 6.6 درصد افزایش می یابد.بودجه دفاعی این 
کش��ور رقم ۱۷۸.۱6 میلیارد دالر تعیین شده است. بودجه 
دفاعی چین در س��ال ۲۰۱۹، ۷.۵ درصد افزایش یافته بود. 
در پی همه گیری کرونا که از شهر مرکزی »ووهان« در چین 
آغاز شد، اقتصاد پکن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ در مقایسه 
با سال قبل از آن 6.۸ درصد کاهش داشت. دولت چین برای 
نخستین بار از هدف رشد اقتصادی ۲۰۲۰ چشم پوشی کرد 
و در گزارش نخس��ت وزیر این کش��ور، به حمایت از اقتصاد 
متعهد شد. برغم شیوع کرونا نیروهای نظامی چین به دلیل 
تح��رکات آمری��کا در دریای مورد مناقش��ه جنوبی چین و 
اطراف تایوان فعال هستند. کروناویروس به تنش ها در روابط 
چی��ن وآمریکا دامن زده اس��ت. در این میان رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا در مصاحبه ای گفت که مجلس نمایندگان 

الیحه مجلس س��نا برای خارج کردن شرکت های چینی از 
بازار بورس آمریکا را باز نگری خواهد کرد. سخنگوی پارلمان 
چین هشدار داد که این کشور هرگونه الیحه کنگره آمریکا 
علی��ه چین را به بهانه ش��یوع ویروس کرون��ا تالفی خواهد 
کرد. همچنین سخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که 
پکن رسماً اعتراض خود را به آمریکا برای تصمیم به فروش 
۱۸۰ میلیون دالر اژدر پیش��رفته به تایوان ابراز کرده است. 
همچنین دولت چی��ن با انتقاد از اظه��ارات مداخله جویانه 
وزیر خارجه آمری��کا در امور هنگ کنگ، تاکید کرد پکن از 
حاکمی��ت و امنیت خود در این منطقه دف��اع خواهد کرد.

یک سخنگوی دفتر کمیسیونر هنگ کنگ در وزارت خارجه 
چین با بیان اینکه پامپئو از طریق قانون »اقدام حقوق بشر و 
دموکراسی هنگ کنگ« در کنگره آمریکا مشغول باج گیری 

از دولت هنگ کنگ است، اقدامات اخیر واشنگتن را دخالت 
آش��کار در امور داخلی چین توصیف کرد. این مقام چینی، 
که نامش توسط رویترز مشخص نشده، با صدور بیانیه ای در 
ای��ن باره تصریح کرد اقدامات پامپئو نمی تواند ملت چین را 
بترس��اند و پکن نیز از حاکمیت، امنیت و منافع توس��عه ای 
خود دفاع خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای 
خ��ود علیه چین روز چهارش��نبه بار دیگر مدعی ش��د این 
کش��ور ۹ تریلیون دالر به دنیا ضرر زده است.رئیس دستگاه 
دیپلماسی آمریکا در واکنش به سخنان »شی جین پینگ«، 
رئیس جمهور چین که گفته بود چین در مسئله شیوع کرونا 
با ش��فافیت عمل کرده گفت: »رئیس جمهور شی این هفته 
مدعی ش��د که چین دارد با انعطاف، شفافیت و مسئولیت 

عمل می کند. کاش چنین بود.«
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زاید و بن سلمان مسئول فجایع انسانی در یمن 
رئیس جمهور پیشین تونس تأکید کرد که امارات جریان های ضد انقالب 
در کشورهای منطقه را هدایت می کند. »المنصف المرزوقی« رئیس جمهور 
پیشین تونس گفت که »محمد بن زاید« ولی عهد ابوظبی با اشاره به اینکه 
موج بهار عربی در کشورهای عربی متوقف نشده است، گفت که »امارات 
جریان ضد انقالب در کشورهای منطقه را تحریک و هدایت می کند«.وی 
در سخنانی در سمیناری تحت عنوان »تحوالت بین المللی در سایه کرونا« که 
حزب معارض االس��تقالل مغرب به روش ویدئوکنفرانس برگزار کرد، افزود: »بن زاید 
و بن سلمان )ولی عهد سعودی( مسئول فاجعه انسانی و جنایت های جنگی در یمن 
هستند و بایس��تی در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه شوند«. المرزوقی همچنین 
گفت که بن زاید مسئول نابودی بهار عربی است، او پیش از این سعی کرد که انقالب 

تونس را از بین ببرد و اکنون سعی دارد انقالب لیبی را نابود کند.

تشدید حمالت داعش با سوء استفاده از کرونا 
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که داعش با سوء استفاده از کرونا شروع 
به تش��دید حمالتش در شرق سوریه کرده است اما آمریکا و متحدانش 

که در آنجا مستقر هستند به این مسئله توجهی ندارند.
»ماریا زاخاروا« س��خنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری 
هفتگی گفت: ما وخامت اوضاع در مناطقی در ش��مال ش��رق س��وریه را 
رصد می کنیم که تحت کنترل دولت سوریه نیست و تروریست های داعش 
تصمیم گرفته اند از ش��رایط شیوع ویروس کرونا سوء استفاده کرده و حمالت خود 
را ش��دت ببخش��ند. زاخاروا اف��زود: »تنها در فاصل��ه زمانی بین ۱۰ ت��ا ۱۵ ماه مه 
تروریست ها بیش از ۲۰ عملیات هجومی علیه نیروهای ُکرد در استان های دیر الزور 
و الرقه انجام دادند که با کش��ته ش��دن بیش از ۲۰ نفر و زخمی ش��دن بیش از 3۰ 

نفر همراه شد«. 

بیستمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان
فرمانده ارتش لبنان در بیس��تمین سالگرد آزادسازی جنوب لبنان اعالم 

کرد، اگر ایستادگی ملت نبود این دستاورد بزرگ محقق نمی شد.
 »ژوزف ع��ون« گف��ت، »عید مقاومت و آزادس��ازی« امس��ال به دلیل 
چالش هایی که لبنان با آن روبروست از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
عید امسال، این دستاورد بزرگ تاریخی در پیروزی بر دشمن صهیونیستی 
و شکست هیبت آن را یادآوری می کند؛ اگر ایستادگی ملت لبنان و مقاومت 
آن نب��ود این دس��تاورد رخ نمی داد. فرمانده ارتش لبنان ادام��ه داد: بر حق خود در 
تکمیل این دس��تاورد و بازگرداندن »مزارع شبعا« و بلندی های »کفرشوبا« و بخش 
ش��مالی روس��تای »غجر« و نیز مقابله با توطئه های دشمن اسرائیلی و نقش مستمر 
حاکمیت لبنان در آن تأکید می کنیم.  در ۴ خرداد ۱3۷۹، رژیم صهیونیس��تی پس 

از ۱۸ سال، مجبور به عقب نشینی از جنوب این کشور شد.

GT  
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