
 فلس�طین: دهه��ا نظام��ی صهیونیس��ت، ب��ا 
نمازگزاران فلس��طینی که س��عی داش��تند خود را 
نزدیکی درب های مس��جد االقصی برسانند، درگیر 
ش��ده و چند فلسطینی نیز زخمی شدند. همچنین 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی در رام اهلل، به دو سوی 
دو ج��وان فلس��طینی ش��لیک و آن ه��ا را مجروح 

کردند.

 ک�ره ش�مالی: خبرگ��زاری یونهاپ ب��ه نقل از 
رس��انه دولتی کره شمالی گزارش داد که رهبر این 
کش��ور با حضور در نشستی نظامی، درباره افزایش 
بازدارندگ��ی اتم��ی و تقویت نیروهای مس��لح کره 

شمالی صحبت کرده است.
کیم ع��اوه بر صحبت درباره سیاس��ت های جدید 
برای افزایش بازدارندگی اتمی این کشور در آینده، 
درباره اقدامات نظامی و تدابیر سیاسی جهت تقویت 

نیروهای مسلح کره شمالی بحث کرده است. 

 یون�ان: وزارت خارجه ترکی��ه ضمن مخالفت با 
تصمیم یونان برای نصب فنس و دیوارها امنیتی در 
مرزهای دو کشور، تاکید کرد اجازه تغییر یکجانبه 
مرزهای مشترک را به این کشور نمی دهد.»حامی 
آکس��وی« س��خنگوی وزارت خارجه ترکیه بامداد 
یکش��نبه با تصمی��م یونان برای س��اخت فنس در 
مرزهای مش��ترک دو کش��ور جهت مقابله با ورود 

مهاجران به خاک خود، مخالفت کرد.

 س�ودان: »الصادق المهدی« رئیس حزب االمه 
س��ودان که یک��ی از احزاب مخالف این کش��ور به 
ش��مار می رود اعام کرد: ما با عادی سازی روابط 
با اس��رائیل مخالف هس��تیم. الزم به ذکر است که 
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در بیانیه ای 
اعام کرده اس��ت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
این رژی��م طی دو روز اخیر ب��ا عبدالفتاح البرهان 
رئیس شورای حاکمیتی سودان تلفنی گفتگو کرده 

است.

 پاکس�تان: فرمانده ارتش پاکس��تان نس��بت به 
تح��رکات هند در منطقه مورد مناقش��ه کش��میر 
هش��دار داد و افزود که هر اقدامی برای جلوگیری 
از تحرکات هند در کش��میر را بکار خواهد گرفت. 
»ژنرال قمر جاوید باجو« فرمانده ارتش پاکس��تان 
نس��بت به تحرکات هند در منطقه مورد مناقش��ه 

کشمیر هشدار داد.

کرونا در کمین مسلمانان روهینگیا 
سکوت جهانی در برابر درد و رنج مسلمانان میانمار 
در حالی ادامه دارد  که بیش از ۱۰۰ هزار مسلمان 
اه��ل روهینگیا ک��ه در اردوگاه ها به س��ر می برد با 

خطر جدی ابتا به کرونا روبرو هستند.
با مثبب ش��دن آزمایش کرونای تعدادی از افراد در 
منطق��ه راخین در غرب میانم��ار، نگرانی ها درباره 
احتمال شیوع این ویروس در میان مهاجران ساکن 
در اردوگاه های پرازدحام در سراسر منطقه افزایش 

یافته است.
س��ان کیو ها، رئیس پارلمان منطق��ه ای راخین، 
در این خص��وص گفت: »اکنون دو نفر از مهاجران 
به کرونا مبتا ش��ده اس��ت و به محض آلوده شدن 
یک پناهنده وضع اردوگاه ها را تصور کنید. س��یتو 
)پایتخت روهینگیا( اردوگاه های بسیار پرازدحامی 
دارد، اما آن ها اصا ام��کان اتخاذ تدابیر محافظتی 

برای خود را ندارند.«
طبق اعام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان 
مل��ل در ماه فوریه، س��یتو میزبان ۱۰۳۵۵۷ نفر از 
جمعیت مس��لمان ۱۳۰ هزار نفری روهینگیا است. 
این مس��لمانان در اواس��ط ۲۰۱۲ مورد آزار و ستم 
بس��یاری قرار گرفتند و پس از تحمل خشونت های 
بسیار از خانه های خود آواره شده و در ۱۶ اردوگاه 

در سیتو ساکن شدند.
ی��ک مقام میانمار در این خصوص به آناتولی گفت 
بی��ش از ۱۶۴ هزار نفر به دلیل جنگ و درگیری از 
خانه خود آواره شده اند. به گفته او »در آوریل سال 
گذش��ته تنها ۳۰ هزار نفر آواره شده بودند و حاال 
ای��ن رقم به بیش از ۱۶۰ هزار نفر رس��یده اس��ت. 
م��ردم برای فرار از درگیری های روزانه از خانه های 

خود فرار می کنند.«
در هفت��ه جاری حدود ۲۰۰ مورد ابتا به کرونا در 
ایالت راخین در غرب میانمار که منطقه ای پر آشوب 

بوده است، ثبت شد.

نیمچه گزارش

علی تتماج 

دی��روز ۵ خ��رداد ماه برابر ب��ا ۲۵ م��ه ۲۰۰۰ روز خاطره 
انگیز در تقویم سیاس��ی و امنیتی جهان است که می توان 
آن را س��رآغازی برای پایان مجموع��ه ای از تصورات باطل 
دانس��ت که نظم نوینی را در معادالت غرب آس��یا رقم زد. 
ای��ن واقعه مه��م و تاریخی روز پیروزی مقاومت اس��امی 
لبنان در برابر رژیم صهیونیس��تی و پایان اشغال ۲۲ ساله 
جنوب لبنان اس��ت. روز ۲۵ م��ی ۲۰۰۰ نقطه عطفی در 

تاریخ مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه است.در چنین 
روزی دس��تاوردهای مقاومت لبنان به بار نشس��ت و رژیم 
صهیونیس��تی در پی مجاهدتهای مقاومت اس��امی لبنان 
مجب��ور به ف��رار مفتضحانه از بخش اعظ��م مناطق تحت 
اشغالش در جنوب لبنان شد. این دستاورد بزرگ در حالی 
رقم زده شد که از پیامدهای آن شکسته شدن تصور قدرت 
برتر نظامی بودن رژیم صهیونیستی است. رژیمی که حتی 
در جنگ های ائتاف های عربی نیز پیروز ش��ده بود بر این 
تصور بود که می تواند به اش��غاللبنان ادامه دهد حال آنکه 
مقاومت لبنان این توهم را فروپاش��ید که نه تنها به آزادی 
جنوب لبنان منجر شد بلکه انتفاضه دوم مسجد االقصی را 
نیز در فلسطین رقم زد. این پیروزی موجب شد تا امید تازه 

ای در می��ان ملت های منطق��ه ایجاد و رویکرد به مقاومت 
ابعاد گس��ترده تری بگیرد چنانکه حزب اهلل در کنار ارتش 
لبنان به اس��تراتژی دفاعی این کشور مبدل شد. در همین 
ح��ال این پیروزی به نوعی نوار اش��غالگری های منطقه ای 
رژیم صهیونیستی را قطع کرد بگونه ای که آنها پس از این 
شکست دیگر نتوانسته اند به اشغالگری در منطقه بپردازند 
و حتی در سال ۲۰۰۵ مجبور به فرار از غزه و واگذاری آن 
به فلس��طینی ها شدند. جنگ س��ال ۲۰۰۰ این حقیقت را 
آشکار کرد که ارتش صهیونیستی از خانه عنکبوت سست 
تر اس��ت و در صورت مقاومت می توان آن را ناکام ساخت 
چنانک��ه در جنگ ۲۰۰۶ لبنان و پس از آن در جنگ های 

۲۲، 8 و ۵۱ روزه غزه این روند ادامه یافت. 

اکن��ون در حالی ۲۰ س��ال از آن پی��روزی می گذرد که در 
یک س��وی معادله رژیم صهیونیستی قرار دارد که به اذعان 
جهانیان هر روز بیش از پیش در مس��یر زوال پیش می رود 
چنانکه حتی اکنون نمی توانند س��اختار سیاسی برای اداره 
امور تش��کیل دهند که س��ه دور برگزاری انتخابات به دلیل 
عدم تش��کیل کابینه نخست وزیری سندی بر این امر است. 
در س��وی دیگر معادله حزب اهلل لبنانی قرار دارد که اکنون 
حوزه عملیاتی آن به ورای مرزهای لبنان نیز رس��یده و در 
س��وریه علیه تروریس��م و پیاده نظام صهونیست ها در نبرد 
است. این شرایط را می توان برگرفته از دستاوردهای مقاومت 
ب��رای مقابله با تهدیدات علیه ولبنان و منطقه دانس��ت که 
توانسته نقشی مهم در تحقق امنیت در منطقه ایفا نماید.  

یادداشت

گزارش

در ادامه تنش های واش��نگتن و پکن بر س��ر تحوالت اخیر 
در هنگ کنگ و نیز ادعاهای واشنگتن در باب منشا چینی 
کرونا، چین هشدار داد اگر ایاالت متحده بر تضعیف منافع 
پکن در ارتب��اط با این منطقه اصرار ورزد، اقدامات متقابل 

اتخاذ خواهد شد.
»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین گفت در صورتی 
که آمریکا همچنان به اقدامات خود در تضعیف منافع چین 
در ارتب��اط با هنگ کنگ ادامه ده��د، اقدامات متقابل انجام 
خواهد داد. وی این سخنان را در پی اظهارات مداخله جویانه 
واشنگتن و تهدید به تحریم مطرح کرد.لیجیان به خبرنگاران 
گفت آمریکا می کوشد به امنیت ملی چین ضربه بزند و پکن 
به دلیل اظهارات »رابرت اوبرایان«، مشاور امنیت ملی آمریکا 
مبنی بر این که قانون امنیتی مطرح ش��ده برای هنگ کنگ 
از س��وی چین، می تواند تحریم های آمریکا را علیه پکن در 
پی داش��ته باشد، اعتراض ش��دید خود را به کاخ سفید ابزار 
کرده اس��ت.»مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا هم به 
تازگی در اظهاراتی مداخله جویانه، مطرح شدن الیحه امنیت 
ملی هنگ کنگ از سوی چین را محکوم کرد. وی روز جمعه 
در بیانیه ای نوش��ت: »ایاالت متحده پیش��نهاد یک جانبه و 
خصمان��ه برای تحمیل الیحه امنی��ت ملی بر هنگ کنگ را 

محکوم می کند.«
همچنین هوا چونینگ، دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین 
از آمریکا خواس��ت تا از به چالش کش��یدن خط قرمز های 
این کش��ور خودداری و حساس��یت عمیق مس��ئله تایوان 
را درک کند.س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن در واکنش 
ب��ه اقدامات مداخله جویانه آمری��کا در خصوص تایوان در 
پیامی توئیتری نوش��ت: ما از ط��رف آمریکایی می خواهیم 
حساسیت عمیق مسئله تایوان را به طور کامل درک کند. 
م��ا به ط��رف آمریکایی توصی��ه می کنیم ت��ا از توهمات و 
محاسبات سیاسی خود دست بردارد. از آمریکا می خواهیم 
هیچ تاشی برای به چالش کشیدن خط قرمز چین صورت 
ندهد. همچونین وزیر امور خارجه چین می گوید کشورش 
و ای��االت متحده در آس��تانه یک جنگ س��رد جدید قرار 

گرفته اند.»وان��گ یی«، وزیر امور خارجه چین می گوید که 
چین و آمریکا در آستانه یک جنگ سرد جدید هستند.در 
ش��رایطی که اختافات بین پکن و واشنگتن پس از شیوع 
ویروس کرونا و اتهام زنی های آمریکا علیه چینی ها تش��دید 
ش��ده، وزیر خارجه چین گفته اس��ت که آنچ��ه در آمریکا 
ش��یوع یافته نوعی ویروس سیاسی اس��ت. یی تاکید کرد 
ک��ه آمریکا و چین ه��ر دو از همکاری س��ود می برند و از 

تقابل متضرر خواهند ش��د لذا باید برای درکنار هم زیستن 
راهی بیابند.

خب��ر دیگ��ر از چین آنکه کمیس��ر وزارت خارجه چین در 
هنگ کنگ ماهیت برخی اعتراضات س��ال گذش��ته در این 
منطقه را تروریس��تی توصیف ک��رد و آن را تهدیدی علیه 
امنیت ملی چین دانس��ت. »ش��ی فنگ« کمیس��ر وزارت 
خارجه چین در هنگ کنگ این سخنان را در یک سخنرانی 

با موضوع قوانین پیش��نهادی امنی��ت ملی، در هنگ کنگ 
بی��ان کرد.دول��ت آمریکا س��ال گذش��ته در پ��ی اقدامی 
مداخله جویانه در امور داخلی چین و در راس��تای حمایت 
از معترضان هنگ کنگی، الیحه »حقوق بش��ر و دموکراسی 

هنگ کنگ« را به تصویب رساند.
چین س��ال گذش��ته تاش ک��رد قانونی را برای اس��ترداد 
مجرم��ان از هنگ کن��گ تصوی��ب کن��د که ب��ا اعتراضات 
گس��ترده ای در این منطقه با تحری��ک و حمایت آمریکا و 
انگلیس همراه ش��د. در نهایت تصوی��ب این قانون به طور 
کامل تعلیق ش��د اما معترضان به بهانه اس��تقال کامل از 

چین به آشوب در خیابان های هنگ کنگ ادامه دادند.
از سوی دیگر سفارت چین در اوتاوا ابراز مخالفت انگلیس، 
کان��ادا و اس��ترالیا ب��ا الیحه امنی��ت مل��ی هنگ کنگ را 
مداخله جویی ش��رم آور در امور داخلی چین توصیف کرد.

س��خنگوی این س��فارت خانه، »مخالفت شدید« کشورش 
با »مداخله ش��رم آور« بریتانیا، کانادا و استرالیا درخصوص 
الیحه امنیت ملی پیش��نهادی در هنگ کنگ را اعام کرد.

بعد از پیش��نهاد الیحه امنیت ملی در هنگ کنگ از سوی 
پکن، شهر هنگ کنگ امروز شاهد ناآرامی هایی در اعتراض 

به این الیحه بود.
تح��رکات آمریکا علیه چین در حال��ی صورت می گیرد که 
ترامپ با بحران های شدیدی در داخل و خارج مواجه است 
چنانک��ه بیش از ۱۰۰ نویس��نده برتر جه��ان در بیانیه ای 
خوس��تار پایان یافتن موج خشونت علیه آسیایی ها در پی 
ش��یوع کرونا در آمریکا ش��دند و دولت ترام��پ را در این 

خصوص مقصر شناختند.
از س��وی دیگر بای��دن نامزد بالقوه دموک��رات در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، در یک ویدئوی تبلیغاتی 
تصمی��م ترامپ برای بازی کردن گلف در ش��رایط ش��یوع 
ویروس کرون��ا را مورد انتقاد قرار داد.بنابر اعام دانش��گاه 
»جان��ز هاپکینز«، تع��داد کل قربانیان کرون��ا در آمریکا با 
افزایش ۶۳۳ موردی که به نسبت روزهای قبل کم تر است، 

به بیش از 9۷ هزار و ۵۰۰ نفر رسید.

سرآغازی برای یک پایان 
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آمریکا ثبات جهانی را از بین برده است
»ماریا زاخارووا«، س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه از آمریکا به دلیل از 
بین بردن ثبات راهبردی در جهان به شدت انتقاد کرد. به گفته زاخارووا، 
آمریکا تمام اس��نادی که مربوط به ثبات راهبردی جهانی اس��ت را بطور 
عمدی نادیده می گیرد. س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه در این ارتباط 
به توافقاتی از جمله پیمان مربوط به دفاع ضدموش��کی، پیمان مربوط به 
نابودی موشک های دارای برد متوسط و کوتاه تر، بیانیه مربوط به عدم تمایل 
برای تصویب پیمان ممنوعیت آزمایش��ات هسته ای اشاره کرد که آمریکا آن ها را 
نادیده می گیرد و در پایان نیز با اشاره به پیمان »آسمان باز« گفت: واشنگتن حتی 
در حال خروج و ترک این پیمان اس��ت. زاخارووا این هش��دار را نیز داده است که 
در حال حاضر فقط پیمان مربوط به کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی )استارت 

-۳( باقی مانده که آخرین سند تقویت کننده ثبات راهبردی در جهان است.

حزب اهلل ما را از لبنان اخراج کرد
»گادی آیزنکوت« رئیس س��ابق ستاد مش��ترک ارتش رژیم صهیونیستی 
گفت که حزب اهلل لبنان از طریق جنگ های چریکی توانس��ت اس��رائیل را 
از لبنان اخراج کند.وی که به مناسبت بیستمین سالگرد عقب نشینی رژیم 
صهیونیس��تی از لبنان  با روزنامه »اسرائیل هایوم« صحبت می کرد، گفت: 
»حزب اهلل لبنان توانست به اهداف راهبردی خود در مقابله با ارتش اسرائیل 
دست یابد و آن اخراج اسرائیل از لبنان از طریق جنگ های چریکی یا جنگ های 
فرسایش��ی با نیروهای نظامی ما بود.«آیزنکوت اضافه ک��رد: »حزب اهلل از طریق یک 
سلس��له عملیات نظامی پیچیده ارتش اس��رائیل را آشفته کرده و باعث کشته شدن 
تعدادی از نظامیان ارتش اسرائیل شد و به همین دلیل مجبور به خروج از لبنان شدیم 
و این چیزی بود که حزب اهلل خواستار آن بود.« الزم به ذکر است ۲۵ می، مصادف با 

پیروزی حزب اهلل بر ارتش صهیونیستی و آزادی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ است.

تجاوز ظالمانه آمریکا و اسرائیل به یمن
عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصاراهلل یمن در س��خنانی به 
مناس��بت فرا رسیدن عید س��عید فطر تأکید کرد که ملت این کشور با 

تجاوز ظالمانه تحت نظارت آمریکا و همکاری اسرائیل مواجه است.
وی به همین مناس��بت تأکید کرد که ملت ما ب��ا تجاوز ظالمانه تحت 
نظارت آمریکا و همکاری اس��رائیل مواجه اس��ت و وظیفه ایمانی، دینی، 
فطری و ملی ما نیز مقابله با این تجاوز با تمام قدرت و اقدام در همه سطوح 
اس��ت.الحوثی بر اهمیت اقدام در س��طح نظامی برای حمایت از جبهه ها با اعزام 
نیرو و حمایت مالی تأکید کرد و افزود که روند بس��یج مردمی باید قوی و فعال 
باش��د. در همین حال در ادامه مقابله با بحران سازی آمریکا،  محمد علی الحوثی 
عضو ش��ورای عالی سیاس��ی انصاراهلل و رئیس کمیته عالی انقاب یمن تقاضای 

سفارت آمریکا در یمن درباره نفت کش صافر را »گمراه کننده« خواند.

هشدار چین به آمریکا درباره سوء استفاده از کرونا و ناآرامی های هنگ کنگ 

پکن مقابله به مثل می کند 

 تظاهرات ادلب علیه 
اشغالگری ترکیه 

همزم��ان با حمایت های ترکیه از گروه های تروریس��تی علیه س��وریه، هزاران 
نفر از آوارگان مناطق مختلف اس��تان ادلب در تجمعی خواس��تار بازگشت به 

خانه های خود شدند.
 اهالی روس��تاها و شهرک های استان ادلب در شمال سوریه دیروز در تجمعی 
از ترکیه و تروریس��ت های همسو با این کشور خواستند تا مانع بازگشتشان به 
خانه های خود نش��وند.این تجمع با عنوان »طوفان بازگشت« در جاده ادلب به 
»س��رمین« برگزار ش��د و ضمن آن معترضان علیه عناصر هیئه تحریر الش��ام 
)جبهة النصره سابق( نیز شعار دادند. خبر دیگر آنکه یک کاروان نظامی آمریکا 
مرکب از ۵۰ کامیون با بالگردهایی نظامی وارد خاک س��وریه ش��د و به سمت 
ش��هر الش��دادی در جنوب استان الحسکه رفت.اس��پوتنیک به نقل از »طالب 
زیفا« تحلیلگر سیاس��ی س��وریه می گوید که تحرکات نظامی اخیر آمریکا در 
پیرامون چاه های نفت نوعی از فش��ارهای آمریکا بر دولت سوریه برای پذیرش 
معامل��ه قرن و کاهش روابط خود با ایران اس��ت. همچنی��ن نیروهای ترکیه و 
مزدوران تروریست آن بیش از ۳۰ غیرنظامی را در روستایی در استان الحسکه 
ربودند و در چند روس��تای دیگر بیست هزار هکتار زمین کشاورزی را به آتش 
کشیدند.روس��تای تل حلف که از اکتبر گذشته تحت اشغال نظامیان ترکیه و 
مزدوران آن اس��ت طی ماه های گذش��ته شاهد انفجارهای متعددی بوده که با 
کش��ته و زخمی شدن ش��ماری از غیرنظامیان و همچنین تعدادی از مزدوران 
ترکی��ه و وارد آمدن خس��ارات مالی به اموال عموم��ی و خصوصی همراه بوده 
اس��ت. وزیر کش��ور ترکیه برای اولین بار وارد شهرکی در شمال سوریه شد تا 

عید فطر را به نیروهای نظامی این کشور تبریک بگوید.
»س��لیمان صویلو« وزیر کشور ترکیه وارد ش��هرک »الراعی« در شمال استان 
حلب شد و با نیروهای نظامی این کشور دیدار کرد. او در این سفر چند ساعته 
به هم��راه »محمد ارصوی« معاون خود با یگان ه��ای »فرماندهی تاکتیکی« و 
فرماندهی یگان مستش��اری ترکیه در این ش��هرک دیدار کرد. مسئوالن ترکیه 
بارها در نزدیکی مرز س��وریه با نیروهای نظامی این کشور دیدار کرده بودند اما 
این برای اولین بار اس��ت که یک مسئول بلندپایه این کشور وارد خاک سوریه 
می شود. وزارت دفاع ترکیه نیز خبر داد که »حلوصی آکار« وزیر دفاع این کشور 

در نقطه صفر مرزی با سوریه از مقرهای نیروهای نظامی دیدن کرده است.

بغداد علیه عربستان به شورای 
امنیت شکایت کند

همزمان با افزایش تحرکات مشکوک سعودی در عراق، نماینده ائتاف »الفتح« 
در پارلمان عراق خواس��تار ش��کایت دولت مصطفی الکاظمی علیه عربس��تان 

سعودی به دلیل نقش آن در ویرانی عراق در دوران اشغالگری  داعش شد.
»فاض��ل جابر« نماینده ائتاف »الفت��ح« در پارلمان عراق، از دولت »مصطفی 
الکاظمی« خواست تا علیه عربستان سعودی و کلیه کشورهایی که شهروندان 
آنها در تخریب عراق مش��ارکت داش��تند، در ش��ورای امنیت شکایت کند.وی 
در گفت وگ��و ب��ا پایگاه خب��ری » المعلومه« تصریح کرد: ع��راق دارای صدها 
س��ند و مدرک است که نشانگر محکومیت عربس��تان سعودی و شمار زیادی 
از کش��ورهایی است که اتباع آنها در کنار داعش، طی عملیات های آزادسازی،  
صدها میلیارد دالر به عراق خس��ارت وارده کرده اند. همچنین »سعد الکعبی« 
تحلیلگر عراقی در واکنش به فایل صوتی منتشر شده از گفت و گوی منسوب به 
»یوسف بن علوی« وزیر خارجه عمان با »معمر قذافی« دیکتاتور معدوم لیبی، 

گفت که دولت بغداد باید از ریاض به شورای امنیت شکایت کند.
همچنین یک مقام حزب اهلل عراق گفت که دولت س��عودی جز با کشیده ش��دن 
عملیات نظامی به داخل خاکش، دس��ت از اقدامات خود برنخواهد داش��ت.»ابو 
علی العسکری« سخنگوی نظامی و مسئول امنیتی گردان های حزب اهلل عراق در 

کانال تلگرامی خود نوشت که باید خواب را از چشمان حاکمان سعودی ربود.
الزم به ذکر اس��ت سرویس اطاعات عراق اعام کرد که با بازداشت هشت نفر از 
عناصر داعش، موفق شده است طرح تروریستی داعش موسوم به »غزوه رمضان« 
را ناکام بگذارد. یک مقام امنیتی عراق از کش��ته شدن مسئول هماهنگ کننده 
امور عراق و سوریه در داعش خبر داد.یک نماینده فراکسیون صادقون با تأکید بر 
اینکه کابینه جدید عراق باید موضع قاطعی در قبال عربستان سعودی اتخاذ کند، 
مس��ئوالن سعودی را حامی اصلی تروریسم در منطقه عنوان کرد.»حسن سالم« 
نماینده فراکس��یون پارلمان »صادقون« عراق تأکید کرد که باید »رژیم سعودی، 
مجرم ش��ناخته شود«. خبر دیگر آنکه نیروهای الحشد الشعبی مشغول عملیات 
جست وجو و پاک سازی کامل مناطقی از استان دیالی در شرق عراق و نزدیک مرز 
با جمهوری اسامی ایران هستند. »نیروهای رزمی از چند گردان الحشد الشعبی 
۴ عملیات تفتیش و جس��تجوی ناگهانی بر مبنای اهدافی مش��خص در مناطق 

بحیره حمرین، ریف خانقین، جنوب قره تپه و خاوی العظیم  انجام دادند«.

تحرکات مشکوک نیروهای غربی 
در ساحل لیبی

دخالت ه��ای خارج��ی در حالی به بحران لیبی دامن زده که س��ازمان ملل در 
گزارش��ی از فعالیت و مأموریت محرمانه نیروهای غربی در منطقه ساحل لیبی 
پرده برداش��ته و آن را زمینه س��از تش��دید وضعیت بحرانی این کشور عنوان 

کرده است.
 کارشناس��ان س��ازمان مل��ل در یک گ��زارش محرمانه ف��اش کردند که یک 
نیروی غربی در حال اجرای مأموریت محرمانه در س��احل لیبی اس��ت.در این 
گزارش آمده است که دس��ت کم ۲۰ فرد از استرالیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، 
انگلیس، آمریکا و مالت برای حمایت از خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم 
ب��ه "ارتش ملی لیبی" در این مأموریت حض��ور دارند.صحبت هایی درباره این 
نیروها مطرح ش��ده مبنی بر اینکه احتمال داده می شود مأموریت آنها متوقف 
کردن کشتی های پشتیبانی ترکیه در مسیر طرابلس و رهگیری پشتیبانی های 
تس��لیحاتی در مسیر تحویل به مخالفان باش��د. در ادامه دخالت در امور لیبی 
وزیر خارجه ترکیه مدعی ش��د که حضور این کش��ور در لیبی موجب برداشته 
ش��دن گام های اساسی به سوی آتش بس شده اس��ت.همچنین معاون رئیس 
شورای حاکمیتی س��ودان با تکذیب حضور نیروهای این کشور در لیبی برای 
جنگ در کنار خلیفه حفتر گفت که خارطوم برای میانجیگری میان طرف های 
درگیر در لیبی اعام آمادگی کرد اما حفتر نپذیرفت. خبر دیگر آنکه نیروهای 
ش��رق لیبی تحت فرماندهی »خلیفه حفتر« در نخس��تین روز تعطیات عید 
سعید فطر فرودگاه بین المللی معیتیقه در طرابلس پایتخت این کشور را هدف 
حمله قرار دادند. منابع خبری می گویند که دولت ترکیه ۵۰۰ تروریست دیگر 

به لیبی اعزام کرده است تا تعداد آن ها در این کشور به ۱۰۱۰۰ نفر برسد.
در همی��ن حال ابوالغیظ دبی��ر کل اتحادیه عرب با تاکید بر اینکه بحران لیبی 
هی��چ راه حل نظامی ندارد، گفت ک��ه طرف های درگیر در لیبی باید وارد یک 
گفت وگوی سیاسی تحت نظارت سازمان ملل شوند تا به صلح فراگیر و دائمی 
دس��ت یابند. نکته قابل توجه آنکه س��فیر آمریکا در گفت وگو با نخس��ت وزیر 
دول��ت وفاق مل��ی لیبی از مبارزه نیروهای دولت وفاق با ش��به نظامیان حفتر 
حمایت کرده و در عین حال خواهان آتش بس برای ایجاد گفت وگو ش��د. کاخ 
س��فید می گوید رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با همتای ترکیه ای خود، 

خواستار کاهش تنش سریع در لیبی شده است.


