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خاورميانه

تیر خالص به شورای همکاری خلیجفارس

عربستان و امارات
«شورای جنگ» تشکیل دادند

عبدالب�اری عط�وان :ب��ر این
ب��اور نیس��تیم که نخس��تین
نشس��ت ش��ورای هماهنگی
عربس��تان س��عودی و امارات
که پنجش��نبه در ش��هر جده
برگ��زار ش��د ،به ص��ورت تصادفی با نخس��تین
س��الروز بح��ران خلیجفارس همزمان ش��د ،زیرا
نشس��ت این ش��ورا و رهبرانش یعنی ش��اهزاده
محمد بنس��لمان ،ولیعهد عربس��تان سعودی و
محمد بنزاید ،ولیعهد ابوظبی به منظور تقویت
ائتالف  2کش��ور علیه قطر «دشمن کوچک» و
ایران «دشمن بزرگ» تشکیل شد .این شورا که
نخستین نشست خود را با امضای  60توافقنامه
برای افتتاح  44پروژه استراتژیک مشترک جهت
زیرساختها در زمینههای امنیت ،صنایع نظامی،
نفت ،گاز و س��رمایهگذاریهای داخلی و خارجی
برای ایجاد یکپارچکی میان  2کشور برگزار کرد
به مثابه ش��لیک تیر خالص به شورای همکاری
خلیجفارس و ایجاد ش��ورای هم��کاری دوجانبه
«بس��ته» و محدود به  2کش��ور است که برای 4
کش��ور دیگر ممنوع میش��ود .افزون بر این ،این
ش��ورای دوجانبه کمتر از ی��ک وحدت ادغامی و
بیشتر از یک کنفدراسیون است« .استراتژی عزم»
که اساس��یترین ستون این ش��ورای هماهنگی
است ،عملیات نظامی «توفان قاطعیت» را که 2
کشور یعنی عربستان و امارات علیه یمن حدود 3
سال پیش به راه انداختهاند ،به ما یادآوری میکند.
استراتژیای که بر اساس تولید ناخالص ملی یک
تریلی��ون دالری و صادرات نفت و گاز و تولیدات
دیگر در حدود  700میلیارد دالر در سال تدوین
شده است ،این امر یعنی اینکه ما در برابر قدرت
اقتص��ادی بزرگی قرار داری��م که تالش میکند
تبدی��ل به قدرت نظامی بزرگ در منطقه ش��ود
البته اگر به آن چنین اجازهای داده ش��ود .در این
ش��ورا جایی برای فقرا نیست و ما در اینجا درباره
بحرین صحبت میکنیم که نادیده گرفته شده و
از آن برای پیوستن به شورا دعوت به عمل نیامده
اس��ت ،نه در حال حاضر و نه در آینده .همچنین
جایی برای «بیطرفها» در بحران با کشور قطر
و جنگ در یمن وجود ندارد و در اینجا اش��اره به
کویت و پادش��اهی عمان اس��ت .بعید نمیدانیم
بارزترین تدابیری که در این شورای جدید اتخاذ
شود «تشدید» اختالفات قطر و تشدید محاصره
خفهکننده علیه آن و نیز تشکیل بازوی نظامی،
سیاس��ی و اقتص��ادی در خلیجفارس اس��ت که
محور تمرکز در هرگونه جنگی اس��ت که ایاالت
متحده آمریکا در آینده در تالش برای تغییر نظام
ایران آغ��از میکند .همانگونه که دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا اعالم کرده است که جنگ
علیه ایران ب��ا محاصره بیس��ابقه در تاریخ آغاز
میش��ود که محاصره تحمیلی علیه کرهشمالی
در مقابل آن ناچیز است .به نظر میرسد اعتراض
عربستان سعودی به تالشهای دولت قطر برای
خرید س��امانه دفاع موش��کی اس  400روسیه و
انتخاب فرانسه برای ابالغ هشدار دوگانه به قطر و
روسیه درباره نهایی کردن این قرارداد و تهدید آن
به حمله به این سامانه موشکی ،در صورت تحویل
آن به قطر ،از نش��انههای اه��داف فعلی و آینده
این شورای جدید باشد که چهبسا مورد حمایت
آمریکا نیز است .شورای عربستان و امارات ،پیش
از آنکه شورای همکاری دوجانبه اقتصادی باشد،
«ش��ورای جنگ» اس��ت که میخواه��د عنوانی
برای ق��درت منطقهای جدید در منطقه ش��ود.
اما آیا این ش��ورا میتواند اه��داف مدنظر خود را
محقق کن��د و آیا جبههای نظامی علیه قطر ،آن
هم پس از شکس��ت تحریم تجاری و سیاس��ی
علیه این کشور ،تشکیل میدهد؟ چه زمانی؟ آیا
پروژه ایجاد کانال«سلوی» و پایان ارتباط زمینی
قطر با شبهجزیره عرب از جمله پروژههای مورد
توافق است؟پاس��خ به این پرسشها را به ماهها و
چهبسا سالهای آینده واگذار میکنیم .چیزی که
میتوانیم درباره آن س��خن بگوییم این است که
تشکیل این شورا اقدامی «تنشزاست» که بسیار
خطرن��اک و نگرانکننده برای دیگر کش��ورهای
حاشیه خلیجفارس است که به شکل مستقیم یا
غیرمستقیم هدف قرار گرفتهاند.
قیامیمانی

هشدار سازمان ملل
درباره جنگ در الحدیده

یکی از مقامات سازمان ملل متحد هشدار داد
حمله ائتالف به رهبری عربستان سعودی به بندر
«الحدیده» یمن موجب کش��ته شدن دستکم
 ۲۵۰هزار نفر میش��ود .بندر الحدیده در حاشیه
دریای س��رخ واقع ش��ده و بندری استراتژیک به
شمار میرود .گفته میش��ود بیش از  ۷۰درصد
محمولههای امدادی انساندوس��تانه بینالمللی
برای مقابله با گس��ترش قحطی و وبا در یمن نیز
از مس��یر بندر الحدیده وارد این کشور جنگزده
میشود اما درگیریها در این منطقه باعث شده
مسیر ارسال این محمولهها ناامن باشد.

وطن امروز

شمار شهدای فلسطینی تظاهرات بازگشت به  135تن رسید

تظاهرات بزرگ روز قدس در نیویورک

اعالم حضور باشکوه فلسطینیها و حامیان آنها در
سراسر جهان در روز جهانی قدس بار دیگر پایههای
سس��ت رژیم صهیونیستی را به تزلزل درآورد .نماز
جمعه تاریخ��ی  300هزار نفری فلس��طینیان در
مسجداالقصی و پیرامون آن هم در حالی که قدس
عمال تحت حکومت نظامی دژخیمان اسرائیلی قرار
دارد و همچنین یک گردهمایی عظیم دیگر اهالی
غزه در قالب یازدهمین تظاهرات «روز بازگشت» که
به ظهور ش��کل جدیدی از انتفاضه منجر شد ،در
کنار اعالم همبستگی میلیونها تن در سراسر جهان
با آرمان فلسطین ،سیونهمین روز جهانی قدس را
جلوهای دیگر بخشید .در این روز بار دیگر مرزهای
شرقی نوار غزه تبدیل به صحنه مقاومت فلسطینیان
و جنایت اش��غالگران صهیونیست ش��د به طوری
که نیروهای اس��رائیلی به طور مس��تقیم به سمت
امدادگران و آمبوالنسهای آنان شلیک کردند.
به گزارش وزارت بهداش��ت فلس��طین در نوار
غزه 4 ،فلسطینی از جمله یک نوجوان  ۱۴ساله در
جریان تیراندازی روز جمعه اسرائیلیها به تجمع
روز بازگشت فلسطینیان به شهادت رسیده و بیش
از  ۶۲۰ت��ن دیگر زخمی ش��دند که حال  7نفر از
آنان وخیم است .دهها فلسطینی از جمله چندین
کودک نیز بر اثر استنشاق گاز اشکآور دچار حالت
خفگی و مسمومیت شدند .در میان مجروحان یک
زن و چندین خبرنگار هم دیده میشوند .اما یکی
از صحنههای جنایت صهیونیس��تها در حاشیه
تظاهرات بازگشت غزه که تحت عنوان «تظاهرات
میلیونی قدس» برپا میش��د ،ش��لیک مستقیم
گلوله گاز اشکآور توسط اشغالگران به گلوی یک
جوان فلسطینی بود .شاهدان میگویند ،گلوله گاز
اشکآور زمانی به صورت «هیثم ابوسبله» برخورد
کرد که در حال مشاهده فلسطینیهایی بود که به
سربازان اسرائیلی در شرق خانیونس سنگ پرتاب
میکردند .طبق گزارش تصویری رویترز ،این گلوله
گاز اش��کآور به گونه او اصابت کرده و به ش��کلی
دلخراش وارد دهان و گلویش ش��د و در حالی که
از درون حلق او دود بیرون میزد و سر و صورتش
پر از خون بود ،در نهایت به بیمارستان منتقل شد.
حضور مادر «رزان نجار» پرستار شهید فلسطینی
در تظاهرات روز بازگش��ت آن هم در هفتمین روز
ش��هادت او یکی دیگر از جلوههای روز قدس بود.
ای��ن مادر با لباس امداد دخت��رش برای کمک به
مجروحان وارد عمل شد .بر اساس آمار رسمی طی
 11جمعه متوالی برپایی تظاهرات بزرگ بازگشت
در نوار مرزی غزه  -از  ۳۰مارس تا  8ژوئن135 -

دبیرکل حزباهلل لبنان در عصر روز جهانی قدس
طی سخنرانیای گفت که امام خمینی(ره) با ابتکار
خ��ود و نامیدن آخرین روز ماه مب��ارک رمضان به
عنوان «روز جهانی قدس» خواست همه جهانیان در
این باره همبستگی داشته باشند .سیدحسن نصراهلل
با بیان اینکه تمام مردم دنیا با مسأله بحق فلسطین
ابراز همبس��تگی میکنند ،گف��ت :خطرناکترین
توطئه دش��من در س��ال جاری همان چیزی است
ک��ه از آن ب��ه عنوان «معامله قرن» یاد میش��ود و
هدف آن فیصله دادن به مس��أله فلسطین و تسلیم
قدس و مقدس��ات آن به رژیم غاصب صهیونیستی
است .وی در ادامه گفت :هنگامی که به فلسطین و
سراسر جهان مینگریم و به دهها هزار نفری که در
مسجداالقصی به نماز ایستادند و به غزه که دهها هزار
نفر با زبان روزه در راهپیمایی بازگشت شرکت کردند
و همچنین هنگامی که به  900شهر در ایران و صنعا
و الحدیده و بغداد و پاکس��تان تا بحرین و سراس��ر
جهان نگاه میکنیم ،میفهمی��م که بهرغم تالش
دش��منان جهانی و منطقهای برای به حاشیه بردن
این روز و تبلیغات دهها ساله علیه آن اما روز جهانی
قدس با قدرت و زندهتر از گذشته برگزار میشود و
مسأله قدس زنده و حاضر در افکار و قلوب امت است
اردن ط��ی یک هفته اخیر ش��اهد تظاهراتهای
گس��تردهای بوده که از زمان شروع بیداری اسالمی
در س��ال  2011بیسابقه اس��ت .اعتراضها در اردن
به دنبال انجام اصالحات در قانون مالیات باال گرفت
و هانی ملقی ،نخستوزیر استعفا کرد و نخستوزیر
جدی��د الیحه جنجالی اصالح مالیاتی را پس گرفت.
افزایش مالیات یکی از خواستههای صندوق بینالمللی
پول از اردن برای کاس��تن از بدهی عمومی است .از
زمان افزایش مالیات بر فروش و درآمد در سال جاری
و لغ��و یارانه نان که یکی از کاالهای غذایی اساس��ی
فقرا به ش��مار میرود ،خشم مردمی در اردن نسبت
به سیاس��تهای دولت تشدید شده اس��ت .ناظران
میگویند وضعیت بحرانی اقتصاد اردن عوامل خارجی
دارد از جمله :توقف حمایتهای مالی همپیمانان امان
در کشورهای حاشیه خلیجفارس ،موضعگیری این
کش��ور درباره پرونده قدس و معامله قرن ،قیمومت
اردن بر اماکن و مقدسات اسالمی در فلسطین اشغالی
و رقابت حاکمان س��عودی برای رهبری جهان عرب.
کمکهای مالی ساالنه به اردن نقش مهمی در جبران
هزینهها و کسری بودجه داشته و توقف این کمکها
در پایان سال  2017باعث وخامت وضعیت اقتصادی
حالی که شروط عربستان
این کش��ور شده است؛ در 
و امارات برای از س��رگیری کمکها به امان به مساله

پازل
اسرائیل همچنان در حسرت شورای امنیت

رژیم صهیونیستی بار دیگر در تالش برای ورود به شورای امنیت سازمان ملل شکست خورد و انصراف این
رژیم از نامزدی کس�ب کرس�ی در این شورا تنها برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر بود .روز جمعه مجمع
عمومی سازمان ملل ،کشورهای بلژیک ،جمهوری دومینیکن ،آلمان ،اندونزی و آفریقای جنوبی را برای مدت
 2س�ال بهعنوان اعضای غیردائم شورای امنیت انتخاب کرد که از ابتدای سال  2019جایگزین کشورهای
بولیوی ،اتیوپی ،قزاقستان ،هلند و سوئد خواهند شد .اسرائیل برای کسب کرسی باید با سهمیههای غرب
اروپا یعنی بلژیک و آلمان رقابت میکرد که هیچ بختی نداش�ت .اندونزی نیز در رقابت با مالدیو ،کرس�ی
منطقه آسیا را به خود اختصاص داد .پیش از آغاز رأیگیری جمعه ،نماینده اسرائیل متوجه شد هیچ شانسی
برای کسب کرسی در شورای امنیت نخواهد داشت و حداکثر  40 ،30یا  50رأی میآورد در حالی که برای
عضویت دستکم به دوسوم آرا نیاز است .به همین دلیل برای جلوگیری از آبروریزی دیگری برای این رژیم
از نامزدی انصراف داد .شورای امنیت سازمان ملل  15عضو دارد که  5کشور انگلیس ،چین ،فرانسه ،روسیه
و آمریکا اعضای ثابت آن بوده و  10عضو آن غیرثابت هستند که هر سال  5عضو غیردائم انتخاب میشوند.

نفر به ش��هادت رس��یده و نزدیک به  15هزار تن
دیگر زخمی ش��دهاند که حال صده��ا نفر از آنان
وخیم است.
■■تظاهرات بزرگ روز قدس در نیویورک

جمعه گذش��ته نیویورک نیز شاهد راهپیمایی
باش��کوه و کمس��ابقهای در حمایت از فلسطین و
پایان اشغالگری و تروریسم دولتی اسرائیل بود .عصر
جمعه به وقت ساحل ش��رقی ایاالت متحده ،دهها
هزار آمریکایی برای گرامیداشت روز جهانی قدس
در می��دان تایمز منهت��ن در قلب نیویورک تجمع
کردند .به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ،آنها
با در دست داشتن پرچم فلسطین و نوشتههایی با
تصویر جنایات صهیونیستها و کشتار مردم بیگناه

غزه ،فریاد میزدن��د «نیویورک! تو خواهی دید که
فلسطین آزاد خواهد شد»« ،ترامپ! تو باید بیاموزی
که میلیونها آواره باید به خانههایشان بازگردند».
فریاد «فلس��طین آزاد باید ش��ود» ش��اهبیت همه
شعارهایی بود که سر داده میشد و حاضران یکصدا
میگفتند «اشغالگری باید پایان یابد و اسرائیل یک
دولت تروریستی است»« .بدون عدالت ،صلح محقق
نمیشود»« ،ما راهحل  2کشور را نمیخواهیم»« ،ما
تنها عدالت میخواهیم نه جنگ»« ،فلسطین عربی
خواهد ماند» و «غزه آزاد باید شود» دیگر شعارهایی
بود که در خیابانهای برجهای سر به فلک کشیده
ش��ده منهتن طنینانداز ش��د .در این راهپیمایی
چندین فعال مدنی از کشورهای مختلف سخنرانی

سعودیها میخواهند هزینه بقای خود را با از بین بردن مسأله فلسطین بدهند

دبیرکل حزباهلل :مسأله قدس هر روز زندهتر میشود
و در سراسر جهان وجود دارد.
وی در ادام��ه ب��ه  3تهدی��د اصل��ی که متوجه
بیتالمقدس است ،اش��اره کرد و گفت :تهدید اول
شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی
آمریکاس��ت ،چالش دوم قدس مربوط به تغییرات
دموگرافی (جمعیتی) در این ش��هر است که رژیم
صهیونیس��تی از زمان اش��غال آن در س��ال 1967
به دنبال تغییر هویت این ش��هر ب��وده و قصد دارد
با انضمام ش��هرکهای صهیونیستنش��ین اطراف
به ش��هر قدس تحت عنوان «قدس بزرگ» ش��مار
صهیونیستها را در این شهر افزایش داده و مسلمانان
را مجبور به چشمپوشی از این شهر کند ،چالش سوم
مسأله مقدسات بویژه بیتالمقدس ،مسجداالقصی و
همه آث��ار و اماکن موج��ود در داخل بیتالمقدس
اس��ت .وی همچنین گفت :متأسفانه برخی اعراب
و برخی کش��ورهای خلیجفارس برای خرید خانه از
اهالی بیتالمقدس پول میفرستند و تاجران خائن
عرب ،خانههای فلسطینیان را برای صهیونیستها

میخرن��د .وی اف��زود :حاکمان��ی در منطقه وجود
دارند که هیچ ارزش��ی در میان مردمش��ان ندارند و
خود ترامپ درباره برخی کش��ورها گفته است اگر
یک هفته آنها را رها کنیم سقوط میکنند ،بنابراین
هزینه این حمایت باید حذف مسأله فلسطین باشد.
وی افزود :تمام نش��انهها حاکی از این است که این
مردم از قدس و مس��جداالقصی و فلسطین و حق
بازگشت کوتاه نخواهند آمد و پس از  70سال کشتار
و انواع فش��ارها این مردم همچنان حضور پرقدرتی
دارن��د .او از مواضع مردم یمن در حمایت از قدس و
فلسطین تقدیر کرد و گفت :مردم این کشور به رغم
محاصره ،برای حمایت از قدس راهپیمایی کردند و
در مقابل ،رژیم بحرین از اسرائیل دفاع میکند و به
دنبال عادیسازی روابط با آن است .محور مقاومت
امروز از فلسطین گرفته تا یمن از هر روز دیگر قویتر
است و مقاومت مردم فلسطین محور اصلی در نبرد با
صهیونیستهاست ،چرا که این مقاومت در شکست
معامله قرن مهم است.

امروز با حضور سران سعودی ،اردن ،امارات و کویت برگزار میشود

نشست چهارجانبه در مکه درباره اعتراضات اردن
معامله اقتصادی با ملک عبداهلل

ق��دس ،معامله قرن و قیمومت
خان��دان هاش��می ب��ر اماکن
مقدس فلسطین و موضعگیری
اردن درباره مس��اله فلس��طین
مربوط اس��ت .حضور پادش��اه
اردن در نشس��ت فوقالع��اده
سران سازمان همکاری اسالمی در ترکیه در واکنش
ب��ه تصمیم آمریکا به انتقال س��فارتش از تلآویو به
قدس و تمایل این کش��ور ب��ه پایبندی به وصایت و
سرپرس��تی دولت هاشمی اردن بر اوقاف اسالمی در
قدس نیز به مذاق برخی خوش نیامده و خش��م آنان
را به همراه داش��ته است .به تازگی نیز در شبکههای
اجتماعی ویدئویی منتشر شده است که پادشاه اردن
در حضور شماری از مسؤوالن علنا درباره باجخواهی
از اردن سخن میگوید .وی تاکید کرد به ما میگویند
درباره مس��اله قدس با ما همراه باشید و ما فشارهای
اقتصادی علیه اردن را خواهیم کاست .در این میان،
دربار پادش��اهی سعودی با صدور بیانیهای اعالم کرد

سلمان بنعبدالعزیز ،پادشاه در
تماس تلفنی ب��ا همتای اردنی
خود ،عبداهلل دوم ،صباح االحمد
الصب��اح ،امیر کویت و ش��یخ
محمد زاید بن آلنهیان ،ولیعهد
ابوظب��ی ،خواس��تار برگ��زاری
نشست فوری برای بررسی وضعیت بحرانی اردن شد.
این نشست امروز ،یکشنبه در چارچوب آنچه «تالش
برای خروج اردن از بحران اقتصادی» ادعا ش��ده ،در
ش��هر مکه برگزار میشود .قدر مس��لم آن است که
رژیم س��عودی قصد دارد با برگزاری نشس��ت مکه و
ارائه کمکهای اقتصادی به دولت اردن ،امان را وامدار
خود کند و از مخالفتهای احتمالی این کش��ور در
اجرای طرحهای صهیونیستی -آمریکایی در منطقه
بویژه علیه فلسطینیان بکاهد.
■■آمریکا ،اس�رائیل ،س�عودی و امارات پش�ت
ناآرامیهای اردن

نخس��ت وزیر س��ابق قطر رژیمهای عربس��تان

کردند و پس از آن شرکتکنندگان با تشییع نمادین
چندین تابوت که با تصاویر کودکان ،نوجوانان و کادر
پزشکی و پرچم فلسطین پوشیده شده بود ،به سوی
ساختمان نمایندگی رژیم صهیونیستی در سازمان
ملل متحد حرکت کردند .در مسیر این راهپیمایی،
مردمی که در خیابانهای ش��لوغ منهتن شاهد آن
بودند از ش��رایط وخیم انس��انی در س��رزمینهای
اشغالی آگاه میشدند و بار دیگر دروغ بودن ادعای
حامیان این رژیم جنایتکار عیان ش��د که حتی با
تشکیل یک کمیته بیاثر تحقیق برای رسیدگی به
کش��تار بیش از  100نفر و مجروح ش��دن بیش از
11هزار نفر هم مخالفت کردند .جمعیت وقتی مقابل
نمایندگی رژیم صهیونیستی رسیدند ،فریاد «لبیک
یا حس��ین» طنینانداز ش��د و راهپیمایان یکصدا
دعای وحدت سردادند .راهپیمایان در این محل بار
دیگر تاکید کردند سرزمینهای اشغالی حق مردم
فلسطین است و رژیم صهیونیستی باید آنجا را ترک
کند؛ قدس برای همیشه پایتخت فلسطین خواهد
بود و آنها تنها به تشکیل یک دولت فلسطینی در
سرزمینهای اشغالی اعتقاد دارند.
حاض��ران در این راهپیمایی تصریح کردند :اگر
از فلس��طین حمایت کنید یعنی از عدالت حمایت
کردهاید و اگر حامی رژیم صهیونیستی باشید یعنی
پشتیبان تروریسم بودهاید .آنها گفتند :هیچ خدایی
جز خدای یگانه نیس��ت و ما مسلمانیم؛ به یاری او
ایمان داریم ،اگر چه برای مشرکان ناخوشایند است.
او ب��ه وعدهاش عمل خواهد کرد ،بندگانش را یاری
میکند ،س��ربازانش را به پیروزی میرساند و تمام
طرفهای الحاد را در هم میکوبد .به یاری او شاهد
آزادی غ��زه خواهیم بود و جنایتکاران به دس��تگاه
عدالت سپرده خواهند شد.
■■مجمع عمومی اضطراری برای غزه

مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه این هفته
نشستی اضطراری درباره غزه تشکیل خواهد داد که
در آن درباره قطعنامه پیشنهادی کشورهای عرب
رأیگیری خواهد شد .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
این قطعنامه اس��رائیل را محکوم خواهد کرد و به
قطعنامهای که آمریکا آن را در ش��ورای امنیت وتو
کرد ش��بیه خواهد بود ،با این حال رای حداکثری
به این قطعنامه بهرغم وتوی مجدد آمریکا میتواند
اس��رائیل را زیر فشار بیشتری قرار دهد .کشورهای
ع��رب اواخر س��ال  2017زمانی به مجمع عمومی
سازمان ملل متوسل شدند که آمریکا قطعنامهای
در شورای امنیت در محکومیت انتقال سفارت این
کشور از تلآویو به قدس اشغالی را وتو کرد.
دبیرکل ح��زباهلل لبنان در ادام��ه گفت :اگر
ایران در مسأله فلسطین و توطئه علیه فلسطین
تس��لیم میش��د تا این حد در معرض دش��منی
آمریکا و اس��رائیل و کشورهای عربی خلیج فارس
قرار نمیگرفت و طبیعی اس��ت هر کسی با ایران
دشمنی کند خود را به اسرائیل نزدیک کرده و این
اتفاق افتاده است .در محور مقاومت ،کشور و دولت
و مردم ایران از فلسطین و قدس حمایت میکنند
و این نقطه قوت است اما به کسانی که روی سقوط
نظام ایران حس��اب باز کردهان��د میگوییم که در
سراب به سر میبرید ،در محور مقاومت ،ایران یک
کشور بزرگ منطقهای اس��ت .وی در ادامه گفت:
سوریه یک کشور تأثیرگذار در محور مقاومت است
و م��ن به همه جهانیان میگویم حزباهلل به هیچ
وجه هیچ طرحی در س��وریه ن��دارد و ما صرفا به
خاطر درخواس��ت رهبری س��وریه در آنجا حضور
داریم و اگر تمام جهان جمع شوند تا ما را از سوریه
خارج کنند ،جز به درخواست رهبری سوریه ،این
اتفاق رخ نخواهد داد .رهبر مقاومت لبنان در پایان
تأکی��د کرد :قدس به اهالی آن باز خواهد گش��ت
و فلسطین آزاد خواهد ش��د و دروغهای نتانیاهو
فایدهای برای او نخواهد داشت.
س��عودی و امارات عربی متح��ده را که تلویحا آنها
را کش��ورهای نزدیک به اردن خوان��د در پس پرده
ناآرامیهای این کشور معرفی کرد« .حمد بن جاسم
آلثانی» در توئیتی اش��اره کرد که ریاض و ابوظبی
از سوی آمریکا مامور اجرای طرح سازش موسوم به
«معامله قرن» هستند و در جهت فشار بر امان برای
پذیرش این طرح با هدف از بین بردن مسأله فلسطین
در ح��ال دامن زدن به اعتراضات اردنیها هس��تند.
معامله قطر طرحی اس��ت که رئیسجمهور آمریکا
برای حلوفصل مسأله درگیری اعراب و اسرائیل روی
آن کار میکند و مبنای آن وادار کردن تش��کیالت
خودگردان فلسطین برای امتیازدهی از جمله درباره
وضعیت شهر اشغالی قدس است .کار روی این طرح
مقدمهای برای تشکیل ائتالفی منطقهای با مشارکت
برخی کش��ورهای عربی و اس��رائیل برای مقابله با
مخالفان سیاستهای واشنگتن و تلآویو است تا در
نهایت تمام سرزمینهای فلسطینی بدون دردسر به
اسرائیل واگذار شده و فلسطینیان به دیگر کشورهای
عربی مثل صحرای سینا ،اردن و عربستان کوچانده
ش��وند .پیش از این روزنامه صهیونیس��تی یدیعوت
آحارونوت نیز فاش کرده بود عربستان ،امارات ،مصر،
اسرائیل و آمریکا در تشدید اعتراضات جاری در اردن
دست داشتهاند.

شماره 15 2457
چهارگوشه

تشدید محاصره الدراز
در روز جهانی قدس

همزم��ان با روز جهان��ی قدس و
فراخوان برگزاری تظاهرات مردمی
در حمای��ت از ق��دس و فلس��طین ،نیروهای
امنیتی بحرین محاصره ش��هرک الدراز ،محل
س��کونت آیتاهلل شیخ عیسی قاسم را تشدید
کردند .شبکه  ۱۴فوریه گزارش داد که نیروهای
امنیتی بحرین در روز جهانی قدس از اقامه نماز
جمعه شیعیان در شهرک الدراز ممانعت کردند.
مزدوران امنیتی آلخلیفه از  23مه ،2017پس
از هجوم به تحصن جوانان مقابل منزل ش��یخ
عیس��ی قاس��م ،این روحانی مبارز شیعه را در
بازداشت خانگی قرار داده است.

پیشروی ارتش سوریه در جنوب

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در
نخستین گام از عملیات پاکسازی
«بادیه س��ویدا» ،بر  2منطقه در این ش��هر در
جنوب این کش��ور مسلط ش��د .منابع میدانی
اعالم کردند ارتش س��وریه و نیروهای مقاومت
از جمعه پس از درگیری شدید با باقیماندههای
گ��روه تروریس��تی داعش ،مدرس��ه و منطقه
تعمیرگاههای «المش��یرفه» از طرف روستای
«خربه االمباش��ی» را به کنترل خ��ود درآورد.
عملیات نیروهای مقاومت علیه تروریستهای
داعش��ی از  3محور در ش��مال شرق سویدا در
جنوب سوریه از جمعه آغاز شده است .استان
سویدا در جنوب سوریه قرار دارد و شهر سویدا
مرکز آن با دمشق  100کیلومتر فاصله دارد؛ این
استان با شمال اردن هممرز است.

شلیک چند موشک
به جنوب عربستان

یگان موشکی ارتش و کمیتههای
مردم��ی یم��ن از ش��لیک چند
موشک به مناطقی در جنوب عربستان سعودی
خبر داد .این یگان ش��امگاه جمعه اعالم کرد
پایگاههای نظامی عربستان سعودی در منطقه
نجران و خمیس مش��یط هدف این موشکها
قرار گرفته است .شبکه المسیره یمن گزارش
داد موشکهای شلیک شده به جنوب عربستان
سعودی از نوع موشکهای بالستیک بود .ارتش
یم��ن بامداد جمعه نیز یک فروند موش��ک به
منطق��ه جیزان در جنوب ش��رقی عربس��تان
سعودی شلیک کرده بود.

تعداد وزرای احزاب لبنانی
در کابینه

سعد الحریری ،نخستوزیر دولت
پیش��برد ام��ور لبنان نخس��تین
ت وزارتی
پیشنوی��س نح��وه توزیع  ۳۰پس�� 
میان جناحهای سیاس��ی را به میش��ل عون،
رئیسجمهور ابالغ کرد که به ش��رح زیر است:
 سهمیه رئیسجمهور به عالوه ائتالف «لبنانالقوی» (وابس��ته به جریان ملی آزاد)  ۹وزیر با
در نظ��ر گرفت��ن گفتوگو ب��رای کاهش این
ع��دد به  8وزیر تا یک پس��ت وزارتی به حزب
«الکتائب» واگذار شد .حزباهلل و جنبش امل6 :
وزیر .المستقبل 6 :وزیر با امکان کاهش آنها به 5
وزیر .القوات اللبنانیه (وابسته به سمیر جعجع):
 4وزی��ر .دروزیها 3 :وزی��ر .المرده :یک وزیر.
ارمنیها :یک وزیر.

اصرار ترامپ
به بازگشت روسیه به جی7

رئیسجمه��وری آمری��کا معتقد
است روس��یه باید دوباره به جمع
کش��ورهای صنعتی بازگردد .دولت روسیه اما
عالقه چندانی به این گروه ندارد و مایل است در
جمع کشورهای «گروه  »۲۰و «بریکس» باشد.
ترام��پ ،جمعه پیش از آغاز س��فرش به کانادا
برای ش��رکت در نشست کش��ورهای صنعتی
موسوم به «جی »7گفت« :من بدترین کابوس
روس��یه بودم اما روس��یه باید در این نشست
ی اس��ت که روز
ش��رکت کند ».ای��ن در حال 
گذشته ترامپ با همتای روس خود ،والدیمیر
پوتین درباره نشس��ت برنامهریزی ش��ده خود
تلفنی گفتوگو کرد و پیشنهاد داد این نشست
در اتریش برگزار شود.

احتمال ایجاد پایگاه نظامی روسیه
در سودان

روسیه اعالم کرد پیشنهاد خارطوم
برای ساخت پایگاه پشتیبانی برای
ناوهای روس��ی در س��ودان همچنان در دس��ت
بررسی و مذاکره میان طرفهای مربوط در هر دو
کشور است .پیشتر رئیس کمیته امنیتی و دفاعی
شورای ملی سودان بر آمادگی کشورش برای ایجاد
پایگاههای نظامی روسیه در سواحل دریای سرخ
در س��ودان در چارچوب همکاریهای اقتصادی و
نظامی پیشرفته میان  2کشور تاکید کرد.

