
در پ�ی نقض حریم هوایی پاکس�تان توس�ط 
هن�د و اق�دام جنگنده ه�ای هن�دی در 
بمب�اران اهداف�ی در داخل خاک پاکس�تان ، 
س�خنگوی ارتش تهدید کرد ک�ه در صورت 
آغاز جن�گ، پایتخ�ت اقتصادی و سیاس�ی 
هند با خ�اک یکس�ان خواهد ش�د. احزاب و 
گروه های سیاسی پاکستانی منتقد دولت هم 
در لزوم انتق�ام از هند با دولت همنوا ش�دند. 
بع��د از آنک��ه بام��داد روز گذش��ته تع��دادی از 
جنگنده های نیروی هوایی هن��د با نقض حریم 
هوایی پاکس��تان اق��دام به بمب��اران اهدافی در 
کشمیر پاکس��تان کردند، »آصف غفور« در یک 
کنفرانس خبری ب��ا بیان اینک��ه در صورت آغاز 
جنگ، بمبئ��ی و دهلی با خاک یکس��ان خواهد 
شد، افزود: نیروهای ارتش پاکستان با انواع سالح 
س��نگین از جمله تانک در مرز سیاچن مستقر و 

آماده حمله به کشمیر هستند. 
به گفته غفور، موشک های پاکستان آماده شلیک 
به نقاط حساس کشمیر هس��تند و موشک های 
هسته ای پاکس��تان نیز بمبئی و دهلی پایتخت 

هند را هدف گرفته اند. 
سخنگوی ارتش پاکستان افزود: در حال حاضر 
نیروهای اطالعاتی و ش��به نظامیان و به اصطالح 
گروه تخریب دو کش��ور از مرز    ها عب��ور کردند و 

درگیری پراکنده ادامه دارد. 
همچنین »شاه محمود قریش��ی « وزیر خارجه 
پاکستان ضمن اقدام به تشکیل جلسه اضطراری 
گفت: اقدام هند نقض آتش بس بین دو کش��ور 
بوده و کش��ورش » پاسخ مناس��بی « به این کار 

خواهد داد. 
قریش��ی اعالم کرد: نیروهای مسلح و شهروندان 
پاکس��تان در حالت آماده باش به س��ر می برند و 

قابلیت دفاع از گوشه و کنار کشور را دارند. 

وی ادامه داد: این اقدام خصمانه صلح منطقه ای 
را به خطر انداخته اس��ت. رهبری هند در تالش 
است با این اقدامات به منافع سیاسی مدنظر خود 
دست یابد.  قریشی اضافه کرد: پاکستان در حالت 
آماده باش است و این کشور به خوبی می داند که 
چگونه از خود دفاع کند. ما این مسئولیت را داریم 
که از ملت پاکستان با هوشیاری، مسئولیت پذیری 

و صبورانه محافظت کنیم. 
در عین حال قمر جاوید باج��واه، فرمانده ارتش 
پاکس��تان در دیدار ب��ا فرمانده نی��روی هوایی 
پاکستان موضوع نقض حریم هوایی این کشور از 

سوی جنگنده های هند را بررسی کرد. 
انور خان در این دیدار اطمینان داد نیروی هوایی 
پاکستان به خوبی قادر اس��ت از مرزهای هوایی 

محافظت کند و پاسخ کوبنده به هند بدهد. 
وی افزود: در حال حاضر به دنبال اقدام عجوالنه 

در این زمینه نیس��تیم اما اگر الزم باشد خلبانان 
پاکس��تانی با مانور هوایی و اقدامات عملی مانند 
بمباران مناطق حساس قدرت خود را به نمایش 
می گذارند.  این در حالی است که کابینه و مجلس 
پاکستان با برگزاری اجالس ویژه اقدام اخیر هند را 
محکوم و بر حمایت از مردم کشمیر تأکید کردند.  
در این اجالس اعضای اپوزیسیون اعالم کردند در 
زمینه مبارزه با زیاده خواهی هند از دولت و ارتش 
پاکستان حمایت می کنند و اختالفات داخلی را 

کنار خواهند گذاشت. 
اپوزیس��یون پاکس��تان اعالم کرد مقابله با هند 
اولویت دارد و بعد از عادی شدن اوضاع به رقابت 

سیاسی ادامه خواهند داد. 
 تلفات سنگین

مقام��ات هند اع��الم کردند حمله هوایی ش��ب 
گذش��ته به مواضع ش��به نظامیان در پاکستان، 

تلفات سنگینی به گروهک »جیش محمد« وارد 
کرده اس��ت؛ گروهی که گفته می ش��ود مسئول 
حمله انتحاری ب��ه کاروان نظامی��ان هندی در 

کشمیر طی ماه جاری بوده است. 
در همین خصوص وی جی گوخاله، وزیر مشاور در 
امور خارجی هند با تأیید این حمله هوایی گفت: 
در یک عملیات و اقدام هوشمندانه در نخستین 
ساعات روز گذش��ته ، مواضع و بزرگ ترین کمپ 
آموزشی ش��به نظامیان جیش محمد در منطقه 
باالکوت پاکستان مورد حمله هوایی قرار گرفت. 
به گفته وی، در این حمله تعداد زیادی از نیرو    ها و 

فرماندهان ارشد این گروه از بین رفتند. 
 رویت��رز به نقل از ی��ک منبع ارش��د دولت هند 
تعداد کشته ش��دگان حمالت دو    ش��نبه شب را 

۳۰۰»تروریست« اعالم کرد.
به گفته این مقام هندی، حمالت هوایی به مواضع 
یک گروه تروریس��تی در منطقه تحت تس��لط 
پاکستان در کشمیر انجام ش��ده است؛ گروهی 
که در حال انج��ام آموزش برای انج��ام اقدامات 

تروریستی در هند بوده است. 
وزارت خارجه هند هم بیانیه ای با این ادعا صادر 
کرد که هند بار    ها از پاکستان خواسته بود اقدامی 
علیه این گروه انجام دهد تا از آموزش و مس��لح 
ش��دن این افراطی     ها درون پاکستان جلوگیری 
به عمل آید اما پاکستان هیچ اقدام مؤثری برای 

حذف تروریسم از خاک خود انجام نداده است. 
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: اطالعات معتبر 
نشان می دهد گروه خودخوانده جیش محمد در 
تالش برای اجرای یک حمله انتحاری و تروریستی 
دیگر در بخش های مختلف این کشور بوده است 
و افراطی     ها برای تحق��ق این هدف آموزش دیده 
بودند. در مواجهه با یک خطر قریب الوقوع، اجرای 

یک حمله پیش دستانه کاماًل ضرورت داشت. 

وزی�ر خارج�ه ترکی�ه در واکن�ش ب�ه تالش 
امری�کا ب�رای متقاع�د ک�ردن آن�کارا ب�ه 
خرید س�امانه دفاع�ی موش�کی »پاتریوت « 
گف�ت، خری�د س�امانه دفاع�ی موش�کی 
»اس-۴۰۰ « ی�ک ن�وع قرارداد قطعی اس�ت. 
مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه    شنبه 
در بیانیه ای اع��الم کرد که خرید س��امانه دفاعی 
موش��کی »اس-۴۰۰ « از روسیه یک قرارداد تمام 
ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر 

خارجه ترکیه تأکید کرد امریکا س��عی دارد آنکارا 
را به خرید س��امانه امریکایی »پاتریوت « به جای    
اس-۴۰۰ مجاب کند، ام��ا با این وج��ود قرارداد 
ترکیه و روسیه قطعی است. رئیس جمهور امریکا 
هفته گذش��ته طرحی را امضا کرده که بر اس��اس 
آن، تحویل جنگنده ه��ای »اف-۳۵« به ترکیه تا 
زمان روشن ش��دن وضعیت خرید سامانه روسی 
»اس۴۰۰ « توسط ترکیه، به حالت تعلیق درآمده 
است. با امضای الیحه بودجه جدید امریکا توسط 

دونالد ترام��پ رئیس جمهور این کش��ور، مصوبه 
کنگره امریکا برای تعلیق روند تحویل جنگنده های 
»اف۳۵« به ترکیه عماًل به قانون تبدیل شده است. 
به نوش��ته وبگاه ترکیه ای »اح��وال « »در یکی از 
بندهای این الیحه بودجه، ارس��ال جنگنده های 
اف۳۵ ب��ه ترکیه به بعد از دریاف��ت گزارش نهایی 
وزرای خارجه و دفاع امریکا در مورد تصمیم آنکارا 
برای خرید سامانه دفاع موش��کی »اس-۴۰۰ « از 
روسیه موکول شده اس��ت«. امریکا تالش می کند 

مقامات آنکارا را نسبت به خرید اس ۴۰۰ از روسیه 
منصرف کند، چرا که ای��ن توافق را تهدیدی برای 
متحدان اروپایی خود می داند. اما ترکیه با بیان اینکه 
در تصمیم گیری های امنیتی خود از هیچ کشوری 
اجازه نمی گی��رد، در پی خرید این س��امانه های 
موشکی از روسیه اس��ت و به گفته مقامات روسی 
قرار است اولین محموله از سامانه های اس ۴۰۰ تا 
آخر سال 2۰19 به ترکیه تحویل داده شود. امریکا 

از نزدیکی روسیه و ترکیه نگران است. 
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در پي حمله هوایي هند به کشمیر پاکستان  

اسالمآباد:جنگشود،بمبئیودهلیراباموشکاتميميزنيم

چاووشاوغلو:خرید»اس-۴۰۰«ازروسيهیکتوافققطعیاست

همزمان با اینکه    گزارش  یک
نه ه�ای  رس��ا
امریکایی از افزایش پرواز های شناسایی امریکا 
در نزدیکی ونزوئ�ال خبر داده ان�د، نیکوالس 
مادورو اعالم ک�رد، امریکا برای توجیه جنگ، 
بحران س�ازی می کند، هرچند بعضی رهبران 
اروپایی نس�بت ب�ه هرگونه اق�دام نظامی در 
ونزوئ�ال هش�دار داده و مخالف�ت می کنن�د. 
دو مقام نظامی امریکایی روز سه     ش��نبه به شبکه 
»سی ان ان « گفته اند که در روزهای گذشته میزان 
پروازهای شناس��ایی هواپیماه��ای ارتش امریکا 
در مناطق نزدیک به س��واحل ونزوئ��ال افزایش 
یافته است. منابع سی ان ان از اشاره به نوع دقیق 
هواپیماهای مورد اس��تفاده در ای��ن عملیات     ها 
خودداری کرده اند، اما گفته اند که نیروی دریایی 
و نیروی هوای��ی امریکا هواپیماهای شناس��ایی 
بزرگی را ک��ه توانایی ش��نود ارتباط��ات و رصد 
وضعیت جنگ افزارهای ونزوئ��ال را دارند، به کار 
گرفته اند. با این وجود، مقام های نظامی امریکایی 
تأکید کرده اند که فعاًل هیچ اق��دام نظامی ای به 
صورت فعاالنه در دس��ت بررس��ی دولت امریکا 

قرار ندارد. این در حالی است که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا چند بار گفته اس��ت که در 
خصوص ونزوئال »تمام گزینه     ها روی میز است«. 
آنطور که روزنامه »نیویورک تایمز « گزارش داده، 
ترامپ با اشاره به منابع عظیم نفتی ونزوئال، تاکنون 
چند بار در محافل خصوصی از عالقه اش به اقدام 
نظامی علیه این کشور صحبت کرده است. دولت 
امریکا از چند هفته پیش با حمایت از ناآرامی های 
داخلی در ونزوئال، »نیکالس مادورو« رئیس جمهور 
این کشور را »نامش��روع « خوانده و به پشتیبانی 
از »خوان گوای��دو « رئیس ش��ورای ملی ونزوئال 
پرداخته است. گوایدو با بی اعتبار خواندن انتخابات 
ریاس��ت جمهوری چند ماه پیش ونزوئال، خود را 
رئیس جمهور این کشور نامیده است. گوایدو این 
هفته گفت امریکا باید از »هر گزینه ممکنی « برای 
پایان دادن به ریاس��ت جمهوری مادورو استفاده 
کند.  دولت ونزوئال همزمان ب��ا آغاز ناآرامی های 
مورد حمایت امریکا، طرح گفت وگوی مستقیم با 
مخالفان را ارائه کرده، اما گوایدو و حامیانش با رد 
این طرح برگزاری فوری انتخابات ریاست جمهوری 

مجدد را خواستار شده اند. 

 مادورو: دولت ترامپ جنگ می خواهد 
رئیس جمهور ونزوئ��ال، در مصاحب��ه ای گفت که 
»دولت افراط گرای ترامپ که مانند کوکلوس کالن    ها 
رفتار می کند می خواهد بر س��ر نفت جنگ به راه 

بیندازد. «
به گزارش ف��ارس، »نیکالس مادورو« به ش��بکه 
خبری ای.بی.س��ی گفت: آنها می کوشند، بحرانی 
را شکل دهند تا تنش سیاسی و مداخله نظامی در 

ونزوئال را توجیه کنند و جنگ را به امریکای جنوبی 
بکشانند.«  رئیس جمهور ونزوئال همچنین گفت که 
سفر »مایک پنس « معاون رئیس جمهور امریکا به 
»بوگوتا« بخشی از اقدامات به منظور تشکیل دولتی 
موازی در ونزوئال محسوب می شود و گفت: »ونزوئال 
ملتی صلح طلب و فروتن دارد که حق دارد در صلح 

به سر ببرد.«
وی از ترامپ خواس��ت در سیاس��ت خود درقبال  
ونزوئال تغییر ایج��اد کند و گفت: »م��ن به عنوان 
رئیس جمهور ونزوئال برای مذاکره مستقیم با دولت 
شما و شخص شما آماده ام. ما اهل امریکای جنوبی 
هستیم و شما اهل امریکای ش��مالی. باید راهکار 
قرن بیست و یکم و نه راهکار های دوران جنگ سرد 
را پیش بگیریم. دوران جنگ س��رد باید پشت سر 

گذاشته شود.«
مادورو همچنین افزود: »ما دموکرات  هایی هستیم 
که به نوعی جدید از سوسیالیسم اعتقاد داریم و حق 
داریم معیار و ایدئولوژی متفاوت داشته باشیم و به 
همین دلیل ترامپ باید همواره آماده باشد تا روی 
دیگر سکه و ونزوئالی واقعی را ببیند و مسیر خود را 

تصحیح و در مسیری جدید حرکت کند.«
 هشدار مقام ارشد روسیه 

دبیرکل ش��ورای امنیت روسیه نس��بت به حضور 
نیروهای ویژه امریکا درکلمبیا و پورتوریکو و مهیا 
ش��دن تهاجم نظامی علیه کاراکاس هش��دار داد 
و گفت، ارس��ال کمک ه��ای بشردوس��تانه امریکا 
به ونزوئال با رفت��ار طعنه  آمیز با مردم این کش��ور 
همراه است.   به نوش��ته خبرگزاری »اسپوتنیک « 
»نیکالی پاتروش��ف « مقام بلندپایه روسیه اظهار 
داش��ت که امریکا با اس��تقرار نیروه��ای خود در 
پورتوریکو و کلمبیا، در حال مهیا شدن برای تهاجم 
به ونزوئال برای از میان برداشتن »نیکالس مادورو« 

رئیس جمهور منتخب این کشور است. 
 پاتروشف گفت:»امریکا با طعنه و غرور و نخوت با 
مردم ونزوئال برخورد می کن��د و همزمان در حال 
آماده شدن برای حمله نظامی به این کشور مستقل 
است. انتقال نیروهای ویژه امریکایی به پورتوریکو 
و کلمبیا آشکارا مبین این نکته است که پنتاگون 
در حال آماده ساختن گروهی از نیرو   ها در منطقه 
برای س��رنگون س��اختن رئیس جمهور منتخب 

ونزوئال است.«
 این مقام ارشد روس��یه با اشاره به رد کمک های به 
اصطالح بشردوستانه امریکا از سوی مردم ونزوئال 
گفت: »مردم ونزوئال متوجه این موضوع هس��تند، 
از این رو از دریافت کمک های این کشور امتناع و از 

رئیس جمهور خود حمایت می کنند.«

  گزارش  2

   رویکرد

سندرمتروريستانگاري
کارسياسيدرانگليس

دولت انگلیس در اقدام علیه جنبش حزب اهلل لبنان، شاخه سیاسی این 
گ��روه را در ردیف گروه های تروریس��تی قرار داد و هرگون��ه همکاری با 
تمامی ارکان مرتبط با این گروه را ممنوع اعالم نمود. در این رابطه جرمی 
هانت، وزیر خارجه و ساجد جاوید وزیر کشور دولت ترزا می  با اعالم آنچه 
فعالیت های بی ثبات ساز حزب اهلل در خاورمیانه نامیدند، تأکید کردند که 
بریتانیا از این پس تمایزی بین ش��اخه سیاسی و شاخه نظامی حزب اهلل 
قائل نیست. ترزا می،  نخس��ت وزیر انگلیس نیز چندی پیش در انتقاد از 
سخنان جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و اقلیت پارلمان این کشور که 
از حزب اهلل با عنوان دوست یاد کرده بود، اظهار داشت که آنچه ما در حزب 
کارگر مشاهده می کنیم دوستی با حزب اهلل و دشمنی با امریکا و اسرائیل 
است. این رویکرد دولت بریتانیا در حالی است که اتحادیه اروپا طی این 
سال     ها بین شاخه نظامی و سیاس��ی این گروه تمایز قائل شده است. در 
همین چارچوب فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در دیدار با وزیر خارجه لبنان با رد مواضع انگلیس، آن را موضوعی مربوط 
به حاکمیت این کشور دانست که بر مواضع اتحادیه اروپا در مورد حزب اهلل 
تأثیری نمی گذارد. در این شرایط سؤال این است که چرا انگلیس در این 

زمان چنین موضوعی را علیه حزب اهلل مطرح کرده است. 
تدقیق در پیشینه مواضع دولت انگلیس نشان می دهد که همواره نسبت به 
حزب اهلل رویکردی خصمانه داشته است، برای مثال می توان به مسائل جنگ 
۳۳ روزه سال 2۰۰6 حزب اهلل با رژیم صهیونیستی اشاره کرد که انگلیس طی 
آن عالوه بر ممانعت از تصویب قوانین علیه صهیونیست ها، به دنبال تضعیف 
حزب اهلل نیز بود. مایکل اوهنلن، کارش��ناس اندیشکده بروکینگز در حوزه 
مسائل بین الملل در این باره می گوید که تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس 
ضمن پشتیبانی از موضع امریکا خواستار اعزام نیروهای امنیتی بین المللی 
به جنوب لبنان شد تا بلکه به این ترتیب توان حزب اهلل در حمله به شهرهای 
صهیونیس��تی کاهش یابد. بلر همچنین در توجیه اشتباهات خود در یک 
کنفرانس خبری گفت که در لبنان، فلسطین و عراق مشکالت بزرگی وجود 
دارد، اما این مشکالت را به ایران نس��بت داد و صراحتاً ایران را اصلی     ترین 
تهدید استراتژیک برای صلح خاورمیانه خواند. وی در آگوست 2۰۰6 برای 
اینکه از سیر حوادث عقب نماند، عناوین محور افراط و محور اعتدال را برای 
وضعیت کشورهای منطقه در دوره بعد از جنگ ۳۳روزه به کار برد. مارگارت 
بکت، وزیر خارجه وقت انگلیس نیز حتی پس از وقوع فاجعه قانا از محکومیت 

اقدامات صهیونیست     ها خودداری و اعمال آنها را تأیید کرد. 
در تحلیل رویکرد جدید دولت انگلیس نیز باید به نکات چندی توجه نمود. 
نخست، وضعیت حزب اهلل در ساختار سیاس��ت داخلی لبنان است که در 
انتخابات اخیر در قالب جریان 8 مارس و در ائتالف با جنبش امل توانست 
سه وزارتخانه را به خود اختصاص دهد. در حالی که امریکا و انگلیس به رغم 
حمایت از جریان المستقبل، نتوانستند مانع این پیروزی شوند. در درجه دوم 
باید به گسترش قابلیت های حزب اهلل پس از جنگ ۳۳ روزه و به ویژه نقش 
بارز این گروه در حمایت از دولت سوریه و مبارزه با تروریسم در بحران های 
عراق و سوریه طی سال های اخیر اشاره کرد. س��وریه از حامیان حزب اهلل 
در جنگ س��ال 2۰۰6 بود. در مقابل کمک های حزب اهلل در پیشرفت های 
ارتش سوریه با همراهی نظامی روسیه و حمایت های مالی، آماد و پشتیبانی 
ایران، مانع از سقوط دولت سوریه توسط معارضین شد. حزب اهلل به ویژه در 
نبردهای آزادسازی مناطق تحت اش��غال داعش در سوریه همچون شهر 
راهبردی القصیر نقش مهمی بازی کرد؛ مسائلی که رویکرد خصمانه انگلیس 
را به همراه داش��ت، چرا که بقای دولت سوریه، تقویت بیش از پیش محور 

مقاومت، ایران و سوریه و حزب اهلل را در پی دارد. 
در طرف دیگر به نظر می رسد که موضع گیری خصمانه دولت انگلیس در 
قرار دادن شاخه سیاسی حزب اهلل در لیست گروه های تروریستی در ادامه 
تالش این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا و موضع گیری های مستقل و 
یکجانبه انجام می گیرد. همان گونه که گفته شد، موضع اتحادیه اروپا در این 
باره متفاوت با موضع انگلیس است. بنابراین، یک سوی تالش انگلیس برای 
خروج از اتحادیه اروپا را می توان اتخاذ چنین مواضع یکجانبه ای ارزیابی کرد. 
به همین ترتیب، این مواضع انگلیس را به رویکرد امریکا نزدیک می سازد 
که حزب اهلل را به طور کلی در فهرس��ت گروه های تروریستی قرار داده اند. 
بدین لحاظ به نظر می رس��د که قرار دادن حزب اهلل در لیس��ت گروه های 
تروریستی نشان می دهد که انگلیس به همان اندازه که از نقش حزب اهلل در 
مقابله با تروریسم و حمایت از دولت سوریه ناراضی است و آن را فعالیت های 
بی ثبات ساز این گروه در خاورمیانه می خواند، همان قدر نیز خواستار نزدیکی 

به امریکا و ترامپ در اتخاذ سیاست های یکجانبه است. 
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  دیدار داماد ترامپ با سلطان قابوس برای »معامله قرن «
دولت امریکا در ادامه تح��رکات و زمینه چینی     ها برای رونمایی از طرح 
خود که به »معامله قرن « موسوم شده، مشاور ارشد و داماد رئیس جمهور 
امریکا را به مسقط پایتخت عمان فرستاده و او در این سفر با شاه عمان 
دیدار کرده است. به گزارش پایگاه صهیونیستی »عاروتص شوع«، طبق 
اعالم کاخ سفید، »جرد کوشنر « داماد دونالد ترامپ، جیسون گرینبالت، 
نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا در مذاکرات سازش و »برایان هوک « 
نماینده ویژه دولت امریکا در امور ایران در این دیدار حضور داشتند. بنا 
بر گفته امریکایی ها، هیئت امریکایی در دیدار با سلطان قابوس درباره 
روابط دوجانبه واشنگتن- مس��قط و موضوع مذاکرات سازش صحبت 
و رایزنی کردند. کاخ س��فید اعالم ک��رد: »افزایش هم��کاری امریکا و 
عمان و تالش های دولت ترامپ برای تس��هیل صلح بین اسرائیلی     ها و 

فلسطینیان « از جمله محورهای مورد رایزنی در این دیدار بوده است. 
-----------------------------------------------------

  حمایت »موساد « از جدایی طلبان سودان
برخی منابع س��ودانی نزدیک به دولت این کش��ور از حمایت سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی )موس��اد( از گروه جدایی طلب در اقلیم 
دارفور خبر دادند. این منابع گزارش دادند که موساد از گروه جدایی طلب 
به رهبری »عبدالواحد نور « در اقلی��م دارفور و عملیات های نظامی آن 
علیه دولت حمایت می کند. المرکز الس��ودانی للخدمات الصحفیه، با 
اعالم این خبر گزارش کرد که اسنادی را به دست آورده است که نشان 
می دهد »نور« در حضور فرماندهان نظامی این گروه از طریق یک شبکه 
ماهواره ای با برخی نهادهای بیگانه از جمله موساد تماس برقرار کرده و از 
آنها برای حمایت مالی از عملیات نظامی علیه دولت سودان درخواست 
کرده اس��ت. نور در این نشس��ت از وجود هماهنگی بی��ن فرماندهان 
»گروه های انقالبی و نظامی در داخل و لیبی و برخی طرف های انقالب 
مدنی به رهبری انجمن مشاغل« خبر داده و گفته است که موساد و دیگر 

نهادهای بیگانه از این عملیات حمایت مالی به عمل خواهند آورد. 
-----------------------------------------------------

  انتقاد اروپا از برخورد خشونت بار فرانسه با معترضان
یک مقام ارش��د اروپایی با انتق��اد از مدیریت اعتراض��ات ضد دولتی 
جلیقه  زرد    ها از سوی مقام های فرانسوی، از آنها خواست به حقوق بشر 
احترام بیش��تری بگذارند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دنیا 
میاتوویچ، کمیسیونر شورای حقوق بشر اروپا روز سه     شنبه در مطلبی از 
دولت فرانسه درخواست کرد تا » از محدودسازی بی حد آزادی تجمع 
صلح آمیز « خودداری کند. اخیراً الیح��ه ای با این مضمون در پارلمان 
فرانسه به بحث گذاشته شده اس��ت که هدف آن سرکوب معترضانی 
است که از تجمع     ها برای حمله به پلیس استفاده می کنند. دنیا میاتوویچ 
از مقام های فرانسوی خواسته است تا استفاده از گلوله های پالستیکی را 

در عملیات های برقراری نظم عمومی متوقف کند. 

بازتابسفربشاراسدبهايران
دررسانههایغربی-عربی

رس�انه های عربی منطق�ه با بازتاب س�فر رئیس جمهور س�وریه 
به ای�ران و دیدار با مق�ام معظم رهب�ری، از این دی�دار به عنوان 
قدرت و پیون�د راهبردی مح�ور مقاوم�ت در منطقه ن�ام بردند. 
سفر غیرمنتظره بشار اسد، رئیس جمهور س��وریه به تهران و دیدار با 
آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب و حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایران که روز دو     ش��نبه انجام ش��د، بازتاب گس��ترده ای در رسانه های 
منطقه ای و بین المللی داش��ت و هر یک از این رسانه ها، گوشه     هایی از 
این دیدار را پوش��ش دادند. عبدالباری عطوان، رئیس هیئت تحریریه 
پایگاه اطالع رس��انی روزنامه رأی الیوم و عدنان منصور، وزیر خارجه 
اسبق لبنان در گفت وگو با ش��بکه المیادین، بر نقش راهبردی ایران 
در شکست مزدوران تکفیری صهیونیس��تی تأکید کردند و این دیدار 
را نشانه عمق پیوند مس��تحکم محور مقاومت دانستند. شبکه العربیه 
وابسته به خاندان سعودی گزارش داد:» بشار اس��د به تهران آمد تا از 
ایران به علت حمایت های تهران از دمشق تشکر و قدردانی کند«. شبکه 
المنار به پوش��ش خبر این دیدار پرداخت و نوشت:»آیت اهلل خامنه ای 
در تهران از رئیس جمهور اسد استقبال کرد و رئیس جمهور سوریه در 
تهران با مقامات ایرانی درباره عمق اس��تراتژیک دو کش��ور با یکدیگر 
گفت وگو کرد«. شبکه الجزیره هم در پوشش این دیدار نوشت:» رهبر 
ایران در جریان دیدار با اسد گفت که حمایت ایران از سوریه حمایت 
از محور مقاومت در مقابله با سیاس��ت های امریکا و اس��رائیل است«. 
شبکه المسیره یمن هم به نقل از رهبر معظم انقالب گفت:»راز پیروزی 
سوریه و شکست امریکا و مزدوران در منطقه، پایداری رئیس جمهور 

و ملت سوریه است.«
روزنامه »االخبار « لبنان در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: 
سفر بش��ار اس��د و دیدار وی با مقامات عالی رتبه ایران و در رأس آنها 
آیت اهلل خامنه ای پیام های متعددی دارد که می توان آن را در این جمله 
رهبر انقالب خالصه کرد »هویت مقاومت و قدرتش وابسته به ارتباط 
مستمر و راهبردی میان ایران و سوریه است«. االخبار همچنین درباره 
اهمیت این سفر نوشت:»برخی کشورهای عربی که در تالشند روابط 
خود را با س��وریه به حالت اول بازگردانند، مدعی اند دمش��ق نیازمند 
شکستن انزوای سیاسی است و می خواهند با عادی کردن روابط خود 
با سوریه، تالش کنند این کشور را از ایران دور کنند. اما این سفر بشار 
به ایران انجام شد تا تأکید شود دمشق حاضر نیست برای فعال کردن 
روابط سیاسی با کش��ورهای عربی، امتیاز دهد به ویژه درباره ائتالفش 
با کشورهای دوست مانند ایران.« روزنامه النهار نیز نوشت:»بشار اسد 
پس از  هشت سال یعنی از زمان به آغاز بحران در سوریه به تهران سفر 
کرد و با رهبر ایران و رئیس جمهور این کش��ور دیدار و گفت وگو کرد. 
اسد در دیدار با آیت اهلل خامنه ای و روحانی بر روابط استراتژیک تاکید 
کرد«. رسانه های رژیم صهیونیستی به س��فر رئیس جمهور سوریه به 
ایران توجه ویژه نش��ان دادند. روزنامه صهیونیستی هاآرتص، روزنامه 
معاریو و شبکه 1۳تلویزیون رژیم صهیونیس��تی این سفر را رویدادی 
استثنایی توصیف کردند. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه هم با بیان اینکه 
بشار اسد برای اولین بار از زمان بحران سوریه به ایران سفر کرده است، 
نوشت:»بشار اسد با رئیس جمهور ایران نیز دیدار کرد و روحانی در این 
دیدار گفت که تهران همچنان به فراهم کردن هر آنچه که سوریه برای 

تکمیل مبارزه با تروریسم نیاز دارد ادامه خواهد داد.«
 بازتاب در رسانه های غربی 

عالوه بر رس��انه های عربی، بس��یاری از رس��انه های غربی هم س��فر 
بش��ار اس��د به تهران را بازتاب دادند. خبرگزاری رویت��رز در این باره 
نوش��ت:»رئیس جمهور س��وریه روز دو     ش��نبه برای دیدار با آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر ایران و حسن روحانی به این کشور سفر کرد تا ضمن 
تقدیر از ایران برای حمایت از دولت سوریه، از اتحاد این دو کشور دفاع 
کرده و زمینه های تقویت آن را فراهم کند«. آسوشیتدپرس در خبری به 
این دیدار پرداخت و نوشت: »بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در سفری 
غیرمنتظره روز دو     ش��نبه به تهران س��فر کرد و با مقا م های این کشور 
دیدار کرد تا از جمهوری اسالمی ایران برای حمایت از دولت سوریه در 
جنگ هشت ساله تشکر کند.« دویچه وله آلمان در پایگاه خبری خود 
نوشت:»رهبر ایران در دیدار رئیس جمهور سوریه اشاره کرد که ایران 
حمایت از سوریه را حمایت از مقاومت می داند«. گلف نیوز هم در اخبار 
خود به دیدار بشار اسد و آیت اهلل خامنه ای پرداخته  است. بر اساس این 
گزارش، در این دیدار رهبر انقالب ضمن تأکید بر ادامه همکاری ایران و 
سوریه، پیروزی های این دو کشور را ضربه مهلکی برای امریکا دانستند. 

بشار اسد هم در این دیدار از حمایت های ایران تقدیر و تشکر کرد.«

استقبالبحرينوامريکا
ازتروريستیخواندنحزباهلل

وزارت خارج�ه بحری�ن ب�ا ص�دور بیانی�ه ای از تصمی�م دول�ت 
انگلیس ب�رای »تروریس�تی « خواندن حزب اهلل لبنان اس�تقبال 
کرد. وزی�ر خارجه امری�کا ضمن حمای�ت از اق�دام جدید لندن 
علی�ه ح�زب اهلل، ب�ه ت�داوم مواجه�ه ب�ا ای�ران اش�اره ک�رد. 
وزارت خارجه بحرین روز دو    ش��نبه با صدور بیانیه ای ضمن استقبال 
از تصمی��م دولت انگلی��س برای »تروریس��تی « خوان��دن حزب اهلل 
لبنان، مدعی شده اس��ت که »حزب اهلل تهدیدی برای صلح و امنیت 
بین الملل« اس��ت. به گزارش المیادین، در بخشی از این بیانیه که در 
پایگاه اطالع رسانی وزارت خارجه بحرین منتشر شده، آمده است:»این 
وزارتخانه بر ضرورت اینکه جامعه بین الملل گام های مشابهی بردارد، 
تأکید می کند«. روز دو    ش��نبه »س��اجد جاوید « وزیر کشور انگلیس 
اعالم کرد دولت این کش��ور کلیت حزب اهلل را در فهرست گروه های 
تروریستی قرار می دهد. جاوید در این مورد گفت:»حزب اهلل به تالش 
برای بی ثبات کردن وضعیت ش��کننده خاورمیانه ادامه می دهد و ما 
دیگر نمی توانیم میان شاخه نظامی آن که پیش از این غیرقانونی شده 
و حزب سیاسی آن، تمایز قائل ش��ویم. به همین جهت، من تصمیم 
گرفته ام که کل گروه را ممنوع کنم.« این در حالی اس��ت که اتحادیه 
اروپا حزب اهلل لبنان را به صورت دو بخش سیاسی و نظامی به رسمیت 
شناخته و بخش نظامی آن را در فهرست تحریم قرار داده است. از سوی 
دیگر، مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا هم روز سه     ش��نبه در توئیتی 
بدین منظور نوشت:» امریکا از متحدان انگلیسی خود بابت ممنوعیت 
حزب اهلل تش��کر می کند.« وزیر خارجه امری��کا در ادامه لفاظی خود 
مدعی شد: »این گروه تروریستی تحت حمایت ایران، مسئول مرگ 
امریکایی هاس��ت و با تداوم توطئه، حمله در خاورمیانه، اروپا و دیگر 
نقاط جهان را ادامه می دهد.« وزیر خارجه امریکا در خاتمه توئیت خود 
مدعی شد:»اتحاد بین المللی در مواجهه با رژیم ایران افزایش می یابد«. 
تصمیم لندن برای تروریستی خواندن حزب اهلل در حالی اتخاذ شده 
که حزب اهلل یکی از مهم  ترین احزاب سیاسی لبنان است و در انتخابات 
اخیر پارلمان لبنان هم با وجود اقدامات امریکا علیه این حزب، بخش 
بزرگی از کرسی     ها در اختیار ائتالف مورد حمایت حزب اهلل قرار گرفت. 
رژیم صهیونیس��تی و دولت امریکا در ماه های گذشته در تالش برای 
محدود کردن فعالیت های حزب اهلل لبنان، کشورهای اروپایی را برای 
تروریستی اعالم کردن کل حزب اهلل تحت فش��ار شدید قرار داده اند. 
واشنگتن همچنین در تالش برای پایین آوردن محبوبیت حزب اهلل در 
لبنان، چندین بانک و شخصیت لبنانی را به اتهام ارتباط حزب اهلل در 

فهرست تحریم قرار داده است. 
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م�ادورو: مقام�ات امری�کا 
می کوشند، بحرانی را شکل 
دهن�د تا تن�ش سیاس�ی و 
مداخل�ه نظام�ی در ونزوئال 
را توجیه کنن�د و جنگ را به 
امریکای جنوبی بکش�انند. 
س�فر »مایک پنس « معاون 
رئیس جمه�ور امری�کا ب�ه 
»بوگوتا« بخشی از اقدامات به 
منظور تشکیل دولتی موازی 
در ونزوئال محسوب می شود


