
ترامپ توافق تجاری با چین را به هنگ کنگ گره زد

الوروف: امریکا به دنبال نابودی همه پیمان های موشکی است

سید حسن نصراهلل: 
در صورت تکرار جنگ، نابودی ارتش صهیونیستی را پخش مستقیم خواهیم کرد

غربی    ها تا توانسته اند از صبر پکن بهره برده اند و هیزم به 
آتش معترضان غربگرای جزیره هنگ کنگ ریخته اند. 
در صدر محرکان امریکا و انگلیس قرار دارند که دونالد 
ترامپ هفته پیش مدعی شد که هیچ دخالتی در این باره 
صورت نگرفته اس�ت، اما در حالی یکی از روزنامه های 
چین از بررس�ی گزینه » مداخله اجباری « برای مقابله 
با اعتراضات خشونت بار هنگ کنگ از سوی پکن خبر 
می دهد،  که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا با ارائه 
پیشنهاد مالقات شخصی به رئیس جمهور چین، مدعی 
ش�د رس�یدن به توافق تجاری به رفتار انسانی پکن با 
معترضان هنگ کنگی مشروط است تا دم خروس بیرون 
بزند. نگاهی عمیق تر به ماجرا البته نش�ان می دهد که 
ترامپ که این روز    ها شاهد ریزش شاخص سهام بورس 
در نیوریوک در پی تهدید چین به برخورد قاطع با دور 
جدید اعمال تعرفه ای علیه امریکا بوده است، می خواهد 
این عقب نشینی اش را با ژست حقوق بشری توجیه کند. 
به نوش��ته روزنامه گاردین، ترامپ چهار    ش��نبه شب در 
حساب ش��خصی توئیتر خود نوش��ت:  »البته که چین 
می خواهد به توافقی برسد. اول بگذارید با هنگ کنگ به  
صورت انسانی برخورد کنند.« وی با »مرد خوب « خواندن 
»ش��ی جین پینگ « رئیس جمهور چین، گفت: »هیچ 
ش��کی ندارم که اگر رئیس جمهور ش��ی بخواهد به طور 

سریع و انسانی مشکل هنگ کنگ را حل کند، می تواند 
آن را انجام دهد.« ترامپ در پیامی توئیتری گفت: »اگر 
رئیس جمهور شی شخصاً و مستقیم با معترضان دیدار 
کند، پایانی خوش و شیرین برای مشکل هنگ کنگ رقم 
خواهد خورد. شکی نیست! « ترامپ همچنین در پاسخ 
به سؤالی درباره هنگ کنگ در راستای دیونمایی از دولت 
چین و مظلوم نمایی از معترضان غربگرای هنگ کنگی 
گفت: من نگران این شرایط هس��تم. نمی خواهم شاهد 
سرکوب خشونت آمیز آنان باشم.  ترامپ این سخنان را 
در حالی مطرح کرد که پیش تر ناآرامی های هنگ کنگ 
را مس��ئله داخلی چینی     ها عنوان کرده بود و با ژس��ت 
کودک معصوم گفته ب��ود که نمی داند چ��را امریکا و او 
مقصر این حوادث دانسته می ش��ود. هرچند همان روز 
خبر تحریک آمیزی را درباره اعزام نیروهای نظامی چین 

به مرز هنگ کنگ در توئیترش آورده بود. 
»ژانگ هان هوی « س��فیر تازه منصوب ش��ده چین در 
مسکو ضمن انتقاد از توئیت های اخیر »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا در خصوص استقرار نیروهای چینی 
در مرز هنگ کنگ به واشنگتن یادآور شد که هنگ کنگ 
متعلق به چی��ن و نه امریکا و انگلیس اس��ت.  تظاهرات 
در هنگ کنگ که ۱۰ هفته متوال��ی ادامه دارد، ابتدا در 
اعتراض به الیحه استرداد مجرمین هنگ کنگ به چین 

آغاز ش��د اما بعد از آن ب��ا برکناری » ک��ری لم«، رئیس 
اجرایی هنگ کن��گ و همین طور طرح خواس��ته    هایی 
که حاکمی��ت چین را زیر س��ؤال می ب��رد، ادامه یافت. 
هنگ کنگ بخشی از خاک کشور چین محسوب می شود 
که تا سال ۱۹۹۷ در اجاره بریتانیا بوده و از آن زمان در 
چارچوب توافق موسوم به » یک کشور و دو سیستم « به 
چین بازگردانده شده است.  در روزهای اخیر معترضان 
با باال بردن پالکارد    هایی که حاوی درخواست حمایت از 
ترامپ بود، س��مپاتی خود با امریکا را علنی کرده بودند. 
بماند که اخیراً نیز تصاویری از یک دیپلمات امریکایی در 
حین دیدار با رهبران معترضان هنگ کنگ منتشر شده 
بود تا گفته    ه��ای پکن درباره اینکه واش��نگتن در دامن 
زدن به آشوب های هنگ کنگ نقش داشته است اثبات 
شود. رسانه غربی معترضان را »طرفداران دموکراسی« 
می نامند و گزارش    ها از تالش سازمان یافته شبکه های 
اجتماعی غ��رب برای کم��ک به رهب��ران معترضان به 
سازماندهی آشوب    هایی اس��ت که در اوج خود در هفته 
گذشته منجر به اشغال دو روزه فرودگاه توسط معترضان 
و شکنجه علنی یک خبرنگار روزنامه چینی گلوبال تایمز 
ش��د که تصاویر این شکنجه با سانس��ور رسانه ای غرب 

روبه رو شده است.
بقیه در صفحه 15

وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی گفت که امریکا به دنبال 
آن است تمام پیمان های موش�کی را از بین ببرد و در واقع 
واشنگتن قصد نابودی سیس�تم کنترل تسلیحات را دارد. 
به گزارش شبکه راشاتودی، سرگئی الوروف روز جمعه 
تأکید کرد ک��ه امریکا طرح ه��ای خود برای اس��تقرار 
تس��لیحات در فضا و نیز اس��تقرار موش��ک های کوتاه 
و میان برد پس از ناب��ودی پیمان منع کنن��ده این نوع 
موشک    ها در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را اعالم کرده 
اس��ت. وی توضیح داد که می توان در کل با مسئولیت 
کامل گفت امریکا سیاست نابودی کل سیستم کنترل 

بر تسلیحات و همه سیستم تأمین کننده ثبات راهبردی 
بین المللی را در پیش گرفته است. الوروف یادآور شد که 
امریکا می داند که چین به پیمان منع کننده موشک های 
هس��ته ای کوتاه و میان برد نمی پیون��دد. وزیر خارجه 
روس��یه ادامه داد:»مقام های امریکایی در مورد پیمان 
استارت۲ که اعتبار آن در س��ال ۲۰۲۱ به سر می رسد 
نیز می گویند که این پیمان کهنه ش��ده است«. پیمان 
منع موشک های هسته ای کوتاه و میان برد سال ۱۹۸۷ 
میان واشنگتن و مسکو امضا ش��د. میخاییل گورباچف 
آخرین رهبر ش��وروی و رونالد ری��گان، رئیس جمهور 

وقت امریکا این پیمان را در طول جنگ سرد که جهان 
به دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شده بود، امضا کردند 
و طرفین متعهد ش��دند در جهت حذف موش��ک های 
هس��ته ای با برد کوت��اه )از ۵۰۰ ت��ا ۱۰۰۰ کیلومتر( و 
همچنین موش��ک های هس��ته ای میان برد )۱۰۰۰ تا 
۵۵۰۰ کیلومتر( اقدام کنند و در آینده نیز اقدام به تولید، 
آزمایش و گسترش این موشک    ها نکنند. امریکا به بهانه 
نقض این پیمان از سوی روس��یه، دو هفته پیش از این 
پیمان خارج شد و متعاقب آن مسکو هم خروج کامل از 

این پیمان موشکی را اعالم کرد. 

دبیرکل ح�زب اهلل لبنان در  بینالملل
سخنرانی خود با بیان اینکه 
جنگ 33 روزه، تصمیم امریکایی علیه مقاومت بود، خطاب به 
صهیونیست  ها هشدار داد که در صورت تکرار چنین جنگی، 
شاهد پخش مستقیم نابودی تیپ های ارتش خود خواهید بود. 
س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان عصر جمعه 
از طریق ویدئو کنفرانسی در س��یزدهمین سالگرد پیروزی 
حزب اهلل در جنگ 33 روزه ۲۰۰6، تأکید کرد:»این جنگ، 
اسرائیلی نبود بلکه در ادامه حمله امریکا به افغانستان و عراق 
بود. سید حسن نصراهلل گفت:»قرار بود اسرائیل در روز اول و 
]بعد از[ به اسارت گرفتن سربازهای اسرائیلی ، به این مسئله 
واکنش نش��ان دهد ولی امریکا آن را به جنگ تبدیل کرد و 
خواستار ادامه آن شد«. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 
شبکه المنار، او در ادامه، به اهداف این جنگ و نحوه پایان یافتن 

آن اشاره کرد و گفت که یکی از اهداف این جنگ، سرنگونی 
حزب اهلل و حذف مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین، سرنگونی 
دولت س��وریه و محاصره ایران بود. دبیرکل حزب اهلل گفت:  
تنها دلیلی که باعث ش��د این جنگ علیه مقاومت در لبنان 
متوقف شود این بود که امریکایی   ها و صهیونیست   ها به این 
نتیجه رسیدند که در این جنگ شکست خورده اند. او با بیان 
اینکه اگر رژیم صهیونیستی به جنگ 33 روزه ادامه می داد، با 
فاجعه بزرگی روبه رو   می شد، اظهار داشت که شرایط انسانی 
و اجتماع��ی در این جنگ، ما را مجبور ک��رد که با آتش بس 
موافقت کنیم. این در حالی بود که برخی از فرماندهان با این 
آتش بس مخالفت کردند، چرا که آنها مطمئن بودند که نتایج 
بزرگی خواهد داشت. سید حسن نصراهلل ادامه داد: »برخی 
در کش��ورهای عربی ترجیح دادند که برای دو هفته منتظر 
بمانند با این امید که اسرائیل در این مدت هدفش را که نابودی 

مقاومت بود محقق خواهد کرد«. او گفت که آنچه جنگ رژیم 
صهیونیس��تی علیه لبنان را متوقف کرد، قدرت حزب اهلل و 
»معادله طالیی« این حزب در مقابله با دشمن صهیونیست بود. 
نصراهلل مقامات رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که در صورت 
تکرار جنگ 33 روزه، همه مناطق جنوب لبنان به بنت جبیل 
تبدیل خواهد شد. او افزود: این جنگ با هدف نابودی حزب اهلل 
آغاز ش��د ولی نه تنها این هدف محقق نشد بلکه حزب اهلل به 
قدرتی تبدیل شد که امروز حضور منطقه ای دارد. سید حسن 
نصراهلل صهیونیست   ها را خطاب قرار داد و گفت: »اگر بار دیگر 
وارد لبنان شوید، شاهد پخش مستقیم نابودی تیپ های ارتش 
خود خواهید بود«. او به سرنگونی پهپاد متجاوز امریکایی در 
آب های سرزمینی ایران اشاره کرد و گفت: »این کشور نشان 
داد که شجاع است و شجاعت دارد؛ چرا که پهپاد امریکایی را 
سرنگون کرد و نفت کش ]متخلف[ انگلیس را توقیف کرد.«
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 میالد امام هادی)ع( را تبریک می گوییم 
و سالروزآغاز بازگشت آزادگان به میهن را گرامی می داریم

دیکته اقتدار ایران

  رئیس قوه قضائیه: امروز هاضمه نظام ما به هیچ عنوان کوچک ترین فسادي را نمي پذیرد 
و مطلقاً اجازه نخواهد داد فساد در هیچ کجا النه کند. ذات انقالب اسالمي ضد فساد است و 
ما هم با تمام وجود تالش خواهیم کرد که نظام اداري، قضایي، اقتصادي، فرهنگي و سیاسي 

کشور آلوده به فساد نشود

  رئیس کل بانک مرکزی:  بانک ها توجه کنند که دوره تخطي برخي از آنها از مقررات ابالغي 
و برخي نسبت ها، به ویژه درصدهاي س��هامداري، اجراي حاکمیت شرکتي، اعطاي برخي 

وام هاي خاص، خصوصاً به اشخاص و شرکت هاي مرتبط به سرآمده  است
صفحات 2 و 4

عمر مفسدان به سر رسيده است
رئيسی: مفسدان بدانند پايان عمرشان فرا رسيده است و اجازه هيچ اقدامي به آنان داده نخواهد شد

همتی: دوران تخطي از مقررات بانکي به سر آمد

 ترجيح بازگشت عزتمندانه 
بر درمان تحقيرآميز

   ش�یخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسالمی نیجریه به دلیل 
کارشکنی دولت نیجریه نتوانست روند درمانی خود را در هند طی 

کند و مجبور شد دیروز به نیجریه برگردد |   صفحه 15
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 نظام فعلی آموزش عالی ناگزیر
 از بین خواهد رفت

 نگاهي انتقادي به سرچشمه هاي  »جوشش دانش« 
در گفت وگو با دکتر سیدجواد میري
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انگلیس مغلوب منطق مقاومت شد
ایران نه نفتکش انگلیسی »استینا ایمپرو « را آزاد کرد و نه ضمانتی 
ب�رای آزادی آن داد، ولی انگلیس بعد از 41 روز مجبور ش�د نفتکش 
گریس1 حام�ل نفت ای�ران را آزاد کند. بعد از س�اقط ک�ردن پهپاد 
امریکایی »گلوبال هاوک«، این دومین پیروزی ایران در تنش دریایی 

با امریکا و انگلیس طی ما ه های اخیر بوده است | صفحات 5 و 15


