
اصرار امارات بر خیانت پشت خیانت 
در ادامه خیانت های امارات به جهان اسالم، جهان 
عرب و فلسطین، وزیر خارجه امارات به زبان عبری 

سال نو صهیونیست ها را تبریک گفت.
»عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر امور خارجه امارات 
از طریق حساب رسمی خود در توییتر دو کلمه به 
عب��ری، توییت کرد. بن زاید در صفحه توییتر خود 
توئیتی را به زبان عبری منتش��ر کرد این تحرکات 
در حالی صورت گرفته اس��ت ک��ه در ادامه مقابله 
مقاومت یمن در برابر اش��غالگری صهیونیس��ت ها،  
عضو ارشد جهاد اس��المی در گفت وگو با شبکه ای 
یمن��ی، وجود پایگاه های صهیونیس��تی در یمن را 
به معنای آغاز درگیری مس��تقیم با محور مقاومت 
دانس��ت و بر انواع مقاومت از جمله مسلحانه تأکید 

کرد.
»خالد البطش« عضو ارشد جهاد اسالمی فلسطین 
در گفت وگو با ش��بکه »المسیره«، گفت: زمانی که 
پایگاه های دش��من اسرائیلی به سقطری در یمن و 
مرزهای ایران رس��یده بدان معناست که درگیری 

مستقیم با محور مقاومت آغاز شده است.
خب��ر دیگر آنکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی 
ش��ده ممکن اس��ت کویت به زودی روابط خود با 
رژیم صهیونیس��تی را عادی س��ازی کند. تحرکات 
برای س��ازش عربی در حالی ص��ورت می گیرد که 
ش��هرک نش��ینان رژیم صهیونیس��تی امروز شنبه 
به ش��هر »نابلس« در کران��ه باختری یورش بردند. 
در این میان س��فارت ارمنس��تان در سرزمین های 
اش��غالی در مراسمی رسمی با حضور نمانیدگانی از 

ایروان و رژیم صهیونیستی آغاز به کار کرد.
در این مراس��م، »اس��حاق کارمل کاگان« مدیرکل 
اوراسیای وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، افتتاح 
س��فارت ارمنستان در س��رزمین های اش��غالی را 
تبری��ک گفته و توس��عه روابط دو ط��رف  را مهم 
خواند.ارمنس��تان و رژیم صهیونیس��تی در س��ال 

۱۹۹۲ روابط دیپلماتیک برقرار کردند. 

نیمچه گزارش

علی تتماج 

همزم��ان با اعالم س��ازش امارات با رژیم صهیونیس��تی و 
خیانت های پی در پی امارات به فلسطین و جهان اسالم و 
جه��ان عرب، منابع خبری از طرح واحد ابوظبی و تل آویو 

مبنی بر ایجاد پایگاه مشترک در یمن خبر داده اند. 
محل پایگاه های مشترک آنها در منطقه سفطری در یمن 
عنوان ش��ده اس��ت. حال این س��وال مطرح است که چرا 

چنین طرحی اجرا می شود و چه اهدافی را دنبال می کند؟ 
بخش��ی از این طراحی واحد را در تقالی امارات برای فرار 
از شکس��ت در جنگ یمن می توان جستجو کرد. امارات و 
عربس��تان با حمایت غرب در حالی کشتار و ویران سازی 
در یمن را از س��ال ۲0۱5 آغاز کردند که به رغم جنایات 
گسترده نتوانسته اند مقاومت یمن را بشکنند. بر این اساس 
بخشی از این همکاری را می توان تقالی امارات برای فرار 
از شکست در جنگ یمن دانست که محور آن را نیز مقابله 
با مقاومت یمن با محوریت انصاراهلل تشکیل می دهد. نکته 
دیگر آنکه امارات و رژیم صهیونیس��تی طرحی مشترک را 
دنبال می کنند و آن بهره گیری از آبراه ها است. از یک سو 
امارات بندرهای استراتژیک یمن همچون پریم را تهدیدی 

برای دوبی می داند و سعی می کند با سلطه بر این مناطق 
مانع از قط شدن یمن گردد. از سوی دیگر طرحی از سوی 
رژیم صهیونیستی سالهاست که پیگیری می شود مبنی بر 
بهره گیری از تجارت دریایی. ش��یمون پرز رئیس س��ابق 
صهیونیس��ت ها در دهه ۱۹۹0 عن��وان می کند که دریای 
س��رخ بهتری��ن مرکز برای تج��ارت تل آویو اس��ت و این 
رژیم باید برنامه ای کالن در این حوزه داش��ته باشد. روند 
تحوالت س��الهای اخیر همچ��ون وام بانک جهان به رژیم 
صهیونیستی برای توسعه بحرالمیت و نیز روابطی که این 
رژیم با برخی کش��ورهای همسایه دریای سرخ و مدیترانه 
در آفریقا برقرار کرده را می توان در این چارچوب دانست. 
با توجه به موقعیت استراتژیک یمن در تنگه باب المندب 

و جزایر استراتژیکی که در دریای سرخ دارد، تسلط بر این 
کش��ور هم برای امارات و هم برای صهیونیس��ت ها دارای 
اهمیت اس��ت لذا طرح مشترک آنها برای سلطه بر جزایر 
و مناطق��ی از یمن را در این چارچوب می توان دانس��ت. 
در اص��ل پایگاه های مطرح ش��ده ب��رای هدفی بلند مدت 
طراحی ش��ده که بخشی از آن در قبال یمن بوده و بخش 
بلند مدت آن نیز برای سلطه بر کل دریای سرخ و تبدیل 
این منطقه به مرکز تجارت است چنانکه طی سالهای اخیر 
امارات و عربس��تان با انتقال لوله های نفتی به دریای سرخ 
به دنبال کاهش وابس��تگی به تنگه هرمز هستند که البته 
بر اساس طرح آمریکا در نهایت این خط لوله های به منافع 

رژیم صهیونیستی متصل خواهد شد. 

یادداشت

گزارش

ائتالف س��عودی- آمریکایی که با سالح و کشتار نتوانسته 
به اهداف خ��ود در به زانور آوردن مردم یمن دس��ت یابد 
ب��ا ایجاد محاصره اقتصادی، قحطی و گرس��نگی و بمباران 
مراکز درمانی و بهداش��تی زمینه ساز تشدید بیماری های 
کشنده ای همچون وبا، کرونا و فلج اطفال در یمن می شود 

که میلیون ها نفر بویژه کودکان را تهدید می کند. 
س��ازمان ملل در اقدامی سیاس��ی در حالی نام سعودی را 
از لیس��ت سیاه کودک کش��ان خارج کرد که این رژیم هر 
روز ابع��اد جدیدی از جنایت علیه ک��ودکان یمنی را اجرا 
می س��ازد. در کن��ار فقر و قحط��ی و بمب��اران و محاصره 
اقتصادی، گزارش ها از ش��یوع بیمای های واگیردار در یمن 
از جمله وبا، کرونا و اخیرا فلج اطفال در یمن حکایت دارد 
ک��ه هر روز قربانیان بس��یاری می گیرند که اکثر آنها را نیز 

کودکان تشکیل می دهند.
در همین چارچوب در اعترافی که هر چند با جهت گیری 
سیاسی س��عی ش��ده تا ابزاری برای اتهام زنی به مقاومت 
یمن ش��ود یک مس��ئول دولت مس��تعفی یمن نسبت به 
بازگش��ت بیماری فلج اطفال در یمن پس از ۱۴ س��ال از 
زمان اعالم عدم گزارش ویروس در این کش��ور هشدار داد.

عبدالرقیب الحیدری، دستیار معاون وزارت بهداشت دولت 
مس��تعفی یمن توییت کرد: بیماری فل��ج اطفال دوباره در 
اس��تان های صعدة و حجة مشاهده شده است. این اعتراف 
در حالی صورت گرفته است که یک منبع پزشکی در دولت 
نجات مل��ی در صنعاء اعالم کرد، ۱۶ مورد ابتال به ویروس 
فلج اطفال در استان صعده گزارش شده است.سازمان ملل 
نیز در بیانیه مش��ترکی که از سوی احمد المنظری، مدیر 
منطقه ای س��ازمان بهداشت جهانی در شرق مدیترانه و تد 
شیبان، مدیر منطقه ای صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل )یونیسف( در خاورمیانه و آفریقای شمالی منتشر شد، 
از موج های شیوع فلج اطفال در یمن خبر داد.در بیانیه یاد 
شده آمده است، موارد جهش یافته فلج اطفال که به تازگی 
در یمن و س��ودان گزارش و تایید ش��دند، در واقع نتیجه 
کاهش س��طح ایمنی میان کودکان است. حمالت سعودی 
زمینه ساز گسترش فلج اطفال در یمن شده است. این در 
حالی است که جنایات سعودی همچنان ادامه دارد چنانکه 
جنگنده های متجاوز س��عودی در ادام��ه نقض آتش بس 
ادعایی خود در یمن، استان های صعده، مأرب و الجوف را 

هدف حمالت خود قرار دادند.

در واکنش به این جنایات رهبران یک قبیله معروف یمنی 
با رویگردانی از ائتالف س��عودی، در صنعاء حاضر شده و با 
ارتش یمن پیمان بس��تند. رهبران و بزرگان قبیله »مراد« 
که در اس��تان »مأرب« حضور دارند، وارد صنعاء ش��دند و 
با ارتش و انصاراهلل یمن پیمان رس��می بس��تند.به نوش��ته 
الخب��ر الیمنی، در ابتدای ورود ب��زرگان قبیله مراد، قبائل 
اس��تان صنعاء از آن ها اس��تقبال کردند. جدایی یک قبیله 
اهل اس��تان مأرب از ائتالف س��عودی که ماههاست شاهد 
درگیری های سرنوشت سازی اس��ت، می تواند تأثیر باالیی 

در روند درگیری ها داشته باشد.
همچنین جالل الرویش��ان مع��اون امور دفاع��ی و امنیتی 
نخس��ت وزیر دولت نجات ملی یمن بر ادامه نبرد راهبردی 
»مأرب« تا آزادس��ازی تمام یمن تأکید کرد.وی درباره نبرد 
راهبردی اخیر در »م��أرب« )مرکز یمن( که همه توجهات 

را ب��ه خود جلب کرده، گف��ت، مأرب و »الجوف« از اهمیت 
ژئواقتصادی برخوردارند و یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز 
را در منطقه به خود اختصاص داده اند. این نبرد تا آزادسازی 
کامل هر وجب از خاک یمن ادامه خواهد یافت و فشارها و 

تالش ها برای متوقف کردن آن به جایی نخواهد رسید.
الرویشان در خصوص مذاکرات سوئد میان دولت نجات ملی 
و دولت مستعفی )متحد ریاض( هم اعالم کرد، کشورهای 
متجاوز از ابتدای »توافق اس��تکهلم« ص��ادق نبودند بلکه 
آن را تاکتیکی برای س��قوط »الحدیده« می دانستند و این 

موضوع را با سنگ اندازی در اجرای توافق ثابت کرده اند.
الزم به ذکر اس��ت چهارمی��ن دور از مذاکرات میان دولت 
مس��تعفی و دولت نجات ملی یم��ن با حضور نمایندگان از 
دو طرف و نیز نمایندگان س��ازمان ملل و صلیب س��رخ در 

»مونترو« در سوئیس آغاز شد.

پایگاههاچهمیکنند؟
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واکنش مسکو به طرح ترامپ برای ترور اسد 
روس��یه اعالم کرد، اینکه رئیس جمه��وری آمریکا به صورت علنی اذعان 
کرده که به ترور رئیس جمهوری سوریه فکر می کند، بر تالش های آمریکا 
برای تغییر نظام حاکم در س��وریه صحه می گذارد. واسلی نبنزیا، نماینده 
روس��یه در سازمان ملل در سخنرانی که در جلسه شورای امنیت داشت، 
اعالم کرد: تحریم های غیرقانونی یکجانبه که به عنوان ابزار مجازات جمعی 
با هدف برافروختن خش��م اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد، به نوبه خود 
در مس��یر تالش های کسانی که خواهان صلح در س��وریه هستند، سنگ اندازی 
می کند.وی گفت: ما اخیراً طرح هایی برای ترور بش��ار اسد که رئیس جمهور یک 
کش��ور دارای حاکمیت است، شنیدیم. این اگر سیاستی برای تغییر نظام نیست، 
پس چه می باش��د؟! وی از طرف هایی که بی احترامی خود را به قانون بین المللی 

مطرح کرده اند، خواست تا از چنین اقداماتی دست بردارند.

تکرار مداخالت پومپئو علیه ونزوئال
وزیر خارجه آمریکا در س��فر به برزیل چند کش��ور هم پیمان واشنگتن 
در آمری��کای التین، ضمن بازدید از ی��ک اردوگاه پناهجویان ونزوئالیی 
بار دیگر مدعی ش��د که نیکالس مادورو باید از سمت ریاست جمهوری 
ونزوئال کناره گیری کند. مایک پمپئو خواستار ایجاد دمکراسی در ونزوئال 
و کناره گیری نیکالس مادورو رئیس جمهوری قانونی ونزوئال از قدرت شد. 
وی گف��ت: در حالیکه هیچ کس نمی تواند روز کناره گیری از قدرت مادورو را 
پیش بینی کند، این روز سرانجام فرا خواهد رسید.وزیر خارجه آمریکا عنوان کرد که 
آمریکا  ۳۴۸ میلیون دالر برای کمک به پناهجویان ونزوئالیی از جمله ۳0 میلیون 
دالر برای پناهجویان ونزوئالیی در برزیل اختصاص خواهد داد. ارنستو آرائوژو وزیر 
خارجه برزیل نیز در این کنفرانس خبری ادعا کرد: ما با آمریکا هماهنگ هستیم 

بنابراین می توانیم شرایط زندگی بهتری را برای مردم ونزوئال به ارمغان بیاوریم.

پاسخ تند ماکرون به وزیر دفاع ترکیه 
رئیس جمهور فرانس��ه در پیامی توییتری ب��ه زبان ترکیه ای به اظهارات 
تن��د اخیر وزیر دف��اع ترکیه پاس��خ داد و از آنکارا خواس��ت به دور از 

»ساده لوحی« درباره تنش ها در شرق مدیترانه وارد گفت و گو شود.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در صفحه شخصی خود در توییتر 
خود به دو زبان فرانس��وی و ترکیه ای به نشس��ت اخیر سران کشورهای 
اروپایی حاش��یه دریای مئیترانه اشاره کرد و در اظهاراتی تلویحا به سخنان 
آکار پاسخ داد. در همین حال ماکرون نوشت: »ما در آزاکسیو )شهری در جزیره 
کرس فرانس��ه( یک پیغام روش��ن به ترکیه فرس��تادیم: بیایی��د دوباره وارد یک 
گفت و  گوی مس��ئوالنه با حسن نیت و به دور از ساده لوحی شوید. این فراخوان، 
اکنون خواس��ت پارلمان اروپا هم هست. به نظر می رسد که این فراخوان شنیده 

شده است. بیایید به جلو پیش برویم«.

 کانادا: ش��ورای مس��لمانان کانادا با صدور بیانیه 
ای ضمن اعالم اینکه حمله به یک فرد مسلمان در 
مقابل مس��جدی در تورنتو موجب شگفتی جامعه 
مس��لمانان کانادا شده خواستار تحقیق درباره رشد 
موج اس��الم هراسی در این کشور شد.در این بیانیه 
همچنین از اقدام پلیس در بازداش��ت عامل حمله 

مسجد تورنتو قدردانی شده است.

 قطر:  "خالد بن محم��د العطیة" وزیر دفاع قطر 
در دیدار ب��ا "لورینزو غویرین��ی" همتای ایتالیایی 
خود، راه های تقویت و پیشبرد همکاری های دفاعی 
و نظامی میان دو کشور را بررسی کردند.العطیه در 
حاشیه این دیدار در مراس��م راه اندازی خط تولید 
کشتی ها و قایق های نظامی ساخته شده برای قطر 

در ایتالیا شرکت کرد.

 مصر:  ش��ماری از مردم مص��ر علیه »عبدالفتاح 
السیسی« رئیس جمهوری این کشور در شهر سوئز 
واقع در ش��رق قاه��ره تظاه��رات کردند.معترضان 
خواس��تار س��رنگونی دولت رئیس جمهوری مصر 
ش��دند.همچنین برخ��ی مناب��ع در ش��بکه ه��ای 
اجتماع��ی گزارش دادند؛ نیروه��ای امنیتی به این 

تظاهرات حمله و شماری را بازداشت کردند.

 افغانس�تان: رییس جمهور افغانستان از طالبان 
خواس��ت برای حفاظ��ت از غیرنظامیان، جلوگیری 
از خش��ونت و رویداده��ای تروریس��تی و به نتیجه 
رس��یدن مذاکرات صلح، آتش بس انساندوس��تانه، 
سرتاس��ری و دایم��ی را بپذیرند. »اش��رف غنی« 
رییس جمهور افغانس��تان در واکنش به ترور ایوب 
غروال، معاون ش��ورای والیت��ی پکیتا، یک بار دیگر 
از طالبان خواس��ت تا برای حفاظت از غیرنظامیان، 
جلوگی��ری از خش��ونت و رویدادهای تروریس��تی 
و ب��ه نتیج��ه رس��یدن مذاکرات صل��ح، آتش بس 

انساندوستانه، سرتاسری و دایمی را بپذیرند.

 روسیه: سفیر روسیه در آمریکا گفته تالش های 
ایاالت متحده برای همراه کردن پکن در مذاکرات 
»کنترل تسلیحات اتمی« نتیجه عکس خواهد داد 
و مسکو با این تالش ها همراه نخواهد شد.»آناتولی 
آنتونوف«، در مصاحبه ای با نشریه ژاپنی »نیِکی«، 
اقدام آمری��کا برای مجبور ک��ردن چین به منظور 
پیوس��تن به مذاکرات »کنترل تسلیحات اتمی« را 

نامناسب خواند.

درکناروباوکرونااینبارفلجاطفالجانیمنیهاراتهدیدمیکند

جنگ ویروسی سعودی 
علیه کودکان یمنی 

آغازاعتراضاتپورتلندآمریکاپس
ازیکهفته

اعتراضات ش��هر پورتلند آمریکا بعد از یک وقفه چند روزه به دلیل وضعیت بد 
هوا، بار دیگر بر پا شد.

به نوشته وبگاه KGW۸، یکی از شبکه های خبری محلی در پورتلند، به دلیل 
آتش سوزی های گسترده در ایالت اورگن آمریکا و وضعیت بد آب و هوایی بعد 

از آن، این اعتراضات بیش از یک هفته به تأخیر افتاد.
معترض��ان بار دیگ��ر خارج از اداره گمرک و مهاجرت این ش��هر تجمع کردند 
و مأم��وران ف��درال نیز پش��ت فنس های ای��ن اداره برای مقابله ب��ا معترضان 
مس��تقر ش��دند.خبرنگاران حاضر در صحنه این اعتراضات گزارش داده اند که 
مأموران پلیس پورتلند برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده 

کرده اند.
ویدئو های منتش��ر شده نیز نش��ان می دهند که معترضانی توسط این مأموران 

پلیس دستگیر شده اند.
در ای��ن میان در ادامه فضای سیاس��ی انتخاباتی جاری بر آمریکا، رس��انه های 
آمریکا از مرگ »راث بیدر گینس��برگ«، یک��ی از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا 
بر اثر ابتال به س��رطان خبر داده اند.گینس��برگ در زمان مرگ ۸۷ س��ال سن 
داش��ت و مس��ن ترین قاضی دیوان عالی آمریکا بود. او ۲۷ سال در این سمت 
بود. به دنبال مرگ وی، اوباما رئیس جمهور پیش��ین این کشور از مجلس سنا 
خواس��ته که انتخاب جایگزی��ن وی را تا بعد از برگ��زاری انتخابات ۲0۲0 به 
تعویق بیندازد. با توجه به اینکه جمهوری خواهان همچنان کنترل مجلس سنا 
و کاخ سفید را در اختیار دارند، مرگ گینسبرگ فرصتی را برای محافظه کاران 

به وجود می آورد تا اکثریت خود را با نسبت ۶ به ۳ حفظ کنند.
خبر دیگر آنکه در ادامه ناارامی های خیابانی آمریکا، رسانه ها از شهر »راچستر« 
آمریکا خبر دادند که به حداقل۱۶ نفر ش��لیک ش��ده اس��ت؛ ش��هری که طی 
هفته های اخیر به صحنه اعتراضات علیه نژادپرس��تی و بی عدالتی تبدیل شده 
است. این در حالی است که منابع آمریکایی از آغاز رای گیری زودهنگام برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 آمریکا در چند ایالت این کشور خبر دادند. 
رای گیری انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا از روز جمعه در ایالت های در 
ایالت های »مینه س��وتا«، »ویرجینیا«، »داکوتای جنوبی« و »وایومینیگ« آغاز 
گردید. در ایالت ویرجینیا امکان رای دادن تا روز ۲ نوامبر با مراجعه حضوری 
به حوزه های انتخاباتی در سراسر این ایالت فراهم شده است و برای رأی دادن 

به صورت پستی هم تا تاریخ ۲۳ اکتبر فرصت است.

اعتراففرانسهبهواهیبودن
ادعاهایضدحزبهللا

پ��س از اتهام زن��ی آمریکا به ح��زب اهلل لبنان در ارتباط با ذخیره س��ازی مواد 
منفجره، وزارت خارجه فرانس��ه اع��الم کرد که دلیلی وجود ندارد که نش��ان 
دهد حزب اهلل برای ساخت موادمنفجره در فرانسه مواد شیمیایی ذخیره کرده 

است.
»آنی��س ف��ون درم��ول« س��خنگوی وزارت خارج��ه فرانس��ه در گفت و گو با 
روزنامه ن��گاران به اتهام زنی »ناتان س��الیس« هماهنگ کننده ام��ور مبارزه با 

تروریسم وزارت خارجه آمریکا علیه جنبش حزب اهلل لبنان پاسخ داد.
ناتان سالیس روز پنجشنبه با اتهام زنی به حزب اهلل ادعا کرده بود که حزب اهلل 
مواد ش��یمیایی از جمله نیترات آمونیوم را به کش��ورهای اروپایی مثل بلژیک، 
فرانس��ه، یونان، ایتالیا و اس��پانیا قاچ��اق و در آنجا ذخیره س��ازی می کند.در 
واکنش به این ادعا، آنیس فون درمول س��خنگوی وزارت خارجه فرانسه ضمن 
رد این اتهامات گفت: »تا جایی که اطالع داریم. چیز ]مدرک[ ملموسی وجود 
ندارد که امروز چنین ادعایی را در فرانس��ه نش��ان دهد«. الزم به ذکر اس��ت 
برخی مس��ئوالن عالی رتبه صهیونیس��تی و آمریکایی از تالش واشنگتن برای 
آغاز مذاکرات مس��تقیم بین لبنان و رژیم صهیونیس��تی پیش از آغاز انتخابات 

ریاست  جمهور آمریکا، خبر دادند.
 آمری��کا در تالش اس��ت ت��ا کانال مذاکره مس��تقیم بین دو ط��رف لبنانی و 
صهیونیس��تی به منظور توافق بر س��ر مرزهای دریایی و تقس��یم بندی منطقه 
مورد مناقشه برقرار شود چرا که در حال حاضر شرایط را برای این امر مناسب 
می داند.روزنامه لبنانی »األخبار« با اعالم این خبر نوش��ت که به نظر می رس��د 
امید و آرزوهای واش��نگتن و تل آویو درباره لبنان تنها به تشکیل دولت جدید 
همس��و با منافع دشمن صهیونیستی منحصر نشده بلکه تا مرز تصاحب ذخایر 
نفت و گاز ادعایی تل آویو از لبنان رس��یده اس��ت و حتی این آرزوها به جایی 
رس��یده که به اعتقاد مشترک واش��نگتن و تل آویو برای آغاز مذاکره مستقیم 
بین لبنان و رژیم صهیونیس��تی تا قبل از ش��روع انتخابات آمریکا تبدیل شده 
اس��ت. خبر دیگر آنکه رئیس جمهور لبنان با اعالم اینکه این کش��ور بر سر دو 
راهی سرنوشت س��ازی قرار دارد، خواستار کمک های بین المللی به لبنان برای 

عبور از بحران های کنونی خود شد.
میش��ل عون در س��خنرانی در وبینار توسعه پایدار سازمان ملل گفت لبنان در 
حال حاضر بر س��ر دو راهی مهمی قرار دارد و به ش��دت به کمک های جامعه 

جهانی برای پشت سرگذاشتن بحران های فعلی نیازمند است.

افشاگریدمشقازسناریوی
جدیدشیمیایی

نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل در س��خنانی از قصد عناصر تروریستی 
"کاله سفیدها" و "جبهه النصره" برای انجام جنایت شیمیایی جدید در سوریه 

پرده برداشت.
بش��ار الجعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل از شورای امنیت خواست 
که پی��ش نویس قطعنامه ای را تصویب کند که کش��ورهای عض��و را ملزم به 
همکاری در زمینه ریش��ه کن ک��ردن پدیده تروریس��ت های خارجی کرده و 
کش��ورهای مربوطه را وادار می کند تروریس��ت های خ��ود را بازگردانند و آنها 
را به جرم جنایاتش��ان بازخواس��ت کنند و اقدامات بازدارن��ده علیه آنها انجام 
دهند. وی در این نشس��ت که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد بار دیگر بر 
مخالفت س��وریه با رویکرد اتخاذ شده توسط برخی از کشورهای عضو شورای 
امنیت درباره مس��ئله مقابله با تهدید تروریسم علیه صلح و امنیت بین المللی 

تاکید کرد.
الجعف��ری همچنین تاکید کرد که انگلیس طی س��ال های گذش��ته برای لغو 
تابعیت تروریس��ت های خود در سوریه تالش کرده است تا به فکر بازگشت به 
کشورش��ان نباش��ند.وی در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد، اطالعاتی 
وجود دارد که نش��ان می دهد تعدادی از عناصر تروریس��تی کاله س��فیدها و 
هیئت تحریر الش��ام )جبهه النصره س��ابق( تحت نظارت ترکیه درصدد انجام 
جنایت ش��یمیایی جدید در "اریحا" و منطقه "بس��امس" واقع در شمال غرب 

سوریه و متهم کردن دولت به انجام آن هستند.
این افش��اگری در حالی ص��ورت می گیرد که به دنب��ال درگیری چندی قبل 
نظامی��ان آمریکایی و روس��ی در س��وریه، آمریکا از کوی��ت خودروهای زرهی 
به ش��مال شرق سوریه فرس��تاده تا به ادعای واش��نگتن، از »شرکای خود در 

ماموریت شکست داعش« حمایت کند.
بنا بر اعالم ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا که طبق اعالم واشنگتن از سال 
۲0۱۴ برای »مقابله با داعش« ایجاد ش��ده است، واشنگتن از لشگر زره پوش 
خود در کویت، خودروهای زرهی به ش��رق سوریه فرستاد. خبر دیگر از سوریه 
آنکه خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( به نقل از یک منبع در وزارت خارجه این 
کش��ور تأکید کرد، دولت هلند که نقش یک وابسته حقیر به آمریکا را به خود 
گرفته، بار دیگر اصرار دارد از دیوان بین المللی دادگستری در الهه در راستای 
برنامه های سیاس��ی رئی��س آمریکایی خود و به عنوان س��کویی برای پرش از 

سازمان ملل و قوانین بین المللی استفاده کند.


