ورود جنگنده اماراتی به حریم هوایی قطر
دوحه به شورای امنیت شکایت کرد

قطر با تسلیم شــکایتی به سازمان ملل متحد اعالم
کرده ،یک هواپیمای جنگی امــارات ،حریم هوایی این
کشور را نقض کرده است.
بــه گزارش تســنیم ،خبرگزاری رســمی قطر(قنا) ،دوحه
نامهای به ســازمان ملل متحد تســلیم و در آن اعالم کرده که
یک هواپیمای نظامی امارات ،حریم هوایی این کشــور را در ماه
دســامبر گذشــته(اوایل دی ماه) نقض کرده است .چهار کشور
عربی(عربســتان ،امارات ،بحرین و مصر) روابــط دیپلماتیک و
شنبه  23دی ۱۳۹6
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ارتش رژیم صهیونیستی :در جنگ آینده
هر ساعت  150موشک به سمت اسرائیل شلیک میشود

ی خود را با قطر به اتهام حمایت این کشــور از تروریسم
اقتصاد 
قطع کردهاند.
در گزارشــی که خبرگزاری رسمی قطر در این باره منتشر
کــرده ،آمده« :علیاء احمد بنســیف آلثانی» نماینده دائم قطر
در ســازمان ملل دو نامه جداگانه به «آنتونیو گوترش» دبیرکل
سازمان ملل و رئیسدورهای شورای امنیت تسلیم کرده و در آن
متذکر شده که یک هواپیمای نظامی امارات به مدت یک دقیقه
وارد حریم هوایی قطر شده است.
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درخواست تازه دیدهبان حقوق بشر:

تحریم عربستان و محاکمه بن سلمان
به جرم جنایت در یمن

ســازمان دیده بان حقوق بشر خواستار مجازات و تحریم بینالمللی
محمد بن سلمان ولیعهد ســعودی به خاطر «جنگ احمقانه» عربستان
علیه یمن شده و اعالم کرده ســعودیها با این حماقت جان هزاران نفر
را گرفتهاند.
در چند ماه گذشــته شــدت جنایتهای عربســتان علیه یمن باعث شده تا
ســازمان دیدهبان حقوق بشر محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی را آماج حمالت
خود قرار دهد .این ســازمان  30آذرماه نیز در گزارشــی اعالم کرده بود ،جای بن
سلمان در فهرست تحریمهای شورای امنیت است نه اینکه او را به عنوان شخصیت
سال در مجله تایم معرفی کنیم ،زیرا او اولین مسئول ادامه فاجعه انسانی در یمن
اســت .اکنون دیده بان حقوق بشــر بار دیگر خواســتار محاکمه بن سلمان شده
اســت .به گزارش تســنیم به نقل از پایگاه خبری النشره« ،ساره لیا» مدیر بخش
خاورمیانه و شــمال آفریقای ســازمان دیده بان حقوق بشر جنگ کنونی در یمن
را « احمقانهترین جنگ و جنــگ بیمعنی ائتالف عربی» توصیف کرد که «هیچ
راهبردی ندارد و اهدافش شک برانگیز است» .وی گفته« :سازمان دیدهبان حقوق
بشــر خواهان اعمال تحریم علیه ائتالف عربی و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی
شده است او و سایر مسئوالن سعودی باید مجازات شوند« ».ساره لیا» این را هم
گفته که «همه در ویرانی یمن شــریک هستند و دیده بان حقوق بشر دفاتری در
یمن دارد که استفاده عربستان از برخی سالحها و فروشندگان آنها به عربستان را
مشخص کردهاند ».در همین حال،یگان موشکی ارتش و کمیتههای مردمی یمن
در پاسخ به جنایات سعودیها روز پنجشنبه با یک فروند موشک بالستیک از نوع
قاهر ام 2پادگان نیروهای ویژه ســعودی در نجران را در هم کوبید .یک منبع در
یگان موشکی ارتش یمن گفت که این موشک محل فرود بالگردهای آپاچی در این
پادگان را هدف قرار داده است .یگان موشکی ارتش و کمیتههای مردمی یمن قبل
از این با یک فروند موشک زلزال 2مراکز تجمع مزدوران ائتالف متجاوز سعودی در
پایگاه عباسه در اطراف گذرگاه الخضراء در نجران را در هم کوبید .نیروهای یمنی
در ســال  2017میالدی  45فروند موشک بالستیک به عمق عربستان و امارات و
مواضع نظامیان و مزدوران آنها در جبهههای مختلف شلیک کردند .همچنین ستاد
اطالعرسانی جنگ یمن در فایلی ویدیویی اعالم کرد« :واحد تک تیراندازان ارتش
و کمیتههای مردمی یمن  12نظامی و مزدور ارتش سعودی را در طول یک روز در
محورهای مختلف عملیاتی هدف قرار داده و به هالکت رساندند».

تمدید قانون جاسوسی از کاربران اینترنت
از سوی کنگره آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا الیحه تمدید قانون «جاسوسی از ارتباطات
کاربران اینترنتی با خارج بدون احکام قضایی» توســط اداره امنیت ملی
آمریکا را تصویب کرد.
براســاس افشــاگریهای «ادوارد اســنودن» دولت آمریکا بزرگترین رصد
اینترنتی را در پوشــش حفظ امنیت ملی این کشــور علیه شهروندان خود انجام
میدهد .از سال  2001نیز همه ساله برنامههای گسترده جاسوسی  ،شنود و کنترل
تماسهای اینترنتی اجرا شده است و قوانین مربوط به آن بارها تمدید شده است.
بر اســاس گزارش رویترز ،روز پنج شنبه اما مجلس نمایندگان آمریکا الیحه
تمدید قانون کنترل ارتباطات اینترنتی با خارج بدون احکام قضایی توســط اداره
امنیت ملی آمریکا را تصویب کرد .این طرح با  ۲۵۶رای موافق در مقابل  ۱۶۴رای
مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد.
این مصوبه طرح شنود و کنترل توسط اداره امنیت ملی را بدون تغییر چندانی
برای شــش سال آینده تمدید خواهد کرد .اکثر قانونگذاران پیشبینی میکنند این
الیحه تصویب خواهد شــد ،ولی برای قانون شــدن این الیحه ابتدا مجلس سنا نیز
میبایســت آن را تصویب کند و سپس توسط دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
امضا شــود .ترامپ نیز روز پنجشــنبه در حســاب کاربری خود در شبکه اجتماعی
توئیتر با دفاع از تمدید جاسوســی از کاربران اینترنت نوشــت« :من شخصا از زمان
آغاز ریاست جمهوری روند تصحیح این قانون برای روشن کردن اهداف آنرا رهبری
کردهام و رایگیری امروز در مورد کنترل و شــنود دشمنان و مظنونان خارجی در
کشورهای دیگر است .ما به این قانون احتیاج داریم».کاخ سفید ،نهادهای امنیتی و
اطالعاتی آمریکا و رهبران فراکسیون جمهوری خواهان در کنگره اعالم کردند طرح
گسترده شنود و کنترل ارتباطات «به شدت ضروری است» و به تغییر و بازبینی نیاز
ندارد.بخش  ۷۰۲این قانون بــه اداره امنیت ملی آمریکا اجازه میدهد که از طریق
شــرکتهایی مثل فیسبوک  ،اســکایپ یا آلفابت تماسهای شهروندان کشورهای
خارجی روی شبکه اینترنت را شنود و کنترل کند.
این برنامه جاسوســی در عین حال بطور تصادفی کنترل ارتباطات شهروندان
آمریکایی با افراد مظنون ســاکن خارج از کشور بدون نیاز به حکم مراجع قضایی را
نیز در بر میگيرد .پیشــتر روسای اطالعاتی آمریکا در نامهای به کنگره اعالم کرده
بودند ،اگر کنگره مجوز این اقدام را تمدید نکند ،جامعه اطالعاتی اطالعات تجسسی
خارجی ارزشمندی را از دست خواهد داد و شکاف اطالعاتی ناشی از آن باعث خواهد
شد تا تروریستها،اشاعهدهندگان سالح ،بازیگران سایبری خرابکار و سایر دشمنان
خارجــی بتوانند به راحتی حمالتی را علیه شــهروندان و متحدان ما طراحی کنند،
بدون آنکه ردیابی شوند.

ارتش سوریه ،یک گام تا آزادسازی فرودگاه ادلب
تروریستها در واشنگتن جلسه اضطراری تشکیل دادند

همزمان با تالش نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه برای تسلط کامل
بر فرودگاه «ابوظهور» در استان ادلب ،سرکردههای گروههای تروریستی
در واشــنگتن برای چارهجویی ،جلســه اضطراری تشکیل دادند .ادلب
آخرین شهر اشغالی سوریه به دست تروریستهای تکفیری است.
نیروهای ارتش ســوریه و مقاومت مواضع گروه تروریستی «جبهه النصره» را
در فــرودگاه «ابوظهور» در هم کوبیدند و زمینه را برای پیشــروی و ورود به این
فرودگاه ،فراهم کردند .طی  24ساعت گذشته همچنین 16 ،روستا و منطقه نیز در
ادلب و حلب به دســت نیروهای دولتی افتاده اســت .نزدیکترین منطقهای که در
اطراف فرودگاه ابوظهور ،تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارد« ،تل ســلمو» در
جنوب غرب فرودگاه است .البته برخی گزارشها نیز حاکی است که ارتش سوریه
وارد محوطه فرودگاه شده است.
تروریستها در آمریکا
همزمان با پیشــرویهای ارتش و مقاومت در اســتان ادلب ســوریه ،هیئتی
متشــکل از ســرکردههای معارضان این کشور تحت ریاســت «نصرالحریری» به
واشنگتن رفت و با «هربرت ریموند مکمستر» مشاور امنیت ملی آمریکا و «دیوید
ساترفیلد» معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتوگو کردند.
هــر چند «یحیی المریضی» ســخنگوی هیئت مذکور مدعی شــد ،موضوع
مذاکرات هیئت و مقامات آمریکایی ،مشارکت یا عدم مشارکت سوریها در مذاکرات
«سوچی» روسیه بوده ،ولی کارشناسان اعتقاد دارند ،موضوع گفتوگوهای طرفین،
چگونگی جلوگیری از شکست کامل تروریستها در ادلب بوده است .ادلب آخرین
شــهر بزرگ سوریه است که همچنان در اشــغال تروریستها قرار دارد .مذاکرات
سوچی قرار است اوایل بهمن ماه آینده برگزار شود.
اظهارات بشار اسد
«بشــار اســد» رئیس جمهور سوریه اما در دیدار با فرســتاده همتای روسی
خود گفت« :ارتش ســوریه با همکاری روســیه و همپیمانان ،پیروزیهای مهمی
را در نبرد با تروریســتها ،کســب کرده اســت( ».پیروزی مهم) ،ناکام گذاشتن
طرحهای سلطهجویانه و تجزیهطلبانه بود .وی افزود« :این پیروزیها ،تالشها برای
شکلگیری راهحلهای صلحآمیز را تقویت کرده و نقش مهمی در بازگرداندن ثبات
به سوریه دارد ».نماینده «والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه نیز در این دیدار
تأکید کرد که کشــورش همه حمایتهای الزم را از دولت و ملت سوریه در برابر
تروریسم و وحدت ارضی این کشور ،خواهد کرد.

یک روزنامه رژيم صهيونيســتي اعالم کرد ،در جنگ
آينده ،هر ساعت حدود  150موشــک به سمت اسرائیل
شليک خواهد شد.
«الکس فيشمن» تحليلگر امور نظامي به روزنامه عبريزبان
«يديعوت آحارانوت» گفت ،اسرائيليها بايد رقم  3000تا 4000
موشک را به ياد داشته باشــند ،زيرا اين رقم ،تعداد موشکهايي
است که طي  33روز جنگ دوم لبنان ،به سمت «اسرائيل» شليک
شده است .اين رقم همچنين نشاندهنده تعداد موشکهايي است
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زمزمههای قیام مسلحانه در کرانه باختری
ت با  22گلوله
پس از هالکت خاخام صهیونیس 

سرویس خارجی-
هالک یک خاخام صهیونیســت در نابلس با
 22گلوله آن هم در عرض کمتر از  40ثانیه و فرار
عوامل این عملیات ،کرانه باختری را به ناآرامترین
روزهای خود تبدیل کرده اســت .برخی رسانهها
نوشــتهاند ،زمان آن رسیده که فلسطینیان وارد
فاز مسلحانه شوند.
در شرایطی که انتفاضه قدس در مرحله جدید خود
پس از ورود به ششمین هفته در واکنش به اقدام ترامپ
همچنان ادامه دارد ،ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای
امنیتی این رژیم در پی وقوع عملیات مسلحانه در نابلس
به حال آمادهباش کامل درآمدهاند.
ماجرا از این قرار است که ،سهشنبه شب نابلس شاهد
عملیات ویژهای بود که طی آن یک خاخام صهیونیست
به ضرب  22گلوله به هالکت رســید .برخی نوشتهاند،
این خاخام در دادن فتواهای ضد فلسطینی بسیار فعال
بود .این نخستین عملیات مسلحانه فلسطینیها پس از
تصمیم ترامپ در به رســمیت شناختن قدس به عنوان
پایتخت اسرائیل به شمار میرود.
به اعتقــاد برخی تحلیلگران ،با توجه به موجی که
این عملیات در سرزمینهایاشغالی به راه انداخته ،این
موضوع عامل قدرت و شــدت انتفاضه در آینده خواهد
شد و چه بسا حتی انتفاضه خط مشی مسلحانه به خود
بگیرد .مبارزه مســلحانه بخشــی از گزینههای میدانی
از سوی فلسطینیها اســت که همواره بدترین کابوس
صهیونیستها محسوب میشده است .وجه تمایز عملیات
نابلس با عملیات پیشــین این اســت که این عملیات
تصمیم فردی نبوده و بنابر اذعاناشغالگران سازماندهی
شــده و هدفمند صورت گرفته است .مجریان عملیات
نیز توانســتهاند پس از انجام عملیات از محل بگریزند.
این عملیات با وجود شــرایط پیچیــده امنیتی و قید و

نظاميان اسرائيلي به طرف فلسطینیها در کرانه باختری دیوانهوار آتش گشودند

بندهای شدید نظامی صهیونیستها رخ داده و با شکسته
شــدن حریم امنیتی صهیونیستها بسیاری به این باور
رسیدهاند که عملیاتهای مسلحانه در کرانه باختری هر
لحظه امکان وقوع دارد و صهیونیستها نیز برای مقابله
با چنین عملیاتهایی آمادگی الزم را ندارند.
شهادت دو فلسطینی
در پی به هالکت رســیدن این خاخام صهیونیست،
نظاميان اسرائيلي هم بیکار ننشستهاند و پنجشنبه شب
به طرف فلسطینیهای ساکن اردوگاه «البریج» در غزه و
شهر نابلس در کرانه باختری دیوانهوار آتش گشودند که
بر اثر آن دو جوان فلسطینی به شهادت رسیدند« .امیر

عبدالحمید ابو مســاعد» ( ۱۶ساله) از ساکنان اردوگاه
البریج به ضرب گلوله تکتیراندازان ارتش صهیونیستی به
شهادت رسید و یک جوان  ۱۷ساله فلسطینی به نام «علی
عمر نمر قینو» هم از ساکنان شهرک «عراق بورین» در
جنوب نابلس به شهادت رسید .جوانان فلسطيني پس از
یورش نيروهاياشغالگر با آنان در غرب شهر نابلس درگير
شدند که در این درگيريها نیز تعدادی مجروح شدند.
صهیونیستها در حال حاضر گذرگاه «بیت فوریک» در
شــرق نابلس را به طور کامل بســتهاند و این شهر را به
محاصره درآورده و اعالم آمادهباش کامل دادهاند .نظامیان
صهیونیست همچنین ورودی شهرک «سعیر» در شهر

الخلیــل را در کرانه باختری با دروازه آهنین مســدود
کردهاند .منابع فلسطيني همچنین خبر دادهاند که بيش
از  100شهرکنشين صهیونیست به منطقه غربي جنوب
نابلــس در کرانه باختري يورش برده و با فلســطینیها
درگیر شــدهاند که به اعتقاد کارشناسان گسترش این
درگیریهــا انتفاضه جدید را که از  15آذر آغاز شــده
شعلهورتر خواهد کرد .با شهادت  ۲جوان فلسطینی شمار
شهدای فلسطین از لحظه تصمیم رئیسجمهور آمریکا
درباره قدس تاکنون ،به  20نفر رسیده و آمار مجروحین
از  5000نفر گذشته است.
جمعه خشم با تدبیر ویژه امنیتی
مناطق مختلف فلســطین این جمعه نیز شــاهد
تظاهرات خشم فلسطینیها علیه تصمیم ترامپ درباره
قدس بود.
به همین دلیل روز گذشــته همزمان با فرا رسیدن
ششمین جمعه خشم ،نظامیان صهونیست برای مقابله
با تظاهرات مردم ،تدابیر امنیتی گســتردهای در قدس
شریف ،کرانه باختری و نوار غزه اتخاذ کردند .مردم غزه با
برگزاری تظاهرات ضمن محکومیت تصمیم ترامپ درباره
قدس ،تاکید کردند که قدس پایتخت ابدی فلسطین است
و هر تالشی برای تغییر این واقعیت محکوم به شکست
است.
در این تظاهرات که حضور کودکان و نوجوانان در آن
مشهود بود شعارهایی در حمایت از قدس و مسجداالقصی
سر داده شد از جمله« ،توافق قرن به جایی نمیرسد»،
«ترامپ بدان که ما از قدس دست نخواهیم کشید»« ،با
روح و جان فدای تو هستیمای قدس»« ،مسجداالقصی هر
روز مورد هتک حرمت قرار میگیردای اعراب و مسلمانان
کجایید»« ،قدس از آن ماســت سرزمین از آن ماست»،
«قدس پایتخت ابدی فلسطین است» و «سربازان حضرت
محمد(ص) میآیند».

فارین پالیسی:

وحشت از انتقام کیمجونگ اون
مانع از حمله آمریکا به کره شمالی است
نشــریه آمریکایی فارین پالیسی با انتشار
گزارشی نوشــته ،ترس از انتقامجویی مستقیم
پیونگ یانگ ،مانع حمله آمریکا به کرهشــمالی
است.
این نشــریه آمریکایی دالیل عــدم حمله آمریکا به
کره شمالی را بررســی کرده و نوشته ،یک دلیلاشتباه
که مانع حمله به کرهشمالی شده ،ترس از انتقامجویی
مستقیم اســت .ســرویسهای اطالعاتی آمریکا مکررا
گزارش دادهاند که کرهشــمالی هماکنون موشــکهای
ک هستهای در اختیار دارد که
بالستیکی مجهز به کاله 
میتواند خاک ایاالت متحده را هدف قرار دهد.
فارین پالیسی با «اغراقآمیز» خواندن این گزارشات،
ادامه داده« :افسران ارتش آمریکا از واژه «دریای آتش»
برای توجیه انفعال خود استفاده میکنند .البته درست
است که کرهشــمالی میتواند با استفاده از موشکهای
رایج با حمله به کرهجنوبــی از آمریکا انتقام بگیرد .اما
این آسیبپذیری نباید سیاستهای آمریکا را فلج کند».

دلیــل دیگری که به زعم این نشــریه ،به هیچوجه
متقاعدکننده نیســت ،این است که نظامیان آمریکایی
معتقدند نابود کردن تاسیسات هستهای کرهشمالی به
هــزاران پرواز عملیاتی جهت بمباران آنها نیاز دارد .این
در حالی است که تمام تاسیسات هستهای کره شمالی
چیزی کمتر از  30مرکز است.
فارین پالیسی با بیان اینکه «هنوز هم برای آمریکا
ی است تا خطر گسترده کرهشمالی برای جهان را
وقت باق 
پیش از عملیاتی شدن ،نابود کند» ،تاکید کرد« :درست
اســت که اسرائیل ،هند و پاکســتان چنین سالحهایی
را دارند اما کره شــمالی متفاوت اســت .سیاستهای
آمریکا باید حقیقت را پیش از آنکه دیر شــده باشــد،
دریابد».
روابط خوب با کره شمالی
از ســوی دیگر ،پس از ماههــا تنش ،رئیسجمهور
آمریکا بــا لحنی مالیــم در قبــال پیونگیانگ گفت
کــه احتمال دارد روابط بســیار خوبی بــا کیم جونگ

دولت عراق اعالم کرده ،حدود نیمی از آوارگان
در این کشور به خانههای خود بازگشتند.
دولــت عراق دیــروز با صــدور بیانیهای اعــام کرد،
وزارتخانههــای مختلــف این کشــور با بســیج امکانات،
زمینههــای الزم را برای بازگشــت آوارگان به منازل خود
در منــازل جنگزده عراق ،فراهم کردهانــد ،و حدود نیمی
از آوارگان نیــز بدون اجبار و تنها بــا میل خود ،به خانه و
کاشانه خود بازگشتند .بخشــی از آوارگان در اردوگاهها و
بخش دیگر نیز در مناطقی که به آنجاها مهاجرت کردهاند،
به سر میبرند.
در این بیانیه تأکید شــده« :مــا قاطعانه هرگونه اجبار
برای بازگشــت آوارگان به خانههایشان را تکذیب و تأکید
میکنیــم که هر گونه اظهاراتی در این مورد از ســوی هر
کسی باشد را تکذیب میکنیم و (چنین اقدامی را) مغایر با
دستورات دولت میدانیم .براساس بیانیه فوق ،امدادرسانی
دولت به آوارگان و همکاری با نهادهای سازمان ملل در این
رابطه ،ادامه خواهد داشت.
انتخابات
خبر دیگر اینکــه در حالی که تاریخ برگزاری انتخابات
پارلمانی عراق در حال نزدیک شدن است ( 23اردیبهشت
آینده) ،تحرکات سیاسی برای ائتالف و اتحاد میان چهرهها

و جریانات ،آغاز شد.
پیش از این «حیدر عبادی» نخستوزیر عراق ،خواستار
تشــکیل ائتالف بزرگ میان گروهها و احزاب سیاسی شده

سرویس خارجی-
رئیسجمهور نژادپرست آمریکا در اظهاراتی
توهین آمیز برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای
التین را به چاه فاضالب تشبیح کرده است!
بسیاری از کارشناســان معتقدند جریان نژادپرست
و خودبرتــر پنــدار در آمریــکا بعد از پیــروزی دونالد
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور جان
تازهای گرفتهاند .در جنبه دیگری از خوی نژادپرســتانه
ترامپ وی پنجشــنبه در جلسهای با حضور نمایندگان
جمهوریخواه و دموکرات کنگره بااشــاره به مهاجرانی
که از هائیتی ،السالوادور و بعضی از کشورهای آفریقایی
بــه آمریکا مهاجــرت کرده اند ،گفت« :چــرا این مردم
از کشــورهایی که چاه توالت هســتند را بــه اینجا راه
میدهیم؟»
پیش از اظهارات ترامپ ،ســناتور دموکرات ،ریچارد
دوربیــن درباره اهمیت اعطای ویــزای اقامت موقت به
شهروندان کشورهایی که دچار بالیای طبیعی ،جنگ یا
همه گیریها هســتند ،صحبت کرده بود .اما ترامپ در
پاسخ گفته است «آمریکا باید فقط در پی اعطای اقامت
به شهروندان کشورهایی مانند نروژ باشد».
کاخ ســفید بدون تکذیب این سخنان در بیانیهای
اعالم کرد« :بعضی از سیاستمداران در واشنگتن مدافع
منافع کشورهای خارجی هســتند ولی ترامپ همیشه
بــرای مردم آمریکا میجنگد ».ما بر اســاس این بیانیه
ترامپ در پی اصالح قوانین مهاجرتی آمریکاست تا این

کشور پذیرای مهاجرانی باشد که به رشد اقتصادی آمریکا
کمک میکنند .نیویورکتایمز نیز پیشتر در گزارشــی
به نقل از ترامپ نوشــته بود اهالی هائیتی مبتال به ایدز
هستند و اگر شهروندان نیجریه پایشان به آمریکا باز شود
دیگر به آلونکهای خود در کشورشان بر نخواهند گشت.
واکنشها به انتشــار این اظهارات ســخیف و بیشرمانه
واکنشهــای گســتردهای را به دنبال داشــت .ســفیر
هائیتی در آمریکا تعبیرات ترامپ درخصوص کشــورش
و کشــورهای آفریقایی را محکوم کرد و به «انبیسی»

که طي  51روز عمليات «صخره سخت» ،از نوار غزه ،شليک شده
بود .وي افزود :اين رقم ،تعداد موشــکهايي اســت که در جنگ
آينده ،نه در يک ماه ،بلکه در يک روز ،از لبنان شليک خواهد شد؛
يعني هر ساعت ،حدود  150موشک.اين تحليلگر امور نظامي در
ادامه گفت :دقت و قدرت اين موشکها اين بار بيشتر خواهد بود
و با بردي بيشــتر به همه مناطق اسرائيل خواهد رسيد .فيشمن
گفت اين يک سناريو يا کابوس خيالي نيست ،بلکه نتيجه مطالعات
حرفهاي ارتش در رابطه با خطرناکترين رويارويي است.

اون ،رهبر کره شمالی داشــته باشد .به نوشته روزنامه
والاستریت ژورنال ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
در گفتوگویی با این روزنامه اعالم کرد« :احتمال دارد
روابط بســیار خوبی با کیم جونگ اون داشته باشم .من
با مردم ارتباط دارم و فکر میکنم مردم هم شگفتزده
هستند».
وی در پاســخ بــه این ســؤال که «آیــا تاکنون با
رهبر کره شــمالی گفتوگو کرده است؟» گفت« :من
نمیخواهم در این باره اظهارنظــر کنم .من نمیگویم
گفتوگو کردم یا نه.
در ماه نوامبر(آبان)  ،2017ترامپ در حاشــیه سفر
به ویتنام اعالم کرده بود که دوستی با کیم جونگ اون
عجیبترین اتفاقی اســت که ممکن است رخ دهد ،اما
این احتمال وجود دارد .همچنین ترامپ در یک نشست
خبری در واشــنگتن اعــام کرد که آمریــکا خواهان
گفتوگو با پیونگ یانگ تحت شرایط درست و مناسب
است».

این در حالی است که والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه رهبر کره شمالی را سیاستمداری «عاقل و بالغ»
خواند و گفــت« :کیم جونگ اون ،رهبر کره شــمالی
ایــن دور از بازی رویارویی هســتهای با آمریکا را برنده
شد».
پوتیــن کــه پنجشــنبه شــب در دفتــر روزنامه
«کامسامولســکایا» بــه مناســبت روز مطبوعــات با
خبرنگاران دیدار میکرد ،افزود« :رهبر کره شــمالی به
هدف اســتراتژیک خود رسید ،کره شمالی کالهکهای
هســتهای دارد و موشکهای این کشور بردی تا حدود
 13هزار کیلومتر دارند.
موشــکهای کره شــمالی هر نقطــه از خاک یک
دشمن بالقوه را میتواند هدف قرار دهد ».پوتین درباره
حل مسئله کره شــمالی خاطرنشان کرد« :این مسئله
بایــد از طریق گفت وگو و مذاکره حل و فصل شــود و
رهبر کره شــمالی نیز عالقهمند اســت تا اوضاع را آرام
کرده و از تشنج خارج شود».

نیمی از تمام آوارگان عراقی به خانههایشان برگشتند

بود ،که مورد موافقت قرار نگرفت.
دیروز نیز ایسنا به نقل از یک منبع پارلمانی عراق خبر
داد« ،ایاد عالوی» رئیس ائتالف ملی« ،ســلیم الجبوری»

رئیس تجمع مدنــی برای اصالح و «صالح المطلق» رئیس
ائتالف عربی با هدف ورود به انتخابات آینده ائتالف تشکیل
دادند.
این منبع پارلمانی که نام وی ذکر نشده ،اعالم کرد که
ائتالف فوق  25حزب سیاسی را در بر خواهد گرفت.
هفته گذشته نیز منابع عراقی خبر داده بودند ،اسرائیل
و عربستان برای بازگرداندن بعثیهای سابق به روند سیاسی
عراق ،وارد عمل شدهاند.
به گفته کارشناسان ،هم اکنون در مناطق غربی عراق
دو دیدگاه برای ورود بــه کارزار انتخاباتی وجود دارد؛ اول
دیدگاه کــه فقط به چگونگی پیروزی خــود و حزب خود
میاندیشد و دوم ،کسانی که به فکر خدمترسانی به مردم
و جلب اعتماد آنها هستند.
از اقلیم کردستان عراق نیز فارس گزارش داده ،سه حزب
«ائتالف برای عدالت و دموکراســی»« ،گوران» و «جماعت
اسالمی» برای شرکت در انتخابات  23اردیبهشت ،ائتالف
تشکیل دادند.
همچنین ،طبق گزارش شــبکه «اسکای پرس» عراق،
نخستوزیر این کشــور در انتخابات آتی با سازمان «بدر»،
«عصائــب اهــل حــق» و «گردانهای حــزباهلل» عراق
همپیمان شده است.

توهین بیشرمانه رئیسجمهور آمریکا به کشورهای آمریکایی
جنجال به راه انداخت

گفــت ترامپ یا اطالعــات کافی ندارد یــا آموزشهای
الزم را ندیده اســت .از ســوی دیگر ،دفتر حقوق بشــر
سازمان ملل متحد نیز اظهارات رئیسجمهور آمریکا را
«نژادپرســتانه»« ،تکاندهنده» و «خجالتآور» خوانده
است.
روپرت کلویل ســخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان
ملــل در جمع خبرنگاران در ژنو گفــت« :اگر اظهارات
ترامپ تایید شــود ،اینها ســخنان تکاندهنده و شرم
آوری از رئیسجمهور آمریکا اســت .متاسفم ولی دیگر

کلمهای غیر از نژادپرســتانه بودن ایــن اظهارات وجود
ندارد که اســتفاده کنم ...اظهارات مثبت ترامپ درباره
نــروژ ،احســاس او را به خوبی درباره مهاجران روشــن
میکند .ایــن اظهارات نیز مانند نظــرات قبلی مخرب
ترامــپ درباره مکزیکیها و مســلمانان ،پیشــنهادات
سیاســی که همه گروهها را بر اســاس ملیت و مذهب
آنها هــدف قرار میدهد و عدم تمایل ترامپ در محکوم
کردن آشــکار احساســات نژادپرســتانه سفیدپوستان
افراطــی در شــارلوتزویل ،مغایر بــا ارزشهای جهانی
است».
نماینــدگان دموکرات در کنگره آمریکا نیز گفتهاند،
این اظهارنظر ترامپ آشکارا نشان میدهد وی نژادپرست
است .ســناتور جمهوریخواه« ،اورین هتچ» در واکنش
به این نقل قول از ســوی ترامپ در توییتر نوشــت که
خواهان دریافت توضیحات بیشــتر درباره ســخنان وی
است.
به گفته وی ،مهاجرت افراد نخبه از همه کشورهای
جهان به آمریکا از عوامل خاص بودن آمریکاست.
الیانــا راس لیتنیــن ،عضو جمهوریخــواه مجلس
نماینــدگان نیز در توییتر نوشــت ،اطــاق واژه «چاه
مستراح» به هائیتی ،بیتوجهی به خدمات مهاجران این
کشور به آمریکاست و تاکید کرد :چنین واژههایی درخور
کاخ سفید نیســت .میا الو ،دیگر جمهوریخواه کنگره
ی بر میگردد ،ســخنان ترامپ را
کــه اصالتش به هائیت 
«نامهربانانه و نخبهگرایانه» دانسته است.

اظهارات شنیدنی حریری  2ماه پس از خروج از عربستان؛

حزباهلل مایه ثبات لبنان است
روابطمان با ایران باید به بهترین شکل باشد

نخستوزیر لبنان در سخنانی کمسابقه و حدود  2ماه پس از خروج از
عربستان گفت هیچ مخالفتی با حضور حزباهلل در تشکیالت دولت ندارد
چرا که حزباهلل عضوی از دولت لبنان اســت و دولت این کشور دولتی
فراگیر متشکل از کلیه احزاب بزرگ این کشور است .حریری حزباهلل را
مایه ثبات لبنان دانست.
توگوی روز پنجشــنبه خود با روزنامه «وال اســتریت
ســعد حریری در گف 
ژورنــال» با رد هرگونه برخورد و درگیری با حزباهلل اظهار داشــت« ،حزباهلل به
عنــوان یک حزب بزرگ در لبنان عضوی از دولت لبنان اســت و در تشــکیالت
دولت این کشــور همه احزاب بزرگ کشور مشارکت دارند و این امر ثبات سیاسی
در کشــور را فراهم کرده و هدف اساسی نیز تحقق ثبات سیاسی و وحدت در این
کشور است ».حریری که در عربستان توسط بن سلمان به گروگان گرفته شده بود،
حزباهلل را عامل مشکالت لبنان معرفی کرده بود!
نخستوزیر لبنان این را هم گفت که از ادامه مشارکت حزباهلل در دولت لبنان
بعد از انتخابات ماه میآینده (اردیبهشت -خردادماه) استقبال میکند.
وی همچنین افزود« ،آشــتی ملی در لبنان باید بــدون دخالتهای خارجی
تحقق یابد و لبنان باید از تنش میان ایران و عربســتان دور باشد ...روابط لبنان با
ایران و کشــورهای حاشیه خلیجفارس در جهت منافع لبنان باید به بهترین شکل
باشد ».حریری که بر اساس ســناریویی سعودی وادار به استعفا شده بود ،این بار
هم از بیان جزئیات حضورش در عربســتان خــودداری کرد .وی تنها به بیان این
مسئلهاشاره کرد که عربستان سعودی هرگز مستقیما در امور سیاسی لبنان دخالت
نکرده است و نسبت به ازسرگیری کمکهای ریاض به لبنان ابراز امیدواری کرد!.
سعد الحریری نخستوزیر لبنان  13آبان ماه در خاک عربستان در اقدامی غیر
منتظره ،از سمت نخستوزیری دولت لبنان استعفا داد .وی پس از  20روز غیبت از
کشور در حالی که براساس گزارشها از سوی سعودیها در بازداشت بود ،با وساطت
برخی کشورهای غربی به لبنان بازگشت و استعفای نامتعارف خود را پس گرفت.

رونمایی معارضان عربستانی
از یک جنبش ضد سعودی
با رویکرد حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان

منابع خبری نوشــتهاند گروهی از مردم عربســتان با هدف اعالمی
«مقابله با آل سعود» و «حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین» جنبشی را
تشکیل دادهاند با نام «جنبش کرامت ».گفته میشود این جنبش شیعی و
تحت تاثیر تفکرات شهید آیتاهلل نمر تشکیل شده است.
«معــن الجربا» ،از فعاالن عربســتانی در جریان ســخنرانی خود در مراســم
گرامیداشــت دومین ســالگرد شهادت آیتاهلل شــیخ نمر باقر النمر ،رهبر شیعیان
عربســتان که در شهر بیروت برگزار شده بود ،تاســیس «جنبش کرامت» مخالف
عربســتان را با هدف درخواست جهت تدوین قانون اساسی و تامین حقوق مردم در
شــبه جزیره عربی اعالم کرد .به گفته «الجربــا»« ،این جنبش همه اصول و مبانی
آیتاهلل شهید شیخ نمر باقر النمر روحانی بارز شیعه و مواضع وی در مقاومت را در
دستور کار قرار داده و سرلوحه خود خواهد داشت ».وی سپس از همگان خواست تا
سخنرانیها و سخنان شهید آیتاهلل شیخ نمر را زنده نگه داشته و از مواضع وی الهام
بگیرند« .الجربا» این را هم گفت که« :میراث علمی آیتاهلل شــیخ نمر سرلوحهای
برای تحقق کرامت انسانی خواهد بود که وی در راه رسیدن به آن به شهادت رسید».
در همین حال ،پایگاه خبری العهد نسخه ای از پیشنویس اساسنامه جنبش کرامت
را منتشــر کرد که محورهای آن درخصوص اصالحات ،تضمین حقوق شــهروندان،
پایبندی به مسئله فلسطین به عنوان قطب نمای اصلی ملتهای عربی و حمایت از
مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیلی در لبنان و فلسطین اشغالی است .بر این اساس،
جنبش کرامت یک جنبش مردمی مخالف در عربستان است و هدف از تاسیس آن،
انجام اصالحات و دستیابی مردم به حقوق خود در عربستان خواهد بود .این جنبش
همچنین با هدف دعوت به تحقق کرامت ،عدالت ،برابری و حقوق بشر در بین همه
اقشار مردم بدون هرگونه تبعیض مذهبی یا نژادی یا منطقهای یا قشری تشکیل شده
اســت .برپایه این گزارش ،جنبش کرامت یک جنبش ملی عربی و مردمی است که
خواهان تشکیل مجلس شورا و مجلس مردم منتخب است تا نماینده نهاد قانونگذاری
در کشــور باشد و حکومت مدنی دموکراتیک را بهترین نوع حکومت مدرن میداند
که همگام با بنیان و روح اسالم حرکت میکند .جنبش کرامت یکی از اهداف خود
را حمایت از طرحهای مقاومت آزادیبخش عربی و اســامی در منطقه و حمایت از
عدالت اجتماعی ،کرامت انســانی ،آزادی فکری و حقوق بشر در جهان عرب دانسته
است .همچنین جنبش کرامت ،مبارزه با صهیونیسم جهانی و حامیان آن را از ارکانی
دانست که این جنبش بر پایه آن استوار است.
کنایه بلومبرگ به بن سلمان
از ســوی دیگر پایگاه خبری بلومبرگ اعــام کرده که ریاض تاکنون چندین
تــاش علیه ایران در منطقه انجام داده اســت که هیچ موفقیتی در پی نداشــته
است .به نوشته «بلومبرگ» هفته گذشته ،ویدیویی از «محمد بن سلمان» ولیعهد
عربســتان در شبکههای اجتماعی عربستان منتشر شد که نشان میدهد او وعده
داده به تهاجم علیه بزرگترین رقیب این کشــور ادامه دهــد و نبرد را «به داخل
تهران» بکشاند .بلومبرگ با بیان اینکه «این مصاحبه تلویزیونی که برای هشت ماه
پیش اســت ،اکنون اهمیت جدیدی پیدا کرده» ،نوشت« :اعتراضات خشونتباری
در ایران گسترش یافت و مشخص نیست که آیا عربستان به تحریک این اعتراضات
کمک کرده است یا خیر ،اما مسئلهای که روشن است این که حاکم فعلی عربستان
چندین اقدام منطقهای علیه ایران انجام داده و هنوز نتوانســته موفق شود ».طبق
ایــن گزارش« ،تالشهای محمد بن ســلمان در یمن ،قطر و لبنان ،کشــورهای
منطقهای که عربستان به دنبال حاکمیت در این مناطق است نیز با مشکل مواجه
شده است .بلومبرگ در پایان نتیجه گرفت که ،این خطر وجود دارد که جنگ یمن
به شهرهای عربستان کشیده شده است.
ایران توان الزم را دارد
طبق این گزارش ،جیمز دورسی کارشناس خاورمیانه در دانشگاه فنی «نانیانگ»
سنگاپور اعالم کرده که اگر عربستان تالش کند از ناآرامیهای ایران به عنوان فرصتی
برای تضعیف نظام ایران بهره بگیــرد ،بیش از حد خود را درگیر خواهد کرد...ایران
بدون شک به دنبال خودداری از تقابل مستقیم است اما توانایی انتقامگیری از طریق
متحدان خود در لبنان و عراق و همچنین تحریک ناآرامی در میان شیعیان بحرین
و عربســتان را دارد .طبق این گزارش ،مردان قدرتمند عرب در گذشته با پرداختن
بهایی سنگین به این مسئله پی بردند که موفقیتهای داخلی ،انسجام قدرت و ثروت
و به حاشیه راندن دشمنان ،به آنها اجازه نمیدهد آنطور که امیدوارند ،خاورمیانه را
تغییر شــکل دهند .بلومبرگ با کنایه محمد بن سلمان را خطاب قرار داد و نوشت،
«جمال عبدالناصر» دومین رئیسجمهور مصر موفق به پیروزی در جنگ یمن نشد
و در سال  1967هم از اسرائیل شکست خورد .صدام حسین نیز چندین دهه بر عراق
حکمرانی داشت و ماجراجویی وی با شکست خونینی به پایان رسید.
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