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پاکس�تان: دور بعدی مذاکرات طالبان و آمریکا 
روز 18 فوری��ه در پاکس��تان برگزار خواهد ش��د این 
در حالی اس��ت که قرار اس��ت طرفی��ن در قطر نیز با 
یکدیگر گفت وگو کنند. »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی 
طالبان افغانس��تان برگزاری مذاکرات در اسالم آباد را 
تأیید کرد. وی اف��زود بعد از توافقات اولیه مذاکره در 
پاکستان دور بعدی مذاکرات 25 فوریه در دوحه قطر 

انجام می شود.

مال�ی: منابع خبری گزارش دادند که طی س��ال 
2018 بیش از یک هزار و دویس��ت نفر در خش��ونت 
های کش��ور مالی کشته ش��دند. »تیبلی درام« رئیس 
ح��زب بارینا مال��ی اعالم کرد که بر اس��اس آمارهای 
س��ال گذشته میالدی )2018(، 697 غیر نظامی، 85 
نظامی و چهار تن از نیروهای بین المللی در خشونت 
های این کش��ور کشته شدند. از س��وی دیگر »آمادو 
س��انگو« سخنگوی وزارت کش��ور مالی با رد این آمار 
گفت: با وجود کش��ته شدن بسیاری در خشونت های 

مالی اما این آمار مبالغه آمیز است.

بلژیک: رئیس بخش حفاظت از اطالعات دستگاه 
اطالعاتی بلژیک به ظن جاسوس��ی برای روسیه تحت 
بازداشت خانگی قرار گرفته است. »کلمنت وندربور«، 
رئیس بخش حفاظت از اطالعات س��رویس اطالعاتی 
بلژیک به ظن جاسوس��ی برای روسیه تحت بازداشت 
خانگی قرار گرفته اس��ت.  وندربور که سابقه ۴0 سال 
خدم��ت در اداره ضداطالع��ات بلژی��ک را دارد ای��ن 

اتهامات را رد کرده است. 

آمریکا : علیرغم کش��مکش ها بر س��ر صالحیت 
»ویلیام بار« گزینه پیش��نهادی »دونالد ترامپ« برای 
سمت وزیر دادگستری آمریکا، صالحیت او در مجلس 
سنا با 5۴ رای موافق در برابر ۴5 رای مخالف، تایید شد. 
با رای گیری شامگاه پنجشنبه در صحن مجلس سنای 
آمریکا و رای ضعیف س��ناتورها به گزینه پیش��نهادی 
رئیس جمهور این کشور برای سمت وزارت دادگستری،  
»ویلیام بار« رس��ما به عنوان دومین وزیر دادگستری 

دولت »دونالد ترامپ« تایید صالحیت شد.

کش�میر: در نتیج��ه حمله یک عام��ل انتحاری 
ب��ه یک اتوب��وس حامل نیروهای پلیس ش��به نظامی 
هندوستان در کشمیر ۴۴ تن کشته شدند؛ هندوستان 
اع��الم کرد که گروه خودخوان��ده "جیش محمد" این 
حمله را انجام داده است. دولت هندوستان، اسالم آباد 
را مته��م می کند که اجازه می دهد ت��ا این گروه های 
شبه نظامی از داخل پاکستان دست به عملیات بزنند 

و خواستار اقدامی از سوی اسالم آباد است.

ذرهبین

خشم پاکستانی ها از سفر ولیعهد سعودی 
پاکس��تانی ها دیروز پس از اقام��ه نماز جمعه بار 
دیگر در اعتراض به س��فر محمد بن س��لمان ولیعهد 
س��عودی که قرار اس��ت امروز وارد اس��الم آباد شود، 
تظاهرات و سیاس��ت های آل س��عود علیه ملت های 

مظلوم منطقه را محکوم کردند.
نمازگزاران پاکس��تانی در ش��هر راولپندی و پس 
از اقام��ه نم��از جمع��ه در محکومیت حم��الت رژیم 
س��عودی علیه ملت های مظل��وم در منطقه از جمله 
تش��دید تجاوز ائتالف س��عودی علیه یمنی ها، تجمع 
کردند. این تجمع اعتراض آمیز با حضور برخی فعاالن 
سیاسی احزاب و گروه های مختلف پاکستانی و برخی 
از شخصیت های مذهبی و اجتماعی این کشور برگزار 
شد. معترضان با محکومیت همدستی برخی از سران 
عرب از جمله حاکمان س��عودی برای تجاوز به سوریه 
و یم��ن از جمله س��ازش با رژیم صهیونیس��تی علیه 
ملت فلس��طین، ش��عارهایی علیه حاکمان آل سعود، 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی س��ر دادند. آنان دخالت 
های کش��ورهای عرب��ی در امور داخلی پاکس��تان را 
باعث ایجاد مش��کالت برای کش��ورهای منطقه بویژه 
مس��لمانان جهان دانس��ته و تاکید کردند: عربس��تان 
و برخ��ی از دولت های عربی ت��الش دارند تا بمنظور 
دستیابی به اهداف تهاجمی خود به نحوی پاکستان را 
وارد بحران های منطقه از جمله جنگ یمن کرده و از 

این روند سود ببرند.
یکش��نبه هفته گذش��ته نیز تجمعی در اعتراض 
به سفر آتی بن س��لمان به پاکستان در مقابل باشگاه 
خبرنگاران اس��الم آباد برگزار شد و همچنین جمعی 
از اندیش��مندان پاکس��تانی نی��ز طی س��خنرانی در 
س��میناری با عنوان حمایت از مظلومین جهان اعالم 
کردن��د: قات��الن ملت یمن هرگز نمی توانند دوس��ت 
مردم پاکستان باشند. در آستانه سفر ولیعهد سعودی، 
اسالم آباد و مناطق اطراف آن کامال در پوشش تدابیر 
شدید امنیتی قرار گرفته و بنا به گفته پلیس، نزدیک 
به یک هزار محل ایست و بازرسی برای رصد خودروها 
و ش��هروندان در دو شهر اسالم آباد و راولپندی ایجاد 

شده است.

نیمچهگزارش

دستاورد جدید السیسی 
اعض��ای پارلمان مصر با اکثریت آراء موافقت کردند که قانون اساس��ی این 
کش��ور که افزایش مدت ریاس��ت جمهوری یکی از بندهای تعدیلی آن اس��ت، 
تغییر یاب��د. نمایندگان با اکثریت آراء با اعمال تغییرات در قانون اساس��ی این 
کش��ور موافق کردند. رئی��س پارلمان مصر گفت که ۴85 نف��ر از نمایندگان با 
گ��زارش کمیته عمومی مجلس در خصوص اصل تغیی��ر برخی از بندهای قانون 

اساسی موافقت کرده اند.
 پارلمان مصر 596 عضو دارد. عبدالعال از همه اعضای پارلمان مصر خواسته ظرف 
۳0 روز آینده هرگونه پیش��نهاد، تحقیق یا بررسی در خصوص تغییر قانون اساسی مصر 
را در اختیار وی قرار دهند. عبدالفتاح السیس��ی، رئیس جمهوری مصر از سال 201۴ تا 
به امروز، دو دوره در منصب ریاس��ت جمهوری مصر بوده و س��ال 2022 دور دوم او به 

پایان خواهد رسید.

سرخط
بحران سازی وزیر دفاع 

درحال��ی که قرار بود وزیر اقتصاد انگلیس برای مذاکرات تجاری راهی پکن 
شود، سخنان وزیر دفاع انگلیس باعث لغو مذاکرات از سوی چین شد.

پ��س از آن که »گوین ویلیامس��ون« وزیر دفاع بریتانی��ا تهدید کرد که یک 
کش��تی جنگی در اقیانوس آرام مستقر می کند، »هو چانهوا« معاون نخست وزیر 
چین، مذاکرات تجاری خود را با »فیلیپ هموند« وزیر اقتصاد بریتانیا لغو کرد. قرار 
ب��ود چانه��وا، مذاکراتی تجاری را با هموند برگزار کند، اما در اعتراض به س��خنان روز 
دوشنبه ویلیامسون، آن را لغو کرد. منبعی آگاه به این روزنامه گفت: »خشم عظیمی کابینه 
را فراگرفته است. چیزی نمانده بود گوین جنگی را به راه بیندازد. این تیم می دانست که 
چین خشنود نخواهد بود«. اگر این مذاکرات با موفقیت انجام می شد می توانست دسترسی 
بریتانیا به بازاری به ارزش تقریبی 10.2 میلیارد پوند را تسهیل کند. این توافق همچنین 

می توانست موجب تقویت دولت بریتانیا شود که در مخمصه برگزیت است. 

شرق آسیا
احتماال جسد خاشقچی در تنور سوزانده شده

اداره امنی��ت و پلیس اس��تانبول اعالم کرد این احتمال هس��ت که جس��د 
روزنامه نگار مقتول عربس��تانی، در کنس��ول گری سعودی س��وزانده شده باشد. 
پلیس اس��تانبول برای اولین بار تصویری یکی از همدس��تان محلی در عملیات 
ترور خاش��قچی را منتش��ر کرد. دولت ترکیه از زمان وقوع قتل خاش��قچی در 
کنس��ولگری سعودی، بارها از ریاض خواسته است افراد ترکیه ای که در این قتل 
دس��ت داش��تند، معرفی کند. با این حال به رغم اذعان س��عودی ها به وجود چنین 

افرادی، هنوز در این ارتباط اطالعاتی در اختیار آنکارا نگذاشته اند. 
در تازه ترین گزارش پلیس اس��تانبول آمده است: »در منزل سرکنسول دو تنور پیدا 
کردیم که با گاز و چوب مشتعل می شود. احتمال می رود، جسد خاشقچی بعد از تکه تکه 
شدن در این چاه ها سوزانده شده است«.همدست  ترکیه ای در قتل خاشقچی در تصویری 

که از او منتشر شده، لباس های »مصطفی المدنی«، بدل خاشقچی را در دست دارد.
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ورشو دوباره فلسطین را بیدار کرد

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

لهس��تان اواخر هفته گذش��ته میزبان نشس��تی بود که 
آمری��کا محور برگ��زار آن بود. نشس��تی که البت��ه برخالف 
ادعاهای رس��انه ای آمریکایی ها از یک سو با استقبال چندانی 
هم��راه نش��د و بس��یاری از حاضران در س��طح پایین در آن 
مش��ارکت داش��تند و از س��وی دیگر همزمان و بعد از پایان 
نشس��ت نیز اعتراض های ش��دید جهانی به نحوه برگزاری و 
حتی محورهای این نشس��ت صورت گرفت. این نشس��ت در 

حال��ی با ادعای بررس��ی بحران ه��ای خاورمیانه برگزار ش��د 
ک��ه در آن نه تنها س��خنی از بحران های منطق��ه نبود بلکه 
جهت گیری ه��ای آن نش��انگر طراحی آمریکای��ی برای ایجاد 
بحران های جدید در خاورمیانه اس��ت. اما در کنار تمام آنچه 
در این نشست گذشت یک اصل مهم در آن مشاهده می شود 
و آن دس��تاوردهای نشست مذکور برای ملت فلسطین است. 
آمری��کا با اجبار کش��ورهای حضور در حال��ی برخی مقامات 
عربی را در کنار صهیونیس��ت ها با محوریت نتانیاهو نخس��ت 
وزیر صهیونیس��ت ها قرار دارد که چند درس اساس��ی از این 
نشست برای فلس��طینی ها رقم زده شد. نخست آنکه آمریکا 
در حال��ی ادعای تالش ب��رای حل بحران ه��ای خاورمیانه را 
س��ر می داد که تمام محورهای این نشس��ت به اصل سازش 
کش��ورهای عربی با صهیونیست ها ختم ش��د و طرح معامله 
قرن آن نیز با این تفاس��یر آشکار ش��د که در آن حقی برای 
فلس��طینی ها وجود ندارد. عدم پردازش به مس��ئله 10 سال 
محاصره غزه و فاجعه انس��انی در این منطقه و نیز عدم بیان 

شهرک سازی ها و اش��غالگری صهیونیست ها به فلسطینی ها 
نش��ان داد که آمریکا و طرح معامله قرن آن هرگز دستاوردی 

برای فلسطین نخواهد داشت. 
دوم آنک��ه در مواضع کش��ورهای عربی حاضر در اجالس 
نیز چند نکته مهم نهفته اس��ت. آنها در طول نشست سخنی 
از مشکالت و رنج های ملت فلسطین نگفته و در باب ادعاهای 
ضد فلسطینی نتانیاهو نیز سکوت کرده و اصال حضورشان در 
نشستی که سران صهیونیست ها در آن بودند عدم مهم بودن 
مس��ئله فلس��طین برای آنها را آشکار س��اخت. نکته تاسفبار 
دیگر نوع موضع گیری کشورهای عربی حاضر در این نشست 
بود که به خای حمایت از فلس��طین و ضدیت با اش��غالگران 
قدس، به موضع گیری علیه مقاومت فلس��طین و حامیان آن 
پرداختند که مواضع مطرح شده علیه جمهوری اسالمی ایران 
و مقاومت منطقه نمودی از این رفتار اس��ت. آنها چنان رفتار 
کردند که مواضعش��ان همس��و با دیدگاه های صهیونیست ها 
نش��ان داده ش��ده که عمال رفتاری مغایر با منافع و خواست 

ملت فلسطین است. 
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که نشست ورشو 
تکلیف ملت فلس��طین را مش��خص کرده و یک اصل را برای 
آنها مسلم ساخت و آن اینکه آمریکا هیچ طرحی برای کمک 
به ملت فلس��طین ندارد و کش��ورهای عرب��ی نیز که از عربی 
بودن مس��ئله فلس��طین دم می زنند هی��چ اراده و انگیزه ای 
برای حمایت از آن ندارند و صرفا چش��م به زبان آمریکا دارند 
تا به خواس��ت آن اقدام کنند. در اصل فلسطین بهانه ای برای 
سازش��کاری و تابیعت آنها از آمریکا ش��ده اس��ت و در عمل 
هیچ طرحی برای حمایت از فلسطین برای آنان وجود ندارد. 
آنچه در نشست ورشو برای فلسطینی ها قطعی شده آن است 
ک��ه آنها یک گزینه بیش��تر در پی��ش روی ندارند و آن تکیه 
بر گزینه مقاومت اس��ت که سرانجام آنها به حقوقشان یعنی 
تش��کیل کشور مستقل فلس��طینی به پایتختی قدس شریف 
خواهد رس��اند.  چنانکه چهار جنگ غزه به خوبی نش��ان داد 

که مقاومت تنها راه پیروزی بر دشمن است 

یادداشت

آمری��کا در حالی با ادع��ای حمایت از  بش�ر حقوق بش��ر در غرب آس��یا نشس��ت حق�وق 
لهس��تان را برگ��زار کرد که س��رکوب گری سیس��تماتیک 
توسط س��اختار حاکم بر این کشور هر روز قربانی می گیرد 
چنانکه طبق آمار منتشرشده توسط واشنگتن پست، ساالنه 
به طور متوس��ط حدود 1000 نفر در آمریکا به ضرب گلوله 

نیروهای پلیس کشته می شوند.
تحقیقات جدید نشان می دهد که پلیس آمریکا همچنان 
به طور متوس��ط ساالنه هزار نفر را به ضرب گلوله می کشد.

به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، فاصله بین مرگ و زندگی 
می تواند کس��ری از ثانیه باشد. همانطور که در مورد پرونده 
کشته شدن »ویلی مک وی« خواننده رپ تازه کار آمریکایی 
اتفاق افتاد. وی در خوردو خود به خواب رفته بود و سالحی 
دس��تی روی پای��ش ب��ود. در همین حال مام��وران پلیس 
دور خوردو را گرفته و سالح هایش��ان را به س��مت او نشانه 
می گیرند و به او دستور می دهند »دستهایش را طوری نگه 
دارد که قابل دیدن باش��د«. طبق اظهارات شاهدان، در این 
لحظه مک کوی که تازه از خواب بیدار می ش��ود دستش را 
به س��مت اس��لحه می برد و ماموران پلیس شروع به شلیک 

می کنند. مک کوی در صحنه حادثه کشته شد.
بر اساس اطالعات منتشر شده توسط واشنگتن پست، 
این حادث��ه تنها یکی از حدود هزار مورد تیراندازی مرگبار 

پلیس آمریکا بود که هر سال در این کشور رخ می دهد. این 
آمار و ارقام طی س��ال های اخیر تغییری نداش��ته اند. طبق 
این آمار در سال 2018 تعداد کشته شدگان 998 نفر، سال 
2017، 987 نفر و در سال 2016 نیز 995 نفر بوده است.

۴5 درصد از قربانیان مردان س��فید پوست و 2۳ درصد 
مردان سیاه پوس��ت بوده اند. 96 درصد آنها مسلح بوده اند و 
نیمی از این تعداد س��الح گرم داشته اند. 25 درصد از آن ها 
هنگامی که مورد تیراندازی پلیس قرار گرفتند در وضعیت 
»آشفتگی روانی« بودند. در تحقیقی دیگر نیز آمار مشابهی 
به دس��ت آمده است. س��ایت اینترنتی رصد خشونت پلیس 
که تیراندازی های پلیس را از نقطه نظر فعاالن سیاه پوس��ت 
نشان می دهد، تعداد کشته شدگان به دست پلیس در سال 

2018 را 1166 نفر عنوان می کند.
پلی��س آمریکا س��االنه در ح��دود 50 میلی��ون بار در 
فض��ای عمومی دچار درگیری می ش��ود که گاهی منجر به 
تیراندازی های مرگبار می شود. »جفری آلپرت« جرم شناس 
در ای��ن مورد می گوی��د: »ما این آم��ار را از طرق مختلفی 
بررس��ی کردیم، نظیر این که آیا ن��ژاد، موقعیت جغرافیایی، 
جرای��م خش��ونت بار، مالکیت اس��لحه یا تمرین��ات پلیس 
می توان��د آن را توضی��ح دهد، اما هیچ ک��دام از این عوامل 
به تنهای��ی نمی تواند توضیح دهد چگونه این ارقام همیش��ه 

ثابت هستند«. 

پلیس آمریکا ساالنه هزار نفر را می کشد
انقالب بحرین در بیانیه ای به مناسبت مق���اوم�ت آیت اهلل عیس��ی قاس��م رهبر معنوی 
هشتمین سالروز انقالب این کشور، ضمن تاکید بر مقاومت 
مردم��ی در برابر س��رکوب گری آل خلیف��ه، تأکید کرد که 
واقعی��ت و روابط کش��ور نیازمن��د تغییر آش��کار در تعامل 

دولت با ملت است.
 آیت اهلل عیس��ی قاس��م در بیانیه ای ب��ر ضرورت تغییر 
موض��ع دول��ت در قبال مل��ت و تعامل ب��ا آن تأکید کرد و 
گفت که مش��کالت بزرگ بحرین تنه��ا با برقراری رابطه ای 
جدید بین ملت و دولت و به رسمیت شناختن جایگاه ملت 
و مرجعی��ت آن برای به دس��ت گرفتن سرنوش��تش، پایان 
می یاب��د. وی اف��زود: »هر کس در بحرین اع��م از دولت یا 
غیره به دنبال آن باش��د این وطن صحنه درگیری دائمی و 

مشکالت باشد و از بین برود، خائن و محکوم است.«
آیت اهلل عیس��ی قاس��م در بیانیه خود آورده اس��ت که 
مشکل اصلی کشور فقدان عدالت در تعامل سیاسی، حقوقی، 
قضائی، اقتصادی و اجتماعی و نیز اعمال محدودیت دینی و 
علمی علیه مردم اس��ت. وی اشاره کرد که همه دولت ها در 
خدم��ت منافع معنوی و مادی ملت هس��تند و در غیر این 

صورت وجود دولت ها معنا ندارد.
در این بیانیه آمده است: »ظلم آشکاری است که دولت 
از استفاده ملت از ثمره تالش خود ممانعت می کند و اموال 

مردم را برای س��اختن زندان ها، واردات سالح های کشنده، 
مزدوران وحش��ی و عامالن شکنجه اس��تفاده می کند.«وی 
همچنین تصریح کرد که ملت بزرگ بحرین راه عزت، مجد 
و بزرگی، پیش��رفت و دستیابی به اهداف عالی و پیروزی در 
هم��ه عرصه ها را طی می کند و تا زمانیکه در راه خدا تالش 

می کند، عزت و پیروزی از آن او خواهد بود.
در همین حال جمعیت »الوفاق« بحرین به مناس��بت 
هش��تمین س��الگرد انقالب بحرین اعالم ک��رد، از نظر این 
جنبش تنها راه حل، رس��یدن به یک توافق سیاسی عادالنه 
اس��ت. در این بیانیه آمده، تمام��ی گزینه ها مانند اقدامات 
امنیت��ی، حمایت خارج��ی، فریب، نظامی ک��ردن واقعیت 
مدنی و اس��تفاده از سیاست گرس��نگی دادن، گزینه هایی 
محکوم به شکست و موقت اس��ت که واقعیت را پیچیده تر 
می کن��د. در همی��ن حال معاون دبی��ر کل جمعیت الوفاق 
بحرین در گفت وگو با شبکه المیادین، حکم دادگاه بحرین 
علیه ش��یخ علی سلمان را سیاسی دانست و گفت که منامه 
از تماس های قطر با او با خبر بود. »ش��یخ حسین الدیهی«، 
معاون »ش��یخ عل��ی س��لمان«، دبیر کل جمعی��ت الوفاق 
اتهام های نظام بحرین علیه شیخ سلمان را بی اساس خواند. 
از سوی دیگر  سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعالم کرد 
که بسیاری از فعاالن سیاسی بیمار در زندان های رژیم آل 

خلیفه از خدمات درمانی محروم هستند.

مقاومت، پیام شیخ عیسی قاسم به ملت بحرین

گروه فرادید  ویژه با گ�زارش  عربی  کش��ورهای  برخ��ی 
حضور در نشس��ت ورشو در حالی سعی در اجرای 
ابع��اد جدید خ��وش خدمتی به آمری��کا بودند که 
مردم فلسطین با برپایی تظاهرات جمعه بازگشت 
و نی��ز صدور بیانیه مقاومتی این خوش خدمتی را 

نقش برآب کردند. 
س��ران کشورهایی مانند عربس��تان، بحرین و 
امارات که بقا خود را در خدمتگذاری به آمریکا می 
بینند این روزها با حضور در نشس��ت لهستان آن 
هم با محوریت سازش مجانی با رژیم صهیونیستی 
و خیان��ت به فلس��طین س��عی در جل��ب رضایت 
آمری��کا دارند ام��ا واکنش های ملت ه��ای عربی و 
اسالمی و نیز عملکردها و مواضع فلسطینی ها این 
خوش خدمتی را ناکام گذاش��ته اس��ت. 2 جنبش  
مهم فلس��طینی دی��دار برخی مس��ؤوالن عرب با 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در حاشیه نشست 
ورش��و را محک��وم و تأکی��د کردند این نشس��ت، 

نمی تواند »معامله قرن« را اجرایی کند.
جهاد اسالمی فلسطین مش��ارکت کشورهای 
عربی در کنفرانس ورشو و دیدارها و مصافحه های 
علن��ی و محرمان��ه س��ران عرب��ی با س��ران رژیم 
صهیونیس��تی و در رأس آنه��ا »بنیامین نتانیاهو« 
را محک��وم ک��رد. در بیانی��ه جهاد اس��المی آمده 
اس��ت، دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
به دش��من و تحریک آفرینی آش��کار علیه مس��أله 
فلسطین ادامه می دهد و اکنون نشستی جدید در 

ورش��و ترتیب داده تا فصل دیگری از فریب و غرق 
کردن جهان عربی و اس��المی در فتن��ه و نزاع در 
مقابل تأمین جبهه دشمن صهیونیستی و حمایت 
از آن را آغ��از کند. این جنبش فلس��طینی افزود، 
مصافحه و دیدارهای علنی و مخفیانه سران عربی با 
نتانیاهو، لکه ننگی بر پیشانی همین افراد است که 
از عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی سخن 
می گویند. »عبداللطیف القانوع« سخنگوی حماس 
ه��م اعالم کرد، نشس��ت ورش��و در اجرایی کردن 
طرح موس��وم به »معامله قرن« موفق نخواهد شد 
و هم چنین نخواهد توانس��ت حقوق مش��روع ملت 
فلسطین یا مسأله فلسطین را کنار بزند.  القانوع در 

ادامه گفت، دیدار »یوسف بن علوی« وزیر خارجه 
عمان با نتانیاهو در حاشیه نشست ورشو، تحریک 
کردن ملت ها، نادیده گرفتن اراده آنها و نیز تالشی 

برای بهبود چهره رژیم صهیونیستی است.
 دیدار علنی میان »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و »یوسف بن علوی« وزیر خارجه  
عمان در ورش��و پایتخت لهستان با واکنش حماس 
روبرو شد. »سامی ابوزهری« از اعضای ارشد حماس 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت، دی��دار وزیر خارجه 
عمان با نتانیاهو، ننگی بزرگ و خنجری به پش��ت 
ملت فلس��طین اس��ت و این اقدام در راستای بهتر 
ک��ردن وجهه رژیم اش��غالگر انجام می ش��ود. الزم 

به ذکر اس��ت مردم فلس��طین ب��ا برپایی تظاهرات 
جمعه بازگشت بر ادامه مقاومت تاکید کردند. الزم 
به ذکر اس��ت معاون رئیس جمهور آمری��کا با ابراز 
خرس��ندی از در کنار هم ق��رار گرفتن نمایندگان 
رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس، این اتف��اق را آغازگر »عصری تازه« توصیف 
ک��رد. »مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا از 
روند نزدیک شدن کش��ورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس به رژیم صهیونیس��تی ابراز خرسندی کرد و 

گفت »عصر تازه ای« در حال آغاز است.
پنس که در ضیافت ش��ام حاضران در نشست 
ضدایران��ی »ورش��و« لهس��تان صحب��ت می کرد، 
گفت: »معتقدم که امش��ب که ]بنیامین[ نتانیاهو 
نخست وزیر اسرائیل و س��رانی از بحرین، عربستان 
سعودی و امارات عربی متحده همگی دور یک میز 
جمع شده اند، ما در حال آغاز عصر تازه ای هستیم.« 
وی سپس این گردهمایی را »نمادی از همکاری و 
نش��انه ای امیدوارکننده از آینده ای روشن تر که در 
انتظار کش��ورهای خاورمیانه است« توصیف کرد و 
گفت: »بای��د بپذیریم که ما ب��ا در کنار هم بودن، 

قدرتمندتر از وقتی هستیم که از هم جدا باشیم.«
در همی��ن ح��ال داماد رئیس جمه��ور آمریکا 
می گوید طرح پیش��نهادی واشنگتن برای سازش 
تش��کیالت خودگردان با رژیم صهیونیس��تی پس 
از انتخاب��ات فروردین ماه در فلس��طین اش��غالی، 
رونمایی می شود. »جارد کوشنر« داماد و نماینده 
رئیس جمهور آمریکا در روند س��ازش تش��کیالت 

خودگردان و رژیم صهیونیس��تی از موکول ش��دن 
رونمایی از طرح پیش��نهادی واش��نگتن به بعد از 
انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیس��تی خبر داد. در 
همین حال وزیر خارجه س��ابق دولت مس��تعفی، 
حزب اخوانی اإلصالح و هیأت علمای یمن، حضور 
وزیر خارجه دولت مس��تعفی در کنار نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی را محک��وم و آن را خیانت به 
فلس��طین عنوان کردن��د. نکته قاب��ل توجه آنکه 
لهس��تان در حالی میزبان نشست سازشکاران بود 
که نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با حضور 
در ورش��و برای شرکت در نشست ضدایرانی، گفت 

لهستانی ها با نازی های آلمان همکاری کرده اند.
نتانیاهو که برای ش��رکت در اجالس »ورشو« 
علیه ایران به لهستان سفر کرده، در جمع گروهی 
از خبرنگاران گفته اس��ت: »لهس��تانی ها با نازی ها 
هم��کاری کردند و من کس��ی را نمی شناس��م که 
از او بابت گفتن این حرف ش��کایت ش��ده باشد.« 
اش��اره نتانیاهو به قانونی اس��ت که چند ماه پیش 
در پارلمان لهس��تان تصویب ش��د و بر اساس آن 
افراد حق ندارند لهس��تان را همدست آلمان نازی 
بخوانند. در ای��ن میان وزیر خارجه آمریکا تصریح 
کرد ک��ه نماین��دگان کش��ورهای عرب��ی و رژیم 
صهیونیستی در ورشو در یک ضیافت شام مشترک 
ش��رکت کرده اند. در همین حال ده ها مراکشی در 
اعتراض به برگزاری کنسرت یک خواننده یهودی 
- فرانسوی حامی رژیم صهیونیستی در کشورشان 

تظاهرات کردند.

خوش خدمتی سران عرب به آمریکا با شکست زودهنگام مواجه شد

پاسخ مقاومتی فلسطینی ها به سازشکاران در ورشو

 افشاگری مادورو
یکا   از دیدارهای محرمانه فرستاده آمر
همزمان با مداخالت گسترده  آمریکا در امور داخل ونزوئال، آمریکاي التین
رئیس جمهوری ونزوئال در گفتگویی با خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس فاش ک��رد که وزی��ر خارجه این 
کشور دیدارهایی محرمانه با فرستاده ویژه آمریکا 

در ونزوئال داشته است.
 نیک��والس مادورو، رئیس جمه��وری ونزوئال 

ب��ا خبرگ��زاری  خ��ود  مصاحب��ه  در  حال��ی  در 
آسوش��یتدپرس این خبر را افش��ا کرده که دولت 
دونال��د ترامپ، رئی��س جمهوری آمری��کا علناً از 
اقدام��ی برای بران��دازی مادورو صحب��ت به میان 
آورده اس��ت. رئیس جمهوری ونزوئال حین انتقاد 
از موضع خصمانه رئیس جمهوری آمریکا در قبال 
دولت کاراکاس گفت که امیدوار اس��ت دیداری را 
به زودی با رئیس جمهوری آمریکا داش��ته باش��د 
ت��ا به این ترتیب بحرانی را که در پی به رس��میت 
ش��ناخته ش��دن خوآن گوآیدو به عن��وان رئیس 

جمه��وری خودخوان��ده ونزوئال در این کش��ور به 
وجود آمده، حل و فصل کند.

خارج��ه  وزی��ر  گف��ت،  همچنی��ن  م��ادورو 
ونزوئ��ال حین س��فر به نیویورک از الی��وت آبرامز، 
فرس��تاده ویژه آمریکا در ام��ور ونزوئال دعوت کرد 
ت��ا محرمانه، غیرعلنی یا خصوصی به این کش��ور 
ب��رود. وی بدون اش��اره به جزئیات بیش��تر گفت: 
اگر او بخواهد دیداری داش��ته باش��د، تنها به من 
زم��ان، چگونگی و محلش را اعالم کند و من آنجا 
خواهم ب��ود. دیدارهای صورت گرفته در نیویورک 

چندین ساعت به طول انجامید. دو تن از مقام های 
ارش��د ونزوئال نیز گفتند که دو دیدار بین آبرامز و 
خورخ��ه آریزا، وزیر خارجه ونزوئال در نیویورک به 

درخواست آمریکا صورت گرفته است.
در ای��ن می��ان فرس��تاده ویژه آمری��کا برای 
ونزوئال مدعی ش��د ح��ل بحران سیاس��ی در این 
کش��ور آمریکای التین تنها با استعفای نیکوالس 
مادورو ممکن می ش��ود. او همچنین وعده داد که 
به زودی به منطقه سفر خواهد کرد اما زمان دقیق 
آن را تعیی��ن نکرد. این اظهارات الیوت آبرامز بعد 

از آن مطرح می شوند که کارلوس وچیو، سفیری 
که از س��وی خوآن گوآیدو، رهبر مخالفان ونزوئال 
و رئی��س جمه��ور خودخوانده آنها، ب��رای حضور 
در آمری��کا تعیین ش��ده، خطاب ب��ه قانونگذاران 
آمریکای��ی گفت، آنها باید فش��ارها را بر کاراکاس 

تشدید کنند.
در ای��ن میان دولت کوبا ط��ی بیانیه ای اعالم 
ک��رد آمریکا در قالب کمک های بشردوس��تانه در 
حال انجام تحرکات نظامی مشکوکی برای دخالت 

در امور داخلی ونزوئال است.


