نگاه تحقیر آمیز ترامپ به اروپا

قاره سبز

«هیثر نوئرت» انصراف داد

رئیسجمهور آمریکا در اظهارنظر توییتری درباره عملیات ائتالف واشنگتن
در س��وریه برای «شکس��ت  100درصدی داعش» ،به اروپا هش��دار داد که اگر
داعشیهای بازداشتشده را تحویل نگیرد ،آمریکا آنها را آزاد میکند.
رئیسجمهور آمریکا به اروپاییها هشدار داد که در صورت پا پیش نگذاشتن
آنها برای بازگرداندن بیش از  ۸۰۰داعش��ی اروپایی دس��تگیر شده توسط ائتالف
تحت رهبری واشنگتن ،این کشور داعشیها را آزاد میکند.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که بیش از یک هفته است در حال وعده دادن
برای اعالم پیروزی  ۱۰۰درصدی بر داعش در س��وریه اس��ت ،در توییتر نوش��ته است:
«ایاالت متحده آمریکا از بریتانیا ،فرانسه ،آلمان و دیگر متحدان اروپایی میخواهد بیش
از  ۸۰۰جنگجوی داعش��ی که ما در س��وریه دستگیر کردیم را تحویل گرفته و محاکمه
کند .خالفت (داعش) در آستانه فروپاشی است.
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چالش

سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا که از سوی ترامپ برای تصدی سمت
نمایندگی آمریکا در س��ازمان ملل متحد معرفی ش��ده ب��ود انصراف خود را از
پذیرش این پس��ت اعالم ک��رد« .هیثر ناوئرت»که از س��وی «دونالد ترامپ»،
رئیسجمهور آمریکا برای تصدی س��مت نمایندگی کش��ورش در سازمان ملل
متحد معرفی شده بود از قبول این سمت انصراف داد.
وزارت خارج��ه آمریکا در بیانیهای اعالم کرد که ناوئرت انصرافش را از بررس��ی
نامزدیاش برای تصدی این سمت اعالم کرده و دولت ترامپ به زودی گزینهای جدید را
معرفی خواهد کرد .هیثر ناوئرت که پیش از معرفیاش به عنوان نامزد تصدی نمایندگی
آمریکا در سازمان ملل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود دالیل این تصمیم را مسائل
خانوادگی دانس��ته اس��ت .ناوئ��رت در بیانیهای گفت« :از رئیسجمه��ور ترامپ و وزیر
خارجه پامپئو بابت اطمینانشان به من سپاسگزارم.

فرادیـد
ذرهبین

لبنان :وزیر دف��اع لبنان هرگونه حضور نیروهای
ترکیه در سوریه بدون موافقت دمشق را «اشغالگری»
توصی��ف کرد« .الیاس بوصعب» وزی��ر دفاع لبنان در
جریان دی��دار با «خلوص��ی آکار» همتای ترک خود
در حاش��یه نشست امنیتی مونیخ تاکید کرد :هر گونه
حضور نیروهای ترکیه در سوریه بدون موافقت دمشق
اش��غالگری به ش��مار می آید.وی در ادامه نس��بت به
اعالم ایجاد «منطقه امن» در ش��مال س��وریه توسط
آنکارا انتقاد کرد.
مصر :وزارت خارجه مصر از نشست وزرای خارجه
 ۸کشور در ایرلند برای بحث و بررسی مسأله فلسطین
و روند صلح در منطق��ه خبر داد .وزارت خارجه مصر
اع�لام کرد که نشس��ت مذکور برای بحث و بررس��ی
مس��أله فلس��طین و روند صلح در منطق��ه برگزار می
شود .این وزارتخانه در بیانیهای اعالم کرد که »سامح
شکری» وزیر خارجه مصر امروز یکشنبه راهی ایرلند
خواهد شد تا در نشست مشورتی وزرای خارجه چند
کشور برای بررسی مسأله فلسطین ،شرکت کند.

ازبکس�تان :وزیر امور خارجه ازبکستان که برای
ش��رکت در کنفرانس امنیتی «مونیخ» به آلمان سفر
ک��رده با وزیر دفاع انگلس��تان دیدار و طرفین موضوع
همکاریهای نظامی را بررس��ی کردن��د« .عبدالعزیز
کام��ل اف» وزی��ر امور خارج��ه ازبکس��تان که برای
ش��رکت در کنفرانس امنیتی «مونیخ» به آلمان سفر
کرده ب��ا «گوین الکس��اندر ویلیامس��ون» وزیر دفاع
انگلس��تان دی��دار و طرفین همکاریه��ای نظامی را
بررسی کردند.
ژاپن :روزنامه آساهی ژاپن با رد ادعای واشنگتن
گزارش داد ،نخست وزیر این کشور به درخواست کاخ
سفید ترامپ را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی
کرده است«.شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن بهدرخواست
دولت آمریکا« ،دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا را
پاییز س��ال گذش��ته نامزد دریافت جای��زه صلح نوبل
کرده بود .این گزارش پس از آن منتشر شد که ترامپ
روز جمعه در جمعی عموم��ی در تالش برای کاهش
تنش با کرهجنوبی مدعی ش��د آبه او را برای دریافت
جایزه نوبل صلح نامزد کرده است.

حقوق بشر امریکایی
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بحران اخالق در ارتش آمریکا
ماهورا کیهانی

آمریکا همواره مدعی حقوق بش��ر برتر در جهان
اس��ت حال آنکه بررس��ی ش��رایط داخلی این کشور
نش��انگر حقیقتی ورای این ادعاس��ت که نمود آن را
در وضعیت ارتش آمریکا میتوان مش��اهده اس��ت .بر
اس��اس نتایج مطالعهای که به وس��یله پنتاگون انجام
ش��د ،موارد تماس جنسی ناخواسته در مراکز آموزش
نظام��ی آمریکا ظ��رف دو س��ال اخیر افزای��ش قابل
توجهای داشته است .براساس نتایج مطالعهای که روز
پنجشنبه منتش��ر شد ،موارد تماس جنسی ناخواسته
در مراک��ز آموزش نظامی آمریکا ظرف دو س��ال اخیر
افزایش قابل توجهای داش��ته اس��ت .مطالعهای که به
وسیله وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) انجام شد بخشی
از یک گزارش س��االنه است که نشان میدهد در سال
 ۲۰۱۸تع��داد  ۷۴۷مورد تماس جنس��ی ناخواس��ته
میان نظامیان آمریکایی مس��تقر در مراکز آموزش��ی
اتفاق افتاده است .این در حالی است که تعداد چنین
تماسهایی در سال  ۲۰۱۶تنها  ۵۰۷مورد بود.
تجاوز جنسی در ارتش آمریکا اتفاقی است که به
ندرت گزارشی درباره آن تهیه میشود و تنها دو سال
پیش پس از آنکه تفنگداران دریایی این کش��ور اقدام
به انتش��ار عکسهایی برهنه از سربازان زن در فضای
اینترن��ت کردند م��ورد توجه عمومی ق��رار گرفت .بر
اساس نتایج پیمایش پنتاگون ۵/۱۶ ،درصد کارآموزان
در مدرسه نظامی وست پوینت در سال  ۲۰۱۸تجربه
تماس جنس��ی ناخواسته را داش��تند که این آمار در
سال  ۲۰۱۶تنها  ۲/۱۰درصد بود.

منابع خبری شنبه گفتهاند «برنی سندرز» ،نماینده دموکرات مجلس سنای
آمریکا فیلمی برای اعالم نامزد شدن در انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۰آمریکا
ضبط کرده است.
دو منبع آگاه این خبر را به پایگاه پولیتیکو گفتهاند .رسانه آمریکایی گفته
نش��انه دیگری که از آماده شدن سندرز برای معرفیاش به عنوان نامزد انتخابات
خب��ر میدهد این اس��ت که تیم او با برخی نفرات برای واگذاری برخی س��متهای
بلندپایه مصاحبه کرده اس��ت.انتظار میرود «چاک روچا» ،از مش��اوران سیاسی سندرز
ک��ه در جری��ان کارزار انتخاباتی س��ال  ۲۰۱۶هم در کن��ار او بود ،بار دیگ��ر به تیم او
بپیوندد .سندرز در مرحله مقدماتی (درونحزبی) انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶
با «هیالری کلینتون» برای معرفی ش��دن به عنوان نامزد حزب دموکرات رقابت کرد و
سرانجام عرصه را به او واگذار کرد.
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یادداشت
 100درصدی داعش» ،به اروپا هشدار داد که اگر داعشیهای
بازداشتش��ده را تحویل نگی��رد ،آمریکا آنها را آزاد میکند.
رئیسجمه��ور آمری��کا در تویی��ت دیگری نوش��ت« :آمریکا
نمیخواهد شاهد نفوذ این جنگجویان داعشی به اروپا باشد،
چراکه آنجا احتماال جایی اس��ت ک��ه آنها به آن میروند .ما
بی��ش از حد کار و هزینه میکنیم .زمان آن فرا رس��یده که
دیگ��ران پا پی��ش بگذارن��د و کاری را که قادر ب��ه انجام آن
هس��تند را انجام دهند .ما بعد از پی��روزی  ۱۰۰درصدی بر
خالفت (داعش) به کشور (آمریکا) برمیگردیم».
حال این س��وال مطرح میش��ود که چ��را ترامپ چنین
ی آن پیگیری
ادعاهای��ی مطرح کرده و چ��ه اهدافی را در ورا 
میکن��د؟ پیش از پاس��خ به این پرس��ش باید ب��ه یک اصل
اساس��ی توجه داش��ت و آن اینک��ه آمریکا تا چ��ه میزان در
مبارزه با داعش نقش داش��ته است؟ بررس��ی کارنامه آمریکا

کاله برداری آمریکایی
فرامرز اصغری

مبارزه با تروریس��م که در س��الهای اخیر ب��ا واژه مقابله
با داعش مطرح میش��ود یکی از معادالت مهم جهانی ش��ده
اس��ت .مس��ئلهای که گاه به صورت انف��رادی و گاه در قالب
ائتالفهای متعدد کشورها را درگیر ساخته است .آمریکا نیز
از جمله مدعیانی اس��ت که مبارزه با داعش را از کارکردهای
خ��ود معرفی کرده اس��ت .در جدیدترین اقدام آمریکا در این
عرص��ه ترامپ رئیسجمه��ور آمری��کا در اظهارنظر توییتری
درباره عملیات ائتالف واش��نگتن در س��وریه برای «شکست

اعالم برائت از خائنین به فلسطین

رژیم صهیونیستی در ورشو گفت :ادعاهای ترس از
ایران ،آنها را در آغوش اسرائیل انداخت؛ ما در زمان
کشف حقایق هستیم؛ ملت ما کسانی که روابط (با
اسرائیل) را عادیسازی میکنند ،نخواهند بخشید
و به مقابله با دشمنان خواهند رفت .محل برگزاری
تظاهرات مذکور در استان «البیضاء» در شهرهای
«البیضا و رادع» و در استان «عمران» در شهرهای

«عمران و قفله عذر» است.
در همی��ن حال س��اکنان ش��هرهای مختلف
پاکس��تان در مخالفت با سفر پیشروی محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربس��تان به اسالم آباد تجمعات
اعتراض��ی برگ��زار کردن��د .حاض��ران در تجمع با
در دس��ت داشتن دست نوش��ته هایی ،محمد بن
س��لمان و سیاس��ت هایش را محکوم و از این فرد

اعتراض لبنان به اشغالگری ترکیه
وزی��ر دفاع جدی��د لبن��ان در جریان
ســــر خط
دیدار ب��ا همتای ترکیهای خود ،تأکید
کرد که حضور نیروهای این کش��ور در شمال سوریه بدون
موافقت دمشق اشغالگری محسوب میشود.
الی��اس بو صع��ب ،وزیر دفاع جدید لبنان در حاش��یه
کنفرانس امنیتی مونیخ ب��ا خلوصی آکار ،همتای ترکیهای
خ��ود دیدار کرد.دو طرف در این دیدار درباره ایجاد منطقه
امن در مرز ترکیه و سوریه گفتوگو کردند.
در همین راستا ،بو صعب اظهار داشت :منطقه امن راه
حل مناس��ب نیس��ت و یک پناهگاه امن برای تروریستها
ایج��اد خواه��د کرد .وی اف��زود :هرگونه حض��ور ترکیه در
اراضی سوریه بدون موافقت دولت این کشور مورد استقبال
ق��رار نگرفته و یک حضور غیرقانونی و به منزله اش��غالگری
است.
وزیر دفاع لبنان در ادامه از آکار خواست تا برای روشن
شدن سرنوش��ت دو اسقف ربوده شده در مرزهای سوریه و
ترکیه کمک و همکاری کند .آکار نیز وعده داد که از طریق
بخ��ش اطالعات ترکیه ای��ن موضوع را دنب��ال و اطالعات
کسبشده را برای بو صعب ارسال کند.
وزرای دف��اع ترکیه و لبن��ان همچنین درب��اره امکان
امضای توافقنامههای همکاری نظامی جدید میان دو کشور
بح��ث و تبادل نظر کردن��د .آکار نیز همت��ای لبنانی خود

رئی��س جمه��ور س��وریه در
غ�رب آس�يا
س��خنرانی عموم��ی جدی��د،
برگزاری انتخابات ش��وراهای محلی در موعد مقرر
خ��ود را نش��انه ق��درت دول��ت و ملت س��وریه و
شکست تروریسم خواند.
«بش��ار اس��د» رئیس جمهور سوریه در جمع
رؤسای شوراهای شهر استانهای سوریه حاضر شد
و در خصوص آخرین وضعیت کش��ورش سخنرانی
کرد .آخرین س��خنرانی عمومی اسد حدود پانزده
ماه پیش در نوامبر س��ال  2017انجام ش��ده بود.
اس��د سخنان خود را با موضوع انتخابات شوراهای
محل��ی آغاز کرد و گفت ،برگزاری انتخابات محلی
در موع��د اصلی خود ،یکی از سیاس��تهای اصلی
کش��ور بود که برگزاری آن به معنای قدرت ملت
و دولت و موفقیت در مقابله با تروریسم بود ...بعد
از بهبود وضعیت میدانی ما مقابل فرصتی حقیقی
و مرحل��های جدی��د در بهب��ود اداره ام��ور محلی
هس��تیم .اس��د گفت ،انتخابات ش��وراهای محلی،

به تروریستهای داعش مخابره کردهاند .بر همین اساس ،سید
حس��ن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان در سخنرانی اخیر خود
با رد ادعاهای واش��نگتن درباره مقابله با داعش تاکید کرد این
خود آمریکا بوده که داعش را به منطقه آورده است.
بر این اساس به صراحت میتوان گفت که آمریکا نقشی
در مبارزه با داعش و یا دادن امنیت به اروپا نداشته است لذا
ادعای وی مبنی بر آزاد س��ازی داعش��ی را میتوان برگرفته
از نگاه کاس��بکارانه آمریکا در قبال اروپا دانست که با ادعای
امنی��ت اروپا به دنبال باج گیری از این کش��ورها اس��ت .در
اص��ل آمریکا با دادن آدرس غلط به اروپا و ترس��اندن آنها از
تروریسم در حال کالهبرداری سیاسی و اقتصادی و امنیتی از
این کشورهاست چنانکه در گذشته نیز با ادعای امنیت جهان
پس از حادثه  11س��پتامبر با حضور س��ایر کشورها از جمله
اروپا برای منافع خود ،به اشغال افغانستان و عراق پرداخت.

اعتراضات ضد سعودی مردم یمن ،پاکستان و مالزی شدت گرفت

ادامه از صفحه اول

م��ردم اس��تانهای مختل��ف یمن ب��ه دعوت
رهب��ر انصاراهلل به خیابانها آمدند و در اعتراض به
رفتار اخیر وزیر خارجه دولت مس��تعفی در ورشو،
ب��ر حمایت از فلس��طین تأکید کردن��د و هرگونه
عادیس��ازی روابط با رژیم صهیونیستی را مردود
دانس��تند .در راستای لبیک به دعوت «عبدالملک
بدرالدین الحوثی» رهبر انصاراهلل ،مردم ش��هرهای
مختل��ف یمن تظاهرات گس��ترده خ��ود را برگزار
کردن��د .ای��ن تظاهراتها تحت عن��وان «برائت از
خائن��ان» در بیش از  20ش��هر از جمله «صنعا،
صعده ،الحدیده ،المحویت ،عمران ،ذمار ،اب ،تعز،
الجوف ،الضالع ،حجه و البیضا» برگزار ش��د .شبکه
المسیره از آغاز تظاهرات مردم در برخی استانها
از جمل��ه صعده خبر داد .ش��رکتکنندگان پرچم
یمن  ،فلسطین و تصاویر عبدالملک الحوثی را در
دس��ت دارند ،بر روی پالکاردهای خود شعارهایی
در رد هیمنه آمریکا و سیاس��تهای آن در منطقه
نوش��تهاند و ش��عارهای در حمایت از فلسطین و
قدس سر میدهند.
«یوس��ف الفیش��ی» از رهب��ران انصاراهلل طی
س��خنانی در این تظاهرات اعالم کرد :راهپیمایی
ام��روز مردم یمن پیامی به جه��ان و ملتها برای
عمل به مسئولیتهایشان است؛ آنچه در ورشو رخ
داد بر ایس��تادگی ما و برحق بودن مس��ألهای که
ب��رای آن میجنگیم ،تأکید ک��رد .وی در واکنش
به نشس��تن «خالد الیمانی» وزی��ر خارجه دولت
مس��تعفی در کنار «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر

نشان میدهد که این کشور اصلی ترین ایجاد کننده و حامی
تروریسم در جهان اس��ت چنانکه به اذعان هیالری کلینتون
وزیر خارجه دور اول ریاست جمهوری اوباما ،این آمریکا بوده
که القاعده را ایجاد کرد .در همین حال آمریکا از سال 2001
تاکنون اشغال افغانستان را ادامه داده و از سال  2003نیز در
عراق حضور دارد .آنچه در طول این سالها روی داده نه تنها
مبارزه با تروریس��م نبوده بلکه بحرانهای مدیریت شدهای را
در این کشورها و در کل منطقه ایجاد کردهاند.
نمود عینی ای��ن رفتار اذعان ترامپ در مبارزات انتخاباتی
به نقش اوباما در ایجاد داعش اس��ت .داعشی که سران آن در
زندانهای آمریکا در عراق آموزش دیده و در منطقه رها شدند.
در همین حال ادعاهای ترامپ درباره مقابله آمریکا با داعش در
حالی صورت گرفته که رسانهها و مقامهای سوریه و عراق طی
سالهای اخیر بارها گزارشهایی مبنی بر کمکهای واشنگتن
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اسپانیا :شمار زیادی از معترضان به حکم دادگاه
عالی اس��پانیا علیه سران اس��تقاللطلب کاتالونیا در
بارس��لون به خیابانها آمدند .در اعتراض به محاکمه
 ۱۲نفر از سران جداییطلب کاتالونیا از اسپانیا ،دیروز
ش��نبه  ۲۰۰هزار نفر به خیابانهای بارس��لون آمدند.
«کویئ��م تورا» رئیس منطقه کاتالونیا این تظاهرات را
س��ازماندهی کرده بود .معترض��ان پرچمهای جنبش
اس��تقالل کاتالونیا را با خود حمل میکردند و بر روی
بنرهای آنان این جمله نقش بس��ته شده بود« :آزادی
زندانیان سیاس��ی» بر روی یکی از بنرها نوشته شده
بود« :خودمختاری جرم نیس��ت ».س��ازماندهندگان
این تظاهرات ،ش��مار حاضرین را  ۵۰۰هزار نفر اعالم
کردهاند.

برنی سندرز» وارد کارزار میشود

بحران

یورش صهیونیست به مسجد االقصی

را به حضور در نمایش��گاه صنایع دفاعی که قرار اس��ت در
ترکیه برگزار ش��ود ،دعوت کرد .این مقام لبنانی همچنین
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با رئیس سازمان صلیب
سرخ جهانی دیدار کرد .دو طرف در این دیدار درباره سوریه
و ضرورت بازگشت آوارگان سوری گفتوگو کردند .در این
میان خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه در نشس��تی با پاتریک
ش��اناهان ،وزیر دفاع موقت آمریکا و نی��ز نماینده ویژه این
کش��ور در امور سوریه و گروهی از سناتورهای آمریکایی در
حاش��یه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و گفتگو کرد.وی در
ای��ن دیدار انتظارات ترکیه از آمری��کا را اعالم و تاکید کرد
که حضور یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه بزرگترین
چالش در روابط آمریکا و ترکیه است.
آکار افزود :تروریستهای پکک نماینده برادران کرد
نیس��تند و هی��چ تفاوتی می��ان پکک و یگانهای مدافع
خل��ق وجود ندارد .آکار اضافه کرد :پاکس��ازی مرز س��وریه
و ترکیه از گروههای پکک و نیروهای ش��اخه سوری آن
(یگانهای مدافع خلق) اولویت اول آنکارا اس��ت .وی تاکید
کرد :یک منطقه "امن" با مس��احت  ۴۴۰کیلومتر در شرق
رود فرات ایجاد میش��ود که این منطق��ه باید از یگانهای
مدافع خلق پاکسازی شده و نیروهای نظامی ترکیه در آنجا
گشت زنی کنند .آکار افزود :ترکیه هرگز اجازه نخواهد داد
که یک کریدور تروریستی در مرز جنوبی ایجاد شود.

دهها صهیونیس��ت به مسجد االقصی
مقـــاوم�ت
یورش بردند و نظامیان صهیونیس��ت
نیز از آنها حمایت کردند.
یورشگران از س��مت باب المغاربه در غرب مسجد وارد
مسجد االقصی ش��دند .یورش های صهیونیستها به مسجد
االقصی از س��ال  ۲۰۰۳شروع شده است و در سال گذشته
بر دامنه آن افزوده شده است .این تحرکات در حالی صورت
میگی��رد که مناب��ع فلس��طینی در رام اهلل میگویند که تا
چند هفته دیگر نشس��ت بزرگی از کشورهای عربی برگزار
میشود و در آن بسیاری از مسائل از جمله تغییر طرح صلح
عربی مطرح خواهد شد.
عربس��تان در چارچ��وب تالشهای م��داوم خود برای
نزدیک ش��دن به رژیم اش��غالگر اس��رائیل و حذف موانع یا
طرحهایی که مانع این رویکرد میش��ود ،گامی اساسی در
تاریخ مناقش��ه اعراب و اسرائیل برداشته است .وبگاه خبری
«الخلیج اونالین» به نقل از منابع ارش��د فلس��طینی در رام
اهلل آورده اس��ت :گام پیش روی عربستان ایجاد تغییرهای
اساس��ی در طرح صلح عربی اس��ت که پایهه��ای روابط با
اسرائیل را در  17سال قبل معین کرد.
مناب��ع فلس��طینی در اظهارات��ی اختصاص��ی که برای
نخس��تین بار منتش��ر ش��ده اند تایید کردند ک��ه مقامات
عربستان سعودی و در راس آنها ملک سلمان بن عبدالعزیز

افشاگریهای اسد از  7سال جنگ با تروریسم
شکست تکیه دش��منان بر تبدیل کشور سوریه به
کشوری ورشکس��ته را ثابت کرد که قادر به انجام
مأموریته��ای خود نیس��ت .اندکان��دک پس از
بهبود وضعیت میدانی ،ام��روز ما مقابل مرحلهای
منحصربهف��رد در مدیریت محلی هس��تیم که اثر
خود را در همه جای زندگی نشان بدهد.
اس��د با بیان اینکه طرح تجزیه ،چیز جدیدی
نیست گفت این طرح محدود به سوریه نمیشود..
دش��منان معم��وال از اش��تباهات خ��ود درس
نمیگیرند .اس��د در ادامه گفت :دشمنان ما درس
نمیگیرند .حقایق در س��وریه و وضعیت سیاست
بینالملل��ی تغییر کرده اما دو چی��ز تغییر نکرده
اس��ت .اول طرح سلطهجویی کش��ورهای غربی و
در رأس آن آمری��کا .و دوم اراده مقاوم��ت م��ردم
سوریه است که ریشهدارتر شده است .اسد با بیان
اینکه نباید گمان کنیم که جنگ به پایان رس��یده

به عنوان ش��خصیتی یاد کردند که مردم پاکستان
از حض��ورش در اس�لام آب��اد ناخرس��ند خواهند
بود .در ای��ن تجمع تصاویری در دس��ت برخی از
حاضران دیده میش��د ک��ه بیانگر نقش محمد بن
س��لمان در قتل جم��ال خاش��قجی ،روزنامه نگار
منتق��د عربس��تانی و به راه انداخت��ن جنگ علیه
یمن بود .در برخی دس��ت نوشتهها نیز از ولیعهد
عربستان به عنوان شخصیت دلخواه آمریکا و رژیم
اسرائیل یاد شد .از سوی دیگر در پی انتشار خبر
س��فر ولیعهد عربستان به چند کش��ور آسیایی از
جمله مالزی  ،تعداد زی��ادی از گروههای مدنی و
سیاسی این کش��ور با ارسال نامه ای سرگشاده به
محمدس��لمان ولیعهد سعودی نسبت به این سفر
اعتراض کردند.
این گروهها می گویند در مالزی کسی به این
سفر خوشامد نمی گوید زیرا دولت عربستان علیه
منافع مسلمانان ،کشورهای عربی و مظلومان اقدام
کرده و با س��تمگران و دشمنان اسالم تبانی کرده
اس��ت 17.گروه  ،نهاد و س��ازمان مدنی و سیاسی
مالزیایی با انتشار این نامه سرگشاده به نام ولیعهد
عربستان نوش��تند :دولت عربستان در همکاری با
آمریکا و اتحاد با صهیونیس��ت ها درصدد است تا

تالش کش��ورهای اس�لامی و حتی عربی را برای
آزادی خود از تسلط دیرینه خارجی و فقر و عقب
ماندگی خنثی سازد.
این گروههای مالزیایی تاکید کردند :سازمان
ه��ا و نهاده��ای مدنی به عن��وان کس��انی که به
دموکراس��ی ،آزادی و حمایت از فلس��طین اعتقاد
دارن��د ،به ش��دت در قب��ال این موضوع��ات ابراز
نگران��ی می کنن��د .پایان دادن به رژی��م آپارتاید
صهیونیس��ت ها و بازگش��ت آوارگان فلسطینی به
کشورشان به مساله ای فراموش شده برای کسانی
که دس��ت اندرکار دموکراسی و حقوق بین الملل
هس��تند تبدیل شده اس��ت .این درحالی است که
صهیونیس��ت ها از س��ال  1984اکنون س��رزمین
فلس��طین را از صاحبان اصلی آن ' فلس��طینی ها'
پاکس��ازی کرده اند و آنها را تحت بدترین شرایط
انسانی  ،بدون حقوق طبیعی اولیه مانند خانه ،آب
و غذای کافی و ش��رایط بهداشتی و آموزشی مورد
نیاز قرار داده اند.
الزم به ذکر اس��ت صندوق بینالمللی "نجات
ک��ودکان" در گزارش��ی اع�لام کرد ک��ه در پنج
س��ال گذش��ته بیش از  ۵۰۰هزار نوزاد در سراسر
جهان به خاطر درگیریها کش��ته ش��دهاند .تعداد
میانگین تلفات ک��ودکان در مناطق جنگ زده در
سراسر جهان ساالنه بیش از  ۱۰۰هزار و یا روزانه
 ۳۰۰نوزاد اس��ت.در این گزارش آمده اس��ت :بین
سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۷میالدی دست کم ۵۵۰
هزار تلفات نوزاد زیر یک سال به خاطر درگیریها
در  ۱۰منطقه جنگ زده اصلی ثبت شده است.

است گفت ،ما هماکنون در دل چهار جنگ به سر
میبری��م که اولین آن جنگ نظامی اس��ت .جنگ
دوم ،جن��گ محاصره (و تحریم) اس��ت .گاهی در
آن پیروز میش��ویم و گاهی خی��ر .به طور کل در
سالهای گذشته تشدید ش��ده است .جنگ سوم
جن��گ اینترن��ت و ش��بکههای اجتماع��ی فضای
مجازی اس��ت ...م��ا اکنون اصطالحا مقابل نس��ل
چهارم جنگها هستیم که حقایق را واژگون جلوه
میدهد و وقتی اعتماد ش��هروند را جذب میکند،
طرح خود را اجرایی میکند .جنگ چهارم ،جنگ
فاس��دها و مفس��دان اس��ت .زمانیک��ه از علل این
مس��ئله صحبت میکنیم نمیخواهیم کوتاهی را
توجیه کنیم اما بای��د بدانیم که در هر یک از این
حاالت ،مشکل چیست.
رئیس جمهور سوریه در خصوص روند سیاسی
گف��ت ،آنچه بعد از کنفرانس ژنو در س��ال 2012

و ش��اهزاده محم��د ،ولیعه��د وی ،به طور ج��دی تصمیم
دارند که گامهایی برای تغییر ریش��های و اساس��ی مفاهیم
روابط کش��ورهای عربی با رژیم اشغالگر بردارند .این منابع
توضیح دادند :کشورهای عربی به مهم ترین بند طرح صلح
عربستان که در سال  2002تدوین شد ،متعهد نماندند که
همان قطع کردن تمام اش��کال روابط رسمی و غیر رسمی
با اسرائیل است و س��الهای اخیر شاهد شکست و نادیده
گرفتن شدن این بند بودهایم.
الخلیج اونالین نوش��ت :اتحادیه عرب در اجالس��ی که
در سطح س��ران خود در سال  2002در بیروت برگزار کرد
طرحی برای صلح با تل آویو تصویب کرد که خواستار ایجاد
یک کش��ور فلسطینی شناخته شده بین المللی در مرزهای
 1967با بیت المقدس ش��رقی به عنوان پایتخت آن اس��ت
و بر حل عادالنه مس��اله آوارگان فلسطینی و عقب نشینی
اس��رائیل از بلندیهای جوالن اش��غالی و سرزمینهایی در
جنوب لبنان که کماکان تحت اشغال اسرائیل است ،تاکید
میکند که در ازای تحقق این موارد ،کش��ورهای عربی هم
رژیم اش��غالگر اسرائیل را به رس��میت میشناسند .الخلیج
اونالین نوش��ت :ط��رح صلح عربی در حال اجرا نیس��ت و
بس��یاری از کش��ورهای عربی و از جمله عربستان ،امارات،
بحرین و کش��ورهای آفریقایی و اسالمی دیگری نظیر چاد،
مغرب و سومالی هم به بندهای آن متعهد نبودند.

آغاز ش��د ،هیچ نتیجهای نداشت چون کشورهای
گمراه و ظالم به سوریه ،همچنان همان سیاست را
دنبال میکنند و مقابل هر روند جدی مثل آستانه
یا سوچی س��نگاندازی میکنند ...حاکمیت ملی
مقدس اس��ت و در کن��ار قانون اساس��ی غیرقابل
چانهزنی یا تعارفات اس��ت ...به کشورهای متجاوز
یا وکالیش��ان اجازه نمیدهیم که شروطشان را به
کمیت��ه [تدوین] قانون اساس��ی تحمیل کنند .به
گفته بش��ار اسد ،دشمنان در طرحهای قبلی خود
شکس��ت خوردهاند و اکنون ط��رح دیگر خود که
فعال کردن مزدور ترکی اس��ت ،در شمال سوریه
فعال کردهان��د .جدای از اقدامات اردوغان اخوانی،
که خود را ت�لاش میکند قهرمان جلوه بدهد ،در
حقیقت او جیرهخوار حقیر آمریکاست.
خبر دیگر از س��وریه آنکه ارتش و کمیتههای
مردمی یمن موفق ش��دند طی عملیاتی هجومی،
کنت��رل تع��دادی از پایگاهه��ا و مواض��ع ائتالف
س��عودی را ب��ه دس��ت بگیرند .ارت��ش یمن طی

عملیاتی هجومی کنت��رل برخی از مواضع ائتالف
سعودی در شرق «جحفان» در جیزان را در دست
گرفتن��د و عالوه بر وارد کردن خس��ارات جانی به
ائت�لاف ،مقداری س�لاح نیز به غنیم��ت گرفتند.
«یحیی سریع» رئیس ارتش و کمیتههای مردمی
یمن اعالم کرد ائتالف س��عودی طی  72س��اعت
گذش��ته 508 ،بار آتشبس الحدیده را نقض کرده
اس��ت .خبر دیگر آنکه یک نظامی ارشد فرانسوی
به خاطر اذعان به کش��تار غیرنظامیان س��وری در
حم�لات ائتالف آمریکای��ی ضدداع��ش ،توبیخ و
مجازات میشود«.فرانس��وا-رجیس لگریه» نظامی
فرانسوی که از ماه اکتبر مسئول مدیریت حمایت
خمپ��ارهای از گروههای کُ��رد همپیمان ائتالف به
رهبری آمریکا در س��وریه بوده است ،روز گذشته
انتقادی بیسابقه علیه تاکتیکهای مورد استفاده
ائتالف مطرح و ب��ه هدف قرار گرفتن غیرنظامیان
و زیرساختهای سوریه توس��ط ائتالف آمریکایی
اذعان کرده است.

