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لیبی در هشتمین سال بحران 

 مرضیه تفهمی 

لیبی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای شمال 
آفریق��ا ک��ه دارای مناب��ع عظیم نفتی قاب��ل توجهی 
هس��ت،  از سال 2011 و طغیان مردم علیه حاکمیت 
معمر قذافی به کش��وری جنگ زده مبدل شده است. 
هر چند اروپا و آمریکا که در قالب ناتو در این کش��ور 
اقدام نظامی داش��ته اند ادعای حمایت از لیبی را س��ر 
می دادند اما شواهد امر نشان می دهد که این وعده ها 
هرگز محقق نش��ده و این کشور اکنون یکی از مراکز 

تروریسم شده است.  
پ��س از ش��روع ناآرامی ها در لیب��ی ، فضای بی 
ثباتی و هرج و مرج بر این کش��ور حاکم ش��د، در آن 
زمان دولت ضعیف لیبی در حال تقس��یم ش��دن بین 
دو نه��اد بود: یک دولت اس��ام گرا در طرابلس و یک 
دولت سکوالر در طبرق.چنین فضایی فرصت ایده آلی 
را برای ش��کل گیری و رش��د گروه های اسام گرای 
افراطی و تروریستی فراهم ساخت. از همین رو، گروه 
تروریس��تی داعش با بهره ب��رداری از خاء امنیتی و 
سیاسی لیبی به منظور گسترش فعالیت خود و ایجاد 
پایگاه های جدید در شمال آفریقا، به این کشور نفوذ 
کرده است به طور مشخص،دولت اسامی عراق و شام 
- والیت لیبی ش��اخه گروه اسام گرای ستیزه جوی 
دولت اس��امی عراق و شام است که در لیبی فعالیت 
می کند. از نیمه نخس��ت س��ال 2014 داعش مدعی 
خافت رس��می خود در مناطق س��احلی شمال لیبی 
شد.  البغدادی ایجاد سه شاخه را در لیبی اعام کرد: 
برقه در ش��رق ، فزان در صح��رای جنوب، و طرابلس 
در غرب. حال این س��وال مطرح می ش��ود که اهداف 
داعش در لیبی چیس��ت و چرا غ��رب در مقابله با آن 

کوتاهی می کند؟
 نفوذ داعش در لیبی بر اس��اس یک اس��تراتژی و 
برنامه س��ازماندهی ش��ده و منظم صورت گرفته است. 
در حقیقت، افزایش حمات هوایی و زمینی به مناطق 
تحت تصرف داعش در س��وریه و عراق، موجب تضعیف 
این گروه در این دو کش��ور ش��ده است. به همین دلیل 
داعش بدون چشم پوش��ی از عراق و شام به عنوان مرکز 
خافت خود به توسعه و گسترش بازوهای خود از طریق 

تأسیس استراتژی »بازوهای متعدد« دست زده است. 
در ای��ن میان، داع��ش، لیبی را فضای مناس��بی 
می داند ک��ه می تواند از آن به نفع خ��ود بهره برداری 
کند. از همین رو، توس��عه داعش در این کش��ور برای 
تحقق دو هدف اساس��ی دنبال می شود: نخست اینکه 
لیبی به خاس��تگاه ب��ازوی خافت داعش در ش��مال 
آفریقا ی��ا مغرب اس��امی تبدیل ش��ود و دوم اینکه 
پایگاهی به جای عراق و س��وریه داشته باشد.  داعش  
همواره  تاش دارد که حضور  خود  را  در لیبی  نشان 
دهد. بر همین اس��اس،  از س��ال 2016  به این س��و،  
عملیات های متعددی  را  در این کش��ور  به ویژه  در  
منطقه  "اجدابیا"  واقع  در  ش��رق لیبی  انجام  داده 
است.  این منطقه  تحت کنترل  ارتش  لیبی قرار دارد  

و  به  چاه های نفتی  این کشور  نزدیک است
در این میان کش��ورهای اروپایی که فضای هرج و 
مرج را مولفه ای برای اقدامات خود مبنی بر بردن نفت 
لیب��ی می دانند و از طرفی نیز به دنبال پایگاهی برای 
داعش شکست خورده در عراق و سوریه، نگاه بدبینانه 
ای به حض��ور داعش در لیبی ندارد. ب��ا توجه به این 
شرایط می توان گفت که روند درونی و بیرونی تحوالت 
لیبی نشان می دهد که آینده روشنی در مقطع کنونی 
برای این کشور وجود ندارد و لیبی همچنان در آتش 
جنگ داخلی خواهد س��وخت بویژه اینکه کشورهای 
غربی منافع چندانی در برقراری ثبات در این کش��ور 
متصور نبوده و همین وضعیت را مولفه ای برای تحقق 

منافع خود می دانند. 

نگاه

ماموریتی برای الجبیر
یک رس��انه  آمریکایی با انتش��ار گزارشی ادعایی 
مبنی ب��ر پیوندهای »عادل الجبیر« وزیر مش��اور در 
امور خارجی عربس��تان س��عودی با موساد، گفته های 
»فیلیپ جرالدی« افس��ر سابق س��یا درباره چگونگی 

آغاز این پیوندها را منتشر کرده است.
در گ��زارش »اودیس��ی« که »جیم��ا باکلی« آن 
را تهیه کرده اس��ت.در گزارش آمده اس��ت: »من بعد 
از هفته ها مطالعه و جس��تجو در اینترنت توانس��تم با 
فیلیپ جرالدی مامور س��ابق سیا مصاحبه و اطاعات 

بیشتری بگیرم. 
بن��ا بر روایت فیلیپ جرالدی، اف بی آی در س��ال 
1۹۹0 زمان��ی که عادل الجبیر س��خنگوی س��فارت 
عربس��تان س��عودی در آمریکا شد، ش��روع به رصد و 
تحت نظر گرفتن او کرد. چند س��ال بعد اف بی آی به 
اطاعاتی مبنی بر تاش های موس��اد برای به خدمت 

گرفتن الجبیر دست یافت.

نیمچه گزارش

هیات پارلمانی اروپا به دنبال توطئه علیه ونزوئال 
وزیر امور خارجه ونزوئا در واکنش به عدم مجوز ورود هیات پارلمانی اروپا 
به این کشور تاکید کرد هدف این هیات توطئه علیه کاراکاس بود. دولت ونزوئا 
با اشاره به جلوگیری از ورود یک هیات پارلمانی اروپا به خاک این کشور اعام 
ک��رد که این هیات در گیرودار بحران سیاس��ی، »انگیزه های توطئه آمیز« برای 
 )EPP( پرواز به »کاراکاس« داش��ت. چهار معاون حزب راس��ت گرای مردم اروپا
برای ماقات با گوایدو عازم کاراکاس بودند. این خبر را »اس��تبان گونزالس« یکی از 

این افراد در ویدئویی در شبکه های اجتماعی اعام کرد. 
»خورخه آریزا« وزیر امور خارجه ونزوئا در حساب توئیتری خود گفت از چند روز 
پیش به این قانون گذاران گفته ش��ده بود اجازه ورود به این کش��ور را ندارند. او نوشت: 
»]ونزوئا[ به راس��ت افراطی اروپا اجازه نمی دهد با یکی دیگر از اقدامات مداخله جویانه 

و گستاخانه اش صلح و ثبات در کشور را برهم بزند«.

یکای التین آمر
اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی از احتمال اعمال تحریم 
های جدید علیه روسیه از سوی این اتحادیه خبر داد.

»فدریکا موگرینی« مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا با بیان این 
مطلب عنوان داشت که بواسطه تنش های بوجود آمده در خصوص تنگه کرچ، 
احتمال آن وجود دارد که ظرف دو هفته آینده تحریم های جدید علیه روس��یه 
از س��وی اتحادیه اروپا اعمال ش��ود. پیش از این، کارین کنایسل، وزیرخارجه اتریش 
اع��ام ک��رده بود که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا دور جدیدی از تحریم ها علیه روس��یه 
بدلی��ل تنش در تنگه کرچ اعم��ال کند. در همین حال وزیرخارجه اتریش این تحریم ها 
را علیه برخی مقامات و افراد روسی عنوان کرده که در جریان تنش با اوکراین در تنگه 
کرچ نقش داش��ته اند. کنایسل همچنین تاکید کرده که تحریم های مشابهی نیز از سوی 

کاخ سفید علیه مسکو به زودی اعمال خواهد شد.

قاره سبز
 بحران در حزب کارگر 

هف��ت نماینده پارلمان انگلیس در اعتراض به سیاس��ت های جرمی کوربین 
رهبر حزب کارگر از این حزب استعفا کردند.  گروهی از قانون گذاران عضو حزب 
کارگر انگلیس، در نشس��ت »سیاست های آینده بریتانیا« استعفای خود را اعام 
کردن��د. این گروه علت خروج خود از ح��زب کارگر را رویکرد »جرمی کوربین« 
رهبر حزب، در قبال برگزیت و طرح ادعای ضدصهیونیست بودن او اعام کردند.

 این اس��تعفای گروهی می تواند موج دوم استعفا را به دنبال داشته باشد. اعضای 
مس��تعفی این حزب ش��امل »چوکا یومونا«، »کریس لزلی«، »لوس��یانا برگر«، »گوین 
ش��وکر«، »آن کافی«، »مایک گیپس« و »آنگا اس��میت« اس��ت که از هفته ها پیش تر 
صحبت از استعفایشان در مجامع مختلف پیچیده بود. این افراد در حال تشکیل گروهی 
به نام »گروه مس��تقل« هس��تند. لوسیانا برگر در این مراس��م گفت ارزش های ما تغییر 

نکرده اند اما کوچک شمرده شده و مورد حمله قرار گرفته اند.
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درسی برای سازشکاران 
فرامرز اصغری 

هنوز چند روزی از نشس��ت تشریفاتی ورشو با محوریت 
آمریکا نمی گ��ذرد که گزارش ها از ش��دت گرفتن اختافات 
میان لهس��تان و رژیم صهیونیس��تی حکایت دارد. چند روز 
پیش »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی که 
برای ش��رکت در نشس��ت ورشو به لهستان س��فر کرده بود، 
هنوز خاک این کش��ور را ترک نکرده بود که در مرکز یادبود 
قربانیان هلوکاس��ت لهستانی ها را به همدستی با آلمان نازی 
مته��م کرد در پی اظهارات نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی 

ماتئوش موراویه تس��کی نخس��ت وزیر لهس��تان س��فرش به 
فلسطین اشغالی را لغو کرد.

اما این پایان کار نبوده اس��ت چنانکه اسرائیل کاتص وزیر 
خارجه جدید رژیم صهیونیستی در مصاحبه با رادیو ارتش این 
رژیم گفت: بسیاری از لهستانی ها با نازی ها همکاری کردند و 
در نابودی یهودیان نقش داش��تند. وی افزود: می توان رفتاری 
دیپلماتیک داشت و باید هم دیپلماتیک رفتار کرد، اما واقعیات 
تاریخی قابل تغییر نیس��تند: پیش از هلوکاست، هنگام وقوع 
آن و پس از آن، یهودس��تیزی در ذات لهستانی ها بوده است. 
این اقدامات صهیونیست ها در ظاهر در واکنش به قانونی است 
که چندی پیش در پارلمان لهستان تصویب شد و طرح ادعای 

مشارکت لهستانی ها در هلوکاست را غیرقانونی کرد. 
نوع رفتارهای سران صهیونیست  در حالی دخالت آشکار 
در امور داخلی کش��وری مستقل اس��ت که در کنار اهداف و 

دالی��ل چنی��ن اقدامی یک اصل مهم در این رفتار مش��اهده 
می ش��ود و آن اینکه صهیونیس��ت ها نش��ان دادند که سلطه 
گ��ری و باج خواه��ی از جهان محور سیاس��ت های این رژیم 
اس��ت. رژیم صهیونیستی از زمان جنگ دوم جهانی با ادعای 
قربانیان هولوکاست دائما به باج خواهی از کشورهای اروپایی 
پرداخته و حتی برخی از کش��ورها مانند آلمان نیز س��الیانه 
مبلغی به ای��ن رژیم غرامت می پردازن��د. ادعاهای نتانیاهو و 
وزی��رش علیه لهس��تان را می توان ادامه ای��ن باج خواهی ها 
دانست. اما این رفتارها آن هم در شرایطی که لهستان میزبان 
نشستی شد که صرفا برای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بوده، یک درس بزرگ دارد و آن اینکه این رژیم هرگز پایبند 
ب��ه هیچ تعهد و دوس��تی نبوده و در نهای��ت جز ضرر و زیان 

برای سایر کشورها دستاوردی به همراه نخواهد داشت. 
این مسئله درس بزرگی برای آن دسته از کشورهای عربی 

اس��ت که در نشست لهستان با ادعای صلح خاورمیانه و مقابله 
با ایران در کنار رژیم صهیونیس��تی عک��س یادگاری گرفتند. 
آنهایی که برای خوش آیند آمریکا در مسیر خیانت به فلسطین 
و جهان اس��ام قرار گرفتند برایش��ان این درس بزرگ مطرح 
ش��ده که دلبستن به وعده هایب آمریکا و نیز اقدامات به ظاهر 
دوستانه صهیونیست ها دستاوردی به همراه ندارد و در نهایت 
این رژیم از پشت خنجر خواهد زد چنانکه در قبال لهستان این 
رفتار را شاهد بوده ایم. با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت 
که تحوالت کنونی در روابط لهستان و تل آویو این درس بزرگ 
را برای فلسطینی ها داشته که جز مقاومت هیچ گزینه ای برای 
تحقق حقوق آنها وجود ندارد چرا که آمریکا در لهستان نشان 
داد که جز حمایت از صهیونیس��ت ها هدفی ندارد و رفتارهای 
تل آویو نیز حکایت از باج خواهی و سلطه گری دارد و واژه ای 

به نام صلح برای آنها هیچ معنا و جایگاهی ندارد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه نظامی گ�زارش  تح��رکات  با  همزمان 
مش��کوک آمری��کا در مرزه��ای عراق و س��وریه، 
گزارش ها نش��ان می دهد آمریکا ب��ه دنبال ایجاد 
نسل جدیدی از تروریست ها در مناطق غرب عراق 
اس��ت تا به رغم سرکوب تروریسم توسط نیروهای 

امنیتی عراق در این کشور باقی بماند.
»عب��اس العرداوی« کارش��ناس امنیتی عراق 
آمری��کا را مته��م کرد ک��ه به دنبال ایجاد نس��ل 
جدیدی از تروریس��ت ها در مناطق االنبار، نینوی 
و الجزیره )منطقه بین اس��تان های االنبار و صاح 
الدی��ن( عراق به منظور تقویت نفوذ و تس��لط آنها 
بر آن مناطق است. العرداوی گفت: سرکوب چنین 
طرحی منوط به حضور گسترده امنیتی در مناطق 
مذکور و وادار کردن عش��ایر به عدم پیروی از این 

خط مشی جدید است.
این کارش��ناس امنیت��ی در گفت وگو با وبگاه 
خبری المعلوم��ه عراق گفت: آمریکایی ها با برخی 
از کس��انی که چهره های سرش��ناس عش��ایر در 
االنبار، نینوی و الجزیره خوانده می شوند، جلساتی 
را برگ��زار کردند تا با کمک آنها یک پایگاه مردمی 
ب��رای بقای خود پیدا کنن��د. وی افزود: در همین 
راستا آمریکایی ها برخی تهدیدهای پیشین درباره 
گس��ترش گروه های تروریس��تی را به کار گرفته و 
ت��اش می کنند دولت بغداد را ب��رای عبور مجدد 
برخ��ی تروریس��ت های داعش از س��وریه به عراق 

تحت فشار گذارند.
الع��ردوای تصریح کرد: ایاالت متحده در حال 
تاش ب��رای ایجاد گروه های تروریس��تی جدید با 
نام های مختلف است، آن هم پس از اینکه القاعده 

و داع��ش را در چادرهای تحصن معترضان عراقی 
پ��رورش داد و  امروز تاش می کند نس��ل جدید 
تروریس��ت ها را در مناطق��ی که قص��د کنترل آن 
را دارد، ب��دون توج��ه به اینکه نیروه��ای امنیتی 
تروریس��م را ناب��ود کرده اند، بازتولی��د کند. گروه 
موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر س��وریه« اعام 
کرد که 100 کامیون وابس��ته به ائتاف موسوم به 
ضد داعش به رهبری آمریکا از عراق وارد س��وریه 
ش��د. 40 کامیون از این 100 کامیون، خالی و 40 

کامیون نیز سرپوشیده بود و مشخص نبود که چه 
چیز در آن وجود داردز 10 کامیون، حامل خودرو 
و 10 کامی��ون دیگر نفت کش بود. دیدبان مس��یر 
حرکت این کامیون ها در جاده »عامودا-قامشلی« 
واقع در ریف »الحکس��ه« )شمال شرق سوریه( را 

دنبال کرده است. 
آمری��کا،  ائت��اف  اقدام��ات  ای��ن  از  پی��ش 
شبه نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای  دموکراتیک 
س��وریه« که تحت الحمایه واش��نگتن هس��تند، 

نشس��تی را برای بررس��ی آخرین تحوالت ش��رق 
ف��رات برگزار کردند. ادعای مبارزه ُکردها و آمریکا 
با داعش در حالی مطرح می شود که دیدبان اخیرا 
اعام ک��رد که این طرف ها ب��ا یکدیگر به توافقی 
دس��ت یافتند؛ مس��ئله ای که ش��بیه آن در شهر 
رق��ه س��وریه رخ داد و در جری��ان آن، چهار هزار 
داعش��ی با همکاری آمریکا و ُکردها از رقه خارج و 

به دیرالزور انتقال داده شدند.
در تأیی��د گ��زارش دیدبان، مخالف��ان دولت 
سوریه 20 بهمن ماه جاری اعام کردند  که ائتاف 
آمریکا و ش��به نظامیان ُکرد ب��ا عناصر باقی مانده 
داعش در ش��رق سوریه به توافق رسیده اند که این 

عناصر کرانه شرقی رود فرات را ترک کنند.
در کنار این اخبار، »کینو گابرییل« سخنگوی 
»نیروهای دموکراتیک سوریه 2۷ بهمن ماه از ادامه 
عملیات نظامی در یک مس��احت کوچک در شرق 
فرات علیه داعش خبر داد تا اخبار مربوط به توافق 
با داعش را بی اساس عنوان کند  به گفته دیدبان، 
آمریکا در تاش بود که با گسترش دامنه بمباران 
هوایی، س��رکرده ها و عناصر داعش را مجبور کند 
که تسلیم شوند؛ زیرا این افراد 40 تن طا و دهها 

میلیون دالر پول در تصاحب خود داشتند.
از س��وی دیگر عض��و کمیته امنی��ت و دفاع 
پارلم��ان عراق گفت ک��ه نیروه��ای آمریکایی در 

تاشند که الحشد الش��عبی را از استانهای االنبار، 
نین��وی و صاح الدین بی��رون برانند.»علی جبار« 
عضو این کمیت��ه گفت که نیروه��ای »آمریکایی 
حاضر در پایگاه عین االسد در استان االنبار و سایر 
اس��تانهای غربی، در حال برنامه ریزی برای بیرون 
راندن نیروهای الحش��د الش��عبی از این استان ها 
هس��تند«. جبار به پایگاه خبری »المعلومه« عراق 
گفت که این نقش��ه ها به خاطر ترس واشنگتن از 
درگیری با الحش��د الشعبی اس��ت و اینکه موجب 
ش��کل گیری افکار عمومی ش��ود که پس از اعمال 
فش��ار به دولت، خواس��تار بیرون راندن نیروهای 
آمریکایی ش��ود که به ص��ورت غیر قانونی از عراق 
ش��ود.در این میان ش��بکه س��ی ان ان با اشاره به 
نزدیک ش��دن به پایان خافت فیزیکی داعش به 
نقل از یک مقام ارش��د نظامی آمریکا گزارش داد 
که صدها داعش��ی با 200 میلیون دالر پول نقد از 

سوریه به عراق فرار کرده اند.
از س��وی دیگ��ر س��رگي الوروف وزیر خارجه 
روس��یه در کنفرانس خبري با همتاي عماني خود 
گفت : آمریکاییها تروریست ها را در منطقه التنف 
آموزش م��ی دهن��د. س��رگئی الوروف وزیر امور 
خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با یوسف 
بن عل��وی همتای عمان��ی اش در مس��کو گفت: 
روس��یه و عمان از همان ابتدا خواس��تار دستیابی 
به حل سیاس��ی در یمن بودند. م��ا با همه طرف 
های یمنی تعامل داریم و از همه آنها درخواس��ت 
می کنیم به زور متوس��ل نشوند و پای میز مذاکره 
بنش��ینند. ما از نتایج گفتگوهای استکهلم درباره 
یمن اس��تقبال کردی��م، اما متاس��فانه اجرای این 

توافقنامه با پیچیدگی هایی روبرو شد. 

بحران سازی های آمریکا علیه سوریه و عراق ابعاد تازه  ای گرفت

بازتولید نسل جدید تروریست ها 

گس��ترده مردمی ب��ه حضور مق���اوم�ت همزم��ان ب��ا اعتراض ه��ای 
برخی کش��ورهای عربی در نشست ورشو، اتحادیه 
جهانی علمای مس��لمان درباره پیآمدهای ائتاف 
کش��ورهای عربی ب��ا رژیم صهیونیس��تی به بهانه 

مقابله با ایران هشدار داد.
اتحادیه جهانی علمای مس��لمان در بیانیه ای 
با هش��دار درب��اره پیآمدهای ائتاف کش��ورهای 
عربی با رژیم صهیونیس��تی تأکی��د کرد که هدف 
حقیقی این ائتاف، حذف آرمان فلسطین و تحقق 
»معامله قرن« اس��ت. در این بیانیه آمده است که 
مس��لمانان روز چهارشنبه گذش��ته شاهد نشست 
ش��ماری از مقامات کشورهای عربی با نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی بودند که ق��دس و اراضی آنها 
در فلسطین را اش��غال و شهرهای آنها را محاصره 

کرده و در حال یهودی س��ازی قدس و فلسطین با 
حمایت آمریکاست.

در این بیانیه با اش��اره به سخنرانی »بنیامین 
نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در این 
نشست و درخواس��ت از وزیر خارجه آمریکا برای 
تاش جهت محقق کردن منافع مش��ترک اعراب 
و این رژیم، آمده اس��ت که اع��راب حاضر در این 
نشس��ت تمام��ی جنایت های رژیم صهیونیس��تی 
در قدس و فلس��طین را فرام��وش کرده اند و حتی 
برخی از آنها با بکار بردن عبارت های دیپلماتیک، 
اقدامات این رژیم در فلس��طین و س��وریه را تأیید 
کردند.اتحادی��ه جهانی علمای مس��لمان افزود که 

تمامی ش��واهد و قرائن حاکی از آن است که آنها 
آرمان فلس��طین را نش��انه رفته  و به دنبال اجرای 
»معامله قرن« هستند و حتی »اگر فرض بر حمله 
به ایران باشد، در آن صورت منطقه خلیج )فارس( 
و ش��به جزیره عربس��تان به هرج و م��رج ویرانگر 
تبدیل می ش��ود که تنها به نفع دش��منان است.« 
این اتحادیه افزود که امنیت جهان اسام از جمله 
امنیت منطقه هرگز با همکاری و ائتاف با دشمن 
اش��غالگری که شعار نیل تا فرات را شعار خود قرار 

داده، محقق نخواهد شد.
تحت فش��ار اف��کار عمومی نیز »یوس��ف بن 
علوی» وزی��ر خارجه عمان هرگونه عادی س��ازی 

رواب��ط با رژیم صهیونیس��تی را رد کرد و روابط با 
تل آویو را یک »روند سیاس��ی« جهت حل مسأله 

فلسطین دانست.
الزم به ذکر اس��ت نشست س��ازش در ورشو 
در حالی برگزار ش��د که لهس��تان در کمتر از یک 
هفته، برای دومین بار س��فیر رژیم صهیونیس��تی 
را احض��ار ک��رد تا ای��ن ام��ر، نش��انه ای از تنش 
روزافزون میان تل آویو و ورش��و باش��د. »اسرائیل 
کاتص« وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی  در 
مصاحب��ه با رادیو ارتش رژیم صهیونیس��تی گفته 
است: »بس��یاری از لهستانی ها با نازی ها همکاری 
کردند و در نابودی یهودیان نقش داشتند.«این در 
حالی است که س��فیر رژیم صهیونیستی در ورشو 
همین 4 روز پیش هم به دلیل صحبت های مشابه 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

ب��ه وزارت خارج��ه لهس��تان احض��ار ش��ده بود. 
نخس��ت وزیر لهستان س��فرش به قدس اشغالی را 
که قرار بود با هدف شرکت در نشست چهارجانبه 

کشورهای اروپای مرکزی انجام شود، لغو کرد.
خب��ر دیگر از فلس��طین اش��غالی آنکه ارتش 
رژیم صهیونیس��تی قص��د دارد پایگاه های نظامی 
موجود در خط ساحلی فلسطین اشغالی از شمال 
تا جنوب را تخلیه کند. رژیم صهیونیس��تی درباره 
عل��ت این اقدام ادعا کرده، تل آویو تحمل اس��کان 
جمعیت بیش��تر را ندارد و بای��د از مناطق موجود 
در طول خط س��احلی ستفاده کرد.خبر دیگر آنکه 
رئیس مجلس کویت از مشارکت معاون وزیر امور 
خارجه این کش��ور در نشست ورش��و که بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در آن 

حضور داشت، به شدت انتقاد کرد.

سناریوی سازشکاران در ورشو باردیگر ناکام ماند 
یم صهیونیستی  هشدار اتحادیه علمای مسلمان به ائتالف با رژ

منابع خبری گزارش دادند که شماری  بش�ر از زندانیان سیاس��ی در زندان رژیم آل حق�وق 
خلیف��ه بحری��ن در اعتراض به برخورد نامناس��ب نیروهای 

امنیتی با خانواده زندانیان دست به اعتصاب زدند.
 شماری از زندانیان سیاسی در زندان »الحوض الجاف« 
در اعتراض به اینکه پلیس زندان به بهانه بازرس��ی، حجاب 
از روی زنانی برداشتند که برای ماقات با بازداشت شدگان 
به این زندان آمدند، اعتصاب کردند. بر اس��اس این گزارش، 
شمار زیادی از زندانیان سیاسی در این زندان مدتی طوالنی 
است که در اعتراض به برخورد نامناسب با خانواده هایشان 
از ماقات با آن ها امتناع می کنند.زندانیان سیاسی رفتار و 
برخورد با ماقات کنندگان را تحقیر آمیز و غیر قابل قبول 

توصیف کردند.
پیش��تر نیز نهادهای حقوق بش��ر بحرین��ی از وضعیت 
سامت فعاالن این کشور که در زندان های رژیم آل خلیفه در 
حبس هستند ابراز نگرانی کرده بودند. بحرین از سال 2011 
تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی ناش��ی از سیاس��ت 
های ظالمانه رژیم آل خلیفه مواجه است. ناآرامی های بحرین 
تاکنون ده ها کش��ته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. 
رژی��م آل خلیفه همچنین صدها نفر را س��لب تابعیت کرده 
است. گروه های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به 
خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده  و خواستار اصاحات در 

نظام سیاس��ی این کشور شده اند. از سوی دیگر منابع خبری 
گزارش دادند که شماری از فعاالن سیاسی عربستانی زندانی 
در این کشور در اعتراض به شرایط بد زندان های این کشور 
و برخورد نامناسب با آنها دست به اعتصاب غذا زدند. عبداهلل 
حامد از فعاالن انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان اعام 
ک��رده که در اعتراض به برخورد نامناس��ب ب��ا وی در زندان 

دست به اعتصاب غذا زده است.
پس از اعام خبر اعتصاب غذای حامد، ش��مار دیگری 
از زندانیان س��عودی از جمله محمد القحطانی و عبدالکریم 
الخضر نیز به این اعتصاب پیوستند.القحطانی و حامد فعاالن 
انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان هستند که در سال 

2013 به ترتیب به 10 و 11 سال زندان محکوم شدند.
حکومت ریاض تحت نظارت محمد بن سلمان از اوایل 
201۷، بازداش��ت ها و محاکمه ه��ای مخالف��ان و فعاالن را 
در این کش��ور به ش��دت افزایش داده  است. دولت سعودی 
از10سپتامبر سال 201۷ تاکنون نزدیک به250 فرد نخبه، 
روحانی، مخالفان سیاسی، فعال مدنی، شاعر و کارشناسان 
اقتصادی و دانش��گاهی را با وج��ود مخالفت های داخلی و 
خارجی دس��تگیر کرده و هر روز هم بر دامنه این بازداشت 
ها افزوده اس��ت. این در حالی اس��ت که کش��ورهای غربی 
مدعی حقوق بش��ر در برابر این س��رکوب ها سکوت کرده و 

حتی در آن مشارکت دارند. 

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بحرین و عربستان 
»التیار الوطنی الحر« جریان متعلق به  آس�یا رئیس جمهور لبنان تأکید کرد، حامی غ�رب 
ح��زب اهلل در مقابله ب��ا اقتصادی و اداری اس��ت و میان دو 

طرف در این زمینه هماهنگی وجود دارد.
»سید حس��ن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل در سخنرانی 
هفت��ه ج��اری خود از عزم راس��خ حزب اهلل ب��رای مقابله با 
فس��اد اقتصادی و اداری خبر داد. در همین راس��تا روزنامه 
»الجمهوری��ه« به نقل از منابع وابس��ته ب��ه »التیار الوطنی 
الحر« )جریان وابس��ته به رئیس جمهور لبنان( نوشت: میان 

ما و نصراهلل در این پرونده اتفاق نظر وجود دارد.
این منابع تأکید کردند، س��ران جری��ان آزاد ملی قبل 
از انتخاب��ات پارلمان��ی و نیز طی دیدار »جبران باس��یل« 
وزیر خارج��ه )و رئیس جریان مل��ی آزاد( با نصراهلل اطاع  
داشته پرونده فس��اد از اولویت های حزب اهلل است؛ »پیشتر 
بویژه قبل از انتخاب میش��ل عون ب��ه عنوان رئیس جمهور، 
اختاف نظرهای��ی می��ان دو ط��رف )جری��ان مل��ی آزاد و 
حزب اهلل( درباره اولویت ها وجود داشت اما امروز هماهنگی 
در این رابطه بسیار پررنگ است و دیدار اخیر میان باسیل و 
نصراهلل بر این هماهنگی افزود که عملی شدن آن در کابینه 

و پارلمان دیده خواهد شد.
نصراهلل در سخنان خود گفت »می خواهیم مال دزدیده 
شده بازگردد و مال کنونی دزدیده نشود«، منابع مذکور بر 

اس��اس این گفته اعام کردند کار در زمینه مقابله با فساد 
در دو زمینه خواهد بود: پیگیری فسادهای قدیمی و مقابله 
با فسادهای جدید. دبیرکل حزب اهلل همچنین تصریح کرد، 
باید مش��خص ش��ود یازده میلیارد دالر از اموال مردم کجا 

رفته است.
 مناب��ع مذکور در همین راس��تا اع��ام کردند، جریان 
آزاد مل��ی اولین طرف��ی بود که این پرونده ی��ازده میلیارد 
دالر را چن��د س��ال پیش ب��از کرد و در ح��ال پیگیری آن 
اس��ت. الجمهوریه در گزارش دیگری نوش��ت، با تش��کیل 
دولت جدی��د، حزب اهلل از مرحله برنامه ری��زی برای مقابله 
با فس��اد وارد مرحله عمل ش��ده است.»حسن  فضل اهلل« از 
نمایندگان فراکسیون »الوفاء للمقاومة« )فراکسیون وابسته 
به حزب اهلل در پارلمان( در جلس��ات بررس��ی بیانیه وزارتی 
)طی هفته گذش��ته( به همین موضوع اش��اره کرد و از عزم 
راس��خ حزب اهلل برای مقابله با فس��اد خبر داد الزم به ذکر 
اس��ت حزب اهلل در کنار اج��رای طرح های متعدد در حوزه 
اجتماعی و بهداشتی در عرصه مبارزه با فساد نیز طرح های 
متعددی را مطرح کرده و خواس��تار همراهی همگانی برای 
تحقق این مهم ش��ده اس��ت. در همین حال بیانیه وزراتی 
دولت جدید لبن��ان در حوزه امنیتی باردیگر مقاومت را در 
کن��ار ارتش و مردم به عنوان محور امنیتی کش��ور معرفی 

کرده که بیانگر شکست طرح های آمریکا و سعودی بوده.

حمایت از عزم حزب اهلل برای مقابله با فساد


