چالش

ناتو به تروریست ها سالح می دهد اما به ترکیه نه

مواضع ترامپ درباره نورد استریم ۲نگران کننده است

«آن��گال مرکل» صدراعظم آلمان در س��خنانی با اش��اره به اص��رار «دونالد
ترام��پ» رئیس جمهوری آمری��کا مبنی بر توقف پروژه گازی نورد اس��تریم ۲
اظهار داشت :مواضع ترامپ درباره این پروژه گازی نگران کننده است.
مرکل در ادامه س��خنان خود افزود :ترامپ در قبال نورد استریم  ۲تاکتیک
اشتباهی در پیش گرفته است.
گفتنی اس��ت پروژه خط لوله گاز نورد اس��تریم ۲قرار اس��ت ک��ه بدون عبور از
اوکراین و اسلواکی ۵۵ ،میلیارد متر مکعب گاز روسیه را ساالنه از طریق دریای بالتیک
به آلمان برساند که این امر نگرانی مقامات این دو کشور را به همراه داشته است .الزم
به ذکر است این پروژه همچنین با مخالفت شدید و تهدید به تحریم ایاالتمتحده روبرو
ش��ده است .آمریکا هشدار داده اس��ت که این پروژه آلمان را به روسیه وابسته میکند.
آلمان اما اصرار دارد که این پروژه فقط تجاری است.
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بحران

 231بار نقض آتش بس در یمن

رئیس جمهوری ترکیه در انتقادی جدید از ناتو اعالم کرد که این س��ازمان
نظامی تروریست ها را تسلیح می کند اما به آنکارا سالح نمی دهد .رجب طیب
اردوغان اظهار داش��ت :ناتو در حالی که با درخواس��ت ترکیه برای خرید سالح
مخالفت می کند تسلیحات زیادی را به تروریست ها می هد.
اردوغان در ادامه گفت :این چه نوع ائتالفی است؟ شما تسلیحاتی که معادل
بار  ۲۳هزار کامیون بوده به تروریس��ت ها داده اید اما وقتی ما از ش��ما درخواس��ت
سالح کرده ایم همین تسلیحات را به ما نداده اید .رئیس جمهوری ترکیه در ادامه افزود:
ما  ۹۱۱کیلومتر مرز با سوریه داریم .ما هر لحظه در معرض تهدید هستیم.
ترکیه مدت ها است که به دلیل حمایت آمریکا از کردهای  YPGانتقادات تندی
را متوجه واشنگتن کرده و ایاالت متحده را به حمایت از تروریسم متهم می کند.ترکیه
بارها غرب را به حمایت از تروریسم متهم کرده است.

س��رتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مس��لح یمن از ادامه نقض توافق
صلح س��وئد خبر داد و اعالم کرد که ائتالف متجاوزان به سرکردگی عربستان و
مزدورانش 231 ،بار آتش بس الحدیده را نقض کرده اند.
نظامی یمنی گفت که نیروهای متجاوز و مزدوران آنها  231بار آتش بس
در الحدیده را از جمله با ش��لیک  125گلوله توپ و خمپاره 66 ،مورد تیراندازی
با س�لاح های میان برد و سبک به سوی مزارع ،خانه ها و مناطق مسکونی و مواضع
ارتش و نیز  27مورد ایجاد استحکامات و  12مورد پرواز هواپیماهای جنگی و شناسایی
بر فراز شهر الحدیده و شماری از شهرستان ها ،نقض کردند.
ط��رف ه��ای یمنی اخیرا در مذاکرات صلح که با نظارت س��ازمان ملل در پایتخت
سوئد برگزار شد ،درباره آتش بس در الحدیده واقع در غرب یمن به توافق رسیدند.

فرادیـد

چهارشنبه اول اسفند  1397شماره 4966

یادداشت

ذرهبین
لبن�ان« :صال��ح الغریب» ،وزیر مش��اور در امور
آوارگان لبنان ،در سفر به دمشق با «حسین مخلوف»،
وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه درباره راههای
تضمین بازگش��ت آوارگان س��وریه به وطنشان که به
دلیل تروریس��م ب��ه لبنان پناهنده ش��دند ،گفت وگو
کرد .مخلوف تاکید کرد :دولت س��وریه برای بازگشت
پناهندگان سوری به شهرها و روستاهای خود و تامین
تمام نیازهای آنها و ملزومات زندگی و تس��هیل صدور
اسنادشان که احتماال آسیب دیده یا گم کردهاند ،همه
اقدامات الزم را اتخاذ کرده است.
ترکیه :ترکیه حکم بازداش��ت بیش از  ۵۰نظامی
این کشور را به ظن همدستی با رهبر مخالفین دولت
آنکارا ،صادر کرده اس��ت .عملیات بازداشت در سراسر
ترکیه اجرایی خواهد شد و مظنونین متهم به برقراری
ارتب��اط تلفنی با فتو هس��تند .گولن متهم به طراحی
کودتای نافرجام ترکیه در  ۱۵جوالی  ۲۰۱۶اس��ت و
از آن تاریخ تاکنون افراد بیشماری به اتهام همدستی
با وی ،از کار برکنار شده یا به زندان افتادهاند.
ام�ارات :امارات متحده عربی ش��رکت ریتیون را
برنده قرارداد تجهیز نیروی هوایی این کشور به ارزش
 ۵.۷میلیارد درهم معادل  ۱.۵۵میلیارد دالر اعالم کرد.
سخنگوی ارتش امارات با اعالم این مطلب گفت :در این
قرارداد ،امارات بنا دارد برای تجهیز نیروی هوایی خود
سیس��تم راهاندازی موشک را در دستور کار قرار دهد.
ش��رکت ریتیون یکی از  10شرکت بزرگ تولیدکننده
اسلحه در جهان به شمار میآید .این شرکت به خاطر
ساخت موشکهای پاتریوت معروف است.

نیمچه گزارش
عرفات با «خمیر دندان» ترور شد

«بس��ام ابوشریف» مشاور س��ابق «یاسر عرفات»
رئیس پیش��ین تش��کیالت خودگردان و رهبر س��ابق
جنب��ش «فتح» فلس��طین ،فاش کرد ک��ه عرفات از
طریق خمیردندانش ترور شده است.
ابوش��ریف در گفتوگو با تلویزی��ون ماهوارهای «
 »A ONE TVضم��ن انتقاد از برگزاری «کنفرانس
ورش��و» ،هدف آن را «نابود کردن مس��ئله فلسطین»
دانست و فاش کرد «آمریکا به ایران پیشنهاد داده بود
در مقابل ادامه برنامه هستهای خود ،مسئله فلسطین
را خط بزند [و از سیاس��ت خود حذف کند] .این مقام
سابق فلسطینی توضیح داد که برخی ،حقایق را برای
یاس��ر عرفات واژگون جلوه دادند و مدعی ش��دند که
مس��یر توافق «اسلو» همان راه تشکیل دولت مستقل
فلس��طین است اما اس��رائیل هیچگاه با تشکیل دولت
[کشور] مستقل فلسطین تحت هیچ شرایطی موافقت
نخواهد کرد و محمود عباس رئیس کنونی تشکیالت
نیز «معامله قرن» را نخواهد پذیرفت.
ب��ه گفته ابوش��ریف ،عرفات از طریق س��می که
وارد خمیردندان��ش کردن��د ت��رور ش��د و ه��ر وقت
مس��واک میزد مقداری از س��م وارد لث��ه او و از آنجا
وارد خون��ش میش��د .او ادعا کرد که قب��ل از مرگ
عرف��ات ،چندی��ن بار درب��اره وج��ود طرحهایی برای
قتل او هش��دار داده بود اما کس��ی توج��ه نکرده بود.
ابوشریف توضیح داد «رئیس[جمهور] عرفات خجالت
میکش��ید که پیشنهادهای مرا بپذیرد مبنی بر اینکه
از آش��پزخانهاش غذا نخورد یا از کس��ی دارو نگیرد و
داوطلب ش��دم که خودم و خانوادهام این مسئولیت را
بر عهده بگیریم .نامه مکتوبی برای فرس��تادم و او هم
ب��ه اطرافیانش ارجاع داد و برخی هس��تند که وجود
این نامه را تکذی��ب میکنند» .او توضیح داد که یک
روزنامهنگار اسرائیلی به او گفته بوده که اسرائیل قصد
دارد «دو روب��اه پیر» را که منظ��ورش عرفات و آریل
ش��ارون بود ،ترور کند و همان عوارض را نیز ش��ارون
دچار ش��ده بود .این مقام فلسطینی در پایان توضیح
داد که یک روزنامهنگار آمریکایی نام اس��م س��می که
عرفات با آن ترور ش��د را ب��ه او گفته و آن را «تالیم»
( )Thalliumاعالم کرده است .یاسر عرفات معروف
به ابوعمار در نوامبر سال  ۲۰۰۴در بیمارستان نظامی
پرسی در حومه پاریس و در نتیجه ترور درگذشت .او
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین از زمان تأسیس
در  ،۱۹۹۶رئی��س س��ازمان آزادیبخ��ش فلس��طین
(س��اف) از سال  ۱۹۶۹و رئیس و مؤسس جنبش فتح
از سال  ۱۹۵۹تا هنگام فوت بود.

اندونزی به سفر بن سلمان عدم مشروعیت و شکست سیاست
ترمیم چهره وی نزد ملتها را نشان میدهد .
پرونده س��یاه حقوق بش��ری بن س��لمان از جمله قتل
خاش��قجی و نیز جنایات او در یمن و البته سازش��کاری وی
با صهیونیس��تها از دالیل انزجار مردمی از وی است چنانکه
دهلی نو پایتخت هند ش��اهد برگزاری تظاهرات گسترده در
اعتراض به س��فر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی
بود .منابع خبری از لغو س��فر بن سلمان به مالزی و اندونزی
گفته ان��د .لغو این س��فرها به دلیل اعتراضه��ای مردمی و
نارضایتی از سازش��کاری س��عودی صورت می گیرد .مواضع
ضد صهیونیس��تی ماهاتیز محمد که مانع ورود تیم ورزش��ی
صهیونیس��تها به مالزی شد سندی بر این مسئله است نکته
دیگر آنکه سفر بن سلمان به پاکستان نه برای کمک به این
کشور بلکه در چارچوب ایجاد شکاف درون ساختار پاکستان
و نی��ز محروم س��ازی پاکس��تان از ظرفیتهای کش��ورهای

میهمان ناخوانده شبه قاره
علی تتماج

ولیعهد سعودی که در داخل شرایط چندان مطلوبی ندارد
و از یک س��و با اعتراضها و مخالفتهای ش��اهزادگان مواجه
است و از سوی دیگر فشارهای جهانی برای پایان جنگ یمن
شدت گرفته سفری دورهای به شرق را آغاز کرده است .سفر
بن سلمان ش��امل توقفهایی در چین و هندوستان ،مالزی،
اندونزی و پاکس��تان بوده است این سفر که البته بخشهای
مالی و اندونزی آن حذف ش��ده است در حالی صورت پس از
پاکس��تان در مقصد هند ادامه دارد که در باب آن چند نکته
قابل توجه اس��ت .اعتراض های مردم پاکستان ،هند ،مالزی،

همسایه بوده اس��ت چنانکه در گذشته نیز عربستان از موانع
یکپارچگی سیاسی و ملی پاکستان بوده است.
بسیاری از مردم این کشور بر این عقیدهاند که عربستان
با وعدههای مالی سعی دارد پاکستان را شریک جنایات خود
در یمن س��اخته در حالی که همزمان س��عی دارد این کشور
را ش��ریک جنایات تروریستی خود س��ازد که نمود آن حمله
تروریستی در زاهدان است .اما در باب سفر بن سلمان به هند
نیز نکات متعددی مطرح اس��ت .بس��یاری تاکید دارند سفر
بن س��لمان به هند به عنوان یکی از قدرتهای نوظهور برای
سرپوش گذاشتن بر وضعیت بحرانی میلیونها کارگر هندی
در عربس��تان که نهادهای حقوق بشر از وضعیت بحرانی آنها
خبر دادهاند سیاس��ت عربستان در شبه قاره نه دوستی بلکه
تهدید و ارعاب اس��ت چنانکه همزمان با س��فر بن سلمان به
منطقه ش��اهد دو حمله تروریستی یکی در زاهدان و دیگری
در کشمیر بودهایم.

عامالن این جنایات وابسته به سعودی هستند عربستان
با سیاس��ت تهدید به دنبال باج خواهی از این کشورهاس��ت
عربس��تان با ادعای س��رمایه گذاری و تامی��ن نیازهای نفتی
هن��د نقش مهره آمریکا برای دور س��اختن هن��د از ایران را
ب��ازی میکند در حالی که عدم ثبات سیاس��ی و وابس��تگی
عربس��تان به آمریکا ،از این کشور ش��ریکی غیر قابل اعتماد
برای کش��ورها س��اخته و هند و پاکس��تان باید مراقب وعده
ه��ای آن باش��ند در همین ح��ال عربس��تان از دورن با بی
ثباتی سیاس��ی و درگیریهای شدید شاهزادگان مواجه است
و لذا نمیتواند ش��ریک قابل اعتم��ادی از جمله برای هند و
پاکس��تان باش��د .در مجموع میتوان گفت که بن سلمان هر
چند وعدههای اقتصادی بس��یاری به هند و پاکستان داده اما
در نهایت میهمانی ناخوانده است که ضررهایش بیش از فایده
آن برای این کشورهاس��ت و اعتراضهای مردمی به سفر او،
خود سندی در تایید این واقعیت است.

دستاوردهای دهلی نو و اسالم آباد از سفر ولیعهد سعودی آشکار شد

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

تنش هند و پاکستان سوغات بنسلمان برای شبه قاره

بن سلمان ولیعهد سعودی در
حالی راهی ش��به قاره ش��ده که طراحی عربستان
برای بحران س��ازی در منطقه ب��رای باج گیری از
هند و پاکستان ،حاصل این سفر برای این دو کشور
را تشدید تنش در مناسباتشان ساخته است.
ای��ن روزها ش��به قاره یعنی هند و پاکس��تان
میهمانی دارند که چندان م��ورد رضایت مردمان
ای��ن کش��ورها نب��وده و حض��ورش را ن��ه حالل
مش��کالت بلکه زمینه س��از مش��کالت می دانند
چنانکه همزمان با سفر وی انفجارهای تروریستی
در کشمیر روی داده است .اقدامات تروریستی که
عامالن آن از س��وی عربس��تان حمایت می شوند
چنانکه همزمان تروریس��تها در زاهدان نیز اقدام
به حمالت تروریستی کرده تا روابط میان پاکستان
و ایران را نیز خدش��ه دار سازند .تحرکات سعودی
در کش��میر چنان بحران ساز بوده است که نتیجه
آن را در تنشهای شدید میان پاکستان و هند می
توان مش��اهده کرد .باالترین مقام نظامی هند در
منطقه کشمیر گفت س��ازمان اطالعات پاکستان،
آی.اس.آی ،در انفج��ار هفته گذش��ته در منطقه
کشمیر دست داشته است.
دیلون گفته اس��ت که نیروهای هند با ردیابی
مقامه��ای ردهباالی گروهی که در انفجار دس��ت
داش��ته ،به این نتیجه رسیده است که این گروه از
سوی س��ازمان اطالعات پاکستان کنترل میشود.
انفجار هفته گذشته در کشمیر دستکم  ۴۰کشته

D.W.com

کره ش�مالی :مقام ارشد آمریکایی از تالشهای
واشنگتن برای ایجاد دفتر دیپلماتیک در کره شمالی
به نش��انه بهب��ود در روابط فیمابین خب��ر داد .وبگاه
«وکس» دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا
نوش��ت که واش��نگتن خواهان حضور ی��ک دیپلمات
ارش��د در کره ش��مالی برای برپایی دفتر دیپلماتیک
در این کش��ور است تا نقش «ش��به سفارتخانه» اما با
عملکرد بس��یار پائین را ایفاء کند .واش��نگتن امیدوار
است پیونگ یانگ نیز در اقدام متقابل نمایندگان خود
را به آمریکا اعزام کند.

حقوق بشر

به جای گذاش��ت .گروه مسلح «جیش محمد» که
در پاکس��تان حضور دارد ،مسئولیت این حمله را
به عهده گرفته بود.
از س��وی دیگر نخس��ت وزیر پاکستان ضمن
اعالم آمادگی کش��ورش برای همکاری با هند در
خص��وص تحقیقات در مورد حمله اخیر کش��میر
در پاس��خ به تهدیدات دهلی گفت :اگر هند حمله
کُند ،بدون درنگ پاسخ خواهیم داد«.عمران خان»
نخست وزیر پاکس��تان طی اظهاراتی در خصوص
حمله اخیر در کشمیر تحت کنترل هند که منجر
به کش��ته شدن  ۴۴نظامی هندی شد گفت :چند
روز گذش��ته در منطقه «پلوامه» کمشیر حمله ای

آمریکا در کمین عشایر عراق

بحرانس��ازی آمریکای��ی در عراق همچن��ان ادامه دارد
ســــر خط
چنانکه یکی از از فرماندهان سازمان «الحشد الشعبی»
اعالم کرد که آمریکا قصد دارد عش��ایر استان االنبار و عناصر تکفیری را که
در بند زندان هستند ،زیر نظر خود سازماندهی کند.
«قاسم مصلح» از فرماندهان سازمان «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی)
عراق تأکید کرد که عش��ایر اس��تان االنبار حاضر نیس��تند به دنبال آمریکا
حرک��ت کنند .مصل��ح در گفتوگو با پایگاه خبری «بغ��داد الیوم» گفت که
«واش��نگتن نخواهد توانست عشایر اس��تان االنبار را تجهیز تسلیحاتی کند؛
زیرا آنان نمیپذیرند که در پی اشغالگری حرکت کنند».
وی با بیان این مطلب افزود« :حش��د عش��ایر ،یک گروه ملی اس��ت که
تش��کیل ش��ده و موجودیت دارد و تحت امر الحشد الش��عبی و دولت عراق
فعالیت میکند» .این فرمانده الحشد با اشاره به تالش آمریکا برای تجهیزت
تس��لیحاتی گروههای تروریستی و تکفیری که نزد این کشور زندانی هستند،
تأکید کرد که واش��نگتن به آنان چراغ س��بز نشان داده اس��ت که بار دیگر
سازماندهی شوند.

خیانت و سازش��کاری سران
مقـــاوم�ت
عرب حاضر در نشست ورشو
همچن��ان پیامده��ای خطرناطی را رق��م می زند
چنانکه رژیم صهیونیس��تی منطقه باب الرحمه در
مس��جد االقصی را به پ��ادگان نظامی مبدل کرده
در حال��ی که همزمان نظامی��ان رژیم به مناطقی
در کران��ه باختری حمل��ه و هفت نف��ر را در غزه
مجروح کردند.
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود نمازگزاران
فلس��طینی به منطقه باب الرحمه مسجد االقصی،
بازداشت شماری از جوانان کرانه باختری و زخمی
ش��دن هفت ش��هروند فلسطینی در ش��رق شهر
غ��زه از جمله تازهترین تح��والت اخبار مربوط به
س��رزمینهای فلسطینی اس��ت.نظامیان اشغالگر
صهیونیس��تی با حضور گس��ترده در منطقه باب
الرحمه در داخل مسجد االقصی آنجا را به پادگان
نظامی مبدل کردن��د و نیروهایی را برای حفاظت
از ش��هرک نشینان به منظور یورش آنها به منطقه
ب��اب الرحمه و تحریک فلس��طینیان گماش��تند.

ص��ورت گرفت که باید بالفاصله بعد از آن واکنش
نش��ان م��ی دادم چرا که دولت هند ب��ا اتهام زنی
به پاکس��تان ،دولت اس�لام آباد را به دست دشت
داشتن در این حمله متهم کرد.
عم��ران خ��ان گفت :ب��ه دلیل س��فر ولیعهد
عربستان به این کش��ور تمام توجه ما بر این سفر
متمرکز ش��ده بود و بنابراین فرصت برای پاس��خ
در این خصوص نداش��تم .وی با خطاب قرار دادن
دول��ت هند گفت :دهلی نو ب��دون ارائه هیچ گونه
ش��واهدی به پاکستان اتهام می زند و حتی به این
فکر نمی کند که اس�لام آباد چه سودی می تواند
از ای��ن حمله بب��رد آن هم درس��ت زمانی که در

طغیان  16ایالت علیه ترامپ

حال تدارک چنین سفر مهمی در کشورش است؛
قطعا باید احمق باشیم که دست به چنین اقدامی
بزنیم.
در ادام��ه تنش میان دو کش��ور نارندرا مودی
نخس��ت وزیر هند با بیان اینک��ه زمان مذاکره در
خصوص تروریس��م پای��ان یافت��ه افزود،تاخیر در
مبارزه با تروریس��م به معنای حمایت از آن است.
مقام��ات آگاه هندی اعالم کردند که کش��ورهای
بزرگ آسیای مرکزی مانند قزاقستان و ازبکستان
از مب��ارزه هند با تروریس��م حمایت کرده اند .یک
مق��ام هندی گفت،وزارت امور خارجه به س��فرای
کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری اس�لامی در
خصوص فعالیت گروه تروریستی جیش محمد در
پاکستان توضیح داد.
این انفجارهای مشابه چهارشنبه  24بهمن در
سیستان و بلوچستان ایران و پنجشنبه  25بهمن
در بخ��ش هندی کش��میر رخ داد .ه��ر دو انفجار
پیام های مشترکی را مخابره کردند .هر دو انفجار
نیروهای نظامی در مرزهای دو کشور ایران و هند
با پاکس��تان را هدف قرار دادند و هر دو با استفاده
از خ��ودروی بمب گذاری ش��ده با س��بک هدایت
راننده ای انتحاری در مس��یر حرکت نظامیان دو
کشور ایران و هند.
محمدبن س��لمان ولیعهد س��عودی ش��امگاه
یکش��نبه  28بهمن ( 4روز بع��د از انفجار اتوبوس
س��پاه پاسداران و  3روز بعد از انفجار کشمیر هند
ب��ا فرصتی کافی به امید تصاعد تنش ایران و هند

 ۱۶ایالت آمریکا از رئیسجمهور این کش��ور بابت اعالم
آمريكايالتين
وضعیت اضطراری جهت تأمین بودجه ساخت دیوار در
مرز مکزیک شکایت کردند.
طبق گزارش «س��یانان» ،این  ۱۶ایالت به رهبری دادستان کل ایالت
کالیفرنیا ش��کایت خود را در دادگاه منطقهای کالیفرنیا ثبت کردند« .خاویر
باکرا» ،دادستان کل کالیفرنیا به سیانان گفت« :ما میخواهیم جلوی نقض
قانون اساس��ی ،اصل تفکیک قوا ،سرقت پول از آمریکاییها و ایالتها توسط
ترامپ را بگیریم».
دادستانها ایالتهای «کلرادو ،کانکتیکت ،دالوِر ،هاوائی ،ایلینوی ،مین،
مریلند ،میشیگان ،مینهسوتا ،نوادا ،نیوجرسی ،نیومکزیکو ،نیویورک ،اورگن و
ویرجینیا با ایالت کالیفرنیا برای تنظیم این شکایت همراه شدهاند.
استدالل ایالتهای شاکی این است که ترامپ با اعالم وضعیت اضطراری
برای تأمین بودجه س��اخت دیوار در مرز مکزیک و آمریکا ،کنگره را دور زده
اس��ت .هیچ رئیسجمهوری در آمریکا تا کنون برای تأمین بودجه مربوط به
یکی از پروژههای مدنظر خود اعالم وضعیت اضطراری نکرده است.

پس لرزههای نشست ورشو برای فلسطین ادامه دارد

اوضاع مسجد االقصی همچنان متشنج
«فراس الدبس» ،مسئول روابط عمومی و رسانهای
اوقاف اسالمی در قدس نیز گفت ،نیروهای پلیس
رژیم اشغالگر صبح امروز زنجیرهای آهنی و قفل و
در آهنی بیرون باب الرحمه را برداشتند اما منطقه
همچنان به روی نمازگزاران فلسطینی بسته مانده
اس��ت .هفت ش��هروند فلس��طینی به ضرب گلوله
نظامیان رژیم اشغالگر در شرق غزه زخمی شدند.
نظامیان رژیم اشغالگر یک چادر متعلق به یکی از
فلسطینیان منطقه الراس االحمر در جنوب شرق
طوب��اس را ب��ه بهانه اینکه بدون مجوز برپا ش��ده
تخریب کرد.
نظامیان رژیم اش��غالگر صهیونیستی سحرگاه
جوان اهل ش��هرک تقوع در ش��رق بی��ت لحم را
بازداش��ت کردند .نظامیان صهیونیستی همچنین
ش��ش جوان فلس��طینی دیگر را از اردوگاه جنین

و شهرک های الهاش��میه و العرقه در غرب جنین
و یک نفر را از ش��هرک سعیر دراستان الخلیل در
جنوب کرانه باختری بازداشت کردند.
نظامیان اش��غالگر همچنین به چندین محله
ش��هر الخلیل و شهرک دیر س��امت حمله کرده و
ب��ه تفتیش خانههای مردم پرداختند ،آنها با ایجاد
پس��تهای نظامی در ورودی شهرکهای حلحول
و س��عیر و ورودی شمالی شهر الخلیل خودروها را
متوق��ف کرده و مدارک آنها را بررس��ی کردند که
موجب اخالل در عبور و مرور شده بود.
خب��ر دیگ��ر از فلس��طین آنک��ه رس��انههای
صهیونیس��تی از دی��دار وزی��ر خارج��ه مغرب با
نخستوزیر رژیم صهیونیس��تی در نیویورک خبر
میدهند در حالیک��ه وزارت خارجه مغرب هنوز
واکنش��ی به این خبر نشان نداده است .مطبوعات

با پاکس��تان) برای انجام سفر دو روزه رسمی وارد
اسالم آباد پایتخت پاکستان شد و دیروز  30بهمن
به هند و س��پس امروز به چین س��فر خواهد کرد.
انفجار سیس��تان و بلوچستان قرار بود رابطه ایران
و پاکس��تان را به س��وی تنش ببرد تا زمینه ورود
محمد بن سلمان به اسالم آباد در سایه این تصاعد
تنش فراهم شود؛ آتش تهیه ای برای ورود امن تر
ولیعهد س��عودی به اولین سفر پاکستانی خود بعد
از والیتعهدی.
در بخ��ش هندی ه��م ،انفجار کش��میر با 44
کش��ته از نیروهای پلیس هند و در حجم کشتاری
بی س��ابقه طی س��ال های اخیر ،یک پیام واضح با
این مضمون داشت :یا دهلی نو ،مالحظات ولیعهد
س��عودی را در س��فر به آن کشور درباره شراکت با
ایران به خصوص در بندر استراتژیک چابهار خواهد
پذیرفت یا صدای انفجارها را همچنان از کش��میر
و نی��ز مجاورت بندر چابهار خواهد ش��نید .به نظر
می رس��د رژیم های عربستان س��عودی و امارات
از شکس��تن حصار ژئوپولتیکی هند با ورود به این
بندر راهب��ردی و نیز تالش های تهران و دهلی نو
برای ثبات س��ازی و توسعه در افغانستان از رهگذر
همکاری های اقتصادی در پروژه هایی مانند چابهار
ناخرسند هستند .آنچه در سفر بن سلمان به هند
و پاکستان مش��اهده میشود تقال برای برهم زدن
روابط دو کشور و البته منافع آنها در روابط با ایران
است هر چند که در ظاهر شعار همگرایی و کمک
به اقتصاد این کشورها را سر میدهد.

ابعاد جدید طرح تکهتکه کردن سوریه

همزمان با تح��رکات نظامی آمریکا در منطقه وزیر
غ�رب آس�يا
خارجه روس��یه در نشس��ت خبری خود در مسکو
درباره مس��ائل مختلفی از قبیل مواضع و اهداف امریکا در س��وریه اظهارنظر
کرد.
«س��رگئی الوروف» وزیر خارجه روس��یه خود تاکید کرد که واشنگتن به
دنبال تکه تکه کردن سوریه و ایجاد یک شبه دولت در شرق فرات است .وزیر
خارجه روسیه امروز در مسکو با انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال سوریه تاکید
کرد که آمریکا در تالش برای تقس��یم و تکه تکه کردن سوریه است .سرگئی
الوروف در مخالفت با تحرکات آمریکاییها در شمال شرق سوریه هم گفت که
واشنگتن به دنبال ایجاد یک شبه دولت در شرق رودخانه فرات است.
اظهارنظ��ر الوروف در حالی صورت گرفته که از هفته گذش��ته مقامهای
آمریکایی شامل «دونالد ترامپ» در حال لفاظیها درباره پایان عملیات ائتالف
واشنگتن در مقابله با داعش هستند .وی همچنین از ادامه همکاری ارتشهای
روس��یه و ترکیه به منظور اجرای توافق��ات مربوط به ممانعت از ظهور مجدد
تهدید تروریستی در شمال سوریه و بازگرداندن کُردها خبر داد.

مغرب ب��ه نقل از تلویزیون رژیم صهیونیس��تی از
دیدار محرمانه «ناصر بوریطه» وزیر خارجه مغرب
با «بنیامی��ن نتانیاهو» نخس��توزیر این رژیم در
حاش��یه نشس��تهای مجم��ع عمومی س��ازمان
ملل در س��پتامبر ( ۲۰۱۸ش��هریور-مهر )1397
در نیوی��ورک خبر دادن��د« .بنیامی��ن نتانیاهو»،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی دوشنبه مدعی شد
کشورهای عربی مواضع خودشان را در قبال مسئله
اسرائیل-فلسطین تغییر دادهاند .نخستوزیر رژیم
صهیونیس��تی که در همایش روسای سازمانهای
یهودی آمریکایی صحبت میکرد به سفر اخیرش
به «ورش��و» پایتخت لهستان اش��اره کرد و گفت:
«در ورشو ،شاهد اتفاقی دیدنی بودیم».
تلویزی��ون رژی��م صهیونیس��تی افش��ا کرد،
عربس��تان و امارات و چند کش��ور دیگر ،دولتهای
تون��س و الجزای��ر را تحت فش��ار گذاش��تند تا به
هواپیمای نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی اجازه
عبور از حریم هوایی خود را جهت سفر به مراکش
بدهند.

در ای��ن می��ان اتحادی��ه علم��ای بحری��ن با
ص��دور بیانیهای ضم��ن انتقاد از مش��ارکت مقاما
ت کش��ورهای عرب��ی در کنار نخس��توزیر رژیم
صهیونیستی در نشست ورش��و ،آن را بزرگترین
خیانت به امت اس�لامی برشمرد .علمای بحرین با
انتقاد از مش��ارکت وزیر خارجه این کشور و دیگر
کش��ورهای عربی در نشس��ت ورش��و اعالم کرد،
بزرگتری��ن خیان��ت ،خیانت به ام��ت و ائتالف با
دشمنان کافر آن است که بالد مسلمانان را اشغال
کرده و عالوه بر هتک حرمت اماکن مقدس ،زنان
و کودکان را قتلعام میکند.
همچنی��ن پارلمان اردن ضمن انتقاد ش��دید
از تجاوزات رژیم صهیونیس��تی در قدس اشغالی،
خواستار اخراج سفیر این رژیم از امان و فراخوانی
س��فیر اردن از تلآوی��و ش��د .در بیانی��ه پارلمان
آم��ده اس��ت ک��ه کمیت��ه پارلمانی فلس��طین از
تالشه��ای اردن برای برچیدن قفلهای آهنی که
صهیونیستها به دروازه «باب الرحمه» زده بودند،
قدردانی میکند.

