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آمریکا: وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد در ازای 
اطالعاتی که به دس��تگیری »حمزه بن الدن«، پس��ر 
»اسامه بن الدن«، رهبر گروه تروریستی القاعده منجر 
ش��ود، ۱ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است. آمریکا 
دو س��ال پیش به طور رسمی نام »حمزه بن الدن« را 
در فهرس��ت سیاه تروریستی قرار داده و او را تهدیدی 

برای امنیت داخلی این کشور معرفی کرده است. 

افغانس�تان: یک رس��انه آمریکای��ی گزارش داد 
وزارت دف��اع این کش��ور طرحی برای خ��ارج کردن 
نظامیان آمریکایی از افغانس��تان تا ۵ سال آینده تهیه 
کرده اس��ت. پنتاگون طرح جدیدی آماده کرده که به 
موجب آن تمامی نظامیان آمریکایی ظرف ۳ تا ۵ سال 
آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. این طرح با 
هدف کمک به مذاکرات با گروه طالبان پیشنهاد شده 

و در گفت وگوها با این گروه پیشنهاد شده است. 

پاکستان: در سال میالدی جدید، آمریکا بزرگترین 
خریدار کاالهای پاکس��تانی اس��ت و انگلیس و چین در 
رده های بعدی قرار دارند. در 7 ماه گذشته آمریکا با واردات 
بی��ش از 2 میلیارد و ۳6 میلی��ون دالر بزرگترین خریدار 
کاالهای این کش��ور اس��ت. طبق این گزارش آمریکا ۱7 

درصد صادرات پاکستان را به خود اختصاص داده است.

بحرین: رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه 
خود علیه شهروندان بحرینی، ضمن صدور حکم سلب 
تابعیت »علی الشویخ« وی را به حبس ابد محکوم کرد. 
بدین ترتیب، »علی الش��ویخ« شهروند بحرینی توسط 

دادگاه آل خلیفه سلب تابعیت شده است. 

اردن: مردم اردن در اعتراض به شرایط بد اقتصادی 
برای پنجمین هفته متوالی، تظاهرات ضد دولتی برگزار 
کردن��د. معترضان اردنی با س��ر دادن ش��عارهایی، از 
افزایش قیمت سوخت و اجناس انتقاد کرده و خواستار 
»احترام گذاشتن به شهروندان و نابودی فساد شدند.« 

ونزوئال: هیئت های روس��یه و چین در ش��ورای 
امنی��ت س��ازمان مل��ل متح��د ش��امگاه پنجش��نبه 
پیش نویس قطعنامه آمریکا علیه ونزوئال را وتو کردند. 
هیئت روس��یه تصریح کرد آمریکا به حاکمیت ارضی 
ونزوئال احترام نمی گذارد و ب��ه دنبال براندازی دولت 

این کشور به ریاست »نیکالس مادورو« است. 

روس�یه: مقامات نظامی روسیه اعالم کردند پس 
از پایان دوره آموزش��ی افس��ران مربوطه، س��امانه های 
پدافن��دی اس-۵۰۰ و اس-۳۵۰ این کش��ور عملیاتی 
می شوند. سرهنگ »والدیمیر لیاپارف« فرمانده آکادمی 
هوا فضای ژوکوف روسیه اعالم کرد سامانه های پیشرفته 
ضد موش��ک های بالستیک زمین به هوای اس-۵۰۰ و 
سامانه های موشکی میان برد زمین به هوای اس-۳۵۰ 

به زودی عملیاتی می شوند.

تونس: سخنگوی ریاست جمهوری تونس می گوید 
که موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در اجالس 
آتی این اتحادیه در تونس بررسی خواهد شد. »سعیده 
قراش« تأکید کرد که کشورش با سوریه دشمنی ندارد 
و به ملت سوریه و تصمیمات آن برای انتخابات رهبران 

و نمایندگان خود احترام می گذارد.

ذرهبین

آزادی بیان در امارات معنا ندارد
نهاد حقوق بشری الکرامه )مستقر در ژنو( با اشاره به 
شکنجه ده ها اماراتی در زندان های این کشور اعالم کرد: 
جامعه و حقوق مدنی و آزادی بیان در امارات معنا ندارد.

در حاش��یه نشست ش��ورای حقوق بشری سازمان 
ملل در ژنو سوئیس، نهاد حقوق بشری الکرامه نیز برای 
بررسی اوضاع حقوقی زندانیان امارات نشستی را تشکیل 
داد. این نهاد حقوق بش��ری اعالم کرد: 2۰۰ زندانی در 
امارات زیر ش��کنجه های شدید جس��می و روحی قرار 
دارن��د و از آنان می خواهند برگه هایی را امضا کنند که 

روی آن اعترافات ساختگی آنان نوشته شده است.
ای��ن پایگاه خب��ری افزود: مقام��ات اماراتی اجازه 
نمی دهند تحقیقات و بازجویی ها در چارچوب قوانین 
بین المللی انجام ش��ود و اقدامات آن��ان ناقض قوانین 
بین المللی است. الکرامه اعالم کرد: جامعه مدنی، حقوق 
مدنی و آزادی بیان در امارات معنا ندارد و امارات سعی 
دارد چهره واقعی خود را در این خصوص تحریف کند. 
پیش��تر نیز نهادهای حقوق بشری در کشورهای عربی 
و اروپای��ی با اعتراض به وضعیت وخیم زنان زندانی در 
ش��کنجگاه های امارات، خواستار آزادی فوری زندانیان 
اماراتی ش��ده بودند. سازمان حقوق بشری الکرامه یک 
سازمان سوئیسی مستقل اس��ت که در زمینه دفاع از 
حقوق بش��ر فعالیت می کند. مقر این س��ازمان در ژنو 
و در س��ال 2۰۰4 تاس��یس شده اس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت نهاهای حقوق بشر بارها درباره وضعیت بحرانی 
زندان ه��ای امارات در یمن هش��دار داده اند که در آنها 

صدها نفر در بدترین شرایط به سر می برند. 

نیمچهگزارش

سفر رئیس جمهوری برزیل به اراضی اشغالی 
قرار اس��ت رئیس جمهوری برزیل ک��ه از او به عنوان »ترام��پ برزیل« یاد 

می شود سفری به اراضی اشغالی داشته باشد. 
»ژایر بولس��ونارو« که از او به عنوان »ترامپ برزیل« یاد می ش��ود به اراضی 
اش��غالی س��فر خواهد کرد. منابع رس��انه ای اعالم کردند که سفر وی به اراضی 
اشغالی در اواخر ماه جاری میالدی )ماه مارس( انجام می شود. وی در جریان این 

سفر با »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و گفت وگو می کند. 
رژیم صهیونیستی بسیار امیدوار است که رئیس جمهوری برزیل در جریان این سفر، 
قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی به رس��میت بشناسد و سفارت کشورش 
را به این ش��هر منتقل کند. بس��یاری این سفر را اقدامی برای باالبردن آرای نتانیاهو در 
انتخابات آتی این رژیم می دانند که به دلیل پرونده فس��اد دارای ش��رایط بحرانی بوده و 

احتمال شکست وی قوت گرفته است. 

 سرخط
چین ستیزی به بهانه حمایت از فیلیپین

وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد کشورش به هرگونه اقدام نظامی از سوی چین 
علیه فیلیپین که متحد نظامی واشنگتن محسوب می شود واکنش نشان خواهد داد. 
در حالی که نشس��ت ترامپ با رهبر کره ش��مالی با شکس��ت مواجه ش��ده، 
در اقدام��ی تبلیغاتی، »مایک پامپئ��و« که برای اولین ب��ار در دوران وزارت خود 
به فیلیپین س��فر کرده اس��ت در یک کنفرانس خبری در ش��هر مانیل با تأکید بر 
اینکه آمریکا خود را متعهد به حمایت نظامی از فیلیپین می داند، به خبرنگاران گفت: 
فعالیت های نظامی و نیز جزیره سازی چین در محدوده دریای جنوبی چین تهدیدی برای 

حاکمیت، امنیت و اقتصاد فیلیپین است.
وی افزود: از آنجا که دریای جنوبی چین بخش��ی از اقیانوس آرام محس��وب می ش��ود 
هرگونه حمله مس��لحانه  به نیروها، هواپیماها و ش��ناورهای فیلیپینی در این منطقه باعث 
فعال سازی تعهدات آمریکا ذیل بند 4 پیمان دفاعی دوجانبه آمریکا و فیلیپین خواهد شد.

شرق آسیا
طرح آمریکا شکست خورده است

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد طرح آمریکا برای گذشتن از 
مرز ونزوئال به بهانه انتقال کمک های بشردوستانه شکست خورده است. 

ماریا زاخارووا گفت: تالش غیرقانونی بیست و سوم ماه فوریه بخش تندروی 
مخالفان ونزوئالیی که از آمریکا الهام گرفته و مورد حمایت گروه های افراط گرای 
کوکتل مولوتف در دس��ت اس��ت، برای عبور از مرز به بهان��ه انتقال کمک های به 
اصط��الح بشردوس��تانه از ابتدا محکوم به شکس��ت بود. طراح��ان آن به خوبی آگاه 
بودند که همیشه از هرگونه تجاوز به مرز کشور جلوگیری خواهد شد، زیرا این حمله ای 

مستقیم به حاکمیت کشور است.
وی افزود: خوش��بختانه، طرح تبهکارانه مقامات ش��به بشردوس��ت شکست خورد. 
زاخارووا همچنین تاکید کرد روسیه از پیش نویس قطعنامه پیشنهاد شده توسط آمریکا 

در شورای امنیت سازمان ملل حمایت نخواهد کرد. 

یکای التین آمر
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وزگار تلخ ترامپ  ر
علی تتماج

 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تالش بسیار داشته تا 
تحوالت شرق آس��یا و خاورمیانه را به مولفه ای برای نمایش 
ق��درت جهانی خ��ود مبدل س��ازد اما روند تحوالت نش��ان 
داد ک��ه نه تنها چنی��ن امری روی نداده بلک��ه زنجیره ای از 
ناکامی ها برای او رقم زده ش��ده است. بخشی از این وضعیت 
در مذاکرات میان او و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رقم 
خورد. ترامپ و کیم دور دوم مذاکرات خود را بر س��ر کاهش 
تحریم ها بر روی کره شمالی و خلع سالح اتمی شبه جزیره کره 
آغاز کردند اما این مذاکرات بی حاصل ماند. دیدار اول این دو 

سال گذشته میالدی و پس از سال ها تنش بین این دو کشور 
انجام ش��د. این شکست در ش��رایطی رقم خورد که ترامپ از 
مدت ه��ا قبل خود را فاتح این مذاکرات معرفی و آن را الگویی 

برای سایر مذاکرات آمریکا اعالم کرده بود. 
اما بعد دیگر ناکامی ترامپ را در س��رزمین های اش��غالی 
فلس��طین می توان مش��اهده کرد آنجایی ک��ه ترامپ خود را 
حامی اصلی صهیونیست ها و به ویژه نتانیاهو معرفی می کرد. 
ی��ک تیم تحقیق س��ازمان مل��ل متحد اعالم ک��رد نیروهای 
امنیتی رژیم صهیونیس��تی به دلیل کش��تار فلسطینی ها در 
جری��ان مقابله ب��ا راهپیمایی های »بازگش��ت« در نوار غزه، 
احتماال جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بش��ریت مرتکب 
ش��ده اند و باید محاکمه ش��وند. در چالش دیگر ترامپ، »گئر 
پدرسون«،  فرس��تاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه 
از حاکمی��ت دولت س��وریه ب��ر بلندی های جوالن اش��غالی 
دفاع کرد.او گفت: »بر اس��اس قطعنامه های شورای امنیت و 

قطعنام��ه 22۵4 این ش��ورا که بر یکپارچگی اراضی س��وریه 
تأکید دارد، جوالن بخشی از خاک سوریه است«.

ام��ا چالش ترامپ همین جا تمام نش��د و بحران نتانیاهو 
ه��م به آن افزوده ش��د. »آویخای مندلبیت«، دادس��تان کل 
رژیم صهیونیستی از قصد خود برای اعالم جرم علیه نتانیاهو 
خبر داد. رسانه های صهیونیس��تی گفته اند نتانیاهو رسماً در 
س��ه مورد از چهار پرونده فس��اد مالی مفت��وح علیه او متهم 
خواهد ش��د. تمام این بحران ها در حالی روی داده که کوشنر 
طی هفته جاری به کش��ورهای امارات، عمان و بحرین س��فر 
کرد و چهارش��نبه به »رجب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور 
ترکیه دیدار کرد و پس از آن به عربستان سعودی رفت و در 
ادامه نیز به قطر سفر می کند اما روند تحوالت نیز چندان به 
نفع طرح مذکور نبوده و بیش��تر یک نمایش تبلیغاتی است. 
اما شکس��ت دیگر ترامپ در ش��ورای امنیت رقم خورد آنجا 
که هیئت های روس��یه و چین در شورای امنیت سازمان ملل 

متحد پیش نویس قطعنامه آمریکا علیه ونزوئال را وتو کردند. 
اما چالش ترامپ در عرص��ه داخلی آمریکا نیز ادامه یافت 
آنجا که کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا جلس��ه ای با 
حضور »مایکل کوهن« وکیل سابق »دونالد ترامپ« برگزار کرد 
او در این نشس��ت در اظهاراتی جنجالی جزئی��ات تازه ای را از 
پشت پرده های ستاد انتخاباتی ترامپ، ویژگی های شخصیتی او 

و تخلف های مالی اش مطرح کرد.
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
ترامپ این روزها دورانی بس دوش��وار را س��پری می کند که 
دامنه ناکامی های آن از درون آمریکا تا غرب و ش��رق آس��یا 
ادام��ه دارد البته ترام��پ تالش کرده تا ای��ن ناکامی ها را به 
حاشیه برد و خود را پیروز عرصه جهانی معرفی سازد چنانکه 
وی در اظهاراتی متناقض با ارزیابی های نیروهای دموکراتیک 
سوریه، مدعی شد که نیروهای آمریکایی ۱۰۰ درصد مناطق 

تحت کنترل گروه تروریستی داعش را آزاد کرده اند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه مذاکرات س��ران کره شمالی و گ�زارش 
آمریکا در هانوی در حالی برگزار شد که رد درخواست 
پیونگ یانگ مبنی بر لغو تحریم ها از سوی واشنگتن، 
واه��ی بودن ادعای رویکرد تعاملی ترامپ را آش��کار 

ساخت که نتیجه آن شکست مذاکرات مذکور بود. 
س��رانجام پ��س از هفته ها جن��گ تبلیغاتی و 
رس��انه ای مبنی ب��ر رویکرد آمریکا ب��ه مذاکره با 
کره ش��مالی سرانجام نشس��ت کیم جونگ اون و 
ترامپ سران دو کشور در هانوی ویتنام برگزار شد. 
نشستی که در نهایت به دلیل اصرار آمریکا بر ادامه 
تحریم ها با ناکامی همراه ش��د. ی��ک مقام وزارت 
خارجه آمریکا درباره شکست مذاکرات ویتنام گفت، 
پیش��نهاد کره شمالی این بود که در ازای تعطیلی 
مجتمع اتمی یونگ بیون، بیشتر تحریم ها علیه این 
کشور لغو ش��وند. این مقام آمریکایی که نخواست 
نامش فاش شود، افزود: »مسئله ای که با آن مواجه 
بودیم، این است که کره شمالی نمی خواهد به طور 
کامل برنامه تس��لیحات کش��تارجمعی خود را از 
بی��ن ببرد.اختصاص میلیاردها دالر برای تس��هیل 
تحریم ه��ا، در واقع م��ا را در موضعی قرار می دهد 
که به کمک کننده در راس��تای توس��عه تسلیحات 

کشتار جمعی در کره شمالی تبدیل شویم.«
رئیس جمهور آمری��کا که در ابتدای مذاکره با 
کره شمالی خلع سالح کامل اتمی پیونگ یانگ را 
به عنوان هدف دولتش اعالم کرده بود، در روزهای 
گذشته گفته برای تحقق این هدف عجله ای ندارد و 
همین که کره شمالی آزمایش های موشکی و اتمی 
خود را متوقف کرده، مایه خرس��ندی آمریکاست. 
بعد از شکست مذاکرات ویتنام، خبرگزاری دولتی 

کره ش��مالی اعالم کرد »کی��م جونگ اون«، رهبر 
این کش��ور و دونالد ترام��پ، رئیس  جمهور آمریکا 
»گفت وگوه��ای س��ازنده« را ادام��ه خواهند داد. 
وزیر خارجه کره ش��مالی روای��ت ترامپ از دلیل 
شکس��ت مذاکرات ویتنام را به چالش کش��ید. در 
حالی که ترامپ دلیل شکس��ت مذاکرات ویتنام را 
درخواست پیونگ یانگ برای رفع همه تحریم های 
آمریکا عنوان کرده بود، یونگ هو گفت کش��ورش 
در ازای تعطی��ل کردن فعالیت های هس��ته ای در 
ازای نابودی تأسیس��ات تولید مواد هس��ته ای در 
س��ایت اتمی »یونگ بیون« به دنبال رفع بخش��ی 

از تحریم ها بوده است. 
او همچنین با انتق��اد از مواضع دونالد ترامپ 
در گفت وگو با رهبر کره شمالی تأکید کرد آمریکا 
فرصت��ی را از دس��ت داده که ممکن اس��ت هرگز 
تکرار نشود. علی رغم این سخنان وزیر خارجه کره 
ش��مالی، خبرگزاری رسمی این کشور ظاهراً از در 
آشتی با آمریکا وارد شده و چشم انداز مثبتی برای 

ادامه گفت وگوها ترسیم کرده است.
وزی��ر خارجه چین در دی��دار با یک دیپلمات 
ارش��د کره شمالی که به پکن س��فر کرده، درباره 
شکست مذاکرات پیونگ یانگ واشنگتن در ویتنام 
اظهارنظر کرده اس��ت. »وانگ ی��ی« وزیر خارجه 
چین در این دیدار با اش��اره به شکس��ت مذاکرات 
سران کره ش��مالی و آمریکا در ویتنام تاکید کرد، 
بروز مش��کالت و موانع در این مذاکرات، غیرقابل 
اجتناب است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
در واکنش به شکست مذاکرات سران آمریکا و کره 
ش��مالی اعالم کرد که از نظر مسکو دو طرف باید 
برای حصول توافق انعطاف نشان بدهند. در همین 

حال به دنبال بی نتیجه مان��دن مذاکرات آمریکا و 
کره شمالی، هیأتی از دیپلمات ها »پیونگ یانگ« را 

به مقصد »پکن« ترک کردند.
رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری بعد از 
پایان زودهنگام نشس��ت دوم با کره شمالی گفت 
که کیم قصد امتیازدهی و خلع سالح اتمی داشت 
اما آمریکا نمی تواند تمام تحریمهای کره شمالی را 
لغو کند.رئیس جمهور آمریکا درباره نشست با رهبر 

کره ش��مالی و اینکه توافقی حاصل نش��د، توضیح 
داد: »زمان س��ازنده ای را با رئیس کیم گذراندم... 
پامپئو احساس می کرد که امضا کردن توافق، چیز 
خوب��ی نیس��ت... روابط من با کیم بس��یار محکم 
است. گزینه هایی داش��تیم اما تصمیم گرفتیم که 

فعال کاری نکنیم«.
س��پس وزیر امور خارجه آمریکا پشت تریبون 
ق��رار گرفته و گف��ت: »تیم های ما ب��رای هفته ها 

مشغول کار )روی مذاکرات( بودند تا بتوانند راهی 
به جلو ایجاد کنند... ما پیشرفت های واقعی به دست 
آوریم، در حقیقت می توانم بگویم که پیشرفت های 
بیشتری نس��بت به نشست قبلی داشتیم«. »مون 
جائ��ه ای��ن« رئیس جمه��ور کره جنوب��ی گفت تا 
حص��ول توافق کامل بین کره ش��مالی و آمریکا، با 

این دو کشور همکاری خواهد کرد.
در ای��ن میان ترامپ که با شکس��ت مذاکرات 
مواجه ش��ده برای اهمیت زدایی از این نشس��ت و 
انحراف افکار عمومی به حاشیه ها در ادعایی جدید 
با ارزیابی های نیروهای دموکراتیک سوریه، مدعی 
شد که نیروهای آمریکایی ۱۰۰ درصد مناطق تحت 

کنترل گروه تروریستی داعش را آزاد کرده اند. 
در چالش��ی دیگر ب��رای ترامپ کمیته نظارت 
مجل��س نماین��دگان آمریکا جلس��ه ای ب��ا حضور 
»مای��کل کوهن« وکیل س��ابق »دونال��د ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا برگزار کرد که به صحنه جدل 
می��ان دموکرات ه��ا و جمهوری خواه��ان در مورد 
روابط مخفیانه و پش��ت پرده های س��تاد تبلیغاتی 

ترامپ در انتخابات سال 2۰۱6 تبدیل شد. 
او در این نشست در اظهاراتی جنجالی جزئیات 
تازه ای را از پشت پرده های ستاد انتخاباتی ترامپ، 
ویژگی های ش��خصیتی او و تخلف ه��ای مالی اش 
مطرح کرد. او مدعی ش��د ترامپ از تصمیم سایت 
افشاگر »ویکی لیکس« برای انتشار متن ایمیل های 
»هیالری کلینتون« نام��زد وقت دموکرات ها خبر 
داش��ته است. کوهن همچنین ادعا کرد که ترامپ 
همزمان با رقابت های انتخاباتی در روسیه فعالیت 
تجاری داشته و به دروغ اعالم کرده که هیچ رابطه 

تجاری ای با روسیه ندارد. 

پایان بی نتیجه مذاکرات کره شمالی و آمریکا در ویتنام

»اون« مشت ترامپ را باز کرد

بنیامین نتانیاهو که در سودای  لش تکرار نخست وزیری است این چ�����ا
روزها با بحران پرونده فسادش، گزارش های سازمان 
ملل درباره جنایات جنگی این رژیم و لزوم واگذاری 
ج��والن به س��وریه و ن��اکام ماندن معامل��ه قرن و 
اس��تمرار قیام فلسطینی ها مواجه اس��ت که برباد 

رفتن رویاهایش را نوید می دهد. 
در چالش��ی بزرگ برای نتانیاهو نخس��ت وزیر 
صهیونیس��ت ها، س��ازمان مل��ل اعالم ک��رد رژیم 
صهیونیستی با گشودن آتش به روی تظاهرکنندگان 
غزه در سال گذشته احتماال مرتکب جنایت جنگی 
و جنایت علیه بشریت شده است. یک تیم تحقیق 
س��ازمان ملل متحد اعالم ک��رد نیروهای امنیتی 
رژیم صهیونیس��تی به دلیل کشتار فلسطینی ها در 
جریان مقابله با راهپیمایی های »بازگشت« در نوار 
غزه، احتماال جنایت جنگ��ی و حتی جنایت علیه 

بشریت مرتکب شده اند و باید محاکمه شوند. 
این هیأت مس��تقل در گزارش خود نوش��ت: 
»نیروه��ای امنیت��ی اس��رائیل تظاهرات کنندگان 
فلسطینی ای را کشته و زخمی  کرده اند که هنگام 
هدف قرار گرفتن کسی را در معرض تهدید مرگ 
یا جراحت ج��دی قرار نداده بوده و در درگیری  ها 
نیز نقش مستقیم نداشته اند«. این هیأت می گوید 
اطالعات موثقی درخصوص کس��انی که مس��ئول 
کشتارها بودند، از جمله تک تیراندازها و فرماندهان 
ارتش رژیم صهیونیس��تی در اختیار دارد. »میشل 
باچلت« کمیسیونر عالی حقوق بشر قرار است این 

اطالع��ات را در اختیار دی��وان بین المللی کیفری 
قرار دهد. 

»اسرائیل کاتس« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
اولین مقام اسرائیلی است که به این گزارش واکنش 
نشان داد. کاتص در واکنش به این گزارش ادعا کرد، 
گزارش مذکور، خصمانه و دروغ اس��ت و هیچ کسی 
نمی تواند حق اس��رائیل در دفاع از خ��ود را نادیده 
بگیرد. جنبش مقاومت اسالمی فلسطین از گزارش 
سازمان ملل در مورد جنایت های رژیم صهیونیستی 
استقبال کرد و خواس��تار پاسخگو کردن این رژیم 
در قب��ال جنایت هایش ش��د. در ناکامی دیگر برای 

نتانیاهو، نماینده ویژه س��ازمان ملل متحد در امور 
سوریه در نشست ش��ورای امنیت گفت که منطقه 

جوالن اشغالی، بخشی از خاک سوریه است. 
در چال��ش دیگ��ر ب��رای نتانیاه��و، »آویخای 
مندلبیت«، دادس��تان کل رژیم صهیونیس��تی از 
قص��د خود برای اعالم جرم علیه نتانیاهو خبر داد. 
رسانه های صهیونیستی گفته اند نتانیاهو رسماً در 
س��ه مورد از چهار پرونده فساد مالی مفتوح علیه 
او متهم خواهد ش��د. ساعاتی بعد از آنکه دادستان 
کل رژیم صهیونیس��تی از قصد خ��ود برای اعالم 
جرم علیه نخست وزیر این رژیم خبر داد، بنیامین 
نتانیاهو به آن واکنش نش��ان داد. نتانیاهو خودش 
را قربانی »زد و بندهای« سیاس��ی ای دانس��ت که 
هدف آن اثرگذاری بر انتخابات سراس��ری اسرائیل 
اس��ت. او اق��دام برای اعالم ج��رم علیه خودش را 
»بی س��ابقه« توصیف کرد. در چال��ش دیگر برای 

نتانیاه��و، مردم تحت محاصره نوار غزه دیروز خود 
را برای راهپیمایی بازگشت دیگری با عنوان جمعه 

باب الرحمه آماده کردند. 
الزم به ذکر اس��ت همزمان با این وضعیت ها، 
داماد و مشاور ویژه »دونالد ترامپ« در هفته جاری 
س��فر دوره ای خود به منطقه را با ورود به ابوظبی 
آغاز و س��خنان تأمل برانگیزی درباره فلس��طین و 
معامل��ه قرن مط��رح کرد. وی بدون اش��اره به نام 
قدس گفت��ه بود که از دیدگاه آنه��ا آنچه اهمیت 
دارد، ادغ��ام اس��رائیلی ها در منطقه، آزادی تبادل 
کاال و تردد مردم آن و حل مس��ئله مرزها و دیگر 
مسائل مربوط به راه حل نهایی است. برخی رسانه ها 
اعالم کردند، در بخش اقتصادی طرح آمریکا برای 
صلح فلس��طین و رژیم صهیونیس��تی، موسوم به 
»معامله قرن« س��رمایه گذاری 2۵ میلیارد دالر در 

کرانه باختری و نوار غزه مطرح شده است.

رویا های نخست وزیر صهیونیست ها به نابودی نزدیک تر شد 

نتانیاهو سرگردان در داالن ناکامی

وزارت خارجه س��وریه با بی��ان اینکه  آس�یا علت اصلی اوض��اع بد اردوگاه آوارگان غ�رب 
س��وری »الرکبان«، اشغالگری آمریکاس��ت، از ساکنان این 

اردوگاه خواست به شهرها و روستاهای خود برگردند.
منبع��ی در وزارت خارجه س��وریه از آوارگان س��وری 
س��اکن این اردوگاه خواست به خانه و کاشانه خود برگردند 
و دولت این کش��ور همه تس��هیالت الزم را در اختیار آن ها 
خواهد گذاشت. این منبع در گفت وگو با خبرگزاری رسمی 
سوریه )سانا( گفت که دمشق از بازگشت آوارگان سوری به 
کش��ور خودشان استقبال می کند و دولت خود را موظف به 

تأمین بازگشت امن آن ها به خانه ها کرده است.
وزارت خارج��ه س��وریه می گوی��د دمش��ق ب��ه اوضاع 
فاجعه بار آوارگان س��وری در اردوگان الرکبان توجه ویژه ای 
دارد. اردوگاهی که به گفته منبع س��وری، از س��وی آمریکا 
و گروه های تروریس��تی تحت امر این کش��ور اشغال شده و 
آوارگان س��وری در این اردوگاه در معرض انواع تحقیرها و 
چشیدن طعم گرس��نگی هستند. سازمان صندوق کودکان 
ملل )یونیس��ف( طی گزارش��ی اعالم کرد که هر پنج روز، 
یک کودک سوری در اردوگاه الرکبان جان خود را به دلیل 
ش��رایط بد معیشتی از دس��ت می دهد. اردوگاه الرکبان در 
منطقه التنف واقع در ش��رق س��وریه قرار دارد. این منطقه 

از زم��ان ایجاد ائتالف به اصطالح ضد داعش تحت اش��غال 
نظامیان آمریکا است و مقام های آمریکایی گفته اند علیرغم 
خ��روج 2۰۰۰ نی��روی آمریکایی از س��وریه، 4۰۰ نظامی 

آمریکایی در سوریه باقی خواهند ماند.
خبر دیگر از س��وریه آنکه گروه موس��وم ب��ه »دیدبان 
حقوق بشر سوریه« اعالم کرد که برخی از شبه نظامیان ُکرد 
موس��وم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« با دریافت مبالغ 
مالی هنگفت، دست به قاچاق فرماندهان داعش می زنند. از 
سوی دیگر شهر رقه صحنه تظاهرات گسترده ضد آمریکایی 
و ضد نیروهای »دموکراتیک سوریه« بود و با حضور گسترده 
نیروهای آمریکایی و نیروهای قس��د ،ش��هر به شدت حالت 
امنیتی به خود گرفت. ائت��الف بین المللی به اصطالح "ضد 
داعش" در گزارشی اعالم کرد که در حمالت این ائتالف در 

عراق و سوریه تاکنون ۱2۵7 غیرنظامی کشته شده اند. 
خب��ر دیگر آنکه پوتین رئیس جمهوری روس��یه از ایده 
تشکیل گروه های بین المللی جدید برای عادی سازی اوضاع 
سوریه بعد از پیروزی کامل بر داعش و خروج تمام نیروهای 
خارجی از این کش��ور سخن به میان آورد. رئیس جمهوری 
روس��یه اظهار کرد، این طرح ب��ر لزوم خروج تمام نیروهای 
خارجی از س��وریه و بازپس گیری موسسات دولتی و حفظ 

تمامیت ارضی سوریه تاکید دارد.

آمریکا عامل فاجعه انسانی اردوگاه »الرکبان« 
در ادام��ه تحرکات خط س��ازش علیه  جبهه مقاومت، رژیم عربستان سعودی مق���اوم�ت
از اق��دام لندن در گنجاندن ن��ام جنبش حزب اهلل لبنان در 

لیست سیاه تروریستی استقبال کرد.
ش��بکه العربیه س��عودی گزارش داد که ریاض از اقدام 
انگلی��س در تروریس��تی خوان��دن هر دو جناح سیاس��ی و 
نظامی حزب اهلل لبنان حمایت می کند. س��خنگوی رس��می 
ریاس��ت امنیت کشور سعودی، این اقدام انگلیس را »گامی 
مهم« در تالش برای مقابله با آنکه ریاض آن را »تروریسم« 
و ممانعت از تأمین مالی آن در سطح منطقه ای و بین المللی 
خواند و مدعی ش��د ح��زب اهلل لبنان »خط��رات واقعی« و 
»تهدیدات آش��کاری« بر امنیت و صلح جهانی دارد. ریاض 
از انگلیس بابت این اقدامش تقدیر کرده و خواس��تار اتخاذ 
مواضع مش��ابهی از س��وی جامعه بین الملل و سازمان های 
بین المللی ش��ده است. عربستان س��عودی همچنین مدعی 
شده است که ایران و حزب اهلل تاثیر مخربی در ثبات منطقه 
دارد و ریاض با مشارکت متحدان خود تالش دارد این تاثیر 

را متوقف کرد تا امنیت و صلح جهانی محقق شود!
»س��اجد جاوید« وزیر کش��ور انگلیس دوش��نبه هفته 
گذش��ته اعالم کرد دولت این کش��ور کلیت حزب اهلل را در 
فهرس��ت گروه های تروریس��تی قرار داده اس��ت. آمریکا و 

رژیم صهیونیس��تی از این اقدام انگلیس حمایت کردند. در 
این میان س��فیر انگلیس در لبن��ان به دیدار رئیس پارلمان 
این کش��ور رفت و نامه ای رس��می درباره قصد لندن برای 
تروریس��تی اعالم کردن ش��اخه سیاسی حزب اهلل را تحویل 
وی داد. رامبلینگ طی تحویل این یادداشت خطاب به بری 
گفت: بریتانیا تصمیم به این امر گرفته و )این طرح( بزودی 
در مجلس عوام تصویب خواهد ش��د. این موضوع بر روابط 
بریتانیا با دولت لبنان و وزارت خانه های آن تأثیری نخواهد 
گذاشت و فقط تصمیمی درباره حزب اهلل است. الزم به ذکر 
اس��ت پارلمان انگلیس تصمیم دولت این کش��ور مبنی بر 
گنجاندن هر دو ش��اخه نظامی و سیاسی حزب اهلل لبنان در 

فهرست گروه های تروریستی را تصویب کرد. 
جنبش حزب اهلل در واکنش به قرار گرفتن این حزب در 
فهرست گروه های تروریستی توسط انگلیس تأکید کرد که 
لندن در اتخاذ این تصمیم، از آمریکا دنباله روی کرده است. 
ش��بکه خبری المیادین به نقل از حزب اهلل گزارش داد »ما 
]جنبش[ مقاومت در برابر اش��غالگر اسرائیلی هستیم و هر 
کشوری که حامی و تأمین کننده مالی تروریسم است... حق 
ن��دارد ما را متهم به تروریس��م کند«. حزب اهلل این تصمیم 
لن��دن را فرمانب��رداری حقیرانه از دولت آمریکا دانس��ت و 

تأکید کرد که این کشور وابسته و دنباله رو آمریکاست.

استقبال سعودی از حزب اهلل  ستیزی انگلیس 


