لبنان را هدف قرار میدهیم

آرامش کنونی مدیون مقاومت است

وزیر امور خارجه لبنان با اش��اره تلویحی به شکست رژیم صهیونیستی در برابر
حزب اهلل لبنان آرامش کنونی را ناشی از قدرت بازدارندگی مقاومت دانست .
جبران باس��یل با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در برابر حزب اهلل لبنان
در س��ال  2006میالدی تأکید کرد آرامش��ی که لبنان از س��یزده سال پیش
دارد ,ناش��ی از قدرت بازدارندگی است و این بازدارندگی هم پس از جنگ ژوئیه
س��ال  2006میالدی به وجود آمده اس��ت .باسیل در مصاحبه با المنار تصریح کرد
وحدت ملت به عنوان یک پایه و اس��اس در دفع خطرات از کش��ور است .باسیل گفت:
”از سال  2006میالدی تاکنون عامل اصلی آرامشی که داریم ،قدرت بازدارندگی است.
اگر این قدرت بازدارندگی نبود ،اس��رائیل نمی گذاشت ما این مدت طوالنی در صلح و
آرامش باش��یم .اسرائیل اگر فرصت به دس��ت بیاورد و بتواند ,ما را شکست می دهد و
درهم می ش��کند“..
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اسرائیل پشت تمامی تروریستهای منطقه

معاون وزیر خارجه س��وریه با بیان اینکه محور مقاومت امروز قویتر از هر زمان
دیگری است ،تاکید کرد که رژیم صهیونیستی پشت همه تروریستهای منطقه
قرار دارد.
«فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه س��وریه در س��خنانی گف��ت :تاریخ این را
ثبت خواهد کرد که اسرائیل تروریستهایی را پرورانده که درصدد نابودی جایگاه
س��وریه و نق��ش آن در منطقه هس��تند .وی افزود :امتهای منطق��ه هیچ آیندهای
نخواهند داشت ،مگر در صورتی که به محور مقاومت بپیوندند ،چون محور شرف ،عزت و
پیروزی اس��ت .وی به نشستهایی که در ارتباط با تحوالت سوریه و حل سیاسی بحران
این کشور برگزار شده ،اشاره کرد و گفت :سیزده نشستی که تاکنون برگزار شده ،هر یک
«گامی رو به جلو» محس��وب میشود .این مقام س��وری اظهار داشت :هجمه غربی علیه
ایران و توطئههای آمریکایی در منطقه ثابت میکند که محور مقاومت ادامه دارد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز تهدید کرد که در صورت ماجراجویی حزب
اهلل ،لبنان را هدف ضربات سهمگین قرار خواهد داد.
بنیامین نتانیاهو در نشس��ت روز کابینه تل آویو ،حزب اهلل لبنان را تهدید کرد.
وی در واکنش به س��خنان اخیر سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل گفت :در
صورتی که حزب اهلل بخواهد ماجراجویی کند با ضربات سختی از سوی اسرائیل
مواجه خواهد ش��د .نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی بدون اشاره به شکست در برابر
غزه در کمتر از دو روز ،گفت :اگر حزب اهلل جرات کند به اسرائیل حمله کند ما ضربات
سهمگینی به لبنان وارد خواهیم کرد.
گفتنی اس��ت س��ید حس��ن نصراهلل جمعه ش��ب در گفتگویی اعالم کرده بود :نیروهای
مقاومت لبنان قادر هستند مناطق مختلف اسرائیل تا بندر «ایالت» را هدف قرار دهند
و در صورتی که جنگی با این رژیم رخ دهد ،آن را به عصر حجر بازگرداند.

فرادیـد
ذرهبین

پاکستان :وزیر دفاع سابق پاکستان به اتهام همکاری
با شرکتهای خارجی و دریافت پول از آنان ،محاکمه
میش��ود .فردوس عاش��ق اعوان وزیر اطالع رس��انی
پاکس��تان اعالم کرد کابینه این کشور تصمیم گرفته
پروندهای علیه خواجه آصف وزیر دفاع س��ابق تشکیل
دهد.
روس�یه« :لنوید اسالتس��کی» رئیس کمیته روابط
بینالملل دومای روسیه تاکید کرد که بزودی چندین
کشور دیگر در منطقه غرب آسیا سامانه دفاع موشکی
اس  ۴۰۰را دریاف��ت خواهند ک��رد .وی افزود :بعد از
تحوی��ل این س��امانه به دولت ترکیه ،چندین کش��ور
دیگر منطقه نیز آن را دریافت خواهند کرد .این عضو
ارش��د دوما به اسامی کشورهای مد نظر برای دریافت
سامانه اس  ۴۰۰اشار ه نکرد.
ترکی�ه :وزارت دف��اع ترکی��ه اعالم کرد ک��ه تلفات
پکک» در نتیج��ه عملیات ضد تروریس��تی ارتش
« 
این کش��ور در شمال عراق به  ۶۴کشته افزایش یافته
اس��ت .وزارت دفاع ترکیه امروز یکش��نبه خبر داد که
با پیدا ش��دن س��ه جس��د دیگر در یک غار در شمال
عراق ،تلفات تروریستها در نتیجه عملیات موسوم به
«چنگال» به  ۶۴کشته رسیده است.
بحرین :وزیر امور رسانه بحرین بار دیگر شبکه قطری
«الجزیره» را مورد هجمه قرار داد و این ش��بکه را به
هدف قرار دادن دولتها و ملتهای عربی متهم کرد.
در ادام��ه اختالفات بحرین با قط��ر« ،علی بن محمد
الرمیحی» وزیر امور رسانه بحرین ،شبکه الجزیره قطر
را دوباره به باد انتقاد گرفت.
س�ومالی :برخی رسانههای خبری از انفجار انتحاری
در ی��ک قهوهخان��ه در ش��هر «دوس��مریب» واقع در
مرکز س��ومالی خبر دادند .وب��گاه «الصومال الجدید»
نیز گزارش داد که این حمله انتحاری امروز یکش��نبه
در ش��هر دوس��مریب مرکز ایالت «غلمدغ» در مرکز
سومالی رخ داد.
عربستان :جوان شیعه عربستانی در شرق این کشور
که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی س��عودی به شدت
مجروح شده بود ،به شهادت رسید .شهر قطیف ،مرکز
اس��تان قطیف در منطقه «الش��رقیه» یکی از مناطق
س��یزدهگانه عربستان سعودی است .الشرقیه در شرق
عربس��تان ،شیعهنش��ین و غنی از منابع نفتی و گازی
است.
کوب�ا :طرف��داران رئی��س جمه��ور ونزوئ�لا در کوبا
تظاهرات کردند .گروه��ی از حامیان نیکالس مادورو
رئیس جمه��ور ونزوئال با راهپیمای��ی در خیابانهای
هاوان��ا پایتخت ونزوئال و تجمع در برابر مقر س��ازمان
مل��ل در ای��ن کش��ور حمای��ت خ��ود را از وی اعالم
کردند.

نیمچه گزارش
وضعیت بحرانی اقتصاد انگلیس

همزم��ان با ش��دت گرفتن جنگ قدرت در س��اختار
سیاس��ی و تقالی س��ران این کش��ور با بحران سازی
جهان��ی رای پنهان س��ازی ای��ن وضعی��ت ،روزنامه
انگلیس��ی گاردین در گزارشی اعالم کرد این کشور با
جدیترین خطر رکود از س��ال  ۲۰۰۷تا کنون مواجه
است.
ای��ن روزنامه انگلیس��ی در پایگاه اینترنت��ی خود در
گزارش��ی افزود ارزیابی نگرانکننده سالمت اقتصادی
این کش��ور که اخیرا انجام شده است ،نشان میدهد،
انگلیس با بیشترین خطر بروز رکود اقتصادی دست به
گریبان است ،از این رو به منظور مقابله با رکود بعدی
به برنامههای فوری نیازمند است.
در تحقیق اندیشکده بنیاد راهحل ،تصریح شده است،
به منظور کاستن از پیامدهای این رکود تمهیداتی باید
اندیش��یده شود .براس��اس این گزارش هم تردیدهای
ناش��ی از اجرایی شدن برکس��یت و هم کاهش رشد
اقتصاد جهانی ،هر دو به افزایش بیس��ابقه خطر بروز
رکود اقتصادی در انگلیس منجر شدهاند.
این گ��زارش درب��اره پیامدهای احتمال��ی بروز رکود
بر زندگ��ی مردم انگلیس هش��دار داده و تاکید کرده
اس��ت پنج رکود قبلی ضربه اقتصادی معادل  ۲هزار و
 ۵۰۰پوند خس��ارت به هر خانواده انگلیسی وارد کرده
اس��ت .رکودهای قبلی به افزای��ش یک میلیون نفری
بیکاری نیز منجر ش��ده اس��ت .اوضاع انگلیس در پی
مس��ئله خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برکسیت) و
همچنین کنارهگیری ترزا می از سمت نخستوزیری
بحرانی اس��ت .این در حالی اس��ت که س��ران انگلس
این روزها درگیر جنگ قدرت بر س��ر نخست وزیری
هستند و برخی از این افراد همچون جرمی هانت وزیر
خارجه برآنند تا با همراهی با آمریکا و صهیونیستها
از حمایت آنها برای رسیدن به قدرت برخوردار شود.
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یادداشت
این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی بر این ادعایند
ک��ه این تصمیم جدید که در آس��تانه جش��نهای روز ملی
فرانس��ه اعالم ش��د ،بازتابی از طرح ابتکاری «دونالد ترامپ»
رئیس جمهور آمریکا در این زمینه است .رئیسجمهور آمریکا
چندی قبل با امضای فرمانی به وزارت دفاع این کشور دستور
داد نیروی فضایی را به عنوان ششمین شاخه نیروهای مسلح
آمریکا تش��کیل داد .با این فرمان ،پنتاگون موظف شده است
ک��ه طرحی را تدوین کرده و به کنگ��ره ارائه دهد که نیروی
فضایی را به عنوان بخش��ی از نیروی هوایی آمریکا اما دارای
نماینده در س��تاد مشترک نیروهای مسلح این کشور ،تعریف
میکند .در این میان تصمیم واش��نگتن در تش��کیل نیروی
فضایی و حرکت به س��مت استقرار سالح در فضای ورای جو
اعتراض روسیه و چین را همراه داشته است.
این اقدام امریکا با این ادعا انجام شده که این طرح برای مقابله

جنگ در فضا
علی تتماج
فرانس��ه در حالی طی ماه های اخیر با اعتراض های ش��دید
مردم��ی به سیاس��ت ه��ای نظ��ام س��رمایه داری حاکم بر
کشورش��ان در قال��ب جلیقه زردها و جلیقه س��یاه ها مواجه
اس��ت که در اقدامی قابل تامل امانوئل ماکرون رئیس جمهور
فرانس��ه گفت که نیروی فضایی در نهایت بخش��ی از نیروی
هوایی این کشور خواهد شد.

با تهدیدات موشکی سایر کشورهاست چنانکه روزنامه آمریکایی
«واشنگتنپست» نیز چندی قبل در این زمینه نوشت که دولت
ترامپ ضمن حفظ تمرکز بر تهدیدهای موشکی روسیه و دیگر
کش��ورها ،هدف جدید دیگری دارد .اضافه ش��دن این هدف به
معنای آن اس��ت که آمریکا اکنون به دنبال ایجاد سپر محافظ
موش��کی برای نیروهای آمریکایی و متحدانش در اروپا و آسیا
برابر موشکهای کروز و موشکهای هدایتپذیر اَب َرصوت است.
این ادعا در حالی مطرح می شود که گزارش های جهانی نشان
می دهد امریکا با داش��تن ذرات خانه هسته ای و توان موشکی
باال ،اولین تهدید برای امنیت جهان است.
با این ش��رایط این سوال مطرح می ش��ود که چرا فرانسه به
دنبال نظامی گری در فضاست؟
در تحلیل رفتاری فرانس��ه و س��ایر کشورهای جهان این اصل
اولیه مطرح است که افزایش بودجه نظامی آمریکا و رویاپردازی

ان در فضا موجب روندی خطرناک در جهان ش��ده که افزایش
بودجه نظامی کشورها و نیز تالش برای حضور در معادالت برتر
امنیتی از چارچوب های آن ش��ده است .اکنون رفتار فرانسه را
می توان اقدامی برای رقابت با آمریکا در عرصه فضایی نظامی
دانس��ت .فرانسه که زمانی مدعی قدرت برتر نظامی بود اکنون
سعی دارد تا با حضور در فضای نظامی این مهم را نشان دهد.
این فرایند در حالی اس��ت که ب��ه اذعان جهانیان این اقدامات
مغایر با اصل بی طرفی جو زمین است که عمال تهدید امنیت
جهان است .لذا امریکا و فرانسه به جرم اخالل در امنیت جهانی
و برهم زدن زیس��ت محیط جهان باید مجازات شوند تامانع از
ایج��اد روندی خطرناک در جه��ان برای حضور نظامی در فضا
ش��ود در غیر این ص��ورت در آینده ای نه چندان دور ش��اهد
وضعی��ت بحرانی در عرصه فضایی جهان خواهیم بود که قطعا
پیامدهای خطرناکی برای بشریت به همراه دارد.

در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شد

تظاهرات علیه سیاستهای
مهاجرتی ترامپ

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

همزمان با هش��دار نهادهای
حقوق بش��ری درباره وضعی��ت بحرانی پناهجویان
در مرزهای آمریکا ،خیابانهای ش��هرهای مختلف
آمریکا شاهد تظاهرات دهها هزار نفری در اعتراض
به نحوه برخورد مأموران دولت ترامپ با پناهجویان
و مهاجران بود.
معترضانی از شهرهای مختلف آمریکا در تظاهرات
علیه رفتار و سیاستهای دولت در قبال مهاجرین
غیرقانونی س��اکن در این کش��ور ،وارد خیابانها
ش��دند .به نوش��ته روزنامه «ایندیپندن��ت» ،این
تظاهرات درحالی برگزار شد که از دیروز مأموران
اداره گمرگ و مهاجرت ،دستگیری هزاران مهاجر
فاقد مدارک قانونی را آغاز کردند .در این تظاهرات
دهها ه��زار نفری ک��ه در ش��هرهایی مانند دنور،
لسآنجل��س ،میامی ،ش��یکاگو و نیویورک برگزار
شد ،وکالی مهاجرتی و اعضای حزب دموکرات به
اعتراض علیه نحوه رفتار دولت ترامپ با مهاجران
پرداختند.در تظاهرات  ۲۰۰۰نفری ش��هر دنور که
حدود  ۵۰هزار مهاجر در آن ساکن هستند« ،پتی
لمپمن» س��ازماندهنده تظاهرات اعالم کرد این
اعتراضات تا زمانی که تمام کمپها بس��ته شوند و

همه کودکان آزاد شوند ادامه خواهد داشت.
روز جمع��ه نیز ش��ماری از فعاالن حقوق بش��ری
در مقابل مراکز نگ��هداری از مهاجران غیرقانونی
تحصن کردند .در تحصن در حالی انجام ش��د که
«مایک پنس» مع��اون رئیسجمهور آمریکا برای
بازدید از این مراکز نگ��هداری به ایالت «تگزاس»
س��فر کرده بود .انتظار م��یرود در خالل طرحی
ک��ه از دی��روز اجرا ش��د حداق��ل  ۲۰۰۰خانواده
مهاجرین م��ورد بازداش��ت قرار گیرن��د« .دونالد
ترام��پ» رئیسجمه��ور آمریکا چن��دی پیش در
حساب ش��خصی توئیتر خود تهدید کرد مأموران
دولتش قرار اس��ت میلیونها مهاجر را دس��تگیر
کنند ۱۰ .ش��هری ک��ه گمان میرود ش��اهد این
بازداشتها باشند شامل آتالنتا ،بالتیمور ،شیکاگو،
دنور ،هیوس��تون ،لوسانجلس ،میامی ،نیویورک،
سانفرانسیسکو و نیو اورلئان هستند.
«متیو آلبن��س» رئیس اداره گم��رگ و مهاجرت
گفت اگر درخصوص فضای نگهداری خانوادههای
مهاجرین دس��تگیر ش��ده با کمبود فض��ا مواجه
شوند ،ممکن اس��ت مجبور شوند اعضای برخی از
این خانوادهه��ا را از هم جدا کنند .در حال حاضر
نی��ز در کمپهای نگهداری مهاجران ،بس��یاری از

«هو» کردن ماکرون در روز ملی فرانسه

معترضان فرانس��وی در حاشیه جش��ن روز ملی فرانسه
چـــــا لش
که در خیابان ش��انزه لیزه برگزار ش��د ،ب��ار دیگر برای
چندمین بار از زمان آغاز جنبش ضد نظام سرمایه داری  ،خواستار استعفای
«امانوئ��ل مکرون» رئیس جمهوری این کش��ور و کناره گی��ری او از قدرت
شدند.
دیروز رئیس جمهوری فرانس��ه در خیابان ش��انزه لی��زه از نیروهای نظامی
این کش��ور سان دید .جش��ن روز ملی فرانسه در حالی برگزار شد که فعاالن
این جنبش پیش��تر در فراخوانهایی از تدارک برنام��های اعتراضی در ادامه
س��ی و پنجمین هفته اعتراض��ات خود در خالل رژه روز ملی فرانس��ه خبر
داده بودند.
آئینهای جشن روز ملی فرانسه حواشی متعددی به همراه داشته است .جمعی
از معترضان فرانس��وی که در این جش��ن ش��رکت کرده بودند در هنگام ورود
مکرون به محل برگزاری جش��ن و در امتداد مس��یر او را " هو " کردند .شبکه
خبری "آرته" نوشت :پس از حضور در سی و پنجمین هفته متوالی اعتراضها
در روز گذش��ته ،جلیقه زردها امروز در محل برگزاری جش��ن در شانزه لیزه با
یکدیگ��ر مالقات کردند .در حین برگ��زاری رژه ،پلیس برخی جلیقه زردها از
جمله چهرههای سرش��ناس این جنبش همانند «ژروم رودریگ» و «مکسیم
نیکول» را دستگیر کرد .خیابانهای منتهی به محل رژه به حال بسته درآمده
بودند ،ایستگاههای مترو بسته شده و به اتومبیلهای غیر مجاز اجازه ورود به
محدوده رژه داده نمیشد و محدودیت در طول روز برقرار خواهد بود .جمعیتی
از جلیقه زردها در حین رژه نیروهای نظامی فریاد "اس��تعفای مکرون" را سر
میدادند که با تشویق دیگر تماشاچیان روبه رو شدند.

عدم صداقت آمریکایی حتی
مقـــاوم�ت
ب��رای آنان��ی که هم��واره از
س��ازش و همراهی با آمریکا نیز می گفتند آشکار
شده است چنانکه دبیرکل کمیته اجرایی سازمان
آزادیبخش فلس��طین «س��اف» اعالم کرد ،آمریکا
دنبال تبدیل کردن مذاکرات به «دیکته» است اما
فلس��طین و قدس مهمتر از هر کش��ور و پایتختی
در جهان است.
«صائب عریقات» دبیرکل کمیته اجرایی سازمان
آزادیبخش فلسطین «ساف» در گفتوگو با بخش
رادیوی��ی خبرگزاری «اس��پوتنیک» اع�لام کرد،
«محمود عباس» رئیس تش��کیالت خودگردان بر
اس��تناد به قانون بینالملل و راهکار «دو دولتی»
درباره مسأله فلسطین تأکید دارد.
عریق��ات ک��ه از مذاکرهکنن��دگان ارش��د هیأت

کودکان از والدین خود جدا ش��دهاند و در شرایط
نامناسبی به سر میبرند.
در همی��ن حال مع��اون رئیسجمه��ور آمریکا در
بازدید اخیرش از اردوگاههای مرزی کشورش ،در
حالیکه پناهجویان از گرس��نگی و وضع اس��فناک
ش��رایط فریاد میزدند ،از ت�لاش نگهبانان مرزی
آمریکا تقدیر و تشکر کرد.
به دنبال موجی از انتقادات از وضعیت «اس��فناک»
و «خطرن��اک» پناهجوی��ان در اردوگاههای مرزی
آمری��کا« ،مایک پن��س» معاون «دونال��د ترامپ»
رئیسجمه��ور آمری��کا روز جمعه هفته گذش��ته
ب��ه همراه جمع��ی از جمهوریخواه��ان مجبور به
بازدید از اردوگاههای مرزی تگزاس ش��د .روزنامه
آمریکایی «یو اس ای ت��ودی» در خصوص بازدید
پنس از این اردوگاههای مرزی گزارش کرد ،س��فر
پن��س در حالی صورت گرفته بود که بس��یاری از
جمهوریخواه��ان ،گزارشه��ای گس��ترده درباره
وضعیت نامناسب پناهجویان در اردوگاههای مرزی
آمریکا را مورد انتقاد قرار داده بودند.
برخ�لاف نماین��دگان دموک��رات کنگ��ره ک��ه از
اردوگاههای م��رزی آمریکا بازدید کرده بودند و بر
اس��اس گفتوگو با پناهجویان و مشاهده وضعیت

رزمایش نظامی پاسخ قرارداد تسلیحاتی

اردوگاهه��ا ،گ��زارش داده بودن��د ک��ه اوضاع این
بازداش��تگاههای مرزی پناهجویان بسیار هولناک
است ،پنس در اولین توقف خود در مرکز پناهجویان
در نزدیکی «مک الن» تگزاس به تقدیر از مأموران
مرزی پرداخت .وی گفت «بس��یار تحت تأثیر کار
دلسوزانه مأموران گشت مرزی قرار گرفتم».
اظهارات معاون ترامپ در تناقض کامل با اظهارات
اخیر «الکس��اندریا اوکاسیو مارکز» بود که پس از
بازدید از اردوگاههای مرزی ،تأیید کرد که مأموران
م��رزی در صفحه فیسبوک ،مرگ نوجوان مهاجر
را ب��ه باد تمس��خر گرفته بودند .اخیرا ً در جلس��ه
کنگ��ره نیز که برای بررس��ی وضعیت پناهجویان
در اردوگاهه��ای مرزی آمریکا برگزار ش��ده بود،
یکی از زنان پناهج��و اهل «گواتماال» توضیح داد

چند روز پس از آنکه واش��نگتن اعالم کرد برای فروش
ش�رق آس�يا
تان��ک با تای��وان قرارداد امض��ا کرده ،پک��ن در دریای
جنوبی چین رزمایش نظامی برگزار کرده است.
چن��د روز بع��د از اعالم قرارداد تس��لیحاتی تازه تایوان و واش��نگتن« ،ارتش
آزادیبخش خلق» چین اعالم کرد ،رزمایشی هوایی و دریایی را طی چند روز
اخی��ر در دریای جنوبی چین برگزار کرده اس��ت .این وزارتخانه در بیانیه روز
یکش��نبه خود آورد« :این رزمایشها طبق روال عادی و مطابق با برنامههای
س��االنه ارتش برگزار ش��د» .این رزمایش در حالی انجام شد که روز سهشنبه
هفته گذشته آمریکا قرارداد  ۲.۲میلیارد دالری فروش تانک به تایوان را تأیید
کرد .روز جمعه دولت چین در پاس��خ به این اقدام اعالم کرد واشنگتن مورد
تحری��م چین ق��رار خواهد گرفت زیرا با عقد این ق��رارداد به حق حاکمیت و
امنیت ملی چین لطمه زده اس��ت .سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه
در بیانیهای در این خصوص گفت« :فروش تس��لیحات آمریکا به تایوان ،نقض
ج��دی قوانین بینالملل و اصول اساس��ی هماهنگکنن��ده روابط بینالمللی
اس��ت»« .وانگ یی» وزیر خارجه چین نیز در همین روز ضمن هشدار شدید
به آمریکا از این کش��ور خواس��ت از قراردادهای فروش تس��لیحات به تایوان
خودداری کند .وی تاکید کرد که این اقدام واشنگتن بازی با آتش است.
«سای اینگ ون» رئیسجمهور تایوان روز جمعه وارد آمریکا ،اولین مقصد سفرش
به کشورهای حوزه کارائیب شد .او در نیویورک از آنچه تأمین امنیت تنگه تایوان
توسط نیروهای آمریکایی خواند ،تشکر کرد .با اینکه چین کل آبهای راهبردی
دریای جنوب چین را تحت حاکمیت خود میداند اما ناوهای آمریکایی بارها به
بهانه آزادی ناوبری در آبهای بینالمللی وارد این محدوده شدهاند.

دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» اعالم کرد

منطق آمریکا «دیکته» است نه مذاکره

فلس��طینی با طرف اسرائیل طی س��الها مذاکره
اس��ت ،در ادامه اعالم کرد :شیوه آمریکا  ،محتوای
ط��رح آن و روش مذاک��ره همان علتی اس��ت که
تالشها برای صلح را به شکست کشاند؛ آنهم پس
از آنک��ه آمریکا بودجه  359میلی��ون دالری آنروا
(آژانس امداد و کاریابی ویژه فلس��طینیها وابسته
به سازمان ملل) را قطع کرد .عریقات سپس گفت،
هدف ش��یوه آمریکا از بین بردن راهکار دو دولتی
و جایگزین��ی آن با اصل «ی��ک دولت با دو نظام»
اس��ت؛ این بدان معناست که ملت فلسطین ادامه
اشغالگری را با روشهای دیگری بپذیرند آنهم در

مقاب��ل پولهایی که از طرفهای عربی جمعآوری
شده است.
وی در پاسخ به این سوال که «به نظر شما پس از
شکست نشست بحرین ،احتمال تأخیر در رونمایی
از بخش سیاسی "معامله قرن" وجود دارد یا اینکه
در نهایت این طرح شکست میخورد» ،گفت :آنها
فکر میکنند بخش سیاس��ی معامله قرن اجرایی
ش��ده زمانی که میگویند قدس پایتخت اسرائیل
اس��ت .س��فارت (آمری��کا) را به این ش��هر انتقال
دادن��د ،قانون کش��ور یهودی را تصوی��ب کردند،
دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین در واشنگتن را

که به دلیل ش��رایط نامساعد اردوگاههای مرزی،
دختر خردس��الش بعد از ابتال به عفونت ویروسی
ریه ،جان خود را از دس��ت داده اس��ت .با اینحال
پنس مدعی ش��د« :تمامی خانوادههایی که با آنها
صحبت کردم ،به من گفتند که رفتار خوبی با آنها
می ش��ود» .توقف بعدی پن��س در اردوگاه مرزی
م��ک آلن بود که ظاه��را ً وضعیت آن ب��ا اردوگاه
قبلی بس��یار متفاوت بود و یکی از خبرنگارانی که
پن��س را همراهی میکرد ،گ��زارش کرد که بوی
زننده وحش��تناکی در اردوگاه پراکنده شده بود و
حدود  400نفر در قفسهای بسیار محکم اسکان
داده ش��ده بودند و حج��م جمعیت به قدری زیاد
بود که دراز کش��یدن برای تمام��ی این جمعیت
غیرممک��نب��ود.

تحصن شبانه روزی برای آزادی عالمه زکزاکی

ش��ماری از مس��لمانان و فعاالن حقوق بش��ر به تحصن
حق�وق بش�ر
خ��ود مقابل س��فارت نیجری��ه در لندن ادام��ه دادند و
فراهم ش��دن امکان درمان دبیرکل جنبش اس�لامی نیجریه و رهایی عالمه
زکزاکی را خواستار شدند.
تحصن کنندگان ادامه بازداش��ت عالمه ابراهیم زکزاکی با گذش��ت دو و نیم
س��ال از حکم عالی ترین مرجع قضایی نیجریه مبنی بر بی گناهی و آزادی
عالمه زکزاکی و همس��رش و جلوگیری از درمان ایش��ان را محکوم کردند و
س��کوت مجامع جهانی و دولته��ای صاحب نفوذ درنیجری��ه از جمله دولت
انگلیس را شرم آور دانستند.
تحصن کنندگان در این تحصن با نشان دادن تصاویر عالمه ابراهیم زکزاکی
همراه با معرفی ایشان و جنایاتی که نسبت به وی و مسلمانان نیجریه انجام
می ش��ود به روش��نگری افکار عمومی پرداخته و رهایی ایش��ان درخواست
کردند.حاضران در این تحصن همچنین با محکوم کردن حمالت مس��لحانه
نیروه��ای دولت نیجریه و به ش��هادت رس��اندن مس��لمانانی ک��ه به صورت
مس��المت امیز رهایی عالمه زکزاکی را خواس��تارند به یاد ش��هدای نیجریه
شمع روشن کردند و برای آنان دعا کردند .
کمیس��یون حقوق بش��ر اس�لامی نیز با محکوم کردن تداوم س��رکوب و به
شهادت رساندن حدود هزار و سیصد نفر از مسلمانان نیجریه و زندانی کردن
عالمه ابراهیم زکزاکی اعالم کرد  :دولت نیجریه با گذش��ت دو و نیم سال از
صدور حکم عالی ترین مرجع قضایی این کش��ور برای آزادی فوری ایشان و
همس��رش نه تنها از اجرای این حکم امتناع می کند بلکه ایشان را از حقوق
اولیه دسترسی به امکانات درمانی نیز محروم کرده است.

تعطیل کردند ،شهرکس��ازی را قانونی دانستند،
جوالن س��وریه را تح��ت حاکمیت اس��رائیل قرار
دادند .من شخصا معتقدم آنها هر چه که بنیامین
نتانیاهو میخواس��ت در جیبش گذاشتند .آمریکا
مدعی اس��ت با ط��رح معامله قرن م��ی خواهد به
نزاع فلسطینی-اس��رائیلی پای��ان دهد و در همین
راس��تا در روزهای  ۲۵و  ۲۶ژوئن ( ۴و  ۵تیرماه)
نشس��تی برای بحث درباره بخ��ش اقتصادی این
طرح برگزار کرد.
در همی��ن حال پ��س از آنکه نخس��توزیر رژیم
صهیونیس��تی دیروز مدعی ش��د ارتش این رژیم
منتظر چراغ س��بز وی ب��رای حمله ب��ه نوار غزه
اس��ت ،ش��اخه نظامی جهاد اس�لامی اعالم کرد،
«دستبسته» نخواهد نشست« .بنیامین نتانیاهو»
نخس��توزیر رژی��م صهیونیس��تی در اظهارات��ی

تهدیدآمیز مدعی شد :ارتش منتظر چراغ سبز من
برای انجام عملیات نظامی در غزه اس��ت ،عملیاتی
که در صورت عدم پایبن��دی حماس به آتشبس
(برای این جنبش) دردآور خواهد بود.
در این میان یک روزنامه س��عودی نوش��ت ،هیأت
مصری در دیدار با رهبران حماس به آنها پیشنهاد
ک��رده ،امور نوار غزه را تحوی��ل دهند تا مقدمهای
برای تش��کیل دولت وحدت ملی باش��د .هیأتی از
س��ازمان اطالع��ات مصر که جمعه هفته گذش��ته
(هفت��ه اول ج��والی) وارد نوار غزه ش��ده بود ،روز
یکش��نبه ( 22تیرماه) به راماهلل رفت و با «محمود
عب��اس» رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین
دی��دار کرد .محمود عباس در این دیدار در جریان
اقدامات مصر درباره مسأله فلسطین ،بویژه در سایه
«چالشها و خطرات کنونی» قرار گرفت.

