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امروز، دو روز بعد    گزارش  یک
از چهل س�الگی 
انقالب در ایران، ش�هر ورش�و در ش�رق اروپا 
میزبان یک نشست پر سر و صدا و البته بی رمق 
و زهره واقعي خواهد بود؛ نشستی که اول قرار 
بود روی ایران متمرکز ش�ود ولی ب�ا یک گام 
عقب نش�ینی، به نشس�ت »صلح و امنیت در 
خاورمیانه« تغییر نام داد. حاال، این نشست در 
حالی ش�روع به کار می کند که حتی متحدین 
اروپایی امریکا هم در پایین     ترین سطح سیاسی 

ممکن در آن شرکت خواهند کرد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا دیروز با یک 
توئیت فارس��ی که با فاصله کمتر از 24 ساعت از 
جشن چهل سالگی انقالب اسالمی ایران منتشر 
شد، آتش تهیه کنفرانس ورشو در لهستان را برای 
شرکت کنندگان در کنفرانس ریخت: » 4۰ سال 
فساد، 4۰ سال سرکوب، 4۰ سال ترور. رژیم ایران 
فقط موجب 4۰ سال شکس��ت شده است. مردم 
ایران که مدت هاس��ت در رنجند شایسته آینده 
روشن تری هستند.«  توئیت رئیس جمهور امریکا 
البته بی پاسخ نماند و محمدجواد ظریف نوشت که 
امریکا 4۰ سال نتوانسته سیاست خارجی خود را با 
واقعیت های ایران تطبیق دهد : »4۰ سال شکست 
در پذیرش اینک��ه ایرانی    ها هرگز مطیع نخواهند 
شد، 4۰ سال شکس��ت در تطبیق دادن سیاست 
امریکا با واقعیت، 4۰ س��ال شکست در بی ثبات 
کردن ایران از طریق خونریزی و پول خرج کردن. 
پس از 4۰ سال انتخاب های اشتباه وقت آن رسیده 

است که دونالد ترامپ در سیاست شکست خورده 
امریکا بازنگری کند.«

کنفرانس دو روزه »صلح و امنیت در خاورمیانه« 
که امروز در شهر ورش��و پایتخت لهستان شروع 
ش��ده، از هم��ان جن��س رویداد    هایی اس��ت که 
تهران آنها را نش��ان دهنده »4۰ سال شکست در 
تطبیق دادن سیاس��ت امریکا با واقعیت« تعبیر 
کرده و محمدجواد ظریف گفته اس��ت: » نشست 
ورش��و قبل از ش��روع محکوم به شکست شد.« 
 نش��انه های شکس��تی که مقام های ایرانی از آن 
صحبت می کنند، از چند هفته قبل ش��روع شد، 
زمانی که مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا اعالم 
کرد که واش��نگتن تالش می کند دهها کشور از 
مناطق مختلف جهان را برای حضور در این نشست 
گرد هم آورد و این همایش را برای ارتقای ثبات، 
امنیت و آزادی در خاورمیانه و با هدف کاهش نفوذ 
منطقه ای ایران برگزار کند، اما روس    ها اعالم کردند 
که با وجود دریافت دعوتنامه در این نشست شرکت 
نخواهند کرد. سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
در کنفرانس خبری روز بیست وششم دی ماه گفت 
که برگزاری نمایش ه��ای این چنینی نمی تواند 
کمکی به حل بحران های منطقه و جهان کند. به 
نظر می رسد که کل برنامه این نشست به منظور 
پیشبرد رویکردهای امریکا برای مقابله با ایران در 
منطقه طراحی شده اس��ت.«  با گذشت زمان، بر 
تعداد کش��ور    هایی که اعالم کردند در کنفرانس 
ورش��و ش��رکت نمی کنند یا به نحوی از شرکت 
س��طح باال در آن انصراف دادند، افزوده شد. اوج 

این موضع گیری    ها در اروپا بود، جایی که »فدریکا 
موگرینی «  اعالم کرد که به دلیل همزمانی نشست 
ورشو با یک برنامه آفریقایی، در آن شرکت نخواهد 

کرد. 
  تعدیل دستور کار تا شرکت سطح پایین

امریکایی    ها ابت��دا تالش کردند ب��ا تعدیل هدف 
اعالنی کنفرانس و اعالم اینک��ه این کنفرانس به 
جای تمرکز بر ایران، بر موض��وع »صلح و امنیت 
در خاورمیان��ه« تمرکز خواهد کرد، کش��ورهای 
دیگر را به ش��رکت در کنفرانس ورش��و ترغیب 
کنند، سیاستی که به نظر می رسد کارایی چندانی 
نداشته است. تارنمای امریکایی آکسیوس دیروز 
در حالی نوشته که هیئت    هایی از بیش از 4۰ کشور 
در ورشو گرد هم خواهند آمد که نام کشور    هایی 
مانند عراق، لبنان، روسیه، چین و الجزایر در این 
فهرس��ت بلند باال دیده نمی ش��ود. در تازه     ترین 
موضع گیری، جبران باس��یل، وزی��ر امور خارجه 
لبنان عصر دو    شنبه در کنفرانس خبری مشترک با 
محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود تأکید کرد 
که کشورش در نشست ورشو شرکت نخواهد کرد. 
روزنامه اماراتی نش��نال  هم روز سه     شنبه از قول 
یک دیپلمات ارشد اروپایی در سازمان ملل که نام 
وی را فاش نکرد نقل کرده که مقامات سه کشور 
فرانسه، آلمان و انگلیس مخالف برگزاری نشست 
ورشو هستند که مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا 
هدایت آن را برعه��ده دارد. این دیپلمات اروپایی 
گفته اس��ت: » برگزاری نشست ورشو گردهمایی 
بی فایده ای اس��ت که بدون در نظر گرفتن نظر و 

مشورت ش��رکای س��نتی امریکا ، صورت خواهد 
گرفت. همزمان، وال اس��تریت ژورن��ال به نقل از 
این مقام اروپایی نوش��ت که فرانس��ه احتماالً از 
اعزام وزیر خارجه خود به این نشست خودداری 
می کند . سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفته 
که هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان از شرکت 
در کنفرانس ضدایرانی ورشو خودداری می کند و 
به جای او نیل آنن، یکی از مقامات ارشد وزارت امور 
خارجه به عنوان جایگزین در این کنفرانس شرکت 
خواهد کرد. در حالی که وزیر خارجه لوکزامبورگ 
اعالم کرده که به دلیل تداخ��ل برنامه هایش، در 
این کنفرانس ش��رکت نمی کند.  انگلیس بعد از 
تغییر دستور کار نشس��ت اعالم کرد که »جرمی 
هانت« وزیر خارجه بریتانیا در این نشست حاضر 

خواهد شد. 
 امید به نقطه عطف

»یاچک چاپوتوویچ « وزیر امور خارجه لهس��تان 
امیدوار است از این نشست پلی برای نزدیک شدن 
به امریکا بس��ازد. وی در گفت وگو با یک رس��انه 
محلی در پاسخ به این سؤال که آیا کنفرانس ورشو 
به دنبال من��زوی کردن ایران اس��ت، گفت »این 
کنفرانس اه��داف متفاوت��ی دارد؛ بحث در مورد 
وضعیت خاورمیانه و آغاز روند ایجاد صلح  و امنیت 
در این منطقه...  با این ح��ال جامعه بین المللی، 
ایراِن امروز را تهدیدی جدی می داند. امریکایی     ها 
هم به همین دلیل از توافق هسته ای خارج شدند«. 
شبکه امریکایی اِی بی سی نیز دیروز از قول برخی 
منابع در کاخ سفید گزارش کرد که مایک پنس، 
معاون رئیس جمهور امریکا در کنفرانس ورشو علیه 
ایران و ونزوئال موضع گیری خواهد کرد. روزنامه 
الشرق االوسط نوشت: قرار است کنفرانس ورشو به 
تشکیل شش کمیته کاری ]کارگروه[ برای اجرای 
توصیه های کنفرانس منجر شود. الشرق االوسط 
نوش��ته که این کنفرانس تش��کیل شش کمیته 
مختلف برای کنترل رفتار ای��ران در منطقه را به 
دنبال خواهد داشت و نقطه عطفی در برابر ایران 
خواهد بود ولی اغلب منابع بعید می دانند که این 
این کنفرانس به دس��تاوردی ج��دی علیه ایران 
دست پیدا کند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که 
ایاالت متحده امریکا قصد دارد این هفته کنفرانس 
ورش��و را در لهس��تان برگزار کند و جه��ان را در 
قالب دیدگاهی در خاورمیانه علیه ایران و تقویت 
اسرائیل متحد سازد. با این حال، تالش های امریکا 
چندان با استقبال بین المللی مواجه نشده است. 
روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« نیز در گزارشی 
به قلم »علیان علیان « نوشت: نشست ورشو تنها 
ایس��تگاه دیگری برای شکس��ت های امریکا در 
منطقه است. به نوش��ته روزنامه عربی 21 مصر، 
»احمد سعید نوفل« استاد علوم سیاسی می گوید 
در ش��رایطی که امریکا نیروهای خود را از سوریه 
عقب می کشد، برگزاری نشست ضد ایرانی نشان 
می دهد که ترامپ از دیگران می خواهد به نیابت 

از امریکا بجنگند. 

  گزیده

»دولتتعطیل«
ازدیوارمکزیکپاییننمیآید!

اگر اختالف بین دول��ت و کنگره تداوم پیدا کن��د و تعطیلی در امریکا 
بار دیگر از س��ر گرفته ش��ود، می توان دوره دونالد ترام��پ را »دولت 
تعطیل « لقب داد. تعطیلی در این دوره رکورددار بوده و حتی از دوران 

بیل کلینتون که سه هفته طول کشید، بیشتر شده است. 
تعطیلی دولت در دوره باراک اوباما نیز نمونه دیگری اس��ت که امریکا 
با آن مواجه بود و بیش از دو هفته طول کشید. در این دوره 8۰۰ هزار 
نفر از کارکنان، مجبور شدند بدون دریافت حقوق به مرخصی اجباری 
بروند. ام��ا در دوره دونالد ترام��پ که از 22دس��امبر 2۰18 )اول دی 
1397( آغاز شد، کارکنان 9 وزارتخانه و دهها سازمان و نهاد دولتی به 
مدت 35 روز به مرخصی اجباری بدون حقوق فرس��تاده شدند. یعنی 
از تمام 18 دوره ای که از س��ال 1976 تاکنون دول��ت امریکا تعطیل 
شده، دولت ترامپ رکورددار این وضعیت است. با این وجود اگرچه در 
25ژانویه )پنجم بهمن( تعطیلی به طور موقت پایان یافت اما اختالفات 
هنوز ادامه دارد و اگر تا 15 فوریه )26 بهمن( تصمیم نهایی گرفته نشود، 

دولت بار دیگر تعطیل خواهد شد. 
اصوالً تعطیلی در امریکا زمان��ی رخ می دهد که بین قوه اجرایی و نهاد 
قانونگذار بر سر بودجه اختالف نظر وجود داش��ته باشد که به راحتی 
حل و فصل نشود. البته درست است که در این شرایط، دولت فعالیت 
خود را کنار می گذارد و حتی کارمن��دان آن از دریافت حقوق محروم 
می شوند اما با این وجود خدمات حیاتی به فعالیت خود ادامه می دهند 
که پلیس، آتش نشانی، خدمات پزشکی فدرال، نیروهای مسلح و...  از 

جمله آنها هستند. 
یکی از مسائلی که برخی اوقات درباره دولت ترامپ گفته می شود این 
است که او به همه قول    ها و وعده های انتخاباتی خود عمل کرده است. 
البته برخی نیز این مسئله را نقطه قوت ترامپ نمی دانند، بلکه با نگاه 
منفی به این مس��ئله می نگرند زیرا معتقد هستند نباید و نمی توان به 
همه وعده های انتخاباتی عمل کرد زیرا این مسئله امکان پذیر نیست 
و وعده های انتخاباتی در برخی موارد نشان دهنده رویکرد کالن و نگاه 
خاص کاندیدای مربوط اس��ت و نمی تواند عملی شود، مثل آنچه که 
باراک اوباما درباره بسته شدن زندان گوانتانامو مطرح کرد. اگرچه این 
زندان به اندازه ای مخوف است که می تواند حیثیت سیاسی امریکا را به 

چالش بکشاند اما اوباما نتوانست وعده انتخاباتی خود را عملی کند. 
حال چنین وضعیتی برای ترامپ بر سر ساختن دیوار حائل بین امریکا 
و مکزیک ایجاد شده است. ترامپ که نگاهی مهاجرستیز، نژادپرستانه 
و حتی شوونیستی دارد، در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که 
برای جلوگیری از مهاج��رت از مکزیک به امریکا، ب��ا پول مکزیکی    ها 
دیوار مرزی خواهد ساخت. این مسئله با توجه به نگاه منفی دو طرف 
به خصوص در اختالفات سیاسی که در تاریخ این دو کشور شکل گرفته 
و حتی نیومکزیکو از اش��غال خاک مکزیک، ایالتی امریکایی ش��ده، 
واکنش های تندی را ایجاد کرده اس��ت. منطقه ای که پنجمین ایالت 
بزرگ امریکا لقب گرفت، اولین بمب اتمی جهان در آن ساخته شد و 

در ژاپن فرود آمد. 
البته این واکنش    ها محدود به دولت و شهروندان مکزیک نشد بلکه در 
امریکا نیز با آن مخالف    هایی تند شد که اکنون گریبان ترامپ را گرفته 
و باعث تعطیلی دولت امریکا شده است. ترامپ تأکید دارد که کنگره 
باید بودجه 5 میلیارد و 7۰۰ میلیون دالری را برای ساخت دیوار مرزی 
به تصویب برس��اند اما کنگره تاکنون از تصویب آن س��ر باز زده است. 
برخی تحلیلگران بر این اعتقاد هس��تند که کنگره که اکثریت آن در 
اختیار دموکرات  ها است، خواهان فشار بیش��تر به دولت است تا آن را 
با ضعف های آشکار و غیرقابل جبران مواجه سازد و از این طریق راه را 
برای شکست دادن ترامپ در انتخابات 2۰2۰ هموار کند. دموکرات  ها 
به طور جد نسبت به این مسئله تأکید دارند که رئیس جمهور کنونی 
حیثیت سیاسی امریکا را در جهان زیر س��ؤال برده است. ترامپ برای 
عبور از این بن بست گفته برای اینکه اختالفات فروکش کند حاضر است 
از خواس��ته خود کوتاه بیاید و به جای دیوار بتنی دیوار فوالدی بسازد 
وگرنه دولت حاضر است ماه    ها و حتی سال    ها اعالم تعطیلی کند یا اینکه 
وضعیت فوریت ملی اعالم کند و بدون مجوز کنگره دیوار را بسازد. به 
نظر می آید این دیوار شکاف بزرگی بین دولتمردان امریکا ایجاد کرده و 

با سادگی نمی توان از آن کوتاه آمد. 
با این وجود در برخی از رسانه    ها آمده است که توافقی بین نمایندگان 
دولت و کنگره حاصل شده اس��ت. البته نه به این معنا که کنگره برای 
تصویب این مبلغ کوتاه آمده بلکه شواهد نشان می دهد که نمایندگان 
دموکرات موافق��ت کرده اند برای تقویت امنیت م��رزی رقمی معادل 
یک میلیارد و 37۰میلیون دالر اختصاص دهند. این توافق که نیازمند 
تصویب کنگره و سنا اس��ت، باید دولت را نیز راضی به امضا کند که به 
نظر نمی آید ترامپ این کار را انجام دهد. بنابراین می توان انتظار داشت 
که دولت امریکا بار دیگر رو به تعطیلی برود و چالش    ها عمیق تر شود، تا 

جایی که کنگره را تهییج به تصمیمات جدی تر کند!
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  ترکیه حکم بازداشت صد    ها هوادار گولن را صادر کرد 
پلیس ترکیه عملیات دستگیری بیش از یک هزار نفر را که به ارتباط 
با فتح اهلل گولن، ش��خصیت مذهبی منتقد رجب طیب اردوغان متهم 
هس��تند، آغاز کرده اس��ت. به گزارش خبرگ��زاری آناتول��ی، احکام 
دستگیری این افراد به آزمون اس��تخدامی 9سال پیش پلیس ترکیه 
مربوط می شود. دادستانی ترکیه می گوید در این آزمون تقلب شده و 
جواب     ها از قبل به طرفداران گولن داده شده بود. دولت می گوید که این 
اقدام، تالشی برای تضعیف دموکراسی در ترکیه بود. نیروهای امنیتی 
ترکیه در 76 شهر این کشور مشغول بازداشت افراد متهم به ارتباط با 
فتح اهلل گولن هستند. از زمان کودتای نافرجام تابستان سال 2۰16، این 

یکی از بزرگ ترین عملیات دولت علیه طرفداران گولن است. 
-----------------------------------------------------

  وزیر دفاع موقت امریکا وارد بغداد شد
پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع امریکا روز سه     شنبه در سفری 
غیرمنتظره وارد بغداد شد تا با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق 
و فرماندهان نظامی امریکا دیدار کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد، 
او قرار است فرایند خروج نیروهای امریکایی از سوریه را مورد بررسی 
قرار دهد. شاناهان گفت:»ما در عراق هستیم به دعوت دولت عراق و 
این به نفع ماست که توانمندی های نیروهای امنیتی عراق افزایش 
یاب��د«. وی افزود:»می خواهم خ��ودم در جری��ان نگرانی هاو دالیل 
سیاسی آنها قرار بگیرم و ما در برنامه ریزی های مان نگرانی های آنها 

را در نظر می گیریم.«
-----------------------------------------------------

  ترزا می تا تابستان استعفا می دهد
اعضای کابینه دولت ترزا می  معتقدند نخس��ت وزیر انگلیس تابستان 
پیش روی اس��تعفا می دهد. منابع مطلع روز سه     شنبه به روزنامه سان 
گفتند:»ترزا می  درباره کناره گیری از پست نخست وزیری دست کم با 
دو مقام ارشد کابینه شامل لیام فاکس، وزیر تجارت بین المللی گفت وگو 
کرده اس��ت«. به گفته مناب��ع، او قصد دارد تا تابس��تان پس از خروج 
برنامه ریزی شده کشورش از اتحادیه اروپا کناره گیری کند تا بتواند بر 
تعیین شخص جانشین نفوذ داشته باشد. یک منبع مطلع گفت:»لیام 
فاکس متقاعد شد که او تابستان می رود. او مصمم است اطمینان حاصل 
کند شخص مناسبی جایگزین می شود. « یک منبع مطلع دیگر گفت: در 

واقع کسی نمی داند ترزا می  چه فکری می کند. 

روسیه:موشکهایایران
ابزارتوازنمنطقهاست

آژانس اطالعاتی امری�کا بار دیگر در گزارش�ی برنامه موش�کی 
ای�ران را تهدیدآمیز خواند؛ گزارش�ی که روس�یه خ�الف آن را 
گفته و اعالم کرده که موش�ک های ایران، ابزار مهار منطقه است. 
در ادامه موضع گیری های واشنگتن علیه برنامه فضایی ایران »آژانس 
اطالعات دفاعی امریکا« در گزارشی برنامه فضایی ایران را تهدیدآمیز 
خوانده و اتهام    هایی علیه تحرکات روسیه، چین و کره شمالی در عرصه 
فضا مطرح کرده است. بنا بر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این نهاد 
اطالعاتی امریکا در یک ارزیابی که دو   ش��نبه شب منتشر شده، اعالم 
کرد:» ایران و کره شمالی در زمینه پرتاب ماهواره به فضا توانمندی های 
مس��تقلی دارند و امکان اس��تفاده از این توانمندی    ها ب��رای آزمایش 
موشک های بالستیک وجود دارد«. اتهام زنی های فضایی واشنگتن به 
دیگر کشور   ها در شرایطی صورت گرفته که اخیراً پنتاگون با رونمایی از 
راهبرد جدید دفاع موشکی عماًل استقرار تسلیحات موشکی امریکا در 
فضا را کلید زده است. گزارش جدید امریکا علیه برنامه موشکی ایران، 
درحالی است که روسیه به شدت از برنامه دفاعی ایران دفاع می کند. 
والدیمیر یرماکوف، رئیس دپارتمان مربوط به مسائل عدم گسترش و 
کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه دیروز ضمن اشاره به بیانیه غرب 
در خصوص پرتاب ماهواره از سوی ایران گفت:» موشک های ایرانی را 
به عنوان ابزار توازن منطقه ای بررسی می کنیم. الزم است خاطر نشان 
شود که موش��ک های بالستیک کامل تر نزد همس��ایگان ایران وجود 
دارد«. به گزارش اسپوتنیک، این دیپلمات خاطرنشان کرد که »امریکا 
و متحدینش تهران را متهم می کنند که تحت پوش��ش برنامه فضایی 
صلح  آمیز سعی دارند موشک های بالستیک نظامی شان را تکمیل نمایند 
که به عقیده آنها تهران به عنوان ابزار رساندن تسلیحات کشتار جمعی 
به فاصله دور است اما ما چنین ارزیابی نداریم«. یرماکوف توضیح داد 
که برای ایران اکنون ممنوعیت داش��تن و پرتاب حامل های موش��ک 
فضایی و موشک های بالستیک وجود ندارد از آنجا که تحریم های اجرا 
شده شورای امنیت س��ازمان ملل متحد پس از برجام در سال 2۰15 
لغو شدند. یرماکوف خاطرنشان کرد:»تنها یک خواهش نه درخواست 
شورای امنیت از تهران است که فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیک 
را انجام ندهند، اگر مخصوصاً به عنوان سیستم های ارسال تسلیحات 
اتمی تولید شده اند. مفهوم است که کش��ورهای غرب سعی دارند هر 
موشک ایرانی را به عنوان ابزار ارسال تسلیحات کشتار جمعی معرفی 
کنند. ما به این نتیجه می رسیم که ایران تسلیحات کشتار جمعی ندارد 
برای آنکه عضو واجد شرایط قرارداد منع گسترش تسلیحات هسته ای 
و کنوانسیون منع تسلیحات ش��یمیایی و همچنین کنوانسیون منع 

تسلیحات بیولوژیکی و سمی است.«

70كشتهوزخمی
درحمالتامریکابهدیرالزور

جنگنده ه�ای ائت�الف بین الملل�ی ب�ه س�رکردگی امری�کا روز 
سه     ش�نبه در ادامه اقدامات خش�ونت  آمیز خود در مناطق شرق 
سوریه باعث کشته و زخمی ش�دن 70غیر نظامی بی گناه شدند. 
در آستانه خروج نیروهای امریکایی از خاک سوریه، جنگنده های این کشور 
بار دیگر با حمله به غیرنظامیان سوری دهها تن را کشته و زخمی کردند. 
منابع خبری روز سه     ش��نبه در دیرالزور با اعالم این خب��ر به خبرگزاری 
سوریه )سانا( اعالم کردند که دست کم 7۰ غیرنظامی توسط جنگنده های 
ائتالف بین المللی کشته یا مجروح شدند که اکثر آنها زنان و کودکان آواره 
در دامنه های ش��هر البغوز در استان دیرالزور هس��تند. این منابع خبری 
اظهار داشتند که حمالت هوایی ائتالف کمپی را هدف قرار داد که پذیرای 
غیرنظامیان آواره در پی درگیری ائتالف بین المللی با داعش بوده اند. آنها 
گفتند که احتماالً آمار جان باختگان این حادثه با توجه به وضیعت بحرانی 
آسیب دیدگان و مشکالت خدمات رسانی درمانی به خاطر ادامه درگیری ها، 
بیشتر نیز خواهد شد. این کشتار درست ساعت    ها پس از ارتکاب جنایتی 
دیگر توسط جنگنده های ائتالف بین المللی در البغوز روی داد که در پی 
آن 24 غیرنظامی که اکثراً زن و کودک بودند، جان باختند. درگیری میان 
نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت امریکا قرار دارند و عناصر باقی 
مانده داعش در حومه دیرالزور طی چند روز گذشته شدت گرفته و با پوشش 
هوایی جنگنده های ائتالف بین المللی از نیروهای ُکرد همراه است. امریکا به 
بهانه مبارزه با داعش، ائتالفی بین المللی را در سوریه رهبری می کند اما از 
زمانی که این ائتالف در سال 2۰14 میالدی تشکیل شد، در بیشتر حمالت 
خود مناطق مسکونی و شهروندان را هدف قرار داده و باعث کشتار دهها نفر، 
زخمی شدن شماری از مردم غیرنظامی و تخریب زیرساخت    ها و تأسیسات 
حیاتی شده است. امریکا در سال های اخیر به جای حمله به تروریست های 
داعش، غیرنظامیان سوریه را هدف قرار داده اس��ت. از سوی دیگر، رژیم 
صهیونیستی هم عصر دو    شنبه در ادامه تجاوزات خود علیه سوریه چندین 
حمله توپخانه ای و راکتی را به چندین مقر در استان القنیطره در جنوب 
غرب سوریه شلیک کرد که تنها خسارات مادی برجای گذاشت. یک منبع 
نظامی سوری به خبرگزاری سوریه گفت، دشمن اسرائیلی تل الضهور در 
جباثا الخشب و تل الدرعیا و تل خالد در القنیطره را با چندین خمپاره هدف 
گرفت. این منبع خاطرنشان کرد، یک فروند پهپاد اسرائیلی همچنین چهار 
راکت را به سمت بیمارستان ویران شده القنیطره و یکی از مراکز نیروهای 

امنیتی نظام سوریه شلیک کرد که تنها خسارات مادی برجای گذاشت. 

سیرکبیرمقورشو
شوي ضدایراني امریکا و اسرائیل روي صحنه لهستان با سر و صداي زیاد اما بدون زهره واقعي به اجرا درمي آید

رضاحجت

رهبر مخالفان ونزوئال:

روابطبااسرائیلرااحیامیكنم
در شرایطی که ونزوئال برای اعالم همبستگی با فلسطینیان روابط 
با رژیم صهیونیستی را قطع کرده است، رئیس جمهور خودخوانده 
ونزوئال اعالم کرد که ب�ه دنبال احی�ای روابط با این رژیم اس�ت. 
خوان گوایدو، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال که از سوی دادگاه عالی 
و ارتش این کشور به رسمیت ش��ناخته نشده است، از برنامه های آتی 
خود س��خن می گوید. به گزارش خبرگزاری رویترز، گوایدو دو   شنبه 
شب اعالم کرد:»من بسیار خوش��حالم که بگویم روند بهبود و احیای 
روابط با اسرائیل در صدر اولویت    ها قرار دارد«. به گفته وی، زمان رسمی 
ازسرگیری روابط و گشایش سفارت ونزوئال در اسرائیل در زمان مناسب 
اعالم خواهد شد. گوایدو اعالم کرد:»جامعه یهودی بسیار فعال و موفق 
است، آنها کمک بس��یار زیادی به جامعه ما کرده اند«. اسرائیل نیز به 
همراه امریکا حمایت خود را از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال اعالم 
کرده اس��ت. هوگو چاوز، رئیس جمهور پیشین ونزوئال به خاطر جنگ 
غزه در حمایت از فلسطینیان روابطش را با اس��رائیل قطع کرده بود. 
اکثر کشورهای غربی از جمله امریکا گوایدو را به عنوان رئیس جمهور 
موقت ونزوئال به رسمیت شناختند اما نیکوالس مادورو، رئیس جمهور 
قانونی ونزوئال از حمایت کش��ور   هایی روسیه، چین و همچنین ارتش 
کشورش برخوردار است. از س��وی دیگر، رئیس جمهور ونزوئال دولت 
امریکا را دارو دس��ته تبهکاران افراط گرا خواند و تأکید کرد که ارسال 
کمک های بشردوستانه پوششی برای توجیه مداخالت واشنگتن است. 
نیکالس مادورو در مصاحبه با بی بی س��ی تأکید ک��رد که هرگز اجازه 
ارسال کمک های بشردوستانه به ونزوئال را نخواهد داد چرا که این اقدام 

پوششی برای توجیه مداخالت امریکا در کشورهای دیگر است. 

همزمان با اعالم آمادگی امریکا برای اعالم 
ط�رح صلح خ�ود ب�رای فلس�طین و رژیم 
صهیونیس�تی، ایرلند نیز ب�ه برگزاری یک 
کنفرانس ب�رای بررس�ی اقدام�ات ممکن 
برای مقابله ب�ا این طرح امری�کا فراخواند. 
به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، 
ایرلند اع��الم کرد ک��ه ظرف روزه��ای آینده 
کنفرانسی را به منظور بررسی اقدامات ممکن 
برای مقابله با طرح صلح امریکا برای فلسطین و 
رژیم صهیونیستی موسوم به » معامله قرن « در 
دوبلین، پایتخت ایرلند برگزار می کند که در آن 
نمایندگانی از چند کشور عربی و اروپایی حضور 

خواهند داشت. 
کنفران��س مذک��ور در س��طح وزرای خارجه 
کشورهای شرکت کننده برگزار می شود و قرار 
اس��ت مصر، اردن، فلس��طین، ایرلند، فرانسه، 
سوئد و هلند در کنفرانس دوبلین حضور داشته 
باش��ند.  این کنفرانس به رهبری ایرلند که از 
بارز    ترین حامیان مسئله فلسطین در تریبون     ها 
و محافل بین المللی اس��ت برگزار می ش��ود و 
هدف از آن دستیابی به یک فرمول واحد برای 
برخورد با معامله قرن و وضع یک اس��تراتژی 
از طریق تمرکز بر اصول ملی ثابت فلس��طین 
اس��ت که دولت امریکا با جانب��داری کامل از 
رژیم صهیونیس��تی به دنبال زیر پا گذاش��تن 

آنها است. 
در همین راستا، شبکه 13 رژیم صهیونیستی 
به نقل از یک دیپلم��ات اروپای��ی اعالم کرد: 
می خواهیم با فلس��طینی     ها به منظور بررسی 
موضع آنها نس��بت به طرح صلح دونالد ترامپ 
و راه های موجود برای ازس��رگیری روند صلح 
نشستی را برگزار کنیم اما در اصل این کنفرانس 
با این هدف برگزار می شود تا این احساس را به 
فلسطینی     ها منتقل کنیم که آنها تنها نیستند و 

از یک حمایت عربی و اروپایی برخوردارند. 
طبق گزارش شبکه 13 اسرائیل، وزارت خارجه 
این رژیم در میان مخالفت های شدید از نزدیک 

اتفاقات این کنفرانس را زیر نظر می گیرد. 
این شبکه همچنین به نقل از سخنگوی وزارت 
خارجه رژیم صهیونیس��تی اع��الم کرد: پس 
از موضع گی��ری یکجانبه ایرلن��د درباره قانون 
بایکوت و قطع روابط با شهرک های اسرائیلی، 
دوبلین چگونه می تواند نق��ش یک میانجیگر 

عادل را ایفا کند؟
ش��بکه فاکس نیوز امریکا پیش تر در گزارشی 
اعالم کرده بود که طرح صلح این کش��ور برای 
فلس��طین و رژیم صهیونیس��تی آماده است و 
ترامپ پس از اطالع از مضمون این طرح نسبت 

به محتوای آن اعالم رضایت کرده است. 
 شهرک س�ازی و ناب�ودی راه ح�ل دو 

کشوری 
در گزارش دس��تگاه دیپلماس��ی اروپا با اشاره 
به س��اخت و س��از واحده��ای مس��کونی در 
اراضی اش��غالی با سرعتی بی س��ابقه در نیمه 
دوم سال 2۰18، نس��بت به پیامدهای تسریع 
شهرک سازی     ها بر راه حل تش��کیل دو کشور 

هشدار داده شده است. 
به گزارش ایس��نا، طب��ق نتایج ای��ن گزارش، 
اشغالگران 7هزار واحد مسکونی از جمله 4هزار 
و 35۰ واحد در کرانه باختری و 29۰۰ واحد در 

قدس شرقی بنا کرده اند. 
طبق این گزارش، تعداد کل شهرک نش��ین     ها 
در پایان سال گذشته میالدی به 63۰ هزار تن 
در 143 شهرک از جمله 132 شهرک در کرانه 
باختری، 11 شهرک در قدس شرقی و نیز 1۰6 

شهرک پراکنده دیگر رسید. 
گزارش یاد ش��ده که ش��امل نیمه دوم س��ال 
گذش��ته می ش��ود، اوایل ماه ج��اری میالدی 
توسط دیپلمات های اروپایی مورد اطمینان در 

قدس تنظیم شده است. 
در این گزارش نتیجه گیری شده که تسریع در 
شهرک سازی     ها در عمل هدف راه حل تشکیل 
دو کش��ور را از بین برده و آن را غیرقابل تحقق 

می کند. 

دموکرات    ه�ا و جمهوریخواه�ان در کنگره 
امریکا می گویند به طور اصولی برای تأمین 
بودج�ه دولت ت�ا پایی�ز آین�ده و پرهیز از 
تعطیلی مجدد بخشی از دولت این کشور به 
توافق رسیده اند؛ توافقی که بودجه ای بسیار 
پایین تر از آنچه ترامپ برای س�اخت دیوار 
ضد مهاجران می خواست، اختصاص می دهد. 
بعد از کش و قوس های ف��راوان قانونگذاران و 
در حالی که مذاکرات دو حزب در تالش برای 
توافق بر س��ر بودجه امنیت مرزی و جلوگیری 
از تعطیلی دوباره دولت دو    ش��نبه از سر گرفته 
شده بود، باالخره یکی از منابع کنگره ای امریکا 
درباره توافق مذکور به خبرگزاری هیل گفت: 
این توافق ش��امل 1/375 میلی��ارد دالر برای 
موانع فیزیکی از جمله 55 مایل از ساختارهای 
جدی��د در نزدیکی بخ��ش ریو گران��د هم مرز 
با مکزی��ک خواهد ب��ود. اما این مبلغ بس��یار 
کمتر از درخواس��ت ترامپ یعنی یک بودجه 
5/7میلیارد دالری برای ساخت دیوار مرزی با 
مکزیک است.  دونالد ترامپ در اولین واکنش 
به این توافق در جمع هواداران خود در ش��هر 
مرزی ال پاسو گفت: به من گفته اند که در این 
مذاکرات پیشرفت     هایی حاصل شده است و من 
می توانستم در پایتخت بمانم و ناظر باشم اما در 
عوض تصمیم گرفتم با ش��ما باشم. من شما را 

انتخاب کردم. 
وی در جای دیگری از س��خنرانی خود گفت: 
اگر ما باعث این تعطیلی در دولت نمی ش��دیم 
قادر نبودیم به امریکا، سیاس��تمداران و جهان 
نشان دهیم که سرنوش��ت این مرز چه خواهد 
شد. این تعطیلی کار بسیار مهمی بود که ما آن 

را انجام دادیم. 
ترامپ همچنین گفت هیچ توافقی را که تعداد 
تخت های بازداش��ت را برای اسکان مهاجران 

غیرقانونی کاهش دهد، امضا نخواهد کرد. 
وی افزود: اگر ما این فضای بازداشت را کاهش 
دهیم در حقیقت جنایت��کاران خطرناک را در 

کشورمان آزاد می کنیم. من هرگز الیحه ای را 
که منجر به آزادی جنایتکاران در کشور شود، 

امضا نخواهم کرد. 
رئیس جمهور امریکا در نهایت افزود: همانطور 
که ش��ما می دانید ما به هر حال ای��ن دیوار را 

خواهیم ساخت. 
ظاهراً دموکرات  ه��ا از درخواس��ت خود برای 
کاه��ش چش��مگیر تع��داد تخت خواب های 
بازداشت دست کشیده اند اما این برنامه شامل 
درخواس��ت کامل ترامپ برای 52 هزار تخت 

خواب نیست. 
با این حال جزئیات این توافق اعالم نش��ده اما 
سناتور جمهوریخواه ریچارد شلبی بعد از این 
مذاکرات گفت که همه مسائل باقی مانده حل 
شده است.  وی افزود: » در مورد همه مسائل به 
توافق رسیدیم  و کارکنان کنگره در طول هفته 

جزئیات توافق را حل و فصل خواهند«. 
پیش��رفت برای مذاک��رات در حال��ی گزارش 
می شود که در طول روز اختالف بر سر بازداشت 
مهاجران بدون مدرک و تأمی��ن بودجه دیوار 
مرزی مورد نظ��ر رئیس جمه��ور امریکا ادامه 
داشت و ترامپ گفته بود مس��ئولیت رسیدن 
به توافق ی��ا تعطیل��ی دوباره دول��ت بر عهده 

دموکرات  ها خواهد بود. 
تعطیلی اخیر بخشی از دولت که 35 روز طول 
کش��ید طوالنی     ترین تعطیلی دولت امریکا در 

تاریخ این کشور بود. 
آن تعطیل��ی زمان��ی پای��ان یاف��ت ک��ه 
مذاکره کنن��دگان با تأیید مصوب��ه ای، مهلتی 
تازه را برای توافق بر س��ر بودجه امنیت مرزی 

مقرر کردند. 
در طول این تعطیلی صد    ها هزار نفر از کارکنان 
دول��ت از کار بی��کار ش��دند و ع��ده ای که در 
بخش های ضروری مشغول به کار بودند مجبور 

شدند بدون حقوق کار کنند. 
میزان خسارت این تعطیلی برای دولت امریکا 

11میلیارد دالر تخمین زده شد. 

تحرک اروپایی
 برای مقابله با » معامله قرن « امریکا

ترامپ
 بودجه دیوار مرزي را نمي گيرد
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