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اوباماترامپرایک»فاشیست«میداند
بر اس��اس گفته یک س��ناتور دموکرات امریکایی که در زمان انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 2016 از س��وی هیالری کلینتون ب��ه عنوان نامزد 
معاونتش تعیین شد، باراک اوباما ترامپ را » فاشیست « خوانده است.  به 
گزارش دیلی میل، تیم کین که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 
2016 امریکا به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری از سوی هیالری 
کلینتون انتخاب شد در یک کلیپ مربوط به این مستند درباره هیالری 
کلینتون، خطاب به او درباره اظهارنظر باراک اوباما، رئیس جمهور سابق 
امریکا در زمان کمپین س��ال 2016 می گوید: باراک اوباما شب قبل با 
من تماس گرفت و گفت، تیم! یادت باشد االن زمان سنتی عمل کردن 
نیست. تو باید جلوی ورود یک فاشیست به کاخ سفید را بگیری. اوباما من 
را می شناسد و می داند که من خودم هم چنین چیزی می خواهم. هیالری 

کلینتون در پاسخ به او می گوید: من هم چنین احساسی را دارم. 
-----------------------------------------------------
سیاستمدارروس:شیوعویروسکرونادرچینتوطئهامریکااست

»والدیمیر پرینوفسکی « رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه در یک 
نشست با دانشجویان و اساتید یک مؤسسه مطالعات بین المللی روسی 
گفت که ش��یوع ویروس کرونا در چین فتنه انگیزی امریکا اس��ت.  به 
گزارش ریانووستی وی افزود: »آیا این واقعاً یک نوع ویروس جدید است 
یا یک رفتار توطئه گرانه؟ امریکا تنها کسی است باید مورد سرزنش قرار 
بگیرد. امریکایی        ها می ترس��ند که نتوانند بر چین غلبه کنند یا اینکه 
حداقل با آنها در یک س��طح قرار بگیرند.«  یرینوفس��کی با بیان اینکه 
چنین اقدامات توطئه گرانه ای جدید نیست، به ویروس های آنفلوآنزای 
پرندگان و ویروس گوشت انگلیسی اشاره و تأکید کرد که در عرض یک 
ماه همه چیز تمام شد. دارو       ها فروخته شدند و افرادی میلیاردر شدند. 
-----------------------------------------------------

اعترافمفتیداعشبهعقبهمالیانگلیس
»ش��فاء النعمه«، از خطرناک        ترین اعض��ای داعش، نظریه پ��رداز و از 
مفتی های این گروه که خطرناک        ترین و خونبار       ترین فتوا       ها را صادر کرده 
به بازجویان گفته است که 6هزار دالر از مردی با نام مستعار » مصطفی 
النجماوی « دریافت کرده است.  به گزارش روزنامه دیلی میل، شورای 
عالی قضایی عراق اخی��راً اظهار کرد، النعمه به دی��دار با النجماوی در 
سفرش به مکه و دریافت پول از او در جریان این سفر اعتراف کرده است. 
منابع امنیتی انگلیسی از وجود فردی به نام ابومصطفی النجماوی که در 
انگلیس فعالیت تروریستی دارد، آگاه نبوده اند اما اکنون درحال انجام 

تحقیقات درباره این شخص هستند. 
-----------------------------------------------------

سودایشاهزادهانگلیسبرایسفربهایران
شاهزاده چارلز )پسر ارشد ملکه انگلیس و جانشین وی( ابراز تمایل کرد 
که در سفر رسمی به ایران سفر کند.  وی که با روزنامه »ساندی تایمز « 
مصاحبه می کرد، گفت: »بله، واضح است که دوست دارم به ایران بروم. 
من می دانم که ایران برای قرن های متمادی بخش مهمی از جهان بوده 
و در دانش بشر، فرهنگ، شعر و هنر نقش زیادی داشته است. منظورم 

این است که مردم واقعاً قابل توجهی دارد.«
-----------------------------------------------------
اعتراضساکنانبلخافغانستانبهکشتهشدن۷غیرنظامی  

ساکنان روستای بوکه والیت بلخ در شمال افغانستان در اعتراض به کشته 
شدن هفت نفر از اعضای یک خانواده در جریان یک حمله در این روستا 
اعتراض کردند.  به گزارش بی بی سی، اهالی این روستا می گویند که حوالی 
ساعت 6 شب روز 5 بهمن در نتیجه حمالت هوایی در این منطقه هفت نفر 
از اعضای یک خانواده کشته شده اند. اما مقام های نظامی در محل گفته اند 
هیچ حمله هوایی در زمان یاد شده صورت نگرفته است. هنوز معلوم نیست 

این حمله از سوی چه کسانی و با چه هدفی صورت گرفته است. 
-----------------------------------------------------

جاسوسیاماراتازکاربراناینترنت
دولت امارات با وجود ارائه خدمات اینترنتی به سانس��ور گسترده آن 
و جاسوسی همه جانبه از کاربران اینترنت دس��ت می زند.  به گزارش 
اسپوتنیک، اگر چه پروتکل تلفن اینترنتی یا VoIP به طور گسترده 
در نقاط مختلف جهان قابل اس��تفاده اس��ت، اما دسترس��ی به آن از 
طریق خدمات ش��رکت های عادی اینترنتی در امارات ممکن نیست. 
تنها اپلیکیش��ن در دس��ترس در امارات برای تماس تلفنی اینترنتی 
ToTok است که توسط ش��رکتی در ابوظبی طراحی شده و در واقع 
ابزار جاسوس��ی دولت امارات از ساکنان این کش��ور است. همچنین 
خارجیان ساکن امارات برای تماس تلفنی با بستگان و دوستان خود در 
دیگر کشور       ها چاره ای جز خرید نرم افزارهای وی پی ان و فعال کردن 

آنها ندارند که هزینه اضافی به این افراد تحمیل می کند.

موسوی:برخوردمرزبانیامریکاباایرانیان،نژادپرستیمحضاست
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در توئیتی درباره اقدام مرزبانی امریکا در قبال اتباع یا متولدین 
ایران نوش��ت: »طبق گزارش ها، مقامات امنیت مرزی امریکا ایرانی        ها 
را به خاطر ملیت ش��ان آزار می دهند. این یک نژادپرستی محض و در 
تناقض با هنجار       ها و قوانین بین المللی حقوق بشری است.« به گزارش 
فارس، وی این برخورد       ها را »شاهدی دیگر بر عقده  شرورانه این دولت 

)امریکا( نسبت به ایران و خصومت عمیق با ایرانیان « خواند. 
-----------------------------------------------------
تأکیدوزیرخارجهاتریشبراهمیتروسیهبرایاروپایمدرن

وزیر خارجه اتریش در مصاحبه ای گفت روابط خوب با روسیه بخش کلیدی 
ثبات اروپاست و این اتحادیه نباید در تنش و درگیری با مسکو دخیل باشد.  
الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش در گفت وگویی با وینر تسایتونگ 
در پاسخ به سوالی درباره اینکه روسیه بخشی از جامعه غربی باشد، تأکید 
کرد، چنین مسئله ای جای امیدواری است اما مسکو راه خودش را انتخاب 
کرده است. وی ادامه داد: اما از آنجایی که محل نگرانی و بحث است، من 
همیشه این گفته فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوری آلمان را به یاد 
دارم. او گفته بود، ثبات و امنیت در صورت قرار گرفتن در مقابل روسیه برای 

اروپا وجود ندارد و تنها با روسیه است که این دو مهم به دست می آید.

ازسرگیری درگیری     ها در پایتخت لیبی 
پس از توقف چند روزه

جن�وبپایتختلیب�یپ�سازتوقفچن�دروزهازروزگذش�ته
ش�اهدآغ�ازدرگیریهایدول�تاینکش�ورونیروه�ایژنرال
خلیفهحفتربودهاس�ت؛ش�رایطیکهنش�انمیدهدکنفرانس
اخیربرلی�ندربارهصلحدراینکش�ورراهبهجایینبردهاس�ت.
به گزارش ایسنا، شبکه العربیه اعالم کرد که درگیری     ها میان گردان های 
وابس��ته به دولت وفاق ملی لیبی و نیروهای موسوم به » ارتش ملی لیبی « 
در مناطق جنوبی طرابلس از سر گرفته شده است.  در همین راستا، شبکه 
تلویزیونی الحدث نیز گزارش کرد که درگیری های شدیدی میان نیروهای 
دولت وفاق ملی و نیروهای حفتر در مناطق » سیدی بوسلیم«، جاده فرودگاه 
و منطقه » الهضبه « در جنوب طرابلس در جریان اس��ت.  درگیری     ها میان 
نیروهای دولت وفاق ملی و خلیفه حفتر در حالی از س��رگرفته شده که دو 
طرف پیش تر پیشنهاد روسیه و ترکیه برای آتش بس در این کشور را پذیرفته 
بودند و به دنبال آن درگیری     ها میان آنها برای مدت کوتاهی متوقف شده بود.  
اوضاع در لیبی از 15 فروردین ماه امسال همزمان با دستور ژنرال حفتر به 

نیروهای تحت امرش برای حمله به طرابلس، متشنج شد. 
لیبی از زمان سرنگونی قذافی در سال 2011 به دو دولت موازی در شرق و 
غرب تقسیم شده است.  نظامیان طرفدار حفتر با حمایت عربستان، امارات 
و روسیه بر شرق این کشور مسلط هستند و دولت وفاق ملی به ریاست فائز 
السراج با حمایت ترکیه کنترل غرب لیبی را در دست دارد.  »رجب طیب 
اردوغان « رئیس جمهور ترکیه روز یک    شنبه با اشاره به تخلفات گزارش شده 
از آتش بس گفت: »نمی توان از کسی مانند حفتر درباره آتش بس، انتظار 
فهم و درک داشت.« ترکیه از دو ماه گذشته به صورت عملی وارد پرونده 
لیبی شده و رسماً از دولت فائز السراج در مقابل دولت حامی ژنرال خلیفه 
حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی حمایت می کند. پارلمان 
ترکیه در تاریخ 12 دی با الیحه مجوز اعزام نیروی نظامی جهت حمایت از 
دولت وفاق لیبی موافقت کرد. بر اساس این الیحه، پارلمان به دولت ترکیه 
این مجوز را می دهد که جهت حمایت از دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فائز 
السراج که مورد حمایت جامعه بین الملل است، نیرو و تجهیزات اعزام کند. 
همچنین یک روزنامه فرانسوی از حمایت مالی ریاض از شبه نظامیان روسی 

که در لیبی در کنار نیروهای خلیفه حفتر حضور دارند، خبر داد. 
به گزارش ایسنا، روزنامه لوموند چاپ فرانسه به نقل از برخی منابع نوشت، 
عربستان از فعالیت شرکت روسی » واگنر « که در لیبی در کنار نیروهای 
تحت فرماندهی خلیفه حفتر فعالیت دارن��د، حمایت مالی می کند.  این 
روزنامه نوشت: حمایت از حفتر تنها یک ابزار فش��ار است که روسیه در 
مذاکرات برای تثبیت حض��ور خود در لیبی به عن��وان یک بازیگر اصلی 
استفاده می کند.  لوموند در ادامه نوشت: در گزارش سازمان ملل فاش شد 
که از مجموع 1۷0 حمله هوایی جنگنده های وابسته به خلیفه حفتر علیه 
طرابلس، شبه نظامیان خارجی 60 حمله هوایی دقیق را هدایت کردند.  
لوموند به نقل از برخی کارشناسان نوشت، این شبه نظامیان از مصر و امارات 
بودند.  این روزنامه فرانسوی در ادامه نوشت: عدم حضور کشورهای اروپایی 
در لیبی، اختالف موضع گیری     ها و منافع متف��اوت آنها و نیز بی توجهی 
امریکا نسبت به اتفاقات جاری در این کشور همگی راه را برای حضور روسیه 

و ترکیه در لیبی باز کردند.

رهبر کنفدراسیون کارگری فرانسه: دولت 
به کارگران توهین و دستگیرشان می کند

رهبریک�یازاتحادیهه�ایقدرتمندفرانس�هگف�ت،دولتاین
کش�وردرحالبازیباآتشاس�توازدنیایواقع�یخبرندارد.
به گزارش فارس،  »فیلیپ مارتینز « رهبر کنفدراسیون کارگری فرانسه در 
مصاحبه  ای که روز جمعه انجام شد، گفت، تحقیر کارگران از سوی دولت این 
کشور، بازی با آتش است.  روزنامه گاردین روز یک      شنبه نوشت: مارتینز در این 
مصاحبه بیان داشت، ارتباط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و دولتش 
با دنیای واقعی قطع شده است.  این رئیس اتحادیه کارگری ضمن دفاع از قطع 
کردن برق توسط کارگران در هفته گذشته، هشدار داد اگر اصالحات حقوق 
بازنشستگی با وجود مخالفت مردم پیش برده شود می تواند موجب تقویت 
راست گرایان افراطی در فرانسه شود.  مارتینز گفت: »آقای ماکرون بسیار از 
خود مطمئن اس��ت اما او در حال بازی با آتش است. تاکنون لوپن       ها )پدر و 
دختر( دو بار به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رسیده اند.« وی با حمایت 
از تظاهرات       ها و اعتصابات گفت، کنفدراسیون کارگری به عنوان قدیمی       ترین 
و قدرتمند      ترین اتحادیه در فرانسه در موضع صحیحی نسبت به قانون اصالح 
حقوق بازنشستگی قرار گرفته است.  مارتینز افزود: »اعتصابات مشکالتی 
را به وجود می آورند. هنگامی ک��ه 50 روز علیه دولتی اعتراض می کنید که 
اعتصاب کنندگان را تحقیر می کند، به آنها توهین می کند، دستگیر می کند، 
بازداشت می کند، واضح اس��ت که مذاکره بیش از پیش پیچیده می شود.« 
»ادوارد فیلیپ « نخس��ت وزیر فرانس��ه، روز جمعه از ط��رح اصالح حقوق 
بازنشس��تگی رونمایی کرد. این اقدام موجب ش��د پس از آرام شدن نسبی 
اعتصابات به خاطر تعطیالت کریسمس، معترضان به این طرح دوباره دست 
به تظاهرات بزنند.  حتی »شورای کشور« مشاور قانونی دولت فرانسه نیز از 
این اقدام دولت انتقاد کرد و آن را »مبهم « و »ناکامل« دانست و بیان داشت 
زمان کافی برای مطالعه الیحه مربوط به آن را نداشته است.  این در حالی است 
که جنبش اعتراضی جلیقه زرد      ها در فرانسه با انجام تظاهراتی در روز        شنبه 

شصت وسومین هفته متوالی خود در عرصه سیاسی این کشور را ثبت کرد. 
   کاهشمحبوبیتماکرون

براساس نظرسنجی که نتایج آن در روزنامه لوژورنال دو  دیمانش منتشر 
ش��د محبوبیت امانوئل ماکرون و ادوارد فیلیپ ب��ه ترتیب 4 و 3 درصد 
کاهش یافت.  نتایج نظرسنجی مؤسسه ایفوپ نشان می دهد محبوبیت 
رئیس جمهور فرانس��ه ماه ژانویه با کاهش 4 درصدی ب��ه 30 درصد و 
محبوبیت فیلیپ با کاهش 3 درصدی به 33 درصد رس��ید.  نتایج این 
تحقیق همچنی��ن از نارضایت��ی 6۸ درصدی فرانس��وی       ها از عملکرد 
دولت فرانسه حکایت دارد.  امانوئل ماکرون از چند ماه قبل با اعتراضات 

اجتماعی مرتبط با اصالح نظام بازنشستگی روبه رو است.

تشدید تنش بین امریکا و روسیه  در سوریه
بهدنبالتکرارمانعتراشینظامیانامریکاییمستقردرسوریهدر
برابرتحرکاتنیروهایروس�یه،وزارتدفاعاینکشور،پنتاگون
رابهدس�تداش�تندرش�کلدهیچنینش�رایطیمتهمکرد.
حضور نیروهای امریکایی و روسی در شمال سوریه که پیش تر با توافق 
طرفین همراه بود، اکنون بنابر اعالم طرف روسی، با اقدامات پنتاگون 
در متشنج کردن شرایط منطقه مواجه شده است. بنابر اطالعاتی که 
منابع محلی در اختیار خبرگ��زاری آناتولی ترکیه ق��رار داده اند، یک 
گشت امریکایی متش��کل از 10 خودروی زرهی روز      شنبه وارد مرکز 
شهرک تل تمر واقع در غرب حسکه شد و در آنجا مسیر نیروهای روس 
را مسدود کرد. همچنین دو فروند بالگرد امریکایی یک بالگرد روس را 
که از پایگاه روس��یه در تل تمر برخاسته بود مجبور کردند که به زمین 
بنشیند.  این نخستین بار نیست که امریکایی     ها اقدامات مشابهی انجام 
می دهند. نیروهای امریکایی از 1۸ تا 21 ژانویه )2۸ دی تا اول بهمن( 
س��ه بار مانع حرکت نیروهای روس به س��مت منطقه نفتی الرمیالن 
شده اند. به این ترتیب نیروهای امریکایی در طول هشت روز گذشته در 
مجموع چهار بار از حرکت سربازان روس جلوگیری کرده اند. از طرفی 
نیروهای یگان های مدافع خلق کرد و حزب کارگران کردستان ترکیه در 
15 ژانویه جاری )25 دی ماه( مانع از پیشروی نیروهای روس به سمت 
منطقه الرمیالن که پایگاه امریکا در آنجا قرار دارد، شدند.  وزارت دفاع 
روسیه در واکنش به تحوالت اخیر در قالب بیانیه ای اعالم کرد: »برخی 
مقامات پنتاگون، همکاری های موجود میان روسیه و امریکا در سوریه 
را دوست ندارند و به دنبال متشنج کردن اوضاع هستند. این مسئله از 
جمله به حادثه جلوگیری از حرکت کاروان نیروهای روسیه در منبج 
سوریه مربوط می شود.«  روس��یه اعالم کرده است که چنین اقداماتی 
کمکی به تثبیت اوضاع نخواهد کرد.  جیمز جفری، نماینده ویژه امریکا 
در امور سوریه به این حد بس��نده کرد که توافقنامه برای جلوگیری از 
وقوع مناقش��ه بین نظامیان امریکایی و روسی از چند سال پیش اجرا 

می شود اما در مواردی حوادثی رخ می دهد. 
    چاههاینفت،هدفامریکاییهاازادامهحضوردرسوریه

»فرانک مک کنزی« فرمانده س��نتکام هم از ادامه حضور کشورش در 
سوریه دفاع کرد و گفت: ما اکنون در سوریه هستیم. حاال در جایی که 
هستیم به آن متعهدیم و فعاًل در س��وریه می مانیم.«  وی ضمن اعالم 
اینکه ارتش امریکا به مبارزه با داعش متعهد است، در پی دیدار با مظلوم 
عبدی از فرماندهان ارشد گروه س��وریه دموکراتیک گفت: »کردهای 
سوریه می خواهند مطمئن شوند که ما در س��وریه می مانیم. با اینکه 
فرمانده ارتش امریکا در خاورمیانه ماندن در سوریه را مبارزه با داعش و 
حفاظت از چاه های نفت دانسته اما خود او نیز نمی داند ترامپ تا به کی 

قصد دارد ارتش امریکا را در سوریه نگه دارد.«

مغازله عربی–  اسرائیلی در آستانه رونمایی معامله قرن
نتانیاهو:موضعاعرابدرقبالاسرائیلتغییرکردهاست

نخستوزیررژیم   گزارش  یک
صهیونیس�تیبه
واشنگتنرفتهوبعدازمالقاتاوبارئیسجمهور
امریکا،ترامپطرحموس�ومبهمعاملهقرنرا
رونماییخواهدک�رد؛طرحیکهنتانیاهوآنرا
رخدادی»تاریخی«و»فرصتیتکرارنشدنی«
برایاسرائیلخواندهاس�ت.درحالیکهموج
مخالفته�اب�ارونمای�یازمعامل�هق�رن،در
س�رزمینهایاش�غالیوفرات�رازآندرحال
تشدیدشدناست،نتانیاهوموضعوزیرخارجه
اماراتدربارههولوکاستراستودهوآنرانشانه
تحولیمهمدرموض�عجهانع�ربمیداند.
ارتش رژیم صهیونیس��تی در آس��تانه رونمایی از 
معامله قرن به حالت آماده ب��اش درآمده و ناوگروه 
امریکایی یو اس اس باتان هم با 2هزار و 400 تفنگدار 
دریایی ارتش امریکا در حال استقرار در خاورمیانه 
اس��ت تا با هرگونه درگیری احتمالی و تنش بعد 
از رونمای��ی از معامله قرن مقابل��ه کنند. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز به 
واشنگتن رفت ، امروز با دونالد ترامپ مالقات می کند 
و فردا هم ترامپ قرار است طرح موسوم به معامله 
قرن را بعد از چند ماه کش وق��وس رونمایی کند. 
نتانیاهو قبل از ترک تل آویو در فرودگاه بن گورین 
گفت:» به واش��نگتن می روم تا درباره طرح امریکا 

که فکر می کنم موجب پیشرفت اسرائیل خواهد 
شد، بش��نوم. به دفعات با رئیس جمهور ]دونالد[ 
ترامپ درباره منافع  و امنیت مان صحبت کرده ام. 
فردا با رئیس جمهور ترامپ دیدار خواهم داشت و 
روز سه      شنبه نیز تاریخ  س��از خواهد بود.«  نتانیاهو 
همچنین گفته است: » در کاخ سفید با گوش های 
شنونده به این نیاز     ها مواجه ش��دم. طرح » صلح « 
خاورمیانه که دولت امریکا به زودی آن را منتش��ر 
خواهد کرد، یک طرح » تاریخی « است. برای اولین 
بار در تاریخ چنین فرصت��ی برای مان وجود دارد و 
نباید آن را از دس��ت بدهیم. ما امروز در کاخ سفید 
» بزرگ ترین دوست اسرائیل « را داریم و به همین 

دلیل امروز فرصت بزرگی است.«
   نتانیاهو:اینتغییرموضععربهااست

چند روز قبل، محمد بن عبدالکریم العیسی، وزیر 
اسبق دادگستری عربستان سعودی و یک هیئت 
همراه او با حضور در اردوگاه آشویتس در لهستان، 
در بنای یادبود هولوکاست  نماز خواندند. وی این 
اقدام خود را مقدس خواند و دیروز هم عبداهلل بن 
زاید وزیر خارجه امارات در توئیتر نوش��ت: »در 
س��الروز هولوکاس��ت ما بر حمایت از انسانیت و 
مخالفت با نژادپرس��تی، انزجار و تندروی تأکید 
می کنیم و یاد کسانی را که طی این واقعه کشته 
ش��دند گرامی می داریم تا این جنایت های ضد 

بشری دیگر تکرار نش��ود.«  اینها تکه     هایی از یک 
پازل به هم پیوسته بود که موقعیت مناسبی برای 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
فراهم کرد تا در آس��تانه س��فرش به واشنگتن 
توئیت بن زاید را »تحول مهمی در موضع جهان 
عرب نسبت به هولوکاس��ت« و همچنین »دلیل 
جدیدی بر تغییر موضع اعراب در قبال اسرائیل« 
 بخوان��د. نتانیاهو توئی��ت کرده اس��ت:  »من از 
اظهارات مهم عبداهلل بن زاید، وزیر خارجه امارات 
که یاد قربانیان هولوکاس��ت را گرامی داش��ت و 
خواهان مقابله با نژادپرس��تی، انزجار و تندروی 
ش��د، قدردانی می کنم.«  دیروز همچنین منابع 
عبری اعالم کردند که » اریه درع��ی« وزیر امور 
داخلی اسرائیل، با امضای دس��تورالعملی اجازه 
س��فر ش��هروندان این رژیم را به عربستان صادر 
کرده است. بر اساس این دس��تورالعمل کسانی 
که گذرنامه رژیم صهیونیستی دارند از این پس 
می توانند در چارچوب پروس��ه اداری و کس��ب 
موافقت دس��تگاه های امنیت��ی ، وزارت خارجه ، 
شورای امنیت ملی و هیئت های دیگر ذی ربط به 

عربستان سعودی سفر کنند. 
   تقویتمقاومتمقابلخطسازش

در س��رزمین های اش��غالی اما، موضع گیری     ها به 
شیوه ای متفاوت در حال بروز و ظهور کردن است. 

در حالی که مناب��ع اس��رائیلی می گویند حضور 
نظامیان اس��رائیل در یهودیه و سامریه در اطراف 
محل های اجتم��اع یهودیان ب��رای جلوگیری از 
احتمال واکنش      ها به طرح موسوم به »معامله قرن « 
به حالت آماده باش درآمده اند و پایگاه اس��رائیلی 
دبکا فایل هم نوش��ته که ناو گروه یو اس اس باتان 
همراه دو فروند کش��تی جنگی وارد دریای سرخ 
شده ، رون بن یشای، تحلیلگر نظامی اسرائیلی در 
مقاله ای در روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت 
نوش��ته که هر اقدام سیاس��ی یکجانبه از س��وی 
اسرائیل، اوضاع را بدتر و متشنج تر خواهد کرد:» 
رونمایی از معامله قرن ممکن اس��ت به تش��دید 
تنش و درگیری      ه��ا در کرانه باخت��ری، نوار غزه 
و اردن منجر ش��ود«، پیش بینی ک��ه عبدالباری 
عطوان، نویس��نده روزنامه رأی الی��وم نیز، البته با 
روایتی متفاوت آن را تأیید می کند:» همان طور که 
توافقات کمپ دیوید نتوانست مسئله فلسطین را 
ناکام گذارد و توافق اسلو با موشک      هایی روبه رو شد 
که بیش از 3میلیون شهرک نشین را به پناهگاه      ها 
فرستاد و موازنه وحشت بی سابقه ای ایجاد کرد و 
معامله قرن هم دیر یا زود عرب      ها و مس��لمانان را 
در دفاع از مسئله عادالنه فلسطین متحد خواهد 
کرد، زیرا اس��رائیلی      ها و حامی آنه��ا ترامپ همه 
فرصت های س��ازش را نابود کردند « عطوان فراتر 
پیش بینی کرده که ط��رح ترامپ، جبهه مقاومت 
را در میان فلس��طینیان تقویت خواهد کرد:» این 
طرح هرگز اجرا نخواهد ش��د و بالعکس فروپاشی 
تش��کیالت خودگ��ردان و توافق اس��لو و تحکیم 
جبهه مقاومت را رقم می زن��د.«  موضع گروه های 
فلس��طینی هم نشان دهنده ش��کل گیری چنین 
روندی اس��ت. فوزی برهوم، س��خنگوی حماس 
دیروز گفت: »سازوکار معامله قرن، نفی موجودیت 
فلسطین، تغییر هویت قدس اشغالی و قطع رابطه 
امت اسالمی با مسجداالقصی است. « برهوم تصریح 
کرد: آماده ایم که این معادله را بشکنیم و مرحله ای 
جدید از مقاومت انقالبی علیه دشمن متجاوز را آغاز 
کنیم. »شیخ نافذ عزام « عضو دفتر سیاسی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین نیز با تأکید بر اینکه طرح 
» معامله قرن « عملی نخواهد ش��د، افزود: » تصور 
اینکه سرنوشت قدس به گروهی غیر از مسلمان      ها 
واگذار شود، توهمی بیش نیست.« عزام همچنین 
وعده داد، ب��ه زودی همه معادله ها به س��ود ملت 
فلسطین تغییر خواهد کرد. این رهبر جهاد اسالمی 
افزود : با وجود اختالف فاحش��ی که در معادالت 
قدرت با دشمنان داریم ، ما تسلیم نشده و به طور 

حتم معادالت قدرت را تغییر خواهیم داد. 
 او با اشاره با سازش��کاری رژیم های عربی گفت : 
برخی از عرب     ها می خواهن��د قطب نمای ما را از 
دشمن حقیقی و واقعی منحرف کرده و آن را به 

سوی دشمنان فرضی تغییر دهند. 

پسازآنکهرهب�رجریانص�درازمعترضان
عراقیخواس�تدس�تازتجمعاتخیابانی
برداشتهواعتراضاتخودراعلیهامریکاوخروج
نظامیاناینکش�ورمتمرکزکنند،رسانههای
سعودیوامریکاییهجمهخودراعلیهمقتدی
صدرتش�دیدکردند.اینرس�انههاکهنقش
مهمیدرجه�تدادنبهآش�وبگرانعراقی
داشتندوبافراخوانمقتدیصدردستشان
ازپروژهآشوبس�ازیکوتاهشدهاست،صدر
راب�هخیانتعلی�هعراقیهامته�مکردهاند.
درحالی که ملت عراق در راهپیمایی میلیونی روز 
جمعه پیام محکمی ب��ه امریکا و عمال منطقه ای 
آن دادند تا دست از مداخله در امور داخلی عراق 
بردارند، اما رس��انه های عربی- غربی همچنان به 
دنبال ایجاد تفرقه در این کشور هستند. فروکش 
کردن اعتراضات چند ماهه در شهرهای عراق، به 
مذاق سعودی    ها و واشنگتن خوش نیامده است و 
به همین منظور دست به تبلیغات و جنجال های 
رس��انه ای زده اند تا بار دیگر معترض��ان عراق را 
به کف خیابان    ها کش��انده و پروژه ناامن سازی را 
مجدداً از س��ر بگیرند. ش��بکه العربیه که تریبون 
رسمی سعودی    ها به شمار می رود و در سال های 
اخی��ر نق��ش مهم��ی در تفرقه افکن��ی در عراق 
داشته است، روز یک    ش��نبه در گزارشی با عنوان 
»مقتدی صدر به ما ن��ارو زد« به نق��ل از کمیته 
هماهنگ کننده تظاهرات، مدعی ش��ده است که 
صدر به آزادیخواهان خیانت کرده اس��ت. شبکه 
امریکایی الحره هم با عنوانی مش��ابه و به نقل از 
عده ای تظاهرات کننده، مقتدی صدر را خیانتکار 
خوانده است. این شبکه خبری در خبر دیگری با 
انقالبی  خواندن تظاهرات کنندگان عراق چنین 
نوشته اس��ت:»انقالب کنندگان عراق صدر را به 
خیانت مته��م کردند.« عصبانیت این رس��انه    ها 

از کاهش اعتراضات مردمی در ع��راق پس از آن 
انجام می ش��ود که مقتدی صدر در پی تظاهرات 
میلیونی ضد امریکایی، ضمن تشکر از مردمی که 
به فراخوان او برای این تظاهرات لبیک گفتند، از 
کارشکنان در تش��کیل دولت عراق اعالم برائت 
کرد. صدر همچنین از معترضان عراقی خواست 
دس��ت از تظاهرات بکش��ند ک��ه در نتیجه این 
درخواست، بسیاری از تظاهرات کنندگان میدان     ها 
و خیابان های عراق را ترک کردند. مقتدی صدر و 
دیگر رهبران سیاس��ی عراق، در هفته های اخیر 
بر خروج نیروهای امریکایی از خاک کشورش��ان 
متمرکز شده اند و در ش��رایط کنونی اعتراضات 
ضد دولتی را فرصتی برای موج سواری برای ایجاد 
آش��وب و ناامنی در عراق می دانند. همچنان که 
پس از تصمیم پارلمان عراق برای خروج نیروهای 
خارجی از این کشور، امریکا و عربستان سعودی 
با حمایت از جریان ه��ای نف��وذی، خرابکاری و 

خشونت را در عراق تشدید کردند تا اذهان عمومی 
عراقی    ها را از تمرکز بر خروج امریکایی    ها به مقابله 
با آشوب های داخلی متوجه کنند.  همه تالش های 
تفرقه افکنانه با توجه به تحرکات اخیر امریکا رنگ 
باخته اس��ت و عراقی    ها حاضر به عقب نشینی از 
سیاست های ضد امریکایی نیس��تند. به گزارش 
ش��بکه الس��ومریه نیوز، هیئت سیاس��ی جریان 
صدر دیروز با ص��دور بیانیه ای اع��الم کرد:»ما از 
آزادگان ملی که با اشغالگری امریکا و سایر کشور    ها 
مخالفت دارند، می خواهیم روز یک    شنبه تجمع 
اعتراض آمیزی علیه سفارت امریکا و دنباله روهای 
آن که ب��ه مقتدی ص��در اهانت کرده ان��د، به راه 
بیندازند«. در این بیانیه همچنین آمده است:»این 
تجمع اعتراضی در رأس ساعت شش عصر به وقت 
عراق در مکان های برگ��زاری نمازهای جمعه در 
استان های این کشور برگزار خواهد شد«. فرمانده 
عملیات ویژه گردان های ح��زب اهلل عراق هم در 

س��خنانی تأکید کرد:»ما برای حمل��ه به دژ های 
دش��منان و تبدیل آنها به ویران��ه و آوار آمادگی 
کامل داریم و مسلماً س��امانه موشکی پاتریوت و 
دیگر سامانه های مشابه آن نمی توانند حمالت ما 
را متوقف سازند«. گردان های حشدالشعبی بار    ها 
به امریکا هشدار داده اند هر چه زودتر خاک عراق را 
ترک کند، در غیر این صورت برای اخراج نیروهای 

امریکایی به زور متوسل خواهند شد. 
 تالشبرایتشکیلدولت

به م��وازات اعتراضات ض��د امریکای��ی در عراق، 
جریان های سیاسی این کشور هم تالش مضاعفی 
انجام می دهند تا هر چه س��ریع تر نخس��ت وزیر 
جدی��د را انتخاب کنن��د. رئیس ائت��الف بدر در 
پارلمان عراق روز یک    شنبه اعالم کرد که گروه های 
سیاس��ی عراق در چند روز گذش��ته در موضوع 
انتخاب نخست وزیر جدید به توافق رسیده اند. به 
گزارش پایگاه خبری بغدادالیوم، حس��ن الکعبی 
تأکید کرد:»پس از توافق در مورد س��ازوکارهای 
انتخاب، برهم صالح، سریع گزینه مورد نظر را برای 
تش��کیل دولت انتقالی به پارلمان معرفی خواهد 
کرد«. »فاضل الفت��الوی« معاون اتحاد الفتح نیز 
فاش کرد که نامزد نخست وزیر به زودی مشخص 
خواهد شد، فردی که مورد رضایت و توافق همه 
طرف    ها خواهد بود. احم��د الکنانی عضو ائتالف 
الفتح در پارلمان عراق ه��م در گفت وگو با پایگاه 
موازین نیوز تأکید کرد:»تظاهرات ضد اشغالگری 
بغداد به منظور حمایت از استقالل عراق و تصمیم 
پارلمان برای اخراج نیروهای خارجی از عراق بود، 
اما افزون بر آن موضع الفتح و سائرون را هم متحد 
کرد«. وی تصریح کرد:»یکپارچه ش��دن مواضع 
تأثیر مثبتی بر روند تش��کیل دولت آتی خواهد 
داش��ت و در حال حاضر پیش��رفت     هایی در این 

پرونده حاصل شده است.«

هجمه رسانه ای سعودی- امریکایی علیه صدر

  خبر

رئیسجمهورفیلیپینباانتقادازاینکهامریکا
آنرا»یککشوررعیت«میبیند،فاشکردبه
جایآنبهسمتپکنومسکومتمایلمیشود.
رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین که از زمان 
روی کار آمدن رویکرد ضد امریکایی داشته است، 
این بار هم به انتقاد از سیاس��ت های این کشور در 
جهان پرداخت. رودریگو دوترته روز یک    شنبه در 

مصاحبه با شبکه راشاتودی گفت:»امریکا، فیلیپین 
نیس��ت و فیلیپین هم امریکا نیست. دیگر اینطور 
نیست و من از پیوستن به سیاست خارجی امریکا 
امتناع می کنم«. دوترته گفت:»گرچه واش��نگتن 
که در اواخر قرن 1۹ می��الدی در ازای 20 میلیون 
دالر کنترل فیلیپین را از اسپانیا گرفت، یک زندگی 
راحت داش��ته اما به مرور زمان رویکردهای ش��ان 

تغییر نکرده است«. او گفت:»امریکا به ما همچون 
یک کش��ور رعیت نگاه می کند زیرا برای 50 سال 
تحت س��لطه امریکایی     ها بودیم«. رئیس جمهور 
فیلیپین همچنین تأکید کرد، مانیل ناامید از رفتار 
امریکا، روی چین و روسیه متمرکز است که به حق 
حاکمیت فیلیپینی که امریکا کام��اًل آن را نادیده 
می گیرد، احت��رام می گذارند. او اف��زود: » بنابراین 

اگر رویکرد معتبری از جانب امریکایی     ها نگیریم، 
می توانیم از دولت های روسیه  و چین دریافت کنیم. 
اطمینان دارم که روسیه می تواند اینجا حضور یابد و 
به دنبال مشاغل ارزشمند باشد. هزاران مایل میان 
روسیه و فیلیپین فاصله اس��ت اما ما این فاصله را 
منفی نمی دانیم. واقعاً اگر ما بخواهیم با کش��وری 

تعامل داشته باشیم، هیچ چیز مانع ما نمی شود.«

رئیس جمهور فیلیپین: به سمت روسیه و چین می رویم


