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  گزارش  2

  خبر

تطویل بحران لیبی
در ملغمه بازیگران بحران ساز 

در بین کشور   هایی که بعد از سال 2011 در معرض خیزش های مردمی 
قرار گرفتند، لیبی از موارد معدودی است که کماکان در جنگ داخلی به 
سر می برد و در وضعیت کنونی چشم انداز روشنی نیز برای برون رفت از این 
وضعیت دیده نمی شود. علت این وضعیت ابهام  آمیز عالوه بر درگیری های 
قومی و طایفه ای داخلی که نشان می دهد که در دوره حاکمیت طوالنی 
معمر قذافی بر لیبی چیزی به نام ملت سازی در این کشور صورت نگرفته 
است، مداخالت قدرت های خارجی اعم از منطقه ای و فرامنطقه ای است 
که هریک به دنبال اهداف و منافع خاصی هستند و لذا تضاد منافع و اهداف 
این کشور   ها نیز با تنش   ها و درگیری های داخلی تقارن پیدا کرده و با ایجاد 
هم افزایی باعث شده است که لیبی امروزه بعد از نزدیک به یک دهه کماکان 
درگیر جنگ داخلی باشد و برخی قدرت های خارجی نیز از این وضعیت 
فرصت س��ازی کنند و تجزیه لیبی را به عنوان راه حل برای خروج از این 
وضعیت مطرح کنند. در حال حاضر دو جناح و ائتالف درگیر در لیبی در 
برابر هم صف آرایی کرده اند که امتداد داخلی، منطقه ای و بین المللی پیدا 
کرده اند. یک جناح دولت وفاق ملی است که مورد تأیید سازمان ملل است 
اما با توجه به ماهیت اسالمی و اخوانی این جریان عمدتاً قطر و ترکیه از آن 
حمایت می کنند، به گونه ای که قطر بیشتر امکانات مالی را تأمین می کند 
اما این ترکیه است که در راستای اهداف نوعثمانی گرایی حمایت نظامی 
از دولت سراج یا وفاق ملی را برعهده گرفته است و عمالً به اعزام و استقرار 
نیروی نظامی و ایجاد پایگاه نظامی در لیبی دست زده و آن را به سیاست 
حضور فعال در دریای مدیترانه برای اس��تفاده از منابع انرژی و گازی این 
منطقه پیوند زده است . ترکیه در این مسیر تا جایی پیش رفته که با فرانسه 
به رغم هم پیمانی در ناتو یا با روسیه به رغم همکاری در سوریه  یا تمایل به 
برقراری روابط راهبردی با مسکو تا مرز درگیری نظامی هم پیش رفته است 
و با این اقدام خواسته نشان دهد که در لیبی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد. 
به نظر می رسد ترکیه همه آن ناکامی هایی را که در طی نزدیک به یک دهه 
گذشته در راستای سیاست نوعثمانی گرایی در خاورمیانه و شمال آفریقا 
داشته است، می خواهد در لیبی جبران کند و اردوغان در خصوص لیبی 
برخالف سوریه توانسته به نوعی اجماع داخلی هم دست یابد که این امر عزم 
او را برای استمرار حضور نظامی این کشور در لیبی راسخ تر می کند. همین 
که اردوغان اولین سفر پس��اکرونایی خود را روز جمعه به قطر انجام داد، 
حاکی از این بود که می خواهد با قطر به هماهنگی های جدید به خصوص در 
لیبی دست یابد. شاید یکی از دالیلی که موجب شده ائتالف ترکیه و قطر 
در لیبی به موفقیت نسبی بیشتری دست یابد ،کم تعداد بودن آنهاست که 
رسیدن به تصمیم واحد و ایجاد همسویی را تسریع می کند. اما در جناح 
وائتالف مقابل حضور پرتعداد اعضا و به تبع آن تضاد منافع بیشترموجب 
پراکندگی مواضع دراین جناح شده است. این پراکندگی حتی در درون 
اعضای یک جناح هم مشاهده می شود، برای مثال در درون ناتو امریکا با 
هر دو طرف درگیر در لیبی رابطه دارد و شاید تحلیل خوشبینانه این باشد 
که امریکا با توجه به چشم انداز مبهم تحوالت و برقراری موازنه نسبی بین 
طرف های درگیر نمی خواهد همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار 
دهد اما فاز بدبینانه این اس��ت که امریکا و به خصوص راستگرایان حاکم 
بر دولت ترامپ در راس��تای رویکردهای افراطی گرایانه خود می خواهند 
درگیری   ها در لیبی تا جایی ادامه یابد که زمینه را برای تجزیه این کشور 
فراهم کند. به نظر می رسد این فاز واقع بینانه باشد . در میان دیگر اعضای 
ناتو به خصوص در درون اتحادیه اروپا نیز باز گرایش های مختلفی وجود 
دارد. نگاه و رویکرد فرانسه در حمایت از حفتر و در برابر دولت سراج قرار 
دارد و به همین دلیل به تازگی فرانسه و ترکیه تا مرز درگیری هم در دریای 
مدیترانه پیش رفتند. اما رویکرد ایتالیا بر حمایت از دولت وفاق ملی و سراج 
مبتنی است و رویکرد آلمان هم در میان این دو و در جهت دیدگاه سازمان 
ملل قرار دارد. در خارج از جناح غرب باز دو رویکرد قابل تشخیص است که 
یکی رویکرد عربستان، امارات و مصر است که در خط مقدم حمایت از ژنرال 
حفتر قرار دارند و تمام تالش خود را برای براندازی دولت وفاق به رهبری 
سراج به کار گرفته اند و تا قبل از مداخله نظامی ترکیه تا مرز ساقط کردن 
دولت وفاق نیز پیش رفته بودند اما رویکرد دوم مواضع روسیه است که در 
پی احیای جایگاه و نفوذ سنتی خود در لیبی است و بعد از موفقیت هایي که 
در سوریه به دست آورده است اکنون قصد دارد حوزه نفوذ خود را از سوریه 
تا لیبی و درامتداد دریای مدیترانه که به عرصه رقابت و نفوذ قدرت های 

منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است، گسترش دهد. 
روس��یه برای رس��یدن به این هدف در کنار نیروهای حفتر و حامیان آن 
شامل عربستان، امارات، مصر، و برخی کشورهای غربی همچون فرانسه و 
درست در مقابل ترکیه و قطر قرار گرفته است. به نظر می رسد مهم  ترین 
عاملی که موجب شده است روسیه به چنین انتخابی دست بزند احساس 
خطری است که از گروه های تکفیری دارد و اگرچه عربستان و امارات از 
حامیان اصلی گروه های تکفیری در س��وریه و عراق بودند اما ترکیه نیز 
فاصله خود را از این گروه   ها حفظ نکرد و لذا مقابله با افکار تکفیری را صرف 
نظر از منشأ آن ) وهابی یا اخوانی( در اولویت های سیاست خارجی خود در 
غرب آسیا و شمال آفریقا قرار داده است و از رشد مجدد چنین افکاری در 
مناطق مسلمان نشین روسیه و کشورهای همجوار ترس و نگرانی دارد. در 
مجموع از آنچه گفته شد، مشخص می شود که ورود قدرت های خارجی 
با منافع و اهداف متضاد به لیبی باعث تطویل بحران لیبی شده است و در 
عمل تالش های مربوط به حل بحران به مدیریت بحران تبدیل شده است 
و هریک از جناح   ها و ائتالف های درگیر این تالش   ها را در راستای اهداف و 

منافع خود تحلیل و تفسیر می کنند و البته به آن جهت می دهند. 
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 مسکو: امریکا دنبال تحریم تسلیحاتی نامحدود ایران است
نماینده روسیه گفته در حالی که سازمان ملل صرفاً از محدودیت برای 
ارسال تسلیحات به ایران در طول 13 سال حمایت می کند، پیش نویس 
قطعنامه ای که امریکا در شورای امنیت توزیع کرده تحریم تسلیحاتی 
ایران را برای مدت نامعینی تمدید می کند و تحریم    ها تا زمانی که ایران 
در رفتار خود تغییراتی نشان دهد که قابل اعتماد باشد نباید لغو شوند. 
به گزارش ایرنا، میخاییل اولیانوف ، نماینده دائمی روس��یه نوشت: آیا 
این اقدام سیاس��ت مس��ئوالنه تر و کمتر بی ثبات کنن��ده امریکا را در 
ارسال تس��لیحات به منطقه خاورمیانه که ارقام نجومی سرسام آور را 
دربرمی گیرد، به همراه خواهد داشت؟ وی نوشت: چرا روسیه مخالف 
هرگونه تمدید تسلیحاتی ایران و تهدید امریکا به استفاده از مکانیسم 
ماشه است. پاسخ به این پرسش را در نامه سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه که به عنوان سند در شورای امنیت منتشر شده است، 

می توان یافت. 
-----------------------------------------------------

 کره شمالی: مذاکره با امریکا بیهوده است 
چند ساعت قبل از آنکه استفن بیگان، فرستاده ویژه امریکا در امور 
کره شمالی برای گفت وگو درباره از بین بردن بن بست مذاکرات اتمی 
وارد سئول شود، کره شمالی بار دیگر تأکید کرد تمایلی به برگزاری 
گفت وگو ب��ا امریکا ندارد. به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری 
یونهاپ، کاوون جون��گ گان، دبیرکل وزارت خارجه کره ش��مالی 
در امور امریکا گفت، هنوز افرادی هس��تند که درباره میانجیگری 
مذاکرات بین واشنگتن و کره شمالی صحبت می کنند حتی پس از 
آنکه معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی کاماًل واضح اعالم کرد 
که پیونگ یانگ با امریکا وارد گفت وگو نمی شود. وی گفته که یک 
بار دیگر واضح و شفاف اعالم می کنیم که تمایلی برای گفت وگوی 
رو در رو با امریکا نداریم. چنین گفت وگوهای غیرضروری تغییری 
ایجاد نمی کند. تالش ه��ای کره جنوبی برای آنکه میانجیگری کند 

بیهوده خواهد بود. 
-----------------------------------------------------

 صنعا: ائتالف سعودی مواد مخدر قاچاق می کند
»عبدالخالق العجری « سخنگوی وزارت کشور دولت نجات ملی یمن 
گفته که مواد مخدر ضبط ش��ده، از خارج وارد شده و کشورهای عضو 
ائتالف سعودی ورود این مواد را تسهیل می کنند. به گزارش فارس، به 
نقل از شبکه »المسیره« « العجری ادامه داد: قوای ائتالف با تاجران مواد 
مخدر در داخل یمن در ارتباطند و اینه��ا فرقی با مزدور ندارند. برخی 
مواد مخدر از طری��ق خودروهای زرهی اماراتی و س��عودی وارد یمن 
می ش��وند. عبدالخالق العجری افزود، همچنین 29/5 تن ماده مخدر 

حشیش کشف و ضبط شده است. 
-----------------------------------------------------
 امریکا 7/5 میلیارد سلالح فروخت ، چین تجارت اسلحه را 

امضا کرد 
در همان روزی که وزارت امور خارجه امری��کا با اعالم خبری خوب 
و خوشحال کننده برای شرکت های دفاعی و نظامی امریکایی اعالم 
کرد که با فروش تقریباً 7/5 میلیارد دالر تجهیزات مختلف نظامی به 
پنج کشور خارجی موافقت کرده ، چین در سازمان ملل متحد پیمان 
بین المللی تجارت اسلحه را امضا کرد و ضمن انتقاد از دولت دونالد 
ترامپ، واش��نگتن را به ارعاب و یکجانبه گرای��ی و تضعیف تالش     ها 
برای مقابله با چالش های جهانی مته��م کرد. به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، به نقل از رویترز، چین به عنوان یکصد و هفتمین کشور 
جهان به این پیمان جهانی پیوس��ته اس��ت، پیمانی که هدف از آن 
کنترل س��الح های متعارف برای جلوگیری از فروش به کشور های 
ناقض حقوق بشر اس��ت. بنا بر اعالم مؤسس��ه »پژوهش های صلح 
استکهلم«، چین بین سال های 201۴ تا 201۸ پنجمین صادرکننده 

بزرگ تسلیحات در جهان بود.

جورجیا همچنان 
در جوش و خروش اعتراضات مردمی

بلا ادامله اعتراضلات بله خشلونت های پلیلس امریلکا، 
فرمانلدار ایاللت جورجیا علالوه بر اعلالم وضعیلت فوق العاده، 
فرمان اسلتقرار هلزار نفلر از نیروهلای گارد ملی را صلادر کرد. 
آتش خش��م مردمی در واکنش به رفتارهای پلی��س امریکا که با قتل 
جورج فلوید و ریچارد بروکس ش��عله ور ش��ده بود، خاموش��ی ندارد. 
گزارش     ها حاکی از این است که برخی معترضان در شهر آتالنتا مرکز 
ایالت جورجیا به دفاتر پلیس ایالتی حمله کردند و تیراندازی     ها نیز در 
این شهر افزایش یافت. از این رو برایان کمپ، فرماندار ایالت جورجیا 
ضمن اعالم وضعیت فوق العاده، فرمان استقرار هزار نیروی گارد ملی 
امریکا برای مقابله با معترضان را صادر کرد. وی روز دوشنبه، مقابله با 
معترضان و آنچه را که محافظت از کنگره ایالت��ی، اداره فرمانداری و 
ساختمان اداره امنیت عمومی توصیف ش��د، دلیل این تصمیم اعالم 
کرد. با این حال، س��ناتور نیکم��ا ویلیامز که ریاس��ت دموکرات های 
جورجیا را برعهده دارد، تصمیم فرماندار این ایالت را برای استقرار گارد 
ملی در شهر ظالمانه توصیف کرد و با اشاره به اینکه کمپ جمهوریخواه 
است، گفت که وی از گارد ملی برای اهداف خودخواهانه محافظت از 

ساختمان های دولتی و نه مردم این ایالت بهره برداری می کند. 
از دیگر نقاط امریکا نیز همچنان اخباری در ارتباط با خشونت پلیس 
منتش��ر می ش��ود. تصاویر ویدئویی ضبط ش��ده یک عابر پیاده نشان 
می دهد که مأموران پلیس فونیکس، ۴ جوالی )1۴ تیرماه( یک مرد را 
در خودروی پارک شده کنار خیابان به ضرب گلوله به قتل رسانده اند. 
این اقدام پلیس، موجب اعتراضات گس��ترده ای ش��ده است. در فیلم 
دیگری که در فضای مجازی منتشر شده اس��ت، مردی سیاهپوست 
در نیوی��ورک در حال عب��ور از خیاب��ان و در حالی که دس��ت دختر 
چهارس��اله اش را در دس��ت دارد هدف تیراندازی قرار می گیرد. هنوز 

پلیس کسی را در این رابطه دستگیر نکرده است. 
 دخالت های سیاسی در مقابله با کرونا متوقف شود

جدید    ترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ حاکی از این است که تنها 3۸ 
درصد از رأی دهندگان امریکایی عملکرد دونالد ترامپ را تأیید می کنند 
که این رقم، بسیار کمتر از ۴9 درصدی است که به عنوان باال    ترین میزان 
ثبت شده برای وی در اوایل ماه مه مطرح شد. در این نظرسنجی، بیشتر 
حامیان ترامپ جمهوریخواهان بوده اند و 91 درصد آنها عنوان کردند 
عملکرد وی را تأیید می کنند. این آمار در ش��رایطی منتش��ر می شود 
که ترامپ همچنان به دلیل ضعف مدیریت مه��ار بیماری کرونا مورد 
انتقاد قرار می گیرد. حدود 350 نهاد بهداشت عمومی، نهاد  بهداشت 
محلی و گروه های ذی نفوذ در زمینه بهداش��ت و درمان در امریکا روز 
سه     شنبه طی نامه ای به الکس آزار، وزیر بهداش��ت و خدمات انسانی 
ایاالت متحده خواس��تار توقف دخالت های سیاسی در امور بهداشتی 
این کشور شدند. این نهاد     ها به دلیل ناامیدی از پاسخ  ترامپ به شیوع 
ویروس کرونا در امریکا و نگرانی در مورد اینکه دولت وی در حال کنار 
گذاشتن متخصصان و سست کردن اعتماد مردم به مقامات بهداشتی 
است، حمایت خود را از این نهاد فدرال اعالم کرده اند. آنتونی فائوچی، 
متخصص ارشد بیماری های عفونی در امریکا هم در تشریح وضعیت 
کنونی این کشور گفت که امریکا همچنان تا زانو درگیر موج اول بحران 
کروناست. فائوچی با اشاره به اینکه در هفته گذشته چندین بار رکورد 
ابتالی روزانه بیش از 50 هزار نفر در امریکا ثبت شده، گفت که وضعیت 

جدی است و باید فوراً به آن رسیدگی شود. 

لبنانی سازی عراق برای خلع سالح حشدالشعبی
واکنش الکاظمی به ترور مشکوک الهاشمي: برای منحصر کردن سالح به ارتش تالش می کنیم

احمدکاظمزاده

ملدت هاسللت    گزارش  یک
سناریوی روشنی 
در عراق در حال پیگیری است. به اشکال مختلف 
به عراقی    ها القا می شلود که سلالح مقاومت را 
بدهید و رفاه و آرامش بخرید و برای این القا حتی 
از منتقدان مقاومت شهیدسازی می کنند. چیزی 
شبیه به سناریوی ترور نخسلت وزیر لبنان در 
سلال 2005 و متهم کردن حلزب اهلل که زمینه 
جریان سازی برای گرفتن سالح از مقاومت شود. 
حال همین سناریو در عراق با ترور یک کارشناس 
تلویزیونی منتقد مقاومت در حال تکرار است. در 
این فضا نخست وزیر عراق از زاویه مدعی خون 
این کارشناس عراقی وارد شده و ضمن اعالم عزم 
خود برای مجازات مجرمان وعلده می دهد که 
تالشلش را برای خلع سلالح گروه های عراقی 

بیشتر کند. 
هشام هاش��می ۴7 ساله دوشنبه ش��ب، 1۶ تیر 
)ششم ژوئیه( مقابل محل سکونت خود در شرق 
بغداد به ضرب گلوله کشته شد. او از یک مصاحبه 
به خانه بازمی گشت. رس��انه های عراقی ویدئویی 
منتش��ر کرده اند که در آن یک مرد مسلح پس از 
نزدیک شدن به خودروی هاشمی چندین مرتبه 

به آن شلیک می کند. 

در چنین شرایطی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق گفت: ما با تأس��ف و اندوه بسیار خبر کشته 
شدن هشام الهاشمی، کارشناس گروه های مسلح را 
شنیدیم که به دست یک گروه مسلح غیرقانونی ترور 
شد.  وی افزود: وی جزو نظریه  پردازان در سطح ملی 
بود و از نیروهای قهرمان ما در جنگ علیه داعش 
حمایت می کرد و در حمایت از مذاکرات سیاسی و 

امنیتی مهم نقش زیادی داشته است. 
الکاظم��ی گفت: ما قات��الن را تحت پیگ��رد قرار 
می دهیم تا به مجازات عادالنه خود برسند. هرگز 
اجازه تکرار ترور    ها را نخواهیم داد. دس��تگاه های 
امنیتی از هیچ تالشی در پیگرد مجرمان فروگذاری 
نخواهند کرد. ما همچنین تالش مان را برای محدود 
کردن در اختیار داشتن سالح به دولت و حاکمیت 

قانون افزایش خواهیم داد. 
 محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق هم ترور 
الهاشمی را محکوم کرد و از دولت خواست عامالن 

ترور را مشخص و محاکمه کند. 
وی تأکید کرد دستگاه های امنیتی باید به مسئولیت 
خود عمل کرده و قانون شکنان و کسانی را که به 
امنیت شهروندان آسیب می زنند، مجازات کنند. 

گفته مي شود الهاشمی  کارشناس گروه های مسلح 
است و پژوهش های زیادی درباره داعش دارد. 

 اشک تمساح امریکا و ایران ستیزی
س��فارت امریکا در بغداد در بیانی��ه ای فیس بوکی 
مدعی شد که از قتل بزدالنه هاشمی شوکه و متأثر 
شده و ضمن تسلیت به خانواده او و مردم عراق برای 
از دست دادن وی به عنوان یکی از مفاخر ملی این 
کشور  از دولت عراق خواسته مس��ئول قتل او را به 

سرعت پای میز عدالت بیاورد. 
استفان هیکی، س��فیر بریتانیا در عراق هم با ابراز 
تأس��ف عمیق گفته عراق » متفکری شجاع « را از 

دست داد. 
هاش��می در جری��ان جنگ ب��ا داعش ب��ه عنوان 
کارشناس در مباحثات تلویزیونی ظاهر شد و در این 
دوران به امریکا و همچنین بعداً به سفارش امریکا به 
دولت نخست وزیر سابق مشاوره می داد. او به طور 
مش��خص پس از اعالم پیروزی عراق بر داعش در 
دس��امبر 2017 نوک پیکان توجه خود را معطوف 
هدف امریکایی یعنی انتقاد از مقاومت کرد و همزمان 
تالش کرد از خود چهره ای ضد فساد تصویر کند تا 
وجهه ضد مقاومتش تلطیف شود. با این حال، همه 
این خوش خدمتی    ها باعث نش��د که قربانی پروژه 
شهید س��ازی جریان ضد مقاومت نشود و خونش 
به دستگاه پروپاگانداس��ازی علیه مقاومت تزریق 
شود. البته اسم رمز مقاومت ستیزی در عراق ادعای 

هدایت شدن جریان مقاومت از سوی ایران و هدف 
آن فعال کردن ش��کاف عرب-عجم بعد از شکست 

پروژه شکاف سنی و شیعه بوده است. 
 با تقالی جریان رسانه ای ضد مقاومت برای منتسب 
کردن این ترور به مقاومت و مشخصاً ایران، سفارت 
ایران در بغداد واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه ای 
قتل هدفمند هشام الهاش��می، تحلیلگر شناخته 
ش��ده عراقی را محکوم کرد و هدف از آن را » تفرقه 

انداختن « خواند. 
در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست در گزارشی 
نوشته برخی گروه های شبه نظامی هوادار ایران او را 
تهدید کرده بودند.  بنا به ادعای این روزنامه اخیراً 
درباره مصونیت جریان مقاومت از مجازات صحبت 
کرده و در جمع های خصوصی دوستان  و همکارانش 

از افزایش تهدید این گروه     ها گفته بود. 
روزنامه انگلیس��ی گاردین هم در ادعایی دیگر در 
همین باره در گزارشی نوشت که دوستان هاشمی 
به او توصیه کرده بودند به ش��مال اربیل در منطقه 

خودمختار کردستان عراق فرار کند. 
  در فرهنگ مقاومت ترور جایي ندارد

محمود الهاش��می ، کارشناس مس��ائل راهبردی 
عراق  نزدیک به حشدالشعبی  و گروه های »مقاومت 
اسالمی«،  روز سه     شنبه در گفت وگوبا ایرنا گفته ترور 
جایی در فرهنگ گروه های مقاومت اسالمی ندارد و 
در کارنامه آنها چنین رویکردی وجود نداشته است، 
اما به نظر می رسد پوشش تبلیغاتی گسترده ای بعد از 
ترور الهاشمی فراهم شده بود تا اتهام ترور را به محور 

مقاومت الصاق کنند. 
وی با اشاره به اینکه گروه های مقاومت اسالمی که 
برای دفاع از عراق در برابر گروه تروریستی »داعش« 
جان خ��ود را ارزان��ی کردند، امکان ن��دارد، به این 
شیوه های پلید ترور و حذف فیزیکی مخالفان، روی 
آورند، تأکید کرد که امریکا و گروه های تروریستی 
بیشترین طرف های متهم به ترور الهاشمی هستند. 
این کارشناس عراقی اضافه کرد که ترور الهاشمی 
یک حادثه سیاسی است، بیش از اینکه امنیتی باشد 
و به نظر می رسد، طرفی که مرتکب این ترور شده، 
به دنبال برهم زدن اوضاع و ایج��اد هرج و مرج در 

عراق بوده است. 
الهاشمی ادامه داد که امریکا بیش از هر طرف دیگری 
از این رویکرد حمای��ت می کند و تمامی رفتارهای 
واشنگتن در طول ماه های اخیر برای ایجاد شرایط 

بی ثباتی در عراق بوده است. 
وی ادامه داد که به محض وق��وع حادثه، یک موج 
تبلیغات��ی گس��ترده در ش��بکه های اجتماعی و 
رسانه های محور امریکایی برای متهم کردن جریان 
مقاومت به دست داشتن در حادثه ترور، آغاز شد و 
نشان می داد که از قبل، پوشش تبلیغاتی برای آن 

فراهم شده بود. 

رفتار منافقانله برخی دولت هلای عربی تمام 
شلدنی نیسلت. اردن روز سه    شلنبه میزبان 
یک نشسلت ویدئوکنفرانلس عربی- چینی 
بود؛ نشسلتی کله در آن وزرای خارجه چین 
و کشلورهای عربی با صدور بیانیله ای، برنامه 
الحاق رژیم صهیونیستی را رد کردند و اجرای 
آن را افزایش و توسعه سیاست های خطرناک 
اشلغالگری و رفتارهای خشونت طلبی و نقض 
حقوق ملردم فلسلطین خواندنلد. همزمان، 
روزنامه یسلرائیل هیوم  )اسرائیل الیوم( فاش 
کرد که مصلر، عربسلتان و املارات پیامی به 
تل آویلو فرسلتاده اند و گفته انلد که نسلبت 
به طرح الحلاق بخش    هایی از کرانله باختری 
بله اراضلی اشلغالی بی تفلاوت هسلتند. 
یس��رائیل هی��وم دی��روز از قول منابع سیاس��ی 
اس��رائیلی فاش کرد که س��ران ع��رب در پیامی 
که ظاهراً محرمانه اس��ت به تل آویو گفته اند باید 
درباره احتمال واکنش گس��ترده ملت های شان 
به اجرای طرح الحاق، سیاس��ت » انگش��ت روی 
ماشه « را اتخاذ کنند اما خودش��ان نسبت به آن 
بی توجه هستند و تنها به محکوم کردن نمادین 
آن اکتفا می کنند. این پیام  ظاهراً از طرف سران 
مصر، امارات و عربستان به تل آویو با این مضمون 
اس��ت که تنها درص��ورت ش��کل گیری اقدامات 
خشونت آمیز و تأثیر آن بر حکمرانی شان ناگزیر 
به فعالیت علیه طرح الحاق خواهند شد. به نوشته 
اسرائیل الیوم، تنها طرف عربی که به شدت با این 
طرح اع��الم مخالفت کرده، محمد دوم، پادش��اه 
اردن است که از قضا کشورش دیروز میزبان یک 
نشست آنالین در خصوص همکاری های مشترک 
چین و کش��ورهای عربی بود. در این نشست که 
نهمین نشست مشترک چین و عرب   ها محسوب 

می ش��ود، بیانیه ای ص��ادر و در آن برنامه الحاق 
رژیم صهیونیس��تی رد و اجرای آن باعث افزایش 
و توسعه سیاس��ت های خطرناک اش��غالگری و 
رفتارهای خش��ونت طلبی و نق��ض حقوق مردم 
فلسطین بیان شده است. در بیانیه مشترک چین 
و کشورهای عربی بر ادامه هماهنگی برای حمایت 
از مسئله فلسطین و حقوق غیرقابل تصرف مردم 
این س��رزمین از جمل��ه حق تعیین سرنوش��ت، 
استقالل کشور فلسطین بر اساس مرزهای 19۶7 
به پایتختی قدس شرقی، حق بازگشت و جبران 
خسارت به آوارگان فلسطینی بر اساس قطعنامه 

شماره 19۴ سازمان ملل تأکید شده است. 
بر اساس گزارش ش��بکه تلویزیونی »المملکه« 
اردن ، در این بیانیه که »بیانی��ه امان « نامگذاری 
ش��ده اس��ت، توافقی بین چین و وزرای خارجه 

کشورهای عربی شرکت کننده در این نشست در 
حضور »احمد ابوالغیط « انجام شد که بر اساس آن، 
تمامی شیوه    ها و سیاست    هایی که هدف آنها تغییر 
وضعیت حقوقی و تاریخی قدس ش��رقی اشغال 
شده و از بین بردن ترکیب جمعیتی و همچنین 
تغییر ساختار فرهنگی عربی آن باشد، باطل است 
و هرگونه فعالیت گروه های دیپلماتیک در قدس 
باید بر اساس تعهد به وضعیت تاریخی و حقوقی 
»مسجداالقصی « انجام شود. بیانیه مشترک چین 
و کشورهای عربی از رژیم صهیونیستی خواسته 
است که نس��بت به رفع محاصره غزه اقدام کند و 
ضمن محکوم کردن استفاده از زور علیه شهروندان 
فلسطینی و بازداش��ت اداری و خودسرانه آنها از 
سوی نیروهای اش��غالگر، آزادی همه زندانیان و 
بازداشت شدگان عرب و فلسطینی و اجرای مصوبه 

مورخ 20 / 10 / 201۸ سازمان ملل در حمایت از 
شهروندان فلسطینی را خواستار شده است. 

 مخالفت نیمی از صهیونیست ها
اسرائیلی   ها همچنان درباره اعالم و اجرای طرف 
الحاق دچار تردید هستند، به خصوص که به رغم 
پیام ه��ای منافقانه برخی کش��ورهای عربی، نه 
تنها در سطح جهانی، بلکه در سطح داخلی هم 
با مخالفت های جدی روبه رو هس��تند. به نوشته 
روزنامه جروزالم پس��ت ، نظرسنجی جدیدی که 
نتایج آن روز دو   شنبه منتشر شد، نشان می دهد 
55 درصد از اسرائیلی    ها ش��انس پایین یا بسیار 
پایینی را برای اجرا ش��دن طرح اش��غال کرانه 
باختری می بینند. بر اس��اس این نظرسنجی که 
اندیشکده »مؤسسه دموکراسی اسرائیلی« آن را 
انجام داده است، فقط 27 درصد از صهیونیست    ها 
شانس اجرای طرح اشغال را باال می دانند و 1۸ 
درصد نیز نظر خاص��ی ندارن��د. در این تحقیق 
مشخص شد که 25 درصد از اسرائیلی    ها حامی 
اجرای طرح اش��غال در سراس��ر کرانه باختری 
هس��تند اما در مقابل 25 درصد نیز با اشغال هر 
بخش��ی از اراضی خصوصی فلسطینیان مخالف 
هس��تند. در س��طح بین المللی ه��م »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس دیروز به صورت 
تلفنی با »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی درباره طرح اش��غال بخش های 
بزرگی از اراضی خصوصی فلسطینیان در کرانه 
باختری گفت وگو کرد و با اب��راز نگرانی از طرح 
تل آویو برای اشغال 30 درصدی کرانه باختری، از 
نتانیاهو مجدداً خواست که این طرح را اجرا نکند. 
وی همچنین تأکید کرد که اجرای طرح اشغال 
می تواند شانس رسیدن به سازش با فلسطینی    ها 

را از بین ببرد. 

پیام محرمانه سران مصر، عربستان و امارات به تل آویو

مخالفت  ما با طرح الحاق نمادین است!

ماهاتیر محمد : انگلیس با 60 هزار دالر سنگاپور را از مالزی خرید
نخست وزیر پیشین مالزی در گفت وگو با یک 
شبکه خبری با اشاره به شکافی که به دنبال 
جدایی سلنگاپور از مالزی بیلن دو طرف به 
وجود آمد، گفت که انگلیس با پرداخت پول به 
مالزی، سنگاپور را از این کشور خریده است. 
ماهاتی��ر محم��د در چهاردهمی��ن قس��مت 
مصاحب��ه اش ب��ا یک��ی از برنامه های ش��بکه 

تلویزیونی الجزیره گفت: »سنگاپور در گذشته 
بخشی از کشور مالزی بود اما انگلیس با پرداخت 
۶0 ه��زار دالر آن را از مال��زی خری��داری کرد 
و س��الیان طوالنی در آن س��اکن ب��ود. پس از 
خارج شدن انگلیسی   ها از س��رزمین سنگاپور، 
رهبران مالزی با الحاق مجدد سنگاپور به خاک 
کشورش��ان مخالفت کردند زی��را دریافتند که 

ساکنان س��نگاپور از نظر س��اختار جمعیت در 
مالزی و تمامی کشورهای منطقه کاماًل تفاوت 

یافته اند.«
به گفته وی، پس از آنکه سنگاپور پیشرفت کرد و 
برای آموزش نیروهای نظامی خود از ارتش رژیم 
صهیونیستی کمک گرفت، اختالفات بسیاری 
میان این کشور و همسایه بزرگش مالزی نمایان 

ش��د.  نخس��ت وزیر پیش��ین مالزی همچنین 
گفت: »یکی از برجس��ته    ترین این مش��کالت 
توافقنامه های فروش آب بود که توافقنامه های 
غیرمنصفانه ای علیه مالزی به شمار می رفت.« 
 وی همچنین از مشکل راه آهن و حقوق کارگران 
مشغول کار مالزیایی در س��نگاپور به عنوان دو 

مشکل برجسته بین دو کشور نام برد. 

ضمن قدردانی از پیام رهبر معظم انقالب

حماس:  با موضع ایران  در برابر 
صهیونیست     ها  و امریکایی     ها تنها نیستیم

جنبش مقاومت اسالمی فلسلطین )حماس( از پیام رهبر انقالب 
اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای به اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاسلی این جنبش قدردانی و اعالم کرد که جمهوری اسلالمی 
ایران هملواره یکی از حامیان مقاومت در فلسلطین بوده اسلت. 
اسماعیل رضوان یکی از رهبران حماس در این مورد به خبرگزاری ایرنا 
گفت که اس��ماعیل هنیه برای رهبر انقالب و جمهوری اسالمی ایران 
احترام خاصی قائل است زیرا ایشان همواره از آرمان فلسطین حمایت 
می کنند. وی خاطرنشان کرد: »ما از این موضع ایران که نشان دهنده 
آگاهی کامل جمهوری اسالمی ایران به قضیه فلسطین و نیز نشان دهنده 
حمایت مداوم این کشور از این امر است، قدردانی می کنیم، زیرا ایران 
همواره از مقاومت سرزمین فلسطین حمایت کرده و به آن ادامه خواهد 
داد. موضع ایران درباره فلسطین نش��انگر حمایت آشکار این کشور از 
نهضت مقاومت اس��ت و نش��ان می دهد که ما در منطقه، در رویارویی 
کامل با یک نهاد صهیونیستی و پروژه امریکایی تنها نیستیم.« رضوان 
همچنین با اع��الم اینکه حمایت ایران باعث ترس و س��ردرگمی رژیم 
اشغالگر خواهد شد، تصریح کرد که پیام رهبر انقالب ایران در شرایط 
حساس کنونی فلسطین و شتابزدگی برخی سازمان    ها و شخصیت های 
حامی صهیونیسم نشان می دهد که ایران با وجود تحریم ها، همواره از 
حمایت خود از ملت فلسطین و مقاومت،عقب نشینی نخواهد کرد. وی 
افزود :»این پیام، از موضع مسئوالنه و پشتیبانی استراتژیک ایران نشئت 
می گیرد تا نشان دهد ما تنها نیستیم و این موضوع مسئله اصلی ایران و 

ملت عربی و اسالمی ما است.«


