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پیام السودانی به واشنگتن 
از قلب پاریس

سفر محمدشیاع السودانی به امریکا در یکی دو هفته اخیر خبر داغ عراق 
بود. حتی یک هیئت امریکایی هفته قبل به بغداد آمد تا مذاکراتی را در 
خصوص این سفر با مقامات عراقی داش��ته باشد. قرار بود فؤاد حسین، 
وزیر خارجه عراق نیز برای آماده سازی مقدمات سفر نخست وزیر عراق 
به امریکا عازم واشنگتن شود. حاال منابع دولتی در عراق به سایت خبری 
العربی الجدید خبر داده اند که السودانی روز پنج  شنبه در رأس هیئتی 
عازم فرانسه خواهد شد تا با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیدار 
و گفت وگو داشته باشد. هرچند بغداد به صورت رسمی اعالم نکرده اما 
به نظر می رسد السودانی با تغییر در سفر خارجی اش، پاریس را به جای 
واشنگتن برگزیده اما آیا این به معنای تغییری در متحد خارجی نیز به 

شمار می رود. 
قبل از هر چیز، باید به انتخاب فرانسه توجه داشت، چرا که فرانسه دست کم 
تا قبل از سقوط صدام حسین متحد اصلی عراق به شمار می رفت و بعد نیز 
با حمله امریکا به عراق و اشغال این کشور مخالفت کرد و تنها برای مبارزه 
با داعش بود که حاضر ش��د در ائتالفی علیه این گروه تروریستی شرکت 
کند. حاال نیز به نظر می رسد این سابقه در انتخاب سفر از سوی السودانی 
تأثیر داشته، چرا که منابع دولتی به سایت خبری العربی الجدید گفته اند 
السودانی در دیدارش با ماکرون به نقش پاریس در ائتالف بین المللی علیه 
داعش، حمایت از توسعه سرویس های امنیتی، پرونده خرید تسلیحات 
پدافند هوایی و سایر تسلیحات از فرانسه خواهد پرداخت. السودانی قصد 
دارد در مورد پرونده های اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی 
در عراق و به خصوص در زمینه های نفت و انرژی مذاکره کند. به گفته عمر 
فائز، رئیس کمیسیون روابط خارجی در پارلمان عراق، عراق همچنان در 
سطح امنیتی، نظامی یا اقتصادی و سرمایه گذاری به حمایت بین المللی 

نیاز دارد و سفر نخست وزیر به فرانسه نتایج ملموسی خواهد داشت. 
شکی نیست این تغییر در برنامه سفر خارجی الس��ودانی از واشنگتن به 
پاریس آن هم در حالی که برنامه ریزی  مقدماتی برای سفر او به واشنگتن 
در حال اجرا بود، بی هدف نیست. می توان گفت که پیام جدی به واشنگتن 
اس��ت. در واقع، امریکایی     ها دو مانع اساسی بر س��ر راه سفر السودانی به 
واشنگتن گذاشته بودند که یکی مربوط     می شد به حضور نیروهای نظامی 
امریکا در ع��راق و دوم همراهی نکردن برخی از وزی��ران عضو مقاومت با 
السودانی در سفر به امریکا. هر دو موضوع باعث اختالف نظر    هایی در داخل 
عراق شده بود و در نهایت، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق حاضر شد 
برای برطرف شدن موانع سفر از خود نرمش نشان بدهد. انگیزه چارچوب 
هماهنگی برای این کار حل مشکالت ارزی و کمبود دالر در بازار عراق بود 
که امریکا با فشار بر نظام بانکی عراق به وجود آورده بود و انتظار می رفت 
این موضوع در دیدار بین السودانی و جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، حل 
شود. با این حال، به نظر می رسد که سفر هیئت امریکایی به بغداد به ریاست 
برت مک گورک، هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال 
آفریقا، مقامات عراقی را متقاعد کرده که واشنگتن حاضر به نرمش برای 
حل مشکالت عراق نیست و بهتر است به جای واشنگتن گزینه دیگری 
برای سفر خارجی السودانی در نظر گرفته شود. پاریس می تواند بهترین 
گزینه باشد، چرا که از یک سو سابقه طوالنی حمایت از بغداد دارد و از سوی 
دیگر شرط و شروط های واشنگتن را پیش پای السودانی نگذاشته است. به 
این جهت است که بغداد گزینه اعزام نخست وزیر به پاریس را در حال حاضر 
انتخاب کرده تا به واشنگتن این پیام را برساند که بغداد گزینه های دیگری 
را در بین متحدان غربی برای حل مش��کالت خود دارد و اگر واش��نگتن 
بخواهد به شروط غیرمعقول خود اصرار بورزد، تداوم و گسترش همکاری     ها 
با این متحدان به معنای ترجیح آنها بر امریکا خواهد بود. از این رو، سفر روز 
پنج  شنبه السودانی به پاریس را می توان زنگ هشدار بغداد به واشنگتن 
تلقی کرد که اگر همچنان بخواهد به آن بی اعتنا بماند، می توان این زنگ 
هشدار را تغییر مسیر بغداد از واشنگتن به سمت اتحادیه اروپا تلقی کرد. 
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 شهادت ۳ کودک یمنی در حمله سعودی به الحدیده
مرکز حقوق و توسعه »عین انسانیت « در صنعا روز سه         شنبه اعالم کرد 
در پی حمله هواپیماهای جاسوسی ائتالف سعودی به روستای الشرجه 
در شهرستان الجراحی در الحدیده سه کودک شهید و شش تن زخمی 
شدند که در بین شان یک کودک هم هست و اکثر آنها حال شان وخیم 
اس��ت. به گزارش المیادین، این مرکز این جنایت برنامه ریزی شده و 
وحشتناک را محکوم کرد و گفت این جنایت طبق طبقه قانون انسانی 
جهانی در سطح جرایم جنگی است. این مرکز خواستار تشکیل کمیته 
بین المللی تحقیقات در خصوص بررس��ی جنایت ارتکابی کشورهای 
متخاصم و ش��به نظامیان وابس��ته به آنها در خصوص جرایم در حق 

غیرنظامیان بی گناه در مناطق شهرستان های مرزی صعده شد. 
-----------------------------------------------------

  ناپدید شدن دهها کودک و نوجوان پناهجو در انگلیس
به دنبال ناپدید شدن ش��ماری از کودکان پناهجو در انگلیس، احزاب 
مخالف دولت و حامیان کودک، دولت انگلیس را متهم کردند که جوانان 
آسیب پذیر را در معرض خطر قرار داده است. »پیتر کایل« قانونگذار حزب 
کارگر در پارلمان این کشور گفته که ۷۶ کودک از هتلی در شهر ساحلی 
»برایتون« که مکان اسکان موقت پناهجویان بوده، ناپدید شده اند. کایل 
گفت: »حقیقت ناراحت کننده این است که اگر یکی از کودکان فامیل ما 
بود و گم می شد، همه کار        ها در دنیا متوقف         می شد، اما در جامعه ای که 
من نماینده آن هستم، یک کودک ناپدید شده، سپس پنج کودک ناپدید 
شدند و در حال حاضر ۷۶ نفر ناپدید شده اند و هیچ اتفاقی نمی افتد.«  به 
گزارش فارس، به نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، »رابرت جنریک « وزیر 
مهاجرت انگلیس نیز در گفت وگو با قانونگذاران این کشور پذیرفته که 
بیش از ۲۰۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸س��ال در محل اقامت مورد تأیید 
دولت مفقود شده اند. بیشتر این افراد پسران نوجوان اهل آلبانی هستند. 
-----------------------------------------------------

  بن سلمان مقام بلندپایه امنیتی را سر به نیست کرد
»عبدالحکیم الدخیل « فعال عربس��تانی با انتش��ار ویدئویی در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: عربستان س��عودی، پادشاهِی سرکوب و 
ظلم و ستم است که حذف افسران و شخصیت های نظامی آن در بحبوحه 
درگیری         ها بین ش��اهزادگان و مقامات بار        ها تکرار شده است. به گزارش 
ایرنا به نقل از سعودی لیکس، الدخیل افزود که یکی از مقامات حذف شده 
در رژیم سعودی، سپهبد »سعود بن عبدالعزیز بن هالل « است که سال        ها 
پیش و پس از مسئولیت بن سلمان به طرز مرموزی از صحنه ناپدید شد. 
وی اظهار داش��ت که بن هالل چندین منصب باالی امنیتی داشت و به 
داشتن روابط خوب با »محمد بن نایف« ولیعهد سابق معروف بود، همین 
مسئله باعث شد که با روی کار آمدن بن سلمان، هدف حذف قرار گیرد. 
-----------------------------------------------------

  نگرانی از خرید پهپادهای چینی از سوی طالبان
مایکل روبین، عضو ارشد مؤسس��ه پژوهش سیاست عمومی امریکن 
انترپرایز و س��ردبیر مجله 19fortyfive( ۱۹۴۵(، گفته که طالبان با 
اس��تفاده از پول نقدی که در اختیار دارد، پهپادهای بدون سرنشین 
چینی به ن��ام » بلوفیش « خریداری کند. به گزارش ایس��نا، به نقل از 
ایندیپندنت، مای��کل روبین افزود: در این صورت ممکن اس��ت پولی 
که امریکا به صورت نقد به کابل می فرستد به جیب پکن برود. مایکل 
روبین با اشاره به روابط نزدیک میان طالبان و چین گفت ممکن است 
طالبان به تکنولوژی پیش��رفته  چین در عرصه س��الح های تهاجمی 
دس��ت یابد و این خطر وجود دارد که القاعده نیز از این طریق، به این 

سالح         ها تجهیز شود. 

سيدرحيمالری

امریکایی     ه�ا در    گزارش  یک
ادام��ه س�ریال 
تزریق کمک های مالی و تسلیحاتی به اوکراین، 
با ارس�ال تانک آبرامز به این کش�ور موافقت 
کردند. آلمان هم در اقدامی که دیروز در پارلمان 
جنجال به پا کرد، برای ارسال تانک های لئوپارد 
چ�راغ س�بز نش�ان داد. مقامات روس�یه در 
هشداری صریح اعالم کرده اند که با این اقدامات 

به شدت مقابله خواهند کرد. 
موضوع ارسال تسلیحات به اوکراین در هفته های 
گذش��ته ابعاد جدیدی به خود گرفته است. از یک 
طرف، کی یف که خود را ب��رای حمله قریب الوقوع 
مس��کو آماده می کند، ضمن تعریف از محاس��ن 
تانک های جنگی زرهی س��نگین غربی می گوید 
که با استفاده از این تسلیحات می تواند اراضی خود 
را راحت تر پس بگیرد. از طرف��ی در امریکا و آلمان 
ارسال سالح برای اوکراین از جمله تانک، مخالفانی 
سرس��خت دارد. با این حال، فقط چند روز پس از 
اینکه واشنگتن در س��ایه درخواست های کی یف، 
مخالفت خود را با ارس��ال تانک آبرامز اعالم کرد، 
برخی مقامات واش��نگتن از اعالم آمادگی امریکا 
برای ارسال دهها تانک آبرامز M1 به اوکراین خبر 
دادند. این مقامات که نخواستند نام شان فاش شود، 
گفتند که براساس این تعهد، واشنگتن می تواند در 
مجموع حدود 3۰ تانک آبرامز را در ماه های آینده 
تحویل اوکراین دهد. ضمن اینک��ه این تانک     ها از 
طریق صندوقی موس��وم به ابت��کار کمک امنیتی 
اوکراین )USAI( تهیه می شود و به دولت جو بایدن، 

رئیس جمهور امریکا اجازه می دهد به جای برداشت 
سالح، از انبارهای تسلیحاتی خریداری کند. یکی 
از مقامات گفت که این امکان وجود دارد که دولت 
بایدن بتواند از فرآیند صندوق کمک اوکراین آبرامز     ها 
را از متحدانی که آنها را دارند خریداری کرده، آنها 
را بازسازی کند و سپس به اوکراین بفرستد؛ روندی 
که امکان دارد ماه     ها و حتی سال      ها طول بکشد.  به 
موازات این تحرکات امریکایی ها، برلین هم اعالم کرد 
که تنها در صورتی تانک های لئوپارد را به اوکراین 
می فرستد که ایاالت متحده با ارسال تانک های خود 
موافقت کند. مارک کانسیان، کارشناس دفاعی در 
مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت: »تنها 
دلیلی که ایاالت متحده تانک های M1 را به اوکراین 
می فرستد این اس��ت که به آلمان پوشش سیاسی 
الزم برای باز کردن قفل تانک های لئوپارد بدهد.« 
 این موضع همان روزی مطرح شد که منابع گفتند 
آلمان تانک های لئوپارد ۲ را برای کمک به مبارزه با 
تهاجم روسیه به اوکراین می فرستد و به کشورهای 
دیگر مانند لهستان اجازه می دهد همین کار را انجام 
دهند. همزمان، ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر 
لهستان گفته بود که ورش��و از اتحادیه اروپا برای 
ارس��ال تانک       به اوکراین درخواست غرامت خواهد 
کرد و این یعنی، اتحادیه اروپا باید به لهستان غرامت 
بپردازد تا این کشور به ارسال تانک های لئوپارد ۲ به 

نیروهای اوکراینی اقدام کند. 
 اقدامی فراتر از ارسال تسلیحات

آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن در پاسخ 
به سؤالی درباره ارسال احتمالی تانک های جنگی 

اصلی ام ۱ آبرامز امریکا به اوکراین گفت این اقدام 
تنها دخالت واشنگتن در درگیری را تشدید می کند 
و بسیار فراتر از ارائه س��الح های دفاعی است. او با 
تأکید بر اینکه اگر تصمیمی برای انتقال ام ۱ آبرامز 
به کی یف گرفته ش��ود، این تانک ه��ای امریکایی 
بدون شک مانند سایر نمونه های تجهیزات نظامی 
ناتو ویران خواهد شد، افزود این اقدام تحریک آمیز 
آشکار دیگری علیه فدراسیون روسیه خواهد بود و 
کسی نباید توهم داشته باشد که چه کسی متجاوز 
واقعی در مناقشه فعلی اس��ت. این دیپلمات روس 
ضمن بیان اینکه امریکایی      ها به شکل مداوم میزان 
کمک نظامی به دولت دست نشانده خود را در کی یف 
افزایش می دهند، به ویژه زمانی که ارتش روس��یه 
پیروزی های جدید کس��ب می کن��د و با اطمینان 
سرزمین های روسیه را از تهدید نازی پاک می کند، 
ادامه داد: »تعداد فزاینده ای از مقامات و کارشناسان 
در امریکا اذعان می کنند که هم��ه اینها به جنگ 
نیابتی امریکا با کش��ور ما برمی گردد.« همچنین، 
س��رگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه هشدار داده 
هرگونه محموله تسلیحاتی ارسالی به خاک اوکراین 
هدف مش��روع برای نیروهای روس��یه خواهد بود. 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم پیش تر 
درباره ارائه تانک از سوی انگلیس به اوکراین هشدار 
داده و گفت��ه بود که تانک      هایی ک��ه انگلیس قصد 
دارد به اوکراین بفرستد، در آتش خواهند سوخت. 
انگلیس       شنبه اعالم کرد که ۱۴ تانک جنگی اصلی 
»چلنجر۲ « و سایر پش��تیبانی توپخانه پیشرفته 
خود را در هفته های آتی به اوکراین ارسال می کند. 

سخنگوی ریاس��ت جمهوری روس��یه همچنین 
دو     شنبه گفت ارسال تانک توسط کشورهای اروپایی 
به اوکراین، فقط باعث افزایش رنج مردم این کشور 

می شود. 
 چشم اوکراینی     ها به اف - 16

آنچه این روز     ها درباره ارسال سالح صورت می گیرد، 
اجابت خواسته ای اس��ت که اوکراین از زمان آغاز 
جنگ مطرح کرد و ینس اس��تولتنبرگ، دبیرکل 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( هم تأیید کرده بود 
که تسلیحات سنگین بیش��تری در آینده نزدیک 
برای اوکراین ارسال می ش��ود. البته خواسته های 
اوکراین به این هم محدود نمی شود. یوری احنات، 
س��خنگوی نیروی هوایی اوکراین گف��ت: »ما در 
آغاز تهاجم روسیه خواستیم که هواپیمای جنگی 
چندمنظوره به اوکراین داده ش��ود. « وی افزود که 
بدون هوانوردی و بدون پدافند هوایی قابل اعتماد، 
انجام هرگونه عملیات جنگی دشوار است. این مقام 
نظامی اوکراین گفت: »خلبانان نظامی ما به امریکا 
رفتند و بودجه برای آم��وزش آنها تخصیص یافت. 
نوع هواپیمایی که احتماالً در اختیار اوکراین قرار 
خواهد گرفت و ش��رایط مربوط به آموزش پرسنل 
مشخص شده اس��ت. « این موضوع هم یکی دیگر 
از مس��ائل بحث برانگیز در میان کش��ورهای عضو 
ناتو اس��ت، به طوری که ووپکه هوکسترا، وزیر امور 
خارجه هلند گفته بود که در صورت درخواس��ت 
کی یف، هلند انتقال جنگنده ه��ای »اف-۱۶« به 
اوکراین را بررس��ی می کند. امریکا هم اعالم کرده 
که از انتقال جنگنده ه��ای »اف-۱۶« به اوکراین 
برای نبرد با روسیه حمایت می کند. مایکل کارپنتر، 
سفیر امریکا در »سازمان امنیت و همکاری اروپا« 
هم گفت که ایاالت متحده در تأمین جنگنده های 
اف-۱۶ به اوکراین توسط کشورهای دوست دخالت 
نخواهد کرد و در صورت حمایت ناتو از این پیشنهاد 

حمایت می کند. 
مجموعه این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد 
که اروپا و امریکا به شدت از کاهش ذخایر تسلیحاتی 
خود آن هم در صورت تداوم جنگ اوکراین بیم دارند. 
یک مقام ارشد ارتش امریکا به نیویورک تایمز گفت 
که تولید گلوله های ۱۵۵میلی متری امریکا ظرف دو 
سال به ۹۰ هزار در ماه افزایش خواهد یافت. افزایش 
عظیم تولید ه��م برای جبران کمبودهای ناش��ی 
از جنگ روس��یه در اوکراین و هم به منظور ایجاد 
ذخایر برای جنگ های آینده است. به گزارش این 
نشریه امریکایی، قبل از حمله روسیه به اوکراین در 
۲۴ فوریه ۲۰۲۲، امریکا ۱۴ هزار گلوله در ماه تولید 
می کرد که برای سبک جنگی ارتش ایاالت متحده 
کفایت می کرد. اما هر دو ط��رف جنگ در اوکراین 
روزانه ه��زاران گلوله توپخانه ش��لیک می کنند و 
پنتاگون قص��د دارد تولید خود را ت��ا ۵۰۰ درصد 
افزایش دهد تا پاسخگوی نیازهای کی یف در جنگ 
با مسکو باشد. این اقدام بخش��ی از تهاجمی      ترین 
تالش مدرن سازی در حدود ۴۰ سال برای صنعت 
دفاعی امریکا و شامل گسترش فکتورینگ و یافتن 

تولیدکنندگان جدید است. 

تل آویو   با تصویب قانون آپارتاید  به مصاف فلسطینی ها رفت
کابین�ه رژی�م صهیونیس�تی تح�ت فرم�ان 
تندرو     ها طرح های ضد فلس�طینی خ�ود را به 
مرحل�ه اج�را درآورده و در تازه      تری�ن اقدام، 
پارلمان ای�ن رژیم تمدید قان�ون آپارتاید را در 
کرانه باختری به ط�ور نهایی تصوی�ب کرد که 
مقدمه ای برای الحاق این منطقه به سرزمین های 
اش�غالی اس�ت. بن گوی�ر ه�م ادعا ک�رده که 
عملیات » نگهبان دیوارهای ۲ « با هدف تشدید 
تنش     ها ب�ا گروه های فلس�طینی قریب الوقوع 
اس�ت که می تواند آتش جنگ را شعله ور کند. 
به رغم هش��دارهای مکرر گروه های فلسطینی به 
رژیم صهیونیس��تی برای هرگونه ماجراجویی در 
کرانه باختری، کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
این رژیم همچنان بر طبل جنگ با فلس��طینی     ها 
می کوبد. احزاب تندرو که پی��ش از این وعده داده 
بودند طرح های جنجالی خود را در سرزمین های 
فلسطین اجرا خواهند کرد، این روز     ها به پیش بردن 
برنامه های خود مش��غول هس��تند.  پارلمان رژیم 
صهیونیستی سه      شنبه شب، در خوانش دوم و سوم 
درخواست تمدید قانون آپارتاید، به آن رأی مثبت 
و نهایی داد؛ قانونی که طبق آن، امتیازات ویژه ای به 
شهرک نشینان صهیونیست  مقیم کرانه باختری، در 
مقابل فلسطینی های س��اکن این منطقه می دهد 
و به گفت��ه تحلیلگران فلس��طینی، مقدمه چینی 
صهیونیس��ت     ها برای الحاق کرانه باختری به سایر 
اراضی اشغالی فلس��طین است. به نوش��ته وبگاه 
»عرب ۴۸«، در سومین خوانش قانون آپارتاید در 
کنست، 3۹ نماینده با پیش��نهاد پیش نویس این 
قانون موافقت و ۱۲ نفر با آن مخالفت کردند و به این 
ترتیب این قانون تا ۱۵فوریه ۲۰۲۸، تمدید و اجرا 
خواهد ش��د. این اقدام پس از آن صورت گرفت که 
در دهم ژانویه، کنست به تمدید این قانون در کرانه 
باختری اشغالی رأی داده بود و ۵۸ عضو کنست از 
ائتالف کابینه و اپوزیسیون با پیش نویس این قانون 
موافقت و ۱3نفر دیگر مخالفت کردند. در آن زمان، 
پیش نویس قانون به کمیسیون امور خارجی و امنیت 
کنست برای خوانش دوم و سوم ارجاع داده شد. این 
درحالی اس��ت که کابینه تل آویو سال گذشته به 
دلیل شکاف      ها و اختالفات و نیز مخالفت اپوزیسیون 

به ریاست نتانیاهو، با هدف فشار بر آنها و سرنگونی 
آن، در تمدید این قانون ناکام مانده بود. این قانون 
که پنج سال یک بار تمدید می شود و صهیونیست     ها 
آن را قانون »وضعیت فوق العاده« می نامند، از بعد 
از جنگ شش روزه بین عرب      ها و رژیم صهیونیستی 
در سال ۱۹۶۷ و اشغال کرانه باختری اجرایی شد. 
فلس��طینی      ها از آن تحت عنوان قانون »آپارتاید« 
یاد می کنند زیرا به نفع صهیونیس��ت های ساکن 
شهرک های کرانه باختری اس��ت. اسرائیل سعی 
دارد با اعمال محدودیت     ها فلسطینی     ها را به مرور 
زمان از این منطقه بیرون کرده و همه این مناطق را 

صهیونیست نشین کند. 
 توسعه شهرک سازی     ها 

همزمان با اجرای قانون آپارتاید، اسرائیل در تالش 
است توسعه شهرک س��ازی     ها را هم ش��روع کند. 
روزنامه »اس��رائیل هیوم« دیروز در این باره نوشت: 
»دولت طرح بی س��ابقه  شهرک س��ازی در یهودا و 
السامره )کرانه باختری( را تدوین می کند و گام های 
مهمی برای مشروعیت بخشی و افزایش شهرک های 
یهودی در آنجا اتخاذ خواهد کرد«. به نوش��ته این 
روزنامه، مهم  ترین مسئله در طرح مذکور، »تصویب 
هزاران طرح ساخت و س��از و ثبت رسمی اطالعات 

میلیون     ها فلس��طینی و حذف اداره مدنی از وزارت 
امنیت است. انتظار می رود شورای عالی برنامه ریزی 
و ساخت و س��از در یهودا و الس��امره،۱۸هزار واحد 
مسکونی جدید را در ماه های آینده تصویب کند«. 
بر اس��اس این گزارش، از این به بعد، این ش��ورا به 
جای هر سه ماه یک بار، هر ماه جلسه تشکیل خواهد 
داد و هدف از آن، تصویب آپارتمان س��ازی و احداث 
مؤسسات عمومی است. یک کمیته کوچک شورای 
عالی نیز برای تصویب احداث ساختمان های آموزشی 
و صنعتی تشکیل می ش��ود که هر دو هفته یک بار 
جلسه خواهد داشت.  نتانیاهو در جلسه رأی اعتماد 
پارلمان، وعده داده بود که توسعه شهرک سازی     ها در 
رأس برنامه های کابینه اش خواهد بود. این موضوع 
یکی از شروط احزاب راس��ت افراطی برای ائتالف با 
نتانیاهو بود و س��عی دارند این برنامه جنجالی را که 
جامعه بین الملل و حتی غربی     ها به شدت با آن مخالف 
هس��تند، پیش ببرند. گروه های فلسطینی پیش از 
این نسبت به شهرک سازی     ها هشدار داده بودند که 

می تواند تنش     ها را بین دو طرف تشدید کند. 
 عملیات نگهبان دیوارهای ۲

ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اس��رائیل که در 
دشمنی با  فلسطینی     ها زبانزد خاص و عام است، این 

بار هم قصد دارد اقدامات تنش  آمیز خود را عملی کند. 
بن گویر، روز چهار     شنبه مدعی شد که ارزیابی های 
پلیس اسرائیل حاکی از این است که آنچه با عنوان 
عملیات » نگهبان دیوارهای ۲ « شناخته می شود و 
شامل تشدید تنش اسرائیل، جنگ علیه نوار غزه و نیز 
سرکوب فلسطینی های ۴۸ است، قریب الوقوع بوده و 
چنین سناریویی تنها یک راه حل دارد و آن هم تقویت 
نیروی پلیس و ایجاد یک گارد ملی است. به گزارش 
خبرگزاری » سما « فلسطین، در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک بن گویر و یعقوب شبتای، بازرس کل پلیس 
صهیونیستی، بن گویر خواس��تار تشکیل یک گارد 
»ملی« و تقویت پلیس و افزایش نیروهای فعال در 
گارد مرزی شد. همچنین بن گویر در این کنفرانس 
افزایش حق��وق نیروهای پلیس اس��رائیل را اعالم 
کرد. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی افزود: 
در تمامی ارزیابی      ها تهدید اصلی که ب��ا آن روبه رو 
هس��تیم، نمایان می شود؛ س��ناریویی که از بیشتر 
کارشناس��ان وزارتخانه، پلیس، گارد مرزی و ارتش 
اسرائیل می شنوم، این اس��ت که عملیات نگهبان 
دیوارهای۲ قریب الوقوع اس��ت. او در ادامه گفت: در 
چنین س��ناریویی تنها یک راه حل وجود دارد و آن 
هم تقویت پلیس و ایجاد یک گارد ملی است. بن گویر 
ادامه داد: فعالیت نیروهای پلیس اسرائیل از جمله 
نیروهای ویژه برای مبارزه با سازمان های جنایتکار 
توسعه پیدا خواهد کرد و ۱۰ هزار نیرو برای تشکیل 
آنچه یک بازوی داوطلب در سراس��ر » اس��رائیل « 

توصیف می شود، استخدام خواهد شد.
بن گویر خواهان اخراج فلسطینی     ها از کرانه باختری 
و کشتار گسترده آنها است و بار     ها با اقدامات جنجالی 
خود اعم از تعرض به صحن مسجداالقصی و حضور 
در راهپیمایی پرچم     ها باعث تحریک فلسطینی     ها 
شده بود. فلسطینی     ها هشدار داده اند که اگر رژیم 
اش��غالگر به اقدامات مخرب خود ادامه دهد تمام 
سرزمین های اشغالی را به آتش خواهند کشید و در 
هفته های اخیر هم به حالت آماده باش درآمده اند، 
زیرا کابینه تندرو شمش��یر را از رو بس��ته است و 
این احتمال وجود دارد که ب��ا طرح های نتانیاهو و 
دوس��تانش درگیری تمام عیار در کرانه باختری و 

غزه شکل بگیرد. 
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 فهرست بلند ایران 
از تحریم حامیان اغتشاشات

ایران در اقدام متقابل، به فاصله دو روز بعد از تحریم های اتحادیه 
اروپا و همچنین دولت انگلیس، برخی اشخاص و نهاد های اتحادیه 
اروپا و رژی�م انگلیس را تحریم ک�رد؛ اقدامی ک�ه هزینه رویکرد 
مداخله جویانه دولت های اروپایی در ایران را افزایش خواهد داد. 
وزارت امور خارجه ایران گفته ک��ه تحریم های جدید » به عنوان عمل 
متقابل« علیه افراد و نهاد    هایی در حوزه اتحادیه اروپا و انگلیس اعمال 
خواهد ش��د که از » تروریسم و گروه های تروریس��تی« حمایت کرده 
و به» تحریک و تشویق به اقدامات تروریس��تی و خشونت علیه مردم 
ایران « اقدام کرده ان��د. در بیانیه وزارت خارجه ای��ران که عصر دیروز 
منتشر ش��د، دخالت در امور داخلی جمهوری اس��المی ایران، ترویج 
خش��ونت و ناآرامی در ایران، نش��ر اکاذیب و ترویج اطالعات غلط در 
مورد ایران و نیز مشارکت در تش��دید تحریم های ظالمانه علیه مردم 
ایران که به مثابه تروریس��م اقتصادی است، به عنوان مبنای تحریم     ها 
اعالم شده است. تهران، ضمن محکومیت اقدامات اتحادیه اروپا و رژیم 
انگلیس در حمایت و تسهیل و نیز خودداری از مقابله با اقدامات مخرب 
اشخاص و نهاد های مذکور که نقض تعهدات بین المللی در حوزه مبارزه 
با تروریسم می باشد، گفته که اقدام آنها در اعمال و تشدید تحریم های 
ظالمانه، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور 

ملل متحد می باشد. 
طبق بیانیه وزارت خارج��ه، کلیه نهاد های جمهوری اس��المی ایران 
طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات الزم را که ش��امل ممنوعیت 
صدور روادید و عدم ام��کان ورود به قلمرو جمهوری اس��المی ایران، 
مسدود شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و 
دارایی در قلمرو تحت صالحیت جمهوری اسالمی ایران خواهند بود، 
جهت اجرای این تحریم     ها معمول خواهند داش��ت. رادیوی J مستقر 
در فرانسه، گروه دوس��تان اسرائیل )رژیم صهیونیس��تی( در پارلمان 
اروپا موسوم به EFI و شرکت ساختمانی Bau Heberger که به دلیل 
مشارکت در ساخت تأسیسات کارخانجات تولید سالح های شیمیایی 
در خاک عراق در دوران جنگ تحمیلی تحریم ش��ده، جزو نهادهای 

تحریم شده ایران هستند. 
عالوه بر این، الییور کلن، وزیر مشاور در امور شهری و اسکان فرانسه؛ 
دیتمار کوشتر،  نماینده آلمان در پارلمان اروپا؛ سرهنگ تیمو هایم باخ، 
فرمانده نیرو های آلمانی در اردن؛ دنیس ترینگ، رئیس فراکس��یون 
دموکرات مسیحی پارلمان ایالت هامبورگ آلمان؛ گرگور النگه، رئیس 
پلیس دورتموند آلمان در ارتباط با قتل شهروند سنگالی االصل توسط 
پلیس شهر دورتموند؛ سرهنگ تیم تسان، رئیس مرکز امنیت سایبری 
ارتش آلمان؛ آن هیدالکو، شهردار پاریس؛ فرانسوا بشیو، معاون شهردار 
منطقه ۱۹ پاریس؛ ژیلبرت میتران، نماینده پیشین پارلمان فرانسه؛ 
ژراد بیارد، سردبیر شارلی ابدو؛ لوران سوریسو، مدیر انتشاراتی شارلی 
ابدو؛ سیلوی کما، معاون مدیر انتشاراتی شارلی ابدو؛ برنارد هنری لوی 
از فرانسه؛ امانوئل اس��الر، فرمانده فرانسوی عملیات مأموریت ائتالف 
دریایی اروپا در خلیج فارس و تنگه هرمز؛ لوکاس ماندل، نماینده اتریش 
در پارلمان اروپا؛ آنا بونفریس��کو، نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا؛ عبیر 
السهالنی، نماینده س��وئد در پارلمان اروپا؛ بارت خروتوئیس، نماینده 
هلند در پارلمان اروپا؛ تیئس رویتن، نماین��ده هلند در پارلمان اروپا؛ 
ویدال کوادراس، نماینده س��ابق اس��پانیا در پارلمان اروپا؛ راسموس 
پالودان، اهانت کننده به قرآن کریم و ادوین واگنسولد، اهانت کننده به 

قرآن کریم نیز در فهرست تحریم های ایران هستند . 
عالوه بر افراد و نهادهای اروپایی، نهاد هانری جکسون مربوط به انگلیس 
در فهرست تحریم های ایران قرار دارد. ویکتوریا پرنتیس، دادستان کل 
بریتانیا؛ مایکل تاملینسون، معاون دادستان کل بریتانیا؛ ریچارد دیرالو، 
رئیس پیشین سرویس اطالعات مخفی بریتانیا؛ پاتریک ساندرز، رئیس 
ستاد کل ارتش بریتانیا؛ الکس، رئیس پیشین سرویس اطالعات مخفی 
بریتانیا MI6 ؛ فیل کاپل، مدیرکل زندان های بریتانیا؛ لیام فاکس، وزیر 
دفاع سابق بریتانیا و بتان دیوید، رئیس بخش ضدتروریسم بریتانیا نیز 

در فهرست تحریم های ایران قرار گرفته اند. 

االزهر کاالهای سوئدی و هلندی را
 تحریم کرد

چند کش�ور عربی با صدور بیانیه      هایی هتک حرمت گروه افراطی 
اسالم س�تیز هلندی به ق�رآن کری�م را محکوم کردن�د و االزهر 
مص�ر در واکنش�ی عملیاتی ت�ر، از ش�هروندان جه�ان ع�رب و 
مسلمانان خواست کاالهای ساخت این دو کشور را تحریم کنند. 
به گزارش فارس ب��ه نقل از ش��بکه »المیادی��ن«، االزه��ر مصر روز 
چهارشنبه، ۲۵ژوئیه از ش��هروندان جهان عرب و مسلمانان خواست 
تمامی محصوالت هلندی و کاالهای س��وئدی را بایک��وت کرده و در 
حمایت از ق��رآن کریم موضعی ق��وی و واحد اتخاذ کنن��د. االزهر در 
بیانیه ای اعالم کرد که تحریم تمامی محص��والت هلندی و کاالهای 
سوئدی، »پاسخ مناسبی است به دولت های این دو کشور در توهین به 
۱/۵میلیارد مسلمان و پافشاری آنها بر حمایت از جنایات نفرت انگیز و 
وحشیانه تحت لوایی غیرانسانی و غیراخالقی که آزادی بیان می نامند«. 
االزهر همچنین گفته که اقدامی همچون سوزاندن قرآن کریم به مثابه 
»دیکتاتوری هرج ومرج گونه، بی اخالقی و سلطه بر مردم شریفی است 

که با خدا و هدایت آسمان      ها پیوند دارند.«
چند کشور عربی دیگر هم با صدور بیانیه      هایی هتک حرمت قرآن کریم 
در هلند را محکوم کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای 
ضمن محکوم کردن این اقدام اهانت آمیز، تأکی��د کرد که پاره کردن 
قرآن کریم در هلند احساسات میلیون      ها مسلمان را در سراسر جهان 
جریحه دار می کند. در این بیانیه بر موضع عربستان در خصوص ترویج 
ارزش های گفت وگو، مسامحه، همزیس��تی و پرهیز از نفرت پراکنی و 
افراطی گری تأکید شده اس��ت. وزارت خارجه امارات نیز بر مخالفت 
این کشور با هرگونه اقدامی برای برهم زدن امنیت و ثبات که برخالف 
ارزش      ها و اصول انس��انی و اخالقی است، تأکید کرد. امارات همچنین 
خواستار احترام به نمادهای دینی و مقدسات و دوری از هرگونه اقدام 
تحریک آمیز و قطب بندی       ش��د. بنابر گزارش وبگاه »الخلیج اونالین«، 
»نایف الحجرف « دبیرکل ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس نیز اهانت 
قرآن کریم را محکوم و تأکید کرد که این اقدام احساسات مسلمانان  به 
را در سراسر جهان جریحه دار می کند. همچنین وزارت خارجه اردن 
در بیانیه ای ضمن محکوم کردن اهان��ت به قرآن کریم، تأکید کرد که 
سوزاندن قرآن کریم اقدامی خطرناک و نماد اسالم هراسی و تحریک 
به خشونت و اهانت به ادیان است و به هیچ عنوان نمی توان آن را نوعی 

آزادی تلقی کرد. 


