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ویژه

حمالت اسرائیل که از هفته گذشته آغاز
شده اســت؛  181کشــته و هزاران زخمی
برجای گذاشــته اســت .حمالت ســنگین
صهیونیســتی دیروز هم ادامه داشت و 33
غیر نظامی دیگر فلســطینی شــهید شدند.
خبرنگار مرکز اطالع رســانی فلسطین اعالم
کرده که افــراد زیادی زیــر آوار ماندهاند و
دهها نفر هم زخمی شدند و عملیات بیرون
کشیدن شــهدا و زخمیها از زیر آوار ادامه
دارد.
دولت مصر نیز پیشــنهاد آتشبس چند
ساعته برای خارج کردن زخمیهای حمالت
در غزه را داده است.همچنین بیمارستانهای
این کشــور آماده پذیرش مجروحان هستند
و گــذرگاه زمینــی رفح به روی مســافران
باز اســت .همزمان تونس نیــز تماسهای
دیپلماتیکی برای توقــف فوری حمالت در
غزه و مجــازات رژیم صهیونیســتی برقرار
کرده اســت .وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
اعالم کرد ،این رژیم فعال قصد ندارد عملیات
نظامــی علیه نوار غــزه را متوقف کند .وی
خطاب به ســاکنان این مناطق مدعی شد:
«اسرائیل عالقهای به تشــدید اوضاع ندارد
اما برای هر ســناریویی آماده اســت و اگر
تروریستی ســرش را بلند کند ،ما سر او را
پاییــن خواهیــم آورد ».در مقابل مقاومت
فلســطین نیز موشک باران شهرهای اراضی
اشــغالی را از سرگرفت.ســخنگوی ارتــش
اســرائیل نیز امروز یکشــنبه اعالم کرد که
طی کمتر از  ۲۴ســاعت پرتاب حدود ۱۲۰
موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل را رصد
کرده اســت .روزنامه عبری زبانهاآرتص نیز
فاش کرد که شــلیک موشک از نوار غزه به
سمت اراضی اشغالی دامنه آسیبهای روانی
صهیونیستها را افزایش داده است.هاآرتص
در ادامه گزارش داد :مراکز کمکهای اولیه
روانشــناختی که توســط انجمن موسوم به
«عران» مدیریت میشــوند از دوشنبه هفته
گذشته تا کنون حدود  ۶۰۰۰درخواست از
طریق اینترنت و تلفن دریافت کردهاند.
خط و نشان برای رسانههای جهان
از میان سیمان و آهن پارههای برج «جال»

رژیم صهیونیستی خیال خودش را از دست خبرنگاران راحت کرد

پای اسرائیل روی گلوی رسانهها در غزه

در نوار غزه ،بیش از هرچیز صدای شکستن
استخوانهای قوانین و کنوانسیونهای بین
المللی شنیده شــد؛ جایی که خبرنگاران و
عوامل برخی رسانههای بین المللی سرگرم
اطالع رســانی و آگاه ســازی افکارعمومی
جهانیان بودند؛ از آنچه در غزه می گذشت.
آیا اســرائیلیها از حضور خبرنگارانی از
حضور خبرگزاریهای آمریکایی و فرانسوی
و شــبکه الجزیــره قطر در این ســاختمان
خبر نداشــتند؟ این اولین ســوال است که
مدیرعامــل آسوشــیتدپرس در نخســتین
واکنــش به این حمله پاســخ آن را اینگونه
داد« :اســرائیل از مقر این دفتر مطلع بوده
اســت» .وی این را هم اضافه کرده که «آنها
مدتهاســت که محل دفتر ما را می دانند و
اطالع دارند که روزنامــه نگاران در آنجا در
حال کار هستند».
بنابراین اســرائیلیها می دانســتند که

خبرنــگاران و عوامل اجرایی این رســانهها
در ســاختمان جال سرگرم چه کاری بودند؛
اطالع رسانی در باره آنچه در غزه در جریان
اســت! و عمال و عامدانه دســت به حمله به
نهاد رسانه و قوانین مرتبط با آن زده اند.
امــا در این ارتباط ســواالتی وجود دارد
که پاســخهای آن کمک بیشــتری به فهم
آنچه گذشــته می کند و از جمله مهمترین
سواالت اینکه «هدف از زدن این ساختمان
چه بوده؟ و دیگر اینکه چرا نتانیاهو با اینکه
مــی داند این اقدام نقــض فاحش قوانین و
کنوانســیونهای بین المللی است ،دست به
این کار زده است؟
پاسخ به ســوال اول را آقای گری پروت
مدیر آسوشیتدپرس در غزه می دهد که این
حمله را نگــران کننده توصیف کرد و گفت
که آنچه امروز اتفاق افتاده است ،موجب می
شــود که جهان کمتر از آنچه در غزه اتفاق

ناخرسندی لیبرمن از آسیب پذیری اسرائیل
وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد
بنیامین نتانیاهو به ویژه در شرایط کنونی گفت :اگر وضعیت
اســرائیل در برابر حماس اینگونه اســت ،در مقابل ایران و
حزباهلل چگونه خواهد بود؟ به گزارش ایســنا« ،آویگدور
لیبرمن» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در گفت وگو
با کانال ١٢تلویزیون اسرائیل به شدت از عملکرد بنیامین
نتانیاهو نخســت وزیر این رژیم انتقاد کرد و گفت که هیچ
کابینه ای تاکنون اینقدر ضعیف نبوده است .وی در ادامه
آغاز جنگ با فلســطینیان را غیر ضــروری توصیف کرد و
گفت :اکنون باید این سوال را مطرح کرد که هدف راهبردی
از وقوع این جنگ چیســت؟ هدف راهبردی از این دور از
درگیریها ارتقای موقعیت نتانیاهو در میان مردم اسرائیل
است .هیچ کابینه ای تاکنون در اسرائیل تا این حد ضعیف
عمل نکرده است.
لیبرمن با ادعــای اینکه حماس آغازگر این جنگ بوده
اســت ،افزود :حماس برای اولین بار یک جبهه علیه ما در

می افتد ،آگاه شود.
«گری پورت» ســپس ایــن را هم اضافه
کــرده که «مــا از اینکــه ارتش اســرائیل
ســاختمانی را که در آن دفتر  APو ســایر
ســازمانهای خبری در غزه مستقر هستند
هــدف قــرار داد و تخریب کرد ،وحشــت
کردهایم».
به این ترتیب ،هدف رژیم صهیونیســتی
از انجــام این حمله را بهتــر می توان درک
کرد؛ آن هــم زمانی که افکار عمومی جهان
به شدت حساس شده است.
اما ســوال دوم؛ با اینکه نتانیاهو می داند
چنین اقدامی نوعی خودزنی اســت ،چرا به
آن دست زد؟
یکی از پاســخهای این ســوال را باید به
تجربه زیســت  ۷۳ســاله رژیم نامشــروع
اســرائیل ارجاع داد؛ رژیمــی که تاکنون به
دفعات بســیاری زیادی قطعنامهها ،قوانین

و کنوانســیونهای بین المللی را در ارتباط
با حقوق بشــر و مسائل آوارگان نقض کرده
است.
ایــن رژیم هیچــگاه به اولیــن قطعنامه
صادره از ســوی شورای امنیت سازمان ملل
( )۱۹۴که متضمن حق بازگشــت آوارگان
بــه خانههای خــود در ســرزمین مادری
است ،عمل نکرده است تا باری بزرگ یعنی
 ۵میلیــون و  ۶۰۰هــزار آواره در خارج از
سرزمینهای اشغالی ،روی دست جامعه بین
المللی بماند.
دلیل دیگری که می تــوان بر این اقدام
ضد بشری صهیونیســتها برشمرد ،تالش
این رژیم بــرای غــرق افکارعمومی در بی
خبری از رویدادهای جاری در غزه است که
می توان آن را کشــتار جمعی تلقی کرد .در
یک هفته گذشته تا ظهر امروز یکشنبه ۱۵۳
تن از فلســطینیها به شهادت رسیده اند و
صدهــا تن دیگر زخمی شــده اند و خانه و
کاشانه هزاران نفر ویران شده است.
در این میــان دلیل دیگری هم می توان
مد نظر قرار داد و اینکه نتانیاهو با فروافتادن
در باتــاق غــزه  ،این بار دچار وحشــت و
سراسیمگی شده اســت ،چرا که تصور نمی
کرد با سد محکم مقاومت فلسطین روبه رو
شود.
اگرچه هیمنه اســرائیلیها قبال در جنگ
 ۳۳روزه غــزه در ســال  ۲۰۰۸میــادی
شکسته شــده بود ،اما ابعاد جنگ جاری و
تغییر معادالت و مختصات صحنه درگیری،
نتانیاهــو و ســران افراط و خشــونت طلب
اسرائیل را به وحشت انداخته است؛ به گونه
ای که به نظر می رسد با سرعت بیشتری به
ســمت شکست نهایی گام بر می دارند و در
نوار غزه با انهدام ســاختمان محل استقرار
خبرنگاران خودزنی می کند.
با اینحال صهیونیســتها غافــل از این
هســتند که رسانههای آزاد و مستقل جهان
و بویژه رســانههای مقاومت امروز برد قابل
مالحظــه ای دارنــد و اجــازه نخواهند داد
اسرائیلیها در بی خبری مطلق کار سرکوب
و کشتار فلسطینیان را پیش ببرند.

هدف نتانیاهو از جنگ طوالنی در غزه

داخل اسرائیل ایجاد کرده است .حماس اکنون به طور کامل
کنترل فلسطین را به دست گرفته است.
وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی همچنین اظهار
داشــت :از ابتدا هم نیازی به جنگ نبــود ،چراکه اکنون
جهان این ســوال را می پرسد که اگر وضعیت اسرائیل در
برابر حماس به این صورت است ،شرایط آن مقابل ایران و
حزباهلل چگونه خواهد بود؟
به گزارش ایسنا ،رژیم اشغالگر صهیونیستی در روزهای
اخیر با بمباران بخشهایی از نوار غزه جان دهها غیرنظامی
فلسطینی ،شامل زنان و کودکان را گرفته است.
وزارت امورخارجه جمهوری اســامی ایران روز جمعه
همزمان با فرارســیدن ســالروز یومالنکبة (روز تاســیس
رژیم صهیونیستی) بیانیه ای منتشر و در آن تصریح کرد:
فلسطین مقاوم و عزیز اکنون با دور جدیدی از جنایتهای
بیشرمانه رژی م غاصب صهیونیستی روبرو بوده و در خون
و قیام است.

بحران سیاسی داخلی و دستان خالی اسرائیل در حمله به
غزه اصلیترین دالیل رهبران این رژیم برای ادامه جنگ علیه
نوار غزه است .العربی الجدید در تحلیلی درباره اوضاع فعلی در
غزه و ادامه حمالت رژیم صهیونیستی به این باریکه نوشت:
بحران سیاسی داخلی در اسرائیل به وضوح توانایی رهبری
سیاســی را به ویژه در تصمیم گیــری برای توقف حمالت
به نوار غزه کاهش داده اســت .تصمیم گیرندگان در مورد
جنگ بنیامین نتانیاهو( ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی) و
بنی گانتس( ،وزیر جنگ این رژیم) هســتند که عمال باهم
درگیری سیاسی دارند .گانتس که رهبری ائتالف آبی -سفید
را برعهده دارد جزء کســانی بود که توصیه کرد ،یائیر الپید
برای تشکیل دولت جدید مکلف شود و در کارزار انتخاباتی و
پس از آن هم به شدت از نتانیاهو انتقاد می کرد.
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی هم ،نتانیاهو و گانتس
بر سر تقســیم اختیارات میان خود باهم وارد درگیریهای
علنی شــدند که به تعطیلی جلسات دولت برای چند هفته

منجر شد .این مساله بر روی موضع گیری نتانیاهو و گانتس
در مورد ادامه جنگ و حمالت به نوار غزه تاثیر دارد به طوری
هر دو آنها می ترسند در صورت اعمال فشار برای پایان دادن
به جنگ ،در سطح سیاست داخلی ببازند.
کامال روشن است که نتانیاهو از جنگ علیه غزه سود برده
است زیرا جنگ شرایطی را فراهم آورد که حزب «یمینا» به
رهبری نفتالی بنت را مجبور کرد حمایت خود را از الپید در
تشــکیل دولت جدید بردارد و نشانه آن درخواست بنت از
نتانیاهو برای تصدی ریاست دولت جدید است .پیش ازاین
هم روزنامههاآرتص در مورد تاثیر دستاوردهای نظامی ناچیز
در عدم تمایل اســرائیل برای تسریع در پایان دادن به این
جنگ نوشت ،ارتش اســرائیل خود را برای دریافت دستور
توقف جنگ آماده کرده اســت زیرا از تبعات ناشی از انفجار
اوضاع داخلی در اثر حمالت «ســازمانهای تروریستی» در
مناطقی از اراضی اشــغالی که فلسطینیها ساکن هستند،
هراس دارند.

بحث درباره نقش عربستان در ماجرای  11سپتامبر

فشــارها بر جو بایدن رئیس جمهــور آمریکا به منظور
منتشر ساختن اسناد محرمانه اف.بی.آی درباره دست داشتن
عربستان در حمالت تروریستی  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱در حال
افزایش است و خانوادههای قربانیان این حمالت دولت آمریکا
را متهم کرده اند که بــه همپیمان خاورمیانهای خود اجازه
«فرار کردن از مسئولیت قتل عزیزان» آنها را میدهد.
به نوشته روزنامه نیویورک پست ،یک گروه از  ۲۲قانونگذار
فدرال نیویورک و نیوجرســی شــامل نیکول مالیوتاکسی
جمهوریخواه و ســناتورها چاک شومر و کرستن گیلیبراند،
نامهای به مریک گارلند ،دادستان کل آمریکا فرستاده و در آن

بهانه «مزیت اسرار دولتی» که چند رئیسجمهور سابق شامل
ترامپ ،اوباما و بوش به جهت جلوگیری از انتشار گزارش ۱۶
صفحهای اف.بی.آی درباره دست داشتن عربستان در حمالت
 ۱۱سپتامبر مورد استناد قرار دادند را به چالش کشیدند.
بستگان قربانیان و آسیب دیدگان حمالت  ۱۱سپتامبر
این اقدام که چند روز پیش صورت گرفت را تحسین کردند.
برت ایگلسون ،کســی که به هنگام کشته شدن پدرش
در جریان این حمالت  ۱۵ســال ســن داشت گفت :بعد از
حدود  ۲۰سال ،خیلی دیر است که مردم آمریکا ابعاد نقش
عربستان در حمالت  ۱۱سپتامبر را بفهمند.
اســناد و مدارک دست داشتن عربســتان در این حمله
تروریســتی در یک یادداشت ســال  ۲۰۱۲اف.بی.آی بروز
یافت؛ یادداشتی که مرتبط با تحقیقاتی انجام شده از سوی
این نهاد موســوم به  Operation Encoreاز سال ۲۰۰۷
تا  ۲۰۱۶است .در این سند چهار صفحه ای شدیدا ویرایش

شده ســه مقام ارشد دولتی عربستانی که به هواپیمارباهای
حمالت  ۱۱ســپتامبر از بابت اقامتگاه ،پول و آموزشــهای
پروازی و همینطور گواهینامه رانندگی در کالیفرنیا «با علم
به حضور آنها در آمریکا برای ارتکاب عمل تروریستی» کمک
کردند شناسایی شدند .خانوادههایی که از عربستان سعودی
نزد دادگاه فدرال منهتن به منظور دریافت غرامت شــکایت
کرده اند به دنبال دستیابی به گزارش ۱۶صفحه ای اف.بی.
آی هستند .اندرو مالونی ،یک وکیل این خانوادههای گفت:
اتفاق بدتر این است که اف.بی.آی اسناد محرمانه را با وکالی
آمریکایی همدستان عربستانی این عوامل به اشتراک گذاشته
است .وی تاکید کرد :اف.بی.آی عمال دارد به عربستانیها به
جای این خانوادهها کمک می کند .این دیوانگی است.
بــرت تعریف می کنــد که در  ۱۱ســپتامبر  ۲۰۱۹نزد
دونالد ترامپ در یک مراســم در کاخ سفید تقاضایی از بابت
دستیابی به این گزارشهای اف.بی.آی مطرح کرد و ترامپ

دغدغه کاهش جمعیت آمریکا در واشنگتن
پایگاه خبری اکسیوس در گزارشــی با اشاره به کاهش
شــدید رشــد جمعیت در آمریکا نوشــت :افول نرخ زاد و
ولــد به معنی کاهش نیروی کار و رشــد اقتصادی کمتر و
محدودیتهای بیشــتر در آینده است .کاهش شدید رشد
جمعیت در آمریکا تهدیدی برای چشــم اندازهای در نظر
گرفته شــده است .به عبارتی جمعیت کمتر برای آمریکا به
معنای نیروی کار کمتر برای حمایت از جمعیت سالخورده
و تعداد مبتکران کمتر با ایدههای جدید و رشــد اقتصادی
کمتر اســت .اداره سرشــماری ایاالت متحده در پایان ماه
آوریل (اوایل اردیبهشت) ،گزارش داد که بین سالهای ۲۰۱۰
و  ،۲۰۲۰جمعیت آمریکا با کمترین ســرعت از زمان رکود
بزرگ پیشرفته است و دومین نرخ آهسته رشد جمعیت از
زمان تاســیس این کشــور را رقم زده است .دادههای اخیر

نیز خطاب به او و شــش نفر دیگر از بستگان گفت :من قرار
است به شــما کمک کنم .این کار انجام میشود .اما روز بعد
از آن ویلیام بار ،دادســتان کل آمریکا با اســتناد به «مزیت
اسرار دولتی» به موجب یک حکم اجرایی جلوی انتشار این
گزارشها را گرفت.وزارت دادگســتری آمریکا کمی بعد تر
در اســناد دادگاهی تاکید کرد که افشای روابط عربستان با
این دسیسه تروریستی امنیت ملی را به خطر میاندازد۲۲ .
قانونگذار آمریکایی در نامه خود به گارلند اســتدالل کردند
دکترین اســرار دولتی دارای خدشه قانونی بوده و «مکررا به
جهت سرپوش گذاشتن بر سوءعملکرد دولت مورد تاکید قرار
گرفته است» .مالیوتاکیس ،در نامهای به تاریخ  ۲۱آوریل به
گارلند که از ســوی چهار نماینده جمهوریخواه کنگره امضا
شــد ،اظهار کرد که قربانیان و آسیب دیدگان حمالت ۱۱
ســپتامبر از عدالت محروم شدهاند .او خواستار انتشار فوری
گزارش اف.بی.آی شد.

نگرانی آمریکا درباره موشکهای چینی

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ( )CDCهم نشان می
دهد که نرخ زاد و ولد در ایاالت متحده برای ششمین سال
متوالی کاهش یافته است و در ماه دسامبر و تقریبا همزمان
با هنگام تولد نوزادانی که در ابتدای شیوع همه گیری متولد
می شــوند ،زاد و ولد بسیار افت کرده است .نرخ باروری که
به عنوان تعداد نوزادهای متولد شده از هر یک هزار زن رده
ســنی  ۱۵تا  ۴۴ساله تعریف می شــود ،در آمریکا از ۶۴.۱
در سال  ۲۰۱۰به  ۵۵.۸در سال  ۲۰۲۰کاهش یافته است.
هرچند کارشناسان نرخ زاد و ولد کنونی را تا حدی نتیجه
تغییرات مثبت ارزیابی کرده و آن را به دلیل کاهش شــدید
بارداری در نوجوانان می دانند ،اما معنای دیگر این آمار آن
اســت که آمریکاییها به اندازه کافی بچــه ندارند تا بتواند
جمعیت کشور را حفظ کند.

تارنمــای نشــنال اینترســت در تحلیلــی نظامــی از
موشکهای چینی که با نام «قاتل هواپیما و ناو» شناخته
شــده اند ،از آنها به عنوان ابزار برتری نظامی این کشــور
در مقابل آمریکا نام برده اســت .بیشتر نگرانیها در مورد
زرادخانه موشــکی چین در ارتباط با موشــکهای «قاتل
حامل» است .گفته می شود این موشکها توانایی حمله و
نابودی ناوهــای هواپیمابر تا محدوده بیش از  ۲۰۰۰مایل
دریایی را دارند ،همچنین امکان تهدید پایگاهها ،تأسیسات
و داراییهای ایــاالت متحده در سراســر اقیانوس آرام با
استفاده از این تسلیحات وجود دارد .گزارش می افزاید که
در کنار خطرات شــناخته شده این موشکها برای ناوهای
آمریکایی ،این تســلیحات همچنین الگوی تهدید جدیدی
بــرای حضور ایاالت متحده در گــوام ،کره جنوبی ،ژاپن و

تایوان هســتند .بر اساس این گزارش ،فاصله پکن تا توکیو
یک هزار و  ۳۰۴مایل ذکر شــده اســت؛ مسافتی که در
محدوده  ۲هزار مایلی برد موشکهای چینی قرار دارد .این
موشــکها همچنین می توانند به یک تهدید تاکتیکی در
مورد تعداد زیادی از داراییهای مهم ایاالت متحده مستقر
در گوام و شــبه جزیره کره تبدیل شــود .نیروی دریایی
آمریکا به طور معمول هواپیماهای بدون سرنشین تریتون،
هواپیماهای جنگنده و ســکوهای مختلف بمب افکن را با
این هدف کنترل می کند .در همین راســتا ارتش آمریکا
برنامههایــی مانند توانایی یافتن ،ردیابی و هدف قرار دادن
تهدیدهای متعدد مانند ســاحهای مافوق صوت ،حمالت
موشــکی با استفاده از موشکهای کروز یا هواپیمای بدون
سرنشین را مورد توجه قرار داده است.

ادامه انتقادات صریح لیزچنی از ترامپ
«لیــز چنــی» جمهوریخــواه مشــهور
آمریکایی که اخیرا با رای هم حزبیهایش از
یک سمت رهبری ارشد در میان نمایندگان
این حزب در مجلس نمایندگان کنار گذاشته
شــد در مصاحبــه ای با اذعان بــه اینکه در
انتخابــات  ۲۰۲۰به دونالد ترامپ رای داد از
بابت این رای خود ابزار پشیمانی کرده اما در
عین حال صحبتی از اینکه قصد ترک حزبش
را دارد نکرد.
به گزارش روزنامــه گاردین ،لیز چنی در
جریان مصاحبهای با ای.بی.سی ،در پاسخ به
این سوال که آیا در انتخابات  ۲۰۲۰به ترامپ
رای داده است پاسخ مثبت داد.
او در ادامه در پاســخ بــه اینکه آیا از این
رای خود پشــیمان اســت گفت :من هرگز
نمیخواســتم از بایدن حمایــت کنم ولی از
اینکه به ترامپ رای دادم متاســفم ،این کار
من به نوعی مبتنی بر اساس مصالح سیاسی

و با توجه به اقدامات ترامپ ،در جهت منافع
کشــور بود .منصفانهتر این است که بگویم از
رای دادن به ترامپ متاسفم.
چنی یکی از ده عضو حزب جمهوریخواه
بود کــه در همراهــی بــا دموکراتها پس
از یــورش به کنگره در روز ششــم ژانویه به
استیضاح ترامپ رای داد.
اعضــای حزب جمهوریخــواه مدتی بعد
با متهم کردن لیــز چنی به «عدم وفاداری»
برکناری او از هیئت رئیســه فراکسیون را به
رای گذاشــتند که با  ۱۴۱رای در مقابل ۶۱
رای در مقام خود ابقا شد.
چنی در ادامه صحبتهایش به ای.بی.سی
اظهــار کرد ،کوین مک کارتــی ،رهبر اقلیت
مجلس نمایندگان آمریــکا باید یا داوطلبانه
در مقابل هر گونه کمیســیون مختص وقایع
ششــم ژانویه از بابت گفتگویش با ترامپ در
ضمن وقوع حمله شهادت دهد یا او را به این

کار مجبور سازند .لیز چنی دختر دیک چنی،
وزیر دفاع اسبق و معاون رئیس جمهور اسبق
آمریکا است.
او درباره اینکه آیا در صورت تصمیم ترامپ
به نامزدی مجدد برای ریاســت جمهوری و
پیروز شــدنش در رقابت برای کسب نامزدی
حــزب جمهوریخــواه همچنــان در حزب
جمهوریخواه باقی می ماند .پاســخ داد :من
هر کاری که بتوانم انجام می دهم تا اطمینان
حاصل کنم او تبدیل به نامزد حزب نشود .و
شما هر چیز الزم برای اطمینان حاصل کردن
از اینکــه او هرگز حتی بار دیگر نزدیک دفتر
ریاست جمهوری نشود را می دانید.
وی افزود :من از او حمایت نخواهم کرد و
هــر کاری که بتوانم انجام می دهم تا از بابت
رخ ندادن این اتفاق اطمینان حاصل کنم.
برخی جمهوریخواهان خــارج از کنگره
مســاله تشــکیل یک حــزب محافظــه کار

جدید را مطــرح کرده اند .امــا اکثر ناظران
معتقدند موفقیت آمیــز بودن چنین اقدامی
بعید اســت .با این حال انتظــار می رود این
جنگ داخلی در حال باال گرفتن در ردههای
حزب جمهوریخواه امروز یکشنبه برنامههای
گفتگوی سیاسی در آمریکا را تحت تاثیر قرار
دهد.
چنی به ای.بی.ســی تصریح کرد :من فکر

می کنم که واقعا مساله دونالد ترامپ و حزب
و اینکه ما قرار اســت یک حــزب مبتنی بر
حقیقت باشــیم اســت .من فکر می کنم ما
از زمــان انتخابات و مطمئنا از زمان ششــم
ژانویــه شــاهد تمایل رئیس جمهور ســابق
به حمالت بســیار تهاجمی به دموکراسی و
فرآیند انتخاباتیمان بــوده ایم و این روند از
شش ژانویه افزایش یافته است.

حضور ظریف در نشست اضطراری وزیران خارجه
سازمان همکاری اسالمی
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در نشســت
اضطراری مجازی وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسالمی در باره جنایتهای
رژیم صهیونیستی و آخرین تحوالت فلسطین حضور یافت .به گزارش ایسنا ،در
این نشست وبیناری به ریاســت «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان
سعودی ،وزیران عضو سازمان همکاریهای اسالمی در باره رخدادهای خونین و
حمالت اسرائیل در سرزمین فلسطین ،به ویژه قدس بحث و تبادل نظر کردند.
ظریف در قســمتهایی از صحبتهایــش گفت  :امروز قتل عــام کودکان
فلســطینی پس از آن «عادیسازی» ادعایی انجام میگیرد .این رژیم جنایتکار و
آدمکش یکبار دیگر ثابت کرده است که تحرکات دوستانه در قبال این رژیم ،تنها
به تشــدید قساوتهای آن منجر میشود .تنها هدف تحرکات نفاقآمیز اسرائیل،
تفرقهافکنی میان مســلمین و منزوی کردن مردم فلسطین است .اشتباه نکنید:
اسرائیل تنها زبان مقاومت را میفهمد و مردم فلسطین کامال از حق دفاع از خود
و سرپیچی از قلدریهای این رژیم نژادپرست برخوردار هستند.
وی در ادامه گفت :این اقدامات وحشــیانه بار دیگر ثابت کرده اســت که تنها
مســیر مسالمتآمیز به سمت صلح ،برگزاری یک همهپرسی میان تمام ساکنان
فلسطین از جمله فلسطینیهای آوارهشده و پناهجویان است.نباید از یاد برد که
فلسطین تنها یک مسئله عربی یا اسالمی نیست ،بلکه معضلهای بینالمللی نیز
هســت .جنایاتی که در طول دههها علیه مردم بیگناه فلســطین انجام شده بر
وجدان بشری سنگینی میکند .از این روست که جامعه بینالمللی وظیفه دارد به
شدیدترین لحن رژیم اسرائیل را محکوم کرده و آن را وادار نماید که به تخریب و
محاصره غزه پایان دهد.
ظریف تاکید کرد :ما باید یک کارزار «نهادینهشــده» حقوقی و سیاسی علیه
رژیم آپارتاید صهیونیستی در سطوح منطقهای و بینالمللی ایجاد کنیم .یک نهاد
ناظر حرفهای بینالمللی نیز باید تشــکیل شود تا جنایات علیه مردم فلسطین را
رصد و گزارش کند .این جنایات باید به صورت ثبت و ضبط شده و گزارش شوند،
با این هدف که مرتکبین آنها در محضر عدالت قرار گیرند .ما همچنین باید به
تصویب مصوبات داخلی و همچنین یک قطعنامه از جانب این ســازمان مبادرت
ورزیم که اسرائیل را به عنوان یک رژیم آپارتاید شناسایی کند.
پولیتیک

خشم رسانه سعودی از زمزمههای احیای برجام

العرب ،نزدیک به عربستان سعودی در مطلبی نوشت  ،ایران از برنامههای هسته
ای خود استفاده می کند تا نفوذ خود بر دولتهای منطقه را تضمین کند و تالش
آمریکا برای زنده کردن توافق هســته ای ،تنها به نفع ایران است .همین موضوع
باعث می شود دولتهای منطقه با نگاه تردید امیز به تالش ایاالت متحده نگاه کنند،
چرا که آمریکا تا این اندازه احمق نیست که نداند ممکن است ایران از برنامههای
هســته ای خود به صورت جزئی چشم پوشی کند تا در مقابل ،نفوذش بر عراق،
سوریه ،یمن و لبنان را افزایش دهد.
مذاکرات جاری در وین ،مانند مذاکرات ســری که در ســال  2015در عمان
برگزار شــد ،روی یک موضوع تمرکز کرده و موضوعات دیگر را رها نموده است.
هیئت آمریکایی تالش می کند عربستان ،امارات ،اردن و مصر و عراق را با وعده
یک توافق هســته ای جدید فریب دهد ،توافقی کــه اوضاع موجود در منطقه را
تغییر نمی دهد.
مذاکره کنندگان آمریکایی ممکن است خطاب به اعراب بگویند :این مساله به
ما ارتباطی ندارد ،ما نمی خواهیم ایران به یک قدرت هسته ای تبدیل شود که از
این پس هیچ کس نتواند با آن مقابله کند .پاسخ صحیح به آمریکاییها این است:
ایران هسته ای هم دغدغه ما نیست ،دغدغه ما آن است که به توافقی دست نیابید
که مانند توافق قبلی ما را قربانی طرح سیطره ای خطرناکتر از سالح اتمی کند.
تصور کنید ایران به بمب اتمی دست یابید ،سوال بعدی آن است که ایا ایاالت
متحده نگران است تا ایران به سمت اسرائیل بمب اتمی شلیک کند؟
منظور از توازن هسته ای در نهایت ،منع استفاده از سالح اتمی است ،به دیگر
معنا ،توازن هسته ای برای توازن صلح در جهان است و این مساله بین دو دولتی
که سالح اتمی دارند هم حاصل می شود.
اما خلع ســاح هسته ای ایران ،برای حفظ قدرت آن در منطقه ،عمال به این
معناست که ایران اجازه دارد تا دخالتهای خود در منطقه را ادامه دهد .شاید بتوان
تصور کرد که بازگشت به توافق هسته ای با ایران ،لیستی از منافع اقتصادی را برای
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا دارد ،اما این منافع دلیل نمی شود که ما کشورهای
عربی قربانی شویم.
اگر هیئت آمریکایی گمان می کند به خاطر منافع این کشور ما باید هزینهها و
عواقب را تحمل کنیم ،این تصوری احمقانه و از اساس معیوب است.
بروید و در منطقه ای دیگر منافع خود را جست و جو کنید و با توافق با ایران،
برای ما فاجعه نسازید.
ایاالت متحده می تواند هر توافقی را با هر طرفی برای تحقق هر منفعتی امضا
کند و نیازی به موافقت دولتهای منطقه ندارد ،اما این دولتها باید به منافع و مسائل
امنیتی خود توجه داشته باشند و ایاالت متحده را شریک خود محسوب نکنند.
چطور آمریکا میتواند شریک ما باشد در حالی که هر روز شاهد تهدیداتی است
که متوجه عربستان می شود و با این حال سامانههای دفاعی و نیروهای خود را از
منطقه خارج کرد؟ چطور می تواند شریک باشد در حالی که موشکهای حوثیها و
چالشهایی که بر سر راه صلح ایجاد می کنند را نادیده می گیرد؟
قدرتهــای بزرگ از مکانی خارج نمی شــوند مگر اینکه یک خأل را به جا می
گذارند که قدرت دیگری این خأل را پر می کند .اما پس از ترک عراق توسط ایاالت
متحده ،کدام قدرت این خأل را پر می کند؟ آیا کسی هست که نداند آمریکا به نفع
ایران از عراق خارج می شود؟ آیا تنها یک نابغه این مهم را درک می کند؟ سوال
بعدی آن است که تهران و واشنگتن چگونه در این باره توافق کرده اند؟
همین موضوع در ابعادی گسترده تر بر بازگشت به توافق هسته ای منطبق می
شود .واشنگتن می خواهد به ایران اجازه دست یابی به صدها میلیارد دالر را بدهد،
در حالی که از قبل می داند ایران از این اموال در چه راستایی استفاده می کند.
ثابت شــده است که مشارکت با ایاالت متحده ،سراســر ضرر و زیان است و
دولتهای منطقه بدون این همکاری با آمریکا ،اوضاع امنیتی بهتری داشــتند .به
عبارت دیگر ،این شــراکت ثابت کرده که ما روی همکاری طرفی حســاب کرده
بودیم که هر ساعت اراده کند ،ما را فریب داده و تنها می گذارد.
آیا می خواهید به نفع ایران عقب نشینی کنید؟ مشکلی نیست ،خدانگهدار! می
خواهید با ایران وارد توافق شوید؟ بسیار خوب ،مشکلی نیست .می خواهید ایران
به سیاستهای قبلی خود ادامه دهد؟ باز هم اشکالی ندارد ،اما ما را رها کنید .تا به
دنبال شرکای جایگزین باشیم .این حرف آخر ماست با هیئت بلند پایه ای که به
دنبال خرید خطرات برای ماست و در عین حال تالش می کند اینطور وانمود کند
که همدستی اش با ایران و عقب نشینی به نفع تهران ،برای ما هم مفید است.
استراتژیک

نگرانی درباره جنگ جدید قفقازجنوبی

«احسان رستگار» در دیپلماسی ایرانی نوشت که شش ماه پس از پرتلفات
ترین جنگ میان جمهوری ارمنســتان و جمهوری آذربایجان ،بار دیگر تنش
مرزی میان دوکشور در اطراف دریاچه سیاه در منطقه سیونیک افزایش یافت.
براســاس برخی گزارشهای منتشره ،نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان با
عبور از مرزهای جمهوری ارمنســتان تالش کرده اند تا دریاچه سیاه که یک
دریاچه مشــترک میان دو کشور است را به محاصره خود آوردند .در ادامه نیز
نیروهای آذربایجانی توانســتند بیش از سه کیلومتر به داخل خاک ارمنستان
پیشــروی کنند و ارتفاعات مشــرف به روســتای آکنر در منطقه سیونیک را
به تصرف خود درآورند .اگرچه اقدامات نیروهای مســلح جمهوری آذربایجان
با اســتفاده از ســاح گرم همراه نبوده و این نیروها بیشتر سعی کرده اند تا
پیشروی خود را با استفاده از برخی نقشههای جغرافیایی توجیه کنند .اما این
اقدامات آذربایجان با واکنش تند دولت ارمنستان مواجه شد.
آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت (برگ سبز) و کارت خودرو
اینجانب شــیرین عطائی مالک خودروی ســواری سیســتم پــارس خودرو
رنگ ســفید به شــماره انتظامــی ۴۷۹-۴۰ج  ۶۱مدل  ۱۳۹۹شــماره موتور:
 051457 LBH16BMشــماره شاســی 1055122BBL330NAPH :به
علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو و تقاضای رونوشت (المثنی) مذکور
را نموده است .لذا چنانچه هر شخصی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف
 10روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر
ساختمان ســمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق
ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

