
صفحه آخر

دیکتاتورهای مصر و عربستان
در اندیشه گسترش مساحت اسرائیل

یکی از مبلغان تونســی در واکنــش به تعهد 
رئیس جمهور مصر برای واگذاری اراضی شبه جزیره 
سینا به عربســتان، آن را در راستای »معامله قرن« 
خوانده و گفته »دیکتاتورهای مصر و عربستان به دنبال 

گسترش مساحت اسرائیل هستند.«
در جریان سفر اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به 
مصر، دولت السیسی متعهد شد هزار کیلومتر مربع از اراضی 
جنوب شبه جزیره سینا را در جهت ساخت »ابر شهر نئوم« به 

آل سعود واگذار کند. انتشار خبر واگذاری این مقدار از اراضی 
شبه جزیره سینا واکنش های برخی از شخصیت های دینی و 
سیاسی جهان اسالم را به همراه داشته است.شیخ »بشیر بن 
حسن«، از مبلغان تونسی در واکنش به این خبر به شدت به 
مقامات سعودی و مصر تاخت و آنها را »دیکتاتور« خواند. این 
مبلغ تونسی روز سه شنبه در فیسبوک، از این دست و دلبازی 
»عبدالفتاح السیســی« انتقاد کرد و آن را به »معامله قرن« 

که خواهان پایان دادن به آرمان فلسطین است، ربط داد.

جنگنده های سعودی دیروز 
44 بار یمن را بمباران کردند

همزمان با استقبال شــاهانه مقامات انگلیس از 
ولیعهد عربســتان خبر رسید، جنگنده های سعودی 
طی 24 ساعت، 44 نوبت مناطق و استان های مختلف 

یمن را بمباران کردند.
محمدبن ســلمان ولیعهد ســعودی در حالــی دیروز 
وارد انگلیس شــد که مقامات این کشــور بــرای وی فرش 
قرمز پهن کردند. همزمان با این اســتقبال هزاران کیلومتر 
دورتر، جنگنده های ســعودی مردم یمن را به خاک و خون 

می کشیدند.جنگنده های بن سلمان طی 24 ساعت گذشته، در 
مجموع 44 نوبت مناطق و استان های مختلف یمن را بمباران 
کردند. روز سه شنبه سه نوبت شهرستان »حیدان«، شش نوبت 
دو منطقه »القد« و »االزهور« شهرستان رازح و دو نوبت نیز 
منطقه »طخیه« شهرستان مجز هدف حمالت هوایی عربستان 
قرار گرفته است.جنگنده های سعودی همچنین دیروز منطقه 
»البدو« اســتان صعده واقع در شمال یمن را بارها بمباران 

کردند که در پی آن 11 نفر کشته و زخمی شدند.
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وقتــی جنگنده های ســعودی در حال بمباران 
شــهرهای مختلف یمن بودند، بن ســلمان ولیعهد 
سعودی در میان استقبال عجیب مقامات انگلیسی 
وارد لندن شد. مردم انگلیس اما با برپایی تجمعاتی 

خواستار اخراج »قاتل کودکان یمنی« شدند.
محمد بن ســلمان ولیعهد بلندپرواز ســعودی دیروز 
چهارشنبه در سفری ســه روزه وارد انگلیس شد. مقامات 
انگلیس که چشــم طمع به خزانه این شیخ نشین متمول 
دوخته اند برای خوشــامدگویی از بن ســلمان سنگ تمام 
گذاشــتند. اتوبوس ها، بزرگراه ها و اماکن عمومی انگلیس 
از عکس های بن ســلمان پر شده و کنار تصویر وی نوشته 
شده، بن سلمان برای تغییر در عربستان آمده است. پارچه 
نوشته های تبلیغاتي در سراســر لندن درباره سفر ولیعهد 
ســعودي به انگلیس به چشم مي خورند و محمد بن سلمان 
را به عنوان دوست انگلیس معرفي مي کنند. مردم پایتخت 
انگلیس با دیدن این همه تصاویر که با هدف تطهیر چهره 
پدرجد تروریست های تکفیری نصب شده اند در شبکه های 
اجتماعی نوشتند: »صبح که از خواب بیدار شده و به خیابان 
آمدیم فکر کردیم در ریاض هستیم. نه لندن« و اینکه »محمد 
بن سلمان در لندن است و مي خواهد همگان از این موضوع 

اطالع داشته باشند.«
 این سفر به نوعی قدرت نمایی نیز محسوب می شود چرا 
که نخستین ســفر وی پس از کودتا علیه بن نایف ولیعهد 

استقبالشاهانهانگلیسازپدرجدتکفیریها
درمیاناعتراضهایمردمی

یک گروه بین المللی حامی حقوق کودکان 
تالش های گسترده ای را برای درج نام »اسرائیل« 
و »میانمار« در فهرســت سیاه ناقضان حقوق 

کودکان سازمان ملل آغاز کرده است.
دیده بان حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه 
که یک گروه غیردولتی است از دبیرکل سازمان ملل 
خواست ارتش های اسرائیل، افغانستان و میانمار را به 
خاطر »کشــتار و نقض حقوق کودکان« در فهرست 

سیاه قرار دهد.
 به گزارش ایسنا، این گروه همچنین از دبیرکل 
سازمان ملل خواسته تا چندین گروه مسلحانه شبه 
نظامــی را در جمهــوری آفریقــای مرکزی، پلیس 
ملی کنگو، گروهی شــبه نظامی در مالی و نیروهای 
شورشی در ســودان جنوبی را هم در فهرست سیاه 

ناقضان حقوق کودکان سازمان ملل 
قرار دهد.

سازمان های جهانی حقوق بشری 
و فعاالن امور کمک های بشردوستانه 
باید  همچنین گفته اند که گوترش 
تعیین کند که آیــا حزب کارگران 
کردستان ترکیه )پ.ک.ک( و چند 
گــروه کرد دیگر در عــراق، نیروی 
صلح بان اتحادیه آفریقا در سومالی، 
ائتالف های بین المللی در ســوریه و 
چند نیروی مســلح در فیلیپین هم 
باید به این فهرســت اضافه شــوند 

یا خیر.
ایــن گــروه در توصیه خود برای نخســتین بار 

در ســال جاری میالدی خواســتار قرار گرفتن نام 
ارتش رژیم صهیونیســتی در فهرست سیاه شده و 

به آمارهای ســازمان ملل در کشته و زخمی شدن 
کودکان فلســطینی در حمالت سربازان این رژیم و 
حمالت 2017  اشاره کرده است. این گروه همچنین 
در گزارش خود آورده که ده ها تن در این درگیری ها 

کشته یا زخمی شده اند.
 در گزارش مذکور به میانمار نیز  اشــاره شده و 
گزارش هایی از کشته، سوزانده شدن و ضرب و شتم 
کودکان مسلمان روهینگیایی توسط ارتش میانمار 

نقل شده است.
 از گوتــرش در این گزارش همچنین خواســته 
شــده تا نام نیروهای امنیتی و دفاعی افغانســتان و 
نیروهای شــبه نظامی حامی دولت را که »مسئول 
کشــتن و تجاوز به کودکان در حمالت به مدارس و 
بیمارستان ها« هستند، در این فهرست گنجانده شود.

از سوی دیده بان حقوق کودکان آغاز شد

تالش برای درج نام اسرائیل و میانمار در لیست کودک کش های سازمان ملل

علمای جهان اسالم در سیزدهمین همایش خود 
در پایتخت سوریه ضمن حمایت از محور مقاومت، 
اعالم کردند، صهیونیسم و جریان تکفیری، دو روی 

یک سکه هستند.
در شرایط حساس کنونی که کشورهای منطقه غرب 
آسیا هدف انواع و اقسام توطئه های رژیم اسرائیل و غرب 
قرار دارند، علمای جهان اسالم سیزدهمین همایش خود 
را در شهر دمشق و تحت شعار »نقش پیروزی های محور 

مقاومت در تحکیم وحدت امت اسالمی« برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، شرکت کنندگان 
در این همایش عالوه بر تأکید روی وحدت امت اسالمی، 
پیروزی بر تکفیری ها در سوریه را نیز یک ضرورت دانستند 

و خواستار آزادسازی قدس شریف شدند.
ایــن همایش در حــال حاضر بــه دو علت، اهمیت 
دارد؛ یکی اینکه تروریســت های تکفیری در ســوریه در 
حال ریشــه کن شــدن هســتند و دوم؛ تصمیم اعالمی 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور از 
تل آویو به بیت المقدس )در اردیبهشت آینده( است. اخیراً 
علمای مســلمان فلسطینی نیز اعالم کرده بودند که تنها 
راه جلوگیری از انتقال سفارت آمریکا، نبرد مسلحانه است.

تاکنون درباره مأموریت مشــابه رژیم صهیونیستی و 
داعش در منطقه، تحلیل ها و گزارش های زیادی منتشــر 
شده اســت؛ ایجاد تفرقه در جهان اسالم و تأمین کردن 
منافــع آمریــکا در منطقه، دو مأموریــت محوری رژیم 
صهیونیستی و تروریست های تکفیری در غرب آسیا است.
در ماه های گذشته نیز اسناد موثق زیادی در رابطه با 
مناسبات میان تکفیری ها و رژیم صهیونیستی و همچنین 

تکفیری ها و آمریکا گزارش شده است.
غوطه شرقی

گزارش هــا در رابطه با نبردهــای میدانی در »غوطه 
شــرقی« دمشــق، از پیروزی های جدید ارتش سوریه و 

مقاومت حکایت می کنند.
شــهرک های »حموریــه« و »ســقبا« و منطقــه 
»حوش االشــعری« از جمله مکان هایی هستند که دیروز 
آزاد شــدند. در حال حاضر تمام تالش نیروهای دولتی و 
مقاومت، این است که از شرق و غرب در غوطه شرقی به 
هم برســند و این منطقه را به دو بخش شمالی و جنوبی 
تقسیم بکنند. پیش از این و در روز سه شنبه خبر رسیده 

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( اعتراف کرد، 
این کشــور به 10 هزار مخالف دولت سوریه، 
حقوق ماهانــه می دهد و قصــد دارد تعداد 

حقوق بگیران را به 65 هزار تن برساند.
به گزارش ایســنا، پنتاگون طی گزارشی، رسما 
اعتراف کرد: این وزارتخانه )وزارت دفاع آمریکا( به 10 
هزار نفر از نیروهای )وابسته به( گروه های همپیمان 
)آمریکا( در ســوریه، حقوق ماهانه پرداخت می کند 
و قصد دارد تا پایان ســال جاری میالدی )10 دی 
آینده(، تعداد حقوق بگیران را به 65 هزار تن برساند.

میــزان حقوق ماهانه پرداختی به هر یک از این 
نیروها بین 200 تا 400 دالر اعالم شده است. انتشار 
این خبر، عمق وابستگی مخالفان »بشار اسد« را به 

آمریکا، برمال می کند.
بر اساس ادعای واشنگتن، در سال آینده 30 هزار 
تن از حقوق بگیران، مسئولیت عملیات علیه داعش 
را به عهده خواهند داشــت و مأموریت 35 هزار نفر 

دیگر نیز حفاظت از امنیت مناطق آزاد شده است.
البتــه، ناگفته نماند که آمریکا در ســوریه علیه 
داعش نمی جنگد و هدفش، ســرنگونی نظام قانونی 

»بشار اسد« است. منظور از »مناطق آزاد شده« نیز 
مناطقی اســت که هم اکنون تحت کنترل کردهای 

مسلح تحت حمایت آمریکا قرار دارند.
در گزارش فوق همچنین آمده است که پنتاگون 
برای حمایت از نیروهای امنیت داخلی )در سوریه(، 
به 30 میلیون دالر نیاز دارد. دی ماه گذشته آمریکا 
اعالم کرده بود که قصد دارد نیروهایی را )از کردهای 
محلی( برای حمایت از مرزها در مناطق شمال سوریه 
تشکیل دهد. هدف آمریکا، جداسازی شمال و شرق 

سوریه از کل این کشور است.

پنتاگون اعتراف کرد
آمریکا به تروریست ها در سوریه حقوق ماهانه می دهد

قبلی اســت. دولت انگلیس نیز 
فــرش قرمز بــراي محمد بن 
سلمان پهن کرده است. بوریس 
جانسون، وزیر خارجه انگلیس و 
ســایمون کولیز، سفیر انگلیس 
در عربســتان در فــرودگاه از 
بن ســلمان اســتقبال کردند، 
مسئله ای که با هدف مهم جلوه 
دادن این سفر صورت می گیرد.

همزمان بســیاری از مردم 
انگلیس که با اعتراض های خود این سفر را به تعویق انداخته 

بودند، با تجمع در خیابان ها، علیه وی شعار سر دادند.
ســخنگوی ترزا می  )احتماال با هدف آرام کردن مردم( 
گفته :»نخست وزیر در دیدار با ولیعهد نگرانی عمیق خود را از 
وضعیت انسانی در یمن ابراز خواهد کرد. نخست وزیر با  اشاره 
به اقدامات اخیر انجام شده توسط عربستان درخصوص بحران 
یمن بر اهمیت دسترسی کامل و بی قید و شرط کمک های 
انسانی و تجاری از جمله بازگشایی بنادر تاکید خواهد کرد. 
وی همچنیــن به ولیعهد خواهد گفت که انگلیس اتهامات 
درخصوص نقض قوانین انسان دوستانه بین المللی در یمن 
را به طور جدی دنبال کرده و بر لزوم تضمین تحقیق سریع 

و کامل در این خصوص تاکید خواهد داشت.«
ولیعهد عربستان قرار است همراه با ترزا می  در مراسم 

افتتاح شــورای شراکت استراتژیک عربستان - انگلیس در 
دفتر نخســت وزیری شرکت کند. در این نشست وزرای دو 
کشور بر حمایت از اصالحات در عربستان و روابط تجاری، 
دفاعی و امنیتی تاکید خواهند کرد. اصالحاتی که به اعتقاد 

بسیاری از کارشناسان، فریبی بیش نیست.
منتقــدان و مخالفان »ترزا می« اما او را در جنایات بن 
ســلمان شریک می دانند. روزنامه گاردین پیش از این سفر 
از »چاپلوسی های لندن از ولیعهد سعودی« نوشته و آن را 
»شــرم آور« توصیف کرده بود. به نوشته این روزنامه، »ترزا 

می« باید علیه »بن سلماِن دیکتاتور« موضع گیری کند. 
انگلیس دومین شریک مهم عربستان در زمینه فروش 
تســلیحات و مسائل امنیتي محسوب مي شود. شرکت هاي 
انگلیســي در حال فروش تسلیحات و تجهیزات نظامي به 

ارزش میلیاردها دالر به عربستان هستند. دولت انگلیس که 
خود را براي شرایط اقتصادي پس از برگزیت آماده مي کند، 
در تالش براي بهبود روابط تجاري در دیگر بخش هاســت. 
به همین دلیل، هم ترزا مي نخست وزیر انگلیس و بوریس 
جانســون وزیر امور خارجه این کشــور اخیرا به عربستان 
ســعودي ســفر کرده بودند. دولت ترزا ِمي مي گوید انجام 
مراودات تجاري بیشــتر با ســعودي ها و داشــتن روابطي 
نزدیک تر با ریاض به رغم عقب مانده بودن حکومت این کشور 
مرتجع به نفع انگلیس اســت. منتقدان مخالف این رویکرد 
هســتند. در حال حاضر، حجم مبادالت تجاري عربستان 
با انگلیس حدود هشــت میلیارد دالر در سال تخمین زده 
مي شود. دولت انگلیس از سعودي ها انتظار دارد این رقم را 

افزایش دهند و به ده میلیارد دالر در سال برسانند.
اما همزمان با این ســفر معترضان به اقدامات عربستان 
در یمن، تظاهرات هایی در ایــن رابطه در مقابل دفتر ترزا 
می  برگزار کرده و اعتراض شان را به کشته شدن حدود 10 
هزار تن در حمالت ائتالف متجاوز عربی به یمن و در خطر 
قرار گرفتن نزدیک به چهار میلیون یمنی به خاطر نبود غذا 
و کمک های دارویی اعالم کردند. دیده بان حقوق بشــر نیز 
با  اشــاره به افزایش موارد نقض حقوق بشر در عربستان، از 
مقامات انگلیس خواست تا فریب اصالحات ظاهری ولیعهد 
ســعودی را نخورند و او را در جریان سفر به انگلیس تحت 

فشار بگذارند.

بود که 40 درصد منطقه فوق العاده حساس غوطه شرقی 
تحت کنترل ارتش سوریه و مقاومت درآمده است.

تالش برای نجات تروریست ها
در حالــی که حلقه محاصره تروریســت ها در غوطه 
شرقی در حال تنگ تر شدن است، یک هیئت از معارضان 
سوری دیروز عازم نیویورک شد تا بتواند قطعنامه 2401 

را تعدیل کند.
براســاس قطعنامه فوق که دو هفته قبل در شورای 

امنیت ســازمان ملل تصویب شــده، به مــدت 30 روز 
در سراســر خاک ســوریه آتش بس برقرار می شــود. اما 
ایــن قطعنامه یک شــرط دارد و آن، مســتثنی کردن 
تروریســت های داعش و جبهه النصره از آتش بس است. 
قصد نمایندگان اعزامی تروریست ها به نیویورک نیز حذف 

این شرط است.
به گزارش فارس، »یحیی العریضی« سخنگوی رسمی 
هیئت مذکور که »هیئت عالی مذاکره کنندگان معارض« 

نام دارد، اعالم کرد که هدف از سفر این هیئت به نیویورک، 
تجدید نظر در قطعنامه 2401 و دست یابی جامعه بین الملل 

به نتیجه ای درباره »غوطه شرقی« است.
این تالش ها در حالی صورت می گیرد که برخی مقامات 
آمریکایی، کار معارضان سوری را تمام شده می دانند؛ به 
گزارش ایسنا، »دن کوتس« رئیس  اطالعات ملی آمریکا 
اعالم کرد، مخالفان ســوریه دیگر قادر به براندازی نظام 
»بشــار اسد« نیســتند. وی با تأکید بر اینکه هفت سال 
درگیری در سوریه، باعث از دست رفتن توانایی مخالفان 
مسلح )تروریســت ها( شده است، اعتراف کرد که روسیه 
و ایــران توانســته اند موقعیت خود را در داخل ســوریه، 

قوی تر بکنند. 
سایر رویدادها

* دمشق خواستار اعمال فشار بر تروریست ها و الزام 
آنها به رعایت قطعنامه 2401 شد. 

* واشنگتن پست نوشت، کاخ سفید به بهانه ارتکاب 
دمشق به حمله شیمیایی، در حال بررسی عملیات نظامی 

جدیدی علیه ارتش سوریه است.
* 1700 نفر از کردهای مســلح موسوم به »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« برای دفاع از شهر »عفرین« در برابر 

حمالت ارتش ترکیه، وارد این شهر شدند.
* کردهای مسلح مستقر در عفرین از جامعه بین الملل 
خواســتار کمک های دارویی و سایر کمک ها به مردم این 

شهر شدند.

واشــنگتن در واکنش به ابراز تمایل »پیونگ یانگ« درباره خلع 
سالح اتمی و عادی سازی روابط با آمریکا، اعالم کرد که فشارها علیه 

کره شمالی را تشدید می کند.
مقامات آمریکایی مقابل نرمش مختصر رهبر کره شمالی، چنگ و دندان نشان 
دادند؛ به گزارش ایسنا، »چانگ ایویی- یونگ« رئیس دفتر امنیت ملی کره جنوبی 
و »سوئه هون«، رئیس سرویس اطالعات این کشور، که اخیرا در »پیونگ یانگ« 
با »کیم جونگ اون« رهبرکره شــمالی دیدار و گفت وگو کرده بودند، در سئول 
اعالم کردند که حامل پیام از طرف رهبر کره شمالی برای واشنگتن هستند و به 

همین خاطر، قصد دارند پنجشنبه )امروز( به آمریکا سفر کنند.
چانگ در این رابطه گفت: کره شــمالی می خواهد درباره عادی سازی روابط 
با آمریکا گفت وگو کند. وی افزود: کره شمالی اعالم کرده است هنگام برگزاری 

مذاکرات با جامعه بین المللی، آزمایش هسته ای یا موشکی انجام نخواهد داد.
در این میان، دولت ســئول نیز با صدور بیانیه ای، اعالم کرد که کره شمالی 
تمایل خود را برای برگزاری مذاکراتی صادقانه با آمریکا درباره خلع سالح اتمی 

و عادی سازی روابط، اعالم کرده است.
واکنش آمریکا

اما، ســاعاتی پس از انتشار خبرهای رســمی مبنی بر تمایل پیونگ یانگ 
به از ســرگیری مذاکرات هسته ای، »مایک پنس« معاون اول »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد، موضع آمریکا در برابر کره شمالی، مثل روال 

سابق است.
پنس با لحنی تحقیرآمیز، افزود: مذاکرات با کره شــمالی به هر سمتی که 
بــرود، موضع ما قاطــع خواهد بود. آمریکا و متحدانش به تداوم اعمال فشــار 
حداکثری بر رژیم کیم )جونگ اون( با هدف پایان یافتن برنامه هسته ای آنها، 

متعهد خواهند بود.
معاون اول ترامپ افزود: تا وقتی که گامی قابل اعتماد و قابل راستی آزمایی و 
عملی از سوی این رژیم )کره شمالی( به سمت خلع سالح هسته ای را مشاهده 

نکنیم، همه گزینه ها، روی میز است و موضع ما در قبال آنها، تغییر نمی کند.
تحریم های جدید

آمریکا یک روز بعد از تمایل پیونگ یانگ به مذاکره همچنین، کره شمالی را 
به تحریم های جدید تهدید کرد!

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که این کشور در تحقیقات خود، دریافته است 
که پیونگ یانگ با گاز اعصاب »وی.ایکس« برادر رهبر کره شمالی )کیم جونگ نام( 

را کشته است.
وزارت خارجه آمریکا افزود، به همین دلیل آمریکا تحریم های دیگری را علیه 

کره شمالی اعمال خواهد کرد.
کارشناسان می گویند، آمریکا نگران رفع تنش و بهبود روابط میان پیونگ یانگ 
و سئول است و به همین خاطر، قصد دارد همه رشته های چند روز اخیر را پنبه 
کند!  طی روزهای گذشته همانطور که گفته شد، یک هیئت  بلندپایه کره جنوبی 
با رهبر کره شــمالی دیدار کرده است. در پی کشته شدن »کیم جونگ نام« در 
کشور مالزی، پلیس این کشور دو زن تبعه کره جنوبی را بازداشت کرد. این دو 
زن متهم بودند که عامل اعصاب »وی.ایکس« را روی صورت جونگ نام ریخته 
و باعث مرگ وی شــده اند. با این حال، مشــخص نشد که مرگ نام توسط چه 

کسانی برنامه ریزی شده است.
کیم جونگ نام با رهبر فعلی کره شــمالی اختالفاتی داشت و از او جدا شده 
بود. او پسر ارشد »کیم جونگ ایل« رهبر پیشین کره شمالی بود، اما زمانی که در 
سال 2001 تالش داشت با گذرنامه جعلی، برای بازدید از پارک تفریحی »دیزنی 
لند« به ژاپن ســفر کند، از ســوی پدرش کنار گذاشته شد و برادر کوچکترش 

»کیم جونگ اون« به رهبری کره شمالی برگزیده شد.
در مجموع، آمریکا با کشــورهایی که مقابلش کوتاه آمده اند، رفتار درستی 
نداشــته اســت. آمریکا عالوه بر آن، برای اینکه سلطه یکجانبه اش را بر جهان 
تثبیت کند، در مذاکرات از »حقه« و »کلک« اســتفاده می کند و خیلی راحت 

پیمان های امضا شده را زیر پا می گذارد.

کرهشمالییکگامعقبنشست
آمریکافشارهاراافزایشداد

هزاران فعال در آمریکا با تجمع مقابل ساختمان کنگره، علیه 
سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ تظاهرات کردند.

ترامپ از روز اولی که وارد کاخ ســفید شد شمشیر را علیه مهاجران، 
مسلمانان و رنگین پوستان از رو بست. سیاست های نژادپرستانه وی طی 
یک ســال گذشته کار را به جایی رسانده که کارشناسان نسبت به موج 
جدید حمالت علیه مهاجران هشدار می دهند. از سوی دیگر موج جدید 
اعتراضات علیه برنامه های ضد مهاجرتی ترامپ بار دیگر در سراسر آمریکا 
شروع شده است. بر اساس گزارش ها تاریخ برنامه ای که به طور موقت از 
اخراج صدها هزار نفر از جوانان شامل طرح »داکا« که در کودکی به آمریکا 
آورده شــده اند، محافظت می کند، روز دوشنبه هفته جاری  منقضی شد 
اما دادگاه آمریکا دولت ترامپ را وادار کرده تا همچنان مسئله تمدید این 
طرح را بررســی کند. رئیس جمهور آمریکا شهریورماه گذشته اعالم کرد 
تصمیم ندارد طرح حمایت از مهاجرانی که در کودکی به طور غیرقانونی به 
آمریکا آورده شده اند را تمدید کند و به کنگره این کشور 6 ماه فرصت داد 
که درباره سرنوشت این طرح تصمیم بگیرد. با منقضی شدن طرح مذکور، 
هزاران فعال حقوق بشر با برگزاری راهپیمایی گسترده در مقابل کنگره در 
واشنگتن اعتراض خود را به این تصمیم اعالم کردند و تمامی تالش خود 

را بر دریافت محافظت دائمی برای مشمولین این طرح متمرکز کردند.
جوانانی که شــامل طرح داکا می شوند و مجوز حضورشان در خاک 
آمریکا تا پنجم ماه مارس ســال جاری میالدی )14 اسفندماه( منقضی 
می شد، یک ماه برای ثبت نام برای دریافت مجوز مجدد حضور در آمریکا 
زمان دارند.گزارش ها حاکی از آن اســت کــه داکا به حمایت از جوانانی 
می پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و محافظت از حضور 
آنها در خاک آمریکا موجب می شود تا به صورت همزمان برای آنها امکان 

کار و فرصت تحصیل فراهم شود.
بنا بر گزارش بی بی سی، تخمین زده می شود حدود 700 تا 800 هزار 
نفر شامل این طرح شوند و مجوز آنها تا 14 اسفندماه معتبر بوده است.

تجمعهزارانآمریکاییمقابلکنگره
دراعتراضبهسیاستمهاجرتیترامپ

اسنادی که پیمانکار سابق سیا منتشر کرده، 
نشان می دهند نظامیان آمریکایی از فیلم ها و 
تصاویر مستهجن برای بازجویی از بازداشتی ها 

در عراق استفاده می کرده اند. 
 هــر روز که می گذرد برگ تازه ای از جنایت های 
آمریکا در زندان های ابوغریب و گوانتانامو رو می شود. 
اســنادی که »ادوارد اسنودن«، پیمانکار سابق سیا و 
افشاگر اســناد مربوط به جاسوسی های آمریکا افشا 

کرده نشــان می دهند »آژانس امنیت ملی آمریکا« با 
روش هایی شرم آور از اسرای مسلمان عراقی بازجویی 

کرده است. 
وبگاه اینترسپت بر اساس دست نوشته های یکی از 
کارکنان سیا که به صورت داوطلبانه برای همکاری در 
یک پروژه مشترک با این سازمان به عراق سفر کرده، 
نوشــته که او متوجه فیلم ها و عکس های مستهجنی 
شــده که کنار هزاران فایل ویدئویی و تصویری دیگر 

که شامل فایل های مذهبی، آموزشی و نیروگیری بوده، 
قرار داشته است.

به نوشــته اینترســپت و بر اساس اســناد فاش 
شده توسط اســنودن، یکی از گروه های مشتری این 
فایل ها، یگان های نظامِی در حال بازجویی از مظنونان 

بودند. 
آنها ایــن هرزه نگاری هــا را ابزارهایی مفید برای 
فروپاشــی مقاومت روانی بازداشتی ها می دانســتند. 

پیش از این یکی از بازجویان آمریکایی در بازداشتگاه 
گوانتانامو، در کوبا نیز گفته بود که در آن بازداشتگاه از 
مطالب هرزه به عنوان تشویق برای برخی از بازداشتی ها 
و به عنوان یک ابزار تنبیهی برای برخی دیگر استفاده 
می شده است. استفاده از تصاویر و فیلم های مستهجن 
برای شکنجه زندانیان  مسلمان، از جمله شکنجه هایی 
اســت که اشــغالگران در زندان ابوغریــب نیز مثل 

گوانتانامو، از آن بهره می برده اند.

فشــار مجامع حقوق بشری به فرانسه درباره اوضاع وخیم و 
نابسامان زندان های این کشور و آمار باالی خودکشی در زندان ها، 
ماکرون را به واکنش واداشت. رئیس جمهور فرانسه می گوید، بعد 
از مشاهده اوضاع زندان ها به این نتیجه رسیده که باید اصالحاتی 

را انجام دهد.
 فرانسه به لحاظ شرایط زندانهایش و حقوق زندانیان که شاخه مهمی 
از حقوق بشر محسوب می شود اوضاع »بسیار وخیمی« دارد و به اصطالح 
رسانه ای ها، »شاگرد بد اروپاست.« به طور تقریبي روزانه2 زنداني در زندان 
هاي این کشــور دست به خودکشي مي زنند که ساالنه می شود چیزی 

حدود 730 خودکشی!
 اوضاع بحراني زندان هاي فرانسه اما رئیس جمهور این کشور را مجبور 
کرده از زندان قدیمي »فرن«در حومه پاریس بازدید کند. بازدید ماکرون 
که با تدابیر امنیتي باالیي صورت گرفت در حالي رخ مي دهد که اخیرا 
کمیسر حقوق بشر شوراي اروپا نیز نسبت به وضعیت نابسامان زندان ها 

در فرانسه به این کشور هشدار داده بود.
آمار باالي خودکشي ها در میان زندانیان)هر روز 2 نفر(، عدم رعایت 
حقوق زندانیان، رشد فزاینده زنداني و کمبود امکانات در زندانهاي فرانسه 
باعث شــده این کشور از کمیسر حقوق بشر شوراي اروپایي کارت قرمز 
دریافت کند. در داخل زندان ها نیز اخیرا شاهد سلسله اعتصابات زندانیان 
به دلیل کاهش رســیدگي به آنان و قراردادن امکانات اولیه بر اســاس 
کنوانسیون رسیدگي به زندانیان در زندانهاي فرانسه بودیم.از سوي دیگر، 
پلیس و زندانبانان فرانســوي نیز به دلیل کمبود امکانات و پایین بودن 
دســتمزدها و در معرض خطر حمالت زندانیان تروریســت و خطرناک 
دست از کار کشیده اند که این موضوع سیستم قضایي فرانسه را هم براي 

مدتي به چالش کشید.  
ادامه این وضع و گسترش اعتراض ها در این کشور مدعی حقوق بشر اما 
سرانجام موجب شد تا ماکرون عقب نشینی کرده و وعده اصالحات جدی 
را بدهد. بر اساس این گزارش امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دو روز 
پس از بازدید از زندان »فرن« قول داد این اصالحات را در حوزه مجازات ها 
انجام دهد. براساس اصالحات اعالم شده ماکرون، قرار است 1100 پلیس 
و زندانبان و 1500 مشاور دوباره در زندان های فرانسه به کارگیری شوند. 
نکته حائز اهمیت اینکه در این اصالحات کوچکترین اشاره ای به خودکشی 

زندانیان نشده است. 

سرتیپ بازنشسته ستاد ارتش لبنان می گوید، آزادسازی قدس 
فقط یک راه دارد و آن استفاده از گزینه نظامی است.

 دکتر »امین حطیط« طی گفت وگو با خبرگزاری تسنیم و در ارتباط با 
فرمایش اخیر رهبر معظم انقالب در دیدار با وزیر اوقاف سوریه که فرمودند 
»محور مقاومت از تهران تا سوریه و لبنان امتداد یافته است و این وظیفه 
مهمی برای ما به وجود آورده تا به عنوان ید واحد برای آزادســازی قدس 
برنامه ریزی کنیم.« گفت: »این سخن در یک چارچوب منطقی و طبیعی 
بیان شده اســت چرا که قدس با هیچ یک از قطعنامه های بین المللی و 
راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک جهانی آزاد نشده است، لذا تنها گزینه ای 
که برای آزادسازی قدس باقی می ماند، استفاده از نیروی نظامی است.«

به گفته این نظامی کهنه کار: »اکنون سه قدرت در منطقه غرب آسیا 
بر سر قدس با یکدیگر در حال رقابت هستند؛ اول رژیم صهیونیستی است 
که از حمایت آمریکا برخوردار است. دوم، یک قدرت منطقه ای دیگر است 
که با تل آویو متحد است. سومین قدرت، محور مقاومت است. این قدرت 
طی سال های گذشته توانست از سوریه دفاع کند و اهداف دشمن را در 
این کشــور خنثی سازد، این درحالی بود که گروه های تروریستی سوریه 
از حمایت های اســرائیل و متحد منطقه ای اش برخوردار بوده و هستند. 
بنابراین، می توان گفت محور مقاومت توانایی و امکانات دفاعی الزم را در 
اختیــار دارد و می تواند راهبرد نظامی خود را به »هجومی« تغییر دهد و 

قدس جز با راهبرد نظامی هجومی آزاد نخواهد شد.«
وی در ادامه این گفت و گو تصریح کرد: »هنگامی که آیت اهلل خامنه ای 
به قدرت محور مقاومت  اشــاره می کنند، این موضوع نشان می دهد، این 
محور به راهبرد هجومی به شکل طبیعی نزدیک شده است. هنگامی که 
محور مقاومت از سوریه خارج شود، یک مأموریت مهم و بزرگی در پیش 

خواهد داشت و آن، فلسطین به ویژه شهر قدس خواهد بود.«
این کارشــناس نظامی در پاســخ به این پرسش که »سخنان رهبر 
معظم انقالب اسالمی ایران درخصوص برنامه ریزی برای آزادسازی قدس 
چه پیامی برای واشــنگتن و تل آویو به همراه داشت؟« نیز چنین گفت: 
»موضعی که آیت اهلل خامنه ای اتخاذ فرمودند، پاسخی به موضوع انتقال 
ســفارت آمریکا به قدس شریف بود. درحقیقت، در فرمایشات ایشان بر 
این نکته تأکید شده بود که قدس به زودی آزاد خواهد شد. در اینجا باید 
بگویم، انقالب اســالمی ایران شعار »قدس ما داریم می آییم« را سر داد 
و آخریــن جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان »روز قدس« تعیین کرد. 
این ها نشــان می دهند، اقدامات آمریکا هیچ تأثیری در تالش مسلمانان 

برای آزادسازی قدس نداشته است.«

سرتیپ بازنشسته ستاد ارتش لبنان:

قدسجزاسلحه
باچیزدیگریآزادنخواهدشد

اعتراضهابهاوضاعوخیمزندانهایفرانسهباالگرفت
ماکرونوعدهاصالحاتداد

پیمانکار سابق سیا فاش کرد

آمریکا با استفاده از تصاویر مستهجن از زندانیان مسلمان بازجویی می کند

علمای جهان اسالم در همایش دمشق تأکید کردند

تکفیر و صهیونیسم دو روی یک سکه


