
صفحه آخر

خشم نمایندگان مجلس افغانستان
از بازرسی خانه مردم توسط نظامیان آمریکایی

نماینــدگان مجلس افغانســتان علیه طرح 
بازرسی شبانه خانه های مردم در پایتخت از سوی 
نظامیان آمریکایی به شــدت موضع گرفتند و 

خواستار توقف فوری آن شدند.
نمایندگان مجلس افغانســتان علیــه طرح ژنرال 
»جان نیکلســون« فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در 
افغانستان، موضع گرفتند. این ژنرال آمریکایی در پایگاه 
نظامی »بگرام« گفته بود: »مخالفان مســلح )در کابل( 

خانه هــای امن دارند که باید از بین بروند.« وی توضیح 
داد که نیروهای ویژه آمریکایی به زودی، عملیات شبانه 
و بازرســی خانه به خانه را در شهر کابل آغاز می کنند 
و ایــن عملیات با هماهنگی ســازمان های اطالعاتی و 
نیروهای افغانستان انجام می شود!در پی انتشار این خبر، 
نمایندگان مجلس افغانســتان با آن، به شدت مخالفت 
کردند و از آمریکا خواستند به جای پایتخت، در مناطق 

مرزی و دور افتاده با تروریست ها بجنگد.

توطئه آل سعود برای ادغام رژیم صهیونیستی
در اقتصاد منطقه

 یک جنبش فلســطینی از طرح آل سعود برای 
ادغام رژیم صهیونیستی در اقتصاد منطقه و حمایت 

اقتصادی گسترده ریاض از این رژیم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، »رباح مهنا « عضو 
دفتر سیاســی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هشدار 
داد:عربستان عمال اجرای طرحی را در منطقه ای با مساحت 
۱۰۰۰ کیلومتر مربع در شبه جزیره سینا آغاز کرده که هدف 
)ظاهری( آن ، توسعه این منطقه است. این کشور همچنین 

به منظور مقدمه چینی برای ســازش کامل با اسرائیل راه 
زمینی را در دست احداث دارد که رژیم صهیونیستی، مصر 
و اردن را به عراق متصل می کند و طرح موسوم به تکامل 
اقتصادی را بین کشــور های منطقه با رژیم  اشغالگر تحقق 
می بخشد. مهنا گفت: راه حل موثر برای مقابله با این طرح 
خطرناک، رفع اختالفات موجود   )بین گروه های فلسطینی( 
و ســرعت بخشیدن به اتحاد دوباره ای است که از ۱۱ سال 

پیش از بین رفته است.
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سرویس خارجی-
همزمان با جار و جنجال غربی ها در مورد به 
خطر افتادن جان مردم ساکن »غوطه شرقی« به 
خاطر پیشروی ارتش سوریه، نظامیان ترکیه با 
چراغ سبز آمریکا، کشتار بی رحمانه ای را در شهر 
»عفرین« سوریه مرتکب شده اند و این کشتار 

همچنان ادامه دارد.
هیچ کــس دقیقا نمی داند که چــه تعداد از مردم 
مظلوم کرد ساکن »عفرین« به دست نیروهای اشغالگر 

ترکیه کشته شده اند.
چرا که هم اکنون این شهر در اشغال ارتش ترکیه 
است و هیچ  خبرنگاری جز خبرنگاران ترکیه نمی تواند 
برای تهیه خبر و گزارش، وارد این شــهر شود.  دولت 
ترکیــه می گویــد در حال حاضر نظامیــان ترکیه و 
شــبه نظامیان »ارتش آزاد« که با دمشق می جنگند، 

عفرین را در اشغال خود دارند!
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، برای 
اینکه بتواند حرفش را ثابت کند و بر عفرین مســلط 
شود، دست به حمالت هوایی و زمینی بی رحمانه ای زد 
و منازل و زیرساخت ها و حتی بیمارستان مرکزی شهر 
را بمباران کرد و باعث آوارگی ده ها هزار زن و کودک و 
افراد کهنسال و مرگ تعداد زیادی از مردم عادی شد.

اردوغان پس از این کشــتار و خشونت کم سابقه، 
دیــروز اعالم کرد: »بر مرکز شــهر »عفرین« به طور 

کامل مسلط شدیم.)!(

راهبرد آمریکا و ترکیه در سوریه
جنجال کاذب در غوطه، آدم کشی در عفرین

رئیس جمهــور ترکیــه 
را  زیتون«  عملیات »شاخه 
از 3۰ دی آغــاز کــرده بود 
و باالخره، پس از کشــتار و 
بمباران شدید چند روز اخیر، 
ظاهرا بر عفرین مسلط شده  
اســت. در مجموع، ماجرای 
دردناک عفرین یکبار دیگر 
پرده نفاق را از چهره  حامیان 
تروریسم در سوریه برداشت؛ 
عفرین ثابت کرد که آمریکا 
نمی تواند متحد خوبی برای 
کردهای ســوریه باشــد و 
واشــنگتن  به  نباید  کردها 
اعتماد کننــد، چرا که طی 

روزهــای اخیر عالوه بر اینکه دســت ترکیه را برای 
کشتار مردم کرد باز گذاشت، جنجال »غوطه شرقی« 
)حمالت احتمالی شــیمیایی( را راه انداخت و توجه 
محافل رسانه ای جهان را به این سمت منحرف کرد تا 

ترکیه کار خودش را در عفرین بکند.
تداوم جنجال دروغین

علی رغم کشتار بی سابقه کردها در شمال سوریه 
از سوی ترکیه آمریکا قصد دارد یک جنجال دروغین 

جدیدی را در جنوب این کشور راه بیندازد. 
به گزارش ایسنا، »سرگئی رودسکوی«  سخنگوی 

ســتاد مشــترک ارتش روســیه گفت: »ما اطالعات 
موثقی )در اختیار( داریم که )نشان می دهد( نیروهای 
آمریکایی شــماری از گروه های شبه نظامی سوری را 
در شهر »التنف« برای انجام اقدامات تحریک آمیز در 

جنوب سوریه آموزش داده اند.«
وی ادامه داد: »در اوایل ماه مارس )اواسط اسفند(  
گروه های خرابکار به شــهر »درعا« در جنوب سوریه 
که در آنجا واحدهای )گروه تروریســتی( ارتش آزاد 
مستقر هســتند، اعزام شده اند. به گفته  رود سکوی 
آنها مهمــات الزم را برای انجام حمالت شــیمیایی 

بــه آنجا برده انــد. این مواد برای مقصــر جلوه دادن 
نیروهای دولت ســوریه استفاده خواهد شد. در حال 
حاضر این مهمات و سالح های شیمیایی تحت پوشش 
کاروان های امدادرســانی منتقل می شــوند. او افزود: 
حمالت برنامه ریزی شــده و تحریک آمیز )رسانه ای( 
به طور گســترده در رســانه های غربی مورد پوشش 

خبری قرار گرفت.
این مقام روس ادامه داد: این اقدامات تحریک آمیز 
به عنوان بهانه ای توسط آمریکا و متحدانش برای انجام 
عملیات علیه ارتش و زیرساخت های دولتی در سوریه 
مورد استفاده قرار می گیرد. ما در حال حاضر نشانه های 
انجام آمادگی ها برای وقوع این گونه حمالت احتمالی 

را ثبت کرده ایم.
رودســکوی افزود: همچنین حمالت شــیمیایی 
در استان ادلب توســط گروه النصره در هماهنگی با 
»کاله سفیدها« آماده شده است. در حال حاضر این 
شبه نظامیان 2۰ کانتینر از سالح های گاز کلر دریافت 

کرده اند.
سایر رویدادها

* وزارت خارجه روســیه اعــالم کرد، غرب برای 
براندازی دولت سوریه تالش می کند.

* ارتش سوریه دو شهرک جدید را در غوطه شرقی 
آزاد کــرد. روســیه نیز اعالم کرد، حــدود پنج هزار 
غیرنظامی دیروز غوطه شرقی را ترک کردند. تاکنون 

68 هزار غیرنظامی از این منطقه خارج شده اند.

اردوغان می گوید شهر عفرین را تصرف کرده است

سرویس خارجی-
مدیر سابق سیا از توییت ترامپ درباره اخراج 
معاون مدیر اف بــی آی انتقاد کرده و او را »یک 
عوام فریب بی آبرو« خوانده که »به زباله دان تاریخ 

خواهد پیوست.«
ماجرای دنباله دار تبانی ترامپ و پوتین در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال 2۰۱6 میالدی روز جمعه به 
برکناری مرد شماره دوی اف بی ای آن هم دو روز مانده 
به بازنشســتگی اش منجر شد. این برکناری با واکنش 
بسیار تند شماری از مقامات سابق آمریکا روبه رو شده 
است. جان برنان، مدیر سی آی ای در زمان دولت باراک 
اوباما، در توییتر خود خطاب به ترامپ، نوشته: »هنگامی 
که رشوه خواری، شــیطان صفتی و فسادهای سیاسی 
شــما آشکار شود، به جایگاه به حق خود به عنوان یک 
»عوام فریب بی آبرو در زباله دان تاریخ خواهید رســید. 
ممکن است اندرو مک کیب را قربانی کنید اما آمریکا را 
نابود نخواهید کرد. آمریکا بر شما پیروز می شود.« ترامپ 

درباره اخراج مک کیب در 
توییتر خود نوشــته بود: 
اقدام روز بزرگی را  »این 
اف بی آی  کارمندان  برای 

رقم زد.«
کومــی«  »جیمــز 
مدیر سابق پلیس فدرال 
آمریــکا )اف بــی آی( نیز 
چند ساعت پس از اخراج 
»اندرو مک کیب«، معاون 
اف بــی آی که بــه گفته 

دونالد ترامپ، »دستش رو شد«، ضمن انتقاد شدید از 
ترامپ متعهد شد که افشاگری های قریب الوقوعش به 
مردم آمریکا اجازه خواهد داد تا خودشان قضاوت کنند 
»چه کسی شریف و محترم است و چه کسی نیست.« 
کومی در پاسخ به توئیت ترامپ در توئیتی نوشت: »آقای 
رئیس جمهور! مردم آمریکا به زودی شــنونده داستان 

من خواهند بود و خودشان می توانند قضاوت کنند که 
چه کسی شریف و محترم است و چه کسی نیست.«

افشــاگری های وعده داده شــده از سوی »جیمز 
کومی« قرار است در کتاب جدیدش تحت عنوان »یک 
وفاداری باالتر: حقیقت، دروغ ها و رهبری« اعالم شود. 
این کتاب قرار اســت آوریل)فروردین( به بازار عرضه 

شود. رســانه های آمریکا نیز گزارش داده اند که اندرو 
مک کیب، معاون اخراج شده مدیر دفتر تحقیقات فدرال 
آمریکا )اف بی آی( یادداشت هایش درباره مکالمات خود 
با دونالد ترامپ، را در اختیار مقام های کمیته تحقیقات 
تحت رهبری رابرت مولر، بازرس ویژه اف بی آی در این 
تحقیقات درباره مداخله روســیه در انتخابات 2۰۱6 

گذاشته است.
شبکه سی ان ان آمریکا هم به نقل از یک منبع آگاه 
گزارش کرده که مک کیب نیز نه فقط یادداشت هایش 
را در اختیار دفتر رابرت مولر قرار داده بلکه او همچنین 
از سوی تیم مولر بازجویی نیز شده است.با وجود آنکه 
محتوای دقیق یادداشت های مک کیب فاش نشده اما 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده این یادداشت ها 
ممکن است مدارکی را در حمایت از ادعاهای مک کیب 
مبنی بر اینکــه او قربانی جنگ ادامه دار دولت ترامپ 
بــا اف بی آی و تحقیقات متعلق به بازرس ویژه شــده، 

حمایت کند.

رئیس سابق سیا:

ترامپ عوام فریب بی آبرویی است که به زباله دان تاریخ خواهد پیوست

عزم سعودی ها برای اعدام 15 شیعه این کشور به جرم ترویج 
مذهب شیعه و جاسوسی برای ایران! با واکنش سازمان ملل مواجه 

شده است.
خشــونت و ظلم آل سعود بر شیعیان عربســتان در سال های پس از 
انقالب های عربی شدت بیشتری گرفته، به ویژه پس از به قدرت رسیدن 
»محمد بن ســلمان.« در این میان منطقه العوامیه بارها شــاهد هجوم 
نیروهای امنیتی بوده و ده ها تن اعدام و صد ها تن دیگر زندانی شــده اند. 
حاال، کارشناسان سازمان ملل می گویند آل سعود قصد دارد ۱5 نفر دیگر 

از شیعیان این کشور را اعدام کند.
 به گفته کارشناسان ســازمان ملل اعدام قریب الوقوعی که »عباس 
حســن« و شماری دیگر از شیعیان عربستان با آن روبه رو هستند، مایه 
نگرانی اســت. این کارشناسان از مقامات سعودی خواستند احکام اعدام 
صادره علیه این افراد را لغو کنند. عربســتان به 32 نفر از شــیعیان این 
کشور اتهاماتی نظیر جاسوســی برای ایران، حمایت مالی از تروریسم و 
ترویج مذهب شیعه را نسبت داده است. این در حالی است که برای ۱5 

نفر از این افراد حکم اعدام صادر کرده است. 
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: »دادگاه 
کیفری ریاض »عباس حجی الحین« و ۱۴ تن دیگر را در دسامبر)دی ماه( 
2۰۱6 به اعدام محکوم و حکم اعدام شماری دیگر را تایید کرده است.« 
به گفته کارشناســان سازمان ملل، احکام مذکور هم اکنون برای تایید به 

پادشاه این کشور ارجاع شده است.
براســاس بیانیه کارشناســان مذکور، از افرادی که به اعدام محکوم 
شده اند، تحت شکنجه اعتراف گرفته شده و بازداشت شدگان از وضعیت 
جســمی و روحی و روانی نامطلوبی برخوردارند و از درمان الزم محروم 
هستند. قوه قضائیه عربستان همچنین در دسامبر)دی ماه( 2۰۱6 میالدی 
۱5 نفر از یک گروه 32 نفره متشکل از شیعیان این کشور را به اتهام آنچه 

جاسوسی برای ایران خواند، به اعدام محکوم کرد.

سازمان ملل خبر داد

15 شیعه عربستانی در آستانه اعدام
ازسوی رژیم آل سعود

یک روزنامه صهیونیستی سفر قریب الوقوع ولیعهد سعودی به 
آمریکا را دست مایه گزارش خود قرار داده و نوشته، بن سلمان و 
ترامپ به دنبال ایجاد یک ائتالف سه گانه آمریکایی-اسرائیلی- 

عربستانی علیه ایران هستند.
سعودی ها می گویند، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قرار است از 
امروز در قالب سفری رسمی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا به واشــنگتن برود. این سفر با توجه به تحوالت داخلی عربستان 
و منطقــه و همچنین نوع نگاهی که ترامپ به اعراب ثروتمند حاشــیه 
خلیج فارس دارد! »مهم« محســوب می شــود. به گزارش فارس، منابع 
صهیونیســتی اما اعالم کرده اند، بن سلمان در این سفر بیش از هر چیز 
به دنبال ایجاد ائتالفی متشکل از آمریکا، اسرائیل و عربستان برای مقابله 

با ایران خواهد بود.
روزنامه »یدیعوت آحارونوت« در این باره با انتشار گزارشی، به منافع 
اقتصادی آمریکا در عربستان پرداخته و نوشته: »ریاض یکی از مشتریان 
اصلی سالح آمریکاست و میلیاردها دالر به صنعت نظامی آمریکا تزریق 
می کند؛ البته منافع مشــترک فقط در حد ســالح نیست بلکه ترامپ، 

عربستان را متحدی اصلی و بازیگری دارای نفوذ می داند.«
در ادامه این گزارش آمده: »بن سلمان به فکر ملت فلسطین به عنوان 
ملتی تحت اشغال نیست بلکه او به دنبال تثبیت جایگاه عربستان به عنوان 
قدرتی منطقه ای در مقابل ایران اســت...دونالد ترامپ، توافق هسته ای با 
ایران را ترســناک توصیف و اعالم کرده این توافق نیاز به اصالحات دارد. 
ترامپ »مایک پامپئو« رئیس سابق »سیا« را هم به جای »رکس تیلرسون« 
در منصب وزارت خارجه قرار داده زیرا پامپئو با خروج واشنگتن از توافق 
هسته ای با تهران موافق است. ترامپ به این باور رسیده که به شیوه های 
دیگری می شــود برنامه هسته ای ایران را متوقف کرد و می توان جبهه ای 
متشــکل از آمریکا، عربستان و اسرائیل برای متوقف کردن آنچه »تهدید 
ایران« نامیده می شــود، ایجاد کرد البته به نحوی که گزینه نظامی روی 
میز باشــد.« این روزنامه صهیونیستی در ادامه به مصاحبه بن سلمان با 
شبکه »سی بی اس« و حمالت وی به ایران و نیز ممانعت او از دیدار مادر 
با پدرش پرداخته و نوشــته:» بن سلمان همه چیز را به سرعت و بی پروا 
انجام می دهد و خانواده پادشاهی را عصبانی کرده است، موضوعی که باعث 
شده نهادهای اطالعاتی این فرضیه را مطرح کنند که کارهای بن سلمان 
در نهایت منجر به ترورش خواهد شد زیرا او کم تجربه است و از حمایت 

مطلوب داخلی هم برخوردار نیست.«

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعالم کرد
بن سلمان به دنبال تشکیل

محور غربی، عبری، عربی علیه ایران

هزاران تن از مردم اروپا در کشورهای خود 
ضمن برپایی تظاهرات، علیه ظلم، بی عدالتی و 

تبعیض شعار دادند. 
خبرگزاری ها نوشــته انــد، اروپایی های معترض 
که شــمار آنها به هزاران تن می رســید، در 5 کشور 
تظاهرات کردند و در اعتراض به نژادپرستی و تبعیض 
دینی شعار سر دادند. آنها همچنین حمایت خود را از 
حقوق پناهجویان و مهاجران اعالم کردند. معترضان 
در البالی شعارهای خود از رشد تفکر نژادپرستی در 
اروپا هم به شدت ابراز نگرانی کردند. این اعتراض ها در 
کشورهای انگلیس، اتریش، فرانسه، اسکاتلند و یونان 
همزمان با مراسم ساالنه »هفته اقدام اروپایی سازمان 

ملل علیه نژادپرستی« برگزار شد.
در تظاهرات لندن، مردم برای نمایش انزجار خود 
از وجود نژادپرستی و بی عدالتی، زنجیرهایی را به دور 
گردنشــان آویزان کرده بودند. روی دست نوشته های 
معترضان هــم جمالت جالبی دیده می شــد مثل، 
»لباسشــویی تنها جایی است که شما باید رنگ ها را 

از هم جدا کنید.« 
به گزارش ایندیپندنت و به گفته سازمان دهندگان 
این اعتراض ها در گالســکوی اسکاتلند، ۱5۰۰ فعال 
از ائتالف ســازمان های مدنــی، اتحادیه های تجاری، 

گروه های سیاســی و ســایر نهادهــا در اعتراض به 
نژادپرســتی به خیابان ها آمده بودند. هزاران معترض 
فرانسوی هم به رغم بارش برف در پاریس علیه خشونت 
پلیــس و در دفاع از مهاجــران و اتباع غیر قانونی در 

این کشــور راهپیمایی کردند. روی پارچه نوشته های 
معترضان فرانسوی هم نوشته شده بود: »نژادپرستی 
دولتــی، هیچ مصونیتی برای خشــونت پلیس علیه 

مهاجران بدون مجوز وجود ندارد.«
اعتراض ها به اینجا ختم نشــد در آن سوی اروپا 
و در آتن نیز صدها یونانی در اعتراض به نژادپرســتی 
و سیاســت اتحادیه اروپا علیه مهاجران، دو سال پس 
از توافق اتحادیه اروپــا و ترکیه، به خیابان ها آمدند. 
معترضان خواستار »آزادی« و »مرزهای باز« شدند و 
ســایر معترضان هم تصاویری از کودکان را در دست 
داشتند که در کشــورهای جنگ زده خودشان هدف 

حمله قرار گرفته و مجروح شده بوند.
این اعتراضات واقعیت های تلخ اروپا و غرب را بار 
دیگر برای جهان فریاد می زند تا برای چندمین بار ثابت 
شود که آنهایی که دم از حقوق بشر و آزادی می زنند و 
دیگران را به خاطر نقض آن مورد شماتت قرار می دهند 
، خود هیچ بویی از آن نبرده اند و بزرگ ترین ناقضان 
حقوق بشر، رهبران سیاسی همین کشورهای غربی اند. 

راهپیمایی علیه تبعیض، نژادپرستی و بی عدالتی در 5 کشور اروپا

رئیس جمهوری  انتخاب  برای  روسیه  مردم 
آینده این کشور دیروز در سراسر خاک فدراسیون 
روسیه و ۲5۰ حوزه در سایر کشورهای جهان در 
حالی به پای صندوق های رای رفتند که بر اساس 
نظرسنجی ها این دوره نیز پوتین مرد شماره یک 

این رقابت خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری ســال 2۰۱8 روسیه، 
دیروز از ســاعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شــد. بر 
اساس اطالعات کمیته مرکزی انتخابات روسیه، بیش 
از ۱۱۰ میلیون و 858 هزار نفر افراد واجد رای دهی، 
برای شــرکت در این انتخابات ثبت نام کرده اند که از 
این مقدار، نزدیک به دو میلیون نفر، اتباع روسی ساکن 
خارج ار کشور هســتند. در انتخابات سال 2۰۱2 در 
روســیه ۱۰9 میلیون و 86۰ هزار و 33۱ نفر ثبت نام 

کرده بودند.
 در ایــن دور از انتخابات 7 کاندیدا با »والدیمیر 
پوتین«  رئیس جمهوری فعلی این کشور برای کسب 
کرســی ریاســت جمهوری رقابت می کننــد. »پاول 
گرودینین«،  »والدیمیر ژیرینوفســکی«، »ســرگئی 
بابورین«، »گریگوری یولینسکی«، »بوریس تیتوف«، 
»ماکســیم ســریکین« و یــک زن به نام »کســنیا 
ســابچاک« رقبای »والدیمیر پوتین«  در این دور از 

انتخابات هستند.

براساس بیانیه دفتر مطبوعاتی پلیس مسکو، برای 
تضمین امنیت شهروندان در مراکز اخذ رای و اجرای 
قانون بیش از ۱7 هزار نیروی پلیس در کنار نیروهای 
گارد ملی و نیروهای گارد امنیتی ویژه و پلیس مردمی 
در مســکو مستقر شده اند. هنوز نتایج اولیه انتخابات 
اعالم نشده اما تمامی نظرسنجی ها نشان می دهد که 
پوتین بدون زحمت این دور نیزپیروز خواهد شد. در 
صورت پیروزی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری کنونی 
روسیه، وی شش سال دیگر زمام امور را در این کشور 

در دست خواهد داشت.
پوتین ابتدا در سال ۱999 نخست وزیر روسیه شد. 
پس از آن از سال 2۰۰۰ تا 2۰۰8 به ریاست جمهوری 
برگزیده شد. وی در فاصله سال های 2۰۰8 تا 2۰۱2 
که مجددا پســت نخست وزیری را عهده دار شده بود، 
قانون اساســی را تغییر و دوره ریاست جمهوری را از 
چهار ســال به شش ســال افزایش داد. گفتنی است 
تنها در کشور اوکراین، روس ها اجازه مشارکت در این 

انتخابات را نیافتند.

آغاز انتخابات ریاست جمهوری روسیه
پوتین بدون رقیب

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی اوضاع امنیتی این رژیم را 
»پیچیده« و »خطرناک« توصیف و نســبت به پیامدهای انتقال 

سفارت آمریکا به قدس به شدت، ابراز نگرانی کرد.
»اویگدور لیبرمن« که به عنوان یک صهیونیســت تندرو شــناخته 
می شــود، اوضاع امنیتی جاری رژیم صهیونیستی را پیچیده و خطرناک 
خوانــد و گفت، فلســطینی ها در واکنش به تصمیــم »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر انتقال ســفارت این کشــور از تل آویو به 
قدس، در روزهای آینده، اقداماتی انجام خواهند داد که نگران کننده است.
ترامپ اعالم کرده قصد دارد اردیبهشت آینده سفارت آمریکا را به قدس 
منتقل کند. انتقال سفارت به قدس یعنی، این شهر مقدس پایتخت رژیم 
صهیونیستی است. این انتقال در هفتادمین سالروز تاسیس رژیم نامشروع 
صهیونیســتی اتفاق خواهد افتاد. فلسطینی ها ۱5 هفته ای می شود که با 
برپایی تظاهرات های متناوب، علیه این تصمیم قیام کرده و تاکنون بیش 

از 55۰۰ شهید و زخمی در این راه داده اند.
وزیرجنگ رژیم صهیونیســتی پس از ابراز ترس نســبت به تحوالت 
ماه های آینده، )به زعم خودش( هشدار داد: »ما دست بسته باقی نخواهیم 
ماند و دستگاه های امنیتی اسرائیل اقدامات الزم را انجام خواهند داد. ولی 

من تکرار می کنم که اوضاع پیچیده است.«
به گزارش تسنیم، لیبرمن گفت: اشاره محمود عباس )رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین( به توقف پرداخت بودجه نوار غزه که به خدمات اصلی 
مانند برق، خدمات پزشکی، و آب مربوط می شود، درگیری مسلحانه بین 

اسرائیل و گروه های مقاومت را شتاب می بخشد.«
کارشناســان نیز حرف های لیبرمن درباره آشــفته تر شدن اوضاع در 
فلسطین اشــغالی و حتی در منطقه را تأیید می کنند، اما می گویند که 
دستگاه سرکوب رژیم صهیونیستی نخواهد توانست، حرکات اعتراضی و 
حمالت داخلی در فلســطین اشغالی و در مرزهای رژیم صهیونیستی را 
ســرکوب کند. اتفاقا، لیبرمن نیز از همین قضیه، هراس دارد و آن را بر 

زبان آورده است.
حمله صهیونیست ها به غزه

خبر دیگر اینکه جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر شنبه چندین 
بار نوار غزه را هدف حمله قرار دادند.

در ایــن حمالت، زمین های کشــاورزی در محله »الزیتون« و محله 
»الشجاعیه« واقع در شرق نوار غزه بمباران شدند.

صهیونیست ها این حمالت را پس از آن انجام دادند که مدعی شدند 
نیروهای حماس بمبی را در حد فاصل میان نوار غزه و محل های استقرار 
نظامیان صهیونیستی منفجر کرده اند. این در حالی است که به گفته منابع 
فلسطینی، بمب مذکور را خود نظامیان صهیونیست و به صورت کنترل 

شده منفجر کرده اند!
البته، در شــرایط جاری هدف از این حمالت، زهر چشــم گرفتن از 

فلسطینی هاست تا به انتقال سفارت به قدس، واکنش نشان ندهند.

بدهی ملی آمریکا برای اولین بار در تاریخ این کشور از مرز ۲1 
تریلیون دالر عبور کرد و به یک رکورد جدید رسید. 

بدهی آمریکا به رقم بی ســابقه ای در تاریخ این کشــور رسیده است. 
»شــیکاگو اینترپرایز« در این باره می نویسد بسیار دشوار خواهد بود اگر 
کســی بخواهد معنای بدهی 2۰ تریلیون دالری آمریکا را درک کند اما 
می تــوان با مثالی توضیح داد که این بدهی عظیم به چه معناســت. اگر 
بخواهیم این مبلغ را بر حسب اسکناس های ۱ دالری بیان کنیم و انتهای 
هــر دالر را به دالر دیگر متصل کنیم، هر ۱۰۰۰۰ دالر معادل یک مایل 
خواهد بود، خورشید 93 میلیون مایل از زمین فاصله دارد و در نتیجه طول 
هر یک تریلیون دالر اسکناس یک دالری به 93 میلیون مایل می رسد که 
تقریبا معادل فاصله خورشید از زمین است، در نتیجه می توان دریافت که 
طول اسکناس های ۱ دالری که برای پرداخت بدهی 2۰ تریلیون دالری 
آمریکا به کار خواهد رفت به اندازه 2۰ برابر فاصله خورشید از زمین است! 
»شیکاگو اینترپرایز« می افزاید اگر بخواهیم سهم هر آمریکایی را از بدهی ها 
نشان دهیم، با توجه به اینکه این کشور 325 میلیون نفر جمعیت دارد، 

هر آمریکایی به طور متوسط 6۰۰۰۰ دالر بدهی دارد. 
گزارش »شیکاگو اینترپرایز« زمانی بود که بدهی آمریکا 2۰ تریلیون 
دالر بود اما بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مقامات آمریکایی 
مجموع بدهی ملی این کشــور از 2۱ تریلیون دالر نیز گذشــته اســت. 
»واشــنگتن اِگزمینر« در این رابطه نوشــت : بدهی فدرال آمریکا از ماه 
فوریه)بهمــن ماه( به بعد یعنی همزمان با تصویب قانون تعلیق ســقف 
بدهی بار دیگر با سیر صعودی روبرو شده است.این قانون به دولت آمریکا 
اجازه می دهد به اندازه ای که برای تامین منابع مالی امور تصویب شده از 
سوی کنگره نیاز دارد، قرض کند. بر همین اساس پیش بینی می شود تا 
مارس2۰۱9 میالدی)اسفند 97( با توجه به سرعت فعلی در قرض کردن 
دولت آمریکا، حداقل یک تریلیون دالر به بدهی ملی این کشور افزوده شود. 

بدهی آمریکا
از مرز 21 تریلیون دالر گذشت

لیبرمن: اوضاع در اسرائیل خطرناک شده
نگران تبعات انتقال سفارت آمریکا هستیم

انصاراهلل یمن ضمن تایید خبر مذاکره این جنبش با 
عربستان اعالم کرد، نسبت به موفقیت آمیز بودن این 

مذاکرات اطمینان وجود ندارد.
جنگ یمن در حالی با هزاران کشــته و زخمی وارد سال 
چهارم خود می شود که به نظر می رسد، هیچ دورنمای واضحی 
الاقل تا چند ســال آینده برای پایان آن وجود نداشته باشد. با 
این حال طی روزهای گذشته برخی منابع غربی از گفت و گوهای 
پنهانی انصاراهلل با عربستان خبر داده بودند. خبرگزاری رویترز با 
استناد به گفته های چند دیپلمات و سیاستمدار اعالم کرده بود 
مذاکرات مخفیانه ای میان عربستان و الحوثی ها برای پایان دادن 
به جنگ صورت گرفته است. به نوشته این رسانه انگلیسی این 
مذاکرات از دو ماه پیش شــروع شده و هدف آن »عقد قرارداد 
آشــتی و برقرای صلح« است. در همین رابطه »علی القحوم« 
از اعضای شــورای سیاســی جنبش انصاراهلل در گفت وگو با 
اســپوتنیک ضمن تایید وجود ایــن مذاکرات گفت: »جنبش 
انصاراهلل، نشانه های مثبتی در گفت وگو با عربستان می بیند اما 
از موفقیت آمیز بودنش اطمینان ندارد... در حال حاضر عمان، 
واســطه مذاکرات غیر مســتقیم بین این جنبش و عربستان 
اســت، هدف این مذاکرات پایان بخشیدن به جنگ یمن است 
و تا حدودی نیز نشانه های مثبتی در گفت وگوها وجود دارد.«

 بــا این حال جنبش انصاراهلل به موفقیت آمیز بودن گفت 
وگوها با ریاض اطمینان ندارد و معتقد است عربستان قصد رفع 
محاصره و پایان دادن به جنگ در آینده ای نزدیک را نداشــته 
و تنها می خواهد زمان بخــرد. القحوم  می گوید در مذاکرات، 

بازگشــایی بنادر یمن به ویژه بندر الحدیده مطرح شده اما تا 
کنون طرفین به هیچ توافقی در این زمینه نرسیده اند. اما یک 
مقام ائتالف سعودی، انجام مذاکره میان عربستان و حوثی ها را 
تکذیب کرده و گفت که در حال حاضر این سازمان ملل است که 
تالش می کند راه حلی سیاسی به منظور دستیابی به صلح بیابد.
از ســوی دیگــر، منابع سیاســی یمن اعــالم کردند که 
تالش های گســترده جهانی  تحت نظارت ســازمان ملل برای 
از سرگیری مذاکرات سیاســی میان طرف های بحران یمن و 
طرف های منطقه ای تحت رهبری کشورهای ائتالف عربی در 
ماه آوریل)فروردین( سال جاری میالدی وجود دارد. قرار است 
که برای نحســتین بار نروژ میزبان این مذاکرات باشــد. طبق 
گزارش منابع عربی، سازمان ملل و چند کشور دیگر تالش های 
گسترده ای برای از سرگیری مذاکرات میان طرف های درگیر، 
تشــویق آنها جهت بازگشت به میز مذاکرات و نیز حل بحران 

انسانی یمن را انجام می دهند.
خبر دیگر اینکه، عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی 
و فــراری یمن روز شــنبه با صدور حکمــی »علی صالح علی 
عبداهلل عفاش الحمیری« را به عنوان فرمانده نیروهای ذخیره 
شبه نظامیان وابسته به دولت مستعفی منصوب کرد. علی صالح 
االحمر برادر ناتنی علی عبداهلل صالح رئیس جمهور پیشین یمن 
است که چند ماه گذشته به هنگام فرار به سمت امارات کشته 
شد. صالح االحمر از مسئوالن مهم نظامی در دولت علی عبداهلل 
صالح بود و در آن دوره، ریاست نیروهای گارد ریاست جمهوری 

را برعهده داشت.

انصاراهلل یمن: با عربستان مذاکره کردیم
اما خوش بین نیستیم


