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شرکت در نشست های ضد صهیونیستی دانشگاه تورین
برای دانشجویان 3 واحد درسی محسوب می شود

دانشگاه شــهر تورین در شمال ایتالیا اقدام به 
برگزاری سمینارهای ضد صهیونیستی کرده و شرکت 
دانشجویان در آنها به معنای گذراندن 3 واحد درسی 

محسوب می شود.
ماه هاست که دانشگاه معروف شهر »تورین« در شمال 
کشــور ایتالیا با ابتکارات ضد صهیونیســتی اش خبرساز 
می شود. اوج برنامه های این دانشگاه برای نشان دادن چهره 
اهریمنی و غیرمشــروع رژیم اسرائیل، روز اول ماه مارس 

)10 اسفند( با اختصاص سالن آمفی تئاتر »کمپوس« برای 
برگزاری یک ســمینار دو روزه خواهد بود.شرکت در این 
سمینار برای تمامی دانشجویانی که بتوانند در آن حضور 
داشته باشند به معنای گذراندن سه واحد آموزشی خواهد 
بود. سمینار فوق در بین یک سری از نشست هایی قرار داده 
شــده که از ماه مارس تا ماه مه) فروردین، اردیبهشت( در 
این دانشــگاه با موضوعاتی از نقض حقوق بنیادی در رژیم 
صهیونیستی گرفته تا محاکمه این رژیم برگزار خواهد شد.

حماس: عادل الجبیر دشمن مقاومت فلسطین
و حامی منافع رژیم صهیونیستی است

ســخنگوی جنبش حماس علیه اظهارات وزیر 
خارجه عربستان، که این جنبش را تندرو خوانده بود، 
موضع گرفت و اعالم کرد، موضع »عادل الجبیر«در 
تضاد با آرمان فلســطین و به نفع رژیم اشــغالگر 

صهیونیستی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، »عبداللطیف القانوع«دیروز 
به اظهارات اخیر »عادل الجبیر« واکنش نشان دادوگفت: 
»هــدف از اظهارات ]اخیر[ الجبیر دیوســازی از مقاومت 

فلســطین و تحریک علیه آن است«.ســخنگوی حماس 
همچنین گفت ، اظهارات وزیر خارجه عربســتان مغایر با 
آرمان فلســطین و به نفع رژیم صهیونیستی است.القانوع 
با اشاره به همزمان شدن اظهارات وزیر خارجه عربستان با 
اقدامات آمریکا درباره قدس)مســئله انتقال سفارت( ادامه 
داد، از امثال الجبیر انتظار می رود در برابر تصمیم »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا بایستند، نه اینکه از حماس 

و مقاومت فلسطین دیو بسازند.
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سرویس خارجی-
در پی شکست ســناریوی آتش بس برای حفظ 
آخرین پایگاه تروریســت ها در ســوریه، آمریکا و 
اروپا توطئه کثیف حمله شــیمیایی را کلید زده اند 
و می خواهند با جان هــزاران غیرنظامی در »غوطه 
شرقی« دمشق بازی کنند و سپس، انگشت اتهام را 
به سمت ارتش سوریه بگیرند. درست مثل کاری که 

در خان شیخون کردند.
دومین نشست شــورای امنیت برای اجرای آتش بس 
هدفمند در »غوطه شــرقی«، نتیجه نداده و همین مسئله،  
آمریکا و انگلیس را دســتپاچه کرده تا به دنبال راه دیگری 
برای نجات تروریســت ها باشند. در حال حاضر ظاهرا هیچ 
ســناریوی فوری دیگری به جز سناریوی شیمیایی وجود 
ندارد. سناریویی که می تواند پای آمریکا را برای وارد آوردن  

ضرباتی به ارتش سوریه، باز کند.
برحسب تجارب سال های گذشته، سناریوی شیمیایی 
بدین صورت اجرا می شــود که ابتدا تروریســت ها از سالح 
شــیمیایی استفاده می کنند و سپس، آمریکا به بهانه اینکه 
ارتش ســوریه مرتکب چنین اقدامی شده، آن را هدف قرار 
می دهد. مثل ماجرای حمله شیمیایی در »خان شیخون« 
که به حمله شیمیایی آمریکا علیه پایگاه »الشعیرات« منجر 
شــده بود.اکنون نیز یکی دو ماهی است که اروپا و آمریکا 
روی سناریوی شیمیایی کار می کنند و به طور همزمان، از 
تریبون شورای امنیت ســازمان ملل و رسانه های مختلف، 
جوسازی های شدیدی را علیه نظام سوریه آغاز کرده اند، و 
تــب ماجرا را تا آنجا باال برده اند که »نیکی هیلی« نماینده 
آمریکا در سازمان ملل، جمعه گذشته رسما اعالم کرد اگر 
ثابت شود دمشق از ســالح شیمیایی استفاده کرده است، 
آمریکا به سوریه حمله می کند!در هر حال، این زمینه سازی ها 
به نظر می رسد که قرار است در »غوطه شرقی« خرج شود، 

یعنی همان جایی که توطئه آتش بس نتیجه نداده است.
اکنون و در شرایطی که ارتش سوریه دو سوم غوطه شرقی 

را در اختیــار دارد و چیزی نمانده که بر 
کل منطقه مسلط شود، فعالیت آمریکا 
و انگلیس ســرعت گرفته و کامال علنی 
شده اســت؛ تســنیم به نقل از »احمد 
حازم« رئیس شــبکه حقوق بشر سوریه 
اعــالم کــرده، آمریکا در حــال انتقال 
شــمار زیادی از عناصر شکست خورده 
داعش به غوطه شــرقی است و عالوه بر 
آن، عناصر تروریســتی توسط نظامیان 
آمریکایی، سازماندهی می شوند. پیش از 

این خبر رســیده بود که بالگردهای آمریکایی شمار زیادی 
از ســرکرده های داعش را از زندان استان»حســکه« خارج 
کرده و به نقطه نامعلومی برده اند. اکنون مشخص می شود 
کــه مقصد نهایی این تکفیری ها، چه بســا همین »غوطه 

شرقی« بوده است.
قطعات دیگر این پازل نیز گویا توســط انگلیســی ها و 
ســران ترکیه در حال تکمیل شدن است؛ کاله سفیدها که 
از دستگاه جاسوسی »ام-آی-6« انگلیس دستور می گیرند، 
وارد غوطه شــرقی شده و در حال توزیع ماسک های ضدگاز 
هستند! نهاد موســوم به »کاله سفیدها« توسط یک افسر 
جاســوس انگلیسی ایجاد شده و تحت نام حمایت مدنی از 
غیرنظامیان سوری، در چارچوب منافع انگلیس، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی فعالیت می کند. با توجه به کارنامه کاله سفیدها، 
نقش واقعی آنها، راه اندازی جنگ روانی علیه دولت سوریه 
و حمایت تبلیغاتی از جبهه تروریسم است.کاله سفیدها در 
ماجرای اشغال بخش شرقی حلب توسط تروریست ها، تصاویر 
کودکی را در اختیار رسانه ها قرار داده و مدعی شده بودند که 
اعضای خانواده  وی توسط جنگنده های روسی - سوری کشته 
شــده اند. اما، بعداً و با افشاگری اعضای خانواده این کودک، 
مشخص شد که کل ماجرا، یک سناریوی ساختگی بوده است.
اکنون نیز براساس گزارش خبرگزاری فارس، کاله سفیدها 
با انتشــار ماسک های ضدگاز، می خواهند چنین القاء کنند 

که ارتش سوریه از گازهای شیمیایی استفاده خواهد کرد! 
درحالی که با توجه به روند سریع شکست تکفیری ها در این 
شهر، سوریه نیازی به استفاده از سالح شیمیایی ندارد. ضمن 

اینکه این کشور اصوال چنین سالح هایی هم ندارد.
اما، به نظر می رســد که توطئه خطرناک تری در حال 
انجام اســت؛ آمریکا می خواهد از طریق عوامل تروریستی 
خود، دست به یک حمله شــیمیایی واقعی بزند و سپس، 
گنــاه آن را به گردن دولت و ارتش ســوریه بیندازد. گویا 

توطئه کثیفی در راه است...
نقش ترکیه

اما، ســران ترکیه که این روزها به خاطر شکســت در 
عفرین، شدیداً سرخورده شده و ارتش این کشور به همراه 
تروریست های مورد حمایت آنکارا، تحت آتش ارتش سوریه 
قرار دارند، در سناریوی غوطه شرقی، نقش مکمل را برعهده 
دارد؛ به گزارش خبرگزاری فارس، دو کامیون حامل گاز کلر 
از خاک ترکیه وارد ســوریه شده است. آنکارا احتماالً قصد 
دارد این محموله شیمیایی را دراختیار تروریست های »ارتش 
آزاد« و یا »جبهه النصره« قرار دهد، تا آنها نیز فوراً آن را به 

غوطه شرقی منتقل کنند.
پیش از این یک بار در سال 2013 سناریوی شیمیایی 
پیشــروی ارتش سوریه را درغوطه شرقی متوقف کرده بود. 
اما اکنون فقط توقف پیشــروی، هدف آمریکا نیست، بلکه 

این کشــور هم قصد دارد دســت به حمالت موشکی علیه 
ارتش سوریه بزند. به عبارت دیگر، می خواهد نسخه »خان 

شیخون - الشعیرات« را در سطحی گسترده تر تکرار کند.
مورد دیگری که در غوطه شــرقی جریان دارد و چهره 
آمریکا و تروریست ها را برمال می کند، ممانعت آنها از خروج 
غیرنظامیان از غوطه شــرقی اســت؛ دولت سوریه ازطریق 
پخش اعالمیه، از مردم خواسته است منطقه را ترک کنند 
و حتی مسیرهای امن را هم مشخص کرده است، اما براساس 
خبری که دیروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از اسپوتنیک 
منتشر کرد، گروه های مسلح مانع خروج مردم می شوند. این 
درحالی است که خیلی از ساکنان غوطه شرقی به کمک های 

فوری پزشکی نیاز دارند.
تحوالت شمال سوریه

در چهارمین روز حضور نیروهای مردمی وابسته به ارتش 
ســوریه در عفرین، »یگان های مدافع خلق کرد« براساس 
توافقنامه، کنترل شــهر »تل رفعت« در استان حلب را به 
ارتش سوریه واگذار کردند. بازگشت کردها به آغوش سوریه، 

شرایط را برای ترکیه و حتی آمریکا، سخت خواهد کرد.
دولت ترکیه عملیات »شــاخه زیتون« را 30دی ماه با 
مشــارکت 6000 نظامی ترکیه، کلید زده است. هدف این 
عملیات، اشغال شهر »عفرین« سوریه توسط ارتش ترکیه و 
تروریست های مورد حمایت این ارتش بوده است. این عملیات 
موفقیت چندانی برای ترکیه نداشته، ولی کردهای سوریه را 

به دمشق نزدیک  کرده است. 
پیش از این پیش بینی می شد که با ورود ارتش سوریه 
به عفرین، ارتش ترکیه خاک سوریه را ترک خواهد کرد. اما 
تحوالت طور دیگری رقم خورد و حتی درگیری متقابل دو 
ارتش هم از منطقه گزارش شده است.کارشناسان می گویند، 
هرچند رئیس جمهوری ترکیه درمورد پیروزی های ارتش این 
کشور حرف می زند، ولی با تقویت نیروهای سوریه در شمال 
این کشــور، باالخره اردوغان مجبور می شود از رجزخوانی 

دست بردارد و نظامیان ترکیه را از سوریه خارج کند.

سناریوی شیمیایی این بار در شرق دمشق

توطئه کثیف در راه است
کاله سفیدها در غوطه شرقی ماسک توزیع می کنند!

با شکست ســنگین داعش در عراق و سوریه به دست 
محور مقاومت آمریکا بار دیگر تمام نقشــه های خود را که 
ماه ها و یا ســال ها زمان و بودجه های کالن را مصروف آن 
کرده بود نقش بر آب دید.پس از پاکسازی منطقه اما خیلی 
طول نکشید تا واشنگتن کارت های جدید بازی »آشوب در 
خاورمیانــه « رو کند. آمریکایی ها در جدیدترین اقدام خود 
در تــدارک و تجهیز یک ارتش 30 هــزار نفره از کردهای 
تجزیه طلب و تروریســت های باقی مانده در شمال سوریه 
هســتند. هر چند که پنتاگون هدف از این اقدام را نابودی 
کامل داعش عنوان کرده ،اما به اعتقاد مروه عثمان کارشناس 
لبنانی هدف از این اقدام نیازهای جغرافیایی سیاسی آمریکا 
بوده اســت.در این باره و همین طور موضوعات دیگر حول 
منطقه از جمله لبنان مصاحبه ای با کارشناس »راشا تودی« 

و »پرس تی وی« ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانیم.
***

کیهان : وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به کشور 
شما با استقبال سرد مقامات لبنانی مواجه شد. لطفًا 
در این باره و همچنین اهداف سفر تیلرسون به لبنان 

برای خوانندگان کیهان توضیح دهید.
مروه عثمان : در واقع سفر تیلرسون به لبنان دو هدف 
مهم را دنبال می کرد، اوال قصد داشت تا تنش های جدید بین 
اسرائیل و لبنان بر سر مرز دریایی را کاهش دهد و از سویی 
دیگر در تالش و تکاپو برای آماده سازی و مهیا کردن بستر 
مناســب برای آغاز ساخت دیوار حائل جدید در مجاورت با 
مرز لبنان بود. میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز در دیداری 
که با وی داشت. از تیلرسون خواست تا مانع شهرک سازی 
و گســترش غیر قانونی اسرائیل شود، وی همچنین این را 

هم گفته که جامعه جهانی باید در این راستا تالش بیشتری 
از خود نشــان دهد. هر چند که عون به خوبی می دانســت 
تیلرســون هیچگاه نقش میانجی را بــازی نخواهد کرد و 
همچون نماینده تام االختیار اسرائیل در بیروت رفتار می کند 
، صرفا با مطرح کردن چنین خواسته ای تصمیم داشت تا به 
آمریکایی ها یادآوری کند تهدیدات اسرائیل به خصوص در 
حوزه نفتی و استخراج آن روز به روز افزایش می یابد ، چراکه 
اســرائیل به حدود مرزی اعتقادی ندارد. نکته مهم دیگری 
که در این سفر رخ داد دفاع تمام قد میشل عون از حزب اهلل 
بود، رئیس جمهور لبنان خطاب به تیلرسون تصریح کرد که 
حزب اهلل بزرگترین متحد داخلی لبنان به شــمار می آید، با 
ذکر این موضوع وی تلویحا تحریم های آمریکا علیه حزب اهلل 
را محکوم کرد. گفته های میشل عون هنگامی تکمیل می شود 
که سخنان سید حسن نصراهلل درباره میادین نفتی اسرائیل 
را بــه خاطر آوریم، دبیرکل حزب اهلل صراحتا اعالم کرد که 
نیروی تحت امر وی ظرف چند ساعت قابلیت نابودی کامل 

میادین نفتی متعلق به اسرائیل را دارند. 
کیهان: آینده روابط لبنان و عربستان را در سایه 
اتفاقات تلخی که میان سعد حریری و آل سعود روی 

داده چگونه پیش بینی می کنید؟
مروه عثمان: روابط آل سعود و لبنان در این مقطع زمانی 
تحت تاثیر چهار متغیر قرار گرفته است. بی نظمی و آشوب 
بی سابقه در امور داخلی عربستان، تخاصم عربستان و ایران 
و گســترش یافتن آن، فعل و انفعاالت سیاسی داخل لبنان 
پیرامون حریری و حزب وی و نهایتا سیاست های کالن لبنان 
پیرامون منطقه. اکنون برای همه ثابت شــده که استعفای 
حریری تمایل شخصی وی نبوده بلکه دیکته آل سعود بوده 

است. عربســتان چنان با حریری برخورد کرد که گویا وی 
یک شهروند سعودی است که باید از محمد بن سلمان فرمان 
ببرد. حمایت مالی ســعودی اما همواره بسیار تعیین کننده 
بوده و الحریری روی آن حساب ویژه ای باز می کند. مخصوصا 
آنکه مبارزات انتخاباتی در لبنان در آستانه آغاز است. به نظر 
می رسد که پایان دادن همه جانبه روابط با آل سعود به هیچ 
وجه گزینه مورد نظر سعد حریری نیست. آل سعود در ماه های 
اخیر تالش کرد تا »بهاء حریری« برادر سعد را جانشین وی 
کند که البته ناکام ماندند. ســعد حریری به اعتبار سعودی 
در منطقه لطمه جدی وارد کرد تا جایی که عربســتان در 
پی این افتضاح مجبور شد، »ثامر السبهان« وزیر امور خلیج 
فارس را برکنار کند. نهایتا باید بگویم که حریری در جدال با 
سعودی ها پیروز شد هر چند که شاید بهتر باشد تا برگزاری 

و اعالم شدن نتایج انتخابات منتظر بمانیم. 
کیهان: دسیسه جدید آمریکا در سامان و تجهیز 
ارتش 30 هزار نفری از کردهای تجزیه طلب را چطور 

ارزیابی می کنید؟
 مروه عثمان: ایاالت متحده آمریکا در پاسخ به انتقادات 
مبنی بر تشکیل و حمایت از » نیروهای امنیت مرزی« در 

مجاورت با مرز ترکیه این طور پاســخ داده که این اقدام به 
علت تهدید ترکیه بر حمله به کرد های ســوریه اتخاذ شده 
است، ادعایی که البته حقیقت نداشته و نیت اصلی آمریکا 
را به درستی بیان نمی کند. آمریکا از نیروهای کرد تحت امر 
خود حمایت می کند تا منافع جغرافیایی سیاســی خود در 
خاورمیانه را برآورده سازد. اصلی ترین عاملی که باعث شده 
آمریکا بر روی انجام این نقشه تمرکز بیشتری به خرج دهد، 
این اســت که نمی خواهد پایگاه خود در سوریه را از دست 
دهد، چراکه در این صورت هم می تواند مانع رشد روز افزون 
قدرت محور مقاومت گردد و هم در تغییر و تحوالت احتمالی 
در آینده حکومتی سوریه همچنان حرفی برای گفتن داشته 
باشد. آمریکا به دنبال زیر پا گذاشتن تمامیت ارضی سوریه 
است و یکپارچکی حکومت بشار اسد را نادیده می گیرد. از 
سوی دیگر با تاســیس » نیروهای امنیت مرزی« تمامیت 
ارضی کشــورهای همجوار از جمله ترکیه، عراق و ایران نیز 
تحت تاثیر قرار می گیرد، چرا که کرد های تجزیه طلب نیز در 
این کشورها حضور دارند. البته به غیر از این دست اقدام ها 
از آمریکا انتظار نمی رود ، واشــنگتن همواره به دنبال تنش 

آفرینی در منطقه به جای ارائه راه حل بوده است. 
کیهان: نظر شما در باره حضور کنونی آمریکا در 
منطقه عالوه بر غیر قانونی دانسته شدن آن چیست؟

مروه عثمان: حضور نیروهای آمریکایی همانطور که اشاره 
شد قطعا غیر قانونی است، چراکه نه به دعوت دولت قانونی 
سوریه بوده و نه نهادهای بین المللی چنین درخواستی مطرح 
کرده اند. این قاعده یکسان برای تک تک نقاط جهان است. 
در مقابل، سوریه و متحدان این کشور حق دارند تا در برابر 
این حضور ناشایست و ناموجه با همه قدرت ایستادگی کنند. 

در عملیات تــازه انقالبیون یمن علیه متجاوزان 
و   عربستان  پاتریوت  موشــکی  سعودی ســامانه 
ساختمان فرماندهی ائتالف سعودی در استان مارب 
هدف حمالت موشکی قرار گرفته است. طبق گزارش 
انقالبیون یمن در این عملیات 50 تن کشته و 140 تن 

دیگر زخمی شدند.
انقالبیون یمن اعالم کرده اند در جدیدترین عملیات خود 
علیه متجاوزان دو ضربه اساســی به آل سعود وارد کرده اند. 
»محمد علی الحوثی« رئیس کمیته انقالبی یمن در این باره 
گفته نیروهای یمنی توانسته اند سامانه موشکی عربستان را در 
استان مارب هدف قرار دهند. تا لحظه تنظیم این خبر منابع 
سعودی واکنشی به این خبر نشان نداده اند. جنبش انصاراهلل 
یمن روز جمعه 21 بهمن نیز اعالم کرده بود با اســتفاده از 
هواپیمای بدون سرنشین و موشک بالستیک یک سامانه دفاع 
هوایی متعلق به ائتالف تحت فرماندهی عربستان در یمن را 

در استان تعز در جنوب غرب این کشور 
هدف قرار داده اســت.   عربستان پس از 
تهاجم به یمن و مواجهه با قدرت موشکی 
نیروهای یمنی، اقدام به اســتقرار سامانه 
موشــکی در مناطق مختلف یمن کرده 
است. منهدم کردن سیستم ضد موشکی 
عربستان با موشک عالوه بر پیروزی نظامی 
باعث تحقیر سعودی ها می شود.انقالبیون 
می گویند عالوه بر این در عملیات مشترک 
یگان موشکی و نیروی هوایی ارتش یمن 
و انصاراهلل به ساختمان فرماندهی ائتالف 

سعودی در استان مارب )واقع در شرق صنعا( نیز ۵0 مزدور 
سعودی کشته و 140 تن دیگر زخمی شده اند. یگان موشکی 
ارتش یمن و انصاراهلل و نیروی هوایی یمن به صورت مشترک 
بیانیه ای را درباره انهدام مقر فرماندهی ائتالف ســعودی در 

استان مارب صادر کرده اند. در این بیانیه آمده: »یگان موشکی 
و نیروی هوایی ارتش یمن و انصاراهلل روز جمعه گذشته)4 
اسفند( در عملیاتی مشترک به سامانه دفاعی هوایی ائتالف 
سعودی در مارب از نوع پاتریوت پاک3 و ساختمان فرماندهی 

اماراتی ائتالف سعودی را هدف حمله موشکی قرار دادند.« 
در این بیانیه می خوانیم: در این عملیات، چندین موشــک  
بالســتیک یمن با مشــارکت جنگنده های تهاجمی بدون 
سرنشین و پهپادهای شناسایی به اهداف مورد نظر اصابت 
کرده است. عملیات مشترک دومین نوع آن پس از عملیات 
مشابه ای است که ســامانه دفاعی هوایی ائتالف در ساحل 
غربی یمن هدف قرار گرفته است. یگان موشکی ارتش یمن 
و انصاراهلل از ابتدای سال جدید میالدی تاکنون بیش از 1۵ 
فروند موشــک بالستیک به سمت مواضع نظامی عربستان 
شــلیک کرده اند.وزارت دفاع یمن اخیرا گزارشی از تلفات 
ارتش متجاوز ســعودی در هزار روز جنگ با یمن منتشــر 
کــرده بود. این گزارش از انهــدام 1200 تانک و خودروی 
زرهــی، 12 هلیکوپتر آپاچی، ۵ جنگنده اف 16 و بیش از 
20 هواپیمای جاسوســی و هدف قرار گرفتن 10 کشتی و 

ناوچه ها و  قایق های جنگی در دریای سرخ خبر می داد.

رئیس جمهور کــره جنوبی در مالقات با »ایوانکا ترامپ« اذعان کرد 
راهبرد آمریکا و کشورش در 25 سال گذشته برای خلع سالح هسته ای 
کره شمالی شکست خورده است و واشنگتن هم باید از شرایط جدید و 

گفت و گوهای دو کره حمایت کند.
با اینکه »مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی و »ایوانکا ترامپ« دختر 
و مشاور رئیس جمهور آمریکا در پشت درهای بسته درباره مسئله هسته ای شبه 
جزیره کره گفت و گو کردند و جزییات زیادی در باره این دیدار منتشــر نشده، اما 
برخی منابع خبری کره جنوبی اعالم می کنند رئیس جمهور کره جنوبی به دختر 
ترامــپ گفته آمریکا باید از مذاکرات دو کره و ارتباطات این دو کشــور حمایت 
کند تا بتوان مذاکرات خلع ســالح هســته ای را به پیش برد.به گزارش ایرنا به 
نقل از خبرگزاری یونهاپ، رئیس جمهور کره جنوبی ماه گذشــته میالدی نیز به 
دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود در یک مکالمه تلفنی گفته بود مذاکرات دو 
کره طبیعتا به گفت و گوی آمریکا و کره شــمالی منجر خواهد شد. به نوشته این 
خبرگزاری، ســئول اعالم کرده جزئیات دیدار رئیس جمهور کره جنوبی ودختر 
ترامپ فاش نشده است لیکن در نشست دو طرف مشخصا وجود اختالفات میان 
کره جنوبی و آمریکا برای ارایه یک راهبرد مشــترک در باره کره شمالی مشاهده 
می شد.با این حال نهاد ریاست جمهوری کره جنوبی از قول ایوانکا آورده فشارهای 
فزاینده بر کره شمالی تاکنون نتیجه مثبتی داشته است. دختر رئیس جمهور آمریکا 
در شرایطی که رئیس جمهور کره درخواست حمایت واشنگتن را از گفت و گوهای 
دو کره می کرد، تاکید کرده که آمریکا از فشــارهای بیشــتر کره جنوبی بر کره 

شمالی حمایت می کند!
خط و نشان های تازه ترامپ

همزمان خبر رســیده رئیس جمهور آمریکا که به شــدت دنبال بر هم زدن 
مذاکرات صلح دو کره است گفته در صورت کارساز نبودن تحریم ها علیه کره شمالی، 

واشنگتن به »مرحله دوم« برای مقابله با این کشور متوسل خواهد شد.
به گزارش تســنیم به نقل از روســیاالیوم، »دونالد ترامپ« روز جمعه طی 
کنفرانسی مطبوعاتی با »مالکوم ترنبول« نخست وزیر استرالیا، گفته: »در صورتی که 
تحریم ها طبق برنامه طراحی شده جلو نرود، آمریکا به مرحله دوم برای مقابله با 
کره شمالی منتقل خواهد شد. و این مرحله برای جهان بسیار سخت و تاسف برانگیز 
خواهد بود.« وی پیشتر نیز از راهکار نظامی علیه کره شمالی درصورت عدم کارایی 
گزینه های سیاسی سخن گفته است که با واکنش نظامی کیم جونگ اون مواجه 
شده است. روز جمعه گذشته وزارت خزانه داری آمریکا در بحبوحه مذاکرات صلح 
دو کره در بزرگ ترین بســته تحریم ها، 27 شرکت حمل ونقل و کشتیرانی و 28 
کشتی و یک شخص حقیقی را در فهرست تحریم ها علیه کره شمالی قرار داد. اداره 
اموال خارجی این وزارتخانه گفت، هدف از این تحریم ها مختل کردن فعالیت های 
کشــتیرانی و شرکت های تجاری کره شمالی برای منزوی  کردن این کشور است. 
گفتنی است وضع تحریم های پی در پی طرح دو کره برای رفع تنش ها را به خطر 
انداخته است. کره شمالی در مسابقات المپیک زمستانی که در کره جنوبی برگزار 
می شــود، شــرکت کرده و حتی صحبت هایی در مورد احتمال دیدار رهبران دو 
کشور مطرح شده است. پیونگ یانگ در عین حال گفته، اگر مذاکرات دو کره به 

هم بخورد، مقصر این ماجرا آمریکا خواهد بود.

خطاب به ایوانکا ترامپ
سئول: 25 سال تالش برای خلع سالح کره  شمالی

شکست خورده است

سرویس خارجی -
وزارت خارجه آمریکا می گوید، کشورش تصمیم دارد سفارت خود در 
قدس را در 14ماه مه)24 اردیبهشت ماه( همزمان با هفتادمین سالگرد 
تشکیل رژیم صهیونیستی )روز نکبت(افتتاح کند، اظهاراتی که با واکنش 

تند مقاومت فلسطین مواجه شده است.
رســانه های صهیونیستی و آمریکایی می گویند، وزارت خارجه آمریکا جمعه 
اعالم کرد ترامپ 14 ماه مه )24 اردیبهشــت ماه( سفارت این کشور را به قدس 
منتقل خواهد کرد. ترامپ روز 1۵ آذر امســال قدس را به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیســتی به رسمیت شــناخت و اعالم کرد سفارت کشورش را از تل آویو به 
این شــهر منتقل خواهد کرد. اقدامی که حتی نزدیک ترین متحدان این کشــور 
نیــز آن را تاکنون نپذیرفتــه و با توجه به تبعات خطرناک آن، آن را رد کرده اند. 
مقاومت فلســطین نیز از آن روز تاکنون در خیابان های فلسطین در حال نبرد با 
نظامیان صهیونیســتی اســت و در این راه ده ها شهید و مجروح داده است. این 
تصمیم با مخالفت ها و محکومیت های گسترده جهانی مواجه شده و روز 30 آذرماه 
ســال جاری مجمع عمومی سازمان ملل نیز با 128 رأی موافق و ۹ رأی مخالف 
قطعنامه ای را در محکومیت آن به تصویب رســاند. این قطعنامه خشم آمریکا و 
رژیم صهیونیستی را برانگیخت.به گفته یک مسئول آمریکایی که نخواست نامش 
فاش شود سفارت آمریکا در شهر قدس در ماه مه افتتاح می شود و سفارت تا زمان 
آماده شدن ساختمان جدید، به ساختمان مربوط به فعالیت های کنسولی در محله 
»ارنونا« در بخش غربی قدس  اشغالی منتقل خواهد شد و »دیوید فریدمن«، سفیر 
آمریکا در سرزمین های  اشغالی نیز به همراه تعدادی از دیپلمات ها به کنسولگری 

منتقل خواهند شد.
واکنش رژیم صهیونیستی

بالفاصله پس از اعالم وزارت خارجه آمریکا، بنیامین نتانیاهو،  نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی از تصمیم ترامپ برای افتتاح سفارت آمریکا در قدس تشکر کرد. 
نتانیاهو در بیانیه ای تاکید کرد: »تصمیم ترامپ برای انتقال ســفارت کشورش از 
تل آویو به قدس در روز اســتقاللی)!( که پیش رو داریم ادامه اعالم تاریخی او در 
دسامبر)آذر( در زمینه به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل است... 
این تصمیم سالگرد استقالل اسرائیل را به جشنی بزرگ بدل می کند. آقای ترامپ 

من از صداقت و رهبری  شما متشکرم.«
واکنش فلسطین

»نبیل ابو ردینه«، ســخنگوی تشــکیالت خودگردان فلسطین در پی اعالم 
خبر انتقال سفارت آمریکا به قدس در ماه مه گفت: »هرگونه گام یک جانبه هیچ 
کمکی به تحقق صلح نمی کند و به هیچ طرفی مشروعیتی نمی بخشد...این گام ها 
با قانون بین الملل هم خوانی ندارد و تالش ها در مسیر صلح در منطقه را با مشکل 
روبرو می کند و فضای منفی و زیان باری را به وجود می آورد«. »صائب عریقات«، 
دبیرکل کمیته مرکزی ســازمان آزادیبخش فلسطین هم اظهار داشت: »تصمیم 
انتقال سفارت آمریکا به قدس اقدامی در جهت تحریک عامدانه احساسات اعراب 
و مســلمانان است.«»عبداللطیف القانوع«، ســخنگوی جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس( نیز این گونه موضع گرفت که »این اقدام آمریکا منطقه را در 
برابر اشغالگری اسرائیل منفجر خواهد کرد... اقدام آمریکا در انتقال سفارت آمریکا از 
تل آویو هرگز نمی تواند به اشغالگران هیچ گونه مشروعیتی بدهد و نمی تواند واقعیت 
و حقایق قدس و آثار آن را تغییر دهند ... انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، 
موجب بپاخاستن منطقه علیه رژیم صهیونیستی خواهد شد.« جنبش جهاد اسالمی 
فلســطین نیز اعالم کرد تصمیم ترامپ باطل و غیرقانونی است و باعث استمرار 
اقدامات اسرائیلی ها علیه فلسطینیان و مسلمانان می شود. در بیانیه  این جنبش 
آمده: »تعیین سالروز نکبت که از زشت ترین جنایات دوران به شمار می رود به عنوان 
زمان اجرای تصمیم باطل و غیر قانونی اسرائیل مبنی بر انتقال پایتخت آمریکا به 
قدس در واقع به مثابه پاداشی برای صهیونیست ها است که در حق فلسطینیان 
مرتکب جرم و جنایت می شوند.« سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( نیز اعالم کرد 
که مقاومت باید هرچه زودتر به این تصمیم جدید دولت آمریکا پاسخ عملی بدهد. 
همزمان با اعالم تاریخ افتتاح سفارت آمریکا در قدس شریف فلسطینی های ساکن 
غزه وکرانه باختری علیه این اقدام تظاهرات کرده و با نظامیان رژیم صهیونیستی 
درگیر شدند که به دلیل استفاده صهیونیست ها از گازهای  اشک آور و گلوله های 
پالستیکی، دست کم 32 نفر مجروح شدند. فلسطینی ها اعالم کردند با مبارزه و 

مقاومت خود نمی گذارند این تصمیم عملی شود.
سرویس خارجی -

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش جدید 
خود اعالم کرده ارتش میانمار 55 روستای متعلق 
به مسلمانان روهینگیا را با خاک یکسان کرده 
اســت. عفو بین الملل نیز در تازه ترین گزارش 
خود تبعیض علیه اقلیــت روهینگیا را در حد 

»آپارتاید« دانسته است.
جدیدترین تصاویر ماهواره ای به دســت آمده از 
میانمار، تدوام جنایت ارتش و افراطی های میانمار علیه 
مسلمانان این کشور را نشان می دهد. نهاد بین المللی 
دیده بان حقوق بشــر با استناد به این تصاویر، ارتش 
میانمار را به »نابودی کامل ده ها روســتای مسلمانان 

روهینگیــا« متهم کرده اســت. این 
نهاد حقوق بشری می گوید نظامیان 
میانمار در یک اقدام برنامه ریزی شده 
دست کم ۵۵ روســتای تخلیه شده 
آوارگان روهینگیایــی را با بولدوزر و 
ماشین آالت سنگین با خاک یکسان 

کرده اند.
به گزارش ایسنا، بنابر این گزارش نیروهای دولتی 
در ایالت راخین در غرب میانمار که محل اصلی سکونت 
اقلیت روهینگیا محسوب می شود، بسیاری از دهکده ها 
و حتی پوشــش گیاهی منطقه را به طور کامل نابود 
کرده اند. از ماه اوت سال گذشته میالدی)شهریور ماه( 

و با آغاز »عملیات پاکسازی« ارتش میانمار در ایالت 
راخین بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیایی مجبور 
به ترک کشور خود شده اند و اغلب آنان در بنگالدش 
به سر می برند. دیده بان حقوق بشر می گوید با نابودی 
سکونتگاه مسلمانان روهینگیا در عمل بازگشت آوارگان 

نیز »غیرممکن« می شود. این نهاد بین المللی احتمال 
می دهد یکی دیگر از انگیزه های با خاک یکسان کردن 
روســتاهای مســلمانان، از میان بردن شواهد و آثار 
بدرفتاری با این اقلیت قومی باشــد. گزارش دیده بان 
حقوق بشر بر مبنای بررسی تصویرهای ماهواره ای از 
ایالت راخین تهیه شــده که در فاصله نوامبر)آذرماه( 

2017 تا ماه جاری میالدی گرفته شده اند.
عفو بین الملل هم در گزارش نقض حقوق بشر در 
سال 2017 که چهارشنبه گذشته در واشنگتن منتشر 
شد اعالم کرد شــواهد و مدارکی که درباره وضعیت 
مسلمانان روهینگیا جمع آوری شده نشان می دهد این 
اقلیت »تحت تبعیض نهادینه در حد آپارتاید« بوده اند. 

دیده بان حقوق بشر:

ارتش میانمار 55 روستای مسلمانان را با خاک یکسان کرده است

سرویس خارجی-
منابع رسمی در آمریکا می گویند، با روی کار آمدن ترامپ برخوردها 

و دستگیری مهاجرین در این کشور به شدت افزایش پیدا کرده است. 
روی کار آمدن ترامپ در آمریکا جان تازه ای به جریانات نژاد پرست و مهاجر 
ستیز این کشور داده است.  طی یک سال گذشته فشارها به  بیش از 11 میلیون 
مهاجر، رنگین پوست و مسلمان  هم از سوی دولت ترامپ و هم از سوی نژادپرستان 
آمریکایی تشدید شده است. تنها به دنبال فرمان مهاجرتی آمریکا صدها نفر در 
سراســر این کشــور دستگیر و از کشور اخراج شــده اند. بر خالف ادعای مقامات 
آمریکایی  آمار اداره مهاجرت و گمرک این کشور  نشان می دهد حدود نیمی از 
مهاجرانی که در روزهای نخســت روی کار آمدن دولت »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا بازداشت شده اند، فاقد سابقه جنایی بوده اند یا جرائم ترافیکی 
جزیی مرتکب شده اند.»آسوشیتدپرس« در این باره نوشته: »افزایش 43 درصدي 
بازداشت ها از سوي اداره مهاجرت آمریکا مطابق با رویکردي است که دولت آمریکا 
از زمان روي کار آمدن ترامپ در پیش گرفته اســت... بر اساس اطالعات منتشر 
شده به وسیله اداره مهاجرت و گمرکات تعداد افراد بدون هیچ گونه سابقه جنایي 
که به وسیله ماموران دستگیر شده اند افزایش یافته است که نشان دهنده پافشاري 
دولت  ترامپ در اجراي طرح هاي مهاجرتي اســت.« براســاس این گزارش اداره 
مهاجرت و گمرکات آمریکا 6۵ درصد بازداشت شده ها در فاصله ماه هاي اکتبر تا 
دسامبر) شهریور تا دی( سال گذشته داراي سوابق جنایي بودند در حالي که سه 
ماهه آخر دولت باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا 82 درصد بازداشت شده ها 
ســوابق جنایي داشتند. به عبارت دیگر؛ دستگیري مجرمان با 14درصد افزایش 
به 2۵ هزار و 626 مورد رسیده در حالي که دستگیري افراد بدون سابقه جنایي 
به افزایش سه برابري از 4 هزار و ۹18 نفر به 13هزار و ۵48 نفر رسید.جان کلي 
رئیس کارکنان کاخ سفید و وزیر سابق امنیت داخلي آمریکا در ماه فوریه )بهمن( 
سیاست دولت اوباما مبني بر محدود کردن اخراج مهاجران غیرقانوني به کساني 
که تهدیدي علیه امنیت عمومي به حساب مي آیند، مجرمان و کساني که اخیرا 
با عبور از مرز وارد آمریکا شــده بودند را کنار گذاشت و عمال همه افرادي که به 

شکل غیر قانوني وارد این کشور شده اند در معرض اخراج قرار گرفتند.

انفجار دو خودروی بمب گذاری شده به دست تروریست های الشباب 
نزدیک کاخ ریاست جمهوری سومالی موجب کشته و زخمی شدن بیش 

از 40 نفر شد.
طبق گزارش پلیس ســومالی در پی انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در 
موگادیشــو، پایتخت این کشــور 1۹ نفر کشته شده و 2۹ نفر هم زخمی شدند. 
»عبدالقــادر عبدالرحمان ادن«، مدیر خدمات و امداد رســانی ســومالی در این 
باره گفت: »تاکنون عالوه بر 20 زخمی، اجســاد 18 تن از کشــته ها از محل های 
بمب گذاری خارج شــده است.« گزارش ها حاکی از آن است که انفجار اول کاخ 
ریاســت جمهوری و دومین انفجار یک هتل را هدف گرفته بود. پلیس همچنین 
این را هم گفته که چندین مورد تیراندازی پس از دو انفجار به سمت کاخ ریاست 
جمهوری گزارش شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد گزارش داده 
دالیل انفجار دوم و تیراندازی صورت گرفته تاکنون مشــخص نیســت. از سوی 
دیگر منابع محلی هم اعالم کرده اند که گروه الشــباب ســومالی، مسئولیت این 
انفجارها را برعهده گرفته اســت. سومالی ســال هاست که از داشتن یک دولت 

مقتدر مرکزی بی نصیب است.

افزایش 43 درصدی دستگیری مهاجران در آمریکا
پس از روی کار آمدن ترامپ

تل آویو؛ اردیبهشت انتقال پایتخت صورت می گیرد
مقاومت: نمی گذاریم

حمالت انتحاری به مقر ریاست جمهوری سومالی
تروریست ها مردم را به خاک و خون کشیدند

در گفت وگوی کیهان با »مروه عثمان« بررسی شد

پشت پرده ارتش 30 هزار نفری آمریکا در سوریه

دبیرکل حــزب اهلل در باره توطئه جدید آمریکا علیه لبنان و 
حزب اهلل هشدار داد و گفت، حضور آمریکا، منطقه و لبنان را با 

چالش بزرگي روبرو مي کند.
سید حســن نصراهلل گفت: آمریکایي ها پس از ناکامي مزدوران شان، 
خودشــان به منطقه آمدند و )اکنون( لبنــان و منطقه با چالش بزرگي 

روبرو است.
 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما،  دبیرکل حزب اهلل لبنان که به 
مناسبت چهلمین سال آغاز به کار حوزه علمیه بعلبک در لبنان سخنراني 
می کرد، افزود: توطئه چیني علیه مقاومت، امروز بیش از هر زمان دیگري 
است. »رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا در سفر به بیروت به مقامات 

لبناني گفت: حزب اهلل و سالح آن مشکلي است که باید حل شود.
نصراهلل تصریح کرد: امروز پس از شکست نقشه آمریکا و متحدانش در 

منطقه و شکست داعش، توطئه ای علیه مقاومت درکار است.
وي در باره انتخابات آتی لبنان نیز گفت : آمریکا و عربستان، نتایجي 
را که حزب اهلل لبنان در انتخابات آینده پارلماني به دســت خواهد آورد 
زیرنظر دارند. دبیرکل حزب اهلل افزود: هیچ مشکلي براي طرح دیدگاه هاي 
مختلف در مورد مســئله انتخابات وجود ندارد. حزب اهلل راي ها را با پول 

نمي خرد و خرید آراي انتخاباتي با پول حرام است.

هشدار سیدحسن نصراهلل
در باره  توطئه جدید آمریکا علیه لبنان و حزب اهلل

با شلیک موشک انصاراهلل

سامانه پاتریوت و مرکز فرماندهی ائتالف سعودی در مأرب منهدم شد
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