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بنبستدرمذاکراتواشنگتنوپیونگیانگ
آمریکا:بدونخلعسالحکاملامتیازیدرکارنیست

همزمان با تاکید کره شمالی به مرحله مرحله بودن 
تبادل امتیازات در مذاکره با آمریکا، وزارت خارجه 
آمریکا گفته کره شمالی فقط در صورتی امتیاز خواهد 

گرفت که ابتدا به طور کامل خلع سالح شود. 
آندرا تامســون، معاون وضعیت کنترل تســلیحات و 
امنیت بین الملل وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران 
در واشــنگتن گفته: »قصد نداریم تا زمانی که کره شمالی 
بــه وعده های خــود عمل کند، امتیازی بــه پیونگ یانگ 

بدهیم.« وی در ادامه با  اشــاره به آنچه »وعده پیونگ یانگ 
به خلع ســاح« خواند گفته: »مقامــات پیونگ یانگ باید 
ابتدا به تعهداتی که در ســنگاپور داده اند عمل کنند. آنچه 
ما می خواهیم آینده یک شبه جزیره خلع ساح شده است. 
آنچه که می خواهیم پیشنهاد دهیم معیشت اقتصادی کره 
شــمالی است که بتواند با همسایگان جهانی مراوده داشته 
باشد.«مذاکرات آمریکا و کره شمالی بعد از نشست سنگاپور، 
بین رهبران دو کشور همواره دچار حالت سینوسی بوده است.

مقاومتفلسطین:معاملهقرنرا
زیرپادفنمیکنیم

ســخنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حماس( گفته مردم فلســطین معامله قرن را زیر 

پایشان دفن خواهند کرد. 
»حازم قاســم« ســخنگوی جنبش مقاومت اسامی 
فلســطین طی سخنانی در اردوگاه بازگشت واقع در شرق 
شهر غزه گفته: »مردم به پاخاسته فلسطین به بازگشت به 
سرزمین مادری خود در نوار غزه تاکید دارند و حقوق مردم 
فلسطین را تصمیم سازان کاخ سفید مشخص نخواهند کرد 

بلکه راهپیمایی های حق بازگشــت  که با قدرت ، عدالت 
و فداکاری صورت می گیرد تعیین خواهد کرد.«به گزارش 
صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتي گردان هاي عزالدین 
قسام، وی افزود: »مردم شرق نوار غزه نخستین پیام خود 
را به آمریکا اباغ کردند که مرزهای شــهر قدس را خون 
شهدا ترســیم می کند نه خودنویس دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا.«ســخنگوی حماس همچنین تاکید کرد: 

»حق بازگشت به سرزمین مادری، مقدس است«.
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وزیر امور مذهبی پاکســتان در دیدار با علمای 
مکاتب مختلف فکری و مذهبی اعالم کرد: »تامین 
امنیت مراسم عزای ســاالر شهیدان به عهده همه 

مسلمانان است.«
در آستانه شروع ماه محرم و آغاز عزاداری سرور و ساالر 
شــهیدان مسئله تامین امنیت زائران پاکستانی بار دیگر به 
موضوع داغ محافل سیاسی پاکستان تبدیل شده است. چند 
روز پیش عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان به مسئولین 
دولتی دستور داد برنامه جامعی برای حل مشکات زائران 
فراهم کرده و آن را اعام نمایند. نخســت وزیر پاکستان از 
مسئولین این کشور خواست تعداد کانترهای ورود و خروج 
را در مرز مشترک با ایران افزایش دهند و تامین امنیت زوار 
را که یکی از جدی ترین مشــکات سفر بود با برنامه ریزی 
دقیق انجام دهند. چرا که تامین امنیت زوار پاکســتانی به 

عهده دولت پاکستان است.
دیروز اما »نور الحق قادری« وزیر اطاع رسانی پاکستان 

وزارت بهداشت فلسطین می گوید در حمله 
مسلحانه نیروهای  اشغالگر به بیست و چهارمین 
»تظاهرات بازگشت« فلسطینی ها، یک کودک 
فلسطینی شهید و نزدیک به ۴۰۰ تن نیز زخمی 

شده اند.
بیســت وچهارمین تظاهرات بازگشت، روز جمعه 
تحت عنوان »به کوری چشــم ترامپ بازمی گردیم« 

برگزار شد. 
در پی تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیســتی به 
سمت شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت آمیز، 
یک کودک فلســطینی به شهادت رسیده و 400 نفر 
دیگر از جمله ۳۵ کودک، ســه نیروی امدادگر و سه 

سرویس خارجی-
تشکیل »گروه مقاومت« علیه ترامپ آن هم در 
داخل کاخ سفید، به فاجعه ای تمام عیار برای دولت 
آمریکا تبدیل شده طوری که ترامپ در به در دنبال 
یافتن نویسنده یادداشت جنجالی در نشریه نیویورک 
تایمز و مقابله با کودتاگران است. ترامپ از دادستانی 
کل آمریکا خواسته فورا نویسنده این یادداشت را که 

عضو کابینه اوست شناسایی کند.
جنجالی که چهارشنبه هفته گذشته روزنامه نیویورک 
تایمز با انتشــار یادداشتی بی نام و نشان از یکی از مقامات 
ارشد دولت ترامپ به پا کرد طی چند روز گذشته به موضوع 
صدها گزارش، خبر و تحلیل در رسانه های بین المللی تبدیل 
شده است. نویسنده در این یادداشت با عنوان »من عضوی از 
مقاومت درون دولت ترامپ هستم«، تصویری از دولت ترامپ 
ترسیم می کند که در آن گروهی از مقام های دولت فعاالنه، 
آگاهانه و هماهنگ برای مقابله با رئیس جمهور و دستورات 

او در تاش هستند.
 این مقام ارشد کاخ سفید که ترامپ را فردی »بی اخاق« 
توصیف می کند، نوشته: »از کاخ سفید گرفته تا شاخه های 
اجرایی وزارتخانه ها و آژانس های دولتی، مقام های ارشد در 
محافل خصوصی به بی اعتمادی خود به اظهارات و اقدامات 
فرمانده کل ]ترامــپ[ اذعان می کنند. اغلب آنها در تاش 
هستند تا فعالیت هایشان را از دمدمی مزاجی های او مصون 
نگه  دارند.« او سپس وعده می دهد که این »هسته مقاومت 
فعال در کاخ سفید به فعالیت خود علیه ترامپ ادامه خواهد 
داد تا زمانی که این دولت باالخره به نحوی، به پایان برسد.« 

فاجعه کاخ سفید تیتر یک رسانه های آمریکا
ترامپ به جنگ کودتاچیان دولت خود رفت

یعنی کاری که در عرف سیاست جهانی کودتا نامیده می شود. 
نیکی هیلی جزو مظنونین

حاال ترامپ به فکر مقابله با کودتاگران در کاخ ســفید 
افتاده اســت. باز هم نیویورک تایمز، به نقل از یک مشاور 
دولت آمریکا، در این زمینه گزارش داده که در حال حاضر 
کاخ سفید فهرستی با ۱۲ نام در دست دارد و در میان این 
اسامی به دنبال یافتن نام کسی است که احتماال نویسنده 
یادداشــت مزبور بوده اســت. پیش از این شمار بسیاری از 
اعضای دولت مجبور شده اند ثابت کنند که مقصر نیستند. 
این موضوع چه در مورد جف سشنز، دادستان کل که مورد 
بی مهری واقع شــد، و مایک پامپئو، وزیر امور خارجه و چه 
در مورد نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و 

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری صادق بوده است.
ترامپ از نویســنده مقاله چاپ شده در نیویورک تایمز 
نیز خواسته خودش را معرفی کند. او گفته نیویورک تایمز 
باید به خاطر امنیت ملی هم که شده نام نویسنده را هر چه 
ســریع تر منتشر کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته 
وزارت دادگستری این کشــور باید درباره هویت نویسنده 
ناشــناس مقاله علیه دولت وی در روزنامه نیویورک تایمز 
تحقیقات انجام دهد. ترامپ همچنین تاکید کرده که برخورد 

بالقوه با روزنامه نیویورک تایمز را مدنظر دارد.
واکنش نیویورک تایمز به تهدیدهای دولتی

 به گــزارش ایســنا، همزمان یک ســخنگوی وزارت 
دادگستری درخصوص درخواســت برای اظهارنظر درباره 
این اظهارات ترامپ گفته: وزارت دادگســتری انجام چنین 
تحقیقاتــی را رد یا تایید نمی کند. این در حالی اســت که 

روزنامه نیویورک تایمز نســبت به درخواست ترامپ برای 
تحقیقات وزارت دادگســتری درمورد هویت نویسنده این 

مقاله واکنش منفی نشان داد. 
این روزنامه در بیانیه ای اعام کرده: »ما اطمینان داریم 
که وزارت دادگســتری درک می کند که مفاد قانونی متمم 
اول قانون اساسی از همه شهروندان آمریکایی حمایت می کند 
و در یک چنین سوءاســتفاده فاحشی از قدرت های دولتی، 
شریک نمی شود... تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا عاوه  بر 
اینکه نشان می دهد چرا ما باید از هویت این نویسنده حفاظت 
کنیم از طرف دیگر اهمیت وجود رسانه های مستقل و آزاد را 

برای دموکراسی های آمریکایی یادآور می شود.«
نامه های سرقتی سر از »سی ان ان« درآورد

اما موضوع اینکه کدام مقام کاخ سفید این نامه جنجالی 
را نوشته تنها مشکل دولت آمریکا نیست. هفته گذشته »باب 

وودوارد«، روزنامه نــگار تحقیقی آمریکا در کتاب جدیدش 
نوشت که برخی از مقامات کاخ سفید حتی نامه های اداری 
ترامــپ را نیز دزدیده و گم و گور می کنند. موضوعی که با 
تکذیب کاخ ســفید رو به رو شد اما شبکه خبری سی ان ان 
دیروز اقدام به انتشــار نامه ای کرد که ســپتامبر گذشــته 
 ظاهــرا از روی میز کار رئیس جمهوری آمریکا به ســرقت 
رفته بود. »بــاب وودوارد«، در کتاب خود نوشــته »گری 
کوهن«، مدیر سابق شورای ملی اقتصاد آمریکا برگه ای را از 
روی میز کار دونالد ترامپ، برداشــت تا مانع از آن شود که 
او از توافق تجاری با کره جنوبی خارج شــود. وی در کتاب 
»ترس: ترامپ در کاخ ســفید« نوشته: »کوهن وحشت زده 
شده بود که ترامپ احتماال آن نامه را امضا کند. ظاهرا کوهن 
به یکی از دســتیارها در کاخ ســفید گفته بود: من آن را از 
روی میزش برداشتم. نمی گذارم آن را ببیند. او قرار نیست 
هرگز این سند را ببیند. باید از کشور حفاظت کنیم.«حاال 
سی ان ان این سند را منتشر کرده تا نشان دهد موضوع نامه 

و دزدیده شدن آن حقیقت دارد. 
بحران کاخ سفید به حد انفجار رسیده

در ادامه جنجال ها جان برنان، مدیر سابق سازمان سیا 
نیز در یک برنامه تلویزیونی اعام کرد: »آشــکارا همه چیز 
به نقطه انفجار رســیده است. آنچه که در روزها، هفته ها و 
ماه های آینده اتفاق خواهد افتاد نشــان خواهد داد که چه 
میزان تخریب هایی در کشور انجام شده است.« او در ادامه 
اظهاراتش با  اشــاره به مقاله اخیر منتشــر شده در روزنامه 
نیویــورک تایمز علیه دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا 

نوشت: این اقدام »بسیار شجاعانه« بود.

درخواست دولت پاکستان از رهبران همه مذاهب این کشور
برای کمک به امنیت شیعیان در ایام محرم

در دیدار با علمای مکاتب مختلف فکری 
اعام کــرد: »محرم الحرام بــرای تمام 
مذاهب اسامی مقدس است و باید برای 
حفظ حرمت این ماه تاش شــود. تمام 
مذاهب اسامی باید به بزرگان اعتقادی 
یکدیگر احترام بگذارند و از هرگونه توهین 
کردن پرهیز نماینــد.« نورالحق قادری 
این را هم گفت که: »استفاده از سخنان 
تفرقه انگیز در سخنرانی ها می تواند عواقب 
جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، لذا 
همه علما از کاربرد چنین الفاظی اجتناب 

خبرنگار زخمی شدند.
بــه گزارش مرکز اطاع رســانی 
فلســطین، تظاهرکنندگان در شرق 
غزه عروســک های دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، آدمک نتانیاهو، 
و لیبرمــن را به آتش کشــیدند، در 
حالی که جوانان فلسطینی توانستند 
از حد فاصل شرق البریج عبور کرده 
و به ســمت مرزها حرکــت کنند. 
شاهدان عینی می گویند، یک پهپاد 

کنند.« وزیر اطاع رسانی پاکستان از علمای این کشور هم 
خواســت مشــکات موجود را از طریق گفت وگو و مذاکره 
حل کنند تا خواسته افراط گریان درخصوص ایجاد نا امنی 
در پاکستان محقق نشود.در این جلسه علمای حاضر نیز از 
وزیر اطاع رسانی پاکستان خواستند مانع حضور سخنرانان 

صهیونیستی را که اقدام به شلیک گاز اشک آور در شرق 
غزه می کرد، ساقط کرده اند.

افراط گرا در برنامه های تلویزیونی شود.در بیانیه پایانی این 
نشســت تاکید شــد برای حفظ حرمت و امنیت ماه محرم 
تمام مذاهب اسامی تاش کرده و توطئه مخالفان را نقش 
برآب خواهند کرد.قرار اســت برای همکاری بیشتر مذاهب 
اسامی در پاکستان جلسه همفکری و رایزنی هر ماه برگزار 

 رسانه های رژیم صهیونیستی نیز از وقوع دو حریق 
در منطقــه غاف غزه در اثر به پرواز درآمدن بالون ها 

شده و مشکات از طریق گفت وگو حل شود.
 گفتنی اســت زوار پاکستانی سال ها است با مشکات 
بسیاری مواجه هستند ولی دولتمردان سابق پاکستان به آنان 
توجهی نمی کردند. عدم اجازه برای سفر زائران بیمار، طوالنی 
بودن روند صدور ویزا، مشکات امنیتی و بیمه ای به همراه 
عدم اجازه به جوانان و نوجوانان برای ســفر زیارتی به ایران 
و عراق، بخشی از مشکاتی بود که زائران حرم حضرت امام 
رضا)ع( و امام حسین)ع( در پاکستان با آن دست به گریبان 
بوده اند. برای زائرین پاکستانی که قصد سفر به ایران را دارند 
عبور از مسیر کویته به تفتان بسیار دشوار است؛ هزاران زائر 
مجبورند تا زمان دریافت اجازه برای حرکت به سمت ایران 
چند روز در شهر کویته معّطل بمانند. از طرفی زوار پاکستانی 
در ایام محرم به ویژه برای شرکت در مراسم اربعین با کمبود 
وسائط نقلیه مواجه هستند. در کنار همه این مشکات، ناامنی 
و حمله تروریست ها به زوار پاکستانی در مرز با ایران به شدت 

زائران پاکستانی را آزار می دهد.

و بادبادک های کاغذی آتش زا از ســمت نوار غزه خبر 
می دهند.

با گذشــت بیــش از پنج ماه از آغــاز راهپیمایی 
بزرگ بازگشت، فلسطینی ها همچنان با دست خالی 

با نظامیان رژیم صهیونیستی مبارزه می کنند. 
راهپیمایي مسالمت آمیز »حق بازگشت« پس از 
مطرح شــدن طرح خطرناک »معامله قرن« و از ۳0 
مارس گذشته )۱0 فروردین( به مناسبت »روز زمین« 

در باریکه غزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. 
تاکنون، بیش از ۱90 فلسطیني در این راهپیمایي 
به ضرب گلوله  نظامیان اســرائیلي شهید و حدود ۱9 

هزار و ۵00 نفر زخمي شده اند. 

400 زخمی و یک شهید در بیست وچهارمین تظاهرات بازگشت »غزه«

دادگاه مصر پس از تایید مفتی اعظم این کشــور، 75 نفر از اعضای 
اخوان المسلمین را به اعدام و ۴7 تن دیگر را نیز به حبس ابد محکوم کرد. 
دادگاه قاهره دیروز پس از اعام نظر مثبت مفتی اعظم این کشور، 7۵ نفر از 
اعضای »اخوان المسلمین« را به جرم دست داشتن در حوادث موسوم به »رابعه 
العدویه«)سال ۲0۱۳( به اعدام و 47 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. پایگاه 
مصری»االهــرام« در این باره اعام کرده، ایــن دادگاه 7۵ نفر از اعضای اخوان 
المسلمین از جمله »محمد البلتاجی«، »صفوت حجازی«، »عصام العریان«، »عبد 
الرحمن البر«، »عاصم عبد الماجد«، »طارق الزمر« و »وجدی غنیم« از رهبران 
این گروه را به اعدام محکوم کرده است. ۲9 نفر از کسانی که دادگاه قاهره حکم به 
اعدام آنها داده، در این دادگاه حضور نداشتند و به صورت غیابی محاکمه شده اند.

حبس ابد برای رهبر اخوان
دادگاه مصر همچنین »محمد بدیع« رهبر اخوان المسلمین و 46 نفر دیگر 
از اعضای این گروه را به جرم دســت داشتن در حوادث رابعه العدویه، به حبس 
ابد محکوم کرده است. اسامه پسر »محمد مرسی« رئیس جمهور پیشین مصر نیز 
به ۱0 سال زندان محکوم شده است. »محمد شوکان« عکاس و خبرنگار مصری 

نیز از جمله کسانی است که به حبس ابد محکوم شده اند.
دادستانی مصر این افراد را به »تاش برای تشکیل گروه مسلح« و همچنین 
»جمع کردن پنج هزار نفر در اطراف میدان رابعه العدویه در قاهره، به خطر انداختن 
صلح و امنیت کشور، مقاومت مقابل نیروهای پلیس، قتل عمد« و همچنین »تاش 

برای براندازی نظام حاکم پس از برکناری مرسی« متهم کرده است.
دادگاه کیفری قاهره به ریاســت قاضی»حسن فرید« اوایل مرداد گذشته 
حکم اعدام 7۵ تن از اعضای اخوان  المســلمین را در پرونده موسوم به میدان 
رابعه العدویه در شمال شرق قاهره در سال ۲0۱۳ میادی برای تایید به مفتی 
این کشــور ارجاع داده بود. اعضا و حامیان اخوان المســلمین در سال ۲0۱۳ 
در اعتراض به کودتا علیه مرســی رئیس جمهوری پیشین مصر در میدان رابعه 
العدویــه تظاهرات کردند. ارتش مصــر در ۱4 اوت ۲0۱۳ )۲۳ مرداد ۱۳9۲( 
تحصن کنندگان میدان رابعه العدویه را با توسل به خشونت متفرق کرد که در 
جریان آن صدها نفر کشــته، زخمی و یا دستگیر شدند. تجمع در میدان رابعه 
العدویه برای اعتراض به حوادث آن زمان مصر بود که برخی به ویژه طرفداران 
مرســی آن را کودتای نظامی می دانند. ارتش مصر 7۳9 شهروند مصری را در 

ارتباط با این پرونده دستگیر کرده است.
مقام های مصری از ســال ۲0۱۳ اخوان المسلمین را در فهرست گروه های 
تروریســتی قرار داده اند. از زمان برکناری مرســی فشار علیه اخوان المسلمین 
افزایش یافته و هزاران نفر از اعضای این جنبش زندانی یا اعدام شده اند. آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی با دولت فعلی مصر روابط خوبی دارند بنابر این قطعا علیه 

اعدام همزمان 7۵ فعال سیاسی در این کشور موضع موثری نخواهند گرفت.
کمک میلیاردی آمریکا به ارتش مصر

خبر دیگر اینکه، وزیر خارجه آمریکا اعام کرده این کشور یک میلیارد و 
۲00 میلیــون دالر از کمک های نظامی اش به مصر را آزاد می کند. به گزارش 
ایســنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، وزارت خارجه آمریکا اعام کرده، 
مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور یادداشتی را درباره ارائه کمک های نظامی 
به مصر امضا کرده و این وزارتخانه یادداشــت را برای کنگره فرســتاده است. 
کنگــره آمریکا ۱۵ روز فرصت دارد موضع خود را درباره این یادداشــت اعام 
کند. این حمایت مالی شــامل یک میلیارد دالر کمک برای بودجه سال مالی 
جاری و ۱9۵ میلیون دالر اختصاصی به سال ۲0۱7 است که در صورت عدم 
پرداخت تا تاریخ ۳0 ســپتامبر به وزارت خزانه داری بازگردانده می شود. بنا بر 
اعام وزارت خارجه آمریکا پمپئو تأکید دارد ادامه کمک ها برای تقویت همکاری 

امنیتی با مصر الزم است. 

تأیید حکم اعدام 75 نفر از
اعضای اخوان المسلمین توسط مفتی اعظم مصر

شیعیان نیجریه به مناسبت هزارمین روز دستگیری رهبرشان ضمن 
برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی وی شدند. 

»شیخ ابراهیم زکزاکی«، رهبر جنبش اسامی نیجریه و همسرش در حمله 
دسامبر)دی ماه( ۲0۱۵ نظامیان ارتش نیجریه به حسینیه ای در شهر »زاریا« در 
ایالت »کادونا« بازداشت شدند. در این حمله صدها نفر)و به روایتی دیگر هزاران 
نفر( از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی به شهادت رسیدند. با وجود آنکه دادگاه عالی 
نیجریه حکم آزادی شــیخ زکزاکی و همســرش را صادر کرده اما، ارتش و دولت 
این کشور به رغم بیماری و ضعف شدید وی، حاضر به اجرای این حکم نیستند. 
اکنون هزار روز از بازداشت وی گذشته و وی همچنان در بازداشت  به سر می برد. 
حاال شمار زیادی از شیعیان نیجریه در هزارمین روز از بازداشت غیرقانونی شیخ 
ابراهیم زکزکی و همسرش در ابوجا پایتخت این کشور دست به تظاهرات زده اند. 
طی این ۱000 روز دستگیری شیخ زکزاکی اعتراض گسترده مسلمانان این 
کشــور را در پی داشته است. آنها خواســتار آزادی فوری رهبرشان هستند. اگر 
چه پس از مدت ها دادگاه عالی فدرال نیجریه حکم به آزادی شــیخ زکزاکی داد 
و طرفدارانش امیدوار بودند که وی آزاد شود اما دولت نیجریه هیچ اقدامی برای 

آزادی وی انجام نداده و شیخ زکزاکی همچنان درزندان به سر می برد. 
شیخ  زکزاکی چند ماه پیش اعام کرد عربستان بنا به دستور آمریکا و انگلیس، 
به ارتش نیجریه کمک مالی کرد تا در سال ۲0۱۵ در زاریا دست به کشتار شیعیان 
بزند. وی در تماس تلفنی با پسرش گفت، عربستان هزینه حمله به »زاریا« را تامین 
کرده بود. رهبر جنبش اسامی نیجریه در ادامه پیش شرط های دولت نیجریه را 

برای آزادی خود رد کرد و گفت، نمی توان با افسران امنیتی مذاکره کرد.
به گفته فرزند و برخی اطرافیان شــیخ، ایشان به دلیل وضعیت وخیم محل 

نگهداری اش، بینایی یکی از چشمانش را از دست داده است.

1000 روز از زندانی شدن
شیخ زکزاکی گذشت

منابع آگاه به نیویورک تایمز گفته اند دولت ترامپ مذاکراتی محرمانه 
با گروه های شورشی برای کودتا علیه دولت ونزوئال انجام داده است. 

دولت آمریکا طی یک سال گذشته از هیچ تاشی برای ضربه زدن به اقتصاد 
و دولت ونزوئا کوتاهی نکرده است. از کمک مالی و نظامی به مخالفین گرفته تا 
تحریم های گسترده علیه دولت مادورو. سال گذشته ترامپ حتی ونزوئا را تهدید 
به حمله نظامی کرد و گفت: »ما گزینه های زیادی برای ونزوئا داریم؛ اما به هر 
صورت، من گزینه نظامی را منتفی نمی دانم. این کشور همسایه ما است. می دانید 
که ما در تمام دنیا حضور داریم و در همه جای جهان، در نقاطی که بسیار بسیار دور 
هستند، نیروی نظامی داریم. ونزوئا خیلی دور نیست و مردم در آنجا در عذابند و 
دارند می میرند. ما گزینه های زیادی برای ونزوئا داریم، از جمله گزینه نظامی.«

حاال خبر رســیده دولت »دونالد ترامپ«، همزمان با این تهدیدات جلسات 
مخفیانه ای هم با افسران شورشی ارتش ونزوئا برگزار کرده و با آنها درباره براندازی 

دولت »نیکاس مادورو«، رئیس جمهور این کشور گفت وگو کرده است. 
روزنامه نیویورک تایمز این خبر را روز شنبه به نقل از »مقام های آمریکایی« 
و یک »فرمانده نظامی ســابق ونزوئا« که در گفت وگوها حضور داشــته گزارش 

کرده است. 
این روزنامه نوشته: »با توجه به سابقه طوالنی مداخله های پنهانی آمریکا در 
آمریکای التین، ایجاد کانال پنهانی با طراحان کودتا در ونزوئا قمار بزرگی برای 
واشــنگتن به حساب می آید. بسیاری در منطقه هنوز به دلیل حمایت آمریکا از 
کودتاها، توطئه ها و شورش های قدیمی در کشورهایی مانند کوبا، نیکاراگوئه، برزیل 
و شــیلی از این کشــور متنفر هستند.« کاخ سفید از پاسخ دقیق به پرسش های 
نیویورک تایمــز درخصوص این گزارش خودداری کرده امــا گفته: »گفت وگو با 
تمامی طرف ها در ونزوئا که به دموکراسی اشــتیاق نشان می دهند، مهم است.« 
نیویورک تایمز این را هم نوشته که یکی از فرماندهان نظامی ونزوئا که آمریکا وارد 
گفت وگوهای مخفیانه با او شده به هیچ وجه فرد ایده آلی برای استقرار دموکراسی 
به شمار نمی رود: »خود این نظامی به دلیل فساد در فهرست تحریم های آمریکا 

علیه ونزوئا قرار دارد.«
به نوشــته این روزنامه مقام های دولت ترامپ سرانجام تصمیم گرفتند که به 
طراحان کودتا کمک نکنند و این برنامه متوقف شد، اما صرف تمایل دولت ترامپ 
برای دیدار با گروه های در حال تاش برای براندازی دولت ونزوئا ممکن اســت 

به نتایج معکوس منجر شود.

نیویورک تایمز فاش کرد

دیدار محرمانه دولتمردان آمریکا
با افسران شورشی ونزوئال

بنابر اعالم مقامات و رســانه های عربی، اتحادیه عرب با بحران مالی 
شدیدی مواجه شده است؛ برخی رسانه های عربی حتی اعالم کرده اند 

دبیرکل این اتحادیه به دلیل این بحران قصد استعفا دارد.
برخی منابع عربی از تشــدید بحران مالی در اتحادیه عرب و تهدید »احمد 
ابوالغیط« دبیرکل آن برای استعفا خبر می دهند.خبرگزاری فارس دراین باره نوشته، 
در حالی که برخی رســانه ها از تهدید »احمد ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه عرب به 
اســتعفا خبر داده اند اما »حسام زکی« معاون ابوالغیط این خبر را تکذیب کرده 
و گفته »این ها شــایعه بوده و صحت ندارد.« رسانه های عربی می گویند ابوالغیط 
تهدید کرده چنانچه کشورهای عربی حق عضویت خود در این اتحادیه به منظور 

تأمین بودجه آن را پرداخت نکنند، از سمت خود کناره گیری می کند.
طبق گزارش پایگاه »الیوم السابع«، هرچند حسام ذکی این خبر را تکذیب کرده 
 اما در عین حال تأکید می کند ضروری اســت اعضای اتحادیه عرب حق عضویت 
و تعهدات مالی خود را در سه ماهه نخست هر سال پرداخت کنند تا اتحادیه نیز 
به یک ثبات مالی دست یافته و بتواند به برنامه ها و فعالیت های خود ادامه دهد!

وی این را هم اضافه کرد که دبیرخانه اتحادیه عرب با »بحران مالی شدیدی« 
مواجه است که وضعیت دشواری را به وجود آورده و کشورهای عضو مسئولیتی 
دارند که بایستی به آن عمل کنند و برخی از این کشورها به طور مرتب به مسئولیت 
خود عمل می کنند اما برخی دیگر از پرداخت ســهم خود طفره می روند و آن را 

به تأخیر می اندازند.
پیــش از این نیز دبیرکل اتحادیه عرب دربــاره وضعیت این اتحادیه تاکید 
کــرده بود، با بحران مالی بزرگی روبه روســت که تأثیر منفی بر فعالیت های این 
اتحادیه در خارج می گذارد. مثا ممکن است اتحادیه عرب نتواند در فعالیت های 
بین المللی شرکت کند. اتحادیه عرب، نخستین سازمان بین المللی است که بین 
کشورهای عربی - اسامی در ۱94۵ به ابتکار مصر تاسیس شد و سال قبل نیز 
این اتحادیه به دلیل بحران مالی مجبور به تعدیل کارکنان خود شد و ۱۵ نفر از 

آنها مجبور به استعفا شدند.

اتحادیه عرب گرفتار بحران مالی شد
خبرهای ضد و نقیض از استعفای دبیر کل

عواملی که اعتراضات خیابانی شــماری از مردم 
بصره را صحنه گردانی و مهندســی کرده و به سمت 
خشونت ســوق داده بودند، با حمله به کنسولگری 
ایران در این شــهر پرده جدیدی از سناریوی ایجاد 
شکاف میان دو کشور دوست و متحد ایران و عراق 

را به اجرا درآوردند.
روزهای گذشته بصره شاهد اتفاقاتی مشابه اتفاقات سال 
۱۳9۳ در شهرهای غربی و شمالی مثل »رمادی«، »فلوجه«، 
»تکریت« و »موصل« بود. ابتدا شماری از مردم که به نحوه 
خدمت رسانی دولت، معترض هستند، به خیابان ها آمدند و 
سپس، عوامل داعش و بعثی تحت پوشش تظاهرکنندگان، 
به مراکز دولتی و نیروهای امنیتی حمله کرده و به اعتراض ها 

سمت و سوی ضد ایرانی دادند.
مشابه این اتفاقات از سه شنبه هفته گذشته تاکنون در 
شــهر شیعه نشین دو میلیون نفری بصره در حال رخ دادن 
است و عوامل میدانی و محرک آن، تروریست ها و بعثی های 

شکست خورده سعودی ها و آمریکا هستند.
اما، اتفاقات بصره جمعه شــب با حمله شماری از افراد 
تحریک شــده به کنســولگری ایران و آتش زدن آن، وارد 
مرحله تازه و احتماالً نهایی خود شــد و به نظر می رسد که 
تروریست ها و عوامل میدانی آمریکا، رژیم آل سعود و رژیم 
صهیونیستی، به طور ناشیانه و ناخواسته، پرده آخر سناریوی 
ایجاد شکاف میان دو کشور را به اجرا درآوردند. ناشیانه بدین 
خاطر که عوامل پشت پرده اتفاقات بصره، خیلی زود، »رو« 
بازی کردند و این اقدام زودهنگام، دســت آنها را برای ملت 

دولت و گروه های سیاسی عراق، »رو« کرد.
بدیــن ترتیب که در پی حمله به کنســولگری ایران و 
آتش زدن آن، که احضار سفیر عراق در کشورمان و اعتراض 
مقامات وزارت خارجه ایران به عراق را در پی داشته است، 
مقامات بغداد را نیز به اقدامات جدی تر علیه خشونت طلبان 
در بصره واداشت؛ به طوری که »حیدر عبادی« نخست وزیر 
عــراق، بــه نیروهای امنیتی دســتور »قاطــع« داد که با 

اغتشاش گران برخورد کنند. به گزارش ایسنا، عبادی دیروز 
گفت، »اقدامات خرابکارانه در بصره، دارای منشــأ سیاسی 
است.« نخست وزیر عراق همچنین، نسبت به تبدیل شدن 

اختافات در بصره، به درگیری های مسلحانه هشدار داد.
همین دســتور قاطع که خواسته سایر مقامات عراقی 
مردم و مرجعیت نیز هست، باعث جدایی میان معترضانی 
که مطالبات منطقی دارند و آنهایی که نفوذی هستند، شده، 
و بساط توطئه گران و فتنه در بصره نیز برچیده خواهد شد.
دیروز خبرگزاری صدا و ســیما نیــز خبری را از بصره 
مخابره کرده که نشان می دهد، احتمال بروز شکاف و شفاف 
شدن مرز میان مردم معترض و نفوذی های بعثی و داعشی، 
کامًا جدی اســت. بنابراین گــزارش، »کمیته هماهنگی 
تظاهرات بصره« دیروز اعام کرد: »خرابکاری ها در این شهر، 

کار مشترک داعش و بعثی ها بوده است.«
۴ پرده یک سناریو

کشور عراق که مدت کمی است از فتنه داعش خاص 
شــده، در ماه های گذشــته با ماجراهــای داخلی مکرر و 
هدفمندی مواجه بوده است که همگی آنها، پرده های یک 
سناریو هستند؛ ایجاد شکاف میان دو کشور دوست و متحد 
ایران و عراق، که همان ایجاد شکاف در محور مقاومت است.
پرده نخســت توسط آمریکا در مناطق غربی و شمالی 
عراق به اجرا درآمد؛ به گفته منابع عراقی، آمریکا در استان 
االنبار تاش کرد که میان سران عشایر اهل سنت و نیروهای 

بسیج مردمی شکاف ایجاد کند.
 واشنگتن عاوه بر مورد فوق، از جریان های سنی عراق 
هم خواست علیه بسیج مردمی و حضور این نهاد در ترکیب 
نیروهای مســلح عراق، موضع بگیرند. کامًا واضح است که 
آمریکا بسیج مردمی عراق را بخشی از محور مقاومت می داند 
و می خواهد آن را از صحنه عراق حذف کند و به اصطاح، 
از این طریق، به ایران ضربه بزند و میان کشورمان و عراق، 

شکاف اندازد.
پرده دوم سناریوی ایجاد شکاف میان دو کشور، ماجرای 

توهیــن به زائران ایرانی و عراقی بود که در داخل کشــور، 
روزنامه های شــهروند و شــرق آن را کلید زدند و به زائران 
عراقی مشــهد مقدس، تهمت زدند و در خارج نیز روزنامه 
سعودی »الشرق االوسط« قرینه همین سیاست کثیف را به 
اجرا درآورده و تاش کرده بود عراقی ها را نسبت به زائران 

ایرانی اماکن مقدسه عراق، تحریک کند. 
پرده سوم این ماجرا، دامن زدن به شکاف میان دو ملت 
و به حاشیه بردن دین و مذهب مشترک است؛ چراکه دین 
اســام و مذهب شــیعه، به جای اینکه عامل شکاف باشد، 
عامل پیوند میان دو ملت ایران و عراق است. شعارهایی که 
درحمایــت از »صدام« ملعون در عراق و رضاخان در ایران 
)چند ماه قبل( ازطرف شماری از افراد نفوذی داده می شد، 
برگردان همین پرده ســوم است و نشان می دهد هر دو از 
یک جا خط می گیرند. در این میان، متاســفانه برخی هم 
کــه از عمق ماجرا خبر ندارند، هم ممکن اســت در زمین 
صحنه گردانان پشــت پرده بازی کننــد، مثل یک نماینده 
مجلس کشــورمان که در پی حمله به کنسولگری ایران در 
بصره، خواستار قطع هرگونه کمک به عراق شد! بدون اینکه 
متوجه باشد، هدف از این فتنه ها، همین »قطع« شدن روابط 

بین دو کشور است.
ادلب و اربعین

امــا، اینکــه ما در جبهــه ضدمقاومت، شــاهد نوعی 
دستپاچگی هستیم، به خاطر اتفاقی است که ممکن است 
بساط آمریکا و همه رژیم های مرتجع و وابسته منطقه را برای 
همیشــه برچیند و این اتفاق، چیزی جز آزاد شدن استان 

»ادلب« سوریه از اشغال تروریست ها نیست.
طی روزهــای اخیر آمریــکا، اروپا و ســازمان ملل تا 
توانسته اند به ارتش ســوریه درمورد آغاز عملیات »ادلب« 

هشدار داده اند و این هشدارها کم و بیش ادامه دارد.
با این حال، تصمیم دولت دمشق و محور مقاومت، هیچ 
تغییری نکرده است و براساس خبرهای موثق، این عملیات 
به زودی آغاز می شــود و نتایج نشســت بسیار مهم جمعه 

گذشته روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در تهران هم، 
انجام عملیات »ادلب« را قطعی کرده است.

ماجرای بصره و توطئه های آمریکا، رژیم آل سعود و رژیم 
صهیونیســتی در عراق، نوعی سنگ اندازی در مسیر اجرای 
عملیات آزادسازی ادلب نیز محسوب می شود. آنها احتماال با 
این فتنه به دنبال تحت فشار گذاشتن ایران و حشدالشعبی 

در ماجرای عملیات سرنوشت ساز ادلب هستند.
مورد دیگری که انگیزه محور ضدمقاومت و عوامل داخلی 
آنها در عراق را برای ایجاد فتنه و شــکاف میان این کشور 
و ایران، تحریک می کند، برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین 
در عراق است؛ این راهپیمایی که بزرگ ترین و طوالنی ترین 
راهپیمایی در کل جهان محسوب می شود و هر سال تکرار 
می شود، همه نقشه های منطقه ای آمریکا مثل ایران هراسی 
و ایجاد شــکاف میان عرب و عجم را نقش بر آب می کند و 
به همان میزان نیز باعث انسجام بیشتر و عمیق تر میان دو 

ملت ایران و عراق و کل محور مقاومت می گردد. 
بنابراین، طبیعی است که راهپیمایی اربعین، جلوی تعبیر 
خواب آمریکا درخصوص تســلط بر منطقه و منابع نفتی و 
گازی آن را می گیرد. فتنه »بصره« راهپیمایی معجزه گونه 

اربعین را نیز نشانه رفته است.
با توجه به این شرایط، باید جلوی عملی شدن سناریوی 
آمریــکا را گرفت و مقابل هر حرکتی که به فتنه آمریکایی 
ایجاد شکاف میان ایران و عراق، دامن می زند، ایستاد. البته، 
باید متوجه این نکته نیز باشیم که اقدامات عجوالنه و آشکار 
ضدایرانی آمریکا در منطقه، نشانه ضعف واشنگتن و متحدان 

منطقه ای اش نیز هست.
درمجموع، خوشــبختانه آمریکا با ایران کاما رو بازی 
می کند و آخرین شــاهد آن، اظهارات »اسکات بنت« افسر 
سابق جنگ روانی ارتش آمریکا است؛ وی دیروز به خبرگزاری 
تســنیم گفت، حمله به کنســولگری ایــران در بصره، کار 
مزدوران ســعودی و اسرائیلی، با هدف ایجاد اختاف میان 

ایران و عراق است.

4 پرده از یک سناریو
گزارش کیهان از فتنه آمریکاییـ  سعودی در بصره

عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر مشهور جهان عرب احتمال 
داد رئیس جمهور آمریکا برای فرار از رســوایی های داخلی، به سوریه 

حمله کند.
»عبدالباری عطوان« مدیر مســئول روزنامه »رأی الیوم« نوشــته، »دونالد 
ترامپ« در شرایط دشواری به سر می برد و با هجمه ای سنگین در داخل آمریکا 

مواجه است.
عطوان بخش زیادی از این فشــارها را ناشــی از افشاگری »باب وودوارد« 
روزنامه نگار آمریکایی می داند، »وود وارد« که در سال ۱974 با افشای ماجرای 
واترگیت، باعث برکناری »ریچارد نیکسون« از پست ریاست جمهوری آمریکا شد، 
در کتاب جدیدش که اخیراً منتشر شده در مورد ترامپ دست به افشاگری زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، عطوان در ادامه نوشته: »این افشاگری 
ممکن اســت باعث شــود که ترامپ نیز حتی پیش از سال ۲0۲0 )پایان دوره 

ریاست جمهوری او(، برکنار شود.
بــه اعتقاد عطــوان، رئیس جمهور آمریکا برای فرار از این نوع فشــارها در 
داخل، ممکن است بار دیگر مواضع ارتش سوریه را هدف قرار دهد. در واقع، ترامپ 

این جنگ را راه می اندازد، تا نگاه ها را از داخل آمریکا، به خارج منحرف کند.
طی هفته هــای اخیر، آمریکا و دو متحد اروپایی اش )فرانســه و انگلیس( 
به دمشــق بارها هشــدار داده اند که اگر در ادلب، از ســاح شیمیایی استفاده 
کند! مواضع ارتش ســوریه را هدف قــرار خواهنــد داد. البته، پیام اصلی این 
هشــدار، خودداری ارتش سوریه از انجام عملیات آزادسازی ادلب است چرا که 
سوریه نه ساح شیمیایی دارد و نیازی به این کار می بیند. در مقابل، دمشق نیز 

اعام کرده، این عملیات به زودی آغاز می شود.
در ادامه تهدیدات غربی ها، دیروز ژنرال »جوزف دانفورد« رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا اعام کرد در حال مذاکره با کاخ سفید، برای حمله به سوریه است!

سایر رویدادها
* کردهای مسلح وابسته به آمریکا ۱۱ نیروی ارتش سوریه را در شهر مرزی 

و شمالی »قامشلی« کشتند.
* حدود ۱00 نظامی آمریکایی دست به رزمایش سه روزه در منطقه »التنف« 

در شرق سوریه زده اند.
* جنگنده های روســی و نیروهای ارتش سوریه مواضع تروریست ها را در 
اســتان های »حماه« و »ادلب« هدف قرار دادند. در مورد تلفات تروریست ها بر 

اثر این حمات، خبری نرسید.

تحلیلگر مشهور جهان عرب پیش بینی کرد

ترامپ برای فرار از رسوایی ها
احتمااًل به سوریه حمله می کند


