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دستگیری آشوبگران در تونس

نما

آشــوب طلبــان در تظاهــرات علیــه گرانــی در تونس بــه برخی
ساختمانهای تجاری حمله کردند .به گفته پلیس این افراد که
محل های تجاری را غارت می کردند ،دستگیر شدند .
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مایـکل وولف  /مترجم :فرحناز دهقی

<بنن> و تشکیل تیم ترامپ

<برهم صالح> صاحب حزب شد

نخســتین کنگره حــزب جدیــد برهم صالــح به نام
همسایگان
همپیمانــی بــرای دموکراســی و عدالــت در اقلیــم
کردستان روز گذشته برگزار شد .صالح ،معاون دوم
ســابق جالل طالبانی دبیر کل فقید اتحادیه میهنی
کردســتان ،در تــاش اســت تا قــدرت را در اقلیم کردســتان به دســت بگیرد.
توگو با خبرگزاری آناتولی گفت که این
ریبوار کریم سخنگوی این حزب در گف 
جریان سیاسی بدون هیچگونه محدودیت قومی و دینی مذهبی تشکیلشده
و در تالش اســت که با ائتالف با دو حزب اپوزیســیون اقلیم کردســتان یعنی
جنبش تغییر و جماعت اسالمی کردستان در انتخابات پارلمانی کردستان و
انتخابات مجلس عراق شرکت کرده و برای ایجاد تغییرات مثبت و اصالحات
در اقلیم تالش کند.
 مســئوالن اســتان تعــز در جنوب غربــی یمن دفتر
شــبکه ماهوارهای الجزیره متعلق به کشور قطر را در
دو خط
این استان تعطیل کردند .الجزیره ضمن ابراز تأسف
خبر
از این اقدام غیرقابل توجیه خواســتار ادامه فعالیت
خبرنگارانششد.
 ســازمان بهداشــت جهانــی اعالم کرد کــه بیش از
 ۵۰۰یمنــی به بیماری دیفتری مبتال شــدهاند و  ۴۸نفر بــر اثر ابتال به آن جان
باختهاند.
 مهلت آتشبس چریکهای چپگرای ارتش آزادیبخش ملی کلمبیا موسوم
بــه  ELNبا دولت این کشــور پایان یافت اما دوطــرف تأکید کردهاند که تمایل
دارند آتشبسی جدید برقرار شود.
 پایگاه اینترنتی هیل گزارش داد کاخ ســفید قصد دارد اطالعات جمعآوری
شــده برای کمیســیون بررســی تقلب ادعایی در انتخابات  2016را که پیشتر از
ســوی ترامپ تشــکیل شــده بود و بعداً منحل شــد ،بهجای تحویــل دادن به
وزارت امنیت داخلی امریکا ،پاک کند.
ب دیپلماتهایش
 حمله با «ویروس» ،فرضی ه جدید امریکا در مورد آســی 
در کوبا اســت .این در حالی اســت که پیشــتر مقامهای امریکایی بهدلیل بروز
آســیبهای مغزی و شــنوایی برای دیپلماتهــای این کشــور در کوبا فرضیه
«حمالت صوتی» علیه آنها را مطرح کرده بودند اما اخیراً قانونگذاران و حتی
افبیآی این فرضیه را به چالش کشیدند.
 با نزدیک شدن به موعد انتخابات پارلمانی عراق ۱۹ ،ائتالف انتخاباتی برای
شــرکت در آن ثبتنام کردهاند .حیدر العبادی نیز تأکید کرد که انتخابات در
موعد خود برگزار میشود.
 روزنامه هاآرتص از آغاز ســاخت تونلهای عظیم در زیر شــهر قدس برای
حل مشکل کمبود قبر برای دفن مردگان اسرائیلی خبر داد.
 مشــاور رئیس تشکیالت خودگردان فلســطین اعالم کرد که امریکا طرحی
برای برکناری محمود عباس از سمتش دارد.
 دادگاهــی در اوکرایــن با انتشــار اســنادی محرمانه از دزدی یــک و نیم میلیارد
دالری ویکتور یانوکوویچ خبر داد.

مذاکره در ژنو ،مسیریابی در «سوچی»

گروه جهان /هشتمین دور مذاکرات ژنو برخالف
امیــد و آرزوهــای مــردم ســوریه دســتاورد چندانی
نداشــت و اکنون در آغاز ســال جدید میالدی ،قرار
اســت نهمین دور مذاکرات آن برگزار شــود .رئیس
هیــأت مذاکرهکننده گروه معارضان ســوری از آغاز
دور جدید مذاکرات ملی سوریه در 21ماه ژانویه(اول
بهمن) در ژنو خبر داده است .در راستای مذاکرات
ژنــو ،قرار اســت در 29 -30ژانویه( 9-10بهمن) نیز
کنگره ملی سوریه در سوچی نیز برگزار شود.
به گــزارش «ایران» به نقــل از خبرگزاری تاس
روســیه ،واســیلی نبنزیا نماینده موقت روســیه در
سازمان ملل در همین باره پس از جلسه غیرعلنی
شــورای امنیــت در رابطــه بــا مذاکــرات ســوریه به
خبرنــگاران گفــت« :مــا امیدواریــم نماینــدگان
ســازمان ملــل نیز در ایــن مذاکــرات صلح حضور
داشــته باشــند .فکر میکنیــم این به نفع ســازمان
ملــل اســت کــه حمایــت خــود را از ایــن مذاکرات
نشــان بدهــد تــا دو طرف بداننــد روند رســیدن به
صلــح بــه دخالــت ســازمان ملــل صــورت گرفته
است .تأکید روســیه بر این است که برخالف آنچه
معارضان ســوری فکــر میکنند ،مذاکــرات صلح
ملــی جایگزین مذاکرات ژنو نیســت .ما ایــن را به
تمــام مقامهــا از جملــه دبیــرکل ســازمان ملــل،
فرســتاده ویژه ســازمان ملل در امور ســوریه ،تمام
شــرکتکنندههای مذاکــرات ژنــو ،دولت ســوریه و
گروههای مخالف آن ،میگوییــم .هدف مذاکرات
ســوچی کمک به پیشــبرد روند مذاکرات ژنو برای
حل سیاســی نظام ســوریه اســت ».نبنزیا در مورد
ت نظامی روسیه در سوریه نیز اظهار داشت:
عملیا 
«اگــر چه رقه از حضور داعش پاک شــده ،اما هنوز
مــردم به خانههای خود برنگشــتهاند .کســانی که
در این شــهر با این گروه تروریستی مبارزه کردهاند،
باید برای بازســازی مجدد آن نیــز کمک کنند» .با
وجود تأکید بر اینکه این مذاکرات هیچ تعارضی با
توگوهای ژنو ندارد اما باز هم معارضان سوری
گف 
در ادامــه کارشــکنیهای خــود در رونــد مذاکــرات
صلح سوری این بار مذاکرات سوچی را هدف قرار
دادند و مدعی شدند ،این مذاکرات ،باعث نابودی
توگوهای ژنو میشــود .این نخســتین بار
روند گف 
نیســت که چنیــن اقدامی از ســوی گــروه مخالفان
ســوری صورت میگیرد ،آنها پیش از این در قالب

گذاشتن پیششــرطها و تهدیدها ،بارها مانع طی
شدن روند صلح شدهاند.
در همیــن حــال ،براســاس برنامهریزیها ،قرار
اســت مذاکرات ژنو در  21مــاه ژانویه تحت نظارت
سازمان ملل و به مدت سه روز برگزار شود.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از شــبکه خبری
فرانــس  ،24بعد از دیــدار آنتونیو گوترش ،دبیرکل
سازمان ملل با مخالفان دولت سوریه در نیویورک،
رهبران مخالف در آستانه سفر به ژنو برای حضور در
توگوها هستند .در همین رابطه نصر الحریری،
گف 
رئیس هیــأت مذاکرهکننده مخالفان خاطرنشــان
کرد« :سازمان ملل بیش از هر طرف دیگری نقش
نظارت بر تالشها برای حل سیاسی بحران سوریه
را برعهــده دارد ».با وجــود این او از نقش امریکا در
توگوهــا غافــل نشــد و گفت«:همــه مــا منتظر
گف 
نقش امریکا هســتیم تا بــرای برونرفــت از جنگ
 7ســاله کشــورمان راه چــارهای پیــدا کنیــم .ایاالت
متحــده مهمتریــن بازیگــر جنگ ســوریه اســت و
تنها این کشــور اســت کــه میتواند نفوذ روســیه در
کشــورمان را تعدیل کند ».حریری در این ســخنان
تلویحاً از تمایلش برای حضور امریکا در مذاکرات
پرده برداشته است .حریری امیدوار است که بتواند
بــا اچ .آر مکمســتر مشــاور امنیــت ملــی امریــکا،
مقامهای وزارت خارجه و اعضای کنگره دیدار کند
تا بتواند دخالــت امریکا در این مذاکرات را قطعی
کند .او با اشاره به مذاکرات سوچی گفت که تاکنون
دعوتنامه رسمی برای شرکت در آن دریافت نکرده
و بــا وجود تأکید روســیه بر اینکه مذاکرات ســوچی
در جهــت پیشــبرد مذاکــرات ژنــو اســت ،گفت که
هیچ نمیداند هدف روســیه از دعــوت آنها به این
مذاکرات چیست .الحریری در ادامه تصریح کرد که
سازمان ملل هم در صورتی در این نشست شرکت
میکند که مطمئن باشــد نشســت سوچی تأییدی
بر نشســت ژنو اســت .او افزود« :ســازمان ملل باید
بزودی جزئیات نحوه تدوین قانون اساســی جدید
ســوریه و نحوه برگــزاری انتخابــات را ارائه کند ».در
ش اوغلو وزیر خارجه ترکیه
همین حال ،داوود چاوو 
نیز با اعالم اینکه ترکیه به نشستی که شبهنظامیان
یگانهای مدافــع خلق ســوریه (ی.پ.گ) حضور
داشــته باشــند ،نمــیرود ،بــر چالشهــای مســیر
نشســت ســوچی افزود .وزیر امورخارجــه ترکیه در

 ëëتأکید روسیه بر این است که برخالف آنچه معارضان سوری فکر میکنند ،مذاکرات صلح ملی جایگزین مذاکرات ژنو نیست.

نیم نگاه

ëëداوود چــاووش اوغلــو وزیر خارجــه ترکیه نیز بــا اعالم اینکه ترکیه به نشســتی کــه شــبهنظامیان یگانهای مدافع خلق ســوریه
(ی.پ.گ) حضور داشته باشند ،نمیرود ،بر چالشهای مسیر نشست سوچی افزود.
ëëیکسناتورروسفاشکردکهعربستانمخالفانسوریرابهقطعحمایتهاینظامیازآنهاتهدیدکردهاست.

ادامه ســخنانش مدعی شــد که نقــض آتشبس
توسط دولت سوریه ،با پشتیبانی و حمایت ایران و
روســیه انجام شده است و در همین راستا سفیران
ایران و روسیه را فرا خواند و از این دو کشور خواست
تا در مقابل اقدامهای اینچنینی سوریه بایستند.
ëëعربستاننقشخودراعوضمیکند
از ســوی دیگر ،یک ســناتور روس فــاش کرد که
عربســتان مخالفان سوری را به قطع حمایتهای
نظامی از آنها تهدید کرده اســت .بهگزارش ایسنا،
الکسی بوشکوف ،ســناتور روس در توئیتی نوشت،
ریاض به مخالفان مســلح ســوری درمــورد توقف
حمایتهای نظامی هشدار داد ،آنها به این نتیجه
رســیدهاند که جنگ علیه دمشــق کاری نادرســت
اســت ،این تحولی مهم محســوب میشود .مجله
فاریــن پالیســی امریــکا پیشــتر دربــاره چرخــش
عربســتان ســعودی در برابر معارضان ســوری به

سمت سوریه نوشته بود« :وزارت خارجه عربستان
در دســامبر  ۲۰۱۷از نماینــدگان مخالفــان ســوری
خواســت در کنفرانــس ســوچی بــر تحقــق توافــق
سیاسی در ســوریه متمرکز شوند .در سایه کمرنگ
شــدن نقــش امریــکا در خاورمیانــه نقشآفرینــی
روســیه در ترســیم آینــده ســوریه بــا اســتقبال
عربستانیها و سازمان ملل مواجه شد».
قطــع کمکهای مالی عربســتان بــه مخالفان
سوری ،میتواند قدم بزرگی در جهت ایجاد صلح
ســوریه باشــد .به گزارش «ایران» به نقــل از پایگاه
خبــری فایننشــال تایمــز ،یکــی از دیپلماتهــای
ارشــد روســیه از اتحادیه اروپا خواســته تا در عرض
چندمــاه بــه بازســازی روســتاهای ســوریه کمــک
کنــد .این اظهارنظر در راســتای تالشهای مســکو
بــرای بهرهگرفتــن از ســردرگمی اروپــا نســبت بــه
چگونگــی صــرف هزینــه بــرای جلوگیــری از ورود

در پی عملیات شهادت طلبانه علیه خاخام اسرائیلی صورت گرفت

نابلس در وضعیت جنگی

گــروه جهان /عملیات شــهادت طلبانه یک یا
چند فلســطینی علیه خاخام  35ساله اسرائیلی
در شــهر نابلس در کرانه باختری به کشــته شدن
خاخــام اســرائیلی انجامیــد .اگرچــه با اســتقبال
گروههای مختلف فلســطینی مواجه شد اما شهر
نابلــس را در وضعیت جنگی قرار داد و نظامیان
رژیم صهیونیســتی صبح دیروز چهارشنبه تمام
ورودیهای این شــهر را مسدود کرده و مانع ورود
و خروج شــهروندان به شهر شــدند .این اتفاقها
در حالــی رخ داد کــه مســئوالن ارشــد سیاســی و
نظامــی رژیــم صهیونیســتی ایــن روزها بشــدت
نگران تحقیقــات دادگاه بینالمللــی الهه درباره
جنایتهایاینرژیمعلیهفلسطینیهاهستند.
بــه گــزارش «ایــران» به نقل از ســایت شــبکه
خبــری «الجزیــره» ،عامــل یــا عامــان عملیات
شــهادت طلبانــه علیــه خاخــام اســرائیلی ،روز
سهشــنبه به وقــت محلی در شــهرک غیرقانونی
«حوات گیالت» با تیراندازی بهســوی این خاخام
که ســاکن این شهرک غیرقانونی بود ،او را زخمی
کردنــد و بنــا بــر گــزارش رســانههای اســرائیلی
خاخام که شرایط وخیمی داشت به بیمارستانی
در نزدیکــی تــل آویو منتقل شــد اما بر اثر شــدت
جراحات کشته شــد .بالفاصله پس از این حادثه
در شهر نابلس وضعیت جنگی اعالم شد و روون
ریولیــن ،رئیس رژیم صهیونیســتی در واکنش به
این عملیات شــهادت طلبانه با صــدور بیانیهای
تأکید کرد :نیروهای امنیتی اســرائیل عامالن این
حمله را مورد تعقیب و پیگرد قرار داده و آنها را به
دستگاه عدالت خواهند سپرد .سخنگوی نظامی
ارتــش رژیــم صهیونیســتی نیــز گفــت ،نیروهای
ارتــش اســرائیل در حال پاکســازی منطقــه برای
توجویعامالنحملههستند.
جس 
بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســتوزیر رژیــم
صهیونیســتی نیــز در واکنــش بــه ایــن عملیــات

در توئیتــی ضمــن ابــراز ناراحتی عمیــق خود به
خانواده این شهرکنشین تسلیت گفت و نوشت:
دســتگاههای امنیتی اســرائیل تمام تــاش خود
را بــرای بازداشــت «قاتــل» انجام خواهنــد داد و
اسرائیل او را محاکمه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه فرامنطقهای
القــدس العربــی ،شــاهدان عینــی نیــز دیــروز
چهارشــنبه گفتنــد ،ارتــش رژیــم صهیونیســتی
ورودی جنوبی شــهر نابلس را مســدود کرده و به
خودروهــا اجــازه عبــور از ایــن ورودی را نمیدهد
بههمیــن دلیــل صدهــا خــودرو مجبور شــدند از
مســیر شهرک عورتا عبور کنند که این امر موجب
ترافیــک شــدیدی در ایــن مســیر شــد .ورودی
جنوبی شهر نابلس از مهمترین ورودیهای این
شهر محســوب میشود که شــمال کرانه باختری
را بــه اســتانهای واقــع در مرکــز و جنــوب کرانــه
باختــری متصل میکنــد .همچنین ارتــش رژیم
صهیونیســتی ورودی غربی شــهر نابلس را که در
ارتبــاط با اســتانهای قلقیلیــه و طولکرم اســت،
مسدود کردند .در راماهلل واقع در کرانه باختری نیز
درگیریهایی میان جوانان فلسطینی و نیروهای
ارتش رژیم صهیونیستی در محله الطیره رخ داد.
در محله الطیره دهها جوان فلســطینی به سمت
ســربازان اسرائیلی سنگ پرتاب کردند ،در مقابل
نیروهای ارتش اســرائیل به ســمت فلسطینیها
گلولههــای جنگــی و پالســتیکی ،گاز اشــکآور و
بمبهای صوتی شــلیک کردند .ایــن درگیریها
در پی یورش نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی
به شهر راماهلل و تفتیش برخی از خانهها به بهانه
توجوی چهرههای تحت تعقیب آغاز شد.
جس 
ëëحمایتگروههایفلسطینی
ازعملیاتشهادتطلبانهنابلس
ابوعبیــده ،ســخنگوی رســمی گردانهــای
عزالدین قســام ،شــاخه نظامی جنبش حماس

دمیرتاش :دیگر در هیچ انتخاباتی کاندیدا نمیشوم

صالحالدین دمیرتاش ،رهبر کاریزماتیک حزب
کــردی «دموکراتیــک خلــق» ترکیه کــه در حال
حاضــر در زندان به ســر میبــرد ،در مصاحب ه با
خبرگزاری فرانســه اعــام کــرد :نمیخواهم در
انتخابات نوامبر ســال  ۲۰۱۹میالدی نامزد شوم.
قصــد ندارم دیگــر یک قانونگــذار ،رئیس حزب
یا نامزد انتخابات ریاســت جمهوری باشــم زیرا
دغدغــه مــن یک حرفــه سیاســی نیســت بلکه
مبــارزه بــرای دموکراســی،آزادی ،حقوق بشــر و
صلح است .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،دمیرتاش هفته گذشته نیز تأکید کرده
بود ،در جلســه کنگره حزبــش در تاریخ  ۱۱فوریه
بهدلیل اینکه احتماالً همچنان در بازداشــت به
ســر میبرد از ســمت خود بهعنــوان رهبر حزب
دموکراتیک خلق استعفا میدهد.
اعــام انصــراف دمیرتــاش از شــرکت در تمــام

ت آتــی ترکیــه در حالــی اســت کــه او
انتخابــا 
کارنامــه سیاســی درخشــانی دارد و در ژوئــن
ســال  ۲۰۱۵میالدی توانســت برای نخستین بار
حزب خــود را وارد پارلمان ترکیه کند .همچنین
کاریزمــای سیاســی دمیرتاش از نظر بســیاری از
مــردم در ترکیه بــا کاریزمــای سیاســی اردوغان
رقابــت میکنــد و برخــی ناظــران با اســتفاده از
نام رئیسجمهوری ســابق امریکا ،به دمیرتاش
لقــب «اوبامــای کــرد» را دادهانــد .دمیرتاش در
انتخابات ریاست جمهوری آگوست  ۲۰۱۴رقیب
اردوغان بود .البته دمیرتاش از نوامبر سال ۲۰۱۶
میــادی بــ ه دنبال وضعیــت فوقالعــادهای که
پــس از کودتای نافرجــام  ۱۵ژوئیه اعمال شــده
بــود ،بازداشــت شــده و در زندان به ســر میبرد.
عــاوه بــر او 11 ،نفــر دیگــر از قانونگــذاران حزب
دموکراتیک خلق در حبس هستند.

مــوج پناهجویــان بــه این قاره ،تلقی شــده اســت.
کشــورهایی نظیر لبنان و ترکیه کــه میزبان انبوهی
از پناهجویان ســوری هستند ،اتحادیه اروپا را تحت
فشــار قرار دادهاند تا به کاهش فشــار ناشــی از این
میزبانی کمک کننــد .با این حال اتحادیــه اروپا در
برابر مســکو جبهه گرفته و روسیه را متهم کرده به
اینکه میخواهد خودش از بار مسئولیت بازسازی
ســوریه شــانه خالی کرده و اروپا را مجبور به این کار
کند .کشــورهای بزرگ اتحادیــه اروپا تأکید کردهاند
کــه کمک مالــی این بلوک برای بازســازی ســوریه
تنهــا زمانی ارائه خواهد شــد که یــک توافق صلح
همراه با فرآیند انتقال قدرت سیاسی در سوریه به
اجرا درآید .بنابراین به نظر میرسد کلید خروج از
بحران ســوریه در مذاکرات صلحی نهفته شده که
معارضــان به هــر بهانهای از قبول آن شــانه خالی
میکنند.

استیو بنن از «بریت بارت نیوز»
کنارهگیری کرد

Screenshot

با ســه ساعت تأخیر ،ساعت نه و نیم که غذاهای خوشمزه خورده شده بودند،
باالخره پیدایش شد .بنن  63ساله با کتی نامرتب ،دو پیراهن مردانه به سبک
همیشگیاش روی هم پوشیده و کاپشنی ارتشی بر تن با صورتی اصالحنکرده
توگوها را
و اضافهوزن به دیگر میهمانان دور میز شام پیوست و فوراً کنترل گف 
به دست گرفت .گیالس شراب تعارف شده را کنار زد و گفت« :نمینوشم» .او
ســپس شــروع به ارائه تحلیلی فیالبداهه کرد و اطالعاتی درباره دنیایی که به
سمت تفوق بر آن خیز برداشته بود ،در اختیار دیگران گذاشت.
او با اشــاره به کابینههای تجاری و نظامی دهه  50میالدی گفت« :همهجوره و
با همه اعضای تیم سیل آسا فشار میآوریم تا ظرف  7روز همه اعضای کابینه
را بعــد از جلســههای تأییــد آنها ،جمع کنیم .تیلرســون دو روز ،سشــنز دو روز،
ماتیس دو روز »...بنن از بحث درباره ماتیس ،مرد معروف به «سگ عصبانی»
و ژنرال بازنشســته  4ســتارهای که ترامپ برای وزارت دفاع انتخابش کرده بود،
به صحبتهایی درباره شــکنجه ،لیبرالیســم تعجبآور ژنرالها و بوروکراســی
ت به مایکل
موجود در دســتگاههای غیرنظامی و نظامی پرید .بعد هم صحب 
فلیــن گزینه جالب برای مشــاور امنیت ملی رســید؛ ژنرال محبــوب ترامپ که
همیشه در نشستهای او حضور داشت و آنها را برگزار میکرد.
بنــن در تأیید فلین گفت« :اون خوبه .مثل جیم ماتیس یا جان کلی نیســت...
اما خوبه .فقط احتیاج به حضور یک تیم مناسب دور و برش دارد .اگر بخواهی
تمــام آدمهــای جنبــش ضد ترامــپ را که ایــن نامههــا را امضا کردنــد و همه
نومحافظهکارانــی کــه تمام این جنگها را روی ســرمون خــراب کردند ،بیرون
بکشی ...انتخاب زیادی برات باقی نمیمونه».
بنــن گفــت کــه در عین حــال میخواهد ســعی کنــد جــان بولتــون ،دیپلمات
جنگطلــب معــروف را برای مشــاور امنیــت ملی ترغیــب کند .بولتــون مورد
عالقه ایلز هم بود .ایلز گفت« :اون یه بمباندازه و یه زنباره عجیب کوچولو».
امــا تــو بهــش نیــاز داری .دیگه کی اینقــدر با اســرائیل خوبه؟ فلین بــا ایران یه
ذره بدجنســی میکنــه .تیلرســون  -وزیــر خارجــه آینده -هم که فقــط نفت رو
میشناسه».
بنن غرید« :ســیبیل بولتن یه مشــکله ،ترامپ فکر نمیکنه اون به درد این کار
بخوره .میدونی بولتن به طور تجربی همه چیز را آموخته اســت .شایعههایی
هســت که میگوید ،اون به خاطر یه شــب دعوا تو یه هتل و تعقیب یه زن توی
دردسر افتاده .اگر به ترامپ اینرو میگفتم ،شاید کاره رو گرفته بود».

طرفین سوری برای شرکت در دو نشست آماده میشوند
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در واکنــش بــه عملیات شــهادت طلبانه نابلس
در بیانیــه کوتاهــی اعــام کرد :عملیــات نابلس
واکنــش عملی به دشــمن جهــت یــادآوری این
نکته اســت کــه آنچــه از آن هــراس دارنــد در راه
اســت .عملیــات نابلس ثابــت کرد کــه تالشها
بــرای ریشــهکن کــردن مقاومــت موفقیتآمیــز
نبوده و نخواهــد بود و مقاومت همچنان قادر به
تعیین زمان و شــیوه مناســب برای اقدام اســت.
مــردم فلســطین هرگــز از این شــیوه مقــدس در
مبارزه با تروریسم،اشغالگران و شهرکنشینها
دســت برنخواهنــد داشــت .جنبــش حمــاس
نیــز در بیانیــهای عملیــات قهرمانانــه نابلس را
کــه در نتیجــه اقدامــات متجاوزانــه اشــغالگران
صهیونیستی و جنایت آنها در حق ساکنان کرانه
باختری ،قدس و مسجداالقصی رخ داد ،تبریک
گفــت .جنبــش جهاد اســامی فلســطین نیز در
بیانیهای این عملیات دالورانه را به فلســطینیان
تبریک گفت و تأکید کرد :این عملیات قهرمانانه
بــا یــاری خــدا آغــاز مســیری به ســوی گســترش
انتفاضه خواهد بود.
ëëتلآویو1200واحدمسکونی
درکرانهباختریمیسازد
تصمیــم مــاه نوامبــر دونالــد ترامــپ ،رئیس

جمهــوری امریکا مبنی بر به رســمیت شــناختن
قــدس اشــغالی بهعنــوان پایتخــت اســرائیل
موجــب خشــم بیــش از پیــش فلســطینیها و
جهــان اســام شــده و رژیــم صهیونیســتی را در
اشــغالگریهایش جســورتر کرده اســت بهطوری
کــه وزیــر جنــگ ایــن رژیــم غاصــب بــه تازگــی از
تصمیم اسرائیل برای ساخت بیش از  ۱۲۰۰واحد
مســکونی جدیــد در شــهرکهای صهیونیســت
نشــین در کرانــه باختــری خبــر داد .بــه گــزارش
ایســنا بــه نقــل از العهد ،بــا وجــود مخالفتهای
جامعه جهانی بــا شهرکســازیهای غیرقانونی
اســرائیل ،آویگــدور لیبرمن ،اعــام کرد ،تــل آویو
قصــد دارد اجــازه ســاخت  ۱۲۸۵واحد مســکونی
جدیــد در شــهرکهای واقــع در کرانه باختــری را
تصویب کند .طرحهای دیگری نیز برای ســاخت
 ۲۵۰۰واحــد در  ۲۰شــهرک مختلــف ارائه خواهد
شــد .ایــن در حالی اســت کــه دادگاه بینالمللی
الهــه تحقیقاتــی را دربــاره جنایتهــای رژیــم
صهیونیســتی علیــه فلســطینیان آغــاز کــرده
و مســئوالن ارشــد سیاســی و نظامــی رژیــم
صهیونیستی این روزها بشدت نگران تحقیقات
دادگاه الهــه درباره جنایتهای ایــن رژیم علیه
فلسطینیهاهستند.

اخراج شاهزاده سعودی بهدلیل حمایت از شاهزادگان بازداشتی

شــاهزاده «عبــداهلل بــن ســعود بــن محمد
آل ســعود» ،رئیــس فدراســیون ورزشهای
آبــی عربســتان ســعودی بــه خاطر منتشــر
کــردن یــک پیــام صوتــی کــه در آن از
 11شــاهزاده ســعودی بازداشــتی حمایــت
کرده بود ،به دستور «ترکی آل شیخ» ،رئیس
هیــأت مدیــره اداره کل ورزش عربســتان
سعودی برکنار شــد .به گزارش ایرنا به نقل
از خبرگزاری اســپوتنیک ،در این راستا پایگاه
خبــری «الخلیج  »365نوشــت ،عــزل این
شــاهزاده بــه دســتور مســتقیم محمــد بــن
سلمان ،ولیعهد عربستان انجام شده است.
این پایــگاه خبــری در ادامه افزود ،دوشــنبه
گذشــته یــک فایــل صوتــی از ایــن مقــام
ســعودی اخراجی منتشــر شــد کــه در آن با
بیاســاس دانســتن تمام اتهامــات وارده به

شــاهزادگان معترض دستگیر شــده ،اعالم
کرده بود در کنار آنها میایستد .پایگاه خبری
بلومبــرگ امریــکا بتازگــی در گزارشــی نــام
برخی از شــاهزادگان دســتگیر شــده را که به
لغو معافیت شاهزادگان از پرداخت قبوض
آب و بــرق معتــرض بودنــد ،اعــام کــرد و
افزود ســبب دســتگیری آنها چیزی نیســت
کــه مقامات ســعودی اعــام کردهانــد .این
 11شــاهزاده بــا تجمــع در قصــر الحکــم در
ریاض ،به تصمیم دولت عربستان برای لغو
معافیت شاهزادگان از پرداخت قبوض آب
و بــرق اعتراض کرده و خواســتار لغو فرمان
پادشــاهی در ایــن زمینــه شــده بودنــد؛ امــا
پــس از آنکه از ترک قصــر الحکم خودداری
کردند ،دســتور بازداشت آنها صادر شد و به
زندان الحائر منتقل شدند.

بازنده بزرگ قمار سیاسی استیو بنن ،استراتژیست
ارشد سابق دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا
کســی جز خــود او نبود زیــرا اگرچه کتــاب جنجالی
«خشــم و آتش :در کاخ ســفید ترامپ» ضربههای
مهلکی به ترامپ ،خانــواده و حلقه نزدیکانش زد
اما استیو بنن را از کاخ سفید رانده و از رسانه مشهور
و محبوبش «بریت بارت نیــوز» مانده کرد و باعث
شد او از این رسانه کنارهگیری کند.
به گزارش «ایران» به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ،
کنارهگیری از «بریت بارت نیوز» برای استیو بنن که
بخش اعظمی از شــهرت سیاســی خود را از طریق
این نشــریه کســب کرده بود و پس از اخــراج از کاخ
ســفید نیز دوباره به این رسانه بازگشت و در کسوت
مدیر اجرایی مشــغول به کار شد ،آسان نبود اما در
روزهــای اخیر و بویژه روز سهشــنبه وقتی مســئوالن
ارشد این رسانه بیمیلی خود را به همکاری با بنن
گاه آشــکارا و گاه در لفافــه بیان کردنــد ،چارهای جز
کنارهگیری برای او باقی نماند.
بــه گــزارش نیویورک تایمز ،روز سهشــنبه ســازمان
خبــری بریت بــارت با انتشــار اطالعیــهای جدایی
اســتیو بنــن از ایــن رســانه را تأیید کرد .بنــن هم در
واکنش بــه این جدایی گفت« :مــن به آنچه بریت
بــارت در مدت زمان کوتاهی کســب کرد ،مغرورم.
آنهــا در کوتاه زمانی توانســتند یک پایگاه خبری در
حد و اندازه معیارهای جهانی ایجاد کنند».
به گزارش ایســنا به نقل از بیبی سی ،این در حالی
است که بسیاری بریت بارت را یک مؤسسه خبری
مناقشه برانگیز میدانند که به تریبونی برای انتشار
اخبار جهتدار و جعلی علیه مسلمانان ،مهاجران
و پرداختــن بــه عقاید راســت افراطی تبدیل شــده
است.
ëëبنن از فراز تا فرود
به گزارش «ایران آنالین» استیو بنن یکی از افرادی
بــود کــه دیرهنــگام (آگوســت  )2016بــه فراخــوان
انتخاباتــی ترامــپ پیوســت بــا ایــن حال پیــش از
آنکــه رســماً وارد تیم تبلیغــات انتخاباتی او شــود،
از همدیگــر حمایت میکردند .بنن ســالیان ســال
بهدنبال یک کاندیدای مناســب بود که جهانبینی
ملــی گرایانــه و پوپولیســتی او را نمایندگــی کنــد.
هنگامی که ترامپ ســرانجام در ســال  2015اعالم
کاندیداتوری کرد ،بنن یک محبوب جدید پیدا کرد
و بالفاصله او را به برنامه ماهوارهای – رادیویی خود
دعوت و با او مصاحبه کرد.
ترامــپ در آگوســت  2016رســماً روابــط خــود را
بــا بنن علنــی کــرد و او را بهعنــوان رئیــس اجرایی
فراخوان انتخاباتی خــود معرفی کرد .ترامپ پس
از آنکــه در انتخابــات پیــروز شــد از بنــن با ســپردن
پست «استراتژیست ارشــد رئیس جمهوری» از او
قدردانی کرد .اما اواخر آگوســت  ،2017در ســالگرد
یک ســالگی همکاری خود با بنــن ،او را اخراج کرد.
بنــن پــس از اخــراج ادعا کــرد ،بیرون از کاخ ســفید
قــدرت بیشــتری دارد و بــه ایــن ترتیــب دیگــر بــار
فعالیــت خــود در بریت بارت را از ســر گرفــت .اما
دیروز از بریت بارت نیز رفت.

