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خاورميانهيمن سوريه

زماني ك��ه ارت��ش س��وريه در س��ال 2016 از نبرد 
سرنوشت ساز حلب پيروز خارج ش��د، عمليات هاي 
خود به س��مت ش��مال غرب س��وريه را متوقف كرد 
و معارضان س��وري در ادلب گرد ه��م آمدند. پس از 
عمليات حلب ارتش س��وريه به س��مت ش��رق رفت 
و تمركز خ��ود را بر شكس��ت داع��ش ق��رار داد. اما 
با از بين رفتن داعش در ش��رق س��وريه، حاال دوباره 
تمركز به سمت مناطقي رفته اس��ت كه ارتش بر آن 
كنترل ندارد و اصلي ترين منطقه نيز ادلب در شمال 
غرب س��وريه اس��ت كه درآن گروه ه��اي مختلفي 
از معارض��ان و تروريس��ت ها حضور دارن��د. از حدود 
يك ماه گذش��ته جنگنده هاي روسي حمالت هوايي 
خود در منطق��ه ادلب را آغاز كردند و ارتش س��وريه 
نيز پيشروي هاي خود را از سمت جنوب استان ادلب 
آغاز كرده و روس��تاهايي در اين منطقه را به كنترل 
خود درآورده اس��ت. در اين بين سازمان ملل متحد 
در آخرين گ��زارش خ��ود نگران��ي از افزايش جنگ 
و تخريب در اس��تان ادلب را اعالم كرد. استان ادلب 
را عمال مي ت��وان بزرگ ترين منطقه اي دانس��ت كه 
اكنون در اختيار معارضان قرار دارد. البته اين واقعيت 
اس��ت كه در اي��ن منطقه اكن��ون جداس��ازي ميان 
تروريس��ت ها و معارضان مخالف دولت بسيار سخت 
شده و خواه ناخواه در اين منطقه ده ها هزار غيرنظامي 
حضور دارند كه همگي آنها با شروع جنگ در معرض 

خطر قرار دارند. 
از س��وي ديگر نيروهاي امداد و نجات س��ازمان ملل 
متحد خواستار ارسال كمك هاي فوري بشردوستانه 
به غوطه ش��رقي در حومه دمشق ش��ده اند كه گفته 
مي شود حدود 400هزار غيرنظامي به مدت طوالني 
است كه بدون دسترسي به كمك هاي ضروري در آن 

زندگي مي كنند. 
جان اگلند، مشاور ارشد سازمان ملل متحد در مورد 
امور انسان دوس��تانه در سوريه رس��ما اعالم كرد كه 
حمله به ادلب كه از ابتداي ماه دسامبر آغاز شده است 

موجب شده تا بيش از 100 هزار غير نظامي از ترس 
جان خود به س��مت مرزهاي تركيه فرار كنند. طبق 
برآورد س��ازمان ملل متحد حدود 2/5ميليون نفر در 
ادلب زندگ��ي مي كنند. الزم به ذكر اس��ت كه بيش 
از يك ميليون نفر از س��اكنان ادلب افرادي هس��تند 
كه از ديگر استان هاي س��وريه به اين منطقه آمده اند 
يا خان��واده شورش��ياني هس��تند كه ب��ا توافق هاي 
قبلي انجام ش��ده با ارتش س��وريه ب��ه خصوص بعد 
از عملي��ات حلب به س��مت ادلب ك��وچ كرده اند. به 
گزارش نيويورك تايمز، ج��ان اگلند گزارش برخي از 
محققان حقوق بش��ر مبني بر اينكه نيروهاي دولتي 
و متحدان آنها غيرنظاميان و بيمارس��تان ها در ادلب 
را هدف قرار داده ان��د تاييد نكرد ام��ا تاكيد كرد كه 
هنوز هيچ اقدامي از س��وي آنها ب��راي جلوگيري از 
تلفات غيرنظامي صورت نگرفته اس��ت. با اين وجود 
هم دولت س��وريه و هم روس��يه عنوان مي كنند كه 
نيروهاي شان تنها به نظاميان حمله مي كنند. طبق 
گزارش هاي بين المللي دو مركز پزش��كي با هزاران 
بيمار و خدمه پزش��كي در ادلب و غوطه ش��رقي در 
طول هشت روز گذشته 9 بار هدف حمله قرار گرفته 
اس��ت. جان اگلند همچنين عنوان كرد كه در طول 
س��ال 2017 بي��ش از 100حمله به بيمارس��تان ها 
و درمانگاه ها توسط س��ازمان هاي بين المللي به ثبت 

رسيده است. 
از س��وي ديگ��ر گزارش ه��اي نگران كنن��ده اي از 
غوطه شرقي منتشر مي شود. گزارش��گران سازمان 
مل��ل مي گوين��د جمعي��ت در اين منطقه س��اليان 
متمادي اس��ت كه از س��وءتغذيه حاد رن��ج مي برند. 
زيد رعدالحس��ين يكي از مقام هاي عالي حقوق بشر 
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت در حمالتي 
كه از آغاز س��ال ميالدي به غوطه ش��رقي آغاز شده 
اس��ت حدود 85 غيرنظامي كشته و 183 نفر زخمي 
ش��دند. وي افزود هواپيماهاي نظامي دو تاسيسات 
پزشكي را مورد حمله قرار دادند كه يكي از خدمه آن 

كشته شده است. 
با اين وجود رعدالحس��ين عنوان ك��رد كه معارضان 

س��وري در غوط��ه ش��رقي از روز اول ژانويه حمالت 
راكتي به اطراف دمشق را آغاز كردند و غير نظاميان 
را هدف قرار دادند. ب��ا اين حال بس��ياري نگران آن 
هس��تند كه با گس��ترش درگيري در غوطه ش��رقي 
و به خصوص ادلب ش��رايط حقوق بش��ري بدي در 
آنجا ش��كل بگيرد. مارك لوك��وك، هماهنگ كننده 
كمك هاي اضطراري سازمان ملل متحد كه از دمشق 
بازديد كرده پيش��نهاد داد غيرنظاميان��ي كه نياز به 
كمك دارند از مناطق تحت محاص��ره خارج و مورد 

درمان فوري قرار گيرند. 
گفتني است در ابتداي سال نوي ميالدي يك توافق 
موقت بين دولت و شورشيان در غوطه شرقي صورت 
گرفت كه در آن حدود 30 بيماري كه نياز ش��ديد به 
درمان داشتند بين روزهاي كريس��مس و سال نو به 
خارج از منطقه منتقل ش��دند و در بيمارستان مورد 
مداوا قرار گرفتند. اما دولت سوريه از ماه سپتامبر به 
درخواس��ت تخليه غيرنظامياني كه در غوطه شرقي 
نيازمند مراقبت هاي پزش��كي هستند پاسخ روشني 
نداده است. منابع س��ازمان ملل عنوان مي كنند كه 
بي��ش از 500 نفر نياز به خروج ف��وري از اين منطقه 
دارن��د. با اي��ن وجود م��ارك لوكوك پ��س از دو روز 
مذاكره در دمش��ق اميدوار اس��ت كه بتواند به زودي 
در اين زمينه به يك پيشرفت جدي دست پيدا كند 
تا مردمي كه نياز به كمك هاي بشردوستانه دارند از 
ش��رايط كنوني رهايي پيدا كنند ام��ا اين موضوع به 

بحث هاي بيشتري نياز دارد. 
گفتني است روسيه در ماه هاي اخير بارها اعالم كرده 
اس��ت كه فعاليت هاي نظامي در جنگ هفت ساله را 
متوقف مي كند. اما حمالت هوايي روس��يه به ادلب 
كماكان ادامه دارد. به خصوص از زماني كه يك حمله 
محدود به پايگاه هوايي حميمم انجام ش��د روس��يه 
موج حمالت خ��ود را نيز ب��ه مناطق تح��ت اختيار 
شورشيان مس��لح افزايش داده است. در طرف مقابل 
نيز شورشيان تالش مي كنند به مراكزي كه نظاميان 
روسي حضور دارند، حمله كنند. وزارت دفاع روسيه 
به تازگي اعالم كرده اس��ت كه اخي��را 13 هواپيماي 

بدون سرنش��ين را قبل از رس��يدن به اهداف ش��ان 
كه توس��ط شورش��يان در ادلب راه اندازي شده بود، 
هدف قرار دادند.  مقامات وزارت دفاع روس��يه در روز 
جمعه نيز اع��الم كردند مواد منفجره اي كه توس��ط 
هواپيماه��اي ب��دون سرنش��ين حمل مي ش��ود در 
اوكراين ساخته شده اس��ت. اما مقامات اوكرايني در 
اين خصوص هيچگونه اظهارنظري را مطرح نكردند. 
گفتني است باال گرفتن جنگ در ادلب در حالي است 
كه تا پايان ماه جاري ميالدي بناس��ت كنگره سوريه 

در شهر سوچي روسيه برگزار شود. 
گزارش هاي رس��انه اي حاكي از آن اس��ت كه تركيه 
برخي گروه هاي شورش��ي را در برابر اسد پشتيباني 
مي كند اما با متحدانش روس��يه و اي��ران نيز در اين 
زمينه همكاري مي كند. با اي��ن وجود در طول هفته 
گذشته تالش كرده اس��ت حمالت به سمت ادلب را 

متوقف كند اما اين كار تاكنون صورت نگرفته است. 
با اين وج��ود اين ي��ك واقعيت اس��ت ك��ه ارتش و 
دولت س��وريه قصد دارند مناطقي ك��ه تحت اختيار 
شورش��يان قرار دارد را مجدد تح��ت تصرف خود در 
بياورد. مناطقي كه به طور روش��ن مش��خص نيست 
چه گروه هايي در آن حضور دارد. ن��ه مي توان آنها را 
معارضان و مخالفان دولتي س��وريه دانس��ت و نه به 
طور دقيق مي توان تروريس��تي بودن ي��ا نبودن آنها 
را تش��خيص داد. چرا كه گروه ه��اي مختلفي اكنون 
در شمال غرب س��وريه و منطقه ادلب حضور دارند. 
بس��ياري معتقدند كه اي��ن منطق��ه در اصل تحت 
كنترل جبهه النصره قرار دارد كه ن��ام خود را تغيير 
داده اس��ت تا بتواند خود را در روند سياس��ي سوريه 
جاي ده��د و حت��ي بس��ياري از نيروه��اي معتدل 
و معارض��ان را در اين مناطق از بي��ن برده اند تا خود 
كنترل اوضاع را در دست بگيرند. همين اتفاق نيز در 
درعا به نحوي ديگ��ر در حال رخ دادن اس��ت. اما در 
حقيقت بخشي از القاعده اكنون به شدت قدرتمند در 
شمال غرب س��وريه حضور دارند و نمي توان آن را به 
آساني از معارضان جدا كرد از همين رو نبرد در ادلب 

شايد سخت تر از هر نقطه اي ديگر در سوريه باشد. 

سازمان ملل: تلفات غيرنظامي در ادلب افزايش يافته است

عملياتنگرانكننده

گ�روه جهان | ي��ك گزارش ت��ازه س��ازمان ملل 
متحد عربستان س��عودي و امارات متحده عربي را 
به دليل اقداماتي كه باعث »از بين رفتن حكومت« 
در يمن شده اس��ت، محكوم مي كند. در عين حال 
در بخش هايي از اي��ن گزارش ب��ه اتهام هايي عليه 
جمهوري اسالمي ايران اشاره شده است. عربستان 
س��عودي و امارات متح��ده عربي در اي��ن گزارش 
س��ازمان ملل متحد ب��ه اقداماتي از جمله كش��تار 
گسترده غيرنظاميان، اس��تفاده از تهديد گرسنگي 
و قحطي به عنوان ابزار جنگي، ش��كنجه زندانيان و 
بردن يمن به سمت يك كش��ور بدون دولت، متهم 
شده اند. در شرايطي كه امريكا و متحدان عرب اين 
كش��ور در منطقه، ايران را به نق��ض قطعنامه هاي 
شوراي امنيت در مورد منع تامين سالح گروه هاي 
درگير در يمن متهم مي كنند، اي��ن گزارش تاكيد 
مي كند كه نمي توان��د قطعا در م��ورد منبع تامين 
برخي قطعات يافت شده در س��الح هاي گروه هاي 
يمني كه ممكن است ايراني باش��ند، نظري بدهد. 
در اين گزارش كميته بين المللي سازمان ملل متحد 
هر چند اشاره شده است »ش��واهد محكمي وجود 
دارد كه برخي تجهيزات استفاده شده در سالح هاي 
يمني در ايران توليد ش��ده يا ريش��ه در ايران دارد« 
اما تاكيد كرده اس��ت »ب��ه هيچ عن��وان نمي توان 
مش��خص كرد كه تامين كننده اي��ن تجهيزات چه 
كس��ي بوده و از كجا به يمن وارد شده اند.« مقامات 
جمهوري اس��المي ايران همواره اتهام تامين سالح 
براي نيروهاي شورش��ي در يمن را تكذيب كرده اند. 
اما بخش عمده اي از اين گزارش كه پيش از انتش��ار 
نس��خه اي از آن به دس��ت روزنامه واشنگتن پست 
افتاده اس��ت، مربوط به اقداماتي اس��ت كه از سوي 
امارات متحده عربي و عربس��تان س��عودي در يمن 
انجام شده اس��ت. بنا بر برآوردهاي پيشين سازمان 
مل��ل متح��د تاكن��ون بي��ش از 5000 غيرنظامي 
به دلي��ل حم��الت هواي��ي ائتالف تح��ت رهبري 
 عربستان سعودي كشته ش��ده اند. بر اساس گزارش

79 صفحه اي كه توسط يك كميته در سازمان ملل 
متحد تهيه شده اس��ت، تنها در 10 مورد از حمالت 
هوايي ائتالف تحت رهبري عربس��تان سعودي كه 
توس��ط اين كارشناسان بررسي ش��ده است، بيش 
از 157 غيرنظامي كشته ش��ده اند كه در ميان آنها 
85 كودك قرار داش��تند. كارشناسان سازمان ملل 
در اين گ��زارش نوش��ته اند »اقداماتي ك��ه ائتالف 
تحت رهبري عربس��تان س��عودي براي محدوديت 
هدف گرفتن غيرنظاميان در نظر گرفته اس��ت، اگر 
حتي بگوييم كه وجود دارند، قطعا بس��يار غيرموثر 
هس��تند.« در عي��ن حال به نوش��ته اي��ن گزارش 
كميته اي كه از سوي ائتالف براي تحقيقات در مورد 
حمالت هوايي تش��كيل شده اس��ت در بسياري از 
موارد به جاي پيگيري، با وجود شواهد روشن كامال 
حمالت را تكذيب كرده است. بخش عمده حمالت 
هواي��ي ائتالف تحت رهبري عربس��تان س��عودي، 
توسط دو كشور عربس��تان و امارات، متحدان اصلي 
اياالت متحده امريكا در منطقه انجام مي ش��ود و در 
اين حمالت از تجهيزات نظامي اي استفاده مي شود 
كه از سوي امريكا براي اين كشور ارسال شده است. 

نزديك به س��ه س��ال از آغ��از جنگ ائت��الف تحت 
رهبري عربس��تان س��عودي عليه يمن مي گذرد. به 
نوش��ته اين گزارش اين حمالت و تالش هاي ائتالف 
براي مسلح كردن گروه هاي مختلف در خاك يمن، 
باعث شده است كه درگيري هاي داخلي يمن به يك 
جنگ تمام عيار بدل شود كه اين كشور را در آستانه 
تبديل شدن به يك ملوك الطوايفي بدون دولت قرار 
داده اس��ت. بر اثر سه س��ال درگيري در يمن اكنون 
نزديك به 8 ميلي��ون نفر، نزديك به يك س��وم كل 
جمعيت اين كش��ور، از محل س��كونت خ��ود آواره 
شده اند، كل جمعيت اين كش��ور در معرض قحطي 
ق��رار دارد و همه گيري وبا بيش از ي��ك ميليون نفر 
از مردم اين كش��ور را مبتال كرده است؛ بزرگ ترين 
همه گيري وبا كه تاكنون در يك كش��ور ثبت ش��ده 
اس��ت. از زمان آغاز جنگ عليه يمن در سال 2015 
تاكنون، بيش از 10 هزار نفر ب��ر اثر درگيري ها جان 
خود را از دس��ت داده اند. بر اس��اس گزارش سازمان 
ملل متح��د حاكميت قان��ون به س��رعت در حال از 
بين رفتن در سراس��ر يمن اس��ت و همه طرف هاي 
درگي��ر در جنگ ب��ه نوع��ي در نقض حقوق بش��ر 
دس��ت داش��ته اند. اين كميته س��ازمان ملل متحد 
همچنين مش��اهده ش��واهدي در مورد »شكنجه و 
آزار زندانيان« توس��ط نيروهاي امارات متحده عربي 
را تاييد كرده اس��ت. در عين حال اين گزارش تاكيد 
مي كند كه ائتالف تحت رهبري عربس��تان سعودي 
با محاصره يمن »از تهديد گرس��نگي به عنوان اهرم 
معامله و اب��زار جنگي« اس��تفاده مي كن��د. در كنار 
اقدام��ات ائتالف تحت رهبري عربس��تان س��عودي، 
برخي اقدام ها از سوي گروه انصار اهلل نيز در اين گزارش 
مورد انتقاد واقع ش��ده اس��ت. از جمله در اين گزارش 
اش��اره ش��ده اس��ت كه حوثي ها اقدام به »اعدام هاي 
بدون محاكم��ه و دس��تگيري ها عموم��ي« كرده اند 
كه مي تواند باع��ث ايجاد چرخه اي از انتقام ش��ود كه 
سال ها ادامه داشته باشد. به نوش��ته اين گزارش هيچ 
دورنمايي براي پايان درگيري ه��ا در يمن وجود ندارد 
و »همه طرف هاي درگير همچنان احساس مي كنند 
امكان دارد ب��ه پيروزي هايي دس��ت پي��دا كنند كه 
امكان رهبري آنها را بدون هيچ گونه مصالحه سياسي 
ايجاد كند.« به نوشته اين گزارش »اين تصميم گيران 
سياسي در طرف هاي درگيري نيستند كه آثار جنگ 
آنها را دچار فاجعه كرده است، بلكه شهروندان يمني 
هس��تند كه از جنگ رن��ج مي برن��د.« يافته هاي اين 
گزارش جديد س��ازمان ملل متحد تاييد مي كند كه 
فاجعه انس��اني جاري در يمن و افزايش نقض حقوق 
بش��ر توس��ط طرف هاي درگير مي تواند باعث شود تا 
دامنه جنگ از مرزهاي يمن فراتر رود و فاجعه انساني 

را به ديگر نقاط منطقه نيز سرريز كند. 

سازمان ملل تمام طرف هاي درگير در يمن 
را به نقض حقوق بشر محكوم كرد
شكنجه، كشتار و چرخه انتقام

ميثم    سليماني 

امريكا

گ�روه جه�ان| حواش��ي توهي��ن 
رييس جمه��ور  ترام��پ،  دونال��د 
اياالت متحده به كش��ورهاي آفريقاي��ي و تعدادي از 
كش��ورهاي امريكاي مركزي ادامه دارد. از كارتون و 
كاريكاتوره��اي متنوع رس��انه هاي امريكايي گرفته 
ت��ا بيانيه هاي مختلف همگ��ي نش��ان از مخالفت با 
اهانت ترامپ داش��ت. اما در اين بين بيش از هرچيز 
كشورهاي آفريقايي به شدت نس��بت به اين موضوع 
واكنش سختي نشان دادند. اتحاديه آفريقا و سفراي 
كش��ورهاي آفريقايي در س��ازمان ملل ب��ه صورت 
جداگانه سخنان دونالد ترامپ مبني بر چاه مستراح 
خواندن قاره آفريقا را محكوم كردند و از او خواستند تا 

در بيانيه اي از آنها عذرخواهي كند. 
اتحاديه آفريقا در بيانيه اي عن��وان كرد: اين اتحاديه 
مراتب ناراحتي، نااميدي و خش��م خود را از سخنان 
ناخوشايند آقاي دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت 
متحده اع��الم مي كند. اين اظه��ارات بي احترامي به 
شأن بشريت، بي توجهي به گوناگوني قومي و توهين 
به باورهاي امريكايي است. اين بيانيه عالوه بر محكوم 
كردن س��خنان دونالد ترامپ خواس��ت ت��ا نه تنها از 
آفريقايي ها بلكه از همه مردم آفريقايي تبار سراس��ر 
جهان عذر خواهي كند. در ادامه بيانيه آمده اس��ت: 
همزمان با اظهار ش��گفتي و عصبانيت، باور داريم كه 

دولت كنوني امريكا درك درستي از آفريقا، مردمانش 
و كش��ورهاي اين قاره ندارد. از نظر م��ا، نياز جدي به 
گفت وگو ميان دولت امريكا و كش��ورهاي آفريقايي 

احساس مي شود. 
س��فيران كش��ورهاي آفريقايي در مقر سازمان ملل 
متحد طي اعالميه اي اظهارات وحشيانه، نژادپرستانه 
و جنايتكارانه رييس جمهور اياالت متحده را محكوم 
كردند. اي��ن نمايندگان پس از برگزاري يك جلس��ه 
اضط��راري براي رس��يدگي به اين مس��اله بيانيه اي 
مشترك را منتشر كردند. اين بيانيه همچنين عنوان 
مي كند ك��ه در روند رش��د اياالت متح��ده، آفريقا و 
مردم آفريقايي ناديده گرفته شده اند. اين نماينده ها 
همچنين از مردم امريكا كه اي��ن اظهارات را محكوم 
كرده بودند تشكر و اعالم كردند كه آنها به ارزش ها و 
اصول چندجانبه تنوع و برابري كشورها مجددا تاكيد 

كردند. 
ديپلمات ها و تحليلگران معتقدند خشم آفريقايي ها 
در مورد نظ��رات ترامپ كه در جلس��ه كاخ س��فيد 
در مورد مهاج��رت مطرح ش��ده اس��ت مي تواند بر 
ش��ركت هاي امريكايي ك��ه در يكي از س��ريع ترين 
مناطق رو به رش��د جه��ان فعاليت مي كنن��د، تاثير 
بگ��ذارد و حت��ي اقدامات ض��د تروريس��م پنتاگون 
و همكاري ه��اي امنيت��ي در اين ق��اره را پيچيده تر 

مي كند. پيت��ر لوييس، مدي��ر مطالع��ات آفريقا در 
دانش��كده مطالع��ات بين المللي ج��ان هاپكينز به 
س��ي ان ان گفت: من فك��ر نمي كنم كه اي��ن اقدام 
فقط ضرب��ه وارد كند، بلكه من فك��ر مي كنم كه اين 
اقدام اساس��ا رابطه با كش��ورهاي متع��دد آفريقايي 
را مس��موم مي كند. وي در ادامه افزود: اين س��خنان 
قطعا مش��كالت فراوان��ي را در تج��ارت ب��ا آفريقا از 
لحاظ كس��ب و كار راحت و همچنين از نظر مبارزه با 

تروريسم و همكاري امنيتي ايجاد مي كند. 
اياالت متحده بي��ش از 6ه��زار ني��رو در آفريقا در 
حدود 53 كش��ور مختلف اين ق��اره دارد، جايي كه 
آنها بر مبارزه ب��ا گروه هاي افراط��ي و فعاليت هاي 
غيرقانوني آنها و همچنين حفظ صلح و كمك هاي 
بشردوستانه تمركز دارند. بسياري از اين نيروها در 
پايگاه اياالت متحده در جيبوتي مس��تقر هس��تند. 
ارت��ش اي��االت متح��ده همچني��ن ماموريت هاي 
آموزش��ي و مش��اوره اي را در ديگ��ر كش��ورهاي 

آفريقايي انجام مي دهد. 
اما در اتفاقي ديگر س��فير اياالت متحده در پاناما نيز 
روز گذش��ته اعالم كرد با توجه به اختالفات با دولت 
ترامپ از س��مت خود كناره گيري مي كند. به گفته 
سخنگوي وزارت امور خارجه به سي ان ان، سفير جان 
فيلي از 9 مارس س��ال جاري به كاخ س��فيد، وزارت 

امورخارجه و دولت پاناما در مورد تصميم خود مبني 
بر بازنشستگي به داليل شخصي صحبت كرده است. 
اما بر اس��اس نامه اي كه به دست س��ي ان ان رسيده، 
تصميم فيلي به وضوح ناش��ي از اختالف��ات با دولت 
ترامپ بود اما سفير فيلي تا قبل از سخنان ترامپ در 

روز پنجشنبه هيچ چيز را علني نكرده بود. 
فيلي گفت: م��ن به عن��وان يك كارمند س��رويس 
خارج��ي اي��االت متحده س��وگند ياد ك��ردم كه به 
رييس جمهور و دولتش خدمت كنم، حتي زماني كه 
ممكن است با سياست هاي خاصي موافقت نداشته 
باش��م. وي افزود: مربيان من روش��ن كردند كه اگر 
اعتقاد داش��تم نمي توانم اين كار را انجام دهم از كار 
خارج ش��وم. گفته مي ش��ود فيلي نامه خود را اواخر 
ماه دسامبر به كاخ س��فيد ارايه داده است. اما به نظر 
مي رسد بعد از سخنان ترامپ در خصوص كشورهاي 
آفريقاي��ي ديگ��ر نتوانس��ته تحمل كن��د و جريان 

استعفاي خود را علني كرده است. 
از سوي ديگر نيز رسانه هاي مختلف امريكا نيز سعي 
كردند با طرح ها و كاريكاتورهاي مختلف واكنش خود 
را نش��ان دهند كه جنجال برانگيز ترين آن مربوط به 
جلد صفحه اول نيويوركر بود ك��ه دونالد ترامپ را در 
يك چاه مستراح نش��ان مي داد. در پايان اين گزارش 

نيز به تعدادي از اين طرح ها اشاره مي شود. 

ترامپ گرفتار در حلقه چاه مستراح

توطئه تل آويو براي انزواي ايران 
در بين كشورهاي اروپايي

گ�روه جهان| چند رس��انه ض��د ايران��ي از تالش 
گس��ترده رژيم صهيونيس��تي و برنامه هاي ويژه آن 
براي منزوي كردن ايران در بين كش��ورهاي اروپايي 
گزارش داد. به گزارش تابناك، رس��انه هاي امريكايي 
و اس��راييلي با اش��اره به اظهارات اخير مقامات رژيم 
صهيونيس��تي و همچنين ضيافت ناه��ار »بنيامين 
نتانياهو« نخست وزير اين رژيم با سفيران كشورهاي 
اروپايي مي نويسد: س��خنان »يوسي كوهن« رييس 
سرويس امنيت خارجي اسراييل موسوم به موساد كه 
گفت »ما با فراتر از چشم و گوش رويدادهاي ايران را 
دنبال مي كنيم«، كنجكاوي هاي  زيادي برانگيخت به 
ويژه آنكه مقام هاي متفاوت سياس��ي در ايران در سه 
هفته اخير بارها اين اتهام را مطرح كردند كه اسراييل 
در پش��ت پرده اعتراض ها در ايران قرار داشته است. 
همزمان، نخست وزير اس��راييل در يك ضيافت ناهار 
با سفيران كش��ورهاي اروپاي غربي به آنها گفت كه 
چرا ايران را بزرگ ترين خطر مي داند. نتانياهو در يك 
اقدام كم سابقه، سفيران كشورهاي عضو ناتو را به ناهار 
دعوت كرد تا به ادعاي خود در مورد »خطرات« ايران 
با آنها صحبت كند. گروهي از كارشناس��ان سياسي 
اسراييل اخيرا در يك همايش پژوهشي گفته بودند 
كه اياالت متحده به رهبري دونال��د ترامپ مي تواند 
با تكيه ب��ر منافع كش��ورهاي اروپاي��ي در همكاري 
با امريكا، آنها را دوباره به س��وي خود بكش��د. گفته 
مي شود نتانياهو كوشيده اس��ت با دعوت و گفت وگو 
با اين س��فرا در همخوان��ي با دولت اي��االت متحده، 
اروپاييان را آگاه كند كه ايران چه خطر عمده اي براي 

همه كشورها و از جمله اروپاييان است!
به نوشته برخي منابع اسراييلي نتانياهو در اين ديدار 
گفت: خطرات حكوم��ت ايران به اس��راييل محدود 
نمي ش��ود. ايران مي خواه��د به ي��ك داالن هوايي و 
زميني دس��ت يابد تا قدرت خود را از ته��ران تا بندر 
طرطوس در سوريه كه در ساحل درياي مديترانه قرار 

دارد،   بگستراند. 
وب س��ايت »عاروتس عس��ريم« )كانال بيست( در 
ش��بكه هاي تلويزيوني اس��راييل در رابطه ب��ا ديدار 
نتانياهو با س��فيران نوش��ت: نخس��ت وزير اسراييل 
مي كوشد كشورهاي اروپاي غربي را عليه ايران بسيج 
كند. نخست وزير اس��راييل به تالش گسترده اي در 
صحنه بين المللي دست زده تا ايران را هرچه بيشتر 
منزوي سازد. نتانياهو خطاب به سفيران گفت: ايران، 
اسراييل را شيطان كوچك و امريكا را شيطان بزرگ 

مي داند و براي ديگران نيز نقشه هايي دارد. 
نخست وزير اس��راييل در اين ديدار گفت: شگفت آن 
اس��ت كه مي پرس��ند چرا ايران يك رژيم خطرناك 
اس��ت؟ و خود در پاس��خ گفت: نظام حاك��م بر ايران 
مي خواهد ب��ه قدرت اتمي و موش��كي دس��ت يابد 
و مذهب شيعه را بر دنياي اس��الم مسلط كند و يك 

امپراتوري ديني ايراني در منطقه به وجود آورد. 
نتانياهو در ادامه س��خنانش با اين ادعا ك��ه ايران در 
منطقه به دنبال تروريس��ت پروري اس��ت، گفت: دو 
جناح اسالم افراطي موجب گسترش ترور در منطقه و 
جهان مي شوند كه يك جناح آن افراطيان اهل تسنن 
هستند كه در گذشته القاعده هدايت آنها را به دست 
داش��ت و اكنون داعش آن را رهبري مي كند. جناح 
دوم، اسالم افراطي نسخه شيعه است كه ايران هدايت 

آن را به دست دارد. 
در س��ه هفته اي كه خيزش مردمي در ايران جريان 
دارد، اكثر كش��ورهاي اروپايي به اين گفته بس��نده 
كرده اند كه جمهوري اس��المي بايد به ش��هروندان 
خود اج��ازه ده��د ب��ا ب��ه راه انداخت��ن تظاهرات 
مس��المت آميز خواس��ته هاي خود را بيان كنند  و 
اين در حالي كه اياالت متحده قاطعانه گفته اس��ت 
كه بايد از مردم ايران پش��تيباني كرد. بس��ياري از 
سياس��تمداران امريكايي نيز خواس��تار شده اند كه 
اين پش��تيباني جنبه عملي به خود بگيرد. يوس��ي 
كوهن، رييس موس��اد نيز در سخنراني روز دوشنبه 
١٨ دي ماه در تل آويو به ريش��ه هاي خيزش مردمي 
در ايران پرداخ��ت و گفت اقدام��ات اعتراضي ابتدا 
به علل اقتصادي و به باد رفت��ن پس اندازهاي مردم 
عادي آغاز ش��د و س��پس جنبه سياس��ي گرفت و 
شعارهايي عليه حكومت و عليه كمك هاي مالي به 
كشورهاي ديگر شنيده ش��د. او نگفت كه تظاهرات 
مردمي در ايران به چه جهتي مي رود، ولي در پاسخ 
به اين پرسش كه اسراييل در برابر اين رويدادها چه 
مي كند، رييس موس��اد به طور سربسته گفت: »ما 
فراتر از چش��م و گوش رويدادهاي اي��ران را دنبال 
مي كنيم.« او توضيح نداد كه اسراييل، فراتر از دنبال 

رويدادها، دقيقا چه مي كند. 
در اين ميان، وب س��ايت خبري »واال« در اسراييل از 
برخي اسرار نظامي س��ال هاي گذشته پرده برداشته 
و نوش��ت كه چگونه ايران به خطرناك ترين دشمن 
اسراييل مبدل ش��د. اين وب سايت خبري نوشت كه 
در سال ٢٠٠٩ ميالدي، در يك نشست اضطراري كه 
براي ش��نيدن محرمانه ترين گزارش هاي اطالعاتي 
در دفتر رييس وقت ستاد كل ارتش اسراييل برگزار 
شد، مقامات ارشد اطالعاتي خبر دادند كه  ايران قصد 
دارد موش��ك هاي نقطه زن براي ح��زب اهلل به داخل 
لبنان بفرستد. »واال« نوش��ت كه از آن هنگام بود كه 
يك جنگ پشت پرده اطالعاتي و نظامي براي خنثي 
كردن اين برنامه ايران آغاز ش��د. جلسه اضطراري به 
رياست ژنرال گابي اشكنازي، رييس ستاد و با حضور 
همه رهبران و فرماندهان ارش��د ارتش برپا شده بود. 
در آن جلس��ه، فرمانده بخش اطالعات ستاد ارتش از 
نقشه هاي آينده ايران عليه اس��راييل پرده برداشت 
و گفت: ايران قصد دارد تا س��ال ٢٠١٣ موشك هاي 
نقط��ه زن را در چندين م��كان ديگر ني��ز در اطراف 
اسراييل مس��تقر كند و اين كش��ور را مورد محاصره 
موش��كي قرار دهد اين خطري اس��ت كه اس��راييل 
نمي تواند در برابر آن ساكت بنشيند. مقامات رسمي 
اسراييل هنوز به اين گزارش واكنشي نشان نداده اند. 
دولت اس��راييل معموال انتش��ار اينگونه گزارش ها را 

بي پاسخ مي گذارد. 
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