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مذاکرات صلح در
محله های برزه ،قابون
و تشرین در دمشق
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یادداشت

بیانیه ای برای دل خوشی
کشورهای عربی

طی روزهای گذشــته گروه فلســطینی حماس بیانیه ای را منتشر کرد که بار
دیگر نگاه ناظران تحوالت فلسطین را به خود جلب کرد .اگرچه این سند  ۴۲بندی
همچنان بر حق بازگشــت آوارگان و مبارزه با رژیم صهیونیستی از همه طرق تاکید
کرده ،اما برای اولین بار به جای تشکیل کشور فلسطین از بحر تا نهر ،فلسطین در
مرزهای اشغالی  ۱۹۶۷مورد موافقت قرار گرفته است .این در حالی است که جنبش
فتــح این مرزها را که کرانه باختری و باریکه غزه می شــود پیش تر به رســمیت
شناخته بود.
گفته می شــود در این سند هیچ اشــاره صریحی به نابودی رژیم صهیونیستی
وجود ندارد و تلویحا اسرائیل به عنوان کشوری در همسایگی فلسطین پذیرفته شده
اســت که همین دلیل تیتر برخی رسانه ها شد که القای این موضوع بود که حماس
دیگر به دنبال نابودی اسرائیل نیست.
اگرچه خالد مشــعل در اولین گفتگو با شــبکه خبری بی بی سی در توجیه آن
گفته «ما با این ســند به دنبال آن هستیم که جهان صدای ما را به صورت مستقیم
بشــنود نه از خالل صدای اســرائیل» ،اما تجربه نشان داده طی دهه های گذشته،
گروه های فلسطینی که تحت تاثیر فضای فقدان اعتماد به نفس عربی به تدریج به
ســوی فرایند صلح بی حاصل رفته اند ،مکرر تالش کرده اند با سیاست یک گام به
عقب ،دو گام به پیش توجه سازمان های بین المللی و افکار عمومی جهانی را برای
حل مشکل فلسطین جلب کنند ،همین امتیاز دهی بدون میز مذاکره باعث حریص
شدن بیشتر صهیونیست ها شده و مطالبات تازه ای را مطرح کرده اند.
هنوز ســاعاتی از صدور بیانیه جدید حماس نگذشــته بــود که تل آویو ضمن
واکنشی سرد به آن اعالم کرد تا زمانی که این گروه سالح خود را زمین نگذاشته و
از مقاومت خشونت بار دست نکشد ،تغییر شکل حماس را نمی پذیرد و حتی شبکه
بی بی سی به نقل از مقامات اسرائیل مدعی شد با این کار حماس می خواهد دنیا را
فریب دهد« .دیوید کیز» ،یکی از سخنگویان نخست وزیر اسرائیل نیز در اظهاراتی
گفت «:روشــن است که هدف حماس کاستن از فشارهای بین المللی است».اما دو
نکته دیگر درباره این بیانیه قابل طرح اســت ،نخست انگیزه های رهبران حماس از
این اقدام و دیگری چشم اندازهای این بیانیه بر موضوع فلسطین.
به نظر می رســد رهبران حماس مانند سایر گروه های فلسطینی این بیانیه را
تحت تاثیر سیاســت های برخی دولت های عرب دخیل در پرونده فلسطین صادر
کرده اند ،به خصوص در شــرایط شــکننده فعلی منطقه ،و از سوی دیگر اختالفات
حل نشــده حماس و فتح پس از نزدیک به یک دهه ،حماس ترجیح داده با نزدیک
ساختن نگاه خود به فتح ،گشایشی برای بن بست اختالفات با محمود عباس ایجاد
کند و بســتری بین المللی برای شروع مذاکرات صلح با اسرائیل بر اساس تاسیس
کشور مستقل فلسطینی بنا کند.
همچنیــن با توجه به گذشــت نزدیک به چهار ســال از افــول قدرت اخوان
المسلمین در مصر ،حماس که خاستگاه اخوانی دارد ،پس از به محاق رفتن سیاسی
رهبران اخوان در جامعه مصر که خســارتی بزرگ برای این گروه سیاسی اسالم گرا
بود ،بر احساس ناکامی سیاسی حماس افزوده است.
رهبران حماس اکنون در این شرایط ،تهدید را نزدیک تر می بینند .شاید بتوان
ســفر هیات اعزامی حمــاس به قاهره در اواخر ژانویــه  2017را هم در صدور این
بیانیه موثر دانســت .این دیدار با تنی چند از مقامات مصری از جمله «خالد فوزی»،
رئیس دســتگاه اطالعات مصــر در خصوص پرونده هایی از جمله آشــتی ملی در
فلسطین و اوضاع نوار غزه در سایه تداوم محاصره تل آویو بود و پس از آن حماس
در بیانیــه ای ابراز امیدواری کرد کــه این گفتگوها نتایج مثبتی برای دو ملت مصر
و فلســطین ،به ویژه ساکنان نوار غزه به دنبال داشــته باشد .همچنین حماس در
اقدام دیگری که به نظر می رســد جهت جلب حمایت قاهره باشد ،از عدم حمایت
از جمعیت اخوان المســلمین خبر داد.دیگر ،شتاب بخشی صهیونیست ها به یهودی
ســازی بیت المقدس با اســتفاده از فرصت به دســت آمده در میانه درگیری ها در
منطقه ،به خصوص جنگ در ســوریه و عمیق تر شــدن اختالفات حماس و فتح،
تهدید دیگری را متوجه رهبران فلســطینی ساخته است .توفیق صهیونیست ها در
یهودی سازی بیت المقدس و تبدیل آن به پایتخت اسرائیل ،گام نهایی مشروعیت
بخشی اشغال سرزمین فلسطین از نگاه صهیونیست ها است.
پاورقی

مؤلفه های روابط عربستان با ایران،
پس از  11سپتامبر

غني سازي و تهديدات ناشي از آن
موضوع غني سازي براي عموم دولت هاي عربي موجب نگراني است و آنها را
به رقابت با ايران در اين موضوع واداشــته وخواهد داشت .از اين جهت دولت هاي
عربي ترجيح مي دهند دولت باثباتی در ايران بر سر كار باشد كه ظرفيت مذاكره بر
ســر موضوع غني سازي را داشته باشد و در اين موضوع انزوا پيشه نكند .از همين
جهت است كه عمومي اين دولت ها پس از انتخابات دست نگاه داشتند و به طرف
ايراني خود تبريك نگفتند و صبر كردند ببينند چه كسي بر سر كار خواهد آمد.
مسئلهي فلسطين
سخنان و شــعارهاي بدون عمل دولت احمدي نژاد در موضوع اسرائيل مثل
نفي هولوكاســت و ريشه كني اسرائيل براي توده هاي عصباني عرب و ناراضي از
نحوه ي موضع گيري دولت هايشان جذابيت دارد و از همين جهت رفتار اين دولت
براي دولت هاي عرب ناخوشــايند است .آنها از يك سو ترجيح مي دهند دولتي در
ايران بر سر كار باشد مثل دولت خاتمي كه بخواهد با جهان تنش زدايي كند و در
موضوع اسرائيل تصميم را به خود فلسطيني ها واگذار كند و از سوي ديگر احمدي
نژاد به كار مقصر جلوه دادن ايران براي برخي مسائل امنيتي در داخل كشور هاي
عرب مفيد واقع مي شــود .اما دولت احمدي نژاد با تمركز بر موضوع اسرائيل براي
مصرف داخلي بر ميزان نفوذ دولت هاي عرب در منطقه تاثير منفي دارد .آن دسته
از روشنفكران و گروه هاي عرب كه مواضع احمدي نژاد را مي پسندند (مثل برخي
گزارشگران تلويزيوني الجزاير) يا از دولت وي بيش از دولت هاي قبلي منتفع شده
انــد (مثل حزب اهلل لبنان يا حمــاس) پيروزي احمدي نژاد را ترجيح مي دادند و با
اعتراضات خياباني همانند روزنامه ي كيهان برخورد كردند.
رابطه با امريكا
در موضــوع رابطه با امريكا ،اعراب عملگرا تمايل دارند كه يخ هاي رابطه ي
ميان ايران و امريكا آب شــود تا تنش در منطقه كاهش يابد اما اعرابي كه از حيث
ايدئولوژيك ،ديني ،تاريخي با ايران مشــكل دارند و بلند پروازي ايران براي تبديل
شــدن به تنها قدرت منطقه اي را براي خود تهديد تلقــي مي كنند نمي خواهند
تهديد امريكا از ســر ايران برداشته شود .دولت عرب نزديك به امريكا از اين نكته
واهمه دارند كه با عادي شــدن روابط ايران و امريكا از امتيازات اقتصادي ،سياسي
و نظامي ناشــي از تنش روابط ميان امريكا و ايران محروم شــوند .احمدي نژاد از
اين رو در جهت دغدغه هاي آن ها كار مي كند.
اسالم گرايي
از آنجايي كه دول عرب به ويژه دولت هاي بنيادگراي عرب جنبش اعتراضي
مردم ايران را جنبشــي ليبرالي و مورد حمايت غرب تلقي كرده اند ،درصدد حمايت
از آن برنيامدند يا به صراحت از سالمت انتخابات دفاع كردند.
قيمت نفت
دول كشــورهاي عربي به ويژه عربستان سعودي همواره از تنش زايي دولت
ايران در منطقه وجهان بواســطه باال رفتن قيمــت نفت در فضاي ناآرام بهره مند
شده اند .دول عرب در عين عدم رضايت از مزاياي همسايگي يك دولت نفت خيز
تنش زا در منطقه استفاده كرده اند .از اين جهت نه دول و نه روشنفكران و نه مردم
عامي عرب از جنبش اعتراضي سبز مردم ايران استقبال نكرده اند.

الوطن آنالین به نقل از یک منبع در ارتش سوریه گفته است  ،تا مشخص شدن نتیجه این مذاکرات ،عملیات نظامی در القابون به طور موقت متوقف
شده است.
روســیا الیوم به نقل از الوطن آنالین تأکیدکرد ،توافق صلح طی  24ســاعت آینده یا در نهایت  48ساعت دیگر در محله برزه در دمشق به منظور خروج
گروههای مسلح به همراه خانواده هایشان به ادلب و جرابلس در شمال سوریه در هشت مرحله انجام خواهدشد .این منبع با اشاره به اینکه یکی از گروهکهای
وابسته به گروه موسوم به جیش االسالم که اهل محله برزه نیز نیستند ،با خروج از این محله مخالفت کردند ،افزود :اهالی این منطقه در تالش برای پذیرفتن
صلح از سوی این گروه هستند.

بینالملل

برای تدارک جنگ با ایران یا تشدید جنگ در یمن

آیا عربستان میلیاردها دالر اسلحه و مهمات از آمریکا می خرد؟

عبدالباری عطوان ،رای الیوم (انگلستان)

ترجمه توسط اداره کل رسانه های خارجی وزارت ارشاد:

چرا این حرص و طمع از جانب عربستان سعودی برای
پرداخت ده ها میلیارد دالر به منظور بســتن معامالت خرید
تســلیحات و مهمات از آمریکا و ترکیه وجود دارد؟ آیا این
تمایلی برای فیصله دادن بــه جنگ در یمن پیش از پایان
یافتن سال جاری با چراغ سبز ترامپ یا آمادگی برای جنگ
آینده با ایران است؟
تنها چنــد روز پس از اظهارات دونالــد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریــکا به خبرگزاری بین المللــی رویترز مبنی بر
این که کشــور وی برای دفاع از عربستان سعودی متحمل
خســارت های فراوانی می شــود ،اکنــون خبرهایی که از
واشــنگتن می رســد تاکید می کند دولت آمریکا در حال
حاضر سخت مشغول امضای قراردادهای فروش تسلیحات
به ریاض است که ارزش آن ده ها میلیارد دالر است برخی
از آن ها آماده و برخی دیگر در حال آماده ســازی و تدارک
هســتند .این مســئله توضیح می دهد چــرا رئیس جمهور
آمریکا پایتخت عربســتان ســعودی را به عنوان نخستین
کشور طی نخستن دور از سفرهای خارجی اش انتخاب کرد
این سفرها در تاریخ بیستم مه جاری آغاز می شود.
اعالم امضای این قرارداد تسلیحاتی آمریکا با این خبر
همزمان شــد که مجله دیفنس نیــوز متخصص در صنایع
نظامی فاش ســاخت که گفتگو بر سر قرارداد عظیم فروش
تسلیحات از ترکیه به عربســتان میان دو کشور در جریان

دکتر جوزف شوستر ،رئیس شورای مرکزی یهودیان در
آلمان ،در گفتگو با روزنامه دی ولت گفت :پیش تر متوجه شده
بودیم که همبستگی با اسرائیل در جامعه آلمان کاهش یافته
است .این حقیقت که می توان از لغت منتقد اسرائیل استفاده
کرد به تنهایی موید آن است و این روزها بیشتر با یهودستیزی
مرتبط با اســرائیل روبرو می شویم .شوســترافزود براساس
گزارش دولت فدرال هر نوع انتقادی از اسرائیل ،یهودستیزی
نیســت .باوجود این انتقاد از اسرائیل وقتی با معیارهای نوین
یهودستیزی هم خوانی دارد که با ناسیونال سوسیالیزم مقایسه
شود و قربانیان نازیسم عامالن جنایت قلمداد شوند ،یا در حق
حیات اسرائیل تشکیک شود.
در این گزارش سیصد صفحه ای آلمانی های غیریهودی
متهمند راهبردی تبرئه آمیز به کار می برند تا احســاس گناه

وزارت کشور کویت اعالم کرد که در سال  2016نزدیک
به  20هزار تن از اتباع خارجی مقیم این کشــور اخراح شــده
اند که معادل  54تن در روز می باشــد.مقامات قضایی کویت
گفته اند که این افراد به دلیل نداشتن اقامت قانونی و پیش رو
داشتن جرایم قضایی اخراح شده اند،اما شواهد عینی نشان می
دهد که تعدادی از ایــن افراد به بهانه های مختلف از کویت
اخراج شــده اند.دولت کویت به دلیل نوســان قیمت نفت در
بازارهای جهانی طی ماه های اخیر یارانه های حمایتی بنزین
را کاهــش و هزینه های آب و برق را افزایش داده اســت که
البته با اتخاذ پاره ای از تدابیر شــهروندان کویتی از این گرانی
مستثنی شــده اند اما اتباع خارجی مقیم برای ادامه اقامت در

رو نامحتمــل نمی دانیم در میان ایــن مهمات بمب های
خوشه ای ممنوع در سطح بین المللی نیز وجود داشته باشد.
اطالعــات موجــود حاکــی از آن اســت کــه دولت
رئیس جمهور ترامپ به شاهزاده محمد بن سلمان جانشین
ولی عهد عربســتان سعودی و وزیر دفاع این کشور تا پایان
ســال جاری فرصت داده اســت تا تمام توان خود را برای
پایان دادن به جنگ در یمن از طریق نظامی به کار گیرد و
این کشور حمایت کامل دولت ترامپ را خواهد داشت .این
امر باعث می شود شاهد شــدت گرفتن حمالت عربستان
به صورتی وحشــتناک و بمباران وحشیانه هدف های غیر
نظامی و نظامی در عمق یمن از سوی جنگنده های طوفان
قاطعیت باشیم.
شاهزاد محمد بن ســلمان در مصاحبه تلویزیونی چند
روز پیش خود با داوود الشریان یکی از اصحاب رسانه گفت
وی قادر اســت جنگ یمن را در چندین روز فیصله دهد اما
وی به دلیل نگرانی از کشــته شدن هزاران سرباز سعودی
و در سوگواری نشســتن خانواده های آن ها در ساسر این
کشور و نیز کشته شدن شهروندان غیر نظامی یمنی این کار
را انجام نمی دهد از این رو وی درنگ کردن را ترجیح می
دهد به عبارت دیگر پناه بردن به روش های کشتار تدریجی
با آسودگی خیال در چندین ماه.
دولت کنونی آمریــکا دوران زمامداری خود را با حمله
هوایی در یکی از حومه های استان البیضای یمن در ژانویه
گذشته آغاز کرد .طی آنچه که اعالم کرد بود اردوگاه گروه

اســت و فکری ایشیق  ،وزیر دفاع ترکیه آن را بزرگ ترین
قرارداد صادرات صنایع نظامی ترکیه در تاریخ این کشــور
توصیف کرده است.
این حرص و طمع عربســتان سعودی برای تسلیحات
دو ویژگی دارد :نخســت اقتصادی با هدف تقویت اقتصاد
دو کشــور یعنی آمریکا و ترکیه و به گردش درآوردن چرخ
صنایع نظامی این دو کشــور و فراهم کردن شــغل های
جدید و حفظ فرصت های شــغلی  .اما هدف دوم سیاســی
اســت با نیازمندی های جنگ های منطقــه ای کنونی و
نیازمندی های آینده هماهنگ است که حکومت عربستان
ســعودی در یمن و ســوریه به راه انداخته و شاید در ایران
عراق در آینده نزدیک وارد آن شود.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی و سفیر
سابق در واشــنگتن برخی از جنبه های این قرارداد را افشا
کرد .هنگامی که گفت دولت رئیس جمهور ترامپ گام های
سریعی برای تسریع اجرایی شدن قرارداد فروش بمب های
هدایت شوند برداشته است که دولت رئیس جمهور اوباما به
علت نگرانی از کشته شدن شهروندان غیر نظامی یمنی آن
را تعلیق کرده بود
از آن جــا که این قــرار داد جدید در کنــار تجهیزات
نظامی ذکر شــده دربردارنده مهماتی اســت که ارزش آن
بیش از یک میلیارد دالر می باشــد که دولت پیشین مجهز
کردن عربســتان به برخی یا بیشتر آن ها را پس از افزایش
تلفات شــهروندان غیر نظامی یمنــی نپذیرفته بود ،از این

افزایش یهودی ستیزی در آلمان

مرتبط با جنایات نازی ها را تســکین دهند .در این گزارش به
جمله ای طعنه آمیز از زوی رکس ( )Zvi Rexروانشناس
اسرائیلی اشــاره می کند که در دهه هشــتاد میالدی گفت:
آلمانــی ها هیچ گاه یهودیان را به خاطر آشــویتس نخواهند
بخشید .پترا پاو ( )Petra Pauنماینده چپ گرا در مجلس

روزنامه های محلی به نقل از خالد جاراهلل نوشتند که کویت به دنبال
برقراری توازن در روابط بین المللی است و درکنار سایر کشورهای خلیج
فارس استراتژی توسعه روابط با روسیه را دنبال می کند.
وی تاکید کرد :کشورش و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس به دنبال ایجاد ائتالف های سیاســی و نظامی جدید با واشنگتن
نیســتند و همزمان قصد دارند روابط خود را با مسکو تقویت کنند.جاراهلل
افزود :با توجه به نوســانات اوضاع در آینده منطقه و انتخابات ریاســت
جمهوری در ایران ،برای برگزاری یک نشســت مشترک میان روسای
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و روسیه مشورت هایی انجام شده
اســت.معاون وزیر امور خارجه کویت یادآور شــد  :کویت هم به دنبال
دستیابی به ساز و کارهای مناسب با هدف از سرگیری گفت و گوها میان
شورای همکاری خلیج فارس و ایران است.

جان مرسی
در خطر است
بــه گزارش پایگاه خبری شــبکه العالم ،آیــات عرابی  ،در صفحه
شخصی خود در فیس بوک نوشت :امکان دارد روزانه در غذای وی مقدار
کمی سم ریخته باشند تا به تدریج اثر کند یا برخی داروهای مورد نیاز وی
را نداده یا داروهایی که مدت آن منقضی شده را به وی داده باشند یا دهها
روش دیگربرای از بین بردن رئیس جمهوری سابق به کار برده باشند.
وی افــزود :در همــه کودتاها رئیس جمهوری منتخــب را از بین
می برند .وی خاطرنشــان کرد :در کشور شیلی ســالوادور آلنده رئیس
جمهوری را کشتند ،در مصر نیز محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور
را دزدیدند به این امید که مردم از بازگشــت وی قطع امید کنند و از آن
جایی که موضع مســئوالن قانونی نسبت به مرسی تغییر نکرده ،انتظار
می رود ارتش وی را به گونه ای که کســی تردید نکند و شاید مدت دار
که هم اکنون  4ســال گذشته از بین ببرند .وی افزود:همه مردم باید به
هوش باشند مساله جدی است به ویژه که ارتش برای انتخابات نظامی
مســخره سال  2018در حال برنامه ریزی اســت ،حفظ زندگی رئیس
جمهوری مسئولیت همه ماســت.وی در یک پست دیگری ازتمیم بن
حمــد آل ثانی امیر قطر و رجب طیــب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه
خواســت برای تعیین کمیته نظارت پزشکی جهت اطمینان بر سالمت
محمد مرسی هرچه سریعتر نزد هیات های بین المللی مداخله کنند.

دیدار با نمایندگان ســازمان غیردولتی شکستن سکوت،هدف
انتقادهای فراوان قرار گرفت ،اواخر آوریل در گفتگو با روزنامه
عصر هامبورگ گفت :دولت فعلی اسرائیل نیست .در  2014او
حضور اسرائیل در الخلیل را رژیم آپارتاید خطاب کرد.
ســال  ،2013حزب ســبز آلمان قطعنامــه ای گذراند و
تحریم محصوالت تولید شــده در سرزمین های فلسطینی را
خواســتار شد .دولت صدراعظم آنگال مرکل از فرمان اتحادیه
اروپا در سال  2015برای نشان گذاری این محصوالت حمایت
کــرد و اتحادیه معلمان در اولدنبورگ در  2016تحریم تمام و
کمال دولت اســرائیل و محصوالت آن را خواستار شد .در این
گزارش همچنین به مساله دانشگاه علوم تجربی و هنر آلمان
( )HAWKاشــاره شده است که سال ها به دانشجویان می
آموخت اسرائیلی ها اعضای بدن فلسطینیان را بر می دارند.

اخراج اتباع خارجی از کویت

کویت باید هزینه های گزافی را بپردازند.
همچنین وزارت کار کویت اعالم کرده اســت در ســال
جاری میالدی روادید ورود به کویت برای اقامت و اشتغال را از
 253هزار به  243هزار مورد کاهش داده تا از این طریق فقط
بر اساس نیازهای ضروری شرکت های تجاری ،اتباع خارجی
جذب کارشوند.براساس این گزارش ،اکنون دو سوم جمعیت 4
میلیون و  200هزار نفری کویت را اتباع خارجی تشــکیل می
دهند .اتباع هندی و مصری هر یک با  900هزار نفر در صدر
آمــار نیروی کار خارجی در کویت قرار دارند.وزارت کار و امور
اجتماعی کویت قصد دارد با محدود کردن صدور پروانه اقامت
به اتباع خارجی شــمار افراد غیر کویتی مقیم را به یک سوم

اظهارات مقام کویتی درباره انتخابات و
روابط با ایران

نمایندگان آلمان در این باره گفت :یهودســتیزی مشکل همه
جامعه است .و افزود یهودســتیزی مرتبط با اسرائیل محترم
شده است.
در این گزارش به رسوایی هایی چون دعوت حزب چپ
آلمان از هواداران جنبش بی دی اس (بایکوت ،سرمایه گذاری
نکردن و تحریم اسرائیل) برای سخنرانی در مجلس نمایندگان
این کشــور و مقاله های ضد اســرائیلی جاکوب آگوستین در
اشپیگل اشاره شده اســت که رفتار اسرائیل را با فلسطینیان
در نــوار غزه به اردوگاه کار اجباری تشــبیه کــرد .منتقدان
می گویند سیاستمداران آلمانی،دانشگاه ها ،اتحادیه های کار
و ســازمان های غیردولتی آلمان طی سال ها حمالت به حق
حیات اســرائیل و کاالهای تولیدی آن را بــه راه انداخته اند.
زیگمار گابریل ،وزیر خارجه آلمان که هفته گذشــته به سبب

القاعده اســت که مورد هدف قرار داده .اما مشخص شد که
مجموعه ای از خانه ها بوده و منجر به کشــته شدن چهل
تن از جملــه زنان و کودکان و دختر انور العلوقی (هشــت
ســاله) شــد .برای این دولت جان غیرنظامیان مانند دولت
پیشــین مهم نیســت وگرنه ممنوعیت ارســال مهمات و
بمب های مرگبار برای غیر نظامیان را برنمی داشت.
رئیس جمهــور ترامپ برای اخاذی بیشــترین میزان
ممکــن از میلیاردها دالر از اموال عربســتان ســعودی به
ریاض در درجه نخســت به عنوان فروشــنده تسلیحات و
مامور گرفتن مالیات های دفاعی سفر خواهد کرد و به نظر
می رسد وی نیازمند تالش فراوان برای محقق ساختن این
هدف نیست زیرا در خزانه های عربستان سعودی کامال باز
اســت و در صورتی که از میلیارد ها دالر خالی شود فروش
شرکت آرامکو و شــرکت های دولتی دیگر مانند سابک و
مجتمــع های ینبع و الجبیل به عــاوه معادن طال و نقره
مدفــون زیر زمین تمام نیازمندی های آمریکا را بدون هیچ
کاســتی فراهم خواهد کرد و رئیس جمهور آمریکا تنها باید
به گفته برادران عراقی مان دلبربایی کند.

جمعیت این کشور کاهش دهد و تنها از نیروهای متخصص
و فنی اســتفاده کند.افزایش هزینه هــای زندگی و تورم و
افزایش قیمــت بنزین  ،آب و برق و اجــرای قریب الوقوع
قانون مالیات بر ارزش افزوده در کویت نیز سبب خروج روز
افزون اتباع خارجی از کویت شده است.براساس مصوبه جدید
و قانون مالیات بر ارزش افزوده ،کارشناسان مالی تاکید می
کنند که قیمت کاالهای مصرفی  6درصد و تورم تا مرز سه
درصد افزایــش خواهد یافت که اتباع خارجی مقیم به دلیل
درآمدهای محدود متحمل ضرر بیشــتری می شوند.وزارت
آب و بــرق کویت نیز از افزایش تعرفه های آب و برق برای
منازل اتباع خارجی تا مرز  65دالر در ماه خبر داده است.

اعالم جنگ پ .ک  .ک علیه اقلیم کردستان عراق

رضا آلتون از رهبران گروه پ.ک.ک که از روابط حسنه
مســعود و نچیروان بارزانی رهبران اقلیم کردستان عراق با
دولت ترکیه ناراضی است ،اعالم کرد که از این به بعد دولت
اقلیم کردستان جنوبی(کردستان عراق) جزو اهداف مبارزاتی
این تشکیالت خواهد بود.
به گزارش روزنامه اســتار ترکیه ،در حالی که تالش ها
برای برگزاری همه پرســی استقالل اقلیم کرد شمال عراق
متمرکز شــده ،این تشــکیالت علیه کردهای شمال عراق
اعالم جنگ کرده است.به نوشــته این رسانه ،آلتون اعالم
کرده اســت که گروه پ.ک.ک پــس از این به علت روابط
حسنه مقامات کردستان عراق با دولت ترکیه ،بدون در نظر
گرفتن مرزها ،اقلیم کردستان عراق را هدف قرار خواهد داد.
وی که علیه دولت آنکارا به علت حمالت هوایی ترکیه
به مواضع پ.ک.ک نیز جنگ تمام عیار اعالم کرده اســت،
مدعی شد :این جنگ تمام عیار علیه اقلیم کردستان شمال

عراق نیز خواهد بود.
بنا به اعالم ســایت خبری ک ،24.آلتون اعالم کرده
اســت که این جنگ تمــام عیار آغاز دورانــی جدید برای
پ.ک.ک خواهــد بود و جنگ علیه اقلیم کردســتان عراق
در همــه مناطق ادامــه خواهد داشــت.وی مقامات اقلیم
کردستان عراق را تهدید کرده است که پ.ک.ک کردستان
جنوبی(اقلیم کردســتان عراق) را به صورت جدی به منطقه
ای جنگــی تبدیل خواهد کرد چرا کــه قدرت اصلی ترکیه
در اقلیم کردســتان متمرکز شــده و اگر قرار است به اقتدار
ترکیه ضربه ای وارد شــود ،باید اقلیم کردســتان عراق نیز
مورد هدف قرار گیرد.علی عونی از اعضای شــورای رهبری
حزب دموکرات کردســتان عراق نیز با اعالم این که گروه
تروریستی پ.ک.ک مانند یک مزدور برای آدم کشی فعالیت
می کند اظهار کرد :این گروه با تهدید به جنگ چهره واقعی
خود را نشان داد.

خبرگزاری فرانســه اعالم کرد کــه امانوئل ماکرون
سیاستمدار میانه رو  65درصد و مارین لوپن نیز در دور دوم
 35درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به خود
اختصاص داده اند.
گزارش های رســیده حاکی است که امانوئل ماکرون،
وزیر اقتصاد اسبق فرانسه با کســب حدود 65درصد آرا به
عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه برگزیده شده است.
در دور اول انتخابات ریاســتجمهوری فرانســه که

یکشنبه  3اردیبهشت برگزار شــد ماکرون ،بانکدار پیشین
طرفــدار اتحادیۀ اروپا و وزیر اقتصاد اســبق 23.54 ،درصد
آراء و لو پن  22.33درصد آراء را به دست آورد.ماکرون قصد
دارد به سیاستهای فرانســوا اوالند رئیسجمهوری فعلی
این کشور در زمینه تعمیق روابط با اتحادیۀ اروپا ادامه دهد.
پیش ازاین روزنامه بلژیکی «لو سویق» با استناد به دادههای
جمعآوری شــده توسط سه مرکز نظرســنجی ازحوزههای
انتخاباتی فرانســه ،اعالم کرده بود که «امانوئل ماکرون»

ماکرون رئیس جمهور فرانسه شد

وی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت :گروه
تروریســتی پ.ک.ک از مدت ها پیش که در سنجار حضور
دارد ،در پی ایجاد فتنه و جنگ در منطقه است و با تهدید به
جنگ اخیر ،چهره واقعی خود را نشــان داد و ما با این اعالم
جنگ پ.ک.ک ،بیش از پیش به اهداف این گروه تروریستی
در دشمنی با کردستان در منطقه پی بردیم.
وی این موضع پ.ک.ک آن هم قبل از همه پرســی
اســتقالل اداره اقلیم کردستان شــمال عراق را حاوی پیام
زیادی دانست و گفت :در واقع این گروه خواهان برهم زدن
وضع موجود است.به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :در طول این
سال ها منطقه کردستان عراق صدمات زیادی را از اقدامات
و فعالیت های تروریســتی پ.ک.ک متحمل شده است اما
دیگر بیشــتر از این نمی توانیم آنهــا را تحمل کنیم و هر
چه زودتر آنها باید مناطق تحت کنترل اداره اقلیم کردستان
شمال عراق را ترک کنند.

نامزد میانهرو در انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه پیروز
میشود .در این پیشبینی آمده بود که ماکرون با کسب ۶۰
الی  ۶۴درصد آرا در نهایت «مارین لوپن» نامزد راست گرای
افراطی فرانسه را شکست میدهد.

نتانیاهو سند سیاسی حماس را پاره کرد

به نقل از مرکز اطالع رســانی فلسطین
به نقل از منابع قدس اشغالی ،بنیامین نتانیاهو
در ســخنانی که فایل ویدیوئی آن هم توسط
رسانه ها منتشر شــده ،اعالم کرده است که
حماس با این سند سعی در فریب جهانیان را
دارد.وی افزود«:ســند حماس کامال بر روی
واقعیت ها ســرپوش گذاشــته و اعالم کرده
است که اســرائیل هیچ گونه حق موجودیتی
ندارد و هر سانتی متر از سرزمین فلسطین به

فلسطینیان بازگردانده خواهد شد».
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین
تاکید کرد که «حماس جز به نابودی اسرائیل
راضی نخواهد شد» .وی در ادامه این سوال را
مطرح کرد کــه «چرا حماس می گوید که بر
روی تشکیل کشور فلسطینی کوچک اجماع
نظر وجــود دارد؟ هدف ایــن جنبش نابودی
اسرائیل است ...آنها تشکیل کشور را هم برای
نابودی اسرائیل می خواهند».گفتنی است که

جنبش مقاومت اسالمی حماس هفته گذشته
ســند  42بندی خود را منتشر کرد و در آن به
معرفی خود ،سرزمین و ملت فلسطین ،اسالم
و فلســطین ،قدس و آوارگان و نیز تبیین حق
بازگشت ،پروزه صهیونیســتی و موضع خود
در قبال رژیم صهیونیســتی و طرح سازشف
مقاومت و آزاد سازی فلسطین ،نظام سیاسی
فلســطین ،امت عربی و اســامی و مسائل
بشردوستانه و بین المللی پرداخته است.

