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قدس
واشنگتنپست:

معامله قرن شکست خورده است

مقالهنویس روزنامه واشنگتنپس��ت طی
تحلیل��ی طرح صل��ح «ترامپ ـ کوش��نر» را
فاجعهبار خواند و آن را محکوم به شکس��ت
دانست« .آیشان س��رور» با اشاره به نشست
م��اه آینده ترامپ در بحری��ن به بهانه اعالن
طرح بهاصطالح صلح میان فلسطین و رژیم
صهیونیس��تی ،جارد کوش��نر ،داماد دونالد
ترامپ را واس��طه کاخ سفید معرفی کرد اما
واس��طهای که از نگاه مردم فلسطین همانند
خود ترام��پ و مقامات دولتش فاقد صداقت
و مش��روعیت الزم برای تصمیمگیری درباره
آینده آنها هس��تند .به نوش��ته سرور ،اعراب
شاهد مجموعهای از اقدامات آمریکا از جمله
مشروعیتبخش��ی به اش��غال قدس توسط
رژیم صهیونیس��تی بهمنظور قطع کمک به
فلسطین و بس��تن دفتر دیپلماتیک «آنروا»
که نیازهای فلس��طینیان را برآورده میکرد،
هستند .یک مقام آمریکایی ـ فلسطینی نیز
دعوت به حضور در کنفرانس اقتصادی آمریکا
در بحرین را دعوت به یک رشوهخواری علنی
دانس��ت .این مقاله همچنین از قول «گیرمه
بن عامی» رئیس مؤسسه «جی استریت» که
یک سازمان لیبرال وابسته به البی آیپک در
واشنگتن اس��ت ،پیشبینی کرد تالشهای
کوش��نر برای یافتن یک راهح��ل اقتصادی
در این درگیریهای طوالنیمدت شکس��ت
خورده است.

تحریم نشست منامه
توسط چین و روسیه

سفیر چین در فلسطین به مشاور سیاست
خارجی تش��کیالت خودگ��ردان اطمینان داد
پکن و مس��کو ،توأمان نشس��ت اقتصادی ماه
آینده منامه بحرین را که توسط ترامپ در جهت
معرفی «معامله ق��رن» و تحمیل آن به اعراب
برگزار خواهد ش��د ،تحریم خواهند کرد« .گو
وی» در دیدار با «نبیل شعاث» به او اطمینان
داد دولت متبوعش و همینطور روس��یه ،هر
روی��دادی را ک��ه در رابطه با ط��رح اقتصادی
یکجانب��ه دولت آمری��کا برای فلس��طینیها
باش��د بایکوت میکنند .به گزارش خبرگزاری
فلسطینی وفانیوز ،در این دیدار که روز دوشنبه
در ش��هر راماهلل در کران��ه باخت��ری رود اردن
انجام ش��د ،سفیر چین از وجود یک چارچوب
توافقنامه رس��می دوجانبه میان مسکو و پکن
برای تحریم کنفرانس بحرین پرده برداشت و
بر موضع جمهوری خل��ق چین در حمایت از
حقوق مردم فلس��طین از جمله برای تشکیل
حاکمیت مس��تقل در بیتالمقدس بهعنوان
پایتخت دولت فلسطینی تأکید کرد.

عیسی قاسم:
«معامله قرن» جنایت است

رهب��ر معنوی انقالب بحری��ن تأکید کرد
طرح موسوم به «معامله قرن» جنایتی دیگر
علیه ملت فلسطین اس��ت که ننگ آن دامن
حامیان این جنایت را خواهد گرفت .آیتاهلل
عیس��ی قاس��م در بیانیهای درباره نشس��ت
اقتص��ادی در منامه با حمای��ت آمریکاییها
که ادعا میش��ود مقدمهای برای اجرای طرح
تحمیلی ترامپ به فلسطینیهاس��ت ،گفت:
«معامل��ه قرن ،معامل��های یکطرفه از جانب
ترامپ ،اسرائیل و رژیمهای عربی همدست و
مجری آن اس��ت که با همکاری و همدستی
خود در برابر اراده امت ایس��تادهاند؛ امتی که
دین ،کرامت و غیرت آن هرگز اجازه پذیرش
این خ��واری و خفت را نمیدهد .معامله قرن
جنایتی است که ننگ آن دامن همه حامیان
و همدستان این جنایت را میگیرد و هرکس
به هر اندازه که در این معامله دست دارد ،در
ننگ و عار آن نیز س��هیم خواهد بود» .رهبر
معنوی انقالب بحرین با اشاره به اینکه معامله
قرن یک طرح آمریکایی و اسرائیلی است ،این
پرس��شها را مطرح کرد« :ط��رف دیگر این
معامله کجاست؟ فلسطینیان که این قضیه به
آنها و سرزمین ملت فلسطین مربوط میشود
کجا هستند؟ آنها (فلسطینیان) با این معامله
مخالف بوده و از کس��انی که برای اجرای این
معامله تالش میکنند ،تبری جستهاند».

ابعاد شوم معامله قرن

پادشاه اردن نگران کنار گذاشته شدن از معادالت خاورمیانه توسط مثلث آمریکا -اسرائیل  -سعودی است

تنازع بقای خاندان هاشمی

ریچ�ارد اسپنس�ر* :اردن ،محور
همیش��گی معم��اری امنیت��ی
غ��رب در خاورمیان��ه ،اینک در
مواجهه ب��ا بحرانهای اقتصادی
و سیاس��تهای خصومتآمی��ز
روزافزون س��عودی ،واداشته ش��ده که از متحدان
س��نتیاش رو برگرداند .عبداهلل دوم در مواجهه با
تظاهرات داخلی و با توجه به کاهش یارانههایی که
از ریاض میرسید تا برای دههها اردن را سرپا نگه
دارد در ماههای اخیر باب مذاکراتی را با قطر و ترکیه
گشوده است که رقبای منطقهای عربستان سعودی
محسوب میشوند .اردن حتی چرخشی نامحسوس
به سمت ایران داشته است؛ کشوری که شاه هاشمی
تا همین اواخر نسبت به آن هشدارهای خطرناکی
م��یداد .روزنامه تایمز از طریق منابع حکومتی در
امان مطلع شده که سعودی از همپیمانان منطقهای
خود ،از جمله اردن ،خواس��ته اس��ت که بهسمت
حامیانش -بویژه آمریکا و اسرائیل -متمایل شوند
و همبستگی بیش��تری در ارتباط با تحریم قطر و
مقابله با ایران ،از خود نش��ان دهند .اما یک منبع
اردنی دیگر به روزنامه تایمز گفته است« :روابط ما
به منافعمان بس��تگی دارد و اردن هیچ اختالفی با
ترکیه یا قطر یا حت��ی ایران ندارد و فاصله بین ما
همچنین به دستاوردهایی بستگی دارد که آنها را
به دست میآوریم» .عبداهلل دوم فوریه گذشته در
پی تنش لفظی میان آن��کارا و ریاض در ارتباط با
پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد
عربستانی در کنسولگری سعودی در استانبول ،با
«رجب طیباردوغان» رئیسجمهوری ترکیه دیدار
کرد .همچنین ماه گذشته ،او نامهای به «شیخ تمیم
بن حمد بنخلیفه آلثانی» امیر قطر ارسال کرد که
در آن به روابط دوجانبه میان  2کشور اشاره کرده
بود .عالوه بر این ،عبداهلل دوم که نیمی از جمعیت
کشورش را فلسطینیان تشکیل میدهند ،از ترامپ
عصبانی است که چرا منافع رژیم صهیونیستی را
(در فلسطین) در اولویت قرار داده است .جانبداری
ترامپ از اس��رائیل بهضرر فلس��طینیان که دلیل
دیگر تغییر رویکرد منطقهای اردن اس��ت با طرح
پیشنهادی رئیسجمهور آمریکا برای مذاکرات صلح

پازل
سخنرانی فرمانده ارتش اردن علیه معامله قرن

ی نیروهای نظامی این کشور خبر داد.
سرتیپ ستاد و فرمانده ارتش اردن در صفحه رسمی ارتش از آمادگ 
به گزارش تارنمای عربی « ،21محمود فریحات» در جریان مراسم ضیافت افطار بازنشستگان نظامی در
دانشگاه موته واقع در استان الکرک در جنوب اردن تاکید کرد نیروهای مسلح هوشیار هستند و آمادگی
کامل برای تعامل با چالشهای فراروی این کشور را دارند .او با تشریح موضع عبداهلل دوم ،شاه اردن درباره
طرح موسوم به معامله قرن و شایعات مربوط به آن تاکید کرد پادشاهی اردن از تمامیت ارضی و استقالل
در تصمیمگیری برخوردار است و قیمومت بر مقدسات اسالمی و مسیحی فلسطین دارد .او مدعی شد
پادشاهی اردن در تمام دیدارها و مناسبتها و محافل بینالمللی از آرمان فلسطین دفاع میکند و عالوه
بر این ملت اردن نیز به صورت یکپارچه حامی فلسطین است.

خاورمیانه ارتب��اط تنگاتنگ دارد .منبع اردنی به
تایمز گفته است« :معامله قرن» آمریکا که انتظار
میرود بزودی -فاز نخس��ت آن -اعالم شود ،هرگز
باعث برقراری ثبات در منطقه نخواهد شد؛ منازعه
فلسطینی -اسرائیلی همچنان یکی از دالیل مهمی
است که جوانان عرب را به آغوش گروههای مقاومت
س��وق میدهد و هیچ تغییر مثبتی در این مسأله
بدون ایجاد راهحلی عادالنه برای مس��أله فلسطین

ایجاد نخواهد شد .به گفته «مروان المعشر» سفیر
س��ابق اردن در فلسطین اشغالی و ایاالت متحده،
خاندان سلطنتی اردن نمیتواند تغییری بنیادی در
رویکردش ایجاد کند ولی تمام گزینهها در تالش
برای «حفاظت از عقبه» وجود دارد .هفته گذشته
امان شاهد نشست سهجانبه «عبداهلل دوم»« ،برهم
صالح» رئیسجمهوری ع��راق و «ابومازن» رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین بود .دربار هاشمی

کنست رژیم صهیونیستی رأی به انحالل خود و برگزاری انتخابات مجدد داد

نتانیاهوی ضعیف در بنبست تلآویو

بنبس��ت سیاس��ی در رژیم صهیونیستی به
مرحله سرنوشتسازی رس��یده است؛ مرحلهای
که در آن اغلب جناحهای سیاس��ی سعی دارند
با استفاده از ضعفهای نخستوزیر فعلی و رهبر
حزب حاکم از قدرت س��همخواهی کنند که این
حاکمیت سیاسی را دچار واگرایی مشهودی کرده
است .کنست رژیم صهیونیستی دوشنبه شب در
نخستین گام برای برگزاری انتخابات زودهنگام به
انحالل خود رای داد و امروز چهارش��نبه آخرین
فرص��ت بنیامین نتانیاهو برای تش��کیل کابینه
ائتالفی و جلوگیری از انتخابات زودهنگام خواهد
بود .نمایندگان بیس��تودومین دوره کنست در
حالی که فقط  2روز از فرصت  6هفتهای نتانیاهو
برای تشکیل کابینه ائتالفی باقیمانده بود با توجه
به اختالفات عمده حزب لیک��ود با دیگر احزاب
دستراستی برای انحالل خود رایگیری کردند
ک��ه با  65رای مثبت و  43رای منفی ،انتخابات
مجدد اجتنابناپذیر ش��د .این در حالی است که
«آویگدور لیبرمن» رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»
ضمن اعالم حمایت از انحالل کنست و برگزاری
انتخابات جدید ،گفته ش��اید در انتخابات بعدی
با حزب «حق جدید» به رهبری «آیلت ش��اکد»
ائتالف کند که این میتواند به معنای مرگ بالقوه
حیاتسیاسینتانیاهودررهبریصهیونیستهای
افراطی باشد .نتانیاهو دوشنبه شب پس از انحالل

کنست تالش کرد با لیبرمن دیدار و رایزنی کند
اما  2سیاستمدار تندروی صهیونیست به نتیجهای
نرسیدند تا نتانیاهو مجبور به صدور بیانیه شود .او
با این وعده که در  48س��اعت باقیمانده تا پایان
روز چهارش��نبه تالش میکن��د کابینه جدیدی
معرفی کند ،گفت« :هیچ دلیلی در جهان وجود
ندارد تا دولت را  6ماه دیگر فلج و میلیاردها دالر
خرج انتخابات کنیم» .با این حال خود او معترف
بود ش��انس زیادی برای جل��ب نظر رهبر حزب
«اس��رائیل خانه ما» برای تواف��ق درباره چینش
کابینه ندارد .نتانیاهو که از س��ال  ۲۰۰۹تاکنون
در  3دوره متوالی زمام قدرت را در دس��ت داشته
و از س��ال  ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۹هم این س��مت را در
اختیار داشته است ،حاال به عنوان یک دیکتاتور
تکرو در تلآویو شناخته میشود که تالش دارد
با جنگافروزی در منطقه افکار عمومی را به نفع
خود تهییج کند اما اخیرا با پاسخ سخت مقاومت
فلس��طین در این راه هم ناکام مانده اس��ت .او به

دنبال پیشتازی مجدد حزب لیکود در انتخابات
ماه آوریل فرصتی طالیی را از دست داد ،چرا که
با تشکیل کنست جدید تمام احزاب شرکتکننده
در ائتالف دولت پیشین ،او را برای تشکیل کابینه
ب��ه «رووین ریولین» رئیس رژی��م معرفی کرده
بودند اما انتظارات و شروط متوقعانه برخی سران
این احزاب و البته وقایع ماههای اخیر مانع ایجاد
یک ائتالف جدید شد .شکست نظامی اخیر رژیم
صهیونیس��تی در جریان تجاوز  48ساعته به نوار
غزه که دولت نتانیاهو را به ش��کلی ش��رمآور به
درخواست فوری آتشبس از حماس برای در امان
ماندن از فوران موشکی نوار غزه مجبور کرد ،یکی
از عوامل مهم و پیشبینی نشده بحران مشروعیت
فعلی تلآویو بوده است .احزاب مختلف با آگاهی
از ضعف نتانیاهو به دنبال س��همخواهی از دولت
جدید او هستند و دیگر به نتانیاهو اجازه نخواهند
داد یک نفره برای همه مسائل تصمیمگیری کند.
برای نمونه ،حزب اس��رائیل خان��ه ما به رهبری
لیبرمن خواستار ممانعت از ورود ارتدوکسهای
افراطی به ارتش و «مشت آهنین» علیه گروههای
مقاومت در نوار غزه است .حزب «راست متحد»
خواس��تار تغییرات بیش��تر در نظ��ام قانونی این
رژیم اس��ت .حزب «کوالنو» به رهبری «موش��ه
کهلون» نیز درباره بودجهبندی و تخصیص منابع
مالحظاتی دارد.

مکرون زیر فشار رسوایی افشاگری دیسکلوز

فرانسه :سعودی و امارات به «جنگ کثیف» در یمن پایان دهند
رژی��م فرانس��ه که پ��س از رس��وایی بزرگ
رس��انهای همدس��تیاش با همتایان سعودی و
اماراتی برای تامین تسلیحاتی ائتالف متجاوز به
یمن بشدت زیر فشار افکار عمومی قرار گرفته،
در صدد است با تحرکات دیپلماتیک خود را مبرا
از این جنایت آشکار عربی -غربی علیه بشریت
معرفی کند .پس از واکنش شدیداللحن صندوق
حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
که رژیم سعودی را به اقدام برای کشتار کودکان
یمنی متهم کرد ،دس��تگاه دیپلماس��ی فرانسه
موقعیت را مناسب تشخیص داده تا با پیوستن
به یک موج رس��انهای ضد جنگ ،همدستیاش
در یک جنگ کثیف را الپوشانی کند.
یونیسف در بیانیه روز دوشنبه خود از کشته
و زخمی ش��دن  27کودک یمن��ی در حمالت
 10روز اخیر ائتالف متجاوز سعودی به مناطق
مس��کونی تعز و صنعا خبر داد و خواهان توقف
حمالت ائتالف متجاوز به ساختارهای زیربنایی
و غیرنظامیان یمنی ش��د .یونیس��ف آورده بود:

«جای امنی برای کودکان در یمن نیس��ت ،زیرا
نبرده��ا آنها را در خانهه��ا ،مدارس و زمینهای
بازی تعقیب میکند».
اما در حالی که پرونده موسوم به جنگ یمن
مربوط به شکایت اداره کل امنیت ملی فرانسه از
تارنمای دیسکلوز و  3خبرنگارش بهخاطر افشای
گزارش محرمانه  ۱۵صفحهای از اداره اطالعات
نظامی فرانسه درباره فروش تسلیحات جنگی به
س��عودی و امارات همچنان در رسانهها مفتوح
اس��ت ،دولت مکرون قصد دارد آبروی رفته را به
جوی بازگرداند.
وزیر خارجه فرانس��ه حم�لات ائتالف تحت
سعودی به یمن را «جنگ کثیف» توصیف کرده
و از رژیمهای ریاض و ابوظبی خواس��ته تا به آن
پایان دهند .ژانایو لودریان در گفتوگو با شبکه
رادیویی «فران��س انتر» اعالم کرد« :این جنگی
کثیف است که باید متوقف شود .بله! سعودیها
و اماراتیها باید این جنگ را متوقف کنند .باید
بش��دت درباره فروش س�لاح به این کش��ورها

محتاط بود و این همان کاری است که ما انجام
میدهیم».

■■عملیات موفق نیروهای یمنی در استانهای
حجه و تعز

ب��ه دنبال ضربات قاطع موش��کی و پهپادی
انص��اراهلل یمن به متجاوزان س��عودی ،ش��بکه
المس��یره از حمالت موش��کی جدید نیروهای
ارت��ش و کمیتهه��ای مردمی یمن ب��ه مواضع
مزدوران ائتالف خبر داد .بر اساس این گزارش،
دوش��نبه مراکز تجمع مزدوران ائتالف متجاوز
سعودی در غرب منطقه «حیران» واقع در استان
حجه یمن با چندین فروند موشک کاتیوشا هدف
قرار گرفت .یک منبع نظامی گفت این حمالت
موشکی دقیقا به اهداف مورد نظر اصابت کرد و
بعد از آن آمبوالنسهای ائتالف متجاوز سعودی
در اطراف محل اصابت موش��کها رؤیت شدند.
همچنی��ن نیروهای یمنی حمالت گس��ترده
نیروهای ائتالف به س��مت تپه پدافند هوایی در
منطقه بیرباشا در استان تعز را دفع کردند.

در بیانیهای اعالم کرد« :این نشست بر عمق روابط
برادرانه و تاریخی اردن ،عراق و فلسطین و آخرین
تحوالت منطقهای متمرکز بود».
رهبران اردنی ،عراقی و فلس��طینی بر «اهمیت
ادامه هماهنگی و رایزنی درباره مس��ائل مختلف،
به گونهای که به منافع جهان عرب خدمت کند و
امنیت و ثبات را در منطقه برقرار کند» و همچنین
«ضرورت تقویت اقدام عربی مشترک و هماهنگ
ک��ردن مواضع برای عبور از چالشها و بحرانهای
پیش روی جهان عرب» تأکید کردند.
نشس��ت امان در زمان و م��کان و با موضوعی
کامال هدفمند برگزار شد ،چرا که درست در آستانه
تش��کیل کارگاه اقتصادی آمریکایی -اسرائیلی با
عنوان «صلح به خاطر شکوفایی» برگزار شد که قرار
است منامه ،پایتخت بحرین طی روزهای  25و 26
ژوئن میزبان آن باشد .نشست امان پاسخی بود به
نشست منامه که احتماال به رونمایی از فاز نخست
«معامله قرن» میانجامد.
*وابسته روزنامه تایمز لندن در خاورمیانه

حماس :حمله اسرائیل به سوریه
تجاوز به امت عربی است

چهارگوشه

نچیروان بارزانی
رئیس موقت اقلیم شد

پارلمان اقلیم نیمهخودمختار کردس��تان
عراق« ،نچیروان بارزانی» را به عنوان رئیس این
منطقه و جانش��ین عموی مشهورش انتخاب
ک��رد .به گ��زارش کردس��تان  ،۲۴ظهر دیروز
نمایندگان کرد در یک رأیگی��ری ،برادرزاده
مسعود بارزانی را به عنوان جانشین او و دومین
رئیس کردس��تان ع��راق برگزیدند .همچنین
نخستینبار است که انتخاب رئیس منطقه نه در
قالب انتخابات مستقیم بلکه به دست نمایندگان
پارلمان صورت میگیرد که صاحبنظران این
تحول را به معنای پایان بنبس��ت سیاسی در
اقلیم ناش��ی از تغییر قوانین میدانند .رقبای
نچیروان« ،امید عبدالس�لام ق��ادر»« ،محمد
حمه صالح عمر»« ،ریب��وار عزیز مصطفی» و
«هیوا عبداهلل خدر» بودند .اما از زمان استعفای
«مس��عود بارزانی» در اکتبر  ۲۰۱۷این پست
خالی مانده و وظایف او برعهده نخس��توزیر،
رئیس پارلمان و نهاد قضایی گذاشته شده بود.
حاال جانش��ین او باید فردی را برای تش��کیل
کابینه به پارلم��ان معرفی کند که به احتمال
زیاد پسرعمویش «مسرور بارزانی» خواهد بود.
نخستوزیر باید از بین فراکسیون اکثریت باشد.

 5زخمی در تیراندازی واشنگتن

در جریان تیراندازی در پایتخت آمریکا5 ،
نفر که یکی از آنها نوجوان است ،زخمی شدند.
به گزارش اسپوتنیک« ،آندری رایت» فرمانده
ناحیه هفتم پلیس واشنگتن در اینباره گفت
این واقعه در منطقه جنوبشرقی پایتخت رخ
داده و افراد زخمی به بیمارستان منتقل شدهاند.
او به س��بک رئیسجمهور ای��االت متحده در
توئیتی نوشت 5« :نفر هدف گلوله قرار گرفتند
که یکی از آنها نوجوان است .این افراد به یکی
از بیمارستانهای محلی منتقل شدهاند و تحت
درمان قرار دارن��د» .به گفته رایت ،این حادثه
ساعت  14:30بعدازظهر روز دوشنبه به پلیس
گزارش ش��ده و تحقیقات درباره یک دستگاه
خودروی خاکس��تری یا نق��رهای که احتماال
عوام��ل این حمله برای ف��رار از صحنه جرم از
آن اس��تفاده کردهاند ،ادام��ه دارد .هفته پیش
هم تیراندازی در جریان یک جش��ن در ایالت
«ویرجینیا» دس��تکم یک کشته و  ۹زخمی
بر جای گذاشت .آزادی حمل سالح در آمریکا
موجب شده در سال  ۲۰۱۷حدود  40هزار نفر
در حوادث مرتبط با سالح جان خود را در این
کشور از دست بدهند.

حمله خونین کاوازاکی
پاقدم ترامپ به ژاپن
رژیم صهیونیستی دوشنبه شب در تجاوزی
دیگر به حریم سوریه ،منطقه «تل الشعار» در
استان قنیطره سوریه را هدف حمله موشکی
قرار داد .به گزارش س��انا ،خبرگزاری رس��می
سوریه ،در جریان این حمله یک واحد پدافند
هوایی «شیلکا» متعلق به ارتش سوریه هدف
قرار گرفته که در نتیجه یک س��رباز خودروی
نظامی حامل آتشبار به شهادت رسیده و یک
س��رباز دیگر مجروح شده اس��ت .ارتش رژیم
صهیونیستی مدعی شده بعد از شلیک موشک
به یکی از جنگندههای خود بر فراز بلندیهای
جوالن ،واحد سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه
را هدف قرار داده اما هنوز مش��خص نیس��ت
هواپیمای اسرائیلی سرنگون شده یا خیر؟ این
نخستین بار نیس��ت که این رژیم در راستای
حمایت از گروههای تروریس��تی یا جلوگیری
از پیش��روی ارت��ش س��وریه و همپیمانانش
مناطق مختلف سوریه را هدف قرار میدهد.
به گزارش القدس العرب��ی ،در همین ارتباط،
جنبش حماس در بیانی��های ،تداوم حمالت
اسرائیل به سوریه را تجاوزهای مستمر اشغالگر
به س��رزمین و امت عربی و خاک و مقدسات
فلسطین برش��مرد« .حازم قاسم» سخنگوی
جنبش مقاومت اس�لامی فلس��طین در این
بیانیه تاکید کرد« :رژیم اشغالگر ،همان دشمن
اصلی ام��ت عربی و منطقه اس��ت که تالش
میکند از اختالفات داخلی این امت برای ادامه
تجاوزاتش و حذف قضیه فلسطین بهرهبرداری
کند .در برابر این رفتار اس��رائیل ،از امت عربی
انتظار میرود به اختالفات داخلی خود پایان
دهد و ضمن اتح��اد ،راهبردی یکپارچه برای
مقابله با گستاخی صهیونیسم تحت حمایت
دولت آمریکا اتخاذ کند».

پیامک خوانندگان
10002231

ط��رح صلح موس��وم ب��ه «معامل��ه قرن»
ک��ه آمریکا ب��رای پایان دادن ب��ه منازعه بین
فلس��طینیان و صهیونیس��تها مطرح کرده،
به دنبال حذف همیش��گی بازگش��ت آوارگان
فلسطینی (مطابق آمار  6میلیون) به سرزمین
خود و اسکان آنها در «وطن جایگزین» یعنی
کشورهای دیگر اس��ت .به رسمیت شناختن
ق��دس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی
در دولت آمریکا و انتقال س��فارت این کشور از
تلآویو به ش��هر قدس طی کمتر از یک سال
گذش��ته در این راس��تا انجام شده است و قرار
نیست کش��وری به نام فلسطین به پایتختی
قدس به رسمیت شناخته شود.

وطن امروز

شماره 7 2729

س��فر رئیسجمهور آمریکا به خاک ژاپن با
یک حمله خونین کمسابقه در شهر «کاوازاکی»
همراه بود که چش��مبادامیها را شوکه کرد .به
گزارش ش��بکه تلویزیونی «اناچک��ی» ژاپن،
دیروز یک فرد مس��لح به چاقو به یک ایستگاه
اتوبوس در ش��هر کاوازاکی حمل��ه برد که در
نتیجه این جنایت یک دختر محصل  12ساله
و یک مرد  39ساله به همراه عامل حمله جان
باخته و یک زن و  15محصل دیگر نیز زخمی
ش��دند .راننده اتوبوس دبستان «کاریتاس» به
مأموران پلیس گفته مردی حدودا  50ساله را
دیده که به سمت اتوبوس آمده و چاقویی را با
 2دس��ت گرفته بود و به سمت افراد حملهور
ش��د .فرد مظنون بعد از حمله به دانشآموزان
ب��ا چاقو ،ضرباتی را به گردن خ��ود وارد آورد و
بالفاصله در صحنه ارتکاب جرم دس��تگیر شد
ام��ا بر اثر وخام��ت جراحات ،جان خ��ود را از
دس��ت داد .دختر محصل  12ساله ،دانشآموز
مدرسه خصوصی کاتولیک شهر کاوازاکی واقع
در جنوب توکیو بود که در حال سوار شدن به
اتوبوس مدرسه چاقو خورد .تصاویر تلویزیونی
قربانی��ان و زخمیان حمله را در حالی نش��ان
م��یداد ک��ه روی زمین غرق در خ��ون افتاده
بودند .پلیس توکیو ضارب را یکی از شهروندان
کاوازاک��ی معرف��ی ک��رده اما هن��وز انگیزه او
مشخص نشده است .این جنایت در روز پایانی
س��فر «دونال��د ترامپ» به ژاپن اتف��اق افتاد و
ترامپ نیز آن را تس��لیت گفت .ژاپن از  3سال
پیش تاکنون شاهد چنین جنایتی نبوده است.

