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سیدحسن نصراهلل دبیرکل «حزب اهلل» لبنان:

«دالیت»ها هند را به چالش کشیدند

نما

آرزوهای امریکا و اسراییل و عربستان در ایران بر باد رفت

«دالیــت ها» که در نظــام طبقاتی هند در پایینترین طبقه
اجتماعیقراردارند،دراعتراضهاییگستردهشهرمومبای
را که جایگاه اقتصادی ویژهای در این کشــور دارد ،به آشــوب
کشیده و روند عادی زندگی را مختل کردند.

مسئوالنایرانبدرستیمعترضانراازآشوبگرانجداکردند

Hindustan Times

فشار بر نوار غزه
برای خرید برق از اسرائیل

خاورمیانه

سومین حمله موشکی
«انصاراهلل » یمن به عربستان

دیروز جمعه خاک عربستان سعودی برای سومینبار
هدف موشکهای بالستیک انصاراهلل یمن قرار گرفت
و یگان موشــکی این کشــور عربی اعالم کــرد ،آزمایش
موفقیت آمیزی را با شــلیک یک فروند موشک بالســتیک «برد کوتاه» به سمت
عربســتان انجام داده اســت .به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری المسیره ،یک
منبع نظامی که نامش فاش نشــده دیروز در این باره گفت ،یگان موشــکی ارتش
و کمیتههای مردمی یمن آزمایش موفقیت آمیزی را با شلیک یک فروند موشک
بالســتیک بــرد کوتاه به ســوی هدفی نظامی در خاک عربســتان انجــام داد .توان
موشکی انصاراهلل یمن در یک سال اخیر روند افزایشی قابل توجهی داشته است.
به طوری که در سال  2017با  45فروند موشک عمق عربستانسعودی و امارات و
مقر نظامیان این دو کشور در مناطق مختلف را هدف قرار داده و29فروند هواپیما
متعلــق به ائتالف متجاوز ســعودی را ســاقط کرده اســت،اما از قابــل توجهترین
موشــکهای پرتاب شــده انصاراهلل به خاک عربســتان باید از موشــک بالستیک
«بــرکان اچ  »2کــه در تاریــخ  10دســامبر ( 28آذر) به ســوی قصر یمامــه در ریاض
پایتخت عربســتان شلیک شــد و همچنین موشــک دیگری که در نوامبر 2017به
فرودگاه ملک خالد در ریاض اصابت کرد ،اشــاره کرد .دیروز جنگندههای ائتالف
ســعودی  ۳۱حمله علیه اســتانهای مختلف یمن انجام دادنــد که این حمالت
منجربهکشتهوزخمیشدن ۱۸غیرنظامیشد.خبرگزاریفرانسهنیزروزپنجشنبه
در گزارشــی نوشــت ،در اثــر بمباران بمــب افکنهای ائتالف ســعودی به مناطق
مسکونی استان حدیده در غرب یمن 50،یمنی کشته و 64نفر زخمی شدند.

نیم نگاه

ëëمشــکلدرداخلنظامایراننیســتوهمــهجریانهایسیاســیبهطورکاملباهممتحدشــدند،بلکهمشــکلاز
ورشکستگیموسساتمالی-اعتباریوشرکتهاناشیمیشود.مشکلسیاسینیستبلکهبهمسائلمالیبرمیگردد
ëëاعالم تصمیم ترامپ درباره قدس به معنای پایان اسرائیل است .ترامپ در حالی دست روی قدس گذاشت
کهاینیکنقطهاجماعاستوبهصدهامیلیونمسلمانومسیحیمربوطمیشود
یدانیم چگونه با
ëëدر لبنــان برخــی جریانها و احزاب وجــود دارند که در پی ایجاد اختالفات هســتند امــا م 
توگووطبققانوناساسیمشکالترابرطرفکنیم
گف 
ëëاگر کمکهای امریکا به داعش نبود ،میتوانســتیم در وقت کوتاهتری داعش را شکســت دهیم .امریکاییها از
داعشمحافظتمیکردندونشانهآنهشدارشانبهروسهامبنیبرعدمبمبارانداعشدرشرقفراتاست

ضرورت حمایت تسلیحاتی از گروههای
مقاومت فلسطینی گفت« :ترامپ ایران
رابهخاطرحمایتازگروههایفلسطینی
مجــازات میکنــد .مقاومــت در داخــل
فلســطین باید ســاح داشته باشــد و این
حمایت واجب اســت و واکنش نیســت.
از غنیمت شــمردن هیچ فرصتــی برای
ارائه کمک و سالح به مقاومت فلسطینی
درنگ نمیکنیم .گروههای فلسطینی از
ما کمــک نمیخواهند و هر کــدام از آنها
برای خود منابعی دارند ».روحانی شیعه
لبنان صراحتــاً گفت که محــور مقاومت
بایــد برای جنگــی آماده شــود که ممکن
اســت ترامــپ و نتانیاهــو راه بیندازنــد،
او افــزود« :گزینــه مقاومــت یــک جنــگ
کالسیکنیستوشیوهمقاومت،فرسوده
کردن دشمن و کسب دستاوردهای بیشتر
اســت .طرح و برنامه ما ،در پیش گرفتن

جنگ نیســت بلکه مقاومت اســت ،ولی
ترامپ و نتانیاهو منطقه را به سوی جنگ
پیش میبرند .محور مقاومت باید برای
جنگی که ممکن است ترامپ و نتانیاهو
آن را تــدارک ببیننــد آمــاده باشــند .ایــن
جنگ ممکن است شــامل جنگ در نوار
غزه یا لبنان یا سوریه شود».
ëëتالشاروپاوامریکا
برایبرقراریارتباطباحزباهلل
دبیــرکل حــزباهلل در ادامــه از
پیشــنهادهایی خبــر داد کــه از ســوی
دولتهــای جورج بوش و بــاراک اوباما،
رئیــس جمهــوران ســابق امریــکا بــرای
ارتبــاط بــا حــزباهلل ارائــه شــده بــود .او
در ایــن بــاره توضیــح داد« :دولت بوش
پیشــنهاد داد حــزباهلل را از فهرســت
تروریســم حذف کند و اســرا را بازگرداند
و حــق وتــو بــرای مشــارکت در دولت را

لغو کند .دولت بوش پیشــنهاد برداشته
شــدن تمامــی محدودیتهــا از مــا را
ارائــه کــرد و گفــت  2میلیــارد دالر بــه
حزباهلل پرداخته شود و حتی حزباهلل
سالحهای خود بجز کاتیوشا را نگه دارد.
در عین حال دولت بوش از ما خواســت
تــا هیــچ گونــه کمکــی بــه فلســطینیان
نکنیــم و دیگــر به آنها آمــوزش ندهیم.
آخرین تالشهــای امریکا بــرای ارتباط
با ما ،پیش از نشســتن ترامپ بر کرســی
ریاستجمهوری بود .چند کشور اروپایی
نیــز وجود دارنــد که تالش داشــتند با ما
ارتباط برقرار کنند ولی مشــخص کردن
ماهیت آنها امکان ندارد .طی دیداری با
یکی از دســتگاههای اطالعاتی اروپایی از
مسئوالنمان خواستم به آنها ابالغ کنند
که از شــاخه نظامــی هســتند ».دبیرکل
حزباهلل در ارتباط با مســائل سوریه نیز

افشاگری «بنن» بازوی امنیتی سابق «دونالد» درباره «روس گیت»:

ترامپ مرتکب «خیانت به کشور» شده است
گروه جهان« /آتش و خشم :درون کاخ
سفید ترامپ» ،هدیه خواندنی «مایکل
وولف» یا بهتر اســت بگوییم استیو بنن،
استراتژیست سابق کاخ سفید به دونالد
ترامــپ ،رئیس جمهوری امریکا اســت.
هدیهای که در آســتانه نخستین سالگرد
ریاســت جمهوری آقای تاجر ،ترامپ را
بــه «خیانت به کشــور» متهــم میکند و
ضمن گشودن فصلی تازه در تحقیقات
روسگیــت ،پــرده از رازهــای مگویــی بر
مــیدارد که در صورت صحــت ادعاها و
اتهامهــا ،میتوانــد به اســتیضاح رئیس
جمهــوری و پایــان زودهنــگام حضــور
ترامپدرکاخسفیدبینجامد.
در آگوست  2017هنگامی که ترامپ
بیتوجــه بــه خدمــات اســتیو بنــن ،او را
از کاخ ســفید اخــراج کــرد شــاید تصــور
نمیکرد ،استراتژیســت ارشــد ســابقش
به یکی از مخالفان جدی او تبدیل شــود
و مانند مار زخم خــورده به جان ترامپ
به جرگه منتقــدان او بپیوندد .به گزارش
مهر به نقل از شــبکه خبری ســی.ان.ان،
حــاال اســتیو بنن ،استراتژیســت ارشــد و
پیشین کاخسفید در کتابی بهقلممایکل
وولــف ،با عنــوان «آتش و خشــم :درون
کاخ ســفید ترامپ» دیدار محرمانه ســه
نفــر از مقامــات ارشــد کارزار انتخاباتــی
ترامــپ بــا یــک وکیــل روســی در ژوئــن
 ۲۰۱۶را «خیانــت بــه کشــور» توصیــف
کرده اســت .در این کتاب که نویســنده بر
مبنــای صدهــا مصاحبه با ســاکنان کاخ
ســفید از جمله شــخص ترامپ و حلقه
نزدیکان او نوشته ،بنن گفته است ،دیدار
محرمانه ژوئن ۲۰۱۶در برج ترامپ میان
دونالد ترامپ جونیور ،پســر ارشد رئیس
جمهــوری امریکا ،پــل مانفــورت ،مدیر
کارزار انتخاباتــی او و جرد کوشــنر ،داماد
و مشــاور ترامپ با عوامل روســیه زمانی
برگزار شد که طرف روسی پیشنهاد ارائه

«اطالعات بســیار مهم و حساس» علیه
«هیالری کلینتون» داد .این کار «خیانت
به کشور» و اقدامی «ضد وطنی» بود.
ëëتمرکزمولربرپولشوییبهجایتبانی
به گــزارش «ایران» به نقل از روزنامه
توگو
انگلیســی «گاردیــن» ،بنــن در گف 
با نویســنده این کتاب همچنیــن از روند
تحقیقات روس گیت انتقاد کرده و گفته
است ،تحقیقات رابرت مولر ،مأمور ویژه
رسیدگی به پرونده تبانی احتمالی کارزار
انتخاباتــی ترامــپ بــا مقامات روســیه،
بــر «پولشــویی» متمرکــز شــده اســت.
درصورتی که رابرت مولر پیرامون سوابق
مالی جرد کوشــنر ،مشــاور ارشــد و داماد
رئیس جمهــوری امریکا تحقیقات خود
را آغــاز کند ،کوشــنر به همــکاری در این
پرونــده راضــی خواهد شــد زیــرا پرونده
تبانــی و به بیان بهتــر ،پرونده خیانت به
کشــور به حاشــیه رانده میشــود .در این
کتــاب همچنین بنــن از ترامپ بهعنوان
شــخصی که ثبات روحــی و روانی ندارد،
اهل مطالعه نیست و شایستگی ریاست
جمهوری ندارد ،یاد کرده است.
شحلقهترامپبهسخنان«بنن»
ëëواکن 
هرچند کاخ سفید در ساعات ابتدایی
انتشــار این اخبار سکوت کرد و وکیل پسر
ترامــپ نیــز از هرگونه اظهارنظــر در این
باره خودداری کرد اما در نهایت شخص
دونالد ترامپ ســکوت خود را شکست و
با انتشــار بیانیه تندی علیه بنن نوشــت:
استیو بنن هیچ ارتباطی به من و ریاست
جمهوری من ندارد .از هنگامی که اخراج
شد ،نه تنها شغلش بلکه عقلش را هم
از دســت داد .بــه گــزارش ایســنا به نقل
از خبرگــزاری فرانســه ،ترامپ همچنین
دربــاره کتاب «آتش و خشــم :درون کاخ
ســفید ترامپ» که قرار بود دیروز جمعه
وارد بــازار نشــر امریــکا شــود ،بــا لحنــی
بشــدت انتقــادی اعــام کرد ،ایــن کتاب

 20کشته و  20زخمی در انفجار انتحاری کابل

انفجاری مهیب پنجشنبه شب منطقه
بنایی در حوزه نهم شهر کابل پایتخت
افغانســتان را لرزاند .به گزارش شــبکه
خبری الجزیره ،این انفجار  20کشــته و
 20زخمی بر جا گذاشت.

به گــزارش ایرنا به نقــل از مقامات
پلیــس محلــی ،ایــن انفجــار توســط
یــک عامــل انتحــاری انجــام شــد و در
ایــن حادثــه تروریســتی دســت کــم
 20نفــر کشــته و بیــش از  20نفــر دیگر

«مملــو از دروغ ،اطالعــات نادرســت و
منابع ناموجود» است .این کتاب در واقع
قرار بود ،روز سهشنبه هفته جاری منتشر
شود اما ناشران آن در واکنش به نامهای
که از آنها خواسته شده بود ،انتشار کتاب را
متوقفکنند،چهارروزانتشارکتابراجلو
انداختنــد .در پــی انتقادات تنــد ترامپ،
پســر ارشــد او نیز در توئیتی از بنن انتقاد
کــرد و نوشــت :اســتیو افتخــار کار در کاخ
ســفید و خدمت به کشــور نصیبش شد.
متأســفانه او این مزیت را از دســت داد و
فرصت مذکــور را به یک کابوس پشــت
پا زدن ،افشاگری ،دروغگویی و تضعیف
رئیسجمهــوری امریــکا تبدیــل کــرد.
استیو استراتژیســت نبود ،فرصتطلب
بــود .بــه گــزارش بی.بی.ســی ،وکالی
رئیسجمهــوری امریــکا نیــز بــا ارســال
نامــهای برای اســتیو بنن ،استراتژیســت
ت زنی و نقض
پیشــین ترامپ را به تهم 
توافــق افشــا نکــردن اطالعــات متهم و
وی را بــه اقــدام حقوقــی تهدیــد کردند.
ایــن در حالــی اســت کــه مجلــه «ونیتی
فــر» امریــکا نقل قولــی را از بنن منتشــر
کرد و نوشت ،اگر کنگره امریکا استیضاح
رئیسجمهوریرابهاجرابگذارد،ترامپ
احتماالًبرکنارخواهدشد.
ëëپیامدهایرویاروییبننوترامپ
خبرگــزاری آسوشــیتد پــرس ،در
گزارشــی دربــاره احتمــال برکنــاری

زخمی شــدند .اگرچه در ساعات اولیه
ایــن حملــه تروریســتی هیــچ گروهــی
مســئولیت حملــه را برعهــده نگرفته
بــود ،امــا داعــش اعــام کــرد ،یکــی از
ســربازان این گروه تروریســتی مسئول

اظهار نظر کرد و از دیدار چند هفته پیش
با بشــار اســد ،رئیــس جمهوری ســوریه
خبــر داد .او در پاســخ به این پرســش که
پایــان جنگ ســوریه چــه زمانی اســت،
گفــت« :مــا در برابــر پیــروزی بزرگــی در
ســوریه هســتیم اما هنوز پیــروزی نهایی
نیست .اگر فکر کنیم که جنگ در سوریه
به پایان رســیده ،اشــتباه کردهایم .اما در
مراحل پایانی خود قرار دارد .این جنگ
حداکثر به یک یا دو ســال احتیاج دارد تا
به پایان برسد .او درباره جنگ با داعش
گفت« :اگر کمکهــای امریکا به داعش
نبــود ،میتوانســتیم در وقــت کوتاهتری
داعــش را شکســت دهیــم .امریکاییها
از داعــش محافظت میکردند و نشــانه
آن هشدارشــان بــه روسهــا مبنــی بــر
عــدم بمبــاران داعــش در شــرق فــرات
اســت .حکمرانی داعش از بین رفت اما
ســازماندهی آن در سوریه و لیبی و چند
کشوردیگرهنوزوجوددارد.جبههالنصره
نیز همین وضعیت را دارد».
ëëهیچتماسیبینمنوحریری
صورتنگرفتهاست
او در پایــان مصاحبــهاش در پاســخ بــه
آینده سیاسی لبنان و ضرورت اتحاد ملی
گفت« :در لبنان برخی جریانها و احزاب
وجــود دارنــد کــه در پی ایجــاد اختالفات
توگو و
یدانیم چگونه با گف 
هستند اما م 
طبق قانون اساسی مشــکالت را برطرف
کنیــم ».دبیرکل حــزباهلل لبنــان درباره
ســعد الحریری نخســتوزیر این کشور و
انکار بازداشــت خود در عربستان ،گفت:
«لبنانیهابایدبدانندکهکشورازیکطرح
خطرنــاک و هرج و مــرج و جنگ داخلی
نجات پیدا کــرد .اکنون میــان الحریری و
مســئوالن حــزباهلل ارتباطهایــی برقرار
شــده ،امــا هیــچ تماســی بیــن مــن و او
صورت نگرفته اســت .هیچ مانعی برای
مالقــات با الحریری ندارم ،اما از او چنین
چیزی نمیخواهم و قصــد در تنگنا قرار
دادن کســی را نــدارم ».دبیرکل حزباهلل
در ادامــه بــار دیگــر حمایــت خــود را از
قانــون جدید انتخابات که چند ماه پیش
بر اســاس الگوی «نســبیت» به تصویب
رسید ،اعالم کرد.

«اون» مذاکره با «سئول» را پذیرفت
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خبری
گروه جهان /بمبهای مرگبار که آسمان فلسطین را
میخراشند و بر زخم کهنه این سرزمین فرود میآیند،
تنها مشــکلی نیست که ســاکنان نوار غزه با آن دست و
پنجه نرم میکنند؛ آنها سالهاســت که به قطعی برق و نابودی زیرساختهای
شهریشان عادت کردهاند و شاهد بیدادگریهای این رژیم در روزمرهترین وجوه
زندگیشاننیزهستند.اکنوننیزتشکیالتخودگردانفلسطینازساکناننوارغزه
خواسته هزینه مصرف برق خود را بپردازند؛ تا شرکت برق به حیاتش ادامه دهد.
به گزارش «ایران» به نقل از خبرگزاری الجزیره ،ساکنان غزه باید هزینه برق خود
را که مجموعاً به  10میلیون شکل (واحد پول اسرائیل) یعنی حدود  2.8میلیون
دالر میرسد ،پرداخت کنند تا همچنان جریان برق آنها وصل باشد .منبعی آگاه
توگو با این خبرگزاری گفت« :این نخستین
که خواست نامش فاش نشود ،در گف 
بار است که تشکیالت خودگردان ،چنین درخواستی کرده است اما دولت باور دارد
که شرکت برق غزه باید هزینه مقدار مصرفی برق خود را از بخش برق پرداخت
کند .تشکیالت در تالش است تا از منبع تغذیه نوار غزه حمایت کند اما نه با روشی
منطقی ».از سال  ،2006تشکیالت خودگردان فلسطین که اداره کرانه باختری را
برعهــده دارد ،به اســرائیل برای مصــرف برق اهالی نوار غــزه هزینهای پرداخت
میکند.
ëëقطعیبرقونابودیزیرساختها
در ماه ژوئن ،2017تشکیالت خودگردان از رژیم صهیونیستی خواست که برق غزه
را تا  40درصد کاهش دهد .این اقدام تالشی در جهت تضعیف جنبش حماس
که در غزه حضور دارد ،تعبیر شــد .هنگامی که تشــکیالت خودگردان از اســرائیل
چنین درخواستی کرد ،ساکنان نوار غزه در روز تنها  4ساعت برق داشتند .سازمان
ملــل در واکنــش به این اقدام هشــدار داد که تــداوم کاهش برق باعــث «ویرانی
کامــل» خدمات ریشــهای غــزه میشــود .روز چهارشــنبه تشــکیالت خودگردان
اعالم کرد که از اســرائیل خواســته جریان  50مگاوات برق را که  6ماه پیش از آن
درخواســت قطعش را داده بود ،مجدداً وصل کند .رامی حمداهلل ،نخســتوزیر
حکومت وفاق میهنی فلســطین ،این اقدام را بخشــی از موضــوع تفاهم و وفاق
میان تشکیالت خودگردان و حماس که در پایتخت قاهره در اکتبر  2017صورت
گرفت ،میداند.حمداهلل میگوید این درخواســت در جهت «کاســتن از رنجها و
مصائبمردمغزهوبهبودشرایطزندگیآنهاست».امامنبعاطالعاتیتشکیالت
خودگردان به این خبرگزاری گفتهاند که یکی از دو نیروگاه منابع هســتهای بســته
خواهد شــد ،زیرا بهدلیل هزینههای باال ،تنها یکی از این دو نیروگاه قادر به ادامه
حیات خود خواهد بود .او در ادامه متذکر شد که در واقع جریان برق 25 ،مگاوات
افزایش خواهد داشــت نه  50مگاوات؛ زیرا «آنها باید یکی از نیروگاههای خود را
ببندند تا  10میلیون شکل را پوشش دهند» .ضمن آنکه بهدلیل درخواست باالی
برق در فصل زمســتان ،بازگرداندن برق به ســاکنان غزه تأثیر چندانی در زندگی
آنها نخواهد گذاشــت و حداکثر یک ســاعت بــه زمانهایی کــه غزهایها برق در
اختیار دارند ،اضافه میشود .جمعیت دو میلیونی نوار غزه طی یک دهه گذشته
همــواره از قطعی برق ،در کنار مســدود کردن مرزهای زمینــی و هوایی نوار غزه و
بهدلیل تحریمهای تشــکیالت خودگردان در رنج بوده است .بحران برق اوضاع
را بــرای ســاکنان غزه که هدف حمالت مرگبار رژیم صهیونیســتی هســتند ،بدتر
کرده اســت .بنا به گزارش بانک جهانی 42 ،درصد از ســاکنان غزه از فقر در تنگنا
هستند و نرخ بیکاری جوانان به 58درصد رسیده است و زندگی 80درصد اهالی
آن به کمکهای بینالمللی وابسته است .به گزارش ایرنا ،در حالی که مردم غزه
بیشترساعتهایروزرادرتاریکیبهسرمیکنند،جنگندههایرژیمصهیونیستی
پنجشــنبه شــب منطقهای را در شــرق اســتان رفح واقع در جنوب نوار غزه هدف
قرار دادند .مرکز اطالعرســانی فلســطین نیز اعالم کرد که که جنگندههای رژیم
صهیونیستی چهار فروند راکت به سوی اراضی کشاورزی در شهرک «الشوکه» در
شــرق شهر رفح شلیک کردند .بمبارانها باعث خسارت مادی و آتشسوزی در
این منطقه شده اما تلفات جانی در پی نداشته است.
ëëاردنمیزباننشستاتحادیهعربدربارهقدس
در همین حال ،وزیران خارجه شــش کشــور عربی و دبیرکل اتحادیه عرب امروز
در نشست اردن تصمیم ترامپ درباره قدس را به بررسی میگذارند .به گزارش
ایسنا،وزیرانخارجهکشورهای اردن،مصر ،فلسطین،عربستان ،اماراتومراکش
به همراه احمد ابوالغیط ،دبیر کل اتحادیه عرب در پایتخت اردن دور هم جمع
میشــوند تا تصمیم ترامپ درباره به رسمیت شناختن بیتالمقدس بهعنوان
پایتخــت اســرائیل را بــه بحث و تبادل نظــر بگذارند .پیشبینی میشــود در این
نشســت ،تحوالت منطقه و راهکارهای تحکیم روابط و تالش برای به رســمیت
شناختنحقوقمشروعفلسطینیهابررسیشود.

گروه جهان /سیدحسن نصراهلل دبیرکل
توگویــی تلویزیونــی بــا
حــزباهلل در گف 
شــبکه المیادین با اشاره به اعتراضهای
داخلــی ایران گفت« :وضعیــت در ایران
نگرانکننده نیست و مسئوالن این کشور
رفتار خوبی با رخدادهای اخیر داشــتند و
معترضان را از آشــوبگران جــدا کردهاند.
آنچــه در ایــران رخ داده بخوبــی تحــت
کنتــرل اســت و بــا آنچــه در ســال 2009
( )1388اتفــاق افتــاد ،قابــل مقایســه
نیســت .برخــی قدرتهــای سیاســی
در بحــران ایــران دخالــت کردنــد و بــه
اعتراضها سمت و سویی سیاسی دادند
امــا رهبر ایــران بــا آرامش با این مســأله
برخورد کرد و حساب تظاهرکنندگان را از
آشوبگران جدا کرده است».
بــه گــزارش ایرنــا ،نصــراهلل در ادامــه
افــزود« :مشــکل در داخــل نظــام ایــران
نیســت و همــه جریانهــای سیاســی
بهطــور کامــل با هــم متحد شــدند ،بلکه
مشــکل از ورشکســتگی موسســات مالی
و اعتبــاری و شــرکتها ناشــی میشــود.
مشــکل سیاســی نیســت بلکه به مسائل
مالــی برمیگــردد .بیشــتر مردم ایــران با
سیاســت خارجی که رهبران ایــران اتخاذ
میکننــد ،همراه هســتند و رهبــران ایران
همواره سیاست خارجی کشور را بهمردم
تشــریح میکننــد ».دبیرکل حــزباهلل از
نقــش عامــان خارجــی در رخدادهــای
اخیر ایران غافل نشــد و گفت« :آرزوهای
ترامــپ ،معاونــش ،دولتــش ،نتانیاهــو،
اســرائیل و مسئوالن ســعودی در ایران بر
بــاد رفت .به طرفــداران مقاومــت درباره
رویدادهای ایران اطمینان میدهم .آنها
نباید تحت تأثیر آنچه رســانههای غربی
از ایران میگویند ،قرار بگیرند .اعتراضات
ایران گسترده نبود و امری که این مسأله را
گسترده کرد آشوبگری و دخالت خارجی
اســت .فایــده اعتراضهــا ایــن بــود کــه
طرفهــای داخلی را به بحث و بررســی و
حل مشکالت واداشت».
ëëتصمیمترامپ
بهمعنایپایاناسرائیلاست
دبیــرکل حــزباهلل لبنــان در بخــش
توگــوی خــود در پاســخ بــه
دیگــر گف 

پرسشــی دربــاره تصمیــم اخیــر دونالــد
ترامــپ رئیسجمهــوری امریــکا در
شناســایی قدس بهعنوان پایتخت رژیم
صهیونیســتی گفــت« :اعــام تصمیــم
ترامــپ دربــاره قدس بــه معنــای پایان
اســرائیل اســت .ترامپ در حالی دســت
روی قــدس گذاشــت کــه این یــک نقطه
اجماع است و به صدها میلیون مسلمان
و مســیحی مربوط میشود .این تصمیم
به طــور مطلق ضربهای به روند ســازش
بــود و ایــن رونــد را پایــان داد .روند صلح
پس از تصمیم ترامپ ،رأی حزب لیکود
و تصویب قانون اخیر در کنست اسرائیل
پایان یافت .ملت فلسطین هرگز تسلیم
نخواهــد شــد و اعتقــاد دارد کــه قــدس
پایتخت دولت فلســطین است و هرگز از
آن کوتاه نخواهند آمد ».اشاره نصراهلل به
تصویبپیشنویسقانوناعداممخالفان
ی در پارلمان رژیم
و معترضان فلســطین 
اشغالگر است .او در ادامه تأکید کرد که راه
ســازش هرگز نتیجهبخش نیست ،بلکه
راه حل مقاومت اســت که دســتاوردها و
پیروزیها را به دست آورده است .دبیرکل
حزباهللدرپاسخبهپرسشیدربارهعلت
دیدارهای اخیرش با مقامهای گروههای
فلســطینی و تــاش بــرای از ســرگیری
انتفاضــه گفــت« :ایــن دیدارها بــا هدف
ایجاد اتحــاد میان اعضای یــک خانواده
انجــام شــده اســت .بــا بیشــتر گروههای
فلســطینی دیدار داشــتم که آخرین آنها
روز شــنبه گذشــته بــا جنبــش فتــح بوده
اســت .اهتمام ما با گروههای فلســطینی
بــرای کار روی یــک نقطــه اجماع اســت
و بــرای جبههبنــدی و صفآرایــی تالش
نمیکنیم.باگروههایفلسطینیبهدنبال
راههای فعال کــردن انتفاضه در داخل و
خارج و پشــتیبانی از آن بودهایم .جنبش
فتح نیز موافقت خود را با انتفاضه اعالم
و تأکیــد کرد کــه انتفاضه ضروری اســت.
حضور جنبش فتح در خیابان و تحرکات
مردمــی امری اســت که همــه گروهها بر
آن تأکید داشــتند .هماهنگی بینظیری
میان همه گروههای فلســطینی در کرانه
باختــری ،غــزه و خــارج فلســطین وجود
دارد ».نصراهلل در ادامه سخنانش درباره
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رئیسجمهــوری امریــکا بواســطه کتاب
منتشــر شــده ،خبــر داد ،اســتیضاح
ترامــپ بیشــتر از هر زمانی در دســترس
اســت .بویژه که نماینــدگان امریکا بویژه
نمایندگان دموکرات خواســتار تشــکیل
جلســهای بــا حضــور اســتیو بنن شــده و
اعالم کردهاند ،بنن باید ادعاهای خود را
مقابل نمایندگان تأیید کند و در صورتی
کــه او ایــن کار را انجــام دهــد ،پرونــده
ســامت روان ترامــپ و دیگــر ادعاهــا از
جملــه تبانی احتمالــی نزدیکان ترامپ
بــا روســیه بــا ســرعت و جدیــت بیشــتر
پیگیریخواهدشد.بهگزارشخبرگزاری
فرانســه در ماه دســامبر نیــز 57نماینده
دموکرات مجلــس نمایندگان امریکا که
حدود  30درصد از این حزب را تشــکیل
میدهند و پیشتر بارها نسبت به سالمت
روان ترامــپ ابراز تردید کــرده بودند ،به
یک اســتاد روانپزشــکی در دانشگاه ییل
مراجعــه و نگرانــی خــود را از خطری که
ترامپ میتواند برای ثبات کشور امریکا
داشــته باشــد ،ابــراز کردنــد .در آن زمان
سارا ساندرز ،سخنگوی کاخ سفید به این
اتفاق واکنش نشــان داد و ضمن «شــرم
آور و مضحــک» خوانــدن آن ،گفت :اگر
ترامپ صالحیت نداشــت اکنــون در آن
جایگاهی که قرار دارد نبود و بهترین گروه
از نامزدهــای جمهوریخــواه را شکســت
یداد.
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انفجار کابل بوده است .شرایط امنیتی
در افغانســتان ب ه رغم حضور  16ساله
امریکاییها در این کشور ،وخیم است و
روزی نیســت که حملهای در این کشور
رخ ندهد.

افزایش امید به کاهش بحران کره

گروه جهــان/در نخســتین روزهــای ســال جدید
میــادی گویــا گشایشــی در روابــط بیــن دو کــره در
حــال وقــوع اســت زیــرا وزارت یکپارچهســازی کــره
توگو
جنوبی دیروز جمعه اعالم کرد ،پیونگ یانگ پیشــنهاد سئول برای گف 
و برگزاری نشســتی میان مقامهای دو کشــور را پذیرفته اســت و این نشست
سهروز دیگر (سهشنبه  9ژانویه) برگزار میشود .این خبر برای جامعه جهانی
کــه در ســال  2017بــا نگرانــی تحــوالت شــبه جزیــره کــره و ماجراجوییهای
هســتهای و موشــکی کیم جونــگ اون ،رهبر کره شــمالی را رصــد میکردند،
خوشــایند بود اما امریکا نه تنها استقبال گرمی از به جریان افتادن مذاکرات
بین دو کره نکرد بلکه در تالش برای سنگاندازی بود.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،وزارت یکپارچهسازی کره جنوبی
دربــاره تاریــخ مذاکره دو کره گفت ،این نشســت در تاریــخ  9ژانویه ( 19دی)
در روســتای پانمونجوم واقع در منطقه حائــل غیرنظامی بین دو کره برگزار
خواهد شــد .آخریــن مذاکره مقامهای دو کره به حدود دو ســال پیش یعنی
دســامبر  2015برمیگردد .به گزارش «ایران» به نقــل از روزنامه «گاردین»،
رهبر کره شــمالی در ســخنرانی سال نو خود نیز بر بهبود روابط با کره جنوبی
و احتمــال اعزام هیأتی به بازیهای المپیک زمســتانی آن کشــور تأکید کرد.
«مــون جائــه این» ،رئیــس جمهوری کــره جنوبی نیز بســرعت بــه این پیام
مثبت واکنش نشان داد و به همه دستگاهها از جمله وزارت وحدت و وزارت
خارجــه دســتور داد فضا را بــرای بهبود روابط دو کره بازتر کرده و زمینه ســاز
ورود هیأت ورزشی کره شمالی شوند.
بنــا بر گزارش خبرگزاری رویترز ،یکی از موضوعهای مورد بحث در نشســت
 9ژانویه مقامهای دو کره ،مســأله بازیهای المپیک زمســتانی  2018خواهد
بود که قرار است از  20بهمن تا ششم اسفندماه در پیونگچانگ کره جنوبی
برگزار شــود .همچنین قرار اســت برخی نقــاط اختالف میــان دو کره در این
نشست نادر مطرح و چاره اندیشی شود .این نشست در حالی برگزار میشود
کــه تنش در شــبه جزیــره کره در ماههــای اخیر به باالترین حــد خود در چند
دهه گذشــته رســیده و پیونگ یانگ سال گذشته میالدی ششمین آزمایش
هســتهای خــود را انجــام داد و همچنین موشــکهایی را آزمایش کــرد که از
حریم هوایی ژاپن عبور کرد.
حــاال کــره جنوبــی که قــرار اســت میزبان یــک رویداد ورزشــی مهــم جهانی
باشــد امیــدوار اســت در نشســت  9ژانویه تنشهــا بین دو کره کاهــش یابد و
دســتکم این رویداد ورزشــی با نگرانیهای کمتری برگزار شود .کره جنوبی
برای نشــان دادن حسن نیتاش به همسایه شمالی خود رزمایش مشترک
ســئول – واشــنگتن در آبهــای شــبه جزیــره کره را تــا ماه مارس بــه تعویق
انداختــه اســت .ایــن رزمایشهای مشــترک یکــی از مســائلی اســت که کره
شــمالی بشــدت به آنهــا حساســیت دارد و حتی بارهــا اعالم کرده اســت در
واکنش به این رزمایشها ،آزمایش هستهای و موشکی انجام میدهد .البته
امریــکا ،متحد کره جنوبی چندان عالقهای به بهبود روابط دو کره ندارد و در
شرایطی که ســئول از تعلیق رزمایشها در منطقه سخن میگوید ،وینسنت
بروکــز ،فرمانــده کل نیروهــای امریکایــی در کــره جنوبی گفته اســت ،امریکا
و همــه متحدانــش باید آمادگی رزمی خــود را برای رویارویی با کره شــمالی
افزایش دهند .او که هدایت نزدیک به  28هزار و  500نظامی امریکایی را در
کرهجنوبی برعهده دارد ،گفت ،نباید اجازه داد وحدت کشــورها برای مقابله
با کره شمالی شکسته شود.
او بــا اشــاره تلویحــی مبنی بر اینکــه اتفاقهایــی در حــال رخ دادن در روابط
دو کره اســت که ممکن اســت مثبت باشــد ،گفت :این نبایــد مانع باال بردن
قابلیتهای جنگی برای مهار کره شمالی شود.

