
 اعتراف رژیم صهیونیستی به شکست در ترور اسد

یک مقام ارشد صهیونیستی با اشاره به تالش های نافرجام تل آویو برای 
ترور ' بشار اسد ' رییس جمهور سوریه، به شکست رژیم صهیونیستی در 

این ارتباط اعتراف کرد.
به گزارش دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه ' ایالف' چاپ عربستان ، این مقام 
صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود، گفت: در طول سال هایی که سوریه 
درگیر بحران بود، اسرائیل بارها تالش کرد تا اسد و مقامات ارشد سوری را ترور کند 
و یا با عملیات نظامی مواضع ایران و حزب اهلل لبنان را در سوریه مورد هدف قرار دهد 

که این اقدامات با شکست مواجه شد.
این مقام ارشد صهیونیست با اشاره به اختالف نظر میان مقامات صهیونیستی 
درباره سوریه افزود: ' آویو کوخاوی ' رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و 
رئیس سابق اطالعات نظامی ارتش اسرائیل در زمان بحران سوریه، بر این باور بود 
که نظام حاکم بر سوریه با کمک ایران و حزب اهلل لبنان و نیز نفوذ روسیه در منطقه 
مشکالت زیادی را برای اسرائیل به وجود آورده است، از این رو بارها تالش کرد تا با 

ارایه طرح ها و برنامه هایی دولت سوریه را سرنگون کند.
به گفته وی ، در برابر این سیاست برخی دیگر از مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی 
و رؤسای سازمان اطالعات اسرائیل )موساد( به دنبال راهی برای فرستادن پیام به اسد 

بودند تا وی را متقاعد کنند که با رژیم صهیونیستی مذاکره کرده و به توافق برسد.
این مقام ارشد صهیونیستی افزود: کابینه امنیتی اسرائیل با وجود اختالف نظر 
درباره سوریه در نهایت به این نتیجه رسید که قادر به تحمل اسد و ایران به عنوان 

کشور هم پیمان او نیست و باید نظام سوریه سرنگون شود.
پیش از این نیز بارها مقامات رژیم صهیونیستی به تالش این رژیم برای ترور اسد 
اعتراف کرده بودند. در همین راستا، 'یواف گاالنت ' وزیر مسکن این رژیم با ادعای 
اینکه تهدید اسد و همپیمانانش بزرگ تر از تهدید داعش است، گفت: زمان ترور اسد 
فرا رسیده است. اعتراف های مقام های رژیم صهیونیستی برای ترور رئیس جمهوری 
یک کشور و مقام های ارشد آن از نظر کارشناسان غرب آسیا به عنوان تروریسم 

دولتی تلقی می شود و قابل پیگیری حقوقی است.
'آویگدور لیبرمن' وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی نیز پیشتر به اسد هشدار 
داده بود هر چه سریع تر نیروهای ایرانی را سوریه خارج کند. نیروهای ایرانی با هدف 
مشاوره به سوریه جهت مقابله با تروریست های مورد حمایت رژیم صهیونیستی و 

برخی کشورهای غربی و عربی به دعوت دولت سوریه در این کشور بسر می برند.
وی رئیس  جمهور سوریه را تهدید کرد که اگر نیروهای ایرانی در این کشور باقی 
بمانند، شاهد تداوم حمالت از سوی اسرائیل و خسارات بیشتری خواهند بود. رژیم 
صهیونیستی در سال 2018 میالدی 12 مورد تجاوز موشکی و هوایی به برخی 
مناطق سوریه انجام داده است . بحران سوریه در 24 اسفند ماه 1389 و با حمایت 
همه جانبه جبهه غربی - عربی - صهیونیستی از گروه های تروریستی - تکفیری، 
آغاز شد و به اذعان رژیم صهیونیستی، این رژیم در طول هشت سال 200 بار به 
خاک سوریه تجاوز کرده است. سکوت مجامع بین المللی و حقوقی در ارتباط با ادامه 
تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه برای افکار عمومی سوال برانگیز شده است. 
سوریه بارها با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل بر حق خود جهت پاسخ به 

این حمالت و اقدامات حقوقی تاکید کرده است.

پیام "آشتی جویانه" اون به ترامپ با چاشنی هسته ای

روزنامه چوسون ایلبوی کره جنوبی امروز دوشنبه گزارش داد، در بحبوحه 
مذاکرات هسته ای متوقف شده رهبر کره شمالی "پیامی آشتی جویانه" برای 

رئیس جمهوری آمریکا فرستاد.
به گزارش ایسنا، روزنامه چوسون ایلبو به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد، 
پیام "شبه نامه" کیم جونگ اون،  رهبر کره شمالی به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

آمریکا روز جمعه از طریق یک کانال نامشخص ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مطلب جزئیاتی از پیام مذکور نیامده اما تاکید 
شده است که به مذاکرات آمریکا-کره شمالی مرتبط بوده و لحنی "سازش طلبانه" 

دارد.
دفتر مون جائه-این، رئیس جمهوری کره جنوبی یکشنبه اعالم کرد کیم جونگ 
اون نامه ای به همتایش در سئول ارسال کرده و خواسته است تا نشست های بین 
کره ای بیشتری در سال آتی برای دستیابی به خلع سالح هسته ای در شبه جزیره 
کره برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا و سفارتخانه آمریکا در سئول درباره پیام کیم 
به ترامپ اظهارنظر نکرده اند. دفتر رئیس جمهوری کره جنوبی هم گزارش چوسون 

ایلبو را تایید نمی کند.
سخنگوی مون جائه-این امروز در کنفرانس خبری گفت: یک کانال مذاکره میان 
کره شمالی و ایاالت متحده وجود دارد که از طریق آن آنها ارتباط فعالی دارند اما من 

اطالعی ندارم که آیا پیام رهبر کره شمالی شکل نامه  داشته یا چیز دیگر.
کیم جونگ اون ماه ژوئن در نشستی با دونالد ترامپ متعهد شد تا به سوی خلع 
سالح هسته ای کامل حرکت کند. با این حال طرفین در مسیر پیشرفت به مانع 
برخورد کردند. همچنین هنوز تاریخ جدیدی برای دیدار مایک پامپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا و کیم یونگ چول، مقام ارشد کره شمالی که دیدارشان در ماه نوامبر 
به صورت ناگهانی لغو شد، تعیین نشده است. رسانه دولتی پیونگ یانگ از تمایل 
ترامپ برای تداوم گفت وگوها استقبال کرده است اما وزارت خارجه آمریکا را بابت 
شدت بخشیدن به تحریم ها هدف انتقاد قرار داد. مذاکرات متوقف شده روی مناسبات 
بین کره تاثیر داشته است؛ کیم از سفر به سئول در سال 2018 که طبق توافق ماه 

سپتامبر در نشست دو کره در پیونگ یانگ باید انجام می شد، ناکام ماند.
روزنامه چوسون ایلبو گزارش داد، کیم جونگ اون در نامه ای به رهبری سئول 

اشاره کرده است که در آینده نزدیک به کره جنوبی می رود.
به گفته سخنگوی مون، کیم جونگ اون در آن نامه از انجام نشدن سفر برنامه ریزی 
شده پیشین به سئول عذرخواهی کرده و از صمیم قلب خواسته است تا چنین 

اتفاقی رخ دهد.

موافقانش  است،  دنیا  ینگه  رئیس جمهور  پنجمین  و  چهل 
ولی  می شود  افزوده  محبوبیتش  بر  روز  به  روز  می گویند 
منتقدانش انتظار دارند که اکثریت دموکرات کنگره جدید 
آمریکا که از ژانویه ۲۰۱۹ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز 
می کنند، موضوع استیضاح وی را به صورت جدی تر پی گیری 
کنند، آنها امید دارند که او به انتخابات ۲۰۲۰ نرسد و حتی 
بسیاری از برنامه های شان را مبتنی بر این امید شاید کاذب، 

تعریف کرده اند.
از قضاوت نمی ترسد، رک و صریح صحبت می کند و به خوبی با 
چگونگی استفاده از رسانه های نوین  از جمله توییتر آشناست. ارتباط 
خوبی با مهاجران، اقلیت های مذهبی به ویژه  مسلمانان، اقلیت های 
جنسی و زنان ندارد. منتقدانش می گویند که او فردی  خودمحور 
است، نژاد پرست و  شومن است. به هویت جکسونیسم او اشاره 
می کنند و بسیاری از سیاست ها و شعارهایش را از جمله نخست 

آمریکا را در این چارچوب تعریف می کنند.  
 وقتی در ژانویه  201۷  قدرت را در دست گرفت، تعدادی از 
کارشناسان تصور می کردند که این هندوانه سربسته در عرصه سیاست 
با حضور در عرصه  قدرت در سیستم ساختاری و تصمیم گیری آمریکا  
پیش  در  را  پیشین  روسای جمهور  رویه های  و  شد  خواهد  هضم 
می گیرد. ولی تاکنون روند به نحو دیگری به پیش رفته است. او هر 
کاری را انجام می دهد که بگوید با روسای جمهور پیشین آمریکا به 
خصوص اوباما متفاوت است و از تبعات چنین موضوعی هراسی به 
خود راه نمی دهد چنان که وقتی در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد با افتخار خود را موفق ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا 
معرفی می کند و  مورد استهزاء مخاطبانش قرار می گیرد خنده های 

حاضران در سالن را به نفع خود مصادره می کند.
خبرگزاری دانشجویان ایران در آستانه فرا رسیدن سال نو میالدی) 
2019( در گفت وگو با کارشناسان و صاحب نظران عرصه بین الملل و 
سیاست خارجی  کشور از آن ها پرسیده که به نظرشان خبرسازترین 
چهره بین المللی  سال 2018 فارغ از عملکرد مثبت یا منفی آن ها 
چه کسی بوده است؟ در این ارزیابی که البته با تعداد معدودی از 
کارشناسان صورت گرفت دونالد ترامپ به عنوان خبرسازترین چهره  
سال 2018 معرفی شد و از رقبایی چون محمد بن سلمان، جمال 

خاشقجی، پوتین، و...  سبقت گرفت.
سال 2018  فرد  جنجالی ترین  عنوان  به  را  او  که  کارشناسانی 
معرفی کرده است، معتقد هستند که مجموعه اقداماتی که او در 
عرصه  بین الملل انجام داده باعث شده  که تفکر جامعه جهانی در 
مورد روسای جمهور آمریکا و هیات حاکمه در این کشور  تغییر 
کند، این تحلیل گران استفاده گاه و بی گاه ترامپ از توییتر برای 
بیان مواضعش، دیدار او با رهبر کره شمالی در سنگاپور، تصمیمش 
برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان، عملکردش 
در مورد مهاجرین التین تبار، خارج کردن آمریکا از برجام و تعداد 
دیگری از پیمان های بین المللی، ایجاد جنگ تجاری بین آمریکا و 
چین و اتحادیه اروپا و تاکید او مبنی بر این اینکه اروپا باید بیش از 
گذشته هزینه های ناتو را تامین کند، اجرایی کردن تصمیمش برای 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، حمایتش از بن سلمان در 
موضوع قتل خاشقچی و جنایت های سعودی در یمن، فروش گسترده 
تسلیحات جنگی به کشورهای خاورمیانه  و...  را از دالیل انتخاب او به 

عنوان چهره  سال 2018 عنوان کرده اند.
البته کارشناسانی که در این ارتباط مورد گفت وگو قرار گرفته اند در 
مورد آینده ترامپ در سال 2019  دارای نگاه های متفاوتی هستند. 
چنانکه در این ارتباط صادق زیباکالم  می گوید که  ترامپ در سال 
2019 نیز به سیاست های اتخاذ شده در سال 2018 ادامه می دهد. 
او همچنین معتقد است که ترامپ با سیاست هایش باعث شده که 
شرایط اقتصادی برای طبقه متوسط و زیر متوسط آمریکا بهبود پیدا 
کند و همین موضوع به افزایش محبوبیت وی در داخل آمریکا منجر 

شده است.
اما ابراهیم رحیم پور معاون پیشین وزیر خارجه نظری متفاوت از 
زیبا کالم دارد، او معتقد است که مجموع تحوالت نشان می دهد که 
ترامپ در سال 2019 ضعیف خواهد شد، با مشکالت جدی در راستای 
پیشبرد اهدافش روبرو خواهد بود و اقدامات فریب مابانه اش  دیگر 

چندان مورد توجه افکار عمومی آمریکا قرار نخواهد گرفت.
سید رضا صدرالحسینی دیگر کارشناس مسائل بین المللی که 

ترامپ را به عنوان جنجالی ترین شخصیت سال 2018 انتخاب کرده 
در ارتباط با آینده ترامپ می گوید با توجه به شناخت نسبی که از این 
شخصیت وجود دارد به احتمال زیاد او در سال 2019 نیز به رفتارها 
و اقدامات حاشیه ساز و جنجال آفرین خود ادامه خواهد داد و همچون 
سال 2018 باعث ایجاد شوک در جامعه جهانی خواهد بود. چنانکه 
می توان پیش بینی کرد که خبرسازترین شخصیت در سال 2019 نیز 

خود ترامپ خواهد بود.
احمد دستمالچیان، کاردار پیشین ایران نیز معتقد است که ترامپ 
درسال 2019 دچار دردسرهای زیادی خواهد شد. چنانچه می توان 
پیش بینی کرد که نتایج تحقیقات »بازرس رابرت مولر« و اثبات 
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 201۶، 
سیاست های  با  کشور  این  سنای  و  نمایندگان  مجلس  رویارویی 
تک روانه ترامپ و همچنین به وجود آمدن رکود اقتصادی در این 

کشور از جمله دردسرهای ترامپ خواهد بود.
محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی که عده ای او را ماجراجو و 
عده ای دیگر اصالح گر بدشانس می نامند ، دومین شخصیتی است که 
از سوی برخی تحلیل گران و کارشناسان مسائل بین الملل به عنوان 

شخصیت سال 2018 انتخاب شده است.
سلمان  بن  محمد  ماجراجویانه  سیاست های  تحلیلگران  این 
در منطقه  از جمله ادامه دادن به جنگ یمن، قتل خاشقجی در 
کنسولگری عربستان در استانبول و آشکار شدن  دخالت بن سلمان 
در قتل این روزنامه نگار سعودی – آمریکایی توسط برخی از اسناد، 
قراردادهای تجاری سنگین او با ترامپ، انجام اصالحات اجتماعی و 
اقتصادی پرسر و صدا در عربستان از سوی او ، بازداشت سعد الحریری 
نخست وزیر لبنان و مجبور کردن وی به استعفا در ریاض را از جمله 
عواملی دانسته اند که محمد بن سلمان را به عنوان چهره خبرساز 
2018 تبدیل کرده است. رامین مهمان پرست، سخنگوی پیشین 
وزارت امور خارجه کشورمان از جمله افرادی است که بن سلمان را 
به عنوان شخصیت سال 2018 می داند. او در مورد آینده بن سلمان 
می گوید که تصور نمی کنم آینده خوبی در پیش روی این ولیعهد 
جوان باشد؛ چرا که حقایق جنایت های سران سعودی در منطقه 
به خصوص یمن در حال روشن شدن برای افکار عمومی است و 
قدرت هایی که از او حمایت کردند تا او  بر اریکه قدرت نشیند باید 
کم کم فکری در مورد جانشینی او کنند. در مقابل این نگاه، احمد 
زید آبادی روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل سیاسی ، معتقد است که بن 
سلمان بحران قتل خاشقجی را پشت سر گذاشته و در سال 2019 

کمتر در معرض توجهات قرار می گیرد.
امیر علی ابوالفتح دیگر کارشناس مسائل بین الملل که او نیز بن 
سلمان را به عنوان جنجالی ترین شخصیت سال 2018 انتخاب کرده 
است ، می گوید محمد بن سلمان  در سال 2019 همچنان قدرت 

خودرا در عربستان سعودی حفظ می کند و اگر عمر پدرش خاتمه 
پیدا کند شانس او برای نشستن بر تخت سلطنت بسیار زیاد است 
اما در عین حال با دردسرهایی مواجه است چرا که افکار عمومی  و 
رسانه های جهان قتل جمال خاشقجی را فراموش نکرده اند  و این 

موضوع را دنبال می کنند.
او تاکید دارد که  ولیعهد سعودی در سال 2019 همچون سال 
2018 از سوی منتقدان  و حامیانش  تحت فشار خواهد بود، بنابراین 
می توان گفت که سال 2019 سال سختی برای محمد بن سلمان 

خواهد بود.
جمال خاشقجی روزنامه نگار آمریکایی -سعودی دیگر چهره ای 
است  که از سوی برخی از کارشناسان عرصه بین الملل و سیاست 

خارجی  به عنوان چهره  سال 2018 انتخاب شده است.
تحلیل گرانی همچون صابر گل عنبری معتقدند که قتل فجیع این 
روزنامه نگار در کنسولگری عربستان در استانبول او را به خبرسازترین 
فرد سال 2018 تبدیل کرد و این قتل تاثیرات مهمی بر وضعیت 
منطقه ای و جهانی عربستان داشته است چنان که  روابط این کشور 

را با تعدادی از کشورها به مرز بحرانی رساند .
گل عنبری اضافه می کند که  پرونده خاشقجی، آل سعود را با 
بحرانی مواجه کرد که شاید بتوان گفت که این خاندان  در سه دوره 

حکمرانی خود درگیر چنین بحرانی نبوده است .
که  کارشناسانی  همچون  نیز  قزوینی،  سیدرضا  ارتباط  این  در 
خاشقجی را به عنوان چهره  سال 2018 انتخاب کردند معتقد است 
که قتل وی تاثیر عمده ای در تحوالت در منطقه گذاشت. چنانچه 
این قتل باعث شد توجه افکار عمومی به جنایت های عربستان در 
یمن بیشتر جلب شود و حتی  تعدادی از سناتورهای آمریکایی را به 
این سمت سوق دهد که تحریم هایی را علیه بن سلمان و عربستان 
سعودی وضع کنند، در حالی که رئیس جمهور این کشور با این 

موضوع همراه نبود.
قزوینی تاکید می کند در واقع می توان گفت این قتل به نوعی آینده 

سیاسی بن سلمان را با چالش های جدی مواجه کرده است .
رئیس جمهور مغرور روسیه که منتقدانش او را به تمامیت خواهی و 
حتی دیکتاتوری متهم می کنند یکی دیگر از شخصیت های بین المللی 
بود که از سوی برخی از کارشناسان به عنوان شخصیت سال 2018 
انتخاب شد. از جمله افرادی که پوتین را به عنوان شخصیت سال 
2018 انتخاب کرده حسین موسویان ، دیپلمات پیشین کشورمان 
است. او در این راستا معتقد است که پوتین در سال 2018  منافع 
ملی روسیه را در شرق و غرب و خاورمیانه به خوبی و در سطح عالی 
پیش برده و با نفوذ در سیستم داخلی آمریکا یک بحران سیاسی 
بزرگ در این کشور ایجاد کرده، بحرانی که بی سابقه یا کم سابقه است.

این دیپلمات پیشین کشورمان همچنین با اعتقاد بر این که پوتین 

در کاهش تاثیر تحریم های آمریکا و اروپا بر روسیه موفق بوده گفت: 
او توانسته هم زمان روابط خود را با ایران و دشمنان ایران در منطقه از 

جمله عربستان گسترش دهد.
موسویان همچنین از سیاست روسیه در دعوت از طالبان دشمن 
دیرینه خود به مسکو و برگزاری نشست های صلح افغانستان در این 
کشور  تمجید می کند و می گوید این اقدامات روسیه باعث استقبال 
پاکستان وعربستان شده است. چنانکه این موضوع باعث شد که 
آمریکایی ها نیز ناچارا برای عقب نماندن از عرصه میدانی افغانستان، 

مذاکرات با طالبان را آغاز کنند .
حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه کشورمان نیز 
در حالی که معتقد است خبرسازترین و تاثیرگذارترین شخصیت 
بین المللی در عرصه منطقه خاورمیانه در سال 2018 سردار قاسم 
سلیمانی است از  پوتین  نیز به عنوان یکی از شخصیت های برجسته 
 ی سال 2018 یاد می کند، چنان که در این ارتباط معتقد است که  
پوتین با روش های سنجیده خود آمریکا را در منگنه قرار داده است .

رضا نصری ، تنها کارشناس و تحلیل گری است که  در جریان 
این مصاحبه ها صرفا نگاه به داخل کشور داشت و عملکرد »دستگاه 
دیپلماسی ایران« در قبال تحریم های آمریکا  بزرگ ترین اتفاق سال 
2018  می داند و از کسانی که در برابر تحریم های آمریکا ایستادگی 

کرده اند، تمجید می کند .
او در مورد علت این انتخاب توضیح می دهد :در سال 2018 روند 
بسیار مهمی در سطح جهان به راه افتاد که می تواند تاثیرات بلندمدت، 
ماندگار و تاریخ سازی در روابط بین المللی داشته باشد. این روندی 
است که طی آن مهم ترین کشورهای جهان تصمیم گرفته اند از یک 
سو استیالی »دالر« بر معادالت اقتصاد جهانی را بشکنند و نقش آن 
را پس از چند دهه در معامالت تجاری بین المللی کم رنگ تر کنند و از 
سوی دیگر - با اندیشیدن سازوکارها و تدابیر جدید - از استقالل خود 
نسبت به قوانین فراسرزمینی )Extraterritorial laws( آمریکا 
پاسداری کنند تا  کم تر تحت تاثیر پدیده ای به اسم »تحریم های 

ثانویه« قرار گیرند.
 این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه افزود: معتقدم کسانی که 
توانستند - با بهره برداری هوشمندانه از »نقض برجام« توسط آمریکا 
- محرک و مشوق آغاز این روند تحول ساز شوند، از تاثیرگذارترین 
چهره های بین المللی امسال و سال های پیش رو هستند. هرچند این 
روند تحول ساز - که برخی در ادبیات روابط بین الملل آن را نویدبخش 
که  آنطور   - می دانند   )Transformative( بنیادین  تغییری 
می بایست مورد توجه رسانه های داخل کشور قرار نگرفت، اما معتقدم 
»دستگاه دیپلماسی ایران« و برخی چهره های سنت شکن اروپایی، به 
عنوان پیش قراول این جریان، بیش از سایر بازیگران شایسته تقدیر 

هستند.
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روحانی در پیامی به سران کشورهای جهان به مناسبت آغاز سال نو میالدی:
رئیس جمهور در پیام های جداگانه ای به سران کشورهای جهان، آغاز سال ۲۰۱۹ میالدی را به آنان تبریک گفت. به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین  حسن روحانی در این پیام های جداگانه ، تصریح کرده است: امیدوارم سال جدید 

میالدی، سالی همراه با صلح و آرامش برای تمامی انسان ها باشد و با تالش مشترک، شاهد گسترش روزافزون رفاه و آرامش در جهان باشیم. رئیس جمهور در بخش پایانی پیام خود به سران کشورهای جهان سالی پربار و توام با موفقیت و سالمتی 
را برای دولت و مردم این کشورها آرزو کرده است.

اخبار در آستانه آغاز سال نو میالدی کارشناسان نظر دادند

»ترامپ« از »بن سلمان« پیشی گرفت

 جهان وارد سال 2019 میالدی شد

سال ۲۰۱۹ میالدی از شرقی ترین نقطه کره زمین؛ در منطقه » تونگا « واقع در 
اقیانوس آرام جنوبی آغاز شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مجمع  الجزایر تونگا با ۷48 کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی 
بالغ بر 100هزار نفر در حد فاصل نیوزیلند وهاوائی قرار دارد. پس از آن جمهوری 'کریباتی' 

و ایالت مستقل 'ساموآ'،نیوزیلند، ژاپن، استرالیا ومابقی سرزمین های دیگر وارد سال نو 
میالدی خواهند شد.

آخرین منطقه ای که وارد سال جدید میالدی خواهد شد؛ منطقه 'هونولولو' ایالت هاوایی 
و 'جزیره بیکر' )Baker Island( متعلق به آمریکا واقع در اقیانوس آرام خواهند بود.

جهان در سال 2018 میالدی شاهد تحوالت، رخدادها و چالش های بسیاری بود 
که برخی از این چالش ها به عنوان مسائل پیش روی بشریت ؛ به سال 2019 میالدی 
منتقل خواهند شد. در سال 2018 شاهد تحوالتی در جغرافیای سیاسی در منطقه شرق 
دور بودیم، دیدار رهبران دو کره و نیز مالقات تاریخی رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره 

شمالی در سنگاپور را می توان در زمره این تحوالت برشمرد.
از دیگر موارد در سال 2018میالدی تنش های سیاسی و اقتصادی بین واشنگتن و 
متحدان دیرینه آن دراروپا بخصوص اعمال تعرفه های گمرکی و همچنین جنگ تجاری 
با پکن را می توان به شمار آورد که این چالش ها همچنان در سال 2019 میالدی ادامه 
خواهد یافت. خروج جنجالی و یک جانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران درماه مه 2018 
برابر با 18 اردیبهشت ماه که با واکنش های گسترده بین المللی مواجه شد؛ از دیگر 
تحوالت مهم سال گذشته میالدی بود که پیش بینی می شود ؛ تاثیرات این اقدام آمریکا؛ 
در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.  تحوالت منطقه ای نیز همچون برگزاری انتخابات 
در عراق و تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نظامیان این کشور از سوریه را می توان از دیگر 
تحوالت مهم سال 2018دانست که حدس و گمان ها درباره اینکه آیا نظامیان آمریکایی 
واقعا سوریه را ترک خواهند کرد یا خیر ؟ و تاثیرات آن بر منطقه و جهان در سال جدید 

میالدی نیز ادامه خواهد داشت.
در داخل آمریکا نیز تشدید فشارها بر شخص رئیس جمهوری از سوی کمیته تحقیق 
مداخله روسیه درانتخابات 201۶ریاست جمهوری آمریکا به سرپرستی بازپرس ویژه»رابرت 
مولر« و تعطیلی بخش هایی از دولت فدرال برسر اختالف تامین هزینه ساخت دیوارمرزی 
بین مکزیک و آمریکا از دیگر مسائلی است که ادامه این بحران ها را باید در سال 2019 نیز 
شاهد بود. در اروپا نیز اعتراض ادامه دار جنبش'جلیقه زردها' در فرانسه و نگرانی رهبران 
اروپا همچون آلمان و فرانسه در قبال مسکو و همچنین بحث خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا)برگزیت(،از میراث هایی هستند که می توانند به عنوان چالش های باقی مانده به سال 
2019 میالدی منتقل شوند. مواردی که می توان به عنوان چالش های جغرافیای سیاسی 
2019 برشمرد از جمله مساله سوریه خواهد بود. ازدیگر چالش های پیش رو درسال2019 
باید به موضوع روسیه و اوکراین اشاره کرد که تحوالت سیاسی دراین منطقه برای بخصوص 
طرف اروپایی با توجه به آنکه آمریکای کنونی با ریاست جمهوری دونالد ترامپ تالش دارد 
تا خود را از صحنه منازعات بین المللی کنار بکشد، موجب نگرانی است. موضع چین و 
منازعات تجاری و سیاسی با آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت از جمله تنش های نظامی 
بر سر دریای چین جنوبی خواهد بود. کره شمالی نیز از دیگر موضوعاتی است که جهان 
در سال 2019 تحوالت آن و از جمله امکان دیدار مجدد رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ 

رئیس جمهوری آمریکا در این سال مطرح است.
جنگ یمن و حمالت ائتالف عربی - غربی به سرکردگی عربستان سعودی از دیگر 

بحران هایی است که در سال 2019 میالدی نیز جهان شاهد آن خواهد بود.

دادگاه عالی بحرین حکم پنج سال حبس فعال حقوق 
بشری این کشور را تایید کرد.

به گزارش ایسنا، دادگاه فرجام خواهی بحرین امروز )دوشنبه( 
حکم پنج سال حبس نبیل رجب را در پرونده انتشار توییت هایی 
در مخالفت با جنگ یمن و انتقاد از عملکرد قضایی بحرین صادر 

کرد.
این حکم دادگاه نهایی است و قابل اعتراض نیست. رجب در 

پرونده دیگری نیز محکوم به دو سال زندان است که مربوط به 
محکومیت وی به اتهام شایعه پراکنی و گمراه کردن اذهان عمومی 

در جریان مصاحبه های تلویزیونی اش است.
براساس گزارش رویترز، در فوریه گذشته نبیل رجب به دلیل 
پیامی در توییتر که در محکومیت شکنجه بازداشتی ها در زندان 
در  همچنین  وی  شد.  محکوم  سال حبس  پنج  به  بود  "جو" 
خصوص اعتراض به قتل غیرنظامیان یمنی توسط ائتالف سعودی 

نیز محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر در ژوئن 2018 نیز او را محکوم 
کرد.

رجب شکایتی را به دادگاه فرجام خواهی ارائه کرده بود که طبق 
برنامه امروز برابر با 31 دسامبر به آن رسیدگی شد.

بحرین  مقامات  از  قبال  بین المللی  حقوقی  سازمان   ۵۷
خواسته بودند فورا و به صورت غیرمشروط نبیل رجب را آزاد 

کند.

تایید حکم ۵ سال حبس برای فعال حقوق بشری بحرین


