پاسخ مقاومت فلسطین به تهدیدات تازه رژیم صهیونیستی:
ت پوشالی اسرائيل را درهم میشکنیم
ب 

مقاومت فلسطین در پاسخ به تهدیدات شدید و
غلیظ رژیم صهیونیستی برای ترور رهبران مقاومت
گفته ،بت پوشالی اسرائیل را درهممیشکنند.
«فوزی برهوم» ســخنگوی جنبش حماس در پاسخ به
تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه مقاومت فلسطین با صدور
بیانیــهای اعالم کرده «تهدیدات رژیم صهیونیســتی علیه
مقاومت ،نشانگر وحشت حاکم بر این رژیم است و رزمندگان
مقاومت هر لحظه آماده شــهادت هستند».به گزارش مرکز
سهشنبه  ۲۳آبان ۱۳۹6
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تحقیق مقامات کرهشمالی
درباره سالمت روانی ترامپ

اطالع رسانی فلســطین« ،برهوم» در این بیانیه همچنین
یادآور شده که «مقاومت قهرمان ،همیشه آمادگی کامل خود
را حفظ خواهد کرد تا به وظیفه خودش در حمایت از ملت
فلســطین  ،شکست بت پوشالی رژیم صهیونیستی و بر هم
زدن معادالت آن عمل کند«».خالد البطش» از اعضای ارشد
جهاد اسالمی نیز گفته «تهدیدات رژیم صهیونیستی مبنی بر
کشاندن درگیریها به سوریه و لبنان و ترور رهبران مقاومت،
منجر به این نمیشود که تجاوزات دشمن ،بیپاسخ بماند.

 ۱۴نوامبر 201۷

پایان نشست آ سه آن
بدون هیچاشارهای به بحران مسلمانان روهینگیا!

نشست رهبران کشــورهای جنوب شرق آسیا در حالی برگزار شد که
در بیانیه پایانی آن هیچاشارهای به بحران مسلمانان روهینگیا در میانمار
نشده است!
در حالیکه سازمان ملل اقدامات خشــونتآمیز و سرکوب مسلمانان روهینگیا
در استان راخین میانمار را «پاکسازی قومی» خوانده ولی پیشنویس بیانیه رهبران
کشورهای جنوب شرق آسیا هیچاشارهای به این بحران انسانی نکرده است .به گزارش
تسنیم ،در یک پاراگراف از این بیانیه تنها به اهمیت کمکهای انسانی برای قربانیان
بالیای طبیعی در ویتنام و درگیریهای اخیر ارتش فیلیپین با تروریستها در شهر
مراویاشــاره شده اســت .در این بیانیه فقط خواستار رسیدگی به وضعیت «جوامع
آسیبدیده» در استان راخین شده است .آن هم بدون اشاره به مسلمانان میانمار.این
بیانیه توسط فیلیپین رئیسفعلی آسه آن تهیه و تنظیم شده است .این بیانیه هیچ
اشارهای به وضعیت استان راخین در شمال میانمار نکرده و از واژه «روهینگیا» نیز برای
مسلمانان آواره استفاده نکرده است .طبق گزارشهای تکمیلی آنگ سان سوچی رهبر
میانمار از رهبران خارجی خواسته تا از این واژه استفاده نکنند .بیش از  600هزار نفر از
مسلمانان روهینگیا از شهریور ماه تاکنون بر اثر اقدامات سرکوبگرایانه و خشونتآمیز
ارتش و نیروهای امنیتی میانمار مجبور به فرار به بنگالدش شدهاند .آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل اوضاع در استان راخین را وخیم و آن را پاکسازی قومی ارزیابی
و توصیف کرده اســت .سی و یکمین نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق
آسیا (آ.سه.آن) دیروز به ریاست «رودریگو دوترته» رئیسجمهوری فیلیپین برگزار شد.

پاکسازی بوکمال
با همکاری نیروهای سوریه و عراق

گزارشهای جدید نشــان میدهــد که مقامات
کرهشــمالی کنجکاوند بدانند که ترامپ واقعا دیوانه
است یا اینکه کارهای وی تنها یک نمایش است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پولیتیکو« ،سوزان
دیمگیو» ،پژوهشگر ارشد «اندیشکده ی آمریکای نوین» طی
سال گذشــته چهار مرتبه به صورت مخفی با مقامات کره
شــمالی دیدار داشته است .نکته جالب در این دیدارها این
بوده که کره ای ها میخواستند بدانند رئیس جمهوری آمریکا
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گزارش خبری کیهان از بحران داخلی عربستان

موج تازه بازداشت شاهزادگان سعودی در راه است
احتمال تجزیه عربستان قوت گرفت

سرویس خارجی-
همزمان با تشدید موج بازداشتها در عربستان
و بحران کمسابقه داخلی در این کشور خبر میرسد،
محمدبنسلمان با آغاز موج تازه قلع وقمع مخالفان،
به سرعت به سمت تخت پادشاهی حرکت میکند و در
این بین ،پادشاه سعودی نیز ظاهرا جلودار این جوان
بیتجربه تشنه قدرت نیست .به این شرایط خطر جدی
تجزیه را نیز اضافه کنید!
عربســتان این روزها در حالی بــه دنبال قدرتنمایی
در عرصه منطقه اســت که شرایط داخلی به شدت بحرانی
این کشــور خاندان ســعودی را تهدید میکند .بسیاری از
کارشناســان غربی معتقدند اقدام اخیر «محمدبنسلمان»
ولیعهد سعودی در بازداشت گسترده شاهزادگان ،عربستان
را درگیــر یک جنــگ داخلی تمام عیــار میکند .اما گویا
عطش قدرت نمیگذارد بنسلمان دست از ماجراجوییهای
خطرناک خود بردارد و قرار است موج تازهای از دستگیری
شاهزادگان به راه بیفتد.

انگلیــس در این ارتباط میگوید« :عربســتان این بار هتل
ماریوت را برای موج آینده بازداشت شاهزادگان و بازرگانان
و وزیران رزرو کرده است ».به گزارش ایرنا ،وی سپس تاکید
میکند که ،حکومت سعودی میخواهد این هتل را همانند
هتل کریتز کارلتون در ریاض به یک زندان لوکس دیگری
تبدیل کند .هتل کریتز کارلتون در ژوئن گذشته(تیرماه) به
زندان لوکســی برای شخصیتهای ثروتمند مخالف محمد
بن سلمان تغییر ماهیت یافت که میزان ثروتشان بین 30
تا  40میلیارد دالر تخمینزده میشود.
به گفته لمب «:قدرت گرفتن شاهزاده محمدبنسلمان
ولیعهد ســعودی یک طرح از پیش سازمان یافته است که
ظرف چند ســال گذشــته برای آن برنامهریزی شده بود».
کریستینا در ادامه به نکته قابل توجه دیگریاشاره میکند:
«محمد بن ســلمان تاکنون در هیــچ یک از مصاحبههای
خویش که مدت زمان آنها درمجموع  12ساعت است ،برای
یک بار هم که شــده از پدرش نام نیاورده است که این امر
نشان میدهد مسئول واقعی عربستان کیست».

«کریســتینا لمب» خبرنگار روزنامه «ساندی تایمز»

روزنامه فرامنطقــهای«رای الیوم» هم اعالم کرده که،

زندانهای لوکس

پادشاه سعودی کنار نمیرود

اگر وضعیت سالمتیشان نامساعد شده و مانع از فعالیتهای
مستقیمشان شود ».خالصه این تحوالت یعنی اوضاع داخلی
عربســتان آنقدر بحرانی اســت که چه بسا هر آن بشنویم،
بنسلمان علیه پدرش هم کودتا کرد و با زندانی کردن او بر
تخت پادشاهی نشست!

تجزیه عربستان جدی شد

محمدبنســلمان در حالی کودتای ســریعی را در جامعه
ســعودی در پیش گرفته که برای تکمیل آن یک قدم باقی
مانده و آن تکیه زدن به تخت پادشاهی است .این در حالی
است که یک مسئول سعودی عالیرتبه اعالم کرده پادشاه
عربستان هیچ قصدی برای کنار رفتن از قدرت به نفع پسرش
بنسلمان ندارد .این مسئول سعودی که خواست نامش فاش
نشود ،گفته« :پادشاهان عربستان در قدرت میمانند حتی

گزارش تکاندهنده الجزیره از جنایات سعودیها در یمن

از ســوی دیگر یک روزنامه ترکیهای با بررسی بحران
داخلی عربستان ،خطر تجزیه این کشور را «جدی» دانسته
است .روزنامه «ینی شفق» در گزارشی اعالم کرده« :آمریکا و
اسرائیل با اجرای پروژه «اسالم معتدل» ،عربستان را به چهار
منطقه مدینه ـ مکه ،ریاض ،قطیف ـ دمام تقسیم خواهند
کرد و بخشهایی از این کشور نیز متعلق به رویای اسرائیل
بزرگ در منطقه خواهد شد ».به نوشته این روزنامه ،بر اساس
این نقشه ،منطقه مدینه ـ مکه به مانند واتیکان اداره شده
و ریاض نیز یکی دیگر از این مناطق خواهد بود .به نوشــته
ینی شــفق ،آمریکا و اسرائیل با تشکیل دولتی سکوالر در
مناطق تجزیه شده عربستان ،به ویژه طراحی اداره شهرهای
مکه ـمدینه به شیوه واتیکان ،در واقع به دنبال کنترل قلب
جهان اسالم هستند!

چنگال عفریت آلسعود بر گلوی نحیف کودکان مظلوم یمن

روسیه اشغال مجدد شــهر مرزی «بوکمال» به دست عناصر داعش را
تکذیب و اعالم کرد که این شــهر تحت کنترل ارتش ســوریه قرار دارد و
نیروهای سوری در حال پاکسازی آن هستند.
فرمانده نیروهای نظامی روسیه در سوریه سقوط مجدد شهر «بوکمال» در استان
«دیرالزور» به دســت عناصر «داعش» را تکذیب کرد.به گزارش تسنیم ،این فرمانده
روسی دیروز اعالم کرد ،شهر بوکمال از جمعه گذشته در تسلط کامل نیروهای مسلح
ســوریه و همپیمانانش قرار دارد و عقبنشــینی این نیروها از بوکمال ،دروغ محض
است.این فرمانده روسی افزود :درحال حاضر عملیات پاکسازی این شهر و اطراف آن
در شــرف پایان است .ارتش سوریه پنجشنبه گذشته آزادسازی شهر مهم بوکمال را
اعالم کرده بود.

اهمیت بوکمال

شــهر مرزی «بوکمال» که در جنوب شرقی اســتان دیرالزور قرار دارد ،آخرین
پایگاه تروریستهای داعش در سوریه بود.بوکمال یکی از گذرگاههای مهم مرزی دو
کشــور عراق و سوریه است .آمریکا که گذرگاه مرزی «التنف» را از طریق یک گروه
تروریستی مورد حمایت خود (موسوم به مغاویر الثوره) تحت کنترل داشت ،بسیار مایل
بود گذرگاه بوکمال همچنان تحت کنترل داعش باقی بماند و دست ارتش سوریه به
این شهر نرسد.در واقع با تصرف شهر بوکمال توسط نیروهای سوری و شهر «القائم»
در آن سوی مرز به دست نیروهای عراقی ،معادالت راهبردی در این دو کشور کامال
عوض شده است.با این اتفاق ،طرح صهیونیستی -آمریکایی برای تقسیم منطقه غرب
آسیا ،با شکست مواجه شده است.درباره اهمیت شهر بوکمال ،ذکر این نکته کفایت
میکند که آمریکا تالشهای زیادی کرد تا این شــهر نیز مثل شهر «رقه» به دست
نیروهای کرد تحت حمایتش (نیروهای دموکراتیک سوریه) بیفتد.خبرهای تکمیلی
از بوکمال حاکی است ،نیروهای مقاومت و ارتش سوریه دیروز وارد منطقه «حویجه
کاطع» شدند .حویجه کاطع جزیرهای در درون رود فرات است و عناصر داعش شماری
از افراد غیرنظامی این جزیره را به عنوان سپر انسانی ،به گروگان گرفتهاند .در مورد
سرنوشت این غیرنظامیان ،خبری نرسید.

مانع تراشی ائتالف

وزارت خارجه سوریه اعالم کرده ،ائتالف آمریکایی ضدداعش در مسیر پیشرویهای
ارتش سوریه ،سنگاندازی میکند .به گزارش تسنیم ،در نامهای که نهاد مذکور برای
دبیر کل ســازمان ملل ارســال کرده ،جنایات ائتالف در دو استان رقه و دیرالزور نیز
محکوم شده است.وزارت خارجه سوریه تأکید کرده« :دولت سوریه از شورای امنیت
میخواهد برای توقف جنایات وحشیانه این ائتالف غیرقانونی علیه مردم بیگناه ،اقدام
فوری انجام دهد».طبق آمارهای رســمی ،شمار غیرنظامیانی که در حمالت هوایی
ائتالف کشته شدهاند ،به  786نفر میرسد.

تهدید مجدد اسرائیل

رژیم صهیونیستی که طی ماههای اخیر بارها مناطقی در سوریه را هدف قرار داده،
بار دیگر دمشق را به حمالت جدید تهدید کرد! به گزارش تسنیم ،این رژیم اعالم کرده،
حمالت نظامی را در سرتاسر مرز سوریه ادامه خواهد داد! حمله رژیم صهیونیستی به
خاک سوریه ،مغایر با قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی است .این رژیم همچنین،
از تروریستهای فعال در سوریه ،به طور علنی حمایت میکند.

مقامهای فرانسوی تاکید کردند

افزایش بیسابقه تهدیدات تروریستی در فرانسه
با شکست سنگین داعش در عراق و سوریه

مقامات فرانسوی با ابراز نگرانی از شکست داعش و گروههای تروریستی
در عراق و ســوریه احتمال حمالت تروریستی در این کشور را بسیار باال و
«بیسابقه» اعالم کردهاند.
در حالی که از حمالت خونین «داعش» در پاریس که جان بیش از  130غیرنظامی
بیگناه را گرفت ،دو ســال میگذرد ،مقامات فرانسوی اعالم کردهاند ،احتمال وقوع
حمالت مشــابه ،به شــدت افزایش یافته و این خطر در تاریخ فرانسه بیسابقه است.
هرچند سران سیاسی و امنیتی فرانسه درباره پشت پرده ماجرا و علت این اظهارات
خود چیزی به خبرنگاران نمیگویند ،ولی به نظر میرســد که تحرکات داعش برای
انجام عملیات تروریستی در فرانسه ،بسیار باال است .در سال  2011و سالهای پس
از آن که پاریس به سیاســت شیطانی آمریکا و اسرائیل علیه سوریه پیوست ،صدها
افراطی فرانســوی را روانه ســوریه و عراق کرد و اصال گوش مقامات «الیزه» بدهکار
نصیحتهای سایر کشورها نبود.
اما اکنون که داعش در سوریه و عراق شکست خورده است ،تکفیریهای کارکشته
در جنایت ،به وطن خود در فرانسه و اروپا برگشتهاند و همین مسئله ،غرب را با چالش
بزرگی مواجه کرده اســت«.امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانســه دیروز در مراسم
قربانیان حمالت تروریســتی  13نوامبر  23( 2015آبان  )1394شرکت کرد .اما به
هر حال و با وجود رسانههای مستقل ،این حرکات نمادین مقامات فرانسوی و غربی،
نمیتواند سابقه آنها را در حمایت از داعش پاک کند.مورد دیگری که حمایت از داعش
در گذشته ،برای جامعه فعلی فرانسه به ارمغان آورده ،قطبی شدن جامعه و قرار گرفتن
دولت و گروههای حقوق بشری مقابل یکدیگر است؛ دولت فرانسه مجبور است قوانین
سختگیرانهای را برای مهار تروریسم به اجرا درآورد و گروههای حقوق بشری نیز این
اقدام دولت را مغایر آزادی و حقوق شــهروندی میدانند.بر اساس اعالم وزارت کشور
فرانســه ،اتخاذ تدابیر فوقالعاده موجب شده تا نهادهای اطالعاتی بیش از  30حمله
تروریستی را طی دو سال گذشته خنثی کنند .هفته گذشته هم پلیس  9نفر را طی
یک عملیات ضد تروریستی بازداشت کرده است«.لوران نونز» رئیس آژانس اطالعات
داخلی فرانسه در این باره به روزنامه «فیگارو» گفته« :چیزی که ما را نگران میکند،
طرحهایی است که توسط تیمهای تروریستی در حال جنگ در سوریه و عراق طراحی
شدهاند».وی در ادامه گفته« :خطر حمالت تروریستی در داخل فرانسه ،همچنان باال
است .ریسک حمالت افرادی که ترجیح میدهند با روشهای کمهزینه مثل خودرو
یا چاقو اقدام به کشتار مردم کنند ،هنوز به شدت باال است».هفته گذشته نیز ماکرون
اعالم کرده بود ،دستگاههای امنیتی فرانسه افراد(تکفیریهای) بازگشته به این کشور
را به دقت تحت نظر خواهند گرفت .اما علیرغم این اظهارات به ظاهر دلگرمکننده،
همه میدانند که نمیتوان همه جا تمام فرانسویها را تحت نظر داشت و لذا ،احتمال
حمالت خونین مجدد داعش در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی ،بسیار زیاد است.

سرویس خارجی-
به دنبال تشــدید محاصره یمن از سوی ائتالف
سعودی ،شبکه تلویزیونی الجزیره با انتشار گزارشی
اعالم کرده ،طی چند روز آینده شــاهد مرگ صدها
انسان بیگناه دیگر یمنی از فرط گرسنگی و بیماری
خواهیم بود.
ناکارآمدی ســاحها و تجهیزات آلســعود علیه یمن
باعث شده است تا سران سعودی به حربه تشدید تحریمها
و محاصره یمن هم روی بیاورند تا شاید بتوانند با گرسنگی
دادن ،مردم این کشور را به زانو دربیاورند.
محاصره همراه با بمباران عالوهبر مرگ شــمار زیادی
از مــردم بیگناه که برخی آن را تــا  16هزارنفر هم اعالم
میکنند ،باعث شده جان کودکان زیاد دیگری به خطر بیفتد.
در همین ارتباط شبکه خبری الجزیره در گزارشی به تبعات
تشدید محاصره هوایی و دریایی یمنیها از سوی عربستان
پرداخته و با اســتناد به شواهد موجود و بیانیه سازمانهای
بینالمللی ،نسبت به بروز فاجعه انسانی هشدار داده است.
در ابتــدای این گزارش آمده« :تا هفته آینده ،صدها مرد و
زن بیمار و یا پیر یمنی در صورت ادامه محاصره این کشور
توسط عربستان ،خواهند مرد».
به گــزارش فارس ،الجزیره در ایــن گزارش همچنین
اعالم کرده« :پزشــکان یمنی همین حاال با کمبود شدید
دارو مواجــه هســتند و در صورت ادامه وضــع موجود ،از
هفته آینده دیگر هیچ دارویی برای درمان ســرطان ،دیابت
و نارسایی کلیه نخواهند داشت .دکتر عبدالرحمان االنسی
که در بیمارســتانی در صنعا طبابت میکند ،میگوید اگر

حمله موشکی به ریاض تکرار میشود

محدودیتهای اعمالشده از سوی
عربستان کاهش نیابد ،احتماالً همه
بیماران ســرطانی و حتی بیماران
ی من از دنیــا خواهند رفت.
دیابت 
فقط طی یک هفتــه ،صدها نفر با
وضع بدی خواهند مرد».

هشدار  22سازمان امدادی

طبق این گزارش  22ســازمان
امدادی بینالمللی در بیانیه مشترکی
هشــدار دادهاند کــه ذخایر فعلی
واکسن فقط یک ماه دوام میآورد؛
اگــر محمولههای جدیــد دارو به
انبارها وارد نشود ،شیوع بیماریهای
واگیردار مانند سرخک ،دور از انتظار نخواهد بود و این مسئله،
عواقب مرگباری خواهد داشــت .این ســازمانهای امدادی
همچنین گفتهاند که پیامدهای چنین وضعیت اسفباری ،بیش
از همه ،جان کودکان زیر  5سال یمنی را به خطر میاندازد
که در همین شرایط فعلی و با وجود دارو ،از سوء تغذیه رنج
میبرند .در این بیانیه به بروز قحطی هماشاره شده و آمده
که انبارهای مواد غذایی یمــن ،فقط برای  6هفته خوراک
جمعیت  7میلیونی یمن غذا دارند .از روز یکشنبه گذشته و
با شروع تکمیل محاصرههوایی و دریایی یمن و پس از آنکه
از فرود اولین هواپیما ممانعت به عمل آمد ،قیمت موادغذایی
و سوخت در یمن به طرز سرسامآوری افزایش یافته است.

تالش آمریکا برای فرار

فاجعه یمن آنچنان دردناک شــده که حتی آمریکا هم

دیوانه اســت یا اینکه کارهایش نمایشی است.مقامات کره
شمالی به دنبال این بودند که ترامپ درباره مسائلی همچون
کاهش بودجه وزارت خارجه و تحقیقات دادستان ویژه تحقیق
درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری
سال گذشته ی آمریکا چگونه فکر میکند .به گفته دیمگیو،
تشدید ســخنان ترامپ و پیامهای توئیتری وی درباره کره
شمالی ،احتماال گزینه ی برگزاری دور جدیدی از مذاکرات
رسمی بین دو کشور را حذف کرده است.

که حامی اصلی عربستان در کشتار مردم بیگناه یمن است
برای فرار از فشــار افکار عمومی ،از عربستان خواست تا از
ورود کمکهای انسان دوستانه به یمن ممانعت نکند .سفارت
آمریکا در یمن اعالم کرد تهدیدات گرسنگی و بیماری هر
روز در یمن افزایش مییابد ،لذا از عربســتان و ائتالف آن
میخواهیم که مانع عملیات امدادرسانی و ورود کمکهای
انسان دوستانه به یمن نشوند .سازمان ملل و اتحادیه اروپا
نیز با توجه به قحطی و گرســنگی در یمن خواستار امکان
دسترسی گســترده و ارسال کمکها به مناطق جنگی در
این کشور شدند.
تحت این فشــارها ،نماینده عربستان در سازمان ملل
اوایل روز دوشنبه اعالم کرد که ائتالف تحت رهبری ریاض،
بازگشایی فرودگاهها و بنادر دریایی در یمن را آغاز میکند.

از سوی دیگر ،مردم یمن هم دیروز در اعتراض به جنایات
ناتمام ســعودیها در صنعا تظاهرات کردند .یمنیها ضمن
محکوم کردن اقدام ائتالف ســعودی ،شعار مرگ بر آمریکا
و مرگ بر اســرائیل و عربستان ســر دادند .شبکه المسیره
گــزارش داد که این تظاهرات به دعوت گروههای یمنی ،از
مقابل دفتر ســازمان ملل در صنعا برگزار شده است .صالح
الصماد ،رئیسشــورای عالی سیاسی یمن طی سخنانی در
جمــع تظاهراتکنندگان در صنعا گفت« :بعد از گذشــت
3ســال از محاصره یمن به رهبری عربستان ،ملت یمن بار
دیگر با قدرت به صحنه آمدند» .وی افزود« :همه مواضع ما
در مبارزه با ظلم از جمله شلیک موشک به ریاض ،مواضعی
طبیعی است».
ســخنگوی ارتش یمن نیز در همیــن ارتباط تأکید
کرد ،نیروهای یمنی در پاســخ به حمالت سعودی و بستن
گذرگاههای مرزی این کشور ،منابع مالی تولیدی و اقتصادی
عربســتان را هدف قرار خواهند داد ،یگان موشــکی یمن
تسلیحاتی بازدارنده و راهبردی در اختیار دارد که میتواند
بــه افزایش حمالت نیروهای متجاوز پاســخ درخور بدهد.
نیروهای انصاراهلل نیز با صدور بیانیهای تهدید کردند که در
واکنش به بسته شدن بنادر یمن توسط ائتالف متجاوز عربی
به رهبری عربستان در پی اصابت موشک بالستیک یمن به
اطراف فرودگاه ملک خالد ریاض کشتیها و نفتکشهای
متجــاوزان را هدف قرار میدهنــد .پیش از این نیز محمد
الحوثــی رهبر شــورای انقالب یمن نیــز تهدید کرده بود
نفتکشهای عربستان هدف انصاراهلل خواهند بود.

واکنشهای گسترده به اظهارات تازه نخستوزیر لبنان

کوتاه از سراسر جهان
کامبوج

آسوشــیتدپرس« :هون سن» ،نخستوزیر کامبوج میگوید آمریکا به دنبال
برکناری دولتش اســت .سخنگوی دولت کامبوج هم اعالم کرده شواهدی دارند
که ثابت میکند جاسوسان آمریکایی در حال همکاری با اپوزیسیون برای کودتا
هستند .در سالهای اخیر روابط کامبوج با واشنگتن دچار تنش شده است.

انگلیس

صداوســیما :مسلمانان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در انگلیس
از ملیتهای مختلف با برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حســینی(ع) در مرکز
لندن عشق و دلدادگی و وفاداری خود را به حضرت سید الشهداء(ع) و آرمانهای
واالی ایشــان اعالم کردند .راهپیمایان اربعین در حالی که پرچمهای منقش به
شــعائر اســامی و معرفی اسالم ناب را در دست داشتند با نظم خاص به معرفی
فرهنگ عزت و آزادگی سرور و ساالر شهیدان پرداختند و ضمن اعالم وفاداری به
آرمانهای مقدس امام حسین(ع) بیزاری خود را از دشمنان اسالم ابراز و تالش
آنان را برای مخدوش کردن چهره اسالم محکوم کردند.

آمریکا

سی .ان .ان« :دانیل پینکســتون» استاد روابط بینالملل دانشگاه «تروی»
«آالباما» در تفســیری اجمالی از سفر دورهای ترامپ به منطقه شرق آسیا گفته،
سفر  12روزه ترامپ به آسیا هیچ دستاوردی نداشته است .به گفته وی« ،ترامپ
دراین سفر از تمجیدهای شخصی لذت میبرد و تصور نمیکنم سیاستها در قبال
تهدید و ســتیزهجویی کره شمالی و در زمینه تجارت با چین چیزی تغییر کرده
باشد  ...با سفر ترامپ وضعیت برای تجار آمریکایی در این منطقه دشوارتر هم شد».

افغانستان

تسنیم :سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید :اگر حکومت پاکستان به
همکاری با گروههای تروریستی ادامه دهد ،افغانستان از هر راه ممکن برای در هم
کوبیدن مراکز امن تروریستی در خاک این کشور حمایت خواهد کرد ...مراکز امن
تروریســتی در خاک پاکستان سد راه برقراری ثبات در افغانستان هستند و باید
نابود شوند اما تاکنون هیچ اقدامی را مشاهده نکردیم که پاکستان برای سرکوب
طالبان ،شبکه حقانی و یا گروههای تروریستی انجام داده باشد.

کره شمالی

رویترز :در اقدامی نادر سه ناو هواپیمابر آمریکا از یازدهم تا چهاردهم نوامبر(20
تا  23آبان) در آبهای اقیانوس آرام و در نزدیکی شبه جزیره کره رزمایش برگزار
میکنند .پایگاه دریایی آمریکا در اقیانوس آرام که مســئول نیروهای دریایی این
کشــور در غرب اقیانوس آرام و اقیانوس هند است اعالم کرد که این رزمایش با
حضور سه ناوهواپیمابر «یواساس نیمیتز»« ،رونالد ریگان» و «تئودور روزولت»
به همراه گروههای رزمی آنها برگزار خواهد شــد .ترامپ چندی پیش گفته بود
میخواهد با رهبر کره شمالی دوست شود!

عراق

سومریه نیوز« :جبار معموری» ،یکی از رهبران حشد شعبی عراق با بیان اینکه
ادعــای بیاطالعی آمریکا از محل اختفای ابوبکر البغدادی ،رهبر داعش در عراق
مسخر ه و دروغ است ،گفته ،تشکیالت داعش نتیجه توطئههای سازمان اطالعات
آمریکا است که از طریق خلق گروههای افراطگرا که با زور و بهتان ادعای اسالم
دارند ،به دنبال تقســیم منطقه است ...هواپیماهای آمریکا در اکثر عملیاتهای
آزادسازی شهرهای تحتاشغال داعش تحرکات مشکوکی داشتند و بیش از یک
بار آنجا را رصد کردند ،به همین دلیل بعید نیست که آمریکا برای خروج البغدادی
از عراق و رفتنش به سوریه یا هر کشور دیگری مسیر امنی را فراهم کند.

قطر

خبرگزاری فرانسه« :ســیف بن احمد آل ثانی» مدیر دفتر ارتباطات دولتی
قطر گفته تحقیقات درباره تالش محاصرهکنندگان قطر برای توطئه علیه ارز ملی
این کشــور در ابتدای بحران به وجود آمده با این کشور آغاز شده است .به گفته
آلثانی یک سازمان مالی بینالمللی که تعدادی از سرمایهگذاران اماراتی سهامدار
آن هستند ،دستوراتی مبنی بر توقف معامالت با ریال قطر در اروپا و آسیا صادر
کرده اســت .این افشــاگری آ ل ثانی آغازگر فصل جدیدی از بحران بین قطر و
همسایگان آن در حاشیه خلیجفارس است.

گسترش فساد اخالقی بین چهرههای سیاسی آمریکا
مردم لسآنجلس را به خیابانها کشاند

مصاحبه مشکوک حریری تردیدها را دوچندان کرد

سرویس خارجی -
«سعد حریری» ،نخســتین مصاحبه خود پس از
استعفای مشــکوکش را هم از داخل عربستان! انجام
داد .دســتپاچگی ،رنگپریدگی و اضطراب در چهره
نخستوزیر مستعفی لبنان چنان آشکار بود که تردیدها
درباره چرایی این اســتعفا را نه تنها کم نکرد ،بلکه
دوچندان کرد؛ اگرچه حریری گفت ،اسیر سعودیها
نشده و آزادانه به هر جا که میخواهد میرود!
یکشنبه شب بسیاری از چشمها به تلویزیون دوخته شده
بود تا اظهارات تازه سعد حریری نخستوزیر مستعفی لبنان
و دالیل این اســتعفا را این بار طی یک مصاحبه مطبوعاتی
اما باز هم از داخل عربســتان! بشــنوند تا شاید به ابهامات
درباره گروگان بودن او در دســت خاندان آلســعود پایان
دهنــد .مصاحبهای که ترتیــب آن اصوال با همین هدف از
سوی سعودیها داده شده بود .اما نوع صحبتهای حریری
و دستپاچگی او به اضافه ادامه اتهامزنی به حزباهلل نه تنها
ابهامات را برطرف نکرد بلکه آن را دوچندان کرد .حریری در
این مصاحبه ،سردرگم و دستپاچه بود و مضمون اظهاراتش
متقاعدکننــده نبود .از همین رو نهتنها بــرای لبنانیها و
بســیاری از اعراب ،بلکه برای بسیاری که این اظهارات را با
دقت پیگیری میکنند ،توجیهکننده نبود.
این اظهارات اولین گفتوگوی «حریری» از زمان پرواز
غیرمترقبهاش به عربستان در ســوم نوامبر(12آبان ماه) و
استعفای او یک روز پس از آن محسوب میشود .اما به نظر
میرسد اظهارات او برای ابهامزدایی و کاهش تنشها بر سر
اینکه آیا او آزادانه عمل کرده یا اینکه سعودیها او را مجبور
به اســتعفا کردهاند ،نتیجه عکس داده چرا که بســیاری از
رسانههای بینالمللی هم نوشتهاند که این مصاحبه ،ابهامات را
دو چندان کرده است .هنوز معلوم نیست حریری چرا به جای

کشورش ،در عربستان استعفا داده است!

حریری چه گفت؟

طبق گزارشهای متعددی که منتشر
شــده ،نخستوزیر مستعفی یمن در این
نمایش مصاحبه! پاسخ روشنی به چرایی
اعالم اســتعفا از داخل عربستان نداد .او
همچنین هیچگونــه جزئیات جدیدی از
آنچه هشــت روز پیش به عنوان توطئه
علیه جانش توصیف کرده بود ،ارائه نکرد.
او رنگپریده و هراسان بود و با چشمانی
گود افتاده و مضطرب ،اغلب با سرعت به
سمتی مینگریست .اینطور به نظر میرسید که فردی دیگر
در محل مصاحبه حضور دارد و حریری قبل از بیان هر نکته
حساسی اول به او مینگریست!
توزیر مستعفی لبنان درگفتوگوی تلویزیونی با
نخس 
شبکه لبنانی المستقبل به «یعقوبیان» مجری این تلویزیون
که طرفدار ســعودیها است گفت« :من آزادم و هروقت که
بخواهم میتوانم عربستان را ترک کنم».
حریری درباره استعفایش نیز چنین گفت که تهدیداتی
علیه زندگیاش وجود دارد .وی ســپساشــار ه ضمنی به
این مســئله کرد که این تهدیدات از جانب حزباهلل است!
او همچنیــن به مداخله ایران در لبنان و ســلطه حزباهلل
بهعنوان دلیل دیگری برای تصمیم به کنارهگیریاشــاره
کرد .اما در این مصاحبه به این ســؤال که آیا اســتعفایش
نهایی است ،جواب روشنی نداد .حریری گفت؛ طبق قانون
اساسی به محض بازگشــت به لبنان شخصا استعفایش را
تقدیم رئیسجمهور خواهد کرد .حریری در این سخنرانی
همچنین اظهــارات دیگری مطرح کرد که همین اظهارات
بــه تردیدها افزود .حریری گفت ،عربســتان در امور لبنان

کسانی که نگرانند حریری ممکن است تحت فشار قرار
گرفته باشــد و حتی از طرف عربستان بازداشت شده باشد،
از جمله مقامهای لبنانــی ،دیپلماتهای غربی و برخی از
متحدان سیاســی حریری ،با این ســخنرانی قانع نشدند و
اعالم کردنــد که به چیزی کمتر از بازگشــت او به لبنان
راضی نمیشــوند .آنچه به ظن آنها میافزاید این است که
استعفای حریری دقیقا همان روزی انجام شد که «محمد بن
سلمان» ،ولیعهد عربستان ،صدها سعودی را در طرحی که

گفته« :مســئول کاروان
ما گذرنامههــا را یک ماه
قبــل به ایــران آورد و از
طریق سفارت عراق ،ویزای
این کشور را گرفت با این
حال ،زائران اجازه عبور از
مرز را نیافتند .چند روزی
است که در منطقه مرزی
«اسالم قلعه» برای خروج،
معطل ماندهایــم .اربعین
گذشت ،ماه صفر هم تمام
میشود و حسرت زیارت اباعبداهلل(ع) در دل ما میماند».
این زائر علت عدم همکاری سفارت عراق در کابل را حمله
انتحاری (در گذشــته) به سفارت دانست.یک زائر دیگر نیز

گفت« :دولت افغانستان فقط دو سیستم رایانهای را جهت
ثبت خروجیها در مرز مستقر کرده است .در کاروانهای ما
زنان و کودکان نیز حضور دارند و به خاطر باز بودن منطقه،

دخالت نمیکند! و این ایران اســت که در امور داخلی این
کشور دخالت میکند به شرطی قبول میکنم ،استعفای خود
را پس بگیرم که حزباهلل قبول کند ،بیطرف باشد«.ملک
سلمان من را مانند پسر خودش میداند و ولیعهد عربستان
نیز برای من قابل احترام است .من به علیاکبر والیتی گفته
بودم که دخالتهای ایران در کشورهای عربی غیرقابل قبول
است .تهدیدی که شده بودم از سوی والیتی صورت نگرفت
 ...عربســتان به اقتصاد ،برق و آب لبنان کمک میکند ،اما
دیگران چه کمکی به این کشور میکنند؟»

واکنشها

خودش آن را سرکوب ضد فساد و منتقدان آن را پاکسازی
توصیف کردن بازداشــت کرد .میشــل عون ،رئیسجمهور
لبنــان در واکنش به این اظهارات حریری گفته« ،هر آنچه
حریری از عربســتان بگوید بازتاب حقیقت نیست و نتیجه
شرایط مرموز و مشکوکی است که در پادشاهی عربستان در
جریان اســت و بنابراین نمیتوان آن را جدی گرفت ».نبیه
بری رئیسپارلمان لبنان نیز گفت اســتعفای حریری تنها
در صورتــی اعتبار دارد که وی در داخل خاک لبنان آن را
اعالم کند .ســفیر روسیه در لبنان نیز تاکید کرد که درباره
وضعیت ســعد حریری نخستوزیر لبنان باید توضیح داده
شود زیرا این مسئله به حاکمیت کشور لبنان مرتبط است.
«بوریس جانســون» وزیر خارجه انگلیس نیز با انتشار
بیانیهای خواســتار بازگشت بدون تاخیر نخستوزیر لبنان
به بیروت شــد .روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» نیز در
گزارشــی بااشاره به مصاحبه تلویزیونی حریری تأکید کرد
کــه این گفتوگو اصال قانعکننده نبــود و تردیدها درباره
گروگان گرفته شدن وی در عربستان سعودی را برطرف نکرد.
روزنامه آلمانی «زوددویچه سایتونگ» نیز در مطلبی به
تحوالت اخیر لبنان ب ه کارگردانی عربستان سعودی پرداخت
و نوشت :اسرائیل و عربستان سعودی بهغیر از مسئله دشمنی
با ایران و حزباهللاشتراکاتی با هم دارند .اگر اسرائیل حاال
بــه اختالفات درباره لبنان ورود پیــدا کند خطر به وجود
آمدن جنگ جدیدی در خاورمیانه شکل میگیرد .نویسنده
در ادامه نوشــت ،ســعودیها البته استعفای سعد حریری
نخســتوزیر لبنان را به وی تحمیل کردند و به این ترتیب
اقدام تحریکآمیز خطرناکی را انجام دادهاند .البته سعودیها
بهویژه بهخاطر اینکه درگیر جنگ یمن هستند و مبارزات در
این کشور طوالنی شده است نمیخواهند خود جنگ دیگری
را رهبری کنند و تلآویو را درگیر خواهند کرد.

 6روز از اربعین گذشت ،دولت افغانستان به  6هزار زائر اجازه خروج نداد

دولت کابل در اقدامی سؤالبرانگیز ،حدود 6000
زائر اربعین افغانستانی را در مناطق مرزی به حال خود
رها کرده و به آنها اجازه ورود به ایران را نداد.
حدود  6000زائر شیعه اهل افغانستان که قصد داشتند
به خیل عظیم راهپیمایان اربعین بپیوندند و رهسپار کربالی
معال شوند ،مدت شش روز است که بدون غذا ،پوشاک کافی،
در منطقه مرزی «دوغارون» افغانستان شرایط بسیار سخت
و طاقتفرسایی را میگذرانند و هیچ کسی هم به وضعیت
این در راهماندگان ،توجهی ندارد.
خبرنگار تســنیم مستقر در «اسالمقلعه» در این رابطه
گزارش داده که «دولت افغانســتان نه تنها هیچ همکاری
جهــت خروج زوار نمیکند ،بلکه خــود نیز موانع جدیدی
برای خالصی زائران از این شرایط سخت ایجاد میکند».
یک زائــر گرفتار در بیابانهای مرزی هم به تســنیم

هوا ســرد اســت و ما هیچ امکاناتی نداریم .چرا هیچ کس
کاری نمیکند؟»
به هر حال ،رها شــدن این تعداد زائر در منطقه مرزی،
سرنوشــت نامعلومــی را پیشپای آنها قرار داده اســت.در
افغانستان نیز مثل پاکستان ،شیعیان معموالً هدف حمالت
تروریستی تکفیریها قرار میگیرند و طی ماهها و سالهای
گذشــته حمالت خونینی علیه شــیعیان در مساجد کابل
و دیگر مناطق افغانســتان صورت گرفته است ،که آخرین
مورد آن ،حمله مشترک عناصر داعش و طالبان به روستای
شیعهنشین «میرزا اولنگ» در استان «سرپل» افغانستان بود.
در این حمله ،دهها غیر نظامی شیعه شهید و زخمی شدند
و تعداد زیادی نیز به اسارت داعش درآمدند.با توجه به این
سابقه ،حمالت تروریستی نیز جان  6000زائر رها شده در
منطقه مرزی «اسالمقلعه» را تهدید میکند.

صدها شهروند آمریکایی در اعتراض به رشد بیرویه فساد اخالقی در میان
سیاستمداران کشورشان و آزار و اذیت جنسی گسترده از سوی چهرههای
برجسته این کشور تظاهرات کردند.
صدها شــهروند آمریکایی یکشــنبه بعد از ظهر به خیابانهای هالیوود در لس
آنجلس ریختند و در اعتراض به رویه گسترده آزار و اذیت جنسی از سوی چهرههای
برجســته این کشور تظاهرات کردند.مسئله فساد اخالقي اخیرا به يکي از مهمترين
معضالت در جامعه غربي تبدیل شده است و روزی نیست که در اخبار رسانهها خبری
درباره آزار و اذیت جنسی چهرههای برجسته سیاسی یا هنری به میان آورده نشود.
از فســاد اخالقی در پارلمان انگلیس گرفته تا کنگره آمریکا ،از آزار و اذیت جنســی
در کارکنان ســازمان ملل تا اتحادیه اروپا همه و همه نشــان از تبدیل شدن بیرویه
فساد به مسئلهاي بغرنج شده است .این فساد اخالقی تا بدانجا پیش رفته که یکی از
نمایندگان پارلمان انگلیس اعتراف کرد از قدم زدن در راهروهای ساختمان پارلمان
واهمه دارد.شهروندان آمریکایی با برگزاری راهپیمایی اعالم کردند که سیاستمداران
و دولتمردان این کشــور در فساد غرق شدهاند و باید هرچه سریعتر جلوی این رویه
گرفته شــود .در این تظاهرات که با پیوســتن دو تشکل معترض برگزار شد ،صدها
نفر از جمله «لورن ســیوان» ،یکی از اتهامزنندگان به هاروی ویستین( ،تهیهکننده
هالیوود که اخیرا افشــاگریهای تکان دهندهای درباره رفتارهای جنسی آزار دهنده
وی صورت گرفته اســت) ،شرکت داشتند«.نیویورک تایمز» در ماه اکتبر(مهرماه) با
انتشار گزارشی درباره جزئیات اتهامات مطرح شده درباره موارد متعدد تعرض جنسی
توســط وینستین که از حامیان مالی بزرگ حزب دموکرات نیز بوده است ،توفانی به
پا کرد و موجب شد وینستین از شرکت خودش اخراج شود .از آن زمان گزارشهای
متعددی مطرح و چهرههای برجســته سیاسی و هنری در رسانهها و عرصه سیاست
به رفتارهای ناشایست جنسی متهم شدهاند.
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