سازمان حقوق بشر سوریه :آمریکا
3000غیرنظامی سوری را کشتهاست

نهاد حقوق بشر سوریه اعالم کرد ،جنگندههای
ائتالف آمریکایی 3000غیرنظامی سوری از جمله
 932کودک را کشتهاند.
طبق گزارش نهاد حقوق بشر سوریه ،جنگندههای
وابســته به ائتالف آمریکایی به اصطالح ضدداعش ،از
سال  2014تاکنون حدود  3000غیرنظامی سوری ،از
جمله  932کودک و  ۶۴۶زن ،را کشتهاند و واشنگتن
پنجشنبه  ۲۰دی ۱۳۹۷

 ۳جمادی االول 14۴۰

بازداشت  100نظامی در ترکیه به اتهام ارتباط
با کودتای نافرجام 2016

 100نظامی در ترکیه به اتهام ارتباط با کودتای
نافرجام  2016و همکاری با عوامل سازمان«فتحاهلل
گولن» بازداشت شدند.
بــه گزارش فارس ،نیروهــای امنیتی ترکیه در دور
جدید دستگیریها 100 ،نفر را به اتهام ارتباط با عامالن
کودتای نافرجام تابستان  ۲۰۱۶بازداشت کردند .به نوشته
روزنامه «دیلی صاباح» این افراد که همگی نظامیان فعال

باید غرامت این کشتهشدگان را بپردازد.
طبق بررسیهای این نهاد ،ائتالف آمریکایی حداقل
 ۱۶۸جنایت ضدبشری در مناطق مختلف سوریه مرتکب
شده است .جنگندههای آمریکایی همچنین ،مسئول
بمباران  ۱۸۲مرکز غیرنظامی ،از جمله  ۵۲مدرســه و
 ۱۶درمانگاه هستند .آمریکا تاکنون مدعی بود که ۱۰۶۱
ت خود در سوریه کشته است.
غیرنظامی را طی عملیا 
 ۱۰ژانویه 2019

اعالم وفاداری مجدد ارتش ونزوئال به مادورو
در پی افزایش تهدیدات آمریکا

نیروهای مسلح ونزوئال در شــرایطی که تهدیدات علیه
«نیکوالس مادورو» به شدت افزایش پیدا کرده است وفاداری
کامل خود را به رئیسجمهوری این کشور اعالم کردند.
به گزارش ایسنا ،این اعالم وفاداری کامل از سوی نیروهای مسلح
ونزوئال دو روز پیش از ادای سوگند رئیسجمهور برای دور دوم صورت
گرفته اســت .نیروهای مســلح ونزوئال در بیانیهای که از سوی ژنرال
«والدیمیر پادرینو» ،وزیر دفاع این کشــور خوانده شد ،حمایت بیحد
و حصر خود و وفاداری کاملشــان را به مادورو به عنوان رئیسجمهور
ونزوئال و فرمانده نیروهای مســلح برای بازه زمانی  ۲۰۱۹تا  ۲۰اعالم
کردند .مادورو قرار است روز پنجشنبه در مقابل دادگاه عالی این کشور
سوگند یاد کند.
از سوی دیگر« ،سرگئی ریابکوف» معاون وزارت خارجه روسیه ،به
آمریکا درباره هرگونه سناریو مبنی بر دخالت نظامی در ونزوئال هشدار
داد .وی در این باره گفت «:با نگرانی ،شاهد تالشهای آمریکا در راستای
ایجاد جبهه ضد ونزوئال در میان کشورهای آمریکای التین هستیم .این
روند هشدار آمیز است ».ریابکوف ادامه داد «:حتی کشورهای آمریکای
التین هم علیرغم موضع سرســختانهای که علیه ونزوئال گرفتهاند؛ با
دخالت نظامی در امور این کشور مخالف هستند ».وی تاکید کرد ،هر
گونه اقدام مبنی بر توسل به نیروی نظامی ،به فاجعه منجر خواهد شد.
بنابراین به آمریکاییهایی که وسوســه چنین اقدامی را دارند ،هشدار
میدهیم.برخی از کشــورهای آمریکای التین به پیروی از آمریکا ،دور
جدید زمامداری مادورو را نامشــروع اعــام کرده و در برابر آن جبهه
گرفتهاند .این درحالی است که قب ً
ال گزارشهایی مبنی بر تمایل «دونالد
ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا به استفاده از گزینه نظامی علیه ونزوئال
منتشر شده بود.

نطق تلویزیونی ترامپ علیه دموکراتها
دولت آمریکا همچنان تعطیل

همزمان با  19روزه شدن تعطیلی دولت در آمریکا طرفهای
اصلی این منازعه سیاسی برای انداختن تقصیر تعطیلی دولت
به گردن طرف مقابل ،به ایراد سخنرانی و نطق تلویزیونی برای
مردم آمریکا روی آوردند.
از اول دی مــاه و به دنبال تشــدید اختالفها بین کاخ ســفید با
دموکراتها بر ســر تخصیص بودجه درخواستی «دونالد ترامپ» برای
ساخت دیوار در مرز مکزیک ،دولت آمریکا به دلیل عدم تصویب بودجه
وارد وضعیت موســوم به «تعطیلی» شده  800هزار کارمند و کارگر یا
بدون حقوق کار میکنند یا به مرخصی فرستاده شدهاند .به گفته برنی
سندرز با تعطیلی دولت  755هزار نفر گرسنه بیکار هم امکان دریافت
وعده غذایی را از دســت دادهاند ترامپ هم هشدار داده اگر الزم ببیند
ماهها و سالها ممکن است این تعطیلی را ادامه دهد .هنوز نه ترامپ و
نه دموکراتها از موضع خود کوتاه نیامدهاند و مردم آمریکا عمال تبدیل
به گروگان بین ریاست جمهوری و کنگره شدهاند.
دیروز ترامپ تالش کرد تقصیر این تعطیلی را به گردن دموکراتها
بیاندازد وی در نطق تلویزیونی خطاب به مردم این کشور درباره «بحران
امنیتی و انســانی رو به گسترش» و هزینههای انسانی و مالی ناشی از
افزایش مهاجرت غیرقانونی به آمریکا سخن گفت .به گزارش فارس ترامپ
گفت« :در صورت عدم ســاخت دیوار مرزی» تعداد آمریکاییهایی که
امسال به خاطر مواد مخدر کشته خواهند شد از تعداد کشتهشدههای
کل جنگ ویتنام بیشتر خواهد شد .هر هفته ۳۰۰ ،نفر از شهروندان ما
فقط به خاطر هروئین کشــته میشوند و  ۹۰درصد از این مواد مخدر
از طریق مرز جنوبی (مرز مکزیک) وارد کشور میشود» وی ادامه داد:
«این ،یک بحران انســانی است ،ماه گذشــته ۲۰۰۰۰ ،کودک مهاجر
به صورت غیرقانونی به کشــور آورده شدند و از این کودکان به عنوان
پیادهنظامهای انسانی باندهای خالفکار بیرحم و حیوان صفت استفاده
میشود .از هر سه زن (مهاجر غیرقانونی) در مسیر حرکت به آمریکا از
مکزیک به یک زن آزار جنسی داده میشود .زنان و کودکان ،بزرگترین
قربانیان سیستم معیوب و شکستخورده (مهاجرت) ما هستند» ترامپ
افزود« :طی چند سال گذشته ،من با دهها خانواده که عزیزانشان توسط
مهاجران غیرقانونی از دست رفته ،دیدار کردم.
من دستان مادرانگریانی را در دست گرفتم و پدران ماتمزده را در
آغوش گرفتم ،خیلی ناراحتکننده و وحشتناک است .من هرگز رنجی
که در چشمانشــان و لرزشــی که در صدایشان بود را فراموش نخواهم
کرد .چه قدر دیگر باید خون آمریکاییها ریخته شــود تا کنگره آمریکا
مسئولیت خودش را انجام دهد؟ »
دقایق کوتاهی بعد از این سخنرانی تلویزیونی« ،نانسی پلوسی»
س دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و «چاک شــومر» رهبر
رئی 
اقلیت دموکراتها در مجلس ســنای این کشور در نطق تلویزیونی
مشترک به اظهارات ترامپ پاسخ دادند.
رئیسمجلس نمایندگان آمریکا و رهبر دموکراتها در سنای
این کشــور ضمن محکــوم کردن ادبیات و لفاظــی ترامپ درباره
موضوع مهاجرت ،او را به داشتن عقده برای «ساخت دیوار مرزی»
متهم کردند.

جلیقهزردهای فرانسه
ن دولتی را به آتش کشیدند
یک ساختما 

پلیس فرانسه اعالم کرد 45 ،تن از معترضان «جلیقه زرد»
که در حمله به یک ساختمان دولتی و به آتش کشیدن آن،
مشارکت داشتهاند ،دستگیر شدند.
معترضان موسوم به «جلیقه زردها» در شهر «ارو» فرانسه به یک
ساختمان عوارضی شهرداری حمله کردند و آن را به آتش کشیدند.
معترضان فرانســوی گرفتن عوارض سنگین جادهای را ظلم و نماد
سرمایهداری میدانند .نیروهای پلیس فرانسه  45معترض و مهاجم
به ساختمان شهرداری را بازداشت کرد.
علیرغم تهدیدات «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه علیه
جلیقه زردها ،معترضا اعالم کردند که به اعتراضات خود تا سرنگونی
ماکرون ادامه میدهند .البته مطالبه جلیق ه زردها بسیار گستردهتر از
برکناری رئیس جمهور بوده و آنها رسما اعالم کردهاند که به جنگ
سرمایهداری آمدهاند.
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خطاب به ارتش آمریکا

نیروهای مقاومت عراق:
دستهای ما روی ماشه است

نیروهای مقاومت عراق در واکنش به انتشار
خبرهایی مبنی بر اســتقرار نظامیان جدید
آمریکایی در مناطق شمالی و غربی عراق ،اعالم
کردند که دستهای آنها روی ماشه است و علیه
اشغالگران خواهند جنگید.
انتشــار خبرهایی مبنی بر تحرکات مشــکوک
نیروهای آمریکایی و انتقال این نظامیان از سوریه به
چند پایگاه تازه احداث شده در استانهای «االنبار»
و «صالحالدین» عراق ،نیروهای مقاومت این کشور
به کاخسفید درباره این تحرکات ،شدیدا هشدار دادند
و اعالم کردند که دستان آنها روی ماشه است و برای
نبرد با اشغالگران ،آمادهاند.
به گزارش مهر ،نیروهای وابسته به «گردانهای
حزباهلل عراق» و «جنبش عصائب اهل الحق عراق»
با صــدور بیانیههای جداگانــهای ،اعالم کردند که
تحرکات نیروهای آمریکایی در عراق را به دقت تحت
نظر دارند .در این بیانیههای شدیداللحن آمده است:
گشتزنی معاون فرماندهی عملیات ارتش آمریکا در
خیابانهای بغداد ،نقض آشکار حاکمیت ملی عراق
بوده و توهینی وقیحانه به مردم این کشور محسوب
میشود ...ما به شدت از این اتفاق عصبانی هستیم و
تحرکات آمریکاییها در تعدادی از استانهای عراق

را بــا دقت تمام ،زیرنظــر داریم.حزباهلل و عصائب
اهلالحق عراق تاکید کردند :در حال حاضر اتخاذ یک
موضع قاطع در قبال اتفاق اخیر و همچنین تحرکات
جدی د آمریکاییها در عراق را به دستگاه دیپلماسی،
نخســتوزیر و پارلمان عراق واگذار میکنیم ،اما در

صورتی که دیپلماســی نتیجه ندهد ،مقاومت عراق
برای مقابله با اشغالگریهای مستقیم و غیرمستقیم
آمریکاییها در این کشور آماده است تا ماشه پیروزی
را به روی آنها بچکاند.
طــی روزهای اخیر عالوه بر احداث ســه پایگاه

جدیــد آمریکایی در االنبار و صالحالدین ،خبرهایی
نیز در مورد انتقال نظامیان آمریکایی از ســوریه به
اربیل عراق منتشر شده بود.
واکنش نخستوزیر به این خبرها
«عادل عبدالمهدی» نخستوزیر عراق ،در واکنش
ی در عراق ،اظهار
به اســتقرار نیروهای جدید آمریکای 
داشــت :من هیچ اطالعاتی درخصوص استقرار تعداد
بیشتری از نظامیان آمریکایی در عراق ،دریافت نکردهام.
این در حالی است که منابع اطالعاتی عراق اعالم
کرده بودند ،بخشی از نظامیان آمریکایی خارج شده از
سوریه ،در پایگاه «عیناالسد» عراق مستقر شدهاند.
سایر رویدادها:
* نیروهای ارتش عراق طی عملیاتی غافلگیرانه
در استان سلیمانیه ،یک سرکرده خطرناک داعش را
بازداشت کردند.
* «محمد الغبان» نماینده پارلمان عراق ،اعالم
کرده آمریکا در پی ایجاد اختالفات قومی و مذهبی
در منطقه است.
* نخســتوزیر عــراق اســامی شــش نامزد
وزارتخانههای خالی کابینه خود را در اختیار پارلمان
قرار داد .پارلمان عراق تاکنون به  19وزیر پیشنهادی
نخستوزیر رأی اعتماد داده است.

افزایش شکاف در خاندان سعودی

ن دستگیر و روانه زندان شد
ولید بن طالل حین فرار از عربستا 
ش ناکام «ولید بن طالل»
منابع عربی از تال 
میلیاردر معروف سعودی برای فرار از دست
«محمد بن سلمان» خبر دادند.
«ولید بن طالل» شاهزاده و میلیاردر معروف
سعودی که سال گذشته در طرح موسوم به فساد
دستگیر و بخشی از اموال وی به دستور «محمد
بن ســلمان» ولیعهد سعودی مصادره شد ،ظاهرا
باردیگر در بازداشت بن سلمان قرار گرفته است .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه
الشرق ،حساب کاربری «العهد الجدید» در سلسله
توییتهایی از اقــدام به فرار ولید بن طالل پرده
برداشت و اعالم کرد «بن طالل به سبب فشارها
و محدودیتها تصمیم به فرار از کشــور گرفت،
وی که صاحب یک امپراطوری بزرگ بود و زمانی
مراسم شاهانه برای استقبال از وی یا سفر او برگزار
میشد اکنون اسیر ولیعهد جوان عربستان است
و از شکنجههای روحی و جسمی زیادی که علیه
وی اعمال شــده است ،رنج میبرد ،بر این اساس
تصمیم به فرار از کشور گرفت و آرزوی او رسیدن
به یکی از کشورهای اروپایی است».
این حساب توییتری به چالشهای پیش روی

ولید بن طاللاشاره و اعالم کرد یکی از بزرگترین
چالشهای پیش روی سفر وی و فرار او از کشور،
دستبند هوشمند الکترونیکی همراه وی است که
تمام اطالعات دربــاره محل اقامت و تردد وی را
کنترل میکند ،اما این میلیاردر سعودی به کمک

یک متخصص خارجی توانســت دســتبند را باز
کند ،متخصص خارجی پس از باز کردن دستبند
الکترونیکی آن را به یکی از برادران ولید که راضی
شد خود را سپر بالی وی کند ،منتقل کرد .العهد
الجدید افزود ،ولید بن طالل نیم میلیون ریال به

شهادت  5جوان شیعه ساکن قطیف در حمله ارتش آل سعود به منازل مسکونی

نظامیان ســعودی با حملــه به محالت
مســکونی در دو منطقه در استان «قطیف»،
پنج نفر را به شهادت رساندند.
منابع مطلع در شرق عربستان اعالم کردند که
نظامیان سعودی به محالت مسکونی در دو منطقه
الجش و امالحمام در اســتان قطیف حمله کردند.
قطیف یکی از استانهای بزرگ منطقه الشرقیه(در
شرق عربستان) اســت که دارای ذخایر زیرزمینی
مثل نفت و گاز است.
پایگاه خبری مرآة الجزیره به نقل از منابع محلی
گزارش کرد که در حمله نیروهای امنیتی سعودی
پنج نفر شــهید و دو نفر نیز بازداشــت شدند .این
حادثه خونین در اولین روزهای سال نو میالدی و
در سالروز سوم اعدام شیخ «نمر باقر النمر» رخ داد.
به گفته این منابع ،نظامیان سعودی با خودروهای
جنگی خود به این مناطق یورش برده و حمالتشان
همچنیــن به بروز آتشســوزی در مزرعهای بین
مناطــق الجش و ام الحمــام و نیز تخریب برخی

منازل منجر شد که این اقدامات وحشیانه
ســبب به وجود آمدن رعب و وحشت در
میان مردم شــد .شاهدان گفتند نظامیان
سعودی به صورت گسترده به سمت مناطق
مســکونی مملو از جمعیت و نیز به سمت
خودروها و منازل آتش گشودند و کودکان
و دانشآموزان هم در داخل مدارس خود
محاصره شــدند.با شهادت این پنج جوان،
آمار شــهدا در شرق عربستان که یا ترور
شدند یا با شمشیر اعدام یا تحت شکنجه
شهید شدند ،از ابتدای جنبش مردمی در
سال  2011در القطیف به  90شهید افزایش
یافته است .رژیم سعودی همچنان از تحویل
پیکرهای  31شــهید به خانوادههایشــان

خودداری میکند.در واکنش به این حمله آل سعود،
جریان «کار اسالمی» بحرین با صدور بیانیه ای اعالم
کرد« :خاندان جنایتکار آل ســعود پنج جوان را در
حمله به مناطق «الجش» و «ام الحمام» در شــهر

القطیف به شهادت رســاندند ».در ادامه این بیانیه
آمده است« :جنایات آل سعود هیچ فرقی با اقدامات
تروریستی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حق
ملت فلسطین ندارد».

 45جاسوس رژیم صهیونیستی در دام دستگاه امنیتی حماس
وزارت کشور و امنیت ملی فلسطین در باریکه غزه اعالم کرد که
پس از عملیات شکســت خورده ارتش صهیونیستی در شرق شهر
«خان یونس» در ماه نوامبر سال گذشته(آبان ماه) 45 ،جاسوس رژیم
صهیونیستی بازداشت شدهاند.
وزارت کشــور فلسطین سهشنبه شــب اعترافات تعدادی از این افرادی
را که با رژیم صهیونیســتی همکاری و برای آن جاسوسی میکردند ،پخش
کرد .این وزارتخانه خاطر نشــان کرد که این مزدوران در ارتباط با عملیات
نفوذ عناصر یگان ویژه ارتش صهیونیستی به شرق خان یونس در ماه نوامبر
سال گذشته بازداشت شدهاند که مقاومت فلسطین آن را به شکست کشاند.
ســخنگوی وزارت کشور و امنیت ملی فلســطین بعد از پخش اعترافهای
جاسوسان گفت که میخواهیم بهاشغالگران صهیونیست و مزدورانشان این
پیام را بفرســتیم که مزدوران آنها در غزه ،در چنگ دســتگاههای امنیتی ما
هستند.
به گزارش مرکز اطالعرســانی فلسطین ،در جریان عملیات مذکور ،هفت
نفر از مبارزان مقاومت فلسطین که اکثرا از مبارزان گردانهای شهید عزالدین
قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسالمی حماس بودند ،به شهادت رسیدند
و در مقابل ،فرمانده این تیم عملیاتی ارتش صهیونیستی به هالکت رسیده و
تعدادی دیگر نیز زخمی شــدند که باعث رسوایی بزرگ برای این رژیم و در
نهایت استعفای «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ وقت رژیماشغالگر قدس شد.
عملیات جدید
در عملیات شــهادتطلبانه یک جوان فلسطینی که صبح روز گذشته در

در نیروهای مســلح ترکیه هستند ،به دستور دادستانی
کل اســتان آنکارا به اتهام عضویت در ســازمان گولن
بازداشت شدند.این افراد همچنین به استفاده از نرمافزار
«بایالک»  -برنام ه مورد استفاده عوامل گولن در شب
کودتا  -متهم شدهاند .آنکارا سازمان گولن را تروریستی و
عامل کودتای نافرجام تابستان  ۲۰۱۶میداند و از آمریکا
خواسته که او را به ترکیه بازگرداند.

قدس رخ داد ،یک شهرکنشین صهیونیست زخمی شد.
به گزارش خبرگزاری قدس ،مجری این عملیات با استفاده از سالح سرد،
یک شهرک نشین صهیونیست را مورد حمله قرار داد .در پی این عملیات منابع
عبری از زخمی شــدن یک شهرکنشین زن صهیونیست خبر دادند .مجری
عملیات از محلگریخت و تالشها برای دستگیری او ادامه دارد.
نتانیاهو ماندنی نیست!
در ادامه تنشهای سیاســی در رژیم صهیونیستی بعد از انحالل کابینه و
پارلمان ،اکنون سیاســتمداران این رژیم معتقد هستند که فشارها در حال
بیرون کردن «بنیامین نتانیاهو» از صحنه رقابت است.
بــه گزارش قدســنا« ،یائیر الپید» رهبر حــزب «یشعتید» با خالفکار
خواندن نخستوزیر رژیم صهیونیســتی گفت که او در حال خُ رد شدن زیر
فشارهای مختلف است .وی با بیان اینکه نتانیاهو مدتهاست کار واقعی برای
صهیونیســتهای ساکن اراضیاشــغالی انجام نداده ،افزود« :در حالی که او
زیر فشــارها خُ رد میشود به نتانیاهو اجازه نمیدهیم که ما را هم با خود به
سرازیری سقوط بکشاند.
الپید گفت،به ما ثابت شد که یک مظنون به جرائم سنگین جنایی نمیتواند
نخستوزیر باشد.
من نتانیاهو را برای سالهاست که میشناسم ،او تحت فشار است و ماندنی
نیســت .گفتنی است نتانیاهو از سوی پلیس این رژیم به دلیل چهار پرونده
فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت ،تحت بازجویی قرار گرفته و کیفرخواست
برای او صادر شده است.

یکی از افسران ارشد فرودگاه ملک عبدالعزیز داد
تا بتواند از گیتهای فرودگاه عبور کند .به طوری
که توافق شــده بود ولید با یک گذرنامه جعلی و
با رزرو یک هواپیمای اختصاصی برای این کار از
کشــور خارج شود و تقریبا همه چیز مرتب شده
بود .حســاب کاربری العهــد الجدید درباره علت
شکست طرح فرار ولید بن طالل نوشت« :داستان
خندهدار هوش و ذکاوت آلسعود این است که یکی
از برادران ولید بن طالل که به او توصیه کرد فرار
کند و مقدمات الزم برای خروج وی را آماده کرد،
(همان برادر) نزد محمد بن سلمان رفت و هر آنچه
را که میدانست به اطالع او رساند .در ادامه محمد
بن ســلمان یک تیم کامل به کاخ ولید بن طالل
اعزام و او را بازداشت کرد و از آن روز به بعد ولید
ناپدید شده و کسی او را در کاخ و دفتر کارش ندیده
اســت».العهدالجدید در توییتر افزود افسر ارشد
فرودگاه ملک عبدالعزیز نیز دســتگیر و به محل
نامعلومی منتقل شد .پس از این اتفاق بازجوییهای
گسترده در اداره گذرنامه و فرودگاه بن عبدالعزیز
و از همــه کارکنان (بزرگ و کوچک) آغاز شــد،
چون محمد بن سلمان میخواهد بداند چه طور
ممکن اســت فردی به این شکل از کشور خارج
شود.

بزرگترین
تظاهرات ضددولتی
در سودان به درگیری
با پلیس انجامید

نیروهای امنیتی سودان برای متفرق کردن
یکی از بزرگتریــن تظاهرات مردمی در این
کشور طی هفتههای گذشته ،از گاز اشکآور
استفاده کردند.
شاهدان عینی اعالم کردند که نیروهای امنیتی
سودان با شلیک گازاشک آور تالش کردند تا شرکت
کنندگان در یکــی از بزرگترین تظاهرات مردمی
هفتههای اخیر در این کشور را متفرق کنند.
بــه گــزارش خبرگزاری دانشــجو بــه نقل از
اســپوتنیک ،تصاویر ویدئویی منتشــر شده از این
تظاهرات نشان میدهد که صدها معترض سودانی
در شــهر «القضارف» به خیابانها آمده و شعارهایی
نظیر «آزادی صلح عدالت» و «انقالب گزینه ملت»
را سر دادند.
مردم شهرهای مختلف سودان از چند هفته قبل
اعتراضات خود را علیه اوضاع بد اقتصادی این کشور
آغاز کردهاند .این اعتراضات تاکنون صدها کشــته و
زخمی برجای گذاشته است.
وزیر کشور سودان از بازداشت بیش از  800نفر از
جمله  14استاد دانشگاه خارطوم خبر داد .این اولین
بار است که دولت سودان ،آمار بازداشت شدگان در
اعتراضات مردمی برگزار شده در این کشور را اعالم
میکند«.احمد بالل» وزیر کشــور سودان برگزاری
ت که هدف برگزارکننــدگان آن ،براندازی
تظاهــرا 
نظام اســت را غیرقانونی و برخالف قانون اساســی
کشور دانست و گفت که هر کس به دنبال براندازی
نظام است بایستی از راه قانونی و از طریق انتخابات
اقدام کند.
گفتنی اســت ،به دنبال کاهش ارزش پول ملی
سودان در مقابل دالر و دیگر ارزها و تورم  70درصدی
در این کشور ،مردم سودان با مشکالت اقتصادی رو
به رو شده و دست به اعتراضات گستردهای زدهاند.
«عمرالبشیر» رئیسجمهور ســودان« ،خیانتکاران
و مــزدوران» را عامل ناآرامیهای اخیر در کشــور
دانســت و گفت که برخی توطئهگران این مزدوران
را با هدف نابودی ،ســوزاندن و خرابکاری در سودان
گماشتهاند.

افزایش اختالفات آنکارا و واشنگتن بر سر سوریه
اردوغان به جان بولتون اجازه مالقات نداد

در پی افزایش اختالفات میان ســران ترکیه و آمریکا بر سر
مناطق کردنشین سوریه« ،رجب طیب اردوغان» به مشاور امنیت
ملی آمریکا اجازه مالقات با خود را نداد.
«جان بولتون» پس از آنکه با پاسخ منفی رئیسجمهوری ترکیه برای
دیدار و گفتوگو مواجه شــد ،این کشــور را ترک کرد .پیش از این مشاور
امنیت ملی آمریکا گفته بود ،آمریکا با این شرط سوریه را ترک میکند که
ترکیه از کردهای مسلح موسوم به «یگانهای مدافع خلق» حفاظت کند.
به گزارش ایســنا ،رئیسجمهور ترکیه هم در پاسخ ،اعالم کرد ،این کشور
شرط آمریکا را نخواهد پذیرفت.
«فخرالدین آلتون» ،رئیس دفتر رســانهای رئیسجمهور ترکیه هم در
واکنش به اظهارات بولتون گفت :امنیت ملی ترکیه غیرقابل مذاکره است.
نبرد ما ،نبرد باتروریسم است .آلتون تاکید کرد ،در آوردن ادای حمایت از
کردهای سوریه ،هم توهین به کردها و هم توهین به شعور ما است.
گرایش اردوغان به روسیه
«عبدالباری عطوان» ســردبیر روزنامه فرامنطقهای «رأیالیوم» اعالم
کرد ،با افزایش تنشها میان آنکارا و واشــنگتن بر ســر مناطق کردنشین
سوریه ،اردوغان احتماال این بحران را در مسکو و در گفتوگو با «والدیمیر
پوتین» حل و فصل میکند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی ،عطوان افزود :دلیل اصلی بروز
بحران و اختالف میان آمریکا و ترکیه ،به تماس تلفنی اردوغان با «دونالد
ترامپ» در  10روز قبل مربوط میشــود .در این تماس ،ترامپ به اردوغان
قول داده بود همه نیروهای آمریکایی را طی سه ماه از سوریه خارج میکند.
اما هنوز این مسئله نامشخص است.پشت کردن آمریکا به شبه نظامیان کرد
و افزایش خطر احتمال حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه ،باعث شده است
که شبه نظامیان کرد به دمشق و ارتش سوریه نزدیک شوند.
خبرگزاری جمهوری اســامی همچنین ،بــه نقل از «ابراهیم کالین»
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گزارش داد ،این کشور برای انجام عملیات
در ســوریه ،از آمریکا اجازه نخواهد گرفت .کالیــن گفت :از طرف آمریکا
صداهایی به گوش میرسد مبنی بر اینکه عملیات ترکیه بدون اطالع آنها
(آمریکاییها) ،درست نخواهد بود ،ما همیشه آماده اطالعرسانی و هماهنگی
هستیم ،اما از هیچکسی اجازه نخواهیم گرفت.علیرغم این اظهارات ،بعید
به نظر میرســد که ترکیه دســت به عملیات و پیشروی در سوریه بزند و
ارتش سوریه ،شبهنظامیان کرد و نیروهای مقاومت را مقابل خود قرار دهد.

منابع دیپلماتیک خبر دادند

آغاز به کار دفتر حافظ منافع اسرائیل
در عربستان ،امارات ،بحرین و عمان

منابع دیپلماتیک آگاه در کشــورهای عربی فاش کردند،
دفاتری بــرای حفاظــت از منافع رژیم صهیونیســتی در
ســفارتخانههای آمریکا واقع در عربستان سعودی ،امارات،
بحرین و عمان افتتاح شده است.
این اقدام نخســتین اقدام رسمی دیپلماتیک برای برقراری روابط
بین تلآویو و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پس از سفر بنیامین
نتانیاهو ،نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی ،به عمان در اکتبر(آبان)
گذشته به شمار میرود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی «الخلیج
الجدید» ،این منابع که نخواســتند نامشان فاش شود ،افزودند ،دفاتر
حافظ منافع کار خود را از سفارتخانههای آمریکا در عربستان سعودی،
امــارات ،بحرین و عمان آغــاز کردند در حالی که هنوز موضع قطر و
کویت در قبال این اقدام مشخص نشده است و شاید هم به زودی این
دو کشور نیز چنین اقدامی انجام دهند.
ایــن دفاتر ماموریت به جریان انداختن همکاریها بین تلآویو و
کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و فعالیت برای سرعت بخشیدن
به روند عادیسازی روابط بین طرفین را بر عهده دارند .این دفاتر در
قدم نخست مبادله تجاری را فعال خواهند ساخت و طرح «خط آهن
منطقهای صلح» را تبلیغ خواهند کرد که فلسطین اشغالی ،عربستان
ســعودی ،اردن و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس را به هم مرتبط
میسازد.
به گفته این منابع ،پیشبینی میشــود در سال  ۲۰۱۹اقدامات
بیشتری برای عادیسازی روابط در سطح مقامات بلندپایه برای نزدیک
شدن کشورهای عربی خلیج فارس و رژیم صهیونیستی به یکدیگر با
حمایت آمریکا ،صورت گیرد.این در حالی است که سخنگوی وزارت
خارجه رژیم صهیونیســتی مدعی شد ۱۳ ،هیئت از کشورهای عربی
که روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیســتی ندارند ،به اراضی اشغالی
ســفر کردهاند.به گزارش ایسنا ،رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل
از «حســن کعبیه» ،سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ادعا
کردند ،هیئتهای عربی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ،اردن ،یمن،
مراکش ،الجزائر ،تونس ،عراق ،سوریه و لبنان محرمانه از اراضی اشغالی
دیدن کردند و اشــخاص مختلفی در این هیئتها حضور داشتند اما
اکثر آنها از اصحاب رســان ه بودند .وی مدعی شد ،ما منافع مشترکی
با کشورهای عرب خلیج فارس داریم و با تروریسم مبارزه میکنیم و
ایران در برابر ما قرار دارد .پایگاه خبری «میدلایستآی» نیز گزارش
داد که «یوســی کوهن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی
موسوم به «موساد» اوایل دســامبر(آذر) گذشته در پایتخت یکی از
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس با سران سازمانهای اطالعاتی
عربستان سعودی ،امارات و مصر دیدار داشته است.
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