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نماینده دیدارکننده با سفیر اسرائیل
از پارلمان مصر اخراج شد

نمایندگان پارلمان مصر با رای قاطع خود، »توفیق 
عکاشه« نماینده جنجالی پارلمان مصر را که با  سفیر 
رژیم صهیونیستی دیدار و گفت وگو کرده بود، اخراج 

کردند.
به گزارش خبرگزاری قدس، نمایندگان پارلمان مصر در 
تصمیمی قاطع »توفیق عکاشه« یکی از اعضای پارلمان را 
که روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی داشت اخراج کردند. 

در ایــن رای گیری 496 عضو پارلمان رای به رد صالحیت 
»عکاشــه« دادند و 17 نفر هم  از مشارکت در رای گیری 
امتناع ورزیدند. روزنامه یدیعوت آحارونوت در این ارتباط 
گــزارش داد کــه  »رای عدم صالحیــت پارلمان مصر به 
توفیق عکاشه در واقع به معنای مخالفت اکثریت قریب به 
اتفاق اعضای پارلمان این کشور با عادی سازی روابط مصر 

و اسرائیل است.« 

نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
در 3 ایالت دیگر پیروز شد

دونالد ترامپ نامزد جنجالی و ســاختار شــکن 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توانست در 3 ایالت 

دیگر بر هم حزبی های خود غلبه کند.
بــه گزارش فــارس، رقابت هــای مقدماتــی انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا روز سه شنبه به صورت همزمان در 
چند ایالت دیگر برگزار شد. »دونالد ترامپ«، میلیاردر جنجالی 
و پیشتاز رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان، توانست در 
سه ایالت »می سی سی پی« »میشیگان« و »هاوایی« نیز  بر 

دیگر رقیب های خود پیروز شــود. کارشناسان پیروزی های 
»ترامپ« را به دلیل ایجاد شکاف بین مردم و ساختار سیاسی 
آمریکا می دانند. این نامزد جنجالی به شدت ساختارهای حاکم 
بر آمریکا را به چالش کشــیده و از این رو توانسته میلیون ها 
آمریکایی را با خود همراه کند. پیشتازی شخصی با مشخصات 
غیرعادی ترامپ حتی، جمهوری خواهان را هم به وحشــت 
انداخته طوری که طی روزهای گذشته از تالش بزرگان این 

حزب برای برکناری وی خبرهای زیادی منتشر شده است.
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سرویس خارجی-
ســازمان غیردولتی »نجات 
کودکان« در گزارشی تکان دهنده 
درباره وضعیت اسفناک کودکان 
کودک  هزاران  نوشــته  سوری 
تروریست ها  محاصره  در  سوری 
هســتند و مجبورند برای زنده 
مانــدن برگ درخــت و غذای 

حیوانات را بخورند.
 جهان، کودکان سوری را فراموش 
کرده. آنهــا یکی پس از دیگری پرپر 
می شوند، شماری زیر بمباران و گلوله 
باران پر می کشند، عده ای در محاصره 
و در اثر نبود غذا و دارو تلف می شوند 
و عده ای نیــز در راه فرار به اروپا در 
دریا غرق می شوند. آنهایی هم که به 
همراه خانواده موفق می شوند خود را 
به اروپا برسانند آنجا گرفتار باندهای 

قاچاق انســان شده  و به عنوان برده 
جنسی فروخته می شوند.

جنایت کاری  ایــن  مقابل  جهان 
انجام نمی دهد. حامیان تروریست ها اما 
روز به روز حمایت سیاسی و تسلیحاتی 
خود را از آنها بیشــتر می کنند. کسی 
به فکر کودکان و رویاهای آنها نیست. 
روزی نیست که آمار تکان دهنده ای از 
وضعیت اسفبار زندگی هزاران کودک 
ســوری تحت محاصره منتشر نشود. 
خبرگزاری فرانســه دیروز به نقل از 
سازمان خیریه »نجات کودکان«  طی 
گزارشی تکان دهنده و تاسف بار نوشت: 
»250 هزار کودک سوری در مناطق 
محاصره شــده این کشور در وحشت 
می کنند  زندگی  مرگبــاری  بمباران 
ودر نبود غذا، کودکان برگ جوشیده 
شده و غذای حیوانات را می خورند در 

حالی که دائما در وحشــت حمالت 
قرار دارند«. 

»میستی بوسول«، مدیر منطقه ای 
نجات کــودکان می گوید: »کودکان 
درست در جایی که تنها چند کیلومتر 
با امدادرسانان فاصله دارند از کمبود 
غــذا و دارو می میرنــد. خانواده ها از 
مرگ کودکان بیمار سخن می گویند 

و کودکان مجبورنــد همزمان که از 
ترس حمالت هوایی در ویرانه ها پنهان 
می شوند غذای حیوانات را بخورند.« 

در  کــودکان«  »نجــات  خیریه 
گــزارش خود خاطرنشــان کرده که 
کمک های ارســالی تنها بخش بسیار 
کوچکی از نیازهای موجود را پوشش 
می دهنــد و مــردم در مناطق تحت 

محاصره تکفیری ها امکان ترک محل 
یا دریافت کمک های پزشکی را ندارند. 
این گزارش به شهادت و اظهارات 126 
کودک، مــادر و پدری که در مناطق 
تحت محاصره زندگی می کند، استناد 
کــرده و فاش می ســازد که کودکان 
بیمار می میرند در حالیکه دارویی که 
نیاز دارند در پشت ایست های بازرسی 

می ماند.« 
این سازمان غیردولتی با استناد به 
اظهارات افرادی که در مناطق محاصره 
شده ســوریه زندگی و کار می کنند، 
اعــالم کــرد »ارتباط آنها بــا دنیای 
خارج قطع اســت و گرفتار گروه هایی 
هستند که از محاصره به عنوان سالح 
جنگی استفاده می کنند.« وی افزود: 
گوارشــی  و  پوســتی  »بیماری های 
گسترش پیدا کرده است چون محاصره 

کنندگان، آب را قطع کرده اند و افراد 
از آب های ســطحی و اغلب آلوده به 

فاضالب استفاده می کنند.«
کودکان شهرک های شیعه نشین 
»فوعه« و »کفریــا« نیز که در ریف 
شمال شــرق استان ادلب مدتهاست 
که در محاصــره گروه های تکفیری 
قــرار دارند و بــه جــای بازی های 
کودکانه تنها آرزوی یک »تکه نان« و 
»جرعه ای آب« دارند تا زنده بمانند! 
طــی هفته های اخیــر گزارش هایی 
منتشــر شــده که مردم این شهرک 
نیز در نبود غذا و نان به خوردن گیاه 
روی آورده اند تا زنده بمانند. کودکان 
تحت محاصره  فوعه و کفریا با برپایی 
یک تجمع اعالم کردند حتی داشتن 
یک تکه نان هم بــرای ما تبدیل به 

رویا شده است. 

سازمان نجات کودکان:

250هزارکودکسوریدرمحاصرهتروریستها
برایزندهماندنبرگدرختمیخورند!

دکتر »اریک والبرگ« کارشــناس کانادایی االصل مسائل غرب آسیا در 
ارزیابی خود از واکنش تعصب آلود غرب نسبت به انتخابات اخیر ایران گفت: 
»متعصبین غربی مانند همیشــه نسبت به روند دموکراسی در ایران منتقد 
هستند. اما واقعیت این است که وضعیت سیاسی غرب بیشتر شبیه به سیرک 
است و غربی ها صالحیت اظهار نظر در مورد دموکراسی در ایران را ندارند.«

وی افزود : »غربی ها از ابتدا با جمهوری اسالمی سر ناسازگاری داشتند ، 
اما آمارها حاکی از آن است که جمهوری اسالمی ایران در زمینه دموکراسی 
کارنامــه بهتری از غربی ها دارد. آیــت اهلل خامنه ای رای دادن را وظیفه ملی 
دانست و از آنهایی که حتی به وجود جمهوری اسالمی باور ندارند خواست که 
رای دهند و در آینده کشورشان سهیم باشند، چرا که چتر جمهوری اسالمی 
همه را دربر خواهد گرفت.« این کارشناس مسائل سیاسی در ارزیابی میزان 
مشــارکت سیاســی مردم در ایران و آمریکا نیز گفت : »مشارکت ایرانیان در 
انتخابات اخیر بیش از 60 درصد بود. ســابقه مشــارکت 80 درصدی هم در 
کارنامه انتخابات ایران وجود دارد. درست بر عکس مشارکت آمریکایی ها؛ 55 
درصد از مردم آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شرکت کردند. 
میزان مشــارکت مردم آمریکا از 49 تا 63 درصد متغیر است. نزدیک به 86 
کشور در جهان مشارکت بیشتری نسبت به مردم آمریکا در انتخابات کشورشان 
دارند.« وی افزود : »نظام جمهوری اسالمی ایران در زمینه های مختلف همانند 
پیشرفت علمی، برقراری امنیت و موارد دیگر با غربی ها برابری می کند و در 
بعضی از آنها حتی از کشورهای غربی پیشی گرفته است. جمهوری اسالمی 
خدمات مختلفی را در اختیار مردم خود قرار داده است. همچون، در اختیار 
گذاشتن منازل مســکونی به افراد کم بضاعت ، به راه انداختن جنبش سواد 
آموزی، راه اندازی مراکز درمانی در روستاها و مناطق دورافتاده، ارتقای امید 

به زندگی از 56 سال به 70 سال و موارد بسیار دیگر.«

کارشناس کانادایی در پاسخ به کیهان:
وضعیتدموکراسیغرب
بیشترشبیهسیرکاست

دبیرکل حزب مجلس وحدت 
مسلمین پاکستان ضمن حمایت 
لبنان گفت:  از حــزب اهلل  قاطع 
»مردم دنیا نباید شک و شبهه ای 
از  که عربستان  باشــند  داشته 
تروریسم  دولتی اسرائیل حمایت 

می کند.«
»راجا ناصــر عباس جعفری« در 
گفت وگو بــا خبرگزاری فارس اظهار 
داشــت: »عربســتان به علت پیروی 
از اســرائیل ریشه اصلی تروریسم در 

منطقه است.«
وی افزود: »اســرائیل در لبنان از 
حزب اهلل شکست خورده که عربستان 
هم در یمن دچار شکست شده است. 
کمک های چهار ســاله آل ســعود به 
داعش نیز ســودی برای این کشــور 

نداشــته به همین دلیل عربستان به 
مخالفت با لبنان روی آورده است.«

»راجــا ناصر عبــاس جعفری« 
تاکید کرد: »اگر حزب اهلل نبود داعش 
به کمک عربســتان سوریه و لبنان را 
تصرف کرده بود، این حزب اهلل لبنان 
است که مسلمانان را از تروریست های 

تکفیری  داعش حفظ کرده است.«
سیاســتمدار  ایــن  اعتقاد  بــه 
پاکســتانی روزی خواهد رســید که 
اعراب از حمایت چشم بسته عربستان 
پشــیمان خواهند شد. گفتنی است 
حــزب مجلــس وحدت مســلمین 
پاکســتان از بزرگترین احزاب شیعه 
پاکستان و حامی حزب اهلل لبنان است.

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل 
حــزب اهلل نیز بــا بی تاثیر دانســتن 

گفت  خواندن حزب اهلل  تروریســتی 
کــه چیزهــای مخفیانه  زیــادی در 
روابط عربستان با رژیم صهیونیستی 

وجود دارد.
وی افزود: »عربستان از تکفیری ها 
حمایت می کنــد و هم اکنون با رژیم 

صهیونیستی علناً ارتباط دارد.«
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان این 
راهم اضافه کرد که حزب اهلل از پشتوانه 
مردمی بسیار عظیمی در جهان عرب 

و اسالم برخوردار است.
فارس  خلیج  همکاری  شــورای 

و وزیران کشــور اتحادیــه عرب در 
تازه ترین خــوش خدمتی خود برای 
لبنان را  رژیم صهیونیستی حزب اهلل 
یک سازمان تروریستی معرفی کردند!

»غالــب قندیــل« مدیــر مرکز 
مطالعــات عربــی و بین الملل لبنان 
نیز گفت کــه »بازی عربســتان در 
لبنان شکست خورده و تنها به نوعی 

عربده کشی تبدیل شده است.«
جنبشی  »حزب اهلل«،  افزود:  وی 
است که از محبوبیت ویژه ای در میان 
مردم لبنان برخوردار اســت و نقش  
حیاتی در زنده  نگاه داشــتن موضوع 
فلســطین و حمایــت از مقاومت و 

انتفاضه ایفا می کند.
مدیرکل  گرینیایف«  »ســرگئي 
مرکز تحقیقات و آینده نگری روسیه 

نیــز در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
اعــالم کــرد: »تروریســت خواندن 
حــزب اهلل از ســوی اتحادیــه عرب 
به ابتکار آل ســعود و خواســت رژیم 

صهیونیستی بوده است.«
وی افزود: »هرگونه بحثی که به 
حزب اهلل مربوط می شــود در پشــت 
پرده آن رژیم صهیونیستی قرار دارد.«

در همین رابطه روزنامه ســوری 
»الثوره« نیز نوشــت که »بی  شرمی 
عربســتان و متحدان عــرب آن در 
علنی کردن روابط با اسرائیل و سپس 
معرفی حزب اهلل به عنوان یک سازمان 
تروریستی این سوال را مطرح می کند 
که آنان برای تکمیل بی شــرمی های 
خود چــه کاری را انجام نداده و چه 

حرفی را ناگفته باقی گذاشته اند؟!«

تروریست های داعش حمله به 
نیروهای امنیتی را در شهر مرزی 
از ســر گرفته اند؛  »بن قردان« 
رئیس جمهور الجزایر برای مقابله 
بــا تروریســم، از جهان کمک 

خواست.
تروریست های  ایسنا،  به گزارش 
داعش حمالت گسترده علیه نیروهای 
دولتــی تونــس را در منطقه مرزی 
این کشــور و لیبی از سر گرفته اند. 
ایــن درگیری صبح دیروز در منطقه 
»المعمرات« ســه کیلومتری شــهر 

مرزی »بن قردان« و منطقه »بثیری« 
واقع در حومه شــهر »بــن قردان« 
رخ داد.خبرهــای اولیه از مرگ پنج 
مهاجم تروریســت خبر می دهد و با 
توجه به حمالت ســنگین متقابل، 
احتمال افزایش شــمار کشته ها در 

این درگیری ها وجود دارد.
بــه گفتــه منابــع دولتــی و 
ارتــش تونس، مقادیری ســالح از 
تروریست ها ضبط شده و 16 مظنون 
تروریستی نیز توسط نیروهای ارتش 

بازداشت شده اند. 
ابتدا، دوشنبه گذشــته بود که 
خبر رســید تروریســت های داعش 

به مراکز نظامی شــهر »بن قردان« 
حمله کرده اند، اما این حمله شکست 

خورد و تمــام 35 عضو حمله کننده 
کشته شدند.

شمار تلفات نیروهای دولتی هم 
10 تــن و تعــداد غیرنظامیان جان 
باخته در این حمله تروریستی هفت 

تن اعالم شده بود.
درخواست کمک

با آغــاز حمــالت جدیــد اما، 
رئیس جمهور  بوتفلیقه«  »عبدالعزیز 
الجزایــر، ضمن محکومیت شــدید 
عملیــات داعــش در بن قــردان، 
همبســتگی خود را با دولت و مردم 

تونس در این شرایط سخت اعالم کرد.
گروه ها  از  همچنیــن،  بوتفلیقه 
و دولت هــای منطقه ای و بین المللی 
خواســت تالش خود را برای از بین 
بردن آفت تروریســم افزایش دهند. 
تونس در همسایگی الجزایر قرار دارد 
و زمینه های نفوذ داعش در این کشور 

نیز فراهم است.
به اعتقاد کارشناسان، اگر داعش 
در سوریه و عراق شکست بخورد، در 
کشورهای شمال آفریقا فعالیت خود 

را گسترش خواهد داد.

داعش حمله به شهرهای تونس را از سر گرفت
بوتفلیقه از جامعه جهانی کمک خواست

عملیات  چهــار  جریان  در 
موفق استشهادی و مقاومتی در 
شهرهای قدس، تل آویو و یافا دو 
به هالکت رسیدند  صهیونیست 
و 17 تن دیگر زخمی شــدند. 
این  جریان  در  فلسطینی  شش 

عملیات ها به شهادت رسیدند.
 منابــع خبــری نوشــتند، در 
روز سه شــنبه، یک  عملیات هــای 
جوان فلسطینی با سالح سرد در بندر 
یافا واقع در شمال فلسطین اشغالی 
14 صهیونیســت را زخمی کرد و از 

محل حادثه متواری شد.
خبرگــزاری قــدس در توضیح 
جزئیات این عملیات نوشت: این جوان 
فلسطینی که چند شهرک نشین را 
تحت تعقیب قرار داده بود، در جریان 
انجام عملیات در منطقه »باب الساعه« 
و منطقه »مینا« هر صهیونیستی را 
که ســر راهش می دیــد هدف قرار 
می داد که در نهایت موفق شــد 14 
شهرک نشین صهیونیست را زخمی 

کنــد که حال چند نفر از آنها وخیم 
گزارش شده است.

یک جوان فلســطینی دیگر نیز 
در شــهرک »بتاح تکفا« در نزدیکی 
تل آویو یک صهیونیســت را چندین 
بار مورد اصابت چاقو قرار داد و او را 
از ناحیــه گردن زخمی کرد. مجری 
این عملیات به ضرب گلوله نیروهای 
پلیس رژیم صهیونیستی به شهادت 

رسید.
در یک عملیات مقاومتی دیگر که 
در قدس اشغالی به وقوع پیوست یک 
مبارز فلسطینی در حالی که سوار بر 
موتور بود یک افسر صهیونیستی را 
به ضرب گلوله به هالکت رســاند و 
یک نظامی دیگر را هم زخمی کرد و 
خود نیز در حین فرار از محل حادثه 
هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار 
گرفت و به شهادت رسید. چند ساعت 
قبل از این عملیات های مقاومتی هم 
یک بانوی 50 ســاله فلسطینی اهل 
قدس که تالش داشت با سالح سرد 

نظامیان صهیونیستی را هدف حمله 
خود قرار دهد به ضرب گلوله نظامیان 

صهیونیست به شهادت رسید.
روز گذشــته امــا سرنشــینان 
فلســطینی یک خودرو به ســمت 
یک اتوبوس حامل صهیونیســت ها 
در نزدیکی شــهرک صهیونیســتی 
»رامــوت« واقــع در شــمال قدس 
تیراندازی کردند که در این تیراندازی 

یک اسرائیلی زخمی شد.

ســاعتی بعد از ایــن تیراندازی 
دو فلســطینی دیگر در منطقه ای به 
نام »باب العامود« اقدام به تیراندازی 
کردند که به هالکت یک صهیونیست 
منجر شــد، مجریان ایــن عملیات 
بالفاصله هدف تیراندازی قرار گرفته 
و به شــهادت رسیدند. با شهادت 6 
فلســطینی طی دو روز گذشته در 
کرانه باختری و سرزمین های اشغالی 
تعداد شهدای فلسطینی در جریان 

انتفاضه قدس کــه از روز اول اکتبر 
)9 مهر( آغاز شده به 198 تن رسید.
این در حالی است که تاکنون 37 
صهیونیست به هالکت رسیده و بیش 

از 500 نفر نیز زخمی شده اند.
و  ن  فلســطینیا گیــری  ر د
صهیونیســت ها با ورود »جو بایدن« 
معــاون رئیس جمهــور آمریکا که 
روز گذشــته صورت گرفت تشدید 

شده است.
تمجید گروه های فلسطینی

گروه های فلسطینی اما با صدور 
بیانیه ای از عملیات های شهادت طلبانه 
اخیر جوانان فلسطینی که به هالکت 
دو صهیونیست و زخمی شدن 17 نفر 

دیگر منجر شد تمجید کردند.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
قــدس، جنبــش حمــاس اعــالم 
و  قهرمانانه  »عملیات هــای  کــرد، 
شهادت طلبانه اخیر از سوی جوانان 
بیانگر شکست تمامی  فلســطینی، 
تالش ها بــرای توقف انتفاضه قدس 

است.«
آزادی  بــرای  خلــق  جبهــه 
فلســطین، جهاد اســالمی و جبهه 
مبارزه ملی فلســطین نیز با صدور 
بیانیه هــای جداگانه ای اعالم کردند 
که عملیات های اخیر یک نقطه عطف 
جدیــد و دردناک برای اشــغالگران 

است.
هالکت افسر شاباک

در همین حال خبر رســیده که 
یک عضو دســتگاه اطالعات داخلی 
رژیم صهیونیســتی )شاباک( نیز در 
یک عملیات امنیتی در منطقه مجاور 

نوار غزه به هالکت رسید.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، 
رادیو رژیم صهیونیستی اعالم کرده 
اولیه نشــان می دهد  که تحقیقات 
یک افســر شاباک در حین تماس با 
مزدوران این دستگاه به ضرب گلوله 
نیروهای خودی در مرز غزه کشــته 
شده اســت و هالکت وی به ضرب 

گلوله فلسطینیان صحت ندارد.

یک عالم مشهور سنی عراق با اشاره به جانفشانی های شیعیان در 
حمایت از مردم اهل سنت و مبارزه آنها با تروریسم، گفت: اگر ترس 

از خدا نبود، در برابر شیعیان سجده می کردم.
به گزارش العالم، این شــیخ ســنی طی یک برنامه زنده تلویزیونی، به 
فداکاری ها و از خودگذشتگی های شیعیان در دفاع از اهل سنت عراق اشاره 

کرد و گفت: اگر ترس از خدا نبود، در برابر شیعیان سجده می کردم.
عالم اهل سنت که نامش ذکر نشده، در پاسخ به این سوال که »چرا خانواده 
و اطرافیان را رها کرده و به شــیعیان پیوســته«، خطاب به مجری تلویزیون 
گفت: »عموجان! در یک کالم! شیعیان بزرگ ترین سپر بالی عراق هستند.«
وی در سخنان خود، از برخی سیاستمداران هم انتقاد کرد و گفت که آنها 
در ویالهایشان نشسته اند و نه برادرانشان را فدا کرده اند و نه فرزندان خود را.

وی گفت: بیا صریح باشیم، چه کسی گرفتار )حفاظت از( عراق شد، من؟ 
من فقط یکی دو نفر از خاندانم را در راه عراق دادم... اما شیعیان هزاران شهید 
را فدای حفاظت و حمایت از کشــور کردند. آنها جان خود را در صالح الدین 
می دهند و سر پسرانشــان را در االنبار می دهند تا سیاستمدارانی نظیر من 
برجا باشیم. او در کنایه به سیاستمدارانی که حضور شیعیان را در شمال عراق 
برنمی تابند، گفت: »ما می گوییم به آنها اجازه نمی دهیم اقلیم ایجاد کنند، زیرا 
آنها اهل جنوبند، اهل بصره اند، اهل نجفند، اهل کربال هستند. اما نمی گوییم 
این هایــی که در رمادی، التامین، الدیره و دیگر شــهرهایمان جان داده اند، 

جنوبی اند. آن وقت خود را عراقی و شریف و میهن پرست هم می دانیم.!«
اسناد حمایت عربستان از داعش

خبر دیگر اینکه، یک فرمانده ارشد نیروهای بسیج مردمی )حشدالشعبی( 
اعالم کرد بسیج به اسناد بسیار مهمی در جریان عملیات آزادسازی منطقه غرب 
»سامرا« دست یافته که از حمایت عربستان و ترکیه از داعش پرده برمی دارند.
به گزارش تسنیم، دکتر »حسن عبدالهادی« گفت: »در جریان آزادسازی 
منطقه »جزیره سامرا« که دو هفته قبل صورت گرفت، نیروهای بسیج مردمی 
به اسناد فوق العاده حساسی دســت یافتند.«وی گفت: »بر اساس پرونده ها 
و اطالعات مهمی که همراه تروریســت های به اسارت درآمده داعش ضبط 
شــده، ترکیه به پشتیبانی لجستیکی و کشــورهای حاشیه خلیج فارس، به 
ویژه عربستان سعودی به پشتیبانی مالی تروریست های داعش می پردازند.«

به گفته عبدالهادی، تروریســت های اسیر، ملیت های مختلفی دارند، اما 
اغلب آنها عراقی هستند و توسط تروریست های چچنی آموزش دیده اند.

این فرمانده نیروهای بســیج همچنین گفت که »مفتی های سعودی از 
عوامل اصلی ایجاد فتنه و اعزام جوانان به جنگ هســتند.«جالب اســت که 
ســعودی ها و کشــورهای جنوبی خلیج فارس همزمان با حمایت از داعش، 
بسیج مردمی عراق را تروریست می خوانند! »صالح حسناوی« نماینده پارلمان 
عراق هم در واکنش به این رویه زشت دولت های فوق گفت که این کشورها 
دیدگاه غیرواقع بینانه ای نسبت به عراق دارند و همین دیدگاه سبب شده که 
میان عراق و شیخ نشین های مرتجع مشکالت بزرگی ایجاد شود.»حسناوی« 
در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امارات که بسیج مردمی عراق را یک گروه 
تروریســتی خوانده بود نیز گفت که »بسیج یک نهاد دولتی است و مسائل 

داخلی عراق به امارات مربوط نمی شود.«
فتنه انگیزی سفیر عربستان

در همین حال، خبرگزاری جمهوری اسالمی به نقل از رادیو »اوستین« 
نروژ گزارش داد، »ثامرالسبهان« سفیر عربستان در عراق با هدف ایجاد اختالف 
میان شیعیان و از هم پاشیدن »ائتالف ملی«، سفرهای محرمانه ای به نجف 
داشته است.بر اساس این گزارش، »سبهان« از زمان افتتاح سفارت عربستان 
و در دست گرفتن پست سفارت این کشور در عراق )2 ژانویه/ 12 دی(، شش 
بار به نجف سفر کرده، که چهار بار آن محرمانه و بدون اطالع وزارت خارجه 
عراق بوده است.هدف سبهان از این مسافرت ها، ایجاد ارتباط با شخصیت های 
با نفوذ شیعی و با هدف متالشی کردن ائتالف ملی اعالم شده است. ائتالف 
ملی تحت رهبری »حیدر عبادی« بیشترین کرسی را در مجلس عراق دارد.

سایر رویدادها
* منابع امنیتی عــراق خبر دادند، داعش با خمپاره های حاوی گاز کلر 

منطقه »البشیر« در استان کرکوک را هدف قرار داد.
* ارتش عراق منطقه »زنکوره« را در شمال رمادی آزاد کرد و جنگنده های 
ارتش عراق نیز 50 تروریســت را در منطقه »الحویجه« اســتان کرکوک به 

هالکت رساندند.
* شیخ االزهر مصر خواستار نشست مشترک علمای شیعه و سنی با هدف 

مقابله با جریان های تفرقه افکن شد.
* یک هواپیمای شناســایی آمریکایی در منطقه کردستان عراق سقوط 

کرد و چهار سرنشین این هواپیما زخمی شدند.

در واکنش به جانفشانی های بسیج مردمی مقابل داعش
عالممشهورسنی:اگرترسازخدانبود

دربرابرشیعیانسجدهمیکردم

یک روزنامه آمریکایی با اشاره 
به حمله نیروهای دولتی ترکیه به 
اعتقاد  و  »زمان«  مخالف  روزنامه 
اردوغان«  طیب  »رجب  نداشتن 
به دموکراسی، نوشت این روزنامه 
بماند،  فعال  اینکه همچنان  برای 
نفع  به  تبلیغات  انتشار  به  شروع 

رئیس جمهور کرده است!
به گــزارش خبرگــزاری فارس، 
»نیویورک تایمز« در ســرمقاله خود 
تحت عنوان »فروپاشــی دموکراسی 
در ترکیه« نوشــت که رئیس جمهور 
این کشــور ترکیه را از دموکراســی 

دور می کند.
جمعه گذشــته نیروهای امنیتی 
ترکیــه به جمعیت معترض در مقابل 
ســاختمان روزنامه »زمان« و سپس 
دفتــر این روزنامه با گاز اشــک آور و 

ماشین های آب پاش حمله کردند.
دولت ترکیه سپس مدیر مسئول 
روزنامه زمــان را برکنار کرد و تالش 
برای از بین بردن تمامی آرشــیوهای 

آنالین این روزنامه نیز ادامه دارد.
نیویورک تایمز در واکنش به این 
اقدام، همچنین نوشت: »ناراحت کننده 
است که آمریکا و اروپا واکنش بسیار 
مالیمــی بــه پایمال کــردن آزادی 
مطبوعــات توســط اردوغان نشــان 

داده اند.«
نیویورک تایمز البته به علت این 
واکنش مالیم اشاره ای نکرد. ترکیه در 
چارچوب منافع آمریکا و ناتو در منطقه 
عمل می کند و این مسئله بیش از هر 
ارزش دیگری مثل حقوق بشر و آزادی 
بیان و دموکراسی برای آمریکا و غرب 

اهمیت دارد.
البته نیویــورک تایمز آوارگان را 
دلیل این ســکوت دانســت و نوشت 
کــه اکنون آمریــکا و اروپــا به مهار 
بحران آوارگان ســوری توسط ترکیه 
دل بسته اند و به همین خاطر، مقابل 

اقدامات اردوغان سکوت می کنند.
اخیــراً اتحادیه اروپا موافقت کرد 
که ســه میلیارد یورو به ترکیه بدهد 

تا آنکارا بحران آوارگان ســوری را به 
طریقی حل کند.

شــخص  کــه  اســت  جالــب 
این باج ســه  رئیس جمهــور ترکیه 
میلیارد یورویــی را کافی نمی داند و 
خواســتار وجوه بیشــتر و همچنین 
موافقت با پیوستن ترکیه به اتحادیه 
اروپا شــده اســت!روزنامه زمان که 
بیشــترین تیراژ را در ترکیه داشت، با 
»فتح اهلل گولن« فعال دینی و سیاسی 
که در »پنسیلوانیا«ی آمریکا در تبعید 
به سر می برد، مرتبط است.گولن قبال 
همپیمان اردوغان بوده، اما از دو سال 
گذشته به این سو با وی اختالف پیدا 
کرده است.ایستا نیز از ترکیه گزارش 
داده، حــزب »جمهوریخواه خلق« به 
عنوان اپوزیســیون اصلی دولت، علیه 
بلندپایه ترکیه شــکایتی را  مقامات 
تنظیم کرده اســت. این شکایت که 
بــه حمایــت دولت از یک ســازمان 
تروریستی مربوط می شود، قرار است 

تحویل دادگاه عالی ترکیه شود.

شــرکت  کنندگان در همایش حقوق بشر در ژنو اعالم کردند 
آل سعود بزرگ ترین ناقض حقوق بشر در جهان است.

شرکت کنندگان در همایش »نابسامانی حقوق بشر در عربستان« که 
در حاشــیه اجالس شورای حقوق بشر در ژنو برگزار شد، آل سعود را از 
»بزرگ ترین نقض کنندگان حقوق بشر« شمردند و بازنگری در سیاست های 
عربســتان را در خصوص حقوق مدنی خواستار شدند. به گزارش العالم، 
»علی االحمد« رئیس موسسه امور کشورهای خلیج فارس در واشنگتن 
در این خصوص گفت: »عربستان در زمینه نقض حقوق بشر، رتبه نخست 
را دارد و هرگاه سخن از نقض حقوق زنان می شود، نخستین کشوری که 
به ذهن متبادر می شود، عربستان است که حتی از آفریقای جنوبی که به 

نقض حقوق زنان معروف است، پیشی گرفته است.«
»جولیا لکنر« مسئول حقوقی منطقه خلیج فارس در سازمان کرامت، 
نیز گفت: »دولت و نهادهای امنیتی عربستان، علیه شهروندان این کشور، 
مرتکب خشونت می شوند و تظاهر کنندگان را به مدت های طوالنی بازداشت 
می کنند بی آنکه توجیهی برای این بازداشــت داشته باشند، یا اتهامی به 
تظاهر کنندگان وارد باشــد. آنها حتی اجازه مالقات با وکیل را نیز به این 

بازداشت شدگان نمی دهند.« 
»جان فرمن« عضو ســازمان »وکالی مدافع دموکراسی« نیز گفت: 
»برای نخستین بار، با توجه به اوضاع جاری در عربستان، بحث و جدل های 
گســترده ای در کشــورهای غربی از جمله بلژیک درباره سرمایه گذاری 
سعودی ها به راه افتاده و از توقف صادرات سالح به عربستان نیز سخن به 
میان آمده است تا این کشور، از اقدامات خود  علیه مخالفان، دست بکشد.« 
بــا  وجود همه این انتقادات و ارائــه آمارهای مختلف در خصوص نقض 
حقوق بشر در عربستان، حکومت آل سعود، همچنان بی هیچ واهمه ای به 
جنایت های خود ادامه می دهد و ناظران سیاسی علت این مسئله را »چراغ 

سبز آمریکا« در تاکید بر حفظ تاج و تخت آل سعود ارزیابی می کنند.
این در حالی اســت که »فرانسوا اوالند« رئیس جمهور فرانسه نیز روز 
جمعه نشان »لژیون دونور« باالترین نشان افتخار این کشور را به »محمد 
بن نایف« ولیعهد عربســتان تقدیم کرد. این اقدام عجیب رئیس جمهور 
فرانســه با نام »مبارزه عربستان با تروریسم صورت گرفت!« تنها سه روز 
پس از این اقدام مضحک فرانسه، نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی 
اعالم کرد،  شمار اعدام شدگان سال 2016 در عربستان به 70 تن رسید 
که این تعداد تقریبا نیمی از مجموع اعدام هایی است که در سال گذشته 
در این کشــور ثبت شده است!  این نشریه با اشاره به اینکه عربستان در 
ســال 2015 رکورد اعدام های این کشور در 20 سال گذشته را شکسته 
پیش بینی کرد، سعودی ها در سال جاری اعدام هایی به مراتب بیشتر نسبت 

به سال گذشته انجام خواهند داد.

منابع دولتی عربستان می گویند که برای آتش بس در مرز این کشور 
با یمن با انصاراهلل به توافق رسیده اند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی عربستان )واس( اعالم کرده که ائتالف تحت 
رهبری ریاض با نیروهای انصاراهلل و »علی عبداهلل صالح«، رئیس جمهور پیشین 
یمن برای آتش بس در طول نوار مرزی عربســتان با یمن به توافق رسیده است. 
بنابر این گزارش، آتش بس مذکور همزمان با ارســال مواد پزشکی و کمک های 
انســانی به مناطق مرزی یمن خواهد بود که قرار است از مرز عربستان وارد این 
کشــور شود. از زمان آغاز حمله عربســتان و همپیمانانش به یمن این نخستین 
بار اســت که ریاض و انصاراهلل یک مذاکره مستقیم نتیجه بخش انجام داده اند که 
به آتش بســی هرچند محدود انجامیده است. این آتش بس آنگونه که خبرگزاری 
عربستان اعالم کرده با میانجی گری چهره های قبیله ای و عشایری در داخل یمن 
صورت گرفته است. بنابر اعالم فرماندهی عملیات ائتالف تحت رهبری عربستان، 
این توافق در گذرگاه علب در مرز جنوبی عربســتان با یمن به دست آمده و طی 
آن یک نظامی عربســتانی از سوی انصاراهلل به مقامات ریاض تحویل داده شده و 
عربستان نیز هفت تن از یمنی هایی را که پیش تر در عملیات های خود در جنوب 
عربستان به اسارت گرفته بود به انصاراهلل داده است. براساس توافق صورت گرفته، 
قرار است به روستاها و مناطق مرزی یمن که به دلیل جنگ با کمبود شدید دارو 
و مواد غذایی مواجه هستند کمک  ارسال شود. این خبر از سوی انقالبیون یمن 
تایید نشده اســت.پیش تر نیز برخی منابع از مذاکرات محرمانه میان انصاراهلل و 
عربستان با وساطت طرف های اروپایی خبر داده بودند که از یک هفته پیش آغاز 

شده است. انصاراهلل اما این خبر را تکذیب کرد.

در همایش ژنو صورت گرفت
معرفیآلسعودبهعنوان

بزرگترینناقضحقوقبشرجهان

نیویورکتایمز:اردوغان
اعتقادیبهدموکراسیندارد

غربــی  کارشــناس 
مســائل غرب آسیا طی 
با  و  بــا کیهان  گفت وگو 
دموکراسی  بین  مقایسه 
در ایران و غرب تاکید کرد 
سیستم وضعیت سیاسی و 
دموکراسی در غرب بیشتر 

شبیه به سیرک است.

ریاض مدعی شد
توافقانصاراهللوائتالفسعودی
برسرآتشبسدرمناطقمرزی

بحرین
مراهًْ البحرین: سازمان عفو بین الملل با بیان اینکه سلب تابعیت به 
ســالح اصلی دولت بحرین برای سرکوب مخالفان خود تبدیل شده 
نسبت به افزایش آن و اخراج اجباری شهروندان در این کشور هشدار 

داد. همین هفته سه نفر دیگر از شهروندان بحرینی اخراج شدند.
برزیل

کورئو دل اورینوکو: مدیر ســابق یک شرکت بزرگ مرتبط با شرکت 
نفتی دولتی »پتروبراس« برزیل به جرم ارتکاب به فساد به 19 سال حبس 
محکوم شــده است. این مدیر 47 ســاله از حدود 9 ماه پیش در زندان 

به سر می برد و بیش از دو میلیارد دالر پول نفت را جابه جا کرده است.
کره شمالی

تسنیم: رهبر کره شمالی گفته، پیونگ یانگ کالهک های هسته ای را که 
قرار است روی موشک های بالستیک نصب شود با موفقیت »کوچک سازی« 
کرده است. وی همچنین به مقام های نظامی دستور داده تا قدرت زرادخانه 

هسته ای این کشور را افزایش دهند.

عربستان
الحیات: تحلیلگر ســعودی در روزنامه الحیات نوشته، بعد از حزب اهلل نوبت 
حماس اســت که در فهرست گروه های تروریســتی قرار بگیرد! وی این را 
هم گفته که کشــورهای عربی بایــد موضع قاطع در پیش بگیرند و جنبش 
حماس را مانند حزب اهلل و اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی 

قرار دهند!
پاکستان

داون نیوز: نخست وزیر پاکستان دستور کار برای سفر به ریاض و شرکت 
در کنفرانس ائتالف نظامی جدید عربســتان را نهایی کرده و به زودی نقش 
اســالم آباد در ائتالف نظامی جدید عربســتان با حضور 34 کشور مشخص 

خواهد شد!

آمریکا
اسپوتنیک: رئیس ســتاد فرماندهی مرکزی آمریکا هشدار داده که 
ارتش این کشور به طرز »خطرناکی« در حال کوچک تر شدن است. وی 
این را هم گفته که داعش اکنون جدی ترین تهدید برای منافع ما و منافع 

شرکای ما محسوب می شود.
لبنان

شــبکه المنار: شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان تأکید 
کرده که »اگر مانع تراشی عربستان نبود رئیس جمهور لبنان حدود یک 
سال پیش تعیین شده بود. عربستان به گروه های طرفدار خود در لبنان 

فشار وارد کرده تا معادله انتخاب رئیس جمهور را بر هم زنند.«
آلمان

روزنامه پاســایر نویه پرسه: افرادی ناآشــنا در شهر الیپزیک آلمان 
چندین کامیون و وسیله نقلیه متعلق به ارتش آلمان را به آتش کشیدند. 
این اولین بار نیست که وسایل نقلیه ارتش آلمان در ایالت زاکسن هدف 

حمله و آتش سوزی قرار گرفته است.

دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان:

تردید نکنید آل سعود پیرو اسرائیل و ریشه تروریسم در منطقه است


