
صفحه آخر

مصر نام محمد مرسی و 1500 تن از اعضای اخوان المسلمین را 
وارد لیست گروه تروریستی کرد

دادگاه کیفری مصر نام 1502 تن از جمله »محمد 
مرسی« و چند عضو ارشد دیگر اخوان المسلمین را در 

»لیست تروریستی« دولت قرار داد.
دادگاه کیفری مصر 1502 متهم از جمله بســیاری از 
اعضای اخوان المســلمین را در لیســت تروریسم قرار داده 
که در میان آنها نام »محمد مرســی«، رئیس جمهور سابق 
مصر و »محمد ابوتریکه«، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال این 
کشور و بازیکن تیم االهلی نیز به چشم می خورد. به گزارش 

ایسنا، از جمله دیگر افراد وارد شده به این لیست می توان به 
مهدی عاکف، رهبر سابق اخوان المسلمین و معاونش »خیرت 
الشــاطر« و »ولید شرابی«، قاضی مصری اشاره کرد.از سال 
2015 تاکنون این بیشــترین تعداد افرادی است که نظام 
مصر آنها را در لیست تروریسم قرار داده است. در این لیست 
همچنین نام محمد البلتاجی، از رهبران اخوان المســلمین، 
ابوعال ماضی، رئیس  حزب مخالف الوسط، باکینام الشرقاوی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه مصر و معاون مرسی دیده می شوند. 

تروریست ها در مالی به کمپ ارتش زدند 
 و37نفر نظامی را کشتند

در جریــان انفجار دیروز  )چهارشــنبه( یک 
خودروی بمبگذاری شــده در کمپ ارتش مالی در 

شمال این کشور، ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
گروه های تروریستی با حمله به مقر ارتش کشور  مالی 
در شــهر »گائو« واقع در شمال این کشور  دست کم  37 

نفر را کشته و ده ها نفر را زخمی کردند.
 رویترز گزارش داد این کمپ محل استقرار سربازان و 
نیز اعضای گروه های مسلح رقیب بوده است که به صورت 

مشترک عملیات های گشت زنی انجام می دادند.این اقدامات 
طبق توافق صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد انجام 
می شــود که هدف از آن پایان یافتن خشونت ها در منطقه 

ناآرام شمال مالی است.
گروه تروریستی  بوکوحرام که اخیرا با گروه تروریستی 
داعش بیعت کرده است چند سال است که در کشور مالی 
دست به اقدامات تروریستی می زند و تا کنون تالش ها برای 

مقابله با آن با موفقیت همراه نبوده است.
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کوتاه از سراسر جهان

جدیدترین  در  سعودی ها 
جنایت خود علیه مردم مظلوم 
و بی دفاع یمن با حمله هوایی به 
یک »بازار« در استان صعده 7 
غیر نظامی یمنی را با بمب های 

ممنوعه هدف قرار دادند.
بمباران مناطق مســکونی در 
یمن توسط جنگنده های سعودی 
تبدیل به جنایت روزمره سعودی ها 
شده و  همچنان از میان مردم این 

کشور قربانی می گیرد. 
آل سعود  نظامی  تجاوز  میزان 
به کشــور یمن هم گویــا حد و 
مرز ندارد. بــه گزارش فارس روز 
سه شنبه ســعودی ها با حمله به 
بــازاری در صعــده صحنه هــای 

دلخراش دیگری را ثبت کردند.
 پایــگاه خبری »المســیره« 

گــزارش داده که »ائتالف متجاوز 
آمریکایی-سعودی«، روز سه شنبه 
مناطق مسکونی و اموال عمومی 
مــردم را هدف گرفت و در نتیجه 
آن هفت یمنی در اســتان صعده 
و یک نفر هم در اســتان الحدیده 

شهید شدند. «
 المسیره افزود که در پی حمله 
به یک بازار در منطقه »مران« در 
شهرســتان »حیدان« دو نفر نیز 

مجروح شدند. 
آنچنان  ایــن جنایت  تصاویر 
هولناک است که احتمال استفاده 
آل ســعود از ســالح های ممنوعه 

جدید دور از ذهن نیست.
 قربانیــان این جنایت به طرز 
فجیعی در آتش سوخته و به زغال 

تبدیل شده اند!

همچنین با حمله نیمه شــب 
سه شنبه قایق های جنگی سعودی 
به مناطق مســکونی روستایی از 

شهر مقبنه استان تعز شش زن و 
کودک یمنی شهید و پنج تن دیگر 

زخمی شدند. 

یک مقام محلی در این مورد 
اعــالم کرده »قایق هــای جنگی 
عربســتان از محل استقرار خود 

در جنوب دریای ســرخ، مناطق 
مسکونی روستای المویجر در شهر 
مقبنه در جنوب غربی استان تعز 
و دیگر مناطق این شــهر را مورد 

حمله قرار دادند.«
طبق گزارش دفتر هماهنگی 
امور بشردوســتانه ســازمان ملل 
متحــد در یمن، 10 هــزار نفر از 
غیرنظامیان یمــن از آغاز جنگ 
عربستان علیه یمن جان باخته  و 
بیــش از 40 هزار نفر نیز مجروح 

شده اند.
 در حالــی که برخــی آمارها 
شمار شهدا را 14 هزار نفر نیز ذکر 
کرده اند. حمایت غربی ها و به ویژه 
آمریکا و انگلیس مهمترین عامل در 
تحریک عربستان به ارتکاب جنایت 
علیه مردم یمن عنوان شده است.

آل سعود با بمب های ممنوعه غیرنظامیان یمنی را آتش زد!

در  عراق  ارتش  نیروهای 
در  خود  پیشروی های  ادامه 
مسجد  شدند  موفق  موصل، 
خلیفه  ســخنرانی  محــل 
خودخوانده »داعش« را هم در 
این شهر، آزاد کنند. عملیات 
آزادســازی غرب موصل به 

تازگی آغاز شده است.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اهل بیت)ع(، »عبداالمیر رشــید 
یاراهلل« فرمانده عملیات آزادسازی 
نیروهای  کــرد،  اعــالم  موصل 
مبارزه بــا تروریســم )نظامیان 
عراقی( محله هــای »النعمانیه«، 
یــر«،  لجزا »ا نه«،  لعطشــا »ا
»الزارعی« در کرانه چپ موصل 
را آزاد و پرچــم عراق را بر باالی 
ســاختمان های این دو محله به 

اهتزاز درآوردند.
همچنین،  عراقــی  نیروهای 
مســجد جامع الکبیــر در مرکز 
شهر موصل را نیز از کنترل عناصر 

داعش پاکسازی کردند.
پیش از این نبــرد در کرانه 
راســت رود »دجله« در موصل 

جریان داشت.

در جریان آخرین پیشروی های 
نیروهای مســلح عراق، تلفات و 
خسارات ســنگینی به »داعش« 

وارد آمد. 
یــاراهلل همچنین گفت، یک 
فرونــد پهپاد نیروی هوایی عراق 
یک بولدوزر بمب گذاری شده را 
در منطقــه »وادی عکاب« غرب 
موصــل هدف قــرار داد و آن را 
منهــدم کرد. شــماری دیگر از 
عناصر داعــش نیز در این حمله 

کشته شدند.«
با توجه به این پیشروی های 
گسترده، به نظر می رسد که نظم 
و نســق در جبهه تروریست های 
داعش، بــه هم خورده و احتماال 
موصل زودتر از موعد تعیین شده 
آزادســازی  عملیات  گردد.  آزاد 
موصل از بامداد 26 مهر با فرمان 
»حیدر عبادی« نخست وزیر عراق 

آزاد شده است. 
عبادی یک بــازه زمانی پنج 
ماهــه را برای آزادســازی کامل 

موصل پیش بینی کرده بود.
شهر موصل 20 خرداد 1393 
به اشــغال عناصر داعش درآمده 

است و اندکی پس از آن، »ابوبکر 
بغدادی« خالفت خود را اعالم و 
شهر موصل را مرکز خالفت تعیین 

کرده بود.
 خبرها از استان نینوا همچنین 
حاکی است، پهپادهای آمریکایی 
یک مجلس عزاداری را در غرب 
شــهر موصل بمباران کردند که 
شهادت هشــت غیرنظامی را به 

دنبال داشت.

حمله عبادی به آمریکا
خبر دیگر اینکه نخســت وزیر 
عراق گفــت، دخالت های آمریکا 
منجر به هرج و مرج در عراق شده 
و زمینه را بــرای ورود گروه های 
تروریســتی به عراق فراهم کرده 

است. 
عبــادی خواســتار انجام یک 
تحقیــق فراگیــر در خصــوص 
خســاراتی کــه در نتیجــه ورود 

آمریکایی ها در سال 2003 به عراق 
شده و جبران این خسارات شد.

نخست وزیر عراق در ارتباط با 
شرایط عملیات آزادسازی موصل 
نیز گفت، نیروهای مســلح عراق 
عملیات را در غرب موصل )بخش 

غربی رود فرات( آغاز کردند.
وی اظهار داشت: دنیا مدیون 
عراق است، زیرا عراق به نیابت از 

کل دنیا، با تروریسم می جنگد. 

بــا اشــاره بــه  »عبــادی« 
خنثی سازی ده ها حمله تروریستی 
علیه مــردم، تصریح کرد: »ما در 
نبرد علیه تروریسم از لحاظ نظامی 
و امنیتی موفق شده ایم و به همین 
خاطر داعش غیرنظامیان را هدف 

حمله قرار می دهد.«
پایان حکومت بارزانی

»بیســتون عــادل« نماینده 
وابســته بــه »اتحادیــه میهنی 
کردســتان عراق« در مجلس این 
کشور اما اعالم کرده که »مسعود 
بارزانی« دیگر نمی تواند به عنوان 
رئیس منطقــه خودمختار مذکور 
ریاســت  بارزانی  انتخاب شــود. 
»حزب دموکرات کردستان عراق« 

را به عهده دارد.
ژوئیه  بارزانــی 25  مســعود 
2009 ) ســه مرداد سال 1388( 
برای بار دوم، به ریاســت منطقه 
کردستان عراق انتخاب شد و دوره 
چهار ساله خود را در سال 2013 

دو سال دیگر تمدید کرد.
سال 2015 نیز انتخابات برگزار 
نشد و در عوض، ریاست بارزانی بر 

منطقه دو سال دیگر تمدید شد.

نیروهای مسلح عراق
به محل سخنرانی ابوبکر بغدادی در موصل رسیدند

در  بحرینی ها  تظاهــرات 
اعتراض به تیرباران سه جوان 
بی گناه بحرینی در بسیاری از 
ادامه  بحرین همچنان  مناطق 
با  خلیفه  آل  مزدوران  و  دارد 
استفاده از گلوله های ساچمه ای 
و گازهای اشــک آور و سمی 
قرار  هدف  را  تظاهرکنندگان 

می دهند.
مــردم بحریــن با ســردادن 
شــعار »مرگ بر آل خلیفه«، »ما 
از مرگ نمی هراســیم« و »انتقام 
می گیریــم« و در حالی که پرچم 
امــام حســین)ع( را به نشــانه 

خونخواهی در دســت گرفته اند، 
در منامــه پایتخت این کشــور و 
روستاهای اطراف در حال تظاهرات 
نیز  نیروهای آل خلیفه  هســتند. 
بــا تیراندازی مســتقیم و پرتاب 
تظاهرکنندگان  با  اشــک آور  گاز 
درگیر می شــوند. تعداد زیادی از 
مــردم زخمی شــده اند و این در 
حالی است که از ورود مجروحان 
بــه درمانگاه ها و بیمارســتان ها 
خودداری می شود چرا که انبوهی 
از نیروهای امنیتی پیشاپیش در 
تا  بیمارستان ها مســتقر شده اند 
به محض انتقال مجروحان آنها را 

دستگیر کنند.
دبیرکل  شیخ »علی سلمان« 

جمعیت اســالمی الوفاق بحرین 
نیز از زندان پیامی را به مناسبت 

شهادت این 3 جوان بحرینی ارسال 
کرده است. در این پیام آمده است: 
»ســر فرود آورده و درود بیکران 
بزرگواری  شهدای  بر  می فرستیم 
که جان خــود را در راه خداوند، 
پیشرفت کشور و اعتالی هویت و 
کرامت ملتشان فدا کردند«. رژیم 
آل خلیفه روز یکشنبه حکم اعدام 
ســه جوان بحرینی را اجرا کرد. 
اعدام این ســه شهروند بحرینی، 
موج جدیــدی از اعتراضات را در 
بحرین ایجاد کرده اســت. علمای 
بحرین ایــن اقدام رژیم آل خلیفه 
را محکوم و ضمن اعالم ســه روز 

عزای عمومی، خواســتار افزایش 
خشم عمومی شــدند. بحرین از 
14 فوریه ســال 2011 میالدی 
شــاهد انقالب مردمی علیه رژیم 
آل خلیفه اســت. مــردم خواهان 
آزادی، برقــراری عدالــت و رفع 
تبعیــض و روی کار آمدن نظامی 
منتخب در کشورشــان هستند. 
این درخواســت ها با سرکوبگری 
رژیم بحرین با همدســتی برخی 
جملــه  از  عربــی  کشــورهای 
عربستان روبه رو شده است. برخی 
جنبش های بحرینی نیز اعالم قیام 

مسلحانه کرده اند.

مردم بحرین با حمل پرچم » لبیک یا حسین)ع(« با نیروهای مسلح آل خلیفه درگیر شدند

جنگنده ارتش نیجریه با شــلیک »اشــتباه« به کمپ غیرنظامیان 
بی خانمان در شمال شرق این کشور، جان 100 پناهجو را گرفت!

»الکی ایرابور«، هماهنگ کننده ارتش نیجریه علیه شبه نظامیان بوکوحرام 
در این باره اعالم کرده: »این جنگنده برای بمباران یک اجتماع شبه نظامیان در 
»کاال بالگه« رفته بود اما به اشتباه به سمت کمپ غیرنظامیان بی خانمان شلیک 
و 100 تن را به کام مرگ کشــاند.« به گزارش ایسنا به نقل از »آسوشیتدپرس«  
وی در ادامه در جمع خبرنگاران در میدوگوری گفت: »این اقدام اشــتباه باعث 
شد تا غیرنظامیان کشته شوند.« اعضای صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز درمیان 
آسیب دیدگان این »شلیک اشتباه« هستند.»ژان کلمنت کابرول«، مدیر عملیاتی 
پزشــکان بدون مرز نیز در بیانیه ای اعالم کرده: »در این حمله دستکم 120 تن 
مجروح و 100 تن دیگر کشته شدند. این شلیک اشتباه کمپ »ران« در نیجریه 
را هدف قرار داد و شش مسئول نیجریایی صلیب سرخ نیز کشته و 13 تن دیگر 
هم زخمی شدند.« »محمدو بوهاری«، رئیس جمهوری نیجریه اما با دریافت این 
گزارش ها »مراتب تاسف عمیق« خود را ابراز داشت و اعالم کرد که دولت فدرال 

به این مسئله رسیدگی می کند.

روسیه
 ایرنا: وزارت خارجه روسیه با اعالم »تمدید اقامت یا پناهندگی ادوارد 
اسنودن«، مأمور سابق ســیا، پیشنهاد یک مقام سابق این سازمان برای 
تحویل وی به آمریکا را »ابلهانه« خوانده و آن را رد کرده اســت. معاون 
ســابق سیا پیشنهاد کرده بود اسنودن تحویل آمریکا شود تا هدیه خوب 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید 

آمریکا به مناسبت تحلیف وی باشد.
ترکیه

مهر: دادستانی ترکیه برای 243 نفر دیگر از اعضای ارتش این کشور به 
اتهام ارتباط آنها با کودتای نافرجام جوالی 2016 حکم بازداشت صادر کرد.

جرم این افراد استفاده ازیک گزینه در تلفن های همراه بوده است! این افزونه 
یک سیستم گفت وگو در فضای مجازی است که دولت ترکیه معتقد است 
طرفداران »فتح اهلل گولن« و اعضای جریان گولن از آن استفاده می کنند. 
گولن که زمانــی از متحدان اصلی »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه، محسوب می شد از ســوی اردوغان به عنوان عامل کودتای اخیر 

ترکیه معرفی شده است.
عربستان

فایننشال تایمز: جیبوتی درصدد است با امضای توافقی با عربستان به 
این کشور اجازه دهد پایگاهی نظامی را در شاخ آفریقا احداث کند و این 
کار را در راستای »تالش عربستان برای ایفای نقشی بزرگتر در منطقه انجام 
می دهد.« جیبوتی موقعیتی استراتژیک در دریای سرخ و خلیج عدن دارد 
و در این منطقه اکنون تأسیسات و پایگاه های نظامی آمریکایی و فرانسوی 

مستقر می باشد. سواحل جیبوتی در دریای سرخ مقابل یمن قرار دارد.
آمریکا

ایندیپندنت: دونالد ترامــپ، رئیس جمهور جدید آمریکا اعالم کرده 
انجام وظایف ریاست جمهوری را دو روز پس از مراسم تحلیف آغاز خواهد 
کرد و قصد دارد پس از مراســم تحلیف به تعطیالت آخر هفته برود! وی 
این را هم گفته، »به جای جمعه یا شنبه، دوشنبه روز اول کاری است و 
نمی خواهم وظایف حکومتی و مدیریتی با جشــن مراسم تحلیف که 20 

ژانویه)اول بهمن( است، تداخل پیدا کند.«
افغانستان

صداوســیما : فرماندار شهرستان »کوت« استان ننگرهار اعالم کرده 
داعشــی ها با سوزاندن تعدادی دیگر از خانه های مردم در این شهرستان 
خسارت های زیادی به مردم وارد کرده اند و قصدشان فرار و آواره نمودن 
مردم و ایجاد مشکل برای دولت است. این درحالی است که چندی پیش نیز 
افراد داعش بیش از 60خانه مسکونی را دراین شهرستان به آتش کشیدند.

 میانمار
رویترز: »سید حمید البار« فرستاده ویژه سازمان همکاری اسالمی به 
میانمار تاکید کرده سازمان ملل باید در استان راخین میانمار دخالت کند 
تا از تشدید خشونت علیه مسلمانان روهینگیا و نسل کشی دیگری مشابه 

آنچه که در کامبوج و رواندا اتفاق افتاد، جلوگیری کند. 

مرگ 100 پناهجو حاصل حمله اشتباهی 
جنگنده ارتش نیجریه به کمپ پناهجویان

نظامیان رژیم صهیونیستی 
دو جوان فلســطینی دیگر را 
به ضرب گلوله در روســتای 
»أم الحیران« در صحرای »نقب« 
با این  به شهادت رساندند که 
انتفاضه  حساب جمع شهدای 

قدس به 277 تن رسید.
رژیم صهیونیســتی  نظامیان 
بامــداد دیــروز نیز با یــورش به 
روستای »ام الحیران« در صحرای 
»نقــب« واقع در ســرزمین های 
اشغالی که اهالی آن مخالف طرح 
این رژیم برای ســاختن شهرک 
»الحیران« و تخریب منازل و اخراج 
اجباری آنها از این روستا هستند، 

آتش گشودند. 
بنابر گــزارش منابع »یعقوب 
موسی حســین« جوان20 ساله 
این حمالت  مخالف  فلســطینی 
به شــهادت رســیده و شماری از 
اهالی این روستا نیز که قصد دفاع 
از منازل خود را داشــتند زخمی 
شده اند. نظامیان رژیم صهیونیستی 
به ســمت یک جوان فلســطینی 
دیگــر که با خودرو قصد داشــت 
مانــع ورود نظامیان و بولدزرهای 
آنها به این محله شود، تیراندازی 
کردند و این جوان را هم به شهادت 
رساندند. »کمال خطیب« معاون 
ریاست جنبش اسالمی در اراضی 
اشــغالی 1948، اتفاقات روستای 
»ام الحیــران« را »جنگ عملی« 

توصیف کرده است.
رژیم صهیونیســتی  نظامیان 
سه شنبه شــب  نیز »نضال داود 
مهداوی« 44 ساله را در ایستگاه 
بازرســی 104 در نزدیکی شــهر 
طولکــرم کرانه باختری رود اردن 
به شهادت رســانده بودند. ارتش 
رژیم صهیونیستی در توجیه این 
جنایت مدعی شــده که وی قصد 

شهادت 2 جوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها
شمار شهدای انتفاضه به 277 تن رسید

مقاومت اسالمی لبنان اعالم کرد پهپاد جاسوسی پیشرفته و ساقط 
شده رژیم صهیونیســتی را به منطقه ای امن منتقل کرده تا تحقیقات 

بیشتری درباره آن انجام دهد.
یک روز بعد از اعالم خبر ساقط شدن پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در 
جنوب لبنان، مقاومت اسالمی لبنان اعالم کرد که پهپاد اسرائیلی ساقط شده در 
نقاط مرزی با فلسطین اشغالی اراضی لبنان را در اختیار گرفته و آن را به منطقه ای 

امن منتقل کرده تا تحقیقات در رابطه با آن انجام شود.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری »العهد«، هواپیمای سبک وزن و بدون 
سرنشــین »اسکای الرک1« بسیار آرام بوده و صدای آن تقریباً شنیده نمی شود. 
طول این پهپاد یک و نیم متر و عرض آن 3 متر اســت. این پهپاد می تواند بین

 یک و نیم تا سه ساعت پرواز کند و تا 40 کیلومتر پیشروی داشته باشد. این هواپیما 
از پیشرفته ترین ابزارهای جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی است و قراردادهای 
متعددی برای واردات این هواپیما با دولت هایی نظیر اســترالیا و فرانسه صورت 

گرفته و ارزش مالی هر هواپیما حدود 50 هزار دالر برآورد می شود. 
»اســکای الرک 1« نیازمند ابزارهای فنی و تکنولوژی پیشرفته نیست، چرا 
که نظامیان اســرائیلی نیز می توانند آن را با دست پرتاب کنند و کنترل آن را از 
طریق یک دستگاه رایانه سیار در اختیار داشته باشند. رژیم صهیونیستی از این 
هواپیما در جنگ 33 روزه نیز برای جمع آوری اطالعات به نفع نیروهای زمینی خود 
استفاده کرده بود. مقاومت اسالمی از سال 2012 تا 2016 موفق شده به ویژه در 
منطقه القنیطره نسخه هایی از این نوع پهپاد را نیز ساقط کرده یا آنها را در اختیار 
بگیرد. دستیابی به هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی خشم اسرائیلی ها را 
برانگیخته است. نگرانی اسرائیل این است که این هواپیماها به دست ایران برسد!

سرویس خارجی-
»فرانسیس فوکویاما« اســتاد معروف علوم سیاسی، 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید آمریکا را »عامل نفوذی 

روسیه« خواند. 
»ترامپ« از روز جمعه همین هفته کار خود را در کاخ سفید آغاز 
می کند مخالفین تدارک گسترده ای دیده اند تا مراسم تحلیف را به 
بزرگترین تظاهرات ضد ترامپ تبدیل کنند. متهم کردن روسیه به 
دخالت در انتخابات هم ظاهرا نتوانسته جلوی ترامپ را برای ورود 

به کاخ سفید بگیرد. 
اماحجم انتقادها و مطالب منتشر شده علیه ترامپ و مواضع او 
در قبال روسیه در رسانه های آمریکا طی روزهای گذشته به حدی 
رسیده که »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه نیز سرانجام 

مجبور به واکنش شــد. »پوتین« روز سه شنبه گفت: »در ایاالت 
متحده به رغم پایان یافتن انتخابات ریاســت جمهوری و پیروزی 
دونالد ترامپ درآن، شــاهد مبارزات سیاسی داخلی شدید در این 
کشور هستیم. مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا 
از ادامه مبارزه با وی چند هدف را دنبال می کنند که نامشــروع و 

غیرقانونی جلوه دادن وی از مهم ترین این اهداف است.«
امــا در جدیدترین موضع گیری ها علیــه ترامپ و تالش برای 
ایجاد نسبتی بین وی و روسیه فوکویاما مدیر »مرکز دموکراسی و 
توسعه« دانشگاه »استنفورد« آمریکا و استاد سابق دانشگاه »جان 
هاپکینز« در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت: »واقعا چطور 
توانستیم یک مامور اعمال نفوذ روسیه را به عنوان رئیس جمهوری 

انتخاب کنیم؟« 

»فوکویاما« پیــش از این نیز در مقاله ای که بازتاب زیادی در 
مطبوعات آمریکا داشــت، با اشاره به »انتشار اخبار دروغ در سال 
2016« این سال را زمان ظهور »جهان پسا حقیقت« نامید که در 
آن تقریبا تمام منابع اطالعاتی با مطالب مغایر و مشکوک زیر سؤال 
رفت. وی نوشــت: »تمام سیاستمداران دروغ می گویند یا حداقل 
حقیقــت را به نفع خود کمی باال و پایین می کنند اما ترامپ این 

رویه را تا حد جدید و بی سابقه ای تشدید کرده است.«
فوکویاما بیشــتر به علت کتابی با نــام »پایان تاریخ و آخرین 
انســان« )منتشر شده در سال 1992( شناخته شده است که در 
آن مدعی شده »گسترش جهانی لیبرال دمکراسی و سرمایه داری 
بازار آزاد غرب و سبک زندگی غربی می تواند به معنی پایان تحول 

اجتماعی - فرهنگی انسان و آخرین شکل دولت باشد.«

فوکویاما رئیس جمهور جدید آمریکا را عامل نفوذی روسیه خواند

حزب اهلل لبنان مدرن ترین پهپاد 
جاسوسی اسرائیل را هم شکار کرد

سرویس خارجی -
با  آمریکایی  مشهور  سناتور 
اشاره به حاشیه رانده شدن آمریکا 
در ماجرای ســوریه و غیبت این 
کشور در مذاکرات »آستانه« گفت، 
چه بر سر آمریکا آمده که روسیه، 
ایران و ترکیه باید واشنگتن را به 

این نشست دعوت کنند؟
»جان مک کین« سناتور ارشد کنگره آمریکا در گفت وگو با شبکه »ام.اس.ان.
بی .سی« اظهار داشت: »او )والدیمیر پوتین( اکنون یک بازیگر بزرگ در خاورمیانه 
است. موضوعی از این مهم تر نیست که روس ها، ایرانی ها و سران ترکیه ما را برای 
حضور در کنفرانس صلح )آســتانه( دعوت می کنند. آمریکا  دیگر در حال ایفای 
نقش رهبری نیست. آمریکا حتی بخشی از آن )کنفرانس آستانه( هم نیست. ما را 
دعوت می کنند. چطور به اینجا رسیده ایم!« گفتنی است نشست »آستانه« پایتخت 
قزاقستان، قرار است چهار و پنج بهمن برگزار شود. این یک نشست سوری-سوری 

بوده و با هدف پایان دادن به بحران سوریه برگزار می شود.
»محمدجواد ظریف« وزیر خارجه ایران اعالم کرده که »مخالف حضور نماینده 
آ مریکا در نشست آستانه است. واشنگتن به خاطر حمایت از تروریست های فعال 
در سوریه، یک کشــور بی طرف محسوب نمی شود و باید به خاطر ویرانی کشور 

سوریه، پاسخگو هم باشد.«
مک کیــن در ادامه این گفت وگــو، پوتین را »قصــاب« و »اوباش« خواند. 
بخشــی از این عصبانیت »مک کین« نسبت به رئیس جمهور روسیه، به بمباران 
تروریست های به اصطالح »میانه رو«ی تحت حمایت آمریکا توسط جنگنده های 

روسی ربط پیدا می  کند.
این سناتور آمریکایی همچنین مدعی شد: »هدف پوتین، احیای امپراتوری 
روســیه است، او )شــبه  جزیره( کریمه را گرفت و )قصد دارد( کشورهایی مثل 
گرجستان و اوکراین را تقسیم کند.« مک کین در ادامه خطر پوتین برای آمریکا 

را از خطر داعش بیشتر دانست.
در مجموع، اظهارات این ســناتور تندروی آمریکایی هر چند ممکن اســت 
فاقد ارزش به نظر برسد، ولی آنچه در ارتباط با جایگاه کشور خود در غرب آسیا 
می  گوید، دور از واقع نیست و همه کشورهایی که روی قدرت آمریکا در منطقه، 
حساب باز کرده بودند، اکنون دچار چالش شده اند و واگرایی بی سابقه ای در اردوگاه 
متحدان آمریکا به چشم می خورد. در حال حاضر حتی استراتژیست های آمریکایی 
مثل »نوآم چامســکی«، »میر شایمر« و »فرید ذکریا« از افول قدرت این کشور 
در جهان حرف می زنند و »فرانسیس فوکویاما« که زمانی کتاب »پایان تاریخ« را 

نوشت، به زوال قدرت این کشور اعتراف می  کند.
شرکت کنندگان در نشست

به گزارش تسنیم، از طرف دولت سوریه، »بشار جعفری« نماینده این کشور 
در سازمان ملل ریاست هیئت اعزامی دولت دمشق را بر عهده دارد.

از جانب 14 گروه مخالف دولت نیز »محمد علوش« ســرکرده گروه تندروی 
»جیش االسالم« به ریاست آنها انتخاب شده است. این 14 گروه آتش بس را امضاء 
کرده اند.سازمان ملل نیز »عزالدین رمزی« معاون »دی میستورا« نماینده ویژه این 

سازمان در  امور سوریه را به نشست آستانه می فرستد.
شرایط دیرالزور

علی رغم حمالت گسترده و شدید عناصر داعش برای تصرف شهر »دیرالزور«، 
نیروهای دولتی و محافظ این شهر همچنان محکم و استوار ایستاده اند؛ به گزارش 
فارس، یک فرمانده ارشد ارتش سوریه گفت، تروریست های داعش طی روزهای 
اخیر، فقط توانســتند دو موضع ارتش در جنوب شهر دیرالزور را قطع کنند. وی 
گفت: »مسیر فرودگاه به شهر دیرالزور قطع نشده حمایت های لجستیکی ارتش از 
منطقه، همچنان ادامه دارد.«به گفته این فرمانده سوری، طی سه روز جنگنده های 
روسیه و سوریه 75 نوبت مواضع داعش و  تجهیزات آنها را در منطقه بمباران کردند. 
در حمالت داعش، سرتیپ »محمد فارس« فرمانده تیپ ارتش سوریه شهید شد.

قیام مردم علیه داعش
از اســتان دیرالزور در شرق ســوریه همچنین خبر رسیده، اهالی شهرهای 
»المیادین« و »العشــاره« این استان به صورت خودجوش، علیه داعش قیام و به 
مقرهای آنان حمله کردند.در این حمالت مردمی، شماری از خودروها و پایگاه های 
تروریست  ها به آتش کشیده شد. در همین حال، »حسن حسن« پژوهشگر مسائل 
راهبردی ســوریه به خبرگزاری فارس گفت که تروریســت های داعش تصاویر 

ماهواره ای  مواضع ارتش سوریه را از آمریکا دریافت کرده اند.

با اشاره به مذاکرات آستانه
مک کین: ببینید چه بر سر آمریکا آمده که

ایران و روسیه باید واشنگتن را دعوت کنند!

حمله با سالح سرد به مجموعه ای 
از ســربازان اســرائیلی را داشته 
اســت. از زمان انتفاضه قدس در 
مهر ماه سال گذشته تاکنون277 

فلسطینی به شهادت رسیده اند.
اشــغالگران صهیونیســت در 
حالی به تخریب منازل فلسطینیان 
می دهند  ادامه  شهرک سازی ها  و 
که شــورای امنیت سازمان ملل 
»ســوم دی ماه« قطعنامه توقف 
فوری فعالیت های شهرک ســازی 
رژیم اسرائیل را در اراضی اشغالی 
است.  کرده  تصویب  فلسطینیان، 
رژیم صهیونیستی به منظور تحت 
اقدام  فلسطینیان  قراردادن  فشار 
به مصادره و تخریــب زمین ها و 
ساختمان های آنان می کند تا بتواند 
زمین های بیشتری از فلسطینیان 
را تصاحب و شــهرک های خود را 

توسعه دهد.

گروهــی از نیروهــای 
مردمی یمن که آموزش های 
الزم برای جنگ را دیده اند با 
برگزاری رژه نظامی گسترده 
و سردادن شــعار مرگ بر 
را  آل ســعود آمادگی خود 
با ســعودی ها  مقابله  برای 

اعالم کردند.
نیروهای مســلح و مردمی 
یمــن پس از شــرکت در یک 
دوره آموزش نظامی با برگزاری 
یــک رژه مســلحانه در منطقه 
»بنی حشیش« در اطراف شهر 
صنعــا آمادگی خــود را برای 

رژه بزرگ بسیج مردمی یمن با شعار مرگ بر آل سعود
رسانه ها منتشر شد. پیش از این 
نیز زنان یمنی بارها با شرکت در 
راهپیمایی های گسترده و تجمع 
مقابل دفتر سازمان ملل در صنعا 
حمایت خــود را از انصاراهلل در 
مقابله با تجاوز آل سعود به این 

کشور اعالم کرده بودند.
یــک مقام نظامــی و عضو 
کمیته هــای انقالبــی یمن در 
گفت وگو با فــارس از افزایش 
شــور و اشــتیاق جوانان یمنی 
برای حضور در جبهه های نبرد 
با دشمن سعودی و مزدورانش 

خبر داد.

مقابله با رژیم آل سعود به نمایش 
گذاشتند. در این رژه شمار زیادی 
از مردم شهرهای مختلف حضور 

داشــتند. زنان یمنی هم روز سه 
شنبه با انجام رژه نظامی گسترده 
در صنعا پایتخت یمن توان خود 

را در دفــاع از کشــور و مقابله با 
مــزدوران و متجاوزان ســعودی 
به نمایش گذاشــتند. تصاویر رژه 

نظامی زنان یمنی در حال حمل 
و ســالح »تیربار«، »خمپــاره« 

»آرپی جــی هفت« در بیشــتر 


