
صفحه آخر

وزیر صهیونیست: در لبنان همه حتی مردم عادی
مخصوصاً شیعیان هدف نظامی هستند!

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی تصریح کرد در 
جنگ بعدی با لبنان همه مکان ها و غیرنظامیان به 

ویژه شیعیان این کشور هدف قرار خواهند گرفت!
»نفتالی بنت« وزیر آموزش رژیم صهیونیستی یک بار 
دیگر خوی واقعی صهیونیست ها را به نمایش گذاشت. وی 
تصریح کرد: در شرایطی که دولت لبنان از حزب اهلل لبنان 
پشــتیبانی می کند، در جنگ بعدی با حزب اهلل لبنان، 
غیرنظامیان را در هر جایی که باشند هدف قرار می دهند!به 

گزارش صدا و سیما به نقل از روزنامه »هاآرتص«، »بنت« 
با اشاره به اظهارات اخیر میشل عون رئیس جمهور لبنان 
مبنــی بر اینکه »لبنان و حزب اهلل لبنان از یکدیگر جدا 
نیستند« مدعی شــد جنگ بعدی با اسرائیل به معنای 
بازگشت لبنان به قرون وسطی خواهد بود!وی در البالی 
این رجزخوانی های از روی ترس به شیعیان اشاره کرد و 
گفت: غیرنظامیان این جمعیت نیز از اهداف نظامی جنگ 

بعدی بین حزب اهلل و اسرائیل خواهند بود!

راهپیمایی فلسطینیان ساکن غزه
در اعتراض به تصویب قانون ممنوعیت پخش اذان

فلسطینی های ساکن غزه در اعتراض به تصویب 
پیش نویس طرح رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت 

پخش اذان در قدس تظاهرات کردند.
در این تظاهرات که به همت جنبش حماس و در غزه 
برگزار شــد، تظاهرکنندگان پارچه نوشته هایی در دست 
داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود »صدای اذان هرگز 
خاموش نخواهد شــد« و » از اقدامات نژاد پرســتانه خود 
دســت بکشید.« پیش نویس قانون ممنوعیت پخش اذان 

در رای گیری مقدماتی کنست)پارلمان( اسرائیل با 55 رای 
موافق و 48 رای مخالف به تصویب رســید و برای تصویب 
نهایی و تبدیل شدن به قانون باید دو بار دیگر به شور گذاشته 
شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، »محمد شهاب« 
عضو مجلس قانونگذاری فلسطین در حاشیه این تظاهرات 
قانون کنست اسرائیل را نژادپرستانه و جنایت بر ضد همه 
مســلمانان خواند و افزود مردم فلسطین در شهر قدس و 

هر جای دیگر اجازه نخواهند داد این تصمیم اجرا شود. 
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دیروز در دمشق اتفاق افتاد

40 شهید و 120 مجروح در حمله تروریستی
 به زائران حضرت سکینه)س(

مرجع عالی شیعیان عراق از 
مردم سراسر این کشور خواست 
آوارگان شــهر سنی نشین  به 
موصل کمــک کنند. موصل در 
آستانه آزادســازی کامل قرار 

دارد.
»عبدالمهدی الکربالیی« نماینده 
آیت اهلل »سیدعلی سیستانی« گفت: 
»بــا توجه به تعداد زیاد آوارگان، ما 
از تمامــی عراقی هــا می خواهیم تا 
جایی که می توانند به آوارگان شهر 
موصل یاری رســانند و از رنج های 

آنان بکاهند.«
به گــزارش ایســنا، الکربالیی 
افزود: »تمامی عراقی ها باید نیازهای 
آوارگان را بــرآورده کنند... و مواد 
غذایی و دیگــر کاالهای مورد نیاز 
آوارگان را در اختیار آنها قرار دهند.«
عبدالمهدی الکربالیی همچنین، 
خاطرنشان کرد که نیروهای عراقی 
به پیروزی نزدیک شــده اند و دیگر 
هیچ جایی برای متجاوزان در عراق 

باقی نمانده است.
طی دو هفته عملیات نیروهای 
ارتش و پلیس عراق در غرب موصل 
علیه تروریست های تکفیری، 50هزار 
نفر آواره شــده اند. در این عملیات 
بیش از 50 درصد این مناطق تاکنون 

آزاد شده است.

این منطقه حدود 750 هزار نفر 
جمعیت دارد. عملیات آزادســازی 
شهر سنی نشین موصل 26 مهرماه 
آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. 
شمار کل آوارگان این شهر، حدود 

200 هزار تن اعالم شده است.
مقامات بغداد از کمک رســانی 

ســازمان ملل به آوارگان در استان 
نینوا راضی نیستند.

وضعیت عملیات موصل
»رشید یاراهلل« فرمانده عملیات 
آزادســازی موصل اما اعالم کرده، 
لشــکر نهم زرهی ارتش و لشــکر 
امام علی)ع( روستاهای »الجماسه« 

و »الحمیــدات« در شــمال غرب 
موصل را هــم آزاد کردند. پیش از 
این فرماندهــان عراقی اعالم کرده 
بودند که عملیات آزادسازی بخش 
غربــی موصل را عمــال باید پایان 
یافته تلقی کــرد، چون بخش های 
مهم و راهبردی این بخش از موصل 
به دست نیروهای دولتی افتاده است.
در حال حاضر به علت شــرایط 
نامساعد جوی، پیشروی متوقف شده 
و ارتــش فقط از توپخانه و حمالت 
هوایی علیه داعش استفاده می کند.

بــه گــزارش تســنیم، »ثامر 
اسماعیل« فرمانده نیروهای واکنش 
سریع عراق، ضمن اعالم خبر فوق، 
گفته: »پیشروی برای آزادسازی باقی 
مانده کرانه راست موصل، به محض 
بهبود اوضاع جوی، آغاز خواهد شد.«

پیروزی نزدیک است
نخســت وزیر  عبادی«  »حیدر 
عراق با اشاره به تقویت همبستگی 
و وحدت میان گروه های مختلف در 

عراق، اظهار داشت: »نیروهای امنیتی 
تالش های داعش برای ایجاد تفرقه 
بین عراقی ها را ناکام گذاشــتند.« 
وی که با یک هیئت مسیحی سخن 
می گفت، به »شکست های پی درپی 
تکفیری ها در عراق« اشــاره کرد و 
گفت که »زمان پیروزی علیه داعش 

نزدیک است.«
هیئت مسیحی مذکور نیز در این 
دیدار، پیروزی های اخیر علیه گروه 
تروریستی داعش را به نخست وزیر 
تبریک گفت و تاکید کرد که پیروزی 
نیروهای مســلح عراق، جهانیان را 
شگفت زده کرده و تحسین همه را 

برانگیخته است.
این هیئــت همچنین افزود که 
پیروزی های محقق شده علیه داعش 
پیروزی حق علیه شر است، شری که 
خواستار ویرانی عراق و جهان است.
گفتنی است، مسیحیان یکی از 
قربانیان اصلی گروه های تروریستی 

تکفیری در عراق بوده اند.

سرویس خارجی-
مسلح  نیروهای  که  حالی  در 
عراق و سوریه آخرین سنگرهای 
را  تروریستی  و  تکفیری  عناصر 
درهم می کوبنــد و مردم این دو 
کشور خود را برای جشن پیروزی 
بزرگ آمــاده می کنند، حامیان 
توطئه های  تروریســم  خارجی 
حال  در  را  جدیــدی  خطرناک 

تدارک هستند.
همه چیــز در منطقه به ســمت 
شــفاف شــدن پیش می رود؛ اگر تا 
دیروز گفته می شــد این مردم عراق 
و ســوریه هســتند که با دولت های 
مرکــزی می جنگند و اگــر در مورد 
چگونگی حمایت مالــی و نظامی از 
»داعش« و »جبهه النصره« شفافیت 
وجود نداشت، اکنون با نزدیک شدن 
به حــذف داعش از عــراق و با غلبه 
ارتش سوریه بر داعش و جبهه النصره 
در مناطق مختلف، حامیان تروریسم 
برنامه ها را عوض کرده اند. آنها در عراق 
قصــد دارند یک  بار دیگر جامعه اهل 
سنت را مقابل شیعیان و دولت شیعه 
قرار دهند و این چیزی است که طی 
یک ماه اخیر در خارج از عراق و تحت 
نام »نشست« و »کنفرانس« عراق آغاز 

به کار کرده است.
در مورد سوریه نیز همان طور که 
اشاره خواهد شد، توطئه پیچیده ای در 

حال شکل گیری است.
با نــگاه اجمالی بــه حجم این 
نشست های مشکوک، به نظر می رسد 
که حامیان تروریسم از تحوالت جدید 
به شــدت واهمه دارند و می خواهند 
قبل از آنکه دیر شود و ترکش شکست 
تروریســم در عراق و ســوریه به آنها 
برسد، توطئه های جدید را کلید بزنند 

و یک بار دیگر شانس خود را بیازمایند.
نشست های پی در پی

حامیان تروریسم و داعش در عراق 
طــی یک ماه گذشــته دو کنفرانس 
مشــکوک و پی درپی برگزار کرده اند؛ 
کنفرانس نخست 26 بهمن در ژنو و 
کنفرانس دوم نیز 17 اسفند در شهر 

اسالمبول ترکیه برگزار شده است.
در کنفرانــس اســالمبول همه 
توطئه گران جمع بودند؛ کشــورهای 
حامی داعش و تکفیری ها مثل ترکیه، 
قطر و عربســتان نمایندگان خود را 
به این کنفرانس فرســتادند. از عراق 
نیز افرادی مثل »اسامه النجیفی« و 
الخنجر«  »اثیل«، »خمیس  برادرش 
که از پروژه عربی دم می زند، »صالح 
مطلــک« )جریان العربیــه(، »رافع 
الهاشمی« )دو  العیساوی« و »طارق 
فرد تحت تعقیب به اتهام تروریسم( 
و »ایاد الســامرایی« )حزب اسالمی( 

حضور داشته اند.
است که شرکت کنندگان  جالب 
در این کنفرانس ها همه پیروزی های 
جاری نیروهای مسلح عراق را نادیده 
گرفتــه و با وقاحت تمــام، مطالبات 

تفرقه افکنانــه قبل از داعش در عراق 
را بــار دیگر بــر زبــان می آوردند؛ 
ایجــاد منطقه سنی نشــین، انحالل 
بســیج مردمی و اعطای حق تعیین 
سرنوشــت به کردها در شمال عراق، 
خواسته شرکت کنندگان در کنفرانس 

اسالمبول بود.
در پی انتشــار این خبر، »ائتالف 
ملی عراق« به ریاســت »ســیدعمار 
حکیــم« به آن واکنش نشــان داد و 
طــی بیانیه ای اعالم کــرد، در حالی 
که نیروهای امنیتی، بســیج مردمی، 
پیشمرگ ها و عشــایر عراق خود را 
برای پیروزی بزرگ بر گروه تروریستی 
داعش آمــاده می کننــد، در خارج 
از عــراق کنفرانس های مشــکوک با 
حمایت برخی از کشــورهای منطقه 

برگزار می شوند.
پارلمان  نمایندگان  از  شــماری 
عراق نیز با جمع آوری امضاء خواستار 
پیگرد قضایی همه کسانی شدند که در 

کنفرانس اسالمبول شرکت کرده اند.
متاسفانه، برخی از افراد که خود 
را حامی جریان »صدر« می دانند، هم 
خود را بــرای بر هم زدن ثبات عراق 

آماده می کنند. ایــن افراد در چنین 
شرایطی، جمعه گذشته در شهرهای 
مختلف تظاهرات کردند و خواســتار 
انحالل کمیسیون انتخابات و مبارزه 

با فساد در دولت شدند. 
به هر حال، این همه خیز برداشتن 
و خط و نشان کشیدن در حالی صورت 
می گیــرد که هنوز نیروهای مســلح 
عراق ســرگرم نبرد با تروریست های 

داعش هستند.
اما، در ســوریه شرایط پیچیده تر 
و خطرناک تــر اســت؛ همان طور که 
می دانیــم، نیروهای مقاومت و ارتش 
خیره کننده ای  پیروزی های  ســوریه 
را در این کشــور رقم زده اند. اما این 
پیروزی با تقویت نیروهای آمریکایی 
در اســتان های حلب، حسکه و رقه 
همراه شــده و شــمار تفنگــداران 
آمریکایی در سوریه به حدود 1000 

نفر رسیده است.
ارتش ترکیه نیز عمال در شــمال 
ســوریه حضور دارد و شــبه نظامیان 
مورد حمایت این کشور بر شهر سوری 
»الباب« مسلط هستند. آمریکا و ترکیه 
در ســوریه اهداف مشترکی را دنبال 

می کنند؛ ایجاد مناطق امن در شمال، 
تسلط بر شهرهای »منبج« و »رقه« 
و تقویت حضور خود در مناطق ذکر 
شده. اما خوشبختانه، ماجرای کردها 
در این میان، مثل پاشنه آشیل است؛  
آنکارا از واشنگتن به خاطر حمایت از 
کردهای سوریه، به شدت دلخور است.

در مجموع، همه کشورهای حامی 
تروریســم به همراه سازمان ملل در 
ســوریه، یک هدف دارند:  کنار رفتن 
»بشار اســد« از قدرت. یعنی همان 
شــعاری که طی شش سال اخیر به 
دنبــال عملی شــدن آن بودند، ولی 
موفق نشدند. در حال حاضر حمایت 
آنکارا از داعش کماکان ادامه دارد. در 
این رابطه، تسنیم دیروز گزارش داد، 
نیروهای ارتش ســوریه موفق شدند 
مقادیر زیادی سالح اعزامی از ترکیه 
بــرای داعــش را در جنوب »حلب« 

کشف و ضبط کنند.
پوست اندازی دی میستورا

فرستاده  دی میستورا«  »استفان 
ویژه ســازمان ملل نیز اعالم کرده، با 
حضور »بشار اسد« برگزاری انتخابات 
در ســوریه ممکن نیست! معنی این 
ســخن یعنی اینکه ســازمان ملل از 
ارتش ســوریه خشنود  پیروزی های 
نیســت. این برای نخستین بار است 
که سازمان ملل به این صراحت علیه 
بشار اسد موضع  می گیرد و خواستار 
کناره گیری وی می شود. سازمان مللی 

که برای وساطت آمده است!
روسیه

در حال حاضر عالوه بر اختالفی 
که میان آنکارا و واشــنگتن بر ســر 
کردهای ســوری وجــود دارد، میان 
روســیه و غرب نیز بر ســر ســوریه 
اختــالف راهبردی وجود دارد. تالش 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
برای فاصله انداختن میان روســیه و 
ایران، کامال مشهود است و ترکیه نیز 
خود را وارد این ماجرا کرده اســت؛ 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه رســما گفت تالش می کند تا 
موضع آمریکا و روسیه را بر سر ایجاد 
منطقه امن در ســوریه نزدیک کند. 
به گزارش ایســنا، وی در کنفرانس 
مشترک خود با همتای روس خود در 
مسکو  ضمن اعالم خبر فوق، افزوده: 
»هدف کنونی ما شهر »رقه« سوریه 
اســت.« این نقشه کشی برای رقه در 
حالی صورت می گیرد که دمشق بارها 
اعالم کرده، حضور نیروهای ترکیه در 
خاک سوریه غیرقانونی است. پنتاگون 
نیــز اعالم کــرده، با روســیه جهت 
انجام عملیات در ســوریه هماهنگ 
اســت. اخیرا نیز رؤســای ارتش سه 
کشور روسیه، آمریکا و ترکیه نشست 
مشترکی را با هم در شهر »آنتالیا« ی 
ترکیه برگــزار کرده اند. هدف از این 
نشست، هماهنگ کردن عملیات در 

سوریه اعالم شده است.
در ارتباط با تحوالت مشــکوک 
جدید از واشــنگتن نیز خبر رسیده، 
ارتــش آمریکا خود را بــرای نبرد با 
داعش آماده می کند. البته، معنای این 
اقدام چیزی جز برکناری »بشار اسد« 
از قدرت و حذف خطر از مرزهای رژیم 

صهیونیستی نیست.
حذف ایران و حزب اهلل از تحوالت 
ســوریه، هدف اعالم شــده آمریکا و 
ترکیه است. دولت روسیه نیز هرچند 
در این رابطه، مواضعی مخالف گرفته، 
ولی به طور شــفاف اعالم نکرده که 
مخالف سیاست جدید آمریکا و ترکیه 

در سوریه است یا خیر!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

تحرکات مشکوک و خطرناک
آمریکا، ترکیه و سازمان ملل در سوریه و عراق

فراخوان مرجعیت عالی شیعیان عراق برای کمک به ساکنان شهر سنی نشین موصل
سرویس خارجی-

وزارت دادگستری آمریکا از تمام ۴۶ دادستان منصوب شده از سوی 
اوباما خواست فورا از سمت خود استعفا کنند. 

کاخ سفید بعد از پاکسازی وزارت خارجه این کشور سراغ وزارت دادگستری 
این کشور رفته و تصمیم گرفت دادستان های فدرالی را که از دوره اوباما مانده اند 
همه را برکنار کند. دادســتان کل آمریکا روز جمعه در نامه ای به دادســتان های 
فدرال این کشــور که از زمان دولت ســابق باقی مانده اند، خواست از سمت خود 
کناره گیری کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری آمریکا، هدف از 

این اقدام را »اطمینان از انتقال یکپارچه« قدرت اعالم کرده است. 
مقام های وزارت دادگســتری آمریکا هم گفته اند مطمئن نیستند که »پریت 
باهارا« دادســتان سرشناس و مستقل منهتن استعفا دهند. دونالد ترامپ در ماه 

گذشته شخصا از آقای »باهارا« خواسته بود که بماند. 
در آمریکا مجموعا 93 دادســتان فدرال وجود دارد که به جز دادســتانی که 
مشــترکا مســئولیت »گوام« و جزایر »مارینای شمالی« را بر عهده دارد، هریک 
مسئول یک ناحیه قضایی را عهده دار هستند. 46 نفر از این دادستان های فدرال، 
که همگی منصوب دولت »باراک اوباما« هستند، هنوز از سمت خود کناره گیری 
نکرده انــد. دادســتان های فدرال دولــت مرکزی را در دادگاه هــای منطقه ای و 
دادگاه های استیناف نمایندگی می کنند و به همین جهت همه دولت های آمریکا 
نفرات مدنظر خود را در این سمت به کار می گیرند و معموال افراد منصوب دولت 

سابق را کنار می گذارند.
اما جدای از دادستان های فدرال، ترامپ نمی تواند 9 قاضی دیوان عالی و قضات 
فــدرال را برکنار کند. در کل آمریکا، بیــش از 670 قاضی فدرال در دادگاه های 
ناحیه ای مشغول به کار هستند. قاضی های فدرال را رئیس جمهوری آمریکا با نظر 
ســنا انتخاب می کند. قاضی فدرال اگر نخواهد بازنشسته شود تا آخر عمرش در 
این سمت می ماند. کنگره آمریکا می تواند قاضی فدرال را بعد از طی مراحل قانونی 

با رای دو سوم از نمایندگان کنگره از کار برکنار کند. 
رسوایی جدید

اما در ادامه سریال رسوایی های دولت آمریکا »پنتاگون« وعده تحقیق کامل 
درباره رسوایی مربوط به انتشار عکس های عریان نظامیان زن در نیروهای مسلح 
آمریکا را داده است. این رسوایی زمانی آغاز شد که عکس های برهنه تفنگداران 
دریایی زن آمریکایی در فضای مجازی به وسیله همکاران مرد در ارتش آمریکا، 
منتشر شد. بر اساس این گزارش، تصاویر نظامیان زن ارتش آمریکا برای سوء استفاده 

جنسی از آنها در فضای مجازی منتشر شده است. 
 »جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا در واکنش به این رسوایی با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرده »با رفتار نادرست کارکنان وزارت دفاع در شبکه های اجتماعی برخورد 
می شــود. سلسله مراتب فرماندهی، تمامی اقدامات الزم را برای تحقیقات درباره 
رفتار نادرست  و حفظ نظم در تمامی سطوح نیروهای مسلح به کار خواهد بست.«
در یک رســوایی دیگر روزنامه نیویورک تایمز نوشت »مایکل فلین«، مشاور 
سابق امنیت ملی دولت ترامپ از دولت ترکیه پول گرفته تا برای پیشبرد منافع 
آنکارا البی کند. اکنون که »فلین« ســمتی در دولت ترامپ ندارد، ارتباطاتش با 
شــخصیت های خارجی به یک دردسر جدید برای کاخ سفید تبدیل شده است. 
»فلین« تا روز سه شنبه گذشته، این مسئله را به وزارت دادگستری آمریکا اطالع 
نداده بود که برای پیشــبرد منافع ترکیه، از آنــکارا بیش از 500 هزار دالر پول 

دریافت کرده است.

ترامپ تمام 46 دادستان منتخب آمریکا را
برکنار کرد

در پی ممانعت هلند از فرود هواپیمای وزیرخارجه ترکیه به خاک این 
کشور، رئیس جمهور ترکیه هلندی ها را از »بقایای نازی ها« و »فاشیست ها« 

خواند و اعالم کرد اقدام این کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
ماجرا از جنگ لفظی اردوغان با مقامات آلمان شروع شد. اردوغان که با انتقادات 
حقوق بشری آلمان مواجه شده بود، مقامات این کشور را فاشیست خواند. چاووش 
اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم قرار بود روز گذشته به هلند سفر کرده و در خصوص 
جلب رای »آری« برای همه پرسی تغییرات قانون اساسی در اجتماع ترک تبارهای 
هلند به ســخنرانی بپردازد ولی مقامات کشــور میزبان هم اعالم کردند که برای 
ایــن برنامه مجوز الزم را صادر نکرده اند. لذا به هواپیمای حامل اوغلو اجازه فرود 
ندادند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اما در پاسخ به ممانعت هلند از 
فرود هواپیمای وزیر خارجه کشورش اعالم کرد: »اقدام این کشور بی پاسخ نخواهد 
ماند.« وی هلندی ها را از »بقایای نازی ها و فاشیست ها« خواند و گفت: »ما نیز از 
ورود دیپلمات ها و سیاستمداران هلندی به ترکیه ممانعت به عمل خواهیم آورد.« 
اردوغان گفت: »هلندی ها نه سیاست بلد هستند و نه دیپلماسی، آنها تا این حد 
ترسو هستند.« چاووش اوغلو وزیرخارجه ترکیه نیز در واکنش به لغو اجازه فرود به 
هواپیمایش اعالم کرد که اگر هلند اجازه فرود به هواپیمای من را ندهد، ما نیز به 
طور متقابل اقدامات اقتصادی و سیاسی سنگینی را علیه هلند انجام خواهیم داد.« 
کشور هلند »مسائل ایمنی پرواز« را بهانه خود برای عدم صدور اجازه ورود به 
هواپیمای حامل مولود چاووش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه در فرودگاه »روتردام« 
قرار داده است. لیکن مجادله بین مقامات برلین و آنکارا بر سر سخنرانی وزیرخارجه 
ترکیه در اجتماع ترک تبارهای آلمان و موضع گیری دولت آلمان در قبال جلوگیری 
از انجام این سخنرانی ها از علل اصلی عدم مجوز فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه 
به هلند بوده است. هلند روابط نزدیکی با آلمانی ها دارد. هشت روز پیش سخنرانی 
دو مقام بلندپایه ترکیه در اجتماع هواداران کمپین »آری« به همه پرسی تغییرات 
قانون اساســی این کشور با حضور ترک تبارهای آلمان از سوی مسئوالن برلین 
لغو شد. این امر موجب بروز تنش جدید در روابط برلین و آنکارا شده و واکنش 
تند رئیس جمهوری، ســخنگوی ریاست جمهوری، وزیر دفاع، وزیرخارجه و وزیر 

اتحادیه اروپای ترکیه و تعدادی از مقامات ترکیه را در پی داشت.
گفتنی اســت برخی کشورهای اروپایی به شــدت علیه خیز اردوغان برای 
قبضه کامل قدرت اقدام کرده اند. اردوغان با انجام یک همه پرســی طی ماه های 
آینده، به دنبال تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی و افزایش بی سابقه 

اختیارات خود است.

هلند به هواپیمای مقامات ترکیه اجازه فرود نداد
اردوغان: تالفی می کنم

سرویس خارجی-
روزنامه رأی الیوم در گزارشی 
هزینه های  دلیل  به  کرده  اعالم 
اقتصاد  یمن،  جنگ  ســنگین 
فروپاشی  آستانه  در  عربستان 
کامل قرار گرفته و این کشــور 
مجبور به دریافت کمک های مالی 

از برخی متحدانش شده است.
اقتصــاد عربســتان روز به روز 
بیشــتر در گرداب بدهی و کســری 
بودجه فرو می رود. عربســتان چند 
سالی اســت با دخالت های فزاینده 
در امــور کشــورهای مصر، حمایت 
از تروریســت ها در عراق و سوریه و 
تجاوز به یمن هزینه های سنگینی را 

متحمل شده است. به گزارش ایسنا، 
روزنامه مستقل »رأی الیوم« در این 
باره طی گزارشــی نوشــته: »ملک 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
در سفر اخیرش به کویت تأکید کرد 
که اگر شرایط سخت عربستان نبود 
مالی  هیچ گاه درخواست کمک های 
از کویت نمی کرد.« براساس گزارش 
مجله »فارن پالیسی«، هزینه جنگ 
علیــه یمن از مرز 725 میلیارد دالر 
تجاوز کرده و عربستان در این میان 
نزدیک به 3میلیــارد پوند هم برای 
خرید ســالح از انگلیس خرج کرده 
اســت. »احمد الوشلی«، نویسنده و 
کارشناس  جهان عرب در این رابطه 

می گوید: »هزینــه زیاد جنگ علیه 
یمن برای سعودی ها موازی شده با 
هزینه ای  که عربستان برای مخالفان 
ســوری صرف کرده است روی هم 

ده های میلیارد دالر می شود.

یگــر  د  ، یبر« ا شــر اک  »ز
کارشناس اقتصادی و رئیس اجرایی 
هم  ریسک«  پوشش  »صندوق های 
نســبت به بحران مالی قریب الوقوع 
در عربســتان هشــدار داده است. 
وی پیش بینــی کرده عربســتان تا 
ورشکســتگی دو یا سه سال فاصله 
ندارد.  برخی کارشناسان اقتصادی 
عربســتانی نیز فروپاشی »حتمی« 
اقتصاد عربســتان طی چند ســال 
آینــده را پیش بینــی کرده اند. به 
گــزارش روزنامه رأی الیوم »دعوت 
عبدالعزیز آل شیخ، مفتی عربستان 
از شــرکت های خصوصی و بانک ها 
و نهادهــای بازرگانی برای پرداخت 

کمــک مالی جهــت حمایــت از 
خانواده های ســربازان عربســتانی 
میزان فاجعه اقتصــادی را که این 
کشور به دلیل غرق شدن در باتالق 
یمن و ســوریه با آن مواجه شــده، 

نشان داد.«
حمله به بازار یمن

تازه ترین  از ســوی دیگــر، در 
حمــالت هوایی عربســتان به یک 
بازار عمومی در شــهرک »الخوخه« 
در اســتان »الحدیده« یمن 26 نفر 
از شــهروندان یمنی به طرز فجیعی 
به شــهادت رســیده و شمار زیادی 
نیز مجروح شدند. یک منبع نظامی 
یمنی در این باره گفته: »جنگنده های 

سعودی میدان شــهرک الخوخه را 
بمباران کردند که منجر به شهادت 
و زخمی شدن شماری از شهروندان 
یمنی شــد.« این در حالی است که 
حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش 
شده است. بر اساس تصاویر منتشر 
شــده، بدن بســیاری از این شهدا 

تکه تکه شده است.
در حملــه تروریســتی به یک 
مسجد در شهرک »وِیَخره« در استان 
»اِب« نیز 6 نفر از جمله یک کودک 
به شهادت رسیدند و هشت نفر دیگر 
مجروح شــدند. این انفجار زمانی به 
وقوع پیوست که نماز گزاران در حال 

خواندن نماز بودند.

رای الیوم:

هزینه سنگین جنگ یمن کمر آل سعود را شکست

یک مقام ارشــد ســازمان ملل متحد اعالم کرد بیش از 
۲۰میلیون نفر در جهان با قحطی و گرســنگی دست و پنجه 
نرم می کنند... بزرگ ترین بحران انسانی پس از جنگ جهانی 

دوم گریبان دنیا را گرفته است.
»استفان اوبراین«، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه 
در نشست شورای امنیت با اعالم اینکه 20 میلیون انسان فقیر و گرسنه 
در 4 کشور آفریقایی زندگی می کنند تصریح کرد بدون تالش های جامع 
و هماهنگ جهانی مردم از گرسنگی و بیماری می میرند و تعدادآن ها 
حتی بیشتر هم خواهد شد . وی همچنین خواستار ارسال »کمک های 
مالی فوری« برای چهار کشــور فوق العاده فقیر جهان یعنی: سودان 
جنوبی،  ســومالی، نیجریه و یمن شد و تاکید کرد که »هرچه زودتر 
باید به این فاجعه انســانی رســیدگی شود تا از پیامدهای دردناک تر 
آن جلوگیری شود.« استفان این را هم گفت که اگر منابع مالی الزم 

فراهم نشــود کودکان بیشتری دچار سوء تغذیه می شوند و معیشت 
مردم با مشکل مواجه خواهد شد. معاون »آنتونیو گوترش«، دبیرکل 

ســازمان ملل متحد در ادامه گفت:  »تازه آغاز ســال میالدی است و 
ما با بزرگترین بحران انســانی از زمان تشکیل سازمان ملل متحد در 

1945 روبه رو هستیم.« 
نکته قابل توجه در سخنان »اوبراین«، دیده شدن نام یمن در لیست 
چهار کشــور فقیر دنیاست. یمن پس از تهاجم آل سعود در سرازیری 
نابودی قرار گرفت و زیر ساخت های این کشور در سال های اخیر زیر بار 
حمالت ائتالف به کل نابود شد. آنها عالوه بر تعدی آشکار بر سرزمین 
یمن تمام راه های ارســال کمک های بشردوستانه به این کشور را هم 
نابود کرده اند. یمن از آسمان، زمین و دریا نیز تحت محاصره قرار دارد. 
در ســومالی هم از آنجایی که دولت مستقل و مقتدری حضور ندارد 
و محل حضور گروه تروریســتی الشباب شاخه شرق آفریقای القاعده 
می باشــد ، هرج و مرج و بی نظمی بسیار زیاد است و ملت سومالی از 

قحطی و گرسنگی به شدت رنج می برند.   

سازمان ملل: جهان با بدترین بحران انسانی از زمان جنگ جهانی دوم روبرو است

رئیس جمهور سوریه در واکنش به اقدام رسوای »انجمن اسکار« 
که اخیراً به گروه تروریستی و بدنام »جبهه النصره« جایزه داد، طعنه 
تند و ســنگینی زد و به این گروه تروریستی به خاطر دریافت این 

جایزه با کنایه تبریک گفت.
»بشار اسد« که با شبکه چینی »فونیکس« گفت وگو می کرد، در بخشی 
از این مصاحبه، به اعطای جایزه اسکار به فیلم مستند »کاله سفیدها« اشاره 
کرد و گفت: »ما ابتدا باید به جبهه النصره به دلیل دستیابی به اولین جایزه 
اسکار تبریک بگوئیم. این یک حادثه بی سابقه در غرب محسوب می شود. اینکه 
به القاعده جایزه اسکار داده شود باور نکردنی است. این دلیل دیگری بر این 
مسئله است که جوایز اسکار، نوبل و دیگر جوایز، جوایزی سیاسی هستند.«

بشار اسد افزود: »داستان کاله سفیدها بسیار ساده است. داستان زیباسازی 
جبهه النصره در ســوریه و تغییر چهره قبیح این گروه به چهره ای انسانی تر 
است. در این داستان یک نفر کاله خودی را )بر سر( گذاشته و اطراف اجساد 

سربازان سوری می رقصد.«
وی در ارتباط با هدف این فیلم مستند نیز به »فونیکس« گفت: »هدف 
از این فیلم مستند، تالش برای ممانعت از اعمال فشار و حمله ارتش سوریه 

برای آزادسازی مناطق حلب بوده است.«
گروه »کاله سفید« که به ظاهر در جنگ حضور ندارد و به کار امدادرسانی 
مشغول است؛ بخشی از جبهه تروریستی و وحشی النصره محسوب می شود و 
مأموریت اصلی آن، جنگ روانی علیه دولت و ارتش سوریه است. این گروه به 
ابتکار یک افسر بازنشسته دستگاه جاسوسی انگلیس موسوم به »ام.آی-6« 
ایجاد شده است. شبکه های غربی نیز در چارچوب سیاست های غرب، از این 

گروه تروریستی حمایت تمام قد می کنند.
البته، بشار اسد در گفت وگو با شبکه تلویزیونی فونیکس، به مسائل دیگری 
نیز اشاره کرده، که مهمترین آنها، غیرقانونی بودن حضور نیروهای ترکیه و 

آمریکا در خاک سوریه بوده است.
وی گفت: »نیروهای خارجی از جمله ترکیه و آمریکا که بدون دعوت و 

اجازه ما به خاک سوریه وارد می شوند، نیروهای مهاجم هستند.«
بشار اسد درباره »طرف هایی که بر سر میز مذاکرات می نشینند« نیز گفت: 
»طرف های زیادی هســتند که برخی از آن ها ملی گرا بوده و نماینده کسی 
نیستند بلکه نماینده خودشان هستند اما برخی دیگر نماینده تروریست ها 
بوده و در واقع تروریست هایی بر سر میز مذاکرات هستند و برخی دیگر نیز 
نماینده کشــورهای خارجی مثل عربستان، ترکیه، فرانسه، انگلیس و شاید 
آمریکا هســتند. اگر بخواهیم مذاکرات مفید باشــد باید مذاکرات سوری- 
سوری باشد. ما ساختار مذاکرات را ایجاد نکرده ایم بلکه این ساختار از سوی 
»استفان دی میستورا«، فرستاده سازمان ملل به سوریه و با نفوذ کشورهایی 
که می خواهند از مذاکرات به عنوان اهرم فشار بر سوریه استفاده کنند، ایجاد 
شده است. همانطور که گفتم هر فردی نماینده دستور کارهای مختلفی است. 
مخالفان هیئتی واحد ندارند در نتیجه ما باید با چه طرفی مذاکره کنیم؟ این 
بار مذاکراتی در ژنو وجود نداشت و این همان دلیل نتیجه ندادن این مذاکرات 
بود. تنها مسئله ای که در ژنو مورد بررسی قرار گرفت دستور کار، عنوان ها، 
مسائلی که بعداً درباره آن صحبت می کنیم و از این قبیل بود. انتظار نداشتیم 

ژنو به بار بنشیند اما آن گامی در مسیری طوالنی است.«
وی افزود: »روش ممکن برای رسیدن به راهکار بحران به دو صورت است 
که یکی جنگ با تروریست هاست که این وظیفه دولت است و دوم برگزاری 
مذاکرات. این مذاکرات ابعاد مختلف دارد که یکی از آن ها بعد سیاسی است 

که به آینده سوریه و نوع نظام سیاسی مرتبط است.
برای همین این مســئله به خود سوری ها و برگزاری همه پرسی مرتبط 
است. بعد دوم ترغیب افراد مسلح و کسانی که مرتبط با گروه های تروریستی 
هستند به کنار گذاشتن سالحشان در مقابل عفو است. ما در این راستا تالش 
زیادی کرده ایم. از آغاز بحران تاکنون تنها راهکار، آشتی ملی میان دولت و 

افراد مسلح بوده است.«
بشار اسد درباره »امید هیئت مخالفان سوریه به سیاست های آتی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا« نیز گفت: »زمانی که بخواهی به یک کشــور 
خارجی امید ببندی این یعنی شما ملی گرا نیستی. آنها باید بر حمایت مردم 
سوریه نه کشور دیگر حساب باز کنند. اظهارات ترامپ در دوره تبلیغات برای 
ریاست جمهوری اش درباره اولویت شکست داعش بود اما ما هیچ گونه اقدام 

چشمگیری در این زمینه شاهد نبودیم.«

طعنه سنگین بشار اسد به غربی ها:
دریافت جایزه اسکار را

به تروریست های النصره تبریک می گویم!

به دنبال وقوع ۲ انفجار در منطقه »الشاغور« جنوب دمشق و در 
اتوبوس زائران، حداقل ۴۰ زائر حضرت سکینه)س( به شهادت رسیدند 

و 1۲۰ نفر هم مجروح شدند.
تروریست های تکفیری دیروز دو بمب را در یکی از اتوبوس های حامل 
زائران در نزدیکی مقبره »باب الصغیر« در محله الشــاغور در دمشق منفجر 
کردنــد. به گفته منابع محلی، این انفجارها دو اتوبوس حامل زائران اماکن 
و عتبات مقدســه دمشــق را هدف قرار داد. آمارها از شمار قربانیان بسیار 
متناقض اســت. در همین راستا دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرده در 
این دو انفجار دستکم 30 نفر شهید شده اند. شبکه »روسیا الیوم« نیز تعداد 
مجروحان را 45 نفر اعالم کرده اســت. شبکه »المیادین« اما در مورد آمار 
قربانیان اعالم کرده در انفجارهایــی که اتوبوس های ویژه انتقال زوار را به 
اماکن مقدسه هدف قرار داده، 40 تن شهید شده اند. طبق برخی گزارش ها 

این انفجار 120 مجروح نیز برجای گذاشته است.
از ســوی دیگر برخی از منابع از جمله تلویزیون »االن« امارات، اعالم 
کرده اند که این دو انفجار در مســیر اتوبوس زائران ایرانی و عراقی به وقوع 
پیوسته است. هنوز هیچ منبع رسمی از هویت قربانیان خبری منتشر نکرده 
اســت. این شــبکه افزوده اطالعات اولیه حاکی از آن است که دو انتحاری 
بین زوار حضرت ســکینه)س( نفوذ کرده اند و بسته های انفجاری نیز منفجر 

شده است.
قبرستان »باب الصغیر« یکی از اماکن بسیار مهم و تاریخی دمشق و محل 
دفن بعضی فرزندان ائمه شیعه و صحابی پیامبر)ص( است. این قبرستان در 
نزدیکی »باب الصغیر« که یکی از دروازه های اصلی شهر قدیمی دمشق است، 
قرار دارد. از مهم ترین مقبره های اهل بیت رســول اکرم )ص( در باب الصغیر، 
مقبره حضرت ام کلثوم)س(، حضرت سکینه)س(، فاطمه دختر امام حسین)ع(، 
عبداهلل فرزند امام ســجاد)ع( ، عبداهلل فرزند جعفر طیار و دیگر منسوبین به 

اهل بیت)ع( هستند.


