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نشستاضطراریدرریاضبهریاستبنسلمان
برایچارهجوییدربارهحمالتموشکیانصاراهلل

شلیک موشک های بالستیک یمنی به استان های 
جنوبی عربستان و ریاض سرانجام ولیعهد سعودی را 

وادار به تشکیل »نشست اضطراری« کرد. 
روز جمعه یگان موشــکی ارتش یمن و انصاراهلل برای 
چندمین بار با سه فروند موشک بالستیک مواضع سعودی 
در جیــزان، نجران و بخش هایی از یمن را درهم کوبیدند. 
از جزئیــات این حمالت و خســارات و تلفات احتمالی آن 
هنوز گزارشــی منتشر نشده اما جمعه  شب یعنی ساعاتی 

پس از این حمالت موشــکی خبر رسید، شورای سیاسی 
و امنیتی عربســتان نشستی اضطراری به ریاست »محمد 
بن ســلمان« ولیعهد و وزیر دفاع این کشــور برگزار کرده 
است. خبرگزاری رسمی عربستان )واس( با اعالم این خبر، 
گزارش داده که »در این نشســت درباره پاره ای از مسائل 
سیاسی و امنیتی داخلی کشور و نیز تحوالت منطقه ای و 
بین المللی گفت و گوهایی صورت گرفت و توصیه های الزم 

در این خصوص نیز مطرح شد.«

اف.بی.آی:هیالریکلینتوندرمقابل
دریافترشوهازکشورهاحمایتمیکرد

رسانه های آمریکایی اعالم کرده اند اف بی آی، 
پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق در مورد پرونده 
فساد مالی هیالری کلینتون وزیرخارجه سابق این 

کشور است.
بر اســاس این گزارش تحقیقات اف بی آی نشــان 
می دهد احتماال بنیاد غیرانتفاعی »کلینتون« در زمانی که 
وی وزیر خارجه آمریکا بوده، اقدام به دریافت کمک های 
مالی در ازای حمایت های سیاسی کرده است.وزیر خارجه 

سابق آمریکا پیش از این نیز به دریافت کمک های مالی 
به ازای حمایت سیاســی از برخی کشــورها متهم شده 
بود. تحقیقات قبلی اف بی آی در ســال 2015 میالدی 
آغاز شد ولی به خاطر انتخابات ریاست جمهوری 2016 

میالدی متوقف شد.
گفته شده ماموران اف بی آی از ایالت آرکانزاس یعنی 
جایی که این بنیاد در آنجا مستقر شده، هدایت تحقیقات 

را برعهده  دارند.
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پلیس آمریکا در سال 2017 چند نفر را کشت؟
واشنگتن پست گزارش می دهد

در واکنش به 5 دهه بدعهدی اروپا
اردوغان: از غربی ها خسته شدیم

54 سال است منتظر پیوستن 
به اتحادیه اروپا هستیم

سرویس خارجی-
بنابر اعالم روزنامه»واشــنگتن پست« ، پلیس 
آمریکا در سال 2017 حدود 1000 نفر را به ضرب گلوله 
از پای درآورده است که این رقم، بیش از افرادی است 

که در سال 2016 کشته است.
شــاید بارزترین ویژگی نظام لیبرال دموکراسی غربی 
اعمال اســتانداردهای دوگانه باشد. طی یک سال گذشته 
هزاران نفر در یمن کشــته و مجروح شده اند بیش از یک 
میلیــون نفر وبا و دیفتیری گرفته و هزاران نفر هم از این 
بیماری جان باخته اند. در سوریه، عراق، افغانستان و لیبی 
وضعیت انسانی فاجعه باری طی سال گذشته رقم خورده و 
همین طور در میانمار که هزاران نفر طی یک سال گذشته 
کشته، زخمی و سوزانده شده اند، ده ها هزار نفر نیز از خانه 
و کاشانه خود آواره شده اند. اما در هیچ کدام از این موارد 
آمریکا تالشی برای طرح آن در شورای امنیت نه تنها نکرده 
بلکه با دولت های بانی این جنایت ها مثل رژیم سعودی و 

رژیم میانمار همکاری های نزدیک نیز داشته است. 
شاید برای عده ای باورکردنی نباشد اما در خود آمریکا 

وزیر خارجه پاکستان آمریکا را به دوستی تشبیه 
کرد که دائم خیانت می کند. وی گفت اعتماد به این 

کشور، اشتباه است.
به گفته »خواجه آصف« »آمریکا نه به یک متحد شبیه 
است و نه به یک دوست. آمریکا مانند دوستی است که دائما 

خیانت می کند.«
وی پس از 17 سال ائتالف خسارت بار پاکستان با آمریکا 
علیه تروریسم، تصریح کرد: »همراهی ما با آمریکا در جنگ 
جعلی علیه تروریسم، کامال غلط بود و در اصل، ما برای آمریکا 

داشتیم می جنگیدیم و این یک جهاد در راه خدا نبود.«
آصف گفت: »پاکســتان اینک سپر شکست آمریکا در 
جنگ علیه تروریسم شده است؛ )تاکنون( هیچ درخواستی از 
سوی آنان نبوده که ما انجام نداده باشیم، ولی باز هم هنگامی 
که سختی و مشکلی پیش می آید، آمریکا به ما حقه می زند.«
به گزارش تسنیم، خواجه آصف بیان کرد: »کاخ سفید 
می خواهد خود را در دنیا بی گناه جلوه دهد و پاکســتان را 

مقصر شکست خود در جنگ افغانستان بداند.«
وزیر خارجه پاکســتان در ارتباط با همســویی هند با 
آمریکا نیز گفت: »در مشکالت ایجاد شده میان پاکستان و 
آمریکا، هند نقش آفرینی کرده و دولتمردان دهلی نو آماده 

وضعیت فاجعه بارتر است. دولت آمریکا 
که قادر نیست امنیت مردم خود را حفظ 
کند نگران امنیت مردم ســایر مناطق 
جهان اســت. آمار کشتار های گروهی 
اعم از حمالت تروریستی و کشتارهایی 
که پلیــس آمریکا انجــام می دهد، یا 
جنایت هایی که توسط خود مردم این 
کشــور انجام می شود، سال به سال در 
حال افزایش اســت. براساس اظهارات 
مقامات سیاسی این کشور ساالنه چیزی 
حدود 33 هزار نفر در آمریکا با اسلحه و 

انجام هرگونه دسیسه ای علیه پاکستان 
هستند.«

زمان قطع رابطه با آمریکا فرا رسیده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
»عمــران خان« رهبر حزب »تحریک و 
انصاف« پاکســتان نیز گفت، زمان آن 
فرا رســیده که پاکستان ارتباطش را با 
آمریکا قطع کند و به حضور دیپلماتیک 
و اطالعاتی این کشــور )در پاکســتان( 

پایان دهد.
در حال حاضر و با توجه به توئیت های 
اهانت آمیز »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا علیه پاکســتان، مقامات و مردم 

از سوی خود مردم به قتل می رسند و این به معنای کشته 
شدن 90 نفر در روز با شلیک اسلحه است.

واشــنگتن پست اما طی گزارشی از کشتار نزدیک به 
1000 آمریکایی در سال گذشته میالدی تنها توسط پلیس 
این کشور خبر داده و نوشته، » سومین سال متوالي، پلیس 
در سراسر آمریکا تقریبا هزار نفر را هدف اصابت گلوله قرار 

داد و کشت.« 

پاکستان به شدت از آمریکا خشمگین هستند.
ترامــپ اخیــرا 33 میلیارد دالری را کــه آمریکا طی 
ســال های اخیر به پاکســتان داده بود را »صدقه« دانسته 

و مقامات اسالم آباد را »حقه باز« و »دروغگو« خوانده بود.
همزمان با افزایش فشــارها و تهدیــدات آمریکا علیه 
پاکستان، »آصف غفور« سخنگوی ارتش پاکستان اعالم کرد، 
ارتش برای پاسخگویی به هرگونه تهدید آمریکا، آماده است.

گزارش بانک اطالعاتي واشنگتن پست که تیراندازي هاي 
مرگبار را رصد مي کند، نشان مي دهد پلیس آمریکا در سالی 
که گذشــت 987 نفر را به ضرب گلوله کشته که از تعداد 

افراد کشته شده در سال 2016 بیشتر است. 
 این گزارش می افزاید: »از ســال 2015، واشــنگتن 
پست جزئیات دو هزار و 945 مورد مرگ بر اثر تیراندازي 
را که از اخبار محلي، سوابق دولتي و شبکه هاي اجتماعي 

وی در واکنش به تصمیم کاخ سفید مبنی بر قطع کردن 
کمک های مالی و امنیتی به پاکستان نیز گفت: »تصمیم یک 
جانبــه آمریکا برای قطع کامل کمک های مالی و نظامی به 
پاکســتان، به خود این کشور )آمریکا( آسیب می زند.« وی 
افزود:  »پاکستان فقط به خاطر پول در راه مبارزه با تروریسم 
قدم نگذاشــت و به همه دنیا ثابت کردیم که در این راستا، 

جدی هستیم.«

جمع آوري شده، ثبت کرده است. به رغم این که بسیاري از 
الگوها سال به سال، ثابت مانده ولي تعداد مردان سیاه پوست 
غیرمسلح که در سال 2017 کشته شده اند، در مقایسه با 
دو ســال قبل کاهش یافته است. پارسال، پلیس 19 مرد 
سیاه پوست غیرمسلح را کشت اما سال 2015، پلیس 36 
مرد سیاه پوست غیرمسلح را به ضرب گلوله از پای درآورد.
در پایــان این گزارش می خوانیم: »کارشناســان مي 
گویند نمي دانند چرا آمار ســاالنه نشــان دهنده نوسان 
چنداني نیست. تعداد افراد کشته شده به  دست پلیس در 
سال 2017 تقریبا مشابه آمار 995 قرباني در سال 2015 
اســت. تیراندازي هاي پلیس پس از آن مورد موشــکافي 
سراسري قرار گرفت که یک نوجوان سیاه پوست غیرمسلح 
از حومه ســن لوئیس ماه اوت سال 2014 به ضرب گلوله 
یک مامور سفیدپوســت پلیس کشــته شد. مرگ مایکل 
براون 18 ســاله به اعتراضات گسترده منجر و باعث شد 
یک کمیسیون کاخ سفید خواســتار اصالحاتي شود. این 
اعتراض ها در نهایت به تشکیل جنبش »جان سیاه پوستان 

اهمیت دارد«، منجر شد.

آصف غفور گفت: »تروریست ها هیچ مخفیگاه امنی در 
پاکســتان ندارند و اتهامات آمریکا در این زمینه بی اساس 
اســت.«آمریکا پاکستان را متهم به حمایت از تروریست ها 
در افغانســتان می کند. همزمان، وزارت خارجه آمریکا نیز 
اعــالم کرد که دو میلیارد دالر کمک مالی و نظامی آمریکا 

به پاکستان را قطع خواهد کرد.
واکنش ها

در منطقــه نیز افغانســتان و هنــد از اقدامات آمریکا 
علیه پاکســتان، استقبال کردند؛ »نصرت رحیمی« معاون 
سخنگوی وزارت کشــور افغانستان، ضمن ابراز رضایت از 
قطع کمک های مالی آمریکا به پاکســتان گفت: »کابل از 
مدت ها قبل در این زمینه هشدار داده و اعالم کرده بود که 
اسالم آباد برای تروریست ها، مخفیگاه ایجاد کرده و از آنها 

حمایت می کند.«
یک مقام ارشــد هند نیز اظهار داشت: »امیدواریم این 
اقدام، ارتش پاکســتان را به تفکــر در خصوص اقداماتش 

وادارد.«
اما »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه گفت: 
»آمریکا در امور داخلی پاکستان و سایر کشورهای اسالمی 

دخالت نکند.«

سرویس خارجی-
فلسطینیان ساکن غزه و کرانه باختری در پنجمین 
»جمعه خشم« تظاهرات گسترده ای علیه اقدام ترامپ 
در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی برگزار و تاکید کردند تا لغو تصمیم ترامپ 

در باره قدس خیابان ها را ترک نخواهند کرد.
بــا اینکه بیــش از یک مــاه از زمان تصمیــم ترامپ 
رئیس جمهــور آمریــکا در انتقال پایتخت این کشــور به 
بیت المقدس می گذرد، تظاهرات فلسطینیان بدون وقفه ادامه 
دارد وتظاهرکنندگان بر ادامه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی 
و آمریــکا تاکید می ورزند. در این مدت 17 فلســطینی به 
شهادت رسیده و نزدیک به 5000 نفر هم مجروح شده اند.

صهیونیست ها نیز در این مدت از انواع و اقسام ابزارهای 
ســرکوب از جمله گلوله هــای جنگی، گازهای ســمی و 
خفه کننده استفاده کرده اند. در همین رابطه روز جمعه صد ها 
نفر از طرفداران جنبش جهاد اسالمی در شهر خان یونس 
واقع در جنوب نوار غزه در تظاهراتی که به درخواســت این 
جنبش و در محکومیت تصمیم ترامپ برگزار شــد شرکت 
کردنــد. معترضان بر لزوم حمایت از  قدس و جلوگیری از 
تجزیه آن نیز  تأکید کردند. صهیونیست ها چند روزی است، 
طرح »قدس یکپارچه« را با هدف مصادره قدس به تصویب 
رسانده اند که این امر نیز خشم مسلمانان و فلسطینی ها را 
برانگیخته است. »خضر حبیب« یک از رهبران جنبش جهاد 
اسالمی در این باره گفت: »این تظاهرات ها تا زمانی که آن ها 
از تصمیم ظالمانه خود درباره ملت ما منصرف شــوند ادامه 
خواهد داشــت. همه باید مسئولیت های خود را در راستای 
برداشتن گام های عملی برای لغو و ناکام گذاشتن این تصمیم 
به عهده بگیرند. نیرو هــای مقاومت و حکومت خودگردان 
فلسطین باید تصمیمات قاطع و راهبردی را برای مقابله با 

این تصمیم اتخاذ کنند«.
به گزارش صدا و ســیما، »قدس عربی و اسالمی است 
و غیــر از این نخواهد بود« از جمله شــعارهای معترضان 
بود. یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت: »ما به 
امت اســالمی می گوییم در خواب به سر بردن کافی است، 

وزیر خارجه سعودی می گوید مقرر شده پس از 
حل و فصل نهایی منازعه فلســطینی - اسرائیلی، 
کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی را به رسمیت 

بشناسند.
با وجود روابط پنهانی بین اســرائیل و عربستان وزیر 
خارجه ســعودی در اظهاراتی آشکارا از شرط به رسمیت 
شناختن اسرائیل توسط آنچه جهان عرب، خوانده سخن 
گفته است. به گزارش فارس، »عادل الجبیر« وزیر خارجه 
عربستان، مدعی شده »به محض دستیابی به یک راهکار 
دائمی برای منازعه اسرائیلی - فلسطینی، کلیه کشورهای 

عربی و اسالمی، اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت«. 
وزیر خارجه ســعودی که با یکی از شبکه های تلویزیونی 
فرانســه گفت وگو می کرد مدعی شد »طی یک کنفرانس 
در بحرین، 55 کشور عربی و اسالمی این تصمیم را اتخاذ 
کردند.«وی درباره اقدام مشترک علیه جمهوری اسالمی 
ایران نیز چنین گفت: »منافع مشــترکی میان عربستان 
و اســرائیل اســت اما به دلیل عدم وجود روابط دوجانبه 
نمی توان از محور آمریکایی- سعودی- مصری و اسرائیلی 

در مقابل ایران سخن گفت.«)!(
 الجبیــر ایــن را هــم گفت کــه »ریاض بــا اقدام

»دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا در اعالم قدس به 
عنوان پایتخت اسرائیل مخالفت کرد زیرا این اقدام با اصل 
عدم مشخص بودن جایگاه این شهر پیش از دستیابی به 
توافق دایمی در تضاد بود. قدس شرقی باید پایتخت کشور 
فلســطین باشد و راهکار دو دولتی بهترین راهکار موجود 
برای حل منازعه فلسطینی - اسرائیلی به شمار می رود.« 
این اظهارات در حالی اســت که خبرگزاری رویترز اعالم 
کــرده بود طرح ترامپ در مورد قدس در ابتدا با برخی از 
کشــورهای عربی هماهنگ شده و عربستان عمال از این 

طرح حمایت کرده بود.

وزیر خارجه سعودی: روابط با اسرائیل را برقرار خواهیم کرد!

17 شهید و 5000 زخمی نتیجه اقدام ترامپ درباره قدس طی 30 روز!
از خــواب خود برخیزید، به پا خیزید و به 
کودکان نگاه کنید که چگونه سینه خود 
را در مقابل اشــغالگران سپر می کنند«. 
تظاهرکننده دیگری گفت: »فلسطین نیاز 
به ســخن گفتن دارد، فلسطین اسلحه و 
مقاومــت می خواهد. قدس پایتخت ابدی 
فلسطین است و فلسطین به اذن خداوند 

آزاد و عربی خواهد ماند«. 
تظاهرات گسترده ای نیز در نیویورک 
برای آزادی فوری »عهد التمیمی«، دختر 

نوجوان فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیلی ها برگزار شد 
و تظاهرکنندگان شعارهایی برای آزادی فوری وی سر دادند.

واکنش االزهر
»احمد الطیب«، شیخ االزهر مصر اما در این باره تاکید 
کرد که مشکل ما با صهیونیست ها تنها بر سر مسجداالقصی 
نیست، بلکه بر ســر 144 هزار مترمربع محیط اطراف این 

مسجد نیز هست.
به گزارش شــبکه خبری »النشره«، این اظهارات شیخ 
االزهر در واکنش به ادعاهای رژیم صهیونیستی در خصوص 
مسجداالقصی ایراد شد. وی گفت که »مسجداالقصی تنها 

یک قبه کوچک نیســت مکانی مقدس اســت، زیرا در آن 
مسجداالقصی و مسجد قبه ًْالصخره، و اماکن مقدس دیگری 
وجود دارد و مســاحت آن 144 هزار کیلومتر است و تنها 
شامل این مسجد نمی شود... نزاع با یهودیان صهیونیست بر 
سر این است که آن ها می خواهند کنترل مسجداالقصی را در 
دست بگیرند و قبه ًْالصخره را به عنوان مسجد االقصی نشان 
بدهند که این یک طرح صهیونیستی فریب دهنده است.«

پیشتر قانون موســوم به »قدس یکپارچه« در کنست 
اســرائیل  تصویب شــد که طبق آن، دست کشیدن رژیم 
صهیونیستی از هر بخشی از قدس در آینده و تحویل آن به 

فلســطینیان، باید با موافقت دو سوم اعضای کنست همراه 
باشد. موافقت کنست پس از اعالم تصمیم آمریکا مبنی بر به 
رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتفال 

سفارت واشنگتن به این مکان صورت گرفت.
انتقام از فلسطینی ها

خبــر دیگر اینکه، دولت آمریــکا 125 میلیون دالر از 
کمک هــای اختصاصی به آژانس امدادرســانی به آوارگان 

فلسطینی »آنروا« را کاهش داد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلســطین، شماری از 
مســئوالن ارشــد آمریکایی اعالم کردند که دولت ترامپ 
به ســازمان ملل ابالغ کرده اســت که 125 میلیون دالر از 
کمک های اختصاصی به آژانس آنروا در ماه جاری میالدی 
را کاهش داده اســت. آنها همچنین تاکید کردند که دولت 
آمریــکا قصد دارد مبلغ 180 میلیون از مجموع کمک های 
اختصاصی به آژانس آنروا را کاهش دهد و البته این مسئله 
بســتگی به موضع تشکیالت خودگردان فلسطین در مورد 
احیای روند مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی دارد و در 
صورتی که مذاکرات ازسرگرفته نشود، واشنگتن مجازات های 
مالــی را در نظر خواهد گرفت که کاهش مبلغ مذکور یکی 

از این مجازات ها خواهد بود.

اظهارات عبرت آموز وزیرخارجه پاکستان درباره آمریکا

آمریکا همیشه خیانت می کند اشتباه کردیم به این کشور اعتماد کردیم

رئیس جمهور آمریکا که به شدت از کتاب »آتش و خشم: درون 
کاخ سفید ترامپ« عصبانی است، طی اظهارات تندی علیه »بنن« 
استراتژیســت سابق کاخ سفید وی را سگی نامید که هیچ کس 

تحویلش نمی گیرد. 
انتشار کتاب »خشم و آتش: درون کاخ سفید ترامپ« این روزها حسابی 
خشم ترامپ را برانگیخته است. »مایکل وولف«، نویسنده کتاب، درباره آن 
می گوید: »برای نوشتن کتاب با بیش از 200 نفر گفت و گو کرده، از جمله 
استیو بنن، استراتژیست سابق کاخ سفید و از یاران نزدیک ترامپ در دوران 
انتخابات«. در کتاب »وولف« از قول »بنن« نوشته شده: »در ماه های پیش 
از انتخابات 2016 آمریکا، روس ها با دان ترامپ دیدار کردند و پیشــنهاد 
دادند اطالعاتی در مورد هیالری کلینتون در اختیار تیم ترامپ بگذارند. 
این جلســه که در طبقه 25 برج ترامپ و بدون حضور وکیل برگزار شد 

شائبه خیانت دارد و باید بالفاصله به اف بی آی گزارش می شد.«
 همین نقل قول از »بنن« حسابی ترامپ را عصبانی کرده است. بسیاری 
استیو بنن، سردبیر ملی گرا و تندروی سایت خبری برایتبارت را از معماران 
اصلی پیروزی ترامپ در انتخابات ســال گذشته آمریکا می دانند. اما حاال 
به گفته ترامپ وی مردی اســت که هم شلخته است و هم سگ است و 

هم عقلش را از دست داده است!
دیروز ترامپ در جدیدترین واکنش خود به نویسنده این کتاب و بنن 
نوشــت :»مایکل ُولف یک بازنده محض اســت و برای فروش این کتاب 
کســل کننده و عاری از واقعیت، داستان هایی را ساخت. او از استیو بنن 
شلخته و ول انگار استفاده کرد؛ کسی که وقتی من او را اخراج کردم، برای 
شغلش التماس می کرد.حاال استیو شلخته و ول انگار، شبیه به سگی است 

که تقریبا همه او را رها کرده اند. این خیلی بد است.«
ترامپ هفته گذشته نیز در انتقاد تندی از استیو بنن، گفته بود او هم 
 زمان با از دست دادن مقامش در کاخ سفید »عقلش را هم از دست داده« 
است.ترامپ در این باره گفت: »استیو بنن دیگر هیچ قرابتی با من ندارد. 
ظاهرا، او از همان زمان که مقامش را در کاخ سفید از دست داده عقلش 
را هم از دســت داده اســت. »وکالی ترامپ نیز نامه ای را در این ارتباط 
برای بنن ارسال کردند. در این نامه گفته شده »ارتباط بنن با مایکل ولف 
نویسنده کتاب و ارائه اطالعاتی به وی در مورد ترامپ ناقض توافق وی با 

رئیس جمهور، خانواده وی و ستاد تبلیغاتی است.«

سرویس خارجی-
نگرانی آل ســعود از بروز اعتراض های خیابانی به دلیل 
افزایش ناگهانی تورم که به دنبال افزایش 128 درصدی قیمت 
بنزین و اعمال مالیات های جدید حاصل شده، سعودی ها را به 
این فکر انداخته تا با دادن مبالغی به صورت ماهانه به نظامیان 
و کارکنان دولت)نه مردم(، جلوی پیوستن احتمالی آنها به 

مردم را بگیرند.
در چند روز اخیر که پادشاه عربستان افزایش قیمت بنزین تا 128 
درصد را اعالم کرده و برای نخستین بار، اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
به میزان پنج درصد را آغاز کرده، اعتراض های مردمی نسبت به این 
مســئله در شبکه های اجتماعی افزایش یافته است. فعاالن سعودی 
در شبکه  اجتماعی توییتر با راه اندازی هشتگی با عنوان »ای پادشاه، 
حقوق ها جوابگوی نیازها نیست«، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این 
کشور را مستقیماً خطاب قرار داده اند. فعاالن سعودی در نوشته های 
خود در توییتر ضمن گله مندی از وضعیت اقتصادی، درباره افزایش 
نرخ جرم و بدرفتاری ها در این کشــور در پی بحران مالی که درصد 
زیادی از شهروندان این کشور با آن مواجه هستند هم هشدار می دهند. 
در چنین شرایطی شاه سعودی با پرداخت مبالغی به صورت ماهانه 
به نظامیان و کارکنان دولت سعی در کنترل موج نارضایتی ها دارد.

به گزارش فارس، خبرگزاری رسمی عربستان )واس( اعالم کرده 
که »پادشاه دستور داده تا در ازای گرانی معیشتی، ماهانه 1000 ریال 
سعودی )حدود یک میلیون و صدهزار تومان(  فقط به مدت یک سال، 
به کارمندان و نظامیان و مبلغ 500 ریال به بازنشســتگان )سازمان 
بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی( پرداخت شود. شاه سعودی 
در دستوری دیگر عالوه بر مبلغ اضافه ماهانه به مدت یک سال که از 
اول سال 2018 به حقوق نظامیان واریز می شود، مبلغ 5000 ریال 
)حدود پنج میلیون وپانصد هزار تومان( به نظامیان مشغول خدمت 
در مرز جنوبی ]در مرز با یمن[ پاداش تخصیص داد. در بخشــی از 
دســتورات دیوان سلطنتی آمده: »درخصوص اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده، دولت، پرداخت ارزش افزوده خرید مســکن اولی شهروندان 
را به شرط آنکه بهای آن بیش از 850 هزار ریال سعودی نباشد، بر 

عهده می گیرد.«
در بخش درمان و آموزش نیز شهروندان، فعال از این مالیات معاف 
شــده اند. در دستورات شاه سعودی آمده که مالیات بر ارزش افزوده 
شهروندان تحت پوشش خدمات بهداشتی و آموزش بر عهده دولت 
خواهد بود. در دستوری دیگر همچنین پاداش دانشجویان برای مدت 

یک سال تا ده درصد افزایش پیدا کرده است.
گفتنی است هفته گذشته به دنبال اعمال سیاست تعدیل اقتصادی 
در عربســتان، موجی از اعتراض ها و هشدارها در شبکه های مجازی 
عربســتان به راه افتاد که باعث نگرانی دولتمردان این کشــور شد. 
مردم عربستان به دلیل برخوردهای قرون وسطایی که در کشورشان 
با معترضان و منتقدان می شود، به راحتی جرئت راهپیمایی خیابانی 
ندارند و ترجیح می دهند از طریق شبکه های اجتماعی اعتراض کنند 
اما به اعتقاد برخی کارشناسان، ادامه این روند می تواند به شهروندان 

سعودی جرئت چنین اعتراض هایی را هم بدهد. 
دستگیری 11 شاهزاده به جرم انتقاد

خبر دیگر اینکه 11 شاهزاده سعودی بعد از اعتراض به دو حکمی 
که مقامات دولتی عربستان طی مرحله  اخیر صادر کرده اند، بازداشت 
شدند. به گزارش ایسنا، این 11 شاهزاده اقدام به تجمع مقابل »قصر 
الحکم« )یکــی از کاخ های تاریخی قدیمی( کرده و خواســتار لغو 
دســتور سلطنتی شده بودند که در زمینه توقف پرداخت قبض برق 
و آب شاهزادگان از سوی دولت بود. آنها همچنین خواستار پرداخت 
جریمــه نقدی درخصوص حکم قصاصی شــدند که در حق یکی از 
پسرعموهایشان صادر شده است. روز شنبه در پی انتشار اطالعاتی 
مبنــی بر اینکه شــاهزاده ها هم باید قبض آب و برق کاخ هایشــان 
را بپردازند اخباری از بازداشــت تعدادی از شــاهزاده ها منتشر شد. 
شــاهزاده ای که شــاهزادگان درباره حکم قصاص صادره در حق او 
پرداخت جریمه نقدی را مطالبه  کرده اند ترکی بن ســعود است. او 
اولین فرد از خاندان سلطنتی است که در پرونده کیفری اعدام شد. 

حکم قصاص او سال گذشته میالدی اجرا شد.
این در حالی است که مجتهد افشاگر سعودی اعالم کرد که این 
شاهزاده ها به دلیل اعتراض به بازداشت اقوام خود و همچنین غیبت 
طوالنی مدت محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان دستگیر شده اند.

پرداخت مستمری به نظامیان و کارکنان دولت
راهکار آل سعود برای مقابله با اعتراض ها به گرانی!

صدها تن از شــهروندان سوری ضمن برپایی تظاهرات در 
حومه جنوبی دمشق، خواستار پاکسازی کامل این منطقه  از 
عناصر تروریستی شدند و همزمان، تروریست ها به سمت مردم 

معترض تیراندازی کردند.
به گزارش ایســنا، صدها تن از ساکنان دو شهرک »پیال« و »بیت 
ســحم« در حومه جنوبی دمشــق با برگزاری تظاهرات گسترده، از 
»شورشــیان مســلح« خواستند  این دو شــهرک را ترک کرده و به 

توافقنامه آشتی بپیوندند.
تظاهرکنندگان در شــعارهای خود همچنین، تروریسم و تفکرات 
تکفیری را محکوم کردند و از تروریست ها خواستند یا به توافقنامه صلح 
بپیوندند و بدان پایبند باشند و یا این دو شهرک را ترک کنند. شورشیان 
مسلح نیز در واکنش به شعارهای مردم، به سوی آنها تیراندازی کردند.

به گفته منابع محلی، در این تیراندازی تعدادی از تظاهرکنندگان 
زخمی شدند. 

ادلب
خبرهای میدانی نیز حاکی اســت، پیشروی نیروهای مقاومت و 
ارتش ســوریه به سمت »ادلب« آخرین پایگاه تروریست ها در سوریه 
همچنــان ادامه دارد؛ به گزارش فارس، نیروهای دولتی و متحدان در 
جنوب استان ادلب موفق شدند عناصر »جبهه النصره« را از ارتفاعات 
»خزنه« و روســتاهای »مشــهد« و »مریجب  المشهد« بیرون کنند. 
نیروهای دولتی عالوه بر آن، به شــهرک »سنجار« یکی از مهمترین 
مقرهای تروریست های جبهه النصره در شرق ادلب، نزدیکتر شدند و 
به چهارکیلومتری این شهرک رسیدند. در صورتی که نیروهای دولتی 
بر سنجار مسلط شــوند،  فرودگاه »ابوظهور« نیز در نوبت آزادسازی 

قرار خواهد گرفت.

تظاهرات در حومه دمشق علیه معارضان مسلح 
تروریست ها به سوی معترضان تیراندازی کردند

خشم ترامپ از »استیوبنن« 
استراتژیست سابقش

رئیس جمهوری ترکیه طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با همتای فرانسوی خود، در پاریس اظهار داشت، ترکیه 54 سال 
اســت که برای پیوستن به اتحادیه اروپا انتظار می کشد و از این 

بابت، خسته شده است.
»رجب طیب اردوغان« دیروز طی کنفرانس خبری مشترک با »امانوئل 
ماکرون« در پاریس گفت: »متاســفانه نخستین گام های تالش ما برای 
پیوستن به )اتحادیه( اروپا، به سال 1953 بازمی گردد و هم اکنون پس از 
گذشت 54 سال، ترکیه )همچنان( منتظر پیوستن به این اتحادیه است.«

اردوغان گفت که ترکیه از روند پیوستن به اتحادیه اروپا خسته شده 
است و نمی تواند به طور نامحدود، متقاضی عضویت باشد.

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشــت: »زمانی که از  کشورهای اروپایی 
دلیل طوالنی شدن این روند را می پرسیم، می گویند که نمی توانند چیزی 

بگویند!«
در این دیدار، ماکرون هرچند با اردوغان در رابطه با پیوســتن ترکیه 
به اتحادیه اروپا، همراهی کرد و چیزهایی گفت، ولی به طور شفاف نگفت 

که اتحادیه اروپا آیا ترکیه را می پذیرد یا نه.
رئیس جمهور فرانســه عالوه بر آن، به همتای خود کنایه زد و گفت 
که در کشــورهای دموکراتیک جهان در مقابله با تروریسم، باید به قانون 

احترام گذاشت.
منظور ماکرون، شــرایط داخلی ترکیه و به ویژه، تداوم دستگیری ها 

پس از کودتای نافرجام 25 تیر سال گذشته است.
برخــی کارشناســان می گویند، هرچنــد اروپائیان کاًل نســبت به 
فرهنگ های غیراروپایی و غیرمسیحی حساسیت دارند، ولی علت واقعی 
مخالفت غرب با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، انقالب اسالمی ایران است؛ 
غربی ها خود را دربرابر ارزش های اسالمی و اسالم انقالبی، شکننده حس 
می کنند و می ترسند ترکیه در انتقال این ارزش ها به درون اتحادیه، مثل 

یک پل عمل کند.

چین
شــین هوا: همزمان با تشدید تنش های ژئوپلتیکی 
در آسیا، رئیس جمهور چین صراحتا از ارتش کشورش 
خواســت برای جنگ آماده باشــند و از مرگ در حین 
دفاع از کشورشان نترســند. وی از ارتش کشورش که 
به روزرسانی سریعش طی سال های اخیر هشداری برای 
آسیا و واشنگتن بوده خواست تا به ارتقای خود ادامه دهد. 
شی جین پینگ از ارتش همچنین خواست تا تحقیقات 
درخصوص تسلیحات جنگی پیشرفته را افزایش داده و 
در آموزش های جنگی واقعی مشارکت کنند. شی جین 
پینگ به عنوان رئیس کمیســیون مرکزی ارتش حزب 
کمونیســت چین فرمانده کل قوای این کشور است که 

بیش از دو میلیون نیرو دارد.
بحرین

تســنیم: »شــیخ عبداهلل صالح« جانشین دبیرکل 
جمیت عمل اســالمی بحرین، محاکمه غیرنظامیان در 

دادگاه هــای نظامی را مجازات آنــان به دلیل عدم اعتراف 
علیه شــیخ عیسی قاسم دانســته و گفته: »محاکمه غیر 
نظامیان در دادگاه نظامی به اتهام تالش برای ترور فرمانده 
کل نیروهای مســلح قابل قبول نیست، تمام این افراد پس 
از بازداشت برای اعتراف علیه شیخ عیسی قاسم تحت فشار 
قرار گرفته بودند. این افراد حاضر به این کار نشدند به همین 
دلیل اتهام تالش برای ترور به آنها زده شد و این محاکمه ها 

هیچ تفسیر دیگری ندارند. 
اسپانیا

دویچه وله: دادگاه عالی اســپانیا حکم داده، »اوریول 
خونکوئراس«، معاون رئیس سابق منطقه کاتالونیا که اکنون 
بیش از دو ماه است در بازداشت به سر می برد، می بایست 
در بازداشت بماند و به این ترتیب او احتماال نخواهد توانست 
در دولت جدید منطقه کاتالونیا سوگند یاد کند. قضات این 
دادگاه در حکم کتبی صادر شده نوشته اند که این خطر وجود 
دارد خونکوئراس مجددا در صورت آزاد شدن مرتکب جرم 
شود چون دلیل و مدرکی نشان نداده که او از مسیری که 
در پیش گرفته، دست برداشته است. این رهبر جدایی طلبان 
کاتالونیا بیش از دو ماه اســت که به اتهام شورش، فتنه و 

سوءاستفاده از بودجه عمومی و در پی برگزاری همه پرسی 
جدایی کاتالونیا از اسپانیا در زندان به سر می برد.

پاکستان
ایندیپندنت: بر اساس نامه »حمزه بن الدن« )پسراسامه 
بن الدن رهبر سابق القاعده( »اسامه بن حمزه بن الدن«، 
نوه بن الدن جان خود را از دســت داده است. حمزه، پسر 
12 ساله اش را »فرزند قهرمان« و »شهید« خواند اما دلیل 
مرگ او را ذکرنکرد. در گزارشــی که از منابع تروریستی به 
دست آمده مشخص شــده که نوه اسامه بن الدن در یک 
حمله هوایی در مرز افغانســتان و پاکستان کشته شده اما 
ســایرین می گویند، احتماال مرگ او به دلیل بیماری بوده 
است. شــبکه خبری عربستانی »العربیه«، به نقل از منابع 
خود اعالم کرده، به احتمال زیاد مرگ این پســر به دلیل 
بیماری ای بوده که سال گذشته به آن دچار شد و اقدامات 

درمانی مناسبی را دریافت نکرد.
عراق

سومریه نیوز: نخست وزیر عراق در جشنی که به مناسبت 
نود و هفتمین سالگرد تاسیس ارتش این کشور برگزار شد، 
گفته: »ما نباید به برخی صداهای ناهماهنگ که می خواهند 

مــا را به عقب بازگردانند، توجه کنیم. عراق می تواند به 
یکی از 20 کشــور پیشــرفته جهان تبدیل شود... همه 
عراقی ها در برابر قانون اساســی کشــور برابر هستند.« 
نخســت وزیر عراق در این مراسم ضمن تقدیر از ارتش 
این کشور گفته: ارتش قهرمان ما ثابت کرد که فراتر از 
تمامی گرایش ها و عناوین بوده و برای نجات شهروندان 
عراقی وارد جنگی ســخت شد و توانست خاک کشور را 
از وجود تروریست ها پاک کند. این ارتش بهترین مدافع 

و تکیه گاه عراقی هاست.«
یمن

اسپوتنیک: رسانه ها از زخمی شدن رئیس ستاد ارتش 
یمن وابسته به دولت مســتعفی »منصور هادی« خبر 
دادنــد. یک منبع نظامی با اعالم این خبر گفته »طاهر 
علی عیظه العقیلی«، بر اثر انفجار مین در استان »الجوف« 
واقع در نزدیکی مرز یمن با عربستان زخمی شده است. 
شبکه المسیره وابسته به نیروهای انصاراهلل یمن نیز اعالم 
کرده که رئیس ستاد ارتش دولت مستعفی یمن به همراه 
تعدادی از فرماندهان وابسته به منصور هادی در درگیری 

با نیروهای انصاراهلل زخمی شده  است. 


