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نخست وزیر رژیم صهیونیستی: نمی گذاریم 
»داعش« از سوریه خارج شود

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی رسما به 
حمایت این رژیم از تکفیری های داعش اعتراف 
و اعالم کرد، اسرائیل نمی گذارد داعش از سوریه 

خارج شود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، »بنیامین 
نتانیاهو« به» بی بی سی« گفت: نمی گذاریم داعش از 
سوریه خارج شــود. وی مدعی شد که اگر داعش از 

سوریه خارج شود، ایران وارد این کشور خواهد شد.
پیش از این نیز سران رژیم صهیونیستی به حمایت 
خود از عناصر تکفیری در ســوریه اعتراف کرده اند. 
هفته گذشته هم ارتش رژیم صهیونیستی حدود 700 
تروریست وابسته به جبهه النصره را بسیج کرده بود 
تا بر شهر »حضر« درغرب سوریه مسلط شوند. البته 

این عملیات با شکست مواجه شده است.

ضرب االجل 72 ساعته عبادی به اربیل
برای تحویل مجرمان همه پرسی به بغداد

نخست وزیر عراق تهدید کرد، درصورتی که 
اربیل چهره های سیاسی تحت تعقیب دستگاه 
قضایی عراق را تا 72 ســاعت دیگر به بغداد 
تحویل ندهد، وی نیروهای ویژه ارتش را راهی 
کردستان عراق می کند تا آنها را دستگیر کنند.
به گزارش ایســنا، »حیدر عبادی« 72 ساعت به 
اربیل مهلت داد تا افرادی که حکم قضایی علیه آنها 

صادر شده، را تحویل دهد. وی تهدید کرد که درصورت 
عدم پایبندی اربیل به مهلت تعیین شده، یگان امنیتی 
ویژه ای را برای بازداشت این افراد به اقلیم کردستان 
خواهد فرستاد. جمعه گذشته عبادی فهرست اسامی 
متهمان را برای اقلیم کردستان فرستاده بود. اتهام این 
افراد، نقش داشتن در برگزاری همه پرسی غیرقانونی 

جدایی در سوم مهر گذشته است.
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اصابت موشک اسکاد دور برد ارتش و کمیته های 
مردمی یمن به فرودگاه بین المللی پایتخت عربستان، 
رژیم پوشالی آل سعود را به لرزه درآورد و سران ریاض 

را به شدت نگران کرد.
پنج فروردین سال 1394 زمانی که آل سعود اولین حمله 
هوایی خود را علیه زنان و کودکان بی پناه یمن ترتیب داده 
بود، هرگز فکر نمی کرد که پس از 32 ماه این گونه خوار و 

ذلیل و آشفته بشود.
موشک »برکان -2-اچ« ارتش و انصاراهلل یمن در سیاهی 
شب شنبه آسمان ریاض را شکافت و مثل رعد، بر فرودگاه 

بین المللی ملک خالد فرود آمد.
اصابت این موشــک که همه چیز را در شــهر و حتی 
اطراف ریاض به لرزه درآورد و دود غلیظ ناشی از انفجار آن، 
آسمان فرودگاه را پوشاند، به شدت بر پادشاه و شاهزادگان 
نازپرورده رژیم سعودی گران آمد و حتی شیوخ ابوظبی و 
بندر شیشه ای دوبی را هم نگران کرد. چرا که آنها فهمیده اند 
تهدیدات روزهای اخیر »عبدالملک الحوثی« رهبر انصاراهلل 
یمن، کامال جدی اســت و موشک های یمن عالوه بر برد 

کافی که دارند، نقطه زن نیز هستند.
فروردین ســال 1394 که رژیم آل سعود با غرور تمام، 
جنگنده های انگلیسی و آمریکایی را به آسمان یمن فرستاد، 
زمانی بود که از جانب واشنگتن و تل آویو احساس پشتگرمی 
می کرد و همه، حتی  دبیرکل وقت سازمان ملل، به دالرهای 

نفتی عربستان تعظیم می کردند.
امــا تحوالت کنونی یک بار دیگر نشــان داد که عرصه 
سیاست، عرصه شگفتی ها و عرصه تحقق وعده  الهی است 
که »اال لعنت اهلل علی الظالمین« )ســوره حج، آیه 53( و 
انفجار مهیب ریاض در اصل، بغض زنان و کودکانی بود که 

در قلب عربستان ترکید.
اگر تاکنون فقط مردم مظلوم یمن جنگ را با تمام وجود 
خود لمس می کردند و اگر در شمال و جنوب این کشور از 
بمباران مداوم جنگنده های سعودی در امان نبودند، از این 

پس، شــاهزادگانی که بر همه ثرورت های مردم عربستان 
چنگ انداخته اند، در کاخ های مجلل خود آرامش نخواهند 
داشت و باید شرایط جدید را بپذیرند یا از کشور فرار کنند. 
اماراتی ها نیز فهمیده اند که نوبت آنها فرا رسیده است و باید 

بهای تجاوز به یمن را از این پس بپردازند.
تحوالت توفانی در پیش است

حمله موشکی به ریاض نشان داد که سطح توان نظامی 
آل سعود کمتر از آن است که کارشناسان تصور می کردند.

در پی این حمله موشکی، ابتدا رسانه های سعودی ادعا 
کردند که سامانه دفاع ضدموشکی عربستان این موشک را 
در آســمان هدف قرار داده است. اما ساعاتی بعد، مقامات 
فرودگاه بین المللی »ملک خالد« اعتراف کردند که موشک 
به هدف اصابت کرده است. با این حال، در رابطه با خسارات 
و تلفات احتمالی اصابت موشک، خبری به رسانه ها درز نکرد.

این واقعه نشــان داد که آمریکا عربســتان را در برابر 

خطرات واقعی رها کرده اســت و البته، بهتر است بگوییم 
که آمریکا نمی تواند برای عربستان کاری بکند.

در پی اصابت این موشک، سخنگوی انصاراهلل یمن به 
ائتالف متجاوز سعودی متذکر شد: بارها تاکید کرده ایم که 
پایتخت های دشمنان در تیررس موشک های بالستیک ما 

قرار دارند.
این تهدیدات و اظهارات به خوبی نشــان می دهند که 
اوضاع در منطقه عوض شــده اســت و از این پس نه تنها 
عربســتان بلکه دوبی و ابوظبی حتی اگر هدف قرار نگیرند 
هم مثل گذشــته، مناطق امنی برای سرمایه گذاران غربی 

نخواهند بود.
عالوه بــر عرصه های میدانی منطقه غرب آســیا، در 
عرصه سیاســی نیز این روزها ما شاهد گفتمان تهاجمی تر 
رژیم آل سعود و متحدان منطقه ای و غربی آن علیه یمن و 
ایران هستیم؛ درست ساعاتی قبل از همان شبی که موشک 

انصاراهلل به ریاض اصابت کند، »سعد حریری« در ریاض از 
پست نخست وزیری خود در لبنان کناره گیری کرد و سخنان 

نامربوطی را علیه ایران بر زبان آورد.
در همین روزهای اخیر سوریه هم شاهد سفر یک مقام 
امنیتی آمریکا به دمشــق بود. کسی نمی داند این مقام به 
مقامات ســوری چه گفت، ولی روزنامه »رأی الیوم« چاپ 
لنــدن اعالم کرد که مقام آمریکایی فوق، رســما به اطالع 
مقامات سوری رساند که آمریکا نظام سوریه را به رسمیت 

می شناسد.
این تحوالت منطقه ای به همراه شکست تکفیری هایی 
کــه حدود 10 ســال از ریاض جیــره می گرفته و تقویت 
می شــده اند، هیچ کدام عالئم خوبی برای رژیم آل ســعود 

نیستند.
لذا، واقعیت این اســت که منطقه برای تحوالت بزرگ 
آماده می شود و به نظر می رسد که پس از داعش، عربستان 

باید برای این تحول بزرگ قربانی شود.
در این میان، »محمد بن ســلمان« که نامزد پادشاهی 
است، به قدری در داخل و منطقه با مشکل مواجه است که 
برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که او ناکام می ماند و 

دستش هرگز به تخت نخواهد رسید.
محمدبن ســلمان عالوه بر فشار مالی و جنگ قدرت 
درون خانوادگی، از این پس باید موشــک های انصاراهلل را 

نیز در آسمان عربستان، شمارش کند.
در ارتباط با تغییر شــرایط و عوض شدن اوضاع شبکه 
»بی بی سی« اعالم کرد، انصاراهلل قبال تهدید کرده بود قلب 

عربستان سعودی را می زد و همین کار را هم انجام داد.
در هر صورت، االن این انصاراهلل و انقالبیون یمن هستند 
که تعیین می کنند کجا باید هدف موشک بالستیک دوربرد 
قرار بگیرد؛ شاید ریاض، جده، طائف و آرامکو هدف بعدی 
باشد و یا شــاید هم انصاراهلل سر موشک را به سمت بندر 
شیشه ای تر و تمیز دوبی بچرخاند. در هر حال، اختیار در 

دست انقالبیون یمن است که چه بکنند!

شلیک موشک انصاراهلل به ریاض
هدف بعدی، دوبی

گزارش کیهان از عملیاتی شدن تهدیدهای یمن

عضو شورای اســتانی »قندوز« در شمال 
افغانســتان اعالم کرد که در حمالت هوایی 
آمریکا به مناطق مسکونی این استان، دستکم 

۵۵ غیرنظامی کشته شدند.
به گزارش تسنیم به نقل از »گاردین«، »خوش 
محمد نصرت یار« عضو شورای استانی »قندوز« اعالم 
کرد که دستکم 55 غیرنظامی افغانستان در حمالت 
هوایی آمریکا کشته شــدند. این در حالی است که 
نیروهای امنیتی از دسترسی به محل بمباران شده 
توسط آمریکا از مسیرهای »عیسی خیل«، و »ازبک 
بازار« مسدود کرده اند و از رفتن خویشاوندان قربانیان 
بــرای دفن جنازه ها جلوگیــری می کنند. این عدم 
دسترسی برآورد دقیق شمار قربانیان حمله فوق را 

با مشکل روبه رو کرده است.
با وجود آنکه همواره غیرنظامیان افغانستان قربانی 
حمالت آمریکا هستند، اما سروان »تام گرسبک« از 
سخنگویان ارتش آمریکا در افغانستان اظهار داشت، 
نظامیان این کشور موضوع کشته شدن غیرنظامیان 
در این حمله را بررسی می کنند. وی از ارائه جزئیات 
بیشــتر خودداری کرد و تنها ادامه داد که بررســی 
مســئله در حال انجام اســت. گفتنی است که طی 
چند روز گذشته حمالت هوایی توسط جنگنده ها و 

پهپادهای آمریکایی تشدید شده است.
مناطق مسکونی و غیرنظامیان از اهداف دائمی 
جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی در افغانستان بوده 

و هست.

قتل عام 55 غیرنظامی شمال افغانستان در حمله جنگنده های آمریکا

در صیدا در واکنش به استعفای سعدالدین حریری نخست وزیر لبنان اعالم کرد 
عربستان برای فتنه گری در لبنان تالش می کند.وی از عربستان به طعنه با عنوان 
»پادشــاهی خیر« یاد کرد و گفت: پادشاه خیر ثبات لبنان را هدف قرار می دهد 
و در واقع خیر این کشــور را نمی خواهد و برای غرق کردن لبنان در فتنه تالش 
می کند.به گزارش صداوسیما به نقل از اسپوتنیک، قاووق افزود، دولت عربستان 
خواســتار تغییر هویت و نقش لبنان در مقاومت اســت تا این کشوری بخشی از 
محور سعودی شود. کشــوری که روابط با رژیم صهیونیستی را عادی می کند و 
به بحرین، یمن و ســوریه حمله می کند. وی دعا کرد که خداوند لبنان را از شر 
ماجراجویی های حساب نشده عربستان حفظ کند.حریری روز شنبه در حالی که 
در عربستان سعودی به سر می برد استعفایش را از سمت نخست وزیری لبنان اعالم 
کرد. بسیاری معتقدند استعفای وی با فشار مقام های سعودی با هدف ضربه زدن 
به حزب اهلل و گروه های نزدیک به ایران در لبنان صورت گرفته است.جبران باسیل، 
وزیر خارجه لبنان ضمن ابراز تاسف از استعفای نخست وزیر این کشور تاکید کرد 
لبنان از این بحران هم با قدرت عبور می کند.وی افزود، برای لبنان قربانی دادیم 
اما هرگز دنباله رو فتنه هایی که برخی برای کشورمان طرح ریزی کردند نخواهیم 
بود و هیچ کس را هم در این باره مستثنا نمی دانیم. باسیل گفت، خبر استعفای 
وی غافلگیرانه بود، زیرا کابینه او بر بسیاری از امور جامه عمل پوشانده و کمک 
بزرگی برای کشــور بود. میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان نیز در واکنش 
به استعفای حریری گفت: به حریری برای این استعفا درود می فرستم. وی تأکید 
کرد لبنان وارد مرحله ای شــده اســت که همه در این شرایط باید متحد باشند. 
ولید جنبالط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیزگفت: درباره استعفای 
نخســت وزیر لبنان اظهار نظر نخواهم کرد، اما لبنان کوچک تر و ضعیف تر از آن 
است که پیامدهای اقتصادی و سیاسی این استعفا را تحمل کند.همچنین »سلیم 
جریصاتی« وزیر دادگستری لبنان گفت: استعفای حریری مشکوک و زمان و مکان 

این اقدام او نیز ابهام برانگیز و سردرگم کننده است.
حریری عروسک عربستان

»دن شاپیرو« سفیر سابق آمریکا در فلسطین اشغالی طی یادداشتی نوشت، 
سعد حریری  بدون حمایت عربستان سعودی حتی نمی تواند راه برود و نمی تواند 
دستورات آنها)سران آل سعود( را رد کند. به گزارش فارس، وی دریادداشت خود 
که در روزنامه »هاآرتص« چاپ شد نوشت: کناره گیری او)حریری( نمایش تازه ترین 
تنش ها بین عربستان سعودی و ایران در منطقه است؛ تنش هایی که پیامدهای 
مهمی برای اسرائیل هم دارد.حریری آدم خوبی است اما رهبر سیاسی نیست. نقش 
او در رهبری بلوک سنی لبنان به خاطر ترور رفیق  حریری پدر نخست وزیرش در 
سال 2005 به او داده شد.حریری بدون حمایت سعودی نمی توانست به چپ یا 
راست حرکت کند و نمی توانست دستورات آنها برای بازگشت به لبنان به عنوان 
نخســت وزیر را رد کند.این دیپلمات آمریکایی افزود: ســعد حریری با حمایت 
عربســتان ســعودی و آمریکا برای مدتی توانست در برابر این فشارها بایستد اما 
حمایت سعودی در سال 2010 سست شد و در آن زمان شاهزاده عبدالعزیز پسر 
ملک عبداهلل پادشــاه وقت به دنبال آشتی با )بشار( اسد برآمد. وقتی که حریری 
همراه شدن با این موضوع را نپذیرفت، حزب اهلل وزرایش را از دولت بیرون کشید 
و به طریق تحقیرآمیزی کابینه را ساقط کرد. این اتفاق در حالی افتاد که حریری 
در ژانویه 2011 در واشــنگتن داشــت با باراک اوباما دیــدار می کرد. اینکه چرا 
 حریری در شــرایط بغرنج تر و سخت تری در قیاس با دور اول نخست وزیری اش،

 )به این مقام( برگشــت؟ یک بار دیگر دلیلش آن بود که ســعودی ها به حریری 
پیشنهادی دادند که او نتوانست رد کند.

واکنش حزب اهلل به استعفای حریری

نبیل قاووق: عربستان
 در تدارک فتنه جدید در لبنان است

گروه های ضد فاشیســتی آمریکا با برگزاری تظاهراتی در بیش از 2۰ 
شهر آمریکا، خواهان برکناری ترامپ و معاون وی شدند. 

در حالی که حدود یک ســال از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
می گذرد، مخالفت ها با سیاســت های داخلی و خارجی وی اوج گرفته است. نتایج 
جدیدترین نظرســنجی ها حاکی است که اکثر آمریکایی ها معتقدند، دوره ریاست 
جمهوری ترامپ با دستاوردها و پیشرفت های ناچیزی همراه بوده است. نظرسنجی 
مشترک »ای بی سی نیوز« و روزنامه »واشنگتن پست« نشان می دهد که 65 درصد 
آمریکایی ها اعالم کرده اند که ترامپ در یک سال گذشته هیچ دستاورد و پیشرفتی 
نداشــته یا دستاوردهای دولت وی بسیار ناچیز بوده است. میزان محبوبیت ترامپ 
نیز به 59 درصد کاهش یافته است که این رقم یک رکورد پایین تاریخی به شمار 
می رود و از زمان ریاست جمهوری هری ترومن بی سابقه است. در این نظرسنجی 
درباره شخصیت و خلق و خوی ترامپ از آمریکایی ها سوال شده است که 66 درصد 
آنها گفته اند، ترامپ فاقد شخصیت و خلق و خوی مناسب برای خدمت موثر به کشور 
به عنوان یک رئیس جمهور است. 64 درصد آمریکایی ها نیز تاکید کرده اند که ترامپ 
فردی صادق و قابل اعتماد نیست.همزمان  معترضان به عملکرد دولت وی نیز  در 20 
شهر آمریکا تظاهرات برپا کردند و خواستار برکناری وی و معاونش شدند. شهرهای 
نیویورک، سان فرانسیســکو، سیاتل، میامی و سنت لوئیس از جمله مناطق میزبان 
این تظاهرات بودند، اقدامی که از ســوی کارزار »فاشیزم را رد کنید« سازماندهی 
شــده بود. این گروه خواهان برکناری دونالد ترامپ و مایک پنس، رئیس جمهوری 
آمریکا و معاون وی از قدرت هستند.در بیانیه آنالینی که در این باره منتشر شده، 
آمده است: »اقدامات ما بازتابی از احترام به تمامی بشریت و جهان است، موضوعی 
که خواهان آن هستیم و در تضاد کامل با نفرت افکنی و تعصب رژیم ترامپ- پنس 
است« این تظاهرات در شرایطی روز گذشته برگزار شد که فعاالن افراطی راست گرا 
با فضاسازی علیه آن ادعا کرده  بودند که سازمان دهندگان این تظاهرات ذخایر سالح 
داشــته و در حال برنامه ریزی برای آغاز جنگ داخلی در این کشور هستند. طبق 
این گزارش، تظاهرات ضد ترامپ به صورت آرام برگزار شــد و تنها در برخی موارد 
چندین نفر از حامیان ترامپ و مخالفان وی با یکدیگر دچار جدال لفظی و درگیری 

شدند و چندین نفر در نهایت زخمی و برخی نیز دستگیر شدند.

»ترامپ فاشیست را نمی خواهیم« 
شعار تظاهرکنندگان در 20 شهر آمریکا

کره شمالی با نامتعادل خواندن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به 
او هشدار داد مواظب لفاظی هایش علیه این کشور باشد.

کره شــمالی در واکنش به لفاظی های دونالد ترامپ در ســفرش به ژاپن با 
نامتعادل خواندن وی به او هشدار داد مواظب لفاظی هایش علیه این کشور باشد. 
پیونگ یانگ پیشتر نیز به ترامپ هشدار داده بود که سخنان تند و تحریک آمیز 
رئیس جمهور آمریکا علیه کره شمالی با پاسخ بی رحمانه مواجه خواهد شد.  ترامپ 
در اولین مقصد از تور آســیایی خود روز گذشــته وارد ژاپن شــد و در بدو ورود 
گفت،کشــور سامورایی ها باید با موشک های کره شمالی را که از فراز ژاپن عبور 
کرد پیش از آنکه در اقیانوس آرام فرود آید، ساقط می کرد.ترامپ در میان صدها 
تــن از نیروهای آمریکایــی و ژاپنی که در پایگاه هوایی »یوکوتا« در غرب توکیو 
تجمع کرده بودند و منتظر ورودش بودند، با اشــاره ضمنی به کره شمالی گفت: 
هیچ دیکتاتوری، هیچ کشــور و هیچ رژیمی نباید راه حل های ارائه شده از سوی 
آمریکا را دست کم بگیرد. آنها در گذشته این کار را می کردند اما این مسئله دیگر 
قابل قبول نیســت. یکی از اهداف اصلی این تور، مقابله با تهدیدات کره شــمالی 
عنوان شــده است. ترامپ در حالی رهبر کره شمالی را دیکتاتور می نامد که خود 
بزرگ ترین حامی دیکتاتورها در غرب آسیا و جهان است.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری کیودو، تهدیدهای تسلیحات اتمی و موشکی کره شمالی در دستور 
کار مذاکرات میان ترامپ و شــینزو آبه، نخست وزیر ژاپن قرار دارد. کره شمالی 
موشــک های بالستیک خود را در 29 اوت و 15 سپتامبر سال جاری میالدی در 
حالی شلیک کرد که این موشک ها از حریم هوایی هوکایدو عبور کرده و سپس 
در اقیانوس آرام افتادند.ارتفاع و سرعت موشک ها به گونه ای بود که منهدم کردن 
آنها حین پرواز از سوی ژاپن امکان پذیر نبود و اگر این مسئله با شکست روبه رو 
می شد برای ژاپن شــرم آور و باعث خوشحالی کره شمالی می شد.دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در حالی سفر 12 روزه خود به آسیا را آغاز کرده که به دنبال 
ایجاد یک جبهه مشترک با ژاپن علیه کره شمالی است. رئیس جمهور آمریکا در 
ژاپن با »شــینزوآبه«، نخســت وزیر ژاپن دیدار و گفت وگو کرد. وی قرار است به 
چین و کره جنوبی برود. این در حالی است که صدها تن در پایتخت کره جنوبی 

پیشاپیش علیه ترامپ تظاهرات کردند و او را جنگ طلب خواندند.

همزمان با حضور رئیس جمهور آمریکا در شرق آسیا
پیونگ یانگ: ترامپ مواظب لفاظی هایش 

علیه کره شمالی باشد

ارتش آلمان در یک ارزیابی محرمانه پیش بینی کرد اتحادیه اروپا و 
نظام غربی در سال 2۰۴۰ بر اساس یک سناریوی محتمل فرو می پاشد.

فروپاشی نظام بین الملل کنونی و جایگزینی آن با یک نظام بین الملل جدید 
در چند دهه آینده و جابه جایی جایگاه کشــورهای در هرم توزیع قدرت جهانی 
از سوی شماری از کارشناسان روابط بین الملل مطرح شده است. در همین راستا 
مرکز مطالعات ارتش آلمان درپی اجرای تحقیقاتی معتقد است نظام غربی در سال 
2040 احتماال ازبین برود و فروپاشی اتحادیه اروپا نیز بدترین حالت قابل تصور 
اســت. نشریه  اشپیگل که به نسخه ای از این گزارش ارتش آلمان دسترسی پیدا 
کرده نوشت، از نظر این قوه  نظامی، تجزیه و انشقاق اتحادیه اروپا و غرب طی چند 
دهه آینده ممکن است. این گزارش 6 سناریو برای روند پیشرفت وقایع اجتماعی و 
درگیری های بین المللی ارائه می کند که می تواند بر امنیت آلمان اثر بگذارد. بدترین 
سناریوی ممکن که در این گزارش در نظر گرفته شده، فروپاشی اتحادیه اروپا و 
مجبور شدن آلمان به اجرای حالت واکنشی می باشد. ارتش آلمان پیش بینی کرد 
بعد از چند دهه بی ثباتی، نظم جهانی از هم پاشیده، سیستم های ارزشی نفوذ خود 
را از دست داده و جهانی سازی متوقف می شود.طراحان راهبردهای نظامی آلمان 
در این سند102 صفحه ای گفته اند احتمال از بین رفتن جبهه »غرب« در شکل 
کنونی آن در دهه های آینده وجود دارد.یکی از شش سناریوی مطرح شده در این 
ســند درباره احتمال »فروپاشی اتحادیه اروپا« و واکنش آلمان در برابر آن است. 
نویسندگان سند بر این عقیده اند که در این صورت آلمان با چالش های چندجانیه 
مواجه خواهد شد. نویسندگان سند »چشم انداز راهبردی 2040« جهانی را ترسیم 
می کننــد که در آن »نظم بین المللی در پی دهه ها بی ثباتی از بین می رود، نظام 
ارزش ها در سراســر جهان به هم می ریزد و فرایند جهانی شدن متوقف می شود«.
تهیه کنندگان سند، در سناریوی دیگری در ارتباط با آینده اتحادیه اروپا با عنوان 
»غرب بر علیه شرق« می نویسند، برخی کشورهای شرق اتحادیه اروپا روند ادغام 
در اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورده و همزمان به بلوک های شــرقی دیگر 
می پیوندند. نویسندگان سند تحلیلی و راهبردی وزارت دفاع آلمان می گویند به 
 هیچ وجه قصد پیش گویی ندارند، اما همه سناریوهای مورد  اشاره در این سند، در 

افق زمانی 2040 قابل  تصور و محتمل هستند.

ارتش آلمان: اتحادیه اروپا
 تا سال 2040 فرو می پاشد

رســانه های بلژیکی اعالم کردند که رهبر برکنارشده  ایالت 
کاتالونیا اسپانیا خود را تسلیم پلیس بلژیک کرد.

به گزارش فارس، بنابر اعالم  رسانه های بلژیکی »کارلوس پوگدمونت« 
خود را تسلیم پلیس بلژیک کرد.

پوگدمونت و شماری از اعضای کابینه اش به دنبال برگزاری همه پرسی 
استقالل کاتالونیا وتحوالت پس از آن، دوشنبه گذشته به بلژیک رفته بودند.

همان روز دادستانی اسپانیا اعالم کرد که اقدام قضایی علیه پوگدمونت 
و عده ای از سیاستمداران نزدیک وی را به اتهام شورش، فتنه و سوءاستفاده 

از اموال عمومی پیگیری می کند.
پوگدمونت پیشــتر در بروکسل گمانه زنی ها مبنی بر اینکه قصد دارد 

در بلژیک پناهندگی بگیرد را رد کرده بود.
رهبر مخلوع کاتالونیا در شــرایطی چنیــن اقدامی را صورت داد که 
حــزب وی اعالم کرده بود که تمایــل دارد، پوگدمونت در انتخابات آتی 
نامزد این حزب شود.پوگدمونت هم خواستار تشکیل فهرستی یک  پارچه 

از جدایی طلبان شده بود.
پادشاهی عربستان به بهانه مبارزه با فساد مالی، انتخابات کاتالونیا 21 دسامبر )30 آذرماه( برگزار خواهد شد.

دستور بازداشت ۱۱ شاهزاده و ۳۰ مقام سابق و فعلی 
را صادر کرد که برجسته ترین آنها وزیر گارد ملی است. 
محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی در راه رسیدن به 
پادشــاهی دو مشــکل اصلی دارد: مخالفان داخلی و رکود 
اقتصادی. بنابراین وی با طرح های مختلف به دنبال حذف 
مخالفان و خروج از رکود اقتصادی اســت. در همین راستا 
دولت عربستان با تشکیل یک کمیته جدید برای به اصطالح 
مبارزه با فســاد ، 11 شــاهزاده و 30 وزیر پیشین و کنونی 
این کشور را بازداشت کرد. این کمیته به ریاست »محمد بن 
سلمان«، ولیعهد و فرزند شاه عربستان، شنبه شب تشکیل 
شــد و طی چند ساعت احکام این بازداشت ها صادر شد. به 
گزارش ایســنا، به نقل از شبکه اســکای نیوز عربی، ترکی 
آل شیخ، رئیس شورای اداره هیئت کل ورزش و مشاور دفتر 
پادشاهی شنبه شب در توییتر نوشت، صبح روز یکشنبه هیچ 
کس جان ســالم به در نخواهد برد. وی تاکید کرد، مقامات 
عربستان حمله ای بی امان علیه شاهزادگان، تجار و مسئوالن 
سعودی متهم به فساد آغاز کرده اند و فاسدان هیچ جایی در 
عربســتان ندارند. پس از این اظهار نظر رسانه های سعودی 
گزارش دادند، به دستور ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان ده ها مسئول و شاهزاده و تاجر به اتهام های مختلف 
فساد بازداشت شده اند. براساس گزارش این رسانه ها، کمیته 
مبارزه با فساد 11 شاهزاده را بازداشت کرده است. در بین 

بازداشت شدگان نام متعب بن عبداهلل وزیر گارد ملی برکنار 
شده، شاهزاده ولیدبن طالل و شاهزاده ترکی بن عبداهلل بن 

عبدالعزیز امیر سابق ریاض هم به چشم می خورد.
در همین حال ملک سلمان بن عبدالعزیز، طی حکمی 
سلطنتی شاهزاده متعب بن عبداهلل بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر 
گارد ملی را از پستش برکنار کرد. پادشاه عربستان همچنین 
در حکمی شاهزاده خالد بن عبدالعزیز بن محمدبن عیاف آل 
مقرن را به جای شــاهزاده متعب در پست وزیر گارد ملی 
تعیین کرد. ملک عبداهلل پادشاه پیشین عربستان پنج دوره 
گارد ملی را هدایت کرد و شــاهزاده متعب آخرین عضو از 

نسل فرزندان ملک عبداهلل بود که هنوز در یکی از مناصب 
عالی ساختار سلطنتی فعالیت می کرد. 

از ســوی دیگر منابع رسانه ای فهرستی از اسامی تجار 
و شاهزاده های سعودی بازداشتی و شرکت هایش را منتشر 
کرده و مبالغی را که حکومت عربستان از آنها به تصرف خود 
درآورده قریب به دو تریلیون ریال سعودی برآورد می کنند. 
پایگاه خبری النباء لبنان با انتشار این خبر نوشت: »مجتهد 
فعال توئیتری عربستان هم که به افشاگری درباره اسرار پشت 
پرده خاندان سعودی معروف است در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت که بازداشت 18 نفر از شاهزادگان سعودی 

و ده ها مقام بلندپایه عربستان با هدف تصرف اموالشان صورت 
گرفته است.« وی با  اشاره به اینکه جزئیات بیشتر درباره این 
قضیه را به زودی منتشر می کند، افزود: »محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی می خواهد بیشتر اموال آنها را به چنگ آورده 

و به حساب های خود حواله کند.«
روزنامــه رای الیوم هم در این مورد اعالم کرد، ناظران 
بــر این باورنــد که اقدام ناگهانی روز شــنبه که گروهی از 
شــاهزادگان و چهره های پیشکســوت خاندان سعودی از 
جمله شــاهزاده متعب بن عبــداهلل وزیر گارد ملی را هدف 
گرفت، منجر به تغییر قوانین بازی در عربستان شده و نشان 
می دهد که گروه حامی بن سلمان طبق گفته یک منبع آگاه 
و مورد اطمینان به دنبال به دست گرفتن تمامی فرصت های 
سرمایه گذاری و فضاهای اقتصادی از راه فساد و خرابکاری 
هستند که می تواند تمامی رقبای آنها را از دور خارج کند.

کارشناســان با اشــاره به این اقدام محمدبن ســلمان 
می گویند که شاهزاده ســعودی با بازداشت 41 شاهزاده و 
مقام، قصد دارد به چند هدف برسد که مهمترین آنها، حذف 
رقیبان احتمالی خود از پســت های حکومتی و دیگری نیز، 
چنگ انداختن بر اموال و نقدینگی شاهزادگان، برای رهایی 

از کمبود نقدینگی است. 
عالوه بر آن، محمدبن ســلمان با این اقدام، قصد دارد 
 از خــود چهره ای اصالح طلب و موجــه به جامعه معترض

 سعود قالب کند.

بازداشت 41 مقام سعودی به اتهام فساد       یک تیر محمدبن سلمان با چند هدف

حــزب اهلل لبنان در 
اســتعفای  به  واکنش 
حریــری اعــالم کرد، 
غرق  برای  عربســتان 
فتنه  در  لبنــان  کردن 

تالش می کند.
قاووق«  »نبیل  شــیخ 
عضو شورای مرکزی جنبش 
حزب اهلل لبنان روز شنبه در 
عباس  شهید  هفته  سالروز 
عیسی در شهرک » عنقون« 

عراق
ســومریه: دفتر سیاســی حــزب اتحادیه میهنی 
کردستان عراق به دلیل شکست در انتخاب رئیس جدید 
منحل شــد. یک منبع در این حزب کردی، اعالم کرد 
که شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان عراق با 40 
عضو روز شــنبه جلسه ای برگزار کرد و در آن موضوع 
برگزاری چهارمین کنگره این حزب را بررســی کرد. 
وی که خواست نامش فاش نشود، گفت: در این جلسه 
تعلیق فعالیت دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان 
و تشکیل کمیته ای با نظارت »کوسرت رسول«، معاون 
دبیر کل اتحادیه میهنی جهت اداره حزب تا برگزاری 

کنگره را بررسی کرده است. 
ونزوئال

آسوشــیتدپرس: یکــی از چهره های سرشــناس 
مخالفــان دولت ونزوئال کــه اخیرا به حکــم دادگاه 
عالی این کشــور ممنوع الخروج شد اقدام به پناهنده 

شــدن به سفارت شیلی در پایتخت ونزوئال کرد. وزارت 
خارجه شــیلی در بیانیه ای اعالم کرد: با توجه به سنت 
انسان دوستی شیلی این کشور از »فردی گوارا«، رهبر 
سرشــناس مخالفان دولت ونزوئال به عنوان یک مهمان 
استقبال می کند. گوارا اواخر روز شنبه به همراه نامزدش 
وارد اقامتگاه سفیر شیلی در شهر کاراکاس شد و با این 
اقدام ابهاماتی که درخصوص پنهان شدن او پیش آمده 

بود، پایان داد.
فلسطین  اشغالی

فــارس: کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیســتی از 
بازداشت دو تن از نزدیکان نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
برای تحقیق درباره پرونده فســاد نخست وزیر خبر داده 
اســت.گفته می شود افراد بازداشت شــده، نمایندگان 
نزدیک به کابینه بنیامین نتانیاهو هســتند اما رسانه ها 
به نام این دو فرد اشــاره ای نکرده انــد. چندی قبل بود 
که »ایریل مارگالیت« از مخالفــان بنیامین نتانیاهو و 
از اعضای کنســت)پارلمان رژیم صهیونیستی(، تالشی 
را برای بررســی ادعاهای مطرح شده درباره فساد مالی 
نتانیاهو آغاز کرد. موضوع مورد تاکید وی حضور وکیل 
شــخصی نتانیاهو در معامله یک شــرکت آلمانی برای 

فروش زیردریایی به رژیم صهیونیستی است.این در حالی 
است که پیشتر در رابطه با پرونده فساد مالی، از بنیامین 
نتانیاهو و حتی همسر او بازجویی شده است. بسیاری از 
سران رژیم صهیونیستی دارای پرونده های فساد هستند.

انگلیس
گاردین: در حالی که هنــوز کابینه ترزا می  درباره 
اتهامات آزار جنسی از سوی وزیر دفاع علیه خبرنگاران 
زن در شــوک به سر می برند، »جین مریک«، خبرنگار 
دیلی میل به دفتر نخســت وزیری انگلیس شکایت کرد 
که در ضیافت ناهار با وزیر دفاع در ســال 2003 مایکل 
فالون اورا مورد آزار قرار  داده است. مریک اعالم کرد که 
وی پس از باخبر شــدن از حوادث آزار جنسی دیگری 
از سوی فالون تصمیم گرفته که با دفتر نخست وزیری 
تماس بگیرد. سونامی فساد در غرب، تاکنون بسیاری از 

مقامات اروپایی و آمریکایی را درگیر خود کرده است. 
پاکستان

 ایسنا: »صاحبزاده ابوالخیر محمد زبیر« رهبر حزب 
جمعیت علمای پاکستان گفت: شرط گرفتن اثر انگشت 
برای صدور ویزای عربستان توهین به زائران پاکستانی 
و غیــر قابل پذیرش اســت. وی افزود: هیچ علتی برای 

گرفتن اثر انگشت زوار وجود ندارد و دولت عربستان با 
این کار مشکالت سفر به مکه را بیشتر کرده است. وی 
گفت: مراکزی برای گرفتن اثر انگشت زوار در مناطق 
دورافتاده کراچی، الهور و اسالم آباد تعیین شده که از 
یک ســو رفت و آمد آنها را مشکل می کند و از طرف 
دیگر ایستادن در صف های طوالنی برای بسیاری از زوار 
رنج آور اســت. رهبر حزب جمعیت علما گفت: وزارت 
امور مذهبی باید برای بهبود وضعیت صدور ویزا برای 
زواری که قصد ادای حج عمره را دارند وارد عمل شود.

آلمان
بیلدآم زونتاگ: »زیگمار گابریل« وزیر خارجه آلمان 
درباره گســترش تسلیحات هسته ای در سطح جهان 
هشدار داد. گابریل گفت: ما در آغاز ارتقای تسلیحات 
در سطح جهانی هستیم.موشک های هسته ای میان برد 
در اروپا متاسفانه بیش از حد مورد انتظار وجود دارند. 
وزیر خارجه آلمان در انتقاد از »آنگال مرکل« صدراعظم 
این کشور هم گفت: اکنون ما آلمانی ها باید برای پایان 
خلع سالح اقدام کنیم. آلمان باید در راستای صلح گام 
بردارد نه اینکه برنامه های تسلیحاتی ترامپ را همانطور 

که مرکل انجام داد، تعقیب کند.

رهبر جدایی طلبان کاتالونیا
خود را تسلیم پلیس بلژیک کرد


