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بارزانی هم از اعتماد به آمریکا
ابراز پشیمانی کرد

مسعود بارزانی پس از شکست در ماجرای همه پرسی 
تجزیه کردستان عراق و به اصطالح خالی شدن پشتش از 
سوی آمریکایی ها گفته، باید در روابط خود با آمریکایی ها 

تجدید نظر کند.
مســعود بارزانی رئیس مستعفی اقلیم کردستان عراق در 
اولین گفت وگوی رسانه ای خود بعد از افتضاح همه پرسی تجزیه،  
به یک رسانه آمریکایی گفت که »در روابط خود با آمریکا تجدید 
نظــر خواهیم کرد.«بارزانی گفت: »بعد از اینکه آمریکا از عراق 

در مقابــل اقلیم حمایت کرد قطعــا اقلیم نیز در روابط خود با 
آمریکا تجدید نظر خواهد کــرد. روابط کردها با آمریکا بعد از 
همه پرسی به شدت آسیب دیده است.«بسیاری از ناظران بر این 
باورند که بارزانی همه پرسی جدایی طلبانه در کردستان عراق را 
با حمایت صریح اما پشت پرده دولت آمریکا انجام داد اما به هر 
دلیلی کاخ سفید در میانه راه بارزانی را رها کرد. همه پرسی اقلیم 
کردستان عراق در سوم مهرماه سال جاری علی رغم مخالفت های 

داخلی و خارجی به اصرار مسعود بارزانی برگزار شد.

پخش اذان از بلندگوهای مساجد ازبکستان
آزاد شد

ازبکستان با بیش از 32 میلیون و 500 هزار نفر 
جمعیت پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی است 
که اکثریت مردم آن  را مسلمانان اهل سنت تشکیل 
می دهند با این وجود پخش اذان در مساجد بزرگ 
شهر »تاشکند« و استان های مختلف ازبکستان از 
جمله »اندیجان« و »فرغانه« از طریق بلندگوها اخیرا 

آزاد شده است.
بر اساس این گزارش، پیشتر نمایندگان شهر تاشکند 

به اداره مسلمانان ازبکستان پیشنهاد پخش اذان از طریق 
بلندگوها را داده بودند. طی 10 ســال اخیر در ازبکستان 
پخــش اذان از طریق بلندگوها ممنوع بود زیرا نمایندگان 
دیگر ادیان از دولت درخواست کرده بودند که پخش اذان از 
طریق بلندگوها را محدود کند. به همین دلیل در ازبکستان 
اذان فقط داخل مساجد پخش می شد تا فقط مسلمانان اذان 
را بشــنوند. هم اکنون در ازبکستان 2 هزار و 238 سازمان 
دینی متعلق به پیروان 16 دین مختلف به ثبت رسیده است.
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سرویس خارجی-
چند روز پس از شلیک موشک بالستیک به فرودگاه 
بین المللی ریاض، یگان موشــکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن و شورای عالی سیاسی این کشور اعالم 
کرده آمادگی دارد، پایتخت همه کشورهای متجاوز را 

تا پایان سال هدف موشک های بالستیک قرار دهند.
یگان موشــکی ارتش یمن و انصاراهلل شــنبه شب یک 
فروند موشــک بالستیک »برکان 2 اچ« را به سمت فرودگاه 
»ملک خالد«، واقع در شمال شرقی ریاض پایتخت عربستان 
با موفقیت شلیک کرد. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان 
اصابت موشــک برکان را به فرودگاه »ملــک خالد« ریاض 
تأیید کرده است. این حمله موشکی باعث هراس در اردوگاه 
سعودی شده چرا که اکنون کاخ های آل سعود نیز در تیررس 

موشک های یمن قرار دارند. 
اما این پایان کار نیست و انقالبیون یمن از دستاوردهای 
جدید موشــکی خود نیــز رونمایی کــرده و وعده حمالت 
شدیدتر در چند ماه آینده را می دهند. به گزارش خبرگزاری 
صداوســیما به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، ساعاتی پس از 
هدف قرار گرفتن پایگاه »ملــک خالد« ریاض با یک فروند 
موشک بالستیک یمن و حمالت هواپیماهای متجاوز سعودی 
به مناطق مختلف یمن، ســرتیپ »شرف لقمان«، سخنگوی 
ارتش یمن اعالم کرد، »در صورتی که کشورهای متجاوز به 
حمالت خود به غیر نظامیان یمن ادامه دهند، یگان موشکی 
یمن توانایی هدف قرار دادن پایتخت های همه آن کشورها را 
دارد...برد موشک های ما به ریاض می رسد و قبال نیز مناطقی 
فراتر از ریاض مثل منطقه نفتی ینبع و ابوظبی را هدف قرار 

داده بودیم.« 
وی در ادامه تاکید کرد که »تا پایان امسال یگان موشکی 
مــا ان شــاء  اهلل توانایی هدف قــرار دادن همه پایتخت های 

* روابط اقتصادی ایران و روسیه را در شرایطی که 
هر دو کشور متحمل تحریم های ظالمانه غرب هستند 

چطور ارزیابی می کنید؟
- رابطه ایران و روسیه و همین طور رابطه اقتصادی ایران 
و چین به جمهوری اسالمی کمک می کند تا وابستگی خود 
بــه اقتصاد غرب که مبتنی به دالر هســت را کاهش دهد. 
این اقدام به نظر گام مهمی در راســتای سیاســت اقتصاد 
مقاومتی اســت. ترک کردن سیســتم مالی اروپا و الحاق 
به ســازمان همکاری های شانگهای و قرار گرفتن ایران در 

اقتصاددان سوئیسی در گفت وگو با کیهان مطرح کرد

حذف دالر از مبادالت تجاری نسخه شفابخش اقتصاد ایران

پوتین دو ســال پیش مطرح کرده بود و در دیدار با آیت اهلل 
خامنه ای آن را تکرار نمود. تحریم ها بهترین اتفاقی بود که 
غرب می توانســت آن را برای روسیه رقم بزند. تحریم های 
غرب این امکان را برای روســیه فراهم کرد تا در بسیاری از 
زمینه ها از جمله کشاورزی، تولید صنعتی و پیشرفت علمی 
به خود کفایی برسد. با یک بررسی دقیق می توان به راحتی 
فهمید که اتفاقی مشابه برای ایران در برابر تحریم های غربی 
افتاده است. خودکفایی و تجارت با کشورهای دوست یکی از 
گام های مثبت برای ایران به منظور رسیدن به یک اقتصاد 
مقاوم در برابر تهدیدات خارجی است، مسیری که ایران از 

مدت ها پیش در آن گام برمی دارد.
* رهبر انقالب در دیدارشان با رئیس جمهور روسیه 
پیشنهاد حذف دالر از معامالت بین دو کشور را دادند. 
به نظر شما این اقدام تا چه اندازه می تواند آمریکا را 

تحت فشار قرار دهد؟
_ با به امضا رســیدن توافقی ســه جانبــه بین ایران، 
جمهوری آذربایجان و روسیه در حوزه هیدروکربن، به کمک 
واحد ارزی »روبل« و نه دالر، گامی بســیار مهم برای محو 
کردن اتکای ایران به اقتصاد دالری برداشــته شد.به عنوان 
یک عضو سازمان همکاری شانگهای ایران می تواند با سایر 

کشــورهای این نهاد با ارزهایی به غیر از دالر معامله نماید 
تا به این ترتیب به طور کلی از سیســتم پولی دغلکار غرب 
مستقل شود. کشــورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 
حدود نیمی از جمعیت جهان و یک ســوم تولید اقتصادی 
دنیا را تشــکیل می دهند، به نظر می رســد این ظرفیت به 
اندازه کافی بزرگ باشــد که دیگر نیازی به اتکا به اقتصاد 

غرب وجود نداشته باشد. 
* پوتین اخیرا در یک اظهارنظری گفت: بزرگترین 
 اشتباه روســیه اعتماد به غرب بوده است. غرب با 
روسیه چه کرده که باعث بی اعتمادی شدید پوتین 

به آنها شده است؟
_ پوتین واقعا در کالمش صادق بوده است و به نظر من 
هم بزرگ ترین  اشتباه روسیه اعتماد به غرب و مخصوصا دل 
بســتن به وعده های واشنگتن بوده است. مثال یک نمونه از 
بدعهدی غرب که به کشور شما هم مربوط می شود همین 

توافق هسته ای است. 
روســیه در طول 9 سال از مذاکرات به غرب اطمینان 
کرد و به مذاکرات با حضور آنان تن داد، اما اکنون می بیند 
که آمریکایی ها برای مقاصد سیاسی خود دائما توافق را نقض 
می کنند. این در حالی اســت که ایران بسیار زیاد به توافق 

پایبند بوده است و آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها تعهد 
ایران به برجام را تایید کرده است. 

کشورهایی که تحت تحریم های آمریکا هستند همچون 
روســیه و ایران باید اتکای خود را به دالر و سیستم اقتصاد 
غرب کاهش دهند تا بدین وسیله ادامه بقای دالر را با خطر 
جدی ای روبرو کنند. اما تا وقتی که نفت و گاز با دالر معامله 
می شوند نمی توان تا حد خیلی زیادی سلطه دالر بر دنیا را 
به خطر انداخت.مثال امضا شدن قرار داد نفتی بین ونزوئال 
و چین با ارز یوان چین گامی در همین راســتا محســوب 
می شود.برگردم به سؤال شما، آمریکایی ها اصال به قولی که 
داده اند و یا به امضایی که کرده اند وفادار نیستند و بارها در 
طول تاریخ در مواجهه با ســایر کشور بد عهدی خود را به 

اثبات رسانیده اند.
 آمریکایی ها نه تنها به قوانین خارجی احترام نمی گذارند 
بلکه به قوانین داخلی کشورشان هم بی اهمیت هستند. پوتین 
درس های آموزنده ای را از شرایط های سخت آموخته است.
* ایران چگونه می تواند اقتصاد خود را در برابر 

فشار غرب و مخصوصا آمریکا مقاوم تر کند؟
_ البته ایران تا االن هم اقتصاد خود را بسیار مقاوم کرده 
است، اکنون نسبت به گذشته اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیر 
نیست. ایران به همراه روسیه، چین و سایر کشورهای دنیا 
که به دنبال جهانی چندقطبی هستند و سلطه آمریکا را به 
عنوان یک قدرت تک قطبی نمی پذیرند سخت کوشــانه در 
حال افزایش قدرت اقتصادی خود هستند. کشورهای دنیا به 
دنبال حقوق برابر و نفع یکسان برای همه مردم دنیا هستند.

 غرب امروز را تصور کنید، حجم بدهی های آنها حدود 
226 تریلیون دالر تخمین زده شده که این مبلغ به تنهایی 
معادل ســه برابر تولید ناخالص داخلی در سراســر جهان 
اســت. این بدهی هیچ گاه صاف نخواهد شد و تنها می تواند 
منافع اقلیت صهیونیستی در غرب را تامین کند و از سویی 
دیگر فقیر ها را فقیرتر کند و منابع سرشار سایر کشورها را 

به غارت ببرد.

طرح » کمربند واحد« در 
تاثیر  ایران  اقتصاد  رشــد 
به سزایی دارد. ایران اکنون 
در آستانه ورود به سازمان 
اقتصادی  همکاری هــای 
شانگهای است و دیگر باید 
این واقعیت را بپذیریم که 
آسیب پذیری ایران در برابر 
تحریم های غرب موضوعی 
بــوده که دیگر با شــرایط 
کنونی تاثیر خود را از دست 
داده اســت. همانطــور که 

اشاره:
رئیس جمهور روســیه در سفر اخیر خود به 
کشورمان به دیدار رهبر انقالب رفتند و در حضور 
ایشــان بار دیگر اعالم کردند که »بهترین هدیه 
غرب به روسیه تحریم های اعمال شده علیه مسکو 
اســت،« چراکه در سایه این تحریم ها روسیه در 
حوزه های مختلف پیشرفت هایی را حاصل کرده 
اســت.« در مالقات های مقامات روسی با هیئت 
ایرانی یکی از راهکارهــای مقابله با تحریم های 
آمریکا حذف دالر از مبادالت تجاری عنوان شد. 
رابطه اقتصادی بین ایران و روســیه در شرایط 
کنونی که هر دو کشور متحمل تحریم های غرب 
شده اند از ابعاد مختلفی اهمیت زیادی پیدا کرده 
اقتصاددان شناخته شده  است. »پیتر کوئینگ« 
سوئیسی و کارشناس سابق بانک جهانی که پیشتر 
نیز »اقتصاد مقاومتی« را تنهاترین راهکار مناسب 
برای رهایی از ســیطره اقتصادی آمریکا دانسته 
بود در مصاحبه ای با کیهان به اهمیت حذف دالر 
از مبادالت اقتصادی کشــورهای دنیا برای تحت 
فشار قرار دادن غرب در حوزه اقتصاد  اشاره کرده 
و گفته که »چرا روسیه باید به غرب بدبین باشد.« 

این مصاحبه را در ادامه خواهیم خواند:

روزنامه آمریکایی »یو اس ای تودی« در گزارشی 
سال 2017 را »مرگبارترین سال برای آمریکا در زمینه 
کشتارهای جمعی و استفاده از سالح« در دست کم 

یک دهه اخیر خوانده است.
کشور آمریکا در قتل و کشتار روزانه مردم در خیابان ها 
رتبه اول جهانی را دارد. رســانه های جهان هر روز حوادث 
مربــوط به تیراندازی هایی که منجر به کشــتار جمعی در 
آمریکا می شــود را مخابره می کنند. قتل و کشــتار در این 
کشــور ناامن آنقدر زیاد شده که حاال به نوشته مطبوعات 
این کشــور »رتبه نخست کشــتار جمعی در جهان« را به 

خود اختصاص داده است. 
چند هفته ای از قتل عــام حدود 60 نفر در تیراندازی 
یــک قمار باز اموال باخته در الس وگاس نگذشــته بود که 
روز یکشنبه گذشته خبر رسید »دوین پاتریک کلی« عضو 
سابق نیروی هوایی ارتش آمریکا هم با حمله به کلیسایی در 

سال 2017 مرگبارترین سال آمریکا در 10 سال اخیر لقب گرفت

نوشته، از سال 2006 در مجموع 358 حادثه کشتار جمعی 
را در آمریــکا رصد کرده که به کشــته شــدن یک هزار و 
883 نفر انجامیده اســت. این حوادث که شامل تیراندازی، 
چاقوکشــی، آتش افروزی و غیره می شوند در 45 ایالت و 
منطقه کلمبیا روی داده اند. براساس آماری که این روزنامه 
جمع آوری کرده، حادثه تیراندازی روز یکشنبه تگزاس تعداد 

کل قربانیان کشتارهای جمعی آمریکا در سال 2017 را به 
208 نفر افزایش داده است و این در حالی است که در سال 

2016 این رقم 188 نفر بود.
نویســنده با بیان اینکه »در دو سال اخیر آمریکا شاهد 
خبرهای خوبی نبوده است« نوشته: »سه مورد از پنج کشتار 
بزرگ آمریکا در سال های 2016 و 2017 روی داده اند. محل 

این حوادث سادرلند اسپرینگز، الس وگاس و اورالندو بودند. 
در این ســه حادثه در کل 133 نفر جان خود را از دســت 
داده اند. براساس یافته های یو اس ای تودی در 77 درصد از 
این کشتارهای جمعی از سالح گرم استفاده شده است. حدود 
یک سوم مهاجمان نیز صحنه جنایت را زنده ترک نکرده اند. 
یک چهارم آنها خودکشــی کرده اند درحالی که دیگران به 

دست نیروهای پلیس کشته شده اند.«
همین روزنامه در گزارش دیگری به قلم »ســارا توی« 
به مقایسه اوضاع آمریکا با دیگر کشورهای جهان در زمینه 
قتل با ســالح گرم پرداخته و نوشته: »آمریکا در این زمینه 
جایگاه منحصر به فردی دارد.« براســاس پروژه تحقیقاتی 
»بررسی سالح های سبک« که مقر آن در ژنو است، آمریکا 
بین ســال های 2010 تا 2015 به طور متوسط در هر سال 
شاهد 8 هزار و 592 قتل با سالح گرم بوده است که معادل 

7/2 قتل با سالح گرم درازای هر 100 هزار نفر می شود. 

نیجریه
ابنا: مسئوالن محلی در شــمال نیجریه می گویند بر اثر تیراندازی نیروهای 
پلیس این کشور به سوی عزاداران اربعین حسینی)ع( دو زن و دو مرد به شهادت 
رسیده و چهار تن نیز زخمی شدند. شرکت کنندگان در این مراسم به سوی خانه 
شــیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسالمی حرکت می کردند. 2 سال پیش نیز 

در یورش ارتش نیجریه به شیعیان این کشور صدها نفر شهید و مجروح شدند.
میانمار

رویترز: در حالی که موج تازه سرکوب و خشونت علیه مسلمانان میانمار موجب 
فرار 600 هزار مسلمان روهینگیایی به سوی مرزهای بنگالدش شده است، شورای 
امنیت سازمان ملل روز دوشنبه از دولت میانمار خواسته تا نسبت به عدم استفاده 
بیش از حد از نیروی نظامی در اســتان راخین تضمین دهد. سازمان ملل 2 ماه 
پیش نیز با محکوم کردن اقدامات خشونت آمیز ارتش و نیروهای امنیتی میانمار 
علیه مسلمانان این اقدامات را پاکسازی قومی ارزیابی کرد اما برای جلوگیری از 

آن هیچ اقدامی نکرد!
افغانستان

ویسا: به گفته منابع محلی افغانستان، نیروهای آمریکایی با استفاده از تسلیحات 
جدید به شهرستان »چهار دره« والیت قندوز در شمال افغانستان حمله کرده اند 
که در نتیجه آن 63 غیرنظامی و تعدادی از اعضای طالبان کشته شدند. به گفته 
منابع محلی این حمالت ســه شب متوالی ادامه داشته و تنها 14 نفر از قربانیان 

آن تروریست های طالبان بوده اند. 
ترکیه

 آناتولــی: با حضور وزرای دفاع ترکیه و قطر، بزرگترین پایگاه نظامی ترکیه 
در دوحه افتتاح شــد. پروژه  ســاخت این مرکز آموزش دفاعی از جانب ترکیه در 
قطر در ســال  2013 به امضای دو طرف رســید و هدف از آن آموزش خلبانان 
هلیکوپتر و اپراتورها در پایگاه هوایی قطر عنوان شد. با آغاز بحران در روابط قطر 
با کشــورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، روابط قطر و ترکیه رو به 

گسترش نهاده است.
اروپا

تاگس آنســایگر: با توجه به شکســت های داعش در منطقه هزاران مبارز و 
جنگجوی داعشــی به اروپا باز می گردند. این مســئله خطر حمالت تروریستی 
در اروپا را افزایش می دهد. این حمالت تروریســتی جدید در اروپا ادامه تاکتیک 
تروری اســت که از ســال 2014 آغاز شده و در آن تروریسم داعش از طرفداران 
خود درخواســت می کند که به زعم خود کافــران را با همه ابزار ممکن و تحت 
هر شــرایطی بکشند. شکست های داعش در رقه و موصل آن را نابود نکرده بلکه 
خطرناک تر کرده است چرا که جهادی های فراوانی را به سراسر نقاط دنیا فرستاده 

تا ترور را به همه جا گسترش دهند.

شاهزاده افشاگر و معروف سعودی این بار نیز از تحوالت پشت پرده 
خاندان سعودی خبر داده و گفته دلیل اصلی حمایت های همه جانبه ترامپ 
از غیرقابل دفاع ترین اقدامات محمد بن سلمان، رشوه های میلیاردی است 
که ولیعهد به او پرداخته است. »بن سلمان« به گفته مجتهد، اخیرا یک 
میلیارد دالر پول نقد و جواهرات بار کشــتی ترامپ کرده و آن را راهی 

کاخ سفید نموده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر خرداد ماه خود به عربستان توانست 
آل ســعود را خوب بدوشد و حدود 500 میلیارد دالر از این کشور در قالب انعقاد 
قراردهای مختلف درآمد کســب کند. البته کارشناسان معتقد بودند که این 500 
میلیارد دالر رشوه بن سلمان به ترامپ برای کسب حمایت وی بوده است. اکنون 
برخی دیگر از زوایای پنهان این رشــوه های کالن افشــا شــده است. به گزارش 
خبرگزاری صداوســیما، مجتهد، فعال و افشا کننده خبرهای خاندان آل سعود در 
فضای مجازی، از روابط ویژه ولیعهد عربستان و رئیس جمهور آمریکا پرده برداشته 
اســت. این شاهزاده سعودی با انتشــار پیامی در حساب شخصی خود در توییتر 
اعالم کرده: »این روابط، اقدامات ترامپ را که با منافع آمریکا تعارض دارد، تفسیر 
می کند...پس از به قدرت رســیدن دونالد ترامپ، مواضع این کشور درباره برخی 
مسائل مربوط به عربستان و در رأس آن رقابت بین محمد بن نایف ولیعهد سابق 
این کشــور و بن ســلمان و نیز موضعگیری درباره قطر تغییر کرد...اواسط ماه مه 
2017 )خردادماه(که ترامپ در ریاض بود، یک کشتی تفریحی ویژه در بندر جده 
پهلو گرفت که هویت آن مخفی نگاه داشته شد. از این کشتی به شدت محافظت 
می شــد و حتی به مســئوالن عادی بندر اجازه نزدیک شدن به آن داده نمی شد. 
فقط چند نفر، صندوق ها یا کیسه هایی را که حاوی یک میلیارد دالر پول نقد بود، 
به داخل کشــتی بردند و برگشتند.« به گفته مجتهد »پس از انتقال محموله این 
کشتی، که تنها چند ساعت در جده توقف داشت، ناپدید شد و همانطور که هویت 
و مبدأ آن پنهان نگاه داشــته شده بود، مقصد آن هم محرمانه بود...سپس از یک 
منبع نزدیک به محمد بن ســلمان به ما خبر رسید، آن یک میلیارد دالر از اموال 
شخصی او بوده است و کشتی به طور غیرمستقیم، وابسته به گروه ترامپ بوده است.«

ترامپ: برکناری شاهزاده ها اقدام درستی بود
همزمان خبر رســیده که ترامپ ضمن اعالم حمایت کامل خود از کودتای 
تازه بن سلمان و دستگیری و قلع و قمع 40 شاهزاده و مقام سعودی به دستور 
بن سلمان، توییت کرده که: »اطمینان زیادی به ملک سلمان و ولیعهد عربستان 
داریم« این توییت در پی بازداشــت های گســترده در میــان خاندان حاکم در 
عربستان رخ می دهد که بزرگ ترین پاکسازی در تاریخ مدرن این کشور محسوب 
می شــود. ترامپ همچنین در توییت دیگری نوشته: »آنها دقیقا می دانند که چه 
کاری انجام می دهند...برخی از بازداشت شدگان کسانی هستند که کشورشان را 

سال ها دوشیده اند.«)!(
راز ترور شاهزاده سعودی

از ســوی دیگر، رسانه های سعودی روز یکشــنبه دلیل سقوط بالگرد حامل 
مقامات ارشــد ســعودی از جمله معاون امیر منطقه عسیر را اعالم کردند. طبق 
این گزارش ها، از سوی یک جنگنده سعودی به این بالگرد که حامل »منصور بن 
مقرن« معاون امیر این منطقه مرزی و چند نفر دیگر بود شــلیک شده است. در 
پی این حادثه گمانه زنی هایی درباره علت این حادثه در فضای مجازی و در میان 
فعاالن سعودی مطرح شده بود، از جمله آنها »سعد الفقیه« از معارضان سعودی 
مقیم خارج عربســتان به این نکته  اشاره کرده بود که در میان مردم این موضوع 
که احتماال منصور بن مقرن ترور شده است، دهان به دهان پخش می شود. اما در 
این میان رســانه های رژیم صهیونیستی از عمدی بودن حادثه سقوط این بالگرد 
خبر داده اند به طوری که یدیعوت آحارونوت هم نوشــته یک جنگنده سعودی، 
بالگرد حامل شاهزاده منصور بن مقرن معاون امیر منطقه عسیر را هدف قرار داده 
و ســبب سرنگونی آن شده است. به نوشته این روزنامه، این شاهزاده سعودی در 
حال فرار از عربستان بوده که بالگردش هدف حمله جنگنده سعودی قرار می گیرد.

در ایام اربعین حســینی)ع( امسال، عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( 
نماز جماعتی به طول 43 کیلومتر در مسیر نجف تا کربال برگزار کردند.

میلیون ها زائر امام حسین)ع( در جریان برپایی بزرگترین راهپیمایی که تاریخ 
بشــریت به خود دیده و در مســیر رسیدن به کربالی معلی، یکی از بزرگترین و 
طوالنی ترین نماز جماعت های تاریخ را رقم زدند. به گزارش خبرگزاری دانشجو، 
نماز دیروز ظهر )ســه شــنبه 16 آبان( حدفاصل عمودهای 96 تا 950 به طول 
حدود 43 کیلومتر در مسیر نجف کربال برگزار شد و در آن صد ها هزار زائر اربعین 
سیدالشهدا همزمان به اقامه نماز جماعت ظهر و عصر پرداختند. این نماز که رأس 
ســاعت 11:55 دقیقه به وقت محلی آغاز شد به امامت صد ها طلبه و روحانی از 
حوزه های علمیه نجف اشرف، قم، بحرین، عربستان و لبنان اقامه شد.در سال گذشته 
نیز برای پنجمین سال متوالی نماز جماعتی به طولی 85 کیلومتر و با حضور هزار 
و 200 ُمبلغ در جاده نجف - کربال برگزار شده بود. یادآور می شود این یک نماز 
جماعت متصل نیست، بلکه در تمام مسیر این جاده 1200 نماز جماعت به طور 

همزمان و در طول هم برگزار می شود.

برگزاری نماز جماعت 43 کیلومتری
در مسیر نجف تا کربال

نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور بحرین به هیئت های عزاداری 
شیعیان بحرین در شهرک »الدراز« در غرب منامه حمله کرده و شماری 

از آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
نظامیان و نیروهای امنیتی آل  خلیفه امسال نیز به هیئت های عزاداری شیعیان 
این کشور یورش برده و به ضرب و شتم عزاداران و پاره کردن پرچم های دستگاه 
امام حسین)ع( پرداختند. در همین رابطه گزارش شده که نیروهای امنیتی بحرین 
دوشنبه شب به هیئت های عزاداری در منطقه »الدراز« )محل سکونت شیخ عیسی 
قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین( هجوم برده وتعداد زیادی از عزاداران را مصدوم 
و دستگیر کرده اند. عزاداران هم پس از مواجهه با یورش ماموران آل خلیفه فریاد 
می زدند: »هیهات من الذله« و »لبیک یا حسین)ع(« به گزارش خبرگزاری ایکنا، 
نیروهای امنیتی بحرین در این حمله از گاز اشک آور علیه شرکت کنندگان در آیین 
عزاداری استفاده کرده اند. نیروهای رژیم آل خلیفه پیوسته مخالفان و شیعیانی را 
که خواهان کاهش نفوذ خاندان آل  خلیفه و پایان دادن به تبعیض در این کشور 
هستند، سرکوب می کنند. از سال 2011 میالدی، مقامات آل خلیفه روش امنیتی 
افراط گرایانه ای علیه شــیعیان این کشور اتخاذ کردند و وزارت کشور و سرویس 
امینتی بحرین، تعرض و تخریب عالیم و نمادهای عاشورایی را در راس امور خود 
قرار داده اســت. همین سیاست را مدتی است رژیم آل سعود نیز در پیش گرفته 
است. این رژیم زادگاه شهید نمر را با خاک یکسان کرد و شمار زیادی از شیعیان 

عوامیه را نیز به شهادت رساند.

ضرب و شتم عزاداران حسینی)ع( در منامه
از سوی ماموران امنیتی آل خلیفه

کره شمالی در واکنش به »لفاظی های رئیس جمهور آمریکا در سئول« 
گفته، قدرت هسته ای خود را تقویت کرده و از سالح هسته ای برای دفاع 

از خود در مقابل رزمایش های آمریکا استفاده خواهد کرد.
ترامپ ســفر 12 روزه خود به شــرق آسیا را از روز یکشنبه و با ورود به ژاپن 
آغاز کرده است. وی پس از ژاپن وارد وارد کره جنوبی شده و فیلیپین نیز، مقصد 
بعدی او اعالم شده است. ترامپ ضمن بستن قراردادهای تجاری با این کشورها، 
کره شمالی را نیز از لفاظی های همیشگی خودش بی نصیب نگذاشته است. برخی 
کارشناسان حتی می گویند، دلیل سفر ترامپ به این کشورها، بیش از اینکه اقتصادی 
باشد، سیاسی و برای خط و نشان کشیدن برای کره شمالی است؛ نوعی »نمایش 
قدرت« علیه پیونگ یانگ.»رودونگ ســینمون«، نشریه رسمی دولت کره شمالی 
اما در واکنش به این اقدامات ترامپ به نقل از مقامات پیونگ یانگ نوشــته، »تا 
زمانی که آمریکا و حامیانش به اقدامات خصمانه علیه ما ادامه می دهند ما هرچه 
بیشتر شمشیر هسته ای و ارزشمند عدالت خودمان را تقویت کرده و با سالح های 
هسته ای از حاکمیت و عدالت خود دفاع خواهیم کرد.«این رسانه ترامپ را متهم 
به »تشدید تنش ها میان دو کشور« کرده و نوشته: »هیچ کس نمی تواند پیش بینی 
کند این پیرمرد دیوانه کاخ سفید که عقلش را از دست داده ِکی جنگ هسته ای را 
آغاز خواهد کرد... در پاسخ به اظهارات احمقانه دونالد ترامپ در ژاپن دست به یک 
اقدام تالفی بی رحمانه خواهیم زد.« دونالد ترامپ در سفر به توکیو گفته بود: »ما 
در حال آمادگی برای مقابله با تهاجمات خطرناک حکومت کره شمالی هستیم.«

ادامه اعتراض ها به سفر ترامپ
در آستانه ســفر رئیس جمهور آمریکا به فیلیپین، مردم این کشور هم مثل 
مردم ژاپن و کره جنوبی با تجمع در خیابان های پایتخت، به این ســفر اعتراض 
کردند. به گزارش رویترز، شرکت کنندگان در این تجمع که روز سه شنبه در شهر 
مانیل برگزار شــد، دست نوشته هایی حمل می کردند که در آن خواستار لغو سفر 
دونالد ترامپ به کشورشان بودند. معترضان همچنین پرچم های آمریکا را به آتش 
کشیدند. یکی از فعاالن شرکت کننده در این تجمع گفت، سفر ترامپ هیچ کمکی 
به ما نمی کند، وی نشــان داده است که هیچ کار خوبی نمی کند. وی فقط برای 
این از کشور ما بازدید می کند که ببیند چه چیزی نیاز دارد و کجا را می خواهد 
تخریب کند. تظاهرات علیه سفر دونالد ترامپ به کره جنوبی که دو روز پیش از 
ورود رئیس جمهور آمریکا به ســئول آغاز شده بود، روز گذشته نیز ادامه یافت و 
هزاران شهروند کره جنوبی در اعتراض به این سفر به خیابان های سئول آمدند. 
سفر ترامپ به شرق آسیا از 14 آبان با ورود به ژاپن آغاز شد که مردم این کشور به 
این سفر معترض شدند و با حضور در خیابان های توکیو، ناخرسندی خود را از این 
سفر ابراز کردند. او قرار است در ادامه این سفر 12 روزه، به کشورهای چین، ویتنام 
و فیلیپین نیز سفرکند که مواجه شدن با اعتراض های مشابه، دور از انتظار نیست. 

کره شمالی اعالم کرد
تقویت بیشتر توانایی های هسته ای

 پاسخ پیونگ یانگ به لفاظی های ترامپ در سئول

مجتهد فاش کرد
میلیاردها دالر رشوه،  پشت پرده 

حمایت های بی پرده ترامپ از بن سلمان

کشــورهای متجاوز به یمن 
را خواهد داشــت.« شورای 
عالی سیاسی یمن نیز دیروز 
فرودگاه ها،  داد همه  هشدار 
بنــادر، گذرگاه ها و مناطقی 
که برای متجاوزان مهم است 
هدف قــرار خواهند گرفت. 
این شــورا تاکید کرد حمله 
به فرودگاه ملک خالد ریاض 
قلدر مآبــی  عربســتان را از 

بین برد.
این فقط 

یک هشدار بود
سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت در 
هدف قرار دادن فرودگاه ملک خالد در ریاض تالش کردیم که 
مانع از تلفات غیرنظامیان شویم: »موشکی که به سوی فرودگاه 
ملک خالد شــلیک شد تیر هشدار بود و به تمامی شرکت ها 
هشدار می دهیم که از حضور هواپیماهای خود در فرودگاه های 
عربستان و امارات خودداری کنند.« سخنگوی رسمی نیروهای 
مسلح یمن در پایان گفت: »از تجربه روسیه و کره در توسعه 

برد و دقت موشک ها استفاده کردیم.«
رونمایی از سالح های جدید

از سوی دیگر »صالح الصماد«، رئیس شورای عالی سیاسی 
یمن و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور نیز روز دوشنبه 
نمایشگاه سامانه های موشکی دریایی یمن را افتتاح کرد. این 
نمایشگاه با همکاری نیروی دریایی و دفاع ساحلی برپا شده 
است. در ابتدای آغاز به کار این نمایشگاه، فرماندهی نیروی 
دریایی و دفاع ساحلی یمن درباره سامانه های موشکی دریایی 
»المندب« که بومی هســتند و دقت باالیی در هدف گیری 

دستاورد بزرگ تحولی چشمگیری در معادله جنگ با دشمن 
و قدرت بازدارنده ای ارتش یمن است و توازن قدرت را تغییر 
خواهد داد.. پول های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
که برای حمله به آزادگان یمن و جهان خرج می شود به زودی 

با آتش و آهن به سوی آنها بازمی گردد.«
فرار رو به جلوی بن سلمان

از ســوی دیگر، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در 
واکنش به شــلیک یک موشــک از یمن به خاک این کشور 
مدعی شد: »اقدام ایران در تامین موشک برای حوثی ها یک 
تهاجــم نظامی علیه ما بوده و ما آن را به معنی اقدام جنگی 
تلقــی می کنیم.« ائتالف متجاوز ســعودی نیز در بیانیه ای، 
بسته شــدن تمام گذرگاه های هوایی، دریایی و زمینی یمن 
را اعالم کرد. این ائتالف مدعی شــد ایران، نیروهای انصاراهلل 
را به موشــک های بالســتیک مجهز کرده و این اقدام ایران 

تجاوزی مستقیم به عربستان به شمار می رود و امنیت و صلح 
بین المللی در منطقه و جهان را هدف قرار می دهد و به منزله 
نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت است. این اظهارات 
مقامات ســعودی در حالی بیان می شود که آل سعود یمن را 
از هوا، دریا و زمین محاصره کرده و حتی ورود دارو به داخل 
یمن نیز امکان پذیر نیست. در این ارتباط وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون(، اعالم کرد که واشنگتن از اظهارات مقامات سعودی 

علیه نقش ایران در یمن حمایت می کند!
روباه پیر

»بوریس جانســون« وزیر خارجه انگلیس اما، طی یک 
تماس تلفنی با ولیعهد ســعودی، »اقدام شبه نظامیان حوثی 
در پرتاب موشک بالستیک به سمت شهر ریاض« را محکوم 
و نسبت به »هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان« ابراز انزجار 
کرده است! بوریس جانسون بدون اشاره به قتل عام 16 هزار غیر 
نظامی یمنی از سوی ائتالف سعودی تاکید کرده که انگلیس 
در کنار عربستان در مقابله با تهدیدهای امنیتی، ایستاده است. 

هراس امارات
از سوی دیگر، » انور قرقاش«، وزیر مشاور در امور خارجه 
امــارات، در اظهاراتی مدعی شــد که جنبش انصاراهلل یمن، 
راه حل سیاسی را نپذیرفته است و این امر نشان می دهد که 
دیگر نباید انعطافی در قبال این جنبش نشان داد. وی افزود: 
»ما با خطر تبدیل شــدن جنبش انصاراهلل به یک حزب اهلل 

جدید مواجه هستیم«. 
قرقاش با  اشــاره به حمله بالستیکی ارتش یمن به یک 
فرودگاه در ریاض گفت که حمله موشکی انصاراهلل به ریاض، 
نشان می دهد که بررسی پرونده موشک های بالستیک ایران 
باید در اولویت قرار گیرند! این وزیر اماراتی در ادامه ادعاهایش 
افزود: »ما هرگز قبول نمی کنیم که با خطر برنامه موشک های 

بالستیک ایران و انصاراهلل مواجه باشیم.«

تگزاس 27 نفر را کشته و 27 
نفر را زخمی کرده است. به 
گفته پلیس انگیزه وی از این 
جنایت کشتن همسر سابق و 
خانواده وی بوده که در کلیسا 

حضور داشته اند. 
 روزنامــه »یــو اس ای 
تودی« هم بــه بهانه وقوع 
همین جنایات طی گزارشی 

آماده باش به تمام سفارتخانه های اسرائیل برای کمک به رژیم آل سعود
سرویس خارجی-

منابع خبری می گویند، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی 
با ارسال نامه هایی به تمام سفارتخانه های این رژیم در سراسر 
دنیا، از آنها خواسته به سعودی ها در برابر ایران و حزب اهلل 

کمک کنند!
برخی منابع صهیونیستی فاش کرده اند وزارت خارجه این رژیم 
از تمام ســفارتخانه های خود خواسته »به هر نحو ممکن« از رژیم 

آل سعود در برابر حزب اهلل لبنان و ایران حمایت کنند. 
شبکه تلویزیونی »المیادین« نیز در این باره نوشته، وزارت خارجه 
رژیم صهیونیستی خواستار اقدام سفارتخانه های خود برای ایجاد موج 

بین المللی بر ضد حزب اهلل و حضور آن در دولت لبنان شده است.
اتحاد رژیم صهیونیســتی با آل سعود البته تازگی ندارد و دیگر 
همه می دانند روابطي دیرینه و قدیمي بین دو رژیم برقرار اســت. 
گزارش های متعددی نیز طی یکی دو ســال گذشته، از وجود این 
روابط پرده برداشــته است. برخی حتی معتقدند این روابط از دهه 
شــصت قرن بیســت میالدي میان دو طرف وجود داشــته، یعني 

حداقل از زمان جنگ یمن )1962 - 1970(. در آن دوره آل سعود 
و رژیم صهیونیستی در تضعیف »جمال عبد الناصر«، رئیس جمهور 
وقت مصر منافع مشترکي داشتند، طي سال هاي اخیر نیز تاریخي 
سرشــار از مالقات های محرمانه و نزدیک میان عربستان سعودی و 

رژیم صهیونیستي مشاهده شده است.
به اعتقاد کارشناسان، استعفای عجیب و ناگهانی سعد حریری، 
نخست وزیر لبنان و حمایت قاطع رژیم صهیونیستی از این استعفا 
که با هدف فشــار به حزب اهلل لبنان آغاز شده نیز، توطئه ای است 

مشترک از سوی آل سعود، رژیم صهیونیستی و آمریکا.
جزئیات تازه از دلیل استعفای حریری

روزنامه »االخبار« اما طی گزارشی به جزئیات تازه ای از ماجرای 
اســتعفای حریری پرداخته است. طبق گزارش این روزنامه لبنانی، 
جمعه گذشته ساعاتی پس از رسیدن حریری به ریاض از او خواسته 
شده که برای برگزاری جلسه ای به هتل پنج ستاره »ریتز کارلتون« 
شــهر ریاض، پایتخت این کشــور برود تا مقدمه انتقال وی به کاخ 
الیمامه و دیدار با ملک ســلمان فراهم شود. حریری که به محض 

رسیدن به هتل با تدابیر امنیتی فوق العاده ای روبه رو شده بود بعد از 
چند دقیقه متوجه شد ظاهرا، مثل بازداشتی ها با وی رفتار می شود! 
وی ســپس به یکی از ویالهای متعلق به هتل منتقل شد نه اینکه 
در هتل اقامت گزیند اما 49 شاهزاده و وزیر و تاجر سعودی که به 

بهانه دیدارهای کاری با پادشاه و ولیعهد به ریاض دعوت شده بودند 
در همین هتل در بازداشــت و به اتهام فساد تحت بازجویی به سر 
می برند.به نوشته االخبار، طرف های امنیتی عربستان تلفن های همراه 
نزد حریری و تیم امنیتی او را توقیف کردند و به درخواست حریری 
چهار نفر از همراهان وی به منزل حریری در ریاض منتقل شــدند 
تا مراقب همســر و فرزندانش باشند و تنها »عبدالعرب« رئیس تیم 
محافظ و یکی از دســتیاران شخصی حریری با وی در ویال ماندند. 
یک افسر سعودی هم در دفتری نزدیک به اتاق حریری مستقر شده 
تا چندین بــار در روز تلفن های آنها را کنترل کند به خصوص که 
آنها اجازه ندارند که هیچ حرفی درباره محل اقامت و شــرایط خود 
در تماس های تلفنی خود بزنند. »حریری« پس از دیدار با یک مقام 
برجسته امنیتی عربستان و مالقات دیگری با »ثامر سبهان«، وزیر 
مشــاور سعودی بیانیه استعفای خود را که از سوی دفتر پادشاهی 
عربستان نوشته شده بود دریافت کرد و به او اجازه داده شد که قبل 
از ثبت شدن بیانیه، 2 بار در آن تجدید نظر کند. بعد از آن ماموران 
امنیتی ســعودی به حریری ابالغ کردند که به عنوان یک شهروند 

سعودی و نه نخست وزیر لبنان تحت بازجویی قرار خواهد گرفت و از 
وی درباره مسائل مربوط به دریافت پول هایی که پادشاهی عربستان 
به لبنان به عنوان اعانه داده بود و یک میلیارد دالر آمریکا برآورده 
شده است و همچنین درباره قراردادهای شرکت سعودی »اوجیه« 
که به وعده های کاری خود پایبند نبوده است و همچنین سرنوشت 
وام های بزرگی که به وی داده شــده است. حریری همچنین گفته 
که همه دارایی اش در عربســتان در رهن بانک های سعودی است و 

مایملکی جز خانه اش ندارد.
سفر به ابوظبی

دیروز اما رسانه های سعودی اعالم کردند، سعدالدین حریری، 
ریــاض را به مقصد ابوظبی ترک کرده تا با محمد بن زاید، ولیعهد 
ابوظبی دیدار کند! در صورت صحت خبر بازداشت حریری در عربستان 
می توان گفت، ریاض با این خبرسازی ها احتماال قصد دارد، حبس 
اجباری نخست وزیر لبنان را تحت الشعاع قرار دهد. به نظر می رسد 
 فقط گذشــت زمان است که در آشکار شدن واقعیت ماجرا، کمک

 خواهد کرد.

ارتش یمن: پایتخت تمام متحدان آل سعود
در تیررس موشک های ما قرار دارند

اهداف دریایی دارند گزارشی 
ارائــه داد. وی گفــت: »این 

همزمان با رونمایی از موشک های جدید ساحل به دریا


