
صفحه آخر

70 درصد ژنرال های افغانستان
از 2 ماه آینده بازنشسته می شوند

به گفته ســخنگوی وزارت دفاع افغانستان طرح 
بازنشستگی 70 درصد از ژنرال های این کشور با وجود 
مخالفت هایی که در این باره وجود دارد، از دو ماه آینده 
اجرایی می شود و تکمیل آن نیز دو سال زمان خواهد برد.

به گزارش تسنیم، »دولت وزیری« سخنگوی وزارت 
دفاع افغانستان گفته طرح بازنشستگی 70 درصد ژنرال های 
افغانستان از دو ماه آینده آغاز و تکمیل آن نیز تا دو سال 
زمان خواهد برد. به گفته این مقام، سن بازنشستگی برای 

ارتشبدها 62 سال، سپهبدها 60 سال، سرلشکرها 58 سال، 
سرتیپ ها 56 سال و سرهنگ ها 54 سال تعیین شده است.
گفتنی است این طرح که متعلق به رئیس جمهور افغانستان 
است، با مخالفت برخی نمایندگان سنا و پارلمان این کشور 
مواجه شده است. »عبدالرئوف ابراهیمی« رئیس پارلمان 
افغانستان معتقد است بازنشسته کردن افسران ارشد که 
با شرایط این کشور آشنا هستند، منجر به وخیم تر شدن 

وضعیت امنیتی این کشور خواهد شد.

حرکت زره پوش های ارتش زیمبابوه 
به سمت پایتخت این کشور

ساعاتی پس از هشدار فرمانده ارتش زیمبابوه در 
مورد تحوالت سیاسی این کشور، خودروهای زرهی 

ارتش راهی پایتخت شده اند.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، منابــع محلی دیروز از 
حرکت خودروهای زرهی ارتش زیمبابوه به سمت »الحراره« 
خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می دهد که برخی از 
این خودروها جاده های منتهی به پایتخت را مسدود کرده 

و مانع تردد شده اند. 

هر چند تا عصر دیروز در باره دلیل اقدام فوق گزارشی 
نرســید، ولی این اقدام ساعاتی پس از آن صورت می گیرد 
کــه فرمانده ارتش زیمبابوه هشــدار داده بود که اگر روند 
برکناری ها در حزب حاکم کشــور ادامه یابد، ممکن است 

نظامیان مداخله کنند. 
ژنرال »کنستانتینو چیونگا« فرمانده ارتش دوشنبه شب 
گفته بود: تصفیه های اخیر آشکارا افرادی را هدف قرار داده 

که سابقه آزادی طلبی دارند، و باید فورا متوقف شود.
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سرویس خارجی-
بنابر اعالم منابع رسمی در لبنان، استعفای »سعد 
حریری« قرار بود به عنوان یک »شوک« عمل کرده 
و آغازگر فتنه ای تازه در داخل لبنان باشــد اما تیر 
فتنه گران به ســنگ خورد و لبنان اکنون در آرامش 

کامل قرار دارد.
»جان عزیز« مشــاور سیاسی و رسانه ای »میشل عون« 
رئیس جمهور لبنان اســت. وی می گوید اطالعات تازه ای به 
دستشان رسیده که نشان می دهد آمریکا  به کمک  متحدان 
منطقه ای خود از جمله آل سعود  به دنبال وارد کردن ضربه ای 
به لبنان و وارد کردن این کشــور به آشوب داخلی بودند که 
با اتحاد مردم و درایت مســئولین این توطئه هم خنثی شد. 
وی که با شبکه »المیادین« گفت و گو می کرد در ادامه گفته: 
»ماجرا از این قرار بود که اطالعاتی به لبنان رســیده  مبنی 
بر اینکه تعدادی از صاحبان نفوذ  در دولت آمریکا به دنبال 
اشــتراک  نظر با متحدانشــان در منطقه بودنــد تا لبنان را 
تحریم یا ضربه ای سخت به آن وارد کنند نه اینکه این ضربه 
حتما نظامی باشــد. اما برای ما واضح بود که سعد حریری 
ایــن توطئه را نمی پذیرد و چه بســا همین موضوع او را در 
شرایط کنونی قرار داده است. مخالفت حریری با این طرح و 
حمایت جریانش از وی به عالوه وحدت لبنانی ها بر سر موضع 

گزارش خبری کیهان

تیر سعودی ها به سنگ خورد
با استعفای حریری هیچ اتفاقی نیفتاد

سرویس خارجی-
بررسی های تازه اف بی آی نشان می دهد، پس از 
روی کار آمدن »ترامپ« جرائم ناشی از نفرت در جامعه 

آمریکا رشد »بی سابقه ای« داشته است.
بسیارند کارشناســانی که اذعان دارند بعد از روی کار 
آمدن »دونالد ترامپ«، جریانات نژادپرستی در آمریکا جان 
تازه ای گرفته اند. برخی حتی معتقدند ترامپ خود وابســته 
به همین جریان هاست و این نژادپرستان آمریکایی بودند که 

ترامپ را روانه کاخ سفید کردند. 
اظهارات نژادپرستانه ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی علیه 
مسلمانان، التین تبارها، سیاهان، زنان، مهاجران و گروه های 
دیگر و اقداماتش بعد از به قدرت رسیدن، دلیل روشنی بر 

صحت این ادعا است.
 تنش های نژادپرستانه نیز طی یکسال گذشته به شدت 
در این کشور افزایش یافته طوری که شهرهای مختلف آمریکا 

اف بی آی خبر داد

رشد بی سابقه جرائم ناشی از نفرت در آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ

سرویس خارجی-
23 وزیر خارجه اتحادیه اروپا در بروکســل مقر 
این اتحادیه جمع شدند و پیمانی را امضا کردند که به 
گفته وزیر خارجه آلمان می تواند مستقل و بی نیاز از 
ناتو عمل کند. گفته می شود مواضع ضد ناتوی ترامپ 

در تشکیل این پیمان نظامی تاثیر داشته است.
روی کار آمدن ترامپ در آمریکا روند واگرایی و شکاف 
بین اروپا و آمریکا را سرعت بخشیده است و برخی کشورهای 
اروپایی از جمله آلمان به این نتیجه رســیده اند که امنیت 
و بقــای خود را نباید به آمریکا گــره بزنند. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود این 
مسئله را پیش کشیده بود که کشورهای اروپایی عضو ناتو 

باید هزینه های دفاعی خود را بپردازند. 
پیــش از این نیز  در پی تصمیم انگلیس برای خروج از 
اتحادیه اروپا و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در 20۱4 
این مســئله که دولت های اروپایی باید ســاز و کار امنیتی 
جدیدی را ایجاد کنند مــورد توجه قرار گرفته بود. وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا اما روز دوشــنبه در بروکسل مقر این 
اتحادیــه، پیمان نظامی جدیدی را امضا کردند که می تواند 
شــکاف بین اروپا و آمریکا را ســرعت بخشیده و حتی به 

فروپاشی ناتو منجر شود.

میشل عون و نیز مواضع عربی و 
این  بودن  خطرناک  بین المللی، 
توطئه و پیامدهای فاجعه بار آن 
بر کل منطقه را آشــکار کرد، بر 
مواضع آمریکایی ها تأثیر گذاشت 
و در نهایت نیز منجر به شکست 
آن شــد.«گفتنی اســت پس از 
استعفای مشکوک »حریری« از 
داخل عربستان! و ابهامات جدی 

که در این باره ایجاد شده، هیج کس این استعفا را باور نکرد 
و همه آن را تحت فشارهای عربستان ارزیابی کردند تا آنجا 
که میشــل عون رئیس جمهور لبنان اعالم کرد این استعفا 
مورد قبول نیست چرا که متن استعفانامه با ادبیات حریری 
مطابقت نداشته و او باید در لبنان استعفا بدهد. این انتقادات 
تا بدانجا پیش رفت که مقامات ریاض یک مصاحبه ساختگی 
ترتیب دادند و حریری را وادار به ایراد سخنانی کردند تا نشان 
دهند وی آزاد است و تحت اسارت آل سعود قرار ندارد اما این 
شگرد هم موثر واقع نشد و لبنانی ها آن را باور نکردند. تا آنجا 
که »عبداهلل المعلمی«، نماینده عربستان در سازمان ملل در 
پاسخ به سوال خبرنگار »النشره« در نیویورک پیرامون اینکه 
»آیا سعد حریری، در عربستان در حصر  قرار گرفته است؟« 

گفت: » وی در حبس خانگی نیست و این نخستین بار نیست 
که حریری به عربســتان سفر می کند، وی همواره به ریاض 
آمد و شد دارد.« وی در پاسخ به این سوال که »چرا حریری 
ظرف سه روز تنها با یک کت و شلوار ظاهر شده است؟« نیز 
گفت: »مسئول کمد حریری نیستم!«. این در حالی است که 
منابع نزدیک به حریری نیز اعالم کردند که زمان بازگشــت 
حریری به لبنان را فقط عربستان می داند. اتحادیه اروپا نیز 
ضمن هشدار به عربستان برای دخالت نکردن در امور داخلی 

لبنان از ریاض خواست تا حریری را به کشورش بازگرداند.
فیلم جنجالی

دیــروز اما یک فیلم کوتاه جدید از داخل اســتودیوی 
تلویزیون عربستان و از مصاحبه اخیر »سعد حریری« پخش 

شد که فرضیه اسیر شدن وی در دست سعودی ها را تقویت 
کرد. این تصاویر کم کیفیت که احتماال با گوشی تلفن همراه 
و مخفیانه ضبط شده نشان می دهد خبرنگار خطاب به یک 
افسر ســعودی که در محل حضور دارد می گوید: »حداقل 
گوشــی حریری را به او بازگردانید!« و افسر سعودی نیز در 

جواب می گوید: »گوشی او را پس نخواهیم داد!«
ضرب االجل فرانسه به عربستان

با جدی شدن احتمال به گروگان گرفته شدن نخست وزیر 
لبنان فرانســه نیز مجبور شــد علیه این اقدام ســعودی ها 
موضع گیــری کند. روزنامه لبنانی »االخبار«، به نقل از یک 
مقام عالي رتبه در کاخ الیزه اعالم کرده که اگر سعد حریري 
تا چهارشنبه )امروز( به لبنان بازنگردد، گزینه مطرح شدن 
این موضوع در شوراي امنیت سازمان ملل به صورت جدي 
بررسي خواهد شد. االخبار این را هم نوشته که، ماکرون در 
تماس با گوترش درباره طرح هایي که ممکن اســت در این 
باره در چارچوب سازمان ملل اتخاذ شود، صحبت کرده است؛ 
دو احتمال در این باره وجود دارد، یا اینکه عربستان، حریري 
را تا قبل از پنجشــنبه آزاد کند و وي به بیروت بازگردد، در 
ادامه یا اســتعفا دهد یا اینکه کابینه لبنان به کار خود ادامه 
دهد و احتمال دوم اینکه پیشنهادهایي براي اقدام در سطح 

بین المللي مطرح خواهد شد.

هر چند روز یک بار شــاهد چنین 
تنش هایی بین طرفداران دو طیف 
اســت. آمارهای تازه منتشر شده 
از دفتر تحقیقات فــدرال آمریکا 
)اف بی آی( نیــز همین موضوع را 

تایید می کند. 
این آمارها نشان می دهند که 
در ســال 20۱6 و به دنبال مبارزه 
که  برانگیزی  اختــالف  انتخاباتی 
منجر به رســیدن دونالد ترامپ به 
ریاست جمهوری شد، جرائم ناشی 

از نفرت در آمریکا افزایش بی سابقه ای پیدا کرده است.جرائم 
ناشی از نفرت عبارتند از اقداماتی که به انگیزه غرض ورزی 
علیه یک نژاد، قومیت، مذهب، تمایل جنسی و یا جنسیت 
رخ دهند. طبق این آمار جرائم مبتنی بر نفرت در آمریکا در 

ســال 20۱6 برای دومین سال متوالی سیر صعودی داشته 
و به 6۱2۱ مورد رسیده که افزایش 4/6 درصدی نسبت به 

سال 20۱5 داشته است.
 به گزارش ایســنا، همچنین ایــن جرائم در هر چهار 

بخش ســه ماهه سال گذشته میالدی نیز به سیر صعودی 
خود ادامه داده و در آخرین سه ماهه سال 20۱6 به ۱747 
مورد رســیده است.این سه ماهه دوره قبل و بعد از پیروزی 

ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را پوشش می دهد.
اف بی آی این را هــم اعالم کرده که 57/5 درصد همه 
موارد جرائم ناشــی از نفرتی که ســال گذشته میالدی رخ 
داده انــد بر پایه نفرت علیه نژاد و قومیت بوده اند.2۱ درصد 
ایــن جرائم نیز مربوط به نفرت مذهبی بوده و ۱7/7 درصد 
نیز نفرت از یک جنسیت بوده اند.حدود 62 درصد این جرائم 

مردم را هدف قرار داده و ۳7 درصد هم اموال عمومی را.
 بر اســاس این گــزارش بیش از نیمی از آن دســته 
جرائمــی که علیه مردم آمریکا رخ داده، پرونده های مربوط 
بــه حمله بوده و حدود 45 درصد نیز مربوط به ارعاب بوده 
است. اف بی آی درباره این روند افزایشی دو ساله توضیحی 

نداده است.

توافقنامه مزبور که به »پسکو« 
معروف است، به امضای 2۳ عضو 
از 28 عضو اتحادیه اروپا رســید. 
رئیس سیاست  موگرینی،  فدریکا 
خارجی اتحادیه اروپا با حمایت از 
امضای این توافقنامه از آن به عنوان 
»لحظــه ای تاریخی« یاد کرد.این 
توافقنامه از ماه دســامبر)آذر ماه( 
اجرایی خواهد شــد. کار بر روی 
این توافقنامه از ســال گذشته و 
به دنبال گسترش بی اعتمادی به 

انگلیس پس از خــروج از اتحادیه اروپا و انتقادهای مداوم 
دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا از ناتو آغاز شد. اروپایی ها 
می گویند، »پسکو« راهی برای تقویت توان نظامی اروپایی 
با هدایت آموزش های نظامی و تقویت لجستیکی از طریق 
شــبکه ای در سراســر این قاره است. همچنین ایجاد واحد 
آموزش مشترک افسران نظامی از دیگر اهداف این معاهده 

ذکر شده است.
 اگرچــه برخالف دیگر تالش هــای نظامی اروپا، ناتو با 
»پسکو« مخالفتی نکرده بلکه آن را در جهت تقویت نظامی 
اعضای اروپایی خود دانســته اســت اما برخی کارشناسان 

امضای این توافق را باعث بروز شــکاف گســترده بین دو 
ســوی آتالنتیک می داننــد. توافق دفاعی که بخشــی از 
اقدامات مشــترک تحت رهبری آلمان و فرانســه است، به 
منظور از ســرگیری همکاری های دفاعی در اتحادیه اروپا 
در پی خروج انگلیس از این اتحادیه محســوب می شــود. 
فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این 
توافق را »پنجره جدیدی در دفاع از اروپا« دانســته و گفته 
کشــورهای عضو تاکنون بیش از 50 پروژه در این زمینه با 

یکدیگر انجام داده اند. 
»اورسوال فون درالین«، وزیر دفاع آلمان نیز درباره این 

توافق نامه گفته: »برای ما پس از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا این مسئله اهمیت پیدا کرد که باید استقالل خودمان 

را در زمینه دفاعی داشته باشیم.«
حمله به پوتین

خبر دیگر از اروپا این که  »ترزا می«  نخست وزیر انگلیس 
در انتقادی شدیداللحن علیه روسیه، مسکو را به مداخله در 
انتخابات ، خرابکاری سایبری، به خطر انداختن امنیت جهانی، 
حمالت هکری و انتشار اخبار جعلی متهم کرده و این کشور 
را »تهدید اصلی« خوانده است.  نخست وزیر انگلیس گفته 
»دولت والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه برای تضعیف 

جوامع آزاد تالش می کند.«
سخنان ترزا می تضاد آشکاری با سخنان دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا داشت که گفته بود »تکذیب مداخله 
پوتین در انتخابات ریاست جمهوری 20۱6 را باور می کنم.« 
»می« تاکید کرده، »روسیه می تواند شریک ارزشمندی برای 
غرب باشد اما این در صورتی است که آنها طبق قوانین کار 
کنند«. رئیس دولت انگلیس همچنین گفته: »ما اقدام الزم 
برای مقابله با فعالیت روســیه را در پیش می گیریم اما این 
هدف ما و روابطی که می خواهیم با روســیه داشته باشیم، 
نیست. ما خواستار بازگشــت به جنگ سرد و یا ماندن در 

وضعیت رویارویی دائمی نیستیم.« 

بی بی ســی طی مصاحبه ای راجع به جنایات ارتش و دولت 
میانمار علیه مســلمانان روهینگیا، این جنایات را هولناک تر از 

جنایت  تروریست های داعش اعالم کرده است.
خبرنگار انگلیسی مســئول پوشش اخبار گروه تروریستی داعش در 
سوریه و عراق می گوید جنایاتی که در میانمار علیه مسلمانان روهینگیا 
صورت می گیرد، بسیار بدتر از جنایاتی است که گروه تروریستی داعش 
علیه مردم انجام می داد. باشگاه خبرنگاران جوان با اعالم این خبر نوشته: 
»گابریل گیت هوس«، فیلمساز و خبرنگار انگلیسی در مصاحبه با شبکه 
بی بی سی گفت: »من درباره اقدامات وحشتناک داعش در سوریه و عراق 
گزارش تهیه کرده ام؛ اما اقدامات آنها به اندازه جنایاتی که در حق مسلمانان 
روهینگیا می شود، هولناک نبود. ارتش میانمار نوزادان تازه به دنیا آمده را 
هم اعدام می کند. این وحشتناک ترین داستانی است که تابه حال شنیده ام 
...زمانی که داشــتم گزارشی درباره سرنوشت یکی از روستاهای میانمار 
تهیه می کردم، متوجه اتفاقات و جنایات بسیار وحشتناک ارتش میانمار 

علیه مسلمانان روهینگیا شدم.«
»ترزا می«، نخســت وزیر انگلیس هم پس از گذشت ماه ها از جنایات 
هولناک میانمار علیه مســلمانان روهینگیا دیروز اعالم کرده که: »بحران 
کنونی میانمار بیشتر شبیه پاکسازی فرقه ای است. این یک بحران انسانی 
واقعی است که به پاکسازی فرقه ای شباهت دارد. دولت میانمار و ارتش این 
کشور باید مسئولیت این جنایات را بر عهده بگیرند. ما همه تالش خود را 
خواهیم کرد که جامعه بین المللی را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا به هر 
طریقی که شده مانع از جنایات بیشتر علیه مسلمانان روهینگیا شوند.« 
تــرزا می این را هم گفته که »انگلیس آموزش نیروهای نظامی میانمار را 
به دلیل خشونت های ایجاد شده در ایالت راخین متوقف کرده است. دیگر 
هیچ آموزشی از سوی وزارت دفاع انگلیس به ارتش میانمار داده نمی شود 

تا زمانی که راهکاری برای این خشونت ها ارائه شود.«
گفتنی است حمله ارتش میانمار به مسلمانان روهینگیا در ایالت راخین 
از اوایل شهریور گذشته آغاز شده است. آمارهای سازمان ملل نشان می دهد 
ارتش و دولت میانمار با هدف پاکســازی نژادی، خانه و مزارع بسیاری از 
مســلمانان روهینگیایی را به آتش کشیده و هزاران نفر را به فجیع ترین 
شکل قتل عام کرده است. جنایات مداوم ارتش میانمار باعث شده حدود 
900هزار نفر از مســلمانان هم به بنگالدش فرار کنند. محکومیت زبانی 
و تشــریح وضعیت، تنها کاری بوده که مدعیان همیشگی دفاع از حقوق 

بشر  تاکنون انجام داده اند!

خبرنگار اروپایی:  جنایات ارتش میانمار
هولناک تر از جنایات داعش است

نخست وزیر رژیم کودک کش صهیونیستی خبرهای غیررسمی 
درباره عادی شــدن روابط کشورهای مرتجع عربی با اسرائیل را 
تایید کرده و گفته، با بسیاری از این کشورها ارتباط دارد اما مجاز 

نیست درباره جزئیات آن چیزی بگوید!
بنیامین نتانیاهو طی سخنانی در کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( 
تاکید کرده که نمی تواند جزئیات بیشتری را در مورد »روابط رو به رشد 
میان اسرائیل با کشورهای عربی« برمال کند. وی در ادامه هم مدعی شده 

که این همگرایی برای برقراری صلح امری فایده بخش است!
به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری آلمان، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی همچنین گفته »اسرائیل« در انزوای سیاسی قرار ندارد و در 
حال پیشــرفت است و تصمیم دارد به زودی سفری به هند داشته باشد. 
نتانیاهو چندی پیش نیز روابط این رژیم با کشورهاي عربي را »بي سابقه« 
توصیف کرده و مدعی شده بود هنوز حجم این همکاری ها مشخص نشده 
است اما بسیار بیشتر از هر زمان دیگری است و این تغییر بزرگی است.

با وجود تاریخ طوالنی روابط سری و مخفیانه برخی کشورهای مرتجع 
عربی با رژیم صهیونیستی، اخیرا برخی کشورهای عربی به ویژه، عربستان 
و امارات درصدد علنی کردن این روابط برآمده اند و بعضا حتی برای این 

خیانت از یکدیگر سبقت هم می گیرند.
رفــت و آمد و تبادل هیئت های بحرینی، اماراتی و ســعودی با رژیم 
صهیونیستی از جمله این نشانه ها برای عادی سازی روابط است. در همین 
رابطه »انور عشقی« که یکی از چهره های شاخص و جنجالی سعودی است، 
در ســال های گذشته برای عادی سازی روابط عربستان با تل آویو بسیار 
تالش کرده اســت. وی در این راســتا دیدارهای پیدا و پنهانی از تل آویو 

داشته و گفت وگوهایی با مقامات رژیم صهیونیستی داشته است.
چندی پیش نیز »مجتهد«، شــاهزاده افشاگر و مشهور سعودی در 
توئیتی از زمینه سازی »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان برای راه اندازی 
یک فراخوان رسانه ای و توئیتری به منظور آماده کردن افکار عمومی برای 
روابط علنی با رژیم صهیونیســتی خبر داده بود. رسانه های صهیونیستی 
نیز اعالم کرده اند که عربســتان طرحی سیاسی را برعهده دارد که هدف 
آن را »حل درگیری های خاورمیانه« به شــکل »به رســمیت شناختن 
فراگیر اسرائیل از سوی اعراب« گذاشته است! روزنامه معاریو در این باره 
نوشته بود: »رخدادهای اخیر مجددا بحث درباره ائتالفی را در خاورمیانه 
بر ســر زبان ها انداخته که به تل آویو امکان می دهد این هدف را همراه با 
کشورهای عربی در منطقه برای تقویت اقدامات دارای منافع مشترک و 

تقویت جبهه جنگ محقق کند.«

نتانیاهو: با کشورهای عربی ارتباط داریم
جزئیات را نمی توانم بگویم

بی بی سی فاش کرد
نظامیان آمریکایی چگونه

صدها داعشی را  از رقه فراری دادند؟
یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق گفت »حیدر 
عبادی« به خاطر رخدادهای جاری در منطقه، از ولیعهد 
عربستان در بغداد استقبال نخواهد کرد چرا که دیگر 

شرایط برای این سفر مهیا نیست.
»جاســم جعفر« نماینده پارلمان عراق و عضو ارشــد 
»حزب الدعوه« این کشور اعالم کرده »قضایایی که اخیرا در 
منطقه رخ داده، مثل استعفای »سعد حریری« نخست وزیر 
لبنان در عربســتان و رخدادهای داخلی عربستان، همگی 
باعث پیچیدگی اوضاع شده و میزبانی از »محمد بن سلمان« 
ولیعهد عربســتان را در بغداد دشــوار کرده اســت... عراق 
می خواهد مســتقل بماند، و نمی خواهد جانب یک طرف را 
بگیرد و در برابر طرف مقابل بایستد.«»جاسم جعفر« که به 

»حیدر عبادی« نخســت وزیر عراق، نزدیک است این را هم 
گفته که »به تأخیر انداختن این ســفر، حتما از سوی عراق 
خواهد بود، زیرا )بغداد( نمی خواهد از کســی استقبال کند 
که به دنبال موضع گیری تند علیه ایران و حزب اهلل )لبنان( 
اســت.«به گزارش تسنیم، بن جاسم پیش از این هم اعالم 
کرده بود، محمد بن ســلمان طی ماه نوامبر )۱0 آبان تا ۱0 
آذر( در پاسخ به دعوت عبادی، راهی بغداد خواهد شد.ولیعهد 
عربستان طی هفته های اخیر دست به اقدامات عجیبی چون 
حمالت شدید لفظی علیه ایران، دستگیری 200 شاهزاده و 
وادار کردن »سعد حریری« به استعفاء از نخست وزیری زده 
است.عالوه بر آن، بن سلمان به نمایندگی از رژیمی به عراق 
می رود که از ســال ۱۳9۳ تاکنون مــردم عراق را از طریق 

تروریســت ها، به خاک و خون کشیده است.روند مناسبات 
سیاســی میان دو کشور عراق و عربستان طی یکی دو سال 
گذشته به سمت بهبود نسبی تمایل پیدا کرده است. به گفته 
کارشناسان، بحران امنیتی که طی سال های گذشته در عراق 
به اوج رســیده بود، در این کشــور کاهش کامال محسوسی 
پیدا کرده است و به نظر می رسد که رژیم آل سعود در حال 

فرورفتن در بحران امنیتی و سیاسی است.
عملیات میدانی

به گزارش ایســنا، نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق 
هم در پیشــروی های جدید خود در استان مرزی »االنبار«،  
شش روستا را توانستند از لوث عناصر داعش پاکسازی کنند. 
این روستاها در غرب شهر اشغالی »راوه« قرار دارند. به گفته 

»ولیــد الدلیمی« از فرماندهان ارتش عراق، نیروهای ارتش 
هم اکنون به دروازه های شــهر »راوه« رسیدند. خبرگزاری 
فارس نیز گزارش داد، نیروهای عراقی و سوری در دو سوی 
مرز، توانســتند ۱40 کیلومتر را پاکســازی کنند. در مورد 
تلفات احتمالی داعش در این عملیات، گزارشی نرسیده است.

سایر رویدادها
* دو حزب »گوران« و »جماعت اسالمی« فعال در اقلیم 
کردستان عراق اعالم کرده اند که مایل هستند با دولت مرکزی 
عراق برای رفع اختالفات میان اربیل و بغداد، گفت وگو کنند.

* »سلیم الجبوری« رئیس پارلمان عراق قرار است طی 
چند روز آینده، به آمریکا سفر و با مقامات واشنگتن درباره 

مسائل فی مابین، گفت وگو کند.

دادگاهی در پاکستان ســازمان جاسوسی آمریکا موسوم به 
»سیا« را در کشتار شهروندان غیرنظامی پاکستان، مقصر دانست.

»شوکت عزیزصدیقی« قاضی دادگاه اسالم آباد و مسئول پرونده عملیات 
پهپادهای آمریکایی در نوار قبایلی پاکستان، اعالم کرده که آمریکا در کشتار 

مردم منطقه قبایلی پاکستان از طریق پهپادها، مقصر است.
وی حتی تصریح کرده، عملیات سازمان سیا در خاک پاکستان، اقدامی 
علیه تمامیت ارضی و اســتقالل این کشور است. به همین خاطر، وزارت 

کشور پاکستان باید با جدیت، این موضوع را پیگیری کند.
در پی لشکرکشــی آمریکا به افغانســتان از طریق خاک پاکستان و 
پیوستن اسالم آباد به جبهه آمریکایی جنگ علیه تروریسم، مصیبت های 
زیادی متوجه مردم پاکستان شده که قتل عام توسط پهپادهای آمریکایی، 
یکی از آنها اســت. از سال 20۱۱ تاکنون هزاران پاکستانی در خانه های  
خود هدف بمب و موشک پهپادهای آمریکایی قرار گرفته و جان خود را 

از دست داده و یا زخمی شده اند.
در حال حاضر دادگاه پاکستان در حال برقراری ارتباط با مردم محلی 
ایالت وزیرســتان در شمال این کشور است و می خواهد مدارک و اسناد 
بیشتری را در ارتباط با جنایات آمریکا جمع کند. واشنگتن حمالت فوق 

را به بهانه مبارزه با طالبان انجام داده است.
دادگاه پاکســتان علیه »جاناتان بانک« رئیس سابق سازمان سیا در 
پاکستان هم در ارتباط با جنایات فوق، تشکیل پرونده داده است و قصد 

دارد علیه تمام اعضای این سازمان در پاکستان، پرونده تشکیل دهد.
حمالت پهپادی آمریکا در خارج از کشور، توسط سیا انجام می شود.

آمریکا در سال 20۱0 »جاناتان بانک« را به بهانه اینکه جانش در خطر 
است به سرعت از پاکستان خارج کرد. قبل از وی »گریک پیترز« از دیگر 
روسای سازمان سیا نیز به علت فاش شدن نامش به سرعت از پاکستان 
گریخت.یکی دیگر از روســای سازمان سیا که مجبور به فرار از پاکستان 
شــد »مارک کارلتن« است.»کارلتن« در زمان حمله نیروهای آمریکایی 
به مخفیگاه »اسامه بن الدن« در »ابیت آباد« یکی از روسای مهم سازمان 
سیا در پاکستان بود.تاکنون سه رئیس سازمان سیا به بهانه های مختلف 

از پاکستان خارج شده اند، اما پرونده آنها در دادگاه بسته نشده است.
در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، واشنگتن مجبور خواهد شد، 

رئیس فعلی سازمان اطالعاتی خود را هم از پاکستان خارج کند.
جنایات مداوم آمریکا در پاکستان تاکنون اعتراضات زیادی را در مناطق 
مختلف این کشــور برانگیخته اســت. اما، تابستان گذشته و پس از آنکه 
واشنگتن اسالم آباد را به حمایت از تروریسم در افغانستان متهم کرده بود، 

دولت پاکستان نیز علیه سیاست های آمریکا در پاکستان موضع گرفت.

محکومیت »سیا« به قتل عام مردم بی گناه
از سوی دادگاه پاکستان

شبکه »بی بی سی« از توافق پنهانی ائتالف آمریکایی و »داعش« برای 
خروج صدها تروریست از شهر »رقه« پرده برداشت. درحالی که حدود یک 
ماه از دست به دست شدن شهر »رقه« میان داعش و شبه نظامیان کرد 
مورد حمایت آمریکا موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« می گذرد، 
شبکه بی بی سی از یک معامله سری میان آمریکا و داعش، پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، بی بی ســی اعالم کرد که پس از چهار ماه نبرد 
میان داعش و نیروهای کرد، توافقی میان داعش و برخی مقامات محلی اســتان 
»رقه« با همکاری و موافقت ائتالف آمریکایی، به امضاء رســید که براســاس آن، 
صدها تروریســت در ازای آزادی شــهروندان رقه، این شهر را ترک کردند.البته، 
ناگفته پیداست که آوردن نام شهروندان، فقط برای توصیه این توافق پشت پرده 
است، چرا که آمریکایی ها به طور روزانه، صدها شهروند رقه را در آن زمان )چهار 
ماه فوق( کشته و برای جان آنها ارزشی قائل نبوده اند.بی بی سی می افزاید، کاروانی 
شامل تروریست های بدنام و تعداد زیادی جنگجوی خارجی با هماهنگی آمریکا و 
انگلیس از رقه خارج و اکنون در سراسر سوریه پخش شده اند و حتی برخی از آنها 
توانسته اند خود را به ترکیه برسانند.طبق تحقیقات بی بی سی، تعداد تروریست های 
فــرار کرده از رقــه، 250 نفر به همراه ۳500 تن از اعضای خانواده های آنها بوده 
است.ائتالف آمریکایی موسوم به ضد داعش مدعی است که این توافق باعث شد، 
خون ریزی ها در رقه به پایان برســد و این شــهر با مقاومت کمتر آزاد شود.این 
درحالی اســت که علت اصلی پیشروی شــبه نظامیان کرد در رقه، بمباران مکرر 
منازل مسکونی توسط آمریکایی ها بوده است.در ارتباط با همزیستی و همکاری 
نیروهای آمریکایی با عناصر داعش در شــرق سوریه، تاکنون گزارش های زیادی 
مخابره شده است. این همکاری ها در استان »دیرالزور« بیشتر از سایر مناطق بوده 
و هســت. داعش طی سال های اخیر به آمریکا در منطقه خدمات زیادی رسانده 
است.شــهر رقه با 200 هزار نفر جمعیت در سال 20۱۳ از کنترل دولت سوریه 
خارج شد و به اشغال گروه های مخالف دمشق، از جمله »جبهه النصره« درآمد. 
در آغاز سال 20۱4 داعش شهر »رقه« را اشغال و آن را پایتخت خود اعالم کرد. 
24 مهرماه نیز کردهای مورد حمایت آمریکا بر این شهر مسلط شدند.پس از این 
اتفاق، دمشــق اعالم کرد که ارتش سوریه برای آزادسازی این شهر اقدام خواهد 

کرد و از نظر مقامات سوریه، شهر رقه همچنان در اشغال است.
آمریکا در سوریه می ماند

»جیمز ماتیــس« وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت، تا زمانی که داعش بخواهد 
بجنگد، نظامیان آمریکایی در سوریه باقی می مانند. وی گفت: دشمن هرگز اعالم 
شکست نکرده است.ماتیس در ادامه، به طور ضمنی مذاکرات آستانه را زیر سؤال 
برد و گفت، آمریکا از روندی که در ژنو به دست آمده است، عقب نشینی نخواهد 
کرد. این درحالی است که تروریست های مورد حمایت آمریکا و عربستان، به خاطر 
زیاده خواهی های خود، مذاکرات ژنو یک و دو و سه را به شکست کشانده بودند. ولی 
مذاکرات آستانه که تاکنون هفت بار برگزار شده، دستاوردهای زیادی داشته که 
مهم ترین آنها، ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه است.البته، ماتیس هم که در 
جمع خبرنگاران در پنتاگون سخن می گفت، با اتخاذ موضع متناقضی، اعالم کرد: 
باید آنها )مناطق کاهش تنش( را گسترده تر کنیم. باید یک منطقه را خلع سالح 
کرده و سپس، به سراغ منطقه دیگر رفت. این کار باید ادامه پیدا کند... مقامات 
آمریکایی از اینکه در روند سیاسی سوریه، نقش ایفا نمی کنند، عصبانی هستند.

کوتاه از سراسر جهان

اسپانیا
اشــپیگل: »ماریانو راخوی« نخست وزیر اسپانیا 
در جریان سفر به کاتالونیا بار دیگر بر تعلق داشتن 
این منطقه به اســپانیا تاکید کرده است. »راخوی« 
با شرکت در برنامه ای انتخاباتی در بارسلون گفته از 
نامزدهای حزب مردم در انتخابات آتی که 2۱ دسامبر 
)۳0 آذر( برگزار می شود، حمایت می کند: »کاتالونیا، 
اسپانیاست و اسپانیا هم کاتالونیاست.« نخست وزیر 
اســپانیا همچنین از »اکثریت خاموش« خواسته تا 
در انتخابات شرکت کنند و با رای منفی به جدایی 
کاتالونیا از اسپانیا زمینه را برای بازگشت شرایط به 

حالت عادی فراهم کنند.

ونزوئال
رویترز: چین، روسیه، مصر و بولیوی نشست غیر 
رسمی شورای امنیت سازمان ملل در مورد ونزوئال را که 
از جانب آمریکا سازمان دهی شده بود، تحریم و اعالم 
کردند شورای امنیت نباید در این مسئله دخالت کند. 
نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل اعالم کرده، 
حقیقت این است که ونزوئال آنچنانکه باید تالش نکرده 
تا اوضاع را بهبود بخشد و این مسئله مایه تاسف است. 
این در حالی است که ونزوئال همواره از آمریکا به دلیل 
دخالت در امور داخلی اش انتقاد کرده و گفته آمریکا با 

حمایت از شورشیان ونزوئال به دنبال براندازی است.
کره شمالی

آسوشیتدپرس: نماینده کره شمالی در سازمان ملل 
در نامه ای خطاب به »گوترش« اعالم کرده تمرینات 
مشــترک نظامی کره جنوبی و آمریکا باعث به وجود 

آمدن »بدترین وضعیت ممکن« در تمام شبه جزیره 
کره شــده است. نماینده کره شمالی همچنین تاکید 
کرده »تمرینات مشترک هســته ای در این سطح و 
مقیاس به همراه تهدیدهای مداوم که یک سال تمام 
اســت از سوی آمریکا پیگیری می شود باعث می شود 
به این نتیجه برسیم که انتخاب ما درست بوده است 

و باید در همین مسیر باقی بمانیم.«
فلسطین

فــارس: ارتش رژیم صهیونیســتی در پی نگرانی 
از تهدیدات اخیر جنبش جهاد اســالمی، سامانه های 
پدافند موشکی »گنبد آهنین« را در مناطق مرکزی 

فلسطین اشغالی مستقر کرده است. 
مقامات نظامی صهیونیســتی با تایید این خبر، از 
ارائه جزئیات بیشتر درباره محل استقرار این سامانه ها 
و اینکه چه تهدیداتی وجود دارد، امتناع کردند. استقرار 

ســامانه های گنبد آهنین که برای هدف قرار دادن 
موشک های کوتاه برد طراحی شده اند، درپی تهدید 
جنبش جهاد اسالمی برای گرفتن انتقام فرماندهان 
کشته شده در حمله اخیر رژیم صهیونیستی صورت 

گرفته است.
انگلیس

دیلی میل: انتشار نامه ای بعد از سه دهه درباره 
انتقاد پسر ملکه انگلیس از اسرائیل جنجال به پا کرده 
و انتقادات شدیدی متوجه وی به دلیل مقصر دانستن 

البی یهودی در مشکالت خاورمیانه، کرده است. 
پرنــس چارلز ولیعهد انگلیس در ســال ۱986 
میالدی یعنی ۳۱ ســال پیش طــی نامه ای درباره 
مشکالت اعراب و اســرائیل نوشته بود، »مهاجرت 
عظیم یهودیان اروپا به خاورمیانه در قرن گذشته به 

بزرگ تر شدن مشکل کمک کرده است.«

گسست در ناتو      تشکیل ائتالف نظامی اروپا بدون حضور آمریکا

در اعتراض به ماجراجویی های آل سعود

عراق دعوت از محمد بن سلمان برای سفر به بغداد را پس گرفت
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