پنتاگون :تا هر وقت الزم بدانیم
در سوریه میمانیم!

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) رسما اعالم کرد
که تفنگداران این کشور تا هر وقت که الزم باشد،
در سوریه میمانند.
«اریک باهون» سخنگوی پنتاگون گفت :آمریکا حضور
نظامی خود در ســوریه را تا هر وقت که برای حمایت از
شــرکای ما و برای جلوگیری از بازگشت تروریسم ،الزم
باشد حفظ خواهد کرد.به گزارش تسنیم ،آمریکا اکنون
پنجشنبه  ۱۶آذر ۱۳۹6

 ۱۸ربیعاالول 143۹

حدود  2000نظامی در سوریه دارد .کاخسفید و پنتاگون
تاکنون حضور نیروهای آمریکایی در ســوریه را به بهانه
جنگ با داعش توجیه میکردهاند .ارتش آمریکا برای اینکه
حضورش را در ســوریه ،دائمی بکند ،بیش از  12پایگاه
نظامی و فرودگاه در شــمال و شرق سوریه ایجاد کرده
اســت .هماکنون شبه نظامیان کرد موسوم به «نیروهای
دموکراتیک سوریه» ،متحد آمریکا در سوریه هستند.

 ۷دسامبر 201۷

ترور نخستوزیر انگلیس ناکام ماند

منابع امنیتی در انگلیس از خنثیشدن یک طرح تروریستی
برای هدف قرار دادن نخستوزیر این کشور ،خبر میدهند.
طی دو ســال گذشته حمالت تروریســتی در انگلیس به شدت باال
گرفته اســت ،طوری که طی همین مدت صدها نفر در انگلیس به دلیل
حمالت تروریســتی کشته و زخمی شدهاند .تنها در سال جاری میالدی
پنج حمله تروریستی در انگلیس روی داده که  ۳۶کشته و بیش از ۲۰۰
زخمی برجای گذاشته است .مسئولیت چهار مورد از این حمالت را گروه
داعش برعهده گرفته است.
به گفته «اندرو پارکر» رئیسامآی( 5سازمان اطالعات داخلی انگلیس)
طی  12ماه گذشــته  9حمله تروریستی در این کشور خنثی شده است.
روز سهشنبه سرویس امنیت داخلی انگلیس از خنثی کردن طرح ترور
«ترزامی» نخستوزیر این کشور خبر داد .مقامات امنیتی انگلیس مدعی
شــدند« :اسالمگرایان افراطی قصد داشتند با انفجار یک بمب در مقابل
ساختمان شماره  10خیابان «داونینگ استریت» در لندن و ایجاد هرج
و مــرج و تیراندازی در هنگام ورود ترزامــی ،او را ترور کنند .تلویزیون
«اسکاینیوز» نیز گزارش داد ه که دو نفر به اتهام برنامهریزی برای حمالت
تروریستی بازداشت شدهاند.
به گزارش اسکاینیوز ،پلیس و سرویس امنیت داخلی انگلیس از چند
هفته پیش این طرح تروریستی را رصد میکردند .جزئیات مربوط به طرح
این ترور را یک روز پیشتر مقامهای امنیتی انگلیس در اختیار کابینه این
کشــور گذاشتند .رویترز نیز گزارش داده پلیس متروپولیتن لندن اعالم
کرد ،دو مرد به اتهام جرایم مرتبط به تروریســم بازداشــت شدهاند و در
دادگاه عالی وستمینستر حاضر میشوند.
این دو مظنون به نامهای «نعیم الزکریا رحمان»  ۲۰ساله از شمال
لندن و «محمد عقیب عمران»  ۲۱ساله از جنوبشرق بیرمنگام شناسایی
شــدهاند .سخنگوی «ترزامی» از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده
است اما به نوشته رسانههای محلی ،این دو جوان هفته گذشته در لندن
و بیرمنگام بازداشت شدهاند.

هالکت بلندپایهترین عضو القاعده در افغانستان
به همراه  80تروریست

اداره امنیــت ملی
دولت کابــل از هالکت
ارشدترین عضو شبکه
«القاعده» در افغانستان
و  80عضو دیگر این گروه
تروریستی در عملیات
مشترک نیروهای دولتی
و خارجی خبر داد.
اداره امنیــت ملــی
افغانســتان با صدور بیانیهای ،اعالم کرد که «عمر خطاب» مشــهور به
«عمر منصور» در عملیات مشترک نیروهای افغانستان به هالکت رسید.
به گزارش ایسنا ،این عملیات گسترده در سه استان «غزنی»« ،زابل»
و «پکتیا» در جنوب افغانســتان صورت گرفــت و عالوه بر هالکت 80
عضو شبکه القاعده ،پنج قرارگاه این گروه تروریستی نیز ویران شد و 27
تروریست وابسته به القاعده هم دستگیر شدند .در بیانیه فوق نام شماری
از اعضای اصلی القاعده ،که در این عملیات کشته شدهاند ،ذکر شده است.
عمــر منصور بعد از «عمر عاصم» که فرمانده کل شــبکه القاعده در
شبه قاره هند بوده ،قرار داشته و در افغانستان ،نفر اول القاعده بوده است.
القاعده ضعیفترین گروه تروریستی در افغانستان بوده و پس از طالبان
و داعش قرار دارد.
خبرها از افغانستان همچنین حاکی است که سرکردههای داعش در
این کشور دچار اختالف شدهاند و احتمال انشعاب در این گروه تروریستی
وجود دارد.

کوتاه از سراسر جهان
گرجستان

خبرگزاری فرانسه :نیروهای امنیتی اوکراین سهشنبه «میخائیل ساکاشویلی»
رهبر انقالب رنگی و رئیسجمهور ســابق گرجســتان را در پشتبام آپارتمانش،
دســتگیر کردند .ساکاشــویلی که فرماندار یکی از مناطق اوکراین بود ،به خاطر
اتهاماتی که علیه دولت کیف مطرح کرده ،به شدت با «پترو پروشنکو» رئیسجمهور
اوکراین دچار اختالف شــده و مقامات اوکراین ،گذرنامه وی را از اعتبار ســاقط
کردهاند .ساکاشویلی در سخنانی از پشتبام آپارتمانش تاکید کرد :پروشنکو یک
دزد اســت ،پروشنکو خائن به مردم اوکراین است .من از همه مخالفان اوکراینی
میخواهــم تا به خیابانها بریزند و این دزدان را از بین ببرند .من از اوکراینیها
میخواهم تا اجازه ندهند من ربوده شــوم .من از اوکراینیها میخواهم تا اجازه
این قانون شکنی را ندهند.

بحرین

المنار :جمعیت الوفاق سهشــنبه اعالم کرد که آزمایشــات و معاینات اولیه
آیتاهلل عیسیقاســم رهبر شیعیان بحرین نشان میدهد که وی حداقل به یک
عمل جراحی و به درمان نیاز دارد .این جمعیت همچنین تأکید کرد که بازداشت
خانگی عیسیقاسم به مدت  18ماه ،باعث وخامت وضعیت جسمانی ایشان شده
است .در پی وخامت جسمانی عیسیقاسم ،مردم بحرین علیه رژیم آلخلیفه دست
به تظاهرات زده و بارها با مزدوران این رژیم ،درگیر شــدهاند .شیخ عیسیقاسم
رهبر معنوی انقالب مردم بحرین است.

آلمان

رویترز :براســاس نتایج نظرسنجی انجام شــده ،مردم آلما ن رئیسجمهور
آمریکا را چالشی بزرگتر از روسیه و کره شمالی برای سیاست خارجی این کشور
میدانند .طبق این نظرســنجی ،که توسط بنیاد مطالعاتی«کوربر» آلمان صورت
گرفته ،اولین چالش پیش روی آلمان مسئله پناهجویان است .همچنین ،دومین
چالش برای کشور آلمان ،از نگاه مردم این کشور آمریکا است .واگرایی میان آلمان
و آمریکا در روزهای اخیر شدت یافته و سیاستهای دونالد ترامپ این شکاف را
عمیقتر کرده است.

روسیه

شیخ نعیم قاسم :حزباهلل در باالترین سطح آمادگی
برای مقابله با اسرائیل قرار دارد

تسنیم :پس از آنکه والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه ،قانونی را امضا کرد
که به دولت و دستگاههای امنیتی اجازه میدهد رسانههای خبری بینالمللی را به
عنوان عامل بیگانه بشناسد ،وزارت دادگستری روسیه با انتشار بیانیهای ،اعالم کرد
رسانههایی چون رادیو صدای آمریکا و اروپای آزاد و هفت رسانه خبری مرتبط با
آنها ،عوامل بیگانه هستند .این اقدام روسیه در واکنش به جنگ روانی و رسانهای
غرب علیه این کشور ،صورت میگیرد.

معاون سید حســن نصراهلل بر آمادگی کامل
حزباهلل برای مقابله با هرگونه تجاوز تاکید کرد.
شیخ نعیم قاسم اعالم کرد ،حزباهلل لبنان برای مقابله
با هرگونه تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی در باالترین
ســطح آمادگی خود ب ه ســر میبرد .وی در گفتوگو با
خبرگزاری تسنیم تاکید کرد« :ما امروز در باالترین سطح
آمادگی هستیم و به حضورمان در میدان ادامه میدهیم و
همانگونه که بارها گفتیم اگر رژیم صهیونیستی به تجاوز

شماره ۲۱7۸۶

صفحه آخر

اذان ظهر ،11/56 :اذان مغرب ،17/11 :نیمهشب شرعی ،23/11 :اذان صبح (فردا) ،5/32 :طلوع آفتاب (فردا)7/00 :

واکنشها به هالکت علی عبداهلل صالح

مرگ صالح کمر عربستان و امارات را شکست
مردم یمن متحدتر شدند

سرویس خارجی-
کشته شدن علی عبداهلل صالح در فتنه صنعا باعث
شکست توطئه ســعودیها در یمن شده و به نوعی
آخرین حربه آل ســعود در یمن نیز با ناکامی مواجه
گردید .برخی میگفتنــد با مرگ صالح جامعه یمن
دو تکه خواهد شد اما برعکس ،باعث اتحاد مردم و
راهپیمایی عظیم آنها به نشانه اتحاد شد.
دستهای امارات و عربستان در یمن کامال خالی است
و این روزها ائتالف ســعودی هیــچ گزینهای برای غلبه بر
انقالبیون یمنی ندارد 33 .ماه حمله نظامی و محاصره یمن
در برابر اراده مقاومت ناکارآمدی خود را نشــان داد تا اینکه
آل ســعود به حربه فتنه تمسک جست .در این حربه علی
عبداهلل صالح رئیسجمهور اسبق یمن که از سال  2014وارد
همپیمانی با انقالبیون یمن علیه عربستان شده بود به عنوان
مهره و عامل اجرایی فتنه انتخاب شد .صالح در همین ارتباط
از پنجشنبه هفته گذشته به نیروهای تحت امر خود دستور
داد که علیه نیروهای انصاراهلل شورش کنند و در جریان این
شــورش  140نفر جان خود را از دست دادند .اما این فتنه
بسیار سریعتر از پیشبینی سعودیها پایان یافت و پس از
تســلط کامل انصاراهلل بر شهر صنعا ،علی عبداهلل صالح روز
دوشنبه در مسیر فرار به سمت مارب کشته شد .این مسئله
پایانی بر تمام حربههای آل سعود علیه انقالبیون یمن بود.
کشته شدن علیعبداهلل صالح به عنوان مهره سعودی -اماراتی
تبعات و پیامدهای بسیار زیادی را برای ائتالف سعودی به
همراه خواهد داشــت و از آنسو ،باعث اتحاد بیشتر مردم
یمن هم شد.
در همین ارتباط ،روزنامه الشرق قطر اعالم کرد« :کشته
شدن علی عبداهلل صالح کمر عربستان و امارات را شکست».
در گزارش این روزنامه آمده است« :کشورهای عضو ائتالف
عربی تصور میکردند ،صالح ریســمان نجاتشــان در یمن
خواهــد بود ،ولی با آغاز درگیریهای نظامی ،حوثیها او را
تنها گذاشــتند .با مرگ صالح ،همه نقشههای ائتالف عربی
بــه هم ریخت و دیدارهایی که قرار بود میان برخی رهبران
حزب کنگــره ملی یمن با ســعودیها و اماراتیها صورت
بگیرد ،لغو شدند».
روزنامه «نیویورک تایمز» نیز در گزارشی نوشت« :علی
عبــداهلل صالح پس از دهههــا دورویی و بیرحمی در یمن
پایان شــومی داشت ».در این گزارش همچنین آمده است:
«فرد قدرتمند پیشین یمن همین چند روز قبل از متحدان
اخیرش روی برگرداند و علنا آنها را به عنوان «شبه نظامیان
کودتاچی» تقبیح کرد .آنها روز دوشنبه حمالت او را پاسخ
دادند و او را کشتند و تصاویر بدن بیجان او را منتشر کردند.
(البته هنوز عامل مرگ صالح مشخص نشده است و برخی
خبرگزاریها عربســتان را به عنوان پشت صحنه مرگ وی
معرفی کردهاند)« .نیویورک تایمز» تاکید کرد« :مرگ علی
عبداهلل صالح ،پایان شوم و ترسناکی برای یک سیاستمدار
مــکار بود که برای دههها ،کاریزمــا ،دورویی و یک نیروی
بیرحم را برای باقی ماندن به عنوان یک غول در سیاســت
این کشور فقیر عربی ترکیب کرده بود».
«واشنگتن اگزماینر» نیز اعالم کرد« :علیعبداهلل صالح
فردی احمق بود .او نباید برای مســئلهای که برای ایران در

صنعا مهم است ،خط و نشان میکشید؛ کشوری که میداند
چگونه دشمن را به زانو درآورد)!(».

آغاز یک مرحله تاریخی

از سوی دیگر ،محمد البخیتی از اعضای اصلی شورای
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن ،اعالم کرد« :علی عبداهلل صالح،
رئیسجمهور پیشین این کشور ،در برخورد با ائتالف نظامی
به رهبری عربســتان صادق نبود ،زیرا او با ریاض مخفیانه
همکاری میکرد ».این مقــام انصاراهلل ،مرگ صالح در روز
دوشنبه را به عنوان «نقطه عطفی در تاریخ یمن» توصیف
کرد زیرا به گفته وی نیروهای یمنی «یک توطئه خطرناک
علیه ملت» را خنثی کردند.
وی افزود« :امروز یمن شاهد یک مرحله تاریخی است،
شاید یکی از مهمترین مراحل تاریخی  ...خطرناکترین توطئه
علیه این ملت خنثی شده است ».جیمز ماتیس وزیر دفاع
آمریکا نیز روز سهشنبه در سخنانی تاکید کرد ،کشته شدن
علی عبداهلل صالح رئیسجمهور پیشــین یمن احتماال در
کوتاهمدت موجب بدتر شدن شرایط وخیم انسانی میشود.
«عبدالباری عطوان» کارشــناس سرشــناس عرب نیز
اعالم کرد ،ائتالف ســعودی با تالش بــرای ایجاد فتنه در
صنعا مسئول مرگ علی عبداهلل صالح است و این ائتالف با
تشدید حمالت هوایی خود به صنعا و دیگر نقاط یمن تالش
میکند بر ناکامی خود در حفظ جان صالح سرپوش بگذارد.
حزب کنگره مردمی یمن به عنوان حزب علی عبداهلل صالح
با صدور بیانیهای با اعالم تســلیت به مناسبت کشته شدن
رهبر این حزب ،نیروهای امنیتی در صنعا را مسئول تامین
امنیت رهبران خود دانسته و اعالم کرد که مسئوالن و تمامی
اعضای این حزب در استانهای مختلف باید صبر پیشه کرده
و همچنان وحدت خــود را حفظ کنند.در ادامه این بیانیه
آمده است« :این حزب همواره خواهان تقویت وحدت ملی
بوده و فداکاریهای زیادی در این خصوص از خود نشــان
داده است و جلسات مربوط به این حزب همچنان در صنعا

برگزار خواهد شد ...نیروهای امنیتی و نهادهای حکومتی و
همچنین رهبران انصاراهلل مسئولیت حفظ امنیت نیروهای
وابسته به حزب کنگره مردمی در پایتخت یمن و استانهای
مختلف آن را بر عهده دارند».
اما در حالی که اخیرا اخباری منتشــر شده بود مبنی
بر اینکه احمد علی عبداهلل صالح ،پســر بزرگ رهبر کشته
شده است ،کنگره سراسری مردمی یمن در بیانیهای اعالم
کرده شــخصا درگیریها علیه حوثیها را در این کشــور
رهبــری خواهد کرد .یک منبــع نزدیک به او این اظهارات
را تکذیب کرد .همچنین در پی کشــته شدن علی عبداهلل
صالح ،رئیسجمهور پیشــین یمن عبد ربه منصور هادی،
رئیسجمهور مســتعفی یمن طی سخنرانی ضبط شده در
ریاض که از شبکههای تلویزیونی عربی پخش شد از تمام
مردم این کشور در همه استانها خواست تا علیه حوثیها
دســت به «انتفاضه» زده و آنهــا را از صحنه کنار بگذارند!
وی گفــت« :همچنیــن تمامی پایگاههــا و رهبران حزب
بزرگمــان حزب کنگره مردمی سراســری را به یکپارچگی
برای «مشروعیت قانونی و دولت مشروع» فرا میخوانم».

همکاری مخفی صالح با امارات و آل سعود

از سوی دیگر ،روزنامه هاآرتص با اشاره به اینکه «طرح
عربستان و امارات برای تغییر رژیم در یمن شکست خورد»،
 ۴شرط علی عبداهلل صالح برای اتحاد با ریاض و ابوظبی را
افشا کرد .هاآرتص با اشاره به این مسائل افزود« :محمد بن
سلمان به پیشنهاد محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات از
علی عبداهلل صالح خواستند که از همراهی با حوثیها دست
بکشــد و با آنها وارد ائتالف شود .علیعبداهلل صالح نیز این
پیشنهاد را به همراه  4شرط قبول کرده است .شروط عبداهلل
صالح این بود که اوال اسمش از لیست تحریمهای بینالمللی
خارج شــود ،ثانیا در یمن جدید یک جایگاه سیاسی خوب
داشته باشد ،ثالثا امنیت خود و خانوادهاش تضمین شود و
در آخر خواستههای مالیاش نیز تامین شود ».این گزارش

میگوید که عربســتان و امارات با این پیشنهاد که شامل
صرف نظر کردن از منصور هادی نیز بوده ،موافقت کردهاند
و به علی عبداهلل صالح چراغ سبز داده تا انقالب خود را آغاز
کند .هاآرتص با اشاره به شکست طرح عربستان و امارات
گزارش داد که حوثیها پس از مطلع شــدن از این توطئه
تا لحظات آخر عبداهلل صالح را تحت فشــار گذاشته تا به
آنها پشت نکند و متحد آنها باقی بماند.

مرگ مجری فتنه

از سوی دیگر ،خبرگزاری رویترز در توییتر خود از مرگ
«طارق محمد عبداهلل صالح» معروف به طارق عفاش ،خبر
داد که آغاز درگیریهای اخیر در صنعا با نام او پیوند خورد.
طارق عفاش برادرزاده «علی عبداهلل صالح » رئیسجمهور
پیشین یمن بود که به گفته رسانههای نزدیک به انصاراهلل،
درگیریهای اخیر صنعا را او با گروه مسلحش آغاز کرد و
سرانجام به کشته شدن صالح منتهی شد.

انتقام سعودی

به دنبال شکست فتنه ســعودی در صنعا ،عربستان
بر حمالت وحشــیانه خود علیه مردم یمن افزوده است.
جنگندههای ســعودی پس از مرگ صالح بیش از  60بار
مناطــق مختلف یمن را بمباران کردند! یک منبع نظامی
روز چهارشــنبه اعالم کرد« :بر اثر حمالت جنگندههای
سعودی به مناطق مختلف یمن دهها غیر نظامی شهید و
یا زخمی و تاسیسات زیربنایی و مراکز عمومی و خصوصی
تخریب شدند».
ایــن منبع نظامی تاکید کــرد ،هواپیماهای متجاوز
سعودی  27بار شهر صنعا را بمباران کردند .این منبع نظامی
افزود ،دستکم  6غیر نظامی بر اثر حمله جنگندههای متجاوز
سعودی به منطقه آل مقنع در شهر مرزی منبه در استان
صعده شهید شدند .نظامیان متجاوز سعودی همچنین بیش
از  200موشک به طرف مناطق مختلف شهر مرزی رازح
در استان صعده شلیک کردند.

راهپیمایی عظیم مردمی در صنعا به شکرانه پایان فتنه

مردم یمن در حمایت از دولت نجات ملی و
به دنبال پایان توطئه اخیر در صنعا و هالکت
علی عبداهلل صالح ،راهپیمایی عظیمی برگزار
کردند و وحدت خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش فارس ،شــمار زیادی از شهروندان
یمن به دنبال حــوادث اخیر صنعا و در حمایت
از دولت نجات ملی و پشــت سر گذاشتن توطئه
اخیر دست به راهپیمایی بزرگی در شهر صنعا و
دیگر اســتانهای یمن زدند .شرکتکنندگان در
این راهپیمایی بزرگ با در دست داشتن پرچمهای
یمن و دستنوشتههایی با موضوع مقاومت در برابر
اشغالگران و شکست توطئه دشمنان ،ضمن تبریک
پیروزی در «زنده به گور کردن فتنه» و توطئه اخیر
از دولت نجــات ملی و نیروهای مقاومت در برابر
متجاوزان و مزدوران تقدیر و تشکر کردند.

«محمدعلی الحوثی» رئیس
کمیته عالی انقالبی یمن هم طی
سخنانی در جمع تظاهرکنندگان
یمنــی در صنعا یــک روز پس
از کشــته شــدن علی عبداهلل
صالح اعــام کرد که ملت یمن
و نه حــزب و مذهب ،در تحقق
امنیت در کشورشان پیروز شدند.
«محمدعلی الحوثــی» با بیان
اینکه «ما انتقامجو نیستیم» گفت« :برخی فرزندان
علی عبداهلل صالح در بیمارســتان هســتند و برای
درمان آنها اقدام کردیم ،در حالی که می توانستیم
آنها را بازداشت کنیم».
وی تصریح کرد« :مدارکی در اختیار داریم که
نشان میدهد ،خیانت صنعا با هماهنگی عربستان و

امارات بود و اسنادش نیز موجود است».
گفتنی است برخی معتقد بودند با مرگ علی
عبداهلل صالح ،عامــل فتنه صنعا و مهره امارات و
آل ســعود که مدتی در جبهه انقالبیون بود ،بین
انقالبیون یمن شکاف ایجاد خواهد شد اما با این
راهپیمایی ،این تحلیل هم رنگ باخت.

جهان به ترامپ هشدار داد

قدس پایتخت فلسطین است ،با آتشبازی نکن!

طرح رئیسجمهور آمریکا در مورد انتقال سفارت
این کشور از «تلآویو» به «بیتالمقدس» ،جهان اسالم
را به خشــم آورده و حتی اروپا و متحدان واشنگتن
در منطقه و رســانههای صهیونیست را هم به شدت
نگران کرده است.
ظاهــرا «دونالد ترامــپ» قصد دارد به شــیوه اجداد
گاوچرانــش ،بخت آمریکا و اســرائیل را در میدان «دوئل»
بیازماید؛ تا بدین ترتیب ،سرپوشــی بگذارد بر شکستها و
ناکامیهایش در سراســر دنیا از جمله در فلسطین .انتقال
ســفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس ،تصمیمی است
کــه احتماال ،اکنون که در حال مطالعه این خبر هســتید،
رئیسجمهور آمریکا آن را به اجرا درآورده اســت .هرچند
ممکن است این اقدام به خاطر فشارهای گسترده بینالمللی
بازهم تعویق افتد.
سیاستمداران روباه صفت در داخل آمریکا ،کشورهای
اروپایی و خصوصــا متحدان منطقهای آمریکا از پیامدهای
خطرناک این تصمیم ترامپ ،به خود میلرزند و هر اتفاقی
را برای خودشان احتمال میدهند.
البتــه خود ترامپ و مســئوالن آمریکایی نیز دیروز به
ســفارتخانههای این کشور در کشــورهای اسالمی و غرب
آسیا ،تفنگدارانی را اعزام کردند!
عالوه بر آن ،سفارتخانههای آمریکا در کل جهان سطح
هشدار امنیتی خود را افزایش دادهاند .نوع و میزان واکنشها
و نگرانیهــا در کنار همه این تحرکات عالوه بر اهمیت این
رویداد ،نشــان میدهد ،دنیا نگران تبعات پیشبینی نشده
این تصمیم احمقانه است.
در هــر حال ،این گاوچران آمریکایی ممکن اســت که
دیشــب خط قرمز را شکسته و با غرور مخصوص خودش،
فرمان انتقال سفارت را داده باشد ،ولی اگر چنین حماقتی
از او سرزده باشد ،از امروز دیگر بعید است بتواند شرایط را
به راحتی کنترل کند.

انتفاضه چهارم

به گزارش تســنیم ،گروههای ملی و اسالمی فلسطین

با صدور بیانیه مشــترکی ،خواســتار برگزاری «تظاهرات
خشم» شــدهاند .این گروهها در بیانیه خود ،بیتالمقدس
را «خط قرمز» همه کشــورهای عربی و اسالمی دانستند.
ایــن خبرگزاری به نقل از شــبکه «المنــار» ،گزارش داد،
فلسطینیان در حال حاضر به فکر انتفاضه جدیدی هستند.
«خضــر حبیب»« ،مــال حمد» و «اســماعیل رضوان» از
رهبران جنبشهای «جهاد اسالمی»« ،فتح» و «حماس»
در گفتوگو با المنار ،چنین هشداری را به رژیم صهیونیستی
و آمریکا دادند .خبرها حتی از آغاز درگیری در «بیتلحم»
واقــع در کرانه غربی حکایت میکنــد .این درگیری چند
ساعت قبل از سخنرانی ترامپ ،میان فلسطینیان خشمگین
و نظامیان رژیم صهیونیستی رخ داد و معترضان خشمگین
تصاویر ترامپ را آتش زدند .صهیونیستها نیز برای ممانعت
از شیوع اعتراضات و درگیری به سایر مناطق ،در کرانه غربی
و قدس حالت فوقالعاده اعالم کردند.

نگرانی شدید متحدان آمریکا

همان طور که اشــاره شــد ،تصمیــم ترامپ متحدان
ترامپ در غرب آســیا را هم به شدت نگران کرده حتی آنها
را مجبــور کرده که علیرغم میــل باطنی خود ،مقابل این
تصمیم بایستند ،به همین خاطر ،کشورهای وابسته به غرب
و آمریکا پس از چند دهه ،طی  48ســاعت گذشته ،مواضع
متفاوتی گرفتند؛ سفیر فلســطین در انگلیس گفت :اقدام
ترامپ« ،بوســه مرگ بر صلح» بود .مصر اعالم کرد ،وزرای
خارجه اتحادیه عرب هفته آینده درباره قدس ،تشکیل جلسه
میدهند .ترکیه خواستار نشست اضطراری سازمان همکاری
اسالمی درباره قدس شد و «چاوش اوغلو» وزیرخارجه ترکیه،
اقدام ترامپ را اشــتباهی بزرگ خوانده «عبداهلل دوم» شاه
اردن که تاکنون به فرمان آمریکا بود ،اظهار داشت که انتقال
سفارت آمریکا به قدس ،پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
شــاه اردن نیز مثل سران قاهره ،خواستار برگزاری نشست
فوقالعاده اتحادیه عرب و ســازمان همکاری اسالمی برای
بررسی تحرکات ترامپ شد.
«احمد الطیب» شیخ االزهر ،به آمریکا درباره پیامدهای

انتقال سفارت به بیتالمقدس ،هشدار داد و گفت که هرگونه
تعرض به قدس ،تهدیدی علیه صلح جهانی است.
اما ،نکته جالب توجه ،همراه شدن رژیم آلسعود با این
جریان ضدآمریکایی و ضداسرائیلی است؛ «خالدبن سلمان»
پسر پادشاه و سفیر این کشور در آمریکا ،طی بیانیهای ،هشدار
داد که انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس ،صلح را تهدید
میکند و باعث تنش بیشتر در منطقه میشود.
سازمان همکاری اسالمی هم طی نشستی در «جده»،
اعــام کرد که صلح فراگیر در منطقه ،جــز با بازگرداندن
قدس اشغالی به فلسطینیها به عنوان مرکز و پایتخت کشور
فلسطین ،محقق نخواهد شد.
البته در این میان ،موضع کشــورهای اسالمی ،از پیش
مشخص است؛ دمشــق اقدام ترامپ را شدیدا محکوم کرد
و «حیدر عبادی» ،نخســتوزیر عراق نیز به آمریکا درباره
پیامدهای انتقال ســفارت به قدس ،هشــدار داد .روحانی،
رئیسجمهور کشــورمان نیز طــی گفتوگویی با همتای
ترکیهای خود ،درباره تبعات این اقدام ترامپ هشــدار داد
و گفت مســئولیت عدم امنیت و ثبات در منطقه مستقیما
برعهده اسرائیل است.

اروپا

موج واکنش به اقدام ترامپ ،در اروپا نیز گســترده بود؛
مســکو که اصوال مخالف سیاستهای آمریکا در غرب آسیا
است ،این اقدام ترامپ را زمینهساز ناآرامی در منطقه دانست.

ولی مخالفت متحدان ســنتی آمریــکا در اروپا با اقدام
ترامپ ،نکتهای قابل تأمل اســت و به نظر میرسد که این
کشورها مخالف ماجراجوییهای کاخسفید هستند.
در همین چارچوب ،وزارت خارجه سوئد اعالم کرد که
به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل ،اقدامی
فاجعهبار اســت .وزارت خارجه آلمان نیز درباره پیامدهای
خشــونتآمیز تصمیم ترامپ ،به وی و دولت آمریکا هشدار
داد .اتحادیه اروپا نیز همین موضع مشابه را درباره تصمیم
ترامپ گرفت .اما موضع شخص «موگرینی» مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا که ایسنا به نقل از روزنامه مصری «الیوم
السابع» آن را گزارش کرده ،این است که قدس باید پایتخت
مشترک فلسطین و اسرائیل باشد!
در اروپــا همچنین ،روزنامه انگلیســی «ایندیپندنت»
هشدار داد که اعالم قدس به عنوان پایتخت اسرائیل ،باعث
آشوب میشود.
«نیکوالی مالدینوف» نماینده ســازمان ملل در روند
صلح خاورمیانه نیز گفت ،وضعیت آتی قدس باید از طریق
مذاکرات ،حل و فصل شود.

پیامد تصمیم ترامپ

رئیسجمهــور آمریکا که طی  11ماه حکومتش ،ثابت
کرده اصوال مرد پیچیدگیهای دیپلماتیک نیســت ،ممکن
است برای آمریکا ،اروپا و متحدان منطقهای واشنگتن ،فردی
نامطلوب باشد ،ولی برای جهان اسالم و فلسطین یک فرصت
اســت .ترامپ میخواهد با اقدام خود ،قضیه هفت دههای
فلســطین را یکسره کند؛ این اتفاق ممکن است رخ بدهد،
اما نه براســاس ذهنیتی که خود ترامپ دارد ،بلکه براساس
خواسته به حق مردم فلسطین و ملتهای منطقه ،تحوالت
به پیش خواهد رفت ،از این پس ،شــرایط برای اسرائیل به
شدت سخت خواهد شد ،چرا که حتی قویترین متحدانش
و شخصی مثل «محمدبن سلمان» ولیعهد سعودی هم ،برای
اینکه در قدرت بمانند ،مجبورند که مقابل اسرائیل و آمریکا
بایســتند و البته که این اتفاق ،فرصت مغتنمی برای جهان
اسالم و محور مقاومت است.

کسری بودجه آمریکا از یک تریلیون دالر هم گذشت

سرویس خارجی-
در صورتی که کنگره آمریکا طرح کاهش مالیاتها
را در کنار چند طرح پرهزینه دیگر به تصویب برساند،
دولت آمریکا در ســالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰به ترتیب
با کســری بودجه  1/05و  1/1تریلیون دالری مواجه
خواهد شد.
این روزها بار دیگر موضوع کسری بودجه آمریکا و تبعات
آن به موضوع داغ محافل سیاسی اقتصادی این کشور بدل
شده است .در ســال  2009زمانی که شکاف ساالنه میان
هزینهها و درآمدهای فدرال آمریکا به بیش از یک تریلیون
دالر رســید ،این رقم برای همه «شوکه»کننده بود ،اما این
اتفــاق زمانی رخ داد که اقتصاد آمریکا شــاهد عمیقترین
بحران از دهه  1930تاکنون بود و هزینهکردهای اضطراری

از ســوی دولت آمریکا به اجرا گذاشته شده بود .کنگره در
آن ســال یک برنامه عظیم محرک اقتصادی را به تصویب
رساند و این یکی از دالیلی بود که کسری بودجه ساالنه به
رقم بیســابقه  1/4تریلیون دالر رسید .در سالهای بعدی
کســری بودجه دولت آمریکا کاهش یافت و در سال پایانی
دولت اوباما به رقم  585میلیارد دالر رسید.
بر اساس گزارشها کسری بودجه آمریکا اکنون مجددا
در آستانه رســیدن به رقم یک تریلیون دالر قرار دارد .در
حالی که هیچ تغییری در سیاســت مالی آمریکا رخ نداده،
دفتر بودجهای فراجناحی کنگره آمریکا در گزارشی پیشبینی
کرده که با توجه به اینکه درآمدها قادر به تامین هزینههای
تامین اجتماعی ،خدمات درمانی و برنامههای سالمت نیست،
کسری بودجه ساالنه دولت آمریکا در سال  2022به 1/027

بیندیشــد ،ما در آمادگی کامل به سر میبریم .من فکر
نمیکنم که در چنین شــرایطی ،اسرائیل به تجاوز فکر
کند».جانشین دبیرکل حزباهلل گفت« :ما به عنوان یک
نیروی مقاومت در میدان حاضر هســتیم و تا زمانی که
اسرائیل بهاشغالگری خود ادامه بدهد و تروریسم موجود
باشد و تا زمانی که غرب بر ما به خاطر محروم کردنمان
از استقالل و آزادی در تصمیمگیری فشار بیاورد ،دائما
در حالت نبرد خواهیم بود».

تریلیون دالر خواهد رســید .اما طرح کاهش مالیاتها که
توسط جمهوری خواهان پیشنهاد شده و سیاستهای دیگری
که اجرای آنها به زودی آغاز خواهد شد ،احتماال دولت آمریکا

را در همان دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ با یک
کسری بودجه تریلیون دالری مواجه خواهد کرد.
به گزارش تسنیم به گفته کمیته تدوین «یک بودجه
فدرال مسئوالنه» ،در صورتی که کنگره آمریکا طرح کاهش
مالیاتهــا را در کنار چند طــرح پرهزینه دیگر به تصویب
برساند ،دولت آمریکا در سالهای  2019و  2020به ترتیب با
کسری بودجه  1/05و  1/1تریلیون دالری مواجه خواهد شد.
کاهش مالیاتها به تنهایی ساالنه حدود  150میلیارد دالر به
کسری بودجه دولت آمریکا اضافه خواهد کرد و دیگر تغییرات
احتمالی نیز ساالنه  25میلیارد دالر یا بیشتر بر بودجه آمریکا
هزینــه تحمیل خواهد کــرد .در صورتی که اقداماتی برای
کاهش هزینهها یا وضع مالیاتهای جدید در آینده صورت
نگیرد ،کسری بودجه آمریکا بیشتر و بیشتر خواهد شد.

سعد حریری استعفای خود را رسماً پس گرفت
آلسعود باز هم تحقیر شد

سعد حریری ،نخستوزیر لبنان که در خاک عربستان مجبور
به استعفا شده بود ،پس از بازگشت به لبنان رسما استعفای خود
را پس گرفت و اینگونه سعودیها یکبار دیگر تحقیر شدند.
آلســعود در ادامه سریال شکســتهای پیاپی و مفتضحانه خود در
منطقهاین بار ســیلی سختی از محور مقاومت و لبنان خورد .تقریبا یک
ماه پیش بود که سعد حریری نخستوزیر لبنان از شبکه خبری العربیه
متعلق به آلســعود در اقدامی عجیب و مشــکوک پیام استعفایش را از
خاک عربســتان خواند! سفر ناگهانی وی به عربستان و اعالم استعفاء از
مقام نخســتوزیری در کشوری دیگر نشانه روشنی از بیتابی عربستان
بــرای آغاز یک فتنه جدید در لبنان و یک صفآرایی تازه در برابر محور
مقاومت بود .پس از آنکه وی متن استعفای خود را با صدای لرزان قرائت
کرد اثری از وی در رسانههای عربستانی دیده نشد.
برخی معتقد بودند آلســعود وی را به گروگان گرفته و نمیتواند از
کشور خارج شود .انتقادهای تند و بیسابقه حریری از حزباهلل ،نور چشمی
لبنانیها و متهم کردن ایران به دخالت در امور داخلی این کشور هنگام
قرائت بیانیه تنظیم شده از شبکه العربیه ،حتی خوشبینترین تحلیلگران
را قانع کرد که آنچه بر زبان حریری جاری میشود نظرات واقعی او نیست
بلکه متن تحمیلی سعودی و شخص «محمد بن سلمان» است .حریری
اما پس از آنکه توانســت با بخشی از خانوادهاش و با فشارهای سیاسی از
شــر آلسعود رها شــود  ،پس از ورودش به لبنان رفته رفته از استعفای
خود منصرف شــد و اکنون با گذشت مدت زمانی نه چندان طوالنی در
تغییر نظری آشکار روز سه شنبه اعالم کرده که از استعفاء منصرف شده
و به کار خود ادامه خواهد داد ،تا بدین ترتیب تازهترین رسوایی آلسعود
در منطقه در تاریخ ثبت شود .البته در این بین نباید از منش بزرگوارانه
سید حسن نصراهلل غافل شد ،ایشان در جهت بازگرداندن اتحاد خطاب به
حریری گفته بود «چه مظلوم باشی چه ظالم از تو حمایت خواهیم کرد».
«محمد بن ســلمان» ولیعهد و وزیر دفاع ناپخته دربار آلسعود البته
اولیــن باری نیســت که علیه محور مقاومت توطئه میکند و شکســت
میخــورد ،او از ابتدای آغاز شاهنشــاهی پدرش ملک ســلمان با اتخاذ
سیاستها و تدابیر نسنجیده ،کشورش را در باتالقهای متعدد منطقهای
گرفتار کرده و موجب پیروزی محور مقاومت شــده اســت .آلسعود از
داعش و تفکر ســلفی به امید ناکام گذاشتن محور مقاومت حمایت کرد
اما ناکام ماند ،در یمن به دنبال به قدرت رســانیدن مجدد عبداهلل صالح
بــود اما توفیقی نیافت و در لبنان هم در توهم تضعیف حزباهلل لبنان و
حذف این گروه از معادالت سیاســی بود ،که البته این رویا را نیز در گور
آرزوهای خود دفن کرد.
دستپاچگی آلسعود حتی داد تحلیلگران غربی را هم در آورده« ،مایکل
هورتون» کارشناس آمریکایی «اندیشکدهکانزرویتیو» با انتشار گزارشی از
حماقتهای بنسلمان نوشته است «با حماقتهای این جوان خام ،سرانجام
یمن تقدیم ایران میشود ».دامنه فضاحت آلسعود هنگامی معلوم میشود
که به خاطر آوریم این خاندان برای رسیدن به اهداف شوم دستان رژیم
صهیونیستی را در خفا و آشکار فشرده است!

شمار مقامات و شاهزادگان بازداشتی در عربستان
از مرز  320نفر گذشت

دادســتان کل عربستان شمار شاهزادگان و مقامات سعودی
که به بهانه مبارزه با فساد دستگیر شدهاند را  320نفر اعالم کرد.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اخیرا به بهانه مبارزه با فساد اقدام
به دســتگیری شمار زیادی از شــاهزادهها و مقامات سعودی کرده که یا
از ناحیه آنها احساس خطر میکرده یا به پولهای آنها نیاز داشته است.
اکنون المیادین به نقل از دادســتان کل کشور عربستان گزارش داده که
تعداد افرادی که کمیته مبارزه با فساد آنها را احضار کرده ۳۲۰،نفر است.
بنابر اعالم دادستان کل عربستان« :بیشتر کسانی که از سوی کمیته
به اتهام فســاد احضار شدند ،با مصالحه(تسویه حساب قبل از رسیدگی
پرونده آنها) موافقت کردهاند )!(».دربار سلطنتی عربستان اخیرا به بهانه
مبارزه با فساد مالی ،دستور بازداشت  ۱۱شاهزاده و  ۳۰مقام سابق و فعلی
و دهها نفر دیگر را صادر کرد .دادستان کل عربستان چندی پیش اعالم
کرده بود که حســاب بانکی  ۳۷۶نفر از افراد بازداشت شده و یا بستگان
آنان مسدود شده است.
در میان بازداشــت شــدگان  4میلیاردر از جمله «ولید بن طالل»،
«محمد المودی» سرمایهگذار سعودی-اتیوپیایی« ،صالح کامل» و «فواز
الهوکر» یک سرمایهدار خیلی بزرگ حضور دارند.
نشریه فوربس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که دولت عربستان
به ولید بنطالل پیشنهاد داده شرط رهایی وی از بازداشت و محاکمه این
است که بخش بزرگی از ثروت خود را به عربستان واگذار کند و با حبس
خانگی مادامالعمر بدون تلفن و بدون مصاحبه با رسانهها موافقت کند!
براســاس گزارش فوربس ،طالل این پیشنهاد را رد کرده و خواستار
برگزاری دادگاه شده است .سخنگوی بنطالل نیز از اظهارنظر درباره این
پیشــنهاد و درخواست خودداری کرده است دادستانی عربستان بااشاره
به مســئله بازداشتیها و پیشنهادات مطرح شده گفته است که قرارهای
بازداشت میتواند تا  6ماه تمدید شود.
فوربس به نقل از یک منبع آگاه در عربستان نوشته «بعید است دادگاه
منصفانهای درباره ولید بن طالل برگزار شــود ».وی این را هم گفته که
«حکومت ریاض قادر اســت همه چیز شما را بگیرد بدون اینکه بتوانید
حرفی بزنید».
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