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کشف 2 گور جمعی در سنجار عراق
با 90 جسد متالشی شده

نیروهای عراقی دو گور جمعی حاوی 90 جسد 
غیرنظامیان »ایزدی« را در منطقه »سنجار« کشف 

کردند.
نیروهای امنیتی عراق در منطقه »ســنجار« استان 
نینوا، دو گور جمعی کشــف کردنــد. به گزارش منابع 
خبری، این دو گور پیکر متالشــی شــده 90 شهروند 
ایزدی را در خود جای داده بود.تروریست های داعش در 

سال 2014 پس از اشغال سنجار، هزاران ایزدی را اعدام 
کرده و 5000 زن و دختر را نیز میان خود به عنوان برده 
جنسی، تقسیم کرده اند. هنوز از سرنوشت 3000 تن از 
این زنان، خبری در دست نیست.هیچ قوم و اقلیتی در 
عــراق به اندازه ایزدی ها مورد قتل عام و آزار داعش قرار 
نگرفته اند. تاکنون ده ها گور جمعی به جا مانده از جنایات 

داعش در مناطق مختلف عراق کشف شده اند.

بن سلمان هیچ مخالفتی با
اعالم قدس به عنوان پایتخت اسرائیل ندارد

شبکه 10 تلوزیون رژیم صهیونیستی از موافقت 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با تصمیم ترامپ مبنی 
براینکه قدس پایتخت رژیم صهیونیستی باشد خبرداد. 
به گزارش خبرگزاری الدیار این شــبکه صهیونیســتی 
افزود: ولیعهد ســعودی یک روز پس از اعالم نقشــه ترامپ 
برای قدس، از»جارد کوشنر« خواسته این پیام را به ترامپ 
برســاند که »عربستان تصمیم ترامپ در مورد قدس را بین 
مسلمانان پوشش می دهد. تظاهرات و اعتراضات مردمی به 

ناچار یک یا دو هفته ادامه خواهد یافت اما عربســتان مردم 
جهان اســالم را تحت کنترل خود در خواهد آورد و ریاض 
ضمانت می دهد که خشــم مــردم از این تصمیم را کنترل 
کند«.امــا گویا باز هم برآوردهای ولیعهد جوان درســت از 
آب در نیامد. عربســتان ناچار به سانســور کردن بخشی از 
مصاحبه وزیر اطالعات اسرائیل با روزنامه سعودی ایالف شد 
و این در حالیســت که دومین جمعه خشم فلسطین نشانی 

از سازشکاری نداشته است. 
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سرویس خارجی-
تظاهرات »جمعه خشم« در کرانه باختری به خشونت بارترین 

روز ناآرامی ها علیه تصمیم آمریکا در باره قدس تبدیل شد.
 نظامیان صهیونیست که خیالشان از سازمان ملل و مدعیان همیشگی 
دفاع از حقوق بشر راحت است، در همین یک روز، 900 فلسطینی را زخمی 
و 4 نفر را هم به شهادت رساندند تا شمار شهدای موج تازه انتفاضه به 11 
و مجروحین به 3000 نفر برسد. روزجمعه، سراسر کرانه باختری، غزه و 
سرزمین های اشغالی یکپارچه قیام علیه رژیم صهیونیستی و اقدام ترامپ 

در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل بود. 
همزمان در بســیاری از کشورهای دنیا نیز راهپیمایی هایی علیه این 
دو رژیم و در حمایت از فلســطینی ها برگزار شد. فلسطینی ها به دعوت 
گروه های مختلف فلسطینی تظاهرات های گسترده ای برگزار و در اعتراض 

به تصمیم آمریکا در شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
به خیابان ها آمده وخشم و اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.

نظامیان صهیونیســت که فرصت را مغتنم و در پی فرصتی بودند که 
فلســطینی ها را ســرکوب کنند با گلوله های واقعی و شلیک مستقیم به 
تظاهر کنندگان حمله و تعداد زیادی از آنان را به خاک و خون کشیدند.

بر اســاس اعالم وزارت بهداشت فلسطین طی تظاهرات  جمعه خشم 
4 نفر به شــهادت رســیدند، یاسر سکر )23 ســاله( و »ابراهیم ابوثریا« 
)29 ســاله( از نوار غزه ، »مصطفی اسماعیل« از »عناتا« در شرق قدس 
و »محمد امیــن عقل« از کرانه باختری که مــورد هدف گلوله نظامیان 

صهیونیست قرار گرفتند. 
ابراهیــم ابوثریا در یکی از جنگ های قبلی رژیم صهیونیســتی علیه 
نوار غزه هر دوپای خود را از دســت داده بوده و روز جمعه بر اثر اصابت 

گلوله به سرش شهید شد.وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعالم کرد 
که تعداد مجروحان تا نیمه  شب جمعه در حدود 900 نفر بود که بیش 
از 200 تن آنها به بیمارستان منتقل و مابقی به صورت سرپایی معالجه 
شدند. به این ترتیب تا کنون 11  فلسطینی در خیزش اخیر برای دفاع 

از قدس به شهادت رسیده  و 3000 نفر مجروح شده اند.
گاز اشک آور جدید

نیروهای رژیم صهیونیستی همچنین روز جمعه علیه جوانان فلسطینی 
از گاز اشــک آور جدیدی اســتفاده کردند که موجب تپش قلب، تهوع و 
اسهال شدید می شــود. وزارت بهداشت فلسطین خواهان کشف ماهیت 

این گاز جدید شده است.
این در حالی است که در مناطق مختلف جهان نیز هنوز آتش خشم 
جهانیان از اقدام اخیر ترامپ در به رســمیت شــناختن قدس به عنوان 

پایتخت رژیم صهیونیستی فروکش نکرده و مردم همچنان در کشورهای 
مختلف تظاهرات کرده و پرچم آمریکا را به آتش می کشند. در برخی از 
کشورها از جمله در اردن مردم خواستار قطع رابطه با رژیم صهیونیستی 

نیز شده اند. 
گفتنی اســت گزارش های متعددی از هماهنگی ترامپ با کشورهای 
مرتجع عربی برای اعالم قدس به عنوام پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی 
منتشر شــده که خشم فلسطینی ها را برانگیخته اســت. در این دور از 
اعتراض ها جوانان فلســطینی برای نخستین بار تصاویر پادشاه عربستان 
را در کنار تصاویر ترامپ آتش زدند. حمل تصاویر ســید حسن نصراهلل و 
سردار سلیمانی نیز در این راهپیمایی ها از جمله رخدادهایی بود که مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفته است.  سردار سلیمانی طی گفت وگویی تلفنی با 
رهبران مقاومت فلسطین به آنها اطمینان داد در کنارشان خواهد ایستاد.

4 شهید و 900 زخمی در تظاهرات جمعه خشم
شمار مجروحین انتفاضه از مرز 3000 تن گذشت

سروس خارجی-
واحد موشکی ارتش یمن در واکنش به جنایات 
هرروزه ســعودی ها با یک فروند موشک بالستیک 
این بار مرکز فرماندهی ارتش عربســتان در جیزان 

را در هم کوبید.
شــنبه 13 آبان ماه بود که انصاراهلل یمن با یک فروند 
موشــک کروز فرودگاه ملک خالد در ریاض را در هم کوبید 
و سعودی ها را به شدت نگران کرد. این عملیات دقیق شاید 
نخستین عملیاتی بود که باعث ایجاد »هراسی راهبردی در 
میان ســعودی ها« و متحدان آنها شد. پس از این عملیات، 
نوبت به تاسیسات هسته ای در حال ساخت امارات در ابوظبی 
بود که هدف یک فروند موشک بالستیک یمن قرار بگیرد که 
گرفت. پیروزی انصاراهلل در عرصه موشکی حاال باعث شده 
تا آمریکا به دنبال تحت الشــعاع قــرار دادن این پیروزی ها 
باشد. شوی »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل 
و به نمایش گذاشــتن قطعات یک موشک و ایرانی معرفی 
کردن آن را هم در همین چارچوب باید به تحلیل نشست. 
اما این شوهای تبلیغاتی باعث توقف عملیات های موشکی 
انصاراهلل علیه عربســتان نشده است.در همین ارتباط واحد 

انصاراهلل با موشک بالستیک مرکز فرماندهی عربستان را در جیزان درهم کوبید
موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
اعالم کردند بامداد شنبه)دیروز( هم یک 
فروند موشک بالستیک به مرکز فرماندهی 
و کنترل ارتش عربستان در منطقه جیزان 
این کشــور شــلیک کرده اند. به گزارش 
تســنیم، یک منبع در واحد موشــکی 
ارتش و کمیته های مردمی یمن به شبکه 
تلویزیونی المسیره این کشور گفته: »این 
واحد به خواســت خداوند توانست مرکز 
فرماندهی و کنترل ارتش ســعودی در 

جنوب منطقه جیزان را با یک فروند موشک بالستیک از نوع 
»قاهر ام 2« هدف قرار دهند... این موشک به دقت به مرکز 
فرماندهی و کنترل ارتش سعودی در جنوب جیزان اصابت 
کرد.« همزمان ســرهنگ »عزیز راشد«، معاون سخنگوی 
ارتــش یمن نیز گفت که »حمله واحد موشــکی به مرکز 
فرماندهی و کنترل ارتش ســعودی در جنوب جیزان یک 
اقدام پیشدســتانه برای خنثی سازی تحرکات دشمن بود... 
این واحد قادر اســت که اهداف راهبردی و حیاتی بیشتری 

را در عمق خاک عربستان هدف قرار دهد.«

جنایت تازه آل سعود و پاسخ انصاراهلل
امــا در جدیدترین جنایت ائتالف ســعودی، بیش از 
50 شهروند یمني طی حمالت جنگنده هاي متجاوز رژیم 
ســعودي به خاک و خون کشیده شدند. به گزارش شبکه 
تلویزیوني العالم، همه اعضــاي چند خانواده یمني در این 
حمالت به شهادت رسیدند. جنگنده هاي متجاوز سعودي 
به صورت ویژه استان هاي تعز، الحدیده و صعده را بمباران 
کردنــد. در صعده نیز 23 غیرنظامــي در بازار منطقه »آل 
الشیخ« شهرستان »منبه« شــهید شدند. در منطقه والبه 

در شهرســتان ظاهر در استان صعده نیز دو زن به شهادت 
رســیدند. در استان »الحدیده« اما دست کم 20 غیرنظامي 
در حمالت هوایي دیوانه وار به روستاي مزارعه در شهرستان 
خوخه به شــهادت رسیدند که بیشــتر آنان زن و کودک 
بودنــد. در تعز هم هشــت غیرنظامي در حمالت هوایي به 
یک بازار در منطقه »هاملي« به شهادت رسیدند و 15 نفر 

دیگر زخمي شدند.
 نیروهاي ارتش و کمیته هاي مردمي یمن نیز به سرعت 
بــه این جنایات پاســخ دادند و به مواضع ارتش ســعودي 
در عســیر در جنوب عربســتان حمله کردند و شماري از 
سربازان سعودي را کشتند و شمار دیگري را زخمي کردند. 
توپخانه هاي ارتش و کمیته هاي مردمي یمن نیز مکان هاي 
تجمــع ارتش ســعودي و مزدورانــش را در موضع نظامي 
»الطلعه« و »تّبه القیاده« در نزدیکي گذرگاه »خضرا« )در 
نجران( گلوله باران کردند و دو سرباز ارتش سعودي را نیز در 
عملیات تک تیراندازي در کوه قیس در »جیزان« کشتند. 
30 مزدور ســعودي نیز در درگیري با ارتش و کمیته هاي 
مردمي یمن در شهرستان هاي »عسیالن« و »بیهان« استان 
»شبوه« در جنوب یمن کشته و 40 نفر دیگر زخمي شدند.

سازمان های امنیتی کشورهای اروپایی که 
خود از حامیان اصلی تروریست های سلفی و 
تکفیری طی 6 سال گذشته در منطقه غرب آسیا 
بوده اند حاال از ترس بازگشــت تروریست های 
تکفیری به خانه و کاشانه خود در اروپا به حال 

آماده باش در آمده اند.
طی 6 سال گذشــته برخی  دولت های غربی از 
فرصت آشوب های منطقه غرب آسیا نهایت  استفاده 
را کــرده و بســیاری از عناصر تکفیــری و خطرناک 
خود را جمع آوری تجهیز و با جعل عنوان »مجاهد« 
روانه ســوریه و عراق کردند. با برچیده شدن خالفت 
شیطانی داعش در سوریه و عراق اما بر اساس گزارش 
ها  بسیاری از تروریست های داعش نیز ناپدید شده اند. 
برخی از آن ها هم کماکان در گوشه ای از منطقه کمین 
کرده اند و شماری از آن ها راهی اروپا شده اند و درست 
به همین دلیل ســازمان های امنیتــی اروپا به حالت 

آماده باش در آمده اند.

بر اساس ســایت شبکه خبری 
دویچه وله با اشاره به این مهم اقدام 
به تهیه گزارشــی کرده و نوشــته، 
برآنند  انگلیس  امنیتی  سازمان های 
که از بازگشت آن دسته از نیروهایی 
که بــه داعش پیوســته اند ممانعت 
کنند. »گوین ویلیامسون« ، وزیر دفاع 
انگلیس چند روز پیش اعالم کرد که 
سازمان های امنیتی این کشور همه 

امکانات خود را به کار خواهند گرفت تا مانع از بازگشت 
تروریســت ها شوند و »تنها تروریست مرده نمی تواند 

برای انگلیس ایجاد خطر کند«.
سازمان های امنیتی انگلیس هم اعالم کرده اند که 
نه تنها مانع از بازگشت تندروهای اصالتا انگلیسی در 
نبردهای سوریه و عراق به کشورشان خواهند شد، بلکه 
همــه تالش خود را برای نابود کردن آن ها در منطقه 

به کار خواهند بست.

ســخنان صریح و روشن وزیر دفاع انگلیس پرده 
از نگرانــی ســازمان های امنیتی اروپا بــر می دارد. 
نگرانی ناشــی از مخفی شدن تروریست های داعش. 
سازمان های امنیتی اروپا نگران آنند که این دسته از 
نیروهای داعش پس از شکست خود را به اروپا برسانند. 
روشن است که نمی توان آمار دقیقی از نیروهای داعشی 
که موفق به فرار شده اند، به دست آورد. دولت ترکیه 
هم از این احتمال که بخشــی از این نیروها در ترکیه 

مخفی شده باشند، ابراز نگرانی کرده است.
به گــزارش ایســنا موضوع بازگشــت احتمالی 
داعشی ها باعث نگرانی مقامات امنیتی آلمان نیز شده 
است. به ویژه وضعیت نوجوانانی که همراه خانواده های 
خــود به مناطق جنگی رفته اند، نگران کننده اســت. 
»هانس گئورگ ماســن، رئیس سازمان امنیت آلمان، 
گفته  نگران کودکانی است که توسط نیروهای وابسته 
به داعش آموزش دیده اند.« این خطر هم وجود دارد 
که کودکان نسل آینده جهادگرایان را تشکیل دهند.
بر اســاس اطالعات سازمان امنیت داخلی آلمان، در 
مجموع 950 سلفی از آلمان برای پیوستن به داعش 
به سوریه و عراق رفته اند. یک پنجم این تعداد را زنان 
تشــکیل می دهند و 5 درصد آن ها نوجوان هستند. 
گمان می رود که یک ســوم از این تعــداد به آلمان 
بازگشته باشــند. بر اساس ارزیابی ســازمان امنیت 
آلمان، حدود 1۸۷0 نفــر تکفیری خطرناک در این 

کشور وجود دارد.

افشاگری های  ادامه  »الشرق« در  روزنامه قطری 
خود علیه آل ســعود، این بار اســنادی از فســاد 
سیستماتیک گسترده در خاندان سعودی را منتشر 
کرده اســت. قطر پس از تنش اخیر با ســعودی ها، 
این رژیم آغاز  را علیه  افشاگری های گســترده ای 

کرده است.
»محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی اخیرا در طرح به 
اصطالح مبارزه با فســادش، بسیاری از شاهزاده هایی را که 
بیم آن می داد، برایش دردســر درست کنند دستگیر کرده 
است. این در حالی است که بررسی فعالیت های دربار سعودی 
نشان دهنده وجود »فساد ساختارمند« در این کشور است. 
روزنامه الشــرق قطر در این باره با انتشار گزارشی مستند، 
بخشی از فساد گسترده حاکم در خاندان سعودی را منتشر 
کرده است، آن هم با استناد به »اسناد محرمانه ای« که به 

دستش رسیده است.
 به گزارش تسنیم، اسناد منتشر شده توسط وزارت خارجه 
عربســتان میزان پارتی بازی و شیوع فساد در ارکان رژیم 
سعودی که »منافع این کشور را به منافع شخصی خود تبدیل 
کرده اند«، نشان می دهد، »تا جایی که می توان گفت، کمپینی 
که محمد بن سلمان علیه فساد به راه انداخته، برای مبارزه 
 با فساد نیست، بلکه چشم طمع او به ثروت های موجود در

 عربستان است.« طبق اســنادی که این روزنامه دولتی از 
آن پرده برداشته، »خواسته های شاهزادگان، افراد با نفوذ و 
اطرافیان آنها به طور کامل برآورده می شــود و این در حالی 
اســت که شهروند عادی عربستان از کمترین حد حقوق و 
خدمــات ضروری که هر نظامی در جهان به اتباع خود ارائه 

می کند، برخوردار نیست.« الشــرق این را هم اضافه کرده 
که »بسیاری از شاهزادگان مرد و زن عربستانی از پرداخت 
وثیقه  و صورتحســاب  به صاحبان هتل هــا، مراکز خرید یا 
شــرکت های لیموزین و غیره خودداری می کنند به گونه ای 
که سفارت های سعودی در خارج مسئولیت این پرداخت ها 
را به  منظور مختومه شدن پرونده هایی که در این کشورها 

علیه شاهزادگان باز شده است، بر عهده می گیرند.«

سفارتخانه یا کار چاق کن شاهزادگان؟
در این گزارش همچنین می خوانیم: »در حالی که افراد 
صاحب نفوذ عربستان پارتی بازی می کنند، شهروند عربستانی 
بهای مشکالت اقتصادی ناشــی از سیاست های اقتصادی 
رژیم سعودی، پایین آمدن بهای نفت و جنگ های نظامی را 
پرداخت می کند. سفارت خانه های عربستان در خارج به دفاتر 
ارائــه خدمات خصوصی به صاحب نفوذان، خاندان حاکم و 

نزدیکان آنها تبدیل شده است و این در حالی است که این 
ســفارتخانه ها باید به حفاظت از منافع کشور و منافع اتباع 
عربســتانی در دیگر کشورها بر اساس چارچوبی که قوانین 
بین المللی تعیین کرده اســت و به تقویت روابط دوستانه با 
کشــورهای بیگانه بپردازند. اما مالحظه می شود که سفیر 
عربستان و کارکنان سفارت در کشورهای مختلف دنیا، برای 
پذیرایی از صاحب نفوذان و ارائه خدمات اختصاصی به آنها 
در آمادگی کامل به سر می برند.« الشرق یکی از نمونه های 
این مسئله را چنین شرح داده: »تلگراف های رد و بدل شده 
بین سفارت عربستان در لندن و وزارت خارجه عربستان در 
ریاض درباره موضوع شاهزاده ای که معاون خود را در هتلی 
در لندن به قتل رســاند، برجسته ترین نمونه دخالت دولت 
ســعودی و نهادهای آن در کمک به صاحب نفوذان مجرم 
را نشان می دهد. اسناد منتشر شده نشان می دهد که رژیم 
سعودی مبالغ مالی هنگفتی برای سرپوش گذاشتن بر این 
جنایــت پرداخت کرد و هر آنچه را که برای مختومه کردن 
این پرونده و مخفی نگاه داشتن جزئیات آن از چشم رسانه ها 
و افــکار عمومی نیاز بود فراهم کرد. یک گزارش اطالعاتی 
انگلستان میزان رشوه هایی را که نظام سعودی برای سرپوش 
گذاشتن بر این جنایت پرداخته، بیش از پنجاه میلیون دالر 

اعالم می کند.«
خبردیگر اینکه، بر اساس گزارش ها و اسناد منتشر شده 
توسط روزنامه الشرق قطر حاکمیت ریاض از مدت ها پیش 
تاکنون از شــعارهای دینی برای رسیدن به اهداف سیاسی 
خود استفاده می کند و با وجود ادعای ام القرایی جهان اسالم، 

بیشترین نزدیکی را به صهیونیست ها دارد. 

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با اعالم اینکه 
»بن سلمان بارزترین چهره سال است« اعالم 
کرده »اقدامات ولیعهد سعودی باعث تقویت 

ایران در منطقه شده است.«
طبــق گــزارش روزنامــه ایندیپندنت، محمد 
بن ســلمان ولیعهد خام سعودی »بی شک بارزترین 
فرد در منطقه خاورمیانه در ســال جاری میالدی 
اســت اما بزرگتریــن تاثیر او، بیشــتر از اینکه به 
خاطر موفقیت باشد، به خاطر شکست است«. این 
روزنامه، سیاست خارجی محمد بن سلمان ولیعهد 
جوان سعودی را باعث »پس رفت جایگاه عربستان 
در سطح جهان و منطقه« توصیف  کرده و نوشته: 
»این سیاست ها باعث تقویت نفوذ و نقش ایران در 

سطح منطقه شده است.« 
در این گزارش همچنین آمده: »محمد بن سلمان 
با اتهام دنبال کردن سیاست های ماکیاولی برای باز 
کردن مســیر رسیدن به تاج و تخت و از بین بردن 
رقبــای خود در داخل و خارج از خاندان ســعودی 
روبه رو اســت اما وقتی مسئله به جایگاه عربستان 
در ســطح جهانی مربوط می شــود، باید گفت که 
محاسبات اشتباه محمد بن سلمان باعث کاهش این 

جایگاه شده است. 
سیاســت خارجی محمد بن سلمان با شدت به 
مقابله با ایــران و هم پیمانانش در منطقه پرداخت 
اما این سیاست ها در نهایت به توسعه نقش ایران و 
افزایش تاثیرگذاری این کشور در منطقه منجر شد.«

بن سلمان، بازنده ترین چهره سال
از نگاه روزنامه ایندیپندنت

گزارش روزنامه دولتی قطر از فسادهای سیستماتیک در خاندان سعودی

سرویس خارجی-
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر و حقوق بشر پس از سفر به 
آمریکا، با صدور بیانیه ای، مشاهدات خود را از وضعیت فقر و نابرابری 
در این کشور منتشر کرده و نوشته: »از هر 8 آمریکایی یک نفر در فقر 
زندگی می کند و نیمی از این فقرا هم در فقر مطلق هستند...آمریکا در 

حال تبدیل شدن به نابرابرترین کشور دنیاست.«
»فقــر در آمریکا بیداد می کند.« این ماحصــل گزارش چند روز پیش » 
فیلیپ آلستون« گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه فقر و حقوق بشر بود که 
در میــان خبرنگاران اعالم کرده بود. وی اما اکنون با صدور بیانیه ای ماحصل 
دیــدار دو هفته ای خــود از آمریکا را برای »یافتن حقیقــت آنچه در آمریکا 
می گذرد« به صورت مکتوب منتشــر کرده است. آلستون می گوید، با مقامات 
و خانواده های کم درآمد آمریکایی به صورت رودر رو گفت و گو کرده تا گزارش 

دقیقی تهیه کرده باشد.
بازرس ســازمان ملل متحد می گوید: »علیرغم ثروت کالن دولت آمریکا، 
فقر و نابرابری در این کشــور بیداد می کند و حدود 41 میلیون فقیر در این 
کشــور زندگی می کنند و نزدیک به نیمی از آنها هم با »فقر مطلق« دست و 

پنجه نرم می کنند.
فقر در بســیاری از کشــورها وجود دارد اما سؤال اینجاست کشوری که 
خود را پرچمداری دموکراسی ، حقوق بشر و نظام سرمایه داری لیبرال کارآمد 
می داند باید وضعیت فقر به سمت و سویی برود که نماینده ویژه سازمان ملل 

بگوید چنین چیزی را در هیچ کدام از کشورهای توسعه یافته ندیده است؟
»وضعیــت فقــر در آمریکا، تحت حکومت دونالد ترامپ بدتر شــده و به 
ســرعت این کشور را به قهرمان نابرابری تبدیل می کند. هم اکنون در آمریکا، 
از هر هشت نفر، یک نفر در فقر به سر می برد.« این بخش دیگری از اظهارات 
مکتوب آقای آلســتون از اوضاع حاکم بر جامعه آمریکاست که گفته می شود، 

یک چهارم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است!
براساس گزارش ایندیپندنت، وی طی سفر خود به آالباما در جنوب آمریکا 
با شــرایطی مواجه شده که در این خصوص خود می گوید: »هیچ گاه پیش از 
این در یک کشور توسعه یافته چنین چیزی ندیده بود؛ خانه هایی بدون اتصال 
به شبکه فاضالب و لوله کشی بهداشتی آب!... فکر می کنم در جهان اول، این 

بسیار بعید است. باید بگویم هیچ گاه چنین چیزی ندیده ام.«
بر اســاس آمار رسمی آمریکا، در این کشور بیش از یک نفر از هر هشت 
نفر در فقر به سر می برد اما این مقام سازمان ملل در رابطه با احتمال افزایش 
این آمار تحت تاثیر برنامه اصالحات مالیاتی جدید رئیس جمهور آمریکا هشدار 
داد.آلســتون در بیانیه ای که در این زمینه منتشر کرده به سیاست های دولت 
دونالد ترامپ اعتراض می کند و آنها را »عوامل افزایش فقر در آمریکا« معرفی 
می کند. به گفته وی کنگره آمریکا در تالش است تا یک اصالح مالیاتی را به 
تصویب برساند که در صورت مصوب شدن، ناراحت کننده ترین افزایش مالیات 

همراه با بی عدالتی خواهد بود که می توان آن را تصور کرد.
 گزارشگر ویژه سازمان ملل در بیانیه خود را با این جمله به پایان می رساند: 
»رویای آمریکایی« به سرعت به توهم آمریکایی تبدیل می شود، چرا که آمریکا 
هم اکنون در مقایسه با سایر کشورهای ثروتمند جهان، پایین ترین میزان پویایی 
اجتماعی را دارد. قشــر فقیر جامعه هیچ فرصتی برای شنیده شدن حرفشان 

ندارد، آنها شانسی برای نفوذ در سیاست های اجتماعی ندارند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه فقر:
آمریکا درحال تبدیل شدن

 به قهرمان نابرابری اقتصادی در دنیاست

سرویس خارجی-
وزارت دفاع روســیه از توطئه جدید واشنگتن در سوریه خبر داده 
و اعالم کرده که آمریکا با ایجاد یک پایگاه جدید در استان »حسکه«، 
ســرگرم آموزش عناصر تروریستی و سازماندهی مجدد آنها در نهادی 

تحت عنوان »ارتش نوین سوریه« است.
آمریکا از خرابه های سوریه دست برنمی دارد و به نظر می رسد که یکبار دیگر 
می خواهد بخت خود را با باقی مانده های تکفیری و غیرتکفیری بیازماید. تاکنون 
توطئه های شیطانی آمریکا در سوریه، نتیجه عکس داده اما، ظاهراً این پایان ماجرا 
نیست؛ مرکز آشتی »حمیمم« در سوریه که به وزارت دفاع روسیه وابسته است، 
طی بیانیه ای اعالم کرده، علی رغم ادعاهای آمریکا مبنی بر تعهدش درباره از بین 
بردن داعش، از طریق ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش، با تروریست های 
باقی مانده در ســوریه همچنان همکاری می کند و آنها را در یگانی تحت عنوان 
»ارتش نوین سوریه« آموزش می دهد.به گزارش ایسنا، مربیان نظامی آمریکایی این 
تروریست ها را در نزدیکی یک اردوگاه آوارگان در شهر »حسکه« آموزش می دهند.

این بیانیه به نقل از آوارگانی که به منازل شان بازگشته اند، افزوده: »نظامیان 
آمریکایی اعالم کرده اند که این افراد آموزش دیده، بعد از پایان دوره آموزش خود، 
به جنوب ســوریه منتقل می شوند تا با نیروهای دولتی بجنگند.«)!( طبق بیانیه 
فوق، بسیاری از شبه نظامیان مذکور از عناصر داعش و »جبهه النصره« هستند و 
در حال حاضر ۷50 شبه نظامی از »رقه«، »دیرالزور«، »بوکمال« و دیگر مناطق 
شرقی فرات، در این اردوگاه حضور دارند. به گفته شاهدان، حدود شش ماه است 
که آمریکا از پایگاه فوق اســتفاده می کند. در سال های گذشته هم آمریکا تالش 
می کرد، مخالفان دولت دمشق را تحت نام فریبنده »دوستان سوریه«، سازماندهی 
کند اما این تالش ها نتیجه نداد.به اعتقاد کارشناسان، هر چند جنگ نیابتی آمریکا 
علیه دولت و ملت سوریه، پیامدهای وخیمی برای سوری ها داشته است، ولی به نظر 
می رسد که این جنگ، برای آمریکا و سیطره این کشور بر منطقه غرب آسیا هم 
یک نقطه پایان باشد.از جمله پیامدهای دیگر پیروزی ارتش سوریه و مقاومت بر 
تروریست ها در این کشور، احتمال محاکمه مقامات آمریکایی و متحدان منطقه ای 
واشنگتن در دادگاه های بین المللی است. به خاطر همین پیامدهای رادیکال است 

که واشنگتن می خواهد به هر نحوی که شده، اوضاع را در سوریه تغییر دهد.
اخیراً یک نهاد وابسته به اتحادیه اروپا و آلمان نتایج تحقیقات خود را در رابطه 
با حامیان داعش، منتشر و اعالم کرد که آمریکا تسلیحات این گروه تروریستی را 
تأمین می کرده است.دیروز نیز »طالل ارسالن« وزیر امور آوارگان لبنان اعالم کرد، 
کشورهای غربی از مبارزه با تروریسم صحبت می کنند، ولی در عمل، از آنها حمایت 
می کنند.در کل، هر چند روســیه و سوریه خروج نیروهای آمریکایی و غربی رااز 
سوریه می خواهند، ولی آمریکا سوداهای دیگری در سر دارد و احتماالً می خواهد 
از طریق تروریست ها، جنگ نیابتی تازه ای را در سوریه راه بیندازد. دیروز »الکسی 
برو داوکین« نماینده روســیه در سازمان ملل، یکبار دیگر به آمریکایی ها یادآور 
شد که حضور آنها در خاک سوریه غیرقانونی است و آنها باید این کشور را ترک 
کنند.در ارتباط با تحوالت جاری ســوریه، چیزی که قطعی به نظر می رسد، این 
است که آمریکا درصدد ایجاد خودمختاری در مناطق کردنشین سوریه، به ویژه، 
جداسازی استان »حسکه« از خاک این کشور است. آمریکا می خواهد منافع خود 
را با منافع کردها در این منطقه، گره بزند.براساس راهبردی که واشنگتن تدارک 
دیده، اگر دولت ســوریه سرگرم مســائل شمال شرق این کشور )استان حسکه( 
شود، به همان میزان، از جنوب غرب یعنی رژیم صهیونیستی، غافل می ماند. اما 
این خیز دوم آمریکا در سوریه هم سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت و باالخره 

واشنگتن مجبور می شود که مقابل ملت سوریه زانو بزند.
مذاکرات ژنو

علی رغم پیروزی قاطع ارتش سوریه و متحدان آن بر تروریسم در عرصه های 
میدانی، جبهه  حامی تروریسم تالش می کند همه این دستاوردها را نادیده بگیرد 
و همین مســئله، مذاکرات »ژنو-۸« که هفته گذشــته برگزار شد، را به شکست 
کشــاند.در جریان مذاکرات ژنو ۸ و پس از آن، مخالفان دولت دمشــق مذاکرات 
خود را به بیانیه »ریاض 2« مشروط کرده بودند. این بیانیه متضمن دو نکته بود، 
کناره گیری »بشار اسد« از ریاست جمهوری و تشکیل دولت انتقالی. طبیعی است 
که دمشق به این شرط های نخ نما شده، واکنش نشان داده و نمایندگان سوریه از 
ژنو به کشور خود برگشته اند.در پی این اتفاق، واشنگتن، پاریس و »دی میستورا« 
نماینده سازمان ملل در امور سوریه، دمشق را به ایجاد اختالل در مسیر مذاکرات 
ژنو متهم کرده اند.به اعتقاد کارشناســان، سرنوشت مذاکرات سوری- سوری در 

»آستانه« پایتخت قزاقستان تعیین می شود، نه ژنو.

تداوم ایده های شیطانی در سوریه
آمریکا این بار تروریست ها را

در قالب »ارتش جدید سوریه« آموزش می دهد

کره شمالی
آسوشیتد پرس: سفیر کره شمالی در سازمان ملل نشست اخیر شورای 
امنیت در باره این کشــور را اقدامی از روی ناامیدی آمریکا دانست که از 
ظرفیت های اتمی کره شمالی می ترسد. »جا سونگ نام«، شورای امنیت 
سازمان ملل را به بازیچه ای در دست آمریکا به جای بی طرفی متهم کرد 
و گفت:  کره شمالی از سال 2014 ، 11 نامه به شورای امنیت فرستاده و 
خواستار برگزاری نشست فوق العاده درباره رزمایش های مشترک آمریکا 
و کره جنوبی شده است که تهدیدی برای امنیت و صلح در شبه جزیره 
کره به شمار می روند اما به جای پاسخگویی به این درخواست ها، شورای 
امنیت 11 قطعنامه تحریمی را علیه کره شمالی تصویب کرده است.وی 
خاطر نشان کرد که مالکیت سالح اتمی توسط کشورش اقدامی با هدف 
دفاع از تمامیت ارضی و حق موجودیت و رویارویی با تهدیدهای آمریکاست.

روسیه
دویچه وله: ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( با انتشار بیانیه ای 
رسما اعالم کرد که ناتو یک سیستم موشکی روسی را شناسایی کرده که 
پیمان منع موشــک های هسته ای میان برد را نقض می کند و یک تهدید 
جدی به حســاب می آید. براساس یافته های اطالعاتی ناتو، ارتش روسیه 
نوع جدیدی از سالح های موشــکی به نام اس.اس.سی ۸ را توسعه داده 
اســت. موشــک هایی که می توانند به کالهک هسته ای نیز مجهز شوند. 
واشــنگتن ادعا می کند که با تصاویر ماهواره ای و شواهدی دیگر می تواند 
ثابت کند که توسعه این نوع سالح موشکی نقض پیمان منع موشک های 
هسته ای میان برد اســت. ناتو از روسیه خواسته تا نگرانی ها را به صورت 
شفاف و مستند برطرف کند و به طور فعاالنه در مذاکرات فنی با آمریکا 

مشارکت داشته باشد.
آلمان

اشــپیگل: »پیتر آلتمایر«، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان درباره ایجاد 
شــرایط فلج سیاسی در کشــورش در صورت عدم تشکیل ائتالف بزرگ 
هشدار داد. وی از حزب سوسیال دموکرات خواست که سریعا با اتحادیه 
احزاب متحد سیاســی تشکیل دولت دهد. آلتمایر افزود، این یک ویژگی 
آلمان است که در یک دوره زمانی معقول دولتی پایدار را بسازد. ما نباید 
این ویژگی آلمان را به خطر بیاندازیم. در ضمن اوضاع فعلی و  به تاخیر 
انداختن تشکیل دولت آب در آسیاب حزب افراطی جایگزینی برای آلمان 

است. وی همچنین تشکیل یک دولت اقلیتی در کشورش را رد کرد.
افغانستان

تســنیم: در حالی که واشنگتن برای جایگزینی بالگردهای روسی با 
نمونه های آمریکایی تالش می کند،»سرگئی الوروف«  وزیر خارجه روسیه 
از فشار واشنگتن به کابل برای عدم استفاده از 50 هزار قبضه کالشنیکوف 
ســاخت روسیه و خرید سالح های ساخت آمریکا خبر داد.  این در حالی 
اســت که »عبدالقیوم کوچی« سفیر افغانستان در روسیه نیز اعالم کرد 
کشورش مایل است تا عالوه بر بالگردهای آمریکایی، بالگردهای روسی را 
نیز برای تجهیز نیروی هوایی افغانستان استفاده کند. کوچی اظهارداشت: 
ارتش ما پرواز با بالگردهای روسی را به خوبی فراگرفته است و امیدواریم 

که در این زمینه افزایش همکاری هایی را با روسیه شاهد باشیم.

دوویچه وله گزارش می دهد

تروریست های چشم آبی در راه بازگشت به خانه
سازمان های امنیتی اروپا به حال آماده باش درآمده اند


