
هافینگتون پست:

بن سلمان! از سرنوشت صدام عبرت بگیر
ایران تو و آل سعود را از صفحه روزگار محو می کند

سرویس خارجی-
نشریه آمریکایی »هافینگتون پست« در یادداشتی 
در نسخه فرانسوی خود به ماجراجویی های منطقه ای 
»محمد بن سلمان«، ولی عهد جوان و خام عربستان 
پرداخته و نوشته، او باید از سرنوشت صدام دیکتاتور 
معدوم عراق درس بگیرد... اگر ایران با این کشور وارد 

جنگ شود، آن را از صفحه روزگار محو خواهد کرد.
»محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی که حاال دیگر باید 
وی را حاکم و همه کاره عربستان نامید، قمار خطرناکی را در 
غرب آسیا شروع کرده است که به باور بسیاری از کارشناسان 
این قمار ممکن اســت به محو این رژیم و کشور عربستان 
از نقشه جغرافیا منتهی شود.  شکست در پرونده  های مهم 
منطقه ای مثل ســوریه و یمن همزمان شــروع بازداشــت 
شاهزادگان سعودی به بهانه مبارزه با فساد، و در این میان 
تهدید ایران به رویارویی مســتقیم وضعیتی را در عربستان 
ایجاد کرده اســت که کمتر امیدی می رود که بن ســلمان 

از این گرد و غباری که راه انداخته جان سالم به در ببرد.
اخیــرا »محمد ایــوب«، نظریه پرداز برجســته روابط 
بین الملل در دانشــگاه میشــیگان نیز محمد بن سلمان را 

»یزید جدید منطقه خاورمیانه« توصیف و 
اقدامات و سیاست های او را یک قمار بزرگ 
خواند. وی حتی هشدار داد بن سلمان به 
سرنوشــت یزید دچار خواهد شد. نشریه 
آمریکایی هافینگتون پست نیز به تازگی در 
یادداشتی با هشدار به محمد بن سلمان در 
مورد تبعات سیاست هایش در مورد ایران، 
سرنوشــت صدام را به وی یادآور شــده و 
نوشته: »محمد بن سلمان نباید فراموش 

کند همان کســانی صدام را به زیر کشیدند که زمانی او را 
به جنگ با ایران تشــویق می کردند.« هافینگتون پست در 
یادداشت خود همچنین آورده: »آنچه ولیعهد سعودی این 
روزها انجام می دهد و جنگی که می خواهد علیه ایران به راه 
بیندازد، شــبیه کاری است که صدام حسین در طی جنگ 
ایــران و عراق انجام داد. صــدام در آن زمان برای کار خود 
دالیل مذهبی می تراشید و خود را به عنوان پرچمدار سنی ها 
و حیثیت شان در برابر شیعیان معرفی می کرد. این امر هم 
اصاًل اتفاقی نبود که او خود را »سردار قادسیه« می خواند.«

 به گزارش فارس در ادامه این یادداشت نیز می خوانیم: 

»این آمریکایی ها بودند که صدام را برای حمله به جمهوری 
اسالمی جوان )تنها یک سال پس از انقالب اسالمی( تشجیع 
کردند. آن روزها دولت در دست »رونالد ریگان« و بوش پدر، 
معاونش بود. شاه نشین های )حاشیه( خلیج )فارس( هم پول 
این نبرد را می دادند. امروز هم این ترامپ و اسرائیل هستند 
که محمد بن سلمان را برای مقابله با ایران، جلو می اندازند.

اما بن سلمان یا نمی داند یا فراموش کرده که صدام را همان 
کســانی از تخت به زیر کشیدند که برای جنگ با ایران، به 
وی قوت قلــب می دادند؛ این ها کســانی نبودند جز دار و 
دســته رامســفلد، دیک چنی و ولفوویتز. از بن سلمان هم 

اســتفاده خواهند کرد و پس از استفاده، مثل یک جوراب 
کهنه دورش می اندازند.«

ایران عربستان را محو می کند
هافینگتون پســت در ادامه با هشدار به سعودی ها در 
مورد جنگ با ایــران می افزاید: »بن ســلمان نمی داند که 
جنگ با ایران می تواند باعث ایجاد هرج و مرج در خاورمیانه 
شــود، هرج و مرجی که به محو شــدن عربستان سعودی 
می انجامد. او همچنین نمی داند که آمریکایی هایی که امروز 
وی را برای جنگ تشویق می کنند، می توانند مانند پرونده 
عراق، باز هم کنترل اوضاع را از دست بدهند و آن روز، کل 
شــبه جزیره عربستان بر روی طبقی دیگر از طال، به ایران 

پیشکش خواهد شد.«
و باالخره این یادداشت خواندنی اینگونه پایان می یابد 
که »متأسفانه کشورهای عربی از تاریخ درس نمی گیرند و 
همیشه از خشونت، وحشیگری و نفرت فرمان می گیرند. آنها 
هیچ یک از الزامات کار سیاســی را ندارند؛ الزاماتی همچون 
نکته بینی، مهــارت، ظرافت و حتی رفتار ماکیاولیســتی. 
سیاســت برای آنها بیش از حد پیچیده است. آنها همیشه 

قربانی می شوند و همیشه قربانی خواهند شد.«

صفحه آخر

بالیی که آمریکا به نام »برابری جنسیتی«
 بر سر زنان افغان آورد

یک روزنامه آمریکایی نوشت، این کشور با پیگیری 
و اجرای طرح »برابری جنســیتی« در افغانستان، 
پیامدهای منفی بدی را متوجه مردم و زنان افغانستان 

کرده است.
آمریکایی ها که 17 ســال قبل به افغانســتان آمده اند، 
مصائب و مشکالت فراوانی را متوجه مردم این کشور کرده اند. 
یکی از این مشکالت وارداتی توسط آمریکا، چیزی است که 
»نیویورک تایمز« از آن پرده برداری کرده اســت؛ به نوشته 

این روزنامه، آمریکا برای اینکه برابری جنسیتی غربی را در 
افغانستان جا بیندازد، بیش از93 میلیون و 500 هزار دالر 
هزینه کرده تا زنان افغانستانی را مثل مردان افغانستانی، در 
نیروهای ارتش، پلیس و دیگر بخش های امنیتی، به کار بگیرد. 
اما این تکبر فرهنگی آمریکایی ها جامعه افغانستان را دچار 
تشتت کرده و بدبینی و جدایی میان  زن و مرد را به دنبال 
داشته است. بسیاری از زنان که فرمول آمریکا را پذیرفته و 
در هراس زندگی می کرده اند، مجبور به جالی وطن شده اند.

انگلیس به اتهام ترک اتحادیه اروپا
ده ها میلیارد دالر جریمه شد

مذاکره کنندگان انگلیس و اتحادیه اروپا به توافقی 
دســت یافتند که طبق آن لندن برای برگزیت)ترک 

اروپا( باید ده ها میلیارد دالر جریمه پرداخت کند.
»دیلی تلگراف« و »فایننشــال تایمز« به نقل از »منابع 
دیپلماتیک« گــزارش داده اند که، لندن و بروکســل روی 
الزامات مالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توافق کرده اند. 
تلگراف در همین زمینه نوشته، طرفین اکنون پذیرفته اند که 
انگلیس بین ۴5 تا 55 میلیارد یورو )53 تا ۶3 میلیارد دالر( 

پرداخت خواهد کرد و رقم نهایی بســتگی به میزان ضرری 
دارد که بریگزیت بر اتحادیه اروپا تحمیل می کند. در همین 
حال فایننشال تایمز نیز اعالم کرده که، انگلیس بدهی هایی 
به اتحادیــه اروپا تا 100 میلیارد یورو دارد. بنا بر اعالم این 
دو روزنامه ، مذاکره کنندگان طی همین چند روز گذشته در 
بروکسل به این توافق دست یافته اند. حصول توافق گام رو به 
جلوی مهمی خواهد بود چرا که همزمان انگلیس برای نشست 

سران اتحادیه اروپا در ماه آینده میالدی آماده می شود.
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گفت و گویی  طی  نشریه»رای الیوم«  سردبیر 
که با شــبکه تلویزیونی »المیادین« داشته، به 
بررسی وضعیت ویژه ایران و متحدانش در منطقه 
به خصوص در سوریه پرداخته و تهدیدهای رژیم 
صهیونیستی را نیز، اقداماتی از سر استیصال و 

ترس از همین شرایط ویژه دانسته است. 
»عبدالباری عطوان« در این گفت و گو به دخالت های 
آمریکا، اســرائیل، اروپا و کشــور های عربــی در امور 
سوریه و شکســت آنها در تحقق اهدافشان  اشاره کرد 
و گفت،»امروزه آمریکا و متحدانش در سوریه شکست 
خورده اند و رژیم صهیونیســتی قادر به حمله به منافع 
ایران در ســوریه نیست. ایران دست برتر را در منطقه 
دارد و این وضع صهیونیست  ها را هراسان کرده است.«

باشگاه خبرنگاران با انتشار متن این مصاحبه نوشته: 
»سردبیر نشــریه رای الیوم در پاسخ به این پرسش که 
آیا ممکن است در صورت وجود پایگاه نظامی ایران در 
سوریه، اسرائیل وارد جنگ شود؟« گفت: »این رژیم در 
وضع آشفته بی سابقه ای به سر می برد. محاسبات رژیم 

صهیونیستی درباره سرنگون شدن نظام سوریه شکست 
خورده و امروز محوری قوی در منطقه با حضور ایران، 
روسیه، عراق، حزب اهلل و بسیج مردمی تشکیل شده و 
این محور از حمایت قوی روســیه برخوردار است. این 
رابطه ائتالفی جدید نبرد را در سوریه به سود خود پایان 
داد همان طور که به جنگ علیه داعش در عراق و سوریه 

پایان داده است.«
این تحلیلگر ارشــد جهان عرب در پاسخ به سؤالی 
راجع به »تهدید بشار اسد از سوی نتانیاهو به حمله هوایی 
در صورت اجازه این کشور به ایران برای تاسیس پایگاه 
نظامی« نیز چنین پاســخ داد: »هفت سال از تحوالت 
سوریه می گذرد و آمریکا، اســرائیل، اروپا و کشور های 
عربی در امور سوریه دخالت کردند اما هیچ دستاوردی 
نداشتند. آیا رژیم صهیونیستی از آمریکا، انگلیس و فرانسه 
قوی تر اســت؟ آیا این رژیم بیش از عربستان سعودی و 
قطر پول دارد؟ ایران نیازی به پایگاه در ســوریه ندارد و 
کل این کشور پایگاه ایران است. سوریه متحد ایران است 
و میان دو کشور موافقت نامه دفاعی مشترک وجود دارد.«

عطوان این را هم اضافه کرد که »آویگدور لیبرمن 
به عنوان وزیر جنگ اسرائیل بر این باور است که هر گونه 
اقدام تنش زا در جبهه سوریه باعث کشانده شدن اسرائیل 
به جنگی خواهد شــد که نمی تواند از آن خارج شود و 
این جنگ آســیب های زیادی به این رژیم وارد خواهد 
کرد. اسرائیلی ها از پیامد جنگ هراسان هستند. تا این 
لحظه نتانیاهو هیچ حامی برای مقابله با ایران یا سیاست 
تحریک آمیز خود علیه این کشور نداشته چرا که ایران 
یک قدرت ضعیف نیست. واشنگتن نیز به خوبی به این 
مسئله واقف است که جنگ با ایران به شدت پرهزینه 

است.«
مقاومت منتظر حماقت اسرائیل است

سردبیر نشــریه رای الیوم گفت: »من فکر می کنم 
محور مقاومت به دنبال جنگ نیست، ولی منتظر حماقت 
اسرائیل است تا وارد این جنگ شود. محور مقاومت در 
منطقه به شــدت قوی است. این محور تسلیحات قوی 
دارد. این محور از صد ها هزار موشــک در ابعاد مختلف 
برخوردار اســت. افرادی وجود دارند که هفت سال در 

سوریه جنگیده اند و از توانایی بسیار باالیی در عرصه نبرد 
ارتش های متعارف یا جنگ های پارتیزانی برخوردارند. 
امروز اسرائیل هیچ حمایتی ندارد و متاسفانه برخی از 

رژیم های عربی از اسرائیل حمایت می کنند.«
وی خاطر نشان کرد: »عربستان سعودی نیز از این 
محور هراســان است. ما شــنیده ایم که نوعی از روابط 
ائتالفی میان عربستان و اسرائیل ایجاد شده است. این 
وضع بیانگر نگرانی و تنش است. من فکر می کنم اقدامات 
تحریک آمیز نتانیاهو هیچ نتیجه ای ندارد و هیچ طرفی به 
این تهدیدات توجه نمی کند چرا که هیچ طرفی به دنبال 

رویارویی نظامی با محور مقاومت نیست.«
عطــوان همچنین گفت: »داعــش و جبهه النصره 
هم نمی توانند هیچ کمکی به اســرائیل داشته باشند. 
۶0 کشور جهان به سرکردگی آمریکا برای به شکست 
کشــاندن محور مقاومت در سوریه شکست خورده اند. 
آیا اســرائیل موفق خواهد شد؟ از اسرائیل می خواهیم 
وارد این جنگ بشــود. به خدا قسم می خورم درسی به 
اسرائیل داده خواهد شد که هرگز فراموش نخواهد کرد.«

مصاحبه خواندنی المیادین با عبدالباری عطوان درباره جایگاه ویژه ایران در منطقه

 نوه »نســلون ماندال« سکوت جهانیان در برابر جنایات
رژیم صهیونیســتی را شرم آور دانست و گفت که اسرائیل 

بدترین رژیم »آپارتاید« )جدایی  نژادی( است.
 »زولیولیــل ماندال ماندال« نوه »نلســون ماندال« رهبر جنبش

 ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی و رئیس جمهور سابق این کشور، 
که به فلسطین اشغالی سفر کرده، اظهار داشت، فلسطینی ها بدترین 
نوع آپارتاید را تجربه می کنند. وی گفت، اســرائیل بدترین رژیم 
آپارتاید است و سکوت جهانیان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، 

شرم آور است.
ماندال ماندال که حامی جنبش تحریم اســرائیل است، اکنون 
در فلسطین اشــغالی )کرانه غربی( حضور دارد. وی تأکید کرد با 
مقامات فلسطینی دیدار خواهد کرد و گفت وگویی با صهیونیست ها 

نخواهد داشت.
به نوشته روزنامه »جروزالم پست«، ماندال طی نشست خبری 
مشترک با »رامی الحمداهلل« نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین 
گفت: شــهرک هایی که من در کرانه باختری دیدم، یادآور چیزی 
است که ما در آفریقای جنوبی از آن رنج کشیده ایم. ما نیز به وسیله 
شهرک های بسیاری، محاصره شده بودیم و اجازه نداشتیم آزادانه از 
مکانی به مکان دیگر برویم. به گزارش فارس، ماندال خواستار تداوم 
حمایت از جنبش تحریم اسرائیل و قطع روابط آفریقای جنوبی با این 
رژیم شد. وی همچنین، طی مصاحبه ای با »رویال نیوز اینگلیش« 
گفت: چیزی که ما در آفریقای جنوبی تجربه کردیم، )تنها( بخشی 
از زجری اســت که فلســطینیان تجربه می کنند... فلسطینیان از 
سرزمین هایشان رانده می شوند و این نقض فاحش حقوق بشر است.
نوه رهبر جنبش ضد نژادپرستی آفریقای جنوبی همچنین اضافه 
کرد: اینکه جهانیان نشسته و نظاره گر جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل 

هستند، بی آبرویی و رسوایی کامل است.
طی یکی دو دهه اخیر که رســانه ها از حالت یک طرفه بودن، 
خارج شــده اند و پای رسانه هایی مثل اینترنت و ماهواره، به میان 
آمده، انحصار خبری غرب در ارتباط با رژیم صهیونیستی، شکسته 
شد و همین مســئله، افکار عمومی جوامع اروپایی و آمریکایی را 
متحول کرده اســت. این تأثیرپذیری افکار عمومی از رســانه های 
مستقل، در جنگ 51 روزه رژیم اسرائیل علیه مردم بی دفاع نوار غزه 
در سال 201۴ به اوج خود رسیده و همه با چشمان خود می دیدند 
که جنگنده های صهیونیستی چگونه بمب های مخرب چند تنی را 

روی زنان و کودکان بی دفاع غزه می ریخته اند.
این موج بیداری غرب باعث شد که بسیاری از نهادهای غیردولتی 
و مردم نهاد غربی، کاالهای اســرائیلی را تحریم کنند. عالوه بر آن، 
دانشگاه های بیش از 30 کشور جهان نیز همکاری علمی و آکادمیک 

با رژیم صهیونیستی را قطع کرده اند.
در این میان و در حالی که همه آزادگان جهان و ملت های غربی 
نســبت به اسرائیل و جنایاتش، ابراز انزجار می کنند و می خواهند 
ایــن انزجار خود را به شــکلی بروز بدهند، وقتی کشــتی گیری 
نمی خواهد به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران، مقابل نماینده 
رژیم صهیونیستی بایستد و از این طریق، انزجار خود را نسبت به 
کشــتار زنان و کودکان توسط اسرائیل نشان می دهد، مورد لعن و 
طعن مطبوعات داخلی در کشورمان قرار می گیرد؛ این مطبوعات به 
جای اینکه پهلوان منشی یک قهرمان واقعی ایرانی را بستایند و به 
او احسن و بارک اهلل بگویند، ننگ پادویی اسرائیل را بر خود هموار 
کرده و با کمال بی وجدانی، رفتار جوانمردانه ورزشکار کشورمان را 

تخطئه و قربانی منافع سیاسی خود می کنند.

نوه نلسون ماندال در سرزمین های اشغالی:
اسرائیل بدترین رژیم آپارتاید است

هرگز با مقامات این رژیم دست نخواهم داد
سرویس خارجی-

223 نفر از زنان فعال در نهادهای امنیت ملی آمریکا و مراکز 
نظامی این کشور با انتشــار یک نامه سرگشاده از آزار جنسی 
مقامات آمریکایی در نهادهای وابسته به امنیت ملی این کشور 

شکایت کرده اند.
ماجرای رســوایی اخالقی مقامــات آمریکا تمامی نــدارد و هر روز 
گزارش های تازه ای از این رســوایی منتشر می شود.ماجرا ابتدا از رسوایی 
اخالقی  هنرمندان هالیوود شــروع شد.  اما پس از جهان سینما و رسانه 
به سرعت موج این سونامی به دنیای سیاست کشید و در هفته های اخیر 
انگشت اتهام به سمت برخی از مسئوالن و شخصیت های سیاسی بلند شده 
است. در همین راستا گزارش های زیادی در مورد سیاستمداران آمریکایی 
منتشر شد که همگی از جرج بوش پدر و بیل کلینتون گرفته تا سناتور 
ال فرانکین رســوایی های متعدد جنسی داشته اند!  طبل این رسوایی  به 
کنگره آمریکا نیز رســید و با سابقه ترین عضو حزب دموکرات در مجلس 

نمایندگان این کشور را از قدرت به زیر کشید. 
در ادامه انتشار خبرها درباره رسوایی های اخالقی در کشورهای غربی، 
حاال خبرها حاکی از آزار جنسی زنان فعال در سازمان های امنیتی ملی 
آمریکا است. به گزارش نشــریه آمریکایی»تایم«، 223 تن از زنان فعال 
در نهادهای امنیت ملی آمریکا، یک نامه سرگشــاده را امضا و منتشــر 
کردند؛ نامه ای که بر آزار جنسی آنها در این نهادها تصریح دارد.این زنان 
می گویند که در محیط کاری خود، آزار جنسی را تجربه کردند یا خانمی 

را می شناسند که تجربه آزار جنسی را داشته است.
در این نامه آمده: »این، فقط مشکل هالیوود، سیلیکان ولی، اتاق های 
تحریریه )روزنامه ها و شــبکه ها( یا کنگره نیســت.« زنانی که این نامه 
سرگشــاده را امضا کرده اند، در نهادهای دولت فــدرال آمریکا از قبیل 
وزارت خارجه، جامعه اطالعاتی، اداره توسعه بین المللی آمریکا و پنتاگون 

خدمت کرده اند.

هردم از این باغ بری می رسد!
تعرض رهبران سیاسی آمریکا

به 223 زن فعال در نهادهای امنیتی و نظامی

ناتو در گزارش تازه خود که هر 4 سال یک بار 
منتشر می کند، از افزایش سریع توانمندی های 
نظامی چین و روسیه به شدت ابراز نگرانی کرده 
و نوشته، این سرعت در گسترش توانایی ها، خطر 
یک درگیری بزرگ بین کشــورها را به شدت 

افزایش داده است؛ پس باید کاری کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این 
گزارش که هر چهار سال یک بار منتشر می شود 20 

گرایش جهانی را مشخص می کند که احتماال تا سال 
2035 ائتالف ناتو را تحت تاثیر قرار خواهند داد. این 
گرایش ها از هوش مصنوعی و تسریع توسعه تکنولوژی 
گرفته تا تغییرات آب وهوا و افزایش نابرابری ها را شامل 

می شوند.
ژنرال »دنیس مرســیه«، فرمانده ارشد تغییرات 
ائتالف ناتو در این باره گفته: »این گزارش نســبت به 
گزارش ســال 2013 میالدی خطر باالتری را از یک 

جنگ بزرگ بین کشــوری نشــان می دهد.« وی در 
مصاحبه ای در حاشیه کنفرانس امنیتی برلین نیز گفت 
که: »ما شاهد افزایش قابل توجه خطر یک درگیری 

بزرگ بین کشورها هستیم.«
به گفته ژنرال »مرســیه«، »داشــتن یک آگاهی 
جهانی در حال حاضر نســبت به هــر زمان دیگری 
ضروری تر است. ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم. 
جهانی سازی بدین معناست که ناتو باید عوامل خارج 

از منطقه خود را که شامل توسعه نظامی چین و هند 
است، ارزیابی کند.«

براساس این گزارش، بودجه دفاعی پس از الحاق 
شبه جزیره کریمه اوکراین در سال 201۴ میالدی به 
روسیه شروع به رشد کرده و افزایش  بودجه های دفاعی 
ممکن اســت یک وضعیت دشوار امنیتی را به وجود 
آورد و باعث آغاز یک رقابت تسلیحاتی همانند رقابتی 

که در جنگ سرد وجود داشت، شوند.

با ابراز نگرانی از گسترش توان نظامی روسیه و چین

ناتو زنگ خطر جنگ را به صدا درآورد

وزرای خارجه و نمایندگان کشورهای همدست عربستان در 
تجاوز و جنگ علیه یمن، طی نشستی در لندن، اوضاع مردم 

یمن را وخیم اعالم کردند!
وزرای خارجه کشورهای انگلیس، امارات، عربستان، عمان به همراه 
فرستادگان آمریکا و سازمان ملل طی نشستی در لندن، اوضاع مردم 
یمــن را وخیم اعالم کردند و البته، همزمان با آن، از رژیم آل ســعود 
نیز در جنگ یمن حمایت کردند و گفتند که عربســتان حق دفاع از 

خود را دارد!
شــرکت کنندگان در این اجالس برای توجیه اقدامات عربستان، 
چیزهایی را در مورد شلیک موشک اخیر ارتش یمن به ریاض و حضور 
انصاراهلل در یمن، سرهم کردند و به عنوان خروجی اجالس، در بیانیه 
پایانی درج کردند، تا مثال به زعم خود، افکار عمومی را گول بزنند و 

حمایت خود را از عربستان توجیه کنند.
اما در ارتباط با اینکه ملت یمن در شرایط وخیم و فاجعه باری بسر 

می برد، چیز بیشتری غیر از این یک جمله، نگفتند.
واقعیت این اســت که یمنی ها اکنون به خاطر سه سال بمباران 
مداوم، در شرایط بسیار سختی به سر می برند و حتی با انواع و اقسام 
بیمار ی های واگیر و غیرواگیر، دســت و پنجه نرم می کنند و بسیاری 
از کــودکان و نوزادان یمنی به خاطر کمبود دارو و مواد غذایی، جان 

خود را از دست می دهند.
اما، وحشت و نگرانی انگلیس، آمریکا، امارات و عربستان، در خطر 
بودن جان یمنی ها نیست؛ آنها از این می ترسند که پیامدهای نسل کشی 

در یمن، گریبانشان را بگیرد.
همین چند روز قبل خبر رسید که پرونده جنایات امارات در یمن، 
به دادگاه الهه رفت. در انگلیس و آمریکا نیز روزی نیست که مردم و 
نهادهای غیردولتی علیه حمایت های تسلیحاتی این دو کشور از رژیم 

آل سعود، تظاهرات نکنند.
اکنون به برکت رسانه های مستقل، همه می دانند که در یمن چه 
جنایاتــی رخ داده و چه خطرهایی کل جامعه یمن را به خاطر جنگ 

تحمیلی ائتالف عربستان، تهدید می کند.
بنابراین، اگر بگوئیم »قاتالن مردم یمن در نشست لندن، برای مردم 
یمن اشک تمساح ریختند«، عین واقعیت را گفته ایم. آمریکا و انگلیس 
به همراه چند کشــور غربی دیگر، به عربســتان و امارات سالح های 
مرگبار و حتی ممنوعه می دهند و جنگنده های دو رژیم »آل سعود« و 
»آل نهیان« هم این بمب ها و موشک ها را روی مردم مظلوم و بی دفاع 
یمن می ریزند، و این جنایت شنیع و غیرانسانی همچنان ادامه دارد.

ابراز نگرانی کشورهای متجاوز به یمن
از اوضاع وخیم حاکم بر این کشور!

چند روز پس از وقوع انفجار بی ســابقه تروریستی در استان 
ســینای مصر که طی آن نزدیک به 300 نمازگزار مسلمان جان 
خود را از دست دادند، روزنامه »المصری الیوم« دالیلی را آورده 
که نشان می دهد، اسرائیل در این حمالت تروریستی دست داشته 
است. دولت مصر پس از این انفجار 3 روز عزای عمومی اعالم کرد.
روزنامه المصری الیوم در مقاله ای به قلم »عبدالناصر سالمه« با اشاره به 
حمله تروریستی بی سابقه ای که چند روز پیش در استان سینای شمالی 
به وقوع پیوست و طی آن تروریست ها به نمازگزاران حمله و بیش از 500 
نفر را به خاک و خون کشیدند، نوشت: »دالیل زیاد و دیدگاه های روشنی 

وجود دارد که اسرائیل عامل اصلی حوادث سینا است.«
در این گزارش می خوانیم: »شیخ« عارف العکور« یکی از شیوخ قبیله 
العکور در روستای الروضه در العریش و سخنگوی شیوخ سیناء در برنامه 
زنده تلویزیونی گفته که این حادثه کار صهیونیست هاست و اشاره او به رژیم 
صهیونیستی است که درصدد تخلیه و اشغال سیناء هستند. باید اظهارات 
او را جدی گرفت و به حرف های دیگر شــیوخ ســیناء هم گوش داد که 
هرگاه چنین حادثه ســنگین و بزرگی رخ می دهد، همه نگاه ها به سمت 
رژیمی می چرخد که بدتر و سبوعانه تر از آن رژیم در جهان وجود ندارد.«

به گزارش تسنیم، نویسنده این مقاله برای اثبات گفته های خود دالیلی 
هم می آورد از جمله اینکه، اســرائیل به منطقه سیناء به مثابه سرزمینی 
مقدس می نگرد و بر این اســاس به کنترل آن تمایل دارد، موضوعی که 
ناآگاهانه یا آگاهانه در محافل دولتی مصر می توان شــنید.در واقع رژیم 
صهیونیستی با تخلیه ساکنان سینا می کوشد این منطقه را به طرح سیاسی 
و امنیتی خود اضافه کند. به همین منظور در پی بی ثبات کردن و بی امنیت 

کردن این منطقه است تا موجب فرار سرمایه گذاران و گردشگران شود.
روزنامه مصری الیوم در بخش دیگری از گزارش خود آورده: »نشانه ها 
حاکی از آن اســت که بخش زیادی از گردشــگرانی که مصر آنها را در 
ســال های اخیر از دســت داده، در درجه اول به همــراه بخش کمی از 
سرمایه گذاران به سرزمین های اشغالی رفته اند و آنجا به مقصد امنی برای 
سرمایه گذاران و گردشگران تبدیل شده است. این وضعیت متزلزل مصر 
موجب شده تعداد اندکی از جوانان مصر به نفع این رژیم اقدام و با زنان 

اسرائیلی ازدواج کنند. 
به نوشــته این روزنامه مصری، »از سوی دیگر بی ثباتی داخلی مصر 
موجب کاهش توجه سیاسی و مردمی نسبت به مسائل عربی و منطقه ای 
و در رأس آن مسئله فلسطین و سوریه و دیگر مسائل منطقه شده است. 
در حالی که مصر همواره حامی مســائل عادالنه در منطقه و در رأس آن 
عاری سازی خاورمیانه از سالح کشتار جمعی بوده و این کاهش نقش مصر 
و خأل به وجود آمده موجب پیشروی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای 

عربی به خصوص در کشورهای خلیج فارس شده است.«
نویســنده به دالیل دیگری نیز اشــاره می کند و می نویســد: »کسی 
نمی تواند انــکار کند که تضعیف و نابودی ارتــش مصر همچنان هدف 
رژیم صهیونیستی است. معنی آرزوهای دشمن قدیمی و طرح های علنی 
صهیونیســت ها در مورد نیل تا فرات ضرورتا تخلیه منطقه از ساکنان و 
صاحبان قانونی آن یا نسل کشی آنها است. پس همزیستی مسالمت آمیز بین 
دو طرف محال است، زیرا همزیستی مسالمت آمیز بین دزد و صاحب خانه 
یا قاتل و مقتول محال است و بقای یکی ناگزیر منوط به نابودی دیگری 
است. بنا بر این با توجه به این دالیل می توان تاکید کرد که اسرائیل در 

اکثر حوادث غم انگیز در مصر دخالت دارد.

با آزمایش موفق آن صورت گرفت

رونمایی کره شمالی از موشکی که می تواند سراسر آمریکا را هدف قرار دهد
را تایید کردند. 

به نوشته بی بی سی، ارزیابی کره 
جنوبی توانایی های اعالم شــده برای 

این موشک را تایید می کند.
کره شــمالی پس از شلیک این 
موشــک، در بیانیــه ای خود را »یک 
قدرت اتمی مسئول« نامید و هشدار 
داد تسلیحاتش برای دفاع از تمامیت 
ارضی خود و اســتقاللش در مقابل 

»سیاســت اتمی امپریالیست های آمریکایی و تهدید 
اتمی واشنگتن«، توسعه یافته  است.

بعد از تماشای عملیات شلیک موشک، »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شمالی نیز با غرور گفت: »اکنون دلیل 
تکمیل نیروی اتمی این کشــور و دلیل ایجاد قدرت 
راکتی را در کره شمالی مشاهده کردند و افتخار می  کنم 
که ما در نهایت توانستیم هدف بزرگ تاریخی مان یعنی 

تکمیل قدرت هسته ای کشور را محقق کنیم.«
بنا بر اعالم رســانه های کره شمالی، پیونگ یانگ 
که با تهدیدهای روزافزون نیروهای نظامی خارجی در 
نزدیکی مرزهای خود و شدت گرفتن حمالت لفظی 

سرویس خارجی -
کره شمالی حین برگزاری مانورهای نظامی 
آمریکا و متحدانش در شــبه جزیره کره، یک 
موشــک بالســتیک جدید را آزمایش کرد و 
گفت؛ این موشــک، قابلیت آن را دارد که تمام 
نقاط آمریکا را هدف قــرار دهد. آزمایش این 
موشک خشم آمریکا و ترس و نگرانی متحدان 
چشم بادامی این کشور را به دنبال داشته است.

کره شــمالی دیروز اعالم کرده موشک بالستیک 
جدید خود با نام »هواســانگ15« را که برد آن تمام 
خاک آمریکا را در بر می گیرد، با موفقیت آزمایش کرده 
است. طبق گزارش رسانه های رسمی در این کشور، این 
موشک که سه شنبه شب به سمت آب های ژاپن شلیک 
شده، قوی ترین موشکی بوده که تاکنون پیونگ یانگ 

آن را شلیک کرده است. 
این موشک مسافت 950 کیلومتری را به مدت 53 
دقیقه در ارتفاع نزدیک به چهار هزار و ۴75 کیلومتری 
طــی کرده و در منطقه اقتصــادی دریای ژاپن فرود 
آمده است! خبر این شلیک را ابتدا خبرگزاری یونهاپ 
کره جنوبی منتشر کرد و دولت ژاپن و پنتاگون نیز آن 

رئیس جمهور آمریکا روبه رو است، با شلیک این موشک 
جدید در واقع توان بازدارنده خود را نشان داد.

در آخرین آزمایش موشکی که در 2۴ شهریور ماه 
انجام شد، کره ای ها یک فروند موشک بالستیک شلیک 
کردند که از روی سرزمین های شمالی ژاپن عبور کرد 
و پس از سپری شدن 3700 کیلومتر، در دل آب های 

اقیانوس آرام فرود آمد.
واکنش ها

مقامات کشــورهای منطقه و همچنین آمریکا به 
آزمایش موشــکی کره شــمالی واکنش نشان دادند. 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا ســاعتی پس 

از انتشــار گزارش ها در مورد آزمایش موشــکی تازه 
کره شــمالی، به خبرنگاران گفت، »فقط می توانم این 
را به شــما بگویــم، که ما این مســئله را حل  وفصل 
می کنیم. این وضعیتی  است که به آن رسیدگی خواهد 
شد.« رئیس جمهور آمریکا سپس با نخست وزیر ژاپن 
تلفنی گفت و گو کرد. رئیس جمهور کره جنوبی نیز در 
گفت وگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا گفت: »قابلیت 

موشکی کره شمالی توسعه یافته به نظر می رسد.«
فیلیپین، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ناتو نیز این 
آزمایش موشــکی را محکوم کردند و شورای امنیت 

سازمان ملل جلسه اضطراری برگزار کرد.
آماده مذاکره هستیم

این درحالی است که ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا ساعتی پس از شلیک موشک جدید کره شمالی 
اعالم کرد، واشنگتن آماده مذاکره با کره شمالی است 
ولی این کشــور تاکنون هیچ جدیتی از خود نشــان 
نداده اســت. »هدر نائورت«در کنفرانس خبری خود 
افزود: »اقدام کره شمالی در شلیک موشک بالستیک 
نگران کننــده و بیانگر جدی نبودن این کشــور برای 

گفت وگو است.«

همزمان با پایان یافتن عملیات ارتش و بسیج 
مردمی در مناطق بیابانی شــمال غرب عراق، 
»حیدر عبادی« گفت، برای نخستین بار پس از 
بر مناطق  توانستند  نیروهای مسلح  100 سال، 

مرزی عراق و سوریه مسلط شوند.
نخست وزیر عراق گفت: نیروهای امنیتی ما حدود 
1۴ هزار کیلومتر )مربع( از اراضی منطقه موســوم به 
»جزیره« را از وجود عناصر داعش، پاکسازی کرده اند 
و ما توانستیم به حضور نظامی داعش در عراق، پایان 

بدهیم. 
وی افزود، از صد سال پیش تاکنون حکومت های 
مرکزی عراق نتوانســته بودند به صــورت کامل، به 

مرزهای عراق و سوریه برسند.
این اظهارات عبادی، بــه خوبی اهمیت عملیات 
جاری نیروهای ارتش و بسیج مردمی عراق علیه عناصر 

داعش در مناطق بیابانی و دور افتاده را 
مشخص و برجسته می کند.

طی روزهای اخیر عملیات نیروهای 
مســلح عراق متوجه منطقه صحرایی 
مشــترک میان اســتان های االنبار، 
نینوا و صالح الدین بوده و این نیروها 
توانسته اند منطقه صحرایی فوق را از 

عناصر داعش پاکسازی کنند.
عبادی در رابطه با مسئله حمایت 
از تروریست ها طی سال های اخیر در 
عــراق نیز گفت: ما یک ســال پیش 
کمیته مبارزه با تروریســم را تأسیس 
کرده و به نتایج خوبی هم رسیده ایم، 

که مهم ترین آنها، پیگیری معامالت، حساب های داخل 
و خارج، انتقال اموال و وضعیت کلی اینها اســت. این 

نخستین بار است که یک مقام بلندپایه عراق از پیگیری 
حقوق حامیان تروریسم در این کشور، حرف می زند 

و اگر این روند ادامه پیدا کند، پای کشورهای زیادی 
مثل عربستان، امارات، ترکیه و آمریکا، گیر خواهد بود.
 البته، چیزی که کار بازرســی را تسریع می کند، 
اعترافات افرادی مثل »حمد بن جاسم« نخست وزیر 
سابق قطر است؛ وی از حمایت های کشورهای حامی 

تروریسم از تروریست ها پرده برداشته است.
سایر رویدادها

* نخســت وزیر منطقــه خودمختار کردســتان 
عراق حکم انتصاب »هفال ابوبکر« وابســته به حزب 
»گــوران« )تغییر( را به منصب اســتانداری اســتان 
 کرکوک امضاء کرد. بغداد دیروز در این رابطه، واکنشی

 نشان نداد.
* به نوشــته پایگاه اینترنتی »میلیتاری تایمز« 
وابسته به وزارت دفاع آمریکا، این کشور در حال حاضر، 

8892 نظامی در خاک عراق دارد.

به برکت مقاومت حاصل شد

گزارش روزنامه مصریتسلط کامل عراق بر تمام مرزهایش با سوریه پس از 100 سال!
از نقش اسرائیل در حمالت تروریستی مصر


