
معاون دبیرکل حزب اهلل 
شکست ترامپ درمقابل مقاومت را حتمی دانست

لبنــان گفت:  معــاون دبیرکل حــزب اهلل 
واشنگتن  دیگر ســران  و  آمریکا  رئیس جمهور 
 به طور قطع در برابر مقاومت، شکســت خواهند 

خورد.
»شــیخ نعیم قاسم« اظهار داشــت: هرآنچه آمریکا 
می خواهد، محقق نخواهد شــد؛ آنها )ســران آمریکا( 
تصمیم گرفتند سوریه را ویران کرده و سوریه مقاومت 
را به ســوریه اسرائیلی تبدیل کنند، اما سوریه محکم و 

استوار در محور مقاومت ایستاد...
نبرد مقاومت تا پیروزی کامل ادامه پیدا خواهد کرد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، معــاون دبیرکل 
حــزب اهلل لبنان ادامــه داد: تحریم هــای آمریکا علیه 
مقاومت، بخشــی از جنگ اســت، اما آیا این کشــور 
می تواند موفق بشــود؟ طبیعتاً خیر، زیرا صبر و آمادگی 
 ما، بخش الینفک مقاومت است و ما در این نبرد، پیروز 

می شویم.

مرگ 10 غیرنظامی از جمله چند کودک
در حمله جنگنده های آمریکایی به آوارگان سوری

جنگنده های ائتالف آمریکایی در ادامه جنایات 
خود در »الباغوز« سوریه، 10 غیرنظامی از جمله چند 

کودک را کشتند.
جنگنده هــای ائتــاف آمریکایــی بــه اصطــاح 
ضدداعــش در جدیدتریــن جنایات خــود در الباغوز، 
 10 غیرنظامی را کشــتند. بیشــتر این قربانیان کودک 

هستند.
آمریکایی ها به شــیوه نازی های آلمان، غیرنظامیان 

زیــادی را در منطقه الباغوز کشــته اند. در حال حاضر، 
نمی توان آمار دقیقی از شمار کشته شدگان این حمات، 

به دست آورد.
مردم و آوارگان شــهرک الباغوز در حالی هدف قرار 
می گیرند و بمباران می شــوند که در حال فرار از سلطه 
داعش هســتند. پیش از این نیز جنگنده های آمریکایی 
صدها غیرنظامی را در شهرهای »رقه« سوریه و »موصل« 

عراق کشته اند.

صفحه آخر

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

مسکو: داعش در حال ایجاد مرکز خالفت در شمال افغانستان است

اذان ظهر: 12/12، اذان مغرب: 18/33، نیمه شب شرعی: 23/30، اذان صبح)فردا(: 4/45، طلوع آفتاب)فردا(: 6/09 سه شنبه 28 اسفند 139۷  12 رجب 1440   19 مارس 2019  شماره 22152

نخست وزیر فرانسه:

برخورد کنونی با جلیقه  زردها کافی نیست 
سرکوب باید شدیدتر باشد 

به دنبال تشدید اعتراض جلیقه زردها در فرانسه نخست وزیر 
این کشــور اعالم کرد دولت برای مقابله با موج های بعدی شورش 

تدابیر امنیتی بیشتری اتخاذ می کند. 
اعتراضات روز شــنبه جلیقه زردها در هجدهمین شــنبه سیاه و موج 
گسترده تخریب ها دولت ماکرون را وحشت زده کرده است. »ماکرون« به 
دنبال خشونت ها و درگیری های روز شنبه تعطیات آخر هفته خود را نیز 
نیمه کاره رها کرد و به پاریس بازگشت و در یک نشست امنیتی با وزرای 
کابینه خود شرکت کرد. دفتر »دواردو فیلیپ« نخست وزیر فرانسه اعام کرده 
اســت  درگیریها و خشونتهای اخیر نشان داد که تدابیر و ترتیبات امنیتی 
ناکافی هستند. دفتر فیلیپ طی بیانیه ای اعام کرد که با توجه به نشست 
کابینه، نخست وزیر طرحی برای اتخاذ تدابیر جدید که نیروهای امنیتی را 
قادر می کند بتوانند در هر زمان به صورت مستحکم اقدام کنند ارائه خواهد 
کرد. به گزارش فارس این درحالیســت که پیش از این برخی سازمانهای 
حقوق بشری از رفتار و خشونتهای پلیس فرانسه در قبال اعتراضات اخیر 
انتقاد کرده بودند. کمیســاریای عالی حقوق بشرسازمان ملل نیز اخیرا از 
فرانســه خواسته است در زمینه خشونت پلیس این کشور علیه معترضان 
تحقیق کند. امانوئل ماکرون از تظاهرات روز شنبه   معترضان ابراز خشم 
کرده و گفته از »خشــونت غیرقابل قبول« جلیقه زردها در تظاهرات اخیر 
خشمگین است.معترضانی که در تظاهرات روز شنبه شرکت کرده بودند را 
»جنایتکار« نامید.یک منبع وابسته به ریاست جمهوری فرانسوی نیز اعام 
کرد کــه »امانوئل ماکرون« ممنوع کردن برگــزاری تظاهرات در خیابان 

»شانزه لیزه« را بررسی می کند.

هراس آمریکا از آزمایش هسته ای جدید کره شمالی 
جان بولتون برای ادامه مذاکرات دست به دامان چین شد

مشاور امنیت ملی آمریکا که از مذاکرات کشورش با پیونگ یانگ 
کامال مایوس شده ، از ترس آزمایش هسته ای جدید کره شمالی، 
دست به دامن مقامات چین شده و از آنها درخواست کرده تا برای 

از سرگیری مذاکرات کمک کنند.
»جان بولتون« دیروز در مصاحبه ای به انتقاد از کره شمالی پرداخت و 
اعام کرد »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی، عاقه ای به انجام اقدامات 
الزم برای دســتیابی به توافق هســته ای ندارد.بولتون گفت: »کره شمالی 
متاسفانه تمایلی به اقدامات ضروری ندارد و به تازگی اعام کرده ممکن است 
آزمایش های هســته ای و موشکی را از سر بگیرد.«وی افزود، رئیس جمهور 
آمریکا مطمئناً می خواهد که شبه جزیره کره خلع ساح هسته ای شده و 
این اتفاق از طریق مذاکرات انجام شود.این اظهارات بولتون در حالی ایراد 
شــد که »چو سون هوی« وزیر امور خارجه کره شمالی جمعه 24 اسفند 
اعام کــرد دولت ترامپ »فضایی از خصومت و بی اعتمادی« در مذاکرات 
هســته ای ایجاد کرده است. »چو سون هوی« تهدید کرد کشورش ممکن 

است آزمایشات هسته ای و موشکی را که متوقف کرده بود، از سر بگیرد.
به گزارش صدا و ســیما ، دومین دیدار سران کشورهای آمریکا و کره 
شمالی که در هانوی پایتخت ویتنام برگزار شد، بر سر خلع ساح هسته ای 
و برداشــته شدن تحریم ها به بن بست خورد و ترامپ زودتر از زمان مقرر، 
ویتنــام و مذاکرات را ترک کرد.بولتون به چین به عنوان متحد اصلی کره 
شمالی و بزرگترین شریک تجاری پیونگ یانگ اشاره کرد و از پکن خواست 
تا به از سرگیری مذاکرات کمک کند.وي گفت: »مقامات چینی بارها اعام 
کرده اند که نمی خواهند کره شمالی را با ساح هسته ای ببینند زیرا باعث 
بی ثباتی شــرق آسیا می شود. در واقع، چین موضعی مشابه ما دارد. کاری 
که آنها می توانند انجام بدهند افزایش فشارهای بیشتر بر روی کره شمالی 

است، می توانند تحریم های سازمان ملل را جدی تر اجرا کنند. 

مردم غزه این پیروزی را جشن گرفتند

یک خاخام صهیونیست که در عملیات جوان فلسطینی 
زخمی شده بود به هالکت رسید

نماینده دموکرات و مسلمان فلسطینی تبار در کنگره آمریکا 
از شیوع اسالم هراسی در آمریکا و برخوردهای تبعیض آمیز علیه 

مسلمانان که با حمایت دونالد ترامپ انجام می شود، انتقاد کرد.
انتقادها از گسترش روزافزون اسام هراسی در جامعه آمریکا که دولت 
ترامپ منشأ آن اســت باال گرفته است. رشیده طیب نماینده دموکرات و 
مسلمان فلسطینی تبار در کنگره آمریکا در همین خصوص در مصاحبه با 
شبکه سی ان ان گفت: پسرم در کشوری بزرگ می شود که به علت دینی که 
دارد به یک هدف تبدیل می شــود.من به یاد دارم که پسر 9 ساله ام از من 
می شــنید که چگونه روزنامه یواس ای تودی از مسلمانان به عنوان نازی ها 
نام می برد، آنها درباره مسلمانان کاریکاتور ترسیم کرده بودند، پسر کوچک 
من به من می گفت مادرم نگران نباش اگر کســی از من پرسید که آیا من 
مســلمان هستم من در پاسخ وی دروغ خواهم گفت که مسلمان نیستم! 

من در آن لحظه بیشتر  گریه کردم 
وی افزود: من اکنون عضو کنگره هســتم و باید با صدای بلند و واضح 
بگویم که برای من بیگانه هراسی، مخالفت با سیاهپوستان یا یهودی ستیزی 
فرقــی نمی کند چون هر چیزی که اســمش را بگذاریــد نوعی از نفرت 
اســت. ضرورت دارد که ما با یکدیگر متحد شویم و علیه این »ملی گرایی 

سفیدپوستی« متحد شویم. 
 وی گفت: فکر می کنم که رئیس جمهور باید گوشی تلفن را بردارد و 
با وزارت دادگســتری تماس تلفنی برقرار کند. اطاعات و داده های واقعی 
وجود دارد که نشان می دهد برتری طلبی سفیدپوستی در آمریکا در حال 
افزایش است. وی باید به اطاعات و واقعیات توجه کند و درک کند که در 
مقام رئیس جمهور آمریکا چه مسئولیت بزرگی بر دوش دارد. وی نمی تواند 
فقط بگوید که این افراد گروهی کوچک هستند. افراد زیادی جان خود را از 
دست داده اند. این افراد نه تنها در کنیسه ها، کلیساها و معابد کشته شدند 

بلکه اکنون نیز در مساجد کشته شدند.
دفاع آمریکا از مجری اسالم هراس

در جدیدترین مورد از افزایش اسام هراسی در جامعه آمریکا نیز ترامپ 
در مقام دفاع از یک شخصیت شبکه خبری فاکس نیوز برآمد که اظهاراتی 
ضد مسلمانان بیان کرده بود. »جنین پیرو« مجری شبکه »فاکس نیوز« که 
زمانی هم قاضی و سیاستمداری جمهوری خواه بوده، هفته گذشته در برنامه 
هفتگی اش با عنوان »قاضی جنین« مدعی شد که »ایلهان عمر« نماینده 
مسلمان کنگره آمریکا به دلیل داشتن حجاب قانون اساسی آمریکا را نقض 
کرده اســت.در پی این اظهارات و جنجال گسترده ای که پس از آن به راه 
افتاد، رسانه های آمریکایی گزارش دادند که برنامه جنین این هفته پخش 
نمی شود.  ترامپ در واکنش به این تصمیم فاکس نیوز، در توییتر نوشت: 
»قاضی جنین پیرو را بازگردانید. دموکرات چپ افراطی همراه با شــریک 
مورد عاقه اش، یعنی رســانه های جعلی، از هر حقه ای استفاده می کند تا 
اکثریت کشور ما را ساکت کند. آنها جنگی همه جانبه علیه مجریان فاکس 
نیــوز که دارند فوق العاده عمل می کننــد، راه انداخته اند« فاکس نیوز که 
شــبکه محبوب جمهوری خواهان است، تقریبا تنها رسانه  آمریکایی  است 
که همواره مورد حمایت ترامپ قرار داشــته است. رئیس جمهور آمریکا که 
همواره به رســانه ها تاخته، بارها از فاکس نیوز پشتیبانی کرده و در مقابل 
فاکس نیوز هم از معدود رســانه هایی بوده که از اغلب اقدامات او حمایت 
کرده است. حضور دو ساله ترامپ در کاخ سفید به قدرت گرفتن گروه های 
سفیدبرترپندار و نژادپرست در آمریکا و دیگر کشورهای غربی منجر شده و 
او همواره از محکوم کردن اقدامات چنین گروه هایی خودداری کرده است.

اعتراض نماینده مسلمان کنگره آمریکا 
به شیوع اسالم هراسی در این کشور

هالکت 11 نظامی سعودی و 26 مزدور سودانی
به دست انقالبیون یمن درجنوب عربستان

سرگردانی هزاران آواره در شرق سوریه
آمریکا مانع ورود مددکاران به منطقه می شود

یک خاخام صهیونیســت که در عملیات کرانه 
باختری زخمی شــده بود، به جمع کشته شدگان 
اضافه شــد. رژیم صهیونیستی هنوز موفق نشده 
مجری عملیات »آرییل« را بازداشت کند و به جای 
آن برخی اعضای خانواده او را بازداشت کرده است.
2 روز از عملیات جوان 19 ساله فلسطینی »عمر امین 
یوسف ابولیلی« در نزدیکی شهرک صهیونیستی »آرییل« 
در »سلفیت« کرانه باختری می گذرد و رژیم صهیونیستی 
هنوز موفق به دستگیری وی نشده است. طی این عملیات 
که با تیراندازی، ساح گرم و سرد همراه بود 3 صهیونیست 
کشته و دستکم 6 نفر زخمی شدند. پایگاه خبری »فلسطین 
الیوم« دیــروز اعام کرد، خاخام »آخیعاد ایتنگر« که در 
عملیات روز یکشنبه به شدت مجروح شده بود، نیز به جمع 

کشته شدگان افزوده شد. 
بر اساس گزارش ها، وی از خاخام های افراطی معروف 
و از حامیان گروه  »تدفیع الثمن )پرداخت هزینه(« است 
که عملیات های نژادپرستانه زیادی علیه فلسطینی ها انجام 
می دهند. صالح النعامی کارشناس امور اسرائیلی درباره وی 
نوشت، ایتنگر از مسئوالن مدرسه دینی نظامی در شهرک 
صهیونیستی »عیلی« است که بسیاری از فرماندهان نظامی 
از آن فارغ التحصیل شده اند. از جمله شاگردان این مدرسه 
»عوفر ونتور« فرمانده تیپ ویژه »گفعاتی« در جنگ 2014 
علیه نوار غزه است که مسئولیت کشتار »جمعه سیاه« در 

رفح با اوست. جمعه سیاه، 
که  بود  وحشتناکی  کشتار 
در  صهیونیست ها  توســط 
گرفت  صورت  سال 2014 
و در ساعات اولیه آن 140 
فلسطینی شهید و صدها نفر 

زخمی شدند.
پایــگاه »قدس پرس« 
نیز در همین ارتباط نوشت، 
صبح  صهیونیســتی  رژیم 
فلسطینی  هشت  دوشنبه، 

را در کرانه باختری بازداشــت و به مکان نامعلومی انتقال 
داد. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به منزل خانواده 
عمر امین یوسف ابولیلی در شهر »الزاویه« در نزدیکی قدس 
یــورش بردند و امکان تخریب آن )به دلیل انجام عملیات 
استشهادی( را بررسی کردند. بر اساس این گزارش، نظامیان 
صهیونیستی از پدر و مادر عمر بازجویی کردند و برادر 15 

ساله وی را با خود بردند.
رژیم صهیونیســتی از روز یکشنبه تا کنون دست به 
جســت وجوی گسترده در روســتاها و مناطق نزدیک به 
محل عملیات زده و تاش های اطاعاتی بســیاری برای 
مشــخص کردن مکان مجری عملیات در جریان است. بر 
اساس گزارش ها، رژیم صهیونیستی در حال بررسی فیلم 

دوربین های مداربســته در اماکن عمومی است تا شاید از 
میان آن سرنخی پیدا کند.

همچنین چند شاهد عینی اعام کردند که نظامیان 
رژیم صهیونیستی دیروز به شهرک های »بدیا« و »الزاویه« 
در اســتان ســلفیت کرانه باختری یــورش برده و برخی 

مغازه های فلسطینیان را منفجر کردند.
شادی مردم غزه

در همیــن ارتباط و بــه دنبال عملیــات قهرمانانه 
»ســلفیت« مردم غزه و گروه های مقاومت به جشــن و 
شادمانی پرداختند. صاح البردویل از فرماندهان جنبش 
حماس در تجمع شــادی مردم غزه به مناسبت عملیات 
ســلفیت، گفت، در دوره ای که برخی کشــور ها در حال 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، مقاومت، 
عقب نشینی نخواهد کرد. خالد البطش، عضو دفتر سیاسی 
جنبش جهاد اســامی نیز گفت، حمله با ساح سرد به 
اسرائیلی ها، توازن را به عرصه ملی فلسطین بازگرداند و به 
کسانی که در حال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند، 

هشدار داد در جای خود بمانید و جلو نیایید.
خالــد البطش از مســئوالن جنبش جهاد اســامی 
افزود: »ســاح مجاهدان، خطوط کلی درگیری را ترسیم 
خواهد کرد و مقاومت به اسرائیل اشــغالگر »نه« می گوید. 
راهپیمایی های مردمی غزه هم به اسرائیل اشــغالگر »نه« 
می گوید. مقاومت از مردم می خواهد تا از قدس، کلیسای 

مهد و مسجد االقصی حمایت کنند.«

گاردین: پادشاه عربستان در پی اختالف با بن سلمان
 اختیارات وی را کاهش داد

روزنامه »گاردین« به نقل از منابع آگاه نوشــت 
که پادشاه سعودی برخی از اختیارات ولیعهد خود 

را سلب کرده است.
به گزارش فارس، روزنامه »گاردین« روز دوشنبه به نقل 
از منابع آگاه نوشته است که سلمان پادشاه سعودی بخشی 
از اختیارات را از »محمد بن ســلمان« ولیعهد خود سلب 
کرده است. بر اساس این گزارش، در طول 2 هفته گذشته، 
بن سلمان در چند جلسه سطح باالی وزارتی و دیپلماتیک 
شرکت نکرده است. آن طور که به گاردین گفته شده، شاه 
سعودی هفته گذشته خبر کاهش اختیارات بن سلمان را 
به گروهی از وزرای ارشــد کابینه اطاع داده اســت. هنوز 
مشخص نیست که این کاهش اختیار موقتی است یا دائم.
پادشــاه سعودی گفته است که از بن سلمان خواسته 
در نشست های کابینه حضور داشته باشد، اما او از این کار 
خودداری کرده است. به نوشته گاردین، مسئولیت نظارت 
بر تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری اقتصادی عربستان 
به صورت غیررســمی و بدون اعام عمومی، به »مســاعد 
العیبان« یکی از مشاوران مورد اعتماد سلمان واگذار شده 
اســت. چندی پیش اعام شد که العیبان به عنوان مشاور 

امنیت ملی پادشاهی سعودی منصوب شده است.
بر اســاس اطاعاتی که این روزنامه به دســت آورده، 
بن ســلمان در 2 نشست هفتگی اخیر کابینه سعودی که 
به ریاســت پادشاه برگزار شده، شــرکت نکرده است. وی 
همچنین در مذاکرات با مهمانان خارجی از جمله »سرگئی 
الوروف« وزیر خارجه روسیه که اخیرا به عربستان سفر کرده 
بود، حضور نیافته اســت. او در جلسه اخیر مقام های ارشد 
اقتصادی و مالی عربستان، دیدار میان پادشاه و مفتی اعظم 
سعودی، دیدار با رئیس  سازمان بهداشت جهانی و دیدار با 
نخست وزیر لبنان و سفرای هند و چین هم غایب بوده است.
هرچند بن سلمان پیش از این هم سابقه عدم حضور در 
برخی از جلسات سطح باال را داشته، اما یک منبع آگاه به 

گاردین گفته است که برخی از غیبت های اخیر بن سلمان 
در دو هفته اخیر، بسیاری را در خاندان سلطنتی متعجب 
کرده اســت. به نوشته گاردین، پادشاه سعودی به صورت 
مشخص از غیبت بن سلمان در جلسه ای که سه شنبه هفته 
گذشته برای بررسی چالش های اقتصادی عربستان برگزار 
شده، ناخرسند است. گفته می شود سلمان در این نشست 
2 ساعته، از انصراف سرمایه گذاران خارجی از ورود به بازار 

عربستان ابراز نگرانی کرده است.
روزنامه »نیویورک تایمز« هفته گذشــته گزارش داد 
که یک ســرمایه گذار فعال در هالیوود در واکنش به قتل 

خاشقجی، تصمیم به قطع همکاری با عربستان گرفته و مبلغ 
400 میلیون دالری را هم که پیشتر از ریاض دریافت کرده 
بود، به سعودی ها پس داده است. گاردین هفته گذشته هم 
گزارش داده بود که نشانه هایی از بروز اختاف میان پادشاه 
و ولیعهد ســعودی در حال ظهور است. جرقه این اختاف 
پس از آن خورد که محمد بن سلمان بدون کسب اجازه از 
پادشاه، »خالد بن سلمان« سفیر این کشور در واشنگتن را 
به ریاض بازگرداند و به عنوان معاون وزیر دفاع عربســتان 
منصوب کرد. او سپس »ریما بنت بندر« را به عنوان سفیر 
جدید ریاض در واشنگتن منصوب کرد. برای اولین بار، حکم 

انتصاب این 2 نفر با امضایی تحت عنوان »معاون پادشاه« 
صادر شده است. پس از آن هم، وقتی که پادشاه سعودی از 
سفر مصر به عربستان بازگشت، بن سلمان بر خاف معمول، 

برای استقبال از او به فرودگاه نرفت.
گاردین در پایان نوشته است که با وجود این گزارش ها 
برخی از کارشناسان می گویند ممکن است در مورد اختاف 
میان پادشاه و ولیعهد سعودی اغراق شده باشد، چون سلمان 
حتی بعد از قتل خاشقجی هم به حمایت تمام قد از ولیعهد 
خود پرداخت و به عقیده برخی از کارشناســان بن سلمان 

عما همه کاره است و فقط سمت او رسما پادشاه نیست.

افشاگری نیویورک تایمز
درباره جنایات جوخه مخفی بن سلمان

ولیعهد  که  کردند  اعالم  آمریکایی  مسئوالن 
عربستان افزون بر یک  سال قبل از قتل خاشقجی 
کمپینی محرمانه برای سرکوب مخالفان راه اندازی 

کرده بود.
شــبکه بی بی ســی مهرماه گذشــته فاش کرد که 
سعودی ها تابســتان سال گذشــته، یک جوخه مرگ 
پنجاه نفره برای از میان برداشتن مخالفان سیاسی خود 
تاسیس کرده اند. اکنون خبر دیگری از دارودسته سری 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای سرکوب مخالفان 

منتشر شده است.
به گزارش مشرق، روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه 
در گزارشی نوشت »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی 
افزون بر یک سال پیش از کشته شدن »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار منتقد، کمپینی محرمانه برای ساکت کردن 
مخالفان راه انداخته است. مسئوالن بسیار آگاهِ آمریکایی 
به روزنامه نیویورک تایمز اعام کردند، گروهی از فعاالنی، 

که خاشقجی را کشــتند یا به کشتن این روزنامه نگار در 
کنسولگری عربستان در اسامبول کمک کردند، چندین 

ماموریت دیگری نیز علیه معارضان انجام داده اند.
نیویــورک تایمز فاش کرد در ســال 2017 یک نهاد 
به نام »گروه مداخله ســریع عربستان« تشکیل شد. این 
نهاد در زمانی تشکیل شد که محمد بن سلمان به سمت 
ولیعهدی عربستان ارتقا پیدا کرد. این روزنامه نوشت این 
گروه از آن زمان به بعد یک ســری عملیات در کشورهای 
همسایه انجام داد و مأموریت آن شامل بازگرداندن اجباری 
مخالفان ســعودی به ریاض و دیگر شــهرها در عربستان 
می شد. نیویورک تایمز به نام منابع اطاعاتی مورد استفاده 
 اشاره ای نکرده است. سازمان سیا نیز از اظهار نظر در این 
باره خودداری کرده اســت. با این حال، این روزنامه به نام 
برخی از افراد دخیل در این گروه اشاره کرده است. این گروه 
در دست کم 12 عملیات از سال 2017 مشارکت داشته اند. 
این روزنامه نوشت سعود القحطانی ریاست این گروه را بر 

عهده دارد، که یکی از مشاوران نزدیک ولیعهد عربستان 
محسوب می شود. 

سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن در گفت وگو 
با نیویورک تایمز، مدعی شــده است که ریاض هرگونه 
ادعاها درباره بدرفتاری با زندانیانی، که منتظر محاکمه 
شــدن هســتند یا زندانیانی که در حال گذراندن دوره 
مجازات شان هستند، جدی می گیرد. سرکوب معارضان 
از ســوی حکومت سعودی موضوع جدیدی نیست ولی 
این فرآیند از زمان ولیعهدی محمد بن سلمان در سال 

2017 تشدید شده است.

 سعود القحطانی

معاون سرویس امنیت روسیه اعالم کرد که گروه 
تروریستی داعش به تازگی به فکر ایجاد پایتخت 
جدید برای استمرار خالفت خود در شمال افغانستان 

افتاده است.
به گزارش ایرنا به نقل از اینترفاکس، سرگئی اسمیرنوف 
با بیان ایــن مطلب افزوده که تحــرکات اخیر این گروه 
تروریســتی در شمال افغانستان نگران کننده است ضمن 
اینکه درگیری های مســلحانه در مرز شــمالی افغانستان 
افزایش چشم گیری یافته است و می تواند تهدیدی جدی 

برای امنیت منطقه در کوتاه مدت باشد.
میخائیل بوگدانف نماینده رئیس جمهوری روسیه در 
امور خاورمیانه نیز یک ماه پیش با اعام نگرانی از انتقال 
تروریســت ها از خاورمیانه به کشــورهای آسیای مرکزی 
از جمله افغانســتان اعام کرده بود که گروه تروریســتی 
داعش هر روز مناطق تحت کنترل خود در این کشــور را 

بیشتر می کند.
به نظر می رسد روسیه از اینکه در طول 18 سال حضور 
نیروهای آمریکایی و غربی در افغانســتان اوضاع امنیتی 
این کشور بدتر شــده ناراضی است و از آن مهم تر نگران 
قدرت گرفتن گروه تروریستی داعش در شمال افغانستان 
و سرایت تروریسم داعشی از این کشور به کشورهای شمالی 

افغانستان و همسایگان جنوبی خود است.

برخــی صاحب نظران روس معتقدند که نفوذ داعش 
در افغانستان بخشی از نقشه آمریکا برای ایجاد ناامنی در 
این کشور و انتشار تروریسم به کشورهای آسیای مرکزی 
اســت. ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت خارجه روســیه 

چندی پیش در این رابطه به پرواز بالگردهای ناشــناس 
در افغانستان و انتقال شماری از تروریست های داعشی به 
مکان نامعلوم اشــاره و خاطرنشان کرد که این اقدام بدون 

اطاع نظامیان ناتو و آمریکا نمی توانست صورت بگیرد.

والدیمیر سافرانکوف ســفیر روسیه در سازمان ملل 
متحد نیز 13 مهر ماه در همین رابطه از شــورای امنیت 
خواســت که تحریم اعضای شــاخه خراســان داعش در 
افغانستان را در اولویت خود قرار دهد. این دیپلمات روس 
با اشاره به گسترش حضور داعش در افغانستان اعام کرده 
بــود که افزایش تحریم های شــورای امنیت علیه افراد و 
ســازمان هایی که بخشی از شــاخه داعش در افغانستان 
هســتند و یا با آن ارتباط مســتقیم دارند باید در اولویت 
قرار گیرد. براســاس آخرین برآورد اعام شــده از سوی 
روس ها، اکنون بیش از 2500 نفر از تروریست های داعشی 
در مناطق شمالی افغانستان حضور دارند و به دنبال نفوذ 

به روسیه هستند.
به نظر می رسد این نگرانی در روس ها باعث شده که 
مقامات کرملین هم زمــان با آمریکا به مذاکره با طالبان 
برای صلح با دولت قانونی افغانســتان روی آورند جنبشی 
که حداقل در روســیه تفاوت چندانی بــا داعش ندارد و 
گروهی غیرقانونی به حســاب می آید و حتی رسانه های 
روســیه تصاویر نمایندگان این گروه را که برای مذاکره با 
طرف های افغانی به مسکو سفر می کنند، نشان نمی دهند. 
گفتنی اســت، مقام های روسیه بارها اعام کرده اند که از 
 مذاکرات جنبش طالبان با دولت مرکزی افغانستان استقبال 

می کنند. 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از کشته و زخمی شدن 11 نظامی 
سعودی و ۲۶ مزدور سودانی در جنوب عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن در یک نشست خبری کوتاه، آمار مربوط به تلفات نظامیان و مزدوران 

وابسته به ائتاف سعودی را در روز یکشنبه اعام کرد.
یحیی ســریع گفت که 11 نظامی سعودی و 26 مزدور سودانی در 2 
عملیات نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل در نجران و جیزان )جنوب عربستان( 
از پای درآمدند. وی تاکید کرد که این 2 عملیات پس از رصد دقیق تحرکات 

مزدوران در محور همذان در نجران و قباله در جیزان صورت گرفت.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن چند روز پیش نیز در کنفرانسی خبری 
به تشریح اتفاقات و دستاوردهای چهار سال حمله ائتاف سعودی به این 
کشور )یمن( پرداخته بود. وی گفته بود که در طول این چهار سال، عربستان 
بیش از 250 هزار حمله هوایی علیه یمن انجام داده و بیش از نیم میلیون 
موشک، بمب، خمپاره به سمت یمن شلیک کرد که شش هزار عدد از این 
بمب ها، خوشه ای بوده است؛ همچنین دستکم 2951 عدد از این بمب ها، 

بمب نوری و 3721 عدد از آنها بمب صوتی بوده اند.

تغییر همه اعضای کابینه در ونزوئال با هدف مدیریت بحران جاری
معاون رئیس جمهور ونزوئال گفت نیکوالس مادورو در حال 
برنامه ریزی برای اجرای یک »تغییر ساختار عمیق« است به همین 

خاطر از تمامی اعضای کابینه درخواست کرده استعفا دهند.
»دلســی رودریگز«، معاون رئیس جمهور ونزوئا در توییتی ضمن 
اشــاره به سیمون بولیوار رهبر نهضت اســتقال ونزوئا و هوگو چاوز 
رئیس جمهور فقید این کشور نوشت: »رئیس جمهور نیکوالس مادورو از 
کل کابینه اجرایی خود خواسته تا در بررسی و تجدیدنظر در نقش ها و 
وظایفشان طی فرآیند تغییر ساختار عمیق شیوه ها و کارکردهای دولت 
بولیواری ونزوئا و در راستای حفاظت از سرزمین پدری بولیوار و چاوز 

در برابر هرگونه تهدیدی مشارکت کنند.«
مادورو در بازدید از تاسیســات برق این کشــور در ایالت بولیوار در 

جنوب ونزوئا نیز  وعده تغییر ساختار در شرکت برق دولتی این کشور 
را داد و همچنیــن قول داده که واحــدی را در ارتش با ماموریت ویژه 

حفاظت از زیرساخت ها در برابر حمات سایبری ایجاد کند.
به گــزارش رویترز، ترمیم کابینه پــس از آن صورت می گیرد که 
ونزوئا به مدت 10 روز با قطع برق سراسری با مشکات عدیده ای بعد 
از بحران سیاســی چند ماهه در این کشــور مواجه شده بود. نیکوالس 
مادورو علت قطع برق را حمله سایبری آمریکا با کمک مخالفان داخلی 
برای سرنگونی حکومت خوانده است. رئیس جمهوری ونزوئا هفته گذشته 
در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در کاراکاس، آمریکا را به »جنگ 
برق« متهم کرده و قطعی غیرعادی جریان برق را نتیجه دخالت عوامل 

امپریالیسم توصیف کرده بود.

اقدامات آمریکا و ترس از حمالت داعش، شرایط را برای ده ها  
هزار آواره سوری سخت کرده  است.

بیش از 60 هزار آواره سوری طی دو ماه گذشته منطقه »الباغوزی« در 
اســتان »دیرالزور« را ترک کرده اند، تا از سلطه داعش و از حمات هوایی 

پی در پی جنگنده های ائتاف آمریکایی، جان سالم به در ببرند.
به گزارش فارس، »کینو جبرئیل ســخنگوی کردهای مســلح تحت 
حمایت آمریکا، موســوم به نیروهای دموکراتیک سوریه« گفت، ده ها  هزار 
نفر از افراد فراری از مناطق تحت اشــغال داعش، به اردوگاه »الهول« در 
شمال شــرق سوریه منتقل شدند. به گفته مسئوالن سازمان ملل، در حال 
حاضر، 67 هزار نفر، که 90 درصد آن ها، زن و کودک ســوری هستند، در 

این اردوگاه مستقر شدند.
شــرایط آوارگان در اردوگاه »الرکبان« نیز چندان مســاعد نیست؛ به 
گفته مسئوالن ســازمان ملل، آمریکا مانع ورود اتوبوس و وسائل نقلیه به 

این اردوگاه و انتقال آوارگان به مناطق امن می شود.
خبرگزاری ایسنا به نقل از »اسپوتنیک« گزارش داد، افراد مسلح مستقر 
در منطقه، برای انتقال هر آواره از اردوگاه الرکبان به مرز اردن، 300 دالر 
می گیرند. دو مرکز هماهنگی روسیه و سوریه با صدور بیانیه مشترکی، اعام 
کرده اند که طی سال 2018 بیش از 800 آواره توانسته اند با پرداخت 300 
دالر، به مناطق خود در ســوریه بازگردند. اما بسیاری از آوارگان، از جمله 
زنان و کودکان، به دلیل عدم توانایی مالی، نتوانسته اند چنین کاری بکنند.
در بیانیه مذکور آمده  است که آمریکا کمک های ارسالی سازمان  ملل 
برای آوارگان را به نفع نیروهای مسلح تحت حمایت خود، مصادره می کند.
در این بیانیه تاکید شده  است: ما خواستار تحت فشار قرار دادن آمریکا 
برای دادن اجازه به آوارگان، جهت بازگشت به خانه و کاشانه خود هستیم.

اظهارات وزیر دفاع سوریه
»علی عبد اهلل أیوب« اظهار داشت: در دفاع از حاکمیت خود چانه زنی 
نمی کنیم... و بر وجب به وجب خاک سوریه مجددا سیطره پیدا خواهیم کرد.
وی با بیان این مطلب افزود: حضور نظامی هر کشوری که بدون دعوت 
رسمی از سوی حکومت سوریه باشد، حضور اشغالگرانه و غیر قانونی محسوب 

می شود و سوریه حق دارد از امنیت ملی و حاکمیت خود دفاع کند.
وزیر دفاع سوریه تصریح کرد، حکومت سوریه با مصالحه یا عملیات نظامی 
بر خاک خود مسلط خواهد شد و استان ادلب نیز از این مسئله استثناء نیست. 
ایوب تأکید کرد که ارتش سوریه قدرت آن را دارد که بتواند نیروهای اشغالگر 
آمریکا را از »التنف« خارج کند و آمریکا و سایر ]اشغالگران[ از سوریه خارج 
خواهند شــد. وی خاطر نشــان کرد: تنها برگ باقی مانده برای نیروهای 
آمریکایی، ]شبه نظامیان ُکرد موســوم به[ »نیروهای دموکراتیک سوریه« 
است و با آنان با مصالحه یا آزادسازی خاک ]سوریه[ برخورد خواهیم کرد.


