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اختالف عمان با کشورهای مرتجع عرب
باال گرفت

یک مسئول عمانی با متهم کردن امارات به سرقت 
و تحریف تاریخ کشورش، از باالگرفتن تنش میان این 

دو کشور خبر داد.
»عصام بن علی الرواس« معاون رئیس هیئت عمومی صنایع 
دستی عمان در ادامه کشمکش های سیاسی اخیر میان مسقط و 
ابوظبی گفت که صبر کشورش در قبال رفتارهای همسایگان عرب 
به ســر آمده است. به نوشته خبرگزاری فارس در ژانویه 2018 
امارات با جعل نقشــه و انضمام استان »مسندم« سلطان نشین 

عمان به کشور خود در جریان افتتاح شعبه موزه لوور در ابوظبی، 
خشــم عمانی ها را برانگیخت. امارات در یک سریال تلویزیونی 
ماه رمضانــی خود نیز یکی از شــخصیت های تاریخی عمانی را 
 اماراتی خوانده که این اقدام با اعتراض شدید مردم و مقامات عمان

 مواجه شد. در فوریه 2018 فعاالن شبکه های مجازی در عمان 
هم تصویری را به اقتباس از یکی از کتب تاریخی امارات منتشر 
کردند که در آن ادعا شــده تمدن »مجــان« متعلق به امارات 
است نه عمان و این مسئله نیز باعث خشم عمانی ها شده است.

افزایش حیرت انگیز میزان خودکشی در آمریکا
در این کشور سالی 45 هزار نفر خودکشی می کنند

مسئوالن آمریکایی روز پنج شنبه اعالم کردند 
میزان خودکشی در این کشور طی 19 سال گذشته 
30 درصد افزایش یافته و در سال های اخیر حتی به 

45 هزار نفر در سال رسیده است.
 براساس اطالعاتی که منابع آماری در آمریکا جمع آوری 
کرده اند، حدود 45 هزار نفر ساالنه در این کشور خودکشی 
می کنند.  به گزارش »مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری 
آمریکا« خودکشــی حاال به یک مشکلی بزرگ در آمریکا 

تبدیل شــده است. »آن شوچات«، معاون »مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماری آمریکا« در این باره گفته: »خودکشی به 
یک داستانی غم انگیز برای خانواده ها و جوامع مختلف در 
آمریکا تبدیل شده است. کارشناسان می گویند که خودکشی 
در رده دهم عوامل مرگ و میر در آمریکا قرار دارد.« در این 
مطالعه که دوره زمانی 19 سال اخیر را در بر می گیرد تصریح 
شــده که بیش از نیمی از موارد، هنگام ارتکاب خودکشی 

وضعیت ذهنی سالمی نداشته اند. 
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بحرینعراقسوریه پاکستان

پادشاه بحرین که به دنبال برکناری مرد قدرتمند بحرین است
 از حمایت برخی کشورهای عربی برخوردار است.

سرویس خارجی-
راهپیمایی جهانی روز قدس امسال به دلیل مسئله 
انتقال ســفارت آمریکا به قــدس، در ایران و دیگر 
کشورهای جهان با سال های گذشته کمی متفاوت بود 
و تظاهرکنندگان در همراهی با مردم مظلوم فلسطین با 
سردادن فریاد »مرگ بر اسرائیل« و »مرگ بر آمریکا« 
نفرت خود را نسبت به سیاست های خصمانه این دو 
رژیم نشان داده و یک بار دیگر حمایت کامل خود را 

از مردم مظلوم فلسطین اعالم کردند.
روز گذشــته مردم ایران و بســیاری از کشورهای دنیا 
در همراهــی با مردم مظلــوم فلســطین راهپیمایی های 
حماسی برگزار کرده و به سیاست های ظالمانه رژیم غاصب 
صهیونیســتی و حمایت های همه  جانبه آمریکا از این رژیم 
اعتــراض کردند. تفاوت این راهپیمایــی با راهپیمایی های 
سال های گذشته در این بود که با انتقال سفارت آمریکا به 
قدس شریف و توطئه الحاق این شهر فلسطینی به اسرائیل، 
تظاهرکنندگان انزجار و تنفر بیشــتری نسبت به آمریکا و 

رژیم صهیونیستی از خود نشان دادند. 
طبق گزارش های منتشــر شده دیروز میلیون ها نفر از 
شهروندان کشورهای مختلف از جمله ایران، بحرین، یمن، 
تونس، افغانستان، پاکستان، تانزانیا، عراق، لبنان، سوریه و... 
فریاد »مرگ بر اســرائیل« و »مرگ بر آمریکا« ســر داده و 
پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. 
در اسالم آباد پایتخت پاکستان در مسیر راهپیمایی روز قدس 
نمایشــگاه کتاب و پوسترهای جنایات اسرائیل و همچنین 
رهنمودهای امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی 

ایران برای شــرکت در این راهپیمایی نصب شــده بود. در 
بحرین نیز مردم با سر دادن شعارهای ضد اسرائیلی تاکید 
داشتند که مردم فلسطین تنها نیستند و همچنان حامی آنها 
خواهند بود. در افغانســتان نیز مردم این کشور پرچم رژیم 
صهیونیســتی را به آتش کشیده و حمایت خود را از مردم 
مظلوم فلسطین اعالم کردند. در سوریه هم مردم تظاهرات 
کرده و تاکید داشتند آرمان فلسطین هرگز فراموش نخواهد 
شد. در کشورهای غربی نیز این راهپیمایی ها به دلیل اختالف 

ساعت با کمی تاخیر برگزار شد.
شهر قدس

امسال تظاهرات روز قدس در غزه و کرانه باختری هم با 
سال های پیش متفاوت بود و صدها هزار فلسطینی از ساعات 
اولیــه صبح روز جمعه برای اقامه نماز آخرین جمعه در ماه 
رمضان در میان تدابیر امنیتی شدید رژیم صهیونیستی عازم 
شهر اشغالی قدس شدند. جوانان فلسطینی با نرده بان های 
چوبی و طناب برای عبور از دیوار حائل استفاده کردند و این 
در حالی اســت که نیروهای اشغالگر جوانانی را که از دیوار 
عبور می کردند با خودروهای نظامی تعقیب کرده و برخی از 
آنها را به زور و با زخمی کردنشان وادار به بازگشت می کردند.
اشــغالگران همچنین به رغم اتخاذ شدیدترین تدابیر 
امنیتی، مانع از ورود افراد باالی 12 سال به قدس شدند و 
مقامات اسرائیلی به زنان در هر سنی اجازه ورود به قدس را 
می دادند اما مردهای زیر 40 سال حق ورود به مسجد االقصی 
را نداشتند. با این حال جوانان فلسطینی تاکید داشتند که 
هیچ چیز آنها را از ورود به شــهر قدس باز نمی دارد و باید 
در مســجد االقصی نماز به پا دارند. گفتنی است امسال روز 

جهانی قدس مصادف شده است با سالروز »نکسه« یا جنگ 
شش روزه که رژیم صهیونیستی علیه اعراب به راه انداخت 
و طی آن مناطقی از کشــورهای عربی را اشــغال کرد. به 
همین دلیل فلسطینی ها برای مشارکت در یازدهمین جمعه 
تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره غزه به صورت میلیونی 
در تظاهرات شرکت کردند. در همین رابطه »داوود شهاب«، 
سخنگوی جهاد اسالمی اعالم کرد، مهمترین پیام تظاهرات 
میلیونی قدس این اســت که این حضور از طریق مشارکت 

گسترده فلسطینی ها ادامه خواهد داشت.
50 هواپیمای آبپاش

پس از آنکه جوانان فلســطینی با ارسال بادبادک های 
آتــش زا ارتش رژیم صهیونیســتی را با مشــکالت جدی 
مواجه کردند، منابع اســرائیلی اعالم کردند که  ارتش این 
رژیم دیــروز برای مقابله با بادبادک های آتش زا حدود 50 
هواپیمای آبپاش آماده کرده بودند. بادبادک های آتش زای 
فلســطینی ها در هفته هــای اخیر، مشــکالت جدی برای 
رژیم صهیونیســتی ایجاد کرده زیرا مقابله با آن بر خالف 
ســادگی اش، آسان نیست. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی 
تخمین زده طی 2 ماه گذشته 600 بادبادک و بالن آتش زا 
از نوار غزه به پرواز درآمده است که حدود 400 بادبادک را 
ارتش اســرائیل، ساقط کرده است.  همچنین وزارت جنگ 
رژیم صهیونیســتی می گوید 200 عدد از این بادبادک ها با 
فرود در مزارع صهیونیست ها، حداقل به طور مجموع هجده 

کیلومتر مربع را به آتش  کشیده است. 
هدف معامله قرن

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس  اما 

به مناسبت روز جهانی قدس سخنرانی کرد و گفت، هدف 
معامله قرن این است که ایران و گروه های مقاومت فلسطین 

را به عنوان دشمن جدید در منطقه معرفی کند.
بــه گزارش صدا و ســیما به نقل از شــبکه تلویزیونی 
المیادین، هنیه روز پنج شــنبه در مراســم بزرگداشت روز 
جهانی قــدس و تظاهرات روز بازگشــت و گرامیداشــت 
خانواده های شهدای این تظاهرات که در نوار غزه برگزار شد، 
در سخنانی گفت: با وجود همه اختالفات، فلسطین همچنان 
وحدت بخش امت اسالمی است و مقاومت تنها گزینه همه 
گروه ها و ملت فلســطین است و اقدامات ترامپ و نتانیاهو 

تأثیری در هویت قدس و مسجداالقصی نخواهد داشت.
صهیونیست وهابی!

خبر دیگر اینکه »اویخای ادرعی« ســخنگوی عربی 
ارتش رژیم اشــغالگر قدس که به تسلطش بر زبان عربی 
و حضور در رســانه های عربی شــهرت دارد، در تازه ترین 
ویدیویی که منتشر کرده، روز جهانی قدس را »روز قدس 
ایرانی« خواند و فلســطینی ها را از برگزاری چنین روزی 
برحذر داشــت. ادرعی که دستی در شرح احادیث دارد و 
شارح وهابیت است و به همین دلیل، گاهی فعاالن عرب 
فضای مجازی به تمسخر او را  »شیخ ادرعی!« می گویند، 
به شــدت از رهبران حماس به دلیل آنچــه که او آن را 
»تبعیت کورکورانه« آن ها از نظام اســالمی ایران و سایر 
گروه های مقاومت مانند حزب اهلل لبنان می خواند، انتقاد 
کرد و برای تخریب جنبش حماس در بین افکار عمومی 
عرب گفت که سران حماس، شما بر اساس حدیث نبوی 

شریف رسما شیعه هستید!

راهپیمایی عظیم روز قدس در سراسر جهان
با شعار مرگ بر اسرائیل

هیچ کــس نمی تواند منکر این واقعیت شــود که نقش 
جمهوری اسالمی ایران به طور فزاینده در منطقه غرب آسیا 
در حال رشد و گسترش است. این تاثیرگذاری که روز به روز 
نیز بر مقدار آن افزوده می شود، از زمان فروپاشی شوروی در 
ســال 1991 آغاز شده است. فلسطینی ها وقتی حمایت یک 
»ابر قدرت« همچون شوروی را از دست دادند دیگر در فضای 
بین المللی حامی و پشتیبانی نداشتند. حمایت شوروی از آزادی 
فلسطین بدین شکل بود که این کشور در عرصه بین المللی از 
مسئله فلسطین برای جلوگیری از نفوذ و اهداف امپریالیستی 
آمریکا بهره برداری می کرد و این موضوع از نگاه شوروی برای 
تفکرات جاه طلبانه واشنگتن همچون یک سد عمل می کرد. 
از طرفی اسرائیل نیز به دنبال احاطه و نفوذ کافی بر خاورمیانه 
بــود تا بتواند از منافع آمریکا در منطقه پاســداری بهتری به 
عمل آورد. کشتار غیرنظامیان فلسطینی بدست اسرائیلی ها از 
گذشته تاکنون ادامه داشته و مجامع بین المللی هیچ واکنش 
مناسبی نسب به آن نشان نداده اند که این خود به معنای بزدلی 
و ترس مجامع بین المللی از اســرائیل و آمریکاست. دالرهای 
نفتی سعودی نیز در طول سال های اخیر همواره صرف بایکوت 
کردن حماس و تنگ تر شــدن محاصره غزه شده است. امروز 
غزه به سختی می تواند کمک های بشر دوستانه را دریافت کند.

در این میان تنها ایران است که در سال های اخیر جسارت 
کمک به بیچارگان فلسطینی را داشته است. جمهوری اسالمی 
از طریــق حزب اهلل لبنــان همواره از فلســطینی ها در برابر 
تجاوزهای اسرائیلی ها حمایت کرده است. حمایت جمهوری 

روز گذشته و همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
)روز جهانی قدس(، میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان در 
حمایت از مردم مظلوم فلسطین به خیابان ها آمدند تا انزجار و 
نفرت خود را از رژیم جعلی صهیونیستی و تالش های مشترک 
آن با آمریکا برای تصاحب قدس اعالم کنند. »اریک والبرگ« 
اسالم شناس کانادایی که سال های زیادی را در منطقه سپری 
کرده به مناسبت همین روز یادداشتی را برای کیهان ارسال 
کرده است. یادداشت نویسنده کتاب های »امپریالیسم پست 
مدرن«، »مقاومت اسالمی در برابر امپریالیسم « و »از پست 

مدرنیته تا پست سکوالریته« را در ادامه می خوانیم:

اسالمی از فلســطین باعث شده تا خصومت غرب و در صدر 
آن آمریــکا با ایــران افزایش پیدا کند و همــواره جمهوری 
اسالمی را تهدید به حمله نمایند. در کنار این اتفاقات به طور 
شوکه کننده ای اعراب به جای حمایت از خط مشی ایران، رویه 
آمریکا و اســرائیل را پیگیری می کنند و ایران را یک تهدید 
می دانند و از ســویی دیگر گروه های سکوالر صلح طلب غربی 
نیز هیچگاه از نقش ســازنده ایران در منطقه حرفی به زبان 
نمی آورند. اما چشم انداز آینده در برابر ایران بسیار روشن است؛ 
هرچند برخی از کشورهای عربی و غربی بخواهند در برابر ایران 
ایستادگی کنند. در سال های اخیر برخی چهره های غربی که 
بعضا شــخصیت هایی بوده اند که در راستای ارتقای وضعیت 
زندگی فلســطینی ها تالش می کنند به ایران سفر کرده و از 
نزدیک با ایران آشــنا شده اند. آنها از همان طیفی هستند که 

از وضعیت داخلی آمریکا نگرانند و به شــدت علیه واشنگتن 
موضع می گیرند. از ســویی دیگر، شواهد آزاردهنده ای وجود 
دارد که نشان می دهد آل سعود در سیاست جدید خود آشکارا 
از اسرائیل حمایت می کند. محمد بن سلمان به طور رسمی ماه 
گذشــته با رهبران یهودی در نیویورک دیدار و صراحتا اعالم 
کرد فلسطین باید شرایط صلح را بپذیرد و اینکه فلسطینی ها 

بهتر است »خفه« شوند! 
به اعتقاد من ایران امروز آن قدر قدرتمند شده که بتواند به 
تنهایی در برابر زیاده خواهی های آمریکا بایستد و دقیقا همین 
مســئله باعث شده تا برخی کشورهای عرب منطقه احساس 
نگرانی کنند. غرب به دنبال بایکوت کامل جمهوری اسالمی 
اســت تا بتواند به طور تدریجی قدرت و تاثیرگذاری ایران را 
از بین ببرد. فشــار اقتصادی تــوام با جنگ فرهنگی از اصول 

مقابله غرب و کشــورهای عربی با جمهوری اســالمی است. 
»هالل شــیعی« لفظی بود که غربی هــا آن را ابداع و مطرح 
کردند که ایران می خواهد تا مذهب شیعه را به سراسر منطقه 
صادر کند و در برابر امپریالیســت غربی مقابله کند. اما ایران 
هیچگاه در امور داخلی کشورها دخالت نکرده است و همواره 
به تصمیمات سیاسی داخلی و نظر مردم احترام گذاشته است. 
در نقطه مقابل، آمریکا در ده ها کودتا دخالت کرده و در فرآیند 
انتخابات در کشورهای گوناگون مداخله داشته است. این رفتار 
خصومت آمیز آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بدون 

تغییر باقی مانده است.
اما اســرائیل در سایه حمایت آمریکا از بدو بوجود آمدن 
تاکنون همواره علیه مردم مظلوم فلسطین دست به جنایت زده 
است. بر اساس اطالعاتی که منابع اسرائیلی در اختیار قرار دادند 
، حدود 750 هزار فلســطینی از ابتدای سال 1967 تاکنون 
دربند زندان های رژیم صهیونیســتی گرفتار شده اند. سازمان 
ملل گزارشی را در مارس 2017 منتشر کرد و در آن اسرائیل 
را ، رژیم آپارتاید نامید. هر چند که عمر این گزارش بســیار 
کوتاه بود و سریعا از بین رفت اما وجود نحوه جدیدی از طرز 
تفکر درباره اسرائیل را در نهاد سازمان ملل آشکار کرد که در 
آن کشــورهای بیشتری نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی 
حساســتر و سختگیرتر شده اند.حتی آن گزارشی که در سال 
2017 علیه اسرائیل منتشر شد، باعث شد تا وزیر خارجه وقت 
رژیم صهیونیستی سفر خود را به بلژیک از ترس دستگیری و 

روانه شدن به زندان لغو کند.

مخالفت کمیساریای عالی انتخابات عراق و ائتالف 
پیروز »سائرون«  با مصوبه پارلمان مبنی بر بازشماری 
دســتی همه رأی های ریخته شــده به صندوق در 
انتخابات پارلمانی اخیر این کشور، عراق را وارد بحران 

سیاسی کرده است.
پارلمان عراق در نشست روز چهارشنبه )16 خرداد(، 9 
عضو کمیساریای عالی انتخابات را عزل و 9 قاضی را جایگزین 
آنها کرد. پارلمان در این نشســت فوق العاده همچنین، به 
بازشماری دســتی آرای مردم در روز 22 اردیبهشت، رأی 
مثبت داد.»سلیم الجبوری« رئیس پارلمان عراق، هدف از این 
نشست فوق العاده که 172 نماینده از مجموع 328 نماینده 
در آن حضور داشته اند، را تصمیم گیری درباره اصالحیه سوم 
قانون اساســی ذکر کرده اســت. به گفته برخی چهره های 
سیاســی عراق با تصویب این اصالحیه در جلسه فوق، روند 
انتخاباتی اصالح می شود.یک منبع مطلع در پارلمان عراق نیز 
گفته: نمایندگان در این جلسه، به تشکیل کمیته حقیقت یاب 

درباره وقوع تخلف در انتخابات، رای داده اند.
انتخابات عراق 22 اردیبهشــت ســال جاری )2018( 
برگزار شد. این انتخابات، چهارمین انتخابات پارلمانی پس 
از سقوط رژیم بعث در سال 2003، دومین انتخابات پس از 
خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 و نخستین انتخابات 

پارلمانی عــراق بعد از نابودی داعش در 
سال 2017 است.

اعتراض کمیساریا
کمیساریای عالی انتخابات عراق اما 
مصوبــه پارلمان را مبنی بر بازشــماری 
آرای انتخابات پارلمانی به چالش کشیده 
و اعالم کرده: کمیساریای عالی انتخابات 
وظیفه و مســئولیت خــود در برگزاری 
انتخابــات و شــمارش آراء را به صورت 
شفاف، دقیق و درست انجام داده است. به 
گزارش خبرگزاری دانشجو، این کمیساریا 

اعالم کرده »به هیچ نهادی از جمله پارلمان، اجازه نخواهیم 
داد صحت انتخابات را زیر سؤال ببرد.«این نهاد تاکید کرده 
اســت: »کســانی که در جریان برگزاری انتخابات مرتکب 
تخلفاتی شــدند، شناسایی و پرونده هایشان برای رسیدگی 
به دســتگاه قضایی ارجاع داده شده است؛ لذا هیچ دلیلی 
برای بازشماری مجدد آراء وجود ندارد، چرا که کمیساریای 
عالــی انتخابات وظیفه خــود را به صورت حرفه ای و دقیق 

انجام داده است.
موضع عبادی

»حیدر عبادی« نخست وزیر عراق هم سه شنبه گذشته 

گفته، تخلفات خطرناکی در انتخابات پارلمانی این کشــور 
اتفاق افتاده است، به گفته عبادی، این تخلفات بر سرنوشت 
انتخابات تأثیر گذاشــته است.نخســت وزیر عراق که عصر 
پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در بغداد سخن می گفت 
تصریح کرده: »با توجه به گزارش هایی که به دست ما رسیده، 
دولت پیشنهاد می کند که آراء بازشماری شود.«نخست وزیر 
عراق در بخش دیگری از سخنان خود نیز اعالم کرده برخی 
از اعضای کمیسیون عالی انتخابات عراق از سفر به خارج از 
کشور بدون مجوز منع شده اند.در انتخابات 22 اردیبهشت 
عراق، ائتالف »سائرون« تحت رهبری »مقتدا صدر« با کسب 

54 کرســی، در صدر قرار گرفت و ائتالف های »الفتح« به 
رهبری »هادی عامــری« و »النصر« تحت رهبری »حیدر 
عبــادی« به ترتیب 47 و 43 کرســی را فتــح کرده و در 

مکان های دوم و سوم قرار گرفته اند.
حمله به پارلمان و دولت

»جعفر الموسوی« سخنگوی »مقتدا صدر«، رهبر ائتالف 
پیروز »سائرون« اما در واکنش به این تحوالت گفته: پارلمان 
و دولت مسئول پول هایی هستند که برای خرید دستگاه های 
الکترونیکی رأی گیری هزینه شده است. این پول ها متعلق 
به مردم بوده و کسانی که برای وضع قوانین مغایر با قانون 
اساســی تالش می کنند، باید این وجه را )به خزانه دولت( 

پرداخت کنند.
 به گفته »الموسوی« قانونی که پارلمان روز چهارشنبه 
وضــع کرد، مغایر با بند 9 ماده 19 قانون اساســی اســت.

الموســوی افزود: »به وجود برخی دســتکاری ها در برخی 
اســتان ها )در نتایج انتخابات( اذعان داریم و نهادی قضایی 
وجود دارد که شکایت ها را رسیدگی می کند و قوای مقننه و 
مجریه با سلطه خود، دستگاه قضایی در کشور را کنار زده اند. 
ما پایبند روند انتخابات و اجرای قانون اساسی و قوانین جاری 
کشور هستیم و تعداد کرسی های سائرون باقی است و ما از 

طرفداران خود اطمینان داریم.«

منابع سیاسی در بحرین از بروز اختالفات جدی بین »حمد بن عیسی« 
پادشاه بحرین با »خلیفه بن سلمان آل خلیفه« نخست وزیر مادام العمر این 
کشور خبر داده و اعالم می کنند در این کشمکش امارات از شاه بحرین 

حمایت کرده است.
منابع سیاسی بحرین از کشمکش موسوم به » کشمکش در قصر« بین »حمد 
بن عیسی« شاه بحرین با »خلیفه بن سلمان آل خلیفه« نخست وزیر این کشور، 
خبر داده و اعالم کردند که به زودی شاه بحرین نخست وزیر را برکنار خواهد کرد. 
به گزارش روزنامه القدس العربی، منابع سیاسی همچنین اعالم می کنند در 
این کشمکش ابوظبی از شاه بحرین حمایت کرده است. به گفته این منابع »بن 
زاید« ولیعهد ابوظبی تالش دارد، نخست وزیر بحرین را که به مرد قدرتمند این 
کشور معروف است و از سال 1971 متصدی این پست بوده است، تغییر دهد و 
این تالش چیزی نیست جز گام نهادن در مسیر تغییر دیگری در نقشه حکومت 
بحرین که این بار ولیعهد کنونی این کشــور یعنی »سلمان آل خلیفه« را در بر 
می گیرد، به این معنی که »ناصر بن حمد« پسر چهارم پادشاه را که نزد پدرش 
جایگاه و اعتبار بیشــتری دارد، جایگزین او کند. منابع بحرین هشدار دادند اگر 
اوضاع به همین منوال پیش رود احتمال ناآرامی در داخل خاندان حاکم بحرین 

نیز وجود دارد.
تحلیلگران معتقدند روشن نیست که آیا ریاض با ابوظبی همراه شده و از تغییر 
نقشه حکومت در بحرین حمایت خواهد کرد و یا اینکه موضع محافظه کارانه خود 
را در قبال این اقدام ادامه خواهد داد. این در حالی اســت که تالش های پادشــاه 
بحرین برای متقاعد کردن ریاض به حمایت از سرنگونی نخست وزیر این کشور یا 
همان خلیفه بن سلمان موضوع جدیدی نیست.وی پیش از این نیز تالش کرده 
بود عبداهلل بن عبدالعزیز پادشاه متوفی سعودی را به این کار متقاعد سازد، اما او 

در آن زمان هشدار داده بود که خلیفه زمام امور کشور را در دست دارد.

گزارشگر ویژه ســازمان ملل در امور مبارزه با 
تروریسم بعداز بازگشت از عربستان گزارش سفر خود 
را این گونه اعالم کرده: »سیستم قضایی در این کشور 
کامال تحت کنترل پادشاه است و هیچ رسانه آزاد یا 

آزادی بیانی در عربستان وجود ندارد.«
گزارش حقوق بشــری سازمان ملل که بعد از پنج روز 
تحقیقات از داخل عربســتان تهیه شده نشان می دهد این 
کشــور بر خالف ســرو صدا های زیادی که با نام اصالحات 
فرهنگــی و... بــه راه انداخته، همچنان یک کشــور عصر 
حجری و عقب مانده اســت که تمــام امورات خود را صرفا 

با دالرهای نفتی و رشــوه و... اداره می کند. به عنوان مثال 
طبق این گزارش آل ســعود قوانین ضدتروریستی را به طور 
سیستماتیک برای توجیه شکنجه ها و زندانی کردن مدافعان 

حقوق بشر استفاده می کند. 
به گزارش فارس، روزنامه گاردین ضمن اشــاره به این 
گزارش ســازمان ملل نوشته، »بن امرسون« گزارشگر ویژه 
ســازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم، با سیاستمداران، 
قضات، پلیس و دادستان های عربستانی مالقات کرده است. 
وی در گزارش خود نوشته، »در عربستان کسانی که به طور 
مســالمت آمیز از حق آزادی بیان استفاده می کنند، به طور 

سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار می گیرند...در عربستان 
عده ای سال ها در زندان می مانند و بقیه اعدام می شوند و از 
سوی دیگر، کسانی که این زندانیان را شکنجه می دهند، از 

مصونیت برخوردارند.«
این درحالی است که عربستان به تازگی 10 گواهینامه 
رانندگی به زنان این کشور داده و محمد بن سلمان ولیعهد 
ســعودی خود را در موضــع اصالح گر در عربســتان قرار 
داده اســت. اما این تغییرات تاریخی در عربستان همچنان 
تحت الشعاع دســتگیری  ماه گذشته مخالفان مشهور علیه 

ممنوعیت رانندگی، قرار می گیرد. 

امرسون می گوید طی دو سال گذشته، تمرکز بی سابقه ای 
از قدرت اجرایی خاندان سلطنتی در همه حوزه های زندگی 
مردم وجود داشته است. وی این مسئله را برای سازمان ملل 
که به ســعودی ها این اجازه را داد تا سال 2016 به شورای 
حقوق بشر سازمان ملل ورود کنند، »شرم آور« عنوان می کند. 
وی می افزاید: »هیچ قضاوتی در این کشــور مستقل نیست 
و سیستم قضایی کامال در کنترل پادشاه است...هیچ آزادی 
بیان، هیچ تفکیک قدرت، هیچ رســانه آزاد و هیچ اتحادیه 
تجاری آزاد یا هیچ جامعه مدنی در حال فعالیتی در عربستان 

وجود ندارد.«

اجالس 2 روزه گروه هفت کشــور صنعتی دیروز در میان تظاهرات 
گسترده مخالفان نظام سرمایه داری و اختالفات گسترده داخلی بین این 

کشورها در کانادا آغاز شد.
 اختالفات داخلی بین گروه هفت کشور صنعتی)آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، 
انگلیس، ایتالیا، ژاپن( در آستانه 43 سالگی آن به اوج رسیده است. اختالفات بین 
این هم پیمانان سنتی آنقدر باالست، که برخی از ناظران پیشنهاد داده اند نام گروه 
هفت به گروه 1+6 تغییر یابد. ماکرون نیز اعالم کرد آنان )شش عضو گروه 7( برای 
رســیدن به توافق بدون حضور ترامپ اصال نباید تردید کنند. نشست روز جمعه 
این گروه نیز به شدت تحت تأثیر اعتراضات مخالفان نظام سرمایه داری در کبک 
کانادا و از سوی دیگر اختالفات داخلی بین آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی بر 
سر »جنگ تجاری« بین دو طرف قرار داشت. در اعتراضات روز پنج شنبه به این 
نشســت شماری از معترضان از سوی پلیس بازداشت شدند. نشست سران گروه 
هفت در کبک کانادا اولین فرصت انتقاد جدی از تصمیم هفته گذشــته دونالد 
ترامــپ مبنی بر افزایش تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از کانادا، اتحادیه اروپا و 

مکزیک به آمریکا به شمار می رود. 
 کشورهای اروپایی و کانادا- که میزبان نشست گروه هفت است- روز پنجشنبه 
به ترامپ هشدار دادند، با وجود نگرانی ها در ارتباط با اینکه وقوع یک جنگ تجاری 
ســبب تضعیف ائتالف غربی خواهد شد، در نشست گروه هفت مرعوب نخواهند 
شد. »جاســتین ترودو« نخست وزیر کانادا پیش از آغاز اجالس به رئیس جمهور 
آمریکا هشــدار داد در ارتباط با تعرفه های گمرکی تســلیم نخواهد شد. امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانسه- که پیش از حضور در این نشست در اوتاوا با ترودو 
دیــدار کرده بود- نیز گفت قبل از دیدار با ترامپ، حمایت همتایان انگلیســی، 
آلمانی و ایتالیایی خود را جلب کرده است. ماکرون در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»رئیس جمهور آمریکا ممکن است به منزوی شدن اعتنایی نشان ندهد، اما ما نیز 
اگر الزم باشد توافقنامه ای با حضور شش کشور امضا خواهیم کرد زیرا این شش 
کشور ارائه کننده یک سری ارزش ها هستند، آنها یک بازار اقتصادی ارائه می کنند 
که حمایت تاریخی را با خود دارد و اکنون نیز یک نیروی واقعی بین المللی محسوب 
می شود.« رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر کانادا همچنین یادآور شدند که 
امکان انتشار یک بیانیه نهایی در پایان اجالس که حاوی تمام موارد الزم و مورد 
تایید تمام اعضاء باشد ممکن نیست و بنابر اعالم آنها در پایان نشست روز شنبه 
احتماال دو بیانیه منتشر می شــود تا مواضع مشترک شش کشور منتقد آمریکا 
درخصوص مســایل سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست به طور کامل 
لحاظ شــود.اقدامی که آن را باید سرآغاز شکل گیری گروه شش کشور صنعتی 
ثروتمند جهان دانست، گروهی که به گفته ماکرون بازاری بزرگ تر از آمریکا دارد.

ترزا می، نخست وزیر انگلیس نیز پیش از آغاز نشست گروه هفت تاکید کرد 
اتحادیه اروپا حتما پاسخ قاطع، مناسب و قانونی به محدودیت های تجاری وضع 
شده از سوی آمریکا واکنش نشان خواهد داد. »می « همچنین اعالم کرد که قصد 

هیچ دیدار دوجانبه ای را با ترامپ ندارد.
واکنش ترامپ

رئیس جمهور آمریکا اما در صفحه توئیتر خود به این اظهارات اینگونه واکنش 
نشــان داد: » لطفا به نخســت وزیر ترودو و رئیس جمهور ماکرون بگویید آنها در 

حال اِعمال تعرفه های گمرکی باال بر آمریکا و ایجاد موانع غیر پولی هستند.«
ترامــپ در توئیــت دیگری نیز در واکنش به اظهارات نخســت وزیر کانادا و 
رئیس جمهور فرانســه نوشــت: »چرا اتحادیه اروپا و کانــادا به مردم خود اطالع 
نمی دهند که سال ها از تعرفه های گمرکی و موانع تجاری غیر پولی علیه آمریکا 
استفاده می کردند. یا تعرفه ها و موانع را بردارید، یا اینکه ما با شما بیش از مقابله 
به مثل خواهیم کرد.« ترامپ پیش از این نشست نیز اعالم کرده بود قصد ندارد با 
عقب نشینی از برنامه اعمال تعرفه های گمرکی بر فوالد، آلومینیوم و دیگر کاالهای 
وارداتی از هم پیمانان آمریکا، از طرح خود برای ایجاد توازن مجدد تجاری دست 
بردارد. کاخ ســفید اعالم کرد رئیس جمهور آمریکا روز شنبه و پیش از برگزاری 
نشست پایانی سران گروه هفت، به منظور دیدار با رهبر کره شمالی، کانادا را به 

مقصد سنگاپور ترک خواهد کرد.

رئیس  کمیته عالی انقالبی یمن بر آمادگی مردم کشورش برای 
کمک به شهروندان فلسطینی حتی از طریق شرکت در نبرد علیه 

رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
»محمدعلی الحوثــی«، رئیس کمیته عالی انقالبی یمن در گفت وگو 
با شــبکه خبری »المیادین« گفته راهپیمایی های بازگشــت شهروندان 
فلســطینی، راهپیمایی هایی واقعی است که توانســته رکود موجود در 
جبهه های فلســطین را بشــکند... ملت یمن نیز آمــاده حمایت از ملت 

فلسطین حتی از طریق نبرد علیه اسرائیلی ها هستند.
در همین ارتباط سید»عبدالملک الحوثی« رهبر جنبش انصاراهلل یمن 
نیز در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس گفت: »فلسطین امروز مسئله 
یک کشور نیست، بلکه مسئله کل امت اسالم است... عربستان و امارات از 
آمریکا تبعیت می کنند و در مسیر سیاست های این کشور گام برمی دارند. 
ارتباط نظام ســعودی و امارات به آمریکا و روابطشان با اسرائیل، بخشی 
از نبرد علیه امت اسالم و تسلط بر آنها است... درگیری بر سر فلسطین، 
مسجداالقصی و مقدسات است و تالش هایی برای به بردگی گرفتن همه 
صورت می گیرد.. هرگونه کوتاهی در قبال مسجداالقصی و قدس، یعنی 

کوتاهی در قبال آنچه امت را متحد می کند.« 
وی با بیان این که »آمریکا و اسرائیل به دنبال تسلط بر منطقه و دنیا 
هســتند«، اضافه کرد: »یمن امروز وارد نبرد سرنوشت ســاز برای تحقق 
آزادی و استقالل شده است.« رهبر جنبش انصاراهلل این را هم گفته که: 
»علت دشمنی برخی با ایران به خاطر عدم تسلیم شدن این کشور در برابر 
آمریکا و حمایت آن از جنبش های مقاومت در لبنان و فلسطین است.«

بازی فوتبالی که قرار بود بین رژیم صهیونیستی و آرژانتین در شهر 
قدس برگزار شود به دنبال اعتراضات گسترده جهانی از سوی آرژانتین 

لغو شد.
چند سالی می شــود که جنبش موسوم به »بایکوت، محروم سازی و تحریم 
اسرائیل« در کشورهای مختلف جهان به راه افتاده است. این جنبش که از سوی 
مقام های صهیونیست به عنوان یکی از »تهدیدهای جدی« علیه مشروعیت این 
رژیم شــناخته شده، تالش می کند شــرکت ها، هنرمندان، ورزشکاران و فعاالن 
در دیگر عرصه ها را از ارتباط با رژیم صهیونیســتی و به خصوص شــهرک های 
صهیونیست نشین ساخته شــده در اراضی  اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی، 
منع کند. این تحرکات درســت همزمان شده با مسابقه کشورهای مرتجع عربی 

برای نزدیکی به رژیم صهیونیستی!
این جنبش اما در جدیدترین اقدام ضد صهیونیســتی خود توانست مسابقه 
فوتبالی که قرار بود بین رژیم صهیونیستی و آرژانتین در شهر قدس برگزار شود 
لغو کند. روزنامه »اورشــلیم پست« در سایت خود نوشته »مسابقه دوستانه تیم 
فوتبال آرژانتین و اسرائیل به گفته وزیر خارجه آرژانتین، به این دلیل که قرار بود 
در قدس برگزار شود، لغو شد.« به گزارش ایسنا، جرج فوری، وزیر خارجه آرژانتین 
گفته: ما به فدراسیون فوتبال آرژانتین توصیه کردیم که دیدار دوستانه تیم فوتبال 
با تیم اســرائیل در قدس را لغو کند.  روزنامه اورشلیم پست اما نوشته: »بحث و 
جدل درباره برگزاری مسابقات در قدس به دلیل حساسیت انتقال سفارت آمریکا 
به این شــهر اســت و به همین دلیل دفتر وزارت خارجه آرژانتین به فدراسیون 

فوتبال این کشور توصیه کرد تا این دیدار را لغو کند.«
»میری رگف«، وزیر ورزش و فرهنگ رژیم صهیونیستی هم مدعی شده که 
این دیدار به دلیل تهدیدات از سوی طرف های مختلف علیه لیونل مسی، ستاره 
تیم ملی آرژانتین و خانواده وی، لغو شــد. اما جبریل رجوب، رئیس  فدراســیون 
فوتبال فلسطین گفته: این مسابقه به خاطر قدس لغو شد نه تهدیدات علیه مسی.

 قطر
از ســوی دیگر هیئتی از رژیم صهیونیســتی که مسئولیت برگزاری مسابقه 
فوتبال تیم های رژیم صهیونیستی و آرژانتین را بر عهده داشته، مدعی شده قطر 
در پشــت پرده لغو این بازی تدارکاتی قرار داشــته است.به نوشته وبگاه »آی24 
نیوز« این مقامات مدعی هستند قطر به آرژانتین وعده داده در صورتی که بازی 
تدارکاتی فوتبال با رژیم صهیونیســتی را لغو کند، 2 میلیون دالر به فدراسیون 

این کشور پرداخت می کند.
گفته می شود این مبلغ ابتدا از سوی رژیم صهیونیستی به آرژانتین پرداخت 
شده بود تا این بازی انجام شود اما قطر وعده داد تمام آن را جبران می کند.پیش تر 
رئیس  فدراسیون فوتبال فلسطین هشدار داده بود برگزاری این مسابقه در شهر 
قدس  اشــغالی آن هم بعد از کشــتار فلسطینی ها در مرز غزه و همچنین انتقال 
غیرقانونی سفارت آمریکا به این شهر، به معنی نادیده گرفتن حقوق فلسطینی ها 

از سوی آرژانتین است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از بازگشت از ریاض:

در عربستان چیزی به نام آزادی بیان و رسانه آزاد وجود ندارد

بحران سیاسی در عراق       آراء بازشماری می شود

اسالم شناس کانادایی در کیهان نوشت:

اقتدار جمهوری اسالمی ایران راز اتحاد شوم ارتجاع عرب و آمریکا علیه ایران

منابع سیاسی اعالم کردند
نخست وزیر مادام العمر بحرین
مغضوب پادشاه این جزیره شد

اعتراض های جهانی جواب داد
 تیم آرژانتین بازی با اسرائیل را لغو کرد

اعالم آمادگی انصاراهلل
برای نبرد رودررو با اسرائیل

آغاز نشست 2 روزه گروه 7
در میان اعتراض های مردمی
 و اختالف های  شدید داخلی

دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت، علی رغم تالش ده ها ســاله و 
تبلیغات مسموم کشــورهای معاند، روز قدس هر ساله پویاتر و 

گسترده تر برگزار شده و مسئله قدس پر رنگ تر می شود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، ســید حســن نصراهلل بــرای هزاران 
نفر در روســتای »مــارون الراس«  واقــع در دو کیلومتری مرز لبنان با 
فلسطین اشــغالی، به مناسبت روز جهانی قدس از طریق ویدئو کنفرانس 

به سخنرانی پرداخت.
دبیرکل حــزب اهلل لبنان، با بیان اینکه تمامی مردم دنیا با مســئله 
به حق فلسطین ابراز همبستگی می کنند، گفت که هر روز بر اهمیت این 
مناســبت و اهمیت مسئله قدس افزوده می شود و امت اسالمی باید این 

روز را گرامی بدارد.
نصراهلل افزود: خطرناک ترین ]توطئه دشــمن[ در سال جاری همان 
چیزی اســت که از آن به عنوان »معامله قرن« یاد می شــود و هدف آن 
فیصله دادن به مســئله فلسطین و تسلیم قدس و مقدسات آن به رژیم 

غاصب صهیونیستی است.
حسن نصراهلل در ادامه گفت: هنگامی که به فلسطین و سرتاسر جهان 
می نگریم و به ده ها هزار نفری که در مســجداالقصی به نماز ایستادند و 
به غزه که ده ها هزار نفر با زبان روزه در راهپیمایی بازگشــت شــرکت 
کردند و همچنین هنگامی که به 900 شهر در ایران و صنعاء و الحدیده 
و بغداد و پاکستان تا بحرین و سراسر جهان نگاه می کنیم، می فهمیم که 
علی رغم تالش دشمنان جهانی و منطقه ای برای به حاشیه بردن این روز 
و تبلیغات ده ها ساله علیه آن، اما با قدرت و زنده تر از گذشته روز جهانی 
قدس برگزار می شــود و مسئله قدس زنده و حاضر در افکار و قلوب امت 

و در سراسر جهان وجود دارد.

سید حسن نصراهلل: علی رغم تالش دشمنان
روز قدس هر ساله پر رنگ تر می شود
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