
رهبر اسکاتلند: باید از انگلیس 
جدا شویم

رهبر اسکاتلند می گوید، سوء مدیریت لندن در 
مذاکرات برگزیت، لزوم استقالل اسکاتلند از انگلیس 

را بیش از پیش نشان داد.
»نیکوال اســتورجن« وزیر اول اسکاتلند و رهبر حزب 
»ناسیونال اســکاتلندی« گفته: عملکرد دولت انگلیس در 
مذاکرات برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه اروپا(، آشفته 
و بدون مدیریت بود. برگزیت مشکلی جدی برای اسکاتلند 

است، تنها راه این است که اسکاتلند از این کشور جدا شود 
و من بیش از گذشــته، متقاعد شــده ام که این امر، اتفاق 
خواهد افتاد.در جریان همه پرسی برگزیت در سال 2016، 
اسکاتلندی ها به تداوم عضویت این منطقه در اتحادیه اروپا 
رأی داده بودند، اما رأی بقیه مناطق انگلیس به جدایی بوده 
است. همه پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس نیز سال 2014 

برگزار شد، اما جدایی رأی نیاورد.

تحریم انتخابات نمایشی آل خلیفه
از سوی جمعیت الوفاق بحرین

جمعیــت الوفاق بحرین انتخابات نمایشــی 
پارلمانی آل خلیفه را  تحریم کرد. این انتخابات 
قرار است  بیســت و چهارم ماه میالدی آینده

)3 آذر( برگزار شود.
»شیخ حســین الدیهی« معاون دبیرکل جمعیت 
الوفاق بحرین، روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی این 
جمعیت که در لندن برگزار شد، ضمن تحریم انتخابات 

پارلمانی این کشور اعالم کرد، اکثر مردم بحرین، انتخابی 
جز عدم مشارکت و تحریم انتخابات پارلمانی و شورای 

شهر ندارند.
وی دالیــل تحریم این انتخابات را هم چنین اعالم 
کرد: »دالیل زیادی برای تحریم این انتخابات وجود دارد 
که از جمله آن عدم شفافیت این انتخابات، ساکت کردن 

مخالفان و بسته بودن فضای دموکراتیک و ... است.«
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تظاهرات سراسری در فرانسه که در اعتراض 
به سیاست های ریاضتی رئیس جمهور این کشور 
آغاز شده است با خشونت پلیس به جنگ خیابانی 

تبدیل شد.
برنامه هــای ریاضتی که تحت عنــوان »برنامه های 
اصالحی ماکرون« یک سالی می شود در فرانسه اجرایی 
شــده است، اعتراض های گسترده ای را در این کشور از 
سوی کارگران گرفته تا کارمندان و دانشجویان به همراه 
داشته است. در بســیاری از مواقع اعتراضات با دخالت 
پلیس به خشــونت کشیده شده است. روز سه شنبه نیز 
قربانیان سیاســت های ریاضتی ماکرون، در شــهرهای 
مختلف این کشــور تظاهرات کردند. منتقدان ماکرون 
را متهم می کنند با سیاســت های خــود در درجه اول 
منافع شــرکت ها و الیه های مرفه جامعه را در نظر دارد 

نه مردم عادی را.
طبق گزارش هایی که منتشر شده، صد ها هزار نفر روز 
سه شنبه و پس از تعطیالت ، در شهر های بزرگ و کوچک 

فرانسه به نشانه 
اعتراض دست به 
تظاهرات زده اند. 
این اعتراضات در 
برخی شهرها به 
خشونت کشیده 
شده و این وضع 
شــهرهای  در 
پاریس،  و  نانت 
دیگر  جاهای  از 

بدتر است. 
تصاویر نشــان می دهند، پلیس ضد شــورش برای 
جلوگیری از خارج شــدن کنترل اوضاع از دستش، به 
سرکوب تظاهرکنندگان روی آورده و شماری از مردم را به 
شدت مورد ضرب و شتم قرار داده است. تعدادی مجروح 
شــده و گروهی نیز توسط پلیس دستگیر و روانه زندان 
شده اند. تصاویر منتشر شــده از تظاهرات اتحادیه های 

در  رگــری  کا
حاکی  فرانســه 
اســت  آن  ز  ا
کــه پلیــس با 
ر  و شــک آ ز ا گا
بــا  تــوم  با و 
تظاهرکنندگان 
برخورد می کند. 
ی  یه هــا د تحا ا
فرانسه  کارگری 
خواهــان  کــه 
برگــزاری این تظاهرات شــده اند خواســتار »بیداری 
وجدان ها« و محکوم کردن سیاســت هایی شده اند که 
»اســاس جامعه را نابود کرده و به نابرابری ها دامن زده 

است.«
برگزاری مانور ضد تروریسم

همزمــان با این اعتراض هــای خونین، پلیس ویژه 

فرانســه در شهر »لیون« مانور ضد تروریسم برگزار کرد. 
در ایــن مانور حدود 260 مامور پلیس و 300 نفر دیگر 
مشارکت داشتند. به گفته مقامات فرانسوی، این تمرین 
نشــان داد واحدهای مختلف چگونه می توانند اقدامات، 
تجهیــزات و تخصص خود را در زمــان مواجهه با یک 
تهدید امنیتی هماهنگ کنند.در این سناریو، یک گروه 
از »تروریســت های فرضی« تعداد زیادی از تماشاگران 
فوتبال را در ورزشــگاه لیون با مواد منفجره و مسلسل 
به قتل رســاندند. ســپس نخســتین گروه از نیروهای 
ویژه ، بی آر آی، مهاجمان را وادار به عقب نشــینی کردند 
و مهاجمان هنگام عقب نشــینی تعدادی از مردم را به 
گروگان گرفتند.گروه دوم از نیروهای ویژه پلیس فرانسه 
بر باقیمانده مهاجمان فائق آمدند. گفتنی است فرانسه 
یکی از اصلی ترین بازیگران فتنه داعش در ســوریه بود 
و تالش زیادی کرد با حمایت از تروریســت ها بشار اسد 
را ســاقط کند اما ضمن شکست کشورش را تبدیل به 

جوالنگاه تروریست های بازگشته از سوریه کرد.

»مشت  آهنین« 
پاسخ »ماکرون« به معترضان سیاست های فرانسه

پیکر مادر شــهید »حاج عماد مغنیه«از فرماندهان ارشد و ممتاز 
نظامی حزب اهلل لبنان با حضور مقامات این حزب و شــمار زیادی از 

طرفداران او در حومه جنوبی بیروت تشییع شد.
 جنبش مقاومت به این زن لقب»مادر حزب اهلل« داده و ســردار سلیمانی 

نیز به مناسبت شهادت وی پیامی منتشر کرده است.
این مراسم دوشنبه و با حضور شماری از مسئوالن حزب اهلل لبنان از جمله 
شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اهلل برگزار شد. نماز میت به امامت شیخ 
نعیم قاسم اقامه و پس از آن پیکر وی در کنار فرزندش عماد مغنیه آرام گرفت.
به گزارش صدا و ســیما، شــیخ نعیم قاسم در این مراسم سخنرانی هم کرد و 

گفت: ایشان بخشی جدایی ناپذیر از حامیان مقاومت بود.
»علی المقداد« عضو فراکسیون پارلمانی حزب اهلل لبنان نیز که در مراسم 
حضور داشــت گفت: »امروز با پیکرام عماد )مادر عماد( خداحافظی می کنیم 
اما او در قلب همه ما جای دارد.«»آمنه سالمه« زنی ۸0 ساله بود که به واسطه 
نوع زندگی اش به مادر شــهدای مقاومت اســالمی لبنان مشهور شده بود. این 
زن نامدار لبنانی اولین زنی اســت که در روضه الشهیدین جوار دیگر شهدای 
مقاومت از جمله فرزندش عماد و نوه اش جهاد به خاک سپرده شد.  عماد مغنیه 
سومین فرزند او سال ۸6 در حالی توسط اسرائیلی ها به شهادت رسید که 2۵ 
سال تمام دستگاه های جاسوسی معتبر دنیا را بازی داد و به دنبال خود کشاند.

پیام تسلیت سردار قاسم سلیمانی
سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به دنبال درگذشت حاجیه »آمنه سالمه« مادر »شهیدان مغنیه« 
برای ســید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان پیام تسلیتی ارسال کرد. در 
این پیام سردار سلیمانی ضمن تسلیت به سید حسن نصراهلل به دنبال درگذشت 
مادر شهید عماد مغنیه آورده است: »آن مادر بزرگوار که باید از ایشان به عنوان 

»مادر حزب اهلل« یاد کرد، منبع فیض و رحمت الهی بود.«

تشییع پیکر

 مادر 

حزب اهلل

 در بیروت

به رغم تالش های فراوان آمریکا برای حفظ تحریم های کره شمالی، 
روسیه، چین و کره جنوبی اعالم کردند به دنبال لغو تحریم ها علیه این 
کشور هستند. آشتی دو کره و احتمال اعالم رسمی پایان جنگ بین 

این دو، مدتی است نگرانی آمریکایی ها را برانگیخته است.
وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه تالش از طریق سازمان ملل برای لغو 
تحریم های کره شــمالی را تایید کرده و گفته این موضع گیری با وجود شرایط 
حاکم بر شــبه جزیره کره و در قالب بیانیه ای اعالم شــده است. در این بیانیه 
معاون وزرای خارجه روسیه، چین و کره شمالی اعالم کرده اند که شورای امنیت 
سازمان ملل متحد باید تحریم ها علیه پیونگ یانگ را مورد بازنگری قرار دهد. 

کره جنوبی نیز مستقال برای لغو تحریم ها تالش می کند.
آن طور که خبرگزاری اسپوتنیک نوشته، طبق این بیانیه »ایگور مورگولوف«، 
»کونگ خوانیوا« و »چئو ســون هوی« معاون وزرای خارجه روســیه، چین و 
کره شمالی در جریان نشستی سه جانبه در زمینه شرایط شبه جزیره کره که در 
مسکو برگزار شد به این جمع بندی رسیده اند. همچنین دیپلمات ها از مذاکره 
به منظور ارتقای روابط میان آمریکا و کره شمالی و نیز مذاکره میان پیونگ یانک 
و سئول حمایت کرده اند.وزرای خارجه روسیه و چین در جریان نشست شورای 
امنیت سازمان ملل متحد خواستار کاهش تحریم های کره شمالی شده بودند تا 

تشویقی باشد بر ادامه روند خلع سالح هسته ای.
»دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا ماه سپتامبر)شــهریور( گفته بود 
کشورش به تحریم ها علیه کره شمالی تا زمانی که خلع سالح هسته ای در این 
کشور به طور کامل اجرایی شود، ادامه خواهد داد و سایر کشورها نیز باید ادامه 
دهند. نمایندگان کنگره آمریکا نیز چندی پیش نسبت به آشتی دو کره بدون 
توجه به شروط آمریکا ابراز نگرانی کرده بودند!از سوی دیگر، کره جنوبی که به 
شدت به دنبال کاهش تنش با همسایه اتمی خود است اعالم کرده، می خواهد 
تحریم های کره شــمالی برداشته شــوند. وزیر خارجه کره جنوبی گفته سئول 
مشغول بررسی لغو برخی تحریم های کره شمالی با هدف کمک به پیشبرد روند 
دیپلماســی است. او روز چهارشنبه به قانونگذاران اعالم کرد کشورش مشغول 
بررسی لغو تحریم های خود علیه کره شمالی است. این تحریم ها در سال 2010 
پس از آن اعمال شد که کره شمالی به کشتی جنگی کره جنوبی حمله کرد و 
طی آن 4۵ ملوان این کشور کشته شدند.خبر دیگر اینکه رئیس جمهور آمریکا 
از انجام دومین دیدارش با رهبر کره شــمالی پس از انتخابات میاندوره ای این 

کشور در ششم نوامبر)1۵ آبان( خبر داده است.

خیز چین، کره جنوبی و روسیه 
برای شکستن تحریم های کره شمالی

سرویس خارجی-
سایت افشاگر»ویکی لیکس« دریافت پول از 
عربستان را دلیل کم توجهی رسانه های انگلیسی 
به قضیه ناپدید شــدن »خاشقجی« خبرنگار 
عربستانی منتقد حکومت سعودی، عنوان کرده 
از روزنامه های  است. روز دوشــنبه هیچ یک 
انگلیســی به خبر قتل فجیع خاشــقجی در 
کنسولگری عربســتان در اسالمبول نپرداخته 

بودند.
با وجود آنکه ناپدید شــدن و احتمال قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری 
عربستان در اسالمبول به خبر اول رسانه های بین المللی 
در یک هفته اخیر تبدیل شــده اســت اما رسانه های 
اصلی انگلیس در صفحه نخســت خود به این ماجرا 
نپرداخته انــد. ویکی لیکس جزئیاتی از دالیل این امر 
را افشا کرده اســت. به گزارش فارس، سایت افشاگر 
»ویکی لیکس« با حمله به روزنامه های انگلیسی طی 
توییتی به این نکته  اشاره کرده است که »هیچ یک از 
روزنامه های انگلیسی در صفحه اول نسخه روز دوشنبه 
خود، درباره جمال خاشقجی روزنامه نگار ناپدید شده و 

منتقد حکومت سعودی مطلبی چاپ نکردند.«
به نوشته سایت شبکه خبری راشاتودی، ویکی لیکس 
همچنین اعالم کرده رســانه های انگلیسی همگی از 
سعودی ها پول می گیرند. عالوه بر ویکی لیکس، برخی 
کاربــران توییتر نیز عکس العمل روزنامه های انگلیس 
به قضیه خاشــقجی را با عکس العمل متفاوت آنها به 
برخی خبرهای دیگر دربــاره خبرنگاران، برای مثال 
»آرکادی بابچنگوم« خبرنگار روســی مقایسه کردند. 
برخی روابط نزدیک عربســتان بــا دولت انگلیس را 
دلیل سکوت رسانه های انگلیسی در موضوع خاشقجی 

عنوان کرده اند.
راشــا تودی در ادامه نوشــت: در ســال 2016 
خبرنگاران بدون مرز گزارشــی را منتشــر کردند که 
شامل اطالعاتی درباره جزییات اقدام عربستان در شکل 
دادن مطالب رسانه های خارجی در راستای تصویرسازی 

بین المللی مثبت از پادشاهی سعودی بود. 
چتم هاوس: مقصر آمریکاست

از ســوی دیگر اندیشــکده چتم هاوس، برخورد 
عربستان با جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد عربستانی 
را مصداق برنتافتن مخالفان، آزادی عمل و مصونیت 
ولیعهد عربستان با پشتوانه چراغ سبز آمریکا خواند. در 
یادداشت منتشر شده در پایگاه این اندیشکده آمده است: 

بایکوت خبر قتل »خاشقجی« در روزنامه های انگلیسی 
ویکی لیکس: پای دالرهای سعودی در میان است

سرویس خارجی-
نخســت وزیر انگلیس که پیش از این، برای مقابله با پیامدهای 
فروپاشی خانواده ها و پوچ گرایی، »وزیر تنهایی« را به جمع کابینه خود 
افزوده بود، در اقدامی جدید، »وزیر خودکشی« را هم به جمع اعضای 

کابینه خود اضافه کرد!
انگلیس که زمانی به عنوان مادر و منشــأ انقالب صنعتی و سکوالریسم و 
مدرنیســم به خود می بالید، اکنون از پیامدهای منفی این انقالب، بیش از هر 
جامعه دیگری رنج می برد و بحران معنوی در این کشــور، به درجه ای رسیده 

که دیگر محافل سیاسی و رسانه ای این کشور نمی توانند آن را پنهان کنند.
به گزارش ایلنا، »ترزا می« نخست وزیر انگلیس، در اقدامی قابل تامل پست 
جدیدی را در کابینه خود تحت عنوان »وزارت پیشگیری از خودکشی« اضافه 
کرد! »جکی دویل- پرایس« که از طرف ترزا می به عنوان وزیر پیشــگیری از 
خودکشی منصوب شده است، ماموریت دارد که با دریافت بودجه یک میلیون 
و ۸00 هزار پوندی، از میزان خودکشــی در انگلیس، بکاهد. هر ســاله به طور 

متوسط، 4۵00 نفر در انگلیس اقدام به خودکشی می کنند.
اواخر دی ماه ســال گذشته نیز ترزا می پســت وزارت امور تنهایی را در 

کابینه به وجود آورده و »تریسی کروچ« را در این پست منصوب کرده بود.
نخســت وزیر انگلیس پس از این اقدام، گفته بود: »برای بسیاری از افراد، 
تنهایی واقعیت تلخ زندگی مدرن اســت.« همان زمان صلیب ســرخ انگلیس 
اعالم کرده بود که بیش از 9 میلیون نفر از تمامی رده های ســنی در انگلیس، 

اغلب اوقات تنها هستند.
به اعتقاد جامعه شناســان، اقدامات دولت انگلیــس برای مقابله با چنین 
معضالت مزمنی، در حد خوراندن مســکن به یک بیمار است و به هیچ وجه، 
عالج بیماری را به دنبال نخواهد داشت.عواملی که جامعه بحران زده انگلیس را 
رنج می دهند، بی هویتی، پوچ گرایی، ماده گرایی، بی معنایی و دین گریزی است 
و اقداماتی مثل پناه بردن به حیوانات مثل سگ و گربه و ایجاد پست های جدید 
وزارتی، هرگز جامعه بحران زده انگلیس و دیگر جوامع غربی را درمان نخواهد کرد.
در هر حال، وضعیت اجتماعی انگلیس این درس را به ما می دهد که »زندگی 

در وضعیت مدرنیسم مطلق، برای انسان »فاجعه بار است.«
این همان چیزی است که »ماکس وبر« جامعه شناس آلمانی، از آن تحت 
عنوان »قفس آهنین« نام برده و گفته است که قفس آهنین از پیامدهای مدرنیته 
است. جامعه ای که به این آفت دچار شود تبدیل به یک جامعه پادگانی شده و 

در آن، از شور و گرمی و محبت و معنویت و هویت، خبری نیست.

پس از وزیر »تنهایی«
وزیر »خودکشی« هم

به کابینه انگلیس اضافه شد!

سرویس خارجی -
در شــرایطی که از نیکی هیلی به عنوان یکی 
از ستون های سیاست خارجی افراطی ترامپ یاد 
می شد وی نیز نتوانست در کنار ترامپ دوام بیاورد 
و ضمن تعریف و تمجید از ترامپ! کناره گیری خود 
را اعالم کرد. هرج و مرج در کاخ سفید دلیلی است 
که برخی کارشناسان آن را، عامل اصلی خداحافظی 

یاران ترامپ از کاخ سفید می دانند.
در کاخ ســفید هرج و مرجی باید حاکم شده باشد. 
کسی درست نمی داند در این کاخ چه خبر است؟ مقامات 
آمریکایــی یکی پس از دیگری کنــار می روند و حاضر 
نیســتند با ترامپ کار کند، اگر چــه در زبان، از ترامپ 
تعریف و تمجید هم می کنند. طی دو سال گذشته بیش 
از 40 نفر از مقامات ارشــد دولت ترامپ برکنار شده یا 
اســتعفا کرده اند. تنها در 7 ماه نخست حضور ترامپ در 
کاخ ســفید شمار افرادي که برکنار یا استعفا داده اند به 

1۵ نفر رسید که در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است. 
این برکناری ها غیر از مقاماتی هســتند که در کنار 
ترامپ حضور دارند ولی جرات حرف زدن ندارند و انتقادات 
تنــد و تیز خود را در گوشــه و کنار مطرح می کنند که 
برخی از آنها از البه الی کتاب های خاطرات بیرون می آید. 
ماه گذشــته نیویورک تایمز از تشــکیل یک گروه 
مقاومت از مقامات کاخ ســفید خبر داده بود که »قصد 
کودتــا علیه ترامپ« را دارند. این یعنی یک هرج و مرج 
کامل. در جدیدترین مورد از نشــانه های به هم ریختگی 
اوضاع در کاخ سفید استعفای نیکی هیلی نماینده افراطی 

آمریــکا در کاخ 
شامگاه  ســفید 
بــه  سه شــنبه 
ایــران  وقــت 
بــود که همه را 
شگفت زده کرد. 
 نیکی هیلی 
اعضای اصلی  از 
هدایت کننــده 

تیم سیاســت خارجی دولت ترامــپ بود که با همراهی 
مایک پامپئو و جان بولتون، وزیر خارجه و مشاور امنیت 
ملی رئیس جمهوری، مثلث سیاست تهاجمی ترامپ در 
عرصه دیپلماسی را تشکیل می دادند. دالیل زیادی برای 
شــگفت زده شدن از خبر استعفای ناگهانی هیلی وجود 
داشت. او از ابتدای پیوستن به کابینه نشان داده بود در 
میان بسیاری از نزدیکان ترامپ که امنیت شغلی چندان 
زیادی نداشتند، جای پایش را با حمایت های افراطی از 
سیاســت های ترامپ محکم کرده است. تنها چند هفته 
پیش هنگام سخنرانی »دونالد ترامپ«، در مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد به نظر می رســید »نیکی هیلی«، 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل یکی از مستحکم ترین 
جایگاه هــا را در دولت آمریکا دارد.  »هیلی« در آن روز 
یکی از اعضای هیئت آمریکایی هنگام سخنرانی ترامپ 
بود و لبخندها و سر تکان دادن های تأییدآمیز او بارها نظر 

دوربین های تلویزیونی را به خود جلب کرد. 
»باب منندز«، ســناتور آمریکایی نیــز در بیانیه ای 

استعفای  درباره 
با  هیلی  نیکــی 
تایید وجود هرج 
کاخ  در  مــرج  و 
ســفید نوشــته: 
اســتعفای هیلی 
دیگر  نمونه  یک 
از هرج و مرج در 
سیاســت  حوزه 
خارجــی دولت کنونی آمریکا اســت. خــروج هیلی از 
نمایندگی آمریکا در ســازمان ملل بر امنیت ملی کشور 

تاثیرگذار خواهد بود.
اخراج یا استعفا؟

 اگرچه هیلی گفته استعفا داده و ترامپ هم تائید کرده 
 اما برخی کارشناســان معتقدند او اخراج شده است چرا 
که او در زمره طرفداران سیاست خارجی متعارف حزب 
جمهوری خواه بود که برای چندجانبه گرایی اهمیتی بیش 
از ترامپ قائل بودند. هیلی، عالوه  بر این، از جمله معدود 
مقام های دولت ترامپ به شمار می رفت که مواضع بسیار 
تندی در قبال روسیه داشت. در شرایطی که ترامپ از در 
آشتی با مسکو وارد شده و بر تالش برای کاهش اختالفات 
تأکید می کرد هیلی بارها سخنان او را رد کرده بود. وی 
در ماه جوالی)تیر( بعد از آنکه ترامپ با عملکرد ضعیف 
مقابــل والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه جنجال 
آفریده بود گفت: »به روســیه اعتماد نداریم. هیچ وقت 
اعتماد نخواهیم کرد. آنها هیچ گاه دوســت ما نخواهند 

بود. این، یک واقعیت اســت.«  مضاف بر همه این ها، او 
چنــدی پیش، بعد از آنکه انتشــار مقاله ای از یک مقام 
بلندپایه، اما بی نام دولت ترامپ در روزنامه نیویورک تایمز 
جنجال های گسترده ای به پا کرد اقدامی کرد که عده ای 
آن را نشانه ای از اختالفات پشت پرده او با ترامپ دانستند. 
هیلی، بالفاصله بعد از مقاله منتشــر شده یادداشتی در 
واشنگتن پست منتشر کرد و گفت که نگارنده این مقاله 
جنجالی او نبوده اســت. هیلی نوشته بود هنگامی که با 
رئیس جمهور مخالف است آن را با صراحت انجام می دهد 

و نیازی به نوشتن مقاله های بی نام ندارد!
جانشینان احتمالی 

بعد از اســتعفای ناگهانی و مشکوک »نیکی هیلی« 
از نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل، گمانه زنی ها از 
احتمال جایگزینی »ایوانکا ترامپ« دختر رئیس جمهور 
این کشــور خبر می دهند اما دختر »دونالد ترامپ« این 
موضوع را رد کرده اســت. دختر و مشاور رئیس جمهور 
آمریکا در کاخ ســفید در توئیتر خود نوشته: »افتخاری 
است که در کاخ سفید در کنار بسیاری از همکاران خوب 
)به کشور( خدمت کنم. من می دانم که رئیس جمهور یک 
جانشین توانمند به جای )نیکی( هیلی نامزد خواهد کرد 

اما این  جایگزین من نخواهم بود.«
عالوه  بــر ایوانکا ترامپ شــایعه هایی درباره تعیین 
»ریچارد  گرینفل«، سفیر هم جنس باز آمریکا در آلمان، 
»کلی آیوت« سیاســتمدار جمهوری خواه و حتی »جان 
بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عنوان نماینده 

جدید واشنگتن در سازمان ملل منتشر شده است. 

چرا هیچ کس حاضر نیست با ترامپ کار کند؟

استعفای نیکی  هیلی بازتاب هرج و مرج در سیاست خارجی آمریکا

ا نگلیس
تسنیم: روزنامه انگلیسی »آی« طی مقاله ای، نوشته عربستان سعودی 
یک امپراتوری شــیطانی و لکه ننگی برای)جهان( اسالم بوده و در جایگاه 

ظالم است.
این روزنامه از انگلیسی ها خواست، همان طور که رژیم اسرائیل را محکوم 

کرده اند، حکام سعودی را نیز به شدت محکوم کنند.
در ادامه این مقاله از مسلمانان و انگلیسی ها خواسته شده، »امپراتوری 
فاسد، نژادپرســت، بی رحم، منفور و ویرانگر ســعودی را محکوم کنند.« 
روزنامه های اصلی انگلیســی خبر قتل خاشقجی از سوی سعودی ها را به 

صورت ضعیف پوشش داده اند.
مصر

الجزیره: »عبداهلل« فرزند »محمد مرسی« رئیس جمهور قانونی و برکنار 
شده مصر، به دست نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده است. مقامات 
قاهره درباره علت این اقدام خود، توضیحی نداده اند. تاکنون صدها مصری 
به دســت نیروهای امنیتی این کشور دستگیر، زندانی و حتی ده ها نفر از 
آنها اعدام شــده اند.»محمد مرسی« در حالی که یک سال از دوره ریاست 
جمهوری او می گذشــت، تابستان 1392 توسط ارتش این کشور که تحت 
فرماندهی »عبدالفتاح السیسی« قرار داشت، از قدرت برکنار شد و به زندان 

افتاد. سپس، السیسی پست ریاست جمهوری را تصاحب کرد!
لیبی

فارس: جمعیت هالل احمر لیبی اعالم کرد، یک گور جمعی در منطقه 
»الظهیر« شهر »سرت« لیبی کشف شده که حدود 100 جسد را در خود 
جای داده است.عناصر گروه تروریستی داعش آذر سال 139۵ شهر سرت 
را به اشــتغال خود درآورده بودند. به همین خاطر، جنایت مذکور احتماال 

کار داعش بوده است.
آرژانتین

خبرگزاری فرانسه: مردم آرژانتین در اعتراض به برگزاری رزمایش توسط 
ارتش انگلیس در جزایر »فالکلند«، مقابل سفارت این کشور در »بوئنوس 
آیــرس« تظاهرات کردند. عالوه بر مــردم، دولت آرژانتین نیز اعالم کرده، 

چنین رزمایشی را در خاک خود نمی پذیرد.
انگلیــس در ســال 19۸2 در نبرد با آرژانتین بر ســر جزایر فالکلند، 
آرژانتین را شکســت داد و اشغال و تســلط خود بر این جزیره را تاکنون 

تداوم بخشیده است.

جنگنده های ائتالف متجاوز سعودی بار دیگر سلسله حمالتی را 
علیه زیرساخت ها و مواضع انصاراهلل در استان »صعده« انجام دادند و 

13 بار این منطقه را بمباران کردند.
ایســنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک نوشته، یک منبع نظامی در وزارت 
دفاع وابسته به انصاراهلل اعالم کرد جنگنده های ائتالف متجاوز عربی به رهبری 
عربستان پنج حمله در جنوب غربی استان »صعده« و سه حمله دیگر در شمال 
این استان انجام دادند. این منبع همچنین اعالم کرد، جنگنده های ائتالف عربی 
با سه حمله مناطق »الصوح« و »شجع« واقع در شهرستان »کتاف« در شرق 
»صعده« و با دو حمله منطقه »طخیه« در شهرســتان »مجز« واقع در شمال 
غربی »صعده« را مورد هدف قرار داد. منبع مذکور همچنین اعالم کرد، ارتش 
عربستان حمالت موشکی و توپخانه ای علیه مناطقی در شهرستان های »منبه« 
و »رازح« واقع در نوار مرزی با یمن انجام داد. از شــمار شــهدای این حمالت 

وحشیانه هنوز گزارشی منتشر نشده است.

بمباران وحشیانه صعده

سعودی ها دیروز 13 بار
بر سر مردم یمن بمب ریختند

همزمان با پیچیده شدن معمای ناپدید شدن 
جمال خاشقجی منتقد ســعودی، منابع امنیتی 
ترکیه اعالم کردند که تیم حقیقت یاب ترکیه اگر 
الزم شد دســت به حفاری هایی در کنسولگری 

سعودی خواهد زد.
شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید تیم حقیقت یاب 
ترکیه ســه مکان را که امکان اختفای جســد یا خود 
روزنامه نگار سعودی منتقد در آنها زیاد است، مشخص 
کرده اســت. فارس هم نوشــته، بر اساس این گزارش، 
تعیین مناطق سه گانه در شهر اسالمبول بعد از بررسی 
و رصد حرکت مشکوک خودروهای کنسولگری سعودی 
در این شــهر صورت گرفته است. برخی منابع امنیتی 

ترکیه به الجزیره گفته اند احتمال دارد تیم حقیقت یاب 
ترکیه اگر الزم شد دست به حفاری هایی در کنسولگری 
سعودی بزند. ترکیه بعد از گذشت یک هفته دادستانی 
کل خود را مامور رســیدگی به پرونده خاشقجی کرده 
 و تیــم بازرســی و حقیقت یاب برای این کار تشــکیل 

داده است.
اره بزرگ برای تکه تکه کردن جسد

از سوی دیگر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، به 
نقل از یک مســئول ترک در وزارت خارجه این کشور 
گزارش داده که جمال خاشقجی بعد از گذشت 2 ساعت 
از ورودش به کنسولگری عربستان در اسالمبول کشته 
شــده و جسدش با اره تکه تکه شده است. این مسئول 

ترک حتی تاکید کرده، دســتور کشــتن خاشقجی از 
باالترین مقامات دفتر پادشاهی عربستان صادره شده و 
مسئوالن امنیتی ترکیه کامال معتقدند که خاشقجی در 
داخل کنسولگری عربستان کشته شده است...عملیات 
کشتن خاشقجی بسیار سریع و پیچیده صورت گرفته و 
جسد وی با استفاده از اره بزرگی که برای همین کار به 

کنسولگری منتقل شده بود تکه تکه شد.
گفته می شــود احتماال جسد تکه تکه شده داخل 
کنسولگری نیست و نابود شده و تیم حقیقت یاب ترکیه با 
انجام حفاری به دنبال یافتن اثری از جسد است. هستند 
افرادی هم که معتقدند، تمام ماجرای خاشقجی، مشکوک 
است و حتی شاید او زنده به عربستان منتقل شده باشد.

تیم حقیقت یاب ترکیه به دنبال حفاری در کنسولگری عربستان

ت  تشــکیال «
بــر  کــم  حا
ن  بســتا عر
در  ناراضیــان 
داخل و خارج 
برنمی تابد.  را 
آزادی  درواقع، 
و  عمل بی حد 
ناشی  حصری 

از سیاســت واشــنگتن در قبال ریاض موجب ایجاد 
مصونیت برای عربستان شده است. شرکای بین المللی 
این پادشاهی فشــار چندانی بر سیاست های داخلی یا 

خارجی ریاض اعمال نمی کنند.«
دولت آمریکا از نقشه بن سلمان خبر داشت

روزنامه »واشنگتن پست« نیز در گزارشی به همین 
موضوع پرداخته و نوشــته: »سازمان اطالعات آمریکا 
تماس های مســئوالن سعودی را زیر نظر داشته و در 
جریان اقدامات آنها برای بازداشــت جمال خاشقجی 
قرار گرفته بود. رصد تماس های رد و بدل شده میان 
مســئوالن سعودی نشان می دهد که آنها قصد فریب 
خاشقجی و کشاندن او به کنسولگری عربستان و سپس 

بازداشت او را داشته اند.«
این 15 قاتل!

اما بعد از ماجرای ناپدید شدن خاشقجی، تصاویر 
1۵ شخص از اتباع سعودی منتشر شد که یک ساعت 
پیش از ورود خاشقجی به کنسولگری وارد شده و سه 

از  پس  ساعت 
ورود خاشقجی 
کنسولگری  از 
شــدند.  خارج 
فعــال  یــک 
ی  نه ا ســا ر
ر  د مســتقر 
با  واشــنگتن 
هویت  بررسی 
این 1۵ نفر دریافته است بسیاری از آنان افراد نزدیک 
به رژیم آل ســعود و »محمد بن ســلمان« ولیعهد 

سعودی هستند. 
یکــی از این افراد »محمد ســعد الزهرانی« نام 
دارد که از محافظان نزدیک بن ســلمان اســت و 
قبال در تصویری همراه با بن ســلمان دیده شــده 
اســت و به نظر می رســد وی از گاردهای محافظ 
سلطنتی است. فرد دیگر »ثائر غالب الحربی« است 
که برای دفاع از کاخ بن ســلمان در برابر حمله ماه 
اکتبر سال گذشته)مهرماه96( ترفیع درجه گرفت و 

سرهنگ شد. 
مشاور ویژه بن سلمان در میان قاتالن

برخی گزارش ها نیز حاکی است سعود القحطانی 
مشــاور ویژه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم از 
جمله اعضای گروه امنیتی ســعودی بود که همزمان 
با حضور خاشــقجی در کنســولگری عربســتان در 
اسالمبول وارد آنجا شد. از سوی دیگر دادستانی کل 

ترکیه تصمیم دارد علیه هفت نفر که در ناپدید شدن 
خاشقجی دست دارند، اقامه دعوی کند.

همزمان شــبکه تلویزیونی الجزیره نیز وارد عمل 
شــد و گزارش داد اطالعاتی که سازمان های امنیتی 
ترکیه به دست آورده اند نشان می دهد به محض ورود 
جمال خاشقجی به ساختمان کنسولگری عربستان در 
اسالمبول ترکیه، از همه مراجعه کنندگان خواسته شد 

ساختمان کنسولگری را ترک کنند.
 نیویورک تایمز هم تاکید کرد که یک تیم 1۵ نفره 
از سوی مقام های ارشد عربستان ماموریت داشتند در 
کنسولگری این کشــور در ترکیه منتظر ورود جمال 
خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی، شده و وی 

را به قتل برسانند.
قتل نزدیکان خاشقجی

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، پایگاه 
اینترنتی »المسئله« از انتشار اخباری مبنی بر کشته 
 شــدن برادر جمال خاشقجی و همسر برادر وی خبر

 داده است.
این پایگاه نوشت: طبق اخبار برخی روزنامه های 
عربی، چند نقابدار به منزل احمد خاشــقجی، برادر 
جمال خاشقجی حمله کرده و وی را کشته اند. جسد 
وی در حالی که ســرش به شکل وحشیانه ای بریده 

شده، شناسایی شده است.
 همسر وی هم بر اثر ضربات خنجر به سینه اش، 
به قتل رســیده است. تا عصر دیروز منبع دیگری این 

خبر را تایید نکرده بود.


