
بمباران لیبی توسط جنگنده های آمریکایی
مردم تظاهرات کردند

مردم لیبی با برگزاری تظاهراتی، اعتراض خود 
به حمله هوایی آمریکا به جنوب غربی این کشور را 
که به بهانه هدف قرار دادن عناصر القاعده صورت 
گرفت محکوم کردند. در این حمالت شماری از مردم 

لیبی جان باختند.
اعضای قبیله »الطوارق« در صحرا واقع در جنوب غربی 
لیبــی با برگزاری تظاهراتی در حالی که شــعار می دادند 

»آمریکا به بهانه حمله به القاعده فرزندان ما را می کشد«، 
حمله آمریکا به این منطقه را محکوم کردند. معترضان از 
دولت طرابلس خواســتند تحقیقاتی درباره حمله آمریکا 
انجام دهد.تظاهرات کنندگان همچنین پارچه هایی در دست 
داشــتند که روی آنها نوشته شده بود »فرماندهی نیروی 
هوایــی آمریکا در آفریقا بــه غیرنظامیان ما حمله کرده و 

فرزندان ما را می کشد«.

پوتین: خروج آمریکا از پیمان هسته ای را 
بدون پاسخ نمی گذاریم

رئیس جمهور روسیه اعالم کرد، این کشور خروج 
آمریکا از پیمان نیروی هســته ای میان برد را بدون 

پاسخ نمی گذارد.
»والدیمیر پوتین« تاکید کرد: اگر آمریکایی ها به این 
نتیجه رســیده اند که باید تسلیحاتی داشته باشند که این 
قرارداد مانع آن است، پس روسیه هم این کار را انجام خواهد 
داد. وی افــزود: آمریکایی ها اکنون برای خروج رســمی از 

پیمانی که خود ناقض آن هستند، دنبال مقصر می گردند. 
ســتاد کل نیروهای مسلح روســیه هم اعالم کرد: در 
صورت فروپاشی پیمان فوق، کشورهای میزبان پایگاه های 
موشــکی آمریکایی، به هدفی برای موشک های ما تبدیل 
خواهند شد.»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، اخیرا گفته 
بود که این کشور همه تعهدات خود در قبال پیمان فوق را 

تا 60 روز آینده به حال تعلیق در می آورد.
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سرویس خارجی-
پس از اینکه دولت فرانسه اعالم کرد، طرح 
افزایش مالیات بر ســوخت را بــه مدت 3 ماه 
تعلیق می کند، جلیقه زردها که طی شورش های 
خود شــعارهای ضد ســرمایه داری سر داده و 
اعالم  بودند  ماکرون شده  کناره گیری  خواستار 
کردند، درخواست آنها تعلیق این طرح نیست و 

تظاهرات ها را ادامه خواهند داد.
اواخر ســال 2017 میالدی بود که دولت ماکرون 
قانونی را برای افزایش مالیات بر سوخت تصویب کرد. 
همزمان افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت سوخت 
در فرانسه شد و همین کافی بود تا جنبشی اعتراضی 
به نام »جلیقه زردها« در فرانسه شکل بگیرد که طی 
سه هفته گذشته پاریس و بسیاری از شهرهای فرانسه 
را به آشوب کشیده اند. بیشترین حجم آشوب ها مربوط 
به شنبه گذشته بود که پاریس رسما تبدیل به میدان 
جنگ بین معترضان و پلیس شد که ماحصل آن تبدیل 

پاریس به »شهری سوخته« بود.
»امانوئــل ماکرون « که در ابتــدا تالش می کرد، 
جنبش ضدســرمایه داری »جلیقه زردهــا« را نادیده 
بگیرد و با کلمات نامناسبی آنها را خطاب قرار می داد، 
باالخره در مقابل آنها تسلیم شد و از »ادوارد فیلیپ« 
نخست وزیر فرانسه، خواست با معترضان مذاکره کند. 
پس از آن نیز فیلیپ روز سه شنبه اعالم کرد، اجرای 
طرح افزایش بهای گاز و برق، تا شــش ماه آینده، به 
تعویق می افتد: »طرح افزایش مالیات بر ســوخت به 
مدت 3 ماه تعلیق خواهد شد. هیچ مالیاتی ارزش آن 

عضو جنبش جلیقه زردها:

وعده ماکرون کافی نیست
اعتراض ها را ادامه می دهیم

را ندارد که وحدت ملت و کشور را به خطر بیندازیم.«
صدای معترضان را شنیدیم

 وی به همراه رئیس جمهور اعالم کردند که صدای 
معترضان را شــنیده اند.این تصمیــم تازه دولت عصر 
دوشنبه در جریان یک نشست فوق العاده در کاخ الیزه 
و به ریاســت ماکرون و با حضور 10 وزیر دیگر کابینه 
اتخاذشــذ. ماکرون برای شرکت در این نشست، سفر 
برنامه ریزی شــده خود به صربســتان را هم به تعویق 

انداخته بود.
منابــع نزدیک به مقام های رســمی در پاریس به 
خبرگزاری فرانسه گفته اند که دولت تصمیم دارد به جز 

تعویق اجرای طرح مالیاتی برای سوخت، تدابیر دیگری 
را نیز برای آرام کردن فضای اعتراض و خروج از بحران، 
به اجرا بگذارد. به نظر می رسد دولت فرانسه قصد دارد تا 
با اعالم این تصمیم و خرید زمان، اوضاع کشور را آرام 
کند، اما ظاهرا این عقب نشینی ضمنی هنوز تغییری 
در وضعیت نا آرام کشــور ایجاد نکرده اســت. چرا که 
جلیقه زردها این تصمیــم را ناکافی می دانند و اعالم 
کرده اند که تا لغو کامل این قانون به اعتراض خود ادامه 
می دهند و حتی خواستار برکناری نخست وزیر شده اند.
»بنیامین کوشی« یکی از اعضای جنبش »جلیقه 
زردها« در همین ارتباط و در مصاحبه ای تاکید کرده: 

»این جنبش خواســتار ادامه اعتراضات است ولی این 
تظاهــرات اعتراض آمیز بایــد آرام و به دور از هرگونه 
خشونت باشد.« به گزارش تسنیم وی افزود: »جنبش 
جلیقه زردها خواستار برپایی تظاهرات مجدد روز شنبه 
آینده است ولی چیزی که برای من مهم است آن است 
که این جنبش باید آرام و مسالمت آمیز و بدون هرگونه 
خشونت مجدد باشد. یک تحصن 5 هزار نفری در میدان 
اصلی تولوز اثری به مراتب بیشتر و مهم تر بر مقام های 
دولتی خواهد داشت تا اعمال خشونت. ما باید حمایت 

از 85 درصد مردم فرانسه را همچنان ادامه دهیم.«
وی همچنین اظهار داشت: »تعلیق افزایش مالیات 
بر سوخت چیزی نبوده است که ما به دنبال آن بوده ایم 
، ما به دنبال لغو کامل هرگونه افزایش قیمت سوخت و 
مالیات انرژی از ابتدای ژانویه 2019 هستیم.« به گفته 
این چهره معترض دولت فرانسه باید در مورد »اصالح 
وضعیت کلی مالیات ها«، »توزیع ثروت« و »برگزاری 
دائمی همه پرســی درباره موضوعات مهم اجتماعی«، 
دست به اقدام بزند. پایگاه اینترنتی رادیو »فرانس انفو« 
نیز با انتشار سیاهه ای از خواسته های جلیقه زردها که 
تاکنون مطرح شده، نوشته است: »این خواسته ها زیاد 
هستند و شمار آنها اکنون به ۴8 مورد رسیده است.«

شورش ها باید ادامه یابد
 یکی از شخصیت های سیاسی برجسته فرانسه نیز 
به نام »اریک دروئه« که به جنبش جلیقه زردها پیوسته، 
خواستار شــدت یافتن اعتراض ها در روز شنبه آینده 
شده است. او گفته که عقب نشینی در برابر دولتی که 

محبوبیت خود را از دست داده، جایز نیست.

سرویس خارجی-
رژیم صهیونیســتی با ســروصدای زیاد 
عملیاتی را تحت عنوان »ســپر شمال« در 
مرز فلسطین اشغالی و لبنان با هدف اعالمی 
»تخریب تونل های حزب اهلل« آغاز کرده است؛ 
این جنجال، با واکنش های گسترده ای مواجه 
شــده؛ برخی آن را حرکتی سیاسی با هدف 
فرار نتانیاهو از سیاست های شکست خورده اش 
دانسته اند اما  حزب اهلل گفته است تحرکات 
نظامیان صهیونیســت در مناطق مرزی را با 

دقت رصد می کند!
ارتش رژیم صهیونیستی از دو روز پیش با سرو 
صدای زیاد از شروع »عملیاتی گسترده در مرزهای 
شمالی به منظور کشف و نابودی تونل های حزب اهلل 
لبنان« خبر داده و تصاویری نیز از چند تونل منتشر 
کرده است. صهیونیست ها می گویند موفق به کشف 
یک تونل ۴00 متری حزب اهلل در نزدیکی روستای 
»کفر کال« شــده اند که ۴0 متــر آن داخل اراضی 

اشغالی است. 
این جنجال اما بــا تحلیل های متفاوتی مواجه 
شده اســت. برخی آن را »فریبکاری نتانیاهو برای 
سرپوش گذاشــتن برمشــکالت داخلی« ارزیابی 
کرده اند. مخالفان کابینه رژیم صهیونیســتی جزو 
این دسته اند. آنها معتقدند عملیات ارتش این رژیم 
نمایشی فریبکارانه از سوی نخست وزیر برای گریز از 
اعالم جرم پلیس درباره فسادهای مالی نتانیاهو است. 

جنجال »تونل« در مرز لبنان و اسرائیل            حزب اهلل: تمام تحرکاتتان را زیر نظر داریم

فارس در این باره نوشته، »یوال حسون« رئیس 
فراکسیون »اردوگاه صهیونیست« در پارلمان رژیم 
صهیونیســتی و عضو کمیســیون خارجه و امنیت 
خواستار پاسخگویی مناسب درباره اقدام ارتش شده 
و گفته که آیا این عملیات »سپر شمال« است یا سپر 
نتانیاهــو؟!  وی این عملیات را اقدامی برای انحراف 
افکار عمومی درمورد پرونده فساد »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر ارزیابی کرد. گادی آیزنکوت رئیس ستاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفته هدف از 
این عملیات، از بین بردن خطر حزب اهلل و جلوگیری 

از حضور ایران در نزدیکی مرزهای شــمالی است. 
»امین حطیط« کارشناس امنیتی و راهبردی لبنان 
هم این عملیات را »نمایشی« دانسته که نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی بــرای کاســتن از بحران های 
داخلی خود در ســایه شکست اســرائیل در همه 
 جبهه ها خصوصا اخیرا در جبهه غزه و سوریه به آن

 نیاز دارد.
»عبدالبــاری عطــوان« نویســنده و تحلیلگر 
مشهور جهان عرب و سردبیر روزنامه فرامنطقه ای 
رای الیــوم در ایــن باره گفته، هدف نخســت وزیر 

رژیم صهیونیســتی از این عملیات، نجات شــمال 
سرزمین های اشغالی فلسطین نیست بلکه نجات خود 
از طناب  داری است که بر گردنش پیچیده شده است 
و ممکن است به مرگ سیاسی وی منجر شود و یا 
باقی مانده عمرش را پشت میله های زندان بگذراند. 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز ابراز امیدواری 
کرده در عملیات سپر شمال، قطعنامه شماره 1701 
شورای امنیت نقض نشود. این در حالی است که جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا گفته، واشنگتن از 
اسرائیل در عملیاتی که برای نابودسازی تونل های 
هجومــی حزب اهلل در مرزهایش با لبنان کلید زده، 

حمایت می کند.
واکنش حزب اهلل

حزب اهلل لبنــان اما این خبر را نه تایید کرده و 
نه تکذیب. »حســن حب اهلل« عضو شورای سیاسی 
حــزب اهلل لبنان گفته مقاومــت در آمادگی کامل 
قرار دارد و هر گونه تحرک دشــمن صهیونیســتی 
در تمامی جبهه ها را با دقت و هوشیاری تحت نظر 
دارد... دشــمن صهیونیستی پس از جنگ 33 روزه 
دیگر جرات نکرده دست به حمله علیه مقاومت بزند، 
زیرا دریافته است که مقاومت قادر است به این رژیم 

ضربه وارد کند.
این جنبش قدرتمند همچنین با انتشار تصاویر 
با کیفیتی از رفت و آمدهای نظامیان صهیونیســت 
در مناطق مرزی اعالم کــرده، تمام تحرکاتتان به 

دقت رصد می شود!

سرویس خارجی-
سناتور های ارشد جمهوری خواه 
آمریکا پس از نشســت توجیهی 
با رئیس  ســیا به اتفاق آراء اعالم 
کردند خروجی صحبت های »جینا 
»بن  که، شخص  بود  این  هاسپل« 
سلمان« مســئول قتل خاشقجی 

است.

خروجی اظهارات رئیس سیا در کنگره

سناتورهای ارشد آمریکا: قاتل خاشقجی 
خود بن سلمان است

 دونالد ترامپ پیش از این گفته بود به هیچ عنوان قصد ندارد منافع 
کشورش را فدای این پرونده کند و از بن سلمان حمایت می کند.

داستان قتل فجیع »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی 
گویا تمامی ندارد. این حادثه به اهرم فشاری علیه پادشاهی سعودی و به 
ویژه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تبدیل شده که بنابر شواهد موجود 
عامل اصلی این جنایت است. نیاز بن سلمان به رهایی از این باتالق باعث 
شده تا کشورهای مختلف برای منتفع شدن از دالرهای نفتی آل سعود 
به روش های مختلف بن ســلمان را بدوشند، بن سلمانی که نشان داده 
برای رسیدن به تخت پادشاهی حاضر است باج بدهد. آمریکا در این بین 
گوی سبقت را از همه ربوده و تا توانسته این گاو شیرده را دوشیده است.
رئیس  جمهور روســیه نیز با استقبال از بن سلمان در نشست گروه 
20 نشان داد، بدش نمی آید از دالرهای نفتی گاو شیرده ترامپ نصیبش 
شود. امانوئل ماکرون نخست وزیر فرانسه دیگر مقامی است که سعی دارد 
با نجات بن سلمان از باتالق »خاشقجی« به بخشی از قراردادهای اقتصادی 
با ریاض دســت یابد. اما اوج اخاذی از عربستان مربوط به دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا اســت که با وجود اینکه نهادهای اطالعاتی آمریکا 
مانند سیا نیز دست داشتن بن سلمان در قتل خاشقجی را به نحوی تایید 
کرده اند اما وی همچنان تاکید دارد که منافع اقتصادی آمریکا را به دلیل 
قتل یک نفر به خطر نمی اندازد. در واقع گزارش رئیس  سیا در کنگره نیز 
نخواهد توانست در مورد نوع حمایت ترامپ از بن سلمان تغییری ایجاد 
کند. گویا گزارش جدید سیا)دســت داشتن شخص بن سلمان در قتل 

خاشقجی( ابزاری است برای اخاذی بیشتر واشنگتن از ریاض.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، به نقل از ای بی ســی نیوز، 
سناتورهای ارشد جمهوری خواه آمریکا روز سه شنبه( پس از حضور در 
یک نشســت توجیهی با »جینا هاسپل«، رئیس آژانس اطالعات مرکزی 
این کشور )سیا( اعالم کردند تردیدی ندارند که محمدبن سلمان، ولیعهد 
سعودی، دستور قتل وحشیانه جمال خاشقجی، را صادر کرده است. این 
نتیجه گیری سناتورهای آمریکایی پس از نشست توجیهی با رئیس سیا، 
در تضاد با ادعای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشــور اســت 
که می گوید مدرک مستدلی برای اثبات ارتباط میان بن سلمان و قتل 

خاشقجی وجود ندارد.
باب کورکر، عضو جمهوری خواه کنگره و رئیس  کمیته روابط خارجی 
مجلس سنا در این باره و احتماال پس از شنیدن اظهارت هاسپل گفته: 
»کوچک ترین شــکی ندارم که ولیعهد سعودی فرمان قتل را صادر و به 
آن نظارت کرده است. او دقیقا می دانسته چه اتفاقی دارد می افتد. او این 
قتل را از پیش برنامه ریزی کرده بود. اگر بن ســلمان محاکمه می شد و 
در برابر هیئت منصفه بود، در مدت نیم ساعت مجرم شناخته می شد.«

»لیندسی گراهام«، سناتور جمهوری خواه آمریکا از ایالت کارولینای 
جنوبی، نیز پس از نشست توجیهی با رئیس  سیا گفت اگر پیش از این 
نشســت احتمال می داده که بن سلمان در قتل خاشقجی نقش داشته 
اســت، پس از جلسه اطمینان باالیی پیدا کرده که ارزیابی اولیه اش در 

این باره درست بوده است. 
»ریچارد بلومنتال« سناتور ارشد دیگری از مجلس سنای آمریکا در 
اظهارات خود موضوع خاشقجی را »قتل وحشیانه و از پیش تعیین شده« 
دانست و گفت که دولت ترامپ در حال الپوشانی آن است. وی همچنین 
تاکیــد کرد پومپئو وزیر خارجه و متیس وزیر دفاع آمریکا کنگره را در 

این موضوع گمراه کرده اند.

سرویس خارجی-
ماه  تنها در  منابع فلسطینی اعالم کردند 
گذشته 13 عملیات مقاومتی در کرانه باختری 
در  اشکال مختلف، از جمله تیراندازی، حمله 
با سالح ســرد و زیرگیری با خودرو صورت 
گرفته که به گفته صهیونیســت ها طی آن 20 

صهیونیست زخمی شده اند.
کرانه باختــری ماه نوامبر گذشــته )آبان ماه( 
شــاهد افزایش قابل مالحظه عملیات های مقاومتی 
در واکنش به تجاوزات بی وقفه رژیم صهیونیســتی 
بــود و این عملیات ها در  اشــکال مختلف، از جمله 
تیراندازی، حمله با سالح سرد و زیرگیری با خودرو، 
صــورت گرفت. پرتاب ســنگ و بطری های آتش زا 
و نیــز بمب های دست ســاز از جمله دیگر عملیات 
فلســطینی های ســاکن کرانه باختری است که با 
احتساب آنها تعداد این عملیات به صدها هم می رسد. 
به گفته منابع فلسطینی در برخی از این عملیات ها 
مانند عملیات »برکان« عامل عملیات متواری شده و 

ثبت 13 عملیات مقاومتی در کرانه باختری علیه صهیونیست ها ظرف یک ماه

هنوز دست پلیس رژیم صهیونیستی به آنها نرسیده 
است. در عملیات برکان دو صهیونیست کشته و یک 

نفر مجروح شد.
به گــزارش مرکز اطالع رســانی فلســطین، از 
مهم ترین این عملیات ها می توان به عملیات شهید 

»رمزی ابو یابس«  اشاره کرد که در نزدیکی شهرک 
بیت امر واقع در شــمال الخلیل صورت گرفت و وی 
با حمله به ســمت نظامیان صهیونیست با خودروی 

خود، 3 تن از آنها را زخمی کرد.
در مجموع می توان گفت که مقاومت فلسطین 

توانســته در ماه گذشــته 6 عملیات تیراندازی، 5 
عملیات حمله با ســالح سرد، 2 عملیات زیرگیری 
بــا خودرو و 8 عملیات بمب گذاری و پرتاب 2 مورد 
بمب دست ســاز و 26 عملیات پرتــاب بطری های 
آتش زا به سمت پایگاه ها و خودروهای جنگی رژیم 

صهیونیستی اجرا کند.
عالوه بر این، مناطق مختلف کرانه باختری و قدس 
نیز شــاهد وقوع 551 مورد درگیری و پرتاب سنگ 
بوده اند که در کل منجر به زخمی شدن 20 شهرک 
نشین صهیونیست در مقابل شهادت 3 فلسطینی و 

زخمی شدن 121 نفر دیگر شده است.
اســتان های رام اهلل و قدس با 158 و 109 مورد 
درگیری شاهد بیشترین درگیری ها میان فلسطینیان 
و صهیونیست ها بوده اند و 98 مورد درگیری هم در 
استان نابلس ثبت شــده است. الخلیل و قلقیلیه با 
88 مورد درگیری، بیــت لحم با 67، جنین با 25، 
طولکرم با 2۴، سلفیت با 10 و طوباس و اریحا با 5 

مورد درگیری در رده های بعدی قرار دارند.

جلسه پارلمان عراق، که به خاطر بررسی صالحیت هشت 
نامزد پیشنهادی نخست وزیر برای تکمیل کابینه تشکیل شده 

بود، به تشنج و درگیری  کشیده و تعطیل شد.
روز ســه شــنبه »عادل عبدالمهــدی« به همراه هشــت نامزد 
نخست وزیری مورد نظر خود، به پارمان رفتند تا او طبق روال قانونی، 
نظر نمایندگان پارلمان را در باره آنها جویا شود. اما جلسه پارلمان به 
تشــنج و در گیری میان نماینگان انجامید وعبدالمهدی به همراه آن 

هشت نفر، مجبور به ترک پارلمان شدند. 
پس از آن نیز ریاســت پارلمان اعالم کرد، جلســه رای اعتماد به 

پنجشنبه )امروز( موکول می شود.
بیش از دو ماه است که عبدالمهدی مأمور به تشکیل کابینه جدید 

شده است، ولی هنوز نتوانسته کابینه خود را تکمیل کند.
نمایندگان پارلمان ماه گذشته در اولین جلسه رأی گیری، از میان 
22 وزیر پیشنهادی نخست وزیر، تنها به 1۴ وزیر رای اعتماد داده  بودند 
و به همین دلیل، پست های ریاست هشت وزارتخانه خالی مانده است.

اظهارات عبدالمهدی
به گزارش فارس، عبدالمهدی که سه شنبه شب در نشست هفتگی 
هیئت دولت سخن می گفت، تصریح کرد، درگیری بین نمایندگان و 
تنش های لفظی قبل از آغاز جلســه رای گیری بر ســر رای اعتماد به 
هشت نامزد پیشنهادی کابینه، باعث شد که این جلسه تشکیل نشود 
و در نتیجه، سرنوشت ریاست هشت پست وزارتی، در هاله ای از ابهام 

باقی بماند.
نخســت وزیرعراق افــزود: ما منتظریم که پارلمان زمان جلســه 
تکمیل فرآیند تشکیل کابینه را پس از حصول توافق بین نمایندگان، 

مشخص نماید.
وی همچنین، با تاکید بر تالش جدی دولت برای مبارزه با فساد 
گفت که 13 هزار پرونده مربوط به فساد در عراق وجود دارد که همچنان 

باز و در حال رسیدگی است.
واکنش های داخلی به رفتار نمایندگان

تنش آفرینی نمایندگان پارلمان عراق با واکنش منفی گســترده 
محافل سیاسی و کارشناسی در این کشور روبرو شد.

»نوری مالکی« نخست وزیر سابق عراق، سه شنبه شب و ساعاتی پس 
از تنش و درگیری در داخل پارلمان این کشور، گفت که »آنچه امروز در 
پارلمان رخ داده است، مشکل جدی و ناکامی بزرگ است«. وی از همه 
احزاب سیاسی این کشور خواست تا اختالفات را کنار بگذارند و روی 
تکمیل فرآیند تشکیل کابینه جدید به ریاست عبدالمهدی تمرکز کنند.

نخست وزیر سابق عراق، که در یک نشست خبری سخن می گفت، 
افزود: آنچه امروز)روز سه شنبه( در پارلمان رخ داده، امری تاسف بار و 

مصادره آشکار اراده ملت و رای دهندگان است.
رئیس ائتالف »دولت قانون« عراق تاکید کرد که رویداد روز سه شنبه 
پارلمان، پیروزی اراده خشونت و درگیری و آشوب محسوب می شود.

شــماری از کارشناسان نیز انگشت اتهام خود را به سمت »مقتدا 
صدر« گرفتند و گفتند که مطالبات غیر منطقی وی از نخســت وزیر 

جدید، زمینه ساز تشنج در پارلمان بوده است. 
درمجموع، کارشناســان شرایط موجود در عراق را بسیار حساس 
می دانند و می گویند، ادامه تشــنج سیاسی در این کشور ممکن است 

آمریکا را برای عملیاتی کردن توطئه های جدید، وسوسه کند.

همه چیز درباره جلسه دیروز پارلمان عراق
چرا کابینه عادل عبدالمهدی تکمیل نشد؟

در حالی که هیئت یمن برای شرکت در مذاکرات صلح تحت 
نظارت سازمان ملل عازم سوئد شده، ائتالف سعودی- اماراتی بر 
شدت حمالت خود در جبهه های مختلف یمن به ویژه در ساحل 

غربی، افزوده است!
نمایندگان انصاراهلل و دولت مستفی یمن دیروز برای شروع مذاکرات 
صلح وارد سوئد شدند. این مذاکرات قرار است در نهایت به آتش بس و 
اتخاذ یک راه حل سیاسی در یمن منجر شود. اما مسئله اصلی این است 
که ائتالف سعودی بارها این گونه مذاکرات را ناکام گذاشته و کارشناسان 
بر این باورند که این بار نیز ائتالف سعودی جدیت الزم برای مذاکره را 
ندارد. شاهد مثال این ادعا نیز این است که در آستانه شروع مذاکرات، 
ائتالف سعودی حمالت خود به نقاط مختلف یمن را تشدید کرده است.
در همین رابطه خبرگزاری فارس نوشته ، ائتالف سعودی-اماراتی 
این روزها با تشدید حمالت به غرب یمن تالش می کند بندر الحدیده، 
مهم ترین کانال کمک رسانی به مردم یمن را  اشغال کند تا در مذاکرات 
صلح دست برتر را برای امتیازگیری داشته باشد؛ حمالتی که طی چهار 
ماه گذشــته با مقاومت مردم یمن در جلوگیری از سقوط الحدیده به 
شکست انجامیده است. پایگاه خبری شبکه »المسیره« هم نوشته، در 
حمله توپخانه ای ائتالف متجاوز سعودی به الحدیده، یک زن کشته شد 
و سه شهروند یمنی زخمی شدند. از سوی دیگر، در حمله خمپاره ای 
شــبه نظامیان هم پیمان ائتالف سعودی به شــهر »الدریهمی«، یک 
دختربچه کشــته شد و چندین تن از اعضای خانواده اش و شهروندان 
یمنی زخمی شــدند. بر اســاس این گزارش، متجاوزان با بیش از 50 
خمپاره، شهر الدریهمی را هدف قرار دادند و خسارات زیادی به منازل 
و دارایی های ساکنان این شهر وارد آوردند. این تشدید حمالت در جبهه 
غربی یمن، همزمان با اعزام هیئت مذاکره کننده یمنی به ســوئد برای 
از سرگیری مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل صورت می گیرد.

در همین ارتباط، »محمد عبدالسالم« سخنگوی جنبش انصاراهلل 
یمن تاکید کرد: »ما از هیچ تالشی برای موفقیت مذاکرات صلح و تحقق 
صلــح و پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه و لغو محاصره یمن فروگذار 
نخواهیم کرد... ما دست های خود را برای صلح دراز کرده ایم اما در عین 
حال به ارتش و کمیته های امنیتی تاکید کرده ایم که نسبت به احتمال 
هرگونه حمله ای آماده  باشند.«از سوی دیگر، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن تشــدید حمالت ائتالف سعودی در آستانه مذاکرات در سوئد را 
نشانگر عدم جدیت برای تحقق صلح برشمرد. سرتیپ یحیی سریع روز 
ســه شنبه اعالم کرد که حمالت ائتالف سعودی به یمن شدت گرفته 
اســت. اکنون همه نگاه ها به مذاکرات صلح ســوئد است. پیش از این 
قرار بود مذاکرات صلح یمن در شــهریور ماه در ژنو برگزار شــود که با 
مانع تراشــی عربستان این نشست برگزار نشد. تالش های سازمان ملل 

در این خصوص نیز نتیجه ای نداد. 

اعالم  اوکرایــن  مســلح  نیروهای  فرمانــده 
کرد، تانک های روســیه تــا 18 کیلو متری مرزهای 
اوکراین رسیده اند و کشورش در برابر یک خطر نظامی 

بزرگ قرار دارد.
ژنرال »ویکتور موژنکو« اظهار داشت: تصاویر ماهواره ای 
نشــان می دهد که تانک های روســی »تــی-62-ام« تا 18 
کیلومتری مرز اوکراین رســیده اند. به گزارش ایســنا، وی 
ادامه داد: آنها)روس ها( شمار خودروهای زرهی )در مناطق 
مرزی( را از اواسط سپتامبر)اواخرشهریور( تا اوایل اکتبر)اواخر 
مهر( به 250 دستگاه رسانده اند.موژنکو همچنین، گفت که 
شواهد نشــان می دهد نیروهای روسی طی این مدت بطور 
قابل توجهی در نزدیکی مرزهای اوکراین تقویت شــدند، و 
اوکراین در برابر یک خطر نظامی بزرگ قرار دارد که از سال  

201۴ تاکنون سابقه نداشته است.دو هفته قبل سه کشتی 
نیروی دریایی اوکراین در تنگه »کرچ« وارد آب های روسیه 
شــدند و نیروهای روســی نیزروی آنها آتش گشودند و سه 
خدمه کشــتی اوکراینی را زخمی کردند. در این ماجرا، 2۴ 
خدمه کشتی دستگیر شده وهمچنان در بازداشت روس ها 
هستند. این واقعه زمینه ساز بحران جدیدی میان دوکشور 
شده است، موژنکو مدعی شد: در برابر ما یک دشمن قرار دارد 
که هیچ گونه محدودیت قانونی، اخالقی برای خود نمی شناسد. 
بسیار دشوار است که پیش بینی کنیم )این دشمن( چه زمانی 
علیه اوکراین وارد عمل خواهد شد.موژنکو اضافه کرد: اوکراین 
نیز در پاسخ به اقدام روسیه، نیروهای هوایی و زمینی بیشتری 
را به منطقه اعزام خواهد کرد. این در حالی است که به گفته 
کارشناسان، در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار، اوکراین 

شــانس چندانی برای پیروزی ندارد و ممکن است بار دیگر 
به روسیه منضم شود.

موضع مسکو
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین گفت، به رغم 
حمایت آمریکا و ناتو از اقدامات تحریک آمیز اوکراین، روسیه 
همه اقدامات الزم را برای مقابله حداکثری با تحرکات نظامی 

کیف انجام می دهد.
به گزارش خبرگزاري صداوســیما از مسکو، وی افزود: 
متجاوزان اوکراینــی با افزایش نیروهــای نظامی و انتقال 
تسلیحات سنگین به مرزهای مشترک با روسیه، بطور مداوم 
اقدامات تحریک آمیز خود را افزایش می دهند. روسیه تسلیم 
فشارها نخواهد شد و ملوانان متجاوز  که هفته پیش در اقدامی 
غیرقانونی با ســه شناور رزمی وارد آب های روسیه در تنگه 

»کرچ« شده اند را آزاد نخواهد کرد.  
هشدار موگرینی

»فدریکا موگرینی« مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، دیروز هشــدارداد، تنش ها میان اوکراین و روسیه در 
سواحل کریمه، اقتصاد کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار 
داده و تردد کشتی های اروپایی را در منطقه دچار اختالل 

و تاخیر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موگرینی افزود: ما 
درباره تحوالت اخیر در دریای »آزوف«، به شدت احساس 
نگرانــی می کنیم ،...)زیــرا( در ورای تهدیدات امنیتی که 
ما امروز به وضوح در منطقه شــاهدش هســتیم، اقتصاد 
کشــورهای اروپایی نیزتحت تاثیر این تنش ها قرار گرفته 

است. 

فرمانده نیروهای مسلح اوکراین:

تانک های روسیه به 18 کیلومتری اوکراین رسیدند، هر لحظه ممکن است به ما حمله کنند

آل سعود ساعاتی قبل از شروع 
مذاکرات صلح 

حمله به شهرهای یمن را از سر گرفت
 پایگاه اینترنتی »واشــنگتن اگزماینر« نوشته : تحلیلگران 
نظامی بر این باورند ناوهای هواپیمابر آمریکا ممکن است به واسطه 

تولید سامانه های تسلیحاتی دوربردتر به زودی منسوخ شوند.
ناوهای هواپیمابر آمریکا یکی از مظاهر قدرت ســخت این کشــور 
هستند اما پیشرفت های سریع در تکنولوژی های نظامی باعث شده برخی 
کارشناســان به این نتیجه برسند که به زودی »این ناوهای غول پیکر به 
سرنوشــت دایناسورها گرفتار خواهند شــد«. پایگاه اینترنتی واشنگتن 
اگزماینر در گزارشــی در همین زمینــه تحت عنوان »ناوهای هواپیمابر 
آمریکا ممکن است به سرنوشت دایناسورها دچار شوند« نوشته: تحلیلگران 
مسائل راهبردی و نظامی بر این باورند که ناوهای هواپیمابر آمریکا ممکن 
است از یک مشکل به مراتب بزرگ تر رنج ببرند: ناوهای هواپیمابر آمریکا 
ممکن است به علت تصمیمات کوته بینانه و به واسطه تولید سامانه های 

تسلیحاتی دوربردتر به زودی منسوخ شوند. 
این گزارش می افزاید: »برنامه نیروی دریایی آمریکا این است که در 
هر ســه سال یک فروند ناو هواپیمابر تولید کند تا بتواند تا سال 2030 
ناوگانی متشــکل از 12 فروند از این ناوهای هواپیمابر را به وجود آورد. 
با این حال، تاریخ نگاران معتقدند که نیروی دریایی آمریکا باید از جنگ 
جهانی دوم یک درس بیاموزد. در خالل جنگ جهانی دوم بود که کشتی 
جنگی بزرگ ژاپنی ها، موسوم به یاماتو، قربانی نیروی هوایی آمریکا شد. 
این کشتی جنگی ژاپنی که به بیش از یکصد و پنجاه قبضه توپ و آتشبار 
مجهز بود قدرتمندترین کشــتی جنگی زمان خود محسوب می شد این 
کشتی جنگی عظیم الجثه هنگامی که سرگرم دفاع از اوکیناوا بود به علت 
حمالت متعدد بمب افکن ها و اژدر افکن های آمریکایی منفجر و غرق شد.« 

واشنگتن اگزماینر هشدار داد

خطر »انقراض« در انتظار
 ناوهای هواپیمابر آمریکا

رئیس سیا


