
رزمایش بزرگ ارتش ونزوئال در مرز کلمبیا 
و واکنش آمریکا

در پی تنش های اخیر ونزوئال و کلمبیا، ونزوئال دست 
به رزمایش نظامی گسترده در مرز خود با کلمبیا زده است، 
رزمایشی که باعث وحشت کلمبیا، مرکز تجمع براندازان 

ونزوئال و واکنش آمریکا به آن شده است.
بعد از ناآرامی های اخیر در کشــور ونزوئال، کشور هم مرزش 
کلمبیا تبدیل به مقر اصلی مخالفان داخلی ونزوئال شده است. حاال 
ارتش ونزوئال در واکنش به تحرکات این کشور وابسته به آمریکا، 
دست به رزمایش نظامی بزرگی در مرز خود با کلمبیا زده است، 

رزمایشــی که رئیس جمهور این کشور می گوید نه تهدیدی علیه 
دیگران، بلکه دفاع از مرز ونزوئالســت. اسپوتنیک روسیه در این 
باره گــزارش داده که »مادورو«، رئیس جمهور ونزوئال درباره این 
رزمایش که از 10 تا 28 ســپتامبر )19 شهریور تا 6 مهر( است، 
گفته ارتش کشــورش تا به حال از نقاط مرزی اش تجاوز نکرده و 
استراتژی اش دفاعی است. آن طور که رادیو دولتی دویچه وله آلمان 
گزارش کرده، آمریکا هم در واکنش به این رزمایش گفته آمریکا 

از کلمبیا در برابر هرگونه تجاوزی حمایت کامل خواهد کرد. 
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مرکز امنیتی اسرائیل: حوثی ها ثابت کردند 
آل سعود ببر کاغذی است

مرکز پژوهش های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با 
اشــاره به عملیات های موفق پهپادی و موشکی انقالبیون 
یمن علیه مواضع سعودی اعالم کرده، »حوثی ها ثابت کردند 

آل سعود ببر کاغذی است«.
مرکز پژوهش های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با انتشار 
گزارشــی به عملیات های مهم و دقیق انقالبیون یمن علیه مراکز 
حساس نظامی و حیاتی سعودی پرداخته و نوشته که، حوثی ها ثابت 
کردند سعودی، ببر کاغذی است و این همان دلیل سردرگمی محمد 

بن ســلمان ولیعهد این کشور است. در پژوهشی که این مرکز روز 
سه شنبه نتایج آن را منتشر کرده، می خوانیم:» ادامه هدف قرار دادن 
عمق ســعودی با موشک و پهپاد به دست نیروهای صنعا )ارتش و 
کمیته های مردمی یمن( دلیل بر این دارد که خطرات علیه امنیت 

سعودی و ثبات آن رو به افزایش است«.
به گزارش فارس، این مرکز صهیونیستی همچنین اعالم کرده 
»سعودی دیگر اهرم های فشار زیادی ندارد تا بتواند از آنها در مقابله 

با انصاراهلل استفاده کند.

حزب اهلل لبنان شهادت عزاداران حسینی
در عراق و نیجریه را تسلیت گفت

حزب اهلل لبنان شهادت مظلومانه عزاداران حسینی در 
نیجریه و همچنین شهادت شــماری از زائران حسینی در 
کربالی معلی را به دلیل ازدحام جمعیت تسلیت گفت. امیر 
قطر نیز شهادت این عزیزان در کربالی معلی را تسلیت گفت.

روز ســه شــنبه در پی ازدحام جمعیت در مراسم هروله ظهر 
عاشــورا در شهر کربال متاسفانه 31 زائر حسینی شهید و 102 نفر 
نیز زخمی شــدند. این حادثه در جریان مراســم موسوم به رکضه 
طویریج )دویدن طویریج( که هر سال ظهر عاشورا برای بزرگداشت 
قیام کربال برگزار می شــود، رخ داد. همچنین در شهرهای مختلف 
نیجریه یورش نیروهای امنیتی به عزاداران حسینی به شهادت 12 
نفر و زخمی شدن ده ها نفر منجر شد. حزب اهلل لبنان با صدور بیانیه ای 
شهادت زائران و عزادران حسینی را در این دو کشور تسلیت گفت. 
حزب اهلل لبنان همچنین با انتقاد شــدید از اقدام دولت نیجریه در 
تیراندازی به سوی شهروندان بی گناه اعالم کرد اقدامات سرکوبگرانه 

و پلید دولت نیجریه با ساده ترین حقوق انسانی نیز مغایرت دارد.
در بیانیه ای که توسط روابط عمومی حزب اهلل منتشر شد، آمده: 
»حزب اهلل از خداوند متعال می خواهد این شــهدا با امام حسین )ع( 
و یارانش محشــور شــوند و آرزو دارد مصدومان هر چه زودتر شفا 
یابند و از خدای عزوجل صبر و آرامش را برای خانواده های شهداء 

مسئلت دارد«.
3 روز عزای عمومی

اســتانداری کربال نیز دیروز با انتشــار بیانیه ای سه روز عزای 
عمومی اعالم کرد. بر اســاس گزارش شــبکه تلویزیونی السومیریه 
اعالم سه روز عزای عمومی به  درخواست نصیف الخطابی استاندار 
کربال و علی المالکی رئیس شورای استان و موافقت عادل عبدالمهدی 
نخست وزیر عراق صورت گرفته است. دیروز امیر قطر نیز به دولت 

و ملت عراق بابت این حادثه تسلیت گفت.

پافشاری »بوریس جانسون« بر اجرای »برگزیت«
به هر قیمت ممکن

سرویس خارجی-
علی رغم اقدامات پارلمــان انگلیس برای جلوگیری از 
اجرای بدون توافق برگزیت از سوی نخست وزیر این کشور، 
بوریس جانسون می گوید دست بر دار نیست و در تاریخ معلوم 

و به هر شکلی که شده، از این اتحادیه خارج می شود!
پارلمــان انگلیس قانونــی را تصویب کرد که بــه موجب آن، 
نخســت وزیر این کشــور یا باید، تا 31 اکتبر )9 آبان(، به توافقی 
مورد تأیید پارلمان برســد یا باید »برگزیت« را از تاریخ مذکور به 
عقب اندازد. صورت اول که بعید می نماید، چرا که کف خواســته دو 
طرف اروپایی و انگلیســی باالتر از آن است که طرف مقابل به آن 
تن دهد و این مذاکرات تاکنون پیشرفتی نداشته و مدت پیش رو، 
تا تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه، هم آن قدر کوتاه است که هیچ 
توافقی ممکن به نظر نمی رسد. اینکه »آندریا لیدسون« وزیر تجارت 
انگلیس، چهارشنبه اعالم کرده تمرکز اصلی دولت »بوریس جانسون« 
رسیدن به توافق درخصوص برگزیت با اتحادیه اروپا در نشست آتی 
آن در ماه آینده اســت، تا تحقق در عمل بسیار فاصله دارد، چون 
این تنها در صورتی ممکن می شــود که انگلیس از برنامه اش برای 
ایرلند دست بکشد که این هم قطعاً با مخالفت خود طرفداران سفت 

و سخت برگزیت رو به رو می شود.
صورت دوم اما تعویق »برگزیت« است تا در مذاکرات طوالنی تر 
بلکه توافقی حاصل شود، این حالت هم با پافشاری عجیب »بوریس 
جانسون« بر ادامه راه خود در ابهام قرار گرفته است، چرا که او باز 
هم روز سه شنبه برای چندمین بار تأکید کرد در هیچ صورتی حاضر 

نیست از اتحادیه اروپا درخواست تمدید زمان کند.  
این پافشاری در حالی است که حقوقدانان انگلیسی به »جانسون« 
هشدار داده اند، بنا به قانون جدید پارلمان، خروج بدون توافِق مورد 
تأیید پارلمان »جرم« اســت و حتی ممکن است مجازات زندان را 
برای او در پی داشــته باشد. جالب اینکه این اظهارات نخست وزیر 
انگلیس تنها در مدت کوتاهی پس از آن مطرح شده که نمایندگان 
پارلمان با تصویب طرحی از وی خواســته اند تا خروج این کشور از 
اتحادیه اروپا را تا ســال 2020 میالدی به تأخیر بیندازد مگر آنکه 

وی بتواند به یک توافق نهایی دست یابد.
البته این تنها مشــکل »بوریس جانسون« نیست. در این میان 
یک دادگاه دولت انگلستان را برای تعلیق پارلمان این کشور، که با 
درخواست »جانسون« و حکم ملکه صورت گرفت، مجرم تشخیص 
داده و دولت حاال به دنبال دادگاه تجدیدنظر است. این حکم بعد از 
آن صادر شــد که نمایندگان اسکاتلند در پارلمان طرح شکایتی از 

دولت را برای تعطیل کردن پارلمان به دادگاه بردند.
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق:

عراق به دنبال اس- 400 روسی 
با هدف قطع روابط نظامی با آمریکاست

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ضمن تأیید 
تالش عراق برای تجهیز ارتش خود به سامانه اس-400 روسی، 
تاکید کرد بغداد به رغم فشارهای سفارت آمریکا، به دنبال 

قطع روابط نظامی با آمریکاست. 
»کریم علیوی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق 
ضمن تایید خبرها مبنی بر تصمیم عراق بر خرید سامانه اس-400 
روسی، از فشارهای آمریکا علیه این تصمیم خبر داد و خاطرنشان کرد 
که واشنگتن با این تصمیم مخالف است و در این مسیر سنگ اندازی 
می کند. علیوی در مصاحبه با پایگاه خبری »المعلومه« گفت: »دولت 
حق دارد، منابع تجهیز تسلیحاتی ارتش را متنوع کند، ولی فشارهای 
سفارت آمریکا برای این است که کشور در مسئله تجهیز تسلیحاتی، 

از سیطره این کشور خارج نشود«.
گفتنی اســت، تصمیم تجهیز تســلیحاتی ارتش عراق از سایر 
کشورها، پس از حمالت پهپادی اخیر رژیم صهیونیستی به مواضع 
و انبارهای بسیج مردمی عراق با جدیت بیشتری پیگیری می شود. 
نمایندگان عراقی از دولت این کشور بارها خواسته اند تا تکیه عراق بر 
سالح ها و تجهیز تسلیحاتی آمریکا را کاهش دهد. نمایندگان عراقی 
معتقدند، واشــنگتن در حمالت اخیر صهیونیست ها به عراق نقش 
داشته و رادارهای خود را از روی عمد و در حمایت از صهیونیست ها، 
غیرفعال کرده است. در همین راستا و تجهیز ارتش عراق به سامانه 
اس-400 روسی، »فالح الفیاض« رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق 
و مشاور امنیت ملی این کشور چندی پیش ضمن سفر به مسکو با 

مسئوالن روسیه دیدار کرد. 
»کریم المحمداوی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان 
عراق نیز در رابطه با این سفر تأکید کرده که سفر الفیاض به روسیه، 
آغازی برای قطع روابط نظامی با واشــنگتن بود. المحمداوی اظهار 
داشت: »دولت عراق با طرف روس، برای حمایت از حریم هوایی این 
کشور و تجهیز تسلیحاتی ارتش عراق در حال برنامه ریزی است، چون 

آمریکا به وعده نظامی خود در این خصوص عمل نکرده«.

»کیم جونگ اون« پاسخ درخواست های آمریکا
برای مذاکره را با این تصویر داد

کره شمالی روز گذشــته تصاویری را منتشر کرده 
که در آن رهبر این کشــور در جریان تســت موشکی 
کره شــمالی بر روند رونمایی از یک موشک انداز بسیار 
بزرگ، از نزدیک نظارت دارد. انتشــار این تصاویر در 
بحبوحه درخواست های پی در پی آمریکا برای از سرگیری 

مذاکرات، معنای مهمی دارد!
کره شمالی روز سه شنبه اعالم کرد یک سامانه موشک انداز 
بسیار بزرگ را به کار انداخته است. تنها یک روز بعد تصاویری 
از این موشک انداز منتشر شد که کنار آن رهبر کره کره شمالی 
هم دیده می شود. رسانه های این کشور زیر این تصاویر نوشته اند 
»کیم جونگ اون« شــخصا از روند این آزمایش بازدید کرده و 
به طور کامل شاهد آن بوده، وی بر روند آزمایش پرتابگر بسیار 

بزرگ چند گانه موشک نظارت داشته است.
روز سه شــنبه اما، ارتش کره جنوبی خبــر از آزمایش دو 
پرتابه نامشخص از سوی خاک کره شمالی داده بود. ظاهرا این 
موشک ها از همین موشک انداز شلیک شده است. کره شمالی 
طی یک ماه گذشــته دست به آزمایش های موشکی متعددی 
زده است، تا جدیت خود را نسبت به متوقف نشدن رزمایش های 
مشترک آمریکا و کره جنوبی در جوار مرزهای خود ابراز کند، 
این در حالی اســت که دولت ترامپ با نیم نگاهی به انتخابات 
پیــش رو و از بیم برهم خــوردن روند مذاکرات، هیچ واکنش 
جدی ای نسبت به این تست ها نشان نداده و تنها به التماس از 

پیونگ یانگ برای بازگشت به مذاکرات می پردازد. 
دونالد ترامپ، تنها ساعاتی بعد از این اتفاق گفت که کامال 
از شلیک های جدید پیونگ یانگ مطلع است. در حالی که کره 
شمالی همچنان مشغول تست های موشکی خود است، »مایک 
پامپئو« وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه، ابراز امیدواری کرده 
بود که مذاکرات واشــنگتن و پیونگ یانگ درباره خلع ســالح 
اتمی طی روزها یا هفته های آینده آغاز شــود. مذاکرات آمریکا 
و کره شــمالی، برای خلع سالح های هسته ای کره شمالی پس 
از مذاکرات »دونالد ترامپ« و »کیم جونگ اون« در »هانوی« 
پایتخت ویتنام در بهمن ماه ســال گذشته، کامال متوقف شده 
و دو کشور به دلیل اختالف نظرات گسترده مذاکرات را عمال، 
تمام شــده می دانند با این حال آمریکا هنوز حاضر نیست این 
شکست را بپذیرد. یکی از دالیل اخراج بولتون را، شکست وی 

در مذاکرات کره می دانند.

بیانیه 50 کشور جهان در حمایت از مسلمانان کشمیر 
تقدیم سازمان ملل شد

سرویس خارجی-
در حالی که حدود 40 روز از محاصره مردم مسلمان 
کشمیر می گذرد، نمایندگان ۵0 کشور جهان در جلسه 
کمیته حقوق بشر ســازمان ملل خواستار لغو فوری 
محاصره نظامی و حبس خانگی مردم کشــمیر توسط 

نظامیان هندی شدند.
در تاریخ 5 اوت )14 مرداد( دولت هند خودمختاری ایالت 
»جامو و کشــمیر« را لغو کرد و این منطقه را تحت محاصره 
شدید قرار داد. از آن تاریخ تاکنون خبر رسیده که، بسیاری از 
رهبران محلی از جمله برخی علمای شیعه این منطقه حبس 
خانگی شــده اند. اگر چه هند بیشتر این خبرها را رد کرده و 

آن را ساختگی می داند.
حاال خبر رســیده که نمایندگان 50 کشور جهان ضمن 
شرکت در جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو 
فوری حکومت نظامی و حبس خانگی مردم کشــمیر توسط 
نظامیان هندی شده اند. در بیانیه پایانی این کنفرانس آمده: 
»هند نباید حق آزادی و زندگی مردم کشمیر را از آنها بگیرد 

و حقوق اولیه انسان ها را تضییع کند«.
لغو فوری محاصره نظامی در کشمیر هند و پایان پذیرفتن 
حبس خانگی مردم منطقه توســط نظامیان هند درخواست 
دیگر نمایندگان کمیته حقوق بشــر ســازمان ملل اســت. 
همچنین آزادی زندانی های سیاســی این منطقه و باز شدن 
راه های ارتباطی به کشمیر یکی دیگر از درخواست های اعضای 

این کمیته است.
کمیته حقوق بشــر سازمان ملل در یکی دیگر از بند های 
خــود تأکید کرده: »نظامیــان هندی نبایــد از تفنگ های 
ساچمه ای علیه معترضین استفاده کنند که باعث نابینا شدن 
مردم می شود«. و آخرین بند از درخواست های فوری کمیته 
حقوق بشــر ســازمان ملل از دولت هند این اســت که یک 
همه پرســی آزادانه در کشمیر برگزار شده و آینده منطقه به 

دست مردم تعیین شود.
با پایان این هفته، محاصره کشمیر 40 روزه می شود و این 
نخستین و جدی ترین واکنش سازمان ملل در مورد وقایع اخیر 
کشمیر است. کشمیر 12 میلیون مسلمان دارد که دست کم 

2 میلیون نفر از آنها شیعه اند.

سرویس خارجی-
 برکناری »جان بولتــون« که از وی به عنوان 
ابزار وحشت ترامپ هم یاد می شد، با واکنش های 
گســترده ای مواجه شده اســت. اخراج ذلت بار 
بولتون در حالی صورت می گیرد که تقریبا در تمام 
پرونده هایی که در اختیارش بود، »افتضاح« کاشته 

است.
سه شنبه شب به وقت ایران سرانجام شتر اخراجی های 
کاخ سفید جلوی خانه جان بولتون نیز خوابید و وی چهل 
و چهارمین اخراجی دولت ترامپ لقب گرفت. بسیاری جان 
بولتون را ابزار وحشت ترامپ برای پیش برد سیاست های 
مداخله گرایانه اش می دانســتند اما ترامپ حتی به او نیز 
رحم نکرد و مشاور امنیت ملی نئو محافظه کار و تندروی 

خود را با ذلت و تحقیر کنار گذاشت. 
طی روزهای اخیر رسانه های آمریکایی از جدی شدن 
اختالفات وی با ترامپ خبر داده و نوشته بودند که بولتون 
از برخی پرونده های حساس امنیت ملی آمریکا مثل پرونده 
افغانستان کنار گذاشته شده است. وی با »مایک پمپئو«، 
وزیر خارجه آمریکا نیز به مشکل برخورده بود. جان بولتون 
دیــروز در حالی کاخ ســفید را ترک کرد که پرونده های 
مهمی که روی میز وی بود مثل مذاکرات کره شــمالی، 
مذاکرات طالبان، برکناری مادورو همچنان به عنوان میراثی 
شوم برای مشاور امنیت ملی بعدی ترامپ به ارث می ماند. 
»بولتون« در مورد پرونده ایران و راهبرد اعمال فشار 
حداکثری به کشورمان با هدف براندازی نیز مثل اسالف 
خود »ناکام بزرگ« لقب گرفت و پادوی صهیونیســت ها 
بدون کوچکترین دســتاوردی از سوی ترامپ اخراج شد. 
وی ســال گذشته در فرانسه قول داده بود که نظام ایران 

را تغییر دهد!
واکنش ها 

برکناری »جان بولتون« با واکنش های بسیار گسترده 
رسانه ها و شخصیت های سیاسی در داخل و خارج آمریکا 
رو به رو شده است که تقریبا همگی با چاشنی تحقیر او 
همراه است. برخی کارشناسان معتقدند برکناری بولتون 
ضربه ای بزرگ به رژیم صهیونیستی، عربستان ، امارات و 
منافقین محسوب می شود و سیگنال مثبتی برای ایران از 
سوی ترامپ محسوب می شود اما باید به این نکته اذعان 
کرد که در طول 40 سال گذشته کاخ سفید در اختیار هر 
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بوده و رؤسای جمهور 
آمریکا نیز مشاوران امنیت ملی متعددی داشته اند اما هیچ 

گاه دشــمنی آمریکا با 
دولــت و ملت ایران نه 
تنها کم نشده بلکه روز 
به روز زیادتر شده است.

در واکنش ها به برکناری 
بولتون »گاردین« دیروز 
در سرمقاله خود نوشت: 
»بولتون، یک ایدئولوگ 
غیر قابــل تغییر، یدی 
طوال در تشــویق اقدام 
نظامی علیه دشــمنان 
ترامپ  دارد که  آمریکا 
او  می کــرد...  مقاومت 
ترامپ  خوشایند  برای 
نظراتش  در  تغییــری 
ایجاد نکرد و در عوض 
با کســانی که به ساز 
از  می رقصند  ترامــپ 

جمله مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا مقابله کرد. 
قطعا این سخن ترامپ که در پیامی توئیتری مطرح شد، 
حقیقت دارد: من قویا با بسیاری از پیشنهادات جان بولتون 
مخالف هستم، همچون دیگران در دولت.چهارمین مشاور 
امنیت ملی آمریکا در صورتی که ترامپ بتواند جایگزینی 
بیابد، باید نسبت به بولتون بسیار انعطاف پذیرتر باشد«. 
»واشنگتن پست« نیز در سرمقاله دیروز )چهارشنبه( خود، 
میراث »جــان بولتون« را هرج و مرج و اختالل عملکرد 
توصیف کرد که هیچ گونه دســتاورد مهمی نداشته است. 
واشنگتن پست نوشت: »کناره گیری جان بولتون از سمت 
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید یک اقدام منطقی بود که 

حتی موعد آن نیز به سر رسیده بود«.
 ابراز وحشت

عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم 
و روزنامه نگار سرشــناس عرب نیز نوشت: »جان بولتون 

ســمتش را به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا در حالی 
ترک کرد که نتوانســت رؤیایــش را در تغییر نظام ایران 
محقق کند. بولتون به سرکردگان مخالفان ایرانی در نشست 
بیش از یکســال پیش آنان در پاریس قول داده بود نظام 
ایران را تغییر دهد... ترامپ از بولتون به عنوان ابزاری برای 
ایجاد رعب و وحشــت استفاده کرد و زمانی که دید این 
حیله نیز کارگر نیست یعنی ایران، کره شمالی و ونزوئال را 
به تسلیم وا نمی دارد و تحریم های شدید آمریکا باعث به 
اهتزاز درآمدن پرچم سفید تسلیم در میان این کشور ها 
نشد، تاریخ مصرف بولتون هم پایان یافت و ترامپ او را هم 
به طور تحقیرآمیزی مانند دیگران به سطل آشغال انداخت.
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز 
دیروز )چهارشنبه( در واکنش به اخراج »جان بولتون« از 
سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشت که استعفای 
بولتون موضع روســیه در قبال آمریکا را تغییر نمی دهد. 

ریابکــوف ضمن تأکید بر اینکه تغییرات در دولت آمریکا 
در اغلب موارد با هدف عادی  سازی روابط با روسیه انجام 
نمی گیرد، گفت که اســتعفای بولتون تغییری در روابط 
واشــنگتن و مســکو به وجود نیاورده است. وی توضیح 
داد: »ما نمی توانیــم این رخداد را ارزیابی کنیم زیرا این 
یک موضوع کاماًل داخلی آمریکا اســت. ما در گذشته به 
طور مداوم شاهد بوده ایم که  تغییرات خاص درون دولت 
آمریکا به هیچ عنوان به بهبود روابط منجر نشده است«. 

مشاور موقت!
به دنبال برکناری جان بولتــون برخی روزنامه های 
زنجیره ای با ذوق زدگی تمام از این برکناری اســتقبال 
کردنــد گو اینکه، با این اقدام، راه مذاکره با ترامپ هموار 
شده است! اما جانشین موقت بولتون بر اساس گزارش ها 
دســت کمی از وی ندارد. کاخ ســفید دیروز اعالم کرد 
سمت مشاور امنیت ملی ترامپ به طور موقت به »چارلی 
کوپرمن« واگذار می شود. به نوشته برخی رسانه ها هنوز 
نمی توان با اطمینان گفت که او گزینه نهایی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی این سمت خواهد بود. 
کوپرمن پیش از این به عنوان معاون جان بولتون مشغول 
به کار بود.کوپرمن سابقه همکاری طوالنی با بولتون دارد 
و در ژانویه 2019 به عنوان معاون وی منصوب شده است. 
انتصاب کوپرمن به عنوان معاون بولتون، در زمانی صورت 
گرفت که مشاور امنیت ملی وقت آمریکا مسیر سیاست های 

بسیار خصمانه علیه ایران را دنبال می کرد. 
به گزارش ایسنا این انتصاب چند روز پیش از آن اتفاق 
افتاد که وال استریت ژورنال گزارش داد مشاور امنیت ملی 
وقت از پنتاگون درخواســت کرده که گزینه های مربوط 
بــه اقدام نظامی علیه ایران را ارائه دهد. بولتون با انتصاب 
کوپرمــن به عنوان معاون خود نشــان داد که قصد دارد 
کمپین فشار حداکثری علیه تهران را تقویت کند. بولتون 
به همراه متیو فریدمن و کوپرمن در 2018 »موسســه 
امن  سازی آمریکا« را به عنوان نهادی غیرانتفاعی به ثبت 
رســاندند و این اتفاق درســت در روزی به وقوع پیوست 
که ترامپ، بولتون را به عنوان مشاور امنیت ملی معرفی 
کرد. فریدمن که ســابقه همکاری با پل مانافورت، مدیر 
ســابق کمپین انتخاباتی ترامپ را دارد، از جمله دوستان 
قدیمی بولتون است که هر دو مواضعی علیه ایران داشته اند.

این دو به همراه کوپرمن در ســال 2015 »بنیاد آزادی و 
امنیت آمریکا« را به راه انداختند که هدف آن کمپین علیه 

توافق هسته ای ایران بود.

 واکنش ها به اخراج مشاور امنیت  ملی آمریکا

تاریخ مصرف جان بولتون تمام شد
ترامپ او را به سطل  آشغال انداخت

اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
مبنی تالشــش برای الحاق بخش بزرگی از کرانه 
باختری به کشور جعلی »اسرائیل« با واکنش قاطع 
بین المللی مواجه  و گسترده کشورها و گروه های 

شده است. 
نتانیاهو که به چوپــان دروغگو در عرصه بین المللی 
معروف است، پس از سیلی خوردن از سید حسن نصراهلل 
و با هدف جلوگیری از شکســت در انتخابات پیش رو که 
هفته آینده برگزار می شود به دنبال مطرح کردن برخی 
ادعاها دهان پرکن است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
روز سه شنبه با همین هدف ادعا کرد در صورت پیروزی 
در انتخابات، شهرک های صهیونیست نشین کرانه باختری 
و بخش های مهمی از این منطقه را به سرزمین های اشغالی 
اضافه می کند. او که در یک نشست خبری در قدس اشغالی 
صحبت می کرد، با نمایش یک نقشه مجعول، در تشریح 
طرح خود برای گسترش اشــغالگری رژیم صهیونیستی 
و غصب بخش دیگری از اراضی فلســطینی ها، گفت در 
صورت پیــروزی در انتخابات، بالفاصلــه »دره اردن« و 
شــمال »بحر المیت« )دریای مــرده( را تحت حاکمیت 
فلسطین اشغالی اعالم می کند. نتانیاهو همچنین مدعی شد 
طــرح معامله قرن آمریکا چند روز پس از انتخابات هفته 
آینده فلسطین اشغالی رونمایی می شود. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی تلویحا این را هم گفت که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا برای الحاق کرانه باختری به او چراغ 

سبز نشان داده است.
انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی هفته آینده برگزار 
می شود و نتانیاهو که در انتخابات پیشین از تشکیل کابینه 
بازمانده و مجبور به اعالم برگزاری مجدد انتخابات شده، 
در روزهای گذشــته تالش برای جلب نظر رأی دهندگان 

صهیونیست را تشدید کرده است. او در یک نشست خبری 
دیگر که با انتقاد شدید احزاب معارض روبه رو شد، ایران 
را به تالش برای ســاخت تسلیحات اتمی و پنهان کردن 
فعالیت های هســته ای متهم کرد. نتانیاهــو اگر در این 
انتخابات پیروز نشود، به دلیل داشتن پرونده های متعدد 

فساد مالی، مستقیم راهی زندان می شود.
محکومیت گسترده 

ادعای اخیر نتانیاهو در مورد کرانه باختری محکومیت 
گســترده بین المللی به همراه داشته است. وزیر خارجه 
ترکیه این وعده انتخاباتی نتانیاهو را »اقدامی نژادپرستانه« 
توصیف و آن را محکوم کرد. حتی دیوان پادشاهی عربستان 
هم اظهارات اخیر نتانیاهو را درباره الحاق بخشی از کرانه 
باختری به سرزمین های اشــغالی محکــوم کرده و آن را 

اقدامی تنش زا، بسیار خطرناک و ناقض قوانین بین المللی 
دانســت. اتحادیــه عرب نیز با خطرنــاک خواندن وعده 
انتخاباتی نتانیاهو آن را اقدامی »متجاوزانه« توصیف کرد. 
قطر نیز ضمن محکوم کردن اظهارات »بنیامین نتانیاهو« 
درباره اعمال این سیاست و نابودی فرصت های صلح هشدار 
داد. وزارت خارجه سوریه هم ضمن محکومیت ادعاهای 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعالم کرد رفتار برخی از 
اعراب برای عادی  ســازی روابط با این رژیم، باعث چنین 

موضع گیری هایی شده است.
 گروه های فلســطینی نیز دیروز بــا صدور بیانیه ای 
مشــترک اعالم کردند: »اینگونه اظهــارات ذره ای از این 
حقیقت تاریخی عوض نمی کند که تمام فلسطین از »رأس 
الناقوره تا ام الرشراش« سرزمین فلسطینی، اسالمی، عربی 

است. با تمام توان و تا آزاد سازی کامل و بازگشت آوارگان 
از این سرزمین دفاع خواهد شد.« سخنگوی حماس نیز 
گفت این سخنان سیاست های خصمانه اسرائیل علیه ملت 
فلسطین، سرزمین و سرنوشتش را نشان می دهد. فوزی 
برهوم گفت: »اظهارات نتانیاهو چیزی از حقایق را تغییر 
نخواهد داد و هرگز مقاومت فزاینده ملت برابر اشغالگران 
و طرح هایشــان را متوقف نخواهد کرد«. محمود عباس 
رئیس تشــکیالت خودگردان هم در واکنش به اظهارات 
نتانیاهو گفت در صورت تحمیل حاکمیت اسرائیل بر هر 
بخش از خاک فلسطین تمام توافقنامه های امضا شده با این 
رژیم لغو خواهد شد. سازمان ملل نیز اعالم کرد هر گونه 
تصمیم اسرائیل برای اعمال قوانین، احکام و حاکمیتش 
بر کرانه باختری، هیچ گونه مبنای حقوقی بین المللی ندارد.

فرار نتانیاهو
روز ســه شنبه و همزمان با سخنرانی نتانیاهو اتفاق 
دیگری هم رخ داد! وقتی رســانه های صهیونیست از به 
صدا در آمدن آژیر خطر در شــهرک های »عســقالن« و 
»اشدود« در جنوب سرزمین اشغالی در اثر شلیک راکت 
از ســوی غزه خبر دادند، تصاویر فــرار نتانیاهو در میانه 

سخنرانی منتشر شد!
 شبکه المیادین در این باره نوشت، »بنیامین نتانیاهو« 
که در مراســم حزب »لیکود« در »اشدود« شرکت کرده 
بود با بلند شدن صدای آژیر، سخنرانی خود را نیمه تمام 
رها کرده و سراســیمه به پناهگاه فرار کرد. نفتالی بنت، 
وزیر آموزش ســابق رژیم صهیونیستی هم در واکنش به 
فرار نتانیاهو گفت، این اتفاق، حقارت ملی اســت و نشان 
می دهد حماس دیگر از اسرائیل نمی ترسد. نتانیاهو پس 
از فرار از ســالن کنفرانس در  اشدود به وزارتخانه جنگ 
رفت و در آنجا خطاب به حماس گفت: »منتظر باشید«)!(.

حرف مفت نتانیاهو درباره کرانه باختری 
و پاسخ محکم کشورهای سراسر دنیا

با شنیده شدن آژیر خطر، نتانیاهو سخنرانی خود را قطع و فرار کرد

رهبر جنبش انصاراهلل یمن در سخنانی بر مقاومت 
تا پیروزی در برابــر متجاوزین به یمن تأکید کرد و 
صحنه یمن را »کربالی معاصــر« خواند. همان روز 
سید حسن نصراهلل نیز در یک سخنرانی مشابه رهبر 

معظم انقالب را حسین زمان خوانده بود.
همزمان با سخنان سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
لبنان که بر مقابله با آمریکا، حمایت از ایران تا آخرین نفس 
و تبعیت از رهبر معظم انقالب تاکید کرد، رهبر انصاراهلل یمن 
نیز سخنان مشابهی ایراد کرد. سید »عبدالملک بدرالدین 
الحوثی« رهبر جنبش انصاراهلل یمن روز سه شنبه در سخنانی 
به مناسبت روز عاشورا در جمع صدها هزار نفر از مردم صنعا، 
هرگونه ظلم علیه مسلمانان در سرتاسر جهان را محکوم کرد 
و گفت، ما در کنار آزادگان مظلوم در ایران اسالمی، لبنان، 
سوریه و بحرین هستیم. به نوشته پایگاه اطالع رسانی جنبش 
انصــاراهلل، او همچنین به تالش ها برای ایجاد تفرقه و چند 
دستگی در میان کشورهای اسالمی اشاره و این تالش ها را 

فتنه انگیزی خواند و محکوم کرد.
رهبر انصاراهلل یمن افزود: »ما هرگونه ظلمی که مسلمانان 

در کشمیر و میانمار دچار آن هستند؛ ظلمی که صرفا به علت 
مسلمان بودنشان متحمل می شوند را قویا محکوم می کنیم 
و مواضع ما در قبال مســائل کلی از عقاید اصلی ما نشأت 
می گیرد...ما در برابر دشمنان خشوع و تضرع نمی کنیم و از 

آزادی و کرامت و استقالل خود کوتاه نمی آییم و می گوییم 
که هیهات منا الذله، ما به خداوند و وعده اش اطمینان داریم 
که ثمره فداکاری های ما پیروزی است...جنگی که در آن ده ها 
هزار کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شده اند نشان دهنده 

مظلومیت ماســت و می توان گفت که صحنه یمن کربالی 
امروز است. موضع ما اصولی است و با دشمنی با اسرائیل و 
ایستادگی در کنار مسئله فلسطین و مقابله با هیمنه آمریکا 

و سیاست های استعمارگری آن آغاز می شود«.
رهبر انصاراهلل یمن همچنین گفت که یمنی ها در کنار 
تمامی »مظلومان« و »آزادگان« جهان هستند و با جمهوری 
اسالمی ایران که تحت محاصره و تبلیغات دشمنان قرار 
گرفته ابراز همبســتگی می کنند. بدر الدین الحوثی در 
ادامه کشــورهایی که در تالش برای عادی  سازی روابط با 
رژیم صهیونیستی هستند را »خائنان عرب« توصیف کرد 
و گفت که انصاراهلل یمن روابط خود را با کشورهای عربی 
بر اساس »برادری اســالمی« پی ریزی می کند. او کارزار 
کربال را جنگ بین حق و باطل، خیر و شر، عدالت و ظلم، 
نور و تاریکی و میان آزادگی و بردگی دانست و گفت که 
تأثیر واقعه کربال در طول تاریخ بر روی نسل های مختلف 
مشــهود است و هیچ زمانی این تأثیر پایان نمی یابد؛ چرا 
که با مســائل واقعی امت و مسائلی که بر روی آینده آنها 

مؤثر است، سر و کار دارد.

در میان جمعیت بزرگ عاشورایی

سید عبدالملک الحوثی: صحنه یمن کربالی  معاصر است

با اخراج جان  بولتون، شمار اخراجی ها و مستعفی های کاخ سفید به 44 نفر رسید
معاون بولتون، 

جانشین موقت او شده است


