
احتمال خروج کره شمالی از
مذاکره با آمریکا قوت گرفت

کره شــمالی در واکنش به گزارش جدید وزارت 
خارجه آمریکا، که نام پیونگ یانگ را در فهرســت 
کشورهای موســوم به »حامیان تروریسم دولتی« 
قرار داده، از کاهش احتمــال مذاکره با آمریکا خبر 

داده است.
یک ســخنگوی وزارت خارجه کره شــمالی گفته که 
کانال گفت وگو بین کره شمالی و آمریکا »به دلیل دیدگاه ها 
و مواضع آمریکا روز به روز بســته و بسته تر می شود«. این 

سخنگوی کره شمالی همچنین، قرار دادن نام این کشور در 
فهرست مذکور را نشان دهنده سیاست های خصمانه آمریکا 

توصیف کرد.
وزارت خارجــه آمریکا در گزارشــی خصمانه، که روز 
۱۰ آبان منتشــر شده، نام کره شــمالی را در کنار سودان، 
ســوریه و همچنین جمهوری اســامی ایران در فهرست 
 کشــورهای اصطاحاً »حامی تروریســم دولتی« قرار داده 

است. 

الوفاق: شیخ علی سلمان با  اشاره آمریکا
به حبس ابد محکوم شد

»الوفاق« به عنــوان بزرگ ترین جمعیت معارض 
بحرین اعــام کرد که صدور حکم حبــس ابد برای 
دبیرکل این جمعیت، با اشاره و طراحی آمریکا صورت 

گرفت.
 به گزارش فارس، جمعیت الوفاق در بیانیه ای اعام کرد ، 
صدور حکم حبس ابد برای »شیخ علی سلمان« و دو معاون 
وی، طرح سیاسی آمریکا و کشــورهای حاشیه خلیج فارس 

بوده است. 

شیخ علی ســلمان سال ۲۰۱۴ بازداشت شده و در سال 
۲۰۱۵ حکم حبس چهار ساله برای او به اتهام رهبری جریان 
اعتراضات مردمی بحرین، که خواستار برقراری دموکراسی و 
عدالت در بحرین هســتند، صادر شــد. در مرحله بعد ، یعنی 
اوایل بهمن ماه گذشــته، دادگاه رژیم آل خلیفه، شیخ علی 
ســلمان و دو معاون وی به نام های »حسن سلطان« و »علی 
االسود« را به اتهام جاسوسی برای قطر، به حبس ابد محکوم 

کرد.
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مزدوران عربستان و امارات با هم دست دادند

انصاراهلل توافق ریاض را 
توطئه اشغالگران علیه یمن دانست

ورود نظامیان سوریه به مناطق شمالی
در میان استقبال گرم مردم

 نیروهای ارتش سوریه در حالی که توسط مردم مناطق شمالی و 
نزدیک مرز ترکیه به گرمی استقبال می شدند، در روستاها و شهرهای 

این مناطق مستقر شدند.
 دیروز نیروهای ارتش سوریه در حد فاصل »قامشلی« تا »القحطانیه« ، که 
حدود ۲۰ کیلومتر امتداد دارد، مستقر شدند. بر اساس تصاویری که در رابطه با 
این اتفاق منتشر شد، مردم مناطق مذکور از نظامیان سوری به گرمی استقبال 
کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، »دیده بان حقوق بشــر سوریه«- نزدیک 
به معارضان- گزارش داد که اســتقرار نیروهای ارتش سوریه در استان حسکه 
همچنان ادامه دارد. هفت ســال قبل نظامیان سوری از این منطقه خارج شده 
بودند. پیش از این نیزارتش سوریه توانسته بود در استان قامشلی وارد شهرهای 
»الدرباسیه« و »عامودا« و چندین روستا در غرب استان و شهرک های مستقر 
در شمال شرق و مشرف به مرز ترکیه شود. عاوه بر آن، ارتش سوریه در ادامه 
پیشروی و اســتقرار در شمال شرق این کشور، دیروز وارد منطقه »الرمیان« 
استان حسکه شده و کنترل میدان نفتی مذکور را بعد از سال ها به دست گرفته 
است. بر اساس این گزارش ها، نیروهای ارتش سوریه کنترل میدان نفتی »ُما 

عباس« که جزو میدان بزرگ نفتی رمیان است، را در دست دارند. 
دیروز هم زمان، وزارت خارجه روسیه اعام کرد، میادین نفتی باید تحت 

کنترل دولت سوریه باشد.
هشدار سوریه به ترکیه

بــه گزارش خبرگزاری آریا، یک منبع دولتی ســوریه گفت: اگر ترکیه از 
مناطق »تل ابیض« و »راس العین« عقب نشینی نکند، ارتش سوریه با عملیات 

نظامی، این مناطق را باز پس خواهد گرفت.
این منبع دولتی گفت: از زمان امضای توافقنامه میان نیرو های دموکراتیک 
ســوریه« با دمشق، که باعث ورود ارتش ســوریه به مناطق شمال سوریه شد، 
ترکیه به هدف هایش در شــمال سوریه نرسیده اســت. منبع سوری افزود، به 
محض ورود ســربازان ســوریه به طرف شرق و شمال شــرق این کشور، طرح 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، کاما شکســت خورده است. این 
منبع افزود، فعالیت گشــتی های مشترک روســیه و ترکیه امری موقتی است 
و »بشار اسد« رئیس جمهور ســوریه، در مصاحبه اخیر خود با رسانه ها، به این 
مســئله تاکید کرده است. وی خاطر نشان کرد هدف از این گشت زنی ها، اطاع 
از روند اجرای توافقنامه سوچی، اطمینان از خروج نیرو های دموکراتیک سوریه 
از مناطق مرزی و ورود ارتش سوریه به این مناطق است و بنابراین، این مرحله 
انتقالی است که پس از آن، تعداد گشتی ها کم می شود و با تکمیل استقرار ارتش 

سوریه در مرز ها، عملیات گشت زنی مشترک روسیه و ترکیه نیز پایان می یابد.
اردوغان: همسر البغدادی را بازداشت کردیم

رئیس جمهوری ترکیه دیروز اعام کرد، نیروهای امنیتی کشورش همسر 
ابوبکر بغدادی را در ســوریه بازداشت کرده اند. به گزارش ایسنا، »رجب طیب 
اردوغان« طی ســخنانی در آنکارا گفت: ابوبکر بغدادی )رهبر گروه تروریستی 
داعش( در یک تونل خودکشــی کرد. ما همســر او را در سوریه گرفته ایم، اما 
صدای آن را درنیاوردیم. من برای اولین بار است که بازداشت همسر او را اعام 

می کنم. ما خواهر و شوهر خواهر او را هم گرفته ایم.
»فخرالدیــن آلتون« مدیر ارتباطات دولت ترکیه، روز سه شــنبه گزارش  

رسانه ها درباره بازداشت خواهر ابوبکر بغدادی را تایید کرده بود.

نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته، پنج کودک 
فلسطینی را دستگیر کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

نظامیان رژیم صهیونیستی روز سه شنبه، حدود ۱۲ فلسطینی، از جمله پنج 
کودک کم سن و سال، را در مناطق مختلف کرانه باختری مانند بیت لحم، سلواد 
در رام اهلل و قدس بازداشــت کردند. بر اساس گزارش شبکه »المیادین«، ده ها تن 
از عناصر پلیس رژیم صهیونیســتی به عیسویه یورش بردند و در نزدیکی مسجد 
»االربعین« و »حاره عبید« متمرکز شدند، آنها به صورت بی هدف اقدام به پرتاب 
بمب دســتی به سمت خیابان ها و منازل کردند که بر اثر این حمات، تعدادی از 

مردم فلسطین دچار تنگی نفس شدند.
به گزارش فارس، در ویدیویی که کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست 
می کنند، نشان داده می شود که »محمد محیسن« کودک ۱۱ ساله فلسطینی به 
وســیله یک نظامی صهیونیست بازداشت شده و چندین نظامی دیگر اطراف این 
کودک را احاطه کرده اند. در همین زمینه، کمیته امور اســرا و آزادگان، ظلم های 
نظامیان رژیم صهیونیستی به کودکان فلسطینی در هفته اخیر را تشریح و اعام 
کرد، یک کودک به نام »اسامه زید« پس از آنکه در اردوگاه جنین بازداشت شد، 
مورد ضرب و شــتم شــدید قرار گرفته و آثار ضربات بر بدنش مانده است؛ او در 
حالی که زخم های بدنش خونریزی می کرده، به اردوگاهی برای بازجویی منتقل 
و از آنجا به بازداشــتگاه »مجدو« برده شــده است. بر اساس گزارش این کمیته، 
کودک دیگری به نام »قصی ابوالرب« از اســتان جنین نیز مورد ضرب و شــتم 
شدید نیروهای موسوم به گارد مرزی رژیم صهیونیستی قرار گرفته و سپس، برای 
بازجویی با دست و پای بسته به بازداشتگاه »بتاح تکفا« منتقل شده و از آنجا به 
بخش اســرای نوجوان در »مجدو« اعزام شــده است. ماجرای دو کودک دیگر به 
نام های »محمود زیتون« از نابلس و »قصی طه« از ســلفیت نیز به همین شکل 
اســت و هر دو مورد ضرب و شــتم و بازجویی های چند ساعته قرار گرفته اند. از 
سوی دیگر، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که برخی طرف ها در 
منطقه جنایت بزرگی در حق مســئله فلسطین انجام می دهند. وی افزود:» اخیرا 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرده که برخی کشورهای 
عربی با اسرائیل نه به عنوان دشمن، بلکه به عنوان هم پیمان همکاری می کنند.« 
قاســم تصریح کــرد، طرف هایی که نتانیاهو از آنها ســخن می گوید در نزد امت 
اسامی مطرود هستند. اینکه نتانیاهو به این همکاری مباهات می کند، نشان از آن 
دارد که این مســئله به نفع اشغالگران است. وی تاکید کرد، هر گونه عادی  سازی 
روابط با دشمن صهیونیستی، اعمال فشار بر ملت فلسطین محسوب می شود. خبر 
دیگر اینکه، »گلعاد اردان«، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی، در مصاحبه 
بــا رادیو ارتش این رژیم اعام کرد، حل مســئله غزه، نیازمند انتخاب یک زمان 
مناســب و استفاده از عنصر غافلگیری برای غافلگیر کردن طرف مقابل است. در 
همین راســتا، »یووال اشــتاینتز«، وزیر انرژی رژیم صهیونیستی مدعی شد، این 
رژیم شاید مجبور شود دست به عملیات نظامی در مقیاس بزرگتر بزند که نابودی 
رهبران حماس را هم شــامل شود و سپس نســبت به توافق بر سر حل و فصل 
اقدام کند. در مقابل این تهدیدها، »یحیی الســنوار«، رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس هم اعام کرد، دســت کم ۷۰ هزار نیروی مسلح وابسته به این جنبش و 
دیگر گروه های مقاومت در نوار غزه حضور دارند. وی به رژیم صهیونیستی نسبت 
به ارتکاب هرگونه حماقتی هشدار داد. این نخستین بار است که حماس از شمار 
نیروهای مسلح در غزه خبر می دهد. السنوار ادامه داد:» اگر فکر ورود به غزه به سر 
رژیم اشغالگر بزند، جوانان ما با ضد سپرهایی که در این منطقه ساخته شده اند، از 
دل زمین بیرون خواهند آمد و اگر مرتکب حماقتی شود، موشک ها شهرهای این 
رژیم را به شهر اشباح تبدیل خواهند کرد.« وی افزود، صدها کیلومتر تونل، هزاران 
کمین، ضد ســپر و موشــک در اختیار داریم که در غزه ساخته شده اند. السنوار 
تأکید کرد: »ایران نقش بزرگتری در تقویت مقاومت فلســطین ایفا کرده است و 

قدرتی را که ما امروز به آن دست یافته ایم مدیون ایران هستیم.«
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پنتاگون: هر روز 20 سرباز آمریکایی
خودکشی  می کنند

سرویس خارجی-
بیش از ۴۵ هزار کهنه سرباز و نیروی وظیفه آمریکایی طی شش 
سال گذشته دست به خودکشی زده اند، که معادل ۲۰ مرگ در هر روز 
است. از این رو، تعداد خودکشــی های ساالنه نسبت به مرگ و میر 

نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان و عراق بسیار بیشتر است.
به گزارش روزنامه آمریکایی »نیویــورک تایمز«، تازه ترین آمار پنتاگون 
نشان می دهد، نرخ خودکشی برای نیروهای وظیفه در تمامی شاخه های ارتش 
در پنج سال گذشته بیش از یک سوم افزایش یافته و در سال ۲۰۱۸ میادی 
به ازای هر ۱۰۰ هزار نیروی وظیفه ۲۴.۸ نفر دســت به خودکشــی زده اند. 
افرادی که در معرض بیشترین خطر خودکشی هستند، مردان زیر ۳۰ سال اند.

آمار برای کهنه ســربازان نیز هشداردهنده است. براساس گزارش کمیته 
نظارت و اصاحات مجلس نمایندگان آمریکا در ســال ۲۰۱۶ میادی کهنه  
ســربازانی که دست به خودکشی زدند نسبت به افرادی که در ارتش خدمت 
نکرده بودند، یک و نیم برابر بیشتر بود. کارشناسان می گویند از سال ۲۰۰۵ تا 
۲۰۱۶ میادی نرخ خودکشی بین سنین ۱۸ تا ۳۴ سال نزدیک به ۸۰ درصد 
افزایش داشــته است. خطر خودکشی در سال اول پس از آنکه کهنه سرباز از 

انجام وظیفه خارج می شود، دو برابر است.
پنتاگون امســال همچنین درباره خانواده های نظامیان گزارشــی تهیه و 
برآورد کرد که در سال ۲۰۱۷ میادی خودکشی در بین همسران و بستگان 
پرســنل نظامی ۱۸۶ مورد بوده اســت. مقامات توضیح زیادی درباره علت یا 
علل افزایش خودکشی نیروهای نظامی ارائه نکردند و مطالعات در حال انجام 
هستند تا شاید به پاسخی برای این مسئله دست یابند. البته نکته تکان دهنده 
گزارش فوق این است که مقامات پنتاگون می گویند اکثر نیروهای نظامی که 

با خودکشی مرده اند، بیماری روحی و روانی نداشته اند. 
این خودکشی ها نه تنها به خانواده های آن سربازان آسیب می رساند، بلکه 
روحیــه و انســجام در داخل یگان ها که عضو خود را از این طریق از دســت 
داده اند، را متزلزل می سازد و می تواند بر استخدام نیروهای جدید تأثیر منفی 

بگذارد و نیروهای داوطلب را آسیب پذیر کند.

»پائوال وایت« کشیش شخصی »دونالد ترامپ« که هفته گذشته 
به عنوان مشاور جدید رئیس جمهور آمریکا کار خود را رسما آغاز 
کرده، گفته است که کاخ سفید ارض مقدس و ترامپ نیز نماینده 

خدا روی زمین است!
هفته گذشــته صهیونیست های مسیحی با حضور در کاخ سفید برای 
موفقیت ترامپ دست به دعا شدند و حاال خبر رسیده که یکی از کشیش های 
متعلق به این گروه به عنوان مشاور ترامپ، وارد کاخ سفید شده است. »پائوال 
وایت« کشــیش شخصی ترامپ این هفته رسما به عنوان عضوی از دولت 
ترامپ معرفی شــد و از دوشنبه )۱۳ آبان( به عنوان »مشاور امور ایمان و 

ابتکار فرصت ها«، کار خود را در کاخ سفید آغاز کرده است.
»وایت« شخصیتی جنجالی است و معتقد است رئیس جمهور آمریکا 
فرســتاده ویژه خداوند اســت. وایت با بیان این ادعا که ایستادن در برابر 
ترامپ به معنی مخالفت با دســتور خداوند اســت، مخالفان رئیس جمهور 
آمریکا را لعنت و برای آنها آرزوی نابودی کرده است. او این هفته در یکی 
از ســخنرانی هایش در مورد ترامپ گفت: »باشد که هر شبکه شیطانی که 
خود را در برابر هدف و خواست رئیس جمهور ترامپ قرار داده، به نام مسیح 

فرو بریزد و در هم بشکند«!
 به گزارش فارس، وی حتی گفته اســت که به نمایندگی از خدا این 
اختیار را دارد که کاخ سفید را »ارض مقدس« اعام کند و آنجا را متبرک 
کرده و از حضور شیاطین پاک سازی کند.ترامپ هم این اظهارات را بی پاسخ 
نگذاشــته و بارها در سخنرانی هایش به تعریف و تمجید از وایت پرداخته 
اســت. رئیس جمهور آمریکا در توصیف وی گفته اســت: »او جز واقعیت 
چیزی نمی گوید«. این فعالیت ها از لحاظ مادی هم برای وایت پرسود بوده 
است. او که از مردم آمریکا خواسته برای کمک به فعالیت هایش در جهت 
حمایت معنوی از دولت ترامپ، به او اعانه بپردازند، اکنون فردی ثروتمند 
به شــمار می آید. وایت یک هواپیمای شخصی، خانه ای دو میلیون و ۶۰۰ 
هزار دالری و آپارتمانی سه میلیون و ۵۰۰ هزار دالری در برج ترامپ دارد. 

ســوابق وایت موجب شــده تا انتصاب وی به عنوان مســئول اصلی 
امور مذهبی کاخ ســفید، با انتقادهای گسترده ای حتی از جانب برخی از 
محافظه کاران رو به رو شــود. »ویلیام باربر« از مقام های ارشد انجمن ملی 
پیشرفت رنگین پوستان آمریکا، وایت را یک »بشارت دهنده تقلبی« توصیف 
کرده است. سال گذشته نیز مدیر دفتر ارتباطات عمومی سابق کاخ سفید 
با انتشــار کتابی تحت عنوان »نامتعادل«، از احتمــال رابطه غیراخاقی 
ترامپ با »پائوال وایت« خبر داده بود. با این وجود، به نظر می رسد ترامپ با 
انتصاب وایت، به دنبال حفظ پایگاه رأی خود در میان اونجلیست ها است. 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، بیش از ۸۰ درصد رأی دهندگان 
اونجلیست به ترامپ رأی دادند و هنوز هم این گروه از مردم آمریکا، یکی 

از مهم ترین پایگاه های رأی ترامپ به شمار می آیند.

 دستگیری و ضرب و شتم شدید
5 کودک فلسطینی به  دست نظامیان صهیونیست

جنبش انصاراهلل در واکنش به توافق میان مزدوران 
امارات و عربستان مستقر در جنوب یمن، اعام کرد 
که این توافق از جانب اشغالگران صورت گرفته است و 

برای یمنی ها هیچ ارزشی ندارد.
دولت مستعفی یمن به ریاست »عبدربه منصور هادی« 
که وابســته به عربســتان سعودی است، و شــورای انتقالی 
جنوب یمن وابسته به امارات، روز سه شنبه در ریاض توافقی 

که »توافق ریاض« نام گرفته است، را امضا کردند.
در واکنــش به ایــن اتفــاق، »محمد علــی الحوثی« 
رئیس کمیتــه عالی انقاب یمن گفت: این توافق به یمنی ها 
مربوط نمی شود، چرا که دو طرف از مزدوران ائتاف سعودی 

هستند.
الحوثی با تحمیلی خواندن توافق ریاض، گفت: دو طرفی 
که این توافق را امضا کردند، هیچ اراده ای از خود نداشته اند 
و توجیهــات آنها، مشــروعیت ندارد. اســتان عدن و برخی 
اســتان های جنوبی یمن از اواسط تابســتان امسال، عرصه 
درگیری های مسلحانه شدید میان نیرو های دولت مستعفی 

یمن و شورای انتقالی جنوب بوده است.
شیطنت عربستان

رژیم سعودی که طی سال های اخیر جنایات گسترده ای 
را در حــق مردم یمن مرتکب شــده اســت، اکنون به نظر 
می رســد که قصد دارد، یمن را به شمالی و جنوبی تقسیم 
کند، هر چند که این توطئه ریاض نیز مثل ســایر توطئه ها 

علیه ملت یمن شکست خواهد خورد.
به گزارش ایســنا، »محمد آل جابر« سفیر عربستان در 
یمن، اعام کرد که پس از امضای توافق ریاض، سفارت این 

کشور به »عدن« در جنوب یمن بازخواهد گشت.
پیش از این و در زمان جنگ سرد نیز یمن به دو بخش 

یمن جنوبی و یمن شمالی تقسیم شده بود.
آل جابر در ادامه مدعی شــد: موفقیت عربســتان را در 
تحقق »توافق ریاض« و امضــای آن تبریک می گوییم! این 
توافــق روندهای سیاســی، اقتصادی، امنیتــی و نظامی را 
محقق خواهد کرد و دولت جدیدی تشــکیل خواهد شد که 

حضورمان در عدن را تسهیل می کند. 
اما، گروه های جنوبی یمن ضمن اعام مخالفتشــان با 
این توافق آن را شامل بندهای غیرواقعی زیادی دانستند که 
پاداشی برای شورای انتقالی جنوب است که با حمایت امارات 
علیه دولت منصور هادی در عدن کودتا کرده است. یمنی ها 
در گفت وگو با شــبکه الجزیره این توافــق را مقدمه چینی 
عربستان و امارات برای تقسیم یمن توصیف کردند. تعدادی 
از رهبــران جنوب یمن تصریح کردند ایــن توافق نمایانگر 
آرمان های ملــی برای بازگرداندن دولــت یمن و حاکمیت 
نهادهای آن نیســت. از جمله گروه های مخالف توافق ریاض 
در جنوب یمن، شورای نجات ملی جنوب یمن، شورای مردم 
شــبوه، ائتاف قبیله ای اهالی شبوه، اداره هماهنگی جوانان 
عدن، شــورای عمومی اهالی استان های المهره و سقطری و 

کمیته تحصن مسالمت آمیز استان المهره است.
»عبداهلل بن عیســی آل عفرار« از رهبران جنوب یمن 

و رئیس شــورای عمومی اهالی استان های المهره و سقطری 
ضمن اعــام مخالفت خود با توافق ریاض تاکید کرد، نتایج 
این توافق به اهالی این دو اســتان مربوط نمی شود. »احمد 
بلحاف« یک مســئول کمیته تحصن المهره در گفت وگو با 
الجزیره تاکید کرد، متن توافق ریاض مطابق میل عربستان 
و امارات و موافق با برنامه ها و زیاده خواهی های آنها در یمن 

بود.
موج مخالفت با توافق ریاض در شبکه های اجتماعی هم 

به راه افتاده اســت. فعاالن هشتگ »یمنی ها مخالف توافق 
ریاض هستند« به راه انداختند. »انیس منصور« یک فعال و 
روزنامه نگار اهل جنوب یمن نوشــت، هیچ توافقی در تاریخ 
وجود ندارد که عربســتان روی آن نظارت داشــته باشد و با 
موفقیت همراه باشد یا به صلح منجر شود. یاسین التمیمی 
تحلیلگر سیاسی یمن هم معتقد است:» عناصری در داخل 
یمن بر موج جدایی و تجزیه یمن سوار شده اند. آنها در واقع 
به نیابت از ائتاف و نقشــه های ژنو سیاسی آشکار آن عمل 

می کنند تا از طریق ظرفیت های کشور پروژه ملی را تخریب 
کرده و آن را به سمت ضعف و فروپاشی ببرند تا عربستان و 
امارات بتوانند به خواسته هایی برسند که با زور نظامی به آن 
نرسیدند، نظیر چیزی که در سقطری و المهره جریان دارد.«

چگونگی امضای توافق
مراسم امضای توافق میان دولت مستعفی منصور هادی 
و شــورای انتقالی جنوب که هر کدام به ترتیب منافع دولت 
ســعودی و امارات را در جنوب یمن پیش می برند، سرانجام 
پس از دو بار تعویق، غروب ســه شنبه در شهر ریاض برگزار 
شد. به نوشته روزنامه الشرق االوسط، در این مراسم »محمد 
بن ســلمان« ولیعهد ســعودی و »محمد بن زاید« همتای 
اماراتی وی و همچنین »عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور 
مســتعفی یمن و »عیدروس الزبیدی« رئیس شورای انتقالی 
جنوب حضور داشــتند. پس از امضای این توافق، سخنگوی 
دولت منصور هادی گفت که دولت جدید به زودی در مقابل 
»منصور هادی« ادای ســوگند خواهد کرد. محمد بن سلمان 
ولیعهد ســعودی نیز در ســخنانی مدعی شد که این توافق 
گامی در جهت راه حل سیاســی و پایان جنگ یمن اســت 
و با بیان اینکه دولت منصور هادی و شــورای انتقالی جنوب 
»برادران« یکدیگر هســتند، گفت که دولت ســعودی تمام 
تــاش خود را بــرای پایــان دادن بــه درگیری های میان 

»برادران« در یمن به کار می گیرد!
براســاس این توافق،  دولت مستعفی یمن فعالیت های 
خود را در عدن به عنوان پایتخت موقت خود از سر می گیرد 
و تمام بخش های سیاسی و امنیتی از جمله شورای انتقالی 
جنوب در قالب وزارت دفاع و کشور در دولت مستعفی ادغام 
می شوند. در پیش نویس توافق مذکور آمده است:» تشکیل 
دولت تکنوکرات یا شایســته ســاالران به نحوی که وزرای 
آن از ۲۴ نفر تعدی نکنــد. رئیس جمهور این وزرا را پس از 
مشورت با نخست وزیر و طیف های سیاسی انتخاب می کند 
و ۵۰ درصد کرسی های وزارتی را حداکثر طی مدت ۴۵ روز 
از امضــای توافق به جنوبی ها )نیروهای وابســته به امارات( 
می دهد؛ باید شخصیت هایی انتخاب شوند که در هیچ اقدام 
جنگی یــا تحریک آمیزی طی حوادث عدن، ابین و شــبوه 
دســت نداشته باشــند.« مارتین گریفیتس نماینده سازمان 
ملل در یمن نیــز در پیامی این توافق را گام مهمی در حل 
و فصل سیاسی یمن دانست. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا هم روز سه شنبه به توافق میان دولت مستعفی یمن و 
جدایی طلبان جنوب این کشور برای پایان دادن به درگیری 
در مناطق جنوب یمن استقبال کرد. وی در پیامی توئیتری 
نوشت: »یک آغاز بسیار خوب! لطفا همه سخت کار کنید تا 

به یک توافق نهایی برسید«.
بیش از یک ماه اســت که دولت ســعودی تاش دارد، 
هیئت دولت منصور هادی و شــورای انتقالی جنوب را برای 
امضای توافقی تحمیلی دور یکدیگر بنشاند اما اختافات دو 
طرف مانع توافق شــده بود. دو طرفــی که در ماه های اخیر 
درگیری های شــدیدی را در مناطق جنوب یمن با یکدیگر 

داشتند.

مشاور جدید رئیس جمهور آمریکا
ترامپ را فرستاده ویژه خدا دانست!

منابع عراقی روز ســه شــنبه از دســتگیری 
»محمودالصرخی« روحانی نمــای فتنه گر عراقی و 

عامل حمله به کنسولگری ایران در کربا خبر دادند.
پایگاه خبری»المسله« با انتشار این خبر نوشت: نیروهای 
عراقی توانستند روز سه شنبه محمود الصرخی تروریست را 
هنگام تاش برای فرار از دفترش با یک پوشش ناشناس در 
منطقه »ســیف سعد« استان کربا دستگیر کنند. بر اساس 
این گزارش، اطاعات امنیتی دقیقی که به نیروهای امنیتی 
عراق رســیده بود نشــان می داد که گروه منحرف الصرخی 
تاش داشــتند از طریق اقدامات تروریســتی، وارد منطقه 
قدیمی کربا شوند که نیروهای امنیتی سریعا وارد عمل شده 
و دفتری را که الصرخی در محله ســیف ســعد ایجاد کرده، 
محاصره کردند. پس از آن نیز درگیری های شدیدی رخ داد 
و از خمپاره و ســاح متوسط هم استفاده شد.بر اساس این 

گزارش، الصرخی در اداره بهداشت در سیف سعید بازداشت 
شــده است و نیروهای امنیتی هم بیش از ۳۰ نفر از اعضای 

گروه منحرف وابسته به وی را بازداشت کرده اند.
اغتشاشــگران طرفدار الصرخی شامگاه یکشنبه گذشته 
در شــهر کربای معلی، دست به تحرکاتی علیه کنسولگری 
ایران زدند. براســاس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، 
آشوبگران ضمن سنگ  پرانی به سمت ساختمان کنسولگری، 

اقدام به پایین کشیدن پرچم ایران کردند.
 گفتنــی اســت ، »محمــود الحســنی الصرخی« که 
نماد شــیعه انگلیســی اســت و داعیه مرجعیت دارد، فرقه 
»الصرخی« را رهبری می کــرد. این روحانی نما، حمایت از 
داعــش و مخالفت با فتوای مرجعیت در نبرد علیه این گروه 
تروریســتی را در پرونده خود دارد. »سید محمود الصرخی« 
متولد کاظمین و روحانی نمایی است که پس از سقوط رژیم 

منحله بعث عراق، برای اولین بار با لباس روحانیت در ماعام 
ظاهر شــد و ضمن اعام مرجعیت و معرفی خود به عنوان 
مرجع اعای شــیعیان، مدعی ارتباط با امام زمان هم شد! 
الصرخــی پس از این ادعا، به ســرعت مــورد توجه محافل 
اطاعاتی و رســانه  ای معاند ، به ویژه رسانه های ضدایرانی و 
ضد شــیعی قرار گرفته و در مدت زمان بســیار کوتاهی با 

نام »ســید حسنی« شهرت یافت.الصرخی مخالف مرجعیت 
دینی عراق نیز هست. وی سال های گذشته گروهی را به نام 
گروه »اعدام های امام مهدی)عج(« تأسیس کرده و مأموریت 
این گروه نیز ترور مراجع دینی عراق بوده است. آنان مدعی 
بودند که امام زمان)عج( از مراجع راضی نیستند و به همین 
دلیل باید کشــته شوند.وی از جمله کسانی است که فتوای 
آیت اهلل سیستانی در سال ۲۰۱۴ برای بسیج مردمی و مبارزه 
با عناصر داعش در شمال و غرب عراق را رد کرد. الصرخی در 
آن زمان ادعا کرد که عناصر داعش از اهل تســنن هستند و 
حمل ساح علیه داعش حرام بوده و فتوای آیت اهلل سیستانی 
نیز باطل اســت.نکته جالب توجه اینکه عناصر وابســته به 
الصرخی در ســال ۲۰۰۶ نیز به کنسولگری ایران در بصره 
حمله کرده بودند. به همین دلیل، برخی از علمای شیعه، به 

وی القابی مانند »منحرف« و »گمراهِ گمراه کننده« داده اند.

روحانی نمای فتنه گر 
و عامل حمله به کنسولگری ایران در کربال دستگیر شد

دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل اعام 
کرد هر 11 دقیقه یک کودک در یمن می میرد و مرگ 

۴۵ درصد آنها ناشی از سوء تغذیه است.
ســازمان ملل روز سه شــنبه درباره پیامدهای ادامه 
جنگ در یمن برای کودکان هشــدار داد. دفتر هماهنگی 
امور انســانی ســازمان ملل در توئیتی اعام کرد:» جنگ 
یمن تلفات ســنگینی را به کودکان وارد کرده است و هر 
۱۱ دقیقــه یک کودک می میرد.« بــه گزارش فارس، این 
منبع افــزود، ۴۵ درصد از کودکانی کــه می میرند، دچار 
ســوء تغذیه هســتند. دفترهماهنگی امور انسانی سازمان 
ملل تاکید کــرد:» ما بار دیگر از همه طرف های درگیر در 
یمن می خواهیم به قوانین بین المللی بشردوستانه احترام 
گذاشته و از هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت های 
غیرنظامــی خــودداری کنند.« »مارک لوکــوک« معاون 
دبیرکل ســازمان ملل در امور بشردوستانه، پیشتر هشدار 

داده بود که یمن در بدترین فاجعه انســانی تاریخ به ســر 
می برد. چندی پیش، یونیسف نیز در گزارشی ضمن هشدار 
درباره اوضاع غیرنظامیان در یمن گفته بود که هر دو ساعت 

یک مادر و ۶ نوزاد یمنی جان خود را از دست می دهند. 

سازمان ملل: هر 11 دقیقه
یک کودک در یمن می میرد

سرویس خارجی-
یک سیاستمدار شناخته شــده و عضو حزب 
حاکم هند ادعا کرده است که آلودگی شدید هوا در 
»دهلی نو« ممکن است نتیجه یک حمله شیمیایی 

مخفیانه توسط پاکستان باشد!
تاریخ بدبینی و دشمنی بین هند و پاکستان به زمان 
جدایی این دو کشــور از یکدیگر ، بر می گردد و از همان 
حدود ۷۲ سال پیش تا کنون این دو کشور یا با هم درگیر 
جنگ بوده  اند و یا در شرایط غیرجنگی، دائم در حال اتهام 

زنی به یکدیگر  بوده و هستند.
در آخرین مود، »وینیت آگاروال شاردا« سیاستمدار 
و عضو حــزب »بی.جی.پی« به پایگاه خبری »اِی ان آی« 

سیاستمدار و عضو حزب حاکم هند
آلودگی هوای دهلی نو را کار پاکستان دانست!

گفته است: »این احتمال وجود دارد که این گازهای سمی 
را یک کشور همســایه که از ما می ترسد آزاد کرده باشد«. 
 او ســپس از پاکســتان و چین به عنوان کشــورهایی که 
ازهند می ترســند« یاد کرده و گفته اســت: »ما باید به  «
صورت جدی بررســی کنیم که آیا پاکستان گازهای سمی 

را رها کرده است؟« 
گفتنی اســت، طــی روزهای گذشــته آلودگی هوای 
دهلی نو به حــدی افزایش یافته که در این منطقه وضعیت 
اضطراری اعام شــده و بسیاری از مدارس و مراکز عمومی 
تعطیل شــده است. نکته دیگر اینکه دولت دهلی نو پیش از 
این هم، در اتهامی مشابه، سرویس اطاعاتی پاکستان را به 

برنامه ریزی برای بی ثبات کردن هند متهم کرده بود.

خشم سفارت آمریکا و انگلیس از عادی شدن اوضاع در عراق و لبنان
سفارت آمریکا و انگلیس در بغداد و بیروت به آرام 
شدن اوضاع در عراق و لبنان، واکنش نشان دادند و با 
هدف گرم نگه داشتن تنور اغتشاشات، از دولت های 
این دو کشور خواستند مطالبات معترضان را برآورده 

کنند. 
سفارت آمریکا در بغداد یک روز پس از سفارت انگلیس، 
در بیانیه ای مشابه، کشته و زخمی شدن معترضان را محکوم 
کرد و خواستار اقدام فوری دولت »عادل عبدالمهدی« برای 

پاسخگویی به مطالبات معترضان در این کشور شد.
به گــزارش فارس، در این بیانیه آمده اســت: در حالی 
که جهانیان تحوالت عراق را دنبال می کنند، کاما روشــن 
است که دولت و رهبران سیاسی عراق باید فورا و با جدیت، 
با شــهروندان خواســتار اصاحات تعامل کنند، با سرکوب 

خواست مردم، هیچ آینده ای برای عراق تصور نمی شود.
ایــن ادعا در حالی صورت می گیرد که نیروهای امنیتی 
عراق نهایت خویشــتنداری را نسبت به معترضان، به خرج 
می دهند و در عوض، عوامل نفوذی که ســفارت آمریکا آنها 
را اصاح طلب می خواند، دست به آتش سوزی و غارت اموال 

دولتی و مردم می زنند.
سفارت آمریکا در ادامه، کشتار و ربوده شدن معترضان 
عراقــی را محکوم کــرد و آن را تهدیدی برای آزادی بیان و 

تداوم چرخه خشونت در این کشور دانست!
سه شــنبه گذشته نیز ســفارت انگلیس در عراق طی 
بیانیه ای مشابه، مدعی شد: تظاهرات مسالمت آمیز حق مردم 
عراق است و خشونت علیه تظاهرات کنندگان غیرقابل قبول 
است. دولت عراق نیز باید از تمامی نیروهای امنیتی بخواهد 
که از معترضان حمایت کنند و رفتار مناســبی با آنها داشته 
باشــند.  از لبنان نیز خبر رســید، یک مقام وزارت خارجه 
آمریکا از بازشدن مسیرهای ارتباطی شهرهای لبنان، که به 

دلیل تحصن معترضان بسته شده، ابراز نارضایتی کرد!
به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام آمریکایی از ارتش 
لبنان خواســت به حمایت خود از معترضان در این کشــور 
ادامه بدهد. روزنامه »االخبار« لبنان در واکنش به موضع این 
مقام آمریکایی ، که نام وی ذکر نشــد، نوشت: سعد حریری 
در گفت وگو با سران حزب اهلل، بعد از آنکه یقین حاصل کرد 
کســانی که مسیرهای ارتباطی شــهرهای لبنان را مسدود 

کرده اند، از هواداران سیاســی او هستند، تصمیم گرفت که 
دستور دهد ارتش مســیرهای ارتباطی را باز کند. همزمان 
با باز شــدن مســیر جنوب ]لبنان[ به شمال، موضع وزارت 

خارجه آمریکا خیلی جالب توجه است.
االخبار افزود: وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: ما از ارتش 
لبنــان انتظار داریم همچنان به حمایتش از تظاهر کنندگان 
ادامه دهد و از دولت هم خواســته که بــه حقوق و امنیت 
تظاهرات کننــدگان احترام بگذارد.  به گفته کارشناســان، 
آمریکا و انگلیس نسبت به آرام شدن اوضاع در عراق ولبنان 
نگران هستند. اعتراضات در لبنان در بیست و پنجم مهرماه 
و پس از آن آغاز شــد که دولت برای افزایش درآمد خود، بر 
تماس های صوتی »واتس اپ« مالیات وضع کرد. اعتراضات 
خیابانی از آن روز تا روزهای اخیر ادامه یافته و مسدود کردن 
راه های شــریانی پایتخت و ارتباط آن با شــهرهای دیگر، از 
تاکتیک های معترضان بوده اســت. با ادامه بافتن تظاهرات ، 
سعد حریری هفتم آبان از پست نخست وزیری استعفا کرد. 

اوضاع در لبنان کاما طبیعی است
اتاق کنترل ترافیک در لبنان اعام کرد، همه جاده های 

اصلی در این کشــور، از جمله جــاده بیروت به جنوب و نیز 
جاده بیروت به »بقاع« باز بوده و اوضاع کاما عادی است.

به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، »حســین عواد« 
خبرنگار المنار گفت: همه جاده ها امروز)دیروز( باز شده است...

تظاهرکنندگان نمی گذاشــتند کارگران از جنوب بیایند یا از 
بیروت خارج شــوند، اما امروز همه جاده ها باز اســت... ارتش 

لبنان تصمیم قاطعانه ای گرفت و همه جاده ها را باز کرد.
هشدار جدی نیروهای مسلح عراق به معترضان

»عبدالکریم خلف«سخنگوی نیروهای مسلح عراق ضمن 
اعام حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز در این کشور، گفت 
که به نیروهای امنیتی دســتوراتی داده شده که از توسل به 

خشونت و استفاده از گلوله های جنگی خودداری کنند.
خلــف گفت که دولت عراق تاش می کند در شــرایط 
فعلی از تأسیاسات و میادین نفتی خود حمایت کند و اجازه 

اخال در صادرات نفت را ندهد.
او گفــت ، عراق ملزم به حفاظت از بنادر نفتی اســت و 
اقدام برخی از معترضان در مســدود کــردن راه ها، مانع از 

حرکت محموله های نفتی و سوختی شده است.


