
تروریست ها در کامرون
8 دانش آموز را کشتند، 12 نفر را زخمی کردند

  تروریست ها با حمله به مدرسه ای در جنوب غربی 
کامرون حداقل 8 دانش آموز را کشتند و ۱۲ تن دیگر 

را زخمی کردند. 
مســئوالن کامرون می گویند افراد مســلح روز شنبه 
با حمله به مدرســه ای در »کومبــا« واقع در جنوب غربی 
کامرون به دانش آمــوزان تیراندازی کرده و 8 نفر از آنها را 
به قتل رســاندند. به گفته این مسئوالن، افراد مسلح که با 
موتورسیکلت وارد منطقه مذکور شده بودند پس از ورود به 

مدرسه به سمت دانش آموزان تیراندازی کردند. شهر »کومبا« 
واقع در جنوب غربی کامــرون محل فعالیت تجزیه طلبان 
اســت. آن طور که خبرگزاری فارس نوشته، حدود 12 تن 
از دانش آمــوزان نیز که قصد داشــتند با فرار از پنجره های 
مدرسه خود را نجات دهند، زخمی شده اند. هنوز مشخص 
نیست این حمله به درگیری مستمر بین ارتش و گروه های 
جدایی طلب خواهان تشــکیل دولت »امبازونیا« در منطقه 

غربی مرتبط است یا خیر.

 ایندیپندنت فاش کرد؛ نیروهای سرکوب نیجریه 
در انگلیس تعلیم می بینند

روزنامه انگلیســی ایندیپندنت، می گوید به 
شواهدی دست یافته که نشان می دهد دانشکده 
پلیس انگلیس در خالل سال ۲۰۱۹ با مقامات نیجریه 
همکاری داشته و نیروهای ویژه پلیس نیجریه که 
عامل سرکوب اعتراضات اخیر در این کشور هستند 

در این کشور تعلیم دیده اند.
ســخنگوی دانشــکده پلیس انگلیــس در این باره 
مدعی شــده »سال گذشته دانشــکده پلیس تعلیماتی 

را بــرای نیروهای اعمال قانــون در نیجریه فراهم کرد 
تا اســتانداردهای آنها را ارتقاء بخشد، اما این تعلیمات، 
برقراری نظم عمومی را شــامل نمی شــد«. دور جدید 
اعتراضات نیجریه از ســه هفته پیش با قتل یک جوان 
توســط نیروهای امنیتی و بــا دعوت گروه های مختلف 
فعاالن این کشور آغاز شد. بر اساس گزارش های منتشر 
شده، تاکنون در این اعتراضات ۵۴ نفر جان باخته، صدها 

نفر زخمی شده  و شمار باالیی بازداشت شده اند. 
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 دولت انتقالی سودان 
فلسطین را با وعده 81 میلیون دالر فروخت!

مردم به خیابان ها برگشتند پلیس آمریکا یک سیاهپوست دیگر را به گلوله بست

انصاراهلل فرودگاه ها و پایگاه های نظامی سعودی را 
با موشک و پهپاد در هم کوبید

قطار عادی سازی چگونه به سرزمین کودتاها رسید؟

یک عامل انتحاری داعش با انفجار بمب همراه خود 
در مجاورت مرکز آموزشی شیعیان در غرب کابل، جان 
3۰ شهروند شیعه را گرفت و 7۰ تن دیگر را زخمی کرد.

شنبه گذشته یک تروریست که تالش می کرد وارد مرکز 
آموزشــی »کوثر دانش« در غرب شــهر کابل بشود، توسط 
نگهبانان این مرکز شناسایی شد، ولی قبل از دستگیری، بمب 
همراه خود را منفجر کرد. این انفجار، که داعش مسئولیت آن 
را به عهده گرفته اســت، جان 30 نفر را گرفت و حدود 70 

زخمی بر جای گذاشت. 
به گزارش تســنیم، این مرکز آموزشی 27 اسفند سال 
1396 نیز هدف حمله تروریستی نا موفق قرار گرفته بود؛ در 
این حمله، یک مهاجم انتحاری در حالی که می خواست یک 
بمب دســتی را میان دانش آموزان این مرکز آموزشی پرتاپ 
کند، بمب در دســت خودش منفجر شد و این انفجار، تنها 

مرگ مهاجم و جراحت چهار دانش آموز را به دنبال داشت.
گروه تروریســتی داعش مرداد سال 1397 نیز طی یک 
حملــه انتحاری به مرکز آموزشــی »مهدی موعود«،۵0 نفر 

سرویس خارجی-
دولت انتقالی ســودان پس از چند هفته فشار و 
تهدید از سوی آمریکا سرانجام وارد روند عادی  سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی شد، مسئله ای که باعث 
شده آمریکا نیز وعده کمک 8۱ میلیون دالری به نام 
کمک های بشر دوستانه به خارطوم بدهد. مردم و احزاب 
سودان به شدت عادی  سازی روابط با صهیونیست ها 

را محکوم کردند. 
سرانجام تطمیع ها و تهدیدهای آمریکا در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور به نتیجه رسید و دولت انتقالی! 
ســودان به سومین کشــور عربی تبدیل شد که در چند ماه 
اخیر با رژیم صهیونیســتی روابط خود را عادی کرد. پیش از 
این امارات و بحرین عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را علنی کــرده بودند. دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا، 
عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت و عبداهلل حمدوک 
نخست وزیر دولت انتقالی سودان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
صهیونیستی روز جمعه با صدور بیانیه ای مشترک اعالم کردند 
سودان و رژیم صهیونیستی برای عادی  سازی روابط فی مابین 

به توافق رسیده اند. 
در این بیانیه ضمن اشــاره به توافق دو رژیم، اعالم شده 
»دو طرف برای آغاز همکاری های اقتصادی و تجاری با تأکید 
بر بخش کشاورزی با یکدیگر به توافق رسیده اند«. این توافق 
برای کشور فقیر سودان 81 میلیون دالر دستاورد داشته)البته 
در حد وعده( و آمریکا در قالب کمک های خیرخواهانه قول 
داده به خارطوم پرداخت کند. مسئله ای که بسیاری را به این 
نتیجه رســانده که سودان، فلســطین را به 81 میلیون دالر 
فروخته است. خیانت سودان باعث شده تا جبهه ای علیه دولت 
انتقالی سودان هم در داخل این کشور و هم در منطقه شکل 
بگیرد. ترامپ برای پیروزی درانتخابات پیش رو، به شدت به 

چنین شوهایی نیاز دارد.
واکنش احزاب داخلی سودان

نکته مهم در مورد توافق عادی  ســازی خارطوم با رژیم 
صهیونیستی این است که آنها گفته اند دولت انتقالی سودان 
صالحیــت امضای این توافق را ندارد. در این ارتباط، الطیب 
مصطفی رئیس حزب »منبر السالم العادل« در گفت و گویی، 
دولت انتقالی فعلی سودان را در جایگاهی ندانست که بتواند 
با رژیم صهیونیســتی توافق کند. الطیب مصطفی به شبکه 
المیادین گفت که دولت فعلی از لحاظ قانونی نمی تواند چنین 
توافقاتی را انجام دهد و »عبدالفتاح البرهان«، رئیس شورای 
حاکمیتی در حالی با نتانیاهو دیدار کرد که می دانست حق 
چنین کاری ندارد. او با تأکید بر اینکه، حزب منبر الســالم، 
دولت فعلی سودان را به رسمیت نمی شناسد و جزیی از این 

 جریان های مشــکوک در عراق پیش از فرا رســیدن سالروز آغاز 
اعتراضات خیابانی، با نوشــتن پارچه نوشته هایی، تالش می کنند که این 
اعتراضات را علیه حشدالشعبی و پارلمان عراق جهت داده و آمریکا را از 

وضعیت فعلی نجات بدهند.
کشــور عراق طــی هفته های اخیر شــاهد توطئه هــای جور واجــور علیه 
»حشدالشعبی« بوده است و به نظر می رسد که طی روزهای آینده، این فتنه علیه 
حشد، ابعاد تازه ای بگیرد و عراق را با چالش های جدیدی مواجه کند. حشدالشعبی 
تا کنون به حمله علیه مراکز غیر نظامی، که روســتای »فرحاتیه« در استان صالح 
الدین آخرین مورد آن بوده، متهم می شده است. توطئه دیگر، اخراج نیروهای حشد 
از منطقه »سنجار« در شمال عراق بوده است. اما، ماجراجویی های جدید جریان های 
مشــکوک در عراق، راه اندازی اعتراضات خیابانی علیه حشد است؛ آنها به بهانه فرا 
رسیدن سالگرد آغاز اعتراضات خیابانی در این کشور، پالکاردهایی را علیه نیروهای 
حشدالشــعبی و همچنین، علیه پارلمان عراق نوشته اند. علت کینه توزی آمریکا و 
گروه های وابسته به این کشور نسبت به حشد و پارلمان، کامال مشخص است؛ این 
دو نهاد، مخالف اصلی حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند. دیروز صدها نفر به 
 مناسبت اولین سالروز اعتراضات اکتبر 2019، در میدان »التحریر« بغداد و شماری 
از شهرهای دیگر، دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سال گذشته 
تظاهرات مردم ابتدا علیه فســاد، بیکاری و کوتاهی دولت در ارائه خدمات عمومی 
بوده اســت. این اعتراضات به سرنگونی چند دولت انجامیده وکل شرایط سیاسی 
عراق را تحت الشعاع قرار داده بود. در طول بر گزاری تظاهرات نیز شماری جان خود 
را از دست داده بودند. این اعتراضات کم و بیش ادامه داشت، تا اینکه بامداد جمعه 
13 دی ســردار »قاسم سلیمانی« ، »ابومهدی المهندس« و هشت تن از یاران آنها 
در حمله هواپیماهای آمریکایی به شهادت رسیده اند. این اتفاق و همچنین، مصوبه 
پارلمان ، مبنی بر خروج نیروهای خارجی از این کشــور، شرایط را در عراق عوض 
کرده بود. پارلمان با این مصوبه خود، که روز 1۵ دی تصویب شده بود، راه حضور 
آمریکایی ها در عراق را بست. اما، اکنون بار دیگر در عراق تالش می شود که به جای 

آمریکا، توجه ها به مسائل دیگر منحرف شود. 

سرویس خارجی-
در جنایتی دیگر از پلیس نژادپرست آمریکا افسر 
پلیس »کالیفرنیا« یک شهروند سیاهپوست دیگر را 

با شلیک چند گلوله سوراخ سوراخ کرد و کشت.
علیرغــم اعتراضــات گســترده علیه نژادپرســتی 
سیســتماتیک پلیــس در آمریکا به دنبــال قتل فجیع 
جورج فلوید، قتل های نژادپرســتی پلیس در این کشــور 
همچنان ادامه دارد و هر روز پلیس این کشــور ســیاهان 
 را بــه گلوله می بنــدد. در جدیدترین مــورد به گزارش 
»لس آنجلس تایمز« یک افسر پلیس ایالت کالیفرنیا، پنجشنبه 

 شب گذشــته به وقت محلی، در درگیری با یک شهروند 
سیاهپوست در بیرون از یک فروشگاه، وی را هدف شلیک 

چند گلوله قرار داد و کشت.
پلیس هویــت این مرد را »مارک متیو بندر جونیور« 
3۵ ساله ساکن شهر »سن برناردینو« معرفی کرده و مدعی 
شــده او سابقه دار است و در پرونده اش یک دستگیری به 

دلیل تالش برای قتل ثبت شده است. 
پلیس همچنین مدعی شــده هنگام برخورد افســر 
پلیس با وی، او از جیبش اســلحه ای را بیرون کشیده بود! 
به گزارش »فاکس نیوز«، در ویدئوی منتشر شده از سوی 

دولت نیست، از تشکیل جبهه متحد در برابر دولت خارطوم 
و توافق سازش خبر داد.

این شخصیت سودانی، توافق سازش را »خیانتی به سودان 
و امت اســالمی و مسجداالقصی« دانست و گفت که با تمام 
قدرت در برابر حکومت سودان خواهد ایستاد: »چیزی که بیش 
از همه ما را متعجب کرد، این بود که نتانیاهو به اسرائیلی ها 
گفت آنها بر پایتخت سه کشور پیروز شده اند«. حزب »امت« 
ســودان به رهبری »الصادق المهدی« نیز در بیانیه ای دولت 
انتقالی ســودان را تهدید کرد در صــورت برقراری روابط با 
رژیم صهیونیستی دیگر این دولت را به رسمیت نمی شناسد: 
»نهادهای وابســته بــه دولت انتقالی، اختیــار قانونی برای 
تصمیم گیری درخصوص برقراری رابطه با رژیم نژادپرســت 

اسرائیل را ندارند«.
در این راستا، »الصادق المهدی« اعالم کرد که از حضور 
در کنفرانس »وزارت امور دینی سودان« در اعتراض به سازش 
با رژیم صهیونیستی کنار می کشد. او در بیانیه کوتاهی گفت 
 که »ســازش با رژیم اسرائیل، بر خالف قانون ملی سودان و 
بر خالف التزامات ملی گرانه عربی است.« صادق المهدی افزود: 
»به عنوان فردی که در مقابل حکومت سابق ایستاد تا انقالب 
به پیروزی رسید و به عنوان فردی که در تشکیل دوره انتقالی 
سهیم بود، از حضور در این کنفرانس به نشانه مخالفت با بیانیه 
مشترک نمایندگان دولت انتقالی با رئیس جمهور آمریکا، کنار 
می کشــم«. او دونالد ترامپ را »تجسم نژادپرستی علیه امت 

اسالمی و سیاه پوستان« دانست.
 دو حــزب »المؤتمر« و »البعث« ســودان نیز مخالفت 

خود را با تصمیم رژیم حاکم بر این کشور برای عادی  سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی اعالم کرده اند. حزب المؤتمر به 
رهبری »حســن الترابی« در بیانیه ای اعالم کرد: »این حزب 
عادی  سازی با اسرائیل را رد می کند، اما از حذف نام سودان 

از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال می کند«.
تشکیل جبهه ضد سازش

از سوی دیگر حزب البعث سودان از اعضای ائتالف »قوی 
التغییر« )بخشــی از قدرت حاکم( هم گفت که تماس ها با 
گروه های سیاسی و اجتماعی ســودان را برای تشکیل یک 
جبهه ملی علیه عادی  سازی با رژیم صهیونیستی آغاز کرده 
اســت. ائتالف »االجماع الوطنی« نیز که دومین فراکسیون 
حاضــر در ائتالف حاکمیت )ائتالف نیروهای آزادی و تغییر( 
است، در بیانیه ای سازش دولت سودان با رژیم صهیونیستی 

را رد کرد و از تشکیل »جبهه مقاومت« خبر داد.
تظاهرات مردم سودان

مردم ســودان نیز شــامگاه جمعه و پس از اعالم توافق 
سازش دولت انتقالی ســودان با رژیم صهیونیستی در شهر 
خارطــوم، پایتخت ســودان تظاهرات کردنــد. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، ده ها نفر با برپایی تظاهرات در خارطوم با 
سر دادن شعار »نه به صلح با رژیم« مخالفت خود با اقدام دولت 
انتقالی سودان برای عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی را 
اعالم کردند. به دنبال تشدید فشارها، وزارت خارجه سودان 
روز جمعه و پس از اعالم شدن این توافق گفت: »گام توافق 
با اســرائیل را برداشتیم اما پارلمان انتقالی درباره قبول یا رد 
آن تصمیم گیری خواهد کرد«. همچنین وزیر خارجه دولت 

انتقالی سودان گفت: »چیزی که امروز حاصل شد توافق درباره 
عادی  سازی و نه عادی  سازی روابط بوده است.«

خیانت بزرگ 
از سوی دیگر، »احمد بحر« نایب رئیس مجلس قانونگذاری 
فلسطین توافق ســازش بین سودان و رژیم صهیونیستی را 
خیانتــی بزرگ و حمایــت از »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
دانســت. »بحر« تصریح کرد که این توافق خیانتی بزرگ به 
اصول و فرهنگ ملت های عربی و اســالمی اســت. »واصل 
ابویوسف« عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین 
نیز گفت: »پیوستن سودان به جمع کشورهای سازشگر با رژیم 
اشغالگر اسرائیل، خنجر جدیدی به پشت ملت فلسطین و زیر 
پا گذاشتن طرح صلح عربی است.« جنبش مقاومت اسالمی 
فلســطین)حماس( هم با صدور بیانیه ای تاکید کرد: »اعالم 
عادی  ســازی روابط میان سودان و رژیم اشغالگر، مسئله ای 
دردناک است و با پیشینه سودان که حامی مسئله فلسطین 
بود، همخوانی ندارد.« جنبش جهاد اســالمی فلسطین هم 
ســازش سودان با رژیم صهیونیستی را خیانت به فلسطین و 
امت اسالمی و تهدیدی برای هویت و آینده سودان توصیف 
کرد. در بیانیه جهاد اسالمی آمده است: »رژیم سودان هدیه ای 
مجانی را تقدیم دشمن کرد و از قوت مردم فقیر سودان، مبالغ 
هنگفتی را برای جلب رضایت آمریکا هزینه می کند.« جهاد 
اسالمی فلســطین تاکید کرد: »ما اطمینان داریم که ملت 
ســودان و احزاب قومی و ملی این کشــور هرگز این خیانت 
را نمی پذیرنــد و ائتالف »قوی الحریهًْ والتغییر« در برابر یک 

آزمایش سرنوشت ساز قرار دارد.«
واکنش انصاراهلل

جنبش انصار اهلل یمن نیز توافق سودان و رژیم صهیونیستی 
بر سر عادی  ســازی روابط را محکوم کرد. دفتر سیاسی این 
جنبش جمعه شب با صدور بیانیه ای در واکنش به این توافق، 
اقدام خارطوم در برقراری روابط با   تل آویو را ذلیالنه دانست 
و گفــت: »رژیم های جنایت کاری که با طمع ورزی های رژیم 
صهیونیستی غاصب هم راهی می کنند و بر مقدس ترین مسئله 
اسالمی چوب حراج زده اند، امروز مشخص و رسوا شده اند«. 
انصاراهلل در این بیانیه تأکید کرده که رژیم های سازش کاری 
مانند امارات، بحرین و ســودان از چنین اقداماتی جز زیان و 
ننگ نخواهند دید. گردان های حزب اهلل عراق نیز در واکنش 
به عادی  سازی روابط سودان و رژیم صهیونیستی اعالم کرد، 
ایــن اقدامات واقعیت را تغییــر نخواهند داد و حرف ملت ها 
عامل تعیین کننده در این مبارزه است. گردان های حزب اهلل 
عراق اعالم کرد، عادی  سازی »دولت دست نشانده سودان« 

و دولت های خلیج فارس خیانت به مردم فلسطین است.

انصاراهلل یمن در جدیدترین عملیات موشــکی و پهپادی خود ضمن 
حمله به چند فرودگاه در عربستان و یک پایگاه ائتالف سعودی در مارب، 

چند افسر بلندپایه را به هالکت رساند. 
انقالبیون یمن همچنان با حمالت موشکی و پپهادی خود اشغالگران سعودی 
را غافلگیر می کنند. در جدیدترین اقدام، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات 
پهپادی علیه تاسیســات مهم و راهبردی متجاوزان سعودی خبر داد. به گفته این 
سخنگو، فرودگاه های جیزان، ابها و پایگاه نظامی خمیس مشیط در عربستان در این 
عملیات پهپادی هدف قرار گرفته اند. بر اساس گزارش شبکه المسیره، یحیی سریع 
خاطر نشــان کرد این عملیات پهپادی با استفاده از سه فروند پهپاد قاصف2 انجام 
شــد و حمله به اهداف مورد نظر به دقت انجام شد. دیروز هم یگان پهپادی ارتش 
و کمیته های مردمی پایگاه هوایی »ملک خالد عربستان« را نیز هدف قرار دادند. به 
گفته یحیی سریع، در این عملیات پهپادی، آشیانه های جنگنده های رژیم متجاوز 
سعودی در این پایگاه مهم هدف قرار گرفت. حمله پهپادی به اهداف مورد نظر به 
دقت انجام شــد. در همین راستا، منابع یمنی در استان مأرب شنبه شب از انفجار 
شدیدی در پایگاه »الرویک« در شرق شهر مأرب خبر دادند که ده ها کشته و زخمی 
در پی داشــت. به نوشته پایگاه الخبر الیمنی، منابع نظامی معتقدند که این انفجار 
در پی اصابت موشــک بالستیک بوده است. هنوز مقامات رسمی یمن واکنشی به 
این موضوع نداشــته اند. وبسایت یمن نیوز هم به نقل از منابع محلی نوشته استف 
موشک بالستیک نشست فرماندهان را هدف قرار داده و طی آن در میان ده ها کشته 
و زخمی، سه افسر بلندپایه نیز کشته شده اند. کاربران یمنی در شبکه های اجتماعی 
نیز اصابت موشک بالستیک را عامل این انفجار دانسته اند. شامگاه پنجشنبه هفته 
گذشته نیز سه انفجار بزرگ پایگاه »تداوین« در اطراف شهر مدرب را لرزاند و ده ها 
کشته بر جا گذاشت. منابع یمنی حمله موشکی و پهپادی را عامل انفجارها معرفی 
کردند. پایگاه »تداوین« و »الرویک« پیش از این بارها هدف حمالت موشکی قرار 
گرفته و به نوشته یمن نیوز، امکان بسیج نیروها از این پایگاه ها دیگر وجود ندارد و 
کارایی خود را از دست داده اند. پایگاه »ماس« دیگر مقر عناصر ائتالف سعودی در 
مأرب نیز تحت محاصره است و احتمال سقوط این پایگاه در روزهای آتی می رود. 
بخش های وسیعی از استان مأرب در ماه های گذشته به کنترل ارتش و کمیته های 
مرکزی یمن در آمده و این نیروها در آستانه ورود به شهر مأرب قرار دادند. این شهر 
اصلی ترین مرکز حضور عناصر حزب االصالح یمن، به عنوان مهم ترین حامی دولت 

مستعفی یمن به شمار می رود.

را کشــت و 70 تن دیگر را 
زخمی کرد.

هالکت 85 عضو طالبان
افغانستان  دفاع  وزارت 
براثر  کــرد،  اعــالم  دیروز 
شــبانه روز  درگیری هــای 
عناصــر  میــان  گذشــته 
طالبان و نظامیان افغان در 
استان های ننگرهار، وردک، 
ارزگان، زابل، جوزجان، بلخ، 
هلمند، بدخشــان، بغالن و 
قندوز، 8۵ جنگجوی طالبان 

کشته و 3۵ نفر دیگر از آنها زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، نیروهای دولتی 
همچنین، 23 مین کار گذاشته شده توسط طالبان در مناطق 

مختلف افغانستان را کشف و خنثی کردند.
»جمال ناصر بارکزی« سخنگوی پلیس قندهار، نیز اعالم 

کرد، افراد مســلح ناشــناس دیروز یک پلیس زن را در شهر 
قندهار به ضرب گلوله کشتند و از محل فرار کردند.

وزارت کشور افغانستان هم دیروز اعالم کرد، طی عملیات 
ویژه نظامیان افغانســتان در استان ننگرهار، معاون فرماندار 
خودخوانده داعش برای شهرســتان »اســپین غر« و معاون 

فرماندار خودخوانده طالبان برای شهرســتان »ســرخرود« 
ننگرهار بازداشت شدند.

هالکت نفر دوم القاعده
مقامات افغانستان اعالم کردند، نیروهای امنتی این کشور 
دیروز طی یک عملیات ویژه در اســتان غزنی، »ابومحســن 
المصری«، فرد شماره دو القاعده در شبه قاره هند، را از پای 
درآوردند. المصری، که به »حسام عبدالرئوف« معروف بوده 
اســت، قرار بود که در صورت مرگ »ایمن الظواهری«، رهبر 

فعلی القاعده، جانشین او شود. 
به گزارش خبرگزاری فارس، » محمدمســعود اندرابی«، 
سرپرست وزارت کشــور افغانستان، در واکنش به مرگ نفر 
دوم القاعده، گفت: »کشــته شدن یکی از اعضای کلیدی و 
مهم القاعده در افغانســتان، نشانه وجود رابطه نزدیک میان 
طالبان و گروه های تروریستی و اقدامات تروریستی مشترک 

آنان علیه دولت و مردم افغانستان است.«
اندرابی تاکید کرد که طالبان به طرف های مختلف در مورد 
قطع رابطه خود با سایر گروه های تروریستی، دروغ می گوید.

گزارش خبری کیهان
تکرار »فتنه اکتبر« در عراق

با هدف؛ حذف حشدالشعبی و پارلمان برای نجات آمریکا

پلیس به مدت نــه ثانیه از این حادثه، برخورد 
خشن افسر پلیس با این مرد و بعد تیراندازی به 
سمت او دیده می شود. در پی این جنایت ده ها 
 نفر جمعه شــب برای اعتــراض به خیابان های 

»سن برناردینو« آمدند. 
معترضــان تقاطعی را کــه نزدیک محل 
اصابت گلوله به این مرد اســت، مسدود کردند 
و شــعارهایی علیه پلیس ســر دادند. کشــتار 
هدفمند سیاهپوســتان در آمریکا به امری رایج 

تبدیل شده است.

محمدرضا مرادی
قطار خیانت حکام عربی به فلســطین نه از تابســتان گذشته بلکه از دهه 70 
میالدی به راه افتاده است. انورسادات رئیس جمهور مصر در دهه 70 میالدی راننده 
این قطار شد و در ادامه اردن نیز به قطار عادی سازی روابط سوار شد. اما این قطار 
نزدیک به 3 دهه است که نتوانسته کسی را سوار کند. چرا که اساسا مردم کشورهای 
عربی اجازه توقف این قطار را در کشورهای خود ندادند و همین مسئله باعث شد تا 
این قطار در مبدأ یعنی تل آویو متوقف شد. اما این به معنای عدم تالش کشورهای 
عربی برای ســوار شدن به این قطار نبود بلکه حکام عربستان، امارات و بحرین در 
چند دهه گذشته بارها خواستار پیوستن به این قطار شده بودند اما از ترس مردم 

خود جرات این اقدام را نداشتند. 
پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باعث شــد تا این قطار بار دیگر به 
راه بیفتد و این بار حکام عربی می خواستند به هر روشی و با هر هزینه ای سوار این 
قطار شوند. در تابستان گذشته ابتدا محمد بن زاید ولیعهد امارات پس از 27 سال 
نخستین کسی بود که به درون این قطار پا گذاشت و همین اقدام باعث شد تا پادشاه 
بحرین نیز به دنبال وی به قطار عادی سازی سوار شود. اما محمد بن سلمان ولیعهد 
عربســتان همچنان با حسرت به ورود بن زاید به درون این قطار نگاه می کند، چرا 
که هیچ کســی به اندازه بن سلمان عطش وارد شدن به روند عادی سازی روابط با 
اسرائیل را ندارد اما محذورات داخلی و منطقه ای  باعث شده که بن سلمان در این 
مورد بسیار محتاطانه عمل کند و تا اینجا سعی کرده که کشورهای دیگر را مجاب 
به ورود به قطار عادی سازی کند و خود در صف انتظار نشسته است تا نوبت به توقف 
این قطار در ایستگاه ریاض نیز برسد. اما سوار شدن مقامات دولت انتقالی سودان 
به قطار عادی سازی نکته بسیار عجیب و قابل تاملی است. عبدالفتاح البرهان رئیس  
شــورای حاکمیت و عبداهلل حمدوک نخست وزیر دولت انتقالی سودان روز جمعه 
2 آبان ماه به صورت رســمی از عادی سازی روابط با اسرائیل سخن گفتند و بدین 
ترتیب سودان نیز به سومین کشور عربی تبدیل شد که به قطار عادی سازی روابط با 
اسرائیل پیوست. اما پیوستن سودان به این قطار تفاوت هایی با امارات و بحرین دارد. 
سودان نه تنها بر خالف دو کشور امارات و بحرین در 6 دهه گذشته روابط پنهانی 
با اسرائیل نداشته، که از حامیان جدی فلسطینی ها شمرده می شد و در جنگ ها با 
این رژیم شرکت داشت. پس از جنگ شش روزه و شکست کشورهای عربی، سودان 
با برگزاری نشســت سران عرب تا حدودی از فشار روانی این شکست کاست و سه 
»نه« بزرگ از دل آن به دنیا مخابره شد که برای جهان عرب دلگرم کننده بود: نه 
به صلح و نه به شناســایی اسرائیل و نه به مذاکره با آن. در جنگ اکتبر 1973 در 
کنار مصر و سوریه ایستاد و نیرو به میدان جنگ فرستاد؛ تا اینکه خطوط بارلو در 
کانال ســوئز شکسته شد و نخستین پیروزی عربی در مواجهه با اسرائیل به دست 
 آمد. در دوران عمرالبشــیر رئیس جمهور برکنارشــده ســودان نیز همان گفتمان 
ضد اسرائیلی و حامی فلسطینی ها با شدت و حدت در سطح رسمی و مردمی دنبال 
شد؛ تا جایی که سودان از معدود کشورهای عربی حامی گروه های فلسطینی با خط 
مشی مقاومت مسلحانه شد و البشیر در مقاطعی حتی راه را برای ارسال کمک های 
نظامی به جنبش حماس در غزه باز کرد و این کمک ها از صحرای سودان به سینا و 
سپس غزه می رفت. چند باری هم جنگنده های اسرائیلی به کاروان های حمل سالح 
به غزه در ســودان حمله و در سال 2012 مرکز تولید تجهیزات نظامی »یرموک« 
بمباران شــد. با این حال، ســال های پایانی حکومت البشیر متفاوت بود. خیلی به 
عربستان و امارات نزدیک شد، هم روابطش را با ایران قطع کرد و هم به جنگ یمن 
 پیوست و نیرو اعزام کرد و روابطش با گروه های فلسطینی را کاهش داد؛ اما به دالیلی 
روی خوش به عادی ســازی روابط با اســرائیل نشــان نمی داد؛ هــر چند برخی 
شــخصیت های حزب حاکم علنا خواســتار عادی ســازی روابط با اسرائیل شدند. 
برکناری عمرالبشــیر زمینه را برای سوار شدن سودان به قطار عادی سازی فراهم 
کرد. کمک های مالی امارات و عربستان به دولت انتقالی سودان در کنار فشار ها و 
تشویق های آمریکا باعث ســوار شدن سودان به این قطار شد. مسئله ای که باعث 
شده مردم و احزاب سودانی اعالم کنند که دولت انتقالی سودان صالحیت این کار 
را ندارد. سودان به سرزمین کودتاها معروف است و اکنون قطار عادی سازی روابط 
به این سرزمین رسیده است و حال باید دید این قطار در نهایت چه سرنوشتی پیدا 
می کند. ســودان در یک سال آنچنان تغییر کرده که از حامی سرسخت فلسطین 
به دوست اسرائیل تبدیل شده است، یک دگردیسی که می تواند دولت انتقالی این 

کشور را با ناکامی مواجه کند. 

همزمان با مأموریت دو باره »ســعد حریری« برای تشکیل دولت در 
لبنان، آمریکا به رهبری وزارت خارجه اش به فشــارهای فزاینده خود بر 

حزب اهلل ادامه می دهد.
»سعد حریری« سیاستمدار غربگرای لبنانی، که مواضع او در مخالفت با جریان 
 مقاومت لبنان، شــناخته شده است، برای ســومین بار در طول ریاست جمهوری 
»میشــل عون«، مأمور تشــکیل دولت جدید و حل مشکالت کشور شد. مهر سال 
گذشته، زمانی که مردم لبنان در اعتراض به وضع بد اقتصادی کشورشان، به خیابان ها 
آمده بودند، حریری نخست وزیر بود و مسئول بخشی از مشکالت دانسته می شد. او 
در پی اعتراضات استعفا داد و در ماه های پس از آن، تأکید داشت که قصد بازگشت 
به سیاســت را ندارد، اما او بازگشت! همزمان با مأموریت جدید حریری، آمریکا به 
فشارهای فزاینده خود علیه جریان مقاومت لبنان ادامه می دهد.  »مایک پمپئو«، 
وزیر خارجه آمریکا، از اقدام دو کشور گوآتماال و استونی علیه حزب اهلل لبنان استقبال 
کرد. گوآتماال روز جمعه اعالم کرد که حزب اهلل لبنان و تمامی جریان های وابسته به 
آن را در فهرست تروریستی قرار داده است. استونی نیز ورود اعضای حزب اهلل به خاک 
خود را منع کرده است. همچنین یک منبع امنیتی در سودان اعالم کرد، خارطوم 
برخی از گروه ها، از جمله حزب اهلل لبنان را در فهرست تروریستی قرار خواهد داد. 

افزایش فشارها به حزب اهلل از سوی آمریکا
همزمان با بازگشت سعد حریری به قدرت !

شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
به دنبال وخیم شدن حال یکی از فلسطینیان 
اسیر رژیم صهیونیستی، اعالم بسیج عمومی 

و آماده باش کرد.
گردان های »ســرایا القــدس« از آماده باش و 
بسیج عمومی در بین نیروهای خود خبر داد. شاخه 

هیئت اعزامی ســازمان ملل به لیبی جزئیات توافق برای »آتش بس 
دائمی« میان طرفین درگیر در این کشور را منتشر کرد که به موجب یکی از 
بندهای آن نیروهای خارجی باید از این کشور، حدأکثر تا 3 ماه، خارج شوند.
دولت وفاق ملی به نخست وزیری »فائز السراج« مستقر در طرابلس و نیروهای 
ژنرال بازنشســته »خلیفه حفتر« مســتقر در ُطبرق موســوم به ارتش ملی بر سر 
تصاحب قدرت در این کشور در حال نزاع و جنگ هستند و همین امر باعث ایجاد 
صف بندی های بین المللی و منطقه  ای شــده است. دولت وفاق مورد حمایت برخی 
کشورهای اروپایی، قطر، ترکیه و سازمان ملل است، ولی مصر، عربستان سعودی و 
امارات از نیروهای ارتش ملی مستقر در بنغازی حمایت سیاسی و نظامی می کنند. 
البته بحث تنها حمایت دیپلماتیک نیست کشورهایی چون ترکیه و امارات دخالت 
مستقیم در این جنگ به اصطالح داخلی دارند. حاال پس از بارها آتش بس و نقض، 
هیئت اعزامی سازمان ملل به لیبی یک نسخه از توافق صورت گرفته میان طرفین 
درگیری در لیبی برای آتش بس فراگیر در این کشور را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، 

این توافق آتش بس شامل 11 بند زیر است که مهم ترین آنها عبارتند از:
1ـ آتش بس به محض امضای توافق اجرایی می شــود؛ 2ـ تخلیه کلیه خطوط 
تماس از واحدهای نظامی و گروه های مسلح با بازگشت آنها به اردوگاه های خود و 
خروج همه مزدوران خارجی از لیبی حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ امضای 
توافق آتش بس؛ 3ـ آغاز فرآیند شــمارش و طبقه بندی گروه ها و نهادهای مسلح 
با تمام اســامی آنها در مناطق مختلف و ادغام آنها در نهادهای دولتی حسب نیاز؛ 
۴ـ متوقف شــدن درگیری های رســانه ای در برخی رسانه های صوتی و تصویری و 
درخواست از دستگاه قضایی لیبی برای محاکمه صاحبان این شبکه ها؛ ۵ـ توافق بر 
ســر بازگشایی راه ها و گذرگاه های زمینی و هوایی در تمامی مناطق لیبی و اتخاذ 
فوری تدابیر الزم برای بازگشــایی برخی مســیرها؛ 6ـ آتش بس شامل گروه های 
تروریستی خوانده شده توسط سازمان ملل در سراسر لیبی نمی شود و... اما پرسشی 
که همچنان برجاست آن است که آیا این توافق هم چون توافقات گذشته »دولِت 
مستعجل« است یا دوام می یابید. البته همچنان باید امیدوار بود، اما شرایط میدانی 
به گونه ای است که کارشناسان به این توافق هم به دیده احتیاط می نگرند و انتظار 
زیادی از آن ندارند؛ به ویژه وقتی منابع خبری اعالم می کنند که ترکیه آتش بس 
طرف های درگیر در لیبی با ادامه تمرین های نیرو های دولت وفاق نقض کرده است 
و به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت دفاع ترکیه در این خصوص اعالم کرده 

است که به تمرین های شبه نظامیان دولت الوفاق در طرابلس ادامه خواهد داد!

سرویس خارجی-
حمایــت مجــدد امانوئــل ماکرون از انتشــار 
کاریکاتورهای توهین آمیز علیه ساحت مقدس پیامبر 
اسالم )ص( واکنش های گسترده ای را در جهان اسالم 
به دنبال داشت. مردم در لبنان پرچم فرانسه را به آتش 
کشیدند و در کشورهای اسالمی نیز درخواست ها برای 

تحریم محصوالت فرانسوی افزایش یافته است.
»امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه پنج شنبه گذشته 
در مراسم تشییع یک معلم فرانسوی که به دلیل نشان دادن 
کاریکاتورهای موهن سر کالس، به قتل رسیده بود بار دیگر، 
اعالم کرد، فرانســه همچنان به انتشار این کاریکاتورها ادامه 
خواهد داد! حمایت ماکرون از انتشــار مجدد کاریکاتورهای 
اهانت آمیز به ســاحت مقدس پیامبر عظیم الشــان اســالم 
واکنش های بسیار گسترده ای در جهان اسالم به دنبال داشت. 
مردم لبنان در شهر طرابلس این کشور و مردم فلسطین نیز 
در نــوار غزه و کرانه باختری با برگزاری اعتراض های خیابانی 
حمایت ماکرون از انتشــار کاریکاتورهــای موهن را محکوم 
کردنــد. مردم در طرابلس لبنان پرچم های فرانســه را نیز به 
آتش کشــیدند. همچنین برخی رسانه ها از انداختن بمب به 
سمت سفارت فرانسه در بیروت خبر داده اند. ساکنان مناطق 
مختلف شمال ســوریه از جمله شهر ادلب و شهر درکوش و 
منطقه زردنا نیز در حمایت از پیامبر اکرم)ص( تظاهرات کردند.
امــور  ســخنگوی وزارت  خطیــب زاده«  »ســعید 
خارجه جمهوری اســالمی ایــران نیز روز )شــنبه(، در پی 
استمرار لجوجانه اقدامات اهانت آمیز به ساحت پیامبر رحمت 
)ص(، در فرانســه که در کمال تاســف در مواردی با حمایت 
برخی مقامات رســمی نیز همراه بوده است، هرگونه اهانت و 

موج گسترده محکومیت ها علیه حمایت مجدد ماکرون از هتاکان به پیامبر اسالم )ص(

بی احترامی به پیامبران الهی خصوصا خاتم آنها رسول مکرم 
اسالم را به شدت محکوم کرد. او در این ارتباط گفت که بدون 
شک، تحرکات و اقدامات غیرقابل قبول و خشن سر زده از سوی 
معدود افراطیون که نشات گرفته از یک تفکر افراطی و انحرافی 
در جهان اسالم بوده که از قضا صاحبان آن از شرکای سیاسی 
نزدیک به غرب و  آمریکا نیز می باشند، به هیچ وجه نمی تواند 
توجیهی برای توهین و بی احترامی به شخصیت آسمانی و مورد 
احترام یک میلیارد و هشتصد میلیون مسلمان در جهان باشد. 
کشــورهای کویت و اردن نیز با انتشــار بیانیه هایی این 
اقدام را محکوم کردند. ســازمان همکاری اســالمی، شــیخ 
االزهر مصر، انصاراهلل یمن، داراالفتای لبنان، حماس و جهاد 
اسالمی فلسطین، وزارت اوقاف و امور دینی در فلسطین نیز 
با انتشار بینانیه های جداگانه ای این اقدام را محکوم کردند. از 
سوی دیگر، کاربران فضای مجازی نیز در راستای محکومت 
اقدامات صورت گرفته در فرانسه، عبارت »محمد رسول اهلل« 
را تصاویر پروفایل خود قرار دادند و با قرار دادن هشتک »رسولنا 
خــط احمر« )پیامبر ما خط قرمز اســت(، »اال رســول اهلل« 

)جز رســول خــدا(، »ماکرون 
یسیء للنبی« )ماکرون به پیامبر 
اهانت می کند( هر گونه اظهارات 
موهن علیه پیامبر اسالم )ص( را 

محکوم کردند. 
همزمان شماری از کاربران 
و رســانه ها به شدت از سکوت 
شیوخ عربســتان در واکنش به 
توهیــن مقامات فرانســوی به 
ارزش های اسالمی انتقاد کردند.

احضار سفیر ترکیه
به دنبال ســخنان روز شــنبه رئیس جمهور ترکیه علیه 
همتای فرانســوی خود، اخبار از شدت گرفتن  تشدید تنش 
دیپلماتیک بین دو کشــور حکایت دارد. منابع خبری شنبه 
شب به وقت تهران گزارش دادند که به دنبال سخنان »رجب 
طیــب ردوغان« رئیس جمهور ترکیه علیه »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانســه،  وزارت خارجه فرانســه سفیر خود را 
از»آنکارا« فراخواند. رئیس  جمهور ترکیه در بخشی از سخنانش 
به انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم 
)ص( در فرانسه هم پرداخت و در اشاره به رئیس جمهور فرانسه 
گفت: »درباره رئیس جمهوری که با میلیون ها عضو از گروه های 
اعتقادی مختلف به این شــکل برخورد می کند، چه می توان 
گفت: اول از همه، آزمایش ذهنی انجام بده«. وی تاکید کرد 
هر خصومتی با اسالم در اروپا، خصومت علیه مردم ترکیه است.

تحریم کاالهای فرانسوی
پــس از اقدام دولــت ماکــرون در حمایت از انتشــار 
کاریکاتورهای موهن درخواســت ها برای تحریم محصوالت 

فرانســوی در چندین کشور عربی و کشور حوزه خلیج فارس 
افزایش یافت. در قطر، دو شــرکت توزیع محصوالت »السوق 
البلدی« و »المیرة« اعالم کردند که محصوالت فرانسوی را تا 
اطالع ثانوی از فروشگاه ها خارج می کنند. یکی از خبرنگاران 
خبرگزاری فرانسه در یکی از فروشگاه های المیرة دیده است 
کارمندان مرباهای مارک »سن دالفور« فرانسوی را از قفسه ها 
خارج می کنند. دانشــگاه قطر هم جمعه اعالم کرده که هفته 
فرهنگی فرانســه به دالیل اهانت به پیامبر اســالم به زمان 
نامعلومی موکول شــده اســت. در کویت، حدود 60 شرکت 
تعاونی که بزرگترین توزیع کنندگان در این کشــور هستند، 

تحریم محصوالت فرانسوی را آغاز کردند. 
پنیرهای فرانســوی »کیبی« و »بابیبل«، خامه و لوازم 
آرایشی فرانسوی در برخی قفسه های فروشگاه ها بیرون آورده 
و به مسئول این برندها تحویل داده شدند. حدود۴30 آژانس 
مسافرتی در کویت نیز رزرو پرواز به فرانسه را به حالت تعلیق 

درآورده اند. 
در همین راستا، اتحادیه انجمن های تعاونی کویت که دهها 
انجمن تجاری در این کشــور را شامل می شود، از جمع آوری 
کلیه محصوالت فرانســوی از این انجمن ها خبر داد. در اردن 
نیز حزب اپوزیســیون»کار اســالمی« از شهروندان خواست 
تولیدات و کاالهای فرانسوی را تحریم کنند.همچنین به نقل 
از شــبکه المیادین، فعاالن شبکه های اجتماعی در تونس در 
پی اظهارات اخیر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه علیه 
اسالم و مسلمانان این کشور خواهان پیروی از برخی کشورهای 
عربی در پیوستن به پویش تحریم کاالهای فرانسوی جهت وارد 
نمودن خسارت های اقتصادی به این کشور و به عنوان اقدامی 

در جهت حمایت از حضرت محمد)ص( شدند.

آماده باش شاخه نظامی جهاد
پس از وخیم شدن حال اسیر فلسطینی

نظامی جهاد اســالمی شنبه بعد از آنکه اخباری از وخامت اوضاع »ماهر االخرس« 
اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی منتشر شد، طی بیانیه ای تصمیم 
به آماده باش کامل گرفت. جنبش جهاد اســالمی فلســطین به رژیم صهیونیستی 
هشدار داد که در صورت شهادت »ماهر االخرس«، مقاومت تل آویو را موشک باران 
خواهد کرد. اخرس یکی از نیروهای جهاد اسالمی است که در اعتراض به بازداشت 
خود در زندان های رژیم صهیونیســتی، بیش از 90 روز است که دست به اعتصاب 
غذا زده و حال او رو به وخامت گذاشته است. »احالم حداد« وکیل مدافع این اسیر 
فلسطینی، گفته که االخرس خطاب به ملت فلسطین وصیت کرده است مدافع وطن 
و ســرزمین خود باشند. به گفته حداد، اسیر فلسطینی در وصیتنامه خود با تاکید 
بر اینکه نمی خواهد در بیمارســتان »کبالن« رژیم صهیونیستی از دنیا برود، گفته 
است که هیچ کمکی از صهیونیست ها نمی خواهد، جز اینکه او را به بیمارستانی در 
کرانه باختری منتقل کنند، تا بین هموطنان و فرزندان خود جان دهد. در وصیتنامه 
االخرس همچنین آمده است: »نمی خواهم جسدم را در سردخانه قرار دهید یا آن 
را کالبد شــکافی کنید. از اســرای قدیمی هم که به نبرد اعتصاب غذا پیوستند و  
ازخانواده های شــهدا می خواهم که مرا تشییع کنند. به ملت فلسطین هم توصیه 
می کنم که مدافع وطن خود بمانند.« نظامیان رژیم صهیونیســتی روز جمعه ماهر 
االخرس را با حال وخیم از بیمارستان به زندان بازگرداندند. االخرس ۴9 ساله اهل 
شهر »جنین« در کرانه باختری است. اشغالگران صهیونیست او را بدون تفهیم اتهام 
بازداشت کرده اند. وی در اعتراض به بازداشت اداری خود و شمار قابل توجه دیگری 

از اسرای فلسطینی، دست به اعتصاب غذا زده است.
خبر دیگر اینکه، یک جوان فلسطینی بامداد یکشنبه به ضرب گلوله نیروهای 
رژیم صهیونیستی در جاده رام اهلل-نابلس به شهادت رسید. منابع امنیتی فلسطینی 
اعالم کردند، »عامر عبدالرحیم صنوبر« جوان 18 ساله فلسطینی از روستای یاما در 
جنوب نابلس پس از آنکه اتومبیلش تحت تعقیب نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی 
قرار گرفت، به ضرب گلوله این نیروها زخمی شــد. به گفته این منابع، عبدالرحیم 

براثر شدت جراحات وارده در بیمارستان به شهادت رسید. 

آتش بس در لیبی
سازمان ملل: نیروهای خارجی ظرف 3 ماه خارج شوند


