
مرگ 7 معترض
در تجمع هواداران مقتدا صدر

تظاهرات ضــد دولتی برای دومین روز متوالی در 
برخی از شهرهای جنوبی عراق از جمله شهر الناصریه 
منجر به زخمی و کشته شدن تعدادی از معترضان شد.

خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته حین درگیری هایی 
کــه بین هواداران مقتدا صدر و معترضان درشــهر الناصریه 
مرکز اســتان ذی قار  به وقوع پیوســته دست کم هفت تن 
کشته شده و 60 تن نیز زخمی شده اند.»سید مقتدا  صدر« 
، رهبر جریان الصدر عراق پنجشــنبه گذشــته از طرفداران 

خود خواســته بود در شهرهای عراق از جمله بغداد و نجف 
اشــرف دست به تظاهرات بزنند. هواداران او در این اعتراض 
ها شعارهایی علیه اشــغالگران آمریکایی، حمایت از مبارزه 
با فســاد و حمایــت از برنامه سیاســی و انتخاباتی جریان 
الصدر ســر دادند. به دنبال این درگیری ها تدابیر امنیتی در 
 شــهرهای العماره و الکوت بیشــتر شده است. پلیس استان 
ذی قار به دنبال درگیری ها در این استان از اعمال محدودیت 
 آمد و شــد کامل در همه مناطق ذی قار خبر داده اســت. 

تروریست های مورد حمایت غرب
29 بار به مناطق کاهش تنش حمله کردند!

خبرگزاری »روسیا الیوم« به نقل از پایگاه روسی 
»حمیمیم« که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه به 
شمار می رود اعالم کرده شبه نظامیان »جبهه النصره« 
مستقر در منطقه کاهش تنش در استان ادلب طی روز 

شنبه ۲۹ عملیات بمب گذاری را انجام دادند.
ژنرال »الکســاندر گرینکویچ« معاون این مرکز طی یک 
جلسه مطبوعاتی گفته تروریست ها، استان های ادلب را 18 
بار، الذقیه را 5 بار، حماه را 4 بار و حلب را 2بار مورد هدف 

حمالت خــود قرار داده اند. این مقام نظامی همچنین تأکید 
کرده این مرکز، هیچ عملیات بمب گذاری توسط گروه های 
مسلح وابسته به ترکیه را در منطقه شناسایی نکرده است. با 
ورود ارتش ترکیه به ادلب و درگیری با نیروهای سوریه و نیز 
گلوله باران مناطق پیرامون ادلب از سوی گروه های تروریستی 

مدت هاست که تنش در این منطقه شدت یافته است.
گفتنی است جبهه النصره یک گروه تروریستی است که 

از سال 2016 در سوریه فعال است.
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در اعتراض به طرح سانسور خشونت پلیس

آشوب در 70 شهر فرانسه
معترضان خشمگین پاریس را به آتش کشیدند

ترور دانشمند ایرانی
تیشه به ریشه آمریکا و اسرائیل زد

نیروهای  نبردهای خونین میان  و  انفجار بمب 
دولتــی و عناصر گروه تروریســتی طالبان در 5 
 استان افغانستان، دست کم 73 کشته و 1۲3 زخمی 

بر جای گذاشت.
پایگاه نیروهای ارتش افغانســتان در استان »غزنی« 
دیروز هدف انفجار انتحاری با خودروی بمب گذاری شده 
قرار گرفت. بر اثر این انفجار مهیب، ۳0 تن کشته و 50 

نفر دیگر نیز زخمی شدند. 
به گزارش ایسنا، رئیس بیمارستان شهر غزنی گفت، 
همه کشــته ها و مجروحان این حادثه، پرنســل نظامی 
هســتند.همچنین، »واحداهلل جمعه زاده«، ســخنگوی 
استاندار غزنی، توضیح داد که این حمله با خودرو نظامی 
نوع »هاموی« انجام شده است. دیروز استان جنوبی زابل 
نیز شاهد یک انفجار تروریستی بود؛ خودروی حامل »عطا 
جان حق بیان« رئیس شــورای استانی زابل، صبح دیروز 
هدف حمله انتحاری قرارگرفت. بر اثر این حمله، سه نفر 
کشته و چهار تن، از جمله این مقام محلی، زخمی شدند. 
»عبدالغفور پوپل زی« فرماندار شهرستان »کلکان« استان 
کابل، نیز گفت: خودروی حامل فرماندار شهرستان »کوه 
صافی« استان »پروان« در شهرستان کلکان هدف حمله 

دو کودک و یک زن فلسطینی از سوی شهرک نشینان صهیونیست 
در نزدیکی مســجد ابراهیمی الخلیل با خودرو زیر گرفته و به شدت 

مجروح شدند.
رژیم صهیونیســتی به »کودک کش« معروف است. این رژیم با حمالت 
 هوایــی خود بارهــا کودکان زیــادی را در نــوار غزه قتل عام کرده اســت. 
شــهرک نشینان صهیونیست نیز به شکلی دیگر مشغول کودک کشی اند. آنها 
با خودرو و گاهی با سالح سرد و گاهی حتی سالح گرم، کودکان فلسطینی را 
هدف قرار می دهند. گزارش های متعددی منتشــر شده مبنی بر اینکه، گاهی 

این »کودک کشی« برای تفریح و سرگرمی صورت می گیرد! 
این بار خبر رسیده یک شهرک نشین صهیونیست دیروز، 2 کودک و یک زن 
را در نزدیکی »مسجد ابراهیمی« در الخلیل کرانه باختری با خودرو زیر گرفت. بر 
اساس گزارش »عرب 48«، هالل احمر فلسطین اعالم کرده، این دو نفر جراحات 
شدیدی برنداشته اند و برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند. چهار روز پیش 
نیز یک فلسطینی 19 ساله در »خرسا« در استان الخلیل توسط شهرک نشینان 
صهیونیست زیر گرفته شد. بر اساس یک گزارش، شهرک نشینان صهیونیست 
در ماه اکتبر گذشته)مهرماه( ۷1 تعرض علیه فلسطینی ها در الخلیل داشته اند.

خبر دیگر اینکه، هزاران نفر در سرزمین های اشغالی فلسطین شامگاه شنبه 
برای بیســت و چهارمین هفته متوالی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این 
رژیم تظاهرات کردند. شبکه »کان« هم اعالم کرده، با کاهش محدودیت های 
کرونایی، تظاهرات علیه نتانیاهو در قدس و مناطق دیگر ازســرگرفته شــد و 
معترضان خواهان اســتعفای وی شدند. این شبکه اعالم کرد تظاهرات اصلی 
 در نزدیکی مقر اقامت نتانیاهو در قدس برگزار شــد. پلیس رژیم صهیونیستی 
۷ تن از حامیان نتانیاهو در قدس را به اتهام تجاوز علیه معترضان بازداشت کرد. 
تعدادی از مناطق شــهرهای تل آویو، حیفا و قیساریه نیز شاهد تظاهرات علیه 
نتانیاهو بود که هزاران تن در آن شرکت کردند. از چند ماه پیش صهیونیست ها 
تظاهرات علیه نتانیاهو و دولتش را به دلیل فساد مالی و عملکرد نامناسب در 

مقابله با کرونا آغاز کرده اند.

مفتی تروریســت های داعش 
اعترافاتی  طی  نینوا  اســتان   در 
مخرب  نقــش  از  تکان دهنــده 
آل سعود در عراق پرده برداشت و 
از سفرهایش به عربستان و دریافت 
کمک مالی بــرای ادامه اقدامات 
تروریستی در این کشور خبر داد.

عربستان همواره به عنوان حامی و 
پدرجد تروریست های تکفیری شناخته 
شده است و تقریبا همه تروریست های 
داعــش خــود را پیرو مکتــب وهابی 

سرویس خارجی-
پلیس انگلیس ده ها نفر از معترضان را که علیه 
محدودیت های کرونایی تجمع کرده و شعار می دادند 

دیگر »ماسک نمی زنیم« بازداشت کرد.
داده های جدید وبگاه »ورلد امتر« نشان می دهد تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در جهان تا عصر دیروز به بیش از 
62 میلیون و 686 هزار نفر و شمار فوتی ها نیز به بیش از 
یک میلیون و 460 هزار نفر افزایش یافته است. بر اساس 
داده های این مرکــز، اروپا و آمریکا همچنان در وضعیت 
»فاجعه باری« به لحاظ تعداد مبتالیان و فوتی ها قرار دارد. 
آخرین آمار و ارقام پایگاه اطالع رسانی »ورلد اُمتر« حاکی 
از آن اســت که انگلیس بعد از فرانســه و اسپانیا سومین 
کشور اروپایی است که با مجموع یک میلیون و 605 هزار 
و 1۷2 مورد مبتال به کرونا، بیشــترین آمار مبتالیان در 
اروپا را دارد و 58 هزار و ۳0 نفر از مردم این کشــور نیز 
بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دســت داده اند. 
چندی پیش سازمان جهانی بهداشت به اروپا هشدار داده 

بود، منتظر موج سوم شیوع این ویروس باشد.
 با تشدید شــیوع کرونا در انگلیس دولت این کشور 
نیز مجبور شــده محدودیت های جدیــدی را وضع کند، 
مسئله ای که باعث اعتراض اقشار مختلف جامعه انگلیس 
شــده اســت. »مایکل گاو« وزیر کابینه انگلیس و معاون 
نخست وزیر این کشور نیز گفته در صورتی که قانونگذاران 
این کشور از محدودیت های جدید کرونایی حمایت نکنند، 
بیمارســتان ها از مبتالیان پر می شود. این محدودیت ها 
مردم را به شــدت عصبانی کرده است. برخی کارشناسان 
گفته اند که تصمیم بوریس جانسون برای اعمال شدیدترین 

سرویس خارجی-
در ادامه اعتراض ها به قانون منع تصویر  برداری 
از خشونت پلیس و انتشار آن در فرانسه، 70 شهر 
این کشور از روز جمعه به صحنه تجمعات گسترده 
تبدیل شده و در بسیاری از موارد با استفاده پلیس 
از گاز اشــک آور و باتون به خشونت کشیده شده 
 است. شدیدترین این درگیری ها در پاریس اتفاق 

افتاده است.
الیحه جنجالی »امنیت جامع« و منع تصویربرداری 
از پلیس و نشــر آن روز سه شنبه 24 نوامبر )4 آذر( با 
اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه تصویب شد. در 
حالی که برخی از نمایندگان عضو »جمهوری به پیش«، 
حزب میانه رو حاکم پیش از این گفته بودند به این الیحه 
رأی منفی می دهند، اما طرح »سانسور« دولت ماکرون در 
نهایت با نظر موافق ۳88 نماینده در برابر 104 رأی مخالف 
در مرحله پارلمانی پذیرفته شد. این الیحه تصویب شد تا 
متناقض کارِی دیگری در پرونده رئیس جمهور به اصطالح 
میانه رو و مدعی آزادی بیان فرانسه ثبت شود؛ »امانوئل 
ماکرون« که از ســویی توهین به مقدســات میلیاردها 
انســان را آزاد می داند، اما ثبت وحشی گری پلیس را نه! 
در واکنش به این الیحه پرحاشــیه ۷0 شهر فرانسه روز 
شنبه شاهد تظاهرات خشن معترضان بود که در برخی از 
نقاط منجر به درگیری شدید پلیس و معترضان شد. جرقه 
این اعتراض ها از یک روز قبل تر یعنی روز جمعه زده شد 
اما خشونت ها در روز شنبه به شدت گسترده شد. در این 
میان »پاریس«، پایتخت فرانسه، شاهد وحشتناک ترین 
درگیری بود. منابع خبری از درگیری بسیار سنگین در 

پاریس و نزدیک منطقه »باستیل« میان نیروهای امنیتی 
و تظاهرات کنندگان خبر می دهند. در میدان باســتیل 
پاریس جمعیت عظیمی از معترضان با نیروهای پلیس 
به جنگ خیابانی پرداختند و در برخی نقاط این شــهر 
معترضان حریق هایی ایجاد کردند و خودروها و بانک ها 

را به آتش کشیدند. 
در جریان تظاهرات روز شــنبه دست کم 2۳ پلیس 
در پاریــس و 14 پلیــس دیگر نیز در دیگر شــهرهای 
این کشــور مجــروح شــدند. بنابر گزارش هــا، در این 
 اعتراضــات حداقــل 46 تن از معترضان نیز بازداشــت 

شده اند.
500 هزار معترض

سازمان دهندگان این تجمعات، جمعیت شرکت کننده 
را بیش از نیم میلیون نفر اعالم کرده اند اما وزارت کشور 
فرانســه اعالم کرده 46 هزار نفر در پاریس و 1۳۳ هزار 

نفر در سایر نقاط این کشور به اعتراض پرداخته اند. گفته 
می شــود هنگام روز، تجمعات با آرامش برگزار شــد اما 
با رســیدن غروب درگیری ها در برخی شهرها از جمله 
پاریس، نانت، رن، لیل، بوردو و لیون آغاز شــد. »جرالد 
دارمانین« وزیر کشــور فرانســه نیز با اعالم اینکه»۳۷ 
نیروی پلیس در جریان این اعتراض ها زخمی شده اند«، 
خشونت علیه پلیس را »غیر قابل قبول« خواند. البته او 
 اشاره ای به خشونت های پلیس علیه معترضان و انگیزه 

آنان نکرد.
روز جمعه نیز معترضان در شهرهای »نانت«، »تولوز«، 
پاریس و چند شهر دیگر اعتراض خود را به قانون امنیتی 
جدید نشان دادند. فارس نوشته، گروه های مدنی و اصحاب 
رسانه ها نگرانند که این اقدام مانع آزادی مطبوعات شود و 
اجازه دهد وحشیگری پلیس برمال نشده و مجازات نشود.
جالب توجه است که تصویب این الیحه و این آشوب ها 

در واکنش بــه آن در حالی صورت می گیرد که مجلس 
سفالی قانون گذاری در فرانسه، افزودن واژه »لهجه« به 
لیســت طوالنی عللی که تبعیض بر اساس آنها موجب 
مجازات خواهد بود، تصویب کرد. در صورت قانونی شدن 
این طرح، تبعیض بر اســاس لهجه با جریمه ای تا سقف 

45هزار یورو قابل مجازات خواهد بود!
گفتنی اســت، گرچه این اعتراض هــا علیه الیحه 
»امنیت جامع« بوده اســت، اما پس از انتشار تصاویری 
از وحشــی گری پلیس فرانسه رخ داد، واقعه ای که حکم 
کبریت در انبار باروت را داشــت. به تازگی ویدئویی در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده است که در آن پلیس 
پاریس یک شــهروند سیاه پوست را مورد ضرب و شتم 
وحشیانه ای در یک استادیوم قرار می دهد که چرا ماسک 
نــدارد. ماکرون گفته بود این تصاویر باعث شــرمندگی 

فرانسه است. 

دیروز در کرانه باختری اتفاق افتاد

حمله شهرک نشین صهیونیست
به 2 کودک و یک زن فلسطینی با خودرو

مفتی داعش: 2 بار از سعودی ها پول گرفتم

آل ســعود می دانند. در این مورد بارها اســناد مختلفی منتشر شده اما اعتراف 
یکی از مفتی های داعش در این مورد بسیار جالب توجه است. 

»شــفاء النعمه« مفتی تروریست های داعشی )موسوم به قاضی شرعی در 
استان نینوا(، جزئیات تکان دهنده ای از حمایت آل سعود از گروه های تروریستی 
در عراق فاش و اعالم کرده که 2 بار شخصا به عربستان برای دریافت پول سفر 
کرده است: »در سال 2006 با »ابومصطفی العراقی« که تابعیت اروپایی داشت 
در مکه دیدار کردم و از من جزئیاتی درباره گروه های ُســنی در عراق و نحوه 
حمایتشــان خواست و من نیز پول کافی برای تاسیس و حمایت از گروه های 

مسلح دریافت کردم«.
»النعمه« در ادامه به سفر دوم خود و دیدارش با یکی از سرکرده های وهابی 
و درخواستی که از این وهابی برای گرفتن پول جهت انجام اقدامات مسلحانه 
داشته، اشاره می کند. این تروریست داعشی درباره انفجار مرقد حضرت یونس)ع( 
در استان نینوا هم به دروغی که به افکار عمومی گفته شده است، اعتراف کرد 
و اینکــه برای گمراه کردن افکار عمومی در موصل پس از انفجار مرقد یونس 

پیامبر اعالم شد آنجا کاخی متعلق به آشوریان بود!

افراد مسلح ناشناس قرارگرفت 
و این فرماندار زخمی شد.

تلفات سنگین طالبان
افغانســتان  دفاع  وزارت 
عناصر  کــرد،  اعــالم  امروز 
شهرســتان های  در  طالبان 
»ژیــری« و »دند« اســتان 
قندهار به پاسگاه های نظامیان 
افغان حمله کردند و طی این 
یــورش، 40 مهاجم طالبان 
کشته و ۳8 نفر زخمی شدند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و 

سیما، نظامیان افغان موفق شدند این حمالت طالبان را 
دفع کنند. 

وزارت دفاع افغانستان افزود، ۳0 عضو طالبان، از جمله 
شش سرکرده محلی این گروه تروریستی، در ضد حمله 
نظامیان افغان در شهرستان »دولت شاه«، از توابع استان 
شرقی »لغمان«، کشته و 1۷ تن از آنها نیز زخمی شدند. 
خبر دیگر اینکه، دو عضو طالبان طی درگیری با نظامیان 

افغان در استان »هرات« کشته شدند.

از سوی دیگر، مقامات محلی استان »سرپل« در شمال 
افغانســتان دیروز اعالم کردند، افراد ناشناس ساختمان 
یک مدرســه نوســاز را در شهرســتان »بلخاب« استان 
»سرپل« به آتش کشیدند. در استان »وردک« نیز افراد 
 مسلح ناشــناس یک کارمند کمیته جهانی صلیب سرخ 

را ربودند.
مسئله مشارکت طالبان در قدرت

»یونس قانونی« معاون سابق رئیس جمهور افغانستان، 

گفت که راه حل نظامی برای افغانستان به هیچ عنوان قابل 
قبول نیســت و اگر طالبان بــه تمامیت طلبی و حمالت 
 نظامــی ادامه دهــد، مقاومت مردمی علیــه آنها ایجاد 

خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره گمانه زنی ها مبنی بر 
درخواست سهم ۷5 درصدی طالبان از قدرت نیز گفت: 
طالبان در موقعیتی نیست که ۷5 درصد قدرت را بخواهد، 

این تقاضا بسیار بلندپروازانه است. 
قانونی افزود: درست است که طالبان یک واقعیت در 
افغانستان است، اما تمام افغانستان نیست؛ آنها نباید انتظار 
سهم بیشتر از 40 درصدی در نظام آینده کشور را داشته 
باشند. معاون ســابق رئیس جمهور افغانستان همچنین، 
تاکیــد کرد که طالبان آماده ادغام در دولت افغانســتان 
نیست، تاکنون تغییر قابل مالحظه ای در دیدگاه این گروه 
به وجود نیامده است و آنها همچنان بر راه حل نظامی تاکید 
دارند. قانونی ادامه داد: پیام من به طالبان این اســت که 
»دوحه« فرصت طالیی را در اختیارشان قرار داده است و 

آنها باید تصور راه حل نظامی را از ذهن خود دور کنند.
منظور قانونی، توافق صلح اوایل دی سال گذشته میان 

طالبان و آمریکا در پایتخت قطر است.

تظاهرات ضد ماسک در لندن              پلیس 150 معترض را دستگیر کرد

محدودیت های کرونایی در این کشور که 99 درصد مناطق 
انگلیس را شامل می شود، روزانه 900 میلیون پوند برای 

این کشورهزینه دربردارد. 
روز شنبه نیز هزاران نفر علیه تشدید محدودیت های 
مرتبــط با کرونا در لندن به خیابان ها ریختند و با پلیس 
به شــدت درگیر شدند. بر اســاس گزارش رویترز پلیس 
معترضان را به شدت سرکوب کرد و در درگیری های بین 
پلیس و معترضان دست کم 155 نفر بازداشت شدند. بنابر 
این گزارش پلیس لندن معترضان را با اتهام هایی مثل حمله 
به افســر پلیس، حمل مواد مخدر و نقض محدودیت های 
مرتبط با جلوگیری از شیوع بیشتر کروناویروس بازداشت 
کرده است. معترضان دست نوشته هایی حمل می کردند 
که روی آنها نوشــته شــده بود: »دیگــر دروغگویی بس 
است«،»دیگر ماســک نمی گذاریم« و »دیگر قرنطینه را 

نمی پذیریم«.
خطر اختالل روانی

یک نهاد دارویی و پزشکی 
در هلند نیز فاش کرده دارویی 
آمریــکا  رئیس جمهــور  کــه 
بــرای مقابله با کرونــا توصیه 
و مصرف می کــرد، خطر بروز 
اختالالت روانــی در فرد مبتال 
را به همراه دارد. آژانس دارویی 
اروپا مســتقر در کشــور هلند 
روز جمعه فاش کــرد، داروی 
که  »هیدروکســی کلوروکین« 
دونالــد ترامپ توصیه و مصرف 
می کــرده خطر بروز اختالالت روانــی را در فرد مبتال به 
همراه دارد. به نوشــته روزنامه »هافینگتون پست«، این 
نهــاد توصیه کرده که اطالعات به روز شــده از این خطر 
به منظور اطالع رســانی به متخصصــان درمانی بر روی 
این دارو درج شــود. همچنین در بیانیه این نهاد پزشکی 
آمده: »با بررســی تمام داده های موجــود، ارتباط میان 
اســتفاده از ایــن دارو و خطــر بروز اختــالالت روانی و 
رفتار هایی که منجر به خود کشــی می شــود، تأیید شده 
است«.ترامپ در ماه مه امسال )اواخر اردیبهشت ماه( که 
حدوداً چند ماهی از گسترش ویروس کرونا در کشورش 
می گذشت عنوان کرد که برای مقابله با این ویروس داروی 

»هیدروکسی کلوروکین« می خورد. 
ترامــپ در حالی داروی هیدروکســی کلوروکین را 
 بــرای مقابله بــا کرونا توصیه می کرد که هنوز ســازمان 

بهداشت جهانی استفاده از آن را تأیید نکرده بود و پیشتر 
 نیز این دارو برای مقابلــه با ماالریا و درمان بیماری های 

خود ایمن استفاده می شد.
ابهام درباره وضعیت رئیس جمهور الجزایر

خبر دیگر کرونایی اینکه پس از ابتالی رئیس جمهور 
الجزایر به کرونا و انتقال او به آلمان برای درمان، ســکوت 
خبری درباره ســالمتی و وضع جســمانی او به افزایش 

درخواست  ها برای برکناری او منجر شده است. 
روزنامه الوطن الجزایر شــنبه خبر کوتاهی منسوب 
بــه» عبدالحفیظ عالهم«، مشــاور »عبدالمجید تبون«، 
رئیس جمهور الجزایر در امور خارجه را منتشــر کرد که 
او اعالم کرده هیچ گونه مصاحبه ای با شــبکه روسیا الیوم 
درباره موضوع معالجه »تبون« در خارج نداشته و از وارد 
شدن به این پرونده امتناع می کند چرا که در حوزه بخش 

اطالع رسانی در ریاست جمهوری الجزایر است. 
روسیا الیوم سه شنبه هفته گذشته خبری به نقل از 
مشــاور رئیس جمهور الجزایر منتشر کرد که او از بهبود 
ســالمتی تبون خبر داد و اعالم کرد که در حال معالجه 
اســت و حالش خوب است. همچنین از وی نقل شده که 
با پســر تبون در آلمان تماس گرفته و او تأکید کرده که 
حال پدرش خوب اســت. این خبر در حالی هفته گذشته 
منتشــر شــد که گزارش ها در برخی رسانه های خارجی 
دربــاره احتمال مرگ تبون مطرح شــده بود. با افزایش 
ابهام ها درباره وضعیت جسمانی تبون، عبدالرحمن صالح، 
وکیل و فعال الجزایری کمپینی را در شبکه های اجتماعی 
 برای اجرای ماده قانون اساســی درباره برکناری تبون به 

راه انداخته است.

»بهاء حریری« ضمن تأکید بر این که نظام سیاســی کنونی لبنان 
حق تشکیل دولت جدید را ندارد، گفت که در هفته های آغازین سال 
نو میالدی، طرحی کامل برای بازگشت امنیت و آرامش به لبنان ارائه 

خواهد کرد.
بهاء حریری، فرزند »رفیق حریری« نخست وزیر اسبق لبنان، و برادر بزرِگ 
»سعد حریری«، نخست وزیر مکلف این کشور، با انتقاد شدید از نظام سیاسی 
حاکم بر لبنان تأکید کرد که این نظام سیاســی حق تشــکیل دولت جدید را 
ندارد. این جمله  به عنوان طعنه بهاء به برادرش تفســیر شــده است که قصد 
دارد دولت جدید را تشکیل دهد. بهاء قصد آمدن به صحنه سیاسی را دارد و 
این قصد را به زبان هم آورده است. او در مصاحبه با »القدس العربی«، مدعی 
شد که اواخر سال جاری یا آغاز سال جدید میالدی)اوایل دی آینده( طرحی 

کامل برای بازگشت امنیت و آرامش به لبنان ارائه خواهد کرد. 
به گزارش ایســنا، فرزند ارشد رفیق حریری که از سال گذشته و همزمان 
با شــدت گرفتن تظاهرات در لبنان، نام خود را به عنوان چهره ای نزدیک به 
معترضان و منتقد برادرش مطرح کرد، افزود که ســند »طائف« تاکنون اجرا 
نشــده و در این میثاق تصریح شــده است که همه گروه های شبه نظامی باید 
سالحشان را تحویل دهند. بهاء حریری گفت که باید دولتی تکنوکرات تشکیل 
 شــود که در نخســتین گام، دســت به اصالحات قانونی برای پایان دادن به 
سهمیه بندی های طایفه ای بزند و یک طرح اقتصادی کامل برای خروج لبنان 
از بحران تنظیم کند و با اشاره به دولت برادرش سعد حریری)بدون نام آوردن 
از وی( گفت که این دولت نشــان داده که هیچ کاری از دســتش بر نمی آید و 
دیگر نمی توان به آن اعتماد کرد. گفتنی است، نقدهای بهاء به برادرش، منطقی 
به نظر می رسد، اما بهاء نیز تا کنون چیزی از خود نشان نداده است، تا بتوان 
در باره توانایی اش در اجرای وعده ها، قضاوت کرد. همچنین، به نظر می رســد 
که او با چراغ سبز سعودی ها، وارد میدان سیاست شده است. از چندی پیش 
اخباری به گوش می رسد که حاکی از چرخش آل سعود از سعد به بهاء است؛ 

آل سعودی که سال ها حامی سعد شناخته می شد.

لیبی
ایسنا: نمایندگان پارلمان های شرق و غرب لیبی در پایان رایزنی های 
خود در شــهر طنجــه مراکش، پس از پنــج روز مذاکره، بیانیه ای بر 
پایبنــدی به برگزاری انتخابات پارلمانی، پایان دادن به مرحله انتقالی 

در »سریع ترین زمان ممکن« تأکید کرده اند. 
در بیانیه پایانی دو پارلمان طرابلس )غرب( و طبرق )شرق( همچنین 
آمده، نمایندگان توافق کرده اند که به محض بازگشت از مراکش نشستی 

پارلمانی مشترکی را در شهر غدامس لیبی برگزار کنند.
کره جنوبی

یونهاپ: رئیس جمهوری کره جنوبی با وزیر خارجه چین دیدارکرد. 
»مون جائه این«، رئیس جمهوری کره جنوبی در آغاز نشست مشترک 
گفته دولت سئول تالش ها برای پایان رسمی جنگ دو کره، دستیابی 
به خلع سالحی کامل و صلحی دائمی در شبه جزیره کره را با همکاری 

جامعه جهانی از جمله چین متوقف نمی کند.
در طرف مقابل نیز، »وانگ یی«، وزیر خارجه چین، بر حمایت چین 
به منظور توسعه روابط بین دو کره و روند صلح تاکید کرد و قول داد 

کشورش به این همکاری ادامه می دهد. 
اریتره

اسپوتنیک: بر اساس اعالم وزارت خارجه آمریکا، ساعات پایانی روز 
شــنبه صدای 6 انفجار در اسمره، پایتخت اریتره، به گوش رسید. این 
در حالی است که درگیری ها در مجاورت اریتره یعنی منطقه تیگراِی 

کشور اتیوپی ادامه دارد.
اوایل ماه جاری میالدی نیز دو موشک از استان تیگرای در شمال 
اتیوپی به سمت اریتره شلیک شد؛ این منطقه همچنان با دولت آدیس 
آبابا، پایتخت اتیوپی، درگیر اســت. این راکت ها نیز در اسمره سقوط 
کردند. این در حالی اســت که بــه رغم اعالم کنترل ارتش اتیوپی بر 
اقلیم تیگرای و پایان عملیات، رهبر جبهه جدایی طلبان تیگرای گفت 

که نیروهایش به نبرد ادامه خواهند داد.
عربستان

قدس آن الین: موسسه سیاست های خاور نزدیک واشنگتن نتایج 
نظرسنجی شرکت پژوهش های تجاری مورد اعتماد و مستقل را پیرامون 
نظر مردم عربستان درباره عادی  سازی روابط با رژیم صهیونیستی منتشر 
کرده که با جامعه آماری بیش از 1000 شــهروند سعودی در مناطق 

مختلف این کشور انجام داده است.
نتایج این نظرســنجی نشان می دهد بیش از نیمی از سعودی ها با 
برقراری روابط با رژیم صهیونیســتی اشغالگر همانند امارات و بحرین 
مخالفند. 25 درصد ســعودی ها توافقنامه عادی  سازی روابط امارات 
و بحریــن را کامال منفی می بینند و ۳0 درصد هم »تا حدودی« این 
توافقنامه را منفــی می دانند و به این ترتیب در مجموع 55 درصد با 

این توافقنامه مخالف هستند.

سرویس خارجی-
اندیشــکده آمریکایی نوشته ســعودی ها در 
دســتیابی به اهداف خود در یمن شکست خورده  و 
تلفات ســنگینی داده اند و پس از گذشت پنج سال 

مجبورند که این حقیقت را بپذیرند.
آل ســعود از فروردین 94 که به یمن حمله کرد، قرار 
بود ظرف چند هفتــه کار را تمام کند! اما همین طوالنی 
شدن جنگ کافی است تا به این نتیجه برسیم، در رسیدن 
به هدفش با وجود حمایت های بی حد و حصر غرب، شکست 
بدی خورده اســت. این مســئله را حتی متحدان آمریکا و 
رسانه های و اندیشکده های غربی نیز تایید می کنند. در همین 
ارتباط این بار، اندیشکده آمریکایی »استراتفور« در تحلیلی از 
جنگ پنج ساله یمن، نوشته »فرصت دولت سعودی برای 
خروج از این جنگ بدون اینکه تمامی دســتاوردهای خود 

را از دست رفته ببیند، به سرعت در حال پایان است«.
طبق گزارش فارس، »استراتفور« این را هم نوشته که 
»حجم باالی تلفات بدون دســتیابی به هیچ یک از اهداف 
اولیه و باال رفتن هزینه های سرسام آور که با روی کار آمدن 

با سیاست های  ناهمسو  دولتی 
ولیعهد سعودی در آمریکا همراه 
شده، گزینه پذیرش شکست و 
خروج از یمن را برای دولتمردان 
ریاض ناگزیر کرده است...ریاض 
در بیرون کردن حوثی ها از صنعا 
و بازگردانــدن منصور هادی به 
قدرت شکست خورده و تلفات 
وســیعی در نیــرو و تجهیزات 
نظامی متحمل شده و در عین 
حال مورد خشم دموکرات ها در 
کنگره آمریکا قرار گرفته است 
کــه بارها بــرای پایان حمایت 

واشنگتن از جنگ یمن رأی داده اند و همزمان حمایت های 
منطقه ای از دولت سعودی نیز کاهش یافته است، به طوریکه 
تعدادی از همپیمانان منطقه ای ریاض از جمله امارات متحده 

عربی، نیروهای خود را از یمن خارج کرده اند«.
در بخش دیگری از گزارش این اندیشــکده آمریکایی 

می خوانیم: »پیشروی ائتالف در خطوط درگیری در نزدیکی 
تعز، مأرب و الحدیده محدود بود و در عین حال پیشــروی 
اخیر حوثی ها کار ائتالف را برای تســلط بر منطقه دشوار 
کرده است. دولت ســعودی بیش از هر چیزی بر حمالت 
هوایی و محاصره یمن متمرکز شــده که هزینه آن را غیر 

نظامیان می دهند و خطوط کمک رسانی غذا و سوخت برای 
ساکنان این کشور که از فقر رنج می برند، قطع شده است«. 

آمریکا عربستان را رها خواهد کرد
طبق پیش بینی استراتفور، روابط میان دولت سعودی 
و آمریکا با ورود »جو بایدن« به کاخ سفید تیره خواهد شد 
و ریاض تحت فشار واشنگتن قرار خواهد گرفت. در همین 
راســتا به نظر نمی رسد که جو بایدن جلوی کنگره را برای 
تصویب قطع کمک ها به دولت سعودی را بگیرد، به خصوص 
اینکه خود وی نیز پیش از این دخالت نظامی عربستان در 
یمــن را محکوم کرده بــود...در واقع پس از ورود بایدن به 
کاخ ســفید، دولت او به سرعت مشارکتش در جنگ یمن 
را کاهش خواهد داد و دولت سعودی را بی بهره از دریافت 
حمایت لجستیک و اطالعاتی که در حمالت هوایی و زمینی 
بــه کار می رفت، رها خواهد کرد. ریاض نیز این تصمیم را 
آغاز کمپین فشار دیپلماتیک بر خود برای خروج از جنگ 
یمن، پس از ســال ها بهــره از حمایت های بی دریغ دولت 
ترامپ می بیند و ازاین رو به ســمت متنوع   ســازی روابط 

خارجی خود خواهد رفت«.

بهاء حریری در برابر سعد حریری
نظام سیاسی فعلی حق تشکیل دولت ندارد!

سبحان محقق
 ترور دانشمند محبوب کشورمان »محسن فخری زاده«، هر چند برای 
همه ما درد آور است، ولی این اتفاق، روند فروپاشی رژیم صهیونیستی 
و افول آمریکا در جهان را سرعت خواهد داد، زیرا اتفاق مذکور تل آویو 
و واشنگتن را به تابلوی »شّر مطلق« نزدیک تر کرده است. بگذارید در 
این مورد، مثالی بیاورم؛ همه می دانیم که کل جوامع بشــری، »دزدان 
دریایــی« را جماعتی صددرصد بزهکار می دانند. به عبارت دیگر، هیچ 
جامعه ای و دولتی در جهان نیست که صفت »دزد دریایی« را برای خود 
بپذیرد، حتی اگر دست به دزدی دریایی هم بزند، از پذیرش این صفت 
امتناع می کند! علت این است که انسان به طور فطری، مخالف شّر است.

 دزد دریایــی، قتل و غارت می کند و نماد اوج قســاوت و پلیدی 
است و بهره ای از انسانیت ندارد. او در واقع، تابلوی همه شرها و بدی ها 
است و همین کافی است که دیگران علیه او بجنگند و نابودش کنند.

 آمریکا و اسرائیل نیز هر چند سال هاست که شّر مطلق و نماد عینی 
دزدان دریایی هستند، اما نیروی عظیم وارونه سازی ماشین رسانه ای غرب 
را نباید دست کم گرفت. ماشین رسانه ای غرب تا حدود زیادی توانست 
روی اقدامات غیرانسانی و مشمئز کننده آمریکا و رژیم صهیونیستی در 
جهان ماله بکشد. مثال صهیونیست ها را قربانی هولوکاست و هیتلر جا 
بزند، جنایات آمریکا در هیروشــیما و ناکازاکی ژاپن را به دروغ، برای 
پایان دادن به جنگ جهانی دوم و جلوگیری از خونریزی بیشــتر، الزم 
و ضروری بداند و یا نابودی بیش از ســه میلیون ویتنامی  و کامبوجی 
در زادگاهشان را زیر پوشش دروغین دفاع از جهان آزاد و جلوگیری از 
پیشــروی کمونیسم قرار دهد. اما، به نظر می رسد که در دوران توسعه 
اینترنت و رســانه های آزاد، ماشین رسانه ای و تبلیغاتی غرب تا حدود 
زیادی خلع سالح شده و نشانه هایش همه جا قابل مشاهده است. مردم 
جهان اکنون چیزی را که در غرب آسیا شاهد هستند، این است که دو 
نیرو مقابل هم صف آرایی کرده اند؛ نیرویی که به خاطر طمع ورزی خود، 
همه ارزش های بشری را به مسلخ برده و حتی حقوق و کنوانسیون هایی 
را که خودش آنها را تصویب کرده است، نادیده می گیرد، همه جا دست 
به  ترور می زند، در سوریه و عراق، جنایت های غیرقابل تصوری را مرتکب 
شده است، در یمن کودک می کشد، در فلسطین هر جنایتی را مرتکب 
می شود و از 14 سال پیش تاکنون، بیش از یک و نیم میلیون نفر را در 
غزه تحت محاصره کامل نگه داشته است و در یک کالم، نماد عینی و 
واقعی »دزد دریایی« است. در مقابل آن نیز نیرویی قرار دارد که درصدد 

احیای ارزش های انسانی است و علیه ظلم و ستم می جنگد. 
با توجه به آگاهی جهانیان از این صورت بندی سیاسی دوگانه است 
که باید گفت فروپاشــی اســرائیل و افول آمریکا سرعت گرفته است. 
طبق این کالم معروف، که »دنیا با کفر باقی می ماند، ولی با ظلم باقی 
نمی ماند«، انسان ها بر اساس فطرت خودشان، گرایش به مبارزه با ظلم 
دارند و نمی توانند همیشه تحت ستم باقی بمانند و یا در قبال ستم به 

دیگران، بی تفاوت باشند. 
نکته جالب توجه در ارتباط با آمریکا این است که سران این کشور 
بر اســاس آموزه هــای مدرن خود و چیزهایی کــه از ماکیاولی و  هابز 
آموخته اند، هیچ حساسیتی نسبت به مسائل ارزشی در رویکرد سیاسی 
و دیپلماتیک شان از خود نشان نمی دهند و نمی توانند بفهمند که ستم 
کردن و دوری از ارزش های انسانی، باالخره آنها را به زیر می کشد. این 
همان پاشــنه آشیل آموزه های مدرنیسم در سیاست است، که آمریکا 
آن را اکنون در جهان  نمایندگی می کند. بنابراین، افول آمریکا و رژیم 
صهیونیستی حتمی  است و آنها با هر اقدام ضد ارزشی و ضد انسانی که 

مرتکب می شوند، در واقع تیشه به ریشه خود می زنند.


