
مخالفت نیجریه با آزادی شیخ زکزاکی
حتی با قرار وثیقه!

دادگاه نیجریه با قرار وثیقه برای آزادی شــیخ 
»ابراهیم زکزاکی« رهبر شیعیان نیجریه و همسرش 

مخالفت کرد. 
قاضی دیوان عالی یکی از ایالت های نیجریه می گوید 
مدرک کافی برای وخیم بودن حال شیخ زکزاکی و همسرش 
در دست نیست و به همین خاطر نمی توان درخواست وکال 
برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را قبول کرد.به گزارش 

فارس، این درخواست توسط وکالی شیخ ابراهیم و همسرش 
به دادگاه تسلیم شد ولی قاضی »گیدئون کادونا« با رد این 
درخواســت، گفته که شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش تا 
پایان دادرسی، باید در حبس بمانند.شیخ ابراهیم زکزاکی 
رهبر شــیعیان نیجریه در ماه دســامبر)آذر( سال ۲۰۱۵ 
میالدی بعد از حمله ارتش به حســینیه شیعیان و منزل 

شیخ، دستگیر شد. 

برگزاری نشست اتحادیه جهانی علمای اسالم
با مشارکت 1500 نفر از 80 کشور دنیا

پنجمین نشســت اتحادیه جهانی علمای 
مســلمان در بیانیه پایانی خود در اسالمبول 
با رژیم صهیونیستی  بر رد عادی سازی روابط 

تأکید کرد.
پنجمین نشست مجمع عمومی اتحادیه جهانی 
علمای مســلمان هفته گذشــته طی شش روز و با 
مشارکت ۱۵۰۰ نفر از 8۰ کشور در اسالمبول ترکیه 

برگزار شــد. روز پنجشنبه بیانیه پایانی این نشست 
صادر و در آن تأکید شــد عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی »مردود« است. اتحادیه جهانی علمای 
مســلمان در مورد فلســطین هم اعالم کرد: »این 
موضوع، مسئله اول مسلمانان در سرتاسر جهان بوده 
و خواهد ماند. فلسطین امروز از مرحله تاریخی و پیچ 

خطرناکی در حال عبور است. 
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سرویس خارجی -
خبرنگار »گاردیــن« که اخیرا از نقش یکی از 
عامالن ترور »خاشــقجی« در تأمین مالی شبکه 
ضدایرانی »ایران  اینترنشنال« پرده برداشته بود 
این بار گفته، علت قتل این منتقد عربستانی توسط 
بن سلمان، افشاگری او درباره این شبکه تلویزیونی 
بود. خاشقجی به این خبرنگار گفته بود، بن سلمان 
و مشاورش)سعود القحطانی( این شبکه تلویزیونی 

ضدایرانی را به راه انداخته اند!
قتل فجیع »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد 
ســعودی با وجود گذشــته پنج هفته همچنان اهمیت 
رســانه ای خود را حفظ کرده اســت. تاکنــون در مورد 
دالیل قتل خاشقجی روایت های متعددی گفته شده اما 
روایت خبرنگار گاردین در این مورد قابل توجه اســت. 
»سعید کمالی دهقان« خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین 
چهارشــنبه 9 آبان در گزارشی به نقش یکی از عامالن 
ترور »جمال خاشقجی«، روز نامه نگار منتقد سعودی در 
راه اندازی و تأمین مالی شبکه تلویزیون ضدایرانی »ایران 
 اینترنشــنال« پرداخت. منبع روزنامه گاردین گفته بود 
»سعود القحطانی«، مشاور پادشاهی عربستان که بعد از 
باال گرفتن رســوایی ها بر سر ترور »جمال خاشقجی« از 
تمامی مناصبش برکنار شد یکی از تأمین کنندگان مالی 
تلویزیون ضدایرانی »ایران  اینترنشــنال« است.بر اساس 
گزارش این روزنامه انگلیســی که به قلم ســعید کمالی 
دهقان نگاشته شده، شبکه تلویزیونی »ایران  اینترنشنال« 
که دفتر آن در لندن قرار دارد، از ســوی یک ســازمان 
مخفی و شــرکتی تأمین مالی می شود که مدیر آن یک 
تاجر سعودی با ارتباطات نزدیک به »محمد بن سلمان«، 

ولیعهد سعودی است.
یک منبع به گاردین گفته »محمد بن سلمان« که به  

بسیاری  عقیده 
یــن  صلی تر ا
دخیل  چهــره 
در قتل »جمال 
 ، » شــقجی خا
کنسولگری  در 
در  عربســتان 
است  اسالمبول 
اصلی  حامــی 
»ایران  شــبکه 

 اینترنشنال« است. این شبکه که دفتر آن در »چیزیک« 
واقع در غرب لندن قــرار دارد گزارش ها درباره دریافت 
بودجه از دربار ســعودی را تکذیب نکرده اســت.ایران 
اینترنشنال اولین شبکه فارسی زبان بود که بعد از وقوع 
حمله تروریستی در شهر اهواز با »یعقوب حر التستری« 
سخنگوی گروهک جدایی طلب و تروریستی »االحوازیه« 

مصاحبه کرد. 
تستری در این مصاحبه از کشتار صورت گرفته در این 
حادثــه تمجید کرد!اما دیروز خبرنگار گاردین در توییتر 
خود نوشــت: »می توانم تایید کنم که جمال خاشقجی 
به این دلیل کشــته شد که با من تلفنی از اسالمبول در 
صبح ۲6 سپتامبر )4 مهرماه( صبحت کرد و افشا کرد که 
تلویزیون »ایران اینترنشنال« توسط محمد بن سلمان و 
سعود القحطانی تامین مالی می شود.« کمالی دهقان پس 
از آ نکه گزارش های افشاگرانه گاردین را نوشت در توییتر 
خود مطلبی منتشر کرد که نوشته بود به دلیل حضورش 
در برنامه تلویزیون ایران اینترنشنال حق الزحمه دریافتی 
از این شــبکه را به صندوق یونیسف واریز کرده است. به 
نظر می رسد کمالی دهقان پس از انتشار توییت افشاگرانه 
امروز خود تهدید شــده یا نگران جان خود و دچار شدن 

سرنوشــت  به 
خاشقجی است. 
وی در توییتر با 
از  آیاتی  آوردن 
قرآن به صراحت 
که  کرده  اعالم 
نگران جان خود 
وی  است.  شده 
ســاعاتی بعــد 
تمام توییترهایی 
را که درباره ارتباط بن سلمان با اینترنشنال منتشر کرده 

بود پاک کرد!
قتل یک روزنا مه نگار دیگر 

از ســوی دیگر، القدس العربی به نقل از روزنامه ها و 
پایگاه های خبری از مرگ »ترکی بن عبدالعزیز الجاسر«، 
دیگر روزنامه نگار و نویسنده سعودی در اثر شکنجه هنگام 
بازداشت خبر داد. حساب کاربری »زندانیان سیاسی« که 
به اخبار زندانیان و موارد نقض حقوق بشــر در عربستان 
می پردازد به نقل از پایگاه الخلیج الجدید نوشت الجاسر 
بازداشــت و سپس آن قدر شــکنجه شد تا جان باخت. 
ایــن اتفاق بعــد از آن افتاد که مقامات ســعودی ادعا 
کردند او حســاب کاربری با نام »کشکول« را در شبکه 
اجتماعــی توییتر اداره می کند. این حســاب کاربری از 
 موارد نقض حقوق بشر مقامات ریاض در عربستان پرده

 برمی داشت.
جوخه مرگ 50 نفره

در همین حال شبکه بی بی سی اعالم کرده، سعودی ها 
تابستان سال گذشته، یک جوخه مرگ پنجاه نفره برای 
از میان برداشتن مخالفان سیاسی خود تاسیس کرده اند. 
به نوشته شبکه خبری الجزیره، یک منبع آگاه به شبکه 

خبری بی بی سی گفته که جمال خاشقجی، اولین قربانی 
چنین اقداماتی نبوده است. بی بی سی اطالعاتی از مرگ 
یک مخالف دیگر ســعودی یک سال پیش از قتل جمال 
خاشقجی منتشر کرده است. این مقتول تحت بازداشت 
ســعودی ها بوده اســت. این قتل پس از ضرب و شتم و 
شکنجه معارض سعودی مزبور در هتل ریتز )در عربستان( 
صورت گرفته است.اما در ادامه فشار جهانی بر بن سلمان به 
دلیل قتل خاشقجی، شرکت کشتی ساز »لورِسن« آلمان، 
ساخت کشتی های یگان گارد ساحلی عربستان را متوقف 
کرد و تعداد زیادی از کارکنان مشغول در پروژه ساخت این 
کشتی ها را، به استفاده از مرخصی ساعتی بدون حقوق 
مجبور کرد. شرکت خصوصی لورسن ۵ سال پیش، قرارداد 
ساخت کشتی های گارد ساحلی عربستان را با ریاض امضا 
کرد و از سال ۲۰۱6، کار ساخت این کشتی ها آغاز شد. 
عربستان دومین مقصد صادرات تسلیحات آلمانی در سال 
۲۰۱7 بوده است. سعودی ها فقط در سال جاری میالدی 

46۲ میلیون دالر سالح از آلمان وارد کرده اند. 
سفرهای استانی ملک سلمان

اما شاه سعودی که این روزها به شدت تحت فشارهای 
بین المللی مربوط به قتل روزنامه نگار سعودی است، در 
اقدامی بی سابقه به انجام سفرهای استانی و تالش برای 
ترمیم جایگاه ولیعهد عربســتان روی آورده اســت. این 
نخستین سفر داخلی شاه سعودی از سال ۲۰۱۵ تاکنون 
اســت و به نوشــته روزنامه عکاظ، هدف از آن، اطالع از 
احوال شهروندان سعودی و نیز افتتاح چندین پروژه مهم 

در حوزه توسعه است! 
گفتنی اســت کــه علی اصغر رمضانپــور معاون 
عطاءاهلل مهاجرانی وزیر فرهنگ در دولت اصالحات، 
 سردبیر خبر در تلویزیون سعودی »ایران اینترنشنال«

 است.

به گفته خبرنگار گاردین

افشاگری پشت پرده شبکه »ایران اینترنشنال« 
علت قتل »خاشقجی« توسط بن سلمان است

انتخابات  در  می شد  پیش بینی  که  همانطور 
میان دوره ای کنگره قدرت در ســنا در دست 
جمهوری خواهان ماند اما در مجلس نمایندگان 
دموکرات ها توانســتند بعد از 8 سال بار دیگر 
اکثریت را به دست آورند که به گفته کارشناسان 

شکست بزرگی برای ترامپ محسوب می شود.
انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا )سنا و مجلس 
نمایندگان( سه شــنبه گذشــته برگزار شد و پیروزی 
همان طور که پیش بینی می شد بین دو حزب دموکرات 
و جمهوریخواه تقسیم شد. در این انتخابات جمهوری 
خواهان ۵۱ کرســی و دموکرات ها 4۵ کرسی سنا را 
از آن خــود کردنــد در رقابت های مجلس نمایندگان 
نیز دموکرات ها ۲۱9 کرسی را در مقابل ۱9۳ کرسی 
جمهوری خواهان کسب کردند. دموکرات ها در هشت 
سال گذشته در اقلیت قرار داشتند و جمهور ی خواهان 
موفق شــده بودند هر دو مجلس سنا و نمایندگان را 
از آن خود کنند. بســیاری این انتخابات را رفراندومی 
برای محبوبیت ترامپ می دانســتند. شاید هنوز زود 
باشد شکست جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان 

را نشــانه ای برای 
شکست ترامپ در 
ریاست  انتخابات 
جمهوری دو سال 
دیگر دانســت اما 
با از دســت رفتن 
اکثریــت حــزب 
ه  ا یخــو ر جمهو
مجلــس  ر  د
نمایندگان، دونالد 

ترامپ در دو سال باقیمانده از این دوره ریاست جمهوری 
در پیشبرد سیاست های خود به خصوص در زمینه های 
اقتصادی و اجتماعی ، با مقاومت بیشتری از سوی کنگره 
مواجــه خواهد بود. کنترل کمیتــه اطالعات مجلس 
نمایندگان آمریکا به زودی در اختیار »آدام شــیف« از 
منتقدان جدی ترامپ قرار خواهد گرفت، کمیته ای که 
مسئول تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱6 اســت. آدام شیف قول داده 
تا تحقیقات گســترده تری را درباره قراردادهای مالی 

ترامپ با کشورهای 
انجــام  خارجــی 
دهد. نگرانی دیگر 
ترامپ، تالش های 
برای  دموکرات ها 
وی  ح  ســتیضا ا
دموکرات ها  است. 
تنها به یک اکثریت 
ســاده در مجلس 
نیاز  نماینــدگان 
داشــتند تا نخســتین گام برای اســتیضاح ترامپ را 

بردارند. اکنون دموکرات ها این اکثریت را دارند. 
واکنش ترامپ

جمهوری خواهان در انتخابات موفق شــدند سه 
کرسی به جمع کرسی های خود در سنا اضافه کنند، 
به همین دلیل ترامــپ در توئیتر خود این رخداد را 
پیــروزی بزرگ ارزیابی کرد.ترامپ پس از اعالم نتایج 
انتخابات میان دوره ای کنگره در کاخ سفید کنفرانس 
خبری برگزار کرد و گفت: »ما به آمار بزرگی دســت 

یافتیم و از زمان کندی، رئیس جمهوری وقت نتوانسته 
بود اکثریت ســنا را حفظ کند.« ترامپ در واکنش به 
پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره 
نیز در حساب توئیتری خود نوشت: »اگر دموکرات ها 
تصور می کنند پول مالیات دهندگان را با تحقیقات از 
ما در ســطح مجلس نمایندگان می توانند هدر دهند 
پــس ما هــم مجبوریم تحقیقات از آنهــا را به خاطر 
درز اطالعات محرمانه و موارد دیگر در ســطح ســنا 
در نظــر بگیریم. دو طــرف می توانند ایــن بازی را 
انجام دهند.« ریچارد هاس تحلیلگر مشهور و رئیس 
 اندیشکده شــورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی 
کوتاه راجع به نتیجــه انتخابات میان دوره ای کنگره 
نوشــت: »نتایج انتخابات نشان داد که جامعه آمریکا 
چقدر دچار شکاف است. به گفته وی نتایج انتخابات 
داللت بــر این دارد که علیرغــم چالش هایی بزرگی 
کــه در داخل داریم دو طــرف نتوانند در این زمینه 
کاری از پیش ببرند اما دونالد ترامپ احتماال ســمت 
 و سوی سیاســت هایش را به سمت سیاست خارجی

 می برد.«

در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا

سنا به جمهوری خواهان رسید مجلس نمایندگان به دموکرات ها

حضور رئیس جمهور فرانسه در شرکت  خودروسازی 
رنو با اعتراض نماینده کارگران شرکت رو به رو شد و نماینده 
کارگران با اعتراض های خود کام رئیس جمهور فرانسه را 

تلخ کردند.
روز پنج شنبه کارکنان شرکت خودروسازی رنو و مسئوالن این 
شرکت با رایزنی های بسیار سرانجام توانستند امانوئل ماکرون رئیس 
جمهور فرانسه را به کارخانه بکشانند تا از نزدیک این کارخانه را 
ببیند. اما حضور رئیس جمهور فرانســه در این کارخانه آنطور که 

رئیس جمهور فرانسه انتظارش را داشت، پیش نرفت. 
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما »ساموئل بوووآ«  نماینده 
اتحادیه کارگران رنو در سخنانی در حضور ماکرون گفت: قربان، 
ما اینجا جمع نشــده ایم تا تئاتر بازی کنیم. ما اینجا هســتیم تا 
موفق شــویم. اما جناب رئیس جمهور! ما بدون شــما هم موفق 
می شــویم. کارکنانی که اینجا حضور دارند چهل سال است که 
اینجا کار کرده اند. آنها بدون شــما موفق بوده اند. شــما پول را از 
جیب کارگران در می آورید. جناب ماکرون! شــما پول را از جیب 
مستمری بگیران درمی آورید. اگر اینجا آمده اید تا نمایشی سیاسی 
به راه بیندازید ، کار دیگری است. آقای ماکرون! به شما در اینجا 
خوشامد نمی گوییم. من بیست و هفت سال است که برای شرکت 

رنو کار می کنم. رنو حقوق مرا می دهد و نه شما آقای ماکرون! 
براســاس این گزارش ماکرون که می دید فضای حضورش در 
کارخانه رنو تحت تاثیر این اعتراض ها قرار گرفته است سعی کرد 
با قطع کردن ســخنان این کارگر معترض و به شــوخی گرفتن 
حرف هایش او را ساکت کند که این کارگر معترض در پاسخ گفت: 
»اگر شما نزاکت داشته باشید به حرف من گوش می کنید. آیا من 
می توانم صحبت کنم؟ « در اینجا کارگران برای این کارگر معترض 
دست زدند و ماکرون هم به اجبار گفت بله حرف هایت را ادامه بده.

ماکرون در کارخانه »رنو« با اعتراض 
کارگران ناراضی سنگ روی یخ شد

منابع آمریکایــی اعالم کردند در حادثه 
تیراندازی شدید  یک کهنه سرباز آمریکایی 
در یک باشگاه شبانه در حومه کالیفرنیا 12 نفر  
از جمله یک افسر پلیس کشته شده اند. حدود 

20 نفر هم در این تیراندازی  زخمی شده اند.
بار دیگر یک کهنه ســرباز روانی جنگ آمریکا 
که تمرین کشــتن انسان ها را به خوبی در جنگ 
افغانســتان فرا گرفتــه بود این بــار در کالیفرنیا 
حمام خون به راه انداخته اســت. بر اساس گزارش 
رسانه ها  این حادثه تیراندازی حدود ساعت ۱۱ شب 
پنج شــنبه گذشته  به وقت محلی آغاز شد و برای 
چندین دقیقه پشت سر هم ادامه داشت.  بنابر گفته 
شاهدان عینی، ضارب این حادثه عینک دودی به 
چشــم داشته و یک کت سیاه رنگ پوشیده بود و 
یک اسلحه بزرگ نیز در دست داشت و هنگام کشتار 
گاز اشک آور هم به سمت جمعیت پرتاب کرد. بعد 
از گذشــت حدود ۳ ساعت از این حادثه، سرانجام 

کالنتــر  دفتــر 
اعالم کرد  منطقه 
در  کــه ضــارب 
ساختمان  داخل 
باشگاه شبانه  این 
ه  شــد کشــته 
خبرگزاری  است. 
»آسوشیتدپرس« 
این  داده،  گزارش 
کشته   ۱۳ حادثه 

از جمله شــخص ضارب را به دنبال داشته است.
گفته می شــود بیــش از ۲۰ نفر نیز در این حادثه 

زخمی شده اند.
فرد ضارب مردی ۲9 ساله به نام »یان النگ« 
معرفی شــده است. هنوز انگیزه قاتل از این حمله 
مشخص نشده است. اما بر اساس گزارش رسانه ها 
وی یک  تفنگدار دریایی سابق آمریکاست که حدود 

شــش مــاه در 
افغانستان خدمت 
پیشــتر  و  کرده 
روحی  مشکالت 
و روانی داشــته 
اســت. او پیشتر 
رفتار  دلیــل  به 
»غیرمنطقــی« 
ســت  فهر ر  د
ی  م هــا د آ «
مشکل دار« گذاشته شده بود اما در ابتدای همین 
سال میالدی، دایره بهداشت روانی پلیس نام او را 

از این سیاهه خارج کرده بود.
ملبورن

دیروز در جنایتی دیگر در ملبورن استرالیا  فرد 
دیگــری با چاقو به مامــوران پلیس حمله کرده و 
یک نفر را کشــت. پلیس اعالم کرده این اقدام را 

تروریســتی در نظر می گیرد. تازه ترین خبرها نیز 
حاکی از این هســتند که گروه داعش مسئولیت 
این حمله را برعهده گرفته است. به گزارش ایسنا، 
گراهام اشــتون، رئیس پلیس ویکتوریا درباره این 
حمله کــه صبح دیروز  )جمعــه( روی داد گفته 
پلیس اســترالیا این اقدام را به عنوان یک رویداد 
تروریستی در نظر می گیرد. پلیس ملبورن گفته فرد 
مهاجم که سومالیایی است سوار بر خودرویی  حامل 
کپسول های گاز بوده و آنها آتش گرفته اند.در حمله 
این فرد که اسمی از او برده نشده دو نفر دیگر نیز 
زخمی شده اند و خود مهاجم نیز در اثر تیراندازی 
ماموران پلیس زخمی شــده است. بعدا اعالم شد 
فرد مهاجم در بیمارستان جان باخته است.تصاویر 
منتشر شــده از این واقعه در شبکه های اجتماعی 
فرد مهاجم را نشان می دهد که به سوی دو مامور 
پلیس در مرکز شهر ملبورن حمله می کند و سپس 

هدف اصابت گلوله پلیس قرار می گیرد.

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا پس از دو سال 
کشمکش با »جف سشنز« وزیر دادگستری و دادستان 
کل وی را برکنار کرد و بدین ترتیب سشنزجدیدترین 

عضو حلقه اخراجی های دولت ترامپ لقب گرفت.
ترامپ طی دو سال گذشته بیش از 4۰ تن از مقامات طراز 
اول خود را برکنار کرده یا آنها را مجبور به استعفا کرده است. 
کاری که به نوعی رکورد در تاریخ آمریکا محســوب می شود 
این بار اما قرعه به نام »جف سشنز« وزیر دادگستری آمریکا 
افتاد که به زور مجبور به استعفا شد. سشنز در نامه خود که 
به »جان کلی« رئیس کارکنان کاخ سفید تحویل شد، نوشته: 
»رئیس جمهور عزیر، به درخواست شما، استعفاء خود را تقدیم 
می کنم.« »متیو ویتیکر« تا انتصاب وزیر دادگستری بعدی، 
سرپرست این وزارتخانه خواهد بود. ویتیکر سرپرست جدید 
وزارت دادگســتری از وفاداران به ترامپ است و  نگاه مثبتی 
به اقدامات »رابرت مولر« بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه 

در انتخابات آمریکا ندارد. 
ترامپ پس از آن از سشــنز به خشم آمد که این سناتور 
سابق آمریکایی از نظارت بر تحقیقات اف بی آی درخصوص 
مداخله روســیه در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۲۰۱6 
میالدی سر باز زد. دموکرات های آمریکا که اکنون با به دست 
آوردن کنترل مجلس آینده نمایندگان این کشــور از اعتماد 
به نفس بیشــتری در مواجهه با رئیس جمهور جمهوری خواه 
این کشور برخوردار شــده اند، انتقادات تندی را درخصوص 
استعفای اجباری جف سشــنز از وزارت دادگستری آمریکا 
طرح کرده اند. نگرانی دموکرات ها بیش از هرچیز از خلل در 
ادامه بررسی پرونده دخالت روسیه در انتخابات سال ۲۰۱6 
آمریکاست که به پیروزی دونالد ترامپ انجامیده بود. روسیه 

چنین اتهامی را رد می کند.
نانســی پلوســی، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس فعلی 
نماینــدگان آمریــکا که از او به عنــوان رئیس بعدی مجلس 
نمایندگان نام می برند، اقــدام ترامپ در مجبور کردن جف 
سشــنز به استعفا را تالشی رسوا خواند که در راستای پایان 
دادن به تحقیقات کمیسیون ویژه بررسی دخالت روسیه در 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱6 صورت گرفته است. برنی 
سندرز، سناتور ایالت ورمونت که نزدیک به دموکرات هاست 
هم به ترامپ هشدار داده که تحقیقات مولر باید بی وقفه ادامه 
یابد. وی تاکید کرده که هرگونه اقدام به ایجاد مانع در روند 
تحقیقات بازرس ویژه، قابل پیگرد خواهد بود.چاک شــومر، 
رهبر اقلیت در سنای فعلی آمریکا نیز خواستار حفاظت از روند 
تحقیقات رابرت مولر، درخصوص دخالت روسیه در انتخابات 

سال ۲۰۱6 آمریکا شده است. 

وزیر دادگستری آمریکا
جدیدترین عضو حلقه اخراجی ها از کاخ سفید

کهنه سرباز آمریکایی در کالیفرنیا حمام خون به راه انداخت

سرویس خارجی-
ائتالف ســعودی با دســتور آمریکا حمالت 
خود را به الحدیده در غرب یمن تشدید کرده و 
بیمارستان ها و مناطق غیر نظامی هدف حمالت 

دیوانه وار متجاوزان قرار می گیرند.
هنوز چند روزی از ادعای آمریکا در مورد تالش برای 
پایان جنگ یمن و آتش بس در این کشور نگذشته که 
آتش حمالت ســعودی در الحدیده شدیدتر می شود. 
برخی کارشناسان معتقدند ادعای وزیر خارجه آمریکا 
مبنــی بر آتش بس در یمن در یک ماه آینده تنها یک 
پوشش برای انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا بود 
و حال که این انتخابات به پایان رسیده حمالت ائتالف 
سعودی در یمن نیز تشدید شده است. در همین راستا 
خبر رســیده ائتالف متجاوز سعودی به شدت در حال 
بمباران مناطق شرقی و جنوبی شهر الحدیده، واقع در 
غرب یمن اســت. شــبکه المیادین به نقل از خبرنگار 

خود گزارش داده این ائتــالف ۳۰ مرتبه،کیلومتر ۱6 
جاده حدیده به صنعا و خیابان »خمســین« و مناطق 
دیگر واقع در شــرق شــهر الحدیده را هدف حمالت 
هوایی خود قرار داده اســت. برخی منابع حتی حجم 
حمالت هوایی را »خیلی گســترده تر« از آمار منتشره 
اعــالم کرده و می گویند، این منطقه حدود ۲۰۰ نوبت 

هدف قرار گرفته است!
شهر »الحدیده« بعد از چند حمله ائتالف سعودی 
به آن از خرداد ماه گذشته، طی یک ماه گذشته شاهد 
آرامش نســبی بود. با این حال پــس از اظهارات اخیر 
»مایــک پامپئو«، وزیر خارجه آمریــکا و دعوت وی از 
طرف هــای درگیر در یمن مبنی بــر توقف حمالت و 
درگیری ها! حمالت مجدد ائتالف سعودی و اماراتی به 
این شهر تشدید شده و برخی آن را »شدیدترین حمالت 
طی چند ماه گذشته« توصیف کرده اند. ائتالف سعودی و 
اماراتی از دوشنبه هفته گذشته، حمالت خود برای ورود 

به شهر الحدیده و اشغال این شهر را تشدید کرد و حتی 
مدعی شد که توانسته  است از سمت شرق وارد شهر شود. 
ارتش یمن با رد این ادعاها اعالم کرده نیروهای ارتش و 
کمیته های مردمی این کشور موفق شده اند حمالت به 
کیلومتر ۱6 جاده حدیده به صنعا را از چندین محور دفع 

کرده و تلفات زیادی به متجاوزان وارد کنند.
در همیــن حــال یک منبع پزشــکی در الحدیده 
از حمــالت هوایی و توپخانه ای مزدوران ســعودی به 
بیمارســتان ۲۲ می در الحدیده خبر داد. متجاوزان و 
مزدوران ائتالف ســعودی اماراتی پنجشنبه شب این 
بیمارستان را هدف قرار دادند. جنگنده های سعودی سه 
بار به این بیمارستان حمله کردند، همزمان ۱۲ گلوله 

توپ هم به سوی این بیمارستان شلیک شد.
آمریکا پشت پرده حمالت اخیر

در همین ارتباط، رهبر انصاراهلل یمن در سخنانی، 
دعوت به صلح و آتش بس از سوی آمریکا را فریبکارانه 

دانســت و تأکید کرد که هر زمانی که آمریکا سخن از 
صلــح بگوید یعنی فاز جدید حمالت قرار اســت آغاز 
شــود. عبدالملک الحوثی با بیان اینکه نیروهای یمنی 
تشــدید حمالت نظامی را پیش بینی می کردند گفت:

» متجاوزان کامال به برنامه ریزی، سالح و پشتیبانی 
آمریکا متکی هستند و آمریکا نقش اصلی و مرکزی در 
عملیات نظامی علیه مردم یمن دارد.« الحوثی بار دیگر 
به نقش آمریکا در جنگ یمن پرداخت و تأکید کرد که 
این کشور در تمامی ابعاد و با تمامی جنایات، در تجاوز 
علیه یمن حضور دارد. او دلیل این رفتار آمریکا را سود 
سرشار ناشی از فروش سالح دانست و گفت که آمریکا 
دســتاوردهای بزرگی از لحاظ اقتصادی در جنگ یمن 
داشته است. محمد عبدالسالم، سخنگو و رئیس هیئت 
مذاکره کننده جنبش انصاراهلل یمن نیز در گفت وگو با 
شبکه المسیره، ائتالف متجاوز عربی تحت امر عربستان 
را مســئول تشدید تنش ها در یمن دانست و گفت که 

این حمالت با اجازه نظامی آمریکا صورت گرفته است.
هذیان گویی وزیر خارجه آمریکا

اما در حالی که عربستان در حال کشتار مردم بیگناه 
و نابودی زیرساخت های یمن است وزیر خارجه آمریکا 
اظهارات مضحکی به زبان راند. »مایک پامپئو«، در حالی 
که عربستان با سیل انتقادات به دلیل جنگ یمن رو به 
رو شده از این کشور دفاع کرد. پامپئو در مصاحبه ای با 
»بی بی سی« مدعی شد ایران عامل ویرانی و گرسنگی 
در یمن اســت و عربستان میلیون ها دالر برای کاهش 
این مخاطرات هزینه می کند!پامپئو اضافه کرد: »ایران 
در داخــل یمن باعث مرگ و ویرانی می شــود و کاری 
برای جلوگیری از گرسنگی انجام نمی دهد، در حالی که 
سعودی ها - و همین طور اماراتی ها- میلیون ها دالر برای 
کاستن از این مخاطرات و آسیب ها هزینه می کنند.«)!( 
گفتنی اســت تهاجم ائتالف سعودی تاکنون ۵۰ هزار 

کشته بر جای گذاشته است!

با دستور مستقیم ترامپ صورت گرفت

حمالت جنون آمیز عربستان و امارات به الحدیده 
خانه ها و بیمارستان ها را درهم کوبیدند

رژیم آل خلیفه با ارسال یک دعوت نامه رسمی از وزیر 
اقتصاد رژیم صهیونیستی برای شرکت در یک کنفرانسی 

بین المللی در منامه دعوت به عمل آورد! 
روزنامه صهیونیســتی »یدیعوت آحرونوت« اعالم کرده، 
»ایلی کوهن« وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی دعوتی رسمی 
از بحرین برای مشــارکت در کنفرانسی بین المللی در منامه 
دریافت کرده است. این خبر در حالی اعالم شده می شود که 
هفته گذشته چندین رسانه صهیونیستی اعالم کردند بحرین 
دومین کشــوری اســت که »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی پس از عمان به آن سفر خواهد کرد. سفر 
کوهین به بحرین بعد از ســفر نتانیاهو، به عمان و چند سفر 
دیگر مسئوالن و وزیران صهیونیستی به کشورهای عربی حوزه 

خلیج فارس صورت می گیرد.
به گزارش فارس، نتانیاهو حدود دو هفته پیش به عمان رفت 
و با سلطان قابوس دیدار کرد. همچنین »اسرائیل کاتص« وزیر 
اطالعات رژیم صهیونیستی نیز هفته جاری به مسقط رفت و در 
کنفرانسی با موضوع حمل و نقل شرکت کرد. وی از استقبال 
گرمی که از او در جریان سفرش به عمان شد بسیار متعجب 
گشت ومدعی شد که این استقبال نشان دهنده افزایش قدرت 
رژیم صهیونیستی در منطقه است. سریال علنی شدن روابط 
رژیم صهیونیستی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و سبقت 
گرفتن از یکدیگر برای نزدیک شدن به این رژیم، به همین جا 
ختم نمی شــود، »میری رگو« وزیــر ورزش و فرهنگ رژیم 
صهیونیســتی نیز حدود دو هفته پیش به امارات سفر کرده و 
حتی پس از کسب مدال طال توسط جودوکار این رژیم، سرود 
آن نیز در سالن مسابقات پخش شد و برای نخستین بار پرچم 

رژیم صهیونیستی به اهتزاز درآمد. 
خیانتی بزرگ

  جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به اخبار منتشــر شده 
مبنی بر دعوت رژیم آل خلیفه از وزیر اقتصاد و نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی برای سفر به بحرین، عادی سازی روابط با 

رژیم صهیونیستی را »خیانتی بزرگ« دانست.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه العهد لبنان، جمعیت الوفاق 
بحرین در بیانیه ای در واکنش به اخبار منتشر شده درباره سفر 
احتمالی بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی به 
منامه اعالم کرد که عادی سازی روابط با اسرائیل خیانتی است 
بزرگ و نتانیاهو و صهیونیست ها هیچ جایی در بحرین ندارند.

کره شمالی نشســت مقامات رده باالی این کشوربا 
آمریکا که قرار بود این هفته با محوریت برنامه هسته ای 

پیونگ یانگ در نیویورک برگزار شود را لغو کرد.
کره شمالی از طرف آمریکایی خواسته فعاًل نشست مقامات 
رده باالی دو طرف با محوریت برنامه هسته ای پیونگ یانگ را لغو 
کند. این درخواست کره ای ها پس از آن مطرح شد که آمریکایی ها 
به طور غیر منتظره از تعویق دیدار »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
این کشور و »کیم یونگ چول« مقام ارشد کره ای خبر دادند. بنا 
بود این نشست روز پنجشنبه ۱7 آبان در نیویورک برگزار شود.

به نظر می رسد اختالف اصلی بر سر تحریم های کره شمالی 
است، کره ای ها خواستار کاهش تحریم ها در ازای شروع روند خلع 
سالح اتمی هستند ولی آمریکایی ها اصرار دارند که تحریم ها باید تا 
پایان روند امحاء کامل و برگشت ناپذیر تسلیحات اتمی کره شمالی، 

سر جایشان باقی بمانند.
 کره شمالی که تحت یکی از سخت ترین رژیم های تحریمی 
بین المللی قرار دارد، هفته گذشــته نیز تهدید کرده بود که در 
صورت عدم کاهش فشــار تحریم ها، روند خلع سالح اتمی را به 

کلی کنار می گذارد.
کل ماجرای مذاکرات آمریکا و کره شــمالی برای خلع سالح 
اتمی، پس از دیدار اوایل تابستان »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا و »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی در سنگاپور آغاز شد. 
این در حالی است که »نیکی هیلی« نماینده آمریکا در سازمان 
ملل با بیان اینکه تهدید کره شمالی همچنان پابرجاست، گفت تا 
زمانی که پیونگ یانگ تاسیسات هسته ای داشته باشد، واشنگتن 
به تحریم این کشــور ادامه می دهد. وی افزود؛ »این کشــور بر 
خالف نظر روســیه و چین، به اعمال تحریم علیه کره شــمالی 

ادامه می دهد.«

آل خلیفه رسما از وزیر صهیونیست
برای سفر به بحرین دعوت کرد!

آمریکا بدعهدی کرد

مذاکرات پیونگ یانگ و 
واشنگتن متوقف شد


