
درگیری خونین پلیس سعودی
با گروهی از مردم در شرق عربستان

دیروز تصاویر ویدئویی از شــرق عربستان منتشر 
شــده که طی آن نیروهای امنیتی عربستان را در حال 
تیراندازی به گروهی از جوانان این کشور نشان می دهد. 
گفته می شود دو شــهروند عربستانی با گلوله جنگی 

کشته شده اند.
دستگاه امنیتی ســعودی وقوع این درگیری مسلحانه را 
تایید کرده اما برای توجیه این کشتار، قربانیان را »تروریست« 
معرفی کرده اســت. آنطــور که خبرگزاری فــارس به نقل از 

»یوتیوب امنیتی« عربســتان اعالم کرده، این کشتار در شهر 
»الدمام« واقع در منطقه »شرقیه« انجام شده است. سعودی ها 
ســابقه کشتار مردم خود به ویژه شــیعیان را در کارنامه خود 
دارند و جالب اینکه، هیچ کشور غربی حاضر به واکنش جدی 
و عملی علیه این رژیم عصر حجری نمی شــود. دلیل این امر 
هم ســاده است: دالرهای نفتی بن ســلمان. آل سعود که جز 
پول نفت، چیزی ندارد، همیشــه تالش کــرده با دادن باج به 
کشورهای صاحب قدرت غربی، سیاست های خود را پیش ببرد.

قدرت نمایی موشکی پوتین؛ 
سالح هایی در اختیار داریم که هیچ کس ندارد

دهن کجی نتانیاهو به قوانین بین المللی؛ 3 هزار واحد مسکونی دیگر در کرانه باختری می سازم!

رئیس جمهور روســیه گفت، این کشــور دارای 
موشک های مافوق صوت و پیشرفته ای است که هیچ 
کشور دیگری آنها را در اختیار ندارد و دیگر کشورها 

تالش می کنند که در این حوزه، به روسیه برسند.
»والدیمیر پوتین« گفت: ما به وضعیت منحصرد به فردی 
در تاریخ رســیده ایم و دیگران قصد دارند به ما برســند. به 
گزارش خبرگزاری دانشــجو،وی افزود: هیچ کشوری سالح 
»هایپرسونیک« ندارد، چه برسد به سالح »هایپرسونیک بین 

قاره ای«. منظور رئیس جمهور روسیه، موشک های »آوانگارد« 
هستند، که نمی توان آنها را ردیابی کرد و سرعت شان نیز به 

۲۰ برابر سرعت صوت می رسد.
پوتین که در نشســت کمیســیون وزارت دفاع روسیه 
ســخنرانی می کرد افزود، روسیه علیرغم هزینه نظامی کمتر 
در مقایسه با رقبای خود، مجموعه ای از سالح های پیشرفته را 
توســعه داده است. امروز ما دارای موقعیتی بی همتا در تاریخ 

جدید و معاصر خود هستیم.
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شاهزاده قاتل
 در برابر 10 سند بین المللی

جمال خاشقجی رونامه نگار منتقد سعودی یک سال پیش در کنسولگری 
عربستان در اسالمبول کشته و جســد وی سالخی شد. از همان زمان، همه 
نگاه ها به نقش بن ســلمان ولیعهد ســعودی در این جنایــت متمرکز بود و 
رسانه های معتبر جهان وی را به عنوان قاتل اصلی خاشقجی می شناسند. اما 
دادگاه ســعودی اخیرا با برگزاری جلسه بررسی پرونده خاشقجی چند متهم 
رده پاییــن را به اعــدام و زندان محکوم کرد و عوامل اصلی این جنایت یعنی 
بن سلمان، ســعود القحطانی و احمد العسیری را تبرئه کرد. رسانه های معتبر 
جهان این اقدام آل سعود را »مسخره بازی« نامیدند. این اقدام دادگاه سعودی 
در حالی اســت که در یک ســال گذشته رســانه های معتبر با ارائه شواهد و 
مدارکی، قاتالن اصلی خاشقجی را معرفی کرده اند. در ادامه نگاهی به گزارش 
رســانه ها و   ســازمان های معتبر بین المللی نسبت به عامالن قتل خاشقجی 

خواهیم داشت. 
دویچه وله: »سعود القحطانی« مشاور ولیعهد سعودی از طریق اسکایپ بر 
روند قتل خاشقجی نظارت داشته و آن را هدایت کرده است. القحطانی پیشتر 
گفته بود که او هرگز هیج اقدامی بــدون تایید رئیس خود انجام نمی دهد. او 
تابستان گذشته در توئیتی نوشت: »شما فکر می کنید که من تصمیمی بدون 
توصیه و دستور می گیرم؟  من یک کارمندم و یک مجری وفادار به دستورات 

سرورم پادشاه و همچنین دستورات سرورم ولیعهد.«
فایننشال تایمز: طبق شواهد موجود، سعود القحطانی به دستور محمد بن 

سلمان به قتل جمال خاشقجی مبادرت ورزیده است. 
رای الیوم: دیپلمات های غربی حاضر در جلساِت نخست محاکمه عامالن 
قتل خاشــقجی تاکید کردند که برخی از متهمان احمد العســیری و سعود 
القحطانی را متهم کردند؛ مخصوصا العســیری را مســئول تجهیز تیم ترور و 

صدور دستوراتی مبنی بر قتل جمال خاشقجی دانستند.
وال اســتریت ژورنال: اطالعات جدیدی از سازمان سیا منتشر شده که از 
نظر طبقه بندی در ردیف خیلی محرمانه جای دارند. بر این اســاس، ولیعهد 
عربســتان قبل و بعد از قتل خاشقجی 11 پیام برای سعود القحطانی مشاور 
خود ارسال کرده بود که این امر منجر به این شده سازمان سیا به این نتیجه 
برسد که خاشقجی مغضوب محمد بن سلمان بود و با دستور شخص ولیعهد 
کشــته شده است. همچنین طبق این اســناد، ولیعهد به برخی از معاونانش 
خبر داده بود اگر تالش ها برای بازگرداندن خاشقجی به عربستان نتیجه نداد 
می توان او را فریب داد تا در منطقه ای خارج از عربســتان، ترتیبات الزم داده 
شود. همچنین احمد عسیری حکمی از سعود القحطانی برای جمع کردن تیم 

ترور خاشقجی دریافت کرده بود.
نیویورک تایمز: ســازمان سیا، بن سلمان را مسئول قتل جمال خاشقجی 
می داند. مســئوالن آمریکایی اعالم کردند که محمد بن سلمان به طور کامل 
کنترل دســتگاه های امنیتی را در دست دارد و اجرای چنین عملیاتی بدون 
آگاهی وی غیرممکن اســت. از جمله مدارکی که سازمان اطالعات آمریکا در 
دست دارد، می توان به حضور اعضای تیم امنیتی ولیعهد عربستان در لیست 
افراد مظنون به اجرای عملیات ترور و مکالماتی که این ســازمان به آن دست 
یافته و در آن شنیده شده که مقامات سعودی در مورد طرح احتمالی بازداشت 
خاشقجی گفت وگو می کنند، اشاره کرد. حضور صالح الطبیقی، مسئول پزشکی 
قانونی که سابقا پســت های عالی در وزارت کشور عربستان داشته بیانگر این 
است که شخصیتی در این سطح را تنها مقامات عالی سعودی می توانند اداره 

کنند.
واشنگتن پســت: ســعود القحطانی به خوبی دریافته بود که بن سلمان 
از سال ۲۰17 نقشه قتل خاشــقجی را طراحی کرده است. جمال خاشقجی 
روزنامه نگار سعودی در اکتبر ۲۰17 یک تماس تلفنی از سوی سعود القحطانی 
مشاور سابق ولیعهد عربســتان و یکی از عوامل ترور خاشقجی دریافت کرد. 
القحطانی در جریــان این تماس تلفنی خطاب به خاشــقجی اعالم کرد که 
محمد بن سلمان ولیعهد عربســتان مقاله های وی را در روزنامه های خارجی 
دنبال می کند. این مکالمه تلفنی ترس و وحشت خاشقجی را به دنبال داشت 
چرا که وی متوجه شد همچنان زیر نظر نظام حاکم عربستان زندگی کرده و 
ولیعهد تمام مقاله ها و کلمات نوشته شده از سوی خاشقجی را رصد می کند. 
یکی از دوستان خاشقجی که در زمان این مکالمه تلفنی در آنجا حضور داشت 
تاکید کرد که دســت خاشقجی در حین مکالمه می لرزید. وی تاکید کرد که 
خاشــقجی از زندانی شدن می ترسید و اصال مســئله ترور به ذهنش خطور 
نمی کرد. بعد از گذشت یک سال از این مکالمه تلفنی، خاشقجی در ساختمان 

کنسولگری عربستان در اسالمبول ترور شد.
گاردیــن: مقامــات آمریکایی معتقدند که ســعود القحطانــی به عنوان 
نزدیک ترین فرد به بن سلمان تسلط کامل بر تیم ترور خاشقجی داشته است.

سازمان ملل: »آگنس کاالمارد« گزارشــگر ویژه سازمان ملل خرداد ماه 
98اعالم کرد که مدارک معتبری از دســت داشتن مقامات عالی رتبه سعودی 
از جمله »محمد بن ســلمان« ولیعهد این کشور در تحقیقات مربوط به قتل 

خاشقجی به دست آمده است.
شــبکه پی بی اس: محمد بن سلمان تابستان گذشته برای نخستین بار به 
قتل خاشقجی اعتراف کرد و گفت که این اتفاق تحت نظر من صورت گرفت. 
من همه مســئولیت آن را می پذیرم، زیرا آن )قتل خاشقجی( تحت نظر من 

اتفاق افتاد.
واشنگتن پست: با استناد به گزارش سازمان اطالعات مرکزی آمریکا)سیا(، 

بن سلمان مهندس حقیقی جنایت ترور خاشقجی است.
حال با توجه به تمام این مستندات آیا کسی نتیجه دادگاه نمایشی عربستان 
را باور می کند؟ نکته مضحک این اســت که دستگاه قضایی عربستان با نادیده 
گرفتن تحقیقات ترکیه و ســازمان ملل و رســانه های معتبر جهان اعالم کرد، 
تحقیقات دادستانی کل نشان داد که هیچ نیت قبلی برای قتل وجود نداشته و 
قتل لحظه ای بوده است. با این اوصاف همانگونه که روزنامه االخبار لبنان اعالم 
کرده تا چند وقت دیگر باید متظر بود که عربســتان اعالم کند خاشــقجی در 
کنسولگری عربستان خودکشی کرد! داستان قتل خاشقجی همچنان ادامه دارد 

و بعید است بن سلمان از پیامدهای منفی این قتل بتواند فرار کند.
محمدرضا مرادی

تازه ترین تحوالت عراق
از اصالح قانون انتخابات تا معرفی جانشین عبدالمهدی

سرویس خارجی-
پــس از آدم ربایی و تیرباران شــماری از مردم بیگناه در شــمال 
»نیجریه«، خبر رسیده شبه نظامیان در »بورکینافاسو« نیز پس از حمله 
به یک پاسگاه پلیس 78 نظامی را به همراه ۳۵ غیر نظامی دیگر به قتل 

رسانده اند.
سازمان ملل اعالم کرده، گروه های مسلح در یکی از استان های شمالی نیجریه 
که بوکوحرام در آن فعالیت دارد، غیرنظامیان بسیاری را اعدام کرده و تعداد بسیار 
دیگری را نیز ربوده اند. »اســتفان دوجاریک«، سخنگوی این سازمان بدون ارائه 
جزئیات بیشــتر به خبرنگاران گفت: »این اعدام ها و آدم ربایی ها روز دوشنبه در 

استان »بورنو« رخ داده است«. 
زمان زیادی از وقوع این جنایت نگذشــته بود که خبر رسید شبه نظامیان در 
بورکینافاسو نیز بعد از حمله به پاسگاه پلیس در استان شمالی این کشور ۳۵ غیر 
نظامی را که اکثرشــان زن بودند، به قتل رســانده اند. همچنین حدود 87 تن از 
شبه نظامیان و نیروهای امنیتی محلی در این درگیری کشته شده اند. »راک مارک 
کریســتین کابوره«، رئیس جمهوری بورکینافاسو، در واکنش به این حمله دو روز 

عزای عمومی اعالم کرده است.
نیجریه که مدت هاست از مرض تکفیری ها در رنج است، تا جایی که سخنگوی 
سازمان ملل گفته از زمان آغاز این درگیری ها بیش از ۳۶ هزار تن کشته شده اند 
که حدود نیمی از آنها غیرنظامی هستند. گفتنی است بورکینافاسو زمانی منطقه 
نســبتاً آرامی در منطقه محسوب می شد ولی از زمانی که خشونت  افراط گرایان و 
جنایات در مالی به بورکینافاســو سرایت کرد، ظهور شبه نظامیان را در این کشور 
تقویت کرده اســت. این حمله ها در طول سال گذشته میالدی جان صدها تن را 
گرفته و نزدیک به یک میلیون نفر از مردم را هم ناچار به ترک خانه هایشان کرد.

جوالن تکفیری ها در بورکینافاسو و نیجریه
ده ها نظامی و غیرنظامی قتل عام شدند
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ارگان رسانه ای دولت چین: دست آمریکا را
در تایوان قطع می کنیم

نشــریه »گلوبال تایمز« چین که به بیان نظرات دولت این کشور 
می پردازد، نوشته: »اگر آمریکا در موضوع تایوان به اقداماتش ادامه 

دهد، دیر یا زود دستانش بریده خواهد شد«.
اصل »چین واحد«، سیاســتی اســت که آمریکا از سال 1979 در قبال 
تایــوان آن را پذیرفته و از آن زمان به بعــد، آمریکا طبق این اصل، تایوان را 
بخشی از »چین واحد« اعالم کرده اما در سال های گذشته اقدامات واشنگتن 
در فروش تســلیحات به تایوان و حضور نظامــی در تنگه تایوان واکنش های 
تند پکن را به دنبال داشته و چینی ها به آمریکا درباره تبعات این اقداماتشان 

هشدار داده اند.
 در جدیدترین مورد رســانه دولتی »گلوبال تایمز« چین با هشــدار به 
آمریکایی ها درخصوص تایوان اعالم کرده که دولت مرکزی چین از »قوی ترین 
اراده و توان« برای دفاع از منافعش در تایوان برخوردار اســت و اگر واشنگتن 
به اقدامات تحریک آمیز ادامه دهد، دستانش قطع خواهد شد. »گلوبال تایمز« 
در این گزارش به آمریکایی ها پایبندی به اصل »چین واحد« را گوشزد کرده 
و هشدار داده »در صورت بی اعتنایی به این اصل، پکن واکنش نشان می دهد 

و واشنگتن بهای این کار را پرداخت خواهد کرد«.
در بخشی از این گزارش می خوانیم: »دفتر آمریکا در تایوان آنچنان حضور 
گســترده  و پر حجمی دارد که بسیاری از ســفارت های آمریکا در خارج این 
کشــور توان برابری با این حضــور را ندارند. تایوان مدیر این دفتر را ســفیر 
می خواند اما آمریکا همیشــه مســئول این دفتر را مدیر شناخته است و این 
مدیر همیشه توسط وزیر خارجه )آمریکا( تعیین شده است اما سفرای آمریکا 
در کشــورهای خارجی را رئیس جمهور تعیین می کند و او باید تایید ســنا را 

کسب کند«.
گلوبال تایمز این را هم نوشــته که »با این همه قوانین ضد چینی، دولت 
ایاالت متحده در مســئله تایوان کارت های زیادی برای بازی کردن در اختیار 
دارد اما چیزی که بیشــتر از هر چیزی از اهمیت برخوردار است این است که 
رئیس جمهور و بقیه دولت او چطور از این کارت ها استفاده می کنند.  چرا که 
اجرای بســیاری از مفاد شــوکه کننده این قوانین، تنش های جدی در روابط 
چین و آمریکا ایجاد خواهد کرد و حتی ماشــه بحران های بزرگ تر در روابط 

دو کشور را می چکاند«. 
 به گزارش فارس این رســانه در ادامه گزارش خود به آمریکا درباره ادامه 
دخالت ها در امور تایوان و قطع شــدن دستانش هشدار داده: »ایاالت متحده 
بایــد این را بفهمد که اگرچه تایوان ســهل ترین نقطه بــرای تحریک کردن 
سرزمین واحد چین اســت اما در آن واحد، تایوان خطرناک ترین نقطه برای 
آمریکا هم هســت. دقیقا در تنگه تایوان اســت که چین بزرگ ترین ظرفیت 
بــرای مقابله با اقدامــات تحریک آمیز ایاالت متحــده را در اختیار دارد  و از 
 قوی تریــن اراده و توانایــی  برای دفــاع از منافع ملی کلیــدی اش برخوردار 

است. 
اگــر ایاالت متحده در موضوع تایوان بــه اقدامات پی در پی خودش ادامه 

دهد، دیر یا زود دستانش بریده خواهد شد«.

امارات عربی متحده در راســتای عادی  سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی عیــد »حنوکا« را به 
مقامات ایــن رژیم تبریک گفــت! خیانتی که با 

ذوق زدگی رژیم صهیونیستی مواجه شده است. 
در حالــی کــه مــردم فلســطین همچنــان تحت 
جنایت های رژیم صهیونیســتی قرار دارند و بســیاری از 
کشــورها حتی غربی علیه این رژیــم موضع گیری کرده 
و کاالهــای آن را تحریــم می کنند، برخی کشــورهای 
مرتجع عربی تالش دارند به رژیم صهیونیســتی نزدیک 
و به فلســطینی ها از پشــت خنجر بزنند. وزارت خارجه 
رژیم صهیونیســتی روز سه شنبه اعالم کرده که از امارات 

عربی متحده به مناسبت فرارسیدن عید »حنوکا« پیامی 
تبریک دریافت کرده است؛ این در حالی است که ابوظبی 
و تل آویــو از هیچ رابطه دیپلماتیک آشــکاری با یکدیگر 
برخوردار نیســتند. »یوآل روتم«، مدیرکل وزارت خارجه 
رژیــم صهیونیســتی در صفحه توئیتر خود نوشــته: »از 
میــان بســیاری از تبریک های زیبایی که به مناســبت 
عید حنوکا دریافت کردیم، خوشــحال و مفتخریم که از 
ســفارت خانه های امارات در جهان هــم تبریک دریافت 
کردیم...مــا این پیام های گرم را ارج می نهیم و امیدواریم 
که روابط بین اســرائیل و امارات عربی متحده در ســال 

۲۰۲۰ شاهد رشد بیشتری باشد«.

»عبــداهلل بن زاید«، وزیر امــور خارجه امارات عربی 
هم روز شنبه در حســاب کاربری اش در توئیتر، مطلبی 
منتشــر کرد که تأیید می کند برخــی دولت های مرتجع 
عربی حاشــیه خلیج فارس در حال عادی  سازی روابط با 
رژیم کودک کش صهیونیستی هستند. مطلبی که بن زاید 
منتشر کرد، یادداشتی اســت تحت عنوان »یک ائتالف 
عرب-اسرائیلی در حال شکل گیری در خاورمیانه است«، 
زاید، که  در پایگاه »اسپکتیتور« منتشر شد. این اقدام بن 
تأیید بهبود روابط اعراب با رژیم صهیونیســتی به شمار 
می آید، با اســتقبال و ذوق زدگــی »بنیامین نتانیاهو« 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی روبه رو شد.

امارات با تبریک عید »حنوکا«، صهیونیست ها را ذوق زده کرد

ادامــه عملیات  نیروهــای ارتش ســوریه در 
آزاد  سازی اســتان »ادلب«، محاصره شهر راهبردی 
النعمان« را تنگ تر کردند. همزمان، تحلیلگر  »معمره 
ارشــد رژیم صهیونیستی به شکســت اسرائیل در 

سرنگونی دولت سوریه، رسما اعتراف کرد. 
سرتیپ ســتاد »علی میهوب« سخنگوی ارتش سوریه، 
دیــروز طی بیانیه ای اعالم کرد: یگان هایی از نیرو های دالور 
مسلح ما به حمالت خود در محور های جنوب و جنوب شرق 
اســتان ادلب ادامه می دهند و فروپاشی و شکست پی در پی 

گروه های مسلح تروریستی نیز ادامه دارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، در بیانیه مذکور 
آمده اســت که عملیات ارتش تا پاک ســازی کامل   استان 
ادلب از لوث تروریســم، ادامه خواهد یافت و در عین حال، 
ارتش مراقب غیر نظامیان خواهد بود. بر اســاس این بیانیه، 
ارتش سوریه طی چند روز اخیر، ۴۰ روستا و منطقه استان 
»ادلب«)معادل ۳۲۰ کیلومتر مربع از خاک استان ادلب( را 

از وجود تروریست ها پاک سازی کرده است. 
معمره النعمان در محاصره کامل

نیروهای سوریه محاصره شهر راهبردی »معمره  النعمان« 
در جنوب شرق استان ادلب را کامل کردند. به گزارش ایسنا، 
این نیروها تحت پوشــش و پشتیبانی هوایی روسیه، ضمن 
محاصره معمره النعمان، پســت دیــده  بانی ترکیه را هم به 

محاصره خود درآورده اند.
»هیئت تحریرالشام« که ائتالفی از چند گروه تروریستی 
است، به همراه شماری از گروه های تروریستی دیگر، استان 

گزارش کیهان از آخرین تحوالت سوریه

محاصره شهر»معمره النعمان« کامل شد

ادلب را در اشغال خود دارند. دولت ترکیه از این تروریست ها 
حمایت می کند. پایگاه نظامی ترکیه که در مجاورت روستای 
»الصرمان« اســتان ادلب قرار دارد، بــه محاصره نیروهای 

سوریه درآمده است.
درخواست ترکیه برای آتش بس

»ابراهیم کالین« ســخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، 
طی نشســت خبری خود در آنکارا اظهار داشت: »از نزدیک 
پیگیر روند پایان دادن به بمباران ها هســتیم. این بمباران ها 

می بایســت ســریعا در جهت یک آتش بس جدید متوقف 
شوند. این درخواست اصلی ما از طرف روسی است.«

وی بیان کرد: »ما انتظار داریم که روسیه در ۲۴ ساعت 
آینده به همراه دولت سوریه تالش کنند تا حمالت در ادلب 

متوقف شوند«.
مقامات ترکیه که از پیروزی ارتش ســوریه در ادلب، به 
شدت واهمه دارند، به بهانه آواره شدن مردم این استان، بارها 

جلوی عملیات ارتش سوریه در ادلب را گرفته اند.

رئیس جمهور برکنار شــده بولیــوی که پس از 
انتخابات جنجالی مــاه اکتبر )مهر-آبان( به مکزیک 
و سپس آرژانتین رفت، تأکید کرده برنامه هایی برای 

بازگشت به کشورش در کریسمس آینده دارد.
»اوو مورالس« در روندی قانونی پیروز انتخابات ریاست 
جمهوری بولیوی شــد، اما مخالفان غرب گــرا با رد صحت 
انتخابات شــورش هایی به راه انداختند، معترضان خواســتار 
برگزاری مجدد انتخابات شدند، باالخره »مورالس« پذیرفت، 
امــا معترضان به آن هم راضی نشــدند و بــا تهدید ارتش، 
»مورالس« تن به استعفا داد تا از خونریزی جلوگیری کند و 
بعد از استعفا هم به مکزیک پناهنده و از آن جا راهی آرژانتین 
شد. حاال »مورالس« در مصاحبه ای با برخی خبرگزاری ها در 
»بوئنــوس آیرس« آرژانتین گفته، بــه حزبش برای تدارک 
انتخابات ویژه آتی کمک می کند. او همچنین در پاســخ به 
این که چه طرح های دارد و این که آیا ســال آتی به بولیوی 
بازمی گردد یا خیر، گفته: »هیــچ تردیدی وجود ندارد، من 
برمی گردم. به دالیل امنیتی نمی توانم جزئیاتی از طرحمان 
را که برای بازگشــت به بولیوی داریــم، ارائه دهم«. اعضای 
ائتالف »جنبش بــرای سوسیالیســم« )MAS( »مورالس« 
یکشــنبه آینده در »بوئنوس آیرس« گردهم جمع می شوند 
تا انتخــاب نامزدها را آغاز کنند. مورالــس گفته، اطمینان 
 خاطر دارد کــه ائتالفش دوباره ریاســت جمهوری را پس 

می گیرد. 
گفتنی اســت، قانونگذارانی که در یک دیوان انتخاباتی 
بولیوی منصوب شــده اند، انتظار مــی رود تا دوم ژانویه )1۲ 
دی( زمانی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید 
ظرف 1۲۰ روز تعیین کنند. غربگرایانی که قدرت را با کودتا 
در بولیوی به دســت گرفته اند می گویند، به دنبال محاکمه 

مورالس هستند و اجازه نمی دهند او به قدرت بازگردد.

مورالس: برمی گردم!

نظامیان صهیونیست در اقدامی وحشیانه به یک 
زن فلسطینی که تالش می کرد از فرزندش محافظت 
کند حمله کــرده و جمجمه اش را بــا قنداق تفنگ 

شکستند. 
وحشــی گری صهیونیســت ها را پایانی نیست. همین 
چند روز پیش بــود که دیوان کیفــری بین المللی الهه از 
بررســی تحقیقاتی در مورد جنایــات جنگی این رژیم علیه 
مردم فلسطین خبر داد. صهیونیست ها با روش های مختلف 
مــردم فلســطین را قتل عام کــرده و یا تحت فشــار قرار 
می دهند. اکنون یک خبر دیگر در مورد جنایت وحشــیانه 
صهیونیســت ها منتشر شده اســت که اوج خباثت این قوم 

همیشه آواره را نشان می دهد.
 المیادین اعالم کرده ماه گذشته یک نظامی صهیونیست 
در منطقه »عیسویه« در قدس اشغالی به یک زن فلسطینی 
حمله کرد و بــا قنداق تفنگ ضربات پی در پی بر ســر این 
زن وارد کرد که به شکســته شــدن جمجمه او منجر شد. 
پزشکان مجبور شدند تا در جمجمه خانم »رینا درباس« ۳۶ 
ساله که یک نیروی گارد مرزی ارتش صهیونیستی درحالی 
که این زن تالش می کرد تا مانع دســتگیری پسر 1۴ ساله 
 خود شــود٬ با تفنگ به ســر و صورت او کوبیده بود٬ پالتین 

بگذارند.
به گزارش تســنیم، »درباس« طی مصاحبه ای تصریح 
کرد زمانی که نظامیان صهیونیستی٬ پسر او را داخل ماشین 
گذاشتند تا با خود ببرند٬ او در حال صحبت با این نیروها بود 

که ناگهان یکی از آنها اسلحه خود را باال برد و با ته تفنگش 
به صورت او کوبید. رینا درباس درحالی که از ناحیه بینی و 
جمجمه دچار شکســتگی شده بود٬ بیهوش و به بیمارستان 

منتقل شد.
این حادثــه در نوامبر گذشــته )آبــان( و درحالی که 

نظامیان صهیونیست در تالش برای دستگیری فرزند خانم 
رینا درباس که بیش از 1۴ ســال نداشت بودند٬ اتفاق افتاد. 
کریم دیرباس همسر رینا می گوید که همسرش هربار به آینه 

نگاه می کند٬ به گریه می افتد.
اکنون پس از یک مــاه که از این جنایت می گذرد رینا 

درباس گفته: »زندگی من نابود شــد، درد زیادی در ســر و 
صورتم حس می کنم و زندگی من تبدیل به کابوس شــده 
اســت.« این زن فلســطینی اعالم کرده که ماموران تالش 
کردند او را قانع کننــد تا گفته هایش را تغییر داده و بگوید 
که در میان یک درگیری که هیچ ربطی به او نداشت قربانی 

شده است؛ اما رینا نپذیرفته و بر سخنان خود اصرار دارد.
کشتار اعضای تمام یک خانواده

خبر دیگر اینکه، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل اعالم کرد، 
در نتیجه محاسبات »اشتباه« در جریان حمله  به هدفی در 
نوار غزه 9 تن از اعضای یک خانواده فلســطینی را کشــته 
اســت. ارتش رژیم صهیونیستی آبان ماه در جریان حمالت 
هوایی منزل »رســمی ابوملحوس« را هدف قرار داد. در این 
حمله ابوملحوس به همراه هشت تن از اعضای خانواده اش از 

جمله پنج کودک کشته شدند.
ارتش اشــغالگر رژیم صهیونیست در این رابطه بیانیه ای 
صادر کرده و مدعی شــده، اطالعات جمع آوری شده پیش 
از انجام این حمله نشــان می داد که منزل مذکور یک »مقر 
نظامی وابســته به جهاد اسالمی« اســت! همچنین ارتش 
صهیونیســتی محاســبه می کرد که در حمله به این منزل 
که »احتمــال نمی رفت غیرنظامیان در آن حضور داشــته 
باشــند،  هیچ غیرنظامی آسیبی نبیند”. ارتش صهیونیستی 
در ادامــه ادعاهایش اعالم کــرده در تحقیقاتش درباره این 
حمله به این نتیجه رســیده که »با وجود فعالیت نظامی در 
ایــن مجتمع، اما غیرنظامی ها هم در آن حضور داشــتند«! 
ارتش رژیم صهیونیســتی به دنبال این اظهارات مدعی شد 
که از اشتباهاتش »درس خواهد گرفت« تا به »تکرار حوادث 
مشــابه مغایر با قوانین پایان دهد«! این رژیم در این بیانیه 
همچنین ادعا کرده »برای کاهش خسارت ها به غیرنظامیان 

تالش  زیادی کرده است«!!!

نمایندگان پارلمان عراق قانون انتخابات جدید این 
کشور را تصویب کردند. همزمان، »ائتالف سازندگی« 
به عنوان بزرگ ترین فراکســیون پارلمان، »اســعد 
به  نامزد پست نخست وزیری،  العیدانی« را به عنوان 

رئیس جمهور معرفی کرد.
پارلمان عراق در جلسه دیروز خود، ۳۶ ماده از مجموع 
۵۰ ماده قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. 1۴ ماده این 

قانون قبال در پارلمان تصویب شده بود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، این قانون مشــتمل بر 
9 فصــل بوده و فصل های چهــارم و پنجم که به حوزه های 
انتخابیه و نظــام انتخاباتی مربوط می شــوند، از مهم ترین 

فصل های این قانون جدید محسوب می شوند.
یکی از تغییــرات عمده در قانون جدید انتخابات عراق، 
تغییر ســاز و کار انتخابات اســت، بدین ترتیب که واجدان 
شرایط از این پس به جای رای دادن به فهرست های حزبی، 

مستقیما به نامزدها رای خواهند داد.
براین اساس، هر فردی می تواند کاندیدا شود و پیروزی 
نیز از آن کسی اســت که باالترین میزان آرا را کسب کرده 
باشــد. قانون جدید انتخابات همچنین، عراق را به چندین 

حوزه انتخابیه تقسیم کرده است.
واکنش ها

در پی تصویب این قانون، صدها تن از شهروندان عراقی 
با اجتماع در میدان »التحریــر« بغداد، از این اقدام پارلمان 
استقبال کرده و تصویب قانون جدید انتخابات را یک پیروزی 

برای خود دانستند.
به گزارش ایسنا، یکی از اجتماع کنندگان میدان التحریر 
اظهار داشت: عراق یک مرحله تاریخی را پشت سر می گذارد، 
ما شــاهد پایان کار گروه فاسدان و دور کردن آنها از قدرت 

با برگزاری انتخاباتی شفاف پیش از محاکمه شان هستیم.
المحمودی گفت: قانون جدید اجرای انتخاباتی عادالنه 
را تضمین می کند ، احزاب مستبد را کنار زده و فضا را برای 

فعالیت چهره های شایسته و باتجربه فراهم می کند.
»مقتــدآ صدر« رهبــر جریان »صدر« عــراق هم طی 

توئیتی، تصویب قانــون انتخابات را یک پیروزی برای مردم 
دانســت و نوشت: یک خواســته دیگر مردم پس از حمایت 
مرجعیت عالی قدر، خردمندان و تمامی وطن پرستان شریف، 

چه نماینده و چه غیر آنها، محقق شده است.
وی افزود: قانون انتخابات تمامی احزاب فاســد را نابود 
خواهد کرد، انتظار داریم کمیسیون انتخابات واقعا شفاف و 
مستقل عمل کند، هرگز اجازه نخواهیم داد غیر از این باشد.

رهبر جریان صدر عراق در ادامه، بار دیگر مخالفت خود 
را با کاندیداتوری مســئوالن سابق برای پست نخست وزیری 

اعالم کرد و نوشت: کاندیدای مردم پیروز خواهد شد.
این در حالی است که به گفته »علی التمیمی« کارشناس 
عراقی، احزاب ُکرد به قانون جدید انتخابات اعتراض دارند و 
معتقد هستند که این قانون، موجب کم شدن قدرت کرد ها 

در مناطق مورد اختالف با دولت مرکزی)بغداد( می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، التمیمی گفت: قانون جدید 
انتخابات دروازه ای برای برقراری نظام ریاســتی در کشور به 
جای نظام پارلمانی کنونی به شــمار مــی رود و این چیزی 

نیست که کردها آن را بخواهند.
استاندار بصره نامزد نخست وزیری

بــه گــزارش منابع عراقی، »فراکســیون ســازندگی« 
بزرگ ترین فراکسیون پارلمان ، طی  نامه ای به رئیس جمهور، 
»اسعد العیدانی« استاندار بصره، را نامزد مورد نظرخود برای 
تصدی پست نخست وزیری معرفی کرد. فراکسیون سازندگی 

تحت رهبری »هادی عامری« قرار دارد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، پیــش از این، »قصی 
السهیل« نامزد این ائتالف اعالم شده بود، اما او کناره گیری 

کرده است.
به گفته برخی منابع، العیدانی در میان تظاهر کنندگان 

و فراکسیون های پارلمانی از مقبولیت الزم برخوردار است.
خبر دیگر اینکه ، مدیر اطالعات نظامی عراق سه شنبه از 
بازداشت عناصر یک گروه تروریستی در مرکز و جنوب عراق 
خبر داد و اعالم کــرد که این گروه با طرف های خارجی در 

ارتباط بوده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گوید بر خالف 
بین المللی در حال فراهم کردن  تمامی قطعنامه های 
زمینه ها برای ســاخت ۳000 واحــد جدید در کرانه 

باختری است! 
شهرک  سازی صهیونیست ها در کرانه باختری بر خالف 
تمــام قطعنامه های بین المللی اســت. در چندین قطعنامه 
شورای امنیت ســازمان ملل، هرگونه ســاخت و ساز رژیم 

صهیونیســتی در اراضی فراتر از مرزهای ایجادشده پس از 
جنگ ســال 19۶7 میالدی غیرقانونی اعالم شــده و رژیم 
صهیونیســتی را هم »نیروی اشــغالگر« توصیف کرده اند. با 
این وجود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
یک دهن کجی آشکار به قوانینی که از سوی متحدان غربی 
همین رژیم تهیه شده، به دنبال ساخت واحد های مسکونی 

جدید در کرانه باختری است. 

به گــزارش فــارس، »نتانیاهــو«، در حال پیشــبرد 
طرحی برای ســاخت ۳۰۰۰ واحد جدید در شــهرک های 
صهیونیست نشــین در کرانه باختری است. به نوشته نشریه 
»اسرائیل هیوم« نتانیاهو سه شــنبه اعالم کرده که طی دو 
هفته طرحی را برای ساخت این واحدهای مسکونی و منطقه 
جدیــد صنعتی پیش خواهد برد و این طرح را برای تصویب 
به کمیته عالی برنامه ریزی برای شهرک  سازی ها ارائه خواهد 

کرد. این در حالی اســت که دیوان کیفری بین المللی چند 
روز پیــش از قصــد خود برای تحقیق دربــاره نقض حقوق 
فلســطینی ها و جنایــات جنگی رژیم صهیونیســتی خبر 
داده بود. وزیر خارجه آمریکا چندی پیش در یک نشســت 
خبری گفت دولت آمریکا از این پس و بر خالف گذشــته، 
شهرک های صهیونیست نشین احداث شده در اراضی اشغالی 

کرانه باختری را در تضاد با قوانین بین المللی نمی داند!

تازه ترین نظرسنجی نشان داد

74 درصد مردم »سئول« 
به دنبال اتحاد با کره شمالی اند

سرویس خارجی-
در بحبوحه کشــمکش ها بین کره  شــمالی و آمریکا، نتایج یک 
نظرســنجی نشان داد، 74 درصد از مردم »ســئول« گفته اند اتحاد 
مجدد دو کره جنوبی و شمالی یک امر ضروری است. مسئله ای که در 

صورت تحقق، قطعا آمریکایی ها را خوشحال نخواهد کرد!
مذاکرات هسته ای کره شمالی و آمریکا »معلق« است و هیچ نتیجه ای از 
آن به دســت نیامده. روابط آمریکا و کره شمالی مثل پیش از شروع مذاکرات 
تیره و تار اســت. پیونگ یانگ تهدید کرده اگر واشنگتن برای نجات مذاکرات 
کاری نکند، یک »هدیه کریسمس« برای آمریکا می فرستد. »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا، نیز در واکنش به یک شــوخی! بســنده کرده و گفته: 
»شاید او )رهبر کره شمالی( یک هدیه خوب برای من بفرستد مثل یک گلدان 
زیبا...«! اما در میان این شــوخی ها و تهدید ها خبر دیگری منتشــر شده که 
نشان می دهد، این دو کشور بر خالف آنچه تالش می شود القاء شود، همچنان 

مواضع خصمانه خود علیه یکدیگر را حفظ کرده اند.
خبرگــزاری »یونهاپ« نوشــته نیروی هوایی آمریکا از روز سه شــنبه تا 
بامداد چهارشــنبه در اقدامی کم سابقه چهار فروند هواپیمای جاسوسی خود 
را به صورت همزمان بر فراز کره شــمالی به پرواز درآورده اســت. رسانه های 
کره جنوبی پــرواز همزمان چهار فروند هواپیمای جاسوســی آمریکا بر فراز 
شــبه جزیره کره را »غیر معمول« توصیف کرده و آن را نشــانه ای قابل توجه 

و مهم دانسته اند.
حساســیت ها به گونه ای باال گرفته که ارتش کــره جنوبی اعالم کرده، 
گرچه نشانه چندانی از بروز فعالیت های نظامی غیرعادی از سوی کره شمالی 
همزمان با عید کریســمس دیده نمی شود، اما ارتش خود را برای بروز بدترین 

سناریو آماده کرده است.
حال در این میان، طبق نتایج یک نظرســنجی که روز چهارشنبه منتشر 
شده، بیش از هفت نفر از هر 1۰ شهروندی که در »سئول« زندگی می کنند، 
معتقدند که کره جنوبی و شــمالی باید متحد شوند. طبق نظرسنجی آنالین 
»دولت کالن شهر سئول« که دو هزار نفر از شهروندان سئول در آن مشارکت 
کرده بودند، 7۴.۲ درصد از شرکت کنندگان تأکید داشتند که پیوستن و یکی 

شدن با کره شمالی ضروری است.
اتحاد دو کره اگر خواســت مردم و حتی سیاســتمداران و حکمرانان این 
دو باشد، مطلوب قدرت های منطقه ای، حتی فرامنطقه ای مثل آمریکا نیست. 
اتحــاد یک قدرت اقتصادی، صنعتی با یــک قدرت نظامی، اتمی و منطقه ای 
یعنــی ظهور یک ابرقدرت جهانی که قطعاً خوشــایند آمریکا و حتی چین و 
روســیه هم نیست! چرا که کاسبی، حضور و دخالت دائم اولی در منطقه را به 

خطر می اندازد و همین طور یکه تازی و کاسبی دومی و سومی را!

نگاه


