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عربس�تان: فرمانده نیروهای ارت��ش آمریکا در 
منطقه  غرب آس��یا در ادامه دیدارهای منطقه ای خود 
در ریاض با »محمد بن س��لمان« ولی عهد عربس��تان 
س��عودی دیدار ک��رد. »محمد بن س��لمان« ولی عهد 
عربستان سعودی با ژنرال »کنت مک کنزی« فرمانده 
س��نتکام که اخیرا در اق��دام تالفی جویان��ه ایران به 
عنوان تروریست شناخته شده، دیدار و درباره مسائل 

مختلف رایزنی کرده است.

انگلی�س: پرن��س چارلز و همس��رش به منظور 
دی��دار با برخ��ی از مقام��ات آلمان با ه��دف تعمیق 
مناس��بات برلین-لندن راهی این کش��ور می ش��وند. 
ه��دف از انجام این س��فر دیدار با برخ��ی از مقامات 
آلم��ان و انجام پ��اره ای گفتگوها در راس��تای بهبود 
مناس��بات لندن-برلی��ن اعالم ش��ده اس��ت. اعضای 
خانواده س��لطنتی انگلیس قرار اس��ت در جریان سفر 
۴ روزه خود به آلمان از ش��هرهای الیپزیگ، مونیخ و 

برلین بازدید کنند.

کش�میر: ایالت جامو و کش��میر تح��ت کنترل 
هند پس از اخطار س��ازمان های اطالعاتی درخصوص 
احتم��ال حمل��ه تروریس��تی در این ایال��ت به حالت 
آماده باش کامل درآمد. تمهیدات امنیتی در سراس��ر 
ایالت جامو و کش��میر افزایش یافته اس��ت و بازرسی 
خودرو ها و مردم با دقت و ش��دت بیشتری انجام می 
ش��ود. در اطالعیه س��ازمان های اطالعاتی هند آمده 
اس��ت،احتمال وقوع یک حمله تروریستی در مناطق 

باتوارا و تاتو در کشمیر وجود دارد.

هن�د: هند یک موش��ک کروز ب��ا قابلیت حمله 
کالهک هس��ته ای را با موفقی��ت از پایگاه چاندیپوور 
در نزدیکی سواحل اودیسا آزمایش کرد. نشریه تایمز 
او ایندی��ا به نق��ل از مقامات دفاعی هن��د اضافه کرد 
این موشک بومی موسوم به نیربای یک هزار کیلومتر 
برد دارد.به گفته مقامات هندی موش��ک نیربای قابل 
مقایس��ه با موش��ک 'تام هاک' آمریکا می باشد و در 
پاسخ به موش��ک های کروز پاکستان موسوم به بابور 

تولید شده است.

آمریکا: یک سیاستمدار جمهوری خواه اعالم کرد 
در رقابت های ریاس��ت جمهوری سال ۲۰۲۰ »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهور کنونی و جمهوری خواه آمریکا 
را به چالش می کش��د. در حالی که کاخ سفید اکنون 
میزب��ان رئیس جمه��وری جمهوری خواه اس��ت، یک 
سیاستمدار جمهوری خواه اعالم کرد که برای نامزدی 
این حزب در انتخابات سال ۲۰۲۰ با »دونالد ترامپ« 

رئیس جمهور کنونی رقابت خواهد کرد.

ذرهبین

تحرکات مشکوک آمریکایی در تکریت
منابع محلی از تحرکات جدید و مشکوک نظامیان 
آمریکایی در پایگاه »اس��پایکر« در شهر تکریت عراق 

خبر می دهند.
مناب��ع محل��ی از ورود ی��ک گ��روه از نظامی��ان 
آمریکایی به پایگاه نظامی اس��پایکر در ش��هر تکریت 
در ۱۴۰ کیلومتری شمال غرب بغداد خبر دادند. این 
منابع افزود: این گروه از نظامیان به شکل گسترده ای 
مس��لح بوده و به همراه خود تجهیزات و س��الح های 
سنگین داشتند. گزارش های منتشر شده حاکی از آن 
اس��ت که پس از ورود این گروه از نظامیان آمریکایی 
به این پایگاه نظامی، تعدادی از چهره های عش��ایری 
نی��ز به آنجا رفته و با ژنرال های آمریکایی مس��تقر در 
آن پایگاه دیدار کردند.پیشتر نیز اخباری در خصوص 
تح��رکات جدید »جوی هود« کاردار س��فارت آمریکا 
در بغ��داد در منطقه »العامریه« در جنوب »فلوجه« و 
دیدار با برخی شخصیت ها و شیوخ عشایر منتشر شده 
بود. این در حالیست که بحث ضرورت خروج نظامیان 
خارجی )آمریکایی( از عراق در دستور فراکسیون های 
پارلمانی این کش��ور قرار گرفته است. در همین حال 
برخالف وعده های پیشین رئیس جمهور آمریکا، معاون 
وزیر خارجه این کش��ور طی جلس��ه ای در بروکس��ل 
تصریح کرد که واش��نگتن قصد دارد همچنان حضور 

نظامی خود را در شمال شرقی سوریه حفظ کند.
 »دیوید ام ساترفیلد« معاون وزیر خارجه آمریکا  
در جلس��ه ای در »بروکس��ل« از ط��رح آمری��کا برای 
حفظ حضور نظامی خود در ش��مال ش��رقی س��وریه 
خبر داد. این دیپلم��ات آمریکایی درباره ادامه حضور 
نظامیان آمریکا در سوریه گفت: »رئیس جمهور گفته 
اس��ت که نیروهای آمریکایی در شمال شرقی سوریه 
باق��ی می مانند و اینک��ه تمامی نیروه��ای آمریکایی 
عقب نشینی نمی کنند«. وی ادامه داد: »جیم جفری، 
نماین��ده ویژه ما، ک��ه مذاکرات مداوم��ی با نیروهای 
دموکراتی��ک س��وریه و مقامات ترکیه دارند، بس��یار 
امیدوارن��د ک��ه تمهیداتی صورت گیرد ک��ه به منافع 
امنیت��ی قانونی ترکیه در امتداد مرز احترام گذاش��ته 

و تضمین شود«.

نیمچهگزارش

برگزیت تا ماه اکتبر تعیین تکلیف شود
در ادامه هشدارهای اروپا به انگلیس، وزیر خارجه آلمان در گفتگویی ضمن 
هش��دار به دولت انگلیس خواستار تعیین تکلیف برگزیت تا ماه اکتبر )مهرماه( 
شد.»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در گفتگو با فاینشنال تایمز ضمن هشدار 
ب��ه دولت انگلیس در خص��وص تعویق های پی در پی برگزیت اظهار داش��ت: 

تعویق بیش از اندازه برگزیت بی معنا است و نباید آن را تا یک دهه ادامه داد.
وی در ادام��ه افزود: ت��داوم روند تعویق برگزیت این ذهنیت را ایجاد می کند که 
این کش��ور در صدد راهی برای تداوم حضور دائمی در اتحادیه اروپا اس��ت. وزیر خارجه 
آلم��ان همچنین خاطر نش��ان کرد: دول��ت انگلیس نباید کار را به درازا کش��انده و باید 
حداکثر تا ماه اکتبر )مهرماه( تکلیف برگزیت را تعیین کند. گفتنی اس��ت پارلمان اروپا  

در نشستی ویژه به بررسی روند تعویق و اجرایی شدن برگزیت می پردازد. 
اروپا خواستار پاسخگویی هر چه سریع تر انگلیس در قبال برگزیت است.

قاره سبز 
مداخله نظامی در ونزوئال 

مع��اون رییس جمه��ور ونزوئال گفت: مقامات آمری��کا، برزیل و کلمبیا قصد 
دارند تمایل مردم ونزوئال را نادیده بگیرند و در این کشور مداخله نظامی کنند.  
دلسی رودریگز، معاون رییس جمهور ونزوئال گفت: جامعه بین المللی و نهادهای 
حفاظت از مشروعیت قانونی در سراسر جهان باید بدانند که برنامه ای مجرمانه 
ب��رای حمله نظامی به ونزوئال در جریان اس��ت. وی افزود: مقامات آمریکا، برزیل 
و کلمبیا می خواهند خواس��ت مردم ونزوئال را نادیده بگیرند و در این کشور مداخله 
نظامی کنند. رودریگز خاطرنش��ان کرد: اگ��ر آنان تصمیم بگیرند که این برنامه را پیش 
بگیرند، مرتکب جنایت علیه بش��ریت می شوند و در س��طح بین المللی باید مسئول این 

اقدام شناخته شوند. 
اعض��ای گ��روه لیما به جز مکزیک و همچنین آلبانی، گرجس��تان، آمریکا و اعضای 

سازمان کشورهای آمریکایی ریاست جمهوری گوایدو را به رسمیت شناخته اند.

یکای التین آمر
نبود سوریه، اتحادیه عرب را متزلزل می کند

وزیر امور خارجه لبنان بار دیگر در س��خنانی بر بازگشت سوریه به اتحادیه 
ع��رب تأکید کرد.  جبران باس��یل، وزیر امور خارجه لبن��ان در صفحه خود در 
توئیتر با اشاره به موضوع بازگشت دوباره سوریه به اتحادیه عرب، نوشت: هربار 
که در اتحادیه عرب نشستی را برگزار می کنیم، یک صندلی خالی در آنجا وجود 
دارد که اتحاد عربی ما را متزلزل می کند. وی خاطرنشان کرد: سوریه نباید خارج 

از محیط عربی باقی بماند. 
سوریه را به اتحادیه عرب بازگردانید و ما نیز باید با هم برای بازگشت آوارگان سوری 
به کشورشان تالش کنیم. وزیر خارجه لبنان با اشاره به نقش اتحادیه عرب در حل و فصل 
مس��ائل جهان عرب نیز تأکید کرد که این اتحادیه باید اولین طرفی باش��د که به حل و 
فصل مشکالت جهان عرب مبادرت می ورزد. جبران باسیل پیشتر نیز در جلسه افتتاحیه 

کنفرانس اقتصادی بیروت بر ضرورت بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تاکید کرده بود.
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یشه های یک دیدار  ر
فرامرز اصغری 

تح��رکات نظام��ی آمریکا در غرب آس��یا ه��ر روز ابعاد 
جدیدت��ری می گی��رد و در همی��ن چارچ��وب رئیس س��تاد 
فرمانده��ی کل نیروه��ای ارت��ش آمری��کا در منطق��ه غرب 
آس��یا، شرق آفریقا و آس��یای مرکزی )سنتکام( که به لیست 
تروریس��تی ایران وارد ش��ده، در س��فر به ری��اض با ولی عهد 
عربستان س��عودی دیدار و گفت و گو کرد. وی پیش از این از 
برخی دیگر از کش��ورهای عربی از جمله قطر و امارات دیدار 

داشته و به سایر کشورهای منطقه نیز سفر خواهد کرد. حال 
این سوال مطرح می شود که چرا این سفرها در مقطع کنونی 

صورت می گیرد و چه اهدافی را پیگیری می کند؟ 
برخ��ی بر این ادعایند که آمریکا با این تحرکات به دنبال 
زمینه س��ازی برای گزینه نظامی علیه ایران است حال آنکه با 
توجه به وضعیت بحرانی درونی و بیرونی آمریکا این تحرکات 
برگرفت��ه از جنگ علیه ایران نیس��ت چرا که آمریکا توان این 
کار را ن��دارد لذا می ت��وان اهداف دیگری را ب��رای آمریکا در 
نظر گرفت. بخش��ی از این اقدام را در اهداف اقتصادی آمریکا 
می توان جستجو کرد. این سفرها برگرفته از طرح آمریکا برای 
سرکیس��ه کردن کشورهای عربی با ادعای ایران هراسی است 
چنانکه در گذشته نیز این اقدام را صورت داده است. نکته دیگر 
آنکه با توجه به اینکه ایران ) س��نتکام( را در لیست ترورستی 

قرار داده این س��فر نش��انگر هراس آمریکا از توان منطقه ای 
ایران است ایران هیچ تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست 
و صرفا با نیروهای تروریست امریکا مقابله می کند در این میان 
آمریکا که در اقدامی ناش��یانه س��پاه را در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی قرار داد ایران نیز نیروهای آمریکایی را در لیست 
سیاه تروریسم گذاشت. این مسئله هراس نیروهای آمریکایی را 
به همراه داشته و به قولی با تحرکات منطقه ای به دنبال پنهان 
سازی هراس خود از ظرفیت های پاسخگویی ایران هستند. در 
ای��ن میان یک نکته مهم را باید در نظر داش��ت که آمریکا از 
یک سو بر ادامه حضور در سوریه تاکید کرده و از سوی دیگر 
در ح��ال تحرکات نظامی در س��وریه در حمایت از گروه های 
تروریستی است و حتی برخی جریان های عشایر و مرزنشینان 
نیز را تحریک به مخالفت ب��ا دولت مرکزی عراق می کنند. با 

توجه به اینکه آمریکا هزین��ه تمام اقدامات منطقه ای خود را 
از کش��ورهای عربی می گیرد این سفر را می توان نوعی تامین 
بودجه این اقدامات در س��وریه و عراق دانس��ت. در این میان 
این مس��ئله مطرح اس��ت که آمریکا اگر واقعا به دنبال ثبات 
منطقه است در این سفرها به جای ایران هراسی باید بر پایان 
جنگ یمن و دست کشیدن از حمایت از تروریسم در عراق و 
سوریه تاکید کند رفتار آمریکا در حمایت از تروریسم در عراق 
و س��وریه و نیز ادامه جنگ یمن نش��ان می دهد که آمریکا با 
رایزنی نظامی به دنبال اس��تمرار این وضعیت است و نه ثبات 
منطقه. در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت 
که تحرکات نظامی آمریکا در منطقه بعد جدید بحران س��ازی 
علیخ امنیت منطقه است در حالی که در ظاهر ادعای حمایت 

از کشورهای عربی را سر می دهد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه در واکنش به جنایات گسترده گ�زارش 
ائتالف سعودی آمریکایی، که جان هزاران کودک 
یمنی را گرفته، س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن 
اعالم کرد ارتش و کمیته های مردمی این کش��ور 
از سالح جدیدی به نام »بدر.اف« رو نمایی  کرد.

یحیی الس��ریع گفت: این س��الح در نخستین 
سالگرد شهادت صالح الصماد رئیس سابق شورای 
عالی سیاس��ی یم��ن و برای محقق ک��ردن وعده 
عبدالمل��ک بدرالدین رهبر انق��الب یمن رونمایی 
خواهد ش��د. الس��ریع گفت: این س��الح که دیروز 
رونمایی ش��د با موفقیت آزمایش ش��ده اس��ت و 
چندین عملیات نیز با این سالح جدید انجام شده 
که از آنها تصویربرداری شده است. گزارش معاون 
دبیرکل س��ازمان ملل به نشست شورای امنیت: از 
آغاز جنگ در یمن تا کنون، بیش از 75۰۰ کودک 

کشته و زخمی شده اند
ویرجینیا گامبا، معاون دبیرکل سازمان ملل در 
امور منازعات مسلحانه و کودکان در گزارش خود به 
نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحوالت 
یم��ن، گفت: جنگ در الحدیده تا کنون به کش��ته 
ش��دن 5۰۰ کودک یمنی منجر شده است. از آغاز 
جنگ در یمن تا کنون بیش از 75۰۰ کودک کشته 
و زخمی ش��ده اند. ش��هید و زخمی ش��دن 75۰۰ 
کودک یمنیهمچنین؛ مارک لوکاک معاون دبیرکل 
سازمان ملل در امور بشردوستانه در گزارش خود به 
نشست شورای امنیت درباره تحوالت یمن گفت: بار 
دیگر درخواس��ت خود را برای توقف درگیری ها در 
یمن تکرار می کنم. با وجود کاهش شدت نزاع ها در 

الحدیده، خش��ونت ها در سایر مناطق یمن افزایش 
یافته است. به همه طرف های درگیر در بحران یمن 
یادآور می ش��وم باید در همه مناطق یمن به قانون 

بین المللی احترام گذاشته شود.
وی افزود: نبرد ها در استان حجه به آواره شدن 
5۰ ه��زار نفر انجامید. دو میلیون کودک یمنی به 
عل��ت جنگ، از تحصیل بازمانده اند. یمن ش��اهد 
بزرگترین عملیات امدادرس��انی در جهان است. از 

آغاز سال ۲۰۱۹ تا کنون ۲۰۰ هزار مورد مشکوک 
به ابتال به بیماری وبا در مناطق مختلف یمن ثبت 
ش��ده اس��ت. هزاران کارمند و امدادرسان سازمان 
ملل در بیش از ۱5۰۰ مرکز پزشکی و بهداشتی با 
بیماری وبا در یمن مقابله می کنند. ارائه بسته های 
غذایی در یمن ممکن اس��ت از ماه ژوئیه آینده به 

دلیل کمبود حمایت های مالی متوقف شود.
خبر دیگر آنکه اسناد محرمانه نظامی فرانسه، 

ثابت می کند، عالوه بر استفاده سالح های فرانسوی 
علیه غیرنظامیان در یمن، موضع رسمی این کشور 
مبنی بر عدم اس��تفاده س��الح ها علیه مردم یمن، 
دروغ اس��ت و صح��ت ن��دارد. تحقیق��ات مفصل  
وب س��ایت »دیس کل��وز« در همکاری ب��ا رادیوی 
»فرانس اینتر«، نشان دهنده تناقض موضع رسمی 
دولت فرانس��ه است که وجود سالح های فرانسوی 
در جنگ علیه یمن را انکار می کند. گزارش سایت 
»یورونیوز« عربی، می گوید: یک س��ند امنیتی در 
فرانس��ه وجود دارد که س��الح های فرانسوی مورد 
اس��تفاده در جن��گ یمن و می��زان تاثی��ر آن بر 

غیرنظامیان را مشخص کرده است.
این تحقیق بر اساس یک گزارش 5۰ صفحه ای 
محرمانه است که توسط اطالعات نظامی فرانسوی 
در تاریخ ۲5 سپتامبر سال ۲۰۱۸  تهیه شده و در 
آن آمده است: تس��لیحات فروخته شده فرانسوی 
به عربس��تان سعودی و امارات در حمالت دریایی، 
هوایی و زمینی در یمن مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت. در میان سالح های مورد استفاده، بر اساس 
تحقیقات، تانک های لُکلِر )LeClerc(، زره پوش، 
موش��ک نفوذگر، جنگنده های میراژ دارای موشک 
 ،)Radar Cobra( رادار، سامانه های راداری ُکبرا
وس��ایل نقلیه زره��ی آراویز، بالگرده��ای کوگار و 

دوفی��ن، ناوچ��ه کالس ماکاه و س��کوهای پرتاب 
موش��ک بنونا و ۴۸ توپخانه مدل سزار که ساخت 

شرکت »نکستر« فرانسه است.
این گزارش اطالعاتی شامل فهرست دقیقی از 
سالح های ارائه شده به سعودی ها و اماراتی هاست 
که در درگیری های یمن مورد استفاده قرار می گیرد.  
در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸، اظهارات دیگری از زبان 
فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه از طریق تلویزیون 
پی اف ام تی وی منتشر شد که در آن گفت: تا آنجا 
که من می دانم، سالح های اخیرا فروخته شده علیه 

غیرنظامیان مورد استفاده قرار نگرفته است.
خب��ر دیگ��ر از یمن آنکه س��خنگوی انصاراهلل 
در صفح��ه توئیتر خ��ود اعالم کرد ک��ه »مارتین 
گریفیتس« فرس��تاده س��ازمان ملل در امور یمن 
بی طرفی را رعایت نمی کند.  »مارتین گریفیتس« 
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن هفته جاری 
در پیامی به »عبد ربه منصور هادی« رئیس  دولت 
مستعفی یمن، برگزاری جلسه »پارلمان ساختگی« 
در ش��هر »سیئون« )واقع در مرز عربستان و یمن( 

را به وی و اعضای پارلمان مذکور تبریک گفت.
خب��ر دیگر آنکه جنگنده های رژیم س��عودی 
در ادام��ه نقض تواف��ق آتش بس در یمن، ش��هر 
»الحدی��ده« را ب��ه ش��دت بمباران کردن��د. رژیم 
س��عودی همچنان به نقض گس��ترده توافق آتش 
ب��س در الحدیده یمن ادامه می دهد. جنگنده های 
رژیم سعودی بار دیگر مرتکب جنایت جدیدی در 
الحدیده ش��ده اند. طبق اعالم رس��انه های عربی، 
جنگنده های رژیم سعودی منطقه »الدریهمی« در 

الحدیده را بمباران کردند.

ارتش و نیروهای مردمی یمن برای متجاوزان سعودی خط و نشان کشیدند

گرفتن انتقام خون کودکان با » بدر. اف« 

رژیم اشغالگر به خواسته های اسیران تن داد
 برتری اسرای فلسطینی

 بر سالح صهیونیستی 
پ��س از اعتصاب غذای صدها  اسیر فلسطینی در زندان های مق���اوم�ت
رژیم صهیونیستی، این رژیم ناچار شد به مطالبات 
آنها تن بدهد.  جنبش »االس��یره« ویژه رسیدگی 
ب��ه ام��ور اس��رای فلس��طینی موف��ق ش��د اداره 
زندان ه��ای رژیم صهیونیس��تی را ناچار به امضای 
توافق��ی کن��د ک��ه تأمین کننده برخ��ی مطالبات 
اس��رای اعتص��اب کنن��ده در »معرکه الکرامه ۲« 
باش��د؛ اعتصاب غذایی که هشت روز طول کشید. 
»ق��دری ابوبک��ر« رئی��س ام��ور اس��را و آزادگان 
فلس��طینی اعالم ک��رد، جلس��ات گفت وگو میان 
رژی��م  زندان ه��ای  اداره  و  اس��را  نماین��دگان 

صهیونیستی چند روز در زندان »ریمون« به طول 
کش��ید و بر اس��اس توافق حاصل شده، تلفن های 
عموم��ی در تم��ام زندان ه��ا نصب ش��ده و اس��را 

می توانند سه روز در هفته از آن استفاده کنند.
وی اف��زود، بر اس��اس توافق مذکور قرار ش��د 
اس��رایی که در جریان یورش ها و سرکوب های اخیر 
در بی��ش از ۲۰ روز پیش به زندان »النقب« منتقل 
ش��ده بودند، بازگردانده شوند و مبلغ جریمه آنها از 
56 هزار »ِشِکل« به ۳۰ هزار شکل تخفیف می یابد. 
اسرای فلس��طینی چهار درخواست اصلی به ترتیب 
فوق داش��تند: امکان تماس با خانواده هایشان مانند 
دیگر اسرا در زندان های جهان؛ توقف ایجاد پارازیت 
بر تماس ه��ا در زندان ها )به دلیل خط��ر آنها برای 
سالمتی(؛ ازسرگیری امکان دیدار با خانواده هایشان 
مانند گذشته و لغو تمام اقدامات تنبیهی علیه اسرا.

در همی��ن حال کان��ال دوازده تلویزیون رژیم 

صهیونیس��تی فاش کرد نیروی هوایی این رژیم به 
همراه نی��روی هوایی امارات و نی��ز نیروی هوایی 
یون��ان و ایتالی��ا در یونان رزمای��ش هوایی برگزار 
کردند. رزمایش مش��ترک هوایی ام��ارات با رژیم 
صهیونیس��تي در حالی برگزار می شود که مواضع 
مردمی در مخالفت با عادی سازی روابط کشورهای 

عربی با رژیم صهیونیستی رو به افزایش است.
خبر دیگر آنکه »برنی سندرز« سناتور یهودی 
و نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۲۰ 
آمریکا، طی یک نشست در ایالت پنسیلوانیا تاکید 
کرد ک��ه انتق��اد از رژیم صهیونیس��تی به معنای 
»یهودی س��تیزی« نیست. برنی س��ندرز نماینده 
م��ردم ایالت »ورمونت« در مجلس س��نای آمریکا 
و نامزد نام آشنای انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده این کشور در ادامه حمایت هایش از »ایلهان 
عمر« نماینده مس��لمان کنگ��ره گفت که انتقاد از 

رژیم صهیونیس��تی به معنای »یهودی س��تیزی« 
نیست. برنی سندرز س��ناتور یهودی آمریکایی در 
یک نشس��ت به میزبانی ش��بکه »فاکس نیوز« در 
شهر »بتلهم« ایالت پنسیلوانیا از هجمه رسانه های 
آمریکایی و همچنین مقام های دولت این کش��ور 
ش��امل »دونالد ترامپ« علیه »ایلهان عمر« عضو 

مسلمان کنگره به شدت انتقاد کرد.
س��ندرز در این نشس��ت در پاس��خ به سوالی 
درب��اره انتقادهای ای��ن عضو مجل��س نمایندگان 
آمریکا از رژیم صهیونیس��تی و تاکید مخالفانش بر 
یهودستیز بودن او گفت: »منتقد بودن از یک دولت 
دست راستی در اسرائیل، به معنای یهودی ستیزی 
نیس��ت«. او گفت: »م��ن در کل زندگ��ی ام دو بار 
ب��ا ایلهان )عم��ر( صحبت کردم. من ب��ه او احترام 
می گذارم. من از یک عضو مس��لمان کنگره آمریکا 
حمایت می کنم تا او هر روز با اظهارات نژادپرستانه 

و ش��نیع مورد حمله قرار نگیرد«. خبر دیگر آنکه 
به دنبال یورش وحش��یانه صهیونیست ها به کرانه 
باختری درگیری شدیدی میان آنها و فلسطینیان 
اتفاق افتاد.  نظامیان رژیم صهیونیس��تی همچنان 
به اقدامات خود علیه ش��هروندان فلسطینی ادامه 
می دهند. طبق اعالم رسانه های فلسطینی، به دنبال 
این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیست ها و 

شهروندان فلسطینی درگرفت.
خب��ر دیگر آنک��ه ب��ا حمایت بی��ش از نصف 
نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیس��تی از »بنیامین 
نتانیاه��و«، او خ��ود را برای تش��کیل کابینه جدید 
آماده می کند.بعد از اینکه حزب »لیکود« به ریاست 
»بنیامین نتانیاهو« توانست با اختالف یک ُکرسی، 
بیشترین کرس��ی های پارلمان رژیم صهیونیستی را 
در اختی��ار بگیرد، 65 نماینده »کنس��ت« )از ۱۲۰ 
نماینده( از نخست وزیری دوباره وی حمایت کردند.

همزمام با س��فر عمران خان نخس��ت  ره وزیر پاکس��تان به تهران در چارچوب ش�ب��ه قا
طراح��ی دش��منان برای برهم زدن روابط ش��یعه و س��نی 
تحرکات تروریس��ت ها ش��دت گرفته چنانکه رس��انه های 
پاکس��تان اعالم کردند دستگاه های اطالعاتی و امنیتی این 
کش��ور از ورود یک مهاجم انتحاری داعش به شهر الهور و 

احتمال عملیات تروریستی خبر داده اند.
بر اس��اس این گزارش یک��ی از اعضای داع��ش به نام 
شهزاد اعالم کرد که سروزیر ایالت پنجاب را در الهور ترور 
خواه��د کرد.فرمان��ده پلیس ایالت پنجاب پاکس��تان اعالم 
کرد: تروریس��ت ۲۸ س��اله داعش��ی پیش از این در سوریه 
در کنار دیگر تروریس��ت های داعش حضور داشته و سپس 
برای آموزش عملیات انتحاری به افغانستان رفت. نهادهای 
امنیتی در الهور پاکس��تان ضم��ن تاکید بر افزایش ضریب 
امنیتی در این شهر، به شخصیت های مهم دولتی، سیاسی 
و دیگ��ر نهاده��ا توصیه ک��رده اند که از رف��ت و آمد های 
غیرض��روری اجتناب کنند. پیش از این داعش مس��ئولیت 
حمله تروریستی در کویته مرکز ایالت بلوچستان را که ۲۰ 

کشته و ۴۸ زخمی بر جای گذاشت به عهده گرفت.
بیشتر کارشناسان بر این باورند که آمریکا با انتقال داعش 
از سوریه به مرزهای پاکستان و افغانستان از آن ها پشتیبانی 
می کند. در س��پتامبر س��ال ۲۰۱۴، داع��ش نمایندگانی به 
پاکس��تان فرس��تاد و در اکتبر س��ال ۲۰۱۴، فرماندهانی از 

تحریک طالبان پاکس��تان چون حافظ خان سعید از خرم و 
خیبر مناطق قبیله ای و پیش��اور و منطق��ه هنگو، به ابوبکر 
بغدادی اعالم وفاداری کردند. در س��ال های گذشته، یکی از 
اهداف و راهبردهای حیاتی داعش بقا و گسترش در منطقه 
بوده اس��ت و از س��وی دیگر ب�ه دلیل فراهم بودن بسترهای 
طبیعی برای رشد با استفاده از تبلیغات و فناوری های ارتباطی 
نوین، داعش تالش کرده حضور خود را در پاکس��تان تقویت 
کند. گروه تروریس��تی داعش با انتش��ار بیانیه ای مسؤولیت 
انفجار در بازار میوه منطقه هزارگنجی در کویته مرکز ایالت 

بلوچستان پاکستان را برعهده گرفت. 
داعش قبل از این نیز در کراچی و بلوچس��تان حمالت 
متعددی را علیه شیعیان طراحی و اجرا کرده بود. شیعیان 
پاکس��تان در اعتراض ب��ه حمالت تروریس��تی امروز و روز 
گذشته در ش��هر کویته تحصن کردند. ش��یعیان پاکستان 
هفته های اخیر نی��ز در اعتراض به تداوم قتل های هدفمند 
تروریس��تی تظاهرات و تجم��ع برگزار کردن��د و امروز نیز 
گروه ه��ای مذهب��ی و اجتماعی در ش��هر کویته دس��ت به 
تحصن زدند. برخی از مس��ئوالن دولت ایالتی بلوچس��تان 
در محل تحصن حضور یافتند و با معترضان مذاکره کردند، 
ولی این مذاکرات موفقیت آمیز نبود. درگیری بین نیروهای 
امنیتی و تروریس��ت ها که از ۱۴ س��اعت پیش آغاز ش��ده 
همچن��ان ادامه دارد این در حالی اس��ت ک��ه تا کنون یک 

پلیس و ۳ تروریست کشته شده اند.

طراحی داعش برای فتنه دینی در پاکستان 
پای��گاه اینترنتی م��رآة البحرین اعالم  لش ک��رد خب��ر لغ��و س��فر هیئ��ت رژیم چ�����ا
صهیونیس��تی به منام��ه صرفا حقه ای رس��انه ای به منظور 

منحرف کردن نگاه افکار عمومی از این موضوع است.
پایگاه اینترنتی » مرآة البحرین« با نشان دادن نام عضو 
هیئت رژیم صهیونیس��تی در فهرست سخنرانان کنفرانس 
”کارآفرین��ی“ نوش��ت اع��الم خبر لغو س��فر هیئ��ت رژیم 
صهیونیستی به منامه، صرفا حقه ای رسانه ای به منظور دور 
کردن هرگونه تهدید از آنان و برگزاری کنفرانس در فضایی 

آرام است.
پایگاه اینترنتی مرآة البحرین در صفحه خود در شبکه 
اجتماعی توئیتر نوشت: هرچند هیئت رژیم صهیونیستی لغو 
س��فر به منامه را به منظور شرکت در کنفرانس کارآفرینی 
اعالم کرده است ، اما نام یکی از اعضای این هیئت همچنان 
در فهرس��ت س��خنرانان اصلی این کنفرانس قرار دارد. در 
همی��ن حال مردم بحرین نیز نگرانند خبر لغو س��فر هیئت 
رژیم صهیونیستی، صرفا حقه ای رسانه ای به منظور منحرف 

کردن نگاه افکار عمومی از این کنفرانس باشد.
ه��دف دیگر این حقه این اس��ت که ای��ن هیئت بدون 
هیچگونه نگرانی وارد منامه شود و فضای کنفرانس مذکور 
تیره نشود؛ کنفرانس��ی که در برگیرنده عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی اس��ت و برگزاری آن مردم بحرین را 
به ش��دت عصبانی می کند. رضی الموس��وی، یکی از سران 

جمعی��ت وعد )که با دس��تور مقامات قضایی بحرین منحل 
ش��د( در صفح��ه خود در توئیتر نوش��ت: ”صهیونیس��ت ها 
فریبکار هس��تند؛ به حرفش��ان اعتماد نکنی��د... آنان تبلیغ 
می کنند که هیئتش��ان در کنفرانس اقتصادی عادی سازی 
روابط در بحرین ش��رکت نخواهد ک��رد... این احتماال یک 

حقه است... به مخالفت هایتان ادامه دهید“.
خبر دیگر آنکه  دادگاه بحرین ۱۳۸ نفر را در ارتباط با 
گروه »حزب اهلل« بحرین به حبس و س��لب تابعیت محکوم 
ک��رد. دادگاه برای 6۹ نفر از این افراد حکم حبس ابد صادر 
و ۳۹ نف��ر را به حبس ۱۰ س��اله، ۲۳ نفر را به حبس هفت 
ساله، یک نفر را به حبس پنج ساله و هفت نفر را به حبس 

سه ساله و سلب تابعیت محکوم کرده است.
 »احمد الحمادی« رئیس دادس��تانی جرایم تروریستی 
پی��ش از ای��ن از باداس��ت ۱۱۱ نف��ر در ارتب��اط ب��ا گروه 
»حزب اهلل« بحرین خبر داده و مدعی شده بود که این افراد 
با س��پاه پاس��داران ایران مرتبط بوده اند در حالیکه وزارت 
کشور بحرین ش��مار بازداشت ش��دگان را ۱۱6 نفر اعالم و 
مدعی ش��ده بود که آنها ع��الوه بر ایران با گ��روه »کتائب 
عصائ��ب اهل الحق« عراق و ح��زب اهلل لبنان نیز در ارتباط 
هس��تند. بحرین از سال ۲۰۱۱ سرکوب معارضان را تشدید 
ک��رده و ش��ماری از معارضان از جمله روحانیون برجس��ته 
ش��یعه را زندانی و تابعی��ت تعدادی از آنها را س��لب کرده 

است.

فریبکاری آل خلیفه برای سازشکاری 


