
نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی در دی�دار با 
رئیس جمهور چاد احیای روابط دیپلماتیک این 
رژیم با چاد را اع�ام کرد تا پروژه عادی س�ازی 
رابط�ه این رژیم با کش�ورهای اس�امی- عربی 
به هر ش�کل ممک�ن ادام�ه یابد. نخس�ت وزیر 
رژی�م صهیونیس�تی همچنی�ن ب�رای مه�م 
نش�ان دادن این اتف�اق مدعی ت�اش ایرانی     ها 
و فلس�طینیان ب�رای توق�ف ای�ن س�فر ش�د.
نتانیاه��و روز یک    ش��نبه در دیدار ب��ا ادریس دبی، 
رئیس جمهور چ��اد در انجامنا درباره ازس��رگیری 

دوباره روابط میان انجامنا و تل آویو توافق کرد.
نتانیاهو در پاسخ به سفر اخیر دبی به اراضی اشغالی به 
انجامنا رفت. نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
هنگام ترک فرودگاه بن گوریون به مقصد چاد گفت 
که سفرش به کشور چاد به عنوان یک کشور بزرگ 
اسالمی هم مرز با لیبی و سودان، به منزله » موفقیتی 

مهم و تاریخی « است. 
نتانیاهو با اشاره به ازسرگیری روابط دیپلماتیک دو 
طرف که از سال ۱۹۷۲ متوقف شده ، گفت: این سفر 
بخشی از انقالبی است که ما در جهان عرب و اسالم 
در حال انجامش هستیم و من وعده تحقق آن را داده 

بودم. اخبار مهمی در راه است. 
وی همچنین مدعی ش��د: »ایرانی     ها و فلسطینیان 
درباره این سفر ناراحت بودند و تالش کردند که این 

سفر را متوقف کنند، اما ناکام ماندند.«
به نوشته روزنامه صهیونیس��تی »جروزالم پست«، 

نخست وزیر این رژیم در فرودگاه مورد استقبال وزیر 
خارجه چاد قرار گرفت و س��پس با »ادریس دبی « 
رئیس جمهور این کشور به مدت یک ساعت دیداری 
خصوصی داشت. س��فر نتانیاهو به چاد، عماًل هفت 

ساعت بیشتر به طول نینجامید.
وی قبل از سفر به چاد، در سال ۲۰۱۶ به گینه واقع 
در غرب قاره آفریقا سفر کرده بود و دو هفته بعد از این 
سفر، دو طرف رسماً روابط دیپلماتیک برقرار کردند.  
چاد با ۱۶ میلیون نفر جمعیت، عضوی از س��ازمان 
همکاری اس��المی اس��ت. ۵۲ درصد از م��ردم این 

کشور را مسلمانان و ۴۴ درصد را مسیحیان تشکیل 
می دهند.  سفر نتانیاهو به چاد در ادامه تحرکات این 
رژیم برای عادی س��ازی روابط با برخی کشورهای 
اسالمی و عربی انجام شده؛ تحرکاتی که با سفر چهارم 
آبان او به عمان تشدید شده و گمانه زنی     هایی درباره 
احتمال سفر او به برخی کشور    ها از قبیل بحرین هم 

مطرح شده است. 
 موافقت با انتقال کمک مالی قطر 

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که به دنبال 
تهدید نخست وزیر این رژیم توسط حماس، مقامات 

اسرائیل با انتقال سری سوم کمک های مالی قطر به 
نوار غزه موافقت کردند. 

به گزارش ایسنا، رادیو ارتش اسرائیل اعالم کرد که 
دولت این رژیم با انتقال سری سوم کمک های مالی 

قطر به نوار غزه موافقت کرده است. 
رادیو ارتش اسرائیل در ادامه تأکید کرد که فرستاده 
قطر به نوار غزه روز یک    شنبه وارد فرودگاه بین المللی 
» بن گوریون « در تل آویو شد و امروز هم عازم نوار غزه 
می شود.  این درحالی اس��ت که شبکه ۱۳ اسرائیل 
اعالم کرده بود، جنبش حماس این پیام را به بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی داده است 
که در صورت پایبند نبودن این رژیم به تعهدات خود 
در آتش بس اخیر از جمله اجازه ورود کمک های مالی 
قطر به نوار غزه، تحرکات خ��ود را در میدان جنگ 
تشدید خواهد کرد.  طبق گزارش این شبکه، پیام های 
حماس از سوی طرف های مختلف از جمله واسطه 
مصری، قطر و فرستاده های غربی به اسرائیل منتقل 
شده است.  شبکه ۱۳ اسرائیل در ادامه گزارش خود 
آورد: حماس اسرائیل را تهدید کرده که اگر اوضاع بر 
همین منوال پیش برود و کمک های مالی قطر به غزه 
منتقل نشود، تظاهرات و راهپیمایی های بازگشت در 
طول مرز غزه و اراضی اشغالی افزایش خواهد یافت.  
رسانه های اس��رائیلی پیش تر اعالم کرده بودند که 
دولت اسرائیل تصمیم گرفته به خاطر حمالت اخیر 
به جنوب اراضی اش��غالی اجازه انتقال س��ری سوم 

کمک های مالی قطر به نوار غزه را ندهد. 

اش�رف غنی، رئی�س جمهور افغانس�تان و 
عب�داهلل عب�داهلل، رئی�س اجرای�ی روز 
ریاس�ت  انتخاب�ات  ب�رای  یک      ش�نبه 

جمه�وری افغانس�تان ثبت ن�ام کردن�د. 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز، اش��رف غنی، 
۶۹ساله در میان جنگ با شبه نظامیان افراطی و 
مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان که حکومتش 
معتقد است به حاشیه رفته است، به دنبال انتخاب 
مجدد است. غنی روز یک      شنبه به عنوان یکی از 
نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات ماه ژوئیه 
پیش رو ثبت نام کرد و وارد رقابت با مقاماتی شد 
که اتحادهای جدیدی درست کرده اند. به گفته 
تحلیلگران چشم انداز سیاسی افغانستان به دلیل 
نامزد      ها و تغییرات در متحدان آنها، دچار آشوب 
ش��ده اس��ت. در یک اعالمیه تلویزیونی اشرف 
غنی به همراه همسرش و متحدان سیاسی اش 

دستاوردهای حکومت وحدت ملی خود از جمله 
تمایل ثابت خویش به مذاکرات صلح با طالبان 
را در دوران پنج س��اله ریاس��تش نش��ان داد. او 
گفت: من پیش��قدم مذاکرات صلح بودم و تیم 
من صلح با دوام و طوالنی مدتی برای کش��ور به 
ارمغان می آورد. همچنین عبداهلل عبداهلل، رئیس 
اجرایی حکوم��ت وحدت ملی افغانس��تان هم 
دیروز با حضور در کمیسیون انتخابات افغانستان 
برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده ثبت نام کرد. یک      شنبه آخرین مهلت برای 
ثبت نام نامزدی ریاست جمهوری افغانستان بود. 
به گزارش بی.بی.سی عبداهلل گفت که با استفاده 
از حق ش��هروندی خود به نمایندگ��ی از حزب 
جمعیت اسالمی و با حمایت حزب جنبش ملی 
اس��المی و حزب وحدت وارد مبارزات انتخابات 

ریاست جمهوری سال آینده شده است. 

یک�ی از فرمانده�ان گ�روه حشدالش�عبی 
ع�راق در واکنش به تهدیده�ای اخیر رژیم 
صهیونیس�تی مبن�ی ب�ر حمله به الحش�د 
اعام ک�رد که این رژیم با آت�ش بازی نکند. 
معی��ن الکاظم��ی از فرماندهان گروه بس��یج 
مردمی عراق اظهارات شدیداللحنی علیه رژیم 
صهیونیستی مطرح کرد. الکاظمی در گفت وگو 
با شبکه »رووداو « گفت:»رسانه های اسرائیلی 
قصد دارند از طریق انتش��ار اخب��اری مبنی بر 
حمله به مواضع حشدالشعبی در عراق، دولت 
عراق را امتحان کنن��د«. وی با بیان این مطلب 
افزود:»اس��رائیل با آتش بازی نکن��د، هزاران 
موش��ک در جنوب لبنان وج��ود دارد که برای 
هدف قرار دادن اس��رائیل از پیش آماده ش��ده 
است.« این فرمانده حشدالش��عبی اعالم کرد 
که ای��ن گروه یک نه��اد نظامی رس��می مورد 

تأیید پارلمان عراق اس��ت و در بودجه ۲۰۱۹ 
نیز مبالغی برای الحش��د تخصیص داده ش��ده 
اس��ت. الکاظمی با بیان اینکه الحشد حق دارد 
از خاک عراق در برابر هرگونه تجاوز دفاع کند، 
اظهار داش��ت: »تا این لحظه هی��چ موضعی از 
حشدالشعبی هدف قرار نگرفته است، ولی اگر 
این اتفاق رخ دهد، پاس��خ قاطعی به اسرائیلی 
داده خواهد شد که در ضعیف     ترین دوران خود 
به س��ر می برد و در زیر آت��ش مقاومت جنوب 
لبنان قرار دارد«. مناب��ع خبری اخیراً به نقل از 
یک منبع سیاسی عراقی اعالم کرده بودند که 
»مایک پمپئو« وزیر خارج��ه امریکا در جریان 
دیدار ب��ا »ع��ادل عبدالمهدی « نخس��ت وزیر 
عراق گفته بود که رژیم صهیونیستی قصد دارد 
اهداف��ی را در خاک عراق هدف ق��رار دهد که 

متعلق به یک گروه مسلح است. 
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چاد در چاله عادي سازي با اسرائيل

حشدالشعبی عراق: رژیم صهیونیستی با آتش بازی نكند رقابت غنی و عبداهلل در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

دموکرات  ها طرح    گزارش  یک
دونال�د  جدی�د 
ترامپ را که می توانست زمینه ساز گشایش مجدد 
دولت در امریکا باشد، رد کردند تا ترامپ فقط یک 
گام تا شکستن رکورد تاریخی تعطیلی یک ماهه 
دولت فاصله داشته باش�د. حاال دیگر جدال    ها 
حیثیتی شده تا جایی که استیو بنن، استراتژیست 
س�ابق ترامپ گفته س�اخت دیوار حایل در مرز 
مکزیک برای پیروزی ترامپ در دور دوم حیاتی 
اس�ت. با این ح�ال نگرانی    ه�ا از تبع�ات جدید 
تعطیلی دولت ک�ه 800 هزار نف�ر را به تعطیلی 
اجباری فرس�تاد در حال تشدید ش�دن است. 
دیروز در کش و قوس جدال ها، دفتر آمار امریکا 
اعام کرد که ۴8 درصد م�ردم امریکا با درآمد 
ساالنه کمتر از ۳0 هزار دالر ، زیر خط فقر هستند. 
به گزارش »جوان« نانس��ی پلوسی پیشنهاد جدید 
ترامپ برای برون رفت از بن بس��ت تعطیلی دولت را 
غیر قابل قبول خواند تا بن بست بر سر تعطیلی دولت 
که حاال دیگر شکلی بحرانی به خود گرفته وارد هفته 
چهارم خود شود. پلوسی گفته است: » طرح ترامپ 
نش��انگر یک تالش همراه با حسن نیت برای احیای 

اعتماد و اطمینان نس��بت به ج��ان و زندگی مردم 
نیست و عالوه بر این به احتمال زیاد در سنا و مجلس 
نمایندگان نیز تصویب نخواهد ش��د.«  ترامپ      شنبه 
ش��ب در یک رویکرد مصالحه جویانه، در کاخ سفید 
پیش��نهاد کرد که دموکرات  ها با تأمین بودجه ۵/۷ 
میلیارد دالری او برای س��اخت دیوار حایل موافقت 
کنند و او نیز در ازای آن اعطای حمایت های قانونی 
موقت به دو گروه مش��خص از مهاجران غیرمجاز را 
تمدید می کند؛ پیش��نهادی که دموکرات    ها به طرز 
تحقیر آمیزی آن را رد کردند تا با حیثیتی شدن ماجرا، 
چش��م انداز حل بحران بیش از پیش تیره و تار شود. 
یکی از مقامات سابق کاخ سفید گفته که رئیس جمهور 
بدون در نظر گرفتن عواقب کارش دست به اقدام زد 
و حاال هم اگر تسلیم شود »با حقارت«  روبه رو خواهد 
شد. استیو بنن، استراتژیست ترامپ هم که سال قبل 
کاخ سفید را ترک کرد، گفته که ساخت دیوار حایل 
برای پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ نقشی حیاتی 
دارد: » اگر این دیوار در حال ساخت نباشد، پیروزی 
دومی در کار نخواهد بود.«  بنن به پایگاه هیل گفته 
است: » فکر نمی کنم او جایگزینی برای اعالم وضعیت 
اضطراری ملی داشته باشد. دموکرات  ها هیچ تمایلی 

ندارند که حتی یک پنی برای س��اخت دی��وار به او 
بدهند.«  با چنین اوضاع و احوالی، قطعاً ترامپ تمایل 
نخواهد داشت، با ارائه یک پیشنهاد مصالحه جویانه 
جدید، موجبات تحقیر بیشتر خود را فراهم کند و به 
این ترتیب، می توان پیش بینی کرد که تعطیلی دولت 

رکورد تاریخی یک ماه راه بشکند. 
  قربانیان جنگ گودزیا

سی ان ان در گزارشی درگیری بین ترامپ با نانسی 
پلوس��ی را که بعد از کارش��کنی ترامپ و لغو س��فر 
پلوسی به افغانس��تان تشدید ش��د، به جنگ میان 
»کینگ کنگ« و »گودزیال« تعبیر کرده و گفته که 
مشخص نیست در این دعوا کینگ کنگ پیروز خواهد 
شد یا گودزیال. فراتر از این، تشدید نگرانی    هایی است 
که درباره تأثیر این بن بس��ت بر وضعیت اقتصادی 
امریکا وجود دارد. منابع امریکایی دیروز نوش��تند 
که با وجود ۸۰۰ هزار کارمند فدرال که تحت تأثیر 
تعطیلی دولت قرار گرفته اند و تأثیرات فزاینده ای که 
به دنبال این مسئله بروز خواهد کرد، این امر می تواند 
پیامدهای شدیدی را در پی داشته باشد. هیل نوشته 
به رغم آنکه ترامپ ظاهراً اطمینان دارد در جنگ با 
دموکرات  ها بر سر بودجه دیوار مرزی پیروز خواهد 

شد، ولی تعطیلی بخش     هایی از دولت امریکا باعث 
نگرانی روزافزون متحدان او شده است.   شنبه شب ، 
هزاران نفر از زنان امریکا یی در صد    ها شهر، در سومین 
سالگرد ریاست جمهوری ترامپ دست به تظاهرات 
زدن��د. نیویورک تایمز هم در گزارش��ی به قلم گیل 
کالینز، روزنامه نگار مع��روف امریکایی ویژگی های 
جانشین احتمالی ترامپ، یعنی مایک پنس را ارزیابی 
کرد تا جدی بودن اوضاع حول بن بست دولت بیش 
از پیش روشن ش��ود. ان  بی س��ی نیوز در مطلبی با 
عنوان »قربانیان فراموش شده تعطیلی دولت«  نوشته 
تعطیلی دولت در امریکا برای پیمانکاران فدرالی بین 
۵ تا ۶ میلیارد دالر هزینه دربر داش��ته است. شبکه 
س��ی ان ان هم روز      ش��نبه تصاویری را منتشر کرد 
که کارمنداِن بیکارش��ده  بخش های مختلف دولت 
امری��کا را در حالی که در مقابل مؤسس��ات خیریه 
صف کشیده اند، نشان می دهد. تصاویر زیادی هم در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آنها از اقشار 
مختلف جامعه خواسته شده با اهدای پول یا غذا به 
کارمندانی که به خاط��ر تعطیلی دولت به مرخصِی 
بدون حقوق فرستاده شده اند، کمک کنند. مراکز و 
س��ازمان هایی که در امریکا به صورت خیریه غذای 
رایگان توزیع می کنند، می گویند با تعطیلی دولت 
فدرال، مراجعات به آنها به میزان قابل توجهی افزایش 
یافته است. به عنوان نمونه، مرکز خیریه »خدمات 
جامعه کاتولیک « که در ایالت یوتای شمالی فعالیت 
می کند، می گوید در دو هفته گذشته ۲۸۰ کارمند 
دولت ف��درال از این مرک��ز غذای رای��گان دریافت 
کرده اند. در این گیرو دار، انتش��ار گزارش دفتر آمار 
امریکا که در آن میزان خط فقر در این کشور برای یک 
خانواده  چهارنفره را ۲۵ هزار و ۱۰۰ دالر تعیین کرده، 
بازتاب زیادی پیدا کرده است. کارشناسان می گویند 
۴۸ درصد مردم این کش��ور درآمد س��االنه کمتر از 
۳۰ هزار دالر دارند. به گزارش راشاتودی، استیسی 
هربرت، کارش��ناس و مجری ش��بکه راش��اتودی، 
می گوید هم اکنون ۴۸درصد از مردم امریکا با درآمد 
زیر ۳۰ هزار دالر در س��ال زندگی می کنند. این در 
حالی است که تنها ۱/۴ درصد از مردم امریکا درآمد 
باالی ۲۵۰ هزار دالر در س��ال دارن��د. مکس کایزر، 
مجری و کارشناس شبکه راشاتودی نیز در سخنان 
خود تأکید کرد دوران بهتر ش��دن زندگی فرزندان 
نسبت به والدین در امریکا تمام شده است. استیسی 
هربرت معتقد است مردم امریکا طی سال های گذشته 
توانستند از محل باالرفتن بدهی عمومی این کشور و 
رشد اقتصادی شرایط خوبی داشته باشند اما فرزندان 
و نوادگان آنها به طور قطع هزینه خوشگذرانی آنها را 

پرداخت خواهند کرد. 

  گزارش  2

   رویداد

فراسوی مانع تراشی های عربستان 
سر راه نشست بیروت 

با وجود مانع تراش��ی های داخل��ی و خارجی، در نهای��ت دولت لبنان 
به برگزاری نشس��ت اقتصادی و اجتماعی اتحادیه ع��رب اقدام کرد. 
نشست های مقدماتی در سطح وزرای اقتصادی و امور خارجه آغاز شده 
و قرار است یک   شنبه نشست سران برگزار شود. نشست های اقتصادی 
و اجتماعی در مقایسه با نشست های سیاسی یا اضطراری از حساسیت 
کمی برخوردار است و در سال های گذش��ته توجه چندانی را به خود 
جلب نمی کرد اما امسال چند عامل موجب شده است که این موضوع 
بحث انگیز باشد ؛ نخس��ت اینکه در لبنان هنوز دولت و کابینه جدید 
به رغم گذشت بیش از هشت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی تشکیل 
نشده اس��ت و اختالف نظر   ها درباره کم و کیف کابینه ادامه دارد و لذا 
به نظر می رسد جناح های سیاسی وابسته به غرب و عربستان از همان 
ابتدا تمایلی برای برگزاری این نشست آن هم در سطح سران نداشتند 
و به نوع��ی آن را در جهت تقویت مواضع میش��ل عون، رئیس جمهور 
و همپیمان��ان وی می دانس��تند. دوم اینکه روند تح��والت در منطقه 
به خصوص در سوریه به گونه ای رقم خورد که برخالف تصور مخالفان 
دولت سوریه پروژه براندازی را به حاشیه راند و وضعیتی را پدید آورد 
که خیلی   ها لزوم بازگشت مجدد سوریه را به اتحادیه عرب مطرح و از 
آن حمایت کنند. از این رو کسانی که مدت   ها از سرنگونی دولت و نظام 
سیاسی سوریه حمایت کرده بودند، اکنون به سرعت نمی توانند خود را 
با وضعیت جدید وفق بدهند و لذا برگزاری نشست سران عرب آن هم با 
حضور سوریه را به ضرر خود می دانند. از این رو با وجود اینکه عربستان 
با کنارگذاشتن عادل الجبیر از مسئولیت وزارت امور خارجه یا با نشان 
دادن چراغ سبز به متحدان عرب خود نشانه های از تغییر رویکرد را در 
قبال سوریه از خود نشان داده است اما هنوز با بازگشت مجدد سوریه به 
اتحادیه عرب یا حتی تشکیل دولت و پارلمان جدید لبنان که هواداران 
مقاومت در اکثریت هستند ، موافق نیست. ازاین رو عربستان با وجود 
حضور فعاالنه در نشست های منطقه ای و بین المللی نه تنها از شرکت 
درنشست بیروت در سطح سران خودداری کرد بلکه رسانه های خود 
را علیه این نشس��ت نیز بس��یج کرد تا با دامن زدن به فضای ناامنی از 
حضور بقیه س��ران هم جلوگیری کند. البته مانع تراشی های گسترده 
عربس��تان در قبال نشس��ت اقتصادی و اجتماعی اتحادی��ه عرب در 
بیروت یک دلیل و علت مهم دیگر نیز دارد و آن اینکه محمد بن سلمان 
اهداف و سیاس��ت های اقتصادی بلندپروازانه خ��ود همچون ۲۰۳۰ 
و طرح نیوم را ن��ه در چارچوب اتحادیه عرب بلک��ه در چارچوب طرح 
پیشنهادی دونالد ترامپ موس��وم به معامله قرن دنبال می کند که در 
اصل اهداف و منافع رژیم صهیونیستی را محقق می سازد و از این دید 
بی تردید مانع تراشی های عربستان در سر راه نشست بیروت از حمایت 

راستگرایان امریکایی و اسرائیلی نیز برخوردار است. 
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 امکان نابود سازی پایگاه های ناتو طی چند دقیقه
رایموند روبلوفس��کی، رئیس اداره برنامه ریزی استراتژیک ستاد کل 
نیروهای مس��لح لتونی در مصاحبه با یک وب سایت روسی اعالم کرد 
پایگاه های فرضی ناتو در کشورش در صورت درگیری واقعی با روسیه 
طی همان چند دقیقه اول نابود خواهند ش��د.  به گزارش اسپوتنیک، 
روبلوفسکی گفت در حال حاضر یک گردان ناتو در لتونی مستقر است 
اما با در نظر داشتن تناس��ب قوا در منطقه این گروه نظامی هیچ گونه 
خطری را برای روسیه به وجود نمی آورد.  این نظامی لتونی افزود: »این 
بیشتر ژست سیاسی اس��ت تا نظامی وعالوه بر این گردان ناتو دارای 
هیچگونه تسلیحات سنگین تهاجمی یا موش��کی نیست. «  به عقیده 
وی، ایجاد پایگاه های دائمی ناتو در خاک کش��ور وی به هیچ وجه در 
امنیت آن تأثیر نمی گذارد. روبلوفس��کی خاطرنشان کرد پایگاه های 
فرضی ناتو در کشور وی در صورت درگیری واقعی با روسیه طی همان 
چند دقیقه اول نابود خواهند شد و افزود تصمیم گیری درباره استقرار 
این پایگاه    ها در حیطه صالحیت امریکا و متحدانش اس��ت و مقامات 
لتونی دارای هیچ گونه نقشی در این زمینه نیستند.  این نظامی لتونی 
تأکید کرد در صورت درگیری روس��یه و ناتو، لتون��ی گروگان چنین 

وضعی خواهد شد. 

 افشای سند  هماهنگی مصر با تیم ترور خاشقجی
یک مخالف عربستانی سند محرمانه ای از دفتر پادشاهی این کشور را 
منتشر کرد که از نقش مصر در هماهنگی با تیم عربستانی مسئول ترور 
جمال خاشقجی پرده برمی دارد.  به گزارش روزنامه »الخلیج اونالین«، 
براساس این سند که   محمد المسعری، مخالف عربستانی آن را منتشر 
کرده، پیامی از دفتر پادشاهی عربس��تان برای عباس ابراهیم، رئیس 
سازمان اطالعات مصر و مدیر دفتر عبدالفتاح سیسی، فرستاده شده 
و ریاض در این پیام به پیش��نهاد دولت مصر برای همکاری امنیتی و 
اطالعاتی جهت اجرای عملیات ترور جمال خاشقجی پاسخ داده است. 
در پایان تلگراف فاش ش��ده، از رئیس سازمان اطالعات مصر به خاطر 
هماهنگی درباره عملیات خاشقجی تشکر شده است. روزنامه ینی شفق 
ترکیه پیش تر به نقل از منابعی گفته بود که تیم ترور خاشقجی بعد از 
ارتکاب این جنایت با دو هواپیما استانبول را ترک کردند که یکی از این 
هواپیما    ها قبل از اینکه به ریاض برود ابتدا به مصر رفت. هواپیمای دیگر 

نیز اول به دبی و بعد به ریاض پرواز کرد. 

  رصد تحرکات امریکا در دریای سیاه توسط روسیه 
به دنبال اعزام یک ناوش��کن مجهز امریکایی به دریای سیاه، منابع 
روس از رصد دقیق تحرکات واش��نگتن در منطقه خبر داده اند.  در 
حالی که ناوگان شش��م دریایی امریکا از عزیمت یک ناوشکن خود 
به دریای سیاه خبر داده اس��ت، روس     ها نیز بر آمادگی خود در رصد 
منطقه تأکید دارند. به نوشته خبرگراری »تاس « در بیانیه روز      شنبه 
ناوگان ششم دریایی امریکا آمده است که ناوش��کن »یو. اس. اس. 
دانالد کوک « مجهز به موشک های هدایت شونده روز      شنبه از شمال 
تنگه »داردانل« عازم دریاه سیاه شده است. در این بیانیه آمده است 
که مأموریت این ناوشکن انجام عملیات امنیت تردد دریایی و افزایش 
ثبات منطقه ای با مشارکت متحدان ناتو و دیگر شرکا در منطقه است. 
در بخش دیگراین بیانیه اشاره اس��ت:»امریکا و نیروی دریایی این 
کشور برای حمایت از منافع مشترک منطقه ای و ثبات دریایی کنار 
متحدان و شرکا خواهند ایستاد«. این درحالی است که ناوگان دریای 
سیاه روسیه نیز اعالم کرده که به دقت حرکت این ناوشکن موشک 
انداز را زیر نظر دارد. به نوشته خبرگزاری »اینترفکس « مرکز کنترل 
دفاع دریایی روس��یه در این باره اعالم کرد:»یگان های دریای سیاه، 
عملیات رهگیری ناوشکن یو. اس. اس. دانلد کوک را آغاز کرده اند«. 
این خبرگزاری در خبر خود اشاره کرده که ناوشکن امریکایی مذکور 
شب گذشته وارد دریای سیاه شده است. بر اساس این گزارش، کشتی 
جنگی »پیتلی اف « با استفاده از جنگال و ادوات تجسسی درحال رصد 
کشتی جنگی امریکاست و بنابر قوانین موجود کشتی جنگی امریکا 
به دلیل برخوردار نبودن از خط ساحلی در دریای سیاه، اجازه اقامت 
بیش از ۲۱ روز را نخواهد داش��ت. به دنبال تنش اخیر بین روسیه با 
اوکراین، امریکا حضور خود در منطقه و ارسال کمک های نظامی به 

اوکراین را شدت بخشیده است. 

حمله اسرائیل در سوریه بی نتیجه ماند
حمات رژیم صهیونیس�تی که ب�ا تصمیم ناگهان�ی ترامپ برای 
خارج ک�ردن نیروه�ای امریکایی از س�وریه تش�دید یافته روز 
گذشته بار دیگر تکرار شد اما منابع س�وری تأیید کردند دشمن 
اس�رائیلی به هیچ کدام از اهداف خود در این حمله دست نیافت.

س��امانه های دفاع هوایی س��وریه حمالت هوایی دیگ��ری را که رژیم 
صهیونیستی در جنوب دمش��ق صورت داد، دفع کرده اند. یک منبع 
نظامی سوریه به خبرگزاری رسمی س��وریه )سانا( گفت، سامانه های 
دفاع هوایی سوریه با شایستگی باال حمالت هوایی رژیم صهیونیستی را 
دفع کرده اند که منطقه ای در جنوب را هدف گرفته بود. خبرنگار النشره 
نیز گزارش داد که جنگنده های اس��رائیلی اطراف فرودگاه دمش��ق و 
منطقه جنوب دمشق را با چندین موشک هدف قرار دادند که تعدادی از 
موشک     ها رهگیری و در هوا منفجر شدند و یکی از موشک     ها از مسیرش 
منحرف شد. همچنین صدای انفجار    هایی در اطراف دمشق شنیده شد 
و در پی این حمالت دشمن اکنون شهری آرام است. یک منبع نظامی 
سوری گفت: جنگنده های اسرائیلی پنج موشک را به سمت فرودگاه 
بین المللی دمشق شلیک کردند که سامانه های دفاع هوایی سوریه در 

منطقه الکسوه تماماً آنها را رهگیری و دفع کردند. 
تجاوزات رژیم صهیونیستی پس از اینکه رئیس جمهور امریکا به صورت 
ناگهانی اعالم کرد نیروهای این کش��ور را از س��وریه خارج می کند به 
صورت قابل توجهی افزایش یافته است. تحلیلگران می گویند تل آویو 
بزرگ ترین بازنده این تصمیم ترامپ است. شاید به همین دلیل است که 
صهیونیست     ها با انجام حمالت تالش می کنند از عواقب منفی تصمیم 
ترامپ علیه خود بکاهند. پیش تر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در اظهاراتی نادر و کم سابقه در پی حمله ۱۱ ژانویه این 
رژیم به اطراف فرودگاه بین المللی دمشق گفت، ارتش این رژیم انبار 

تسلیحاتی هم پیمانان ارتش سوریه را هدف قرار داد. 
 ترامپ تحت فشار مراکز قدرت امریکا

رس��انه های امریکایی گزارش دادن��د، دونالد ترامپ ب��ه دنبال حمله 
انتحاری داعش که به عنوان مرگبار    ترین حمله به نیروهای امریکایی 
از زمان استقرارش��ان در س��وریه از س��ال ۲۰۱۵ تاکنون اعالم شده، 
تحت فشار برای تجدید نظر در مورد خروج نیروهای امریکایی از این 
کشور قرار گرفته اس��ت. پایگاه خبری هیل در گزارشی نوشته است: 
دست اندرکاران امور دفاعی و سیاس��ت خارجه این حمله را نشانه ای 
از هشدار ماه گذش��ته خود می دانند مبنی بر اینکه داعش در عراق و 
سوریه ضعیف شده اما از بین نرفته است و با خروج امریکا جان دوباره 
خواهد یافت. مارکو روبیو، س��ناتور جمهوریخواه فلوریدا در این مورد 
گفته است: تاریخ این مناطق اینگونه بوده است؛ زمانی که شما به این 
گروه     ها فشار وارد نکنید، آنها رشد می کنند و به شورش می پردازند و 
اگر یک سال بعد آنها پرچم های سیاه خود را نشان دهند و در یوتیوب 
سر ببرند، ما احتماالً دوباره باید به آنجا برگردیم که این بد    ترین نتیجه 
ممکن برای رئیس جمهور و کشور است. روبیو جزو سناتورهای انگشت 
شماری بود که بعد از حمله به نیروهای امریکایی در منبج سوریه به کاخ 
سفید رفت و با ترامپ مالقات کرد. این سناتور جمهوریخواه گفت که 
این مالقات را در حالی ترک کرد که باور داشت ترامپ » بسیار مایل به 
نگه داشتن قولش مبنی بر خروج از درگیری های خارجی به نحوی است 
که مأموریت مبارزه با تروریسم امریکا را خراب نکند.« اما هیچ نشانه ای 
مبنی بر جواب ترامپ به این درخواست     ها وجود ندارد زیرا او به دنبال 
محقق کردن وعده کمپین انتخاباتی خود مبن��ی بر خروج نیروهای 
امریکایی از خاورمیانه است. همچنین حامیان تصمیم رئیس جمهور 
می گویند این حمله دقیقاً نشان می دهد چرا اکنون زمان خروج است. 
در چهار    شنبه گذشته، یک عامل انتحاری در نزدیک یک رستوران در 
شهر شلوغ منبج واقع در جنوب سوریه که در ۲۰۱۶ از داعش پس گرفته 
شده بود، شیئی را منفجر کرد. حداقل ۱۹ نفر در این حمله کشته شدند 
که این تعداد شامل دو نیروی نظامی امریکا، یک کارمند پنتاگون و یک 
پیمانکار نظامی امریکایی     می شد. حامیان تصمیم ترامپ عنوان می کنند 
که این حمله نشان دهنده این است که چرا ما باید از سوریه خارج شویم 
زیرا آنها در حال گشت زنی در منبج بودند، با این حال عامل بمب گذاری 
نفوذ کرده است. به گفته آنها نیروهای دیگر از حاال به بعد می توانند این 
وظیفه را انجام دهند. سناتور رند پل، یک طرفدار سیاست های انزوا طلبانه 
که از تصمیم ترامپ در مورد سوریه حمایت می کند بعد از حمله و مالقات 
با ترامپ هنگامی که در حال خروج از کاخ سفید بود گفت که ترامپ به 

برنامه هایش از جمله خروج نیرو    ها از افغانستان عمل می کند. 

انصاراهلل: 
حمله سعودی     ها بی پاسخ نمی ماند 

ش�ب  عربستان،     ش�نبه  س�رکردگی  ب�ه  عرب�ی  ائت�اف 
دس�ت کم 15 ب�ار مناط�ق مس�کونی و زیرس�اخت های صنع�ا 
را بمب�اران ک�رد. انص�اراهلل در واکن�ش ب�ه ای�ن جنای�ت، 
اعام ک�رد ک�ه ای�ن حم�ات را ب�ی پاس�خ نخواهد گذاش�ت. 
به رغم تالش های سازمان ملل برای برقراری آتش بس در یمن اما سعودی 
و متحدانش به ادام��ه جنایات خود در یمن ادام��ه می دهند. به گزارش 
شبکه المسیره، جنگنده های ائتالف سعودی      شنبه شب حمالت هوایی 
را به مناطق مختلف در صنعا انجام دادند که در پی آن شماری غیرنظامی 
شهید و زخمی شدند. بر اساس این گزارش، یک کارخانه مواد غذایی در 
منطقه وادی احمد در شمال پایتخت یمن هدف حمله هوایی قرار گرفت 
و خسارت    هایی به شماری از خانه های اطراف نیز وارد شد. همچنین در پی 
حمالت ائتالف متجاوز به کارخانه دیگری در منطقه »جدر« شهرستان 
»بنی حارث« دو نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. از دیگر مناطقی 
که جنگنده های ائتالف سعودی آن را هدف قرار دادند، پادگان تیپ اول 
زرهی در شمال صنعا بود. به گفته شاهدان عینی، جنگنده های ائتالف 
چهار حمله هوایی به مقر تیپ اول زرهی،  پایگاه الدیلمی،  رشته کوه های 
النهدین و منطقه الحصبه در صنعا داشتند که منجر به انفجارهای عظیم 
شد. این حمالت در کمتر از یک ساعت بعد از اعالم عملیات نظامی ویژه 
در صنعا انجام گرفت که ش��بکه کامل توانمن��دی  پهپادی و بخش های 
لجس��تیک انصاراهلل هدف بود. فض��ل ابوطالب، دبیرکل دفتر سیاس��ی 
انصاراهلل در واکنش به این حمالت، اعالم کرد که حمالت گسترده ائتالف 
سعودی به صنعا به دستور مستقیم امریکا صورت گرفته است. به گزارش 
ش��بکه المیادین، وی در صفحه فیس بوک خود نوش��ت دشمن تالش 
می کند با بمباران پایتخت، روحیه مزدورانش در جبهه های مختلف را باال 
ببرد اما این حمالت به لطف خدا شکست خواهد خورد. محمد علی الحوثی 
رئیس کمیته عالی انقالب یمن نیز در توئیتر خود نوشت حمالت به صنعا 
نتیجه حمایت امریکا از ائتالف سعودی- اماراتی  و دیگر متحدانش است 
اما ملت یمن را نخواهد ترساند. علی القحوم عضو دفتر سیاسی انصاراهلل 
هم تأکید کرد که خون های مردم یمن گرانقیمت اس��ت و در مقابل این 

حمالت دست بسته نخواهند نشست. 

دفتر آمار امریکا:

48 درصد امریكایی    ها زیر خط فقرند

احمدکاظمزاده

مادرامريکاييباپالکارديبهاينمضمونکه»بيخانمانيم،لطفاکمککنيد!«


