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ذکر روز
)صد مرتبه(  

 ال اله اال اهلل الملک 
الحق المبین

روند محاکمه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام فساد آغاز شد

قوز باال قوز »نتانیاهو«
  جهان   بدبیاری های نخست وزیر رژیم صهیونیستی انگار تمامی 
ندارد. در حالی که بنیامین نتانیاهو پس از واگذاری دور دوم انتخابات 
در فلسطین اشغالی به حزب رقیب، در پیشبرد مذاکرات برای تشکیل 
کابینه ائتالفی نیز ناکام مانده و به طور کامل درمانده اســت، وکالی 
وی روز گذشــته برای ارائه توضیحات درباره ســه پرونده فساد علیه 
او در دادگاه حاضر شــدند. نتانیاهو که تاکنون با توسل به حربه های 
سیاسی توانسته صدور رأی در خصوص پرونده های فساد مالی خود را 
به تعویق بیندازد، اکنون وارد آخرین دور از جلسات دفاعیه خود شده 
است. به نوشته وبگاه روزنامه »گاردین« این جلسات دادگاه که پیش از 
جلسه اصلی قرائت کیفرخواست از سوی دادستان کل برگزار می شود، 
چهار روز به طول می انجامد و قرار است پشت درب های بسته نتیجه 
تحقیقات سه ساله پلیس درباره فساد مالی، کالهبرداری و خیانت در 

امانت نتانیاهو را مشخص کند. 
جلسه مقدماتی، شامل احضاریه دادگاه برای نتانیاهو نیست، بلکه به 
وکالی او آخرین فرصت را می دهد تا دادستانی کل را قانع کند پرونده 
را مختومه اعالم کرده یا محکومیت ها را تقلیل دهد. به نوشته روزنامه 
صهیونیستی هاآرتص، ۱۲ وکیل مدافع وظیفه دفاع از نتانیاهو را در 
خصوص اتهاماتی چون فســاد مالی، دریافت رشوه و سوء استفاده از 
قدرت در برابر ۲۰ نماینده قضایی برعهده خواهند داشــت. از طرفی 
قرار بود دیروز شخص نتانیاهو به دادگاه احضار شود که با فشار برخی 

نمایندگان پارلمانی، این مسئله چهار روز به تعویق افتاد.
قرار است در جلسه اخیر دادگاه، پرونده فساد »۴۰۰۰« بررسی شود. 
این پرونده متعلق به اعطای تســهیالتی از ســوی نتانیاهو به مالک 
شرکت بِِزک در مقابل دریافت پوشش خبری مناسب از نخست وزیر 
در پایگاه خبری صهیونیستی واال اســت. همچنین قرار است اوایل 
هفته آینده یعنی در روزهای یکشــنبه و دوشنبه جلسات رسیدگی 
به پرونده های فساد نتانیاهو ازسرگرفته شــود و در آن به دو پرونده 
فســاد» ۱۰۰۰« )هدایایی که نتانیاهو و خانواده اش از افراد ثروتمند 
دریافت کرده اند( و» ۲۰۰۰« )مذاکرات نتانیاهو و مالک روزنامه یدیعوت 
آحارونت( رسیدگی خواهد شد. نتانیاهو در چهار پرونده فساد شامل 
۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ متهم به دریافت رشوه، سوء استفاده از 

قدرت و خیانت است.
فرایند بررسی جرایم نتانیاهو در دادگاه می تواند ماه ها یا حتی سال ها 
طول بکشد، اما به این دلیل که  بر اساس قوانین رژیم صهیونیستی، 
نخست وزیری که در حال محاکمه در دادگاه است تا زمان محکومیت 
نهایی نیازی به استعفا ندارد، احتمال کنار گذاشته شدن وی به دلیل 
این پرونده های فســاد پایین اســت. با این حال »آویخای مندلبیت« 
دادستان کل رژیم صهیونیســتی و دایره تحقیقات پلیس این رژیم 

خواستار محکومیت  نتانیاهو شده اند. 
جلســه دادگاه در حالی برگزار می شــود که پس از شکســت اخیر 

نتانیاهو در انتخابات، شــبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش 
کرد که وی در صدد اســت به شرط تبرئه شدن از اتهامات، از صحنه 
سیاسی کناره گیری کند. نتانیاهو سخت نگران است که ناکامی اش در 
تشکیل کابینه موجب شود در تصویب قانونی شکست بخورد که مانع 
محاکمه اش در ارتباط با پرونده های فساد شود. گفتنی است در بیست 
و دومین انتخابات کنیست که سه شنبه ۱۷ سپتامبر )۲۶ شهریور( 
برگزار شــد، ائتالف آبی و سفید به رهبری بنی گانتز، رئیس پیشین 
ســتاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، ۳۳ کرسی را کسب کرد و 
حزب لیکود به رهبری نتانیاهو نتوانست بیشتر از ۳۲ کرسی به دست 
آورد، همین امر موجب شد، هیچ حزبی نتواند اکثریت قاطع کنیست 
را به دست آورد و تشکیل کابینه دهد. تشکیل کابینه در سرزمین های 
اشغالی نیازمند به دست آوردن دست کم ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ 
کرسی کنیست؛ یعنی نصف به اضافه یک است و چنانچه این تعداد 

کرسی به دست نیاید، کابینه ائتالفی تشکیل نمی شود.

اسپوتنیک: یک زن ایتالیایی در جریان حضور 
وزیرخارجه آمریکا در این کشــور در اعتراض 
به سیاست های اقتصادی واشنگتن یک تکه از 
پنیرهای گران قیمت تولید کشورش را به عنوان 
هدیه به مایک پمپئو داده و از او خواست تا آن را 

برای دونالد ترامپ ببرد.
یورونیوز: دیوان عالی فرانســه ارجاع پرونده 
تخلفات مالی رئیس جمهوری سابق این کشور 
به دادگاه کیفری را مورد تأیید قرار داد تا زمینه 
حضور وی در دادگاه فراهم شود. نیکال سارکوزی 
در این پرونده به اســتفاده از منابع غیر قانونی 
مالی برای پیشــبرد کارزار تبلیغاتی انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ متهم شده است.

القدس العربی: »جری ماتیوز ماتجال« ســفیر 
آفریقــای جنوبی در ســازمان ملل که رئیس 
دوره ای شورای امنیت در ماه اکتبر است، تأکید 
کرد که این سازمان از سال ۱۹۴۸ تاکنون حتی 
یک قطعنامه مربوط به فلسطین و اشغالگری 

رژیم صهیونیستی را اجرا نکرده است.
رویترز: پلیس واتیکان در ادامه تحقیقات درباره 
فساد مالی به دفتر چند نهاد عالی یورش برده و 

اسناد و مدارکی را ضبط کرد.
النشره: رســانه های الجزایر گزارش دادند که 
نیروهای این کشــور یکــی از نمایندگان زن 
پارلمان فرانسه که در تظاهرات دانشجویی این 

کشور مشارکت داشته را بازداشت کرده اند.
ســی ان ان: کی یف در قراردادی متفاوت از 
آنچه در پرونده اوکراین گیت ذکر شده، با خرید 
۱۵۰ فروند موشک ضد تانک »جاولین« از آمریکا 

به ارزش ۳۹ میلیون دالر موافقت کرده است.
االخبار: هشــت نظامی ارتــش لبنان قصد 
داشــتند در رابطه بــا دوربینی کــه رژیم 
صهیونیستی در مرز لبنان کار گذاشته بود، 
وارد عمل شــوند که در پی انتشار گاز سمی 

دچار حالت  تنگی نفس شدند.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو: 
  بن سلمان در سودای 

برکناری پدر بیمار خود است
فارس: روزنامه لوفیگارو فرانســه با توجه به 
تحــوالت اخیر در عربســتان نوشــت که این 
رویدادها، سبب شده است ولیعهد سعودی به 
فکر کنار زدن پدر بیمارش حتی قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا باشــد. این روزنامه 
مطرح فرانســوی در ادامه می آورد: محمد بن 
سلمان شــاهزاده جوان و بی پروای سعودی به 
لطف حمایت های محکم پدرش »ســلمان بن 
عبدالعزیز« و دونالد ترامپ توانســت خود را از 
مخمصه قتل »جمال خاشقچی« نجات دهد،اما 
حمالت تالفی جویانه یمنی ها به تأسیســات 
نفتی آرامکو عربستان »ضربه سختی« به اقتصاد 
سعودی زد و چهره »پادشاهی امن« را متالشی 
و ولیعهد آن را ضعیف نشــان داد. این روزنامه 
فرانسوی درباره عملیات زمینی اخیر نیروهای 
یمنی علیه ارتش سعودی و نیروهای تحت امر 
این ارتش )عملیات نصر من اهلل( نیز نوشــت: 
یمنی ها گفته انــد ۲۰۰ تن از نیروهای منصور 
هادی که مورد حمایت ریاض بودند را کشته و 
۲هزار تن از آن ها را به اسارت گرفته اند که اتفاقاً 
در بین آن ها سرباز سعودی نیز هست، این حمله 
»سیلی محکم جدیدی« است به صورت محمد 
بن سلمان. از سوی دیگر اصالحات بن سلمان 
در حمایت از زن، به سرکوب و بازداشت فعاالن 
حقوق زنان در این کشــور انجامیده و اقدامات 
مستبدانه ولیعهد، تجار سعودی را نگران کرده 

است.

 »الفغم« چرا ترور شد؟
لوفیــگارو به ترور »عبدالعزیــز الفغم«، نگهبان 
شخصی پادشاه ســعودی در روزهای اخیر نیز 
اشــاره کرده و تصریح کرد: این گونه حوادث، 
به شایعات و گمانه زنی در داخل سعودی دامن 
می زند. بر اساس یادداشت این رسانه فرانسوی، 
اقدام بن سلمان در ایجاد تغییر در ریاست دیوان 
پادشاهی در تابستان گذشته در کنار این ترور، 
دلیل دیگری اســت بر اینکه ولیعهد به دنبال 
برکناری پدر هشتادوســه ســاله بیمار خود از 

قدرت است.
بر اساس این گزارش، حوادث متشنج و تحوالت 
اخیر بار دیگر ســبب شده اســت که حرف و 
حدیث ها در مورد سناریو بن سلمان برای عزل 
پدرش از قدرت بیشتر شود؛  چرا که ولیعهد به 
این نیاز دارد، آن هم قبل از شکســت احتمالی 
ترامپ در انتخابات پیش رو )نوامبر ۲۰۲۰(، در 
مقابل یک نامزد دموکرات که مخالف ائتالف با 
او )بن سلمان( است. لوفیگارو نوشت، تحوالت 
اخیر موضع و موقعیت بن سلمان را ضعیف کرده 
اســت، از این رو، او به دنبال طرحی است و به 
نظر می رسد که ریاض به تازگی به صورت جزئی 
با پیشــنهادی که انصاراهلل یمن ارائه کرده اند، 

موافقت کرده است.

 امارات هم به بن سلمان بی اعتماد است
این روزنامه در پایان می نویسد که حتی امارات، 
متحد سعودی در جنگ علیه یمن، هم اکنون 
در توانایی ولیعهد در اداره و رهبری عربســتان 

سعودی شک دارد.

 منابع رسانه ای عراق خبر دادند
تداوم ناآرامی ها در میدان 

نیروی هوایی بغداد
مهر: منابع عراقی از ادامه ناآرامی ها در پایتخت 
عراق و اســتفاده نیروهای ضد شــورش این 
کشور از گاز اشک آور علیه تظاهرات کنندگان 
خبر دادند. نیروهای امنیتی تالش کردند که 
مانع از رسیدن تظاهرات کنندگان به میدان 
التحریــر که کانون تظاهرات روز سه شــنبه 
بود و ورودی منطقه ســبز بغداد محســوب 
می شــود، شــوند. شایان ذکر اســت که در 
جریان ناآرامی های روز سه شنبه دو نفر کشته 
و ۲۶۳ نفــر دیگر زخمی شــدند. به دنبال 
تظاهرات، شورای امنیت ملی عراق به ریاست 
عادل المهدی نخست وزیر این کشور، جلسه 

فوری و فوق العاده برگزار کرد.

ناآرامی های اخیر عراق از کجا آب می خورد؟
شماری از شهرهای عراق از جمله بغداد، بصره و برخی دیگر از شهرهای جنوبی این 
کشور در دو روز اخیر بار دیگر صحنه اعتراضات مردمی به معضل بیکاری و مشکالت 
معیشتی بود. در جریان این اعتراضات دو نفر کشته و ۲۰۰ تن دیگر از جمله ۴۰ نیروی 

امنیتی زخمی شدند. 
 اعتراضات اخیر از چند منظر قابل تأمل است. هیچ یک از احزاب و جریان های عراقی 
مسئولیت صدور فراخوان برای شرکت در این تظاهرات ها را به عهده نگرفته و گروه هایی 
از جملــه جریان صدر که معموالً آغازگر چنین تظاهرات هایی بودند، اعالم کردند در 
آن شــرکت نخواهند کرد. از مدت ها پیش دعوت هایی در فضای مجازی به خصوص 
فیسبوک برای این تظاهرات شده بود، اما متولیان اصلی آن ناشناس بودند. با این حال 
همزمانی این رویداد با دو تحول دیگر در عراق جای این تردید را می گذارد که احتماالً 
این تظاهرات هشداری به دولت عبدالمهدی است. نخست سفر او به چین و تفاهمات 
اقتصادی که با نارضایتی آمریکا مواجه شد و دیگری اعالن مسئولیت رژیم صهیونیستی 
در حمله به مقرهای حشد که یک روز پیش از تظاهرات دیروز توسط عبدالمهدی انجام 

شد. به نظر می رسد نمی توان این موارد را تصادفی دانست.
این تظاهرات می تواند توطئه ای از سوی ایاالت متحده و هشداری به دولت عبدالمهدی 
باشــد که هرگونه فاصله گیری از محور آمریکا و همپیمانان راهبردی اش مانند رژیم 
صهیونیستی می تواند بر امنیت و ثبات عراق اثرگذار باشد. پس دور از انتظار نیست که 
اگر دولت در بغداد اقداماتی مغایر با تمایالت آمریکا داشته باشد، ابزار تروریسم مورد 
استفاده دوباره قرار بگیرد. حتی اگر با قطعیت بگوییم که عامل خارجی در تظاهرات 
اخیر عراق و بغداد نقش داشته، یک موضوع را نمی توان نادیده گرفت و آن این است که 
بستر مورد استفاده این نا آرامی ها انتظارات منطقی مردم است. فساد گسترده، بیکاری، 
وضعیت نامطلوب خدماتی مانند برق و... سبب نارضایتی مردم شده و همین موضوع 
مورد توجه عوامل داخلی و خارجی برای بهره برداری و ســوار شدن بر موج اعتراضات 
می شود. دولت عبدالمهدی که تاکنون کارنامه ناموفقی داشته باید بتواند اقدامات جدی 

در این خصوص انجام دهد.

یمن در کانون توجهات جهانی
صابر گل عنبری،  تحلیلگر مسائل منطقه درکانال تلگرامی اش طی یادداشتی تحلیلی 
به تشــریح اوضاع منطقه پرداخته و نوشت: تا یک سال پیش سوریه کانون توجهات 
منطقه ای و جهانی بود، اما رفته رفته به دالیل داخلی و منطقه ای متعددی جای خود را 
به یمن داد؛ در حالی که سوریه با توجه به مجاورتش با رژیم اسرائیل از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بود، اما یمن هم به دلیل همسایگی با عربستان و جنگ پیدا و پنهان میان 
ریاض و تهران به همان اندازه اهمیت دارد و در شرایط کنونی نیز در سایه تنش های 

یک سال اخیر ناشی از خروج آمریکا از برجام به دالیلی این اهمیت مضاعف است. 
اگر به تحوالت و بحران های منطقه، نه در قالبی مجزا، بلکه در یک بسته تحلیلی در دو 
چارچوب، یکی تنش میان ایران و آمریکا و دیگری رقابت و نزاع میان سه محور ترکی 
ایرانی ســعودی به ویژه دو محور اخیر بنگریم، یمن امروز از اهمیت کارکردی بزرگی 
برخوردار اســت و فعالً به عنوان بزرگ ترین اهرم فشار جبهه ایران در تقابل با آمریکا 
و محور عربســتان مطرح است. البته در این میان، تحوالت یمن برای محور ترکیهـ  
قطر نیز فارغ از اهمیت نبوده وچنان با آب و تاب عملیات های مهم جنبش انصار اهلل 
)حوثی ها( را پوشــش می دهند که کامالً ریاض را نزد افکار عمومی عربی تحت فشار 
قرار داده اند. البته این پوشــش گسترده رسانه ای هم با رعایت یک نوع فاصله از ایران 

انجام می شود. 
این مسئله هر چه بیشتر اشتباهات راهبردی عربستان در منطقه و اتکای سیاست های 
آن بر زر و زور قبیله ای و بدون دوراندیشــی را نمایان تر می ســازد. در واقع اگر بحران 
مربع عربی با قطر نبود سیاست غول رسانه ای قطر در قبال تحوالت یمن دچار چنین 
شیفت پارادایمی نمی شد. این رسانه ها قبل از این بحران در همان چارچوب سیاست 
ائتالف عمل می کردند؛ اما امروزه با تمرکز بر اوضاع انسانی ناگوار یمن و تحوالت جنگ 
و عملیات های حوثی ها کامالً سیاست منطقه ای ریاض و ابوظبی را به چالش می کشند. 
اما در این میان، آنچه بیش از گذشته یمن را کانون توجهات جهانی قرار داده است، 
حمالت فزاینده یمنی ها به عربســتان و مراکز حساس آن است؛ حمالتی که در یک 
سال اخیر در یک تحول معنادار همپای افزایش تنش میان آمریکا و ایران شدت یافته 
است.  در این راستا هم پس از حمالت »بی سابقه« به تأسیسات نفتی آرامکو در بیست 
و سوم شهریور و قطع نیمی از صادرات نفت ریاض، در روزهای اخیر نیز حوثی ها اعالم 
کردند که یک عملیات بزرگ و راهبردی تحت عنوان »نصر من اهلل« را در محور نجران 
علیه نیروهای عربستانی و نیروهای یمنی همپیمان با ریاض انجام داده اند و در آن سه 
تیپ نظامی را ساقط و ۳۵۰ کیلومتر مربع را آزاد کرده و ۲۰۰ نفر را کشته و حدود ۲ 

هزار نفر از جمله چندین نظامی و افسر سعودی را اسیر کرده اند.
اینکه چنین حمله ای پس از حدود پنج سال از آغاز جنگ یمن انجام می شود، در حد 
خود گویای یک نکته کلیدی است؛ اینکه این جنگ در هدف خود برای پایان دادن به 
سلطه حوثی ها، نه تنها ناکام مانده، بلکه عربستان یک بار دیگر و برای هفتمین بار در 
طول هشت دهه گذشته در باتالق یمن گرفتار شده است؛ همان اتفاقی که در دهه ۶۰ 
میالدی قرن گذشته هم افتاد و جمال عبدالناصر رهبر ناسیونالیسم عربی گفت یمن را 

به باتالقی برای آل سعود تبدیل می کند. 
اما پرســش این اســت که این حمله چرا یک ماه پس از انجام آن اعالم می شود؟ 
یک پاســخ احتمالی می تواند این باشــد که اعالم آن پس از طرح پیشنهاد آتش 
بس از جانب صنعا، تالشی برای اثبات این است که این پیشنهاد از موضع ضعف 
نبوده اســت.  به نظر جنگ یمن به یک دردسر بزرگ برای ریاض تبدیل شده که 
اگر بخواهد در چنین شرایطی به این جنگ پایان دهد، هم شکست بزرگی نه تنها 
در برابر حوثی ها، بلکه در برابر ایران تلقی می شود و هم به نوعی پذیرش تحمیلی 
واقعیتی به نام یک دولت شــیعی همپیمان ایران در سرزمینی است که عربستان 
آن را حیاط خلوت خود می دانست.  از این رو، پایان یکطرفه جنگ یمن از جانب 
عربســتان زیاد محتمل نیست؛ مگر اینکه هم ریاض و هم واشنگتن متفقاً به این 
جمع بندی برســند که بخواهند با یک آتش بس، یک اهرم فشــار را از ایران در 
تنش های برآمده از سیاســت فشار حداکثری بگیرند. به هر حال سرنوشت جنگ 
یمن امــروز با آینده یک تنش بزرگ تر میان ایران و آمریکا گره خورده اســت و 
جهت این تنش اســت که سرنوشت منطقه و بحران های پیچیده و چند الیه آن 

را مشخص خواهد کرد.
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 گام تازه برای احیای مذاکرات در سالگرد قتل خاشقچی صورت گرفت  بوریس سرشاخ با اروپا
طرح برگزیتی جانسون 

»نخوانده« رد شد
انتقاد تند سازمان دیده بان 

حقوق بشر از ریاض
 هیئت طالبان برای رایزنی 

درباره صلح به پاکستان می رود
ایرنا: بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
درحالی برای رونمایی از پیشــنهاد جدید 
برگزیتی خود آماده می شــود که ظاهراً آن 
مقداری که از ســوی رسانه ها به بیرون درز 
کــرده به مذاق مقامات اتحادیه اروپا خوش 
نیامده؛ چرا که از هم اکنون می گویند: اگر 
پیشنهاد آخر لندن این است، جوابی نخواهد 
داد. پیشتر روزنامه »تلگراف« گفته بود طرح 
جدید به ایرلند شــمالی مجــال می دهد 
دست کم تا ۲۰۲۵ در بخش عظیمی از بازار 
واحد اروپایی شریک باشد، اما باید همزمان 
با سایر بخش های انگلیس از اتحادیه گمرکی 

اروپا خارج شود.

تابناک: سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره 
به کارشکنی عربستان در روند پرونده قتل 
خاشــقچی به افزایش اقدامات سرکوبگرانه 
آل ســعود علیه معارضان و خفه کردن هر 
صدای مخالفــی پرداخــت. در بیانیه این 
سازمان آمده است: مقامات سعودی ضمن 
مخالفت در همکاری با گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امور مربوط به اعدام های خودسرانه 
و بدون حکم قضایی، در پرونده خاشــقچی 
مانع تراشی می کنند. ریاض  باید به جامعه 
بین المللی اطمینان دهد که به اقدامات خود 
علیه روزنامه نگاران و معارضان پایان خواهد 

داد و زندانیان را آزاد خواهد کرد.

تسنیم: همزمان با سفر »زلمای خلیل زاد« 
نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان که 
شامگاه سه شنبه وارد اسالم آباد شد، هیئت 
طالبان نیز به پاکستان سفر می کند. سهیل 
شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
گفت: این هیئت بــه رهبری مال برادر به 
پاکســتان سفر کرده و قرار است در مورد 
موضوعات مهم با مقامات این کشور رایزنی 
کند. این اقدام درحالی انجام می شود که۹ 
دور مذاکره میان طالبان و هیئت آمریکایی 
به جایی نرسیده تا جایی که پس از کشته 
شــدن یک سرباز آمریکایی در حمله این 

گروه ترامپ گفت و گوها را متوقف کرد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان   کره شــمالی تنهــا یک روز پس از 
اعــالم قصد خود برای آغــاز دوباره مذاکرات 
با آمریکا اقدام به شــلیک پرتابه ای که گمان 
می رود موشک باشــد کرده است.  در همین 
راستا گارد ســاحلی ژاپن در بیانیه ای تأکید 
کرد کره شمالی اقدام به پرتاب شیئی ناشناس 
کرده که گمان می رود موشک بالستیک باشد.  
خبرگزاری رویترز نوشته پس از دیدار »دونالد 
ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا و »کیم جونگ 
اون«، رهبر کره شمالی در منطقه غیرنظامی 
دو کره در ماه ژوئن، این نهمین بار اســت که 
کره شمالی اقدام به آزمایش موشکی می کند. 
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تازه ترین 
آزمایش موشکی کره شمالی از پیونگ یانگ 
خواست از اقدامات تحریک آمیز پرهیز کرده 
و به مذاکرات هســته ای با واشــنگتن پایبند 
بماند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز به شدت 
اقدام کره شــمالی را محکوم و آن را به مثابه 
نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 

متحد تلقی کرد. 
گفتنی است گفت وگوهای میان واشنگتن و 
پیونگ یانگ بر سر برنامه موشکی و هسته ای 
کره شــمالی از زمــان دیــدار ترامپ و کیم 
در مــاه فوریــه در ویتنام متوقف شــده، اما 
پیونگ یانگ سه شنبه اعالم کرد از شنبه هفته 
بعد مذاکرات با واشــنگتن درباره این موضوع 
را از ســر خواهد گرفت. کره شمالی می گوید 
تا زمانی که آمریکا به سیاست خصمانه خود 
بــرای براندازی نظام حاکــم در پیونگ یانگ 
پایان ندهد، از برنامه موشکی و هسته ای خود 

عقب نشینی نخواهد کرد.

خبر

موشک پرانی پیونگ یانگ ادامه دارد
با وجود اعالم آمادگی برای گفت و گو با آمریکا

 باشــگاه خبرنــگاران  رئیس جمهور 
دمدمــی مــزاج آمریکا در جلســه ای که 
ماه مارس در دفتر کارش در کاخ ســفید 
برگزار شــد، ابتدا پیشنهاد داد در صورتی 
که مهاجران غیرقانونی به ســمت سربازان 
مرزی ســنگ پرتاب کردند سربازان نیز به 
ســمت مهاجران تیراندازی کنند و بعد از 
آنکه متوجه شــد این کار غیرقانونی است، 
پیشنهاد شلیک گلوله به سمت پای آن ها 
را مطرح کرد، با این حال مشاوران ترامپ 
بــه او گفتند کــه این راهکار هــم قانونی 
نیســت. دونالد ترامپ که به دنبال یافتن 
راهکارهــای جدید برای جلوگیری از ورود 
پناهجویان به آمریکاســت در یکی از این 
پیشــنهادها به مشاورانش دستور داده مرز 
۲هزار مایلی با مکزیک را تا ظهر روز بعد به 

طور کامل ببندند.
ولی مشــاوران او گفتند که این حکم هم 
سبب گیرافتادن توریست های آمریکایی در 

مکزیک یا سرگردان شدن دانش آموزان در 
هر دو سوی مرز و یا ایجاد بحران اقتصادی 
بــرای هر دو کشــور می شــود. ترامپ در 
طرحی دیگر ســاخت یک دیــوار مرزی با 
گودالــی پر از مار و تمســاح را ارائه کرده 
و یــا نصب نیزه هایی با قابلیت فرورفتن در 
بدن انسان روی این دیوارها را مطرح کرد. 
دونالد ترامپ از ابتدای ورود به کاخ ســفید 
اتخاذ  مهاجرستیزانه  همواره سیاست هایی 
کرده است و قصد دارد به منظور جلوگیری 
از ورود افراد به آمریکا در مرز این کشور با 

مکزیک دیوار بسازد.

خبر

ترامپ: به مهاجران شلیک کنید!
ادامه سیاست های مهاجرستیزانه رئیس جمهور آمریکا

تجاوز سعودی متوقف نشود عملیات سوم کلید می خورد
 جواد فراهانی  چند روز پیش یحیی سریع، سخنگوی 
نیروهای مســلح یمن اعالم کــرد ارتش و کمیته های 
مردمی این کشــور در عملیاتی تحت عنوان »نصر من اهلل« پس از 
گذشت ۷۲ ساعت از آغاز عملیات، نیروهای ائتالف متجاوز سعودی 
در نجران را به محاصره خود در آوردند. یحیی سریع گزارش داد که 
در این عملیات حدود ۵۰۰ نیروی دشمن کشته و زخمی شدند و 
بیش از ۲هزار نفر از آنان به اسارت در آمدند. عالوه براین نیروهای 
یمنی صدها خودروی زرهی و مقادیر زیادی ســالح از دشمن به 
غنیمت گرفتند. رســانه های دشمن پس از اعالم این خبر سعی 
کردند با طرح ادعاهای بی اساس این گونه جلوه دهند افرادی که در 

فیلم نشان داده می شوند نظامی نیستند و فیلم جعلی است. 

 »نصر من اهلل« عجز و ناتوانی سعودی را نشان داد
عضو شــورای سیاســی انصاراهلل یمن در 
گفت وگو با قدس ضمن رد شواف تبلیغاتی و 
رســانه ائتالف غربی - عربی، در ارتباط با 
اهمیت عملیات »نصر مــن اهلل« در معادله 
جنگ گفت: اهمیت این پیروزی به افزایش 
قدرت ارتش و کمیته های مردمی یمن و تغییر موازنه در معادله 
جنگ بر می گردد. حزام االســد افزود: عالوه براین عملیات اخیر 
مرحله عجز و ناتوانی دشمن متجاوز سعودی را به نمایش می گذارد 
و از نظر ژئوپلتیک در منطقه ای انجام شــده است که بین یمن و 
عربستان قرار دارد و مساحت زیادی آزادسازی شده است. این سه 
تیپ دشمن که منهدم شد، متشکل از تکفیری ها و مزدورانی بود 
که تحت فرماندهی مســتقیم وزارت دفاع سعودی اداره می شد و 

تعداد آن ها بســیار زیاد بود.عضو شورای سیاسی انصاراهلل یمن در 
پاسخ به کسانی که ادعا می کنند اسرای نشان داده شده در فیلم 
نظامی نیستند، و فیلم منتشر شده جعلی است، تصریح کرد: تصاویر 
به وضوح واقعیت را نشــان می دهد؛ خودروهای زرهی، تانک ها، 
تجهیزات نظامی و مقادیر بســیار زیاد ســالح و نیز فرماندهان و 
افســرانی که در فیلم نشان داده می شــود همه و همه به خوبی 
مشخص است که تجهیزات دشمن سعودی است و آن کسی که 
باید بداند چه ضربه سنگینی را دریافت کرده به خوبی می داند و 
تنها با طرح ادعاهای بی اساس به دنبال باال بردن روحیه سربازان 
خود و ظاهر نشدن در موضع ضعف است، ولی میدان جنگ تعیین 

کننده است.

 سعودی پرونده اسرا را دستمایه باج خواهی قرار ندهد
وی در ادامه تأکید کرد: ما با اســرای دشمن مطابق با معیارهای 
اسالمی، اخالقی و انسانی عمل خواهیم کرد و از دشمن سعودی 

انتظار داریم پرونده اسرا را دستمایه باج خواهی های سیاسی قرار 
ندهد؛ چراکه این یک موضوع انسانی است و از اختالفات سیاسی 
جداست.  بنابراین حتماً باید در چارچوب تبادل و توافقات صورت 
گرفته عمل کند. حزام االســد با اشاره به اینکه نیروهای یمنی در 
عملیات آرامکو و عملیات نصر من اهلل توانمندی و قدرت خود در 
بازدارندگی دشمن متجاوز و تغییر معادله جنگ به نفع یمن را به 
اثبات رســانده اند، گفت: چنانچه سعودی از مسئولیت خود شانه 
خالی کند قطعاً عملیات ســومی در راه است و هر عملیات جدید 

نسبت به عملیات پیشین کوبنده تر و زیانبارتر خواهد بود.

  اتهام زنی ریاض به تهران برای راضی کردن اربابان 
 عضو شورای سیاسی انصاراهلل در ارتباط با اتهام سعودی علیه ایران 
گفت: از آنجایی که ایران همیشه در قبال مسائل امت اسالمی به 
ویژه مظلومیت ملت یمن مواضع محکمی را اتخاذ و از آن حمایت 
می کند، عربســتان می کوشــد با اتهام زنی به ملت و حکومت 
جمهوری اسالمی ایران، اربابان آمریکایی خود را علیه ایران به اقدام 
وادار کنــد، وگرنه آن ها به خوبی می دانند که حمله به آرامکو در 
پاسخ به ادامه تجاوزگری های خودشان انجام شد و اراده مجاهدان 
یمنی این پیروزی بزرگ را رقم زد. حزام االســد در پاسخ به این 
پرسش که آیا عربســتان نامه ای مشابه نامه ای که برای ریاست 
جمهوری ایران ارسال کرده برای مقامات یمنی نیز فرستاده است 
یا خیر گفت: عربستان با ارسال نامه به دنبال فریبکاری و خریدن 
زمان است. پیام مهمی که عربستان باید ارسال کند، توقف جنگ 
و محاصره یمن است که هنوز به طرح رئیس شورای عالی سیاسی 

یمن برای آتش بس پاسخی نداده است.

گفت و گو
 عضو شورای سیاسی انصاراهلل در گفت وگو با قدس:

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید رضا قزوینی غرابی تحلیلگر ارشد مسائل عراق

annotation@qudsonline.ir

تحلیل

 صابر گل عنبری

بدون تیتر

بازتاب

 سرگئی الوروف وزیــر خارجه روسیه با اعالم اینکه یمن با 
فاجعه انسانی مواجه است، اظهار داشت :خاورمیانه به میدانی 

برای تجارب خطرناک تبدیل شده است.

دونالدترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توییتری تالش 
دموکرات های کنگره این کشور برای استیضاح وی را »کودتا« 

خواند.

محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالــی انقالب یمن در 
پستی توییتری ضمن انتقاد از ادامه فروش تسلیحات کانادایی 
به عربســتان به حالت سخره آمیز تأکید کرد: ما حاضریم با 
کانادا در خصوص خودروهای زرهی به ویژه خودروهای زرهی 

منهدم شده به دست نیروهای انصاراهلل رایزنی کنیم.
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