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ترامپ:حرفهایپوتینراباورمیکنم
اظهارات  گف��ت،  آمریکا  رئیس جمهوری 

خط همتای روس خود مبنی بر انکار مداخله ســــر
مس��کو در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا را باور می کند و به نظرش این اتهام، توهین بزرگی به 

روسیه است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا همچنین ارزیابی های 
مقام های ارش��د اطالعاتی آمریکا را در مورد اینکه روس��یه در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا مداخله داشته را با 
انگیزه های سیاس��ی دانس��ت که توانایی  وی را در همکاری با 

رهبران خارجی زیر سوال می برد.
ترامپ در جریان گفت وگو با خبرنگاران در مس��یر هانوی، 
ویتنام و درپی دیدار با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
در حاش��یه نشس��ت اپک گفت: پوتین باز ه��م تاکید کرد که 

کش��ورش هیچ مداخله ای در انتخابات آمریکا نداش��ته و آنچه 
که ما می گوییم، انجام نداده است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا صحبت ه��ای پوتین را باور می کند، گفت: زمانی که به من 
گفت هیچ نقشی در مداخله انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
آمریکا نداشته، او را باور کردم. من نمی توانم با او درگیر شوم. 
من بیش��تر می خواهم به مساله سوریه و همچنین اوکراین در 

گفت وگوهایم با او بپردازم. 
وی ادام��ه داد: پوتین هر وقت مرا می بیند به من می گوید 
ک��ه ای��ن کار را نکرده و من به گفته های او ب��اور دارم. ترامپ 
همچنی��ن ادام��ه داد: فک��ر می کنم پوتین باب��ت گزارش های 
آژانس های اطالعاتی آمریکا درباره مداخله روسیه در انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال گذشته میالدی آمریکا، ناراضی است. 
ب��ه نظرم این توهی��ن بزرگی برای پوتین اس��ت و چیز خوبی 

برای آمریکا نیست. 

محاکمهشیخعلیسلمانبهاتهامجاسوسی!
دادس��تان کل بحرین از محاکمه ش��یخ 

»علی س��لمان« دبی��رکل جمعیت ملی حقـوق بشـر
از  ت��ن دیگ��ر  و دو  –اس��المی)الوفاق( 

اعضای این جمعیت به اتهام جاسوسی برای قطر خبر داد.
»أحمد حمادی« دادس��تان کل بحری��ن دیروز گفت که 
به دس��تور دادس��تان عمومی بحرین پرونده جدید شیخ علی 
س��لمان و دو ت��ن از اعضای جمعیت الوفاق به نام های ش��یخ 
»حس��ن س��لطان« و »علی االس��ود« به اتهام جاسوسی برای 
قطر با هدف سرنگونی نظام حاکم بحرین به دادستانی جنایی 
بحرین ارجاع داده ش��ده و جلس��ه محاکمه آنان در تاریخ ۲۷ 

نوامبر ) ۶ آذر( برگزار خواهد شد.
شیخ »علی س��لمان« دبیر کل جمعیت الوفاق هم اکنون 
سومین سال از محکومیت چهار ساله خود را در حبس سپری 

می کند.
دادس��تان بحرین اتهامات وارده به شیخ علی سلمان و دو 
تن دیگر از اعضای این جمعیت را جاسوس��ی برای یک کشور 
بیگانه )قطر( در راس��تای دشمنی با بحرین، آسیب رساندن به 
مراکز سیاس��ی و اقتصادی و منافع ملی آن با هدف سرنگونی 
نظام حاکم، افش��ای اس��رار دفاعی و نظام��ی و اوضاع داخلی 
کش��ور و دریافت مبالغی از یک کش��ور بیگانه در مقابل افش��ا 
و در اختیار گذاش��تن این اسرار، نش��ر اخبار و شایعات کذب 
و جهت دار در خارج به منظور تضعیف پش��توانه مالی کشور و 

کاستن از اعتبار و هیبت آن عنوان کرده است.
دادس��تانی بحرین همچنین مدعی است که در این قضیه 
به گفته های مس��تدل چهار شاهد در خصوص مکالمات تلفنی 
انجام شده )در سال ۲۰۱۱( بین شیخ علی سلمان و شیخ حسن 
س��لطان با دولت قطر و همچنین مالقات های آنان در داخل و 

خارج از بحرین و نامه نگاری هایشان استناد کرده است. 

دوردومانتخاباتاسلوونی
مردم اسلوونی امروز برای شرکت در دور دوم انتخابات 

ریاست  جمهوری پای صندوق های رای می روند.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، »ماریان س��ارس« 
شهردار شهر کامنیک، رقیب پاهور در این انتخابات است. 
در دور نخس��ت انتخاب��ات که 3 هفته قبل برگزار ش��د، 
پاهور در رقابت با 9 نامزد انتخاباتی حدود 4۷ درصد رای 
به دس��ت آورد و س��ارس هم با کسب ۲5 درصد رای در 
رتبه بعدی قرار گرفت. نظرس��نجی ها حاکی از این است 
که پاهور پیشتاز است و می تواند بین 5۲ تا 5۶.3 درصد 
آرا را به دس��ت آورد. با این حال کارشناسان پیش بینی 

قطعی درباره نتیجه انتخابات نداشته اند.

تظاهراتافراطگرایاندرلهستان
هزاران تن در حالی در تظاهرات س��الروز استقالل 
لهستان ش��رکت کردند که ش��عارهایی با گرایش های 

افراط گرایانه سر دادند.
بنابر گ��زارش خبرگزاری اتریش، ش��عارهایی مانند 
»خدا، افتخار، کشور« و » لهستان خالص، لهستان سفید« 
از جمله ش��عارهایی بود که در این تظاهرات سر داده شد. 
نیروهای پلی��س با حضور حداکثری با ۶ ه��زار تن برای 
کنترل اوضاع در محل حاضر بودند. گزارش ها حاکی از این 
است که تظاهرات یاد شده، افراط گرایان از دیگر کشورهای 

اروپایی مانند ایتالیا و انگلیس را هم جذب کرد.

تخلیهایستگاهراهآهنمسکو
درپی تماس شخصی ناشناس مبنی بر بمب گذاری، 
بیش از ۱۷۰۰ نفر از مس��افران و کارکنان ایستگاه راه 

آهن کورسک در مسکو تخلیه شدند.
به گزارش تاس، تا لحظه ارسال خبر نیروهای امنیتی 
و س��گ های بمب یاب در این ایس��تگاه حضور داش��تند 
و مش��غول بازرس��ی دقیق آن بودند. م��وج تماس های 
مشکوک به بمب گذاری در روسیه از ۱۱ سپتامبر امسال 

افزایش یافته است.

تستجنگندهمافوقصوتچین
براساس گزارش یک رسانه چینی این کشور مشغول 
آزمایش یک جنگنده مافوق صوت در تونل هایی اس��ت 

که برای آزمایش این جنگنده  استفاده می شود.
ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک، معم��وال از تونل ه��ای 
آیرودینامیک برای آزمایش موتورها و اجزاء ماش��ین ها 
قبل از تولید انبوه آنها اس��تفاده می ش��ود. در ارتباط با 
جنگنده ه��ا و هواپیماهای نظامی نیز که عمدتا بزرگ و 
پر هزینه هستند الگوهای کوچک یک هواپیمای جدید 
در تونل های باد آزمایش می ش��وند تا مشخص شود چه 

شدتی از باد را تحمل می کند.

دیدارشاهمغربباولیعهدابوظبی
ش��اه مغرب که به امارات سفر کرده است با ولیعهد 
ابوظب��ی دیدار و درباره مس��ائل منطقه ای و بین المللی 

گفت وگو کرد.
خبرگ��زاری ام��ارات )وام( گ��زارش داد که بن زاید 
در این دیدار از مش��ارکت پادشاه مغرب در افتتاح موزه 
»لوور« امارات قدردانی کرد. در این دیدار روابط سیاسی، 
اقتصادی و توسعه ای بین دو کشور و راهکارهای حمایت 
از توسعه این روابط در راستای خدمت به منافع مشترک 

و تحقق آمال و آرزوهای دو ملت بررسی شد.

تکمیلقراردادS-400ترکیهوروسیه
»نورالدی��ن جانیکلی« وزیر دفاع ترکیه روز ش��نبه 
گفت ک��ه فرایند خرید س��امانه های پدافند موش��کی 

»S-4۰۰« از روسیه کامل شده است.
به نوشته خبرگزاری »آناتولی« جانیکلی ادامه داد: 
»عالوه بر اس4۰۰، ترکیه توافقات اولیه ای با کشورهای 
اوراس��ام )فرانس��ه و ایتالیا( درخصوص توسعه، تولید و 
اس��تفاده از س��امانه های دفاع هوایی انجام داده است.« 
وی همچنین از تمایل دولت ترکیه برای به دست آوردن 

فناوری ساخت سامانه های پدافند موشکی خبر داد.

سفراردوغانبهخلیجفارس
رئیس جمهور ترکیه از امروز س��فر خود را به کش��ورهای 

قطر و کویت آغاز می کند.

به گ��زارش آناتولی، »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه از ۱3 نوامبر س��فر خود ب��ه منطقه خلیج فارس را آغاز 
و به کش��ورهای قط��ر و کویت می رود. س��فر اردوغان به این 
منطق��ه ت��ا تاریخ ۱5 نوامب��ر ادام��ه دارد و وی در این مدت 

در س��ومین کنفرانس استراتژیک ترکیه-قطر شرکت می کند. 
 رئیس جمه��ور ترکیه در س��فر ب��ه کویت نی��ز قراردادهای ۲

جانب��ه ای را با مقامات این کش��ور امض��ا می کند. موضوعات 
منطق��ه ای و بین المللی از دیگر موارد مهم مذاکرات اردوغان 

در س��فر 3 روزه وی ب��ه قطر و کویت خواهند بود. این س��فر 
در حال��ی صورت می گیرد که تن��ش میان ترکیه و غرب روبه 
افزایش اس��ت. ترکیه و ش��خص اردوغ��ان از حامیان قطر در 

مناقشه این کشور با عربستان هستند.

بح��ران سیاس��ی در انگلیس 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
ابع��اد جدیدت��ری می گی��رد 
چنانکه ش��مار اعضای حزب 
محافظه کار انگلیس که خواهان رای عدم اعتماد به 
نخس��ت وزیر این کشور هس��تند به 4۰ نفر رسید 
حال آنکه با افزایش این رقم به 4۸، فرایند برکناری 

وی در رقابتی درون حزبی کلید خواهد خورد.
در ادام��ه پیش بینی ه��ا ب��رای دگرگون��ی در 
س��اختار سیاسی انگلیس، »س��اندی تایمز« اعالم 
کرد 4۰ نفر از اعض��ای حزب محافظه کار پارلمان 
انگلیس ب��رای امضای نامه ای مبن��ی بر رای عدم 
اعتماد به »ترزا می« نخست وزیر این کشور، توافق 
کرده اند. گفتنی اس��ت با توجه به اینکه خانم ِمی 
نیز از اعضای حزب محافظه کار است، طبق قانون 
حزبی اگ��ر ۸ نماینده محافظ��ه کار دیگر به جمع 
امضاکنندگان نامه بپیوندند، مکانیس��م واداش��تن 
نخس��ت وزیر به اس��تعفا و جایگزین��ی وی با یکی 

دیگر از اعضای این حزب، کلید خواهد خورد.
در توضی��ح دالیل کاه��ش محبوبیت ِمی در 
میان ه��م حزبی هایش باید گف��ت که وی با عدم 
حس��ابگری درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ۸ 
ژوئن که با از دس��ت رفتن اکثریت پارلمانی حزب 
محافظ��ه کار همراه بود، موج��ب نارضایتی آنها را 
فراهم کرد.در این فاصله، اختالف نظر بر سر نحوه 
خ��روج از اتحادیه اروپا )برگزیت( و رس��وایی های 
برخ��ی از وزرای کابینه، دودس��تگی حزب توری 

)محافظه کار( را بیش از پیش افزایش داد.
تا ای��ن جای کار، از دی��د محافظه کارها، زنی 
که قرار بود ی��ادآور دوره طالیی »مارگارت تاچر« 
نخس��ت وزیر اس��بق انگلیس باش��د؛ ضعیف عمل 
کرده اس��ت. این درحالی اس��ت که در چند هفته 
اخی��ر، خانم نخس��ت وزیر ۲ نف��ر از وزرای کابینه 
خود را از دست داده اس��ت: »مایکل فالون« وزیر 
 سابق دفاع که به اتهام رسوایی جنسی کنار رفت و 
»پریت��ی پات��ل« وزی��ر توس��عه بی��ن المللی که 
به دلی��ل قراره��ای محرمان��ه با صهیونیس��ت ها 
مجبور به اس��تعفا شد. گفتنی اس��ت رقابت برای 

برکناری نخس��ت وزیر، فرایندی درون حزبی است 
ک��ه در جریان آن چنانچه یک��ی از اعضای حزب 
محافظ��ه کار موفق به شکس��ت خانم ِمی ش��ود و 
رای اعتماد س��ایر اعضا را به نفع خود جلب کند، 

جانشین او خواهد شد. 
بنابراین نیازی به برگ��زاری انتخابات عمومی 
نخواهد ب��ود.در همین ح��ال 44 نماینده پارلمان 
بریتانیا با امضای نامه ای خواس��تار برکناری »ترزا 
می« نخست وزیر این کشور شدند. همچنین رهبر 
ح��زب کارگر انگلیس ضمن اش��اره ب��ه تجربیات 
خجال��ت آوری که وزیر خارجه این کش��ور تاکنون 
به بار آورده، خواستار کنار گذاشتن وی از باالترین 
س��مت دیپلماتی��ک کش��ورش ش��د. کوربین در 
یادداشتی برای گاردین نوشت، ترزا می نخست وزیر 
انگلیس هرگز نمی بایست فردی را به عنوان باالترین 
مقام دیپلمات این کشور انتخاب می کرد که موضع 

انگلیس را در جهان تضعیف کرده است.
کوربین تصریح کرد، ترزا می، کسی را به عنوان 
وزی��ر خارجه انتخاب کرده ک��ه روزی باراک اوباما 
رئیس جمهور پیش��ین آمریکا را ب��ه دلیل کنیایی 
ب��ودن، ضدانگلیس معرفی کرده بود و اکنون زمان 
آن رس��یده که بعد از ۱۶ ماه خانم می جانسون را 
کنار بگذارد. کوربین یادآور ش��د، وزیر خارجه ماه 
گذش��ته گفته بود اگر همه اجساد موجود در شهر 
س��رت لیبی را پاکس��ازی کنند، این شهر به دبی 
تبدیل می شود. کوربین ادامه داد، جوک ساختن از 
کشته ش��دگان جنگی که حزب محافظه کار )حزب 
حاک��م انگلیس( با مداخالت نظام��ی در آن نقش 

داشته، به شدت نابخردانه است.
رهب��ر اپوزیس��یون انگلی��س اف��زود، رویکرد 
اس��تعمارگرانه جانس��ون، کام��ال ب��ا واقعیت یک 
کشور مدرن و دیدگاه مردم انگلیس فاصله داشته 
و سیاس��یون این کش��ور باید به استقبال قرن ۲۱ 
برون��د و در قرن ۱9 نمانند. کوربین یادآور ش��د، 
جانس��ون در اولین س��خنرانی خود به عنوان وزیر 
خارج��ه در اش��اره ای به آفریقا که ق��اره ای با 5۰ 
کش��ور است از عبارت »آن کش��ور« استفاده کرد 

و مدعی شد س��طح زندگی مردم این قاره به طور 
چش��مگیری ارتقا یافته در حالی که متاسفانه طی 
3۰ سال گذشته سطح زندگی مردم در کشورهای 

زیادی در آفریقا سقوط کرده است. 
کوربی��ن در ادام��ه نوش��ت، باالتری��ن مق��ام 
دیپلماتیک انگلیس باید پیشرو در مسایل حساس 
فرهنگی باش��د اما جانسون مدام انگلیس را تحقیر 
می کن��د. وی افزود، در س��فر به میانم��ار هم وزیر 
خارجه انگلیس برای میزبانان خود شعری از دوره 
استعمار در یک مکان مقدس بودایی خواند که در 
نتیجه س��فیر انگلیس در این کشور ضمن مداخله 
به او یادآور ش��د که چنین شعری مناسب نیست. 
رهبر حزب کارگر انگلیس تصریح کرد، جانس��ون 
یاد نگرفته چط��ور نماینده ای از انگلیس باش��د و 

اخیرا یکی دیگر از اظهارات ناراحت کننده او درباره 
نازنین زاغری بود که با واکنش های تندی در داخل 
این کشور مواجه شد. کوربین افزود، با افزایش تنش 
در ش��به جزیره کره، انگلیس نیازمند دیپلماس��ی 
جدی است تا کشورهای مسلح به تسلیحات اتمی 
ب��ار دیگر به فرآیند چندجانبه خلع س��الح ملحق 
شوند. اما وزیر خارجه نمی تواند این امکان را فراهم 
کن��د و با ادامه اقدامات وی که انگلیس را به خطر 

می اندازد، باید جانسون را کنار گذاشت.
شهردار انگلیس نیز گفت وزیر خارجه این کشور 
نتوانس��ته وظایف اولیه خود را در این سمت انجام 
دهد و باید از س��مت خود کناره گیری کند. صادق 
خان در گفت وگو با ش��بکه خبری بی بی سی گفت، 
جانسون نتوانسته وظایف اولیه خود به عنوان وزیر 

خارجه را که دیپلماسی است، ایفا کند بنابراین باید 
کنار برود. خبر دیگر از انگلیس آنکه درپی افش��ای 
اسناد پارادایز، وزیر خزانه داری دولت سایه انگلیس 
از ملکه خواست تا اطالعات مالی خودش را منتشر 
کند. این اسناد نشان می دهد که حدود ۱۰ میلیون 
پوند از اموال شخصی ملکه انگلیس در صندوق های 
فراس��احلی سرمایه گذاری ش��ده بود و امالک او با 

پناهگاه های امن مالیاتی ارتباط داشتند.
ج��ان مک دانل، وزیر خزانه داری دولت س��ایه 
از حزب کارگر ب��ه ایندیپندنت گفت، الیزابت دوم 
باید اطالعات مالی خ��ودش را علنی کند. این در 
حالی است که ملکه طبق قانون موظف به پرداخت 
مالیات نیس��ت اما او خودش در ۱99۲ داوطلبانه 
موافق��ت کرد ت��ا بابت درآمد خصوص��ی از جمله 

درآمد حاصل از سرمایه گذاری مالیات بپردازد.
س��خنان او درپی افشای اس��نادی موسوم به 
"اوراق پارادایز" منتش��ر ش��د؛ اس��نادی که نشان 
می دهد سرپرس��تی ملک خصوص��ی ملکه به نام 
"دوچی لنکس��تر" میلیون ها دالر در ش��رکت های 
فرامرزی که به عن��وان متدی برای فرار از مالیات 
در نظر گرفته می شود، سرمایه گذاری کرده  است. 
به گفته مک دانل، افش��ای این اسناد نشان دهنده 
اش��اعه فرهنگ مالیات گریزی است. او بدون آنکه 
مس��تقیما به ن��ام ملکه اش��اره کن��د، از اقدامات 
مش��اوران مالی الیزاب��ت دوم انتقاد ک��رد که "به 

شدت مایه شرم او شده اند." 
او همچنی��ن خواس��ت تا پاتری��ک مک لولین، 
سرپرست دوچی لنکستر عذرخواهی کند. مک دانل 
تاکید کرد: این فرهنگ مالیات گریزی باید تغییر کند 
و این همان مساله ای است که ما با آن درگیریم. اسناد 
پارادایز نشان می دهند که ۱3 میلیون دالر از دارایی 
ش��خصی ملکه انگلیس در فراساحل سرمایه گذاری 
ش��ده  است. این پول را سرپرس��تی امالک لنکستر 
ملکه در حس��اب هایی در جزایر "کیمن" و "برمودا" 
سرمایه گذاری کرده است. سرپرستی امالک لنکستر 
5۰۰ میلیون پوند امالک شخصی، سرمایه گذاری و 

درآمد ملکه را اداره می کند.

هم حزبی های نخست وزير انگلیس خواستار استعفايش شدند

ترزا در 8 قدمی برکناری

گزارش

بازگشتآمریکابهماموریتجنگی
در حالی پس از ۱۶ س��ال حضور نیروهای خارجی در 
افغانستان این کشور با بحران های امنیتی بسیاری مواجه 
است که فارین پالیسی طی گزارشی از رویکرد جدید ترامپ 

برای بازگشت به ماموریت جنگی در افغانستان خبر داد.
 فاری��ن پالیس��ی در گزارش��ی به نق��ل از مقامات 
پنتاگون نوش��ت که »دونالد ترام��پ« رئیس جمهوری 
آمری��کا ب��ه ارتش این کش��ور اجازه داده ک��ه در کنار 
نیروهای امنیتی افغانس��تان عملی��ات نظامی خود را از 

سر گرفته و در عملیات زمینی هم شرکت کند.
مقامات پنتاگ��ون همچنین اعالم کردند که بعد از 
این، صدها نظامی آمریکایی، نیروهای امنیتی افغانستان 
را در عملی��ات زمینی کمک خواهند کرد و در تنظیم و 

هماهنگی حمالت هوایی نیز سهم خواهند داشت.
گفته می ش��ود که نیروهای جدیدی که قرار است 
در آغاز سال جدید میالدی به افغانستان اعزام شوند در 
عملیات های زمینی در افغانستان شرکت خواهند کرد. 
گفتنی اس��ت که در حال حاضر نظامیان آمریکایی 
مستقر در افغانس��تان صرفا به آموزش و مشورت دهی 
نیروهای امنیتی افغانستان می پردازند و به طور مستقیم 

در جنگ شرکت نمی کنند.
الزم به ذکر اس��ت که ترامپ هنگام اعالم استراتژی 
جدید خود برای افغانس��تان و کش��ورهای جنوب آسیا 
از اع��زام نظامیان جدید به افغانس��تان خبر داد. چندی 
پی��ش نیز ژن��رال »جیمز ماتی��س« وزیر دف��اع آمریکا 
تأیید کرد که این کش��ور 3۰۰۰ نی��روی نظامی جدید 
را به افغانس��تان اعزام می کند. ماتی��س در گفت وگو با 
خبرنگاران گفت: کمی بیش از 3۰۰۰ نیروی نظامی ]به 

افغانستان[ اعزام خواهد شد.
 با احتس��اب ای��ن نیروهای نظامی اضافی، ش��مار 
نظامیان آمریکا در خاک افغانس��تان به بیش از ۱4۰۰۰ 
تن می رسد. آمریکا در طول ۱۶ سال حضور در افغانستان 
اقدامی برای مبارزه با تروریسم نداشته و حتی داعش را 

راهی منطقه کرده است. 

جهاد اس��المی و حماس در 
پاس��خ ب��ه تهدی��دات رژیم غـرب آسـیا

صهیونیس��تی اع��الم کردند 
س��ردرگمی  از  نش��ان  تهدی��دات  ای��ن 
صهیونیست هاس��ت و مقاومت برای ایس��تادن در 

برابر تعرض ها همواره آماده است.
جهاد اس��المی اعالم کرد تهدیدات دش��من 
اس��رائیلی مبنی بر هدف ق��رار دادن رهبران این 
جنبش را اعالم جنگ میداند و افزود در مقابل این 
جنگ خواهد ایس��تاد.جهاد اس��المی تصریح کرد: 
این تهدی��دات، نیت های حقیقی صهیونیس��ت ها 
برای حمله را آش��کار می کند؛ ما حق پاسخ به هر 
حمله ای را برای خ��ود محفوظ می دانیم همانطور 
که پاس��خ ب��ه جنایت صهیونیس��ت در هدف قرار 
دادن یک تونل مقاومت در ش��رق دیرالبلح را حق 
خود می دانیم. در ادامه این بیانیه آمده است پاسخ 
ما به تهدیدات دش��من این اس��ت: در حمایت از 

ملت و سرزمین خود کم نخواهیم گذاشت.
»ف��وزی برهوم« س��خنگوی حماس نیز اعالم 

کرد تهدی��دات »یوآف مردخای« هماهنگ کننده 
اقدام��ات کابین��ه در ارت��ش رژیم صهیونیس��تی 
نش��ان دهنده حالت ترس و دستپاچگی این رژیم 
از پاس��خ مقاومت به انفجار تونل در مرز غزه است.
وی تأکی��د ک��رد : مقاوم��ت قهرمان همیش��ه در 
نهای��ت آمادگی برای انجام وظیف��ه در حمایت از 
ملت فلس��طین و دفاع از این ملت و نیز شکس��ت 

معادالت رژیم اشغالگر است. 
رژیم صهیونیس��تی ویدئویی منتشر کرده که 
در آن رهبران جهاد اس��المی را از هر اقدامی علیه 
این رژیم بر حذر می دارد و آنها را تهدید میی کند. 
در حمله رژیم صهیونیس��تی به تونل یاد شده ۱۲ 
تن از اعضای جهاد اس��المی و حماس به شهادت 
رسیدند؛ تونل هدف قرار داده شده متلعق به جهاد 

اسالمی بود.
خبر دیگ��ر آنکه فعالیتهای مربوط به بایکوت، 

بیرون کش��یدن س��رمایه ها و تحریم اس��رائیل در 
دانش��گاه های آمریکا و کانادا افزایش یافته اس��ت. 
پایگاه خبری العهد لبنان در خبری فوری نوش��ت: 
نظامیان اش��غالگر صهیونیس��تی ش��نبه ش��ب  و 
بامداد دیروز، با یورش گسترده به مناطق مختلف 
کران��ه باختری رود اردن، 9 تن از فلس��طینیان را 
بازداش��ت کردند. به نوشته العهد، رسانه های رژیم 
صهیونیستی ادعا کردند: مقادیری سالح و مهمات 
در شهرک »بیت عوا« غرب شهر الخلیل، کشف و 
ضبط ش��ده اس��ت. یک وبگاه محافظه کار و حامی 
رژیم صهیونیس��تی در آمریکا نوش��ت: فعالیتهای 
مرب��وط به بایکوت، بیرون کش��یدن س��رمایه ها و 
تحریم اس��رائیل در دانش��گاه های آمریکا و کانادا 
افزایش یافته اس��ت. خبر دیگ��ر آنکه رئیس دفتر 
سیاس��ی حماس اعالم کرد در نشست پیش رو در 
قاهره درباره 5 موضوع مهم صحبت خواهد ش��د. 

»اس��ماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاس��ی حماس 
بر تجمیع قدرت ملی، وحدت فلس��طینی و اتمام 
طرح آش��تی ب��رای مقابله با چالش ها و اس��تفاده 
از فرصت ه��ا تأکید کرد. هنی��ه در ادامه گفت در 
نشس��ت قاهره درباره 5 پرونده مهم یعنی سازمان 
آزادیبخش فلسطین »س��اف«، دولت توافق ملی، 
انتخابات، آش��تی ملی و موضوع آزادی ها پرداخت 
خواهد شد. رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین 
اعالم کرد حماس به توافق ۲۰۱۱ امضا ش��ده در 
قاه��ره کاماًل پایبند اس��ت زیرا با مش��ارکت همه 
گروه های فلس��طینی و با نظارت مصر به سرانجام 

رسیده است.
دو جنب��ش فت��ح و حماس پنجش��نبه )۲۰ 
مهرم��اه( باالخ��ره پس از حدود ۱۰ س��ال تنش، 
رس��ما در قاهره یک توافق آش��تی امض��ا کردند، 
ای��ن توافق پ��س از س��ه روز گفت و گوهای عمیق 

و فش��رده می��ان مقامات فت��ح و حم��اس انجام 
شد. از سوی دیگر رس��انه های رژیم صهیونیستی 
گزارش می دهند مدارک پلیس درباره رشوه گیری 
نخس��ت وزیر این رژیم بیشتر ش��ده است. نشریه 
صهیونیس��تی جروزالم پس��ت از افزایش ش��واهد 
مرتبط با رش��وه گیری نتانیاهو خبر داد. به نوشته 
این نش��ریه، روز پنجشنبه گذش��ته بود که واحد 
جرایم موس��وم »لحاو 433« به مدت چهار ساعت 
نتانیاه��و را در محل اقامتش م��ورد بازجویی قرار 
داد. ط��ی این بازجویی چهار س��اعته، بازپرس��ان 
»لح��او 433« نتانیاه��و را در مقابل ش��هادت ادا 
ش��ده از سوی »آرون میلچان« تهیه کننده مشهور 
هالیوودی مورد پرس��ش ق��رار دادند. به نوش��ته 
جروزالم پست، در پرونده موسوم به »مورد ۱۰۰۰« 
نتانیاهو متهم شده است که هدایای گرانقیمتی را 
از تعدادی تجار دریافت کرده است. میلچان تأیید 
کرده اس��ت که به صورت مرتبط هدایایی ش��امل 
س��یگار و دیگر اقالم را برای نتانیاهو و همسر وی 

می فرستاده است.

واکنش جهاد اسالمی و حماس به تهديدات رژيم صهیونیستی

در چالش��ی دیگر برای مرکل، حزب سبز 
سبـــز آلم��ان که به ش��دت از رون��د مذاکرات قاره 

جهت تشکیل ائتالف آینده آلمان موسوم 
به جامائیکا دلس��رد اس��ت تش��کیل چنین ائتالفی را در این 

اوضاع بعید دانست.
در حزب سبز آلمان بعد از گفت وگوهای ناامید کننده هفته 
اخیر بین احزاب جهت تش��کیل ائتالف موس��وم به جامائیکا ) 
ائتالف احزاب متحد مس��یحی، س��بزها و لیبرال دموکرت ها( 

تردیدها درباره تحقق این هدف افزایش پیدا کرده است.
"کاترین گورین��گ اکاردت"، از نمایندگان بلند پایه حزب 

سبز آلمان تشکیل چنین ائتالفی را بعید ارزیابی کرده است.
وی در این باره به روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" 
گفته اس��ت که اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب لیبرال 
دموکرات پیش��نهادات ما برای س��اختن پل ه��ای ارتباطی را 
ب��رآورده نکرده اند. در این هفته کار س��ازنده ای در مذاکرات 
ش��کل نگرفت. به گفته اکاردت فش��ارها بر هم��ه برای اینکه 
در روزه��ای باق��ی مانده توافقی حاصل ش��ود افزایش می یابد 
و دس��تیابی به یک نتیجه مثبت را دشوار می کند. وی تشکیل 
چنین ائتالفی در این ش��رایط را بعید دانسته و تاکید کرد که 
پایه و اس��اس تشکیل چنین ائتالفی باید یک رفتار منصفانه و 

همکاری سازنده باشد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ما به اولی��ن راهکارها تا قبل از روز 
پنج ش��نبه نیاز داریم همچنین گفت: به پیشرفت هایی نه تنها 
در زمینه مهم حمایت از ّآب و هوا و سیاس��ت پناهندگی بلکه 
همچنین در زمینه سیاس��ت داخلی و خارج��ی و اروپایی نیاز 
است."سیمون پیتر"، رئیس حزب سبز آلمان نیز با دید انتقادی 
به روند پیش��رفت مذاکرات جهت تش��کیل ائتالف موس��وم به 
جامائیکا نگریسته و ارزیابی های حزب سوسیال مسیحی درباره 
اینک��ه مذاکرات در جهت تحق اهداف پیش می رود را رد کرده 
و گفت: مس��یر همچنان طوالنی درپیش روی ما است و لیست 

طوالنی از مسائل مورد اختالف وجود دارد.
"آنت��ون هوفرایتر"، رئیس فراکس��یون حزب س��بز آلمان 
نی��ز این انتقاد را ب��ه اتحادیه احزاب متحد مس��یحی و حزب 
لیبرال دموکرات وارد می کند که همچنان چش��مان خود را بر 
چالش های یک سیاس��ت حمل و نقل م��درن و دگرگونی در 

صنعت اتومبیل بسته اند.
در پای��ان مذاکرات اخی��ر احزاب جهت تش��کیل ائتالف 
موس��وم به جامائیکا در آلمان که روز جمعه برگزار شد مذاکره 
کنن��دگان احزاب از پیش��رفت هایی صحب��ت کردند اگر چه 
همچنان در دس��تیابی به توافق درباره مس��ائل مورد مناقشه 
موفقیتی به دست نیامد. چندی پیش آنگال مرکل، صدر اعظم 
آلمان از مذاکره کنندگان جهت تش��کیل دولت ائتالفی آینده 
آلمان موس��وم به جامائیکا ) ائتالف اح��زاب لیبرال دموکرات، 
اتحادیه احزاب متحد مس��یحی و س��بزها( درخواست کرد که 
برای تشکیل یک دولت پایدار تالش کنند. وی برای اولین بار 

یک بازه زمانی برای این مذاکرات را مشخص کرد.
در اتحادی��ه اح��زاب متحد مس��یحی ای��ن نگرانی وجود 
دارد ک��ه یک انتخابات زودهن��گام بتواند به نفع حزب افراطی 
جایگزینی برای آلمان تمام شود. حزب لیبرال دموکرات آلمان 
که از احزاب ائتالف احتمالی آینده آلمان موس��وم به جامائیکا 
است نیز چندی پیش اعالم کرده که ترسی از انتخابات مجدد 
ن��دارد. در نوزدهمین انتخابات پارلمان��ی آلمان، حزب مرکل 
قدرتمندترین حزب ش��ده و البته با کس��ب 3۲.9 درصد آراء 
ضعیف تری��ن نتیج��ه خود از س��ال ۱949 را به دس��ت آورد. 
سوس��یال دموکرات ها هم که شکست سختی را متحمل شده 
بودند اعالم کردند که دیگر در دولت ائتالفی مش��ارکت نکرده 

و می خواهند به اپوزیسیون بپیوندند.
بنابرین تش��کیل ائتالف موسوم به جامائیکا در آلمان تنها 
گزینه پیِش روی مرکل اس��ت و مذاک��رات درباره آن همچنان 

ادامه دارد.

جامائیکای مرکل در بند سبز ها گرفتار شد
پلی��س ضدش��ورش فیلیپین دی��روز با 

اس��تفاده از آب پر فش��ار مان��ع از ورود چـــــالش
صده��ا ت��ن از معترضان به س��فر دونالد 

ترامپ به مقر سفارت آمریکا در مانیل شدند.
ای��ن تظاهرات چند س��اعت پی��ش از ورود دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��وری آمریکا ب��ه فیلیپین برای حضور در نشس��ت 
منطق��ه ای که آخرین روز س��فر وی به آس��یا نیز محس��وب 

می شود، صورت گرفت.
معترضان پالکاردهایی را که رویشان نوشته شده بود "برو 
بی��رون ترامپ" و "مرگ بر امپریالیس��م آمریکایی" در دس��ت 
داش��تند. پلیس ضد شورش با اس��تفاده از سپر و باتوم مانع از 
دسترسی معترضان به سفارت آمریکا در مانیل شد و از آب پر 
فشار برای این کار استفاده کرد. یکی از معترضان گفت: ترامپ 
مدیر و مس��ئول دولت امپریالیستی آمریکاست ما می دانیم که 
او ب��رای عقد توافقات ناعادالنه میان فیلیپین و آمریکا به اینجا 

می آید.
وی همچنین در هانوی، ویتنام پیشنهاد میانجی گری میان 
کشورهای مدعی مالکیت دریای چین جنوبی را مطرح کرد. در 
اوت سال جاری میالدی وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق 
آس��یا چهارچوب مذاکره ای را برای بررسی مساله مورد مناقشه 
دری��ای چی��ن جنوبی مطرح کردند.س��فر ترامپ ب��ه فیلیپین 
آخرین مقصد از س��فرهای آس��یایی وی محسوب می شود. وی 

پیشتر به ژاپن، کره جنوبی، چین و ویتنام رفته است.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین قرار اس��ت در فیلیپین با 
رودریگو دوترته، رئیس جمهور این کشور دیدار کند و به دنبال 
بهتر شدن روابط با فیلیپین است. همچنین نخست وزیر چین، 
نخس��ت وزیر روس��یه و رهبرانی از ژاپن، چی��ن، کره جنوبی، 
هندوستان، استرالیا، نیوزیلند و سایر اعضای دولتی کشورهای 

عضو آ.سه.آن در نشست حضور دارند.
در همین حال فعاالن زیست محیطی در حاشیه کنفرانس 

آب و هوای بن اعتراضاتی را علیه سیاست های مرکل و ترامپ 
در این زمینه برگزار کردند. حدود ۲ هزار ش��هروند آلمانی در 
شهر بن آلمان برای حمایت بیشتر از آب و هوا و در اعتراض به 

سیاست های مرکل و ترامپ در این راستا اعتراض کردند.
معترضان خواستار اقداماتی در حمایت از عدالت در زمینه 
آب و هوای��ی و توقف روند نابودی اس��اس زندگی انس��ان ها 
ش��دند. همچنین معترضان پالکاردهایی در دست داشتند که 
روی آن نوشته شده بود خانم مرکل روند حمایت از آب و هوا 

را بی روح می کند.
 ورن��ر رت��ز از اتحادی��ه ضد جهان��ی ش��دن بخصوص از 
کش��ورهای صنعتی درخواس��ت کرد که از روند صنعتی شدن 
ج��دا ش��وند و تاکید کرد ک��ه انرژی  های تجدی��د پذیر و فن 
آوری ه��ای بهت��ر برای کاه��ش ضروری می��زان CO۲ کافی 
نیس��ت. حمایت کنندگان از محیط زیس��ت و سیاس��تمداران 
آمریکایی نیز در حاش��یه کنفرانس بی��ن المللی آب و هوا در 
بن آلمان سیاس��ت های رئیس جمهور آمریکا در این راس��تا را 

محکوم کردند.
ال گور، معاون رئیس جمهور س��ابق آمریکا در این راس��تا 
اظهار داش��ت که ایاالت متحده همچنان بخشی از توافق نامه 
پاریس اس��ت. آمریکا تازه در 4 نوامبر ۲۰۲۰ و یک روز بعد از 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آینده می تواند این توافق را ترک 
کند. تا آن زمان بس��یاری از ایاالت آمریکا، شهرها و شرکت ها 
همه تالش خود را به کار خواهند گرفت تا در اجرای این توافق 
سهمی را ایفا کنند. شهردار سابق نیویورک هم تصریح کرد که 
مردم آمریکا همچنان خ��ود را موظف به اجرای توافق پاریس 
می دانند و هیچ چیزی وجود ندارد که واش��نگتن بتواند انجام 

دهد تا در این راستا مانع ما شود.
فرمانده کالیفورنیا نیز تاکید کرد که آمریکا یک سیس��تم 
فدرال��ی دارد و ای��االت آمریکا ق��درت واقعی دارن��د و آن ها 

می توانند سیاست ترامپ در این راستا را تضعیف کنند.

استقبال فیلیپنی ها از ترامپ با تظاهرات ضد آمريکايی


