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وزارت خارجه کره شمالی اعالم کردکه تحریم های جدید سازمان ملل علیه پیونگ یانگ ،اقدام جنگی است و هدف نهایی آن اعمال محدودیت و محاصره کامل اقتصادی علیه کره شمالی
خواهد بود.کره شمالی تهدید کرده است هر کشوری را که از تدابیر و تحریم های جدید سازمان ملل تبعیت کند ،مجازات خواهد کرد .این تحریم ها به دلیل آزمایش موشک بالستیک این
کشور اعمال شده و هدف آن محدود کردن دسترسی پیونگ یانگ به فراورده های نفتی و نفت خام و کاهش درآمدهای ارزی این کشور حاصل از نیروی کار در کشورهای خارجی است.

تحلیل روز
امیرمسروری

دستاوردهای  3گانه موشکی یمن
موشک های یمن به مســئله جدی امنیت ملی عربستان در
چندماهاخیرتبدیلشده است.اگرعربستانیمنرادرصنایع
موشکیمهارنکندقطعاباادامهجنگباموشکهاییمواجه
می شود که می تواند صنعت و زیرســاخت های عربستان را
هدف قرار دهد .کافی اســت این بار به جای یک موشک سه
موشک به سمت ابوظبی شلیک شود ،اقتصاد امارات نابود
خواهد شــد و صنعت توریسم این کشــور با مشکالت عدیده
ای مواجه می شود .سوال این جاست« :موشک» در ساختار
رزمی و جنــگ یمن چه دســتاوردهایی را برای مــردم مقاوم
این کشــور به ارمغان میآورد؟در پاســخ باید به نکاتی توجه
کرد:الف) موشک در برابر تجاوز :اگر یمنیها بتوانند تعداد
باالیی موشــک به اهداف اقتصادی عربســتان شلیک کنند
قطع ًا او را پای میز مذاکره کشــانده و طرف ســعودی را وادار
میکند دست از تجاوزطلبی بکشد .ب) بازدارندگی :پیش
از شلیک موشــک برکان 1و ،2یمن در ساختار رزمیاش از
ِ
قدرت
موشک استفاده میکرد اما این موشکها هیچ کدام
بازدارندگی نداشت .موشــکهای مختلف اسکاد ،توچکا،
هوآسونگوحتینجمالثاقبتهدیدیجدیبرایسعودیها
نبود اما اگر شلیک موشک برکان به مناطق عربستان ادامه
پیدا کند نوعی بازدارندگی برای صنعا به وجود میآورد .ج)
راهبردی :دستگاه اطالعاتی مقاومت در یمن نشان
اهداف ُ
داد ،از اهداف مهمی خبر دارد کــه هدف قرار دادن هر کدام
معادالترادربینطرفهایدرگیرعوضمیکند.اگرانصار
ا ...و واحد موشــکی ارتش یمن دقت الزم را برای استفاده از
راهبردی مهمی از طرف
موشکها داشته باشند قطع ًا نقاط ُ
مقابلهدفاصابتموشکهاییمنیقرارخواهدگرفت.

اندیشکده روز
پروژه صلح سوریه!
اندیشــکده «رنــد» با انتشــار گزارشهــای تحلیلی بــا عنوان
«یک برنامه صلح برای ســوریه» دیدگاه کارشناسانش درباره
برنامهایقابلاجرابرایروندصلحدرسوریهرابیانکردهاست.
این اندیشکده آمریکایی دربخش هایی از گزارش خود نوشته
اســت:ایاالت متحده آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج
فارس و اســرائیل ،تاکید دارند که آمریکا در شرق فرات باقی
بماندتاازنفوذبیشترایراندرسوریهجلوگیریشود.مهمترین
منبعی که کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای غربی
برایاثرگذاریدراینمذاکراتودرنتیجهآیندهسوریهدارند،
توانایی تهیه مســاعدتهایی برای بازسازی ســوریه است که
ایرانوروسیهدرجایگاهارائهآننیستند.راهجایگزین نیزیک
رویکرد اصــاح و انتقــال حکومت از پاییــن به بــاال مبتنی بر
انتخاباتمحلیبرایتشکیلشوراهایمحلیاست.

داعشدرمسیردوشنبه؟
تاجیکستان نگران نفوذ10هزارداعشی از مرزهای افغانستان است
رئیس جمهور تاجیکستان نگران نفوذ نیروهای داعش به
کشورشاست.درحملهبهمرزبانانتاجیکستانبهتازگی
یکسرهنگوچهارمرزبانتاجیککشتهشدند.بهدنبال
این درگیری تاجیکستان مرزهای خود را به مدت پنج روز
بهرویافغانستانبست.مقاماتامنیتیروسیههمدرباره
حضور داعش در مرزهای تاجیکستان هشدار میدهند.
الکســاندر بورتینکــوف ،رئیس ســرویس امنیــت فدرال
روسیه(افاسبی)میگوید:افرادوابستهبهداعشپساز
شکستدرعراقوسوریهبهصورتگروهیدرحالاعزامبه
افغانستان هستند تا از آن جا به کشورهای آسیای مرکزی
نفوذ کنند .اســپوتنیک نیزاز قول کابلــوف ،نماینده ویژه
روسیهدرامورافغانستانگزارشداد،اعضایداعشکهاز
سوریهوعراقبهافغانستانآمدهاند،درشمالاینکشوراز
جملهدرجوزجانوسرپلدرمناطقهممرزباتاجیکستان
وترکمنستانمستقرشدهاند.کابلوفتعداداعضایگروه
داعش در افغانســتان را بیش از  ۱۰هزار نفــر اعالم کرده
است .امامعلی رحمان ،رئیس جمهور تاجیکستان هم در

کره شمالی :تحریم های جدید شورای امنیت
"اقدام جنگی "است

پویشجهانیبرایآزادی«شیردختر»16ساله فلسطینی
بنن:

دخترعمویشرانیزبازداشتکردند.حتینفتالیبنت،وزیر
آموزشوپرورش رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد« :عهد
بایدبقیهسالهایعمرشرادرزندانبگذراند» .عهدهمان
شیردختریاستکهدرسال ۲۰۱5باحملهبهسربازرژیم
صهیونیستی مانع از دستگیری برادرش شد.در آن موقع
نیز سرباز صهیونیســتی تالش میکرد تا محمد التمیمی
 ۱۲ساله ،برادر عهد را بازداشــت کند که او به همراه مادر
و خالهاش با سرباز اسرائیلی درگیر شده و در نهایت باعث
آزادیمحمدمیشوند.تصاویرآنلحظهدرآنزمانبازتاب
گستردهایدررسانههایجهانپیداکرد.

الفاظ توهین آمیزی برای اشاره به مهاجران استفاده کرده
اســت.ترامپ در همان ابتدای جلســه به تیــم امنیت ملی
خود که «رکس تیلرســون» وزیر خارجه و «جــان کلی» وزیر
وقت امنیت ملی در ترکیب آن حضور داشــتهاند ،میگوید
که خارجیهای زیادی از ماه ژانویه سال ( 2017ماه ورود
ترامپبهکاخسفید)واردآمریکاشدهاندوقولوقرارترامپبا

رأیدهندگان،بهمایهسخرهدیگرانتبدیلشدهاستواورا
احمقمیخوانند.ششنفرازکسانیکهدرنشستبودهاند
به نیویورکتایمز گفتهاند که ترامپ جلســه را با خواندن از
رویکاغذیکهتعدادمهاجرانورودیسال 2017رانشان
میداده،آغازمیکند.درردیفهایبعدی،نامهائیتیآمده
بودهاستوسندنشانمیدادهکه 15هزارنفرازاینکشور
واردآمریکاشدهاند.ترامپغرغرکنانمیگوید«همهآنها
ایدزدارند».ترامپبراساسحروفالفبا،ابتدانامافغانستان
را میبرد و پــس از اشــاره بــه ورود  2500افغانســتانی به
کشورش ،کشور آن ها را «پناهگاه تروریستها» میخواند.

ن ترامــپ قرار
ملت بعــدی کــه در این نشســت مــورد توهی 
گرفتهاند ،نیجریه است .سند نشــان میداده که  40هزار
نیجریایــی در ســال  2017وارد آمریــکا شــدهاند .ترامپ
میگویدکهنیجریاییهااگرآمریکاراباچشمانخودببینند،
دیگرحاضرنمیشوند«بهالنههایخودبازگردند».همهاین
ها در حالی است که دادگاهی در ســیاتل دیروز اعالم کرد
که محدودیتهای فرمــان مهاجرتی رئیس جمهور ایاالت
متحده شــامل همه متقاضیان نمیشــود .بر این اســاس،
متقاضیانیکه"وابستگیواقعیبهیکشخصیاسازماندر
آمریکادارند"،بایدازشمولاینمحدودیتهاخارجشوند.

یمن

آمریکا

عربستان

موافقت عربستان با صدور ویزا برای
شطرنجبازان صهیونیست

انهدام  ۱۲۰۰تانک وخودروی
زرهی سعودی طی  1000روز جنگ

موافقت ترامپ با کمک تسلیحاتی
 ۳۹۳میلیون دالری به کردهای سوریه

آزادیوزیرسابقسعودیومدیرعامل
شرکت«اتصاالت»باپرداختغرامت

فدراســیون بینالمللــی شــطرنج فــاش کــرد که
عربســتان با صــدور ویزا بــرای هفت شــطرنج باز
رژیم صهیونیســتی برای ورود به خاک عربستان
به منظور شــرکت در رقابتهای هفتــه آینده جام
جهانی شــطرنج موافقت کرده اســت .عربستان
روزهــای  26تا  30دســامبر ( 5تــا  9دی) جاری
میزبــان برگــزاری جــام جهانی شــطرنج اســت.
ازسوی دیگر،ورزشــکاران زن عربستان سعودی
برای اولین بار در مسابقات ورزشی زنان عرب در
شارجه حضور خواهند داشت.

شبکه المســیره نزدیک به ارتش یمن آمار تلفات
نظامــی و اقتصــادی عربســتان طــی 1000
روزجنگ علیــه یمــن را بررســی کرده اســت .از
جمله خسارتهای نظامی وارد شده به عربستان
عبارتنــد از :انهــدام و از کار انداختــن بیــش از
 1200تانــک و خــودروی زرهــی ،ســقوط 12
آپاچــی و پنــج جنگنــده اف  15و اف  16و بیش
از  20پهپاد جاسوســی .هدف قــرار گرفتن 10
کشــتی جنگــی و چندین قایــق جنگــی و انهدام
صدها پایگاه و مقر نظامی.

به رغم نگرانیهای ترکیه درباره ارســال پیوسته
ســاحهای ســنگین و خودروهــای زرهپــوش به
یگانهای مدافــع خلــق ( ،)YPGدونالــد ترامپ
فهرست تامین تســلیحاتی شــریک های خود در
ســوریه به ارزش  ۳۹۳میلیــون دالر را امضا کرد.
از سوی دیگر،با شــدت گرفتن موضعگیریهای
ترکیــه علیه کردهــا در شــمال ســوریه و تهدید به
حملــه نظامی به شــهر عفرین ،کردهــا میگویند
برای این جنگ آمادهاند و "عفرین را به گورستان
اشغالگران ترکیه تبدیل میکنند".

بــن ســلمان در ازای پرداخــت غرامــت هــای
مالی،برخی از شــاهزاده ها و مســئوالن را که در
هتل ریتــز کارلتون بازداشــت بودنــد ،آزاد کرده
اســت .تصاویر وزیر پیشــین دارایی و مدیرعامل
اپراتور تلفن همراه اتصاالت نیز که جزو افراد آزاد
شده هستند در فضای مجازی منتشر شده است.
درویدئویی مدیرعامل شرکت اتصاالت می گوید
که با او در هتل برخورد خوبی شــده و شب و روز با
«مفطح» (نوعی غذای اشــرافی) از آن ها پذیرایی
شده است.

اهانت رئیس جمهورآمریکا به مهاجران هائیتی ،نیجریه و افغانستان

ترامپ :مهاجرانهائیتیایدزدارند!

اخبارجدیدیکهازنشستهایخصوصیترامپدرزکرده،
نشــان میدهد که رئیسجمهــور آمریــکا از توفیق نیافتن
در جلوگیری از ورود مهاجران به کشــورش عصبانی است
و آن ها را مبتال به «ایدز» و یا مســافران «ســرزمینهای امن
تروریستها» میداند.به نوشــته روزنامه «نیویورکتایمز»
،ترامپ در یکی از جلســات شــورای امنیت ملــی آمریکا از

عربستان

...

اظهار نظر روز

وزیر رژیم صهیونیستی  :عهد التمیمی باید بقیه سال های عمرش را در زندان بگذراند

فعاالن در سراســر جهان پویشــی را برای جمــعآوری یک
میلیــون امضــای الکترونیکــی بــه منظــور درخواســت از
اســرائیل برای آزاد کردن یک دختر شــجاع فلســطینی،
به راه انداختهانــد .ســازمان جهانــی" "avaazاعالم کرد
کسانیکهایندرخواستراامضامیکنندازسراسرجهان
و خواهان آزادی عهد التمیمی ،دختر 16ساله فلسطینی
هســتند.عهد در  ۳۰مــارس  ۲۰۰۱در روســتای "النبی
صالح"فلسطیندرخانوادهایکهدرمبارزهبااشغالگران
اسرائیلیشهرهاست،بهدنیاآمد،پدرشعضوجنبشفتح
است و بارها به دلیل مقابله با رژیم صهیونیستی بازداشت
شدهاست.تصاویرشجاعتعهدبارهادرمبارزهباسربازان
اســرائیلی و تظاهرات علیه آن ها ثبت شــده است.آخرین
تصاویرازشجاعتعهدهفتهگذشتهثبتشد،هنگامیکه او
در اعتراض به ورود نظامیان صهیونیست به خانه آن ها در
مقابلدونظامیمیایستدوبهصورتیکسربازاسرائیلی
سیلی میزند .عهد ساعاتی پس از این اقدام دستگیر شد.
نیروهای اشــغالگر دو روز پس از دســتگیری عهد ،مادر و

نشستیکهدردوشنبهپایتختکشورشبرگزارشد،گفت
:پیداشدنگروههایوابستهبهداعشدرافغانستانموجب
نگرانی کشــورهای آسیایمیانه اســت .البته نگرانی وی
بیدلیلهمنیست،زیرااینکشورحدود ۱۳۰۰کیلومتر
با افغانســتان مرز مشــترک دارد و این مرز به عنوان مسیر
انتقالموادمخدرازافغانستانبهروسیهوغربوهمچنین
جنگجویانافراطیشناختهمیشود.مرزهایتاجیکستان
با افغانستان کوهســتانی و صعب العبور هستند و کنترل
آن دشوار است .مناطق بدخشان ،تخار و قندوز در شمال
افغانستانباتاجیکستانمرزمشترکدارند.
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ایوانکا وهمسرش سرمنشأ مشکالتند
استراتژیســت ارشــد ســابق دونالد ترامپ  ،با اعتقــاد به این
که دختر و داماد ترامپ مســئول تمامــی تصمیم گیری های
نادرستدرکاخسفیدهستند،باآنهاواردجنگشدهاست.
استیوبنندرمصاحبهایکهبامجلهونتیفرانجامداد،گفت:
ایوانکا در طول کارزار انتخاباتی ترامپ سر منشأ تمام توصیه
های بد و مشکالت بود،کوشــنر نیزترامپ را به اخراج جیمز
کومی رئیس اف بی آی تشــویق کرد ،در واقــع اخراج رئیس
سابق اف بی آی یکی از حیرت انگیز ترین تصمیماتی بود که
درطولتاریخمدرنسیاسیگرفتهشدکهدرنوعخودبینظیر
بود .گزارش شده اســت که بنن ماه گذشته خطاب به یکی از
دوستانش گفته بود ،رئیس جمهور آمریکا دیگر مثل گذشته
موفق نیست  .وی با حالتی تمســخرآمیز در مصاحبه با ونتی
فرازترامپبهعنوانیککودک 11سالهیادکرد.بنندریک
گفتوگویمحرمانهابرازداشت:بهعقیدهویترامپتنها30
درصد شانس این را دارد تا دوران ریاست جمهوری خود را به
پایانبرساندچراکهممکناست طبقمتمم25قانوناساسی
آمریکایامورداستیضاحقرارگیردیاازسمتخودبرکنارشود.

...

خبرهای متفاوت
عروسی شتری پرهزینه در عربستان
العالم:برگزاریجشنیپرهزینهبرایازدواجدوشترسعودی
بهنامهایهنوف(ماده)وعجالن(نر)جنجالیدررسانههای
عربی به پا کرد .عمــده هزینه 16میلیون ریال ســعودی این
جشن صرف زیورآالت آویخته شده به شــتر ماده شده است.
«وئام وهاب» رئیــس لبنانی حزبالتوحید العربی به شــدت
به این مراسم مضحک واکنش نشــان داد و توئیت کرد« :این
موفقیت عظیم بر امت عربی مبارک باشــد .پروردگارا ما را به
دلیلآنچهاحمقهایقومانجاممیدهندبازخواستمکن!»

خرسترامپیهمبهبازارآمد!
سی ان ان :سازندگان عروسک در آمریکا عروسک جدیدی
را به نام «خــرس ترامپی» به بازار عرضــه کردهاند که برگرفته
از شخصیت ترامپ است .تبلیغات برای فروش گسترده این
عروسکجدیدخرسدرآمریکاشروعشدهاست.اینعروسک
به قیمت نوزده دالر و نود و پنج ســنت به بازار آمده است.این
عروســک شــبیه ترامپ موی زرد رنگ دارد و کراوات قرمز به
گردن بسته است (کراوات قرمز نماد حزب سرخ رنگ آمریکا
یعنی حزب جمهوریخواه اســت) .اما ویژگــی جالبتر این
عروسکایناستکهانگشتنداردودرنتیجهنمیتواندپیام
توئیتریمنتشرکند(کنایهازانبوهپیامهایتوئیتریترامپ)!

CMYK

