
صفحه آخر

اندیشکده کارنگی: پیروزی عرسال
سکوی پرتاب حزب اهلل لبنان در منطقه شد

تحلیلی  در  »کارنگی«  آمریکایی  اندیشــکده 
اخیر حزب اهلل علیه گروه های  نوشته »پیروزی های 
تروریستی در ارتفاعات »عرسال« جایگاه این گروه 
لبنانی را در منطقه و در داخل لبنان ارتقا داده و به 

سطح جدیدی رسانده است.« 
اندیشکده کارنِگی می نویســد: »تهاجم موفقیت آمیز 
حزب اهلل علیه هیئت تحریر الشــام در نزدیکی مرز لبنان و 
سوریه به ســکوی پرتاب این گروه مورد حمایت ایران به 

سمت یک جایگاه رفیع سیاسی جدید هم در داخل لبنان  و 
هم در سطح وسیع تر منطقه تبدیل شد.«

در بخش دیگری از این تحلیل آمده اســت: »عملیات 
عرســال به عالوه نشــان دهنده هماهنگی های بی سابقه 
غیرمســتقیم میــان دولت لبنــان و حکومت ســوریه با 
میانجی گری حزب اهلل اســت. این ممکن است به زیربنایی 
برای عادی سازی روابط میان دولت لبنان و حکومت بشار 

اسد منجر شود.«

خیز آفریقای جنوبی برای 
بسیج تمام آفریقا علیه رژیم صهیونیستی

آفریقای  از تالش  رسانه های رژیم صهیونیستی 
جنوبی برای بسیج کشورهای آفریقایی علیه این رژیم 

و لزوم محاصره تل آویو خبر می دهند.
بــه گزارش تســنیم، شــبکه هفتم تلویزیــون رژیم 
صهیونیســتی اعالم کــرده: »آفریقای جنوبــی این روزها 
تالش ها و اقداماتی را برای خنثی سازی تالش های بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر اســرائیل برای عادی سازی روابط با 
کشــورهای آفریقای جنوبی انجام می دهد.« براساس این 

گزارش »آفریقای جنوبی به دنبال تحریم اسرائیل در محافل 
کشورهای آفریقایی است.« این شبکه در ادامه به نقل از »یک 
دیپلمات آفریقای جنوبی« اضافه کرده که آفریقای جنوبی از 
کشورهای دیگر خواهد خواست تا برای لزوم تحریم اسرائیل و 
عدم تقویت روابط با آن، به گفت وگو بپردازند.« این دیپلمات 
در نهایت تصریح کرده که کشورش اجالس سران آفریقا در 
دو ماه دیگر در کشور توگو را تحریم خواهد کرد »زیرا این 

اجالس به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل است.« 
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سرویس خارجی-
سازمان ملل در گزارشی ضمن اذعان به شکست آل سعود در 
جنگ یمن اعالم کرده »ائتالف تحت رهبری عربستان در یمن به 

هیچ گونه پیشرفتی دست نیافته است.«
شکســت عربستان در یمن بارها از ســوی رسانه ها و شخصیت های 
مختلف بیان شــده است. حتی برخی منابع اعالم کرده اند که محمد بن 
سلمان از مقامات آمریکا برای خروج از جنگ یمن کمک خواسته است. 
اکنون اما سازمان ملل به این امر اعتراف کرده است. به گزارش خبرگزاری 
صدا و ســیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان ملل متحد در 
گزارشی اعالم کرده: »عملیات نظامی عربستان در یمن با شکست مواجه 
شده است.« در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده: »در کشوری 
که در آستانه قحطی و گرسنگی قرار گرفته است ده ها هزار نفر کشته و 

میلیون ها نفر آواره شده اند.«
الجزیــره در این مورد اعالم کرده:  »در گزارش هیئت کارشناســان 
سازمان ملل متحد آمده است که ائتالف تحت رهبری عربستان در یمن 
به هیچ گونه پیشرفتی دست نیافته است، حتی با آنکه این ائتالف حمالت 
هوایی مهلکی را طی یک ســال و نیم گذشــته در یمن انجام داده است. 
بر اســاس این گزارش، »در حال حاضر بیش از هفت میلیون یمنی در 
معرض خطر گرسنگی و قحطی قرار دارند و دست کم نیم میلیون نفر به 
وبا مبتال شــده و دو هزار تن از آنها بر اثر ابتال به این بیماری جان خود 

را از دست داده اند.« 
در گزارش هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین آمده است: 
»باید تالش های قاطع و مداومی از ســوی جامعه بین المللی به خصوص 
سازمان ملل انجام شود تا دولت مستعفی و انصاراهلل با یکدیگر وارد مذاکره 
شوند تا بتوان در سریع ترین زمان ممکن به این جنگ داخلی پایان داد.« 

نتایج قابل توجه یک تحقیق درباره وبا
از سوی دیگر، سه محقق انگلیسی در دانشگاه »کوئین مری« شهر لندن 
در گزارشی فاش کردند آمریکا و انگلیس »نقشی مهم« در گسترش فاجعه 
بار بیماری وبا در یمن داشته اند. این سه پژوهشگر در تحلیلی که جزئیاتش 
در پایگاه اینترنتی »النســت« منتشر شده گفتند »از هر ۱۰ مورد مرگ 
ناشی از بیماری وبا در یمن هشت مورد در مناطق تحت کنترل انصاراهلل 
اتفاق افتاده است. این به معنای آن است که به طور عمدی این بیماری 
در مناطق تحت کنترل انصاراهلل منتشــر شده است.« این پژوهشگران با 
بررســی آخرین داده های ســازمان بهداشت جهانی و ترسیم نقشه ای بر 
مبنای این داده ها مشــخص کردند که »گسترش بیماری وبا در یمن به 
شکلی نامتناسب و با درصد زیادی مناطق تحت کنترل انصاراهلل را تحت 
تاثیر قرار داده است.«این در حالی است که شرکت آمریکایی و انگلیسی 
همچنان به فروش ســالح به عربستان به رغم نگرانی های فزاینده درباره 

کشتار غیرنظامیان از سوی ائتالف عربستان در یمن ادامه می دهد. 

سازمانمللشکستآلسعود
درجنگیمنرااعالمکرد

سرویس خارجی - 
شبکه خبری الجزیره قطر بر خالف ۶ سال گذشته 
و طی یک عقب نشینی آشــکار در برابر سوریه، از 
بشار اسد به عنوان »رئیس جمهور سوریه« یاد کرد و 

سخنرانی وی را به طور زنده پوشش داد.
اختالفات در شبه جزیره عربی بین قطر و عربستان باعث 
تغییراتی در سیاست های منطقه ای این دو کشور شده است. 
در واقع قطر پس از محاصره توسط عربستان و برخی دیگر 
از کشورهای عربی از سیاست های ریاض فاصله گرفته و به 
تدریج سیاست های 6 سال گذشته خود را تغییر داده است. 
البته تنها این عامل باعث تغییر سیاســت های دوحه نشده 
اســت و شکســت پروژه عربی- غربی- عبری علیه محور 
مقاومت نیز در این مســئله موثر است. قطر در کنار دیگر 
کشورها تالش زیادی برای برکناری بشار اسد در سوریه انجام 
داد اما اکنون این تالش ها با شکست مواجه شده و کشورهای 

به دنبال حمالت تروریستی اخیر در شهر بارسلون 
موج تازه ای از اسالم هراســی اروپــا را فراگرفته و 
گروهی از نژادپرستان تهدید کرده اند سر مسلمانان 

را خواهند برید!
 »فاشیسم« و »نژادپرستی« در غرب با خودکشی هیتلر 
از بین نرفت بلکه آنها سالهاست که در حال برنامه ریزی برای 
قبضه مجدد قدرت هســتند. طی سال های اخیر به وضوح 
احزاب راستگرا خیز بلندی برای تصاحب قدرت در کشورهای 

اروپایی برداشته اند.
 مهم ترین محرک آنها نیز در کنار سایر عوامل، اقدامات 

تروریستی تکفیری های وهابی در شهرهای اروپایی است.
 با اینکه بارها علما و اندیشمندان برجسته جهان اسالم 
از شــیعه و ســنی صراحتا اعالم کرده اند کــه »داعش« و 
»وهابیت« هیچ نسبتی با اسالم ندارد اما غرب و نژادپرست ها 
موج گســترده ای از حمالت به مسلمانان و مساجد و مراکز 

اسالمی را به راه انداخته اند.
خبر رسیده که چند روز بعد از حمالت تروریستی داعش 
به شــهر بارسلون اسپانیا که طی آن ۱4 نفر کشته و ۱3۰ 
نفر زخمی شدند، گروه های نژادپرست به مساجد مسلمانان 

چرخش کامل شبکه الجزیره قطر به سمت سوریه

بشار اسد، رئیس جمهور قانونی سوریه است

به بهانه حمالت تروریستی بارسلون

موج تازه اسالم هراسی اروپا را فرا گرفت       نژادپرستان: مسلمانان را سر خواهیم برید!

بنابر اعالم وزارت دفاع روسیه جنگنده های این کشور بیش از 200 
تکفیری عضو داعش را در حمله به مواضع آنها در شــرق ســوریه، به 

هالکت رساندند.
وزارت دفاع روســیه دیروز اعالم کرده، جنگنده های این کشور بیش از 2۰۰ 
عضو داعش را در نزدیکی »دیرالزور« به هالکت رساندند.فارس در این باره نوشته 
ستون عظیم کاروان عناصر داعش که به سمت شهر دیرالزور در حال حرکت بود، 
توســط جنگنده های روسی بمباران شد و عالوه بر هالکت 2۰۰ داعشی، بخش 
اعظم تجهیزات آنها نیز منهدم شد.اخیرا نیز وزارت دفاع روسیه اعالم کرده بود، 
73۰ هدف متعلق به داعش در سوریه، با بمباران جنگنده های روسی، نابود شدند.

مخالفت با درخواست داعش
دیروز اما در حالی نبرد بزرگ و گسترده مثلث لبنان، سوریه و حزب اهلل علیه 
تکفیری ها در ارتفاعات مرزی وارد ســومین روز خود شد که خبر رسیده داعش 
از ارتش لبنان درخواســت آتش بس کرده اســت.ارتش لبنان در واکنش به این 
درخواست، اعالم کرده که ابتدا باید سرنوشت نظامیان ربوده شده مشخص شود. 
این نظامیان که شــمار آنها اعالم نشــده در سال 2۰۱4 به دست عناصر داعش 
ربوده شــده اند.در ارتباط با پیشروی ارتش لبنان نیز خبر رسیده، در سومین روز 
عملیات از مجموع ۱2۰ کیلومتر مربع مســاحت اشغالی، 8۰ کیلومتر مربع آزاد 
شده است. طی دیروز همچنین، ۱5 تروریست داعشی به دست نظامیان لبنانی 
کشته شدند و بسیاری نیز پا به فرار گذاشتند. ۱2 مرکز متعلق به تکفیری ها نیز 
منهدم شد.شمار تلفات تکفیری های داعش طی سه روز عملیات نیز » ده ها تن« 
و کشــته های ارتش لبنان در این مدت هم ســه نفر اعالم شده است.خبرگزاری 
فارس از آن ســوی مرز و داخل خاک سوریه هم خبر داده که نیروهای مقاومت 
و ارتش سوریه هم موفق شدند کنترل محور جنوبی »قلمون غربی« را در دست 
بگیرند. عملیات و پیشــروی نیروهای ارتش و مقاومت در قلمون، از ســه محور 
جنوبی، شمالی و شرقی به طور همزمان ادامه دارد و تاکنون مناطق وسیعی آزاد 
شده است و حدود 7۰ تروریست نیز خود را تسلیم نیروهای حزب اهلل کرده اند.در 
شرق سوریه هم شهرک »حمیمه« واقع در استان »حمص«، به کنترل نیروهای 

ارتش سوریه و حزب اهلل درآمده است.
جنایت جدید آمریکا

خبرگزاری ایســنا نیز طی گزارشی نوشــته جنگنده های ائتالف آمریکایی 
ضدداعش در اســتان های »حســکه« و »رقه« غیرنظامیان را بمباران کردند؛ در 
حسکه منازل روستائیان روستای »جزاع« در شرق شهر »الشدادی« بمباران شد 
و این حمله، مرگ 2۰ نفر را به دنبال داشــت.در »رقه« نیز ائتالف آمریکایی با 
بمباران شهر رقه، 4۰ غیرنظامی، از جمله تعدادی زن و کودک را کشتند. تاکنون 

مناطق مسکونی رقه بارها از جانب آمریکایی ها بمباران شده است.

وزارت دفاع روسیه خبر داد
بمبارانستونعظیمکاروانداعشدردیرالزور
200تروریستتکفیریدردمبههالکترسیدند

در حالی که آل سعود مشغول کشتار کودکان و زنان 
یمنی است، نهاد های حقوق بشری مخصوصا در غرب 
هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نمی دهند و در واقع 
سکوت اختیار کرده اند. علت این اتفاق را چه می دانید؟

قربانیان خشونت آل ســعود از توجه غربی ها خارج اند، 
چراکه اهمیت دادن به آنها منافع آمریکا را تأمین نمی کند. 
نهاد های حقوق بشــری در غرب هم به شــدت تحت تاثیر 
مالحظات سیاســی هستند. درست همانند نهاد های دیگر 
غربی که بســیار سیاسی اند. بنابراین غربی ها بیشتر دوست 
دارند تا بر نقض حقوق بشــر از سوی رژیم هایی که آنها را 
دشمن می نامند تمرکز کنند تا آنکه ایرادهای حقوق بشری 
متحدان سیاســی خود را بگیرند. یمن جزو آن دســته از 
کشورهایی است که نقض حقوق بشر در آن برای غربی ها از 

جمله آمریکایی ها مهم نیست.
به نظر شما هدف اصلی آل سعود از کشتار مردم 
خودش در العوامیه عربســتان و دیگر شیعیان این 

کیث پریستون، تحلیلگر برجسته آمریکایی در گفت وگو با کیهان:

متوقفکردنوهابیتفقطیکراهدارد
سرنگونیآلسعود

سکوت مرگ بار نهاد های حقوق بشری و دولت های به اصطالح حامی حقوق بشر در دنیا در 
برابر کشتار و جنایات آل سعود در یمن و همچنین قتل عام شیعیان عربستانی همه و همه قلب 
مسلمانان و آزادی خواهان جهان را جریحه دار کرده است. در این بین آمریکایی ها نه تنها واکنشی 
علیه این جنایات نشان نمی دهند، بلکه با فروش سالح های پیشرفته هم به کودک کشی سعودی ها 
کمک می کنند و هم خزانه خود را از پول های نفتی پر می کنند. »کیث پریستون« فارغ التحصیل 
امور دینی از ویرجینیای آمریکا و کارشناس امور مذهبی در مصاحبه ای با کیهان اطالعات بیشتری 
در این زمینه در اختیار خوانندگان ما قرار داده است. مصاحبه کیهان با نویسنده ۶ کتاب از جمله 
»شکست آنارشیسم« و »حمله به سیستم« و تحلیلگر مهمان راشا تودی، پرس تی وی و بی بی سی 

را در ادامه با هم می خوانیم:

کشور چیست؟
در واقع کشتار شیعیان در العوامیه و قتل عام مردم یمن 
از جهاتی به هم مرتبط هستند ، هر دوی این اقدام را باید 
در راســتای محدود کردن تاثیر ایران در داخل عربستان و 

یمن دانست.
آل سعود از رشد روزافزون نفوذ ایران در خاک خود و یمن 
بســیار نگران است و برای متوقف کردن آن از هیچ اقدامی 
فروگذار نمی کنند. حمله به شیعیان در عربستان را باید در 
راستای رقابت آل سعود با ایران ارزیابی کرد یا به عبارتی بهتر 
باید آن را بخشی از تقابل جبهه مقاومت خاورمیانه با اتحاد 
سنی- غربی حاشیه خلیج فارس تحلیل کرد. شیعیان یمن 

و العوامیه را باید قربانیان این مواجهه دانست.
برخی بر این باورند که حمالت وحشیانه آل سعود 
به خاطر شکســت های متعددی است که این کشور 
در منطقه متحمل شده اســت. شما در این باره چه 

نظری دارید؟

عربستان حمالت خود را علیه شیعیان به خاطر دالیل 
متعددی افزایش داده است. اول اینکه به واسطه این حمالت 
آل سعود سعی می کند که ناکامی های گذشته را جبران کند. 
خوی تهاجمی عربســتان از وقتی که محمد بن سلمان به 
ولیعهدی عربستان رسیده ، افزایش پیدا کرده است و از همه 
مهم تر حمایت های همه جانبه حاکمیت آمریکا و مخصوصا 
ترامپ که به ســعودی ها اعتماد به نفس ویژه ای داده است، 
زمان زیادی از قرارداد نجومی تسلیحاتی آمریکا با عربستان 
نمی گــذرد. قراردادی که قدرت تســلیحاتی عربســتان را 

دوچندان کرده است.
اعمال سلفی ها و تکفیری ها در منطقه غرب آسیا 
به طور قابل توجه ای از وهابیت تاثیر گرفته است. چه 
چیزی در افکار وهابیت وجود دارد که این افراد را تا 

این حد خشن و وحشی کرده است؟
وهابیت از نقطه نظر متفکرین غربی تفسیر نادرست و 
افراطی از اســالم است. از نگاه رسانه های شیعه و سنی هم 
دید مثبتی نســبت به وهابیت وجود نــدارد. البته وهابیت 
در طول 5۰ ســال اخیر به دلیل حمایت های جدی و همه 
جانبه آل سعود پیشرفت قابل مالحظه ای کرده و در تمامی 
ارکان حکومتی عربســتان نفوذ پیدا کرده اســت. عملکرد 
اصلی وهابیت این است که به نظام ها و دولت های سرکوبگر 
و از سویی دیگر به تروریست های سراسر جهان و مخصوصا 
منطقه در راستای اهدافشان کمک کند. حمایت مالی نفتی 
آل ســعود از وهابیت عامل دیگری است که موجب قدرت 
وهابیت در حال حاضر شــده است. تنها راه متوقف کردن 
وهابیت در منطقه تغییر رژیم در عربستان و روی کار آمدن 

حکومتی است که دیگر از وهابیت حمایت نکند. 
همان طور که گفتید عربستان حامی درجه یک 
وهابیت در منطقه است. آیا زمان آن فرا نرسیده که 
دنیا علیه وهابیت و عربستان موضع جدی گیرد و با 

آنها مقابله کند؟
بلــه دقیقا اهمیت مبارزه با وهابیت در این زمان حس 
می شــود. و از سویی دیگر این مبارزه طلب می کند تا علیه 
کشورهایی که حمایت اقتصادی، سیاسی و نظامی می کنند 
مقابلــه کرد. حامی شــماره یک ســعودی ها غرب به ویژه 
آمریکاست. بنابراین در مبارزه علیه وهابیت غربی ها اقدامی 
نخواهند کرد. چرا که منافع آنها ایجاب می کند که وهابیت 
حضور داشته باشد. بنابراین به اعتقاد من کشورهایی همچون 
ایران و روسیه هستند که می توانند مقابل وهابیت بایستند 

چون آنرا تهدیدی علیه خود می دانند.

سرویس خارجی-
هرج و مرج حاکم بر دولت آمریکا کار را به جایی رسانده که 
محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان نیز زبان به گالیه گشوده  
گفته پس از 20 بار گفت وگو با فرستادگان ترامپ، آخر نفهمیدم 

آنها چه برنامه ای برای موضوع صلح دارند.
آمریکا در یک آشوب و هرج و مرج تمام عیار سیاسی فرو رفته است. 
در کمتر از 7 ماه از آغاز ریاست جمهوری ترامپ ۱4 نفر از مقامات ارشد 
دولت یا برکنار شده اند یا استعفا داده اند. کاخ سفید از ترس درز اطالعات 
محرمانه به بیرون به فکر نصب دســتگاه دروغ ســنج داخل ساختمان 
کاخ ســفید افتاده است؛ جمهوری خواهان پشت ترامپ را خالی کرده اند، 
دموکرات ها نیز هر روز بر طبل استیضاح می کوبند. رسانه ها نیز از ترامپ 
در افکار عمومی آمریکا یک »بیمار روانی نژادپرست« ساخته اند که بعید 
است غروب روز آخر ریاست جمهوری خود را ببیند.هرج و مرج ها کار را به 
جایی رسانده که محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین نیز 
زبان به گالیه گشوده است. وی گفته »دولت کنونی آمریکا به اسرائیلی ها 
یک چیز می گوید و به فلســطینی ها چیز دیگری. من نمی دانم که آنها 
چطور می خواهند با ما رفتار کنند چرا که در حال حاضر کاخ ســفید در 
آشــوب به ســر می برد.«به گفته ابومازن »از زمان روی کارآمدن دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا من حدود 2۰ بار با فرستادگان او به خاورمیانه 
مالقات کردم. هر بار آنها بر تعهدشــان نســبت به راه حل دو کشوری و 
توقف شهرک سازی ها تاکید کردند. اما پس از پایان این مالقات ها هیچ 
خبری از آنها نشده اســت.«محمود عباس به نمایندگان حزب »مرتز«، 
جناح چپ حزب سیاســی رژیم صهیونیســتی که به راه حل به اصطالح 
»دو کشــوری«  پایبند است نیز گفته: »من از این فرستادگان آمریکایی 
خواستم تا همین مسئله را به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز 
بگویند اما آنها از این کار اجتناب کردند. من واقعا نمی دانم که معنی این 
کارشــان در رابطه با ادامه مذاکرات و یا نتایج ســفر قریب الوقوع هیئت 
آمریکایی به خاورمیانه چیســت؟« گفتنی است یک هیئت آمریکایی به 
رهبری جارد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور ارشد رئیس جمهور قرار است 
روز پنجشــنبه برای آغاز روند به اصطالح صلح به رام اهلل و بیت المقدس 
سفر کند. رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین با بیان اینکه »دولت آمریکا 
در موضوع اسرائیل-فلسطین دچار سردرگمی است«، گفته هنوز پس از 
این همه مالقات نمی داند طرح واشنگتن برای حل این مناقشه چیست. 

آشفتگیوهرجومرجحاکمبرکاخسفید
بهروایتمحمودعباس

بر اســاس سه نظرسنجی صورت گرفته در آمریکا، بیش از نیمی از 
رای دهندگان به »دونالد ترامپ« از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 

به وی رای داده اند، شرمسارند.
به گزارش فارس، بر اساس سه نظرسنجی صورت گرفته توسط شبکه خبری 
»ان بی سی نیوز« و مرکز نظرسنجی »ماریست« در ایالت های پنسیلوانیا، میشیگان 
و ویسکانسین، بیش از نیمی از کسانی که به ترامپ رای داده اند، از این اقدام خود، 
شرمسار هســتند و نسبت به وی نگاه نامطلوبی دارند.طبق این نظرسنجی های 
جدید، بیش از 6۰ درصد مخاطبان گفته اند بابت عملکردهای ترامپ شرمســار 

هستند.آمریکا طی روزهای اخیر شاهد تظاهرات خشونت بار مخالفان و موافقان 
نژادپرستی بوده است. 

ترامپ در مواجهه بــا این راهپیمایی ها، یا دوپهلو موضع گرفته و یا به طور 
غیرمستقیم، جانب نژادپرستان را گرفته است.کارشناسان می گویند، علت واقعی 
رویگردانی مردم آمریکا از ترامپ، چپ افتادن رســانه های اصلی این کشور مثل 
سی ان ان با وی است.این رسانه ها تاکنون توانسته اند با جنگ نرم خود، کاخ سفید 
را آشفته کنند و حتی برخی ناظران پیش بینی می کنند که ترامپ باالخره مغلوب 

رسانه ها خواهد شد و پیش از موعد، کاخ سفید را ترک خواهد کرد.

شکاف میان جمهوریخواهان و ترامپ
پایگاه خبری کنگره آمریکا اما طی گزارشی اعالم کرده: »روابط میان ترامپ 
و جمهوریخواهان روز به روز بدتر می شــود.«نمایندگان جمهوریخواه از آنچه که 
»فقدان نظم و روش هرج و مرج گونه شــیوه رهبری ترامپ یاد می کنند، خسته 
و آزرده خاطر هســتند و بعضی از آنها نســبت به قبل با صراحت بیشتری از وی 
انتقاد می کنند.تندترین انتقادات اخیر از سوی »باب کورکر« رئیس کمیته روابط 
خارجی ســنا مطرح شده است که گفته »ترامپ هنوز نتوانسته است ثبات خود 
را به اثبات برساند و بعضی از شایستگی هایی که مورد نیاز است، نتوانسته نشان 

دهد.«ایــن گزارش اضافه کرده »استراتژیســت های جمهوریخواه می گویند که 
کورکر از اظهارات فی البداهه ترامپ درباره کره شــمالی و اینکه تهدید کرده بود 
پیونگ یانگ ممکن اســت با آتش و خشم آمریکا مواجه شود ناراضی است. این 
مسئله یکی از آخرین نمونه های اقدامات نسنجیده و بدون طرح و برنامه ترامپ 
بوده است.« یکی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان روز جمعه، الیحه ای 
را ارائه کرد که در آن پیشــنهاد شــده است رئیس جمهور آمریکا تحت یکسری 
آزمایشات سالمت جسمی و روانی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا برای پست 

ریاست جمهوری آمریکا مناسب است یا خیر.

سرویس خارجی-
ســازمان ملل کشتار شــیعیان روستای »میرزا 
اولنگ« در استان سرپل افغانستان به دست عناصر 
طالبان و داعش را رسما تایید کرده اما شمار شهدا را 

3۶ نفر اعالم می کند.
حدود ســه هفته قبل )۱2 تا ۱4 مرداد( در روســتای 
شیعه نشین میرزا اولنگ افغانستان، اتفاقی افتاد که رسانه های 
رسمی افغانستان آن را به موقع پوشش ندادند و پس از آنکه 
ابعاد این فاجعه از زبان بومیان میرزا اولنگ و مقامات استان 
»ســرپل« منتشر شد، این واقعه تبدیل به یک پدیده بغرنج 
گردید؛ در خبرها آمده بود این واقعه به دست تروریست های 
طالبان و داعش به طور مشترک رقم خورده است. عالوه بر 
آن، گفته شد که رسانه های دولتی افغانستان آن را پوشش 

سازمان ملل هم وقوع جنایت علیه شیعیان میرزا اولنگ را تایید کرد
کافی نداده اند. اما، این جهت گیری ها 
باعث شد که هم طالبان و هم دولت 
کابل، ابعاد ماجــرا را کوچک جلوه 
دهند و مثــال بگویند که مهاجمان 
سر کسی را نبریده اند. در آن زمان 
»شیعه نیوز« جزو اولین پایگاه های 
خبری بود که ماجرا را مفصل پوشش 
داده بود. طبق این گزارش، عناصر 
داعش و طالبان حدود 6۰ نفر را سر 

بریدند و یا از کوه پرت کردند و 45 دختر را هم به اســارت 
بردند.بعدها با کشف گورهای جمعی، 42 قربانی این جنایت، 
سر بریدن غیرنظامیان تایید شد. دیروز نیز خبرگزاری فارس 
به نقل از رویترز گزارش داد، در عملیات مشترک طالبان و 

داعش در میرزا اولنگ، ده ها نفر کشــته شده اند. اما سازمان 
ملل می گوید تحقیقاتی انجام داده که نشــان می دهد  این 
اقدام می تواند جنایت جنگی محسوب شود. کشته شدگان این 
ماجرا، یا غیرنظامی و یا شــبه نظامیان طرفدار دولت بودند 

و قبل از کشــته شدن، خلع سالح شده اند.البته جالب است 
بدانیم که طالبان بار دیگر نسبت به این نتایج تحقیق سازمان 
ملل واکنش نشان داده و این گزارش را »اتهامات بی پایه« و 
»ادعاهای غلط« دانسته است.»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی 
طالبــان گفته، در این ماجرا طالبان فقط 28 شــبه نظامی 
طرفدار دولت را کشــته است. پیش از این طالبان مشارکت 
خود را در این قتل عام از اساس منکر می شد.گروه تروریستی 
طالبان طی سال های گذشته صدها انسان بی گناه را در مناطق 
مختلف افغانستان کشته است.در گزارش سازمان ملل تعداد 
شــهدای میرزا اولنگ 36 نفر اعالم شده و چیزی درباره به 
اسارت بردن دختران و بریده شدن سرها گفته نشده است.

در حالی که گزارش های میدانی و اظهارات شــاهدان شمار 
شهدا را 2۰۰ نفر و اسرا را هم تا 4۰۰ نفر اعالم می کند.

ضد ســوری به تدریج در حال 
عقب نشینی در سوریه هستند. 
در این ارتباط شــبکه الجزیره 
قطر نیز عقب نشینی محسوسی 
داشته است. به گزارش فارس، 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
روز یکشــنبه در سخنانی در 
خارجه  وزارت  ساالنه  همایش 
ســوریه اعالم کرد که »طرح 

غرب علیه کشــورش تاکنون شکســت خــورده اما این به 
معنای پیروزی کامل دمشــق نیســت، هر چند نشانه های 

پیروزی دیده می شود.«
 شــبکه خبری الجزیره قطر )شــبکه الجزیره مباشر( 
این ســخنرانی را به صورت مستقیم پوشش داد؛ امری که 
در خالل بحران ســوریه به این شکل سابقه نداشت. حتی 

مسئله مهم تر اقدام شــبکه الجزیره در ذکر عنوان صحیح 
برای بشــار اسد بود. الجزیره پس از گذشت قریب به هفت 
ســال از بحران سوریه، روز گذشــت زیرنویس کرد: »بشار 
اسد رئیس جمهور سوریه«. این شبکه طی سال های گذشته 
که جنگ علیه سوریه آغاز شد، بشار اسد را »رئیس  رژیم« 
می نامید و تروریســت ها و شورشیان مسلح را »انقالبیون« 

می خوانــد. پایگاه خبری »الحدث« ســوریه حتی گزارش 
داده بود که الجزیره طی سال های گذشته رقم های نجومی 
را بــرای »جعل تصاویر ویدئویی« هزینه کرده تا تخریب و 
قتل و نابودی و غارت تروریســت ها را در راستای »اقدامات 

انقالبی« تروریست ها جلوه داد.
چرخش موضع شــبکه تلویزیونی الجزیره اما از چشم 
کاربران شبکه های اجتماعی در سوریه هم دور نماند و برخی 
اعالم کردند که الجزیره در حال »بازگشت به آغوش میهن« 
است. برخی دیگر اما این اقدام را »چرخش سیاسی« برای 
»کسب رضایت اسد« عنوان کردند؛ شخصی که دیگر همه 

می دانند که پیروز میدان شده است.
الجزیره طی ســال های گذشــته اخبار و گزارش های 
زیادی علیه دولت قانونی سوریه منتشر کرد و کارشناسان 
بر این باورند که ســخنرانی اخیر اسد، »سخنرانی پیش از 

پیروزی است.«

در چند شهر اسپانیا حمله کرده اند. 
طبــق این گزارش ها، مســاجد با 
پرتاب مواد آتش زا، نوشــتن شعار 
روی دیوارها و تهدید هدف گرفته 
شده اند. روزنامه انگلیسی »میرور« 
نوشــته »این حمالت، جدیدترین 
مورد از حمالت اسالم هراســانه ای 
هســتند کــه بعــد از حمــالت 
تروریســتی روز پنجشنبه در شهر 
»بارسلون« آغاز شده اند. گروه های 

نژادپرست روی دیوار مساجدی در شهر »سویا« شعارهایی 
مانند »قاتالن« و »بهایش را خواهید پرداخت« نوشــته اند. 
این گروه ها همچنین تهدید کرده اند که سر مسلمانان را با 
چاقو خواهند برید. همزمان، گروه های نژادپرست به مسجد 
دیگری در شــهر »گرانادا« حمله کرده و به سمت آن مواد 
آتش زا پرتاب کردند. فیلم منتشر شده از این حادثه، کودکان 
و خانواده های وحشت زده را در حال فرار از منطقه ای که دود 
نارنجی از آن برخاسته نشان می دهد.« روزنامه میرور می گوید 
»ده ها نفر از حمله کنندگان تابلویی به دست داشتند که روی 

آن نوشته شــده بود: »حامیان مساجد، حامیان تروریسم 
هستند.«.یک گروه دست راستی به سازمان دهی این حمله 

متهم شده است. 
ایتالیا

گزارش شــده رســانه ها در ایتالیا نیــز همچون دیگر 
کشورهای غربی با هدف سیاه نمایی علیه دین اسالم، هراس 
از مسلمانان را در میان افکار عمومی پمپاژ می کنند. وزارت 
کشور ایتالیا پیشتر فعالیت تمام نمازخانه ها و مراکز اسالمی 
مســتقل مسلمانان را در اماکن مسکونی این کشور ممنوع 

اعالم کرده است که این مسئله با اعتراض شدید مسلمانان 
روبه رو شــد. یک مســلمان ایتالیایی در این باره گفته: » با 
وجودی که در ایتالیا بیش از یک میلیون و 7۰۰ هزار مسلمان 
زندگی می کنند اما ما از حقوق برابر با دیگر پیروان ادیان و 

مذاهب در این کشور برخوردار نیستیم.«
آلمان

همزمان با حمالت نژادپرستان به مساجد در اسپانیا و 
فشارها به مسلمانان ایتالیا، طرفداران فاشیسم در آلمان نیز 
همزمان با سی امین ســالگرد مرگ »رادولف هس« معاون 
هیتلر، در خیابان های برلین تظاهرات کردند. براساس این 
گــزارش، همزمان بیش از ۱۰۰۰ نفر از مخالفان نئونازی ها 
نیز در همان مکان تجمع کرده و مخالفت خود را با این افراد 
اعالم کردند. رادولف هس که به حبس ابد محکوم شده بود 
در ســن 93 ســالگی در زندان خودکشی کرد، اما حامیان 
وی که در خیابان های برلین جمع شــده بودند می گویند 
که وی را به قتل رسانده اند. براساس این گزارش، صدها نفر 
از گروه های چپ گرای آلمانی نیز در مخالفت با نئونازی ها 
به خیابان های برلین آمده بودند که با پلیس درگیر شده و 

بعضی از آنها بازداشت شدند.

بر اساس 3 نظرسنجی صورت گرفته از مردم آمریکا

نیمی از هواداران ترامپ از اینکه به وی رأی داده اند شرمسارند

نیروهای مسلح عراق در همان روزهای نخست عملیات آزادسازی شهر 
»تل عفر«، مواضع و خطوط دفاعی آنها را در اطراف شهر درهم کوبیدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در نخســتین ســاعات آغاز عملیات آزادسازی 
شــهر »تل عفر« واقع در استان شمالی »نینوا«، خطوط دفاعی داعش در اطراف 
این شهر فرو پاشید.به گفته فرماندهان عراقی، علت این فروپاشی، حمالت شدید 
هوایی و پیشــروی ســریع نیروی زمینی و حشدالشعبی بوده است. این عملیات 
به خوبی آشکار می کند که نیروهای مسلح عراق در عملیات ۱۰ ماهه آزادسازی 
شهر موصل، کاماًل آبدیده شده اند.تروریست های داعش پس از درهم کوبیده شدن 
مواضع آنها، تالش کردند با خودروهای بمب گذاری شده، این پیشروی را مختل 
کنند، اما نیروهای دولتی زودتر، این خودروها را منهدم کردند.»تل عفر« با حدود 
3۰۰ هزار نفر جمعیت دومین شهرک پرجمعیت استان نینوا است. این شهر در 
8۰ کیلومتری غرب موصل واقع شــده و طبق برآوردها، هم اکنون حدود 2۰۰۰ 
عضو داعش در آن حضور دارند.حیدرعبادی بامداد یکشــنبه فرمان آغاز عملیات 
آزادســازی »تل عفر« را صادر کرده اســت. از آن زمان تاکنون نیروهای ارتش و 
حشدالشــعبی حدود 5۰ تروریســت داعش را از پای درآورده و ۱5 روستا را نیز 
آزاد کرده اند. حدود 3۰۰۰ نفر از ساکنان »تل عفر« نیز از شروع عملیات تاکنون، 

از این شهر گریخته اند.
اهمیت راهبردی تل عفر

تل عفر هر چنداز لحاظ میزان جمعیت و وســعت، از شهر موصل کوچک تر 
است، ولی موقعیت جغرافیایی و ترکیبی جمعیتی آن، این شهر را حساس کرده 
و همین باعث شــده »تل عفر« تا اآلن در اشــغال داعش بماند. به دلیل همین 
اهمیت به این شــهر حتی »موصل کوچک« نیز می گویند.تل عفر در منتهی الیه 
شمال غرب عراق و در نزدیکی مرزهای ترکیه و سوریه قرار دارد، و در صورتی که 
آزاد شــود، خطوط مواصالتی داعش از این دو کشور قطع می شود.تل عفر قبل از 
آنکه در خرداد سال ۱393 به اشغال داعش درآید، حدود 3۰۰ هزار نفر جمعیت 
داشــت و با هجوم داعش، حدود ۱5۰ هزار نفر آن آواره شــده اند. از لحاظ قومی 
و مذهبی، در این شــهر کردها، ترکمن ها، عرب ها، شیعیان، سنی ها و مسیحیان 
زندگی می کنند. غالب جمعیت این شهر را شیعیان ترکمن تشکیل می دهند و پس 
از آن، سنی ها دارای اکثریت هستند.برخی از سرکرده های مهم گروه تروریستی 
داعش از جمله »ابوعلی االنباری« یا »ابو عالء العفری«، جانشین ابوبکر بغدادی از 
این شهر بوده و به گفته برخی منابع مطلع، پس از ناپدید شدن بغدادی، العفری 
رهبری داعش را برعهده گرفته است.گذشته از این، گروه تروریستی داعش از این 
شــهر به عنوان »مرکز آموزش و تجهیز نیروهای غیربومی« استفاده می کند که 
از اروپا و کشورهای دیگر به آن ملحق شده اند.در این بین، سران کردستان عراق 
هم به تل عفر چشم طمع دارند و مسئوالن منطقه خودمختار کردستان، بارها به 
مناسبت های مختلف، مدعی حق تاریخی کردها در شهر تل عفر شده و از ملحق 

کردن آن به منطقه کردستان عراق سخن گفته اند.
اسرائیل تنها حامی جدایی طلبی کردها

روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی« اما نوشته، در حالی که بیشتر کشورهای 
جهان اعم از آمریکا، روسیه و آلمان مخالف برگزاری همه پرسی استقالل کردستان 
عراق هســتند اســرائیل حامی این قضیه است.»مسعود بارزانی«، رئیس منطقه 
کردستان عراق تاریخ بیست و پنجم سپتامبر آتی )3 مهر( را برای برگزاری این 
همه پرسی تعیین کرده که نتایج آن غیرالزام آور است و می تواند صرفاً برای سنجش 
گرایش کردها به اتحاد یا جدایی باشد.بغداد در رأس مخالفان همه پرسی است به 
نحوی که »حیدر عبادی« نخست وزیر عراق تأکید کرده که برگزاری همه پرسی 
به جای اینکه مشکالت بین بغداد و اربیل را حل کند امور را پیچیده خواهد کرد.
عبادی همه پرســی را غیرقانونی خواند و تأکید کرد که منطقه کردستان عراق 
بخشی از عراق است و کردها شهروندان درجه یک ما هستند و باقی خواهند ماند.
در میان مخالفان خارجی استقالل، برخی کشورها مثل آمریکا، شرایط حاضر 
را زمان مناسب برای استقالل نمی دانند و بعضی نیز به طور کامل، با استقالل طلبی 
کردها مخالف هستند.اما، همه پرسی استقالل که بارزانی خواستار آن است، تنها یک 
حامی خارجی دارد و آن، رژیم صهیونیستی است. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
و ســایر سران رژیم صهیونیستی که در سوریه قافیه را باخته اند، اکنون به دنبال 
شــعله ور کردن بحران در یک کانون دیگر منطقه هستند و آن، کردستان عراق 
است. اگر مسئله استقالل تبدیل به بحران شود، رژیم صهیونیستی می تواند هم 

چند صباح دیگر نفس راحت بکشد.

فرماندهان عراقی اعالم کردند
فروپاشیخطوطدفاعیداعش

درنخستینساعاتعملیاتآزادسازیتلعفر


