جنگندههای سوری در «السویدا»
 70تروریست داعشی را کشتند

جنگندههای ارتش سوریه با بمباران مواضع و
مخفیگاههای داعش در مناطق صعبالعبور استان
«السویدا» ،دست کم  70تروریست را به هالکت
رساندند .نیروی زمینی ارتش سوریه نیز  9منطقه
جدید را در این استان آزاد کرد.
مخفیگاهها و مواضع داعش در عمق بیابانهای استان
مرزی «الســویدا» و در شرق منطقه «خربه االمباشی»
پنجشنبه  ۱۸مرداد ۱۳۹۷

انصاراهلل :رهبران ابوظبی
نسخه بهروز شده القاعده هستند

هدف بمباران شدید جنگندههای ارتش سوریه قرار گرفت
و براثر آن 70 ،تروریست به هالکت رسیدند.
تروریســتهای داعــش از همیــن مخفیگاهها که
در مناطــق صعبالعبور شــمال شــرق الســویدا قرار
دارنــد ،حمــات خــود را علیــه مناطق مســکونی
شــرق و شــمال شــرق الســویدا برنامهریــزی و آغاز
میکردهاند.

 ۲۶ذیالقعده 143۹

 ۹آگوست ۲۰۱۸

نشریه آمریکایی آتالنتیک

ترامپ اثرگذاری تحریمها را
از بین برده است

سرویس خارجی -
یک نشریه آمریکایی با اشاره به استفاده گسترده ترامپ از اهرم
تحریمها برای مقابله با دوست و دشمن خود تأکید کرده ،واشنگتن
به گونهای به تحریم معتاد شده که به تدریج در حال به انزوا کشاندن
خود و از دست دادن متحدانش است...این روند تاثیرگذاری تحریمها
را هم از بین برده است.
کارشناسان زیادی هستندکه معتقدند آمریکا به قدری از سالح تحریم
در سیاســت خارجی خود اســتفاده کرده که این سالح به تدریج در حال
کند شدن است .طی یک سال گذشته ترامپ بارها کشورهای مختلف را با
سالح تحریم تهدید کرده است .جنگ تجاری آمریکا با چین ،روسیه ، ،هند،
ترکیه ،مکزیک ،ایران و حتی اتحادیه اروپا نیز بسیاری از کشورها را از آسیا
گرفته تا اروپا در مقابل آمریکا قرار داده است .وضعیت به گونهای است که
گزارش رسانههای آمریکا و مراکز آماری این کشور نیز نشان میدهد آمریکا
به تدریج در حال تبدیل شــدن به یک بازنده است .بسیاری از رسانههای
غربی مثل فاکس نیوز و لوموند نیز هشدار دادهاند جنگ تجاری ترامپ علیه
دنیا سرانجام به مرگ اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد.
دیروز مجله آمریکایی «آتالنتیک» طی گزارشــی با اشاره روندی که
ترامپ با استفاده از ابزار اقتصاد و تحریم علیه دنیا در پیش گرفته نوشت:
«میل وافر دولت جدید آمریکا برای وضع تحریمهای یکجانبه نه تنها روابط
درازمدت واشنگتن با متحدان خود را به خطر انداخته بلکه اثرگذاری سیاست
تحریمی را نیز از بین برده است».
در مقاله «آتالنتیک» که با عنوان «آمریکا معتاد به تحریم شده است،
زمان مداخله فرا رسیده» منتشر شده همچنین میخوانیم« :هنگامی که
استفاده از اقدامات تنبیهی اقتصادی یک گزینه متداول در هر شرایط سخت
باشد ،اینگونه اقدامات معنا و مفهوم خود را از دست میدهند».
این مقاله در ادامه با اشاره به مصوبههای مختلف درباره وضع تحریمها
علیه کشــورهای مختلف از جمله ایران ،روســیه ،کره شمالی و بسیاری
کشــورهای دیگر ،میافزاید« :این روزها ،سیاستگذاران آمریکا نه تنها با
تکرار بسیار بیشتری در شرایط مختلف از گزینه تحریم استفاده میکنند،
بلکه اقدامات شدیدتر را نیز در دستور کار خود قرار دادهاند و توجه بسیار
بسیار اندکی به عواقب این اقدامات دارند»
به گــزارش فارس آتالنتیک اینطور ادامه میدهــد که «تحریمها در
موثرترین حالت خود ،محصول تالشهایی چندجانبه برای رفع نگرانیهای
مشترک در حوزه امنیت جهانی هستند که حاال در دولت جدید آمریکا به
وسیلهای برای ابراز گوشخراش نارضایتی آمریکایی منزوی تبدیل شدهاند
که اغلب برای تحقق اولویتهای دوحزبی داخلی مورد سوءاســتفاده قرار
میگیرند».این مجله آمریکایی ،رویکرد توسل به تحریم آمریکا را «رویکردی
بدون دقت از جانب واشــنگتن»خواند که «اثرپذیری این ابزار قدرتمند را
نیز خنثی میکند»

در مرکز صلح «ملک سلمان» را
مالزیِ ،
تخته کرد!

مالزی رسما دســتور توقف فعالیت مرکز ضدتروریستی تحت
حمایت عربستان(مرکز صلح ملک سلمان) را صادر کرد.
اخیرا «ماهاتیر محمد» ،معمار «مالزی نوین» پس از  15ســال با شعار
مبارزه با فساد در انتخابات پارلمانی پیروز شد و بار دیگر به عنوان نخست وزیر
به قدرت رسید .این مسئله سیاست خارجی مالزی را دچار تغییر و عربستان
را نیز به بزرگترین بازنده انتخابات این کشور تبدیل کرده است .قدرت گرفتن
«معمار بزرگ مالزی» احتماال پیامدهایی نیز در منطقه به ویژه در ابوظبی
و ریاض خواهد داشــت؛ چرا که حاکمان عربستان و امارات با حمایت مالی
سخاوتمندانه تالش میکردند نجیب عبدالرزاق را که همپیمان آنان است در
قدرت نگه دارند .ولی نجیب عبدالرزاق در برابر رقیبش که سیاست مستقالنه
داشــته و با سیاستهای عربســتان در حوزههای مختلف به ویژه در جنگ
یمن مخالف است ،شکست خورد .چند هفته پس از پیروزی ماهاتیر محمد،
وزیر دفاع مالزی با بیان اینکه سیاست اصلی کشورش بیطرفی است ،گفت:
«مالزی نیروهای نظامی خود را از عربســتان خارج و در جنگ یمن دخالت
نمیکند ».اقدام تازه مالزی پس از محاکمه نجیب رزاق ،متحد عربســتان،
تعطیل کردن مرکز صلح ملک سلمان در کواالالمپور است.
به گزارش تســنیم به نقل از الجزیره ،دولت مالزی تنها کمتر از  13ماه
پس از افتتاح یک مرکز ضدتروریسم که تحت حمایت عربستان بود ،بدون
ارائه هیچ توضیحی دستور تعطیلی سریع آن را صادر کرد .محمد سبو ،وزیر
دفــاع مالزی اعالم کرده مرکز صلح بینالملل ملک ســلمان در کواالالمپور
سریعا فعالیتهای خود را متوقف کرده و وظایفش به موسسه دفاع و امنیت
مالزی محول خواهد شد.
هرچند «سبو» توضیحی برای تعطیلی این مرکز ارائه نداده اما حشامالدین
حســین ،وزیر دفاع ســابق مالزی در سال  2017و در زمان افتتاح مرکز ،از
فعالیت آن دفاع کرده و گفته بود برای مقابله با موج افراطگرایی خشونتبار
گروههای مسلح ازجمله داعش ضروری بود«.سبو» همچنین به پارلمان این
کشــور گفته بود قصد اخراج نیروهای مالزی از عربستان را دارد .وی در ماه
ژوئن(خرداد) از بازبینی حضور نظامی مالزی در عربســتان خبر داد و گفت
که این کار به صورت غیرمســتقیم باعث گرفتار شــدن مالزی در مناقشات
خاورمیانه خواهد شد.

سفر اولین هیئت تجاری اردن به دمشق

یک هیئت تجاری اردنی دیروز برای از سرگیری مناسبات وارد
دمشق شد و با رئیسکمیسیون بازرگانان و صادرکنندگان میوه
و سبزیجات سوریه دیدار و بر بازگشایی گذرگاه مرزی «نصیب»
تأکید کرد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،اعضای این هیئت اردنی متشــکل از
سندیکای تجار و صادر کنندگان میوه و سبزی بود و امروز در مقر کمیته
تجار و صادرکنندگان میوه و ســبزیجات ســوریه در دمشق با مسئوالن
سوری دیدار کردند.
«عامر خیتی» رئیسکمیســیون بازرگانــان و صادرکنندگان میوه و
ســبزیجات سوریه تأکید کرد که بازگشــایی این گذرگاه به فعالسازی
صادرات سوریه کمک خواهد کرد.
خیتی در گفتوگو با پایگاه خبری «داماس بوست» تصریح کرد که
روزانه در تابستان و زمستان حدود  75کامیون حامل میوه و سبزیجات
از گذرگاه نصیب عبور میکرد ،ولی در حال حاضر در طول هفته به 50
کامیون هم نمیرسد.

شماره ۲۱۹۷۴

سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن گفته «محمد
بن زاید آل نهیان» ولیعهد ابوظبی نسخه بهروز
شده رهبران القاعده است و ابوظبی نیز یکی از
النههای این گروه تروریستی است.
به گزارش فارس« ،محمد عبدالسالم» سخنگوی
جنبــش انصاراهلل یمن اعالم کــرده روابط امارات با
القاعده ریشــه در تجاوز مشترکشــان علیه یمن با
صفحه آخر
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فلسطینیها با شعار انتقام انتقام
 2شهید دیگر غزه را تشییع کردند

سرویس خارجی -
تشییع با شکوه پیکر دو شهید قسام در
غزه در شرایطی برگزار شد که فلسطینیهای
شرکتکننده در این مراسم تاکید میکردند
راه شــهدا ادامه دارد و مقاومت فلسطین
هرگز تسلیم رژیم صهیونیستی نخواهد شد.
روز سهشنبه پیکر دو شهید گردانهای قسام
شاخه نظامی جنبش حماس که در حمالت هوایی
اخیر صهیونیستها به شهادت رسیده بودند به
شکل باشکوهی در غزه تشییع شدند.
شرکتکنندگان در این مراسم شعارهایی در
محکومیت اقدامات تحریکآمیز رژیم صهیونیستی
سر دادند و فریاد زدند هرگز اجازه نخواهند داد این
رژیم برنامههای توطئهآمیز و اقدامات شوم خود
علیه غزه و ساکنان آن را اجرا کند .فلسطینیها
شعار «انتقام انتقام» نیز سرمیدادند.
«فوزی برهوم» ســخنگوی حماس با اعالم
اینکه «اشغالگران مسئولیت کامل ترور رزمندگان
مقاومــت از گردانهای قســام در بیت الهیا در
شمال غزه را برعهدهدارند» تاکید کرد« :مقاومت
با بمباران مواضــع و هدف قرار دادن رزمندگان
مقاومت از ســوی صهیونیستها تسلیم نخواهد
شــد .هدف قرار دادن رزمندگان مقاومت بدون
تاوان نخواهد بود و دشمن صهیونیست نمیتواند
رزمندگان مقاومت را هــدف قرار دهد و تاوانی
نپردازد».
جنگندههاي رژيم صهيونيستي روز دوشنبه

با حمله بــه نوار غزه يکي از پايگاههاي نيروهاي
مقاومت فلســطين را هدف قرار دادند که دو تن
از نيروهاي گردانهاي عزالدين قســام ،شــاخه
نظامي جنبش حماس به شهادت رسيدند .رژیم
صهیونیستی مدعی شده آنها در حال تیراندازی
به سمت نظامیان این رژیم بودهاند در حالی که
شاخه نظامی حماس با انتشار فیلمی ،دروغگویی
صهیونیستها در این باره را برمال کرد.
جهاد اسالمی فلسطین هم اعالم کرده هدف
قرار گرفتن مرکز وابســته به مقاومت فلسطین
هنگام آمــوزش و شــهادت دو رزمنده به مثابه
نادیده انگاشــتن تالشهای مربــوط به تثبیت
آتشبس است و این جنایتی است که شکنندگی

پیشنهادات مطرح شــده را نشان میدهد...ملت
فلســطین حق دارد از خود دفــاع کند و به این
جنایت و همه جنایاتی کهاشــغالگران مرتکب
میشوند ،واکنش نشان دهد».
آتشبس
قدسنا اما گزارش داده ،توافق آتشبس میان
حمــاس و رژیم صهیونیســتی در روزهای آخر
اوت(مرداد) بررســی خواهد شد .به نظر میرسد
طرف صهیونیســتی با توجه به ناتوانی در اجرای
دیگر گزینهها در قبال غزه را ه گریزی از آن ندارد
و در مقابل مقاومت فلسطین در پی نیل به اهداف
مهم و راهبردی خود است.
طی روزهای گذشته گمانهزنیها درباره توافق

آتشبس میــان حماس و رژیم صهیونیســتی
جدیتر از قبل شــده است ،به ویژه اینکه طرف
مصری بهعنوان میانجیگر رایزنیهای پرفشاری
را با طرفهای فلسطینی انجام داده است .هدف
این رایزنیها بیش از آنکه موضوع خاک خورده
آشتی ملی فلســطینی و وحدت فتح و حماس
باشــد ،در زمینه توافق آتشبــس در غزه بوده
اســت ،تا جایی که گویی طرف مصری از طرف
رژیم صهیونیستی ماموریت گرفته تا این آتشبس
را به سرانجام برساند .در همین رابطه یک مقام
مســئول در جنبش مقاومت اسالمی فلسطین
حماس سهشنبه شب پیشبینی کرد تا دو هفته
دیگر نهایتا توافق آتشبس میان حماس و رژیم
صهیونیســتی که با میانجیگری و نظارت مصر،
قطر ،ترکیه و ســازمان ملل برگزار میشــود به
سرانجام برسد.مهمترین بندهای توافق جدید و
بلندمدت آتشبس در غزه عبارتاند از :بازگشایی
دائمی گــذرگاه رفح میان غــزه و مصر،کاهش
شدت محاصره غزه از سوی اسرائیل با بازگشایی
ن اشغالی
گذرگاه کرم ابوسالم میان غزه و فلسطی 
جهت انتقال کاالی تجاری ،ساخت یک فرودگاه
و بندرگاه در شــبه جزیره ســینا در مصر جهت
اســتفاده اهالی غزه از آن جهت سفر به خارج،
پایبنــدی دو طرف به آتشبس 5ســاله ،آزادی
 4نظامی اســیر اسرائیلی از سوی حماس ،توقف
ارســال بادبادکها و بالنهــای آتشزا از غزه به
سوی اراضیاشغالی.

پایان شمارش دستی آرای انتخابات عراق اعالم نتایج ،به زودی
بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی اخیر
عراق پایان یافت و نتایج این بازشــماری به زودی
اعالم میشود.
منابع آگاه در کمیســاریای عالی انتخابات عراق اعالم
کردند ،بازشــماری دســتی نتایج انتخابات پارلمانی عراق
دیروز پایان یافت .به گفته این منابع ،نتایج این بازشماری،
تغییــری در حجم ائتالفها و تعداد کرســیهای آنها در
پارلمان ایجاد نمیکند .با این وجود ،نتایج این بازشماری،
به زودی رسما اعالم میشود.
انتخابات پارلمانی عراق  22اردیبهشت برگزار شد و بنابر
اعالم منابع رســمی ،ائتالف «سائرون» به رهبری «مقتدا
صدر» 52 ،کرسی را به دست آورد و در راس سایر ائتالفها
قرار گرفت .ائتالف «الفتح» تحت رهبری «هادی عامری»
با کســب  47کرسی ،در جایگاه دوم و ائتالف «النصر» به
رهبری «حیدر عبادی» (نخستوزیر) با کسب  43کرسی
پارلمان ،در رتبه سوم قرار گرفتند.
اما ،علیرغم اعالم رسمی نتایج انتخابات ،برخی چهرهها
و جریانها ،مدعی تقلب در انتخابات شــده بودند و نهایتا
تصمیم بر این شد که آرای مأخوذه در پنج استان به طور
دستی بازشماری شود .این بازشماری دیروز پایان یافت و به

گفته کارشناسان ،اعالم نتایج این بازشماری بحران جدیدی
را ایجاد نخواهد کرد.
اقدام عبادی علیه فساد
«حیدر عبادی» نخســتوزیر عراق ،اعالم کرد که دو
وزیر ســابق صنعت و آموزش و پرورش به همراه دو مدیر
کل مســئول پروژه مدرسهسازی را به هیئت شفافسازی

ارجاع داد ،تا از آنها درباره ارتکاب به فساد ،تحقیق شود.
عبادی تاکید کرد :دولت هرگز از پیگیری پروندههای
فساد دســت برنمیدارد و لیســت جدیدی از چهرههای
فاســد را به زودی منتشــر خواهد کرد.به گزارش ایسنا،
عبــادی افزود :مرجعیت دینی عــراق نقش مهمی دارد و
سخنان ایشان(دولت را) در مبارزه با فساد کمک میکند.

سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی به اعتمادسازی
در ســاختار سیاســی مرتبط است.نخســتوزیر عراق از
فراکسیونهای سیاسی این کشور خواست توافقی درباره
برنامههای دولتی جهت برآوردن خواستههای مردم دست
یابند.عبــادی در ادامه گفــت :دیدارهایی با نمایندگان 9
استان تاکنون داشتهایم و دستوراتی برای خدماترسانی
صادر کردیم که همگی آنها از سوی کمیته بحران پیگیری
میشوند.وی افزود :کابینه عراق به مذاکرات و بررسیهای
گســترده خود در مورد خواستههای شهروندان و عمل به
آنها ،ادامه میدهد.دفتر عبادی نیز اعالم کرد :رفع نیازهای
پروژههای ســرمایهگذاری در حوزههای مدیریتی وزارت
سازندگی ،مسکن ،شهرداری و مشاغل عمومی در استانهای
بصره ،ذیقار ،المثنی و نجف تصویب شده است.
سایر رویدادها
* «نیچروان بارزانی» نخســتوزیر منطقه خودمختار
کردستان عراق ،اعالم کرد که انتخابات پارلمانی این منطقه،
 30سپتامبر ( 8مهر) برگزار میشود.
* نیروهــای عراقی  16تکفیری وابســته به داعش را
کــه قصد ورود به داخل عراق در مناطق بیابانی «راوه» را
داشتند ،از پای درآوردند.

سیدعمار حکیم:

حمایت از ایران درمقابل تحریمهای آمریکا را وظیفه دینی و اخالقی خود میدانیم
رهبر جریان حکمت ملی عراق با اعالم اینکه
«ایران در همه بحرانها ،در کنار عراق ایستاد»،
تاکید کرد« ،ایستادن در کنار ایران و حمایت از
این کشور دربرابر فشارها ،یک وظیفه دینی و
اخالقی برای عراقیها است».
«سیدعمار حکیم» دیروز در جلسه هفتگی سران
جریان حکمت ملی تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران
عمق اســتراتژیک عراق است (و این کشور) اکنون در
معرض فشارها ،تحریمها و حملهای است که اقتصاد و
نظام سیاسی ،این کشور را هدف گرفته است .از همه
میخواهم که در این بحران ،در کنار جمهوری اسالمی
ایران بایستند و این کشور را یاری کنند.
وی افزود :در این بحران ،عراق باید «راه تنفسی»
برای جمهوری اســامی ایران باشــد؛ وظیفه دینی و

اخالقی ما ایســتادن
در کنــار جمهوری
اسالمی ایران است،
چراکه این کشور در
کلیه بحرانها ،کنار
ما ایستاد .ما به عنوان
سیاستمداران عراق
باید نقش خود را در
راستای نزدیک کردن
رویکردهــا و کاهش
فشارها ایفاء کرده و در این مسیر ،جامعه بینالملل را
به همکاری بطلبیم.
ســیدعمار حکیم اظهار داشت :جمهوری اسالمی
ایــران عمق اســتراتژیک عراق اســت و مــا حدود

 1300کیلومتر مرز
مشترک با این کشور
داریــم .همچنیــن
منافــع ،رابطههــا و
وابستگیهایی با هم
داریم که امکان ندارد
بــه آن بیتوجه بود،
ما مطمئن هســتیم
که جمهوری اسالمی
ایــران بــا توجه به
حکمت و هوشــمندی رهبر آن ،بــر این بحران (نیز)
فائــق خواهد آمد.وی تصریح کرد :گمان نمیکنم که
جمهوری اســامی ایران میلی به جنگ داشته باشد،
آمریکا و منطقه نیز جنگ را به نفع خود نمیبینند.

در پی اعــام «دونالــد ترامــپ» رئیسجمهور
آمریکا ،مبنی بر از سرگیری دور جدید تحریمها علیه
ایران« ،حیدر عبادی» نخســتوزیر و «فواد معصوم»
رئیسجمهور عــراق ،در ارتباط با آن ،موضع گرفتند.
معصوم گفت ،عراق نمیتواند با آمریکا در تحریم علیه
ایران ،همراه شود.
عبــادی هم اعالم کــرد ،عراق ناگزیــر از اجرای
تصمیمات واشنگتن است!
اما «نوری مالکی» معاون رئیسجمهور عراق هم با
صدور بیانیهای اعالم کرد ،از سرگیری تحریمها علیه
ایران ،نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
این موضعگیریهای متفاوت درباره قضیه تحریمها،
نشــان میدهد که مقامات عراقــی در این باره ،با هم
اختالف نظر دارند.

جنگ دیپلماتیک عربستان و کانادا به شدت ادامه دارد
کارشناس سعودی ،مشکل را در شخصیت بیمار بنسلمان میداند

جنگ دیپلماتیک بین عربستان و کانادا بر
سر مسائل حقوق بشری به شدت ادامه دارد .یک
معارض سعودی در واکنش به «رفتار غیرعادی
بنسلمان» در مواجهه با این مسئله اعالم کرده
ولیعهد سعودی شخصیتی بیثبات ،دمدمی مزاج
و بیمارگونهای دارد.
تنش به وجود آمده بین عربســتان و کانادا ابعاد
جدیدی پیدا کرده است .پس از آنکه عربستان سفیر
کانادا را به اتهام دخالت در امور داخلی از ریاض اخراج
کرد ،تمام روابط تجاری دو کشور نیز بالفاصله با دستور
بن سلمان متوقف شــد .آمریکا در اولین واکنش به
این مســئله از عربستان خواست تا در مورد زندانیان
سیاسی شفاف سازی کند .برخی کشورهای اروپایی
نیز جانب کانادا را گرفتند .در مقابل ســعد حریری و
ژنرال السیسی از عربستان حمایت کردند و کویت نیز
سعی کرد موضعی میانه اتخاذ کند.
اما گــزارش خبرگزاری رویترز روایت جالب تری
از این تنش ارائه داده است .این خبرگزاری انگلیسی
نوشته ،در شرایطی که مشخص شده عربستان قصد
دارد خرید گندم و جــو را هم از کانادا متوقف کند،

برخی منابع آگاه روز سهشنبه اعالم کردند این کشور
قصد دارد برای کاهش تنشهای دیپلماتیک فزاینده با
ریاض از امارات متحده عربی و انگلیس کمک بخواهد.
طبق این گــزارش ،یک منبع مطلع اعالم کرده،
دولت لیبرال جاستین ترودو نخستوزیر کانادا تصمیم
گرفته از امارات متحــده عربی بخواهد در این مورد
میانجیگری کند .این منبع که به علت حساسیت باالی
موضوع نخواسته نامش فاش شود گفته« :مهمترین
موضوع ،همکاری با کشــورهای شریک و دوست در
منطقه با هدف کاهش تنشها اســت که میتواند به
ســرعت هم اتفاق بیفتد ».یک منبع مطلع دیگر در
دولت کانادا نیز گفته« :احتمال دارد اوتاوا از انگلیس
هــم بخواهد میانجیگری کنــد ».دولت انگلیس روز
ســه شنبه از کانادا و عربستان خواست خویشتن دار
باشند.
اما در همین حال هدر نائورت ،سخنگوی وزارت
امور خارجه آمریکا اعالم کرد ،هر دو طرف میبایست
این مسئله را ب ه صورت دیپلماتیک بین خودشان حل
و فصل کنند .ما نمیتوانیم برای آنها اینکار را انجام
دهیم .آنها باید با یکدیگر موضوع را حل کنند.

شخصیت بیمارگونه بنسلمان
از سوی دیگر ســلطان العبدلی ،فعال سیاسی و
حقوقی عربســتانی ،در پاســخ به این پرسش که آیا
واکنش سعودی در حد رفتار کانادا در ارتباط با حقوق
بشر در عربستان بود یا خیر گفته« :محمد بنسلمان
شخصیت بیثبات و دمدمی مزاج و تقریبا بیمارگونهای
دارد و ایــن از پروندههای مختلف مانند یمن و لبنان
مشخص میشود ».العبدلی سپس به بازداشت سعد
الحریری نخستوزیر لبنان در سفر به ریاضاشاره کرده
و گفته« :نخستوزیر یک کشوری بیاید به کشور تو و
او را بازداشت کنی!؟ این نشان میدهد که او مریض
اســت .در قضیه یمن او تصمیم گرفت حمله کند و
االن نمیداند از آن چگونه خارج شــود ...این بیماری
به قضیه کانادا نیز سرایت کرده است.
وزارت خارجــه آمریکا ســه مــاه پیش گزارش
 ۵۰صفحهای منتشــر و رژیم سعودی را شدیدتر از
سخنان وزیر خارجه کانادا محکوم کرد اما بن سلمان
به خاطر تمایل خود برای راضی کردن دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا -که با نخستوزیر کانادا مشکل
دارد  -واکنشی نشان نداد ».این فعال سیاسی در ادامه

همدستی آمریکا دارد .به گفته عبدالسالم ،جنگ علیه
یمن و نیاز ائتالف متجاوز به مزدوران ریشه در ارتباط
امارات با القاعده دارد و روابط آنها بر مبنای رساندن
ســود به یکدیگر است.سخنگوی انصاراهلل این را هم
گفت که «محمد بن زاید آل نهیان» ولیعه د ابوظبی
نسخه بهروز شده رهبران القاعده است و ابوظبی یکی
از النههای این گروه تروریستی است.

گفته «:چطور ترامپ هر روز در توئیتهایش توهین
میکند و دشــنام میدهد ،اما بن ســلمان واکنشی
نشان نمیدهد!»
انتقاد عفو بینالملل
از سوی دیگر ،سازمان عفو بینالملل نیز از سکوت
کشورهای غربی درباره برخورد عربستان با مخالفان و
فعاالن در این کشور انتقاد و پایان یافتن آن را امری
مهم توصیف کرد .ســازمان عفو بینالملل اعالم کرد
عدم سکوت کشورهای غربی در برابر رفتارهای دولت
ریاض در قبال مخالفانش ،امری مهم محسوب میشود.
در پی درخواســت کانادا برای آزادی فعاالن حقوق
زنان در عربستان ریاض با دستور اخراج سفیر کانادا
از این کشــور را صادر کرد .در همین حال عربستان
همه مبادالت تجاری خود با کانادا را به حالت تعلیق
در آورد .این اقدام عربســتان در پاسخ به درخواست
اتــاوا مبنی بر آزادی فعاالن و مبــارزان حقوق زنان
زندانی در عربستان صورت گرفته است .این تصمیم
که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی یکشنبه شب
آن را منتشر کرد مبادالت آموزشی و دانشگاهی بین
دو کشور را نیز شامل میشود.

روزنامه صهیونیستی معاریو:

انبارهای حزباهلل مملو از موشک است
جنگ تقریبا منتفی است

سرویس خارجی-
روزنامه عبری «معاریو» احتمال وقوع جنگ جدید با حزباهلل
را تقریبا منتفی دانســته و درباره دلیل این نتیجهگیری نوشته:
«حزباهلل لبنان  120هزار موشک و خمپاره در اختیاردارد که قادر
است هرنقطه از اسرائیل را که بخواهد هدف قرار دهد».
«یوسی میلمان» تحلیلگر و کارشناس مسائل امنیتی و نظامی روزنامه
هلل اشــاره کرده
عبــری زبان معاریو در مقاله جدیدی به توانمندی حزبا 
ونوشته ،بر اساس ارزیابیهای ارتش و شاخههای مختلف امنیتی اسرائیل،
احتمال آغاز «جنگ سوم لبنان» الاقل در آینده نزدیک بسیار اندک است.
وی که به داشــتن روابط گسترده با مقامات امنیتی و نظامی تلآویو
معروف اســت این را هم گفته که براســاس ســناریوهای ارتش اسرائیل،
حزباهلل در حال حاضر  120هزار موشــک و خمپاره در اختیار دارد و در
صورت آغاز جنگ میتواند روزانه  700موشــک به ســمت سرزمینهای
اشغالی شلیک کند.
«میلمــان» در عین حال به نقــل از همین منابع اعالم کرده« :بخش
اعظم این موشکها از نوع گراد یا به عبارت دیگر کاتیوشاست که برد آن
به  45کیلومتر میرسد و قادر به حمل کالهکهای انفجاری به وزن  10تا
 15کیلوگرمی است...افزون بر آن ذخایر نظامی حزباهلل همچنین شامل
هزاران موشک و خمپاره است که برد آنها به بیش از  45کیلومتر میرسد
و برخی از آنها قادرند مواضع اســرائیل در عمق  200کیلومتری را هدف
قرار دهند و به گفته منابع نظامی اســرائیل ،این موشکهای دوربرد قادر
به حمل کالهکهای انفجاری به وزن  200تا  400کیلوگرم هستند».
به گفته این تحلیلگر اســرائیلی که اطالعات مذکور را از منابع نظامی
در یک جلسه خصوصی به دست آورده است «حزباهلل موشکهای بسیار
دقیقی در اختیار دارد که میتواند مناطق بســیار حساس در داخل خاک
اســرائیل را هدف قرار دهد ...بر اساس ارزیابیهای جدید ارتش اسرائیل،
در صورتی که پدافندهای هوایی اســرائیل بتوانند نیمی از موشکهایی را
که هر روز توســط حزباهلل شلیک میشود سرنگون کنند یا موشکها و
خمپارههای مذکور به علت نقص فنی سرنگون شوند ،حزباهلل قادر خواهد
بود این جنگ را هفتهها اداره کند».
این تحلیلگر امنیتی مشکل دیگر صهیونیستها را نقصهای موجود در
سامانه دفاعی «گنبدآهنین» دانست و تصریح کرد« :این سامانه در برخورد با
چنین حجمی از موشکها و خمپارهها با مشکل مواجه خواهد شد و افزون بر
آن ،انبار موشکهایی که گنبد آهنین استفاده میکند محدود خواهد بود».
«میلمان» از وضعیت دومین سامانه موشکی رژیم صهیونیستی یعنی
«فالخن داوود» هم که دو هفته پیش نتوانســت موشــکهای سوری را
سرنگون کند انتقاد کرد و گفت« :این سامانه تاکنون به مرحله مطلوب در
انجام عملیات نرسیده است».
اسرائیل تخلیه میشود
وی در ادامه خاطر نشان کرد« :بر اساس این اطالعات ،ارتش اسرائیل در
حال تهیه طرح تخلیه دهها هزار شهروند اسرائیلی از مناطق همرز با لبنان
اســت و با علم به اینکه ارتش و فرماندهی جبهه داخلی اسرائیلی اماکنی
را برای اسکان فراریان تعیین کردهاند ،انتظار میرود صدها هزار اسرائیلی
تصمیم بگیرند به مناطق دیگری که در حال آماده شدن است فرار کنند...
بر اساس ارزیابیهایی که ارتش تقدیم وزیران کابینه امنیتی اسرائیل کرده
اســت حتی اگر آرامش در جبهههای دیگر حفظ شود ،اقتصاد اسرائیل به
علت بسته شدن کارخانهها ،قطع جریان برق ،کمبود آب و دیگر مشکالت
از جمله بســته شدن جزیی یا کامل حریم هوایی اسرائیل و عدم اجازه به
هواپیماها برای پرواز در حریم اســرائیل ،با دشواری زیادی در سازگاری با
این وضع مواجه خواهد شد».

خشونتهای مسلحانه در آمریکا
طی  24ساعت گذشته
جان  16نفر را گرفت

مرکز ثبت خشــونتهای مســلحانه در آمریکا میگوید ۴۳
تیراندازی طی  24ســاعت گذشته در شهرها و ایالتهای مختلف
آمریــکا رخ داده که در مجموع به مــرگ  ۱۶نفر و جراحت ۲۳نفر
منجر شده است.
هرچند مرکز ثبت خشــونتهای مســلحانه در آمریکا علت بیشتر این
تیراندازیها را حوادث و اختالفات خانوادگی اعالم کردهاما همین مســئله
نشان دهنده وجود خشونت گسترده و ناآرامی در کشوری است که خود را
مهد دموکراســی و بهشت میداند.عالوهبر مردم ،پلیس نیز شهروندان را در
آمریکا میکشد .نتایج مطالعات دانشگاهی که به تازگی منتشر شده نیز نشان
میدهد پلیس آمریکا روزی  3نفر را با شلیک گلوله میکشد که سهم سیاه
پوستها و التین تبارها سه برابر سفیدپوستهاست .براساس اظهارات مقامات
سیاسی این کشور ساالنه چیزی حدود  33هزار نفر در آمریکا با اسلحه و از
ســوی خود مردم به قتل میرسند و این به معنای کشته شدن  90نفر در
روز با شــلیک اسلحه است.یک مرکز پژوهشی دیگر هم که درباره خشونت
پلیس در آمریکا تحقیق میکند در گزارشی اعالم کرده در سال  2017فقط
 ۱۴روز از سال ،نیروهای پلیس آمریکا کسی را به قتل نرساندهاند! بنابر اعالم
روزنامه«واشــنگتن پست» ،پلیس آمریکا تنها در سال  2017حدود 1000
نفر را به ضرب گلوله از پای درآورده است که این رقم ،بیش از افرادی است
که در سال  2016کشتهاند .بیشتر افرادی که پلیس به قتل رسانده مسلح
نبودند و اغلب آنها رنگین پوست بودند .اغلب این قتلها پس از واکنش پلیس
به گزارش جرائمی که خشونتآمیز نبودهاند صورت گرفتهاند.
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