
حزب اهلل لبنان به توازن راهبردی
با اسرائیل رسیده است

رســانه های رژیم صهیونیســتی اذعان کردند، 
حزب اهلل لبنان توانسته اســت با این رژیم به توازن 

راهبردی برسد.
شــبکه تلویزیونــی المنــار گــزارش داد، رســانه های 
رژیم اشــغالگر صهیونیســتی در نوزدهمین سالگرد پیروزی 
حــزب اهلل در جنوب لبنان، با ارزیابی توانمندی های حزب اهلل 
تأکید کردند، این حزب از ســال ۲۰۰۰ تا به امروز توانسته 
اســت توازن راهبردی با اســرائیل را محقق سازد به همین 

منظور همچنان بزرگ ترین خطر برای اسرائیل است.
»ســیما شــن« از مقامات سابق موســاد در این باره به 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی گفته: »بــدون تردید حزب اهلل 
بزرگ تریــن تهدید برای اســرائیل اســت. ایــن امر نتیجه 
توانمندی های این حزب است که در دهه اخیر به شکل قابل 
توجهی توســعه یافت، در پشت ســر حزب اهلل، ایران با تمام 
عمق اســتراتژیک و توانمندی در به کارگیری گروه های هم  
پیمان قرار دارد و همین امر تهدید ها را خطرناک تر می کند«.

استقرار 5000 داعشی در مرز افغانستان
و جمهوری های آسیای مرکزی

رئیس دســتگاه اطالعاتی روسیه اعالم کرد، یک 
زیرشاخه داعش توانســته حدود 5000 شبه  نظامی را 
در مناطق مرزی مشــترک افغانستان و جمهوری های 

آسیای مرکزی مستقر کند.
» الکساندر بورتینکو« طی نشستی با سران سازمان های 
اطالعاتی کشــورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه گفت : 
اســتقرار دوباره گروه های تروریســتی در والیت های شمالی 

افغانستان نگران کننده است.

رئیس سازمان اطالعات روسیه توضیح داد، گروه موسوم 
به »والیت خراسان« که زیر شاخه  داعش محسوب می شود، 

توانست ۵۰۰۰ جنگجو را در این مناطق گردهم آورد.
به گفتــه وی، اعضای داعش ضمن مخفی نگه داشــتن 
هویــت خود، به عنوان پناهجــو و مهاجر وارد جمهوری های 
آسیای مرکزی می شوند و در این کشورها نفوذ می کنند. در 
پی شکست داعش در عراق و سوریه، آمریکا عناصر داعش را 

به افغانستان منتقل کرده است.
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سیاست های مهاجرتی ترامپ
جان پنجمین کودک پناهجو را هم گرفت

شمار کودکان مهاجری که در بازداشت دولت آمریکا 
و به دلیل سیاســت های مهاجرتی ترامپ جان باخته اند، 
با مرگ یک کودک دیگر به پنج نفر رســید. آمریکا برای 
جلوگیری از وقوع مهاجرت از مبدا، کودکان را از والدین 

جدا و زندانی می کند! 
سیاســت »تحمل صفر« ترامپ در مورد پناهجویان بار دیگر 
قربانی گرفته است. کشور همیشه مدعی دفاع از حقوق بشر هزاران 
مهاجر را در بازداشتگاه ها زندانی کرده، والدین را از فزرندان جدا 
کــرده و هر چند وقت یک بار خبر مرگ یکی از این کودکان را 
در رسانه ها منتشر می کند. خبرگزاری فرانسه دیروز گزارش داد 
شمار کودکان مهاجرانی که در بازداشت در مرز آمریکا و مکزیک 

جان باختند، به پنج نفر رسید.
 بر اســاس این گزارش یک نوجوان 16 ســاله روز دوشنبه 
در بازداشــتگاه پلیــس در مرز آمریکا جان باخت. جســد این 
نوجوان گواتماالیی با نام »کارلوس جورجیو هرناندز واسکز« در 
ایستگاه پلیس مرزی »وســالکو« در تگزاس کشف شد. پلیس 
 اعالم کرده برای روشــن شدن دلیل مرگ این نوجوان تحقیقات 

می کند.
 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما بنابر اعالم رســانه های 
محلی این نوجوان روز یکشــنبه بیمار شده و یک پرستار برای 
وی تشخیص ســرماخوردگی می دهد. برای این نوجوان داروی 
ضد ویروس تجویز می شــود و برای جلوگیری از آلوده شــدن 
سایر مهاجران به ایستگاه پلیس وسالکو منتقل می شود و... این 
نوجوان 13 مه)۲3 اردیبهشت( در حوالی شهر هیدالگو در تگزاس 

دستگیر شده بود.
مقامات گواتماالیی گفته اند این نوجوان برای پیوستن به سایر 
اعضای خانواده اش به آمریکا رفته بود. وزارت خارجه گواتماال با 
انتشــار بیانیه ای اعالم کرده از مرگ این کودک بســیار متاسف 
است و با خانواده وی همدردی می کند. دولت گواتماال از مقامات 
آمریکایی هم خواسته هر چه سریعتر دلیل مرگ این نوجوان را 

مشخص و تدابیر الزم را در این زمینه اتخاذ کنند.
آسترید دومینگوئز، مسئول یکی از قدرتمندترین انجمن های 
دفاع از حقوق بشر آمریکا می گوید این تاسف بار است که می بینیم 
 که مــرگ کودکان تحت مراقبت پلیس مــرزی همچنان ادامه 

دارد. 
زندانی کردن این کودکان مغایر با ارزش های آمریکایی است. 
عفو بین الملل هم در این باره اعالم کرده بازداشــت افراد به ویژه 
کودکان در شرایط غیر بهداشتی و غیر انسانی بسیار خطرناک و 
وحشیانه است. از ابتدای ماه اکتبر)مهر( سال ۲۰18 بیش از 46۰ 

هزار نفر در مرز مکزیک و آمریکا دستگیر شده اند.

مقاومت دومین سیلی را به سعودی زد
حمله پهپادی به فرودگاه نظامی ائتالف در نجران

بر اساس اعالم کمیســیون انتخابات اندونزی، »جوکو 
ویدودو« برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور این 

کشور بزرگ و 260 میلیونی اسالمی انتخاب شد.
کمیســیون انتخابــات اندونزی دیروز طــی اطالعیه ای اعالم 
کرد، »جوکو ویدودو« ۵۰ ســاله با کسب ۵۵/۵ درصد کل آراء، در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شده و رقیب خود »پرابوو 
ســوبیانتو« را شکست داده است. سوبیانتو در این انتخابات ، 44/۵ 

درصد آرا را به دست آورده است.
انتخابات اندونزی۲7 فروردین برگزار شد و بیش از 1۹۲ میلیون 
رای دهنده برای شــرکت در ایــن انتخابات ثبت نام کرده بودند. در 
انتخابات مذکور همچنین ۲4۵ هزار کاندیدا برای پست های ریاست 
جمهوری، کرســی های پارلمانی و مجالــس قانون گذاری محلی با 

یکدیگر رقابت  کردند.
از اندونــزی با ۲6۰ میلیون جمعیت، به عنوان پرجمعیت ترین 
کشور مسلمان و سومین دموکراسی بزرگ جهان یاد می شود. این 
کشــور متشــکل از 17 هزار و ۵۰8 جزیره و 33 استان، چهارمین 
کشــور پرجمعیت دنیا است. نظام سیاسی اندونزی، ریاستی، زبان 

رسمی آن، اندونزیایی و واحد پول آن نیز »روپیه« است.
 در اندونــزی اقوام گوناگونی زندگی می کنند و قوم »جاوه « با 
پوشش دادن حدود 4۰ درصد جمعیت، بزرگ  ترین قوم اندونزیایی 
محســوب می شود و پس از آن هم »سوندانی ها« با 1۵ درصد قرار 

دارند. جاوه ای ها بر امور سیاسی اندونزی تسلط دارند.
این کشــور از نظر منابع طبیعی غنی است، با این وجود بخش 

بزرگی از مردم در فقر به  سر می برند.
86/1 درصد جمعیت اندونزی مسلمان هستند و اسالم توسط 
مســلمانان دریانورد وارد این منطقه شده است. نکته جالب توجه 
اینکه، اندونزیایی ها با دیدن صداقت و درستکاری مسلمانان، مسلمان 
می شوند. اندونزی سال 1۹4۵ از استعمار هلند استقالل یافت و این 
استقالل در سال 1۹4۹ به رسمیت شناخته شد. تا آن زمان، اندونزی 

به مدت سه ونیم قرن مستعمره هلند بود.

»جوکو ویدودو« برای دومین دوره متوالی
رئیس جمهور اندونزی شد

ترامپ: نمی گذارم چین ابرقدرت اول جهان  شود
در بحبوحه تشدید مناقشه تجاری با چین، 
رئیس جمهوری آمریکا گفته اجازه نخواهد داد 
این کشور آســیایی در دوران حاکمیت او به 

ابرقدرت اول جهان تبدیل شود.
برخی کارشناســان معتقدند چین تنها کشوری 
اســت که ظرفیت و توان ابرقدرت شــدن در آینده 
نزدیک را دارد و به محض این که به این جایگاه برسد 
آمریکا را از منطقه آســیا بیرون خواهد کرد. این را 
مراکز اطالعاتی و تحقیقاتی آمریکا نیز طی ماه های 

گذشته به کرات اعالم کرده اند.
به گفتــه »مرشــایمر«، نظریه پــرداز معروف 
آمریکایی،  تنها جنگ محتمل آینده نیز جنگ بین 
چین و آمریکاســت و حتی در این چارچوب ممکن 
اســت آمریکا برای مهار چین با روســیه نیز متحد 
شــود. تحوالت جاری نیز زیاد از این تحلیل فاصله 
ندارد. آمریکا و چین از ســال گذشته درگیر جنگ 
تجاری شــدیدی شــده اند مذاکرات دو طرف نیز 
هفته گذشته رسما شکســت خورد و پکن با وضع 
میلیارد دالری به ۵ هزار کاالی آمریکایی  تعرفه ای 6۰ 
تعرفه های۲۰۰ میلیاردی آمریکا را پاســخ داد. حاال 
همزمان با افزایش تنش های تجاری بین دو طرف،  
ترامپ گفته اجازه نخواهد داد این کشور آسیایی در 
دوران حاکمیت او به ابر قدرت اول جهان تبدیل شود.

اقتصاد  ترامپ به شبکه خبری فاکس نیوز گفته: »
ما فوق العاده بوده است. چون آنها دنبال ما می آمدند، 
می خواســتند از ما جلو بزنند. اگر هیالری کلینتون 
رئیس جمهوری آمریکا می شد، چین تا پایان دولت 
او اقتصــادی به مراتب بزرگتر از ما ایجاد می کرد اما 
اکنون آنها به چنین خواسته ای نزدیک هم نشده اند. 

چین همانند آمریکا خوب عمل نمی کند. ما میلیاردها 
دالر گرفته ایم.  قطعــا چین همانند ما خوب عمل 
نمی کند«. ترامپ در ادامه گفت از مناقشــه تجاری 
واشــنگتن – پکن »بسیار خوشحال« است و گرچه 
»چین قصد دارد تا ابرقدرت اول جهان شود اما قرار 

نیست چنین اتفاقی در دوران ما« رخ دهد.
نگرانی ماکرون

افزایش تنش ها بین چین و آمریکا رهبران اروپا 
را نیز به شــدت نگران کرده است. در همین راستا  
امانوئل ماکرون بعد از دیدار با نخست وزیر پرتغال 
در جمع خبرنــگاران گفت: »در جهانی که هر روز 
نامطمئن تر می شود و به واسطه ضربات ژئوپولیتیک 
در تالطم اســت، با دو قطب بزرگ آمریکا و چین 

که هر روز خودشــان را بیشــتر تحمیل می کنند، 
من عقیــده دارم که وحدت قدرت ایجاد می کند«. 
رئیس جمهور فرانســه کــه در فاصله یک هفته تا 
انتخابــات مجلس اروپا صحبت می کرد افزود:  »ما 
نمی خواهیم اروپایی باشیم که در برابر قهرمان هایی 
مانند آمریکا و چین مقهور باشد. طرح اروپای آینده 
طرحی است که مطابق با خواست بنیانگذاران اروپای 
واحد اســت و ما را امروز به سوی اجرای آن هدایت 
می کند. این روندی اســت که می توانیم با انتخاب 
پارلمان اروپایی جدید )در روزهای آینده( به سمت 

عملی سازی آن برویم.«
مجادالت داخلی

امــا در حالی کــه ترامپ به چیــن می تازد و 

ماکرون نگران درگیری بین چین و آمریکاســت در 
داخــل آمریکا نیز مجادالت سیاســی بین ترامپ و  
سیاستمداران مطرح این کشور هر روز ابعاد تازه ای 
به خود می گیرد. ترامپ  در جریان گردهمایی مردمی 
در پنسیلوانیا  بار دیگر با انتقاد از کمپین انتخاباتی 
»جو بایدن«، تاکید کرد رهبران کشورهای خارجی 
تمایل دارند تا معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا به 
کاخ سفید راه پیدا کند تا از او امتیاز بگیرند. ترامپ 
ادامه داد: »او اعالم کرده اســت که برای ریاســت 
جمهوری نامزد می شود و گفته است که دلیل کارش 
این است که رهبران خارجی از او خواسته اند و به او 
التماس کرده اند که این کار را بکند. قطعا. کشورهای 
خارجی این را خیلی بهتر دوست دارند. این چیزی 
است که آنها می خواهند. آنها بایدن را می خواهند تا 
بتوانند سالی ۵۰۰ میلیارد دالر بیشتر به دست آورند 

و از ایاالت متحده سوء استفاده کنند.«
گفتنی اســت از زمانی که بایدن وارد این رقابت 
شده اســت، در تیررس انتقادات ترامپ قرار گرفته 
اســت. او همچنیــن مکررا در پیام هــای توییتری 
پیش بینــی می کنــد که بایــدن در نهایــت نامزد 
دموکرات ها شــود.اما  سناتور برنی سندرز که نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری  آمریکا نیز هست،  بار 
دیگر در صفحه توئیتر خود با حمله به رئیس جمهور 
آمریکا  نوشته: »ترامپ، قلدر مدرسه، تهدید می کند 
که پای ما را به جنگی دیگر در خاورمیانه می کشاند. 
فقط همین را کم داشتیم! اما این نه بچه ها و نوه های 
ترامپ یا دوست های میلیاردرش بلکه بچه های طبقه 
کارگر خواهنــد بود که خواهند جنگید و در جنگ 

کشته خواهند شد. با ایران نجنگید.«

سرویس خارجی
ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از عملیات 
موفق علیه تاسیسات نفتی و حیاتی عربستان، 
این بار انبار اسلحه سعودی در فرودگاه نجران 
ســعودی را با دقت هدف قرار دادند. انقالبیون 
یمنی می گویند، 300 نقطه حساس عربستان و 

امارات را در لیست حمالت خود قرار داده اند.
تنهــا یک هفته پس از ضرب شســت انصاراهلل به 
عربستان و حمله به تاسیاست نفتی این کشور، انقالبیون 
یمنی یک بار دیگر قدرت واقعی خود را به رخ سعودی ها 
کشیدند. اخیرا وزارت دفاع یمن گفته بود: »3۰۰ نقطه 
حساس امارات و عربستان را شناسایی کرده ایم که در 
لیســت حمالت ما قرار دارد. حمله به تاسیسات نفتی 
عربستان اولین هدف بود و ۲۹۹ نقطه دیگر باقیمانده 
اســت.« حاال خبر رسیده دومین نقطه حساس هدف 

حمله پهپادی قرار گرفته است.
به گزارش شــبکه خبــری المســیره )متعلق به 
انقالبیون یمن( یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن صبح دیروز در عملیاتی منحصر به فرد، فرودگاه 
»نجران« عربســتان )واقع در مرز سعودی و یمن( را 
هدف قرار داد. این عملیات دقیق با پهپاد »قاصف ک 
۲«انجام شده و خسارت های بسیاری به ائتالف متجاوز 
وارد کرده اســت. در ادامه این گزارش آمده: »عملیات 
مذکور یک انبار اسلحه در فرودگاه نجران را هدف قرار 

داد و منجر به آتش سوزی در مکان مذکور شد.«
پهپاد انتحاری »قاصف ک ۲«در ارتفاع 1۰ متری 
بــاالی هدف منفجر می شــود و ترکش های زیادی را 
پخش می کنــد. منابع نظامی یمن می گویند که قطر 
دایره انتشــار ترکش ها، 8۰ متر طول و 3۰ متر عرض 
دارد. فرودگاه نجــران،  فرودگاهی منطقه ای در هفت 
کیلومتری شــهر نجران در جنوب عربستان است که 
سال 1۹73 تأسیس شد. این فرودگاه در سال ۲۰1۵ 
و در پی جنگ افروزی عربســتان علیه یمن و واکنش 
موشکی یمنی ها تعطیل شد اما بنا به گزارش روزنامه 
»عکاظ« سازمان هواپیمایی عربستان دوم می ۲۰1۹ 

)1۲ اردیبهشت( از تکمیل مقدمات برای بازگشایی این 
فرودگاه و از سرگیری پروازها خبر داده بود. شهر نجران 
که در جنوب آن پایگاه ها و مقرهای نظامی متعددی قرار 
دارد، یکی از اهداف ارتش یمن برای پاسخ به حمالت 

نظامی عربستان سعودی است.
کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به این حمله 
و همچنین حمله پهپــادی هفته قبل به کنایه اعالم    
کرده اند که چطور سامانه دفاعی پاتریوت عربستان که 
4 میلیارد دالر قیمت دارد قادر به مقابله با پهپادهای 

ارزان قیمت انصاراهلل نیست؟!
اعتراف ائتالف سعودی

این بار نیز عربســتان همانند حمله به تاسیسات 
نفتی، حمله به فرودگاه نجران را تایید کرد. البته این 
ائتــالف برای فرار از پیامدهای این حمله ســعی کرد 
انصــاراهلل را متهم به حمله به منطقه غیر نظامی کند! 

سرهنگ »ترکی المالکی« سخنگوی رسمی »ائتالف 
ســعودی« حمله یمن به انبار تســلیحاتی ائتالف را 
»منطقه غیرنظامی« خواند و مدعی شد، شبه نظامیان 
حوثی یکی از مناطق شهر نجران را که مورد استفاده 
غیرنظامیان اســت با یک فروند پهپاد انتحاری هدف 
گرفتند. ســرهنگ المالکی در ادامه تالش کرد پاسخ 
دفاعــی یمنی هــا را »خطر جهانی« جلــوه دهد و با 
اتهام زنی دوباره به ایران، مدعی شــد: »شبه نظامیان 
الحوثــی که مورد حمایت ایران هســتند به اقدامات 
تروریســتی خود ادامه می دهند که این امر تهدیدی 
واقعی برای امنیت منطقه و جهان اســت، زیرا اهداف 
غیرنظامی و شــهروندان و مردمی را از اتباع مختلف 

هدف می گیرند.«
در واقع ائتالف سعودی در حالی انصاراهلل را متهم 
بــه حمله به غیر نظامیان می کند کــه در درجه اول 

انصاراهلل اگر به دنبال حمله به غیر نظامیان باشــد در 
۵۰ ماه گذشته بارها این اقدام را می توانست انجام دهد 
اما این مســئله در اعتقادات انصاراهلل جایی ندارد و در 
درجه دوم ائتالف سعودی در 4 سال گذشته با حمالت 
وحشیانه خود 6۰ هزار غیر نظامی را قتل عام کرده و 
با محاصره ظالمانه نیز 8۵ هزار کودک غیر یمنی را به 

کام مرگ فرستاده است. 
خبر دیگر اینکه، پدافند هوایی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن دیروز یک پهپاد جاسوسی ائتالف سعودی 
در »الحدیده« را هم ســاقط کرد. بر اســاس گزارش 
شبکه »المســیره«، این پهپاد در حالی که در شمال 
غرب »حیس« در حال انجام مأموریت بود، ساقط شد. 
پدافند هوایی ارتش یمن هفته گذشته نیز یک فروند 
پهپاد تهاجمی ائتالف متجاوز را که ساخت آمریکا بود 

ساقط کرد.

روزنامه »القدس العربی« چــاپ لندن در واکنش به حمالت انصاراهلل 
به عربستان نوشته زرادخانه دفاعِی غول آسای عربستان توسط فناوری 

ساده یمنی ها تحقیر شد.
حمله موفق انصاراهلل یمن به تاسیســات نفتی عربســتان)با 31 میلیارد دالر 
خســارت( و فرودگاه نجران با واکنش گســترده رسانه های عربی هم مواجه شده 
اســت. مثال روزنامه »القدس العربی« در یادداشتی با عنوان »زرادخانه غول آسای 
عربستان و فناوری ناچیز الحوثی«، فاز جدید حمالت ارتش و کمیته های مردمی 
یمن در دفاع برابر تجاوزگری عربستان و امارات را »موجب به هم ریختن معادالت 
میدانی« توصیف کرده است. طبق این گزارش، مقامات سعودی اما می گویند پدافند 
هوایی کشورشان دو فروند موشک بالستیک را که پشت سر هم شهرهای الطائف 
و جده در اســتان مکه! را هدف گرفته بود رهگیری کردند. همزمان انصاراهلل یمن 
اعالم کرده حمله اخیر به تاسیسات نفتی شرکت آرامکوی عربستان بخش کوچکی 
از طرح بزرگی اســت که در انتظار این کشــور است و 3۰۰ نقطه نظامی و حیاتی 

عربستان و امارات برای حمله شناسایی شده است.
به نوشته القدس العربی: »روشن است که گروه الحوثی شیوه های دفاع خود را 

در برابر مداخله نظامی عربســتان و امارات در یمن، وارد فاز جدید تهاجمی کرده 
که متکی به ابزارهایی کم هزینه و فناوری ســاخت ســاده است، اما در عین حال 
می تواند بسیار خطرناک باشد به ویژه به این دلیل که می تواند هزاران کیلومتر خط 
لوله نفت و ده ها تاسیســات استخراج، پاالیش و پمپاژ نفت در عربستان و امارات 
عربی متحده را هدف قرار دهد. چیزی که اثر بخشی این گزینه تهاجمی را افزایش 
می دهد این است که پهپادهایی که ایستگاه پمپاژ نفت عربستان را هدف گرفتند از 
مسافتی بالغ بر هشتصد کیلومتر به هوا برخاستند و بُرد آنها تا بیش از هزار و ششصد 
کیلومتر می رسد، یعنی می تواند اهداف بسیار دور از لحاظ جغرافیایی را نابود کند.«
این روزنامه در پایان نوشــت: »دومین منشــا خطر این است که پیچیده ترین 
شبکه های دفاعی پیرامون تاسیسات نفتی عربستان و امارات که برایش میلیاردها 
دالر هزینه کردند در رهگیری جزیی یا کلی این پهپادها ناتوان بوده و نتوانســته 
مانع اثرات تخریبی آن شــود... درست است که تعمیر خرابی های تاسیسات نفت 
آســان، پیشرفته و سریع است؛ اما حمالت پایدار الحوثی معادله را به جنگی باز با 
هزینه گران نزدیک تر می کند که نه تنها بر میانگین تولید نفت بلکه بر قیمت آن 

و ثبات بازارهای جهانی نفت هم تاثیرگذار است.«

القدس العربی نوشت

تحقیر زرادخانه غول آسای عربستان با فناوری ساده انصاراهلل

جنگنده های ائتالف سعودی که جز کشتن 
مردم بیگناه هنــری ندارند، در جدیدترین 
جنایت خود در یمن، کشاورزان و دامداران 
بیگناه را همراه با حیواناتشان بمباران کردند.

روز دوشنبه مصادف با روز پانزدهم ماه مبارک 
رمضان در یمن و عربســتان، رسانه های مختلف 
از حمله جنگنده های ائتالف ســعودی به استان 
»حجه« در شمال یمن خبر دادند. بر اساس گزارش 
پایگاه یمنی »ســبتمبر نت«، این جنگنده ها یک 
کامیون حامل کشــاورزان و چهارپایان در مسیر 
شهرســتان »مستبا« در استان حجه را هدف قرار 
دادند که طی آن چهار نفر کشته و 11 نفر زخمی 

حمله وحشیانه ائتالف سعودی 
به کشاورزان و دامداران یمنی!

شدند. بنابر گفته منابع محلی بیشتر چهارپایانی که 
به وسیله این کامیون حمل می شدند، نیز تلف شدند. 
تصاویر منتشر شده از این جنایت سعودی به خوبی 

اوج وحشی گری ائتالف سعودی را نشان می دهد.
این کشــتار، اذهان عمومی یمن را به یاد حمله 
مشابه جنگنده های ائتالف سعودی به بازار همین شهر 
در ســال ۲۰16 انداخت که در آن حمله 117 نفر 
شهید شدند که در بین آنها ۲۵ کودک وجود داشت، 
۲۰ نفر از مجروحان نیز کودک بودند. جنگنده های 
ائتالف ســعودی پنجشنبه هفته گذشته نیز منطقه 
مســکونی »الرباط« در صنعا را هدف قرار دادند که 

طی آن 77 غیرنظامی کشته و زخمی شدند.

بشار اسد: این وهابیت بود که
افراط گرایی را تثبیت کرد

رئیس جمهور سوریه در مراسم افتتاح »مرکز بین المللی 
الشام االسالمی« که هدف آن، مقابله با تروریسم و افراط گریی 
ذکر شــده، اظهار داشت که وهابیت تروریسم را در منطقه 

تثبیت کرد.
»بشاراسد« در مراسم افتتاح »مرکز بین المللی الشام االسالمی« 
در میان جمع کثیری از علما تأکید کرد که ملت ســوریه در حال 

مبارزه با افراط گرایی بوده و در این مسیر، ثابت قدم است.
به گزارش فارس، وی تصریح کرد: ارتش سوریه در حال مبارزه 
با تروریسمی است که برخاسته از افراط گرایی است و علمای مذهبی 

نیز با این افراط گرایی مبارزه می  کنند.
بشــار اســد گفت که افراط  گرایی محصول دین نیست، بلکه 
یک محصول اجتماعی اســت و به همیــن خاطر، انواع مختلفی از 
افراط گرایی  مثل افراط گرایی سیاســی، قومی، عقیدتی ، اجتماعی 

و دینی وجود دارد.
رئیس جمهور ســوریه ضمن انتقاد از نقش وهابیت در تثبیت 
افراط گرایی مذهبی، خاطر نشان کرد که اخالق مانند مذهب، یک 
ضرورت برای بشر است و باید مسائل اخالقی در موازات فعالیت های 

مذهبی در جامعه تثبیت شود.
وی ادامه داد: ذهن بسته، فقط به پوسته شریعت و مذهب اهمیت 
می دهد، اما ذهن باز، جوهر و مغز آن را دریافت می کند و این ذهِن 
باز کاری می کند که دین، دین توحیدی باشد و حتی پیروان سایر 
مذاهب را گرد خود جمع کند، ولی ذهن بسته صرفا به افراط  گرایی 

می انجامد و باعث تفرق اجتماعی می شود. 
اســد همچنین تصریح کرد: امکان ندارد کسی که به خانواده و 
میهن خود با صداقت وابســتگی نداشته باشد، به دین خود وابسته 
باشد و کسی که به وطن خود خیانت کرده است، نمی تواند مؤمن 

واقعی و صادق باشد.
رئیس جمهور ســوریه با تأکید بر اینکه دین نمی تواند عاری از 
مسائل انسانی و محدود به شریعت باشد، اظهار داشت که دین باید 

به مسائل مهم ملی نیز پایبند باشد.

بر اساس یک نظرسنجی
»برگزیت«

 حمالت نژادپرستانه انگلیسی ها 
را هم تقویت کرده است

نتایج یک تحقیق در سراســر انگلیس نشان می دهد 
از زمان برگزاری همه پرســی برگزیت )خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا(، حمالت نژادپرستانه در این کشور به شدت 

زیاد شده است.
»گاردین« که نتایج این پژوهش را منتشر کرده می نویسد به 
دنبال برگزاری همه پرســی »برگزیت« درصد اعضای اقلیت های 
قومی در انگلیس که مورد آزار و تبعیض قرار گرفته اند، از ۵8 درصد 
به 71 درصد رسیده است. این آمار پس از آن منتشر می شود که 
استفاده از لفاظی هایی تفرقه انگیز توسط برخی کاندیدهای انتخابات 
پارلمان اروپا در مجامع عمومی، تنها یک هفته پیش از آغاز این 

رویداد، موجب افزایش نگرانی شد.
از جملــه این کاندیدها می توان به »کارل بنجامین« و »تامی 
رابینسون« اشــاره کرد. گاردین می افزایــد: »نتایج این تحقیق 
که توســط شــرکت تحقیقاتی »آپینیوم« از بین 1۰۰6 فرد از 
اقلیت های قومیتی انگلیس انجام شــد نشان داد افراد نژادپرست 
به طور فزاینده ای در اعمال آزار و تبعیض به صورت افراطی، بی پرواتر 
شــده اند. میزان افرادی از یک گروه اقلیتی در انگلیس که توسط 
افــرادی غریبه مورد آزار قرار گرفتند از ژانویه ۲۰16 )دی-بهمن 
13۹4( تا فوریه سال جاری میالدی )بهمن-اسفند 13۹7( از 64 
درصد به 76 درصد افزایش یافته است.این در حالی است که آمار 
جرم و جنایت نیز به طور موازی از سال ۲۰13 تا ۲۰18 )13۹۲ 
تا 13۹7( در انگلیس و ولز با افزایش تقریباً دوبرابری، به 71۲۵1 

مورد رسید.«
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما »دیوید لمی« نماینده 
شــهر »تاتنهــام« در پارلمان و عضو حزب کارگــر انگلیس که 
رهبر یک کمپین ضدنژادپرســتی اســت یافته های این مطالعه 
را »هشــداردهنده« خوانــده اســت. رئیس اندیشــکده برابری 
نژادی »رانیمد تراســت« نیز گفته اکنون کاماًل واضح اســت، با 
این که برگزیت منشــأ نژادپرستی نیست اما منجر به افزایش آن 

شده است. 
نقش شبکه های اجتماعی در نفرت پراکنی

به عقیده او رسانه های اجتماعی در حال »عادی سازی نفرت و 
افزایش تفرقه« هستند.این تحقیق پس از آن منتشر شد که اخراج 
»دنی بیکر« کارمند شبکه خبری »بی بی سی« به دلیل گذاشتن 
پیامی در حســاب توئیترش به تیتر خبرها تبدیل شد. او در این 
پیام، به منظور تمســخر دورگه بودن همسر شاهزاده انگلیس که 
فرزندش به تازگی متولد شده است، عکس زن و مردی را منتشر 

کرد که میمونی در کنارشان است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد در پایان سال ۲۰16 )13۹۵(، 
37 درصد مردم انگلیس به صورت روزانه در رسانه های اجتماعی با 
محتوای نژادپرســتانه مواجه شده اند اما این میزان در سال ۲۰1۹ 
)13۹7( به ۵۰ درصد رسید.همچنین شمار گزارش نظرات منفی 
درباره مهاجرت یا  اشــتراک گذاری جوک های نژادپرستانه، در بازه 

زمانی مورد مطالعه حدود ۵۰ درصد افزایش داشت.
در این میان، افراد سیاه پوســت بیشــترین میزان تبعیض را 
گــزارش کرده انــد که این میزان از ۵۹ درصــد در ژانویه ۲۰16 
)دی-بهمن 13۹4( به ۵۹ درصد در ماه اکتبر همان ســال و 74 
درصد در ماه های فوریه و مارس سال جاری میالدی )بهمن 13۹7 

تا فروردین 13۹8( رسیده است.
تبعیض نژادی نســبت به زنان جــزو اقلیت های قومی نیز از 
درصد در نیمه دوم سال ۲۰16 )13۹۵(به 74 درصد در فوریه   61

۲۰1۹ )بهمن-اسفند 13۹7( رسید.

بر اساس اعالم منابع عراِقی، یک کاروان نظامی 
بزرگ آمریکا با ادوات و جنگ افزارهای مدرن، از 
طریق خاک اردن وارد پایگاه هوایی»عین االسد« 

در استان االنبار شده است.
این منابــع امنیتی به پایگاه خبــری »المعلومه« 
گفته اند، آمریکا کاروانی بزرگ متشکل از 7۰ دستگاه 

جنگ افزار از جمله نفربرهای زرهی، را از طریق مرزهای 
اردن وارد پایگاه هوایی »عین االسد« در استان االنبار 
کرده اســت. این پایگاه تحت کنتــرل کامل نظامیان 

تروریست آمریکایی است.
به گزارش فارس، وی تصریح کرد این کاروان تحت 
تدابیر شدید امنیتی و در حالی که توسط جنگنده های 

آمریکایی اسکورت می شده ، وارد خاک عراق شده است.
در واکنش به این خبر، »صفاء االعسم« کارشناس 
مســائل امنیتی عراق گفته هیچ عراقی در مورد آنچه 
که در پایگاه عین االسد می گذرد، خبر ندارد و علتش 
هم این اســت که پایگاه مذکــور تحت کنترل مطلق 

آمریکایی ها قرار دارد.

۲7 اردیبهشــت نیز یک منبع امنیتی خبر داده 
بــود، نظامیان آمریکایی در حال گســترش پایگاه 
االســد و توسعه آن هســتند. آمریکا در حالی  عین 
نیروهای خــود را در عراق تقویت می کند که مردم 
و گروه های سیاسی عراق شدیدا مخالف حضور آنها 

در کشورشان هستند.

یک کاروان بزرگ نظامی از اردن وارد االنبار شد

تحرکات مشکوک آمریکایی ها در غرب عراق
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