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اذعان منابع رژیم صهیونیستی

موشکهای حزباهلل تمام
فلسطین اشغالی را پوشش میدهد

منابع خبری و تحلیلگران رژیم صهیونیستی
به توانمندی موش��کی جنبش حزباهلل لبنان
اذعان کردند .این تحلیلگران میگویند احتمال
جن��گ در ش��مال یا جن��وب اراضی اش��غالی
در س��ال ج��اری خیلی قوی نیس��ت اما خطر
جنگ در نتیجه یک حادثه وج��ود دارد .گادی
آیزنک��وت ،رئیس س��تاد کل ارتش اس��رائیل و
مرکز پژوهشهای امنیت داخلی دانشگاه تلآویو
نیز پیشتر نس��بت به این احتمال هشدار داده
بود .وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی نیز تهدید
کرده بود جنگ احتمالی اس��رائیل تنها محدود
به حزباهلل نخواهد ش��د بلکه ش��امل سوریه و
لبنان نیز خواهد ب��ود .آلون بندیوید ،تحلیلگر
شبکه  10تلویزیون رژیم صهیونیستی در مقاله
هفتگی در روزنامه معاریو نوشت :اسرائیل از سال
 2014کاروانها یا محمولههای سالحی که در
لبنان هستند را هدف قرار نمیدهد .این تحلیلگر
میگوید :ارتش اسرائیل مشغول سؤاالتی درباره
«روز بعد» یعنی بع��د از داعش ،بعد از محمود
عباس ،رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین،
بعد از ثبات بشار اس��د و بعد از خروج حزباهلل
از سوریه اس��ت .این بسیار حساس و خطرناک
اس��ت .اس��رائیل احتماال به حفظ خطوط قرمز
خود ادامه میدهد :عدم انتقال س�لاح پیشرفته
به لبنان ،عدم ساخت موشکهای پیشرفته در
سوریه و لبنان و عدم استقرار نیروهای شیعی در
مجاورت با جوالن .این سیاست اسرائیل شامل
 2پیام است؛ اول برای نظام اسد مبنی بر اینکه
بهای حضور ایران در کشورش را میپردازد و دوم
برای روس��یه به این اعتبار که روسها میدانند
اس��رائیل بر این خطوط قرمز پافشاری میکند.
یک تحلیلگر اس��رائیلی دیگر مدعی میش��ود:
اسد هرگز جرأت شلیک موش��ک به تلآویو را
نخواهد داش��ت اما احتماال راکتهایی به سمت
جوالن ش��لیک کند .این تحلیلگر معتقد است
روسیه عامل کنترل اوضاع و ممانعت از وخامت
آن است و هرگونه درگیری با اسرائیل به نفعش
نیس��ت .از سوی دیگر عاموس هرئیل ،تحلیلگر
نظام��ی روزنام��ه هاآرتص به نق��ل از آیزنکوت
نوش��ت احتمال وخام��ت اوضاع تا ح��د وقوع
جنگ وجود دارد .وی میگوید :شعبه اطالعات
نظامی و آیزنکوت نگران  2س��ناریوی احتمالی
هس��تند :اول واکنش یکی از دشمنان در قبال
قدرت اسرائیل و دوم به دلیل وخامت اوضاع در
فلسطین .پیشبینیهای اسرائیل نشان میدهد
هر چه اس��رائیل حمالتش را در سوریه افزایش
دهد احتمال درگیری با کشورها و نهادها و خطر
واکنش بزرگ افزایش مییابد .به عقیده وی ،این
مساله کامال شبیه چیزی است که در مرز با نوار
غزه رخ میدهد .الکس فیشمن ،تحلیلگر روزنامه
یدیعوت آحارونوت نیز میگوید احتماال در جنگ
آتی روزانه  3000تا  4000موشک از لبنان و غزه
به سمت فلسطین اشغالی شلیک خواهد شد .وی
میگوید :این مقدار موشک در جنگ دوم لبنان
در س��ال  2006در طول  33روز و در طول 51
روز جنگ علیه غزه در سال  2014شلیک شد.
این موشکها کشندهتر و دقیقتر از آنها هستند
و تمام مس��احت این منطقه را پوشش خواهند
داد و ب��ه س��مت اهداف مش��خصی در جنوب
فلس��طین اشغالی شلیک خواهند شد .فیشمن
تأکید کرد :این یک سناریوی خیالی نیست بلکه
تحلیل دقیقی است که در دستگاه امنیت صورت
گرفته و یک سناریوی خطرناک و معقول است و
آویگدور لیبرمن در سال  2017چند ماه بعد از
برعهده گرفتن پست وزارت جنگ آن را در مقابل
دولت قرار داد .لیبرمن  2هفته پیش در نشستی
گفته بود  30درصد شهروندان حمایتی نخواهند
داش��ت و پناهگاهی برای آنها وجود ندارد ،اینها
بیش��تر جزو ساکنان شمال اس��رائیل هستند.
آحارونوت در پایان اعالم کرد هیچ کس به دقت
نمیتواند مشخص کند چه میزان سرمایه برای پر
کردن خألها و رسیدن به سطح مطلوب آمادگی
در این رژیم الزم است .پیشبینیهای اسرائیل
نش��ان میدهد  80الی  85درصد موشکهای
حزباهلل به عمق  40کیلومتری میرسند و قادر
به رسیدن به مرز بین طبریه و حیفا هستند.

آژیر خطر اشتباهی
در شهرک صهیونیستنشین

جمعهشب ،رسانههای فلسطینی از به صدا
درآم��دن آژی��ر خطر در یکی از ش��هرکهای
صهیونیستنشین واقع در نزدیکی نوار غزه خبر
دادند .دقایقی بعد ،ارتش رژیم صهیونیس��تی
پس از انجام بررس��یهای الزم اعالم کرد این
آژیر اشتباهی بوده است.

وطن امروز

اتحادیهآفریقاخواستارعذرخواهیترامپبهخاطرتوهین نژادپرستانهشد

ارزشهای آمریکایی در #توالت گیت

کاخ سفید در منجالب نژادپرستی
عریان رئیسجمه��ور آمریکا گرفتار
شده اس��ت .نهتنها سیاستمداران و
رسانههای آمریکایی بلکه کل آفریقا
و برخی کش��ورهای آمریکای التین
واکنشهای��ی رس��می ب��ه توهین
نژادی دونال��د ترامپ ب��ه مهاجران
غیرسفیدپوست نشان دادهاند و ابعاد
رس��وایی طوری گس��ترش یافته که
حتی موضوع استیضاح او را دوباره در
دستور کار دموکراتهای کنگره قرار
داده است.
به گفته س��ناتور «دیک دربین»،
ترام��پ روز پنجش��نبه گذش��ته در
نشس��تی در کاخ سفید که با حضور
نمایندگان  2ح��زب جمهوریخواه
و دموکرات برگزارش��د ،با اش��اره به
مهاجرانی که از هائیتی ،الس��الوادور
و بعض��ی از کش��ورهای آفریقایی به
ایاالت متح��ده مهاج��رت کردهاند،
گفت« :چ��را این مردم را از کش��ورهای چاههای
توالتی به اینجا راه میدهیم؟» ترامپ در واکنشی
دیرهنگام به انتشار این رسوایی در توئیتی مدعی
شد حرفهای او اشتباه انعکاس یافته و این دقیقا
همان کلماتی نبوده که اس��تفاده کرده اس��ت .او
همچنی��ن گفت که رابطه خوب��ی با هائیتیاییها
دارد .اما اصرار ترامپ بر همان مواضع ضدمهاجرتی
و همچنین بیانیه مبهم کاخ سفید که در آن عمال
توهین نژادپرستانه رئیسجمهور آمریکا تکذیب
نشده بود ،نش��ان میداد که سناتور دربین دروغ
نگفت��ه و یک رس��وایی جدید با عن��وان «توالت
گیت» در کاخ س��فید در حال شکلگیری است.
روز جمعه این س��ناتور در جم��ع خبرنگاران در
شیکاگو بار دیگر تاکید کرد که خودش شاهد ایراد
این سخنان از سوی ترامپ طی نشست دوحزبی
درباره موض��وع مهاجران بوده اس��ت .او حتی به
بیان جزئی��ات حرفهای ترامپ پرداخت و گفت:
«ترامپ به توصیف مهاج��ران آفریقایی پرداخت
که براساس معیارهای دوحزبی مورد حمایت قرار
گرفتهاند .این موقع بود که از این عبارات زشت و
مبتذل استفاده کرد و کشورهایی که مهاجران از
آنها آمدهاند را توالت خواند .این دقیقا لغتی بود که

رئیسجمه��ور آمریکا در جدیدترین گاف خود
مدعی ش��د ایاالت متحده جنگندههای اف 52را
به نروژ فروخته اس��ت .به گزارش سیانان ،ترامپ
چهارشنبه هفته گذشته در جریان نشست خبری
مشترک خود با نخستوزیر نروژ با افتخار از فروش
 10میلیارد دالری نخستینجنگندههای اف 52و
اف 35به این کشور اسکاندیناویایی خبر داده بود
اما روزنامه واشنگتنپست مچ او را باز کرد و نوشت:
«آیا اف 52یک جت پیش��رفته با قابلیت مقابله با
نظایر روسیاش است؟ آیا این خدعهای برای فریب

این در حالی اس��ت ک��ه اتحادیه
اروپای��ی و انگلی��س ،بزرگتری��ن
مدعیان حقوقبش��ر در کنار آمریکا
هنوز هیچ واکنش رسمی به توهین
نژادی ترامپ نشان ندادهاند.

■■ترامپ  #رئیسجمهور چاه توالت

از سوی رئیسجمهوری استفاده شده است .نهتنها
یک بار ،بلکه به صورت مکرر .این ماهیت گفتوگو
و محاوره بود».
■■تردید جهانی در ارزشهای آمریکایی

به نوشته نیویورکتایمز که طی  2روز گذشته
عم��ده صفحات اصلی روزنام��ه و تارنمایش را به
رسوایی «توالت گیت» ترامپ اختصاص داده ،اگر
ترامپ از این سناتور دموکرات شکایت نکند بدین
معنی است که راه احزاب و نهادهای حقوقبشری
ایاالت متحده برای طرح شکایت از رئیسجمهور
این کشور باز میشود .اما هزینه اصلی این توهین
نژادی رئیسجمهور ،گریبان دیپلماسی بینالمللی
آمریکایی را میگیرد.
آمریکای��ی ک��ه ت��ا همی��ن س��ال گذش��ته
بهواس��طه ب��اراک اوبام��ا و جمعی��ت
 20درصدی سیاهپوس��ت و دورگ��هاش ،خود را
در خط مقدم حقوقبش��ر جهانی جا میزد ،حاال
مورد اعتراض تقریبا تمام کشورهای آفریقایی قرار
میگیرد و سخنگوی سازمان حقوقبشر سازمان
مل��ل رئیسجمهور آن را رس��ما به نژادپرس��تی
متهم میکند .روپرت کلویل در نشس��تی خبری
در ژن��و اعت��راف کرد ک��ه در رابطه ب��ا اظهارات

ترامپ هواپیمایی تخیلی را به نروژ فروخت
دادن تحلیلگران اطالعاتی است؟ هیچکدام از اینها
درست نیست .اف 52یک جت ساختگی است که
اگر شما اهل بازی «کال آو دیوتی» باشید ،میتوانید
آن را به پرواز در بیاورید!» تحلیلگر س��یانان نیز
با تاکی��د بر اینکه هیچ ش��واهدی مبنی بر اینکه
چنین جنگندهای وجود خارجی دارد ،در دس��ت
نیس��ت! گاف اخیر ترامپ را یک مش��کل اساسی

یک ژنرال رقیب جدی السیسی برای ریاستجمهوری میشود

سناریوی ارتش مصر برای انتخابات 2018
احمد شفیق ،نخستوزیر اسبق مصر که خود
را نامزد انتخابات ریاستجمهوری مارس 2018
اع�لام کرده بود ،به دلیل فش��ارها و تهدیدها از
سوی دولت عبدالفتاح السیسی ،از این انتخابات
عقبنش��ینی کرد .پس از این انصراف ش��فیق،
ح��زب «مص��ر العروبه» پس از نشس��ت هیأت
عالی این حزب ،سامی عنان ،رئیس سابق ستاد
مشترک ارتش مصر را به عنوان نامزد انتخابات
ریاس��تجمهوری معرفی کرد .نکته قابل توجه
این است که عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهور
کنونی مصر تاکنون قصد خود برای کاندیداتوری
رسمی در انتخابات را اعالم نکرده است؛ امری که
عالمت س��ؤالهای زیادی درباره آنچه در پشت
پرده در دهلیزه��ای دایرههای کوچک حاکم بر
مص��ر میگذرد ،مطرح میکند .برای السیس��ی
رقابت با فردی مانند سرلشکر احمد شفیق بسیار
راحتتر از رقابت با رقیبی س��ختتر و چه بس��ا
قویتر همچون سرلشکر سامی عنان است زیرا
بهنوشته رایالیوم ،سرلشکر عنان هنوز از حمایت
ارتش و چهبسا برخی قدرتهای خارجی مانند
آمریکا برخوردار است 2 .تفسیر درباره ورود عنان
به گود رقابت در انتخابات ریاستجمهوری مصر
وج��ود دارد :اول :میگوید که این کاندیداتوری
بخشی از «نمایش» است که بر سر جزئیات آن
توافق حاصل ش��ده اس��ت تا میزان جدیبودن
رقابت با مطرح کردن رقیبی قوی برای السیسی
به نمایش گذاشته و این کار باعث شود که نوعی
جدیت و هیجان با هم به فرآیند انتخابات تزریق
ش��ود و موجب شود بسیاری از رایدهندگان به
پای صندوقهای رأی بروند؛ لیکن نتایج انتخابات
از قبل مشخص است و در نهایت امر با پیروزی

ترام��پ نمیتوان از هیچ واژهای جز نژادپرس��تانه
اس��تفاده کرد .او گفت« :نمیتوانید همه کشورها
و قارهها را چاه مس��تراح خوان��ده و آنان را نادیده
بگیرید چون کشورهایی هستند که جمعیتشان
را سفیدپوس��تان تش��کیل نمیدهند» .از طرف
دیگر به گزارش الجزیره 54 ،کش��ور آفریقایی از
رئیسجمهور آمریکا خواستند که از توهین خود
علیه برخی از کشورهای آفریقایی عذرخواهی کند
و حرفش را پس بگیرد .سخنگوی اتحادیه آفریقا
با بیان اعتراض رسمی کشورهای این قاره به اشاره
توهینآمیز ترامپ به مهاجران کشورهای آفریقایی
در آمریکا ،آن را نشانه پایان نیافتن قرنها تجارت
بردههای سیاه در آمریکا دانست.
خان��م ابا کالوندو با بیان اینکه اظهارات ترامپ
غیر قاب��ل قب��ول و ناراحتکننده اس��ت ،گفت:
«اظهارات ترامپ فقط آنهایی که اصالتا آفریقایی
هس��تند را ناراحت نکرد ،بلکه همه ش��هروندان
آفریق��ا را ناراحت کرد» .او در پایان بیانیه اتحادیه
مزبور آورده است« :ارزشهایی که ایاالت متحده
بهواس��طه آن بهخاطر تجرب��ه بخصوصش درباره
مهاجرت شناخته میش��د در معرض تردید قرار
گرفته است».

السیس��ی رق��م میخ��ورد .دوم :کاندیداتوری
عنان نمایش��ی نیس��ت و گامی جدی است که
بازتابدهنده وجود «نزاع شاخهها» داخل ارتش
مصر اس��ت که بر این کشور حکومت میکند و
همه رش��تههای بازی را در اختیار دارد و ارتش
ب��رای حمای��ت از تصمیم نهایی قص��د دارد به
ملت مراجعه کند .السیس��ی در مرحله انتقالی
ک��ه در پی جنب��ش  30ژوئن که ارت��ش از آن
به عنوان پوشش��ی برای سرنگونی نظام محمد
مرسی اس��تفاده کرد ،اعالم کرد که نمیخواهد
در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود و لباس
نظامی را از تن خود درنمیآورد و به گفته برخی
از اف��راد نزدیک به وی زمان��ی که «مجبور» به
کاندیداتوری در انتخابات ریاس��تجمهوری شد
قرار ش��د که وی فقط ی��ک دوره رئیسجمهور
شود ،یعنی در انتخابات آینده کاندید نمیشود.
پرسشی که مطرح میشود این است که نیتهای
واقعی ارتش در س��الهای آینده چیست؟ آیا در
حال آماده کردن س��ناریوی غافلگیرانه است که
میخواهد ریاستجمهوری را به چهره جدیدی
از«دل» ارتش بدهد تا مرحله آینده و چالشهای
آن را رهب��ری کند یا زمینه را ب��رای انتخابات
واقعی و نه صوری آماده میکند که در آن رقابت
قوی است و نتایج آن در تقویت جایگاه السیسی
و اعطای دوران ریاس��تجمهوری دوم و تفویض
مردم��ی و نظام��ی بیحد و حصر نق��ش دارد؟
وجود «سناریو»ی س��ری توسط ارتش مصر را
بعید نمیدانی��م و این را نیز باید یادآوری کنیم
که  3کاندیدای برجسته ریاستجمهوری مصر
یعنی السیسی ،عنان و قبل از آنها شفیق هر سه
ارتشی هستند.

شگفتیساز خوانده و دلیل آن را «شیفتگی ترامپ
برای تبلیغ فروش تجهیزات نظامی خارجی» عنوان
کرده است .برخی کارشناسان حوزههای نظامی و
امنیتی نیز احتمال دادهاند اختراع اف 52توس��ط
ترام��پ میتواند ناش��ی از ذهینت س��ودایی او در
تبدیل بمبافکن بی 52که روی��ای دوران جوانی
بس��یاری از یانکیها در دههه��ای  1950و 1960

اما در هائیتی ،کشوری فروپاشیده
و زخمخ��ورده از اس��تعمار ،فق��دان
دولت مرکزی قوی باعث ش��د مردم
اعتراضش��ان ب��ه توهی��ن ترامپ را
به ش��کل مجازی و بویژه با هشتگ
توئیتری !Shitholepresident#
یا  #رئیسجمهور چاه توالت! نش��ان
دادند .کاربران هائیتیایی همچنین با
به اش��تراک گذاشتن مناظر طبیعی
بدیع ای��ن جزیره کارائیب��ی جوابی
غیرمستقیم به توهین ترامپ دادند.
به گ��زارش واشنگتنپس��ت ،هارولد
ایس��اک ،یک کاربر توئیتر با انتش��ار
چنین عکسهایی با همین هشتگ
نوش��ت« :چاه توالت من این ش��کلی است» .اما
السالوادور ،دیگر کش��ور آمریکای التین که مورد
توهین ترامپ قرار گرفته بود نیز ساکت ننشست و
سفیر خود را از واشنگتن فراخواند.
■■حقالسکوت ترامپ به هنرپیشه مستهجن

تاجر و زنآزار قهار نیویورکی در راه رس��یدن
ب��ه کاخ س��فید حتی به یک هنرپیش��ه س��ابق
فیلمهای مس��تهجن حقالس��کوت داده اس��ت.
روزنامه والاس��تریتژورنال فاش کرد که یکی از
وکالی رئیسجمهور فعلی آمریکا در سال 2016
و در کشاکش کارزار انتخاباتی او  130هزار دالر
به استفانی کلیفورد پرداخت کرده تا او را متعهد
به خودداری از گفتوگو درباره ارتباط جنس��ی
خ��ود با دونالد ترامپ کن��د .کلیفورد در محافل
خصوصی مدعی شده بود پس از دیدار با ترامپ
در ماه جوالی س��ال  2006با او رابطه داش��ته و
این در حالی اس��ت که ترامپ یک س��ال پیش
از آن با مالنیا ،همسر س��وم و کنونیاش ازدواج
کرده بود .در نهایت مایکل کوهن ،وکیل مشهور
و یک دههای ش��رکت «سازمان ترامپ» وظیفه
دس��تیابی به توافق با این زن با حقالس��کوت را
برعهده میگیرد.
بود به یک جنگنده پیشرفته س��ری اف باشد .در
عین حال این میتواند ناش��ی از حسادت کودکانه
او به نس��خه تجربی جنگنده نسل پنجم روسها
یعنی سوخو تی ۵۰باشد ،از همه مهمتر اینکه برخی
کارشناسان رسانهای این احتمال را مطرح کردهاند
که ممکن است کسانی در داخل کاخ سفید به عمد
به رئیسجمهور آمریکا آدرس غلط دادهاند تا او را
به اشتباه وادارند تا به واسطه مرد احمق کاخ سفید،
جنجالی رس��انهای را برای پوشاندن برخی مسائل
مهمتر برپا کنند.

تالش سعودی و صهیونیستی برای بازگرداندن حزب منحله بعث به قدرت

پایان ثبتنام انتخاباتی در عراق

کمیساریای عالی و مس��تقل انتخابات عراق
اع�لام ک��رد روند تحوی��ل فهرس��ت نامزدهای
انتخاباتی عراق تا دهم ماه فوریه ( 10بهمن) ادامه
دارد ول��ی مهلت ثبت ائتالفهای انتخاباتی برای
شرکت در انتخابات پارلمانی و محلی که قرار است
12مهآینده ( 22اردیبهشت) برگزار شود ،به پایان
رسیده است .براساس اعالم رسانههای عراقی بیش
از  30ائتالف در انتخابات آتی این کش��ور حضور
خواهند داشت .حیدر حماده ،مسؤول اطالعرسانی
در دفتر نخستوزیری عراق در صفحه شخصیاش
در فیسبوک نوش��ت حیدر العبادی یک ائتالف
انتخاباتی فراطایفهای با نام «فراکس��یون النصر»
ب��رای ش��رکت در انتخابات آتی تش��کیل داده و
شمار زیادی از نامزدهای انتخاباتی و ائتالفهای
عراقی از جمله نیروه��ای داوطلب نبرد با داعش
به این فراکسیون میپیوندند .نوریالمالکی ،معاون
رئیسجمه��ور و دبیرکل حزب «الدعوه» نیز این
ح��زب را برای ش��رکت در انتخاب��ات آتی ،ثبت
کرد .پنجش��نبه ایاد عالوی و سلیم الجبوری به
عن��وان رهبران  2حزب «اتحاد القوی العراقیه» و
«ائتالف الوطنیه» برای شرکت در انتخابات آتی
عراق تحت فهرس��تی واحد توافق کردند .حزب
«جری��ان ملی حکم��ت» به رهبری س��یدعمار
الحکیم نیز اعالم کرد در انتخابات پارلمانی آینده
به طور انفرادی شرکت خواهد کرد .ائتالف الفتح
نیز به رهبری هادی العامری تشکیل شد و اغلب
گروههای زیرمجموعه حشدالشعبی و  15حزب
سیاسی به آن پیوستهاند 3 .حزب معارض دولت
در منطقه کردس��تان عراق« ،ائتالف برای عدالت
و دموکراس��ی»« ،گوران» و «جماعت اسالمی»
نیز برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور،

ائتالف واحدی تش��کیل دادند .منابع آگاه اعالم
میکنند  2حزب مهم دموکراتیک کردس��تان و
اتحادیه میهنی نیز قرار است به طور جداگانه در
این انتخابات حاضر شوند .همزمان منابع رسانهای
از تالش بعثیهای عراق برای بازگشت به عرصه
سیاس��ی قدرت با حمایت اسرائیل و عربستان و
جذب ش��ماری از مقامات سیاسی تندروی اهل
سنت خبر دادند که اغلب دارای پروندههای قضایی
هستند .القدسالعربی به نقل از برخی منابع عراقی
گزارش داد اخیرا شماری از رهبران ائتالف سنی
«تحالف القوی» با سفیر اسرائیل در پایتخت اردن
دیدار کردند و قرار اس��ت نشست مشابه دیگری
بزودی در یک پایتخت دیگر برگزار ش��ود و افراد
دیگری از جمله اعضای گروهی موسوم به «فصائل
المقاومه السنیه» که شاخههای نظامی القاعده در
عراق بودند ،به این جمع افزوده ش��ود .بنا بر این
گزارش ،رافع العیس��اوی و طارق الهاشمی که هر
دو تحت پیگرد قضایی بغداد هستند ،از مهمترین
افراد سازماندهنده نشست آتی هستند .از سوی
دیگ��ر ،پایگاه خبری «صدی الخلی��ج» از تالش
حزب بعث برای بازگشت به عرصه سیاسی عراق
پرده برداشت و نوشت :منابع عالیرتبه سیاسی از
ورود عامر عبدالمجید السعدون ،مسؤول سازمان
جوان��ان در حزب منحل��ه بعث به بغ��داد برای
مش��ارکت در همایش تأسیس حزبی موسوم به
«تجم��ع ملی عزت» خبر دادن��د .به گفته منابع
آگاه ،این تجمع با حمایت ثامر الس��بهان ،سفیر
س��ابق عربستان در عراق شکل گرفت و هدف از
آن نیز بازگردان��دن حزب بعث با عنوان جدید و
وارد کردن خمیس الخنجر (میلیادر عراقی مورد
حمایت کشورهای عربی) به پارلمان است.

شماره 15 2353
چهارگوشه

پوتین :اون بر ترامپ پیروز شد

رئیسجمهور روس��یه ب��ا وجود
همراهیاش با همتای آمریکایی
خود معتقد است او از رهبر کرهشمالی شکست
خورده است .به گزارش اسکاینیوز ،والدیمیر
پوتین میگوید که «کیم جونگ اون»  32ساله
را به عنوان یک «سیاستمدار شایسته و بالغ»
مورد تحسین قرار میدهد ،چرا که بر «دونالد
ترامپ»  71ساله در کس��ب اهداف راهبردی
برای کش��ورش پیروز شده اس��ت .پوتین این
مقایسه را زمانی مطرح میکند که اون بعد از 2
سال قطع روابط ،گفتوگو با کرهجنوبی را احیا
میکند .او به خبرنگاران روس گفت« :معتقدم
کیم جونگ اون در این دور پیروز ش��ده است.
او ب��ه وظیفه راهبردی خود دس��ت پیدا کرده
اس��ت .او یک کالهک هستهای و یک موشک
با برد جهانی و بردی بیش از  13هزار کیلومتر
دارد که هماکن��ون عم ً
ال میتواند به هر نقطه
از جهان و هر نقطه از قلمرو دش��من احتمالی
این کشور برسد».

زخمیشدن  300فلسطینی
در جمعه خشم

با ادام��ه اعتراضها علیه تصمیم
دونال��د ترامپ درب��اره قدس ،در
ششمین جمعه خشم در درگیری فلسطینیها
با ارتش اشغالگر اس��رائیل در کرانه باختری و
نوار غزه حدود  ۳۰۰فلسطینی زخمی و دچار
خفگی ش��ده و  7تن دیگر بازداش��ت شدند.
ارتش رژیم صهیونیس��تی در نوار مرزی با غزه
تظاهراتکنن��دگان را با گاز اش��کآور و گلوله
جنگی هدف قرار داده اس��ت .در این راس��تا،
گروههای فلس��طینی از مردم خواس��ته بودند
تظاهرات خود را علیه اعالم ترامپ تشدید کنند.

حمله هکرهای روس
به سنای آمریکا

رس��انههای آمریکای��ی از ق��ول
شرکت امنیتی ترندمیکرو مدعی
شدهاند که هکرهای روس عضو گروه فنسیبیر
به مجلس س��نای آمریکا حمل��ه کردهاند .به
نوشته هیل ،تالشهای انجام شده برای حمله
به س��نای آمریکا ش��باهت زیادی به حمالت
انجامشده علیه امانوئل مکرون در زمان برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه دارد که منجر
به افشای نامههای الکترونیک وی در  2ماه قبل
ش��د .وبس��ایتهای عامل حمله سایبری به
سنای آمریکا در ماههای ژوئن و سپتامبر سال
 2017تاسیس شدهاند و البته این حمالت بعد
از حمالت مشابهی در سالهای  2015و 2016
سومین حمله جدی به سنای آمریکا محسوب
میشوند.

درخواست گسترده هرزهنگاری
توسط نمایندگان انگلیسی

طب��ق آمارهای رس��می ،از زمان
انتخاب��ات پارلم��ان انگلی��س،
اعضای مجل��س عوام این کش��ور در مجموع
 24ه��زار ب��ار ت�لاش کردهاند ب��ه وبگاههای
حاوی مطالب جنسی و هرزهنگارانه دسترسی
یابند .به گ��زارش گاردین ،آمارها دقیقا بیانگر
 24هزار و  473مرتبه درخواس��ت برای ورود
به وبگاههای هرزهنگارانه و جنسی است ،یعنی
طی بازه زمانی ماه ژوئن تا اکتبر س��ال ،2016
روزانه به ص��ورت میانگین از طری��ق رایانهها
و دیگر دس��تگاههای مرتبط با شبکه پارلمان
انگلیس -که از س��وی اعض��ای مجلس عوام،
لرده��ای عضو مجلس اعی��ان و کارکنان آنها
استفاده میشود 160 -مرتبه تالش برای ورود
به وبگاههای حاوی مطالب جنسی انجام شده
اس��ت .این آمار در ش��رایطی منتشر شده که
دولتمردان و سیاستمداران انگلیسی طی سال
 2016میالدی با رسواییهای اخالقی متعددی
مواجه شدند.

تعرض به دختر مسلمان در کانادا

در حالیک��ه ه��ر چن��د وق��ت
یکبار خبرهای��ی درباره حمالت
اسالمس��تیزانه در کش��ورهای غرب��ی مخابره
میشود ،حاال رسانهها از حمله یک فرد ناشناس
به دختر محجبه  11ساله در شهر تورنتو خبر
میدهند .خوال نومن ،دختر محجبه کانادایی روز
جمعه  2بار مورد آزار و حمله مردی ناش��ناس
قرار گرفت؛ مردی که به نظر میرسد با حجاب
او مشکل داشت .به گزارش خبرگزاری آناتولی،
این دختر مس��لمان که محصل کالس ششم
اس��ت ،در نزدیکی مدرس��ه «پالین جانسون»
این شهر کانادا  2بار مورد آزار یک مرد ناشناس
قرار گرفت .این دختر مسلمان درباره این ماجرا
گفت« :من واقعا ترس��یده بودم ».پلیس تورنتو
اعالم کرده که در حال تحقیق درباره این حمله
است و جستوجو برای یافتن این مرد ناشناس
ادامه دارد.

