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نگاه روز

خواب جدید عربستان برای لبنان

سيدهادی سیدافقهی * :انتخابات پارلمانی لبنان
و پی��روزی درخش��ان احزاب وابس��ته به محور
مقاومت نهتنها موازنه قوای داخلی این کشور را به
نحو چشمگیری تغییر داد ،بلکه روند شکستهای
محور عربس��تان و متحدان��ش در منطقه را نیز
تکمیل کرد .در ابتدا تالشهای بس��یاری توسط
برخی بازیگران داخلی و تعدادی از کش��ورهای
منطقه برای تاخیر و تعویق در برگزاری انتخابات
پارلمانی لبنان انجام ش��د .اما ای��ن تالشها در
پایان و با تاکید حزباهلل و متحدانش بر برگزاری
انتخابات ،شکست خورد .نتایج انتخابات نیز شوک
بزرگی بر متحدان عربستان در داخل لبنان ،رژیم
صهیونیس��تی و حتی آمریکا وارد کرد .شکست
در لبنان قسمت دیگری از سریال شکستهای
پیدرپی محور تحت حمایت ریاض -تلآویو در
یک سال گذش��ته در منطقه محسوب میشد.
پ��س از اعالم نتایج و انتخاب «س��عد حریری»
در روز  3خرداد به عنوان نامزد تش��کیل کابینه،
برخ�لاف انتظارها مح��ور تلآویو-ریاض نهتنها
ب��ه رای اعتماد مردم در ای��ن انتخابات و فرآیند
دموکراتی��ک توج��ه نکرد ،بلک��ه بالفاصله روند
مانعتراش��یها خود در لبنان را به شکل دیگری
آغاز کرد .اکنون پس از گذشت قریب به  3ماه از
زمان برگزاری انتخابات ،بیروت در یک خأل قانونی
و سیاسی به سر میبرد و فرآیند تشکیل کابینه
آتی تیره و تار به نظر میرس��د .حال این س��وال
پیش خواهد آمد که چرا تیم تشکیل کابینه در
تالش برای تعویق ای��ن فرآیند و نادیده گرفتن
نظر و خواس��ت مردم لبنان اس��ت؟ آیا این نیز
بخش دیگری از س��ناریوی عربستان برای ایجاد
تنش داخل��ی در لبنان و جبران شکس��تهای
متعدد خود در این کش��ور است؟ یا اینکه علل و
عوامل داخلی همچون سیستم طایفهای لبنان و
سهمخواهی برخی گروهها در این زمینه تاثیرگذار
است؟ نگارنده بر این باور است که عوامل داخلی
و بویژه عوامل خارجی در این زمینه نقش بسزایی
ایفا میکنند .در عرصه داخلی سیستم سیاسی
لبنان براساس سهمیهبندی طایفهای شکل گرفته
است .این مساله هم در پارلمان ،هم در حکومت
و حتی انتخ��اب وزیران نیز وجود دارد؟ بنابراین
این موض��وع راه را ب��رای س��نگاندازی برخی
گروهها هموار میکن��د .اکنون برخی گروههایی
که در انتخابات پیروز ش��دهاند همچون جریان
موسوم به «نیروهای لبنانی» به رهبری «سمیر
جعجع» خواس��تار کس��ب بیش از  4وزارتخانه
از جمل��ه وزارتخانههای بس��یار مهم و راهبردی
دولت همچون وزارت دفاع هس��تند .این مساله
س��همخواهی غیرمعقول ،معادله تشکیل دولت
را پیچیدهت��ر میکند .در دیدار «میش��ل عون»
رئیسجمهور لبنان با سمیر جعجع ،وی بروشنی
اع�لام کرد «س��هم فاالنژها وابس��ته به جعجع
بیش از  4وزارتخان��ه نخواهد بود» اما چون این
گ��روه روابط نزدیکی با عربس��تان و بویژه رژیم
صهیونیس��تی دارد میخواهد از این طریق روند
تشکیل کابینه را مختل کند .جعجع در گذشته
ب��ه خاطر ارتکاب ب��ه چند فقره قتل ب��ه اعدام
محکوم ش��ده بود ،اگرچه بعده��ا «امیل لحود»
رئیسجمهور وقت این حکم دادگاه را به حبس
ابد تغییر داد اما وی پس از  12س��ال زندان عفو
خورد و دوباره به حیات سیاسی کشور بازگشت.
اکنون وی درصدد اس��ت با کنترل وزارت دفاع،
لبنان را به طور کامل به رژیم صهیونیستی تقدیم
کند .این خواس��ته غیرمنطقی بروشنی مقاصد
ش��وم محور ریاض -تلآویو را نشان میدهد .در
این میان نقش احزاب کوچک نیز معادله تشکیل
دولت را پیچیدهتر کرده است ،یعنی احزابی که
هنوز به حدنصاب یک وزارتخانه نرس��یدهاند اما
خواستار کسب یک کرس��ی وزارتی هستند .اما
علل و عوامل داخلی نقش ثانوی در عدم تشکیل
کابینه و دولت جدید ایفا میکنند .اکنون اکثریت
پارلمان لبنان در اختی��ار حزباهلل و متحدانش
قرار دارد و این کش��ور ب��ه یکی از بازیگران مهم
و تاثیرگذار محور مقاومت تبدیل ش��ده اس��ت.
ریاض-تلآویو درصدد هستند با دور زدن نتایج
انتخابات ،ایجاد تعلل در تشکیل کابینه و افزایش
نارضایتیهای مردمی بخشی از شکستهای خود
را جبران و موازنه بهمریخته داخلی در بیروت را
ت��ا اندازهای به نفع خ��ود تغییر دهند .بالفاصله
پس از انتخ��اب حریری برای تش��کیل کابینه،
وی به عربستان احضار شد و شواهد و گزارشها
حاکی از آن اس��ت که سعودیها به وی دستور
دادهاندکابینه نباید اکنون تشکیل شود .الحریری
نیز با اهمال در روند تش��کیل دولت تالش دارد
دولت��ی را روی کار بیاورد که کمترین همخوانی
را با نتایج انتخابات پارلمانی داش��ته باشد .محور
ریاض-تلآوی��و پروژههای دیگری برای لبنان در
نظ��ر دارند .حتی امکان ش��روع جنگ داخلی و
حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان نیز دور
از انتظار نیست .اگرچه عربستان و متحدانش در
تالش برای تغییر معادله و بازی کنونی سیاسی
در بیروت هستند اما تالشهای پیگیر حزباهلل
و بویژه سخنان روز شنبه «سیدحسن نصراهلل» و
تاکید بر تشکیل فوری کابینه لبنان امیدها برای
خنثیس��ازی نقشههای شوم عربس��تان و رژیم
صهیونیستی را در این کشور دوباره زنده کرد.
* کارشناس مسائل خاورمیانه

وطن امروز

واشنگتن پشتپرده سناریوی قتل رهبران آمریکای التین

ترور پهپادی مادورو نافرجام ماند

گروه بینالملل :نیکالس مادورو زنده
است!  18س��ال پس از ترور نافرجام
فیدل کاسترو در سال  2000میالدی،
رئیسجمه��ور ونزوئ�لا ه��م از یک
سوءقصد جان س��الم به در برد تا بار
دیگر آمریکا با نمای��ش ترور رهبران
سیاسی در آمریکای التین که توسط
س��ازمانهای جاسوس��یاش هدایت
میش��ود به مخالفان خ��ود چنگ و
دندان نشان دهد .این بار اما مسؤولیت
حمله تروریس��تی را گروهی موسوم
به «سربازان تیشرتپوش» بر عهده
گرفت ه و گفتهاس��ت اقدا م این گروه
نشان میدهد س��امانههای پدافندی
رئیسجمهوری ونزوئ�لا تا چه اندازه
ضعیف و آس��یبپذیر اس��ت .آنها در
پی��ام خود گفتهاند این بار شکس��ت
خوردهاند اما پیروزی در انتظارش��ان
اس��ت .اما نیکالس مادورو که هنگام
سخنرانی در مراسم رژه ارتش ،توسط
گارد محافظتیاش از این حمله که توسط یک پهپاد
مسلح ش��ده به مواد منفجره طرحریزی شده بود
نجات یافت ،محور کلمبیا و ایالت فلوریدای آمریکا
را عامل اصلی این اقدام تروریس��تی خواند .کلمبیا
از مخالفان دولت سوسیالیستی ونزوئال در منطقه
آمریکای جنوبی پشتیبانی میکند و بسیاری از آنها
در حال حاضر در این کش��ور زندگی میکنند .در
عین حال ،بخش محوری مخالفان دولت مادورو که
پس از مرگ هوگو چاوز بر مس��ند قدرت نشسته
است در ایالت فلوریدای آمریکا ساکن شدهاند و این
منطقه به عنوان مکانی برای طرحریزی علیه دولت
کاراکاس شناخته میشود .مادورو بالفاصله پس از
این ترور نافرجام که  7نیروی امنیتی ونزوئالیی در
پی آن زخمی ش��دند ،گفت ه��دف حمله او بوده
است و به س��رعت کلمبیا و آمریکا را عامل اصلی

این اقدام معرفی کرد .دولت کلمبیا در همین راستا
ای��ن اتهامات را رد کرده اس��ت .در این میان نباید
از نظر دور داش��ت که آمریکاییها طی س��الهای
گذشته تالش کردهاند از رشد جریانهای بولیواری
در آمری��کای التی��ن جلوگیری کنن��د .در همین
رابطه ،با اقدامات متنوعی؛ از ترور تا استفاده از مواد
رادیواکتیو با هدف ایجاد بیماری سرطان در میان
رهبران این منطقه ،س��عی کردهاند آرایش رهبران
سیاسی منطقه را دستخوش تغییر کنند اما پس از
مرگ چاوز ،عمال با فشارهای بسیار زیاد اقتصادی بر
ونزوئال کماکان نتوانستهاند دولت مادورو را سرنگون
کنند .همانطور که اشاره شد آمریکاییها با اعمال
تحریمهای س��نگین اقتصادی علیه ونزوئال تالش
کردهاند ضمن حمله از محور کلمبیا به این کشور
از منظر اقتصادی نیز با حمایت از جریان راس��تگرا

نوری المالکی ،نخستوزیر سابق عراق:

ائتالف بزرگ فرافرقهای در راه است

شرایط را برای مادورو سختتر از گذشته کنند .در
حال حاضر بیش از  6دهه اس��ت که آمریکاییها با
روشهای مختلف تالش میکنند مخالفان خود را
در آمریکای جنوبی ت��رور کنند .یکی از روشهای
مرسومی که سازمان سیا از آن بهره گرفته استفاده از
مواد رادیواکتیو با هدف ایجاد بیماری سرطان است
که در میان بس��یاری از رهب��ران آمریکای جنوبی
طی  10س��ال گذشته شاهد آن بودهایم .نخستین
قربانی سرطان بین رهبران آمریکای التینی« ،فیدل
کاسترو» رهبر انقالب کوبا بود و به دنبال وی «هوگو
چاوز» رهب��ر انقالب بولی��واری ونزوئال و «لوئیس
اینانسیو لوال داسیلوا» رئیسجمهور سابق برزیل نیز
قربانی این بیماری شدند .در میان رهبران مبتال به
سرطان« ،چاوز» تنها کسی بود که در طول مبارزه
با این بیماری در  5ماه مارس  15/ 2013اسفند 91

درگذشت« .فرناندو لوگو» و «کریستینا
فرناندز کرشنر» رؤسای جمهور سابق
پاراگوئه و آرژانتی��ن و «خوآن مانوئل
س��انتوس» رئیسجمهور کلمبیا نیز
ب��ه این بیماری مبتال ش��دهاند .بدین
ترتی��ب در  5ماه م��ارس  2013تنها
چند ساعت قبل از درگذشت «چاوز»،
«نی��کالس م��ادورو» رئیسجمه��ور
فعلی ونزوئال ک��ه در آن زمان معاون
رهبر فقید این کش��ور بود ،اعالم کرد:
دش��منان چاوز او را مس��موم کرده و
به بیماری سرطان دچار کردهاند .در
حال حاضر آمریکاییها با مثلث ترور،
فشار اقتصادی و حمایت از مخالفان،
ت�لاش میکنند اگر قادر نیس��تند بر
کشورهای آمریکای التین حاکم باشند
حداقل فضای سیاسی آنها را متشنج و
نگرانی و ترس را در این جوامع تزریق
کنن��د .آمریکاییها ب��ا نمایش علیه
مادورو عقب نخواهند نشس��ت ،زیرا
روشهای بسیار دیگری وجود دارد که آنها تاکنون
علیه بسیاری از رهبران سیاسی مخالف خود از آنها
بهره گرفتهاند .پی��ش از این نمونههایی از دخالت
و حمایت آمریکا از تروریس��تهایی که در منطقه
آمریکای التین حضوری فعال دارند ،مشاهده شده
اس��ت .س��ال  2012پاناما تحت کنترل و هدایت
آمریکا  4تروریس��ت کوبایی را که قصد داش��تند
مرکز جلس��ه ایبری را در پاناما منفجر کنند ،آزاد
کرد .این استاندارد دوگانه درباره رفتار آمریکاییها
در آمریکای التین بارها دیده شده اما نباید از نظر
دور داش��ت که این کش��ور طی سالهای گذشته
عمال بس��یاری از پایگاههای خود را در این منطقه
از دست داده و مجبور شده آشکارا برای سرنگونی
دولتهایی که علیه سیاستهای امپریالیستیاش
هستند ،اقدام کند.

برای نخستینبار پس از  7سال کشتی سوریه وارد آبهای ترکیه شد

ترور یک دانشمند موشکی در حماه

شماره 15 2504
چهارگوشه

انتقاد حاکم دوبی از سیاسیون عرب

حاکم دوبی ،سیاس��تمداران جهان عرب
را به س��وءمدیریت متهم کرد و گفت بحران
کنونی کش��ورهای عربی نداش��تن مدیریت
صحیح اس��ت .شیخ محمد بنراشد آلمکتوم
در چند پیام توئیتری نوشت :ما در جهان عرب
سیاستمدار زیاد داریم اما نقص ما در مدیریت
اس��ت .بحران ما بحران مدیری��ت و نه منابع
است .اگر به چین و ژاپن نگاه کنید آنها هیچ
منابعی در اختی��ار ندارند ولی ببینید به کجا
رس��یدهاند .آنها را مقایسه کنید با کشورهایی
که نفت ،گاز ،آب و نیروی انس��انی دارند ولی
به توسعه نرسیدهاند و اکنون حتی نمیتوانند
خدم��ات اولیه مانند ایج��اد راه و برق را برای
شهروندان خود فراهم کنند.

کشتهشدن  3نیروی ناتو
در افغانستان

نات��و اعالم کرد در حمله روز یکش��نبه در
ش��رق افغانستان  3تن از نیروهای ناتو کشته
شدهاند .در این حمله همچنین  2سرباز ارتش
ملی افغانستان و یک تن از نیروهای آمریکایی
زخمی شدهاند .خبرگزاری طلوعنیوز گزارش
داد این انفجار در والیت پروان واقع در ش��رق
افغانستان رخ داده است.

سالحهای صهیونیستها
علیه مسلمانان میانمار

گزارش یک روزنامه صهیونیس��تی حاکی
از آن اس��ت که هزار ش��رکت ای��ن رژیم در
زمین��ه س��اخت و صادرات اس��لحه به 130
کش��ور جهان کار میکنند و مش��تریهای
مورد عالقه آنها ،طرفهایی خاص هس��تند.
آریی��ل هورووی��چ ،نویس��نده اس��رائیلی در
روزنامه مکور ریش��ون نوشت :این شرکتها
قراردادهایی با حکومتهای مختلف از جمله
میانم��ار در جهان امضا میکنند و فقط یک
ممنوعیت دارند :اینکه به دش��منان اسرائیل
اسلحه نفروشند اما کش��ورهایی با حاکمان
ستمگر ،ش��بهنظامیان دخیل در نسلکشی
ملتها و کش��ورهای درگیر با جنگ داخلی،
مش��تریهای مورد عالقه تاجران اس��رائیلی
انواع مختلف سالح ،از تفنگ گرفته تا پهپاد
هستند.

حمله به خودروی سفیر آمریکا
در بنگالدش

گروه بینالملل :مدت زمان قانونی
عراق
تعیینش��ده برای تشکیل دولت
جدید عراق با گذش��ت بیش از  2ماه از برگزاری
انتخابات پارلمانی ،بدون نتیجه پایان یافته است و
دولت کنون��ی به کار خود ادام ه میدهد .مذاکرات
گروههای سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت
و تش��کیل دولت جدید نیز همچن��ان به نتیجه
نرسیده اس��ت .مردم عراق با اعتراض و تظاهرات
نزدیک پارلمان خواس��تار تس��ریع تشکیل دولت
جدی��د برای حل مش��کالت کش��ور خصوصا در
حوزه خدمات رفاهی و اولیه ش��دند .نوری مالکی
در گفتوگو با خبرگزاری «الموبد» عراق میگوید
ائتالف سیاس��ی بزرگ که تشکیل دولت جدید را
بر عهده خواهد داشت ارتباطی به ائتالف ملی که
تاکنون (بین  5گروه اصلی ش��یعه ع��راق) وجود
داشته اس��ت ،نخواهد داش��ت .مالکی در توضیح
فرافرق��های بودن ائت�لاف اکثریت ،به تمایل هر 5
ائتالف سیاسی شیعه برای توافق با بقیه تشکلهای
سیاسی س��نی و کرد اشاره کرد .وی همچنین به
وجود تفاهمات قوی بین ائتالفهای دولتالقانون
و الفتح (هادی العامری) و بیش��تر اعضای ائتالف
النصر (حیدرالعبادی) اش��اره کرد و گفت سائرون
(مقتدا صدر) و حکمت (عمار حکیم) نیز تمایل به
حضور در این ائتالف دارند ،در این صورت ائتالف
بزرگ پارلمانی میتواند با بیش از  190نماینده (از
خاورمیانه گروه بینالملل :عربستانسعودی
در تالش برای جلب توجه افکار
عمومی جامعه جهانی در حمایت از این کشور در
مقابل نیروهای انصاراهلل یمن 2 ،هفته پیش ،عبور
نفتکشهای خود از بابالمندب را متوقف کرد ولی
با گذشت زمان و عدم توفیق در تحقق این هدف،
این رژیم مجبور شد به شکل یکطرفه توقف عبور
و مرور کشتیهایش را لغو کند.
ادع��ای ایج��اد ناامن��ی ب��رای نفتکشها در
بابالمندب از س��وی نیروهای انصاراهلل به همان
می��زان عجیب اس��ت که پذیرفت��ن اینکه عامل
موش��کباران بیمارس��تان الحدیده در پنجشنبه
گذشته و کش��ته و مجروح ش��دن بیش از 200
نفر کار یمنیها و نه سعودی و ائتالف بوده است.
روزنام��ه رایالیوم در تحلیلی در اینباره نوش��ته
اس��ت :خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان سعودی،
شنبه در بیانیهای اعالم کرد ،تصمیم به ازسرگیری
صادرات نفت از طریق تنگه بابالمندب به سمت

مجموع  328نماینده) تشکیل شود .در همین حال
یک منبع در دفتر العبادی گفت العبادی به کسب
دوباره منصب نخس��توزیری نزدیک شده است،
البته این موضوع بس��تگی ب��ه موافقت مرجعیت
دینی در نجف دارد .وی مدعی شد :العبادی درباره
تشکیل دولت جدید از یک طرف با مالکی و هادی
العامری و از س��وی دیگر با دو حزب اصلی کردها
به تفاهماتی دس��ت یافته اس��ت .در بحبوحه این
تحرکات جریانهای عراقی ،منابع آگاه سیاسی در
این کشور از دخالتهای فرستاده آمریکا در ائتالف
مدعی مبارزه با داعش پرونده تشکیل دولت جدید
ع��راق و دامن زدن به اختالف��ات میان گروههای
سیاسی شیعی در این کشور خبر دادند .طبق این
گزارش« ،برت مکگورک» در دیدارهای اخیرش
با رهبران سیاسی عراق ،اعالم کرده دونالد ترامپ
تمایل دارد دولتی در عراق تشکیل شود که شامل
همه طیفهای سیاسی این کشور باشد .این منابع
ادع��ا میکند مکگورک ت�لاش میکند فتنهای
شیعی  -ش��یعی در عرصه سیاس��ی عراق ایجاد
کند و به رهبران فراکسیونهای سیاسی پیروز در
انتخابات ابالغ کرده است تنها گزینه واشنگتن برای
نخستوزیری ،حیدرالعبادی است و حتی تهدید
کرده است در صورتی که مانع نخستوزیری مجدد
العبادی شوند ،دولت موسوم به نجات ملی در عراق
به ریاست وی تشکیل دهد.

گروه بینالملل :پس از گذش��ت
سوریه
تقریبا  7سال از قطع رابطه میان
آنکارا و دمشق ،یک فروند کشتی باری سوریه برای
نخستین بار تنگه بس��فر را که در شهر استانبول
ترکیه قرار دارد و  2قاره آس��یا و اروپا را از هم جدا
میکند ،به سوی دریای سیاه ترک کرد .طبق این
گزارش ،محموله کش��تی باری سوریه به  13هزار
تن میرسد .این کشتی مجهز به  2جرثقیل بوده
و قادر به حمله بارهای راهبردی و س��نگین است.
این کش��تی که پرچم س��وریه را به همراه داشت
روز یکش��نبه حرکت خود را از بندر «قوچه ایلی»
ترکیه به سوی بندر روسی قفقاز آغاز کرد .برخی
منابع رس��انهای میگویند مس��کو و آنکارا درباره
مساله گش��ودن گذرگاههای مرزی با سوریه بویژه
توگو
گشایش جاده بینالمللی دمشق -حلب گف 
میکنند .منابع اردنی نیز پیشتر از نزدیک بودن
گشایش گذرگاه مرزی «نصیب» با سوریه در پی
س��لطه نیروهای دولتی سوریه خبر داده بودند .به
نظر میرسد کنترل حلب از سوی ارتش سوریه و
نزدیکی ترکیه به روسیه ،دو عامل نظامی و سیاسی
تاثیرگذار در تغییر رفتار دولت ترکیه در قبال بحران
سوریه بوده است .با وجود اینکه ترکیه از گروههای
معارض سوری حمایت میکند ولی اعالم پذیرش
راهکار سیاسی برای حل مسالمتآمیز بحران -از
طریق نشست آستانه -برای دولت آنکارا که سالها

جامعه جهانی نگرانی عربستانسعودی درباره تهدید نفتکشها در بابالمندب را نادیده گرفت

بازی دو سر باخت ائتالف سعودی در جنگ علیه انصاراهلل
کانال سوئز بعد از آن انجام شد که ائتالف سعودی
تمام تدابیر امنیتی الزم را برای کاستن از خطرات
علیه کش��تیهای ائت�لاف که از ای��ن تنگه عبور
میکنند ،اتخاذ کرده اس��ت ولی وی ماهیت این
تدابیر را مش��خص نکرده اس��ت .روایت رس��می
عربستانس��عودی درب��اره هدف ق��رار گرفتن 2
نفتکش مورد اهتمام جامعه جهانی قرار نگرفت ،چرا
که این اعالمیه با شک و تردیدهای بسیاری همراه
شده و حتی دریانوردی جهانی در تنگه بابالمندب
را به شکل چشمگیری تحتالشعاع قرار نداده است.
از سوی دیگر ،عربستانسعودی هیچگونه تصویری
از نفتکشهای هدف قرار گرفته که مدعی ش��ده
یکی از آنها خس��ارت خفیفی دیده است ،منتشر
نکرده اس��ت .ص��ادرات عربستانس��عودی نیز به

دلیل تصمیم به توق��ف عبور نفتکشها از طریق
تنگه بابالمندب ،به ش��کل چش��مگیری تحت
تاثیر قرار نگرفته است ،چرا که حجم این صادرات
روزانه بیش از  800بشکه نیست و میتوان آنها را
از طریق خط لوله «الجبیل» و «ینبع» در شمال
دریای سرخ ارسال کرد که بیشتر این نفتکشهای
عربستان به مقصد آس��یا و مشخصا چین و ژاپن
حرکت میکنن��د .جنبش انص��اراهلل یمن توقف
 2هفت��های تمام حمالتش در دریای س��رخ را به
عنوان اقدامی برای نش��ان دادن حسن نیت اعالم
کرد و همچنین موافقت کرد در نشس��ت صلحی
که مارتین گریفیث ،فرس��تاده ویژه سازمان ملل
خواستار برگزاری آن در ژنو شده است ،مشارکت
کند .به عقیده نویس��نده رایالیوم ،تنها راه برای

به گزینه نظامی برای اسقاط دولت سوریه متوسل
بود ،یک تغییر رویکرد اساسی به شمار میرود.

■■ترور دانشمند سوری

شنبهش��ب دکت��ر عزیز اس��بر ،مدی��ر مرکز
پژوهشهای علمی منطقه «مصیاف» در اس��تان
حماه طی انفجاری که خودروی او را هدف گرفته،
جان باخت .به گزارش منابع سوری ،این عملیات
تروریس��تی ،نشانههایی از دس��ت داشتن موساد
را با خود دارد .این نخس��تین بار نیس��ت که رژیم
صهیونیس��تی تالش کرده عزیز اسبر را ترور کند.
بیس��تودوم ماه جوالی گذش��ته نیز اسرائیل با
چند موشک مرکز پژوهشهای علمی در مصیاف
را هدف گرفت که به نظر میرس��د هدفش دکتر
اس��بر بود اما آن زمان ،هیچ کش��تهای در نتیجه
این حمله بر جا نماند .یک رسانه عبریزبان نیز با
انتشار این خبر ،به نقل از معارضان نوشت «دکتر
اسبر از شخصیتهایی بود که با توجه به مأموریت
محوله به او از جانب بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه
در حوزه صنعت موش��کهای میانبرد و دوربرد،
زندگی محرمانهای داش��ت» .این در حالی اس��ت
که صبح یکشنبه ،گروه موسوم به «سریه ابوعماره
للمهام الخاصه» (گروهان عملیات ویژه ابوعماره)
مسؤولیت این ترور را بر عهده گرفت .این گروهک،
دولت سوریه را به عملیاتهای بیشتر تهدید و اعالم
کرده دامنه فعالیتش فقط استان حلب نیست.
تامین دریانوردی جهانی در دریای سرخ و تامین
حمایت از نفتکشهای عربستانس��عودی و دیگر
کشورها در این مس��یر ،متوقف کردن این جنگ
است که هرگز ائتالف عربی به رهبری عربستان و
امارات نمیتواند آن را از لحاظ نظامی به نفع خود
یکسره کند .هر چند ائتالف متجاوز تحت رهبری
رژیم سعودی نتوانس��ت در ظاهر هدف خود را با
مطرح کردن ادعای خطر انصاراهلل برای کشتیرانی
در بابالمندب محقق کن��د ولی باید گفت رژیم
ری��اض با این ادعا مقدمات نوع��ی ائتالف با رژیم
صهیونیستی را فراهم کرد به همین خاطر نتانیاهو
 2روز پی��ش درباره امنیت بابالمن��دب به ایران
هشدار داد و از امکان ایجاد ائتالف میان کشورش با
سعودی و امارات علیه ایران خبر داد.
بنیامی��ن نتانیاه��و ،نخس��توزیر اس��رائیل
چهارش��نبه گذش��ته با بیان اظهارات��ی ،همنوا با
س��عودیها ادعا کرد ایران عامل ناامنی ساختگی
تنگه بابالمندب است.

بر اساس گزارشها ،روز یکشنبه خودروی
حامل س��فیر آمریکا در بنگالدش از س��وی
افرادی ناشناس هدف حمله قرار گرفت .پیش
از این حمله« ،مارسیا برینکات» به خانه فردی
ب��ه نام بدیعالعالم ماجومدر ،مقام ارش��د یک
گروه فعال جامعه مدنی به نام گروه «شوجان»
رفته بود که خانه او نیز بعدا هدف حمله قرار
گرفت .این در حالی اس��ت که هزاران جوان و
دانشجو اخیرا در شهر داکا پایتخت بنگالدش
تظاه��رات کردند و به مش��کالت موجود اعم
از وضعی��ت ترافیک و جادهها اعتراض کردند.
ای��ن تظاهراتکنندگان همچنی��ن با پلیس
درگیر شدند و پلیس به سمت آنها گلولههای
پالستیکی شلیک کرد.

افشاگری روزنامه آمریکایی
از تلفات انسانی جنگ یمن

طب��ق گ��زارش روزنامه واشنگتنپس��ت
آمریکا ،تلفات جنگ یمن به دستکم  ۵۰هزار
نفر رسیده اما رسانههای بینالمللی همچنان
آمار قبل��ی خود مبنی بر  10هزار کش��ته را
تغییر نمیدهند.
در این گزارش آمده اس��ت :برای  2س��ال
اس��ت که رقم  ۱۰هزار کشته از غیرنظامیان
در جنگ ،توس��ط خبرنگاران و س��ازمانهای
امدادی به صورت مرتب اس��تفاده شده است.
اس��اس این عدد عمدتا گزارشهای ش��بکه
بهداشتی فلج شده یمن و ابتدا یک مقام ارشد
سازمان ملل در آگوس��ت  ۲۰۱۶است اما در
بحثهای عمومی درباره جنگ ،هرگز این عدد
تغییر نکرده است ،حتی با وجود آنکه جنگ با
شدت باال همچنان ادامه داشته است.

پمپئو به جاکارتا سفر کرد

مایک پمپئ��و ،وزیر خارجه آمریکا به دیدار
«جوکو ویدودو» رفته اس��ت .گفته میش��ود
رئیسجمه��وری کنون��ی اندونزی از ش��انس
بیش��تری ب��رای پی��روزی در انتخاب��ات آتی
این کش��ور برخوردار اس��ت و در عین حال با
نخستوزیر مالزی «ماهاتیر محمد» نیز رابطه
بسیار نزدیکی دارد ،به همین جهت آمریکاییها
قصد دارند از او به عنوان پلی برای ارتباط مجدد
با مالزی استفاد کنند .در همین حال احتمال
ای��ن وجود دارد که «کیم جون��گ اون» رهبر
کرهش��مالی برای افتتاحیه بازیهای آسیایی
جاکارتا به اندونزی سفر کند .جوکو ویدودو از
وی دعوت رسمی به عمل آورده است.

