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نگاه روز
پوپولیستهایاروپاییمتحدمیشوند

«راندوو» در میالن

س�یدبهزاد اخالق�ی :راندوو یا قرار عاش��قانه
اصطالحی اس��ت که درب��اره مالقات رهبران
مجارس��تان و ایتالیا میتوان به آن اشاره کرد.
این دو سیاستمدار راس��تگرا در یک موضوع
همقسم هس��تند و آن تغییر مس��یر اروپای
متحد در سیاستهایی چون موضوع مهاجران،
آینده گس��ترش اتحادیه و سیاستهای پولی
و بانکی اس��ت .مساله مهاجران بحرانی جدی
ب��رای اعضای جنوبی اتحادیه اروپایی اس��ت.
آش��وبهایی که آمریکا در ق��اره آفریقا ایجاد
ک��رده و هرج و مرجهای خاورمیانه که عموما
دولتهای عربی به نیابت از واشنگتن و رژیم
صهیونیس��تی مسبب آن هس��تند ،از جمله
علتهایی اس��ت ک��ه میتوان��د در پیروزی
احزاب راستگرا در بخشهای مختلف اروپای
مرکزی و جنوبی موثر باشد .آنچه در این فضا
مسلم است آنکه ش��هروندان اتحادیه اروپایی
به سیاستمدارانی که از س��اختارهای اروپای
متحد حمایت میکنند مانند یک دهه گذشته
اعتمادی ندارند و از سیاس��تهای مش��ترک
اتحادیه اروپایی راضی نیستند .اتحادیه اروپایی
با چالشهای��ی جدی از درون روبهرو اس��ت
که عوام��ل ظاهری آن را بای��د در بریگزیت،
پیروزی جریانه��ای ملیگ��را و بحرانهای
امنیتی جستوجو کرد .مثلث یاد شده عمال
بروکسل را کالفه کرده به طوری که نزدیکی
رهبران اروپای مرکزی و جنوبی در حال حاضر
از پروس��ه جدایی انگلی��س از اروپای متحد
اهمیت بیش��تری یافته است .ماتئو سالوینی،
معاون نخستوزیر ایتالیا تصمیمات شجاعانه و
بعضا خالف عرفی را مانند هر رهبر پوپولیست
دیگ��ر اتخاذ کرده اس��ت که یک��ی از عوامل
اصلی نزدیکی او به ویکتور اوربان ،نخستوزیر
مجارس��تان هم همین واقعیت است که این
دو رهبر سیاس��ی اهداف مش��ترکی را دنبال
میکنند ک��ه اتحادیه اروپایی را به وحش��ت
انداخته است .در صورتی که آنها موفق شوند و
در جنوب و مرکز اروپا متحدانی کسب کنند،
قادر خواهند بود امپراتوری آلمان را برهم زده
و فروپاشی از درون را تسریع کنند .سالوینی
میگوید امیدوار است دیدارش با ویکتور اوربان
بتوان��د دیگر اعضای اروپای��ی را با آنها همراه
کند و منجر به تغییر در مس��یر آلمانمحور
سیاس��تهای اروپا باشد .اما این تمام مشکل
اروپا نیس��ت ،نهضتهای نکزی��ت ()Nexit
و فرگزی��ت (  ) Frexitدر ص��ورت اتح��اد و
همبس��تگی قادر خواهند ب��ود در پاریس و
آمستردام مشکالت جدیدی را ایجاد کنند .هر
کدام از این دو نهضت به پیروزی برسند کشتی
اتحادیه را به گل خواهند نشاند ،به همین دلیل
زنگهای خطر و آژیرهای قرمز به صدا در آمده
ت��ا بتوان اعضای قدیمی اروپا را کماکان «پان
یوروپ» نگه داش��ت .در همی��ن رابطه نباید
از نظر دور داش��ت که ماتئو سالوینی ،معاون
نخستوزیر و وزیر کش��ور ایتالیا ابراز عقیده
کرد که آینده اتحادیه اروپایی در خطر اس��ت
و سرنوش��ت آن طی یک سال معلوم خواهد
شد .به گزارش اسپوتنیک ،ماتئو سالوینی در
مصاحبه با مجله اشپیگل گفته بود« :طی یک
سال معلوم خواهد شد آیا اروپای متحد حفظ
خواهد ش��د یا نه» .سالوینی در این گفتوگو
خاطرنش��ان کرده بود ایتالیا دیگر نمیتواند
مهاج��ران را بپذیرد .این در حالی اس��ت که
وزیر کش��ور ایتالیا قول داده بود نقش��ه راهی
برای حل مس��اله مهاجران در نشست کاری
اتحادیه اروپایی عرضه کند که از جمله تقویت
آژانس کنت��رل مرزهای اروپ��ا (،)Frontex
حصول توافق با کش��ورهای آفریقای شمالی
برای «کاهش فشار مهاجران» ،ایجاد سیستم
پذی��رش مهاجران و اخراج س��ریع مهاجران
غیرقانونی را شامل میشد .تداوم درگیریها
در ش��مال آفریقا بویژه در لیبی و آش��فتگی
سیاسی در کشورهای این منطقه عمال باعث
شده اس��ت مردم در اروپای جنوبی و مرکزی
به سوی دولتهای راستگرا و ضدمهاجر تمایل
بیش��تری نش��ان دهند ک��ه در نهایت منجر
به پیروزی راس��تگراها در ایتالیا ش��د .اگر در
اسپانیا و پرتغال نیز وضعیت به همین منوال
پیش رود شاهد حرکت دومینووار سقوط دژ
جنوبی و مرکزی اتحادیه اروپایی خواهیم بود.
همانطور که اشاره شد آمریکاییها با شعله ور
نگه داشتن بحرانهای منطقهای در سناریوی
فروپاش��ی اتحادی��ه اروپایی از درون نقش��ی
کلیدی ایفا میکنند .رد پای حضور «اس��تیو
بنون» در میان رهبران راس��تگرای فرانسه و
کنش��گران ضدمهاجرت را در همین راس��تا
میتوان جستوجو کرد.
بنون س��فرهای متعددی به اروپا داش��ته
است و رهبر راستگرایان بلژیک هم میگویند
بن��ون به آنها در خصوص ایجاد یک ائتالف از
جریانهای راستگرا کمکهای کرده است2 .
محور مهاجران از جنوب و تقویت جریانهای
راستگرا از شمال در راهبرد کالن ضداروپایی
آمری��کا میتوان��د در نهایت ش��اکله اتحادیه
اروپایی را از درون به ویرانی بکشاند.

وطن امروز

ائتالف متجاوز به جنایت خود در کشتار کودکان یمنی در ضحیان اذعان کرد

سعودی :اشتباهی زدیم!

  گزارش دیدهبان حقوق بشر :بمباران کودکان در ضحیان جنایت جنگی آشکار است
گ�روه بینالملل :ائتالف متجاوز س��عودی باالخره
تحت فشار جامعه جهانی ،به جنایت خود در هدف
قرار دادن اتوبوس حامل کودکان یمنی در منطقه
ضحیان در اس��تان صعده اعتراف کرد و آن را یک
ی که دیدهبان
«حمله اشتباهی» خوانده است در حال 
حقوق بشر ،این حمله را «جنایت جنگی» توصیف
کرده اس��ت« .منصور احمد المنصور» سخنگوی
رس��انهای تیم ارزیابی حوادث در یمن -وابسته به
ائتالف متجاوز س��عودی -شنبه مدعی شد حمله
به اتوبوس حامل ک��ودکان یمنی در ضحیان یک
«اشتباه» بوده است .این ژنرال سعودی خاطرنشان
کرد خطری فوری در ضحیان علیه نیروهای ائتالف
احساس نمیشد که این حمله را توجیه کند .طبق
این گزارش ،جنگندههای ائتالف متجاوز سعودی
 19مرداد اتوبوس حامل کودکان یمنی را در شهر
ضحیان هدف قرار دادند که بر اثر آن  55دانشآموز
قرآنی و  77نفر دیگر زخمی شدند .همچنین حدود
یک هفته پس از این جنایت ،جنگندههای متجاوز
سعودی  2دستگاه خودروی متعلق به آوارگان یمنی
را در منطقه الکوعی از توابع شهرستان الدریهمی در
جنوب استان الحدیده واقع در غرب یمن هدف قرار
دادند که در پی آن 27 ،کودک و  4زن جانش��ان
را از دست دادند .شماری از نهادهای بینالمللی این
جنایت را محکوم و از تلفات غیرنظامیان در عملیات
این ائتالف در یمن انتقاد کردهاند .چرخش موضع
رسانهای این ائتالف کودککش در شرایطی است
ک��ه پیشتر «ترکی المالکی» س��خنگوی ائتالف،
بمباران ضحی��ان را یک «اقدام مش��روع نظامی»
خوانده بود .به نظر میرس��د ائتالف س��عودی به
بهانه اینکه در ماجرای کشتار دانشآموزان صعده
دچار اشتباه محاسباتی شده ،درصدد برآمده است
جوابی بهزعم خود قانعکننده به افکار عمومی دهد،
لذا وعده بازخواست عامالن حمله ضحیان را داده
است .در واقع باید گفت رژیم سعودی پس از آنکه
تحت فشار افکار عمومی مجبور به تشکیل کمیته
تحقیق درباره حادث��ه اتوبوس حامل دانشآموزان
یمن��ی در ضحیان ش��د ،به منظ��ور جلوگیری از
بینالمللی شدن قضیه با اذعان به کشتار کودکان
یمنی و اش��تباهی خوان��دن این حمله تالش کرد
تا حدودی خ��ود را از عواقب این جنایت هولناک
دور کند .اذعان آلس��عود به جنایت از بار حقوقی
رس��یدگی بینالمللی به آن نمیکاهد و این اذعان
به همراه قرار گرفتن نام عربستان در لیست سیاه
کشورهای ناقض کنوانسیون حقوق کودکان برای
خاورمیانه گ�روه بینالملل :تصمیم دولت
دونالد ترامپ به قطع کمکهای
آمریکا به آژان��س امدادرس��انی و کاریابی برای
آوارگان فلس��طینی (آنروا) هر چند با اس��تقبال
تلآویو مواجهش��ده اما انتقاد دیگر کش��ورها و
حتی متحدان اروپایی آمریکا را به همراه داشته
اس��ت .دولت آمریکا ساالنه  360میلیون دالر به
آنروا کمک مالی میکرد اما با تصمیم بامداد روز
یکش��نبه دونالد ترامپ ،این کمک مالی به طور
کامل قطع شده است.
بیش از  5میلیون فلس��طینی آواره هستند
که آنروا وظیفه حمایت از این آوارگان را بر عهده
دارد .تنها آمریکا نیس��ت که به آنروا کمک مالی
میکند ،بلکه در مجموع این آژانس ساالنه بیش
از یک میلیارد دالر کمک مالی دریافت میکند
که آمریکا با  360میلیون دالر بیش��ترین کمک
ن حال ،ب��ا وجود تصمیم
را انج��ام م��یداد .با ای 
واش��نگتن مبنی بر قطع کمک مالی این کشور
به آنروا ،کمیسیونر عالی آژانس آوارگان سازمان
ملل از ادامه فعالیت آن خبر داد .اتحادیه اروپایی
نیز تاکید کرد حمایت بینالمللی از آنروا به عنوان
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قطع کمک مالی پنتاگون به پاکستان

در ادامه رو به وخامت رفتن روابط واش��نگتن
و اس�لامآباد ،وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد بسته
حمایتی  300میلیون دالری از پاکس��تان را لغو
کرده است .پنتاگون با بیان اینکه تصمیم نهایی
برای لغو  300میلیون دالر حمایت نظامی -مالی
از پاکستان گرفته شده است ،ناتوانی اسالمآباد در
اتخاذ اقدامی قاطع علیه شبهنظامیان در این کشور
را دلی��ل این امر اعالم کرد .این بس��ته چندصد
میلیون دالری تحت عن��وان «صندوق حمایتی
ائتالف» بخش��ی دیگر از کمکهای تعلیقشده
آمریکا در ابتدای س��ال جاری میالدی توس��ط
دونالد ترامپ به پاکستان بود.

رجب طیب اردوغان:
باید به تکقطبی دالر پایان دهیم

دومین س��ال متوالی توسط سازمان ملل؛ تشکیل
کمیته بینالمللی رسیدگی به جنایت عربستان و
ارجاع موضوع به دیوان کیفری بینالمللی در الهه را
ضروریتر کرده است.
ناگفته نماند شورای حقوق بشر سازمان ملل
نیز هفته گذش��ته در گزارشی ،با تاکید بر اینکه
ائتالف س��عودی در یمن مرتکب جنایات جنگی
شده است به اسامی یکصد تن از مقامات سیاسی
و نظامی عربستان و امارات و در راس آنها محمد
بنس��لمان و محمد بنزاید به عنوان عامالن این
جنایتها اشاره کرده است که میتواند پایشان را
به دادگاه جنایات جنگی بکشاند .با وجود اهمیت
گزارش جدید ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل
درباره جنایات جنگی در یمن ،این گزارش آنگونه
که باید مورد توجه رسانههای غربی قرار نگرفت و به
نوعی سانسور شد که بار دیگر نفوذ مالی عربستان
و امارات در این رسانهها و همراهی خط رسانهای
کش��ورهای غربی و رژیم صهیونیستی با این دو
کش��ور متجاوز را نش��ان میدهد .از سوی دیگر،
با وجود هش��دارهای فزاینده گروههای مس��تقل
حقوق بش��ری درباره ابعاد فاجعهبار جنگ یمن،
بسیاری از کشورهای غربی بویژه آمریکا همچنان
به حمایتهای تسلیحاتی و لجستیکی از ائتالف
متجاوز به س��رکردگی عربستان س��عودی ادامه

میدهند و به این ترتیب جهانیان همچنان شاهد
تداوم جنایات آل س��عود بویژه کودککشیهای
این رژیم هستند .در همین راستا ،گروه دیدهبان
حقوق بش��ر با اعالم اینکه بمب��اران کودکان در
ضحیان جنایت جنگی آشکار محسوب میشود،
از آمری��کا و کش��ورهای دیگر خواس��ت فروش
س�لاح به عربستان را متوقف کنند .به گفته این
س��ازمان ،از زمانی که جن��گ در یمن در مارس
 ۲۰۱۵ش��روع ش��د حمالت هوایی متعددی از
جانب ائتالف عربی تحت رهبری ریاض که ناقض
قوانین جنگ بودهاند ،رخ داده اس��ت ،بدون آنکه
تحقیقاتی مناسب بعد از این حمالت انجام شود
و بدین ترتیب تامینکنندگان تسلیحات عربستان
اکنون در خطر همدس��تی در جنایات جنگی با
عربستان هستند .در همین حال دیدهبان حقوق
بشر گفته مهمات تولید آمریکا را در مکان وقوع
دستکم  ۲۴حمله غیرقانونی ائتالف عربستانی
در یمن شناس��ایی کرده اس��ت .ای��ن در حالی
اس��ت که آمریکا بر اساس گزارشها برای عملی
کردن یک توافق فروش  ۷میلیارد دالری مهمات
هدایتش��ونده دقیق به عربستان و امارات عربی
متحده تالش میکند« .بیل وان اس��ولد» محقق
ارشد حقوق کودکان در دیدهبان حقوق بشر گفت:
ائتالف تحت رهبری عربس��تان با حمله به یک

رمزگشایی از استراتژی جدید ترامپ علیه فلسطینیان

آمریکا عم ً
ال اجرای طرح «معامله قرن» را
آغاز کرده است
سازمانی که دهها مدرسه را در فلسطین ،لبنان،
اردن و سوریه اداره میکند ،باید ادامه یابد .آنگونه
که رس��انههای رژیم صهیونیستی نیز میگویند
به نظر میرس��د این اقدامات در راس��تای تحت
فشار قرار دادن فلسطینیها برای موافقت با طرح
آمریکا موس��وم به معامله قرن صورت میگیرد.
بر اس��اس این ط��رح ،قدس به اس��رائیل واگذار
ش��ده و آوارگان فلس��طینی در دیگر کش��ورها،
حق بازگشت نخواهند داشت و دولت فلسطین
تنها مالکیت اراضی باقیمانده کرانه باختری رود
اردن و باریکه غزه را خواهد داشت .این مساله با
توجه به شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی در
کرانه غربی و طرحهای آن برای تصاحب اراضی
زیادی از فلسطینیها در این منطقه ،عمال قلمرو
چندانی را برای دولت فلس��طینی باقی نخواهد

گذاشت .س��امی ابوزهری ،سخنگوی حماس در
اینب��اره گفت :قطع کمکهای آمری��کا به آنروا
بسیار حساب شده اس��ت و آمریکا میخواهد با
این مقدمات ،طرح معامل��ه قرن را هرچه زودتر
اجرایی کند و به پایان برساند .دولت آمریکا عالوه
ب��ر اینکه کمک مالی خود را به آنروا قطع کرده،
درصدد اس��ت در گزارش جدیدی شمار آوارگان
فلس��طینی را نیز تنها  500هزار نفر اعالم کند
که جعل و دروغی آشکار است .روزنامه هاآرتص،
روز گذشته در گزارشی اعالم کرد تصمیم آمریکا
برای قطع کمکها به آنروا نشان میدهد دولت
آمریکا عم�لا اجرای طرح خود ب��رای درگیری
اس��رائیل و فلس��طینیان و از بین بردن جنبش
ملی فلس��طین را آغاز کرده اس��ت .به نوش��ته
هاآرتص ،طرح معامله قرن تماما همسو با طرح

اتوبوس پر از دانشآموزان برگ دیگری به سوابق
وحش��تناک خود در کشتن غیرنظامیان در یمن
در مکانهایی نظیر عروسیها ،مراسمهای ترحیم،
بیمارستانها و مدارس اضافه کرد .او خاطرنشان
کرد :کش��ورهایی که با علم به این سابقه ،فروش
بمبهای بیشتر به عربستان را ادامه میدهند ،در
حمالت مرگبار آینده علیه غیرنظامیان همدست
خواهند ب��ود .نوامبر  ۲۰۱۵وزارت خارجه آمریکا
با ف��روش  ۴۰۲۰بمب قدرتمند « »GBU12در
چارچوب یک توافق فروش تسلیحات  1/3میلیارد
دالری موافق��ت کرد .همچنی��ن در ژوئن ۲۰۱۷
دولت ترامپ با یک توافق جدید فروش تسلیحات
به عربس��تان به بهانه تعهد عربس��تان به کاهش
تلفات غیرنظامیان موافقت کرد .انگلیس و فرانسه
نیز جزو فروش��ندگان مهم س�لاح به عربستان
محسوب میشوند .آلمان فروش تسلیحات خود
ب��ه طرفهای جنگ یم��ن را ب��ه حالت تعلیق
درآورده و هلند و سوئد محدودیتهای بیشتری
برای فروش تسلیحات خود به آنها وضع کردهاند.
یک دادگاه در بلژیک نیز  4مجوز فروش تسلیحات
به عربستان را از بابت نگرانی درباره نقض قوانین
در یمن ب��ه حال تعلیق درآورد و نروژ نیز همین
تعلیق را برای فروش تس��لیحات به عربس��تان و
امارات اعمال کرد.
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل است .این
روزنامه عبریزبان تصریح ک��رد :از دیدگاه رژیم
صهیونیس��تی و آمریکا ،آنروا مشکل پناهندگان
را تش��دید و وضعی��ت آنها در کران��ه باختری و
غ��زه را حفظ کرده و به کش��ورهای میزبان آنها
اجازه داده اس��ت که از اقامت دائمی پناهندگان
در آنجا خودداری کنند .هاآرتص افزود :براساس
این مفهوم کاهش قدرت آنروا و تغییر ماموریت
و س��پس بس��تن آن ،پناهندگان فلس��طینی و
تش��کیالت خودگردان و کش��ورهای میزبان را
مجبور به ایجاد راهحلهایی خواهد کرد .از جمله
این راهحلها ،بهبود وضعیت انسانی پناهندگان
فلسطینی در اراضی فلسطینی و اعطای تابعیت
به کشورهای میزبان آنها و ادغام هزاران نفر از آنها
در کش��ورهای عربی و غربی است .از این طریق،
جلوی امکان بازگشت نسل دوم و سوم نکبت به
داخل خط قرمز (اراضی اش��غالی س��ال )1948
گرفته خواهد ش��د .این روزنامه نوشت :با وجود
خطر تهدیدکننده آینده آنروا از چند ماه پیش،
تشکیالت خودگردان طرحی اضطراری در صورت
وخامت بحران پناهندگان ندارد.

گزارش «وطنامروز» ازآخرین تحوالت اوکراین

ت جهانی مرگ زاخراچنکو
تأثیرا 

گ�روه بینالملل :آلکس��اندر زاخراچنک��و ،رهبر اس��تقاللطلبان جمهوری
دونتس��ک اوکرای��ن در انفجار بمب��ی در کافه به قتل رس��ید .این خبر را
رس��انههای نزدیک به روسیه در شرق اوکراین در حالی منتشر کردند
که پتر پروش��نکو ،رئیس جمهوری اوکراین برای خاکسپاری جان
مک کین به آمریکا س��فر کرده بود .مناس��بات میان کییف و
واش��نگتن برای تقابل با روس��یه با سرعت غیرقابل مهاری
در حال پیشرفت است و به احتمال قوی قتل زاخراچنکو
در پی توافقات پشت پرده میان آمریکا و دولت مرکزی
در اوکراین انجام ش��ده باش��د .روسیه اما از این رویداد
متضرر ش��ده اس��ت و باید در انتظار پاسخ مسکو بود.
روس��یه در چند جبهه مقابل آمریکا ایستاده است که
یکی از اصلیترین آنها سوریه است.
به نظر میرسد قتل رهبر مخالفان دولت مرکزی اوکراین بر روند
مناس��بات روس��یه و آمریکا در پرونده سوریه نیز تاثیرگذار باشد.
روس��یه حاضر به عقبنشینی از دس��تاوردهای خود در اوکراین
نیس��ت .یک بار مسکو از آمریکاییها در اوکراین با درگیریهای
سال  2014رودست سختی خورده است و آمریکاییها میدانند
ب��رای ضربه زدن به روس��یه باید از مس��یر جمهوریهای جدا
ش��ده از شوروی وارد شوند .خارج نزدیک مسکو برای این

کش��ور اهمیت ویژهای دارد و در دکترین امنیت ملی روسیه بارها محدوده
امنیتی مسکو مرزهای اتحاد شوروی سابق تعریف شده است .روسها بارها
بر این نکته تاکید کردهاند که آمریکاییها محدوده حیاط خلوت مسکو را به
رسمیت نشناخته و برای آن احترامی قائل نیستند به همین جهت باید برای
مقابله با این دستاندازی از تمام ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده کنند.
در حال حاضر روس��یه در صدد اس��ت به دیمیت��ری ترازنیکوف ،رهبر
جدی��د جمهوری دونتس��ک این اطمین��ان را بدهد که مس��کو از مواضع
خود عقبنش��ینی نخواهد کرد .ترازنیک��وف اما باالجبار در حالی جایگزین
زاخراچنکو خواهد شد که بحرانهای امنیتی در این منطقه با توجه به ترور
در کافه «سپرا» وارد فضای جدیدی شده است.
آمریکاییها از ایده یوگس�لاویزه کردن کشورهای بزرگ اروپا در حوزه
ش��وروی س��ابق پیروی میکنند به طوری که درگیریهای اوکراین که از
سال  2014آغاز شده عمال تاکنون بیش از  10هزار قربانی داشته است .این
میزان خشونت از دوران جنگ یوگسالوی که منجر به سقوط این امپراتوری
چند قومی بلگراد شد تاکنون سابقه نداشته است.
روس��یه بخشی از خواس��ته خود را در اوکراین به دست آورده است اما
آنچ��ه آمریکاییها میخواهند و از آن حمایت میکنند اوکراینی اس��ت که
صنایع س��نگینش قادر به تامین نیازهای ملی نباش��د و از س��وی دیگر به
مکانی بدل شود که خط نفوذ ناامنی به داخل مرزهای روسیه را تقویت کند.

رئیسجمه��ور ترکیه روز یکش��نبه بار دیگر
از اراده این کش��ور برای مقابله با س��لطه دالر در
تجارت جهانی صحبت کرد و گفت آمریکاییها
مانند «گرگهای وحشی» رفتار میکنند .رجب
طیباردوغان گفت« :آنها تالش میکنند از طریق
دستکاری ارزی ،در اقتصاد قدرتمند و مستحکم
ترکی��ه تردید ایجاد کنند» .وی با تأکید بر اینکه
آنکارا به دنبال دستیابی به استقالل مالی و نظامی
اس��ت ،گفت« :باید با استفاده از ارزهای محلی و
ملی بین خود ،یک بار برای همیش��ه ،به مرور به
تکقطبی دالر پایان دهیم .آمریکا مانند گرگهای
وحش��ی رفتار میکند .حرف آنه��ا را باور نکنید.
استفاده از دالر صرفا به خودمان لطمه میزند».

تکذیب خبر تجاوز رژیم صهیونیستی
به فرودگاه المزه

تلویزیون رس��می س��وریه به نق��ل از یک
منبع نظامی هرگونه حمله رژیم صهیونیستی
به فرودگاه نظامی المزه در نزدیکی دمش��ق را
تکذیب و خاطرنشان کرد صدای انفجارها ناشی
از انفجار انبار تس��لیحات در نزدیکی فرودگاه
ب��ه دلیل اتصال برق بوده اس��ت .این در حالی
است که رس��انههای وابس��ته به نظام سوریه
پیشتر گزارش داده بودند این انفجارها ناشی از
حمالت هوایی اسرائیل به انبار ذخایر تسلیحاتی
در فرودگاه بوده است و این گزارشها حکایت
از پاسخ نیروهای سوری به این حمالت داشت.
فرودگاه المزه تاکنون چندین بار هدف حمله
موش��کی رژیم صهیونیس��تی قرار گرفته که
آخرین این حمالت ابتدای ماه مه بود.

حمله به معارض عربستانی در لندن

فعاالن در فضای مجازی تصاویری از حمله
عوامل محمد بنس��لمان ولیعهد س��عودی به
معارض برجسته س��عودی مقیم لندن منتشر
کردن��د .در فیلمی که منتش��ر ش��ده 2 ،جوان
س��عودی به غانم حمل��هور میش��وند و الفاظ
توهینآمیز علیه وی به کار میبرند .الدوسری،
معارض برجسته سعودی که با افشاگری درباره
آلسعود و استفاده از طنز برای انتقاد از این رژیم
در فض��ای مجازی ،طرفداران زی��ادی را جذب
خود کرده است ،درباره این حمله گفته است2 :
سعودی به من حمله و مرا تهدید به قتل کردند،
آنها گفتند نماینده حکومت سعودی و شخص
محمد بنسلمان هستند و آنچه انجام میدهند،
در راستای اطاعت از فرمانهایش است.

بازگشایی گذرگاه مرزی تونس و لیبی

وزارت کشور لیبی از بازگشایی گذرگاه اصلی
این کش��ور در مرز تونس پس از گذشت بیش
از یک ماه و نیم تعطیلی ،خبر داد .بازگش��ایی
این گذرگاه در حالی است که فرودگاه طرابلس
به دلیل تشدید درگیریها در این شهر تعطیل
شده است .در سالهای اخیر تعطیلی گذرگاه
«رأس جدی��ر» باعث ایج��اد تنش در منطقه
مرزی تونس و لیبی شده بود .در همین ارتباط،
بیش از  ۲۰۰نفر از س��اکنان شهر «بنقردان»
تونس که در فاصله  ۳۰کیلومتری این گذرگاه
واقع ش��ده اس��ت ،با آتش زدن الستیکهای
خودروها ،جاده منتهی به گذرگاه را مس��دود
کرده و خواستار مذاکره مسؤوالن لیبی با مردم
بن قردان درباره شروط بازگشایی گذرگاه شدند.

کرهشمالی در تدارک رزمایش نظامی

تصاویر جدی��د ماهوارهای نش��ان میدهد
کرهشمالی در بحبوحه تشدید تنشها با آمریکا،
در تدارک رژهای ب��رای نمایش قدرت نظامی
اس��ت .انتظار م��یرود این رژه نهم س��پتامبر
مصادف با هفتادمین س��الگرد تاس��یس این
کش��ور ،با ابعادی کوچکتر نس��بت به دفعات
گذش��ته برگزار ش��ود .در میان تسلیحاتی که
برای رژه آماده ش��ده و تصاویر آن را ماهوارهها
دریافت کردهاند ،تانکها و موشکهای کوتاهبرد
به چشم میخورد .رسانههای آمریکایی اخیرا
گ��زارش داده بودن��د کرهش��مالی همزمان با
پیشبرد مذاکرات با آمریکا طی ماههای گذشته،
مشغول ساخت موشکهای قارهپیمای سوخت
مایع جدید در تاسیس��ات «س��انومدانگ» در
حوالی پایتخت بوده است.

