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سقوط سعودی
تنها  ۱۳عضو از مجموع  ۴۱عضو ائتالف نظامی
سعودی در اجالس ریاض شرکت کردند

بنسلمان و انفعال یک ائتالف

رامین حسینآبادیان :روز جمعه شهر «ریاض»
عربس��تان ش��اهد برگ��زاری نشس��ت اعضای
ائتالف اس�لامی به اصطالح ضد تروریس��م به
سرکردگی عربستانس��عودی بود .طبق اعالم
رس��انههای س��عودی  ۱۳عضو ائتالف مذکور
در این نشس��ت حضور یافتند و درباره مسائل
مربوط به ائت�لاف بحث و تب��ادل نظر کردند.
بنا بر ادع��ای روزنامه الکترونیکی ایالف ،هدف
از ای��ن نشس��ت ،هماهنگی اقدام��ات اعضا در
راستای مبارزه فکری ،رسانهای ،نظامی و مقابله
با راههای تأمین مالی تروریس��م بوده است .این
نشست البته پشت درهای بسته و بدون صدور
هیچگون��ه بیانی��ه پایانی تمام ش��د و محتوای
مس��ائل مورد بررسی اعضای حاضر در آن فاش
نشد .در هر صورت آنچه واضح به نظر میرسد
این است که عربستانسعودی تالش خود برای
احیای یک ائتالف منفعل را کلی د زده؛ ائتالفی
که س��عودیها تالش کردند از رهگذر آن نوعی
اتحاد میان کشورهای مختلف در برابر جمهوری
اسالمی ایران به وجود آورند .با این حال ،نهتنها
در طول سالهای گذش��ته ائتالف به اصطالح
ضد تروریسم عربستان س��عودی اقدامی را در
راس��تای مبارزه با تروریسم انجام نداده ،بلکه به
هدف پش��تپرده و اصلی خ��ود یعنی مقابله با
ایران نیز دس��ت نیافته است .واقعیت آن است
که ائتالف سعودی موسوم به «ائتالف اسالمی
ض��د تروریس��م» در  ۱۵دس��امبر  ۲۰۱۵و در
بحبوحه حضور داعش در منطقه ،شکل گرفت
اما تاکنون هیچ عملیات یا اقدام مؤثری نداشته و
بیش از هرچیزی به ابزار تبلیغاتی ریاض تبدیل
ش��ده اس��ت .این ائتالف در اصل  ۴۱عضو دارد
اما تاکنون در هیچیک از نشس��تهای آن تمام
اعضا حضور نیافتهاند .در همین نشس��ت اخیر
اعضای ائت�لاف تنها  ۱۳عض��و از مجموع ۴۱
عضو آن ش��رکت کردند؛ مسألهای که حتی به
مذاق خود سعودیها هم خوش نیامد« .محمد
بن سعید المغیدی» دبیرکل ائتالف مذکور به
خبرگزاری رسمی س��عودی (واس) گفته است
امید دارد تعداد اعضای شرکتکننده در نشست
س��ال آتی افزایش یابد .وی همچنین ادامه داد
از  ۴۱عض��و این ائتالف ،فقط  ۱۳عضو ش��امل
نمایندگان کش��ورهای اردن ،ام��ارات ،بحرین،
بن��گالدش ،جزایر کوم��ور ،عمان ،عربس��تان
سعودی ،سودان ،فلسطین ،لبنان ،یمن (دولت
منصور هادی) ،مالی و نیج��ر در ریاض حضور
یافتهاند .این مسأله نشان میدهد ائتالف اسالمی
نظامی به اصطالح ضد تروریسم به سرکردگی
عربستانس��عودی چیزی فراتر از یک نمایش
تبلیغاتی برای القای قدرتمند بودن عربستان در
جهان اسالم نیست .اما سوالی که به ذهن متبادر
میشود این اس��ت که اساساً چرا سعودیها به
تشکیل یک ائتالف تحت عنوان ائتالف اسالمی
نظامی به اصطالح ضد تروریس��م روی آوردند؟
یک پیمان نظامی در مرحله نخس��ت مستلزم
تعریف «دشمن مش��ترک» میان تمام اعضای
آن پیمان است .بنابراین جای هیچ شکی وجود
ندارد که یکی از اهداف اصلی ائتالف به اصطالح
ضد تروریسم ،مقابله با جمهوری اسالمی ایران با
هدف جلوگیری از گسترش نفوذ آن در منطقه
اس��ت .این درست همان هدفی است که حدود
چند ماه پیش «جیمز جونز» یکی از فرماندهان
آمریکایی سابق نیروهای ناتو آن را افشا کرد .وی
در سخنانی با طرح این ادعا که خطر ایران برای
منطقه در حال نهادینه شدن است ،تأکید کرد:
«برای مقابله با نف��وذ ایران در منطقه نیازمند
کارگروه مشترک عربی و غیر عربی هستیم».
البته نباید از این مساله نیز غافل شد که دولت
ایاالت متحده به ریاس��ت ترامپ با استراتژی
افزایش لفاظیها علیه جمهوری اسالمی از یک
سو و تشویق کشورهای حاشیه خلیجفارس به
احیای ائتالف سعودی به اصطالح ضد تروریسم
از سوی دیگر ،به صورت همزمان به دنبال ایجاد
یک بلوک نظامی جدید جهت رونق بخشیدن
هر چه بیش��تر به بازار فروش تسلیحات خود
اس��ت؛ آمریکاییها و متح��دان منطقهای آنها
همچون سعودیها با مطرح کردن طرحهایی
همچون نات��وی عربی و همچنین ائتالف ضد
تروریس��م ،عالوه بر تالش برای تش��دید موج
ایرانهراس��ی به دنبال منحرف ک��ردن افکار
عموم��ی از خطرات رژیمصهیونیس��تی برای
امت اس�لامی نیز هستند .آنها درصددند ایران
را به جای رژیم صهیونیستی ،بزرگترین خطر
برای ملتهای اس�لامی جلوه دهند .در واقع،
تأمین منافع صهیونیس��تها یک��ی از اهداف
اصلی ائتالف ضد تروریس��م س��عودی خواهد
بود ،چرا که واشنگتن ارائه هرگونه حمایت به
این س��ازمان نظامی را به عدم وجود هیچگونه
تعارضی در میان مناف��ع آن و مصالح تلآویو،
مشروط کرده اس��ت .مقامات ریاض در حالی
ش��عار مبارزه با تروریس��م را سر میدهند که
امروز دیگر کمتر کس��ی در این مسأله تردید
دارد که عربستانسعودی خاستگاه ایدئولوژی
است که تکفیریهای القاعده ،داعش و جبهه
النصره محصول آن هستند.

وطن امروز

بیاعتمادی عمومی به رسانههای جریان اصلی در فرانسه رو به افزایش است

جلیقهزردها علیه رسانههای زرد

گ�روه بینالمل�ل :بیاعتم��ادی ب��ه
رس��انههای جریان اصلی در فرانسه
ن جلیقهزردها
منجر به ریش��هدواند 
در جامعه فرانسه شده است به طوری
که مردم دیگر به آنچه در رسانههای
اصلی فرانس��ه درب��اره جلیقهزردها
منتش��ر میش��ود اعتمادی ندارند
و به دنب��ال جریانه��ای جایگزین
رسانهای و بعضا شبکههای اجتماعی
هستند که توس��ط افراد حقیقی به
خبررسانی مش��غولند .در حالی که
انتظ��ار میرفت کاهش  5/5میلیارد
یورویی مالیات طبقه متوسط فرانسه
باعث شود موج شدید اعتراضات در
این کشور عمال روندی کاهشی یابد
اما اینچنین نشد و بار دیگر معترضان
به خیابانهای فرانس��ه آمدند .هفته
گذشته بود که رئیسجمهور فرانسه
در کنفرانس��ی خبری در کاخ الیزه
گفت برخی خواستههای معترضان
م��ورد قب��ول دولت واقع ش��ده و ن��رخ مالیات بر
درآمد طبقه متوسط فرانسه کاهش خواهد یافت.
امانوئل مکرون که محبوبیتش از باالی  ۶۰درصد
در زمان انتخابات به زیر  ۳۰درصد س��قوط کرده،
گفت عقبنشینی دولت از انجام برخی اصالحات
اقتصادی اشتباه نبوده است .مکرون با عذرخواهی
نس��بت به برخ��ی اظهاراتش گفت عمیق��اً از آن
جملهها متأس��ف است :فکر میکنم آنها باطن مرا
بخوبی نشان ندادند .با تصمیم جدید دولت ،طبقه
متوسط فرانسه منفعت زیادی از کاهش مالیاتها
خواه��د برد .مکرون در بخش دیگری از س��خنان
خود با اش��اره به اینکه ساعت کاری فرانسویها در
مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر است،
گف��ت باید به طور جدی در این زمینه کار ش��ود.
وی افزود در ماههای آینده کابینه فرانس��ه درباره
تعویق اصالح قانون بازنشس��تگی و افزایش سطح
دستمزدها بحث خواهد کرد .مکرون با عذرخواهی
از مردم نواحی کمتر توس��عه یافته فرانس��ه گفت
دیگر بدون موافقت ش��هرداریها ،هیچ مدرس��ه و
بیمارستان دولتی تعطیل نخواهد شد .وی افزود :ما
باید دسترسی مردم به خدمات عمومی را تضمین
کنیم .این در حالی است که مردم فرانسه به آنچه

پایانآمریکا درست در همان هفتهای که رئیس
مرکز فرماندهی ارتش تروریستی
آمری��کا در تور خلیج فارس خود ب��ه نفرتپراکنی
علیه اس�لام و یاوهگویی درباره کش��اندن جنگ به
ایران پرداخت 4 ،نظامی تروریست یانکی در سوریه
به هالکت رس��یدهاند .روز شنبه بود که ژنرال کنث
مکنزی که بتازگی به ریاست سنتکام مرکزی ایاالت
متحده منصوب شده است در یکی از کشورهای عرب
حاشیه خلیجفارس از ادامه تحرکات نظامی در منطقه
برای مهار ایران سخن گفت اما به فاصله کمتر از 24
ساعت پس از ادعاهای او ،صبح دیروز دوشنبه ،یک
تروریست نظامی آمریکایی دیگر در شمال سوریه از
پارا اروپا انتخابات پارلمانی اسپانیا با تمام
ف و حدیثهایش در حالی به
حر 
پایان رسید که بحران اقتصادی ،موضوع مهاجران،
مس��اله خروج از اتحادیه اروپایی و سیاس��تهای
ریاضتی دولت کماکان به عنوان اصلیترین مسائل
این کشور مطرح است .در همین حال باید این نکته
را در نظر گرفت که جنوب اروپا در حال تغییر شکل
سیاسی از چپ به راس��ت است به طوری که قادر
است تمام اتحادیه را در یک بحران هویتی فرو برد.
اتحاد احزاب راس��تگرا در فرانسه ،اتریش ،ایتالیا و
حتی اسپانیا و پرتغال ش��رایط این منطقه را برای
بروکسل نگرانکننده کرده است .اضافه شدن جریان
راستگرا در هلند هم توانسته است زنگهای خطر
را در آلمان و حتی بلژیک به صدا درآورد .گزارشها
نشان میدهد حزب حاکم سوسیالیست اسپانیا در
س��ومین انتخابات پارلمانی  4سال اخیر این کشور
پیروز شده اما از رسیدن به اکثریت باز مانده است.

پازل
خنثی شدن حمله تروریستی در استراسبورگ

کمتر از یک ماه پس از آنکه «امانوئل مکرون» از پاکس�ازی آخرین پناهگاه داعش در منطقه «الباغوز»
س�وریه خبر داد و مدعی از بین رفتن منبع تهدیدات تروریس�تی علیه فرانس�ه شد ،پلیس این کشور
دیروز از خنثی شدن یک اقدام تروریستی دیگر در بازار شهر استراسبورگ خبر داد .طبق ادعای وزیر
کشور دولت مکرون ،کریستوفر کاستانر 4 ،مظنون به دستیابی به تسلیحاتی با هدف ارتکاب یک اقدام
تروریستی در بزرگترین شهر منطقه آلزاس فرانسه که مقر پارلمان اروپا نیز محسوب میشود دستگیر
ش�دهاند .او در گفتوگو با خبرنگاران از شواهد کافی در رابطه با یک حمله بزرگ به استراسبورگ خبر
داده اس�ت ،شهری که پیش از این در روزهای منتهی به جشنهای کریسمس (آذرماه ) 97صحنه یک
حمله خونین تروریستی بود .طبق اعالم خبرگزاری اعماق ،ارگان رسانهای گروه تروریستی داعش ،فردی
به نام شریف شکت  ۲۹ساله از طرف این گروه در یکی از بازارهای کریسمس استراسبورگ به سمت مردم
شلیک کرد و ضمن کشتن  5نفر ،بیش از  13تن دیگر را زخمی کرد.

از سوی رسانهها و دولت این کشور منتشر میشود
اعتمادی ندارند و همان طور که اشاره شد به دنبال
راهحلهایی چون استعفای دولت و برگزاری مجدد
انتخابات پارلمانی هستند .نباید از نظر دور داشت
که انتخابات پارلمان اروپا که ثبتنام آن پنجم ماه
مهبه پایان میرسد به محلی برای آزمون مکرون و
سیستم سنتی سیاسی فرانسه تبدیل شده است.
گفته میشود در فرانسه و هلند رهبران جریانهای
جلیقهزرد به راستگرایانی چون مارین لوپن نزدیک

شدهاند و ضمن گرفتن عکسهای یادگاری با آنها،
نشان میدهند حامی جریانهای مردمی هستند به
همین جهت احتمال پیروزی جریانهای راستگرا
در انتخابات پارلمانی اروپا بیش از گذشته است6 .
ماه از آغاز اعتراض جلیقهزردها میگذرد و آنها نشان
دادهاند بدون رهبر و با وجود خش��ونت و سرکوب
پلیس ،عمال از مواضع خود عقبنشینی نمیکنند.
طی  5ماه گذشته وعدههای مکرون عمال نتوانسته
دول��ت او را در مقابل تجمع ش��نبههای اعتراضی

هالکت  4تروریست سنتکام در منطقه طی یک هفته
پای در آمد که چهارمین تلفات تفنگداران پنتاگون
در ش��امات طی یک هفته اخیر محسوب میشود.
به نوش��ته تارنمای «اس��ترایپز» ،چهارمین نظامی
آمریکایی به هالکت رسیده نیز مانند سایرین عضو
واحده��ای س��نتکام (مرکز فرمانده��ی) ارتش این
کش��ور در خاورمیانه ،شرق آفریقا و آسیای مرکزی
بود که در قالب نیروهای ائتالف متجاوز به س��وریه
در ش��مال شرق این کشور فعالیت میکرد .به گفته
فرماندهان این واحد ،این نظامی تروریست آمریکایی

نه در جریان یک ماموریت یا درگیری نظامی ،بلکه
بر اثر یک حادثه مشکوک جان باخته است .پنتاگون
از اعالم هویت و دلیل مرگ او ممانعت کرده اس��ت.
ط��ی هفته گذش��ته همچنین  3تروریس��ت عضو
س��نتکام مزبور در شهرهای التاجی و نینوای عراق
و همینطور پایگاه نظامی آمریکاییها در العدید قطر
به هالکت رسیده بودند .این در حالی است که طی
هفتههای اخیر تلفات نیروهای تروریستی پنتاگون در
افغانستان هم فزونی گرفته است.

پایان ماراتن انتخاباتی در اسپانیا

پیروزی چپ زیر سایه راست
خبرگزاریها گزارش دادهاند حزب سوسیالیس��ت
ب��ه رهبری پدرو س��انچر ،نخس��توزیر اس��پانیا
 ۲۹درصد آرا را به دس��ت آورده اما برای تش��کیل
دول��ت نیازمند ائتالف با حزب چپگرای پودموس
و اح��زاب منطقهای یا راس��ت میانه اس��ت .به این
ترتیب سوسیالیس��تها برنده  ۱۲۳کرسی از ۳۵۰
کرسی پارلمان شدهاند ،در حالی که شریک سابق
ائتالف آنها ،پودموس ۴۲ ،کرس��ی به دست آورده
اس��ت .ب��ه این ترتیب ای��ن دو حزب  ۱۱کرس��ی
از حد نصاب الزم  ۱۷۶ -کرس��ی  -برای تش��کیل
دولت فاصل��ه دارند .بهعالوه برای نخس��تینبار از
زم��ان پایان حکومت نظام��ی در دهه  ،۱۹۷۰یک
حزب راس��ت افراطی هم وارد پارلمان خواهد شد.

با ش��مارش تقریبا کل آرا ،حزب «بکس» بیش از
 ۱۰درصد آرا را کس��ب کرده که معادل  ۲۴کرسی
در پارلمان خواهد بود .گزارشها حاکی است حضور
اسپانیاییها در این دوره از انتخابات پارلمانی بسیار
چشمگیر و حتی  ۹درصد بیشتر از انتخابات سال
 ۲۰۱۶بوده است .با این حال انتظار میرود مذاکرات
برای تش��کیل دولت جدید این کشور ماهها طول
بکشد .مش��ارکت در انتخابات  75/8درصد بود که
باالترین میزان در چندین سال اخیر است .همچنین
در کاتالونیا که تالش آن برای جدایی از اسپانیا در
سال  ۲۰۱۷شکست خورد ،میزان مشارکت مردم در
انتخابات روز یکشنبه  64/2درصد اعالم شده است
که نس��بت به انتخابات سال  ۲۰۱۶با  46/4درصد،

ژنرال اسرائیلی :قدرت موشکی حماس زندگی ما را فلج میکند!
النه عنکبوت فرمانده عملیاتی پیشین ارتش
رژی��م صهیونیس��تی در مرز با
غزه درباره قدرت فلجکننده موشکهای مقاومت
فلسطین به اسرائیلیها هشدار داد .ژنرال «اسرائیل
زی��و» با ارائه گزارش��ی درباره قدرت رو به رش��د
مقاومت در این باریکه ،اعالم کرد حماس همچنان
برای تقویت قدرت موشکی خود کار میکند و با
این قدرت میتواند زندگی ساکنان اراضی اشغالی
را مختل کند.
به گ��زارش روزنامه «اس��رائیل هی��وم» ،این
فرمانده پیشین تیپ غزه ارتش عبری در گزارش
خود آورده است 18« :سال از شلیک موشکهای
مقاومت در غزه به س��مت «سدیروت» میگذرد
و حم��اس به «ارتش��ی س��ازماندهی ش��ده» با

جلیقهزردها بیمه کند .در این میان
ماجرای آتش گرفتن کلیسای نوتردام
که پربازدیدترین مکان گردش��گری
پاریس به ش��مار م��یرود ،با وجود
کمپینهای جمع کردن حمایتهای
مالی برای بازس��ازی آن بر مشکالت
مکرون افزود .حاال در فرانسه سوالی
ک��ه مطرح میش��ود آن اس��ت که
آی��ا این تخفیف مالیاتی که ش��امل
طبقه متوسط شده ،از محل تجمیع
کمکهای مالی مردم است؟ در این
صورت مکرون ب��ار دیگر به بحرانی
عمیقتر افتاده و  2س��ال آینده را با
چالشهای بیش��تری روبهرو است.
یکی از دالیلی که مکرون فعالیتهای
پاناروپایی خود را تشدید کرده ،آن
اس��ت که در درون جامعه فرانس��ه
مقبولیت عمومی بسیار اندکی دارد،
از این به دنبال کسب هویت در خارج
از مرزهای فرانسه است .اما آنچه در
حال حاضر جامعه فرانس��ه را ب��ا خطری جدیتر
مواجه میکند ،عدم اعتماد به رس��انههای جریان
اصلی نظیر خبرگزاری فرانسپرس و ش��بکههای
تلویزیونی فرانس  ،24تیوی ،5بیافام ،کانالهای
 4،3و  5و البت��ه یورونیوز اس��ت .همزمان س��نت
روزنامهنگاری فرانس��ه با رویداده��ای که در کنار
انعکاس اخبار جلیقهزرده��ا برایش رخ داده ،عمال
رون��د رو به زوالی را طی میکن��د ،چرا که اعتماد
عموم��ی ،باور و آنچه منجر به توفیق یک رس��انه
میش��ود ،عمال از آن سلب شده اس��ت .تا زمانی
که هر ش��نبه هزاران فرانس��وی برای اعتراض به
خیابانهای پاریس و دیگر ش��هرهای این کش��ور
ش مالیات و برنامههای تشویقی دولت
میآیند ،کاه 
برای کاهش اختالفات طبقاتی عمال ناکارآمد است
و به نظر میرس��د تنها راهحل ،استعفای دولت یا
اقدامی اساس��ی برای کاهش تنشهای اجتماعی
است که از دوران سارکوزی و پا گذاشتن فرانسه به
عصر جدید پاناروپاییسم برایش پیش آمده است.
دامن زدن رسانههای فرانسوی به اختالفات قومی
و مذهبی در کنار سناریوس��ازیهای چون شارلی
ابدو همگی باعث یک چالش طبقاتی در فرانس��ه
شده است.

تواناییهای باال تبدیل ش��ده که در سایه اهداف
راهبردی کار میکند .آنها در زمینه هجومی برای
تقویت قدرت موشکی کار میکنند ،قدرتی که به
آنها اجازه میدهد زندگی در «اس��رائیل» را فلج
کنند .در زمینه دفاعی نیز دنبال بازداشتن تلآویو
از مقابله فراگیر هستند تا بهایی خونین ندهند...
حم��اس به تحقق اهداف خود نزدیک میش��ود؛
آزادی عمل��ی که در تظاهرات (بازگش��ت) اتخاذ
کردند ،بهعالوه شلیک هر از چند گاه موشکها،
نش��اندهنده اعتقاد فرمانده��ان این جنبش به
«موازنه وحشت با اسرائیل» است .آنچه حماس به
ع
آن رسیده نتیجه سیاسی تأخیر اسرائیل و موض 
آن در قبال حماس است .این سیاست «درست یا
غلط» باید تغییر کند«.تصمیم به ترسیم خطوط

قرمز در سوریه که در قبال ایرانیها و متحدان آنها
حتی طی ش��لیک ناگهانی به سمت بلندیهای
جوالن اتخاذ شد ،باید درباره جنوب (غزه) نیز در
پیش گرفته ش��ود ...حماس به تهدیدی غیرقابل
تحمل تبدیل شده که باید جلوی آن گرفته شود».
هش��دار ژنرال زیو متعاقب اعالن ماه گذشته
«یحیی الس��نوار» رئیس دفتر سیاس��ی جنبش
حماس در نوار غزه است که گفته بود این جنبش
در راستای دفاع از ملت فلسطین همچنان دستش
را روی ماشه نگه خواهد داشت و تهدید کرده بود
در صورت آغاز جنگ دیگری توسط صهیونیستها
اشغالگران نهتنها باید از شهرکهای اطراف نوار غزه
فرار کنند ،بلکه باید اشدود ،نگب ،عسقالن و حتی
تلآویو را تخلیه کنند.

رشد قابل توجهی نشان میدهد .یکی دیگر از نکات
مهم این انتخابات عدم حمای��ت از حزب «خلق»
(پیپ��ی) بود که تا ماه مه  ۲۰۱۸بر اس��پانیا حاکم
بود« .خلق»ها در این دوره از انتخابات  ۶۵کرس��ی
کسب کردند که بدترین عملکرد در تاریخ این حزب
بود .حزب خلق قبال  ۱۳۷کرسی داشت و شکست
یکش��نبه این حزب به این معنی است که حتی در
صورت ائتالف با حزب راست میانه «شهروندان» و
«بکس» شانسی برای تشکیل ائتالف حاکم نخواهد
داشت .این سومین انتخابات ملی در اسپانیا ظرف
 4سال گذشته بود .همچنین این نخستینبار بود
که  5حزب اس��پانیا هر کدام درصد قابلتوجهی از
آرا را به دس��ت آوردند .نباید از نظر دور داش��ت که
بحران هویت در حال حاضر عالقه به منطقهگرایی
و دولتهای مقتدرتر را در جنوب اروپا تقویت کرده
است به طوری که جریانهای حامی اتحادیه اروپایی
در حال از دست دادن پایگاههای خود هستند.

نتانیاهو جوالی محاکمه میشود

مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی اعالم
کرد نشست تفهیم اتهام نخس��توزیر اسرائیل
درباره اتهامات مربوط به دریافت رش��وه و فساد
مالی در جوالی آینده برگزار میش��ود .بر اساس
اعالم هیأت رسانهای رژیم صهیونیستی ،آویغای
مندلبلت دیروز اع�لام کرد بنیامین نتانیاهو بار
دیگ��ر حداکثر تا  10جوالی آینده در نشس��ت
تفهیم اتهام ش��رکت خواهد کرد .بر اساس این
گزارش ،مندلبلت به وکالی مدافع نخس��توزیر
اس��رائیل تا دهم ماه آینده فرص��ت داد تا زمان
برگ��زاری این جلس��ه را هماهنگ کنند .پس از
برگزاری این جلس��ه و ش��نیدن پاس��خ وکالی
نتانیاهو مش��خص خواهد شد که دادستانی کل
رژیم صهیونیس��تی لیس��ت اتهام رسمی علیه
نتانیاهو صادر خواهد کرد یا خیر.

شماره 7 2705
چهارگوشه

خط و نشان چین برای آمریکا
با موشکهای ضدناو

منابع آگاه چینی اعالم کردند این کش��ور
در ح��ال آزمای��ش موش��ک ماف��وق ص��وت
ضدکش��تی توس��ط نیروی دریایی ارتش آزاد
خلق ( )PLANاست .منابع یادشده در اینباره
اعالم کردند :موشک جدید که نام آن YJ-XX
اس��ت ،قادر به نابود کردن س��امانههای دفاع
موشکی کش��تیهای جنگی آمریکاست .این
موشک آزمایش خشکی را با موفقیت به اتمام
رسانده اس��ت .این گزارش در ادامه میافزاید:
این موش��ک مافوق صوت بوده و سرعتی برابر
ب��ا  ۱۰۰۰کیلومتر دارد و قادر اس��ت حتی به
سامانههای دفاع هوایی ارتش آمریکا که بر پایه
موشکهای «ریم  ۱۶۱-استاندارد  »۳و «ریم
 ۱۷۴-استاندارد» است هم رخنه کند.

پاکسازی گسترده داعشیها
در کوههای حمرین عراق

نیروی بس��یج مردم��ی ع��راق در جریان
عملیات گسترده تروریستزدایی روز یکشنبه
در مناطق بین کرکوک و صالحالدین عالوه بر
انهدام  10مقر و مخفیگاه داعش��یها ،حامی
مالی آنها را نیز بازداش��ت کردن��د .به گزارش
ش��بکه الفرات ،عملیات هیأت حشدالشعبی با
همکاری نیروهای پلیس فدرال عراق با پیگرد
بقایای گروه تروریستی داعش در سلسله جبال
حمرین کم��اکان ادامه دارد و تاکنون عالوه بر
به هالکت رسیدن چندین تروریست از جمله
یک��ی از فرماندهان میدانی ارش��د آنها ،اغلب
جنگافزاره��ای تکفیریها در ای��ن ارتفاعات
منهدم و مقادیری اس��لحه و مهم��ات هم به
غنیمت گرفته ش��ده است .همچنین مسؤول
ت��دارکات داعش��یها در کوههای حمرین که
برای تروریس��تهای مخفی در ارتفاعات این
منطقه تجهیزات و مواد غذایی تامین میکرد،
دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.

جاسوس اماراتی خودش را کشت!

«فائد مصطفی» سفیر فلسطین در آنکارا به
روزنامه الکترونیکی «القدس العربی» اعالم کرد:
ط��رف ترکی به م��ا اعالم ک��رد «ذکی مبارک»
زندانی متهم به جاسوس��ی برای امارات در محل
بازداش��تش در یکی از زندانهای ترکیه دس��ت
به خودکش��ی زده اس��ت .وی تصری��ح کرد این
سفارتخانه حادثه را رصد میکند و منتظر گزارش
پزش��کی قانونی درباره این خودکش��ی اس��ت.
مصطفی گزارشها درباره خودکشی تبعه دیگر
اماراتی را رد کرد .هفته گذشته بود که ترکیه از
دس��تگیری  2تبعه اماراتی مظنون به جاسوسی
و بازجویی از آنها به دلیل هرگونه ارتباط با قتل
«جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی
خبر داد .جمال خاشقجی ،روزنامهنگار عربستانی
به دست عوامل عربس��تانی در کنسولگری این
کش��ور در اس��تانبول به قتل رسید و جسد وی
تکهتکه و در بخشهای مختلفی پنهان شد .گفته
میشود بنسلمان ،ولیعد سعودی در پشت پرده
این اقدامات بوده است.

ممنوعیت فعالیت گروههای متصل
به عربستان در سریالنکا

 2گروه که توس��ط عربس��تان س��عودی
حمایتهای مالی میش��وند از س��وی دولت
س��ریالنکا غیرقانون��ی اع�لام ش��دند .گفته
میش��ود کشته ش��دن  250نفر در روز عید
پاک و سلس��له اقدامات تروریس��تی در این
کش��ور باعث این تصمیم در س��ریالنکا شده
اس��ت .اگر چ��ه مقامات س��ریالنکایی اعالم
کردند تحقیقات درباره ای��ن انفجارها انجام
میش��ود اما در همان ابتدا ای��ن انفجارها را
اقدامی انتقامجویانه در پی کشتار در مساجد
کرایس��تچرچ در نیوزیلن��د عن��وان کردند.
«مایتریپ��اال سیریس��نا» رئیسجمه��وری
س��ریالنکا گفت« :جماعت مل��ی توحید» و
جمعیت«مل��ت ابراهیم» ب��ه موجب قوانین
فوقالعاده ممنوعالفعالیت هستند.

 5کشته در حمله به کلیسایی
در بورکینافاسو

دی��روز در پ��ی حمله به یک کلیس��ا در
بورکینافاس��و  5نف��ر از جمله یک کش��یش
کشته شدند .به گزارش خبرگزاری فرانسه4 ،
تن دیگر هم در این واقعه در شمال این کشور
کوچک غرب آفریقا مفقود ش��دهاند .به گفته
یک منبع امنیتی ،چند فرد مسلح ناشناس به
یک کلیسای پروتستان در سلگادجی حمله
کردند که در نتیج��ه آن  5نفر از جمله یک
کشیش کشته ش��دند .بورکینافاسو کشوری
در غ��رب آفریقاس��ت ک��ه اکثریت جمعیت
آن را مس��لمانان تش��کیل میدهند.کش��ور
عمدتا مسلماننشین بورکینافاسو در گذشته
مستعمره فرانسه بود اما  2سال پیش سفارت
فرانسه و یک موسسه فرانسوی در واگادوگو،
پایتخت آن هدف حمله مس��لحانه همزمان
قرار گرفت.

