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تحلیل روز
سیداحمدموسوی مبلغ

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

مصائب شیعیان افغانستان
هر روز انتحار و هــر روز انفجار؛ این حکایــت این روزهای
مردم افغانستان است.بیشــترین عملیات های انتحاری
و نیز قتــل عام هــا و تیربــاران ها هم در ســال اخیــر علیه
شــیعیان صورت گرفته و این عملیات ها ،از هرات گرفته
تا غور و غزنــی و بغالن و دیگــر مناطق را بــه کابل غرق در
خون پیوند زده است.به نظر می رسد بخش زیادی از افراد
تاثیر گــذار در حکومت وحدت ملی به دنبال این هســتند
که حضــور شــیعیان در انتخابات به حدی پاییــن بیاید که
آن چه در غزنــی در انتخابات پیشــین پارلمانی روی داد،
کامال به صــورت معکوس اتفــاق بیفتد .به همیــن دلیل،
هرگز دربــاره آن چه که داعش انجام مــی دهد ،حس بد و
منفــی ندارند و حتی ممکن اســت به افزایــش فعالیت آن
ها از طریق فراهم نکردن بســتر تامیــن امنیت ،کمک هم
بکنند.اینــک ،مدنــی تریــن مردم افغانســتان بر ســر یک
دوراهی بزرگ مانده اند؛ تن دادن به خواست فاشیسم با
شرکت نکردن در انتخابات یا حضور پر رنگ در انتخابات
به قیمت دادن تلفات انسانی بســیار زیاد.انتخاب هر یک
از این دو راه ،بسیار سخت و ناگوار است .یکی تن دادن به
فاشیسم است و دیگری جنگ بدون پشتوانه با تروریسم و
هر دوی این ها ،سخت و مصیبت زا به نظر می رسد.حضور
کم رنگ شیعیان در انتخابات به منزله این است که حضور
کم و بیش خود در قــدرت را نیز برای همیشــه رها کنند و
آماده ورود به یک دوره ســیاه باشند .دوره ســیاهی که به
روند حضور نداشتن آن ها در ادارات دولتی و اجرا نشدن
بدیهی ترین حقوق شهروندی شان در ادارات و وزارتخانه
ها سرعت خواهد بخشید.

اندیشکده روز
کدام خلع سالح؟
اندیشکده راهبردی تبیین نوشت :آندریا تامسون ،معاون
وزارت خارجه آمریکا در امور امنیــت بینالمللی و کنترل
تســلیحات ،به کره شــمالی هشــدار داده تا زمانــی که آن
کشــور به تعهدات خود عمل نکند ،آمریکا هیچ امتیازی به
آن نخواهد داد.از زمان مذاکرات سنگاپور میان کیم جونگ
اون و دونالد ترامپ ،هیچ پیشــرفت عملی میان دو کشــور
برای دســتیابی به توافقی بلندمدت حاصل نشــده است:
 -1اصلیترین مانع دستیابی به توافق میان کر ه شمالی و
ایاالتمتحده را میتوان درک و مطلوبیت متفاوت دوطرف
از خواستههای مشترک دانســت که یکی از مهمترین این
مفاهیم« ،خلع سالح» اســت-2.درحالیکه هر دو طرف
از خلــع ســاح حمایــت مــی کننــد و آن را هــدف مذاکره
میداننــد  ،هریک معانــی و مطلوبیتهــای متفاوتی را از
آن ارائه میکننــد -3.اصلیترین هــدف و مطلوبیت کره
شــمالی از خلع ســاح ،تهدیدزدایی امنیتی از خود است
که الزمه آن ،خلع ســاح کل شــبهجزیره کره ،به شــمول
ایاالتمتحده اســت -4 .این در حالی اســت که آمریکا از
طرح خلع ســاح ،هــدف دیگــری را دنبال میکنــد و آن،
از بیــن بــردن مزیتهــای راهبردی کره شــمالی اســت:
برچیده شــدن کامــل ،تضمینشــده و غیرقابلبازگشــت
زیرساختهای هســتهای و موشــکی ،آن چه که به از بین
رفتــن تــوان بازدارندگــی کره شــمالی منتهی میشــود.
بازدارندگــی کــه بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان،
اصلیترین مانع حمله نظامی آمریکا به کره شــمالی بوده
اســت -5.از ســوی دیگر ،مبهم و معطوف به آینــده بودن
تعهدات احتمالی آمریکا و همچنین تجرب ه ناموفق ایران از
برجام ،عوامل دیگر بدبینی کر ه شمالی و عدم اقدام جدی
در زمینه خلع سالح است.

 کره شمالی وکره جنوبی اداره مشترک ارتباطات تاسیسکردند

رسوایی سریالی درکابینه نتانیاهو

چند روز پس از رسانه ای شدن فساد اخالقی «آویگدور
لیبرمن»وزیرجنگرژیمصهیونیستی،اینبارسخنگوی
نتانیاهو ســوت قطار رســوایی در کابینه نخســت وزیر
این رژیم را به صدا در آورد .فســاد اخالقی که باعث شد
دیوید کیس سخنگوی رســانهای بنیامین نتانیاهو ،از
این سمت کناره گیری کند .این اقدام یک روز پس
از آن صورت گرفت که «جولیا ســاالزار» نامزد 27
ساله رقابتهای انتخاباتی سنای ایالت نیویورک
افشــا کرد در ســال  ۲۰۱۳از ســوی «کیس» مورد
سوءاستفاده و آزار جنسی قرار گرفته است« .شیندی
ریس» ،خبرنگار روزنامه والاســتریت ژورنال نیز کمی
بعد در حساب توئیتری خود نوشــت که او هم «برخورد
وحشــتناکی» را با کیس تجربه کرده است و تاکید کرد
کهرفتارزنندهسخنگویمستعفینتانیاهوبازنانشهره
خاص و عام اســت و او هیچ درکی از کلمه «نه» ندارد .به
گزارشروزنامهتایمزاسرائیل 10زندیگرکهخواستار
افشا نشــدن نام شان هســتند نیز اتهامهای مشابهی
علیه کیس مطــرح کردهاند .در مجمــوع تا کنون12
زن از سوء رفتار جنسی کیس با خود سخن گفته اند.
کیس ۳۴ســاله که از یهودیان متولد آمریکاســت ،در
سال  ۲۰۰۶به فلسطین اشغالی مهاجرت و در جوخه
استراتژیکارتشرژیمصهیونیستیخدمتکردوسپس
تحصیالتتکمیلیرادررشتهدیپلماسیدردانشگاه
تلآویو گذراند .وی فعالیتهــای حرفهای خود را
با ایجاد وبگاهی برای فعالیتهــای به اصطالح
حمایتــی و مدافع حقوق بشــر آغاز کــرد .کانال
 10تلویزیون اســرائیل گــزارش داد :دو زن که
درسال ۲۰۱۳دربنیاددفاعازدموکراسیها

کار میکردند به روسای خود اعالم کردند رفتار کیس
طییکنشستعمومیباآنهابسیارتهاجمیوازنظر
جنسینامناسببودهاست.بررسیکارنامهکیسطی
سالهای اخیر نشــان میدهد که او مغز متفکر و طراح
اصلی ویدئوهــای تبلیغاتــی و پروپاگانــدای «بنیامین
نتانیاهو»نخستوزیررژیمصهیونیستیعلیهایرانبوده
است .برخی منابع اعالم کردهاند که از کیس خواسته
شدهبهدلیلرفتارهایشازمراجعهبهبرخیمراکزودفاتر
درنیویورکبپرهیزد.روزپنجشنبهچندینسیاستمدار
اسرائیلیازنتانیاهوخواستندتازمانیکهحقیقتدرباره
ایناتهاماتروشنشودکیسراازکارمعلقکند.

ورود ناوشکن آمریکایی به مدیترانه همزمان با رزمایش پنتاگون
در جنوب سوریه

صدای جنگ در ادلب

همزمانباباالگرفتندوبارهتبجنگدرسوریهونزدیکشدن
زمانحملهبهادلب،یکفروندناوشکنآمریکاییوارددریای
مدیترانهشد.آمریکاپیشازاینگفتهبودکهدرصورتحمله
شیمیایی در جریان نبرد ادلب ،مداخله نظامی خواهد کرد.
ادلبآخرینسنگرفتحنشدهتروریستهاستوارتشسوریه
در صدد است با پشتیبانی روســیه و ایران نبرد گستردهای را
برایبازپسگیریآنآغازکند.ناوشکن«بالکلیدیدیجی
 »۸۴آمریــکا که از طریــق تنگــه جبلالطــارق وارد مدیترانه
شد ،مجهز به موشــکهای هدایتشونده اســت .با ورود این
ناوشکن ،تعداد شناورهای آمریکایی «تامهاوک» آماده حمله
بهسوریهدردریایمدیترانهبه۲۰۰فروندرسید.هفتهگذشته
نیز زیردریایی تهاجمی «نیوپــورت نیوز» آمریــکا وارد دریای
مدیترانه شده بود.این در حالی است که روسیه هشدار داده
است کال هسفیدهاقصددارندیکحملهشیمیایی«تقلبی»در
منطقهادلبترتیبدهندتابهانهایبرایورودنظامیآمریکا
ومتحدانغربیاشبهسوریهفراهمشود.روسهامیگویند

شبیهســازی حمله شــیمیایی در جسرالشــغور با مشــارکت
نیروهایتروریستیآغازشدهتامسئولیتیکحملهشیمیایی
را به گردن دولت دمشــق بیندازند .طبق اعالم مرکز آشــتی
روسیه ،سناریوی حمالت شیمیایی در ســوریه به این شکل
است که کالهسفیدها پس از استفاده ادعایی ارتش سوریه از
بشکههایانفجاریحاملموادسمی،بهغیرنظامیانکمک
میکنند و از این نمایش فیلم تهیه میشود .تروریست ها هم
اقدامبهانتقالدوبستهحاملموادسمیازجملهکلرازشهرک
خربهالجوزبهشهرجسرالشغورکردهاند.اینسناریوییاست
که آمریکاییها و غــرب از مدتها پیش در حال آمادهســازی
آن هســتند تا از عملیات ارتش برای آزادســازی ادلب از لوث
تروریستهاجلوگیریکنند.اینکهچراغربوبهویژهآمریکا
بر جلوگیری یــا حداقل ایجــاد تاخیر در انجــام عملیات پاک
ســازی ادلب اصرار دارند ،دالیل معینی دارد کــه در راس آن
جلوگیری از سرازیر شــدن موج تروریستها از سوریه به اروپا
ی که وجود
و مشــکلآفرینی برای این کشورهاســت .در حال 

عقب نشینیگام بهگام العبادی

نخست وزیرموقت عراق :اصراری برماندن ندارم
حقوق نیروهای حشدالشعبی را افزایش میدهم

اظهار نظر روز
گورباچف:

جنگ سرد پایان نیافته است

آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی معتقد است جنگ سرد
پایان نیافته ،بلکه شــدت آن تغییر کرده اســت .گورباچف
در آییــن رونمایی کتــاب جدید خــود با عنــوان «جهان در
حال تحــول» که بــه سیاســت خارجــی شــوروی در عصر
پروســترویکا و گفــت وگوهای وی بــا رهبران کشــورهای
مختلف اختصاص دارد ،گفت :دوره جنگ سرد در جهان
هیچ گاه پایان نیافته اســت.وی در پاســخ به این سؤال که
آیا وضع کنونی جهان ،دســتاوردهای وی در مقام رهبری
شــوروی را از بیــن می بــرد؟ اظهار کــرد :هیــچ کس نمی
تواند به این هدف دســت یابد .گورباچف همچنین گفت:
حزب کمونیســت شــوروی در صورتــی که کودتای ســال
 ۱۹۹۱به وقوع نمی پیوســت ،می توانســت نفــوذ خود را
در حکومــت حفظ کنــد .کودتای نــاکام برای ســرنگونی
حکومت گورباچــف روز  ۱۹اوت ســال  ۱۹۹۱به رهبری
وزیــر دفاع شــوروی و رئیس ســازمان امنیــت «کا.گ.ب»
رخ داد.گورباچف بــه تازگــی در مقاله ای با اشــاره به این
که روابط بین قدرت های بزرگ ســرد می شــود ،هشــدار
داد :چنین می نماید که جهــان برای جنگ بزرگ دیگری
آماده مــی شــود.آخرین رهبر شــوروی پیش از فروپاشــی
سال  ،۱۹۹۱گفت :اظهارات و ســخنان مقام های ارشد
نظامی و سیاســتمداران کشــورهای مختلف ســخت تر و
خصمانه تر می شــود.وی افــزود :دکتریــن نظامی برخی
کشــورها نیز حاوی نــکات سرســختانه اســت و گرایش به
نظامی گری در جهان به شدت افزایش می یابد.گورباچف
اضافه کرد :رسانه ها نیز از این وضع استفاده می کنند و به
تنش ها در سطح بین المللی دامن می زنند؛ اکنون جهان
در آستانه جنگ ســرد جدید هم قرار گرفته که نشانه های
بروز این پدیده جهانی به چشم می خورد .وی تصریح کرد:
کشورهای مختلف برای خرید جنگ افزارهای پیشرفته،
هزینه هــای ســنگینی می دهنــد که تــوان ویرانــی آن ها
همسان تسلیحات کشتار همگانی است.وی بدون اشاره
به نام کشــوری نوشــت :زیردریایی هایی به خدمت گرفته
می شــود که پرتاب یک موشــک هســته ای آن مــی تواند،
منطقه ای بزرگ را نابود کند و سامانه های پدافند موشکی
هم ثبات راهبردی جهان را برهم می زند.

سخنگوی اسرائیلی در پی اتهام آزار جنسیکنارهگیریکرد

دیپلماسی نزدیکی 2کره

افزایش می یابد که رهبران آن ها برای سومین بار در سال
چهارماهازاولیندیدارسرانشبهجزیرهکرهدر«خانهصلح»
جاری میالدی دیدار می کنند .کره جنوبی در نظر دارد به
که دیوارهای بتنی اش را سراســر رنگ آبی پوشــانده بود،
همسایهشمالیخودپیشنهاددهدکهدو
مــی گــذرد .حــاال بــا گذشــت زمــان،
کشورطرحمیزبانیمشترکرقابتهای
ســاختمانی مــرزی کــه پیشــتر مجتمع
المپیــک ســال  ۲۰۳۲میــادی را بــه
صنعتی بود به دفتر دایم اداره مشــترک
کمیته بینالمللی المپیک ارائه دهند.
ارتباطــات دو کره تبدیل شــده اســت.
طریقتا تالش سران دو کره
پیش از ایــن رهبر کــره شــمالی در پیام
پیش از این ،ارتباط بیــن دو کره از
یکخطویژهفکسوتلفــنبرقراربودکه برای نزدیک شدن
سالنویخودپیشنهادکردتیمورزشی
آنکشوردرمسابقاتالمپیکزمستانی
معمــوالباوخامــتروابطقطعمیشــد .به یکدیگر در حالی
در کره جنوبی شــرکت کند .اقدامی که
بهگفتهچومیونگ-گیــون،وزیروحدت است که پیونگ یانگ
به ســال ها تنش میان دو نیمه شمالی و
کره جنوبی ،تاسیس دفتر رابط دایم این
هنوز نتوانسته پس از جنوبی شبه جزیره کره پایان داد .تالش
امکان را فراهم مــیآورد تــا دو طرف «در
طول ۲۴ســاعت و هفــت روز هفته با هم دیدار سنگاپور به توافق رهبران دو کشــور برای نزدیک شدن به
یکدیگر در حالی اســت که پیونگ یانگ
در تماس باشند ».در عین حال این اداره
جامعی با آمریکا
هنوز نتوانســته پــس از دیدار ســنگاپور
موظفاستزمینههایبهبودمناسباتدو
کشوررافراهمسازد،ازتنشهاینظامی دست یابد
به توافق جامعــی با آمریکا
دستیابد.
بیندوکشوربکاهدوبرایبرقراریتماس
بینمسئوالنآمریکاوکرهشمالیتالشکند.براساس
گزارش ها  20تن از نمایندگان دو کشور کارمندان
این دفتر خواهند بود .پارک صنعتی کره شــمالی و
کره جنوبی که این دفتــر در آن قــرار دارد ،در منطقه
مرزی «کائســونگ» ،در خاک کره شــمالی واقع شده
است .مجتمع صنعتی کائســونگ برای یک دهه محل
فعالیت تولیدی تعدادی از شــرکتهای کره جنوبی
با اســتفاده از کارگــران کره شــمالی بــود .این
مجتمع صنعتی برجستهترین نماد همکاری
دوکرهمحسوبمیشدامافعالیتآندرفوریه
ســال ،۲۰۱۶با وخامــت روابــط دو طرف در
پی چهارمین آزمایش هســتهای کره شمالی،
متوقف شــد .اکنون روابط دو کشــور در حالی

نخست وزیرموقت عراق که بعد از توصیه و درخواست اخیر
مرجعیتدینیعراقدربارهانتخابنخستوزیرآینده،علن ًا
شانسخودرابرایانتخابمجددازدستدادهاست،گفت
که نامزدی برای دور دوم نخست وزیری تصمیم او نبود بلکه
به توصیه برخی این تصمیم را گرفته اســت .حیدر العبادی

با بیان این کــه به توصیههای مرجعیت دینــی عراق احترام
می گذارد و به آن پایبند اســت افزود« :بدون آن که اصراری
بر ماندن در قدرت داشته باشــم ،به اقدامات قانون اساسی
ملتزمهستموبرایتوصیههایمرجعیتدینیاحترامقائل
ام و با آنها موافق هستم .هرگز خواســتار این نبودیم که بر
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پیشخوان بین الملل
روایتبیپرده«تایم»ازاقتصادآمریکا

طرح روی مجله تایم در انتقاد بــه اوضاع جاری اقتصادی
آمریکا":دارایمدرک فوق لیسانس هستم ،به مدت ۱۶
سال سابقه کار دارم و در دو شــغل اضافه هم فعالیت می
کنم ،پالسمای خونم را هم می فروشم تا قادر باشم قبض
هایمرابپردازم.منیکمعلمدرآمریکاهستم!"
تیرماه امســال نیز برنی ســندرز ،ســناتور ایالت ورمونت
آمریکا ،در توئیتــی درباره واکنش نیکــی هیلی ،نماینده
آمریکا در سازمان ملل متحد به گزارشی که درباره فقر در
آمریکاتوسطاینسازمانارائهشدهبود،پاسخداد.
ســندرز در این پیام اعالم کرد« :یک دلیــل وجود دارد که
نیکی هیلی سعی کرده است گزارش سازمان ملل متحد
دربارهفقردرآمریکارابیاعتبارکند.علتشایناستکهدر
ثروتمندترینکشورتاریخ،میلیونهانفردرفقروحشتناکی
بهسرمیبرند،بیمهسالمتندارند،نمیتوانندداروهایی
راکهبرایشانتجویزمیشودبخرندوقادرنیستندمسکنی
ارزانقیمتبیابند».

خبرهای متفاوت
گوشت سگ نخورید!

حدود 120هزار مســلح تروریســت در ادلب بــه هیچوجه از
سویدولتسوریهوهمراهانشپذیرفتهنیستودرشرایطی
که  70درصدازخاکادلبدردستالنصرهو 30درصددیگر
دردستدیگرشورشیانقراردارد،آمریکاودیگرهمراهانش
آخرین بخت خود را برای حفظ منافعشان در سوریه امتحان
میکنند.درواقع،درشرایطجدیدودرحالیکهگفتهمیشود
هزینه فرار وابستگان به النصره از ســوریه به نزدیک 10هزار
دالروهزینهفراردیگرمسلحانازادلببهپنجهزاردالررسیده
اســت ،بهنظر میرســد مبادرت به انجام حمله شیمیایی در
ادلب با هدف روحیهدادن به گروههای تروریست در ادلب به
نمایش در میآید .همزمان،تفنگداران نیروی دریایی ایاالت

متحده آمریکا در جنوب سوریه با تروریست ها تمرین نظامی
مشــترک برگزار کرده اند.ســرهنگ مهند الطالع ،فرمانده
گروهتروریستیمغاویرالثوره،باتاییداینخبربهرویترزگفت:
«مانورنظامیهشتروزهاینهفتهدرپایگاهنظامیتنفآمریکا
بهپایانمیرسد».بهگفتهوی،برگزاریرزمایشبیسابقهای
با تفنگداران ویــژه نیروی دریایــی آمریکا در جنوب ســوریه،
پیامی قاطع به روســیه و ایران اســت .در ایــن رزمایش ،برای
اولین بار آتش همزمان هوایی و حمالت وســیع تمرین شــد.
این نخستین بار اســت که خبر برگزاری یک رزمایش نظامی
با حضور نیروهای آمریکایی و تروریســت ها در جنوب سوریه
منتشرمیشود.صدایطبلجنگدرادلببهگوشمیرسد.

ماندن در قدرت اصرار داشته باشیم یا این که دور دوم هم ما
باشیم».نخست وزیر عراق گفت که قصد نامزدی برای دور
دوم را نداشته ولی برخی از او خواستند به دلیل دستاوردها
و پیروزیهای امنیتی و اقتصادیاش نامزد شــود.او اظهار
کرد:ایکاشبانامزدیبرایدوردومنخستوزیریموافقت
نمیکرد چرا که انتخاب نخســت وزیر در عــراق یک فرایند
پیچیده اســت و بر ســر آن درگیریهایی وجود دارد.رئیس
ائتالفتقریبافروپاشیدهالنصرعراقگفت«:قطعااصراریبر
ماندندرقدرتنیست؛منخواستارتسریعدرروندتشکیل
دولت هســتم .از امروز میگویم با آخرین تصمیمهای خود
غافلگیرتانخواهمکردوخواهیددیدکهاصراریبرماندندر
قدرتندارم».ویهمچنینتاکیدکردکهتصمیمبهافزایش
مقرری نیروهای حشد شعبی و برابر شــدن مقرری آن ها با
دیگر نیروهای مسلح کشور گرفته اســت.اعتراضات بصره
و موضعگیریهای اخیر العبادی دربــاره تحریمهای ایران
سبب شکاف در بین جریانهای شیعه عراق شده است .در
روزهای اخیر رهبــران جریانهای مختلف شــیعه حمایت
خود را از العبادی کنار گذاشــتهاند و خواستار برکناری وی
شــدهاند .حشدالشــعبی در بیانیهای اعالم کرده است که
العبادی بایــد از قدرت کنار بــرود .هادی العامــری ،رئیس
ســازمان بدر هم چند روز پیش اعالم کرد که وزیران عراقی
یامشکالتبصرهراحلکنندیااستعفادهند .عمارحکیمو
مقتدیصدرهمکهپیشازاینباالعبادیائتالفکردهبودند

در اعتراض به سهلانگاری دولت در رسیدگی به مشکالت
مردم بصره ،راه خــود را از العبادی جــدا کردند .حتی دفتر
آیتا...سیستانیمرجععالیشیعیاندرعراقهفتهگذشته
در بیانیهای اعالم کرد که مرجعیت عالی دینی گفته اســت
نخستوزیر جدید نباید از شخصیتهای سیاسی باشد که
درسالهایگذشتهدرحکومتبودهاند.

بی بی ســی :مســئوالن در هانوی ،پایتخت ویتنام از ساکنان
این شهر خواستهاند که خوردن گوشت سگ را متوقف کنند،
چرا که این کار به شــهرت این شــهر آســیب میزنــد و منجر به
بیماریهایی مثل هاری میشود.کمیته مردم هانوی که یک
اداره دولتی است اعالم کرده خوردن گوشت سگ وجهه این
شهررابهعنوان"پایتختیمتمدنومدرن"لکهدارمیکند.این
ادارهدولتیافزودهکهمصرفاینگوشتهمچنینممکناست
باعثشیوعبیماریهاییمثلهاریوتبشالیزار شود.بیشاز
یکهزارفروشگاهدرهانویهنوزهمگوشتسگمیفروشند.
اینادارههمچنینازساکنانپایتختویتنامخواستهکهخوردن
گوشتگربهراهممتوقفکنند.گوشتگربهاگرچهمحبوبیت
کمتریدرمیانمردمویتنامدارداماهنوزهمدردسترساست.

حراج خودروهای بن علی

القدس العربی:شــرکت «کروز تورز» از ســوی دولت تونس و
کمیته مصادره اموال این کشــور مأمور بازاریابی و فروش ۱۱
خودروی لوکس بن علی شده است.این شرکت اعالم کرد که
آگهیفروشاینخودروهارادرسطحبینالمللیمنتشرکرده
و از کسانی که قصد خرید این خودروها را دارند خواسته است
تا تاریخ ۲اکتبر آینده تقاضای خود را ارائه کنند.این شرکت از
زمان فروپاشی رژیم بن علی در ســال ۲۰۱۱تا کنون چندین
مزایدهعلنیبرایفروشدههاخودرووکشتیتفریحیمصادره
شدهازویودامادهایشبرگزارکردهاست.

اسپانیا
اسپانیا 400بمب لیزری به عربستان می فروشد

مادرید؛ حامی جانی

بــا وجــود جنایــت هــای ســعودی در یمن و
باال گرفتــن انتقادهــا و اعتراض نهــاد های
حقوق بشری و افکار عمومی در جهان از آن
و کشورهای فروشنده تســلیحات به ریاض،
مادرید به قرارداد فروش  ۴۰۰بمب لیزری
به عربستان عمل خواهد کرد.اسپانیا هفته
پیشاعالمکردهبودکهفروش ۴۰۰بمببه
عربستان را به خاطر جنایات جنگی صورت
گرفته در یمــن متوقف خواهد کرد  .ســپس
عربســتان به تهدیــد اقتصادی اقــدام کرد و
اســپانیا به دلیل نگرانــی از مواجه شــدن با
بحران اشتغال از تصمیم خود عدول و اعالم
کردکهبمبهارابهسعودیخواهدفروخت
ضمن این که وزیــر دفاع اســپانیا اعالم کرد
بمب هایی کــه قصد فــروش آن هــا را دارند
بســیار دقیق هســتند و به طور مســتقیم به
اهداف مــد نظر اصابــت خواهنــد کرد.این
در حالی اســت که ماه گذشته ،خونین ترین

ماه در یمن طی امسال بود ودر آن  981نفر
از شــهروندان عادی از جمله بیــش از 300
کودکبابمبارانهایعربستانومتحدانش
به قتل رســیدند و بیش از 400هزار کودک
یمنیزیرپنجسالنیزبهعلتفقروگرسنگی
با مرگ دســت و پنجــه نرم مــی کنند.با این
حال،دیــروز نیز عربســتان برای نخســتین
بار بالگردهای پیشــرفته رزمــی که قابلیت
اجرای ماموریت هــای مختلــف را دارند ،از
آمریکاتحویلگرفت.آمریکادرسال2015
اعالمکردهبودقصدداردبالگردهایجنگی
ساخت خود را به عربســتان صادر کند .این
بالگــرد توانایــی پــرواز از روی کشــتی ها را
دارد و مجهز به رادارهای پیشرفته ای برای
شناســایی کشــتی هــا و هواپیماهاســت،
همچنینبهموشکهلفایر،موشکهدایت
شونده با لیزر با نام «هایدرا  »70و اژدرهای
دریایی مجهــز اســت.همزمان« ،ضیف ا...

عربستان برای
نخستین بار بالگردهای
پیشرفته رزمی که قابلیت
اجرای ماموریت های
مختلف را دارند ،از آمریکا
تحویلگرفت

الشامی»عضودفترسیاسیجنبشانصارا...
یمــن در گفتوگــو بــا شــبکه «المیادیــن»
ادعاهــای ائتــاف ســعودی را در خصوص
پیشروی در استان الحدیده در غرب یمن رد
کرد.او گفت که ادعــای این ائتالف مبنی بر
این که توانستهاند منطقه «کیلو  ،»۱۶جاده
ارتباطیشهرالحدیدهوصنعا،پایتختیمن
رابهتصرفخوددرآورند،دروغاست.ائتالف
ســعودی از چند روز گذشــته با هــدف قطع
ارتباطالحدیدهباصنعا،حمالتگستردهای
علیهمواضعارتشوکمیتههایمردمییمن
درشرقاستانالحدیدهانجامدادهاست.
CMYK

