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تحلیل روز

ترامپبهیهودیستیزیمتهمشد!
صابر گلعنبری -باور کردن تیتر برای خواننده
بسیار سخت اســت ،اما اتفاقی است که افتاده و
ترامپ به یهودیستیزی متهم شده؛ اتهامی که
خوابشراهمنمیدید.ازایننظرکهترامپدرطول
حدود سه سال ریاست جمهوری خود کارهایی
برایاسرائیلانجامدادکههیچرئیسجمهوریدر
آمریکاقبلازاونکردهبود.ازواگذاریقدساشغالی
و بلندیهای جوالن گرفته تا عادی کردن روابط
تهای جنوبی خلیج فارس و
میان تلآویو و پایتخ 
غیره.داستان از آن جا آغاز شده که وی به تازگی
پس از مواجهه با انتقادهای فزاینده دموکراتها
به دلیل حمالت تندش به دو قانون گذار مسلمان
کنگره ،یهودیان آمریکایی را که به حزب دموکرات
رای دهند ،به «خیانت بــزرگ» یا «جهل مرکب»
متهمکرد.اکنون،سخنانترامپبریهودیانآمریکا
سخت گران آمده است؛ از آن نظر که اکثریت آنها
یعنی حدود  80درصد از رایدهندگان جامعه
یهودیششمیلیوننفریآمریکارادربرمیگیرد.
بنا به اعالم اندیشکده مطالعاتی «پیو» در رقابت
انتخاباتی میان ترامپ و کلینتون در سال،2016
 71درصد یهودیان آمریکا به کلینتون رای دادند و
اینمیزاندرانتخابات 2018کنگرهبه 79درصد
رسید که البته این حمایت ،دالیل تاریخی دارد؛
از جمله این که این حزب مهاجرپذیر بوده و روی
خوشیبهمهاجرتیهودیاندرقرن 18و 19داشته
اماحزبجمهوریخواهابتدامخالفتکرد.همین
مسئله باعث شد یهودیان به مرور زمان به حزب
دموکرات روی آورند .به نظر میرسد که اتهامات
ترامپ به یهودیان طرفدار حزب دموکرات از آن
جا ناشی میشود که وی توقع دارد بعد از این همه
حمایتیکهازاسرائیلکردهاست،بایدهمهیهودیان
آمریکاازویدرانتخاباتحمایتکنند.واقعیتاما
این است که یهودیان آمریکا چنین توقعی را نابه
جا میدانند .پس از جنجال ناشی از این سخنان،
احتماال این پرسش مطرح شود که آیا میتواند
تاثیریمنفیبرشانسپیروزیترامپدرانتخابات
ریاستجمهوی 2020داشتهباشدیاخیر؟پاسخ
منفی است .به این دلیل که در انتخابات 2016
هم چنان چه گفته شد 71،درصد به کلینتون رای
دادندنهترامپ؛اماویبعدازبهقدرترسیدننیزبا
علم به این مسئله ،حمایتی بیسابقه و گسترده از
اسرائیلرارقمزدهومیزند.

زمانی که سعودی به یمن حمله کرد تا بتواند
منصور هادی سرسپرده خود را دوبــاره در این
کشور به قدرت برساند ،تصورش از مردم یمن
تنها خنجری به کمر و مسلسلی در دســت و
تعدادی موشک اسکاد در انبار ارتش بود ،اما
اکنون با گذشت چهار سال و اندی از این تجاوز
برگبرندههاینیروهایمقاومتتمامیندارد.
پهپادهاپاالیشگاههاومراکزنظامیراهدفمی
گیرند و پدافند ها ،شکارچی همه پرنده های
دشمن از موشک و پهپاد هستند .عصر دیروز
سرتیپیحییسریع،سخنگوینظامیجنبش
مردمی انصارا ...یمن در مراسمی از سامانه
های دفاعی «فاطر یک» و «ثاقب یک» رونمایی
کرد .سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که
سامانههایپدافندهواییاینکشورهواپیماهای
دشمن را مجبور بــه اتــخــاذ اقــدامــاتــی معین

انصارا...برایاولینبارتصاویرسامانههایپدافندی«فاطر»1و«ثاقب»1رامنتشرکرد

رونماییازشکارچی

کردهاند و این درحالی است که این هواپیماها
قبال عملیاتهای خــود را بــدون مزاحمتی
انجام میدادند .سامانه فاطر  1که اوایل سال
جاری میالدی در
جبهههای شمالی
بــه خدمت گرفته
شــــــده ،تــاکــنــون
مـــوفـــق شـــــده بــا
هواپیماهای اف
 ،16اف ،15میراژ
و تــایــفــون مقابله
کــنــد .ایـــن همان

واکنشمنفعالنه بههفتمینآزمایشموشکیکرهشمالیدریکماه

ترامپ« :کیم»آزمایشموشکی دوست دارد!
پرواز موشک ها در آسمان کره پایانی ندارد.
ارت ــش کــره جنوبی دیـــروز اع ــام ک ــرد :کره
شمالی دو موشک کوتاه بــرد را از سواحل
شرقی خود به سمت دریای ژاپن پرتاب کرده
است .موشکهای پرتاب شده ،هفتمین دور
آزمایشهای موشکی کره شمالی در یک ماه
اخیر بــود .مقامهای پیونگیانگ انجام این
عملیات را واکنشی به رزمایش مشترک اخیر
آمریکا و کره جنوبی با جنگافزارهای نوین
میدانند،درحالیکهاینرزمایشپیشازموعد
مقررپایانیافتهاست.باآنکهاینموشکهادر
آبهای ژاپن فرود نیامدند ،اما دولت توکیو با
اعتراضبهاینآزمایشنظامیکرهشمالی،آنرا
«نقضآشکار»قطعنامههایسازمانمللمتحد
خوانده است .موشکهای پرتاب شده اخیر
توسطکرهشمالیهمگیکوتاهبردبودهاندکه
بهگفتهتحلیلگرانتوانپرتابدرارتفاعپایین
و با سرعت باال را دارند .ارتش کره جنوبی گفته
استبردموشکهایپرتابشده
دیروز حدود  ۳۸۰کیلومتر
بـــود و ایـــن مــوش ـکهــا با
حداکثرارتفاع ۹۷کیلومتر
پــــرواز ک ــردن ــد .بــرخــاف
واکنشهمسایگان،ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا در

واکنشبهاینآزمایشموشکیتالشکردهآنرا
فاقداهمیتبداندوگفتهاستاوروابط«خوبی»
با کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی دارد .به
گزارش پایگاه خبری «هیل» ترامپ در این باره
گفتازنظراوآزمایشهایموشکیکرهشمالی
ناقضپیمانیخاصنیستوکشورهایمختلفی
دستبهچنینآزمایشهاییمیزنند .ترامپدر
پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آزمایشهای
موشکی اخیر کره شمالی گفت« :کیم جونگ
اون آزمایش موشکی را دوست دارد ...همان
طورکهمیدانیدکیمجونگاونبهطورمستقیم
بامندرارتباطاستوخواهیمدیددرنهایتچه
خواهد شد ».رئیس جمهوری آمریکا در حالی
از روابط خوب دو کشور گفت که روز گذشته
ری یونگ هو ،وزیر امور خارجه کره شمالی،
با الفاظ تندی به همتای آمریکایی خود مایک
پمپئو تاخت و او را «گیاه
ســمــی دیــپــلــمــاســی
آمریکا» خواند و گفت:
وزیــــر امــــور خــارجــه
آمـــریـــکـــا« ،س ــای ــه
تاریکی» بر چشمانداز
مذاکرات میان آمریکا
و کره شمالی افکنده
است.

سامانهایاستکهچندروزقبلپهپاد«»MQ9را
درآسماناستانذمارسرنگونکرد.یحییسریع
همچنینگفتکهدومینسامانهپدافندهوایی
ســامــانــه ثــاقــب1
نام دارد که در ماه
اکتبرسال2017
مــیــادی بــه بهره
بـــــرداری رســیــد.
وی اظ ــه ــار کــرد
که پدافند هوایی
ارتشوکمیتههای
مــردمــی یمن 72

عملیات بــرای هدف قــرار دادن هواپیماهای
جاسوسیدشمنانجامدادوطیاینعملیاتها
دههــا فروند هواپیما سرنگون شد .در ششم
سپتامبر 2018میالدی سامانه ثاقب 1موفق
شد بالگردهای آپاچی دشمن در جنوب شهر
الحدیده را دور کند و در آن زمــان پــرواز این
بالگردها بر فراز جنوب الحدیده برای چندین
ماه متوقف شد .سرتیپ یحیی سریع هشدار
داد« :همان گونه که ســال  2018میالدی
ســال موشکهای بالستیک و امسال سال
پهپادهاست سال آینده سال پدافند هوایی
خواهد بــود ».کشوری که برای مقابله با رژیم
عربستان با کمبود سالح مواجه بود ،امروز با
رونمایی از سامانه دفاع هوایی و به کارگیری
میدانی آن نشان داد ،عزم جدی برای مقابله با
متجاوزاندارد.

ارتشبرزیلبرایمقابلهباآتشسوزیآمازونعازماینمنطقهشد

بولسونارو تسلیمتهدیداروپا

همزمان بــا آغـــاز نشست گـــروه هــفــت ،ژائیر
بولسونارورئیسجمهوربرزیل،ارتشاینکشور
را مامور مقابله با آتشسوزیهای بیسابقه در
جنگلهای بارانی آمازون (به عنوان ریه زمین)
کرده است .این دستور در حالی صادر شد که
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه از گروه
 7خواسته بود تا موضوع آتش سوزی آمازون را
در اولــویــت مباحث قرار
دهند .براساس دستور
ریاست جمهوری اعــزام
ســــربــــازان بـــه مــنــاطــق
محافظتشده طبیعی،
سرزمین بومیان آمازون
و مناطق مــرزی آن مجاز
شــده اســت .طی روزهـــای گذشته ،فرانسه و
جمهوری ایرلند برزیل را تهدید کردهاند که اگر
برای مقابله با آتشسوزی جنگلهای آمازون
اقدام کافی انجام ندهد ،جلوی قرارداد تجاری
اتحادیه اروپــا با برزیل را خواهند گرفت .وزیر
اقتصادفنالندنیزازاتحادیهاروپاخواستهواردات
گوشت گاو از برزیل را ممنوع کند .فنالند هم
اینک رئیس شورای اروپایی است .این فشارها
در حالی است که ماکرون در اوزاکای ژاپن و در
خالل کنفرانس گروه  20نگرانی خود را درباره
جنگل زدایــی در آمــازون به بولسونارو رئیس

جمهور برزیل منتقل کرده و از وی خواسته بود تا
بهمعاهدهاقلیمی 2015پاریساحترامبگذارد
اما ظاهرا طرفداران رئیس جمهور و مخالفان
تغییراتاقلیممسببآتشسوزیآمازونهستند.
با این حال ،بولسونارو ،انجیاو ها را متهم کرد
که عامالن اصلی آتش زدن جنگلهای آمازون
هستند .وی ادعــا کرد پس از آن که بودجه آن
ها را قطع کرده ،با هدف
انتقامجوییازویآمازون
را بــه آتــش کشیدهاند.
وقتی از وی پرسیده شد
آیامدرکیهمداریدپاسخ
داد مدرک مستند ،خیر!
آمازونبزرگترینجنگل
بارانی دنیاست .بنا به تخمین صندوق جهانی
طبیعت ،بیست و پنج درصد اکسیژن و بیست
درصــد آب شیرین دنیا را این جنگلها تولید
میکنند.آمازونبامیزانآبوکربنیکهدرخود
داردسببکندشدنگرمایشزمینمیشود.در
این جنگلها سه میلیون گونه گیاهی و جانوری
و یک میلیون انسان بومی زندگی میکنند.
فعاالن محیط زیست ژائیر بولسونارو را مسئول
آتش سوزی اخیر میدانند؛ چون قطع درختان
و تبدیل جنگل به زمین کشاورزی یا مزرعه دام را
تشویقکردهاست.
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دونالدترامپدرفضا
کــارتــون کنایه آمیز پولیتیکو که آدم فضایی
سبزرنگ را با موهایی شبیه ترامپ به تصویر
کشیده اســت .ترامپ فضایی به فضانورد می
گوید :به آن جایی برگرد که از آن آمــده ای!
اشاره به ملیت های مختلف جهان که در آمریکا
زندگی می کنند ولی مورد حمالت نژاد پرستانه
ترامپ قرار دارند.

چهره روز

ماموریتجانشینابوبکربغدادی
بر اساس گزارش های اخیر روزنامه تایمز ،ابوبکر
بغدادی ،سرکرده داعش ،عبدا ...قرداش ،افسر
سابق اطالعات صدام را به عنوان جانشین خود
تعیین کــرده اســت .مأموریت اصلی ایــن افسر
اطالعات سابق صــدام ممانعت از دودستگی و
ازهمفروپاشیداعشاست.مأموریتدومقرداش
همچنین از بین بردن اختالفات میان این گروه به
ویژهمیانفرماندهانعربوخارجیداعشاست.
ابوعلیالبصری،رئیسگروهاطالعاتیالصقوردر
عراق می گوید :ابوبکر بغدادی اکنون در سوریه
پنهانوفلجشدهاست.

