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موانعدمشقبرایپاسخگویی
بهتلآویو
جنگند ههای رژیم صهیونیستی در هفتههای
اخیر چندین بــار مناطقی از سوریه را هدف
حمله قـــرار دادنــــد .حــمــاتــی کــه تــقــریــبـ ًا به
عــادت صهیونیستها تبدیل شده است و هر
بــار نیز خبر صدمات به پایگاه هــای نیروهای
مستشاری ایــران در سوریه مخابره می شود.
امــا دمشق بــرای پاسخ به ایــن حمالت ،با چه
موانعی روبهروست؟واقعیت این است که دولت
اسرائیل ازسال  ۱۹۷۳در یک حالت آتش بس
و نه صلح  ،با حکومت سوریه به سر می برد و
همواره دولت سوریه صلح با اسرائیل را منوط
به بازگرداندن سرزمین های اشغالی قبل از
جنگ  ۱۹۶۷اعالم کرده است.اسرائیل نیز
اصوال حیاتش وابسته به مناطق ژئوپلیتیک و
ژئو استراتژیکی است که اشغال کرده و به هیچ
عنوان این دستاوردهای راهبردی و حیاتی را
پس نخواهد داد بنابراین این درخواست را قویا
رد کــرده است.به همین دالیــل یک حالت نه
جنگ و نه صلح میان سوریه و اسرائیل برقرار
شده تا آن جایی که دولــت سوریه نیز از سال
 ۱۹۷۳تا قبل از بحران داخلی سوریه در سطح
داخلی اش اعالم وضعیت فوق العاده کرده بود
تا همواره شرایط داخلی و ذهنیت شهروندانش
را برای بازپس گیری مناطق اشغالی آماده نگه
دارد.با شروع بحران داخلی و درگیر شدن دولت
و ارتش سوریه در جنگ فرسایشی با گروه های
مسلح یک فرصت طالیی برای اسرائیل به وجود
آمد تا با تمام توان به از بین بردن زیرساخت های
دفاعی و امکانات مهم ارتــش سوریه مبادرت
ورزند.اسرائیلی ها مطمئن هستند تا زمانی
که دولت سوریه آخرین متر مربع از خاکش را
آزاد نکند به حمالت آن ها پاسخ نخواهد داد.
اکنون بخش مهمی از استان ادلب در اختیار
تروریستها قرار دارد و هیئت تحریرالشام با
استقرار «دولت نجات» در آن ،عم ً
ال حکمرانی
میکند .در شمال حلب و مناطق عملیاتی ترکیه
نیز ،معارضان با تشکیل «دولت موقت» ،بخشی
از خــاک سوریه را در اختیار دارنــد .محدوده
رأسالعین تا تل ابیض در شرق فرات ،التنف و
درعا را نیز میتوان سایر نقاط بحرانی دانست.
بنابراین اولین مقصود اسرائیل تضعیف توان
ارتــش سوریه است.نکته دیگر این که بحران
سوریه فرصتی مناسب را بــرای ایــران فراهم
کرد تا با حضور گسترده نیروهای مستشاری و
متحدانش در خاک این کشور عالوه بر حمایت
از متحد استراتژیک خــود یعنی بشار اســد به
گسترش عمق استراتژیک خود اقدام و خصم
همیشگی اش یعنی اسرائیل را به طور مستقیم
و زمینی و با سالح های تاکتیکی و ارزان قیمت
اما در حجم باال تهدید کند.بنابراین از سال های
گذشته به تجهیز و مسلح کردن مناطقی از سوریه
اقدام کرده و می کند تا شرایط الزم را در نبرد
سال های آینده که در مرزهای شمالی اسرائیل
رخ خواهد داد ،فراهم کند.اسرائیل نیز که خطر
را بیخ گوش خود به وضوح نظاره گر بوده با این
حمالت قصد از بین بردن تجهیزات و زیر ساخت
ها را دارد .حمالتی که اگر چه موفقیت هایی را
در خصوص نابود کردن تجهیزات در پی داشته
اما واقعیات میدانی نشان می دهد از هر چهار
محموله ارسالی ایران صرفا یک محموله هدف
قــرار می گیرد و سه محموله دیگر به سالمت
به مقصد تعیین شده می رسد.نکته دیگر این
است که ایران نیز با اتخاذ یک صبر استراتژیک
قصد ندارد فعال پاسخ این حمالت را بدهد چرا
که اوال  ،بحران سوریه پایان نیافته و درگیری
در چند جبهه به نفع محور مقاومت نیست .ثانیا
 ،اسرائیل تالش می کند جنگ قطعی آینده را
جلو بیندازد زیرا نتانیاهو کامال عالقه مند است
تا در دوره ترامپ ( که معتقد است یک فرصت
طالیی بــرای اسرائیل است ) این درگیری به
وقوع بپیوندد چرا که از حمایت بی دریغ آمریکا
مطمئن است .ثالثا ،این که ایران درگیر مقابله با
تحریم های اقتصادی بی سابقه ایاالت متحده
است و بی شک دوست ندارد در شرایط تحریم
همه جانبه بین متحدانش و اسرائیل و ایاالت
متحده آمریکا درگیری ایجاد شود تا شرایط الزم
را برای پشتیبانی از آن ها داشته باشد .نکته
دیگر این که برخی پرونده های بحران منطقه
غرب آسیا مانند یمن هنوز باز است .رابعا این که
ایران سعی دارد در شرایط فعلی امکانات و زیر
ساخت های الزم را برای تجهیز نیروهای نیابتی
اش تامین کند و در شرایط کامال برتر به لحاظ
زیر ساختی و لجستیکی پاسخ تجاوزات را بدهد.
در پایان معتقدم این حمالت فعال ادامه خواهد
داشت تا وقتی که شرایط تغییر کند و آن وقت که
به گمان نویسنده این سطور خیلی دور نیست ،
رژیم اسرائیل با پاسخ همه جانبه مقاومت مواجه
خواهد شد و چندین برابر تلفات و خساراتی را
که در این چند سال به این محور وارد کرده است
تقاص پس خواهد داد.

دیوانعالیآمریکابررسیدرخواستافشایاسنادمالیترامپراآغازکرد

فازجدیدنبرد
دموکراتهاباترامپ

خــادم -پس از «روس گیت» که به دخالت
انــتــخــابــاتــی  2016آمــریــکــا مــی پــرداخــت
و «اوکــرایــن گیت» که درب ــاره سوءاستفاده
ترامپ از قدرت و مانع تراشی بر سر تحقیقات

نمایندگان کنگره بــود ،مرحله جدید نبرد
دموکرات ها و رئیس جمهور قانون گریز آغاز
شد .دیوان عالی آمریکا رسیدگی به درخواست
انتشار اسناد مالی و اظهارنامههای مالیاتی

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری این کشور را
آغــاز کــرد .اسنادی که دموکرات ها از ورود
ترامپ به کاخ سفید به دنبال آن بودند و حاال
بــرای به ثمر رساندن آن متمرکز شــده اند.
در ایــن راستا دو کمیته مجلس نمایندگان
آمریکا که تحت کنترل دموکراتها قرار دارد
و همچنین دادستانهای نیویورک خواستار
انتشار اسناد مالی و اظهارنامههای مالیاتی
ترامپ هستند .اسنادی که ترامپ از انتشار
آن خــودداری کــرده اســت .حاال بحث بر سر
قدرت رئیسجمهوری و کنگره تبدیل به یک
مشاجره حقوقی در آمریکا شده است .در این
کشور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
معموال در دوران انتخابات اظهارنامههای
مالیاتی خود را در اختیار عموم قرار میدهند.
ترامپ پس از ریچارد نیکسون که در فاصله
سا لهای  ۱۹۶۹تا  ۱۹۷۴رئیسجمهور
آمریکا بــود ،تنها رئیسجمهوری اســت که
پروندههای مالیاتی خود را مخفی نگه داشته
اســت .در ایــن راســتــا ،چند کمیته کنگره با
انتشار احضاریههایی برای شرکت حسابدار
ترامپ موسوم به «مازار» و دویچه بانک و بانک
آمریکایی «کپیتال وان» ،خواستار دسترسی
به سوابق مالی رئیس جمهوری از سا لهای
 ۲۰۱۱تا ۲۰۱۸شدهاند .اما ،وکالی شخصی
ترامپ استدالل می کنند او تا زمانی که رئیس

جمهور است از مصونیت کامل برخوردار است.
انتظار می رود دیوان عالی ظرف چند هفته
رای خود را صادر کند .کارشناسان می گویند
حکم دیوان عالی می تواند پیامدهای گسترده
ای برای توانایی کنگره در زمینه اعمال نظارت
بر فعالیت هــای رئیس جمهور و همچنین
توانایی دادستان هایی که درباره شخص اول
کشور تحقیق می کنند داشته باشد .به دلیل
اپیدمی ویــروس کرونا  9قاضی دیــوان عالی
طی تماس از راه دور استدالل طرفین پرونده را
شنیدند .دیوان عالی آمریکا هم اکنون متشکل
از پنج قاضی محافظه کار  -شامل دو قاضی
منصوب ترامپ یعنی نیل گورسچ و برت کاوانا
 و چهار قاضی لیبرال اســت .پرونده هایمورد بررسی مشابه نزاعی است که در گذشته
بر سر اختیارات رئیس جمهور وجود داشته
است .در سال  ۱۹۷۴دیوان عالی به اتفاق آرا
نتیجه گیری کرد که پرزیدنت ریچارد نیکسون
باید طبق احضاریه دادگاه رکوردهای صوتی
مربوط به رسوایی واترگیت را تحویل دهد.
دیوان عالی در پرونده دیگری در سال ۱۹۹۷
اجــازه داد شکایت علیه بیل کلینتون رئیس
جمهور وقــت در خصوص اتهام آزار جنسی
پیش رود .در هر دوی آن پرونده ها قضاتی که
آقای نیکسون و آقای کلینتون در دیوان عالی
منصوب کرده بودند علیه آن ها رای دادند.
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گروهی از معترضان مسلح به محدودیت های
اجتماعی در آمریکا بــا ســاح هایی از جمله
راکت انداز در خیابان های کارولینای شمالی
تردد و خرید می کنند.

نمای روز
یک آرایشگر در
نایروبی کنیا
مدل مو به شکل
ویروس کرونا
را به منظور
افزایش آگاهی
درباره این
ویروس ،رواج
داده است.
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«غنی»دستورازسرگیریعملیاتتهاجمیارتشعلیهتروریستهاراصادرکرد

خونخواهی برای روزکشتارنوزادان

طالبان ،داعش یا هرگروه تروریستی دیگر در
افغانستان هر یک روزانه با هدفی جان مردم
افغانستانرامیگیرند.اماتفاوتیدربینخون
هایریختهشدهانسانهایبیگناهوجرمگروه
های تروریستی نیست .خواه سیاستمداران
با یکی به گفت و گو بنشینند خواه در پی تقابل
با دیگری باشند .حاال در پی دو حمله مرگبار
در کابل و ننگرهار ،اشرف غنی ،رئیس جمهور
افغانستاندستوردادهتانیروهاینظامیتحت
امرشبهحمالتنظامیعلیهطالبان،داعشو
دیگرگروههایتروریستیدستبزنند.تاپیش
از این تمامی نیروهای نظامی افغانستان تنها
مجاز به دفاع در برابر حمالت طالبان بودهاند.
همزمان ،گــروه طالبان که هرگونه مداخله
در حمالت روز سه شنبه را تکذیب میکند،
هشدار داد که آمادگی کامل دارد که هر نوع
حمله نیروهای افغانستان را پاسخ بدهد .آن
ها مدعی اند که داعــش و عناصر یگانهای
اطالعاتی دولت افغانستان پشت این حمالت
جدید هستند .گروه تروریستی داعش گرچه
مسئولیت حمله ننگرهار را که دست کم ۲۴
کشته و بیش از  ۶۸تن مجروح به جا گذاشت
پذیرفته ،اما درباره حمله به بیمارستان کابل
سکوت کــرده اســت .روز سه شنبه ،صدای
انفجار ،نخستین صدایی بود که نوزادان تازه
چشم به جهان گشوده در زایشگاهی در کابل
شنیدند و آخرین صدایی که تشییع کنندگان

در ننگرهار پیش از چشم بستن به آن گوش
فرا دادند .حمالتی که در مجموع  48کشته و
بیش از  85زخمی به جا گذاشت  .سه شنبه،
ساعت  ۱۰صبح به وقــت محلی سه مهاجم
مسلحبهبیمارستانیدرمنطقه«دشتبرچی»
کابل حمله کردند .شاهدان عینی گفتهاند
که مهاجمان با پرتاب «نارنجک دستی» ،وارد
بخش زایمان بیمارستان شده اند .تصاویر
منتشر شده در صفحات اجتماعی نیز نشان
میدهدکهکودکانتازهمتولدشدهبامادران
خود که گلوله به آنها اصابت کرده است از
بیمارستانباپتوهایخونینتوسطنیروهای
پلیس به بیرون منتقل می شوند ۲۴ .نفر که
بیشترآنهاراکودکانوسپسمادرانوماماها
تشکیل می دادند در این حمله کشته شدند.
دراین حمله همچنین  ۷۰زن و کودک از این
بیمارستانوزایشگاهتوسطنیروهایامنیتی
نجات یافتند .یک پزشک این بیمارستان به
بی بی سی گفته که بخش مامایی این مرکز
درمــانــی از طــرف پزشکان بــدون مــرز اداره
میشود و چند کارمند خارجی نیز دارد .این
پزشک میگوید یکی از مهاجمان مسلح را
دیده که لباس «پلیس مرزی افغانستان» را
به تن داشته است .تنها ساعاتی پیش از این
حمله ،در استان شرقی ننگرهار افغانستان
نیز چند انفجار در یک مراسم تشییع جنازه
درشهرستان«شیوه»ایناستانرخدادهبود.

گامهایپرشتاباماراتبرایعادیسازیروابطبارژیمصهیونیستی

سفارت اسرائیل دردبیافتتاح میشود

تالشهای آشکار و پنهان کشورهای مرتجع
عــربــی بـــرای عـــادیســـازی روابـــط بــا رژیــم
صهیونیستی ،بــدون اعتنا به اعتراضهای
جهان اسالم ادامه دارد.خبرگزاری یورونیوز
به نقل از رسانههای صهیونیستی اعالم کرد،
رژیــم صهیونیستی و ام ــارات بر سر افتتاح
موقت سفارت اسرائیل در دبی طی ماههای
آینده به توافق رسیدهاند .امــارات از جمله
کشورهایعربیحوزهخلیجفارساستکهبه
عادیسازیروابطبارژیمصهیونیستی سرعت
داده اســت .در همین زمینه ،هفته گذشته
پس از آن که مؤسسه تحقیقات بیولوژیک در
فلسطیناشغالیازپیداکردندرماناحتمالی
بــرای ویــروس کرونا سخن گفت ،النــا زکی
نسیبه ،نماینده امــارات در سازمان ملل این
موضوع را به رژیم صهیونیستی تبریک گفت.
نسیبه تنها به تبریک اکتفا نکرد بلکه افزود:
«امارات مشکلی در همکاری با اسرائیل برای
مقابلهباکروناندارد».صفحهاسرائیلبالعربیه،
وابسته به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی
ایــن اظــهــارات نماینده ام ــارات در سازمان
ملل را منتشر کرد .باراک راوید ،روزنامهنگار
صهیونیستی در واکنش به اظــهــارات النا
نسیبه اعالم کرد« :میان اسرائیل و امارات

روابــط دیپلماتیک رسمی وجــود نــدارد ،اما
ائتالف سری میان آنها به بیش از  ۲۵سال
میرسد» .تالش اعــراب بــرای عادیسازی
روابط با اسرائیل درحالی است که بنیامین
نتانیاهو ،بارها مدعی شده است که روابط
خوبی بین تلآویو و رژیمهای عربی برقرار
است .از زمانی که دونالد ترامپ روی کار آمده
است تالش گستردهای کرده تا بتواند رابطه
قویبیناعرابواسرائیلبرقرارکندورهبران
عربیهمبارهاتمایلخودرابرایعادیسازی
روابطنشاندادهاند.نزدیکیرژیمهایعربی
به اسرائیل درحالی است که حتی کشورهای
غربی به شدت با سیاست اشغالگری تلآویو
در کرانه باختری مخالف اند و خواهان مقابله
جهانی با آن هستند .گزارشها حکایت از آن
دارد که دولت فرانسه برای سازمان دهی یک
واکنشجدیاتحادیهاروپابههرگونهضمیمه
شدن بخشهایی از کرانه غربی رود اردن از
سویاسرائیلتالشتازهایراآغازکردهاست.
بلژیک ،جمهوری ایرلند و لوکزامبورگ هم
مانندفرانسهبهدنبالآنهستندکهدرنشست
روز جمعه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در
مقر این نهاد در بروکسل ،گزینه مجازاتهای
اقتصادیاحتمالیعلیهاسرائیلبررسیشود.

منتقدعربستانی:بحرانمالی،اعتراضاتداخلیعلیهآلسعودراشعلهورمیکند

شورشگرسنگان،تهدیدی برایعربستان
تشدیداقداماتریاضتاقتصادیدرعربستانکهبه
تازگیتوسطمقاماتسعودیآغازشده،نارضایتی
های گستردهای را در این کشور برانگیخته است،
به طوری که فعاالن ویدئوهایی از شکایت دهها تن
از شهروندان از فقر رو به گسترش در این کشور را
پخشکردندوناظراندربارهاحتمالوقوع«شورش
گرسنگان» در این کشور هشدار دادند.به گزارش
القدسالعربی،دولتعربستانسعودیتصمیمات
جدیدی را برای کاهش آثار اقتصادی همه گیری
کرونا و کاهش قیمت نفت اتخاذ کرده است که
اساسا با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۵
به  ۱۵درصد و قطع کمکهزینههای کارگران و
کارمندان همراه است.تصمیمات اخیر جنجال
بزرگی را در کشور عربستان ایجاد کرده است تا
جایی که «غانم الــدوســری» معارض عربستانی
نوشت« :فقط دو ماه از بحران کرونا گذشته است و
عربستانمالیاتشهروندانراافزایشدادهوکمک
هزینهمعیشتیراقطعکردهاست.احتما ًالبحران
برای مدت طوالنی ادامه خواهد یافت .آیا رواست
کهیکروزازخواببیداروبا مالیاتهایباالتراز50
درصدمواجهشویم؟»الدوسریهمچنینویدئویی
را منتشر کرد که صحنههای فقر شدید در برخی
مناطق داخل عربستان سعودی را نشان میداد.
شهروندانیکهدرسطلزبالهدرجستوجویغذا
هستندوکسانیکهدرخانههایویرانشدهزندگی
و از گرسنگی و درماندگی شکایت میکنند«.احد
خالد عبدالرحمن» یک فعال حقوقی نیز نوشت:

«تصمیمهای جدید ،ملت عربستان را شوکه کرد.
آن ها عمال مطمئن شدند همه تصمیمها حاکی از
افزایش قیمتها و خصومت با مردم فقیر است و
این در حالی است که کسی جرئت نزدیک شدن
بهبودجهوحقوقشاهزادههاومشاورانونزدیکان
حکومت سعودی را ندارد .فقط می توان از جیب
مردم مایه گذاشت».یک کاربر دیگر با نام مستعار و
مشهور«خطالبلده» درتوئیتربابیاناینکهتصمیم
هایجدید بدتروبزرگترهنوزنیامدهاستنوشت:
«دولتیارانهراحذفکرده ومالیاترا 200درصد
افزایشداده امابحرانواقعیهنوزنیامدهاست.بن
سلمانهمچنانازجیبمردممایهخواهدگذاشتو
خواستههایترامپرارهانمیکندتاآخرینمیلیارد
دالرراهمازعربستانبدوشد.بنزایدهمدرحمایت
از پــروژه ضد انقالب از پولهای عربستان کوتاه
نخواهد آمد».او در گزارشی دیگر میگوید «:اگر
حکومت سعودی چندین کار را انجام میداد نیاز
نداشتکهدستشرادرجیبشهروندانشکند.او
بایدحمایتازنیروهایضدانقالبیرامتوقفکند،
مستمری شاهزادهها و نزدیکان به پادشاه را قطع
کند.بهجنگبیهودهیمنپایاندهد.باغارتبیت
المال مقابله و ثروت کشور را عادالنه توزیع کند.
مجازاتدیگرمتهمانبهفسادازمیانشاهزادگانرا
عقبنیندازد،پولهاییراکهشاهزادههایسعودی
دزدیده و در بانکهای انگلیس و سوئیس سپرده
گذاریکردهاندپسبگیردوامالکیکهبنسلمان
میلیاردهادالرخریدهاست،فروختهشود».

«توک توک» ها در راه اربیل
یکی از اهالی شهر اربیل مرکز کردستان عراق،
اولین وسیله نقلیه توک توک را وارد این شهر و از
آنبهعنوانتاکسیاستفادهکرد.اتوریکشایاموتور
س ه چرخ یا سهپاچه یا توک توک ،خودرو و در واقع
موتورسیکلتیاستسهچرخهکهیکیازعمدهترین
نشهریدربسیاری
روشهایحملمسافرهایدرو 
از کشورها در سراسر جهان ،به ویژه در مناطقی
که آب و هوای گرمسیری یا نیمه گرمسیری دارند
بهشمار میرود.در اعتراضات عراق از توک توک ها
برای انتقال معترضان مجروح به بیمارستان های
بغدادوسایرشهرهایجنوبیعراقاستفادهشد.

پیشخوان بین الملل

طرح جلد فارنافرز :آتش بعدی؛چگونه از فاجعه
اقلیمی جلوگیری کنیم؟

