
ائتالف به رهبری    گزارش  یک
عربستان سعودی 
با حمله به یک اتوبوس مدرسه و کشتن بیش از 
50 نفر از جمله تع�دادی کودک بار دیگر عمق 
س�بعیت خود را به رخ جهانیان کشید. عموم 
س�ران کش�ورهای غرب�ی همچن�ان مانن�د 
زبان بس�تگان تنها ش�اهد ماجرا هس�تند و 
س�رمداران تمدن غربی یعنی امریکا، آلمان، 
فرانس�ه و انگلیس هم با وقاحت  وصف ناپذیر 
ضم�ن ادام�ه ف�روش س�الح ب�ا مش�ارکت 
مستقیم شان در جنگ نابرابر علیه یمنی   ها به 
ش�راکت در قتل ع�ام این ملت مظل�وم ادامه 
می دهند. وقاحت این اقدامات به حدی است که 
معدود سناتورهای مستقل امریکایی را وادار به 
این اعتراف کرده است که کاخ سفید همدست 
کش�تار غیرنظامیان یمنی اس�ت. با این حال 
س�کوت رهبران غربی فضایی را فراهم کرده 
است که سعودی   ها با جس�ارتی از نوع دوران 
جاهلیت کودک کشی خود را مشروع بخوانند. 
 روز پنج  شنبه در حمله ائتالف سعودی- غربی به 
یک اتوبوس غیرنظامی در اس��تان صعده چندین 
نفر از جمله ۲۹ کودک جان خود را از دست دادند 
که از دوره آموزش قرآن بازمی گشتند. بنا به اعالم 
سازمان صلیب س��رخ به نقل از منابع بیمارستانی 
در ش��مال یمن بیش��تر این کودکان زیر 10 سال 

داش��تند. این حمله در مجموع به کش��ته شدن 
۵۵ نفر و زخمی ش��دن ۷۷ تن منجر ش��د. اغلب 
قربانیان این حمل��ه کودکان بودند.  س��خنگوی 
ائتالف به رهبری عربستان س��عودی در مورد این 
حمله گزارشی منتشر نکرده اما گفته است که به 
تالفی حمله موش��کی حوثی    ها به خاک سعودی 
در روز چهارشنبه، » عملیات نظامی مشروعی « را 
علیه مواضع آنان انجام داده است.  سازمان ملل روز 
جمعه با صدور بیانیه ای در پی حمله هوایی دیروز 
ائتالف س��عودی به صعده، هرگونه  حمله ای را که 
مستقیماً غیرنظامیان را هدف قرار می دهد، »جنایت 
جنگی« خواند اما به جای سرزنش سعودی    ها در 
این بیانیه اش از طرف های درگیر در یمن خواست 
که به قوانین بین المللی احترام بگذارند.  سرهنگ 
»ترکی المالکی«، سخنگوی این ائتالف پنج  شنبه 
بعد از حمالت جنگنده های سعودی به شمال یمن، 
گفت که این حمله »اقدامی نظامی و مشروع « بوده 
است.  به نوشته روزنامه سعودی »عکاظ«، المالکی 
همچنین گفت که حمله امروز ائتالف سعودی به 
غیرنظامیان و دانش آموزان یمنی براساس قوانین 

بین المللی حقوق بشر صورت گرفت. 
   امریکا شریک جنایت عربستان

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز پنج  شنبه 
این حمله را محکوم کرد و تحقیق مستقل و سریع 
را در مورد آن خواستار شد که با استقبال نیروهای 

انصاراهلل روبه رو ش��د.  محمد علی الحوثی، رئیس 
کمیته عالی انقالبی یمن در صفحه خود در توئیتر 
با اشاره به درخواس��ت دبیرکل سازمان ملل برای 
تحقیق فوری و مستقل درباره حمله به یمن نوشت: 
از این درخواست استقبال می کنیم و برای همکاری 
آماده ایم.  همچنی��ن صندوق کودکان س��ازمان 
ملل )یونیسف( نسبت به این گزارش ابراز نگرانی 
کرده و گفته اس��ت که در صدد به دس��ت آوردن 
جزئیات این واقعه اس��ت.   اما به رغم حساس��یت 
نهادهای بین المللی کش��ورهای غربی همیش��ه 
سکوت معناداری در حمایت از اقدامات ضد یمنی 
عربستان در یمن در پیش گرفتند. امریکایی   ها از 
این هم پیش تر رفتند و سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا در پاسخ به سؤالی درباره شهادت ۵0 یمنی 
که اکثر آنها را کودکان دانش آموز تشکیل می دهند، 
بدون محکوم کردن این کشتار ، عربستان سعودی 
را »شریک راهبردی « واشنگتن خواند. او حتی پا را 
از این هم فراتر گذاشت و در پاسخ به سؤاالت مکرر 
خبرنگاران که از خانم سخنگو درباره جنایت تازه 
عربستان سؤال می کردند، انصاراهلل را مقصر جنگ 
در یمن خواند.  »هیثر نوئرت « در کنفرانس خبری 
در وزارت خارجه امریکا درباره کشتار جدید ائتالف 
عربستان سعودی در یمن گفت: »ما هنوز جزئیات 
کامل درباره آنچه که اتفاق افت��اده را نداریم. قطعاً 
گزارش های خبری در این ب��اره را دیده ایم اما من 

نمی توانم همه جزئیات مخابره شده را تأیید کنم 
چرا که ما در این کش��ور حضور نداریم.« این مقام 
امریکایی ادامه داد: »ما می توانیم بگوییم که ما درباره 
گزارش های خبری مبنی بر کشته شدن غیرنظامیان 
نگرانی داریم و مقامات ائتالف به رهبری سعودی را 
فرا می خوانیم که یک تحقیق کامل و مستقل درباره 
این حادثه انجام دهند.« نوئرت مدعی ش��د که در 
یمن ش��اهد ادامه حمالت »شورشیان حوثی« به 
عربستان سعودی با س��الح ، راکت  و موشک    هایی 
هس��تیم که ایران در اختیار آنها قرار داده اس��ت.  
این مقام امریکایی بدون اشاره به بیش از سه سال 
حمالت ائتالف سعودی و اماراتی به زیرساخت های 
یمن و غیرنظامیان این کشور گفت که این یمنی    ها 
هس��تند که به حمالت به غیرنظامیان عربستان 
سعودی ادامه می دهند.  »مت لی« خبرنگار ارشد 
آسوشیتدپرس در بخشی از این نشست از سخنگو 
س��ؤال کرد: »اما ش��ما مقادیر زیادی تسلیحات و 
همچنین داده های اطالعاتی برای هدف قرار دادن 
اهداف در یمن در اختیار سعودی    ها قرار می دهید، 
آیا این حرف نادرست اس��ت؟«  نوئرت جواب داد: 
»برای دریافت جواب این سؤال شما را به وزارت دفاع 
امریکا ارجاع می دهم اما همانطور که شما می دانید 
عربستان سعودی، شریک مهم و استراتژیک امریکا 
در منطقه است.« در داخل امریکا برخی چهره های 
مستقل چون »برنی س��ندرز « و کریس مورفی دو 
س��ناتور دموکرات زبان به انتقاد از اقدامات امریکا 
در حمایت از حمله به یمن گش��ودند.  سندرز در 
صفحه فیس بوک خود نوش��ت: »ایاالت متحده با 
پشتیبانی از جنگ ائتالف سعودی در یمن از طریق 
ارائه تسلیحات، سوخت رس��انی هوایی و کمک به 
هدف یابی، در این قساوت شریک است.« وی افزود: 
»هیچ کس نمی تواند واقعاً ادعا کند که حمایت ما از 
این جنگ واقعاً مایه امنیت بیشتر ماست. در واقع، 
خالفش درست است. این جنگ نه تنها دارد نفرت از 
ایاالت متحده را تحریک می کند، بلکه همانطور که 
از گزارش های جدید دریافته ایم، ائتالف سعودی با 
القاعده یمن، یعنی یکی از خطرناک    ترین شاخه های 
این گروه تروریستی که هدفش را حمله به ایاالت 

متحده اعالم کرده، معامالتی داشته است.« 
همچنین کریس مورفی، س��ناتور دموکرات ایالت 
کنتیکت در حس��اب توئیتری خود نوشت: ایاالت 
متحده بمباران می کند. ایاالت متحده هدف قرار 
می دهد. ایاالت متح��ده از حمالت هوایی حمایت 
می کند و ما یک اتوبوس مدرسه را بمباران کردیم. 
عملیات بمباران یمن از سوی عربستان سعودی-  
امارات متحده عربی- ای��االت متحده امریکا بیش 
از پیش ع��اری از حس مس��ئولیت پذیری ش��ده 
است، غیرنظامیان بیشتری را به کشتن می دهد و 
تروریست   ها را در داخل یمن تقویت می کند. ما باید 

به این کار خاتمه دهیم؛  همین حاال.

موضع حیدر العبادی، نخست وزیر عراق درباره 
تحریم های ایران، روز پنج  شنبه از زبان سخنگوی 
او ه�م تکرار ش�د، زمانی که »س�عد الحدیثی« 
تحریم ه�ای امریکا علی�ه ایران را »اش�تباهی 
فاحش« خوان�د ولی گفت: »ما ب�ه تحریم های 
خود علیه ایران پایبند خواهیم بود، زیرا ما قبل 
از هر چی�ز به منافع ملی خ�ود فکر می کنیم.« 
 به جز جری�ان النصر حی�در العب�ادی که تنها 
42کرسی مجلس عراق را به دست آورده، تمام 
جریان های عراق�ی اثرگذار، مقابل تحریم های 
امری�کا موضع گی�ری کرده اند. مقت�دی صدر 
رئی�س جری�ان ص�در ع�راق، جری�ان پیروز 
انتخابات ع�راق گفته که در براب�ر تحریم های 
این کش�ور علیه ایران س�کوت نخواهد کرد. 
وقتی پای تحریم به میان می آید، خاطره تحریم های 
امریکا علیه عراق از حافظه   ها پاک نمی شود.  زمانی 
در اواخر دهه 1۹۹0 مع��روف بود که عراقی   ها برای 
یک گونی برنج، بهای یک خودرو پرداخت می کند 
و در آن شرایط، ایرانی ها تنها ملتی بودند که در کنار 
ملت عراق ایستادند. حاال در شرایطی که دولت حیدر 
العبادی هرچند از روی اجبار می گوید که تحریم های 
امریکا را اجرا خواه��د کرد، گروه ه��ای عراقی از او 
می خواهند که کمک های ایران را در دوره س��خت 
تحریم های امریکا با نام »نفت در برابر غذا« فراموش 
نکند. »سعد الحدیثی« س��خنگوی دولت عراق در 
گفت وگو با خبرگزاری اس��پوتنیک روز پنج  شنبه 
تحریم های امریکا علیه ایران را »اشتباهی فاحش« 
خواند و گفت ک��ه چنین تحریم های��ی  »تصمیم 
درستی برای حل مشکالت میان کشور   ها نیست، 
بلکه برعکس چنین تصمیماتی نه تنها مش��کالت 
ملت    ها را حل نمی کند، بلکه پیچیده تر هم می کند.« 
 با این حال، الحدیث��ی هم موضع��ی مانند موضع 
العبادی در پیش گرفت تا مش��خص شود که نحوه 
واکنش چهارشنبه قبل حیدرالعبادی نخست وزیر 
عراق، خطایی لفظی نبوده اس��ت . الحدیثی گفته 
است: » البته ما به تحریم های خود علیه ایران پایبند 
خواهیم بود، زیرا ما قبل از هر چی��ز به منافع ملی 
خود فکر می کنیم و عراق در آینده به دنبال مکانیزم 
مشخصی برای تعامالت تجاری با ایران خواهد بود، 
به طوری که در تعارض با تحریم های امریکا نباشد.«  
سخنگوی دولت عراق افزود: »در این رابطه، عراق از 
این پس برای معامالت مالی و تجاری با ایران از دالر 

اس��تفاده نخواهد کرد.«  یک مقام بلندپایه شرکت 
عراقی نیز دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت: »به خاطر 
تحریم های امریکا ما واردات خودرو را از ایران متوقف 
کرده ایم.«  این مقام مسئول اضافه کرد: »دولت عراق 
از امریکا تقاضای معافیت ]از اجرای تحریم ها[ برای 
واردات بعضی قطع��ات الزم در تولید خودرو کرده 
اس��ت. در این حین، تمام خطوط تولید خودرو در 
عراق متوقف ش��ده اند و ۵ هزار کارگر در این حوزه 

نمی دانند که آیا شغل شان حفظ خواهد شد یا نه.«
   صدر، ضد امریکایی تر از همیشه

گرو  ه ه��ای عراق��ی دی��روز ب��ا ش��دتی تندتر از 
واکنش های اولیه به تصمیم نخس��ت وزیر عراق 
واکنش نشان دادند. مقتدی صدر به امریکا درباره 
تالش برای اعم��ال تحریم بر ایران هش��دار داد. 
رئیس جریان صدر عراق)سائرون( برنده انتخابات 
عراق با ۵4 کرس��ی به امریکا درباره تالش برای 
اعمال تحریم بر ایران هشدار داده و تهدید کرده 
ک��ه در برابر تحریم ه��ای این کش��ور علیه ایران 
س��کوت نخواهد کرد. صدر گفته است اگر امریکا 
از این تصمیمات خود عقب نش��ینی نکند، ما در 
برابر آسیب رس��اندن به ملت   ها به بهانه دشمنی 
با دولت ها، ساکت نخواهیم نشست. مقتدی صدر 
سیاست تحریم های امریکا علیه ملت   ها را ظالمانه 
دانس��ت و افزود: این تحریم   ها سیاست »مبارزه 
یا ذلت « ]اش��اره به کالم امام حسین )ع([ است 

و هیهات منا الذله. س��ازمان بدر به ریاست هادی 
العامری)جری��ان فتح( ک��ه در انتخابات مجلس 
عراق با 4۷ کرس��ی بعد از صدری   ها قرار گرفت، 
ضمن اعالم حمایت این س��ازمان از ملت و دولت 
ایران،حمایت های ایران از ملت عراق در سختی   ها 
را یادآوری کرد. جنبش نجبای عراق هم با تأکید 
بر لزوم عدم همراهی نخس��ت وزیر این کش��ور با 
امریکا تأکید کرد که اج��ازه نخواهند داد عراق به 
ایالتی از امریکا بدل شود. »سید هاشم الموسوی« 
س��خنگوی این گروه مقاومت عراقی، به العبادی 
گفته است: »آقای نخست وزیر، ما نه اکنون، نه هیچ 
زمان دیگر اجازه نخواهیم داد که عراق به ایالتی از 
ایاالت امریکا تبدیل شود«. الموسوی با تأکید بر 
اینکه دولت عراق نباید از تصمیم یکجانبه امریکا 
برای تحریم ایران بترس��د، اف��زود: »این تصمیم 
شورای امنیت نیست که در برابر آن تسلیم شویم. 
دو س��وم جهان از روس��یه و چین گرفته تا هند، 
پاکستان و سایر کشور    ها در کنار ایران ایستاده اند«. 
کتائب حزب اهلل ضمن انتقاد از اظهارات العبادی 
از وی خواس��ت که این اقدام واشنگتن را محکوم 
کند. »سید جاسم الجزائری « عضو دفتر سیاسی 
»کتائب حزب اهلل « گفت است: » تحریم های امریکا 
علیه ایران، سالحی پست تر از بمب هسته ای است 
که شهرهای ژاپن )هیروش��یما و ناکازاکی( را در 
آغاز جن��گ جهانی دوم هدف ق��رار داد«. وی در 

ادامه اعالم کرد که »ای��ران در آن زمان مرزهای 
خود را برای وارد کردن کاالهای اساسی به ملت 
عراق باز کرد و پس از سال ۲003 در برابر امریکای 
اشغالگر و در سال ۲014 نیز از این کشور در برابر 

گروه تروریستی داعش حمایت کرد.«
   العبادی از ما نیست

کاربران فعال عراقی در ش��بکه اجتماعی توئیتر با 
هشتگ »العبادی نماینده ما نیست« )العبادی ال 
یمثلنا( فضای مجازی عراق را داغ کردند و اعتراض 
خود را به اظهارات نخست وزیر عراق نشان دادند. 
برخی از کاربران این ش��بکه اجتماعی با هشتگ 
»متضامن مع الشعب االیرانی« )اعالم همبستگی 
با مردم ایران( نوشتند ما در ازای ایستادگی ایران به 
هنگام سختی   ها در کنار عراق احساس مسئولیت 
کرده و تحریم های امریکا را محکوم می کنیم. حیدر 
الالمی، کاربر عراقی در توئیت خود آورده اس��ت: 
نمک نشناس��ی، خصلت جوانمردان نیست. کاربر 
دیگری به نام سجا السعدی آورده است: از شهدای 
ایرانی، جانبازان ایرانی ، س��ردار قاسم سلیمانی و 
از خانواده های ش��هدا و جانب��ازان ایرانی معذرت 
می خواهم و می گویم #العبادی_ال_یمثلنا )العبادی 
نماینده ما نیست(. آیت اهلل محمد تقی المدرسی از 
علمای عراقی درباره تالش    ها برای اختالف افکنی 
میان ملت های عراق و ایران هشدار داد و گفت پیوند 
ملت عراق با برادرانش)ایران( قوی تر از همه مکر و 
نیرنگ هاست و ما هرگز لطف و کمک برادرانمان در 
ایام محنت بزرگ هنگام بیرون راندن تروریست    ها 
و نیز حمایت از اقتصادمان در سخت    ترین شرایط را 
فراموش نخواهیم کرد. یورو نیوز در گزارشی نوشته 
که حیدر العبادی می گوید هرچند با تحریم های 
امریکا علیه ایران مخالف اس��ت، اما دولتش ناچار 
است آنها را اجرایی کند. اما او از کدام دولت سخن 
می گوید؟ آیا قرار است همچنان در قدرت باشد؟ 
هرچند هنوز نمی توانیم با قاطعیت به این س��ؤال 
پاسخ دهیم، اما دست کم می توان گفت که صندلی 
او چندان هم محکم نیس��ت. یورونیوز با اشاره به 
نتیجه انتخابات عراق که جریان العبادی با جایگاه 
سوم را به دست آورده نوشته اس��ت: » العبادی تا 
چه اندازه در نظام سیاسی کنونی عراق تأثیرگذار 
است؟ او هرچند همچنان نخست وزیر عراق است، 
اما تضمینی وجود ندارد که این صندلی تا چند ماه 

دیگر هم به او وفا کند.«

88498444سرويسبينالملل
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از بی دین تا باخدا، دوست تا دشمن، دل از همه برده است این جنبش 

درخشان اسالمی در عرصه آزادگی و ظلم ستیزی. 
1۲ سال قبل در چنین روزهایی جواهری به نام حزب اهلل در جنگ دوم 
لبنان با اسرائیل رونمایی شد اما این هفت سال مبارزه با تروریست های 
وهابی در ش��امات بود که این جواهر را به سختی ولی به زیبایی تراش 
داد تا همانند خورشید بدرخشد و هر دولتی نه تنها در منطقه بلکه در 

جهان آرزوی داشتن متحدی همانند آن داشته باشد. 
جنبش مقاومت اسالمی لبنان در آستانه 40سالگی خود در اوج آمادگی 
قرار دارد و اغراق نخواهد بود اگر بگوییم بیش از هر کنش��گر دیگری، 
حتی پدر خود، یعنی ایران در خطوط مقدم معادالت منطقه ای روی 
زمین تأثیرگذار اس��ت. رزمندگان این جنبش تاکنون در هر میدانی 
وارد ش��ده اند پیروز بیرون آمده اند  و نتایجی را رق��م زده اند که تاریخ 
عربی و اسالمی به یاد ندارد. پیروزی    ها و موفقیت های خیره کننده این 
جنبش باعث شد مطالعات و تالش های زیادی در محافل آکادمیک و 

دیپلماتیک برای شناخت رازهای موفقیت این گروه صورت بگیرد. 
اورلیه ظاهر ) Aurélie Daher( اس��تاد دانش��گاه آکسفورد در 
کتاب خود با عنوان » حزب اهلل: بس��یج و ق��درت« )۲016( به زیبایی 
مس��ئله را اینگونه مطرح می کند:  »پس از گذشت بیش از 30 سال از 
پایه گذاری حزب اهلل لبنان، هنوز فهم این سازمان کار سختی است؛ از 
بت شدن تا مورد نفرت قرار گرفتن؛ مخاطبان تعاریف بسیار متفاوتی 
برای این س��ازمان دارند؛ یک گروه تروریست اس��المی که مصمم به 
نابودی اسرائیل است یا نخستین مقاومت ملی عربی که تاکنون موفق به 
شکست نظامیان تل آویو شده، یک حزب وطن پرست و قابل ستایش یا 
یک شبکه فاشیستی که همه اهرم های زندگی سیاسی لبنان را کنترل و 
مدیریت کرده است. حزب اهلل دقیقاً چیست؟ چگونه چنین نقش مهمی 
را در بازی خاورمیانه به دست آورده؟ چگونه به آلفا و اومگای سیاست 
لبنان تبدیل شده؟« پاسخ به این سؤال    ها هم اکنون به یکی از مهم  ترین 
چالش ناظران و سیاستگذاران تبدیل شده است؟ همانطور اورلیه ظاهر 
خاطر نشان می کند ماهیت و نحوه عملکرد حزب اهلل به گونه ای است که 

به ناظران اجازه نمی دهد تا رویکرد آن را به سادگی مطالعه کنند. 
باوجود ای��ن از زوایای مختلفی جنبش مقاومت اس��المی لبنان مورد 
تحقیق قرار گرفت��ه و دالیل زی��اد و متفاوتی ب��رای موفقیت آن ذکر 
شده است. در یکی از آخرین تحقیقاتی که برای شناخت منابع قدرت 
حزب اهلل صورت گرفته، پایگاه تحلیلی وابس��ته ب��ه پنتاگون و مراکز 
نزدیک به البی    های اسرائیلی موارد زیر را مطرح کرده اند؛ »یک،  نقشی 
که فرماندهان نظام��ی خالق حزب اهلل مانند عم��اد مغنیه و مصطفی 
بدرالدین در انتقال حزب اهلل به س��ازمانی با توانای��ی باالی یادگیری 
داشتند. دوم، عادت های رازداری و هش��یاری که از زمان بسته شدن 
نطفه حزب اهلل به عنوان یک جنبش مقاومت زیرزمینی مخفیانه تجمیع 
و بر اثر چندین دهه نبرد تقویت شده اند. سوم، برداشت قدرتمند اعضای 
این گروه از فرهنگ جهاد، شهادت و مقاومت، چهارم، آشنایی نیروهای 
حزب اهلل با جغرافیای سرزمینی و انسانی خود و در نهایت حمایت های 
تسلیحاتی، آموزشی، مالی، اطالعاتی و لجستیکی ایران. «  اما در ادامه 
گزارش، منبع جدیدی از قدرت حزب اهلل مورد بررسی قرار می گیرد که 
تاکنون به آن کمتر پرداخته شده است. نویسندگان گزارش با بررسی 
بیوگرافی بیش از ۲هزار و 100 ش��هید رزمنده ح��زب اهلل از 1۹۸۲ تا 
۲01۷ به این نتیجه می رس��ند »انس��جام خانوادگی، خویشاوندی و 
محلی« نقش مهمی در موفقیت های ح��زب اهلل دارند و به ارتش های 
منطقه پیش��نهاد می دهند »از بعضی الگوهای حزب اهلل برای تقویت 

توان تأثیرگذاری خود استفاده کنند.«
تالش برای ش��ناخت منابع قدرت حزب اهلل، هدفی است که در آینده 
نیز ادامه خواهد یافت و شکی نیست که فهمیدن بعضی از جنبه های 
قدرت حزب اهلل خارج از توان علوم متعارف است. با این وجود دو شگرد 
حزب اهلل بیش از هر چیزی برای نگارنده قابل توجه بوده است؛ توانایی 
تبدیل تهدید به فرصت و غافلگیری روانی دوست و دشمن. در جنگ 
تابس��تان ۲006 حزب اهلل بیش از اینکه با توانایی    ها و هنر رزمی خود 
دشمنان را غافلگیر کند دوستان و طرفداران خود را غافلگیر کرد و در 
حالی که خیلی    ها انتظار داشتند در جریان بحران سوریه دمشق سقوط 
کند و با شکس��تن س��تون فقرات محور مقاومت کار حزب اهلل یکسره 
شود اما نه تنها اینگونه نشد بلکه از دل کارزار مبارزه با تروریسم وهابی 
حزب اهلل تکثیر شد و شبکه منس��جمی از نیروهای مردمی و محلی با 

آموزش و هدایت حزب اهلل شکل گرفت. 
بر خالف تم��ام تبلیغاتی که ص��ورت گرفت تا ح��زب اهلل را یک گروه 
فرقه گرا و متعصب شیعی نشان دهند اما رزمندگان حزب اهلل در نقش 
مدافع اقلیت    ها و تمامی مظلومان فارغ از رنگ، زبان و مذهب در آمدند و 
تصاویری که رمندگان حزب اهلل را در حال احترام به نماد   ها و مقدسات 
س��ایر مذاهب و ادیان نش��ان می دادند تمامی تبلیغات غربی، عربی و 
صهیونیستی را دود  کرد به هوا  فرستاد.  رزمندگان حزب اهلل با پذیرفتن 
افراد آنگونه که هس��تند و با هر فکر و اندیش��ه ای که دارند بیش از هر 
جنبش اسالمگرای دیگری در جذب حداکثری موفق بودند و ثمره این 

مهارت و موفقیت را در انتخابات اخیر لبنان چیدند. 
تعجب برانگیز نیست که دشمنان حزب اهلل هر آنچه را که در توان داشتند به 
کار گرفته اند تا این گروه را نابود کنند اما در باالی سر این جواهر درخشان، 
اژد   هایی به نام ایران قرار دارد که قدر آن را می داند و همه نیز می دانند این 

جواهر نه فروشی است و نه کسی جرئت نزدیک شدن به آن را دارد.

 حماس با 220موشک، شهرک های اسرائیلی را 
به وحشت انداخت

 تمکین تل آویو به آتش بس 
زیر باران موشکی مقاومت

جنبش حماس در واكنش به حمالت دامنه دار رژیم صهیونیس�تی 
به غزه، 220 موش�ک به ش�هرک های صهیونیست نشین شلیک 
ك�رد؛ اقدام�ی ك�ه مقام�ات تل آوی�و را مجب�ور ك�رد بالفاصله 
توافق آتش ب�س با فلس�طینی    ها را امض�ا كنند. ب�ا افزایش توان 
موش�كی گروه های مقاومت، مقامات صهیونیس�ت بر س�ر نحوه 
مقابل�ه ب�ا فلس�طینی    ها دچ�ار اختالف�ات ش�دیدی ش�ده اند. 
پس از تش��دید درگیری بی��ن گروه ه��ای مقاومت فلس��طین و رژیم 
صهیونیس��تی در نوار غزه، س��رانجام با وس��اطت مصر، دو طرف بر سر 
آتش بس شکننده به توافق رسیدند؛ توافقی که همچنان با تبادل آتش بین 
فلسطینی    ها و صهیونیست   ها همراه بود. دو مسئول فلسطینی اعالم کردند 
که جنبش حماس و رژیم صهیونیستی به توافق برای حفظ آرامش در غزه 
دست یافتند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مسئول آگاه از روند مذاکرات 
غیرمستقیم میان حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر گفت:»آتش بس 
میان حماس و اس��رائیل از شامگاه پنج  ش��نبه وارد مرحله اجرایی شده 
است«. یک منبع آگاه نیز به خبرگزاری فلسطینی معا گفت که مصر در 
قانع کردن طرف های درگیر به پایبندی به آرامش موفق شد و به موجب 
این توافق حمالت اسرائیل و گروه های مقاومت فلسطین متوقف می شود. 
به گفته این منبع »این سومین آتش بسی است که روز پنج  شنبه حاصل 
شد.« اعالم توافق آتش بس بین گروه های مقاومت غزه و اسرائیل در حالی 
است که منابع رسانه ای صهیونیست اعالم کرده اند که »کابینه امنیتی 
رژیم صهیونیستی با کاهش تنش در غزه مخالفت کرده و بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر این رژیم دس��تور ادامه حمالت را داده است«. در سال های 
اخیر توافقات آتش بس بین فلسطینی    ها و اسرائیل تنها ۲4ساعت دوام 
داشته است و همیشه صهیونیست   ها به بهانه های مختلف، حمالت خود را 
به فلسطینی    ها در غزه از سر گرفته اند. هفته گذشته مقامات صهیونیستی 
گفته بودند که در ص��ورت توقف راهپیمایی های بازگش��ت در نوار غزه، 
آمادگی دارند به طور جزئی محاصره غزه را رفع کنند، اما فلسطینی    ها در 
مقابل این درخواست   ها کوتاه نیامده و همچون هفته های گذشته دیروز هم 

در راهپیمایی  بازگشت با نام جمعه »آزادی و زندگی « شرکت کردند. 
  شلیک 220موشک از غزه 

توافق آتش بس بین حماس و اسرائیل س��اعاتی پس از آن انجام شد که 
گروه های مقاومت فلسطین در واکنش به حمالت اخیر صهیونیست ها، 
دهها موشک به سمت س��رزمین های اشغالی شلیک کردند. رسانه های 
اسرائیلی روز پنج  شنبه اعالم کردند شمار موشک   ها و راکت های شلیک 
شده از نوار غزه به ۲۲0 فروند رس��ید. در پی این حمالت، آژیر خطر در 
شهرک اشکول دوباره به صدا درآمد. به گزارش شبکه المیادین، گردان های 
عزالدین قسام شاخه نظامی حماس در واکنش به تشدید تنش   ها در نوار 
غزه و سرزمین های اشغالی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد:»مقاومت چندین 
ساعت مواضع دشمن صهیونیستی را در پاسخ به تجاوزگری های اخیرش 
در نوار غزه هدف حمالت موش��کی و راکتی قرار داد«. گردان های قسام 
اعالم کرد:»موشک های مقاومت، پایگاه های رعیم، یفتاح، زیکیم، ایریز و 
شهرک صهیونیست نشین سدیروت را هدف قرار داد«. گردان های ناصر 
صالح الدین نیز اعالم کرد:»شهرک   ها و پایگاه های ارتش صهیونیستی 
را در همه مناطق ه��م مرز با نوار غزه با دهها موش��ک و راکت هدف قرار 
داده اس��ت«. در حمله گروه های مقاومت به س��رزمین های اشغالی، ۹ 
صهیونیست از جمله چهار نظامی زخمی شده اند. ارتش اسرائیل اعالم 
کرد که »30 موشک فلسطینیان دفع شد و بیشتر موشک ها در مناطق 
بی سرنشین فرود آمده اند«. سامانه گنبد آهنین در هفته های اخیر در مقابله 
با موشک های حماس ناکارآمد بوده و تنها تعداد محدودی از موشک های 
حماس را رهگیری کرده که این مسئله نگرانی صهیونیست   ها را در پی 
داشته است. یکی از سخنگویان نتانیاهو گفت:»کابینه امنیتی اسرائیل در 
پی این حمالت به ارتش این کشور فرمان داد به شدت در برابر حمالت 
واکنش نشان دهد«. نیروهای هوایی اسرائیل نیز در پی این حمالت پی در 
پی فلسطینی ها، دست به عملیاتی تالفی جویانه زد و مواضع و اهدافی را در 
نوار غزه مورد حمله قرار داد. ارتش اسرائیل اعالم کرد که به بیش از 1۵0 
منطقه همچون مراکز تولید تجهیزات و انبارهای نظامی و همچنین مراکز 

تمرین های نظامی در غزه حمله کرده است. 
   اختالف صهیونیست   ها بر سر غزه

در پی باال گرفتن تنش   ها در نوار غزه، مقامات صهیونیست بر سر نحوه 
مقابله با فلس��طینی    ها در نوار غزه، دچار اختالف شدید شده اند. شبکه 
10 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد که ایهود باراک، نخست وزیر 
سابق این رژیم، مقامات اسرائیل را به اشغال مجدد غزه فراخواند و این 
اقدام را تضمین کننده نابودی حماس دانست. وی با اشاره به دو جنگ 
اسرائیل علیه غزه در زمان مسئولیت خود و تأکید بر لزوم حمله به غزه، 
اقدام نتانیاهو برای عدم مواجهه نظامی با ای��ن منطقه را محکوم کرد. 
باراک مدعی شد:»از لحاظ فنی این امکان وجود دارد که ارتش اسرائیل 
غزه را در چند روز مجدداً اشغال نماید و نابودی حماس بدون اشغال غزه 
امکان پذیر نیست، در گذشته من گزینه   هایی را با مصر، قطر و تشکیالت 
خودگردان در خصوص تسلط کامل اسرائیل بر نوار غزه مطرح کردم اما 
آنها نپذیرفتند«.   اما از سوی دیگر، ژنرال شالوم هرری در خصوص اشغال 
نوار غزه تأکید کرد:»اشغال غزه هزینه ای بسیار سنگین خواهد داشت چرا 
که این منطقه مملو از تونل های بمب گذاری شده و تک تیرانداز است و با 
عملیات های فراوان ربودن نظامیان مواجه خواهیم شد«. رادیو ارتش به 
نقل از این ژنرال صهیونیستی اعالم کرد: »پیش بینی می شود در عملیات 
اشغال نوار غزه دست کم ۷00 نظامی اسرائیلی کشته شوند«.  از سوی 
دیگر، نتایج تازه    ترین نظرسنجی به عمل آمده در جامعه صهیونیستی 
نشان می دهد که 64 درصد از اسرائیلی    ها از عملکرد بنیامین نتانیاهو در 

مقابل حماس در دور جدید درگیری    ها در نوار غزه ناراضی هستند. 

 مدودف: تحریم های جدید امریکا
 اعالم جنگ اقتصادی است

نخس�ت وزیر روس�یه تش�دید تحریم ه�ای امری�كا علی�ه 
روس�یه را ب�ه عن�وان اع�الن جن�گ اقتص�ادی ارزیاب�ی كرد. 
به گزارش اس��پوتنیک، دیمیتری م��دودف در واکنش به تحریم های 
جدید امریکا گفت: » اگر تحریم    هایی از نوع ممنوعیت فعالیت بانک    ها 
یا ممنوعیت استفاده از یکی از ارز    ها اعمال شود، این را می توان به طور 
کاماًل مشخص اعالن جنگ اقتصادی نامید و نسبت به این جنگ باید 
با روش های اقتصادی، سیاس��ی و در صورت ضرورت با دیگر روش    ها 
واکنش نشان داد.« نخست وزیر روس��یه طی بازدید از مناطق شرقی 
روسیه افزود: » کشور ما طی صد س��ال اخیر در شرایط فشار تحریمی 
دایمی زندگی کرده است. برای چه؟ برای اینکه روسیه از بین رقیبان 

قوی در صحنه بین المللی کنار گذاشته شود.« 
روز چهارشنبه ، س��خنگوی وزارت خارجه امریکا از اعمال تحریم های 
جدید واشنگتن علیه مسکو خبر داد و روسیه را » به استفاده از سالح 
میکروبی یا شیمیایی با نقض حقوق بین المللی یا علیه شهروندان خود 
متهم کرد.« بسته اول تحریم    ها که از ۲۲ اوت به مرحله اجرا در می آید ، 
ممنوعیت کامل صادرات وس��ایل الکترونیکی و قطعات قابل استفاده 
دوگانه به روسیه را در نظر می گیرد. بس��ته دوم که سه ماه بعد اعتبار 
می یابد، کاهش س��طح روابط دیپلماتیک، لغو جواز پرواز های شرکت 
هواپیمایی آئروفلوت به امریکا و همچنین قطع کامل مبادله کاال بین دو 
کشور را در نظر می گیرد. به دنبال این تحریم نرخ روبل در بورس های 

ارزی کاهش پیدا کرد.

محمدبابايی

همهعراقعلیهآقاینخستوزیر

تیر حرمله سعودی بر گلوی طفالن یمن
حمله ائتالف عربی– غربی به اتوبوس كودكان 55 شهید برجای گذاشت

واكنش   ها به همراهی دولت العبادی با تحریم های امریكا تشدید شد
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   تهدید کره شمالی به توقف روند خلع سالح هسته ای
کره ش��مالی تقاضاهای امریکا ب��رای اعمال تحریم ه��ای بین المللی 
علیه خود به رغم حس��ن نیت پیونگ یانگ را محکوم کرد و گفت: اگر 
واشنگتن بخواهد به این سناریوی منسوخ ادامه دهد نمی توان انتظار 
پیشرفت بر سر خلع سالح هسته ای داشت. به گزارش روزنامه گاردین، 
وزارت امور خارجه کره شمالی روز پنج  شنبه اعالم کرد:»پیونگ یانگ 
آزمایش های هسته ای و موشکی را متوقف کرد، یک سایت تأسیسات 
آزمایش هسته ای را برچید و بقایای اجساد نظامیان امریکایی کشته 
شده در جنگ دهه 1۹۵0 ش��به جزیره کره را برگرداند. با این وجود 
واشنگتن هنوز بر » اول خلع سالح هسته ای « تأکید می کند و جواب 
توقع های ما را با تحریک به تحریم های بین المللی و فش��ار می دهد«. 
این وزارتخانه تأکید کرد:»تا زمانی که امریکا حتی احترام اساسی در 
قبال ش��ریک مذاکراتش را انکار می کند و به سناریوی منسوخی که 
دولت های غربی  و امریکا همگی آزموده و در آن شکس��ت خورده اند، 
چسبیده است، نمی توان انتظار پیش��رفت در اجرای بیانیه مشترک 
رهبران امریکا- جمهوری دموکراتیک خلق کره از جمله درباره خلع 

سالح هسته ای را داشت.«
-------------------------------------------------------------

   افزایش مخالفت    ها با مواضع نژادپرستانه ترامپ 
مخالفان نژادپرس��تی در واش��نگتن تجم��ع اعتراض  آمی��ز برگزار و 
سیاس��ت های دونالد ترامپ را در قبال سیاهپوستان تقبیح کردند. به 
گزارش خبرگزاری صداوس��یما، مخالفان نژادپرستی در پارک الفایت 
روبه روی کاخ سفید تجمع اعتراض  آمیز برگزار کردند. شرکت کنندگان 
پالکارد   هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود » دروغگو  «. 
قرار است نژادپرستان و طرفداران ترامپ روز دوازدهم اوت تجمع برگزار 
کنند. بیشترین خطوط متروی شهر امریکا در روز دوازده اوت تعطیل 
خواهد بود. اتحادیه کارگری متروی شهر واشنگتن که اکثراً سیاهپوست 
هستند در بیانیه ای اعالم کرد از ما خواسته شده است که یک خط متروی 

اختصاصی در اختیار طرفداران و حامیان برتری نژاد سفید قرار دهیم!


