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ارتشرژیمصهیونیستیبرایچندمینباردرهفتهجاریبامدادشنبهبهاهدافیدرشمالغزهحملهکرد.خبرگزاریفرانسه،گزارشدادکهارتش
اسرائیلدرپاسخبهحمالتیکهازنوارغزهانجامگرفتهچندینهدفگروهحماسدرشرقنوارغزه،ازجملهتونلهایزیرزمینیدرشمالنوارغزهرا
بمبارانکرده است.منابعفلسطینیدرنوارغزهاعالمکردهاندکهبمبارانارتشاسرائیلکشتهیازخمینداشتهاست.

تحلیل روز
الیه های پنهان ترافیک
دیپلماتیک در بغداد

ِ
متفاوت
صابر گل عنبری -پــس از سفر
دونالد ترامپ به عراق ،بغداد شاهد ترافیک
دیپلماتیکسنگینوبیسابقهایاست.پس
از ترامپ ،عبدا ...دوم پادشاه اردن و فیلیپ
ششمپادشاهاسپانیابهبغدادرفتهاندوروسای
جمهور ایــران ،ترکیه و فرانسه نیز در آینده
نزدیک به عراق می روند .به این ها باید سفر
انجام شده خالد فالح وزیر انرژی عربستان و
تماسهایجداگانهپادشاهوولیعهدسعودی
با عــادل عبد المهدی نخست وزیــر عــراق را
اضافهکرد.بههمیندلیلترافیکدیپلماتیک
در بغداد را میتوان «ترافیک اضداد» نامید.
دوعلتداخلیوخارجیرامیتوانبرایاین
ترافیکدیپلماتیکدرنظرگرفت.علتعراقی
آن اســت که بغداد از اواخــر نخستوزیری
العبادی بــا نخستوزیری عبدالمهدی
جایگاه منطقهای خاصی را بــرای خود
تعریف کرد و آن «جایگاه بیطرفی» و قرار
نگرفتن در بلوک مشخصی اســت .علت
دوم هم که به نظر مهمتر است ،یارگیری و
رقابت بر سر کسب عراق است .این رقابت
چهار الیه مشخص دارد که دو الیه بسیار
مهم آن الیه رقابتی میان (ایران و آمریکا) و
الیه رقابتی میان (ایران و عربستان) است و
دوالیه دیگر رقابت میان (قطر با عربستان و
امارات) و نیز رقابتی پنهان (میان ترکیه و
ایران) است .در این میان ،هر چند سیاست
بیطرفی عراق میتواند به نفع ایران باشد و
به این کشور اجازه دهد در قامت میانجیگر
به حل مشکالت میان ریاض و تهران و دیگر
بحرانها کمک کند اما سیاست بیطرفی
عراق در سایه گشوده شدن دروازه های آن
به روی جبهه مخالف ایران با توجه به تعدد
بازیگران آن و الزامات متعدد روابط آنها با
عراق بر این کشور میتواند به ضرر تهران
هم باشد.

حمله رژیم صهیونیستی
به شمال غزه

انتقاد نماینده مسلمان مینه سوتا از
اسرائیل ،ترامپ و نمایندگان کنگره
را به واکنش واداشت

سرکوب مخالفان
البیاسرائیل

گروهبینالملل-انتقادهایتندایلهانعمرنماینده
مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا از نقش آیپک و
البیاسرائیلدرسیاستاینکشوراگرچه باواکنش
تنداینالبیوسیاستمدارانحامیآندرواشنگتن
همراهبودامانشاندادکهسطحانتقادازسیطره البی
هایصهیونیستیبهمحافلمردمیوبعضیرسانهها
محدودنماندهاست.مقابلهباایلهانعمرسومالیایی
تبارکهیکیازنمایندگانایالت«مینهسوتا»ست،ازآن
جاآغازشدکهویدرروزهایابتدایکارخودانتقاداز
رژیمصهیونیستیوالبیاسرائیلراآغازکرد.سوال
او در یک توئیت این بود که «چرا حرف زدن از انجمن
ملی اسلحهداران یا سوخت منجمد مقبول است اما
از البی قوی که بر سیاست اثرگذار است ،نه؟» و چرا
حامیان اسرائیل در آمریکا به «یک کشور خارجی»
اعالم وفاداری می کنند؟ سواالتی که جامعه آمریکا
نیزبارهاباآنروبهروبودهاماسیاستمدارانجوابیبه
آنندادهاند.حاالهمینسوالایلهانعمرکافیبود
تاالبیهایاسرائیلیعملیاتسرکوبراآغازکنند.
ترامپ سخنان او را «وحشتناک» و آن روز را «روزی

سیاهبرایاسرائیل»نامید.جمهوریخواهانمجلس
ایالتی تصویر او را در کنار حمالت  11سپتامبر قرار
دادند و گروهی از یهودیان نیز در نامهای به نانسی
پلوسی از او خواستهاند تا ایلهان عمر را از کمیته
روابطخارجیمجلسنمایندگاناخراجکندامااین
موضوع به همین جا ختم نشد .ادامه انتقادهای این
نماینده مسلمان از البی صهیونیستی ادامه یافت
تاجایی که مجلس نمایندگان با ۴۰۷رأی موافق در
مقابل ۲۳رأیمخالفقطعنامهموسومبه«نفرت»را
تصویب کرد .این قطعنامه آن چه را که یهودستیزی
و دیگر انواع تعصبات علیه گروههای اقلیت خوانده
شده ،محکوم کرده است .یک روز پس از تصویب این
قطعنام هدرمجلسنمایندگان،دونالدترامپ،رئیس

کره شمالی در حال آماده سازی مقدمات
آزمایشی موشکی است

دومین برگ «اون»
پس از شکست مذاکرات هانوی

روزهای پس از پایان نیمه تمام دیدار کیم جونگ اون و دونالد ترامپ
در هانوی ،به روزهایی تبدیل شده که هر صبح ناقوس جنگ به صدا
در می آید .برای دومین بار در هفته جاری ،تحلیل گران آمریکایی به
فعالیتهادریکمحوطهنظامیدرکرهشمالیاشارهکردهاند.پساز
انتشارتصاویریماهوارهایازفعالیتهایجدیدموشکیکرهشمالی
درسایت«سوهائه»،خبرازاحتمالآزمایشقریبالوقوعموشکهای
قارهپیمای این کشور از تاسیسات موشکی "سانومدونگ" منتشر
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جمهوری آمریکا ،حزب دموکرات این کشور را «ضد
یهود» و «ضد اسرائیل» نامید .اقدامی که می توان
سوءاستفاده ترامپ از جو عمومی برای انتخابات
ریاستجمهوری 2020ارزیابیکرد.
▪حمایتسندرزازایلهانعمر

هجمه ها علیه نماینده مسلمان منتقد البی های
صهیونیست در حالی ادامــه دارد که شماری از
نامزدهایانتخاباتریاستجمهوری 2020آمریکا
از وی حمایت کرده اند؛ از جمله برنی سندرز ،کامال
هریس و «الیزابت وارن» .برنی سندرز ،سناتور 77
سالهازایالتورمونتکهخودفردیمسلمانرارئیس
کارزار انتخاباتی خود کرده زاده شده از پدر و مادری

شده است .در تصاویر ماهوارهای به دست آمده ،خودروهای بزرگ
در حال تردد در منطقه یانومودونگ دیده میشود .این فعالیتها
در گذشته نشانه آمادهسازی برای آزمایش موشکی بوده است.
کارشناسان نظامی آمریکا بر این باورند که فعالیتهای موشکی
صورت گرفته در سایت "سانومدونگ" مربوط به ساخت و آزمایش
موشکهای قارهپیماست چراکه از این مکان در گذشته برای سوار
کردنقطعاتموشکهایقارهپیماوراکتهایکرهشمالیاستفاده
میشد.فعالیتهایموشکیجدیدکرهشمالی،واکنشاینکشوربه
شکستگفتوگوهایبیندونالدترامپوکیمجونگاوندرهانوی
است .رئیسجمهوری آمریکا در نشست خبری پس از پایان نشست
گفترهبرکرهشمالیبهاوگفتهکشورشدستبهآزمایشهستهای
وموشکینخواهدزد.ترامپگفتاوبهرهبرکرهشمالیاعتماددارد.

یهودیدربروکلیناست؛محلهایکهبیشترینشمار
یهودیان را در نیویورک دارد .او در بیانیه ای نوشت
نباید انتقاد از سیاستهای دولــت دستراستی
بنیامین نتانیاهو در اسرائیل با "یهودستیزی" یکی
دانسته شود .برخی یهودیان آمریکایی نیز از جمله
چهره های برجسته مانند نائومی کلین ،یک نامه
سرگشاده برای حمایت از ایلهان عمر امضا کرده
اند .در بخشی از نامه آمده :هیچنکته ضد یهودی در
اظهارات ایلهان عمر دیده نمی شود و ما از شجاعت
وی که برخالف تابوی کنگره علیه اسرائیل انتقاد
کرد ،سپاس گزاری می کنیم .سازمان  AIPACما
را نمایندگی نمی کند و از دیگر یهودیان خواستار
امضایایننامههستیم.تریتاپارسی،رئیسشورای
ملیایرانیانآمریکا نیزدرتوئیتینوشت:هدفقرار
دادن ایلهان عمر ربطی به مقابله با یهودی ستیزی
ندارد و بیشتر جنگ در درون دموکرات ها بر سر این
موضوع است که آیا ابعاد سیاست خارجی آمریکا
قابلبحثاستیانه.ایلهانروابطآمریکا-اسرائیل
را با عالمت سوال مواجه کرد و حاال این تشکیالت
می خواهد بحث دربــاره اسرائیل را قدغن کند.
در همین حال گاردین نوشت :وقتی ایلهان عمر
نماینده دموکرات کنگره آمریکا ادعا کرد که پول
البی حامی اسرائیل بر سیاست های آمریکا اثر می
گذارد،بااتهاماتیهودیستیزیروبهروشد،اینخود
تاییدیبروجودالبیاست.اززاویهدیگرآنچهدراین
ماجرا جلب توجه می کند این است که اکنون سطح
انتقادهاازسیطرهالبیاسرائیلبرسیاستآمریکابه
نمایندگانکنگرهرسیدهاست.

همزمان با طوالنی ترین قطعی برق و
خاموشی گسترده در ونزوئال رقم خورد

جنگ در تاریکی

تاریکیاززندگیومعیشتمردمونزوئالبهتیرهایچراغبرق
و خیابان ها رسیده است .سیستم برق سراسری ونزوئال که از
عصر پنج شنبه به مدت  24ساعت قطع شده بود ،برای چند
ساعتوصلشداماشادیمردمنیزدوامچندانینیافتچراکه
مردم این کشور دیروز برای دومین بار قطع شبکه سراسری
برق را تجربه کردند .همزمان در حالی که مشخص نبود
دولت ونزوئال چه تدبیری برای نقص اشکال اندیشیده ،تنها
مشکالت را گردن مخالفان انداخت و از هوادارانش خواست

کارتون روز

بوتفلیقهدرحالیکهرویویلچرنشسته
برای پنجمین بار نامزد انتخابات می
شــود؛ امــا اوضــاع نامساعد جسمانی
وی حکایت از این دارد که سردمداران
دیــگــری در پشت ســر وی الــجــزایــر را
رهبری می کنند که در صورت خروج
بوتفلیقهازقدرتدستانآنهانیزکوتاه
خواهد شد .بیش از نیمی از جمعیت
 ۴۳میلیوننفریالجزایردردورانعمر
خود تنها بوتفلیقه را در قامت ریاست
جمهوریدیدهاند.اعتراضاتدرحالی
در این کشور اوج می گیرد که در یک
اقدامکمسابقه،یکیازامامانجمعهدر
شهر الجزیره (پایتخت) برخالف جمعه
های پیشین بــرای رئیس جمهور دعا
نکردوفقطبرایالجزایروملتآنکشور
آرزویخوشبختیکرد.

علیهامپریالیسمتظاهراتکنند.خوانگوایدو،رئیسجمهور
خودخواندهنیزمتقابالازشهروندانخواست«باحضورگسترده
درخیابانهامخالفتخودرابارژیمسرکوبگر،فاسدوناتوان
ونزوئال که کشور را در ظلمت فرو برده است ،اعالم کنند ».روز
گذشته ادارات و مدارس تعطیل شده و بیمارستانها سرعت
پذیرش بیماران را کاهش داده اند .دستکم مرگ یک بیمار
دربیمارستانیدرکاراکاسبهدلیلقطعجریانبرقوخرابی
بخش مراقبتهای ویژه تایید شده است .قطعی برق اخیر
طوالنیترین قطعی برق در این کشور در سه دهه گذشته
بــوده اســت .ویل گرانت ،خبرنگار بیبیسی در کاراکاس
میگوید قطعی برق میتواند در میزان مشارکت مردم در
راهپیماییهایموافقانومخالفانتاثیربگذارد.

