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  گزارش  2

   خبر

آشوب نفوذی     ها در لبنان 
تالش برخ�ی عوامل نف�وذی برای ایج�اد آش�وب در اعتراضات 
     ش�نبه ش�ب لبنان، با درگی�ری نیروه�ای امنیت�ی و معترضان 
به خش�ونت کش�یده ش�د که طی آن صد    ها نف�ر از نیروهای دو 
ط�رف زخمی ش�دند. رئیس جمه�ور لبنان ب�ه نیروه�ای نظامی 
دس�تور داده از آش�وب در مرک�ز بی�روت جلوگی�ری کنن�د. 
با طوالنی شدن تشکیل کابینه در لبنان، اعتراضات در این کشور همچنان 
ادامه دارد. موج جدید اعتراضات مردم��ی لبنان که تحت عنوان »هفته 
خشم « از سه     ش��نبه گذشته آغاز ش��ده،      شنبه ش��ب به اوج خود رسید 
و خیابان های بیروت، پایتخت این کش��ور ش��اهد ناآرامی     ها و اقدامات 
خشونت آمیز بی س��ابقه ای بود. به گزارش پایگاه خبری العهد، اوضاع در 
مناطق مختلف بیروت به شدت وخیم بود و شرایط تقریباً شبیه خرابی های 
بعد از جنگ به نظر می رسید، برخی آشوبگران در قالب معترضان با آسیب 
زدن به اموال عمومی این شهر و نیز مؤسس��ات و مغازه     ها و خودروهای 
ش��هروندان، امنیت عمومی را برهم زدند. معترض��ان همچنین راه های 
مناطق مختلف از جمله راه های جنوب در خلده و الناعمه و الجیه و صیدا 
را بسته بودند. همچنین یک کلیپ ویدئویی از صحنه اعتراضات لبنان در 
توئیتر منتشر شد که نش��ان می داد تعدادی از آشوبگران اقدام به کندن 
سنگ ستون     ها در مرکز بیروت کرده و آنها را به سمت نیروهای امنیتی 
پرتاب می کردند. شماری از آشوبگران از طریق اظهارات تلویزیونی اقرار 
کردند که از منطقه ش��مال آمده و در خانه ای در منطقه الصیفی بیروت 
جمع ش��ده بودند که به نظر می رس��د این خانه تبدیل به جایی ش��بیه 
بیمارستان برای آشوبگران زخمی شده بود. به گزارش شبکه المنار، طبق 
بیانیه مدیریت کل نیروهای امنیت داخلی لبنان، درگیری میان نیروهای 
امنیتی و معترضان در بیروت از یک��ی از ورودی های منتهی به پارلمان 
که تظاهرات کنندگان به ش��کل وحشتناکی به س��مت عناصر امنیتی 
هجوم بردند آغاز ش��د. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضانی 
که قصد ورود به یکی از مناطق محافظت ش��ده را که مراکز مهم اداری و 
پارلمان در آنجا قرار دارد، داشتند، از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش 
استفاده کردند. صلیب سرخ لبنان اعالم کرد که 220 نفر در درگیری های 
     شنبه شب بیروت زخمی شده اند. 60 نفر از نیروهای امنیتی هم در این 
درگیری ها، زخمی شده اند. گروه »لحقی « که از جمله گروه های حامی 
برگزاری تظاهرات در لبنان است، از مردم این کشور خواسته با شرکت در 
تظاهرات خواستار کنار رفتن حسان دیاب، نخست وزیر مکلف شوند. بعد 
از استقرار نیروهای پلیس و ارتش، آرامش به بیروت بازگشت. به گزارش 
پایگاه النشره، میشل عون، رئیس جمهور لبنان به وزیران دفاع، کشور و 
نیروهای نظامی این کشور دستور داد از آشوب در مرکز بیروت جلوگیری 
کنند. سعد حریری، نخس��ت وزیر س��ابق لبنان هم در بیانیه ای تأکید 
کرد:»به هیچ فرد یا گروهی اجازه نمی دهیم پایتخت لبنان و مرکز تجاری 
و گردشگری آن را مورد  ویرانگری و خرابی قرار دهد و به دارایی های مردم 
تعرض کند«. حریری همچنین از گروه های سیاسی این کشور خواست 

وقت را هدر ندهند و هرچه زودتر دولت را تشکیل دهند.  
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 واشنگتن: سئول سهم بیشتري از هزینه های دفاعی بپردازد
ایاالت متحده امریکا کره جنوبی را تحت فش��ار گذاش��ته است که از 
هزینه های اس��تقرار نیروهای امریکایی در این کش��ور سهم بیشتری 
را بپردازد.  به گزارش کریا هرالد ، مایک پمپئو و مارک اس��پر، وزیران 
خارجه و دفاع امریکا این درخواس��ت را در یک اظهار نظر مش��ترک 
مطرح کرده اند. پمپئو و اس��پر می گویند کره جنوبی کمتر از یک سوم 
هزینه های مربوط ب��ه میزبانی نیروهای امریکای��ی را می پردازد. آنها 
همچنین معتقدند این شرایط فشاری بسیار فراتر از آنچه مشهود است 

را بر مالیات دهندگان امریکایی وارد می کند. 
-----------------------------------------------------

 توافق ریاض و آتن برای استقرار موشک  در عربستان 
ریاض و آتن برای استقرار موش��ک های امریکایی » پاتریوت « متعلق به 
نیروی هوایی یونان در خاک عربس��تان با هم به توافق رسیدند.  روزنامه 
» کاتیمرن��ی « یونان با اعالم این خبر نوش��ت که مذاک��رات در خصوص 
جزئیات فنی چگونگی انتقال این موشک ها، نصب و مسئولیت های استفاده 
از آنها بین دو طرف ادامه دارد. این توافق پس از آن حاصل شد که شرکت 
نفتی » آرامکو « عربستان در اواخر سال گذشته میالدی از سوی نیروهای 
یمنی مورد هدف قرار گرفت و این کشور درصدد افزایش قدرت ضد هوایی 
خود برآمد. در همین حال برخی کارشناسان می گویند که این توافق نتیجه 

فشار واشنگتن بر آتن جهت حضور نظامی در خلیج فارس است. 
-----------------------------------------------------

 اروپا نگران توافق تجاری چین و امریکا
امضای تواف��ق موقتی و اولیه تج��اری چین و امریکا برای کاس��تن از 
مناقشات تجاری دو کش��ور باعث نگرانی های فزاینده در میان اروپا و 
برخی از دیگر شرکای چین شده است. به گزارش ایرنا، اتاق بازرگانی 
اروپا در چین در بیانیه ای امضای این توافقنامه را بازنگارش جهانی شدن 
توصیف کرده و درباره تأثیرات آن بر تجارت این قاره با چین ابراز نگرانی 
کرده اس��ت. چین در این توافق قول داده است در طول یک یا دو سال 
آینده نزدیک به 200 میلیارد دالر کاال از امریکا وارد کند؛ از این مبلغ 
چین ۵0 میلیارد دالر برای خرید تولیدات انرژی، ۴0 میلیارد دالر برای 
خرید محصوالت کشاورزی و ۴0 میلیارد دالر برای خدمات اختصاص 
می دهد.  اتاق بازرگانی اروپا در چین در این بیانیه تأکید کرده است که 
امضای این توافق به این معناست که امریکا به چین دستور می دهد چه 
کاال   هایی را باید خریداری کند و مشخص نیست در این شرایط اروپا در 

چه جایگاهی قرار دارد.
-----------------------------------------------------
 رأی پارلمان اردن به ممنوعیت واردات گاز از رژیم صهیونیستی
 پارلم��ان اردن روز یک   ش��نبه طرح ممنوعی��ت خری��د گاز از رژیم 
صهیونیستی را به اتفاق آرا تصویب و آن را به دولت احاله کرد.  به نوشته 
وبگاه خبری عمون، طبق قانون پارلمان اردن می تواند طرحی را پس 
از تصویب، به دولت ارائه کند و دولت نیز موظف است آن را به صورت 
طرح قانونی در آورده و به پارلمان ارائه کند. »عاطف الطراونه « رئیس 
پارلمان اردن قید »فوری « را بر این طرح الصاق کرد تا دولت در اسرع 

وقت پیشنهاد پارلمان را به صورت الیحه در آورد. 
-----------------------------------------------------

 کناره گیری هری و همسرش از خاندان سلطنتی انگلیس
شاهزاده هری و همسرش مگان تصمیم گرفتند القاب سلطنتی خود 
را کنار گذاشته و از نقش خود به عنوان اعضای ارشد خاندان سلطنتی 
بریتانیا کناره گیری کنند.  به نوشته پایگاه خبری شبکه »سی ان ان«، 
کاخ باکینگهام روز    شنبه طی بیانیه ای اعالم کرد: »شاهزاده هری و مگان 
دیگر اعضای فعال خاندان سلطنتی نبوده و کمک مالی را که اخیراً برای 
نوسازی اقامتگاه رسمی خود دریافت کرده بودند، پس خواهند داد.« 
 بر اساس گزارش    ها این کمک مالی معادل 2/۴ میلیون پوند )۳ میلیون 
دالر( بوده که در واقع پول مالیات دهندگان انگلیسی به شمار می آمد. 
-----------------------------------------------------
 جانشین احتمالی وزیر  امور خارجه کره شمالی مشخص شد
در پی اعالم برکناری وزیر امور خارجه دولت کره ش��مالی، گزارش    ها 
حاکی از آن است که » ری سون گوون « به عنوان نامزد تصدی وزارت 
امور خارجه پیونگ یانگ معرفی ش��ده اس��ت.  به گزارش خبرگزاری 
یونهاپ، در صورت تأیید شدن ری سون گوون، او جانشین » ری یونگ 
هو « که خبر برکناری وی روز     شنبه منتشر شد، به عنوان وزیر خارجه 
جدید کره شمالی معرفي می شود. منابع مطلع در کره شمالی به سفیران 
خارجی در این کش��ور موضوع انتصاب ری س��ون گوون را به عنوان 

دیپلمات ارشد جدید اطالع داده اند. 

هوک: برجام دیگر چیزی 
برای حفظ کردن ندارد

اختالف بی�ن اروپاییان و امریکا بر س�ر توافق هس�ته ای در حال 
تشدید شدن است. کمیس�یونر سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپا 
گفته ک�ه اروپا هم مث�ل واش�نگتن از »فعالیت ه�ای منطقه ای « 
ایران نگران اس�ت اما مس�ئول گروه ویژه امور ای�ران در وزارت 
خارجه امریکا گفت�ه که برجام چی�زی برای حفظ ک�ردن ندارد. 
»جوزپ بورل« کمیسیونر سیاس��ت خارجی اروپا دیروز یک بار دیگر 
نش��ان داد که به رغم بیانیه فعال سازی مکانیس��م حل اختالف برجام 
موسوم به مکانیسم ماشه، جناح اروپاگرای اتحادیه اروپا برخالف دولت 
انگلیس، دنبال این است که توافق هسته ای با ایران را حتی به قیمت اجرا 
نشدن، حفظ کند. بورل دیروز در گفت وگو با »اشپیگل « هرچند گفت که 
»اروپاییان هم  مانند امریکا از نقشی که ایران در منطقه خود بازی می کند 
نگران هستند«، ولی استدالل دولت قبلی امریکا درباره لزوم تمرکز بر 
فعالیت های هس��ته ای ایران را تکرار کرد:»تمرکز ما بر نقطه ای دیگر 
است. ما می خواهیم از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای جلوگیری 
کنیم.«  او با این ادعا که » فقط تصور کنید که اگر ایران بمب ]اتم[ داشت، 
اوضاع آن منطقه االن چطور بود«، گفته است:» تا االن تنها این توافق 
هسته ای بوده که از این امر جلوگیری کرده است. دقیقاً همان توافقی که 
رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را تا این حد بد می داند.«  بورل پنج  شنبه 
قبل هم از اقدام امریکا در خروج یکجانبه از توافق هسته ای با ایران انتقاد 
کرد و گفت اروپا باید به س��مت دستیابی به قدرت سخت حرکت کند، 
چراکه برخی از کشور    ها اکنون در حال ترویج یکجانبه گرایی و مخالفت 
با ساز و کارهای بین المللی هستند. »هایکو ماس « وزیر خارجه آلمان نیز 
در مصاحبه با روزنامه »بیلدام زونتاگ « از رویکرد امریکا در قبال ایران 
انتقاد کرد و گفت که سیاست تهدید به نتایج دلخواه منجر نخواهد شد. 
ماس افزود: »در هر مورد، تهدید و تهاجم نظامی هیچ چیزی به ارمغان 
نخواهد آورد. ما می خواهیم از بروز آتشی گسترده در منطقه خاورمیانه 
)غرب آسیا( جلوگیری کنیم. اتحادیه اروپا به جای تنش به دیپلماسی 
متکی است...«. براساس گزارش دویچه وله، وزیر خارجه آلمان رویکرد 
یکجانبه در خروج امریکا از توافق هس��ته ای و همچنین سیاست فشار 
حداکثری علی��ه تهران را محکوم ک��رد. با این حال، دول��ت امریکا که 
نمی تواند خرس��ندی خود را از فعال ش��دن مکانیس��م ماشه از طرف 
اروپایی    ها پنهان کند، گفته از برجام دیگر چیزی نمانده که حفظ شود و 
البته در این زمینه، ایران را متهم کرده است. برایان هوک، مسئول میز 
ایران در وزارت خارجه امریکا دیروز در گفت وگو با ساندی تایمز ادعا کرد 

که ایران بار    ها برجام را نقض کرده و این توافق ارزش نگهداری ندارد. 

با توقف صادرات 800 هزار بشکه نفت اعالم شد 

وضع فوق العاده در لیبی 
جنگ قدرت طرف های درگیر در لیبی از بعد سیاس�ی خارج و به 
جنگ اقتصادی کشیده ش�ده است. ش�رکت ملی نفت لیبی روز 
      شنبه اعالم کرد، به دنبال بس�ته شدن مهم  ترین بنادر نفتی لیبی 
در شرق این کشور از سوی نیروهای تحت امر خلیفه حفتر، بیش 
از نیمی از صادرات نفت لیبی یعنی 800 هزار بشکه در روز متوقف 
ش�ده اس�ت؛ اقدامی که می تواند وضعیت معیش�تی م�ردم را به 
ش�دت تحت تأثیر قرار داده و آتش جنگ داخلی را شعله ور کند. 
با وجود تالش های بین المللی برای پای��ان دادن به درگیری     ها در لیبی، 
نیروهای ارتش ملی این کش��ور به فرماندهی خلیفه حفتر، حاضر به تن 
دادن به آتش بس نبوده و به تشدید درگیری     ها دامن می زنند. خلیفه حفتر 
پس از آنکه هفته گذشته توافق آتش بس با دولت وفاق ملی لیبی را امضا 
نکرد، این بار برای تحت فشار قرار دادن دولت قانونی این کشور، مسیرهای 
صادرات نفت به خارج را بسته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت 
ملی نفت لیبی روز یک     شنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد:»صادرات نفت 
از بنادر »البریقه«، »راس النوف«، »الحریقه«، »الزویتینه« و »السدره « 
در شرق لیبی متوقف شده است. بسته شدن این بنادر باعث خواهد شد 
تولید نفت این کشور از یک میلیون و ۳00 هزار بشکه در روز به ۵00 هزار 
بشکه در روز کاهش یابد«. شرکت نفتی لیبی با اعالم حالت فوق العاده، 
پس از توقف صادرات نفت از سوی نیروهای خلیفه حفتر افزود:»با کاهش 
تولید نفت، این کش��ور حدود ۵۵ میلیون دالر در روز متحمل خسارت 
مالی می شود«. مصطفی سناله، رئیس ش��رکت دولتی نفت لیبی اعالم 
کرد:»بخش نفت و گاز لیبی شریان اصلی اقتصاد و تنها منبع درآمد مردم 
این کشور به شمار می رود. تأسیسات نفتی متعلق به مردم است و نباید از 
آن در چانه زنی های سیاسی بهره برداری شود«. نیروهای حفتر درحالی 
اقدام به بستن بنادر اصلی لیبی کردند که آلمان و سازمان ملل در تالش 
هستند که خلیفه حفتر و حامیان خارجی آن را در نشست برلین متقاعد 
کنند که حمالتش را به طرابلس، پایتخت لیبی متوقف کند. کنفرانس 
برلین برای حل بحران لیبی قرار بود دیشب به وقت محلی برگزار شود و به 
نظر می رسد خلیفه حفتر با توقف صادرات نفت لیبی، سعی دارد امتیازاتی 

از دولت قانونی این کشور و جامعه بین الملل دریافت کند. 
با تشدید حمالت نیروهای تحت امر حفتر در هفته های اخیر و ورود عناصر 
خارجی، جنگ داخلی در لیبی تشدید شده است. غسان سالمه، فرستاده 
سازمان ملل در امور لیبی روز یک     شنبه از انتقال 2 هزار فرد مسلح از سوریه 
به لیبی خبر داد. پیش تر نیز اخباری مبنی بر اعزام صد     ها تروریس��ت از 
سوریه به لیبی منتشر ش��ده بود. اعزام تروریس��ت های سوری می تواند 
بحران لیبی را بیش از پیش تش��دید کرده و آتش جن��گ داخلی در این 
کشور را شعله ور کند. حفتر از ۹ ماه گذشته حمالت گسترده و پیاپی را 
علیه طرابلس مقر دولت وفاق ملی لیبی مورد حمایت جامعه جهانی آغاز 
کرده است. خلیفه حفتر که نقش پیاده نظام عربستان سعودی و امارات 
را بازی می کند، در هفته های اخیر و پس از ورود نیروهای ترکیه به لیبی، 
حمالتش به مناطق تحت کنترل دولت وفاق ملی را افزایش داده اس��ت. 
لیبی که بزرگ ترین ذخایر نفتی را در ق��اره آفریقا در اختیار دارد از زمان 
س��قوط معمر قذافی، دیکتاتور این کشور در س��ال 20۱۱ در پی انقالب 
مردمی و مداخله نظامی غرب، از خشونت و درگیری      ها بر سر قدرت رنج 
می برد. اکنون در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت 
وفاق ملی به ریاست فایز السراج بر سر کار آمده که مورد تأیید سازمان ملل 
است و در بخش شرقی خلیفه حفتر کنترل امور را در دست گرفته است. 

 اردوغان: لیبی راه حل نظامی ندارد
درحالی که دولت ترکیه در آستانه اعزام نیروی نظامی به لیبی است، 
رئیس جمهور این کشور می گوید که بحران در لیبی راه حل نظامی ندارد. 
به گزارش شبکه روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان، که برای شرکت در 
کنفرانس لیبی به آلمان سفر کرده است، تأکید کرد:»مذاکرات برلین 
گامی بس��یار مهم برای محکم کردن آتش بس در لیبی است«. وی با 
بیان اینکه جامعه بین المللی به ان��دازه کافی به حمالت خلیفه حفتر 
علیه دولت وفاق ملی لیبی واکنش نشان نداده مدعی شد:»موضع آنکارا 
نقش مهمی در مقابله با کوتای حفتر داشته است«. اردوغان بار دیگر 
خلیفه حفتر را به باد انتقاد گرفت و گفت:»جامعه بین الملل به حمالت 
گستاخانه حفتر به طرابلس پاس��خی درخور نداده است«. اردوغان با 
بیان اینکه نیروهای ترکیه خاک لیبی را ترک نخواهند کرد، از جامعه 
بین الملل خواست:»به نفع جاه طلبی های تاجران خون و هرج و مرج، 
امید     هایی که بار دیگر در لیبی زنده شده را فدا نکنید«. درگیری های 
لیبی با حمایت عربستان س��عودی و امارات از خلیفه حفتر و حمایت 
ترکیه از دولت وفاق ملی، از بعد داخلی خارج شده و به جنگ منطقه ای 
تبدیل شده است و هر دو طرف تالش می کنند با تسلط بر این کشور، 

جای پای خود در شمال آفریقا را مستحکم تر کنند. 

وحشیگري تمدن فرانسوی  در هفته  62 اعتراضات
فریاد انقالب در اعتراضات  فرانسه شنیده شد

خشونت پلیس    گزارش  یک
در  فرانس�ه 
سرکوب معترضان به سیاست های رئیس جمهور 
این کشور در جریان تظاهرات      شنبه گذشته به 
حدی بود که کاربران شبکه های اجتماعی، آن را 

وحشیگری توصیف کردند. 
ش��صت و دومی��ن      ش��نبه اعت��راض در پاریس، 
یکی از خش��ونت بار     ترین رویارویی های پلیس با 
افراد معترض ب��ه طرح دولت ب��رای اصالح نظام 
بازنشستگی را به دنبال داشت. پلیس ضد شورش 
با استقرار در مراکز مهم پایتخت، ۳2 نفر را دستگیر 
کرد و با استفاده از گاز اشک آور، ماشین های آب پاش 
و نارنجک های صوتی، کوشید معترضان موسوم به 
جلیقه زرد     را متفرق کن��د. پلیس همچنین ورود 
تظاهرات کنندگان را به نقاطی از جمله شانزه لیزه، 

کاخ الیزه، مجمع ملی و س��نا ممنوع کرده بود. با 
این حال، افراد حاضر در میدان باستیل که شمار 
قابل توجهی از آنان را جوانان تش��کیل می دادند، 
در حالی که نقاب بر چهره داشتند فریاد »انقالب « 
سر دادند. این تظاهرات درحالی برگزار شد که در 
چهل وپنجمین روز از اعتصابات در حرکت قطار     ها 
اختالل ایجاد ش��د. گزارش     ها از پایان اعتصاب در 

بخش ریلی از روز دو    شنبه حکایت دارد. 
 روزی م�ردم ب�ه معن�ای واقع�ی منفجر 

می شوند
روزنام��ه لوپاریزین تصاویری از وقایع روز      ش��نبه 
منتش��ر کرد. خبرنگاری هم در فض��ای مجازی 
با انتش��ار تصاوی��ری از آتش س��وزی و واژگونی 
خودرو     ها در پاریس نوش��ت: »وحشیگری کامل 
در خیابان های پاریس«. کاربران شبکه اجتماعی 

توئیتر که در ط��ول 62هفته اعت��راض، فیلم     ها و 
تصاویری را از آنچ��ه در خیابان     ه��ا می گذرد، به 
اش��تراک می گذارند، این بار بی��ش از هر چیزی 
خشونت پلیس را مورد توجه قرار دادند و تصاویری 
را از درگیری و زد و خورد پلیس با معترضان منتشر 
کردند. یک کاربر نوش��ت: » پلیس با وجودی که 
می بیند خون از ص��ورت جوان معت��رض جاری 
است، او را بار دیگر کتک می زند. این است خشونت 

مشروع و متناسب؟ «
فرد دیگری هم نوشته است: »دیگران به جای آنکه 
همکار خود را متوقف کنند، تالش می کنند صحنه 
را بپوشانند. نمی توان تصور کرد که این صحنه یک 

بار اتفاق افتاده باشد.«
این توئیت     ها به ویدئویی اشاره دارد که در آن حتی 
مجروحیت شدید معترضان هم مانع از آن نمی شود 

که پلیس از کتک زدن آنها دس��ت بردارد. یکی از 
نیروهای پلیس ضدشورش روی سینه معترضی 
نشسته که کنار دیوار روی زمین دراز کشیده است. 
با وجود آنکه کاماًل مشخص اس��ت که این فرد از 
ناحیه صورت به شدت آسیب دیده و خون صورتش 
روی زمین ریخته، اما ب��از هم این نیروی پلیس با 
شدت بار    ها به صورت وی مشت می زند. همزمان 
دیگر نیروهای پلیس دور وی حلقه زده اند و تالش 
می کنند از نزدیک شدن جمعیت و فیلمبرداری از 
این صحنه جلوگیری کنند.   روزهای گذشته حجم 
انتشار ویدئو    هایی که شدت عمل پلیس در سرکوب 
را نشان می دهد، افزایش داشته است. در یکی از این 
ویدئو    ها پلیس در حال ضرب و شتم شدید یکی از 
معترضان اس��ت و زمانی که چند نفر از رهگذران 
مداخله می کنند، پلیس به آنها هم حمله کرده و 
با مشت و باتوم آنها را کتک می زند. ظاهراً همزمان 
پلیس به سمت شماری از معترضان هم از فاصله 

نزدیک اسپری اشک آور می پاشد. 
در ویدئویی دیگر، پلیس یک��ی از معترضان را که 
لباس چندانی ب��ه تن ندارد و بدنش مس��تقیم با 
آسفالت در تماس است، با خش��ونت روی زمین 
می کش��د. زمانی که چند نفر برای نجات این فرد 
مداخله می کنند، نیروهای ضدشورش روی سر آنها 
ریخته و این افراد را به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
می دهند. پلیس تعدادی از این افراد را نیز بازداشت 

کرده و با خود می برد.  
کاربر دیگر نوش��ت: »قاتالنی که حق استفاده از 
سالح های خود را ندارند،  با مشت های خود حمله 
می کنند. آنه��ا دیگر مأمور پلیس نیس��تند بلکه 

جانوران وحشی هستند.«  
ش��خص دیگری هم نیروهای پلیس را حیوانات 
وحشی خطاب کرده که رئیس جمهور و وزیر کشور 

آنها را ر    ها کرده و به جان مردم انداخته اند.  
یک کاربر معتقد است: »روزی فرا می رسد که مردم 

به معنای واقعی منفجر می شوند. «
 کاربر دیگری توئیت کرد: »این تصاویر را به جهانیان 
نش��ان دهیم تا حکومت دیکتات��وری را که به ما 

حکومت می کند، محکوم کنند.«  
کاربر دیگر نوش��ت: »دیگر در فرانسه دموکراسی 

وجود ندارد. ماکرون یک فاشیست است.« 

دو روز بع�د از تأیی�د مجروح ش�دن 11 س�رباز 
امریکای�ی در عملی�ات موش�ک باران پای�گاه 
امریکای�ي عین االس�د، 16 مج�روح ناش�ی 
از ای�ن عملی�ات از بیمارس�تانی در کوی�ت 
س�ر در آوردن�د ت�ا روای�ت رئیس جمه�ور 
امریکا ک�ه گفت�ه »هیچ آس�یبی به س�ربازان 
امریکایی نرس�یده« بیش از پیش تأیید ش�ود!

به گزارش »ج��وان«، ه��ر روز تعداد بیش��تری از 
خبرنگاران و رسانه    ها برای بازدید از پایگاه هدف قرار 
گرفته امریکا در ۱70 کیلومتری بغداد درخواست 
می دهند، روی��دادی که برای مقام ه��ای امریکایی 
چندان خوشایند نیست ولی ظاهراً از آن هم گریزی 
ندارند. تازه     ترین تصاویری که دیروز منتش��ر شد، 
مربوط است به شبکه روسی راشاتودی که از داخل 
عین االسد تصاویر اختصاصی خود را منتشر کرد که 
مانند تصاویر منتشر شده از دیگر منابع خبری، حجم 
زیاد خرابی    ها را نشان می دهد. یک منبع عراقی که نام 
او فاش نشده، دیروز به وبگاه المعلومه عراق گفت که 
نیروهای عراقی در همکاری با شرکت های امنیتی کار 
بازسازی مراکز آسیب دیده در جریان حمله موشکی 
ایران را آغاز کرده ان��د، موضوعی که در عکس های 
منتشر شده راشاتودی هم دیده می شود. این منبع 
گفته که ساختمان های نظامی داخل پایگاه به شکل 
وسیعی در جریان حمله موشکی ایران آسیب دیده 
و امریکا از ش��رکت های امنیتی برای بازسازی این 
نقاط و راه اندازی دوباره کمک خواس��ته اس��ت. به 
گفته او، نیروهای امریکایی تدابیر امنیتی شدیدی را 
اطراف پایگاه عین االسد اجرا می کنند. حیدر قاسم، 
خبرنگار شبکه تلویزیون السومریه که روز یک شنبه 
در گفت وگو با ایرنا گفته ک��ه امریکایی    ها به نحوی 
صحنه اصابت موشک    ها را داخل پایگاه چیده اند که 
کمترین آثار تخریب دیده شود، اما حجم ویرانی این 
پایگاه پس از پاسخ موشکی ایران چنان باال است که 

امکان پنهان کردن خسارت های آن وجود ندارد. 
 جراحت های شدید و نیمه شدید

به رغ��م اینک��ه ترامپ ح��دود ۱8 س��اعت بعد از 
موشک باران عین االس��د اعالم کرد که هیچ نظامی 
امریکایی در این پایگاه آسیب ندیده، ولی پنتاگون 
روز جمعه برای اولین بار تأیید کرد که ۱۱ س��رباز 
امریکایی در این حمله دچار ضربه مغزی البته از نوع 
خفیف شده اند. »لوئیزا الوالک « خبرنگار خاورمیانه 
واشنگتن پست نیز در گزارشی با عنوان »فرماندهان 
ایاالت متحده در پایگاه عین االسد باور دارند هجوم 

موشکی ایران برای کشتن طراحی شده بود « آورده 
است: »در این حمله دست کم دو سرباز امریکایی از 
پنجره )برج مراقبت( به بیرون پرتاب شده و دهها تن 
دیگر نیز دچار ضربه مغزی خفیف شده اند.« دیروز 
هم روزنامه القبس فاش کرد، ۱6 نظامی امریکا که 
در حمله موشکی ایران به پایگاه عین االسد در غرب 
عراق، مجروح شده اند، چند روز پیش برای درمان به 
یکی از بیمارستان های نظامی منطقه »عریفجان « در 
جنوب کویت منتقل شده اند. القبس به نقل از »منابع 
مطلع« نوشت: »مجروحان با حفاظتی شدید، با یک 
هواپیمای نظامی مجهز، از عراق ب��ه پایگاه هوایی 
احمد الجابر منتقل شدند. آنها ابتدا به بیمارستان 
نظامی مخص��وص نیروهای امریکای��ی در اردوگاه 
عریفجان منتقل شدند و تحت عمل جراحی فوری 
قرار گرفتند. این افراد هنوز تحت مراقبت های ویژه 
هستند«. منابع مطلع به القبس گفتند: »جراحت 
این نظامی     ها شدید و نیمه شدید است. برخی چند 
نقطه از بدن شان س��وخته و برخی دیگر ترکش به 
بدن شان اصابت کرده است«. به نوشته القبس »کادر 
پزشکی امریکایی در بیمارستان نظامی که مخصوص 
نیروه��ای امریکایی در کویت اس��ت، این نظامیان 
مجروح را تحت درمان دارد«. بخش وسیعی از پایگاه 
هوایی احمد الجابر مختص نیروه��ای امریکایی و 
متحدانش در چارچوب توافقنامه های دفاع مشترک 
اس��ت که بین کویت و امریکا و دیگر کش��ورهای 
دوست امضا ش��ده اس��ت. القبس به نقل از منابع 

مطلع همچنین نوشته که افراد دیگری ]ازنیروهای 
امریکایی[ هم مجروح شده اند اما آنها االن در خاک 
عراق تحت درمان هستند چون جراحت شان سطحی 

است و نیازمند انتقال به کویت نبوده اند.
 روایت کشته  شده ها

برخی منابع غیر رس��می دیگر پا از ای��ن هم فراتر 
گذاش��ته و می گویند که چند س��رباز امریکایی در 
حمله موشکی ایران کشته شده اند. برخالف برخی 
منابع امریکایی که می گویند طراحی حمله ایران به 
عین االسد برای آسیب رساندن به سربازان امریکایی 
در انتقام از س��ردار س��لیمانی نبوده، ژنرال »مارک 
میلی« رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایاالت 
متحده گفته ک��ه ایران جداً قصد تلف��ات گرفتن از 

نیروهای مستقر در عین االسد را داشته است. 
»تیم گارلند« فرمانده ارش��د نیروهای ویژه موسوم 
به جزیره ک��ه در هنگام حمله ایران در عین االس��د 
حضور داش��ته نیز به ش��بکه الجزیره گفته اس��ت: 
»حمالت موش��کی برای گرفتن بیش��ترین تلفات 
انجام شد.« روایت تلفات نیروهای امریکایي حاضر 
در پایگاه عین االسد طی دو روز گذشته، بعد از منتشر 
ش��دن خبر    هایی درباره مرگ غیرمنتظره سربازان 
امریکایی در آلمان، بیش��تر از قبل مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. خبرگزاری اروپایی لوکال، خبر مرگ 
دو نظام��ی امریکایی در آلمان به دالی��ل نامعلوم را 
منتش��ر کرده که الپوش��انی پنتاگون برای مخفی 
کردن کشته شدن تعدادی از نیروهای ارتش امریکا را 

تقویت می کند. امریکایی     ها مدعی شده اند دو سرباز 
20س��اله به نام های »خاویر لیپه��ارت« و »آزیس 
وایتهارست«، سربازان ویژه پایگاه جنگنده ۵2 امریکا 
در پایگاه هوایی مزبور در منطقه راینلند پاالتینات در 
غرب آلمان بوده اند که جسدهای شان ساعت 6:۳0 
بامداد روز پنج  شنبه ۹ ژانویه در خوابگاه شان یافت 
شده است. سرهنگ »دیوید اپرسون « فرمانده واحد 
جنگنده های هوایی ۵2 امریکا در آلمان این دو سرباز 
را که شبکه آرتی روسیه احتمال می دهد خدمه فنی 
پرواز بوده اند، نیرو    هایی ارزشمند توصیف کرده است 
ولی به نوشته اس��الم تایمز، لیپهارت توسط پدری 
عرب و مسلمان در ایالت جورجیا به فرزندخواندگی 
پذیرفته شده بود و در ارتش امریکا معموالً نیرو    هایی 
با چنین مشخصاتی به خاطر آشنایی با اسالم و زبان 
عربی به خاورمیانه اعزام می ش��وند. به نوشته اسالم 
تایمز، چند روز قبل هم روزنامه استار ز اند استرایپس، 
نزدیک به ارتش ایاالت متحده، از هالکت دو نظامی 
تروریست امریکایی در افغانستان در جریان عملیات 
نیروهای ناتو علیه طالبان خبر داده بود. بر این اساس 
دو نظامی مزبور در عملیات »حمایت قاطع« بر اثر 
انفجار بمبی در اس��تان قندهار افغانستان کشته و 
دو نفر دیگر زخمی شده اند اما برخالف ادعای ارتش 
امریکا نه گروه طالبان مسئولیت کشتن آنها را برعهده 
گرفته و ن��ه منابع ارتش افغانس��تان به هالکت این 

نیرو    ها اشاره ای داشته اند. 
 خانواده    هایی که دارند نگران می شوند

چند روز قبل ش��بکه تلویزیونی C-Span صدای 
زنده یک مرد امریکایی را پخش کرد که گفته بود 
از زمان موش��کباران عین االسد، نتوانسته با فرزند 
س��ربازش که در عین االس��د بوده تماس بگیرد. 
او در این گفت وگوی زنده گفته که از سرنوش��ت 
فرزندش اطالعی ندارد و از شدت عصبانیت فریاد 

می زند:»خدا ترامپ را لعنت کند .« 
دیروز هم یک کاربر توئیتری به نام امیلی اندرسون 
که خود را دوست همسر یکی از سربازان امریکایی 
در عین االس��د معرفی کرده، نوشته که این سرباز 
بعد از حمله موش��کی ای��ران دیگ��ر موبایلش را 
جواب نمی دهد! او توئیت کرده است:» یک مشت 
دروغ دیگر از دونالد ترامپ. همس��ر دوست من در 
عین االسد بود و پس از حمله موشکی ایران دیگر به 
تماس ها پاسخ نمی دهد. من تصور می کردم ترامپ 
حداقل در مورد زندگی سربازان ما دروغ نمی گوید. 

تا وقتی که من این فایل ویدئویی را دیدم!«

مجروحان عين االسد این بار   از کویت بيرون زد

حمالت پهپادی- موشکی به پادگان مزدوران دولت مستعفی یمن
حمله موش�کی ارتش و کمیته ه�ای مردمی 
یمن به مرک�ز نیروهای دولت مس�تعفی در 
ش�مال ش�رق صنعا ۹0 کش�ته و 1۳0 زخمی 
برج�ای گذاش�ت. »منصور ه�ادی«، رئیس 
دولت مس�تعفی یم�ن، این حمل�ه انصاراهلل 
را تأیید ک�رده و مدعی ش�ده ک�ه حوثی     ها 
تمایلی ب�ه برقراری صل�ح در یم�ن ندارند. 

نیروهای ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یمن به 
پادگان آموزشی نیروهای مزدور دولت مستعفی 
در شهر مأرب در مرکز این کشور حمله کردند که 
طی آن ۹0 مزدور کشته و ۱۳0 تن زخمی شدند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از این شبکه سعودی، یک 
منبع نظامی وابسته به دولت مستعفی گفت، این 
حمله که تلفات بی شماری برجای گذاشته است 

به واسطه پهپاد    ها و موشک     ها انجام گرفته است. 
گفته می شود، این پادگان به استقبال از نیروهای 
نظامی جدید اختص��اص دارد. تاکنون انصاراهلل 
هیچ واکنشی به این عملیات نداشته است. سایت 
مأرب پرس نیز گزارش داد، دهها کشته و زخمی 
در پی حمله موشکی به پادگان النصر که وابسته 
به نیروهای دولت مستعفی است روی دست این 

دولت مانده اس��ت. یک منبع پزشکی نیز گفت، 
این عملیات توسط موش��ک     ها و پهپاد    ها انجام 
گرفته است.  اکثر تلفات نیروهای لشکر چهارم 
گارد ریاستی وابسته به نیروهای دولت مستعفی 
هس��تند. عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور 
دولت مس��تعفی یمن ادعا کرد: 220 س��رباز به 

دست حوثی     ها کشته و زخمی شده اند. 


