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تحلیل روز

دیدار رهبران عصائب،کتائب ،سرایا السالم و النجباء برای اخراج نظامیان آمریکایی

حاشیهایدرکارنیست!
گل عنبری -از دیروز کلیپی در فضای مجازی و به
ویژه از طریق خبرگزاریها و رسانههای دارای اسم
و رسم با عنوان "فریم پرحاشیه" یا "تصویر پرحاشیه"
درحالانتشاراستکهبیدقتیرسانههاوناآشنایی
با فرهنگ و رسوم عربی و عمانی را میرساند .در
این فیلم کوتاه هیچ حاشیهای وجود نــدارد ،بلکه
تمامی حرکات از سر احترام است .سلطان جدید
عمان میخواست محمد بن زاید را تا دم در بدرقه
کند ،اما ولیعهد ابوظبی اصــرار داشــت همان جا
خداحافظیکند.دستندادنسلطانهیثممطابق
رسم عمانیهاست که برای احترام به مهمان اصرار
میکنندتادمدربدرقهکنندوهمانجادستبدهند،
اما حرکت دست بنزاید نشان میدهد که سلطان
هیثم را سوگند میدهد که دم در نیاید و باالخره
همان جا خداحافظی میکنند.هر چند که باید
گفت عمان و امارات کشورهای همسایهای هستند
که هیچگاه روابط حسنهای با هم نداشتند و هر از
چندگاهی خبر از بازداشتیک تیم جاسوسی در
کشورهایهممنتشرمیکنندوطرفدیگررامتهم!

نمای روز

باران و سیل یک هفته اخیر باعث شد بسیاری
از تجهیزات و جنگند ههای رژیم صهیونیستی
در پایگاه هوایی «حتسور» آسیب ببیند و این
خسارتها میلیونها دالر برآورد شده است.

محورمقاومتعراقبرمداروحدت

گویا پ ــروژه "وح ــدت محور مقاومت" در میان
عراقیهابهپیشمیرود.شبکهخبریالمیادین
از نشست مهم شماری از رهــبــران گروههای
مقاومت عراق با رهبر جریان صدر درباره پایان

دادن به اشغالگری آمریکا در این کشور خبر داد.
پایگاه اطالعرسانی مقاومت «النجباء» عراق نیز
با انتشار تصاویری از این نشست نوشت :نشست
مشترکرهبرانمقاومتعراقبهمیزبانی«شیخ

بلومبرگ:همهپولمراخرجخالصشدنازشرترامپمیکنم

جنگ نیویورکیها باسالح پول
تنها کشورهایی که با آمدن ترامپ به کاخ سفید
با چالش های متعدد روبــه رو شده اند نیستند
که آرزوی رفتن وی را دارنــد .مایکل بلومبرگ،
شهردارسابقنیویورکوهمشهریدونالدترامپ
که هشتمین فرد ثروتمند آمریکا نیز است گفته
که حاضر است بیشتر ثروت اش را برای «خالص
شدنازشرترامپ»هزینهکند .گفتهمیشودجمع
داراییهای وی به  ۵۰میلیارد
دالر میرسد .بلومبرگ در عین
حــال انتقاد رقبایش مبنی بر
تالش وی برای خرید انتخابات
آمریکا را رد کرد .سناتور الیزابت
وارن که یکی از رقبای مطرح
بلومبرگ در انتخابات ۲۰۲۰
است ،از وی به دلیل آغاز فعالیت
انتخاباتیاشبایکتبلیغاتتلویزیونی۳۷میلیون
دالری انتقاد کرد و گفت که این شهردار سابق
شهر نیویورک می کوشد دموکراسی آمریکایی را
بخرد .بلومبرگ پس از ورود به عرصه انتخاباتی،
در نظرسنجی ها در جایگاه پنجم پس از جو
بایدن ،برنی سندرز ،وارن و پیت بوتیجیج قرار
گرفت .بلومبرگ که قبال جمهوری خــواه بود و
ثروت خود را از فروش اطالعات مالی به شرکت

های وال استریت کسب کرده است ،می گوید:
«یکی از دالیلی که به طور منطقی مطمئن هستم
که می توانم ترامپ را شکست دهــم ،این است
که نزد جمهوری خواهان میانه رو فــردی قابل
قبول هستم ».امید بلومبرگ در حالی است که
ترامپ در توئیتی نوشت :برنی سندرز دیوانه در
نظرسنجی ها در حال پیش افتادن است و در
مقابل رقبایش در داخل حزب
تنبل (دموکرات) بسیار خوب
به نظر می رسد .خب همه این
هــا یعنی چــه؟ گــوش بــه زنگ
باشید! نامزدهای دموکرات در
انتخاباتمقدماتی،2020اگر
بخواهند شانسی برای پیروزی
داشته باشند ،باید در ایــاالت
اولیه و تعیین کنندهای مانند آیووا ،نیوهمپشایر
و کارولینای جنوبی و نــوادا در برابر رقبای خود
حداکثرامتیازاتممکنراکسبکنند.حالآنکه
نظرسنجیسراسریاخیرموسسهامرسون،نشان
میدهدکهحداقلدردوایالتآیوواونیوهمپشایر،
سندرزوضعیتمناسبیدارد،بااینحالدرایندو
ایالتنیزنمیتوانویراپیروزازپیشتعیینشده
رقابتفشردهدموکراتهادانست.

اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسالمی ن َُجباء
برگزار شد و طی آن عالوه بر رهبر جریان صدر،
فرمانده کتائب سیدالشهداء و نماینده دبیرکل
عصائب اهلالحق حضور داشتند.یکی از مهم
ترینپیامدهایجنایتدولتتروریستیآمریکادر
ترورسردارسپهبد«قاسمسلیمانی»و«ابومهدی
المهندس» و همراهان شان ،ایجاد اجماع میان
گــروههــای مقاومت در عــراق ضد آمریکاست.
حتی پیام اخیر مقتدی صدر خطاب به ترامپ
نیز بیانگر همسویی و همگرایی جریان صدر با
گروه های مقاومت در عراق ضد ایاالت متحده
آمریکاست.گروه های مقاومت که عمدت ًا زیر
مجموعه سازمان حشد الشعبی قرار می گیرند،
درپنجسالاخیرنقشمهمیدرتحوالتعراقاز
جملهدرپاکسازیجغرافیایاینکشورازاشغال
گروه تروریستی داعش ایفا کردند.اکنون به نظر
می رسد جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی
و شهید ابومهدی به مرحله جدیدی برای نقش

آفرینی این گروه ها در عراق تبدیل شده است.
تاکیدبرحاکمیتعراق،ضدیتباآمریکاومقابلهبا
نگاهتحقیرآمیزواشنگتنبهعراقازشاخصههای
اصلیاینمرحلهاست.همزمان«،محمدمحیی»
سخنگوی کتائب حزب ا ...عراق از شاخههای
سازمان الحشد الشعبی که در تجاوزهای اخیر
آمریکا حدود  ۳۰نفر از نیروها و فرمانده خود
«ابومهدی المهندس» را از دســت داد ،تاکید
کرد :این گروه در حال آماده شدن برای مقابله با
نیروهایآمریکاییاست.ویدرگفتوگوباشبکه
المیادین تصریح کــرد« :ما میدانیم نیروهای
آمریکایی تالش دارند برای مدت طوالنیتری در
عراقبمانند؛امابهطرفهایرسمیعراقفرصت
میدهیم تا همه ابزارها برای خروج نیروهای
آمریکاییرابهکارگیرند».محییاخراجنظامیان
آمریکایی از منطقه را اولویت خواند و گفت:
«جبههمقاومتبرایمقابلهبانیروهایآمریکایی
درمناطقوسیعیگستردهشدهاست».

مورالسدرخواستبرایمسلحشدنمردمبولیویعلیهکودتاچیانراتاییدکرد

فراخوان«اوو»ازآرژانتین

اوو مورالس رئیسجمهور مستعفی بولیوی از
درخواستش برای مسلح شدن مردم در مقابل
کودتاچیانباحمایتآمریکادفاعکرد.مورالس
در مصاحبه با «رویترز» با دفاع از سخنان چند
ماه پیش خود گفت ،اگر دولت به مردم حمله
کند،آنهاحقدفاعازخودرادارند.بااینحال
تشریح کرد منظورش مسلح شدن شهروندان
بهسالحگرمنبودهومخاطبش
گــروههــای مدافعی بــوده که
همواره کموبیش موجودیت
داشــتــنــد.ایــن رئیسجمهور
سابق بولیوی که در آرژانتین
به سر میبرد ،گفت« :اگــر در
بولیوی نــیــروهــای مسلح به
مردم شلیک میکنند و مردم
را میکشند ،مردم این حق را دارند که امنیت
خود را سازماندهی کنند» .وی افــزود« :از
سالحهاییمانندتیروکمانصحبتنمیکنم».
مورالس در ادامــه گفت« :زمانی این گروهها
شبهنظامی نامیده میشدند ،زمانی دیگر
اتحادیههایامنیتییاپلیسینامیدهمیشدند
و در برههای دیگر گارد نام داشتند .این چیز
جدیدی نیست» .وی که اولین رئیسجمهور

بومی بولیوی به شمار میآید ،پاییز امسال و در
حالیکهبرایبارچهارمدرانتخاباتپیروزشده
بود ،از سوی احزاب مخالف به تقلب متهم شد
و در نهایت با تهدید ارتش بولیوی و تحت فشار
کشورهایغربی،مجبوربهترککشورششد.
او دو ماه پیش از آرژانتین پناهندگی سیاسی
دریافتکرد.ازآنزمان،دولتکودتایبولیوی
به ریاست «جنین آنــز» ،از
نوادگاناستعمارگراناولیه
بولیوی،اعتراضهایمردم
راباسرکوبوخشونتپاسخ
داده و کشتار بومیان این
کشور را بار دیگر احیا کرده
اســت.شــمــار آم ــار رسمی
کشتهشدگان در بولیوی از
آغازاعتراضاتبهبیشاز ۳۰نفررسیدهاست.
همچنین دهها نفر مفقود ،بیش از  ۷۰۰تن
زخمی و نزدیک به هزار نفر بازداشت شدهاند.
مورالسدرمصاحبهایدیگرگفتهبودکهدلیل
فشار آمریکا برای برکناری او ،قراردادهای
گسترده بولیوی با چین در زمینه استخراج
لیتیوم و همچنین خودداری وی از قطع روابط
باایران،کوباوونزوئالبودهاست.
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جنگروانیحزبا...علیهتلآویو
حزبا...لبنانبانصببیلبوردهاییدرمرزبااراضی
اشغالی،رژیمصهیونیستیرابهگرفتنانتقامخون
شهید سپهبد قاسم سلیمانی تهدید کرده است.
به نقل از روزنامه عبری زبــان "ماکور ریشون" در
یکی از این بیلبوردها نوشته شده بود ":پرچم او را
در تمامی میدانها و جبههها حمل خواهیم کرد".
همچنین روی آن با زبان عبری عبارتی به مفهوم
"تــرس از او ادامــه دارد" نوشته شده بــود .از زمان
شهادت سردار سلیمانی ،ارتش رژیم صهیونیستی
آمادهباش نیروهای خود در جبهه شمالی را برای
مقابله با هرگونه اتفاقی چه از جنوب لبنان و چه از
منطقه جوالن سوریه در باالترین سطح قرار داده
است .پیشتر حزبا ...لبنان اعالم کرده بود انتقام
ترورسردار سلیمانی را میگیرد ،در این زمینه نعیم
قاسم،معاوندبیرکلحزبا...تاکیدکردهبود":این
انتقام برای ایران نبوده بلکه برای کل جهان اسالم
وتمامینهادهایمقاومتدربرابراسرائیلاست".

خبر متفاوت

مداینصالح،نامشهریتاریخیباسازههایسنگی
در شمال غربی عربستان سعودی است که عموما
مسلمانان از آمدن به آن خودداری میکنند .آن ها
معتقدند این محل به دلیل این که نبطیها حاضر
به پذیرفتن اسالم نشدند نفرین شدهاست .اکنون
با رونق گرفتن گردشگری در عربستان ،این شهر
میزبانهزارانگردشگرخارجیاستومکانیبرای
درآمدزایی دولت سعودی .مداین صالح به عنوان
نخستیناثرثبتشدهعربستاندریونسکواست.

