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بین الملل
ویژه

رژهکوکلوسکالنها

صدها نفر که به برتری نژاد سفید باور دارند با مشعل در شهر شارلوتزویل
در ایالت ویرجینیا دست به راهپیمایی زدهاند.قرار است امروز تجمع بزرگتری
برگزار شــود .این افراد به برداشته شدن مجســمه ژنرال رابرت ای لی ،ژنرال
دوران جنگ داخلی آمریکا معترض هستند.شماری از شرکتکنندگان در این
تجمع در دانشگاه ویرجینیا ،سالم نازی سر دادند .درگیریهایی هم میان این
افراد و معترضان ضد فاشیســت در گرفت که پلیس آنها را متفرق کرد .مارک
سیگنر ،شهردار شــارلوتزویل ،راهپیمایی افراد معتقد به برتری نژاد سفید را
محکــوم کرده و آن را «نمایــش بزدالنه نفرت ،نژادپرســتی و کوته فکری و
تعصب» خوانده است.
تری مکاولیف ،فرماندار ویرجینیا هم از مردم خواســته است تا از تجمع
بزرگ معتقدان به برتری نژاد سفید که امروز برگزار میشود ،دوری کنند.
ژنــرال رابرت ای لــی ،فرمانده ارتش ویرجینیای شــمالی در زمان جنگ
داخلی و از فرماندهان نیروهای جنوب در جنگ داخلی آمریکا بود.
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رئیسجمهوریآمریکابرایونزوئالرجزخوانیکرد

تهدید مادورو به حمله نظامی از سوی ترامپ

ژاپنآمادهشلیکموشکهایکرهشمالیشدهاست

آماده باش سامانه های موشکی خاوردور

سوشیال

تحقیقاتپکندربارهشبکههایاجتماعی

شرکتهای بزرگترین شــبکههای اجتماعی چین  -وایبو ،ویچت و بایدو
به اتهام آن چه نقض قوانین امنیت ســایبری گفته شــده است تحت تحقیق
قرار گرفتهاند .دفتر اداره فضای مجازی چین گفته اســت این ســه شــرکت
نتوانستهاند به درستی برمحتوای سایتهایشان نظارت کنند.
این نهاد گفته اســت کاربران از این شبکهها برای انتشار محتوای مرتبط با
تروریسم ،شایعات و حرفهای زشت و رکیک استفاده کردهاند.دفتر اداره فضای
مجازی چین گفته اســت این تخلفات «امنیت ملی را به خطر انداخته است».
مقامات در چین به شــدت اینترنت را سانسور میکنند و به طور مرتب محتوا
یا شرایط جستجو را محدود میکنند.
آنها همچنین شبکههای اجتماعی خارجی از جمله فیسبوک ،اینستاگرام و
توییتر را مسدود میکنند .موتورهای جستجو مانند گوگل مسدود و دسترسی
به بسیاری از رسانههای خارجی نیز محدود شده است .مقامات چین با تشدید
مقررات استفاده از شــبکههای خصوصی مجازی یا ویپیانها دسترسی کار
بران به اینترنت را محدود کردهاند .شبکههای خصوصی مجازی یا ویپیانها
به مردم اجازه میدهند محدودیتهای دسترسی به اینترنت را دور بزنند.
پولتیک

بردهدارینویندربریتانیا

ژانس ملی مبارزه با جرایم در بریتانیا هشــدار داده است که شمار قربانیان
«بردهداری نوین و قاچاق انسان» در این کشور بیش از آن است که در گذشته
تصور میشد.
تــا پیش از این تخمین زده میشــد که بین  ۱۰۰۰۰تــا  ۱۳۰۰۰نفر در
بریتانیا گرفتار بردهداری نوین هســتند اما به گفته این نهاد« ،هرچه بیشــتر
نگاه میکنیم ،قربانیان بیشتری را مییابیم».
به گفته نهادهای مبارزه با قاچاق انســان ،در بســیاری موارد کســانی که
از این طریق به کشورهای پیشــرفته مهاجرت میکنند گرفتار قاچاقچیان یا
کســانی میشوند که آنان را معموال دربرابر دستمزد اندک به کارهای مختلف
مــی گمارند .به همین دلیل این افراد را قربانیان بردهداری نوین مینامند .در
مواردی ،ممکن است قربانیان به دالیل دیگر به دام «بردهداران» افتاده باشند
و مورد سوء استفاده قرار گیرند.
یکــی از مقامات این نهاد گفته اســت که بردهداری نویــن به طرزی روز
افزون در اختیار گروههای تبهکار قرار میگیرند که با سوءاســتفاده اقتصادی
از قربانیان خود گاه عوایدی بیش از معامالت مواد مخدر به دست میآورند.
او گفته اســت که در حال حاضــر ،بردگان نویــن در بخشهای مختلف
اقتصادی ماننــد پردازش مواد غذایی ،ماهیگیری ،کشــاورزی ،ســاختمان،
خدمات خانگی و کارواشها به کار گرفته میشوند و بهرهکشی از آنان دیگر به
مواردی مانند اجبار به خودفروشی محدود نمیشود .دامنه این نوع بهرهکشی
از نیروی کار چنان گســترش یافته که احتمال دارد همه ما در روز با قربانیان
آن مواجه شویم بیآنکه از موقعیت آنان آگاه باشیم.
براســاس تحقیقات آژانس ملی مبــارزه با جرایم ،اکثر بــردگان نوین در
بریتانیا از مهاجرانی هستند که از آلبانی ،نیجریه ،ویتنام ،رومانی و لهستان به
این کشور آمدهاند .در میان بردگان ،زن ،مرد و کودک در سنین مختلف دیده
میشــوند و اکثر آنان افراد آســیب پذیر جامعه از اقلیتهای قومی یا کسانی
هستند که به نحوی از جامعه طرد شده یا خود را مطرود جامعه میدانند.
اکثر قربانیان به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی نامناسب در کشورشان یا
در تالش برای فرار از فقر اقتصادی یا جنگ به مهاجرت روی آورده و به دلیل
مشکالت مالی ،گرفتار بهرهکشی شدهاند .شهروندان کشورهای اروپای شرقی،
ویتنام و نیجریه بزرگترین گروه قریانیان بردهداری نوین در بریتانیا هســتند.
کارشناســان گفتهاند که یکی از عوامل وجود بردهداری نوین در بریتانیا این
است که قربانیان نمیدانند که گرفتار بهرهکشی اقتصادی هستند و در نتیجه
در صدد چارهجویی بر نمیآیند.
خبر کوتاه

نگرانیدربارهالعوامیه

روسیا الیوم :اســتفان دوجاریــک ،سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل در
کنفرانســی مطبوعاتی درباره اقدامات عربســتان علیه ساکنان منطقه شیعه
نشین العوامیه گفت :گزارشهای رسانهای درباره این موضوع مشاهده کردیم
اما نمیتوانیم صحت اطالعات ارائه شده در این گزارشها را به صورت مستقل
تایید کنیم ،همزمان میخواهم به مســئوالن عربستان یادآوری کنم هرگونه
اقدام آنها باید با تعهداتشان در قبال قوانین بینالمللی حقوقبشر همسو باشد.
اخیرا گزارشهایی در خصوص اوضاع اســفناک منطقه شیعه نشین العوامیه
منتشــر شــده که بیش از ســه ماه از محاصره آن توســط نیروهای سعودی
میگذرد.

دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،عالوه بر تندتر
کردن لحن تهدیدآمیز خود نســبت به کره شمالی ،گفته
گزینه نظامی علیه ونزوئال هم خارج از تصور نیست.
تکرار اســتفاده از گزینه نظامی در ســخنان چند روز
اخیر ترامپ با نگرانی مقامهای ســابق و ناظران تحوالت
در آمریکا و سایر نقاط جهان روبرو شده و بسیاری از لحن
«جنگطلبانه» ترامپ انتقاد کردهاند.
ترامــپ عالوه بر این که یک بار دیگر کره شــمالی را
تهدید به برخورد نظامی شــدید کرد ،در حالی که رکس
تیلرســون ،وزیر خارجه و نیکی هیلی ،ســفیر آمریکا در
ســازمان ملل متحد در دو طرف او ایســتاده بودند گفت:
« ...گزینههای فراوانی برای مواجهه با ونزوئال موجود است
حتی اگر الزم شود گزینه نظامی ...مردم آنجا (ونزوئال) در
حال جان دادننــد ...بنابراین من گزینه نظامی را در مورد
ونزوئال مردود نمیدانم».
ترامــپ که روز جمعه برای دومین بار برابر خبرنگاران
حاضر شــده بود در پاسخ به تفسیر سخنانش و این که آیا
ایــن گزینه نظامی به معنای اعزام ســربازان آمریکایی به
ونزوئال خواهد بود ،گفت« :ما درباره چنین مواردی (علنی)
حرف نمیزنیم .اما استفاده از نیروی نظامی گزینهای است
که ما قطعا میتوانیم روی آن حساب کنیم».
ساعتی بعد از این اظهارات ترامپ ،وزیر خارجه ونزوئال
سخنان ترامپ را «عملی احمقانه» خواند.
همزمان کاخســفید ،عصر جمعه با انتشــار اطالعیهای
خبــر داد نیــکالس مــادورو ،رئیس جمهــوری ونزوئال،
درخواست گفتگوی تلفنی مستقیم با ترامپ کرده است.
در ایــن اطالعیه آمده« ،آمریــکا بارها از دولت ونزوئال
خواســته از ســرکوب معترضان ،زندانی کــردن مخالفان
و نقض حقوقبشــر دســت بردارد و هر وقــت که اصول
دموکراســی دوباره در ونزوئال برقرار شــد ترامپ با کمال
میل حاضر به گفتگو با رهبران این کشور است».
اگرچه اســتفاده ترامپ از قدرت برتر نظامی کشورش
علیه کرهشــمالی در چند روز گذشته بسیار خبرساز شده
اســت اما این نخستین بار است که او ونزوئال را به استفاده
از توان نظامی آمریکا تهدید میکند.
این در حالی اســت که به گــزارش خبرگزاری رویترز،
پنتاگون دقایقی بعد از این ســخنان ترامپ گفته وزارت
دفاع هیچ دســتوری در ارتباط با ونزوئــال دریافت نکرده
است.
در پی ناآرامیها در ونزوئال و تاســیس مجلس مناقشه
برانگیز موسسان در این کشور ،آمریکا عالوه بر تحریمهای

عمومی علیه دولت این کشــور ،مستقیما رئیس جمهوری
ونزوئــال ،نیکالس مادورو ،را هم در کنار چند شــخصیت
دیگر سیاســی این کشــور ،تحریــم کرده و مــادورو را
«دیکتاتور» خوانده است.
اگــر چه اقدامــات دولت مادورو در چنــد ماه اخیر با
محکومیت جهانی روبرو شده و بسیاری او را در تالش برای
استقرار یک نظام دیکتاتوری در ونزوئال متهم کردهاند ،اما
تهدید این کشــور در آمریکای التین به حمله نظامی ،آن
هم از ســوی فرمانده کل قویترین ارتش جهان ،با نگرانی
از سوی ناظران تحوالت در واشنگتن روبرو شده است.
لیان پانهتا ،وزیر دفاع ســابق آمریکا ،دقایقی بعد از این
ســخنان ترامپ ،در حالی که بــه مضطرب بودن خودش
معترف بــود گفت« :آنچه اکنــون باید مــردم آمریکا از
رهبرشان بشنوند این است که بگوید ما قدرت ان را داریم
که این بحرانها را مسالمتآمیز از سر بگذارینم».
پانهتــا که با شــبکه خبری ســیانان آمریکا گفتگو
میکرد با انتقاد از «ســخنان نسنجیده» رئیس جمهوری
آمریکا از مشــاوران و مقامهای دولت کشورش درخواست
کرد که با وحدت کالم و انسجام تالش کنند «پیام واضحی
از اســتراتژی» آمریکا به جهان ارسال کنند و اکنون زمان
آن نیست که «ما از جنگ اتمی سخن بگوییم و با آتش و
خشم و مســلح کردن تسلیحاتمان» به فکر کنترل بحران
باشیم.
پانهتا که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ،وزیر
دفاع آمریکا بود و پیش از آن هم ریاســت سازمان سیا را
برعهده داشــته ،روز پنجشنبه به ســیانان گفت با توجه
ســابقه طوالنی که در امور نظامی و امنیتی داشــته باور
دارد که اکنون «امنیت ملــی آمریکا در وخیمترین وضع
از زمان بحران موشــکی کوبا در اوج دوران جنگ ســرد»
قرار گرفته است.
در همین حال ،پروسفیر ونزوئال در لیما را اخراج کرده
اســت .دیهگو مولرو ،سفیر ونزوئال در پرو ،پنج روز فرصت
دارد تا خاک این کشور را ترک کند.
پــرو میگوید این اقدام را در واکنش به آنچه «پاســخ
غیرقابل قبول» نیکالس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال ،به
انتقادهای جهانی از اقداماتش و آنچه «تالش مادورو برای
استقرار یک دیکتاتوری» خوانده شده است.
اخراج سفیر ونزوئال از پرو در ادامه محکومیت بسیاری
از رهبران آمریکای التین از تاســیس مجلس موسسان و
تالش برای تغییر قانون اساســی در ونزوئال صورت گرفته
است.

مانورسودانباآمریکاومصر

پس از نشست فرمانده ارتش سودان با یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا،
وزارت دفاع ســودان اعالم کرد ،از این کشور دعوت شده تا در رزمایش نظامی
مشترک میان مصر و آمریکا شرکت کند .به گزارش رویترز ،وزارت دفاع سودان
اعالم کرد ،این کشــور به شــرکت در مانورهای آموزشی نظامی مشترک میان
مصر و آمریکا که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود ،دعوت شده است .رزمایش
«ســتاره درخشــان» مصر و آمریکا بزرگترین رزمایش در نوع خود در منطقه
اســت و در سه دهه اخیر این نخستین بار است که سودان به چنین رزمایشی
دعوت میشــود .عماد الدین مصطفی عدوی ،فرمانده ارتش سودان در این باره
اعالم کرد ،از ســودان دعوت شده است تا در رزمایش ستاره درخشان مشترک
میان مصر و آمریکا شرکت کند که قرار است در مصر برگزار شود.

فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
فراخوان یک نشســت اضطراری برای رایزنی درباره بحران
کره شــمالی را داده اســت .قرار است روز دوشنبه  ۱۴اوت
( ۲۳مرداد) نشســتی ویژه برای بحث و تبادل نظر در مورد
بحران میان کره شــمالی و آمریکا در بروکسل برگزار شود.
در این نشست از اعضای کمیته امنیت سیاسی دعوت شده
است .در ادامه افزایش تنش در شبهجزیره کره و تهدیدهای
متقابل کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا ،رسانههای ژاپن
روز شــنبه ۲۱ ،مردادماه ،از اســتقرار سامانه دفاع موشکی
پاتریوت در غرب این کشور خبر دادند.
استقرار این ســامانه پس از آن صورت میگیرد که کره
شمالی هفته گذشته تهدید کرد موشکهای بالیستیکی که
قصد دارد به ســوی جزیره گوآم شــلیک کند از فراز ژاپن
خواهند گذشــت .جزیره گوآم در اقیانــوس آرام متعلق به
ایاالت متحده و محل استقرار یکی از پایگاههای مهم نظامی
آن کشــور اســت .خبرگزاری فرانسه روز شــنبه به نقل از
اناچکی ،شــبکه تلویزیونی ملی ژاپــن ،خبر داد که توکیو
موشکهای پاتریوت خود را در سه نقطه در غرب این کشور
یعنی شیمانه ،هیروشیما و کوچی مستقر کرده است.
در همین گزارش آمده است که توکیو سامانه ضدموشکی
پاتریوت را در منطقه اهیمه نیز مستقر کرده است.
خبرگزاری فرانســه در گزارش خــود میگوید که ژاپن
پیش از این هم اعالم کرده بود که موشکهای کره شمالی
را که تهدیدی برای قلمروی خود ارزیابی کند ،ساقط خواهد
کرد .خبر استقرار تازه موشکهای پاتریوت در ژاپن ساعتی
پس از آن منتشــر شد که رؤســای جمهور آمریکا و چین
صبح شــنبه در گفتوگویی تلفنی خواستار دست کشیدن
کره شمالی از «رفتارهای تحریکآمیز و تنشزا» شدند.
بنا بر گزارشــی کــه در تلویزیون دولتــی چین درباره
گفتوگوی رهبران دو کشور منتشر شد ،شی جین پینگ،
رئیس جمهور چین ،خواســتار یافتن راه حلی مسالمتآمیز
برای مسئله اتمی کره شمالی شده و از «طرفهای مربوطه»
خواست تا از «سخنان و اقداماتی» که به «تنش میافزاید»
دوری کنند .شــورای امنیت ســازمان ملــل در واکنش به
آزمایشهــای اخیر موشــکی کره شــمالی و تالشهایش
برای تولید ســالح هستهای شنبه هفته گذشته به اتفاق آرا
تحریمهای جدیدی را علیه این کشور وضع کرد.
پیونگیانگ به تازگی یک موشــک بالیستیک آزمایش
کرد که مقامات نظامی ایاالت متحده اذعان دارند بُرد آن به
ایالت آالســکا در آمریکا نیز میرسد .در عین حال روزنامه
واشینگتنپست نیز گزارشهای تأیید نشدهای منتشر کرده

درخواستعفوشیعیانعربستان

 ۱۰برنده جایزه صلح نوبل از پادشــاه و ولیعهد عربســتان خواستند حکم
اعدام  ۱۴جوان این کشور را لغو کند .به گزارش آسوشیتد پرس ،این برندگان
جایزه صلح نوبل جمعه در نامهای رســما خواســتار عفو  ۱۴جوانی شدند که
در پرونده تظاهرات ســال  ۲۰۱۲میالدی محکوم به اعدام شــدهاند و در این
نامه حکم اعدام این جوانان را «ظلمی آشــکار» توصیف کردند .برندگان جایزه
صلح نوبل افزودند ،مقامات عربســتانی به اجبــار از متهمان اعتراف میگیرند.
ایــن  ۱۴جوان به جرم اعتراض ،بــه اعدام محکوم شــدهاند .از میان این ۱۴
تن که همگی آنها شــیعه هســتند ،میتوان به «مجتبی الســویکات» اشــاره
کرد که زمانی عازم دانشــگاه «میشــگان » آمریکا بود ،در فرودگاه عربســتان
بازداشت شد.

تثبیتدیکتاتوریالسیسیتا2018

که عنوان میکند کره شمالی توانسته یک کالهک هستهای
برای نصب بر موشک بالیستیک تولید کند.
چند روز پس از تحریمهای تازه شورای امنیت ،اتحادیه
اروپــا نیز اعالم کرد تحریمهای جدیدی علیه کره شــمالی
وضع کرده اســت کــه یکی از بانکهــای متعلق به وزارت
خارجه این کشــور را نیز شامل میشــود .در پی وضع این
تحریمهــا ،مجادلهای بیــن رهبران کره شــمالی و آمریکا
درگرفت که روزبهروز بر شــدت و حدت آن افزوده شــده و
به تنشها دامن زده اســت ،تا حدی که در دو روز گذشته
روســیه و آلمان نیز سعی کردند با ورود به میدان از شدت
تنــش بکاهند .در مســکو ،ســرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه ،ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از تهدیدهای دو طرف،
از پیونگیانگ و واشــینگتن خواســت امضای خود را پای
«طرح مشــترک روســیه و چین» بگذارند که پیشــتر در
گزارشهــا خبری از آن نبود .به گزارش خبرگزاری رویترز،
بنــا بر این طرح که هیچ یــک از طرفین به آن روی خوش
نشان ندادهاند ،کره شمالی دست از آزمایشهای موشکیاش
میکشــد و در مقابل واشینگتن و سئول نیز تا اطالع ثانوی
از مانور نظامی دست خواهند کشید .این در حالی است که
رویترز به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا وعده داد که
مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی که ساالنه برگزار
میشود طبق برنامه در سال جاری نیز در روز  ۲۱ماه اوت،
کمتر از ده روز دیگر ،آغاز خواهد شد.
آنگال مــرکل ،صدراعظم آلمان ،روز جمعه در واکنش به
باال گرفتن تنش میان آمریکا و کره شــمالی تاکید کرد که
ایــن تنش «راه حل نظامی نــدارد» و «باال گرفتن مجادله
پاسخی غلط» به مسئله حاضر است.
در همین حال رویترز به نقل از مقاماتی آمریکایی که به
نامشــان اشاره نکرد میگوید که واشینگتن در حال بررسی
اعمال تحریمهای تازهای اســت که بانکها و شــرکتهای
چینی طرف قرارداد با پیونگیانگ را هدف خواهد گرفت.
برپایــه گزارش رویترز ،ظاهرا ً دولــت دونالد ترامپ فعال
این تحریمها را اعالم نمیکند تا ببیند پکن در مورد اجرای
تحریمهای شورای امنیت علیه کره شمالی جدی است یا نه.
چین مهمترین شــریک تجاری کره شــمالی به شــمار
میرود و در عین حال از پکن به عنوان متحد اصلی پیونگ
یانگ در برابر ایاالت متحده و متحدان آن ،یعنی کره جنوبی
و ژاپن ،یاد میشود.
بــا این همه ،نه چین و نه روســیه بــا تحریمهای تازه
شــورای امنیت ،که در پی آزمایش موشک قارهپیما توسط
کره شمالی تصویب شد ،مخالفتی نکردند.

چالشمقتدیصدربرایآیتاهللسیستانی

یک روزنامه ســعودی مدعی شــد ،رهبر جریان صدر عراق خواهان مشارکت
آیتاهلل ســید علی سیســتانی در حل و فصل مساله حشد شعبی شد .به گزارش
ایسنا ،به نقل از روزنامه فرامنطقهای الحیاة ،گروههای سیاسی عراقی بر این مساله
توافق دارند که آینده حشد شــعبی محور مذاکرات مداوم طی مرحله آتی است.
این روزنامه در ادامه به فاش شدن اطالعات و سناریوهای خطرناک درباره انحالل
این نیروها با نظر مثبت آیت اهلل ســید علی سیستانی ،مرجع عالیقدر شیعیان و
حذف برخی گروههای آن و ادغامشــان در ارتش اشاره کرد.الحیاه نوشت :مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق پیشــتر خواهان ادغام حشــد شــعبی در نیروهای
مسلح شده بود؛ مسالهای که زمینه را برای انحالل هیئت حشد شعبی به رهبری
ابومهدی المهندس ،هادی العامری و قیس الخزعلی فراهم میآورد.

عملیاتارتشلبناندرارتفاعاتبعلبک

محکومیتافسرآمریکاییبهجرمکشفحجاب

بی بی سی :پلیس شهر النگبیچ در جنوب کالیفرنیا به علت آن که یکی
از افســرانش به زور روســری یک دختر مسلمان را برداشــته بود ،در دادگاه
محکوم شــد و ناچار به پرداخت  ۸۵هزار دالر غرامت به کریستی پاول ،دختر
مسلمان شد.

حضورنمایندهجوانانافغانستاندردولت

آسوشیتدپرس :محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان از جوانان
این کشور خواست ،نمایندگانشــان را نوبتوار برای اشتراک در نشستهای
کابینه و شوراهای عالی دولت معرفی کنند.

تاکیداقلیمبرتاریخهمهپرسی

سومریه نیوز :هوشیار زیباری ،وزیر خارجه پیشین عراق و رئیس هیئت
نظارت بر همه پرسی اقلیم کردستان عراق گفت :همه پرسی در روز مقرر خود
یعنی  ۲۵سپتامبر (سوم مهر) برگزار میشود.

ردآمارتلفاتارتشروسیهدرسوریه

ریانووســتی :والدیمیر کوزین ،کارشــناس نظامی آکادمی علوم نظامی
روســیه دراین باره گفت :خبرگزاری رویترز خوانندگان خود را گمراه میکند،
طبق آمار رســمی در امســال  ۱۰نظامی روس در ســوریه جان باختهاند .به
ادعــای این خبرگزاری از ابتدای ســال جاری میالدی تــا کنون بیش از ۴۰
نظامی روســیه در سوریه کشته شدهاند که از جمله آنها  ۲۱کارشناس نظامی
خصوصی و  ۱۷نظامی دولتی بلندپایه بوده است.

به نظر میرســد انتخابات ریاســت جمهوری مصر که قرار
بود مه  ۲۰۱۸برگزار شــود ،در آســتانه لغو شدن است چرا که
اصالحات قریب الوقوع قانون اساسی مصر احتماال شامل افزایش
دوره فعلی تا شــش سال و نیز افزایش اختیارات رئیس جمهور
خواهد شد.به نوشته روزنامه االخبار ،به نظر میرسد اصالحات
قانون اساسی مصر گستردهتر از آن چیزی باشد که تاکنون انتظار
میرفت چراکه تصمیمات اتخاذ شــده که طی روزهای آتی به
پارلمان مصر منتقل خواهد شد ،شامل پیشنهادات متعددی از
جمله پیشنهاد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه
مه آتی و افزایش دوره ریاســت جمهوری عبد الفتاح سیسی تا
شش سال است .این اصالحات در همهپرسی قانون اساسی سال
 ۲۰۱۸باید تایید شــود .صحبت از اصالحات در قانون اساسی
مصر متوقف نمیشود ،اصالحاتی که اولین ماموریت هیات ملی
انتخابات به عنوان تنها طرف مســئول برگــزاری انتخابات و یا
همهپرسی در سالهای آتی است ،طبق توافقات صورت گرفته
قرار است اصالحات مذکور شامل موارد متعددی از جمله تمدید
دوره ریاست جمهوری باشد و تمامی موارد با هم در همهپرسی
مورد ســوال قرار گیرند ،قرار اســت پارلمان مصر شکل نهایی
اصالحات مذکور را از طریق ائتالف «حمایت از مصر» ارائه دهد.

هنوز این اصالحات به شــکل رسمی در نشستهای نمایندگان
این ائتالف مطرح نشده اســت اما آنها از اصالحات پیشنهادی
اســتقبال کردهاند .پیشبینی میشود اصالحات مذکور همانند
توافقنامه «انتقال مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان»
مورد بحث و جدل قرار گرفته و در مقابل استقبال ائتالف حاکم
با مخالفت شدید گروههای اپوزیسیون مواجه شود.
رســانههای دولتــی مصر کــه از میزان مشــارکت در این
همهپرســی نگران هســتند ،با تاکید بر لــزوم موافقت با این
اصالحات برای مبارزه با تروریســم ،بستر الزم برای تاییدشان
در همهپرســی را فراهم کردند .در قانون اساســی مصر میزان
مشارکت برای تایید نتایج همهپرسی و اجرای اصالحات تعیین
نشده و بر این اساس تنها شرط موافقت با آنها تایید بیش از ۵۰
درصد شرکتکنندگان در همهپرسی است.برخی منابع از وجود
رویکردی شامل اصالحات گسترده در مواد قانون اساسی که به
منزله «انقالب» در قانون اساسی مصر است ،خبر دادند.اصالحات
شــامل افزایش اختیارات رئیس جمهور و صدور مجوز نامزدی
برای چندین دوره و نه فقط دو دوره و تغییر بندهای مربوط به
پارلمان و دستگاه قضایی کشور جهت همسوسازی ساختارهای
جدید با قوانین تازه تصویب شده از سوی رئیس جمهور است.

در پــی اعالم آمادگی ارتش لبنان برای حمله گســترده به
مواضع داعش در ارتفاعات القاع و بعلبک ،این ارتش تاکید کرده
اســت ،با استفاده از موشکهای هوشمند آمریکا پایگاههای این
گروه تروریســتی را هدف قرار میهد .به گزارش ایسنا ،به نقل
از روزنامه لبنانی الدیار ،ارتش لبنان دوشــنبه جاری رسما نبرد
علیه گروه تروریســتی داعش در ارتفاعات القاع و راس بعلبک تا
منطقه وادی حمید در تپههای عرســال و شهرک «خربة داود»
را آغــاز میکند .در این نبرد هنگ هوابرد ویژه ،هنگ تکاوران و
سه تیپ از ارتش لبنان علیه داعش شرکت کرده و از سالحهای
توپخانهای و راکتاندازها استفاده خواهند کرد .پیشتر نیز ارتش
لبنان اعالم کرده بود ،هواپیماهــا و توپخانه ارتش لبنان مراکز
استقرار نیروهای گروههای تروریستی داعش در بلندیهای راس
بعلبــک و القاع را هدف قرار دادهاند که این حمالت ارتش لبنان
پیش از آغاز عملیات گسترده آن علیه مواضع داعش است .یک
منبــع در ارتش لبنان گفته بود که نیروهای دولتی همچنان به
آمادگیهای نظامی خود برای پاکسازی بلندیهای این دو منطقه
از نیروهای تروریستی ادامه میدهند و منتظر اعالم زمان آغاز این
عملیات هستند.
این منبع گفته است ،با وجود آمادگی ارتش لبنان هنوز تاریخ

و زمان عملیات ضد داعش مشــخص نشــده است .سید حسن
نصراهلل ،دبیرکل حزب اهلل لبنان هفته گذشته اعالم کرد ،کسانی
که در تپههای عرســال هستند ،تهدیدی برای همگان از جمله
اردوگاههای آوارگان سوری به حساب میآیند چراکه آنها همچون
داعش در موصل هســتند و زمان پایان دادن به این تهدید فرا
رسیده است .آمریکا نیز ارتش لبنان را به موشکهای هوشمند
مجهز ســاخته که دارای دقت باال در هدفگیری هستند .ارتش
لبنان از این موشکها برای بمباران پایگاههای داعش در تپهها و
بیابانهای این کشور و آزادسازی خاک آن استفاده خواهد کرد.
این نبرد به سرعت پیش خواهد رفت و ارتش لبنان با حمالت
سنگین خود قاطعانه به آن پایان خواهد بخشید .و همزمان با آن
ارتش سوریه و حزب اهلل نیز با استفاده از جنگندههای سوری از
نوع میگ  ۲۳و  ۲۹در مبارزه با داعش در خاک سوریه حمالت
خود را آغاز خواهند کرد که این حمالت آنها نوعی پشتیبانی از
لبنان در مبارزه با این گروه تروریستی محسوب میشود.
داعش از طرفی در چنگال ارتش سوریه و حزب اهلل در خاک
سوریه و از طرفی نیز ارتش لبنان و نیروهای مقاومت حزب اهلل
در ارتفاعات القاع ،راس بعلبک در ارتفاعات عرسال و وادی حمید
گیر افتاده است.

