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مقاومت
االخبار :کارخانجات ساخت موشکهای دقیق
حزباهلل چه پیامی برای صهیونیستها داشت؟

معادله نصراهلل
بنبست مضاعف اسرائیل

جای تعجب نیست که رژیم صهیونیستی
درب��اره اظهارات سیدحس��ن نص��راهلل درباره
موش��کهای دقیق دچار س��ردرگمی ش��ود،
بویژه که این س��ردرگمیها با اش��اره به ایجاد
کارخانههای س��اخت موش��کهای دقیق در
پاس��خ به ادامه فش��ارهای آمریکا بیشتر شده
اس��ت .همچنین جای تعجب ن��دارد که این
س��رگردانیها از زبان سرلش��کر تامیر هایمن،
رئیس س��ازمان اطالعات نظامی بیان شود که
اعالم کرده اس��ت در حال حاض��ر درک ما از
تواناییهای موشکی حزباهلل دقیق نیست .این
اظهارات ضربه مستقیمی به سازمان اطالعات
نظامی رژیم صهیونیس��تی وارد کرد که دنبال
برآورد اهداف و تواناییهای دش��من است .به
نظر میرسد همه کارکنان فرماندهی سازمان
اطالعات نظامی اسرائیل از جمله کل نیروهای
امنیت��ی و س��ازمانهای رژیم صهیونیس��تی
احس��اس میکردن��د ک��ه س��یلی از جان��ب
سیدحسن نصراهلل دریافت کردهاند .با سخنان
هایمن در کنفرانس مرکز فرهنگ اطالعاتی که
بهعنوان بخش��ی از نمایشگاه سالح در تلآویو
برگزار شد ،مشخص بود اظهارات نصراهلل روی
میز سازمان تصمیمات سیاسی و امنیتی رژیم
صهیونیستی قرار خواهد گرفت .با این وجود،
سخنان هایمن نشان داد سازمان اطالعات پس
از ارزیابی س��خنان نصراهلل دنبال راهحلی برای
چگونگی برخورد با پیامهای دبیرکل حزباهلل
در مراسم روز قدس است .آنها در نهایت به این
نتیجه رسیدند که برای مهار تاثیرات پیامهای
نصراهلل که معادله بازدارندگی را به نفع حزباهلل
تقویت میکند ،از میانجیگ��ری آمریکا که در
تالش ب��رای بهرهگیری از مذاک��رات پیرامون
ترسیم مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی است
استفاده کنند .اور هیلر ،مفسر نظامی در شبکه
 13رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد یک جنگ
روانی میان ارتش رژیم صهیونیستی و حزباهلل
وج��ود دارد و آن جنگ پیامهاس��ت .با وجود
آنچه بیان ش��د ،تالش س��ازمان نظامی رژیم
صهیونیستی برای رسیدن به یک گزینه برای
مواجهه با پیامهای نصراهلل دروغ محض است،
با توجه به اینکه سران رژیم صهیونیستی تنها
 2گزین��ه را در برابر خود میبینند که قادر به
انجام هیچکدام از آنها نیستند؛ یا باید اظهارات
نصراهلل را به صورت رس��می نادیده بگیرند ،یا
اینکه به آن اعتراف کنند .این سازمان متوجه
شده است هرکدام از این گزینهها تاثیرات منفی
ب��ر موجودیت رژیم صهیونیس��تی و معادالت
منطق��ه دارد ،بویژه با مواضع و گزینههایی که
رهبر مقاومت در سخنرانی خود مطرح کرد .با
توجه به اظهارات صریح و مستقیمی که نصراهلل
درباره معادالت منطقه بیان کرد ،بازگش��ت به
توضیحات سرلشکر ایتسیک ترجمان ،رئیس
بخ��ش عملیات��ی ارتش رژیم صهیونیس��تی
نش��ان میدهد صهیونیس��تها به این نوع از
تواناییها توجه دارن��د .وی اعالم کرده بود در
هر کش��وری چندین اصل حیاتی وجود دارد
ک��ه نباید در معرض خطر ق��رار بگیرد؛ منابع
انرژی ،مخازن سوخت ،کارخانههای تسلیحاتی،
مراک��ز جمعیتی و ...که  20موش��ک میتواند
عملکرد کش��ور در این زمینهها را مختل کند.
در همین زمینه والاس��تریت ژورنال به نقل از
منابع رسمی رژیم صهیونیستی که از تاثیرات
موشکهای دقیق حزباهلل نگران هستند ،اعالم
کرد حزباهلل میتواند اهداف رژیم صهیونیستی
را هدف بگیرد و این س�لاح میتواند موقعیت
نظامی تکنول��وژی رژیم صهیونیس��تی را در
منطقه خنثی کرده و تالشهای آنها را در دفاع
از مرزها و ش��هرهای شمالی تحتالشعاع قرار
دهد .بنابراین به نظر میرسد پیامهای نصراهلل
کار خ��ود را در تلآوی��و کرده و س��ازمانهای
فرماندهی رژیم صهیونیستی را وادار کرده که
دنبال گزین��ه دیگری به جای  2گزینه مطرح
شده باشند .دلیل آن این است که تاثیر اقرار به
یک واقعیت گاهی بیشتر از خود واقعیت است.
نالنهرین
بی 

دیپلماسیآلمانی
پس از عقبنشینی نظامی

اواخ��ر م��اه مه می�لادی بود ک��ه «د پ آ»
خبرگزاری رس��می آلمان به نقل از س��خنگوی
وزارت دفاع این کش��ور توقف آموزش افس��ران
عراق توسط ارتش ژرمنها را تایید کرد .این اقدام
ارتش آلمان ساعاتی پس از صدور بیانیه مشهور
وزارت خارجه آمریکا صورت گرفت .دیروز اما وزیر
خارجه آلمان به بغداد سفر کرد تا ثابت شود که
عقبنشینی ژرمنها بهرغم حمایتهای نظامی
باالدس��تی ناتو و آمریکا چقدر برای آنها سنگین
بوده است .هایکو ماس دیروز به بغداد رسید .ماس
با عادل عبدالمهدی نخس��توزیر و برهم صالح
رئیسجمهوری عراق برای بررسی روابط دوجانبه
میان  2کشور و تحوالت منطقه دیدار کرد .قرار
اس��ت او در جریان این سفر منطقهای عالوه بر
اردن و عراق به امارات و ایران نیز سفرکند.

وطن امروز

توطئه محرمانه بنسلمان در سودان افشا شد

ُدم سعودی و امارات در خارطوم

گ�روه بینالملل :س��ودان آشفتهتر از
گذش��ته اس��ت و حاال فعالیت پشت
پ��رده عربس��تان س��عودی ،به نقش
آشکار این رژیم غیرمتعادل در شمال
آفریقا تغییر کرده است .سعودیها که
تا پیش از این نقش خود را در سودان
مخفی میکردند ،حاال با افش��ا شدن
س��فر مقامات ارشد خود برای بر هم
زدن بیشتر این کشور مسلمان روبهرو
هس��تند و هیچ دفاعی نمیتوانند از
آنچه در س��ودان رخ میدهد و نقش
خود داش��ته باش��ند ،چرا که حضور
سعودی در س��ودان شبیه سناریوی
یورش وحشیانه این رژیم غیرطبیعی
در س��ال  1394ب��ه یمن اس��ت .با
گذش��ت  4س��ال از جنگ بیانتهای
یمن حاال عربستان جبهه جدیدی را
گشوده است تا شاید بتواند بخشی از
ناکامیه��ای خود را جبران کند و در
جنگ نیابتی که به صورت یک طرفه
به آن وارد ش��ده ،پیروزیه��ای مقطعی اما قابل
ارائهای را به طبقه حاکم خود داش��ته باشد؛ طبقه
حاکمی که صدای اعتراض آنها به علت خش��ونت
پنهان و رفتار تروریستی بنسلمان جایی منعکس
نمیش��ود .پژواکهای اقدامات عربستان سعودی
در داخ��ل این رژیم پوس��یده را میتوان در لیبی
و س��ودان مش��اهده کرد .اثر مستقیم این دخالت
بچگان��ه آن چیزی اس��ت که اکنون در س��ودان
جان صدها تن را گرفته و هزاران تن را در معرض
سختترین خش��ونتها قرار داده است .در همین
حال منابع خب��ری میگویند :منابعی در فرودگاه
خارطوم ،پایتخت س��ودان گفتهاند جمعه «خالد
بنس��لمان» برادر کوچک «محمد بنسلمان» به
همراه «انور قرقاش» وزیر مش��اور در امور خارجه
امارات و «محمد دحالن» مش��اور محمد بنزاید،
وارد س��ودان شده و پس از س��اعتی این کشور را
ترک کردهاند .ای��ن منابع خبری به پایگاه خبری
روزنام��ه القدسالعربی گفتند این س��فر محرمانه
صبح جمعه پیش از ورود «آبی احمد» نخستوزیر
اتیوپی برای میانجیگری به س��ودان ،انجام شده و

زمزمه اعدام نوجوان  18س��اله عربس��تانی به
بهانه ارتکاب جرم سیاس��ی در  10سالگی دنیا را
در شوک فرو برده اس��ت .در روزهایی که فعاالن
حقوق بشر درباره اعدام چندین فعال مدنی توسط
رژیم سعودی از جمله  3مبلغ مذهبی سرشناس
هشدار میدادند ،درز کردن خبر انتقال «مرتجى
القریرص» کوچکترین زندانی سیاسی عربستان
به زندان بدن��ام اداره آگاهی در منطقه «الدمام»
موجی از نگرانی و شگفتی را به همراه داشت ،چرا
که این محل بهعنوان قتلگاه زندانیان محکوم به
اعدام شناخته میشود .به گزارش روزنامه مصری
االهرام ،این زندان به انجام ش��کنجه و بدرفتاری
معروف است و به زندانیان باالی  18سال اختصاص
دارد .رژی��م ری��اض پیشتر اعالم ک��رده بود این
نوجوان را  24اکتبر همزمان با حلول ماه مبارک
رمضان آزاد خواهد کرد اما این ادعا دروغ بود .این
نوجوان شیعه اهل استان قطیف ،هنگامی که تنها
 13سال داشت و با خانوادهاش به گردش رفته بود
هنگام عبور از پل ملک فهد ،رابط بین عربس��تان
و بحرین ،در اقدامی غیرانس��انی توسط ماموران
رژی��م ریاض به اته��ام واهی مش��ارکت در اقدام
ضدحکومتی در  3سال پیش از آن بازداشت شده
بود .بر اساس این گزارش ،طبق فهرست اتهامات
مطرحش��ده علیه القریرص ،مس��ؤوالن سعودی
جرم او را ش��رکت در «تظاه��رات روی دوچرخه

«محمد حمدان دقل��و» فرمانده نیروهای واکنش
س��ریع س��ودان از آنها در فرودگاه استقبال کرده
است .این سه سپس با «عبدالفتاح البرهان» رئیس
توگوی کوتاهی
شورای انتقالی نظامی دیدار و گف 
کرده و فورا سودان را به مقصد عربستان سعودی
ترک کردهاند .پس از این س��فر کوتاه نخستوزیر
اتیوپی وارد خارطوم شده و با طرفین بحران دیدار
کرده اس��ت .حضور این  3مقام تأثیرگذار سعودی
و امارات��ی در حالی اس��ت که روز گذش��ته «فؤاد
ابراهیم» نویسنده سعودی در صفحه توئیتر خود
نوش��ته بود «دیوید هیل» مش��اور وزارت خارجه
آمریکا به خالد بنسلمان گفته باید امور سیاسی در
سودان به نهادهای غیرنظامی سپرده شود .ابراهیم
س��پس نوشت :سیاس��ت به چه ذلتی دچار شده
اس��ت که کودکی چون خالد بنسلمان سرنوشت
ملتی ریش��هدار و چهبس��ا آگاهترین ملت عرب را
رقم میزند .عربس��تان و س��پس امارات نخستین
کشورهایی بودند که شورای انتقالی نظامی سودان
را به رس��میت شناختند و پادشاه سعودی در ۱۴
آوریل گذشته دستور ارسال محمولههای غذایی و

یک نوجوان عربستانی به بهانه ارتکاب جرم سیاسی در  10سالگی در شرف اعدام در زندان
الدمام قرار دارد

خیز تازه سعودی برای کودککشی

با کودکان» متش��کل از 30
کودک در جریان اعتراضات
منطقه العوامیه دانس��تهاند،
یعنی زمانی که تنها  10سال
سن داشته است .به گزارش
ش��بکه س��یانان ،مقامات
سعودی در حالی قصد اعدام این نوجوان را دارند
ک��ه «مرتجی » بدون هیچگون��ه تفهیم اتهام یا
محاکمهای ،حدود  32ماه در زندان کودکان بوده
است .حال با گذشت  5سال از بازداشت القریرص،
او در دادگاهی بر مبنای اتهاماتی چون «عضویت
در یک گروه تروریستی تندرو» و «دیگر اتهامات
مانند پرتاب کوکت��ل مولوتف به مرکز پلیس در
العوامیه ،ارتکاب خش��ونت در جریان اعتراضات،
کمک به س��اخت کوکتل مولوتف ،تیراندازی به
س��مت نیروهای امنیتی و مش��ارکت در مراسم
تش��ییع جنازه برادرش در سال  2011محاکمه
میشود .علی برادر مرتجی ،سال  2011در جریان
انقالبات مردم عربستان به ضرب گلوله نیروهای
امنیتی سعودی به شهادت رسیده بود .به گزارش

اردوغان در عروسی ،ژرمنها در ماتم
رئیسجمهور ترکیه با حضور در مراسم عروسی
ملیپوش سابق آلمانی ،باعث جنجالی سیاسی در
برلین شد .مسعوت اوزیل روز جمعه همزمان با اعیاد
فطر جشن عروسیاش با امینه گلچین را در هتلی
در استانبول جشن گرفت اما این جشن  2میهمان
و ساقدوس بسیار سرشناس داشت که این مراسم را
تبدیل به یک رویداد بحثبرانگیز سیاسی در آلمان
کرد .فوتبالیست ترکتبار  30ساله باشگاه آرسنال،
تابستان گذش��ته پس از ناکامی نشنال مانشافت
(تیمملی آلم��ان) در جامجهانی  2018روس��یه،
خداحافظی جنجالبرانگیزی از این تیم داشت و در
نامهای سرگشاده ژرمنها را به برخورد نژادپرستانه
ب��ا خود متهم کرد .این در حالی بود که رس��انهها
و مقامات سیاس��ی آلمان ،اوزیل را هرگز به خاطر
دیدارهایش با اردوغان نبخش��یده بودند .اما اوزیل
برای آنکه آلمانیها را بیش از پیش عصبانی کرده
باشد ،رئیسجمهور ترکیه را این بار در حضور 300
میهمان به عنوان س��اقدوش به جشن عروسیاش
دعوت کرد .روزنامه بیلد ،پرتیراژترین نشریه آلمانی
با ارائه گزارشی از این جشن در یک هتل در سواحل
بسفر ،حال و هوای آن را کامال سیاسی دانست ،چرا
که اردوغان در کنار همس��رش عمال نبض مراسم
را در دس��ت داشت و از آن به عنوان یک میتینگ
سیاسی علیه سیاستهای آلمان و اتحادیه اروپایی

دارویی به این کشور را صادر کرد .بسیاری از منابع
س��ودانی اعتقاد دارند کشتار روز دوشنبه گذشته
که کش��تههای آن تاکنون به  ۱۱۳تن رس��یده،
پس از نشست مکه و دیدار «عبدالفتاح البرهان»
با ولیعهد س��عودی با چراغ س��بز وی انجام شده
است .خارطوم پایتخت سودان روز دوشنبه گذشته
ش��اهد اعتراضات خونین مخالفان شورای نظامی
ب��ود که این اعتراضات با ورود نیروهای امنیتی به
خش��ونت کشیده ش��د .اعتراضات در سودان طی
روزهای اخیر پس از آن تش��دید ش��د که مذاکره
ش��ورای نظامی انتقالی با ائت�لاف «قوی الحریه و
التغییر» (گروههای خواهان آزادی و تغییر) درباره
تشکیل شورای حاکمیتی و تعداد اعضای نظامی و
غیرنظامی این ش��ورا به بنبست رسید .معترضان
خواستار آن هس��تند این شورای نظامی قدرت را
ب��ه دولتی مدنی تحویل ده��د؛ به همین دلیل به
تحص��ن خود در مقابل مق��ر فرماندهی ارتش در
خارطوم ادامه دادهاند .این در حالی است که بحران
امنیتی در س��ودان ادامه دارد و به نظر میرس��د
نق��ش امارات در کنار س��عودی در حال پررنگتر

درباره ترکیه بهره برد .یکی از رهبران حزب حاکم
دموکرات مسیحی آلمان ،صریحا این حرکت اوزیل
را اقدامی سیاس��ی علیه کش��ور زادگاهش یعنی
آلمان دانسته است اما بازیکن آرسنال در پاسخ به
حضور مکرر اردوغان در مراسم عروسی ترکتباران
در اروپا و آلمان در س��الهای گذشته اشاره کرده
اس��ت .در این مراسم اوزیل و همسرش در اقدامی
خیرخواهانه هزین��ه درمان یکهزار کودک بیمار را
از طریق گلریزان میهمانان سرشناسش��ان تامین
کردند .اوزی��ل از پدر و مادری ترکتبار در ش��هر
گلزنکرش��ن در غرب آلمان متولد شده است اما
حاال عالوه بر کنارهگیری از تیمملی این کشور در
آس��تانه ترک تابعیت آلمانی و بازگشت به تابعیت
ترکی والدینش است.

الجزیره ،حال با جدی شدن
شایعات درباره احتمال اعدام
او ،س��ازمان عفو بینالملل از
عربستان س��عودی خواست
حکم اعدام این نوجوان را که
ت شده
 5س��ال پیش بازداش 
لغو کند اما نهتنها پاس��خی دریافت نکرده ،بلکه
انتقال او به زندان بدنام «الدمام» حاکی از در پیش
بودن خبرهای شومی است .این در حالی است که
طبق یافتههای نهادهای حقوق بشری ،القریرص
بعد از بازداشت شدنش به مدت چند ماه در سلول
انفرادی بهس��ر ب��رد و نیروهای امنیتی به منظور
گرفتن اعتراف از این متهم ،او را تحت شکنجه قرار
میدادند .دیدهبان حقوق بشر پاییز سال گذشته
در بیانیهای تالش مقامهای س��عودی برای اعدام
فعاالن عربستانی را که عموما ب ه روش گردن زدن
انجام میشود ،اقدامی «وحشتناک» توصیف کرده
بود .رژیم سعودی  2ماه پیش نیز حکم اعدام 37
ش��هروند جوان عمدتا شیعه را اجرا کرد که اتهام
بسیاری از آنها اثبات نشده بود.

شدن باشد ،چرا که شاهد ماشینهای
نظامی اماراتی در خیابانهای خارطوم
در روز جمع��ه بودی��م .ام��ارات قدم
دیگری را نیز در راس��تای سیاس��ت
اعالمی خود برداش��ته به طوری که
شرکتهای هواپیمایی امارات عربی
متحده از روز گذشته تمام پروازهای
خود به کشور سودان را لغو کردند .به
گزارش ایسنا ،شرکتهای هواپیمایی
االمارات و االتح��اد در اطالعیههایی
جداگانه اعالم کردند به دلیل وضعیت
نابسامان سیاس��ی در کشور سودان،
تم��ام پروازه��ای خود به ش��هرهای
سودان را تا اطالع ثانوی لغو میکنند.
بیش��ترین خط پروازی بین ابوظبی
و دوبی به ش��هر خارط��وم ،پایتخت
سودان بود .از سویی خبرهای تکمیلی
از س��ودان نشان میدهد پس از سفر
رئیسجمهور اتیوپی و هیات همراه به
خارطوم در جهت میانجیگری میان
گروههای درگیر سیاس��ی نه تنها ش��رایط بهبود
نیافته ،بلکه ش��اهد افزایش خشونتها در برخی
مناطق هس��تیم .یکی از رهبران مخالفان سودان
پس از دیدار ب��ا رئیسجمهور اتیوپی در خارطوم
توس��ط نیروهای امنیتی بازداشت شد .در همین
ارتب��اط فرد بازداش��ت ش��ده« ،محمد عصمت»
از رهب��ران ائتالف «الحریه و التغیی��ر» (آزادی و
تغییر) عنوان شده است .منابع خبری نیز گفتهاند
بازداش��ت عصمت بعد از آن اتفاق افتاد که وی به
همراه هیأتی متشکل از رهبران این ائتالف با آبی
احمد ،رئیسجمهور اتیوپی در سفارت این کشور
واقع در خارطوم ،پایتخت سودان دیدار و گفتوگو
کرد .در حالی که کمتر از  2ماه پیش عمرالبشیر،
رئیسجمهور سابق سودان از مقام خود برکنار شد
اما معترضان س��ودانی و از جمل��ه ائتالف آزادی و
تغییر اقدام شورای انتقالی نظامی سودان در قبضه
کردن قدرت در دستان نظامیها را پس از البشیر
«کودت��ا» خوان��ده و اعالم کردهاند ب��ه اعتراضات
مس��المتآمیز خود تا تش��کیل حکومت مدنی و
غیرنظامی ادامه خواهند داد.
اعالم زمان اشتباه عید فطر در عربستان
دولت عربس��تان بهخاطر اش��تباه خود
مبنی بر اعالم روز اول ماه شوال و عید فطر
در روز سهشنبه مجبور به پرداخت کفاره این
روز ش��د ،این در حالی است که روحانیون و
جامعه عربستان بر سر اعالم زمان عیدفطر
امس��ال توسط مفتی اعظم سعودیها دچار
شکاف ش��دهاند« .عادل س��عدون» منجم
عربستانی اعالم روز سهشنبه هفته گذشته
ب��ه عنوان عیدفط��ر در این کش��ور را ظلم
بزرگی در حق علم دانسته است ،چرا که در
هیچ جای دنیا ،ماه در غروب سهشنبه چه با
چشم غیرمسلح و چه با تلسکوپ یا دوربین
قابل رؤیت نبوده است ،بسیاری دلیل اعالم
ای��ن روز به عن��وان عید فط��ر را مخالفت
سعودیها با ایران و کشورهای شیعه که روز
چهارشنبه را عید اعالم کرده بودند میدانند.
بخشی نیز اعالم زمان اشتباه برای عید فطر
در عربس��تان را حربه یهودیان برای به گناه
انداختن میلیونها مس��لمان و وادار کردن
آنها به روزهخواری میدانند .رژیم س��عودی
سال  2011بهخاطر اشتباهی مشابه مجبور
به پرداخت یک میلی��ارد و  6میلیون ریال
سعودی کفاره شده بود.

شماره 7 2735
چهارگوشه

ناوگان روسیه و آمریکا
در آستانه برخورد جنگی

همزمان با هش��دار رئیسجمهور روسیه به
واش��نگتن درباره احتمال بروز جنگی واقعی در
جهان بر اث��ر ادامه جنگ اقتصادی آمریکاییها
و سیاستهای اقتصادی خودخواهانه ترامپ2 ،
کشور در آس��تانه یک برخورد نظامی فاجعهبار
قرار گرفتند .والدیمیر پوتین در نشست اقتصادی
سنپترزبورگ و حین دیدار با همتای چینیاش،
«ش��ی جین پینگ» با اشاره به انحصار فناوری
توسط آمریکاییها در برخورد با شرکت چینی
هوآوی اخط��ار داد و آن را منبع اصلی بیثباتی
جهانی دانس��ت .او فش��ارهای اقتصادی دولت
آمری��کا برای بیثبات کردن کش��ورهای رقیب
و تحکی��م ق��درت خ��ود در جه��ان را خطری
برای صلح جهان��ی خواند و گفت« :خودخواهی
اقتصادی راهی است که به جنگهای اقتصادی
و شاید جنگهایی نه فقط اقتصادی میانجامد».
در همین حال رزمناو جنگی «ایپیسی» روسیه
با اعالم اقدام تحریکآمیز ناو آمریکایی در ساعات
اولیه صبح ش��نبه در دریای چین شرقی اعالم
کرد رزمناو جنگیایپیسی روسیه به فرماندهی
دریاساالر وینوگارادوف با اقدام بموقع ،از برخورد
خطرناک ب��ا ناو آمریکایی که در فاصله کمتر از
 50متری ،به طور ناگهانی به س��مت ناو روسی
تغییر مسیر داده بود ،جلوگیری کرد .مسؤوالن
نیروی دریایی روس��یه با انتقاد ش��دید از اقدام
خش��ونتطلبانه نیروی دریایی آمریکا هش��دار
دادند در ص��ورت تکرار چنین اقدامات غیرقابل
قبولی ،با واکنش تند نیروی دریایی روسیه مواجه
خواهند شد.

افزایش  50درصدی صادرات
تسلیحات فرانسوی به سعودی

در حالی که رژیم فرانس��ه درصدد محاکمه
 3خبرنگار تارنمای افش��اگر دیس��کلوز به جرم
درز اطالعات محرمانه نظامی در رابطه با فروش
تسلیحات به رژیم سعودی است ،گزارش ساالنه
دولتی از افزایش صادرات جنگی از سوی پاریس
به ری��اض حکای��ت دارد .ب��ه گ��زارش رویترز،
گزارشهای دولتی نش��ان میدهند فرانس��ه از
همدس��تان اصلی س��عودی و امارات در جنایت
علیه انس��انیت در غائلهای است که اخیرا توسط
لودری��ان ،وزیر خارجه خود این کش��ور «جنگ
کثیف» در یمن نامیده ،ش��ده اس��ت .بر اساس
آمار تازه منتش��ر ش��ده رس��می ،رژیم پاریس
تنها در س��ال  ۲۰۱۸یک میلیارد یورو سالح به
سعودی به عنوان محور و رهبر ائتالف متجاوز به
یمن فروخته اس��ت که این افزایش  ۵۰درصدی
اینگونه صادرات مرگبار از فرانس��ه به عربستان
را نش��ان میدهد .از س��وی دیگ��ر روزنامه «لو
پاریسین» در راستای ادامه افشای اسناد سازمان
اطالعات ارتش فرانسه توسط  3خبرنگار بازداشت
شده تارنمای دیس��کلوز ،گزارش داد که دولت
مک��رون ۲ ،ناوچه جنگی به ارزش  ۷۵۰میلیون
یورو به امارات عربی متحده فروخته است .فروش
ای��ن دو ناوچه جنگی از نوع «گوویند» به دنبال
امضای یک توافق مخفیانه میان امارات و سازنده
آن یعنی گروه صنعتی ناوال در تاریخ  ۲۵مارس
( ۵فروردین) در شهر ابوظبی صورت گرفته است.
این در حالی اس��ت که به دنبال فشارهای افکار
عمومی ،ماه گذشته رژیم فرانسه مدعی شده بود
فروش تس��لیحات به سعودی و امارات به عنوان
جنایتکاران اصلی در یمن را متوقف میکند.

