
t oseei r ani . i r
5 جهان

 خداحافظی رژیم صهیونیستی
 با افکار سکوالر

فرهمند علیپور،  خبرنگار آزاد ساکن پاریس، 
به  بهانه برگزاری انتخابات مجلس در ســرزمین 
اشــغالی اطالعات جالبــی را در مــورد یکی از 
بخش های مهم جامعه صهیونیستی در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرده اســت؛ او در این 
مطلب که در ادامه می آید، نوشته که چطور جامعه 
صهیونیستی از درون در حال تحول است و اینکه 
آن بخش از جامعه چقدر قدرت گرفته که منجر 
به انحالل مجلس این رژیم در ابتدای سال جاری 
میالدی شد و ظرف پنج ماه دوباره صهیونیست ها 
پــای صندوق هــای رأی رفته اند تــا انتخابات 

زودهنگام را برگزار کنند.
    

جامعه حریدی های رژیم صهیونیستی شاید 
برای ماه اهمیتی نداشته باشــد و شاید تاکنون 
نامی از آن نشنیده باشیم، اما این بخش از جامعه 
صهیونیستی که بخش بسیار مذهبی آن به شمار 
می رود، حدود 70 سال پیش شش درصد جمعیت 
کل صهیونیســت ها را تشــکیل می دادند؛ اما با 
سیاســیت ازدیاد زاد و ولد )هر زن حدود هشت 
فرزند!( طی 17 سال جمعیت این بخش از جامعه 
به 2 برابر افزایش می یابد و هم اکنون 25 درصد 
از جمعیت مدارس رژیم صهیونیستی را کودکان 

حریدی تشکیل می دهند.
مردان حریــدی تمام وقت خود را مشــغول 
خواندن تورات و عبادت هستند. در واقع آن ها یا 
عماًل شغلی ندارند و یا کارهای پاره وقت را برعهده 
می گیرند. در زمان تأسیس رژیم صهیونیستی، 
داوود بن گوریون، نخســت وزیر وقــت، به  آن ها 
معافیت از سربازی را اعطا کرد و از آن ها خواست 
که صرفاً  به عبادت بپردازنــد؛ البته در آن زمان 
تنها شش درصد از سربازان حریدی می شدند و 
اکنون 25 درصد. تأمین هزینه های این خانوارها 
یا برعهده زنان بود که دائما باردار و یا در شــرایط 
وضع حمل بودنــد و یا دولت رژیــم باید آن ها را 
تأمین می کرد. از آن جایــی که حدود 50 درصد 
جمعیت حریدی ها فقیر هســتند، در کنار سایر 
گروه ها، به گونــه ای فقر را در سرتاســر جامعه 
پراکنده کردنــد که روزنامه آحارنــوت )یکی از 
روزنامه های برجسته رژیم( سال گذشته نوشت 
که یک میلیون کودک صهیونیســت در چنان 
فقری به سر می برند که نه غذا دارند و نه سیستم 

گرمایشی و نه دسترسی به درمان.

روزنامه هاآرتص نیز در سال 2013 از فقر این 
گروه در سرتاسر جهان نوشــت و گفت که آن ها 
چه در سرزمین اشغالی باشند و چه در نیویورک، 
فقر یکســانی دارند. حریدی ها به شدت نسبت 
به تغییر مقاومت می کنند؛ چه تغییر در ســبک 
لباس پوشــیدن باشــد و چه خواندن ریاضیات 
و یا فراگیری زبان انگلیســی! عمده هزینه های 
این گروه بردوش اشکنازی ها یا همان یهودیان 
اروپایی است که تحصیل کرده هستند و کار دارند 
و درست در نقطه مقابل حریدی ها قرار دارند. البته 
تنها حریدی ها جامعه فقیر صهیونیست را تشکیل 
نمی دهنــد، مزراحی ها دیگر گــروه یهودیانی 
هستند که از ایران، ترکیه و کشورهای عرب به این 
سرزمین رفتند و وضعیت مشابهی به حریدی ها 
دارند. اینجا نقطه ای است که اختالفات به وجود 
می آید و یهودی های اروپایی در مقابل حریدی ها 
قرار می گیرند و مجلس منحل می شود. یهودیان 
اروپایی  معتقدند که حریدی ها نیز باید به سربازی 
بروند و بار اقتصادی را متقبل شوند؛ چراکه عمده 
درآمد کشور صرف این جمعیت می شود و اقتصاد 

رو به فروپاشی می رود.
با افزایش جمعیت این گــروه و تقابل آن ها با 
ارزش های غربی و همچنیــن تعصب مذهبی و 
عقاید ضد زنان و همچنین عدم فعالیت  اقتصادی، 
جامعه صهیونیســتی راه انحطاط را می رود. از 
طرفی یهودیان اروپایی با افکار سکوالر حاضر به 
مذاکره با سایر جهان هستند اما حریدی ها و نیز 
یهودیان روس و ... به مذاکره اهمیتی نمی دهند، 
چراکه معتقدند خدا این سرزمین را به آن ها داده 
و نباید راجع به آن مذاکره کرد. از طرفی با افزایش 
جمعیت و قدرت گرفتنشان آن ها حتی حاضر به 
مذاکره با سایر یهودیان نیز نیستند. بدین ترتیب 
چهره رژیم صهیونیستی در حال تبدیل شدن به 
یک رژیم مذهبی افراطی است و آرام آرام با چهره 
سکوالر خود خداحافظی می کند. احتماالً  جنگ 

با طرف فلسطینی شکل خشونت بارتری بگیرد.

جهاننما
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ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش 
در پیامی صوتی به پیروان خود دستور 
داد که تالش  خود را به منظور پیشبرد 
اهداف این گروه افراطی مضاعف کنند. 
ظاهراً هدف از انتشار این فایل صوتی باال 
بردن روحیه گروه پس از آن است که از 
اوایل سال جاری میالدی، مناطق تحت 
کنترل خالفت داعش در بخش هایی از 

سوریه و عراق از دست رفت.
به نوشــته روزنامه وال اســتریت 
ژورنال، انتشار این پیام به دنبال انتشار 
اولین ویدئوی به رســمیت شــناخته 
شده از وی در ماه آوریل صورت گرفته 
است؛ آن فیلم اولین ویدئو از البغدادی در 
طول پنج سال پیش از آن بود. این گروه 
افراطی که پس از حمالت ائتالف پنج 
ساله نظامی به شدت تضعیف شد و از ماه 
مارس وادار به فعالیت زیرزمینی شده 
است، همچنان تهدید بالقوه ای به شمار 
می رود و همزمان بــا تالش برای انجام 

حمالت بین المللی دست به طغیان هایی 
در مناطق تحت اختیار خود می زند.

بر اساس گزارش گروه اطالعاتی و 
رصد موسوم به SITE، بغدادی در فایل 
صوتی ضبط شده، خطاب به پیروانش 
گفت: ای ســربازان خدا در جای جای 
زمیــن، بدانید که خیــر در انتظارتان 
است... پس باید تالش تان مضاعف شود 
و این تالش ها در همه زمینه ها به بهترین 
شکل صورت گیرد؛ چه در موعظه ها یا 
رسانه ها یا موضوعات نظامی و یا امنیتی.

البته مشخص نیست که این فایل 
صوتی دقیقاً در چه زمانی ضبط شــده 
است؛ اما براســاس اعالم گروه سایت، 
در این فایل بغدادی به عملیاتی در ماه 
اوت )اواسط مرداد ماه( اشاره دارد. وال 
استریت ژورنال اعالم کرده که به طور 
مستقل نمی تواند تأیید کند که آیا این 
صدا مربوط به شخص البغدادی است 

یا خیر.
با وجود وعده پــاداش 25 میلیون 
دالری و نیز تالش های بسیار نهادهای 
امنیتــی و اطالعاتــی جهانــی برای 
دســتگیری وی، این رهبر 48 ســاله 

داعش تاکنون موفق به فرار شده است. 
دستگاه اطالعاتی عراق بر این باور است 
که او در زیر صحرای پهنــاور بین مرز 

عراق و سوریه پنهان شده است.
انتشــار این فایل صوتــی در حالی 
صورت می گیرد که منازعات بر ســر 
مسئله گسترده تری در منطقه شدت 
گرفته است و با مقصر دانستن ایران از 
سوی آمریکا به دلیل حمله به تأسیسات 
زیرساختی نفتی عربستان سعودی در 
اوایل هفته جاری، تنش های منطقه ای 
رو به فزونی گذاشته است. البته تهران 
ادعای مشــارکت در این حملــه را رد 

کرده است.
فرماندهان نظامی غربی و منطقه ای 
هشدار داده اند که تنش ها بین ایران و 
آمریکا می تواند منجر به تمرکززدایی 
تالش ها برای جلوگیری از بازســازی 
ارتش داعش شود. حامیان داعش پس 
از انتشار این فایل ســخنرانی با هجوم 
به شــبکه های اجتماعی تصاویری از 
دست  نوشته های خود که در آن ارادت 
خود را بــه بغدادی نشــان داده بودند 
را منتشــر کردند؛ گفته می شــود که 

این افراد از ترکیه، غزه، مصر و ســودان 
بوده اند.

بغدادی گفت که آمریکا در حال غرق 
شدن در باتالق است و خونشان به همراه 
موکالنش در میادین جنگ از افغانستان 
و پاکستان گرفته تا عراق، سوریه، یمن، 
ســومالی، غرب و مرکز آفریقا، شــرق 
آســیا و شــمال آفریقا در حال ریخته 

شدن است.
حسن حســن، مدیر برنامه فعاالن 
بدون مرز در مرکز سیاســت جهانی و 
همکار تألیف کتابی در رابطه با داعش 
گفت از آنجایی که داعش در سال 2014 

خالفت خود را در این منطقه اعالم کرد، 
این سخنرانی بیشتر بر منطقه متمرکز 
بود تا دیگر نقاط دنیا و بغدادی کمتر از 

غرب یاد کرده بود.
او که از اصطالح داعش به جای دولت 
اسالمی عراق و شام در صحبت هایش 
اســتفاده می کرد، گفت: این موضوع 
نشــان می دهد که داعــش، همچون 
القاعده و ســایر شــاخه هایش از سال 
2011 به جای راهبری حمالتشان علیه 
غرب، به طور فزاینده ای روی کشورهای 

خاورمیانه و کمی فراتر تمرکز کرده اند.
بر اساس گزارشی که از سوی دفتر 
بازرس کل پنتاگون در ماه اوت به کنگره 
آمریکا ارسال شد، بر اســاس ارزیابی 
وزارت دفاع این کشــور، شبه نظامیان 
داعش در حال تقویت توانایی های خود 
برای انجام حمالت در عراق و ســوریه 
هستند. براساس این گزارش پنتاگون، 
عزم این گروه ترورستی برای بازگشت 
به دوران اوج و دشــواری هایی که برای 
گروه هایی تحت حمایــت آمریکا، در 
عراق و ســوریه در زمینه حفظ کنترل 
مناطق دور از دسترس، به وجود آمده 
اســت، گشــایش هایی را برای گروه 
تروریستی داعش به دنبال داشته است.

گزارش دفتر بــازرس کل تجدید 
قوای گروه تروریســتی داعــش را به 
تصمیمات دولت ترامپ برای کاهش 
حضور نیروهای آمریکایی در ســوریه 
مرتبط می داند و از طرفی کاهش حضور 
دیپلماتیک آمریکا در عــراق و تغییر 
مأموریت سیستم های شناسایی حاضر 
در منطقه از رصــد گروه های تکفیری 
به رصد فعالیت های ایران در منطقه را 

مزید بر علت می داند.
تخمین زده می شــود کــه تعداد 
اعضای گــروه تروریســتی در عراق و 
ســوریه حدود 14 تا 18 هزار نفر باشد 
که شامل ســه هزار نفر نیروی خارجی 
می شــود. البته آمارهای اعالم شده از 
سوی دولت آمریکا با این اعداد تفاوت 

دارد.
 حضور گسترده اعضای داعش 

در اردوگاه ها
به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، 

البغدادی در سخنرانی خود همچنین 
از پیروانش خواســته که بازپرس ها و 
قضاتی که اعضای بازداشت شده داعش 

را محاکمه می کنند هدف قرار دهند.
او همچنین از افراد بازداشت شده و 
زنان تحت سرپرستی داعش حاضر در 
اردوگاه ها خواسته است که صبور باشند. 
یکی از بزرگ ترین اردوگاه های داعش با 
نام الهول، واقع در استان شمال شرقی 
الحسکه سوریه، محل اقامت بیش از 73 
هزار از خانواده های اعضای داعش است 
که از آخرین  ســنگر های این گروه در 
سوریه بیرون آمدند. هزاران جنگجو و 
اعضای دیگر گروه نیز در مراکز بازداشت 
در سرتاسر شمال ســوریه و در عراق 

نگه داری می شوند.
در سوریه این مراکز از سوی نیروهای 
دموکرات ســوریه با حمایــت آمریکا 
نگهداری می شوند؛ این گروه جنگ علیه 
داعش را از بخش شرقی سوریه آغاز کرد.
داعش در ســال 2017 رســماً در 
عراق شکســت خورد، اما در ســوریه 
تا ماه مارس گذشــته )اســفند 97( 
کنتــرل مناطق را در اختیار داشــت 
و پــس از آن این گروه تنــدرو به طور 
رسمی خالفت خود شــناخته اش را 
از دست داد. علی رغم این شکست ها 
داعشی های مخفی شده در خاک این 
دو کشور موسوم به سلول های خوابیده، 
همچنان عملیات هایی را در خاک این 

سرزمین ها انجام می دهند.

ابوبکر البغدادی در پیام صوتی به گروه داعش:

خیر پیش است، تالش تان مضاعف شود
بغدادی در فایل صوتی 

ضبط شده، خطاب به 
پیروانش گفته است: ای 

سربازان خدا در جای جای 
زمین، بدانید که خیر در 

انتظارتان است... پس 
باید تالش تان مضاعف 

شود و این تالش ها در همه 
زمینه ها به بهترین شکل 

صورت گیرد؛ در موعظه ها، 
رسانه ها یا موضوعات 

نظامی و امنیتی

مشخص نیست که فایل 
صوتی ابوبکر بغدادی دقیقًا 

در چه زمانی ضبط شده 
است؛ اما بر اساس اعالم 
گروه سایت، در این فایل 

بغدادی به عملیاتی در ماه 
اوت )اواسط مردادماه( 

اشاره دارد

کمپانی نفتی اِنی اعالم کرد که در یکی از پاالیشــگاه های این شــرکت در ایتالیا، انفجاری رخ داده که منجر به 
آتش سوزی گسترده شده است.

رسانه های ایتالیایی دقایقی پیش از وقوع انفجار مهیبی در پاالیشــگاه نفت شهر ساناتزار دو بورگوندی واقع در 
استان پاویا خبر دادند.

کمپانی بزرگ نفت و گاز ایتالیایی اِنی که در 70 کشور جهان فعالیت دارد، با تایید وقوع انفجار در پاالیشگاه شهر 
ساناتزارو، اعالم کرد که تعداد زیادی از نیروهای آتش نشانی در تالش هستند تا شعله های سرکش را مهار کنند.

پاالیشگاه نفت ساناتزارو دو بورگوندی، یکی از بزرگترین تاسیسات نفتی در ایتالیا است که البته این اولین باری 
نیست که در این مکان حریق رخ می دهد. پیشتر در فوریه )بهمن ماه 1395( 2017 و دسامبر 2016 )آذر ماه 1395(، 

این پاالیشگاه شاهد وقوع آتش سوزی بوده است.
طبق بیانیه کمپانی اِنی، تا کنون کسی در این حادثه مجروح نشده اما هنوز برای 

تخمین و گزارش میزان خسارت وارده به پاالیشگاه زود است.
به گفته شاهدان محلی ســتون غلیظ و عظیم دود این آتش سوزی و انفجار در 
یکی از بخش های این پاالیشگاه که برای عملیات تعمیر و نگهداری تعطیل شده 

بود، از فاصله چند کیلومتری نیز قابل مشاهده است.

بیش از 80 قالده ببری که از معبدی در تایلند نجات داده شده بودند بر اثر یک بیماری ویروسی تلف شدند.
معبد بودایی Wat Pa Luang Ta Bua موسوم به معبد ببر واقع در استان کانتچانابوری تایلند در غرب بانکوک، 
یک جاذبه توریستی بوده که بازدیدکنندگان آن می توانستند در آن با ببرها عکس سلفی گرفته و با شیشه به توله ببرها 

شیر دهند.
اما در سال 2016 میالدی مقامات در پاسخ به فشار جهانی نسبت به قاچاق حیوانات وحشی، 147 ببر را از آن خارج 

کردند.
به گفته یک مقام ارشد وزارت حفاظت از پارک های ملی، حیات وحش و گیاهان، این حیوانات به دو پناهگاه دولتی 

منتقل شدند و کمی بعد مشخص شد که مستعد ابتال به طاعون سگ سانان هستند.
اگر چه این مقام، آماری از شمار ببرهای تلف شده منتشر نکرده است اما برخی 
گزارش ها حاکی از تلف شدن 86 قالده ببر است که بیش از نیمی از ببرهای آزاد شده 

از معبد محسوب می شود.
راهبان این معبد نیز از ســوی فعاالن حیات وحش به اقــدام برای تولیدمثل 
غیرقانونی این ببرها متهم شده و برخی از بازدیدکنندگان از معبد نیز اظهار داشته اند 

که به نظر می رسیده به ببرها مواد مخدر داده شده است.

تلف شدن ۸۶ قالده ببر در تایلندوقوع انفجار مهیب در یک پاالیشگاه نفت در ایتالیا

یک منبع دولتی آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است، 
در دولت ائتالفی آلمان، سوسیال دموکرات ها موافق تمدید 
توقف فروش سالح به عربستان هستند اما حزب دموکرات 

مسیحی عالقه مند به تمدید آن نیست.
در حالی که یک منبع دولتی آلمان به خبرگزاری رویترز 
گفته اســت، دولت آنگال مرکل توقف فــروش و صادرات 
تسلیحات به عربستان را تمدید می کند، نماینده حزب مرکل 
در پارلمان می گوید که آلمان باید در پی حمالت آخر هفته 
به تأسیسات نفتی عربستان، ممنوعیت صادرات سالح به 
عربستان را لغو کند. طبق گزارش آسوشیتدپرس، یورگن 
هارت، سخنگوی سیاست خارجی حزب دموکرات مسیحی 
در پارلمان آلمان گفت: لغو ممنوعیت صادرات سالح های 
دفاعی به نفع راهبرد ما اســت. وی تأکید کرد که حفاظت 
از عربســتان و امارات به نفع ثبات آلمان است. اواخر مارس 

گذشــته )فروردین ماه( آلمان ممنوعیت فروش سالح به 
عربستان را شش ماه دیگر تمدید کرده بود و این مهلت 30 
سپتامبر )مهر ماه( به پایان می رسد.تحریم فروش سالح به 
عربستان از سوی برلین پس از باال گرفتن مسأله قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی مطرح و رسانه ای 
شد.آلمان پس از آمریکا، روســیه و فرانسه جزو بزرگ ترین 

کشورهای صادرکننده سالح در جهان به حساب می آید.

در ادامه حمالت انتحاری در افغانستان، وقوع دو انفجار 
در روز سه شنبه در این کشــور دست کم 30 کشته بر جای 

گذاشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وقوع یک انفجار در مرکز 
شــهر کابل، پایتخت افغانســتان، صبح روز سه شنبه )26 

شهریور ماه( دست کم شش کشته به جای گذاشته است.
به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، هنوز هیچ 
گروهی مســئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در 
حادثه ای جداگانه در همین روز، انفجــاری دیگر در مرکز 

والیت پروان در شمال کابل جان دست کم 24 نفر را گرفت.
به گزارش رویتــرز، این انفجــار دوم در نزدیکی کارزار 
انتخاباتی اشرف غنی، رئیس جمهور، رخ داده و ده ها زخمی و 

مجروح نیز بر جای گذاشته است.
به گفته مقامات افغان، به اشرف غنی از این انفجار لطمه ای 

وارد نشده است. گرچه مسئولیت این حمله را نیز هنوز هیچ 
گروهی بر عهده نگرفته، گروه طالبــان به ویزه در چند ماه 
گذشته بر شدت حمالت خود افزوده است. انتخابات ریاست 

جمهوری افغانستان کمتر از دو هفته دیگر انجام می شود.
براساس گزارش ها انفجار اول دقیقا در یک ایست بازرسی 
پلیس و در دروازه ورودی محلی که همایش در آنجا در حال 

برگزاری بود، رخ داده  است.

اختالف در آلمان بر سر تمدید توقف فروش سالح به عربستانکشته شدن ده ها نفر در دو انفجار افغانستان

خبرخبر


