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دانیل گلدن ،روزنامهنگار جایزه پولیتزر،
در این کتاب درباره اینکه چگونه دانش��گاه
به هدف اصلی جاسوس��ی داخلی و خارجی
تبدیل شده اس��ت و چرا این خبر امنیت و
ارزشه��ای دموکراتیک کش��ور آمریکا را با
مشکل مواجهه خواهد کرد ،توضیح میدهد.
«دانش��کدههای جاسوس��ی» تحقیقات
و گزارشهای گس��ترده ،نش��ان میدهد که
جهانیس��ازی  -هجوم دانشجویان خارجی
و اس��تادان و خ��روج آمریكاییه��ا ب��رای
تحصیل ،تدری��س و كنفرانسه��ای خارج
از ای��االت متح��ده  -آموزش عال��ی آمریکا
را ب��ه یك جبه��ه بینالملل��ی تبدیل كرده
است .در آزمایش��گاهها ،کالسهای درس و
جلس��ات ،س��رویسهای اطالعاتی از جمله
کش��ورهایی مانند چین ،روس��یه و کوبا به
دنبال سیاس��ت بینالمللی ای��االت متحده،
اس��تخدام برای عملیات مخفی و دسترسی
به تحقیقات حس��اس نظامی و غیر نظامی
هس��تند )FBI( .و ( ،)CIAب��ا بهرهگیری
از دانشآم��وزان و دانشپژوهان بینالمللی
به عنوان خبرنگاران دانشگاهها این تداخل را
نادیده میگیرند و حتی س��عی میکنند در
قرن جدید این حضور فعال را عادی و بعضا
استانداردهای جدید در جهان نوین معرفی
کنند و از به اصطالح حساسیتهای موجود
درباره خطرهای آن کمی بکاهند.
در پی اتفاقات یازدهم سپتامبر با استفاده
از حس ترس و وطنپرس��تی ،سازمان سیا
و دیگر س��ازمانهای امنیتی تقریبا در همه
جنبههای فرهنگ دانشگاهی نفوذ کردهاند؛
اس��اتید ،دانش��جویان تحصیالت تکمیلی و
حتی دانشجویان مقطع کارشناسی به عنوان
پدیدههایی که میتوانستند جاسوس باشند
در می��ان محافل امنیتی معرفی ش��دهاند و
مطالع��ات ت��ازهای روی آنها آغاز ش��د .این
ب��ه نوبه خود میتواند نوع��ی ورود به عرصه
نوینی از «شهروندجاس��وس» باش��د که در
خصوصیترین جنبههای زندگی آمریکایی
وارد شد.
گل��دن در ای��ن کت��اب فعالیته��ای
«دانش��گاهی» را نش��ان میده��د که برای
جامعه آمریکایی و حتی غیرآمریکاییهایی
که در این کش��ور مش��غول زندگی هستند
تکاندهن��ده و بعض��ا غیرقابل باور اس��ت.
عوامل سازمان سیا ،مخفیانه در کالسهای
مدرسه کانتی دانش��کده هاروارد شرکت و
کنفرانسهای دانشگاهی برگزار میکنند تا
دانشمندان علوم هستهای را متقاعد کنند با
آنها کار کنند و اطالعاتی را در اختیارش��ان
قرار دهن��د .اینها بخشهایی اس��ت که در
تحقیقات گلدن کش��ف شده و در کتاب در
فصلهای جداگانهای به آن اشاره شده است.
ای��ن در حالی اس��ت که یک دانش��جوی
فارغالتحصیل چینی دانش��گاه دوک ،سرقت
تحقیقات برای کشف نامرئی را با فشار CIA
فاش میکند و در مقابل دانشجوی یک کالج
هنر در  ،Mariettaاوهایو ،مبادله دانشکده با
مدارس جاسوسی چین را تایید کرده است.
■■پشت جلد کتاب!

در حال��ی که تحصیالت عالی را در دوره
طوالنی سپری میکردم با جهانی از مدارس
جاسوس��ی مواجه ش��دام که ب��ا نمونههای
بزرگنمایی شده آن در فیلمها و سریالهای
تلویزیونی بارها روبهرو شده بودم.
از آنجا که دانش��کدههای جاسوس��ی در
س��طح بینالمللی وجود دارند ،من به کمک
روزنامهن��گاران مس��تقر در خ��ارج از آمریکا
مش��غول یافتن و کش��ف رمز از آنها شدیم.
مایکل ایستس��تار ،س��و دونگسیا و جسیکای
می��رز گزارشهای برجس��تهای در چین ارائه
دادند و پل اومانونی و اس��تپان کراوچنکو به
ترتیب در سوئد و روسیه هم همین کار را انجام
دادند .کیان ژانگ ترجمه اسناد از چینیها و
وبس��ایتهای زبان چینی را بررس��ی کرد.
رونن برگمن تخصص خود را در فعالیتهای
اطالعاتی اسرائیل (رژیم صهیونیستی) درباره
برنامههای تسلیحات هستهای ایران به اشتراک
گذاشت.
من از نایجل وست ،ایسیاسمیت ،مارک
گالوتت��ی و دیگران سپاس��گزارم که زمان را
برای آگاهی از اصول کار اطالعاتی برای من
باز کردند تا متوجه شوم یک جاسوس چگونه
فعالیت میکند .لیلی سان یک لیست معتبر
از متهمان چینی در پروندههای جاسوس��ی
که در دانش��گاههای ای��االت متحده حضور
داشتند ،تهیه کرد که به صورت پراکنده در
بخشهایی از کتاب آمده است.

وطن امروز

طرح ایجاد کمربند امنیتی رژیم صهیونیستی با آزادی جنوب سوریه نابود شد

کردهای منبج در انتظار ورود نیروهای دولتی
گ�روه بینالملل :کردها حلقه بر در
دمشق زدهاند ،زیرا نزدیکی به آمریکا
خیری برای آنها نداش��ت .گزینهها
درباره آینده کردهای سوریه بسیار
مح��دود ش��ده اس��ت ،آن هم در
حالیکه ارتش سوریه بخش اعظمی
از خاک کش��ور را ب��ه کنترل خود
درآورده و آمریکا به این شبهنظامیان
پش��ت کرده اس��ت .به عنوان یک
نتیجه طبیعی از تح��والت بحران
س��وریه ،کردها دریافتند باید باب
گفتوگو با دولت سوریه را باز کنند
و جرقه آن را ش��ورای دموکراتیک
س��وریه زد که از روز ش��نبه برای
مذاکره با دولت وارد دمش��ق شده
و طرفین به توافقهایی جهت آغاز
گفتوگو برای پایان دادن به جنگ
دس��ت یافتهاند .این در حالی است
که هدف از این گفتوگوها تسلط
ارتش سوریه بر مناطق تحت کنترل
نیروهای دموکراتیک سوریه است تا مقاصد شوم
آمریکاییها و دخالتهای ترکیه را ناکام بگذارند و
جلوی تکرار فاجعه عفرین در دیگر مناطق گرفته
شود .در همین راس��تا ،شهر منبج واقع در حومه
شمال شرقی حلب که شورای نظامی منبج وابسته
به «قسد» بر آن مسلط است ،خود را برای استقبال
از یگانهای نیروهای ارتش س��وریه آماده میکند
ک��ه این امر پس از ورود ای��ن گروههای کردی به
خط مذاکرات با دولت سوریه برای تسلیم مناطق
تحت س��یطره خود در ش��مال و شرق این کشور
اتف��اق میافتد .منابع محلی گفتن��د مردم منبج
پارچهنوشتههایی در مناطق حساس شهر از جمله
ورودی غربی منتهی به شهر حلب نصب کردهاند
که انتظار میرود نیروهای ارتش از آنجا وارد شوند
که بر این پارچهنوشتهها این جمالت نوشته شده
است« :منبج به ورود نیروهای ارتش عربی سوریه
خیرمقدم میگوید» و «همه ما متعلق به میهنیم».
یک منبع نظامی در شورای نظامی منبج هم اعالم
کرد پرچم جمهوری عربی سوریه در باالترین نقطه
شهر در میدان الکرنک (میدان اعدام زمان سیطره
تروریستهای داعش��ی) برافراشته شده است که
اشاره نمادین به حاکمیت رسمی دولت سوریه بر
این ش��هر است .ورود قریبالوقوع نیروهای دولتی
مقاومت گ�روه بینالمل�ل :جنگ ائتالف
س��عودی در یمن که چهارمین
س��ال خ��ود را طی میکن��د ،در ابع��اد مختلف
هزینههای هنگفتی برای ریاض به همراه داش��ته
ام��ا این کش��ور عم�لا در این جنگ ب��ه اهداف
سیاسی خود دست نیافته است .نشریه آمریکایی
فارینپالیس��ی اخیرا در گزارشی نوشت عربستان
ماهانه  230میلیون دالر هزینه جنگندهها میکند
و ح��دود  8میلیارد دالر فقط طی  2س��ال اخیر
صرف حمالت هوایی به یمن کرده اس��ت .نشریه
انگلیس��ی تایمز نیز نوش��ت :هزینه روزانه جنگ
یمن برای عربستان  200میلیون دالر است ،یعنی
طی  3س��ال اخیر  216میلیارد دالر هزینه کرده
است .در حالیکه روز گذشته سرویس اطالعات
ارت��ش و کمیتههای مردمی یمن طی گزارش��ی
آناتولی سیدحبیباهللبهشتی:درگستره
سرزمینی به جا مانده از عثمانی
ردپ��ای آنگلوساکس��ونها را به وض��وح میتوان
مشاهده کرد؛ از امیرنشینهای لیلیپوتی چون
امارات عربی متحده تا پادشاهی عربستان و حتی
مستعمرات عثمانی در شرق اروپا .انگلیسیها با
عطر چای س��یالن و تنباکوی آفریقایی ،دس��ت
پشت پرده سیاستورزی در این منطقه هستند
و آنطور که بر همگان مش��هود است یانکیها در
خط مقدم ب��ا حکام منطقهای مش��غول تعامل
هستند .خریدهای نظامی ،انتقال و تولید انرژی و
در عین حال ایجاد سیستمهای اقتدارگرا از جمله
دستاوردهای فروپاشی عثمانی پس از جنگ دوم
جهانی در این منطقه به شمار میرود .بخش شمالی
عثمانی اکنون با اهرم ناتو و اتحادیه اروپایی کنترل
میشود و بخش جنوبی آن هم توسط آمریکاییها
با ایده ناتوی عربی و شورای همکاری خلیجفارس
و حتی اتحادیه عرب مدیریت میشود .ارتشهای
منطق��ه کامال آمریکایی هس��تند و رزمایشها و
آموزشهای خود را با س��ربازان آمریکایی سپری
میکنند .جدای از آنک��ه این آموزشها حتی در
تس��خیر بندر حدیده یمن هم کارس��از نبود اما
رویای آمریکایی خاورمیانه  2ضربه بزرگ را طی
س��الهای گذشته متحمل ش��د که یکی از آنها
انقالب  1979در ایران بوده و دیگری در مقیاسی
بسیار کوچکتر با تغییر جهت ترکیه اردوغان به
سوی شرق قابل ردیابی است .بهانه عدم تحویل
جنگندههای اف 35 -به ترکیه به خاطر سفارش
سامانههای ضدموشکی اس 400روسی از کنگره
تا مجلس سنای آمریکا مخالفان و موافقانی دارد

پازل
شیخنشینهای عربی در صف عادیسازی روابط با دمشق
همزمان با نزدیک شدن به پایان جنگ در سوریه و تسلط دولت بر کل کشور ،رژیمهای مرتجع عربی که
پیشتر رویایی سرنگونی دمشق را در سر میپروراندند در تالش برای عادیسازی روابط با نظام بشاراسد
هس�تند .بر این اساس ،امارات در حال تکمیل اقدامات بازگشایی سفارت خود در دمشق است .سفارت
امارات در دمش�ق در نوامبر  ۲۰۱۱میالدی مورد هدف قرار گرفت و ابوظبی در آن زمان نظام س�وریه را
مسؤول حفاظت از امنیت سفارت و دیپلماتها دانست .حدود  3سال پیش یعنی در جوالی  ۲۰۱۵میالدی،
ابوظبی هیاتی را با هماهنگی نظام س�وریه به منظور بازدید از ش�رایط ساختمان این سفارت به دمشق
فرس�تاد .منابعی در امارات که خواستند نامشان فاش نشود ،اعالم کردند علیمحمد الشامسی ،رئیس
اطالعات امارات با علی مملوک ،مدیر دفتر امنیت ملی سوریه در دمشق دیدار کرد و دو طرف در این دیدار
به بررسی احیای روابط دیپلماتیک دوجانبه پرداختند .در این راستا منابع آگاه به روزنامه رایالیوم گفتند
سفارت امارات در سوریه در حال فراهمسازی مقدمات بازگشایی و شروع به کار خود است به طوری که
کارمندان محلی سفارت از ابوظبی پیامی دریافت کردهاند مبنی بر اینکه به سفارت بازگردند و تجهیزات
مورد نیاز برای فعالیت دوباره آن را تامین کنند .این به منزله احیای روابط بین ابوظبی و دمشق در آینده
نزدیک اس�ت .منابع موثق گفتند پیشتر دو طرف سعودی و سوری در ریاض دیداری داشتند و جوانب
امنیتی و سیاسی را بررسی کردند و به نظر میرسد ریاض و ابوظبی در زمینه احیای روابط با دمشق در
حال رقابت با دوحه هس�تند ،چرا که ش�واهد اخیر دال بر این است که دوحه به دنبال احیای روابط خود
با دمشق به واسطه تهران است به طوری که اخیرا روابط تهران و دوحه کامال عادی شده و دوحه سفیر
فوقالعاده به تهران فرستاده و تبلیغات رسانهای خود علیه ایران را متوقف کرده است.

به منبج در حالی انجام خواهد شد که طبق توافق
نانوشته واشنگتن و آنکارا ،قرار است در این منطقه
ش��وراهای محلی تشکیل شده و اداره منطقه را با

همکاری ترکیه در دست بگیرند و به این ترتیب،
منبج به طور رس��می به قلمرو شورش��یان تحت
حمایت آن��کارا اضافه میش��ود .از دیگر تحوالت

طی  3ماه گذشته  10هزار نیروی سعودی و اماراتی در یمن کشته شدهاند

آتشبس  15روزه یکجانبه از سوی انصاراهلل
ش��مار شبهنظامیان وابسته به ائتالف سعودی از
استانهای جنوبی این کشور را که در جبهههای
مختلف استان الحدیده کشته یا زخمی شدهاند،
اعالم کرد .این س��رویس طی گزارشی اعالم کرد
طی  3ماه گذش��ته ،یعن��ی از اول مهتا پایان ماه
جوالی  3713ش��بهنظامی وابس��ته ب��ه ائتالف
سعودی از استانهای جنوبی یمن کشته و 6361
نفر نیز در نبردهای س��احل غربی در جبهههای
مختلف اس��تان الحدیده زخمی شدهاند .این آمار
مربوط به جبههه��ای کرش ،الم��وزع و الوازعیه
اس��ت که ائتالف سعودی قصد دارد از طریق آنها

ساحل غربی یمن را اشغال کند .افزون بر یک ماه
پیش ،ائتالف سعودی با هدف اشغال بندر الحدیده
در یمن که تحت کنترل انصاراهلل اس��ت ،به این
بن��در حمله کرد .این اقدام با وجود هش��دارهای
بینالمللی درباره پیامدهای فاجعهبار انسانی ناشی
از این حمله ،انجام شد .حتی یونیسف هشدار داد
این حمله میتواند جان  300هزار کودک را در این
منطقه پرجمعیت تهدید و از رسیدن مواد غذایی
به میلیونها نفر جلوگیری کند اما عربس��تان و
امارات به این هشدارها بیتوجهی کردند.
در تحولی دیگر از یمن ،انصاراهلل از بامداد دیروز

تنش در روابط ترکیه و غرب

که در تکمیل این فرآیند میتواند به برخوردهای
ترامپ و اردوغان نیز اش��اره کرد .پیش از هر چیز
اما باید این نکته مهم را در نظر داشت که کودتای
نافرجامی که علیه دولت اردوغان رخ داد ،آگاهانه
توسط برخی سرویسهای خارجی دنبال میشد
و در واشنگتن کسی از سقوط اردوغان ناراحت یا
غمگین نمیش��د .به همین جهت روابط طرفین
پس از این کودتای نافرجام و دستگیری عوامل آن
وارد مرحله جدیدی شده است .مناسبات ترکیه و
آمریکا اما الیههای زیرین��ی دارد که آزادی فعال
صل��ح ترکیهای از زندان رژیم صهیونیس��تی هم
نمیتواند در روند آن تاثیرگذار باشد.

■■آی�ا ترکی�ه هن�وز ه�م بخش�ی از غرب
محسوب میشود؟

اردوغان در همهپرس��ی تغییر قانون اساسی
پیروز ش��د ،همهپرس��یای که در کش��ورهایی
که جمعی��ت ترکیهایهای آنه��ا اقلیت مهمی
محس��وب میش��دند با تنش می��ان دولتهای
مرک��زی و آنکارا پیگیری ش��د و در برخی موارد
سخنرانیهای حامیان رئیسجمهوری ترکیه لغو
یا اجازه برگزاری به آنها داده نشد .در پی پیروزی
ایده تغییر قانون اساسی ،رسانههای غربی جنگی
همهجانبه را علیه سیاستهای رئیسجمهوری
کنون��ی ترکیه آغ��از کردند و بعضا برخ��ی او را

میدانی در س��وریه این اس��ت که
نیروه��ای ارتش سهشنبهش��ب به
طور کامل بر استان درعا در جنوب
این کشور مسلط شدند .رسانههای
وابسته به گروههای تروریستی اعالم
کردند پس از تس��لط ارتش سوریه
بر روس��تای القصیر و سد الوحده،
استان درعا به طور کامل آزاد شده
است.
ارتش و نیروهای مسلح سوریه
دیروز در آخرین مرحله از عملیات
خ��ود به وج��ود گروه تروریس��تی
داع��ش در منطقه حوض الیرموک
پایان دادند و به این ترتیب اس��تان
درعا به طور کامل پاکس��ازی شد.
تروریس��تهای اس��تان قنیط��ره
نیز همچن��ان در ح��ال انتقال به
شمال س��وریه و تحویل سالحهای
سنگین و متوس��ط خود به ارتش
هس��تند .مرکز اطالعرسانی جنگ
(اعالمالحربی) اعالم کرد با تسلط ارتش سوریه بر
منطقه حوض الیرموک و نابودی کامل داعش در
این منطقه و آزادس��ازی مرزهای سوریه با جوالن
اشغالی ،طرح رژیم صهیونیستی موسوم به کمربند
امنیتی شکست خورده است .با شکست این طرح،
طرح وصل کردن مناطقی که از قنیطره تا غوطه
غربی دمش��ق امتداد داشت شکس��ت خورد و در
نتیج��ه روند وصل کردن سلس��له جبال حرمون
به سلس��له جبال قلمون با شکس��ت مواجه شد.
امجد اس��ماعیل االغا ،تحلیلگر مسائل راهبردی
درباره اهمیت نظامی عملیات آزادس��ازی جنوب
سوریه نوش��ت :این منطقه نخستین خط دفاعی
راهبردی س��وریه در برابر اسرائیل است .به گفته
امج��د االغا ،منطقه جنوب طی س��الهای جنگ
علیه س��وریه به عنوان یک شکاف و نقطه ضعف
برای دمشق بوده است .کما اینکه سقوط مقرهای
تروریسم در این منطقه جغرافیایی سبب خواهد
شد از نظر راهبردی دیگر پایگاه آمریکا در منطقه
«التنف» هیچ ارزش��ی نداشته باشد؛ پایگاهی که
نقطه ثقلی برای تروریستها و محل آغاز عملیات
آنان علیه ارتش سوریه بود .کما اینکه از این پایگاه،
حمایتهای لجس��تیکی و اطالعات��ی در اختیار
تروریستها قرار میگرفت.
به مدت  2هفت��ه آتشبس یکطرفه اعالم کرده
است .طبق این گزارش ،محمد علی الحوثی ،رئیس
ش��ورای عالی انقالب یمن با اعالم آغاز آتشبس
یکطرفه  ۱۵روزه جنبش انصاراهلل ،تصریح کرد،
این آتشبس از بامداد چهارشنبه آغاز شده و ۱۵
آگوس��ت به پایان میرس��د .اگر اقدامات ائتالف
تحت امر عربس��تان پذیرفته شود ،امکان تمدید
این آتشبس وجود دارد .جنبش انصاراهلل با اشاره
به اینکه این آتشبس ش��امل توقف عملیاتهای
نظامی دریایی به مدت  2هفته است ،تاکید کرد
این امر در صورتیکه هیچگونه تنش��ی از س��وی
ائتالف نظامی عربستان-امارات انجام نگیرد ،ادامه
خواهد داشت .این طرح تنها یک هفته پس از آن
ارائه ش��د که انصاراهلل یک ناو جنگی را در ساحل
غربی یمن هدف قرار داد.
دیکتات��ور معرف��ی کردند اما رجب توانس��ت بر
محرم اینچه پیروز شود و اکنون در مسند قدرت
نشسته اس��ت .او قدرتمندترین رئیسجمهوری
تاریخ مدرن ترکیه محسوب میشود که براحتی
از دس��تاوردهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
موسسه آمریکایی هوور در این رابطه پیشبینی
میکند غیر از خش��ونت هی��چ عاملی نمیتواند
اردوغ��ان را مجبور کند قدرت را در این کش��ور
ت��رک کند .این پیشبینی به احتمال قوی یکی
از راهبردهای مخالف��ان اردوغان خواهد بود که
روی برگرداندن از غرب را چندان نمیپذیرند .از
سوی دیگر ،حضور بیش از یک دههای اردوغان
در ق��درت ب��رای محافل داخل��ی آمریکایی نیز
زنگهای خطر را به صدا درآورده اس��ت ،چرا که
از منظر آمریکاییها چرخههای سیاس��ی مانند
آنچ��ه در دولتهای فصلی اروپ��ای غربی بویژه
در ایتالی��ا و اتریش و حتی اس��پانیا و پرتغال رخ
میدهد مطلوبترین شکل از بیثباتی سیاسی در
میان نخبگان تصمیمگیر برای آنهاست ،بنابراین
اقتدارگرایی اردوغان نهتنها میتواند این معادله را
بر هم بزند ،بلکه قادر خواهد بود نماینده ساختار
و فرمی جدید از حضور در س��طوح باالی قدرت
را به نمایش بگذارد که آنگلوساکس��ونها جبهه
آتالنتیکی آن را نمیپسندند .جایگزین اردوغان
اما در سیاست ترکیه باید آسیبشناسی خود را از
شکست با دقت بیشتری پیگیری کند ،چرا که در
حال حاضر شاهد نوعی تقابل میان هژمونیهای
برونمرزی و هژمونیهای منطقهای هس��تیم به
ط��وری که این هژمونیه��ای منطقهای بعضا از
هژمونیهایفرامنطقهایتبعیتنمیکند.
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 80هوادار شیخ زکزاکی تبرئه شدند

دادگاه عالی نیجریه در حکمی از تبرئه 80
ه��وادار رهبر جنبش اس�لامی نیجریه و رفع
اتهامهای وارده بابت ناآرامیهای س��ال 2015
خب��ر داد .طبق این گزارش ،دادس��تان دادگاه
عالی قضایی نیجریه گفت دادگاه در جلسهای
بدی��ن منظور به نفع متهمان ای��ن ماجرا رای
داده و اع�لام کرده مدرک کاف��ی برای اثبات
جرم این افراد موجود نیست .پیشتر مقامهای
قضایی نیجریه مدعی شده بودند هواداران شیخ
زکزاکی قصد حمله ب��ه کاروان نظامی حامل
فرمانده نیروهای مس��لح این کشور را داشتند.
گفتنی است ،در حالی که دادگاه دستور آزادی
ش��یخ زکزاکی را صادر کرده ،از سال  2015به
این سو همچنان در بازداشت است.

بنسلمان پست جدیدی گرفت

س��لمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان در
جریان نشست کابینه دستور تشکیل «کمیته
عالی م��واد هیدروکربون��ی» را صادر و محمد
بنسلمان ،ولیعهد را رئیس این کمیته معرفی
ک��رد .وزرای انرژی ،تج��ارت ،دارایی و اقتصاد
و دیگر مس��ؤوالن این کشور عضو این کمیته
خواهند بود .چندی قبل نیز کابینه عربس��تان
به ریاست ملک س��لمان ،با ریاست ولیعهد بر
صندوق کشتهش��دگان ،مجروحان ،اسیران و
مفقودان این کش��ور موافقت کرده بود .محمد
بنسلمان که در حال حاضر ولیعهد عربستان
اس��ت همزمان پس��ت وزی��ر دف��اع و معاون
نخستوزیر را نیز اشغال کرده است.

سانحه برای هواپیمای مکزیکی
با  101سرنشین

یک هواپیمای مسافری در شمال مکزیک
با  ۱۰۱مس��افر دچار س��انحه شد .طبق اخبار
رسمی ،تمام مسافران جان سالم به در بردهاند.
سازمان حفاظت ش��هری ایالت دورانگو از ۸۵
زخمی سخن گفته است .این هواپیما از فرودگاه
گوادالوپ ویکتوریا در دورانگو ،مرکزهمنام خود
به مقصد مکزیکوسیتی از زمین بلند شد .خوزه
روس��اس آیس��پورو ،فرماندار ایالت دورانگو در
تلویزیون مکزیک گفته اس��ت ،خلبان احتماال
به دلیل اوضاع نامساعد جوی بالفاصله پس از
ترک باند فرودگاه ناچار به قطع پرواز شده است.

هشدار اردوغان به آمریکا

رئیسجمه��وری ترکی��ه بار دیگ��ر درباره
تش��دید تنشها می��ان واش��نگتن و آنکارا به
آمری��کا هش��دار داد .رج��ب طیباردوغان در
جمع خبرنگاران خطاب به آمریکاییها گفت با
زبان تهدید با ترکیه صحبت نکنید .وی ادامه
داد کشورش در مقابل تهدید آمریکا به تحریم
آنکارا بر موضع خود پافشاری خواهد کرد .این
موضع رئیسجمهوری ترکیه واکنشی است به
تهدید دونالد ترامپ که گفته بود اگر کشیش
آمریکایی زندانی در ترکیه آزاد نشود کشورش
تحریمهایی را علیه آنکارا وضع خواهد کرد.

اذعان ائتالف آمریکا
به کشتار غیرنظامیان

پ��س از اینکه آمار قربانیان حمالت ائتالف
مدعی مبارزه با داع��ش به بیش از یکهزار تن
رسیده اس��ت ،این ائتالف بینالمللی ادعا کرد
ش خود را برای ممانعت از کشته شدن
تمام تال 
غیرنظامیان در عملیات خود علیه تکفیریها
میکند .مسؤوالنی در ائتالف ضدداعش هفته
گذش��ته اعالم کرده بودند دس��تکم ۱۰۹۴
غیرنظامی در عملیات این ائتالف از زمان آغاز
عملیات در سال  ۲۰۱۴میالدی کشته شدهاند.
گروه «ایروارز» که در زمینه ارائه آمار قربانیان
غیرنظامی فعالیت میکند ،اعالم کرده اس��ت:
آمار اعالم شده توسط ائتالف ضدداعش از تعداد
قربانیان غیرنظامی ،بسیار کمتر از آمار واقعی
است .تعداد قربانیان به  ۶۴۸۸تن میرسد.

سعد حریری :محال است
به سوریه بروم!

در ادامه اختالفنظر مقامه��ای دولتی در
لبنان درباره روابط با سوریه ،نخستوزیر مکلف
لبنان گفته است« :من تحت هیچ شرایطی به
س��وریه نخواهم رفت و با رئیسجمهوری این
کش��ور دیدار نخواهم کرد ،نه در آینده نزدیک
و نه در آین��ده دور ،حتی اگ��ر تمام معادالت
تغییر کند و این سفر در راستای منافع لبنان
باشد» .س��عد حریری اظهار داشت ،مشکالتی
که در مس��یر تش��کیل دولت در لبنان وجود
دارد «س��اختگی هستند و کسانی وجود دارند
که موانعی در این مسیر ایجاد کردهاند» .روابط
با س��وریه موضوع این روزها در لبنان است ،در
حالیکه احزابی از جمله «حزباهلل»« ،جنبش
ام��ل» و حزب «جریان مل��ی آزاد» و نزدیکان
رئیسجمهوری از احیای روابط بیروت و دمشق
حمایت میکنن��د ،برخی دیگر از جمله حزب
«المستقبل» و نزدیکان نخستوزیر مخالف این
عادیسازی روابط هستند.

