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شنبه  20مرداد 1397

نگاه روز
اردوغان و درسی که از مذاکرات سوریه گرفت

در حمله جنگندههای عربستان به اتوبوس حامل دانشآموزان در صعده یمن  50تن شهید شدند

پس از 7سال ،سوریه در نقطه هفتم!

محمد مظهری 7 :س��ال پس از آغ��از بحران در
سوریه ارتش این کشور خود را آماده بازپسگیری
اس��تان ادلب میکند تا بدین ترتیب دومینوی
پیروزیهای اخیر خود را در حلب ،حمص ،درعا
و شرق دمشق کامل کند .ادلب در شمال غرب
س��وریه قرار دارد و از شمال با ترکیه ،از شرق با
حلب ،از جنوب با استان حماه و از غرب با الذقیه
همس��ایه است .این استان که از لحاظ مساحت
رتب��ه هفتم را در س��وریه دارد و طبق برآوردها
ح��دود  2میلیون نف��ر را در خود ج��ای داده،
همچنان تحت تس��لط گروههای تکفیری قرار
دارد .این در حالی است که طبق گزارش منابع
س��وری ،نیروهای کمکی ارتش سوریه به حومه
شمالی حماه رسیدهاند و قصد دارند در روزهای
آینده روستاهای کفرزیتا ،لطمین ،الزکاه و اربعین
را ک��ه در اختیار جیش العزه ،وابس��ته به هیات
تحریرالشام است پاکسازی کنند .از سوی دیگر،
تحرکات و میزان آمادگی مبارزان مسلح که هر
لحظه ممکن است دست به حمله گسترده علیه
اماکن دولتی بزنند لحظه به لحظه رصد میشود.
گروههای مس��لح حاضر در حومه شمالی حماه
تحت بیعت هیات تحریرالشام (وابسته به جبهه
النصره) قرار دارند که در میانشان تعداد زیادی
ازبک ،چچنی و اویغور حضور دارند .این گروهها
بخوب��ی میدانند ه��ر جبههای که ف��رو بریزد
دومین��ووار بقیه مواضع ف��رو میریزد ،از همین
رو تم��ام توان و امکانات خ��ود را جمع کردهاند.
اما مسالهای که عملیات ادلب را پیچیده میکند
این اس��ت ک��ه ترکیه خ��ود را در ادلب صاحب
نفوذ میداند و این استان را شاهکلید بقای خود
در س��وریه و حمای��ت از گروههای همپیمانش
میبیند .بگذریم از اینکه بر س��ر این اس��تان با
کردهای مورد حمایت آمریکا هم رقابت شدیدی
دارد .در واق��ع آنکارا ادلب را تنها امید خود برای
جلوگیری از تش��کیل کریدور کردی در منطقه
میداند .بویژه که احتمال جنگیدن نیروهای کرد
در کنار ارتش س��وریه برای بازپسگیری ادلب
منتفی نیس��ت .در چنین حالتی ،رویای آنکارا
برای ایجاد یک منطقه حفاظتی در نزدیکی مرز
مشترک با سوریه بر باد خواهد رفت .حال سوال
اینجاست که در سایه تصمیم قاطع دولت سوریه
برای آزادس��ازی ادل��ب ،عکسالعمل ترکیه چه
خواهد بود؟ آیا نیروهای مس��لح وابسته به خود
را تنها خواهد گذاش��ت یا همچنان به حمایت
از آنها ادام��ه خواهد داد؟ مس��لما اگر درگیری
گس��تردهای رخ دهد منحصر به ارتش س��وریه
و مخالفان نخواهد ب��ود ،بلکه نتایج آن بر روابط
آنکارا و مس��کو هم تاثیرگذار خواهد بود اما اگر
اردوغ��ان بخواهد با واقعیت موج��ود کنار بیاید
باید از مذاکرات روسیه با آمریکا جهت پاکسازی
جنوب سوریه درس بگیرد .نشانهها حاکی از این
اس��ت که ترکیه هنوز مع��ادالت جدیدی را که
در س��وریه در حال رخ دادن اس��ت درک نکرده
و نفهمیده معنای بازگشت ارتش سوریه به درعا و
قنیطره و خروج کالهسفیدها (ماموران جمعآوری
اطالعات در پوش��ش کمکهای انس��انی) که با
هماهنگی بین موس��اد و اردن و برخی نهادهای
اطالعات��ی غربی اتفاق افتاد معنایش چیس��ت.
حامی آکسوی ،سخنگوی وزارت خارجه ترکیه
تصری��ح کرده که آنکارا به هیچ وجه نمیخواهد
س��ناریویی که در غوطه شرقی ،شمال حمص و
جنوب غربی س��وریه رخ داده در ادلب هم تکرار
ش��ود .و این یعنی اردوغان هنوز متوجه اهمیت
و اهداف انتقال س��اکنان فوعه و کفریا به حلب
نشده در حالی که حتی آمریکاییها هم متوجه
ش��دهاند بشار اسد ماندنی اس��ت و برای همین
چارهای جز اعالم موافقت با بازگش��ت آوارههای
سوری نداشتهاند .بشار اسد پس از بازپسگیری
کنترل جن��وب س��وریه امروز تمام حواس��ش
متوجه مناطق ش��مالی است ،کس��انی هم که
انتقاد میکردند چرا ارتش سوریه اجازه میدهد
مخالفان مسلح پس از شکست در مناطق دیگر
همه در یک جا و آن هم ادلب پناه بگیرند ،اکنون
میتوانند نتایج استراتژی دولت سوریه را ببینند.
طبق این راهبرد ،ارتش سوریه جنگ فرسایشی
علیه تروریستها را از چند ماه پیش آغاز کرد به
طوری که آنها را به مناطقی باز کشاند تا نیروی
هوایی بتواند اهداف آشکار را مورد هدف قرار دهد.
موش��کهای تاو ،خودروهای بمبگذاری شده و
عوامل انتحاری این گروهها که اجازه پیشروی به
نیروهای پیاده را نمیداد با تاکتیکهای طراحی
ش��ده از سوی نیروی هوایی از کار افتاد .از سوی
دیگر ،نهادهای دینی حامی گروههای مسلح دیگر
توان جمعآوری نیرو و اعزام آنها به این جبههها را
ندارند و احتمال فروپاشی جبهه النصره از داخل
هم تقویت شده است .بهطور خالصه باید گفت
امروز بیش از  128گروه تروریستی از  60کشور
مختلف در یک منطقه مشخص جمع شدهاند و
تنها راه خروجشان هم ترکیه است و این بر حجم
نگرانی ترکیه از پیامدهای پاکسازی ادلب و اخراج
گروههای مسلح میافزاید .حال اگر اردوغان نتواند
برای گروههای همپیمانش در ادلب چارهای بیابد،
آینده هزاران تکفیری مسلح در پرده ابهام میماند.
آیا ادلب تبدیل به گورستان تروریستها میشود
یا سر از دیار بکر ،قرامان ،عثمانیه و شانلی اورفه
در خواهند آورد؟

وطن امروز

گروهبینالملل :ائتالف متجاوز عربی ،ظهر پنجشنبه
در تازهتری��ن جنایت جنگی خود در یمن ،به یک
بازار و اتوبوس حامل دانشآموزان قرآنی در صعده
ی آن ،دهها نفر شهید و زخمی
حمله کرد که در پ 
شدند.
ترکی المالکی ،سخنگوی ائتالف سعودی پس از
این جنایت اعالم کرد حمله جنگندههای این ائتالف
به اتوبوس حامل کودکان در صعده «اقدامی نظامی و
مشروع» و در چارچوب احترام به قوانین بینالمللی
حقوق بشر بوده است .این ژنرال سعودی همچنین
مدعی ش��د این حمله در واکن��ش به یک حمله
موش��کی به شهر جیزان واقع در عربستانسعودی
بوده اس��ت .این در حالی است که بر اساس قوانین
جنگی ،حمله به مناطق غیرنظامی تحت هر عنوان
غیرقانونی است .بنا بر اعالم وزارت بهداشت یمن،
در حمله پنجش��نبه جنگندههای ائتالف سعودی
به بازار شهر ضحیان واقع در استان شمالی صعده
و اتوب��وس دانشآموزان 50 ،نفر ش��هید و  77تن
دیگر زخمی شدند .به گفته صلیب سرخ ،دستکم
 30کودک زیر  15س��ال مجروح و به بیمارستان
منتقل شدهاند .تصاویر منتشر شده از محل حادثه
هم از کشته شدن تعداد زیادی کودک حکایت دارد.
به گفته فؤاد ناجی ،وزیر اوقاف یمن ۷۷ ،دانشآموز
س��وار بر اتوبوس در حال بازگشت از آخرین دوره
آموزش��ی قرآن خود در مسجدجامع شهر صعده
بودند که هدف حمالت جنگندههای سعودی قرار
میگیرن��د .قتلعام کودکان یمنی چند روز بعد از
بمباران هوایی ش��هر الحدیده انجام شد که در آن
 55غیرنظامی کشته و  170نفر دیگر زخمی شدند،
ش��هری که در حال حاضر شاهد حمالت زمینی،
دریایی و هوایی نیروهای ائتالف در راستای تالشی
مایوس��انه برای به کنترل درآوردن این شهر است،
بنابراین حمالت ائتالف سعودی به این معنی است
که هدف قرار دادن غیرنظامیان سیاستی عمدی و
نه نتیجه اشتباه ناخواس��ته است .در طول  4سال
جنگ ،ائتالف میگوید هواپیماها و حمالت آن همه
اقدامات احتیاطی الزم را برای جلوگیری از کشته
شدن غیرنظامیان انجام میدهد اما ادامه قتلعامها
در صع��ده و الحدیده همچن��ان ثابت میکند این
ادعاها کامال نادرس��ت اس��ت ،بویژه که فهرس��ت
بلندباالیی از حمالت ائتالف به بیمارستانها ،بازارها،
مدارس ،مجالس عزا و س��النهای جشن شادی و
عروسی مردم یمن در طول  4سال گذشته مستند
شده است .این قتلعامها جنایات جنگی است که
توس��ط هواپیماهای س��اخت آمریکا ،کشوری که
داعیهدار حقوق بشر و دموکراسی است ،رخ میدهد
و در عین حال دهها هزار نفر را به قتل میرس��اند؛
یا به طور مستقیم یا با حمایت از طرفهایی نظیر
ائتالف��ی که نیروهای آن را رژیمهای مرتجع عربی
شامل میش��وند .واقعیتی که س��ناتور ضدجنگ
آمریکای��ی نی��ز آن را تایی��د میکن��د و میگوید
واشنگتن با ارائه پشتیبانی به این ائتالف ،در جنایت
اخیر شریک است.
«برنی س��ندرز» در واکن��ش به حمله مرگبار
گ�روه بینالمل�ل :نخس��توزیر
روسیه
روسیه هش��دار داد تحریمهایی
که آمریکا قصد دارد از ماه آگوست درباره ماجرای
مسمومیت جاسوس سابق روس علیه مسکو اعمال
کند ،به مثابه اعالم جنگ اقتصادی در نظر گرفته
خواهد شد .دیمیتری مدودف ،نخستوزیر روسیه
اظهار کرد :تمام چیزی که میتوانم بگویم این است؛
در صورتی که آنها عملیاتهای بانکی یا واحدهای
پولی را تحریم کنند ،م��ا این اقدام را اعالم جنگ
اقتصادی قلمداد خواهیم کرد .نخستوزیر روسیه
ادامه داد :در چنین ش��رایطی ما مجبور به واکنش
خواهی��م بود و ای��ن واکنش میتوان��د اقتصادی،
سیاس��ی یا هر شکل دیگری داشته باشد .مدودف
اظهار کرد :دوس��تان آمریکایی ما نباید در این باره
هیچ اش��تباهی مرتکب شوند .نخستوزیر روسیه
همچنین گفت تحریمهای غرب علیه کش��ورش
اقتصاد و واحد پولی روسها را دچار آس��یب کرده
خاورمیانه گروه بینالملل :نوار غزه از ش��ب
پنجش��نبه پ��س از ح��دود 12
س��اعت تجاوز مس��تمر رژیم صهیونیستی به این
باریکه محاصرهشده ،آرامش نسبی را تجربه میکند.
جنگندههای اسرائیلی از بامداد پنجشنبه چندین
پایگاه وابسته به جنبش مقاومت اسالمی حماس در
مناط��ق مختلف نوار غزه را هدف قرار دادند که در
پی آن 3 ،نفر از جمله یک نوزاد شیرخواره و مادرش
به شهادت رسیدند و دستکم  17تن زخمی شدند.
گروههای مقاومت فلسطینی نیز در پاسخ و با تکیه
به راهبرد موش��ک پاسخ موشک ،مناطق مختلف
فلسطین اش��غالی را موش��کباران کردند .طبق
گزارش رسانههای منطقهای ،گروههای فلسطینی
در روز پنجش��نبه  220موشک و راکت به سمت
شهرکهای صهیونیستی شلیک کردند که عالوه
بر حاکم شدن وحشت در میان شهرکنشینهای
صهیونیست 4 ،نظامی اسرائیل نیز زخمی شدند.
س��رایا القدس (گروهانهای قدس) شاخه نظامی
جهاد اس�لامی اعالم کرد به رژیم صهیونیس��تی

کودککشی سعودی

ائتالف سعودی به یک اتوبوس حامل دانشآموزان
یمنی ،در صفحه فیس��بوک خود نوشت« :ایاالت
متحده با پش��تیبانی از جنگ ائتالف سعودی در
یمن از طریق ارائه تسلیحات ،سوخترسانی هوایی
و کم��ک به هدفیابی ،در این قس��اوت ش��ریک
اس��ت» .وی که از معدود س��ناتورهای ضدجنگ
آمریکایی اس��ت و پی��ش از این هم ب��ا مداخله
نظامی واش��نگتن در غرب آس��یا مخالفت کرده،
اف��زود« :هیچکس نمیتواند ادعا کند که حمایت
ما از این جنگ واقعا مایه امنیت بیش��تر ما است.
در واقع ،خالفش درس��ت است .این جنگ نهتنها
دارد نفرت از ایاالت متح��ده را تحریک میکند،
بلکه همانطور که از گزارشهای جدید دریافتهایم،
ائتالف س��عودی ب��ا القاعده یم��ن ،یعنی یکی از
خطرناکترین ش��اخههای این گروه تروریس��تی
که هدفش را حمله به ایاالت متحده اعالم کرده،
ی است که
معامالتی داش��ته اس��ت ».این در حال 
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا ب��ا خودداری از
محکوم کردن حمله ائتالف س��عودی به اتوبوس
حامل دانشآموزان یمنی ،عربس��تان را «شریکی
راهب��ردی» ب��رای آمریکا خواند و تنه��ا از ریاض
خواست درباره حمله پنجشنبه تحقیق کند .هیدر
نائورت ،پنجشنبهشب در کنفرانس خبری درباره
کش��تار جدید ائتالف عربستان سعودی در یمن،
گف��ت« :ما هنوز جزئیات کام��ل درباره آنچه که
اتفاق افتاده را نداریم .قطعا گزارشهای خبری در
این باره را دیدهایم اما من نمیتوانم همه جزئیات
مخابره شده را تایید کنم ،چرا که ما در این کشور
حضور نداریم ».س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا

در این نشست ،حتی زحمت محکوم کردن زبانی
کش��تار غیرنظامیان و کودکان یمن��ی را به خود
نداد و پا را از این هم فراتر گذاش��ت و در پاسخ به
سواالت مکرر خبرنگاران که از خانم سخنگو درباره
جنایت تازه عربستان سوال میکردند ،انصاراهلل را
مقصر جنگ در یمن خواند.
مت لی ،خبرنگار ارشد آسوشیتدپرس در بخشی
از این نشس��ت از وی سوال کرد« :اما شما مقادیر
زیادی تس��لیحات و همچنین دادههای اطالعاتی
را برای ه��دف قرار دادن اهداف در یمن در اختیار
س��عودیها قرار میدهید ،آیا این حرف نادرس��ت
است؟» نوئرت جواب داد« :برای دریافت جواب این
س��وال شما را به وزارت دفاع آمریکا ارجاع میدهم
اما همانطور که ش��ما میدانید عربستان سعودی،
شریک مهم و استراتژیک آمریکا در منطقه است».

■■واکنشها به جنایت صعده

در واکنش به کش��ته و زخمی ش��دن بیش از
یکصد نفر در حمله هوایی عربس��تان به اتوبوس
حام��ل کودکان در اس��تان صع��ده ،وزارت دفاع
و نیروهای مس��لح یمن پنجشنبهش��ب با انتشار
بیانی��های اعالم کرد :جنایت متج��اوزان به یمن
بدون پاس��خ نخواهد مان��د .در بیانیه وزارت دفاع
یمن آمده اس��ت :در حالی که نیروهای یمنی در
جن��گ علیه متجاوزان بر اس��اس اصول و قوانین
بینالمللی جنگ رفتار میکنند اما آنها به صورت
هدفمند و عامدان��ه کودکان ،زنان و مردان یمنی
را ه��دف قرار میدهن��د .وزارت دفاع یمن افزوده
اس��ت :پاس��خ چنین اقدامهای بزدالنه و شنیعی
ک��ه مغایر با قوانین و اصول بینالمللی اس��ت در

در پی تحریمهای جدید کاخ سفید علیه کرملین

مدودف :تحریمهای جدید آمریکا اعالم جنگ اقتصادی است
است .وی همچنین از آمریکا
به خاطر رویکردهای اقتصادی
ناعادالن��ه خود انتق��اد کرد.
پی��ش از این دونال��د ترامپ،
رئیسجمه��وری آمری��کا
اتحادیه اروپایی را وادار کرده
ب��ود واردات گاز مای��ع از آمری��کا را افزایش دهد.
مسمومیت «سرگئی اسکریپال» جاسوس دوجانبه
روس در س��الزبری انگلیس بحرانی در مناس��بات
لندن و مسکو ایجاد کرده است .اسکریپال  67ساله
به همراه دخترش یولیا به حالت نیمهجان در پارکی
پیدا شدند و پس از بررسیهای انجام شده مشخص
شد این دو نفر توسط گاز اعصاب مسموم شدهاند.

دختر  30س��اله اسکریپال به
فاصله چند روز از بیمارستان
مرخص شد و خود وی نیز بعد
از مراقبهای ویژه بیمارستان
را ترک کرد .گفته میشود آثار
این مسمومیت تا آخر عمر آنها
همراهشان خواهد بود .سرگئی اسکریپال ،سرهنگ
پیشین سازمان اطالعات نظامی روسیه و دخترش،
در تاریخ  ۴مارس توسط افراد ناشناس مورد حمله
قرار گرفته بودند و بعدها پلیس انگلیس ادعا کرد آنها
با افرادی که ملیتشان روس بوده است در تماس
بودهاند .بریتانیا علت بیهوشی آنها را آلودگی به گاز
نوویچوک اعالم و مسکو را متهم کرد در این حمله

مقاومت فلسطین طی یک روز  220موشک به سمت شهرکهای صهیونیستنشین شلیک کرد

مشارکت امارات در بمباران نوار غزه

«اجازه نمیدهد قواعد نبرد» را تغییر دهد« ،حال
به��ای آن هر چ��ه میخواهد باش��د» .گردانهای
«ابوعل��ی مصطفی» ش��اخه نظامی جبهه مردمی
نیز اعالم کرد «پاسخ مقاومت به جنایتهای رژیم
اشغالگر ،حقی مشروع است ».فوزی برهوم از اعضای
ارشد حماس هم چهارشنبهشب در توئیتی اعالم
کرد :زمان دفاع از خون ش��هدا و تغییر موازنه نبرد
با دشمن فرا رسیده است .ارتش رژیم صهیونیستی،
پنجشنبه اعالم کرد به آغاز عملیات نظامی علیه نوار
غزه نزدیک میش��ود و نیروهای بیشتری را به مرز
غزه منتقل خواهد کرد .رسانههای اسرائیلی به نقل
از منبعی عالیرتبه در ارتش اس��رائیل نوشتند اگر
نیاز باشد شهرکهای اطراف غزه را تخلیه میکنیم.
این منبع آگاه گفته ،اقدامات پشتپرده برای تخلیه
هزاران اس��رائیلی در ش��هرکهای مجاور غزه آغاز

ش��ده است .از سوی دیگر ،کابینه امنیتی اسرائیل
پنجشنبهشب پس از برگزاری جلسه اضطراری ،به
ارتش این رژیم دستور ادامه و تشدید حمالت علیه
نوار غزه را داد .همچنین در این نشست گزینههای
دیگ��ری از جمله ترور هدفمند س��ران حماس و
مقاوم��ت در نوار غزه ،جهت پای��ان دادن به موارد
متعدد تبادل آتش در هفتههای اخیر بررسی شد.
ناگفته نماند که این جنایتهای صهیونیستها علیه
فلس��طینیان بیگناه در نوار غزه ،نهتنها با سکوت
رژیمه��ای امارات و س��عودی ،بلکه ب��ا همراهی و
مش��ارکت آنها انجام میشود .منابعی در فلسطین
اش��غالی ،هفته گذش��ته فاش کردن��د که ضاحی
خلفان ،رئیس پلیس س��ابق دوبی در ترور محمود
المبحوح ،یک��ی از فرماندهان گردانهای عزالدین
قسام ،شاخه نظامی جنبش حماس دست داشته

میدانهای نبرد و در زمان مناس��ب داده خواهد
شد .محمدعلی الحوثی ،رئیس کمیته عالی انقالب
یمن در واکنش به این اقدام سعودیها 2 ،کشور
آمریکا و انگلیس را «مس��ؤول اصلی این جنایت»
دانست ،چراکه ائتالف سعودی با سالح ،جنگنده
و حمای��ت لجس��تیکی این دو کش��ور بیش از 3
س��ال است که در حال بمباران مداوم یمن است.
عبدالسالم در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
حمله به یمن ثابت کرد داعش و القاعده س��اخت
آمریکا و با کمک عربس��تان است .جنایت خونین
ائتالف کودککش سعودی در استان صعده یمن،
همچنین با واکنشهای معدود کشورها در سطح
منطق ه و بینالمللی نیز همراه ش��ده است .وزارت
خارجه س��وریه و حزباهلل لبن��ان جنایت جدید
ائت�لاف عربی با همدس��تی واش��نگتن در هدف
ق��رار دادن اتوب��وس حامل ک��ودکان دانشآموز
یمنی در اس��تان صعده را بشدت محکوم کردند.
حزباهلل لبنان متذکر شد ،جنایاتی که متجاوزان
آمریکایی– عربستانی در یمن مرتکب میشوند،
نش��اندهنده میزان شکس��ت آنها در رسیدن به
هدفش��ان است و آنها برای سرپوش گذاشتن بر
شکستهای نظامیش��ان در یمن به تروریسم و
خشونت پناه آوردهاند.
در ادام��ه واکنشه��ای بینالملل��ی به حمله
جنگندههای سعودی به اتوبوس حامل دانشآموزان
در شهر ضحیان ،سخنگوی دبیرکل سازمان ملل
این حمله را محکوم کرد .به گفته «فرحان حق»،
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل خواستار انجام
«تحقیقات مستقل و فوری درباره این حادثه» شد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)
با محکوم کردن این حمالت ،متذکر ش��د :دیگر
هیچ توجیهی برای ائتالف س��عودی بعد از کشتار
شماری از کودکان در حمله به صعده یمن نمانده
اس��ت .مریچل ریالنیو ،نماینده یونیسف با اشاره
به اطالعاتی مبنی بر کش��ته ش��دن شمار زیادی
کودک زیر  15س��ال ،گفت :آیا جهان برای پایان
دادن به کش��تار کودکان بیگن��اه در یمن نیاز به
کشتار کودکان بیشتری دارد؟ از سوی دیگر سوئد،
بولیوی ،هلند ،پرو و لهستان هم برگزاری نشست
غیرعلنی ش��ورای امنیت برای بررس��ی تحوالت
صعده یمن را خواستار ش��دند .این نشست شب
گذشته برگزار شد.
■■آمار کودکان قربانی جنگ ائتالف متجاوز

از زم��ان آغاز جنگ خونین ائتالف س��عودی-
آمریکایی علیه یمن 3359 ،کودک یمنی ش��هید
و  3310ک��ودک نیز زخمی ش��دهاند .بر اس��اس
آم��ار موجود 137 ،ک��ودک در حمله به مدارس و
 1113نفر در حمله به مناطق مسکونی به شهادت
رسیدهاند 120 .کودک هم در اثر انفجار بمبهای
خوش��های جانشان را از دس��ت دادهاند .در میان
زخمیها هم  166نفر در حمله به مدارس و 101
نفر در اثر انفجار بمبهای خوشهای زخمی شدهاند.
 362زخمی هم دچار آسیبهای جدی و معلولیت
دائمی شدهاند.
دس��ت داشته است .گاز نوویچوک یک گاز مرگبار
اس��ت که در دهههای  ۷۰و  ۸۰میالدی توس��ط
ارتش شوروی توسعه داده شده است .پس از حمله
به اسکریپال ،متحدان انگلیس در اروپا و همچنین
ایاالت متحده آمریکا با لندن ابراز همبستگی کرده
و ش��مار قابل توجهی از دیپلماته��ای روس را از
کشورهایش��ان اخراج کردند .این رویداد در حالی
مناسبات روسیه و انگلیس را تحت تاثیر قرار داد که
مسکو در حال حاضر به جهت برگزاری همهپرسی
در ش��بهجزیره کریمه توسط دولتهای اروپایی و
آمریکا تحت فش��ار و تحری م ق��رار دارد .موج تازه
تحریمها که به واس��طه ادعای مطرح شده توسط
آمریکا قرار اس��ت  22آگوس��ت اجرایی شود ،قادر
خواهد بود روابط اقتصادی طرفین را با چالشهای
ج��دی روبهرو میکن��د .در این م��وج از تحریمها
هم��کاری در زمینه فناوریهای خاص مورد توجه
قرار گرفته شده است.
است .ایدی کوهین ،تحلیلگر اسرائیلی که این خبر
را فاش کرده اس��ت ،روز پنجشنبه نیز در توئیتی
نوش��ت خلبانهای اماراتی در چارچوب آموزش و
تمرین با جنگنده اف  35در بمباران غزه مشارکت
کردن��د .کوهی��ن نوش��ت :خلبانه��ای اماراتی با
جنگندههای خود در حمالت چند هفته گذشته به
نوار غزه شرکت کردند و این مشارکت در چارچوب
آموزش خلبانهای اماراتی با جنگندههای پیشرفته
اف  35بوده است .وی اضافه کرد :آیا ضاحی خلفان،
رئیس سابق پلیس دوبی میتواند حضور و مشارکت
خلبان��ان اماراتی که نزد م��ا روی جنگنده اف 35
آم��وزش میبینند در بمب��اران  3هفته پیش نوار
غزه را انکار کند؟ رسانههای عبریزبان ،ماه گذشته
نیز از س��فر یک هیات نظامی ام��ارات به تلآویو و
بازدید آنها از جنگندهه��ای اف 35آمریکایی خبر
دادند .در حالیکه برخی کش��ورهای عربی تالش
میکنند تا دستکم همکاریهای امنیتی خود را
با رژیم صهیونیستی مخفی نگه دارند ،رسانههای
صهیونیستی الزامی برای پنهانکاری نمیبینند.
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نتایج انتخابات عراق
بدون تغییر ماند

بازشماری دستی آرای انتخابات پارلمانی
عراق تغیی��ری در نتیجه پیش��ین به دنبال
نداش��ت .به این ترتیب ،فهرس��ت انتخاباتی
س��ائرون به رهبری مقتدا ص��در با احراز ۵۴
کرس��ی از  ۳۲۰کرس��ی مجلس ،در جایگاه
نخس��ت قرار دارد .با اعالم نتایج بازش��ماری
دس��تی آرا ،دیگر هیچ بهان��های برای تعلل
در تش��کیل دولت وج��ود ن��دارد ،هرچند
در انتخابات گذش��ته نیز تش��کیل دولت با
وقفههای طوالنی مواجه ش��ده بود اما گویی
تشکیل دولت در چهارمین انتخابات پارلمانی
میرود تا رکورد جدیدی را ثبت کند ،نزدیک
ب��ه  4ماه از آغاز انتخاب��ات میگذرد و هنوز
دولت قبلی امور را در دست دارد.

یورش بیسابقه طالبان
به مرکز افغانستان

نیروه��ای طالب��ان به طور گس��ترده به
اس��تان غزنین در مرکز افغانس��تان یورش
بردن��د .ای��ن یورش ک��ه منازل مس��کونی،
مغا زهها و حتی ایس��تهای بازرس��ی را در
ب��ر گرفت ،منجر به این ش��د که طالبانیها
بتوانن��د بخشه��ای مهم��ی از غزنین را به
تصرف خود درآورند .گفته میش��ود طالبان
طی ماههای گذشته جان تازهای گرفته و به
خطر جدی برای دولت مرکزی مبدل شده
است .نباید از نظر دور داشت که فساد و فقر
از عوامل گس��ترش حضور طالبان و عناصر
افراطی در افغانستان است.

روسیه سفیر یونان را
احضار کرد

روابط تاریخی روس��یه و یونان با چالش
ج��دی روب��هرو اس��ت .در پی ادع��ای آتن
مبنی بر دخالت روس��یه در امور این کشور
و همچنی��ن ت�لاش ب��رای نقشآفرینی در
مناسبات مقدونیه و یونان ،آتن دو دیپلمات
روس را اخ��راج ک��رد و به  2تن دیگر اجازه
ورود ب��ه این کش��ور نداد ،بنابراین مس��کو
نیز قصد دارد دس��ت به اقدام متقابل بزند.
در همی��ن حال گفته میش��ود مس��کو از
نقشآفرین��ی آت��ن در تالش ب��رای حضور
مقدونی��ه به عن��وان عض��وی از پیمان ناتو
نگران اس��ت .روسیه در حوزه اروپای شرقی
عمال پیشروی ناتو را به سوی مرزهای خود
یک خط قرمز میداند.

ماراتن انتخاباتی اندونزی
آغاز شد

مارات��ن انتخاباتی س��ال  2019اندونزی
در حالی آغاز ش��د که «جوک��و ویدودو» که
یک روحانی را به عن��وان معاون اجراییاش
برگزیده اس��ت برای انتخاب��ات ثبتنام کرد.
ویدودو نخستین رئیسجمهوری غیرنظامی
در اندونزی اس��ت و توانسته کارنامه مثبتی
داش��ته باش��د .در ح��ال حاضر بس��یاری از
تحلیلگران مس��ائل منطق��های میگویند او
قادر خواهد بود در این انتخابات پیروز شود.
اندونزی س��ومین دموکراس��ی بزرگ جهان
اس��ت که در حال حاضر تح��ت تاثیر مرگ
 300تن از ش��هروندانش در زلزله اخیر این
کش��ور با چالشهای داخل��ی فراوانی روبهرو
است.

هند ادوات نظامیاش را
از مالدیو خارج میکند

رئیسجمه��وری مالدی��و که از س��وی
چین حمایت میشود از هند خواسته است
طبق توافقنام��ه ماه ژوئن ،بالگردها و ادوات
نظامی خود را از این کشور خارج کند .گفته
میش��ود عب��داهلل یمی��ن ،رئیسجمهوری
مالدی��و در انتظ��ار کمکه��ای اقتصادی و
نظامی از س��وی چین اس��ت .هن��د دههها
است در مالدیو فعال است اما در حال حاضر
چینیها قصد دارند پل ،فرودگاه و جاده در
این کشور بسازند.

مادر و پدر زن ترامپ
شهروند آمریکا شدند

پدر و م��ادر «مالنیا ترام��پ» بانوی اول
آمریکا و همسر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
این کش��ور که اصالتا اهل اس��لوونی است از
طری��ق برنامه ارتب��اط خانوادگی ،ش��هروند
آمری��کا ش��دهاند .ای��ن همان قانونی اس��ت
ک��ه دونالد ترام��پ آن را قان��ون «مهاجرت
زنجیرهای» نامیده و تالش میکند آن را لغو
کند .وی بارها از این قانون انتقاد کرده است
و سپتامبر گذشته توئیت کرده بود «باید این
قانون لغو ش��ود و دیگر اجازه ندهیم افراد به
آمریکا آمده و بعد از آن خانوادههایش��ان را
هم به این کش��ور بیاورند .این غیرقابل قبول
است».

