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خاورمیانه

چهارگوشه

تهدیدهایصهیونیستهابرایازسرگیری
ترور رهبران حماس و جنگ در غزه

پارلمان جدید پاکستان
تشکیل جلسه داد

نتانیاهو :موجودیت اسرائیل
با خطر مواجه است

گ�روه بینالملل :رس��انههای عبریزبان فاش
کردن��د ارتش رژیم صهیونیس��تی از چند ماه
پیش خود را برای بازگش��ت به سیاست ترور
هدفمندان��ه رهبران جنبش حم��اس در نوار
غزه آماده میکنند و این سناریو بهتر از گزینه
عملی��ات نظامی در این باریکه محاصرهش��ده
اس��ت .رژیم صهیونیس��تی بی��م آن دارد که
عملیات نظامی علیه غزه که آویگدور لیبرمن،
وزیر جنگ این رژیم بر آن تأکید دارد ،ش��امل
حمله زمین��ی ش��ود .در این می��ان اما رژیم
اشغالگر از اینکه بازگش��ت به سیاست ترور با
واکنش خش��ونتبار جنبش حماس روبهرو و
منجر به جنگ ش��ود ،هراس دارد .اسرائیلیها
و مقامات نظامی رژیم اش��غالگر بر این باورند
که ترورها ،ضربهای ب��ه جنبش حماس وارد
و قدرت این جنبش را در رویارویی با اسرائیل
تضعی��ف خواهد کرد اما تجربههای گذش��ته
نشان داده اس��ت ترورها ،جرقهای برای شروع
رویارویی گس��تردهتر و دش��وارتر خواهد بود،
زیرا ترور هر مس��ؤول بلندپای��ه ،دور جدیدی
از اقدام��ات نظامی یا جن��گ را همانطور که
در س��ال  2012و  2014اتفاق افتاد ،به دنبال
خواهد داش��ت .با این حال ،آویگدور لیبرمن،
وزی��ر جنگ رژیم صهیونیس��تی اظه��ار کرد:
مرحله آتی اجتنابناپذیر است .االن سوال این
نیست که آیا جنگ با حماس اتفاق میافتد یا
نه ،س��وال این اس��ت که چه زمانی جنگ رخ
میدهد .در واکنش به این تهدیدهای اشغالگران
صهیونیست ،یحیی موسی ،از رهبران جنبش
حماس گفت این تهدیدها نش��انه سردرگمی
ش��دید رژیم اشغالگر است .موسى که نماینده
جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین
است ،با تاکید بر اینکه مقاومت به دفاع از ملت
و س��رزمین خود پایبند است و این نبرد ،نبرد
کرامت و ش��رافت است ،تصریح کرد :نیروهای
مقاومت در برابر هر اقدام رژیم صهیونیس��تی
مقابله به مثل خواهند کرد .گردانهای القسام
ش��اخه نظامی حماس با انتشار پیامی به زبان
عبری به صهیونیس��تها نس��بت به انجام هر
گونه «اقدام احمقانهای» علیه غزه هشدار داد.
طی ماههای اخیر گروههای مقاومت فلسطین
در نوار غزه بادبادکه��ا و بالونهای آتشزا به
سمت اراضی اشغالی پرتاب میکردند که برخی
تحلیلگران و ناظران از این بادبادکها به عنوان
نخستین هواپیماهای فلسطینیان یاد میکنند
و آن را هواپیمای «اف  »1نامگذاری میکنند،
چرا که این هواپیمای ارزان رعب و وحشت را در
میان اسرائیل و شه رکنشینان آن ایجاد و ثابت
کرده راه مقاومت با تکیه بر اراده قوی و پافشاری
برای آزادسازی فلسطین و حمایت از مقدسات
با همه ابزارهای در دسترس ادامه خواهد یافت.
موضوع دیگری که آرامش صهیونیستها را این
روزها بههمزده است ،برگزاری تظاهرات مردمی
در تلآویو علیه قانون نژادپرستانه «کشور یهود»
است .بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل در
واکنش به این تظاهرات گفته است :موجودیت
اسرائیل با خطر مواجه است.
آناتولی

انفجار خونین
در نزدیکی مرزهای ترکیه

یکشنبهشب وقوع انفجاری در شمال سوریه
دس��تکم  69کش��ته بر ج��ا گذاش��ت ه و بنا بر
گزارشه��ا  32تن از قربانی��ان را زنان و کودکان
تشکیل میدهند .این انفجار در منطقه مسکونی
سرمدا در استان ادلب واقع در نزدیکی مرز ترکیه
رخ داده است .منابع وابسته به معارضان تصریح
کردند کشتهشدگان هم از غیرنظامیان هستند و
هم از عناصر گروه تروریستی جبههالنصره .گروه
موسوم به «دیدهبان حقوق بشر سوریه» نیز اعالم
کرد محل اصلی انفجار ،انبار مهماتی در زیرزمین
یکی از س��اختمانها بود .به گفته این س��ازمان
ک��ه مقر آن در لندن اس��ت ،این انبار در کنترل
یک قاچاقچی اس��لحه ،نزدیک به جبههالنصره
بود .طبق این گزارش ،در ماههای گذش��ته چند
انفجار و سوءقصد رخ داده که در آنها عمدتا سران
گروههای شورش��ی هدف قرار گرفتهاند .داعش
مسؤولیت برخی از این حمالت را برعهده گرفته
و برخی دیگر نیز ناش��ی از رقابتهای گروههای
شورشی و حمالت آنها به یکدیگر بوده است.
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مراسم تشییع پیکر کودکان شهید در صعده با حضور گسترده مردم برگزار شد

رقص سعودی بر نعش مظلومیت ملت یمن
هر  10دقیقه یک کودک در یمن کشته میشود

گروه بینالملل :خیل عظیم��ی از مردم یمن ،روز
گذشته در مراسم تشییع پیکر کودکان شهید حمله
اخیر ائتالف سعودی حاضر شدند .شبکه تلویزیونی
المسیره که ارگان رسمی انصاراهلل محسوب میشود،
با انتشار تصاویری از این مراسم ،گزارش داد با حضور
گس��ترده یمنیها از استان صعده و دیگر استانها
از جمله پایتخت ،در ضحیان ،مراسم تشییع پیکر
شهدای جنایت اخیر عربستانسعودی در این شهر
برگزار ش��د .روز یکشنبه نیز تصاویری منتشر شد
که مردم یمن در حال کندن قبرهای متعدد برای
دفن کودکان جانباخته در حمله عربستانسعودی
هستند .شرکتکنندگان در این مراسم ،با در دست
داشتن تصاویر شهدای حمله عربستان به اتوبوس
حامل دانشآموزان یمنی ،علی��ه نیروهای ائتالف
سعودی ش��عار س��ر دادند .نزدیک به  50خودرو،
پیکرهای شهدای این جنایت را به میدانی که قرار
بود مراسم تشییع از آنجا آغاز شود ،انتقال دادند.
پدر یکی از ش��هدای معصوم ای��ن جنایت در
گفتوگو با خبرنگار المس��یره اظهار داشت :ما به
متج��اوزان ظالم اعالم میکنیم ش��ما نمیتوانید
عزم راس��خ ما را درهمبشکنید و خون کودکانمان
به اذن الهی ش��ما را نابود خواهد کرد .پنجش��نبه
گذشته ،جنگندههای ائتالف سعودی اتوبوس حامل
دانشآموزان یمنی را در بازاری در ش��هر ضحیان
واقع در استان شمالی صعده هدف قرار دادند که بر
اساس آماری که تاکنون منتشر شده ،دستکم 55
نفر ش��هید و  77نفر نیز زخمی شدند .محمدعلی
الحوثی ،رئیس کمیته عالی انقالب یمن پس از ادای
نماز بر پیکر شهدای ضحیان ،طی سخنانی اظهار
داش��ت :هدف قرار دادن دانشآموزان در ضحیان
جنایت آمریکا و همپیمانانش در ائتالف س��عودی
اس��ت .ما آمری��کا را در این جنای��ت و هر جنایت
دیگری که علیه مردم یمن انجام ش��ود ،مس��ؤول
میدانیم .این جنایت نش��ان داد نیروهای متجاوز
ب��ه هیچ قانونی احترام نمیگذارند و تروریس��ت و
جنایتکارن��د .وی افزود :اگ��ر وزارت خارجه آمریکا
مجوز این کش��تار را صادر نکرده بود ،عربس��تان و
افسران آمریکایی حاضر در اتاقهای عملیات ائتالف
سعودی ،این جنایت را مرتکب نمیشدند .جنایت
قبیح کشتار این کودکان در ضحیان ،تکرار جنایت
آمریکاییها در ژاپن و سایر کشورهاست.
رئی��س کمیته عالی انقالب یم��ن تاکید کرد:
نیروه��ای زمین��ی ،دریای��ی و هوای��ی یم��ن ،به
عملیاتهای خود علیه متجاوزان در تمام جبههها
ادامه خواهند داد .ما به نیروی موش��کی خود درود
میفرستیم که مایه ترس دشمنانمان شده است.
جنگافروزی آلس��عود و برخی رژیمهای مرتجع
گروه بینالملل :ارتش سوریه در تکمیل پیشرویهای
خود در محور جنوبی این کشور ،روز گذشته توانست
دور تا دور اس��تان سویدا را به کنترل خود درآورده
و تروریس��تهای داعش را محاصره کند .به نوشته
خبرگزاری رس��می سوریه (س��انا) ،نیروهای ارتش
سوریه طی یکشنبه و دوشنبه پیشروی قابل توجهی
داشت ه و توانستهاند تروریس��تهای داعش را درون
استان س��ویدا به محاصره درآورند 2 .روز پیش نیز
مناط��ق رس��وم الطثمونی ،خربه االمباش��ی ،تالل
الهیبریه ،رس��وم مروش ،سوح النعامه ،ضهره راشد،
زریبیه ،خربه الشهریه ،وادی الرملیان ،وادی شجره،
زمل��ه ناصر ،النهیان ،تل الضبع ،تل الضبیعیه و قبر
الشیخ حسین از اشغال تروریستهای داعش خارج
ش��د .در همین حال ،ارتش س��وریه عملیاتی را به
منظور به دست گرفتن کنترل کامل منطقه «جبل
ترکمان» در استان الذقیه در شمال غرب این کشور
آغاز کرده است.
■■افزایش حضور نیروهای دولتی در ادلب

همزمان ب��ا این عملیات ،ارتش س��وریه حضور
نیروهای خود را در استان ادلب نیز افزایش داده است.
استان و شهر ادلب در شمال غرب سوریه و هممرز با
ترکیه بعد از خروج ساکنان شهرکهای شیعهنشین
فوعه و کفریا ،اکنون در اش��غال تروریستهاس��ت.
منابع رسمی در س��وریه ،روز گذشته گزارش دادند

عربی علی��ه یمن تاکنون ب��ه جانباختن بیش از
 14ه��زار یمنی ،زخمی ش��دن دهها ه��زار نفر و
آوارگ��ی میلیونها نفر از آنها منجر ش��ده اس��ت.
تجاوز نظامی عربستان همچنین کشور فقیر یمن
را ب��ا کمبود ش��دید مواد غذای��ی و دارویی مواجه
کرده است .عربستانسعودی در جنگ علیه یمن
مرتکب جنایات جنگی متعددی ش��د اما جنایت
محسوس و غیرمحس��وس علیه کودکان یمنی را
میتوان مهمترین جنایت جنگی ائتالف سعودی
در یمن عنوان کرد که به نظر میرسد با بیتفاوتی
جامعه جهانی همراه شده است .شبکه تلویزیونی
س��یانان آمریکا با انتشار تصاویری از این تراژدی
تکاندهنده؛ تصاویری که مربوط به آخرین ساعات
زندگی کودکان ش��هید یمنی در ضحیان اس��ت،
گفت« :کودکان پ��س از پایان  2ماه کالس درس،
مدته��ا بود انتظ��ار این لحظه را میکش��یدند و
مشاهده میشود چگونه به شادی میپردازند ،آنها
سپس بر مزار کشتهش��دگان حوثیها (انصاراهلل)
ادای احت��رام کرده و زمانی بع��د در اتوبوس مورد
هدف حمله هوایی ائتالف عربستان قرار میگیرند؛
ائتالفی که از سوی آمریکا حمایت میشود .سکوت
کرکنندهای در جهان حاکم است» .هر چند تعداد
انگشتشماری از کش��ورها و نهادهای جهانی این
جنای��ت را محک��وم کردند ولی کودککش��ان با
نادیده انگاش��تن جنایت خود ،بار دیگر بیتوجهی
خود به جان غیرنظامیان یمن��ی را ثابت کردند و
س��خنگوی سعودی ائتالف متجاوز با تمام وقاحت
گفت :حمله به اتوبوس حامل کودکان یمنی یک
عملی��ات نظام��ی قانونی بود! س��کوت جهانی در
قبال جنایات فجیع و مس��تمر ائتالف سعودی در
حق کودکان معصوم یمنی باعث لجامگسیختگی
عربستانس��عودی و امارات شده است .قدر مسلم
اینکه رژیمهای سعودی و اماراتی با پولهایی که در

اختیار سازمان ملل و دیگر داعیهداران غربی حقوق
بشر میگذارند ،هر چند در دادگاههای بینالمللی
مجازات نخواهند شد ولی هرگز نخواهند توانست
لکه ننگین «کودککشی» را از کارنامه سیاه خود
پاک کنند .در س��ایه همین بیتفاوتی بینالمللی
اس��ت که میتوان گفت به احتم��ال زیاد جنایت
نو
عربس��تان در حق کودکان ضحیان نخس��تی 
آخرین جنایت آلسعود نباشد .مرکز حقوق بشر و
توسعه یمن با انتش��ار آماری اعالم کرد بیش از 6
هزار و  669کودک یمنی در حمالت هوایی ائتالف
سعودی به استانهای مختلف یمن شهید و زخمی
شدهاند.
■■سعودی برای کشتار مردم یمن از چه سالحی
استفادهمیکند

کشف بقایای بمبهای آمریکایی کنار اتوبوس
حام��ل قرآنآموزان یمنی در صعده بار دیگر بر این
نکته تاکید دارد که سعودیها جدای از ارزشهای
انسانی به همراه حامیان غربی خود از هر ابزاری برای
کشتار مردم بیدفاع یمن استفاده میکنند .پیشتر
اما گفته شده بود بمبهایی که عربستان در صعده
و در کش��تار کودکان و حمله به بازار از آن استفاده
کرده بود  MK82بوده است MK82 .یا مارک ،82
بمب س��بک چندمنظوره غیرهدایتشونده است
که وزنی معادل  227کیلوگرم دارد و س��بکترین
بمب قابل نصب روی هواپیماس��ت .این بمب بارها
توسط سعودیها در یمن مورد استفاده قرار گرفته
اما کاربر اصلیاش ارتش آمریکاس��ت .مارک  82در
عی��ن حال دارای بدنهای از فوالد اس��ت و از ارتفاع
بسیار نزدیک میتواند مخرب باشد .این بمب سبک
دارای  89کیلوگرم مواد منفجره درون خود است که
از ن��وع تیرتونال بوده و  80درصد آن تیانتی و 20
درصد باقیماندهاش پودر آلومینیوم است اما شبکه
تلویزیونی  RTروس��یه میگوی��د در میان بقایای

چانهزنی ترکیه برای نجات تروریستها در شمال سوریه

داعش در سویدا به محاصره درآمد
که ارتش سوریه در حال ارسال تجهیزات نظامی به
استانهای حماه ،الذقیه و ادلب است .بر این اساس،
صدها س��رباز و دهها خودروی زرهی و جنگافزار در
چارچوب فراهمس��ازی مقدمات عملیات نظامی در
مثلثی که ریف جسر الشغور غربی و سهل الغاب در
ش��مال غرب حماه و سلسله جبال شمالی الذقیه را
به یکدیگر وصل میکند ،به این منطقه ارسال شده
اس��ت .گفته میش��ود  2روز پیش ارتش سوریه و
نیروهای نظامی روسیه گذرگاههای «قلعه المضیق
و مورک» واقع در ریف حماه را همزمان با زمزمههای
آغاز عملیات در این منطقه بس��تهاند .منابع خبری
معارض در همین زمینه اعالم کردند ارتش س��وریه
گذرگاههای قلعه المضیق را به صورت ناگهانی بسته
است و نیروهای نظامی روسیه نیز مورک را بستند و
نیروهای وابسته به آنها تا شهر قمحانه در ریف شمالی
حماه استقرار یافتهاند .در همین راستا ،منابع میدانی
اع�لام کردند حدود  50س��رباز و افس��ر روس وارد
ی است ،فرودگاه
پایگاه هوایی ابوالظهور شدند .گفتن 
ابوالظهور بین استانهای حماه ،ادلب و حلب قرار دارد
و پایگاهی استراتژیک است و چه بسا نیروهای سوری

بشدت برای عملیات نظامی آتی خود در استان ادلب
با توجه به موقعیت و اشرافش بر جبهههای درگیری
روی آن حساب باز کردهاند .ارتش سوریه در ابتدای
س��ال جاری میالدی بعد از درگیریهای شدید با
جبههالنص��ره ،این فرودگاه را پ��س گرفت .النصره
سپتامبر  ۲۰۱۵بر این فرودگاه مسلط شده بود .این
منابع در ادامه تصریح کردند نیروهای روس که وارد
این فرودگاه شدند انواع سالح تاکتیکی نیمهسنگین
و سنگین با خود به این پایگاه انتقال دادند .در همین
راس��تا ،روزنامه االخبار در همین زمینه گزارش داد
شمارش معکوس برای تغییر نقشه استان ادلب عمال
آغاز شده است و احتماال «پیامهای آتشین» ارتش
سوریه که طی  2روز اخیر چند منطقه در ریف ادلب
را هدف قرار داد ،به دس��ت ترکیه رس��یده و سبب
ش��ده است آنکارا جدول زمانی را که مدنظر دمشق
است بپذیرد .االخبار با بیان اینکه ترکیه طی هفته
گذشته تالش دارد از مسکو وقت بخرد ،تأکید کرد
پیشنهاد ترکیه مبنی بر پایین کشیدن فتیله عملیات
ارتش س��وریه به مدت یک ماه در ادلب است و در
مقابل ترکیه هم متعهد میشود به گروه تروریستی

اجساد باقیمانده از حمله جنگندههای سعودی به
اتوبوس حامل کودکان قرآنآموز در اس��تان صعده
الش��ههای بمبی یافت ش��ده اس��ت که آمریکایی
است .گفته میش��ود انگلیس و آمریکا اصلیترین
تامینکنندگان تسلیحات عربستان در جنگ یمن
به شمار میروند که این تسلیحات تاثیر بسزایی در
کشتار غیرنظامیان این کشور داشته است .در همین
حال گفته میشود لین ملوف ،مدیر عفو بینالملل
در امور تحقیقات درباره خاورمیانه در بیانیهای گفته
اس��ت :اسناد و مدارک فراوانی وجود دارد که نشان
میدهد فروش غیرمس��ؤوالنه تسلیحات به ائتالف
تحت رهبری عربس��تان س��عودی در یمن منجر
به صدم��ات عظیمی به غیرنظامیان یمنی ش��ده
اس��ت .گزارش  RTدرباره جنایتهای سعودی در
یم��ن اما ابعاد نگرانکننده دیگری دارد که نش��ان
از عمق فاجعه اس��ت .در این گزارش آمده اس��ت:
 100هزار یمنی طی س��الهای گذشته جان خود
را بر اثر بمبارانها و جنایتهای س��عودی از دست
دادهاند و سازمانهای بینالمللی هم نسبت به این
جنایات عمال سکوت کرده و هیچ اقدام بازدارندهای
درباره توقف این جنایتها انجام ندادهاند .اما نشریه
انگلیسی ایندیپندنت هم در گزارشی درباره افزایش
جنایتها در یمن مینویس��د :ه��ر  10دقیقه یک
کودک در یمن کش��ته میش��ود ،آن هم در حالی
که فروش سالحهای انگلیسی به عربستانسعودی
از آغ��از جنگ در این کش��ور  500درصد افزایش
یافته است .این افزایش در شرایطی است که دولت
انگلیس از سوی نهادهای مدنی و نمایندگان بعضا
مستقل پارلمان این کشور درباره این رهاورد و اتخاذ
سیاستهای غیرانسانی تحت فشار قرار دارد .دولت
ترزا میکه مناسبات نزدیکی با دولت سعودی دارد
از طریق فروش تسلیحات بخشی از بحرانهای مالی
خ��ود را جبران میکند؛ لندن رقم��ی بیش از 4/6
میلیارد پوند در  2سال نخست جنگ یمن سالح به
ریاض فروخته است .انگلیس طی سالهای همکاری
نظامی خود با عربستان تالش کرده از تمام البیهای
خود برای س��رپوش گذاش��تن بر اعمالی که نقض
آشکار قوانین بینالمللی اس��ت ،استفاده کند .این
نقض آش��کار بارها در یمن و بمبارانهای نامحدود
سعودی مشاهده شده است .تازهترین گزارشها از
یمن نش��ان میدهد هیچ نشانهای نسبت به پایان
بحران در این کش��ور دیده نمیشود و  10میلیون
یمنی نیازمن��د کمکهای فوری انساندوس��تانه
هس��تند و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا
کند ،شاهد یک فاجعه وسیعتر انسانی خواهیم بود؛
فاجعهای که ابعاد آن غیرقابل جبران بوده و نسلها
را در یمن متاثر از خود خواهد کرد.
جبههالنصره اعمال فشار کند که در برخی محورها از
خطوط درگیری با ارتش سوریه دور شده و در برخی
محورها نیز مقرهای خود را تخلیه کند .گزارشهای
دریافتی حاکی از عدم پذیرش این پیشنهاد ترکیه
است و گفته میشود به آنکارا هشدار داده شده که
«ساعت صفر» آغاز عملیات ارتش مشخص شده و
تنها گزینه جایگزین این است که ترکیه گروههای
مسلح از جمله جبههالنصره را مجبور کند در مرحله
نخست از مناطقی که مساحت آن یکسوم استان
ادلب است عقبنش��ینی کنند .بنا بر این گزارش،
دمشق بر این باور است که با نقاط ایست بازرسی که
ترکیه در ادلب ایجاد کرده ،تعهدات مترتب بر خود
بویژه پایان دادن به حضور گروههای تروریستی در
اطراف این نقاط (به عنوان مرحله نخست تعهدات)
را عملی نکرده است و این نقاط صرفا نقاط «اشغالی»
به ش��مار میرود .پیشتر نیز گزارش شد که ارتش
ترکیه با اتخ��اذ راهبرد جدید برای حفظ گروههای
تروریستی بویژه در ادلب ،با ادغام گروههای کوچک
یک ائتالف بزرگ موس��وم به «جبهه آزادیبخش
ملی» برای خنثی کردن عملیات جدید ارتش سوریه
در این اس��تان تشکیل داده اس��ت که این ائتالف
تروریستی با بازداشت هواداران آشتی با نظام دمشق،
به تالشهای مس��کو در ش��مال این کش��ور ضربه
سختی وارد کرد.

پارلمان جدید پاکستان نخستین جلسهاش را
بعد از پیروزی ح��زب انصاف برگزار کرد .در این
جلسه جریانهای سیاسی دیگر از جمله مسلم
لیگ ش��اخه نواز و حزب مردم نیز شرکت کرده
بودند .گفته میش��ود روز گذش��ته نواز شریف
در مقابل دادگاه حاضر ش��د تا درباره اتهاماتش
پاسخگو باشد .نواز شریف از سوی عربستان مورد
حمایت اقتصادی قرار دارد و یکی از جریانهای
سنتی سیاس��ی در پاکس��تان را طی سالهای
گذش��ته هدای��ت میکرده اس��ت .مجلس ملی
پاکس��تان در همین حال روز گذش��ته در حالی
تشکیل جلس��ه داد که  18آگوس��ت قرار است
نخستوزیر جدید در آن سوگند یاد کند .عمران
خان ،رهبر حزب انصاف پاکستان پیروز انتخابات
اخیر و نخستوزیر آینده پاکستان است.

ماهاتیر محمد به چین میرود

ماهاتی��ر محمد قرار اس��ت برای یک س��فر
تاریخی به چین سفر کند .این سفر از آن جهت
حائز اهمیت است که محمد و دولت او در تالشند
روابط خود با چین را متعادل کنند .گفته میشود
چی��ن در  2پروژه بزرگ مالزی س��رمایهگذاری
کرده است که دولت جدید این کشور چندان با
آنها موافق نیس��ت و مالزی قصد دارد آنها را لغو
کند .از س��وی دیگر درگیریها در دریای چین
جنوبی ابعاد تازهای یافته و ماهاتیر محمد از طرف
چینی خواسته است به حق کشتیرانی مالزی در
این آبها احترام بگذارد.

سومین نشست رهبران  2کره
سپتامبر برگزار میشود

مقامهای ارشد  2کره در دیدار خود تاریخی
را ب��رای نشس��ت و گفتوگو می��ان رهبران 2
کش��ور تعیین کردند .قرار است سومین نشست
رهبران  2کره ماه س��پتامبر برگزار ش��ود .دیدار
کیم جونگ اون ،رهبر کرهش��مالی و مون جائه
این ،رئیسجمهوری کرهجنوبی سومین نشست
میان  2طرف خواهد بود و بخشی از اقدامات برای
احیای روابط  2کره تلقی میش��ود 2 .طرف که
در آوریل و س��پس بار دیگر در مه س��ال جاری
میالدی با یکدیگر گفتوگو و دیدار داشتند ،قبال
توافق کرده بودند بار دیگر در پاییز دیداری داشته
باشند اما جزئیات دقیقی از آن منتشر نشده است.
اروپا

معترضان در بخارست خواهان استعفای دولتاند

شب سوم اعتراضات در رومانی

اعتراضات سراسری در بخارست ،مرکز رومانی
وارد شب سوم ش��ده است .معترضانی که تصور
میشد اعتراضات آنها چند س��اعت دوام نیاورد،
اکنون تعدادش��ان از رقم  10هزار تن گذش��ته و
در ش��هرهای مختلف جز بخارست نیز تجمعات
آنها با خشونت پلیس پراکنده نمیشود .معترضان
همانط��ور ک��ه بارها اع�لام کردهاند خواس��تار
اس��تعفای دولت و برخورد با مفسدان اقتصادی
هستند ،در حالی که دولت سوسیال -دموکرات
که از س��ال  2016روی کار آم��ده در برخورد با
مفس��دان اقتصادی این کش��ور کم��ی مواضع
س��هلتری را پیش گرفته است .در همین حال
معترضان در بخارس��ت و شهرهای دیگر رومانی
حزب سوس��یال -دموکرات را «طاعون س��رخ»
نامیدهاند .آنها میگویند این حزب قادر نیست با
فساد فزاینده در دستگاههای دولتی مبارزه کند.
نباید از نظر دور داش��ت ک��ه رومانی  19میلیون
نفری از جمله کش��ورهای اتحادیه اروپایی است
که ضمن نظارت بر دس��تگاه قضاییاش از سوی
نهادهای اروپایی میان کشورهای این اتحادیه در
رتبه فاسدترینها قرار دارد .آنطور که گزارشهای
تکمیلی نشان میدهد در طول  3شب گذشته در
بخارست نزدیک به  500تن به جهت خشونتها
و درگی��ری با پلیس به مراکز درمانی فرس��تاده
شدهاند .شعار «استعفا استعفا» اما از سوی رهبر
حزب سوسیال -دموکرات و نخستوزیر رومانی
در روز دوم اعتراضات غیرقابل پذیرش عنوان شد.
ویوریکا دانس��یال ،نخستوزیر رومانی جمعه هم
گفته بود احساسات و عواطف مردم توسط گروهی
دزدیده ش��ده اس��ت .او همچنین خشونتهای
پلیس را محکوم کرده است .از سوی دیگر در بهار
 2018کلوزه یوهاینیس ،رئیسجمهوری رومانی از
نخستوزیر خواسته بود از مقام خود استعفا کند.
از م��واردی که در حال حاضر در رومانی بر آتش
درگیریهای میافزاید آن اس��ت که نخستوزیر
در تعطیالت به س��ر میبرد .این تعطیالت از  6تا
 13آگوست برنامهریزی شده و امروز  14آگوست
نخستوزیر باید به سر کار خود بازگردد .گروههای
سیاس��ی از حزب سوس��یال -دموک��رات حاضر
به تن دادن به انتخاب��ات پارلمانی جدید در این
کشور نیس��تند و امیدوارند نخستوزیر بتواند با
اصالحاتی در قوانین و فشار بر مفسدان اقتصادی
فضای کشور را وارد مرحل ه جدیدی کند .نباید از
نظر دور داشت که در درگیریهایی که در رومانی
رخ داد نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکآور
و ماش��ینهای آبپاش تالش کردن��د از موج این
مخالفتها بکاهند اما عمال این رویدادها منجر به
افزایش تنشها در رومانی شد.

