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نگاه روز

چشمانداز سوريه
مصالحه يا درگيري نظامي؟

احم�د کاظ�مزاده  :رخدادهاي اخير س��وريه
بهگونهاي بوده اس��ت ک��ه  2تصوير متفاوت را
درب��اره چشمانداز تح��والت اين کش��ور ارائه
ميدهد؛ از يکسو س��ازمان مل��ل روز جمعه از
برگزاري نشست تدوين قانون اساس��ي جديد
س��وريه خبر داد که قرار اس��ت روزهاي  20و
 21شهريورماه جاري برگزار شود و از ديگر سو
در پي س��فر جان بولتون به فلسطين اشغالي
و دي��دار با نتانياهو ،بار ديگر آمريکا و روس��يه
به جنگ لفظي رو آوردهان��د که در مواردي با
تهديد آش��کار عليه يکديگر همراه بوده است
که احتمال درگيري نظامي جديد در سوريه را
بار ديگر شدت بخشيده است .حال سوال اين
است که روند تحوالت به چه سمت و سو است
و اي��ن دو رويکرد متف��اوت چگونه قابل جمع
است و حداقل در کوتاهمدت چه چشماندازي
را ميتوان تصور کرد؟ در پاس��خ بايد گفت اگر
بر اساس تحوالت ميداني قضاوت شود در اين
صورت ميتوان گفت محتمل ترين رخداد مهم
در آين��ده نزديک آغاز عمليات ارتش س��وريه
براي آزادس��ازي ادلب از زير نف��وذ گروههاي
مسلح و تکفيري است که طي  7سال گذشته
از مناطق مختلف سوريه به اين منطقه انتقال
داده شدهاند و اکنون بيشتر نيروهاي مسلح و
تکفيري در اين منطقه تجمع يافتهاند .از نظر
ارتش سوريه بدون آزادسازي اين منطقه ،روند
احي��اي تماميت ارض��ی و حاکميت ملي اين
کش��ور ناقص و نيمهتمام باق��ي خواهد ماند و
نيروه��اي مسل��ح و تکفيري مستق��ر در اين
منطقه همچنان مورد اس��تفاده ابزاري همان
بازيگران آشوبس��ازي خواهند ب��ود که در 7
سال گذشته از هيچ تالش��ي براي براندازي و
تغيير نظام سياسي اين کشور دريغ نکردهاند.
از اي��ن ديد آزادس��ازي ادلب براي امنيت ملي
سوريه ضروري است و راه گريزي از آن نيست.
اما در مقابل برخي نشانهها حاکي از اين است
که بازيگران مداخلهگر و آشوبس��از خارجي
بشدت با آزادسازي ادلب مخالفند .از جمله اين
نشانهها اين است که جان بولتون ،مشاور امنيت
ملي ترامپ بعد از ديدار با نتانياهو ضمن تهديد
روس��يه ،از واکنش نظامي آمري��کا در صورت
استفاده از س�لاح شيميايي در ادلب خبر داد.
با توجه به اينکه س��وريه براي آزادسازي ادلب
هيچ نيازي به اس��تفاده از چنين س�لاحهاي
ممنوعهای ندارد (و اساسا در سال  2013همه
تسليحات ش��يميايي خود را با نظارت سازمان
مل��ل تحويل آمريکا داد ک��ه روي يک کشتي
آمريکايي نابود ش��دند) از اي��نرو اين احتمال
تقويت شده اس��ت که آمريکا و همپيمانانش
در تدارک سناريوي ساختگي جديدی هستند
که در صورت آغاز عمليات آزادسازي سوريه در
ادلب اين کشور را به استفاده از سالح شيمیايي
متهم کرده و به بهانه آن عمليات نظامي را براي
توقف عمليات ارتش سوريه و ايجاد حاشيه امن
براي نيروهاي مسلح و تکفيري مستقر در ادلب
فراهم کنن��د .قبال ائتالف بران��داز يک چنين
س��ناريوهاي س��اختگي را با کم��ک نيروهاي
موسوم به کالهسفيدها اجرا کرده بود که البته
بعد از آزادس��ازي مناطق جنوبي به سرعت از
طريق مرزهاي اردن و اسرائيل از سوريه خارج
ش��دند اما از آنجا که س��ازمان منع استفاده از
سالح شيميايي اوايل تيرماه طرح پيشنهادي
انگلي��س را دال بر صالحيت اين س��ازمان در
معرفي عامالن اس��تفاده از س�لاح شيمیايي
تصويب کرد ،از اينرو امکان سوءاستفاده از اين
مصوبه درباره ماجراي س��اختگي ادلب وجود
دارد .در ص��ورت اجراي اين س��ناريو بيترديد
روسيه نيز ساکت نخواهد ماند و انتشار اخباري
دال بر حرکت  3کشتي نظامي روسي به سمت
س��وريه از اراده جدي روسيه براي رويارويي با
دخالت نظامي احتمالي آمريکا و همپيمانانش
در ادلب حکايت دارد .روس��يه عالوه بر حفظ
موقعيت خود در س��وريه يک انگيزه ديگر نيز
در ادل��ب دارد و آن اينک��ه تعداد قابل توجهي
از تکفيريه��اي جمهوريه��اي منطقه قفقاز
و آس��یای مرک��زي که به س��وريه آمده بودند
اکن��ون در ادلب مستقر هستند و روس��يه از
اي��ن نگران اس��ت ک��ه آمري��کا و همپيمانان
اسرائيلي ،س��عودي و غربياش از اين نيروها
براي چالشسازي عليه روسيه و انتقام از اين
کشور استفاده کنند ،بویژه آنکه حضور داعش
در افغانستان رو به گسترش اس��ت .از طرف
ديگ��ر آمريکا و همپيمانانش از عمليات ادلب
ي��ک نگراني ديگر هم دارند و آن اينکه بعد از
اين عمليات توجه ارتش سوريه به آزادسازي
ديگر مناطق اين کشور در شمال متمرکز شود
که آنها قصد دارند اين مناطق را تحت سيطره
خود نگه دارند و طرح مناطق کردنشين شمال
عراق را در شمال سوريه اجرا کنند .در مجموع
بر اس��اس آنچه از قرائن و شواهد بر ميآيد ،با
وجود در پيش بودن نشست ژنو درباره تدوين
قانون اساس��ي ،احتمال تشديد فاز نظامي در
آينده نزديک زياد اس��ت ک��ه در صورت آغاز
امکان دارد دامنه آن از سوريه نيز فراتر رود.

وطن امروز

سازمان ملل متحد :سران ارتش میانمار جنایتکار جنگی هستند

طبل توخالی محاکمه «ماگ قصاب»

گروه بینالملل :گروه جستوجوگر
مستقل سازمان ملل متحد درباره
کشتار مسلمانان میانمار توس��ط
ارتش این کشور گ��زارش خود را
ارائه کرد .در این گزارش آمده است
مسلمانان روهینگیا توسط ارتش
قتلعام ش��دهاند و امرای ارتش و
سران نظامی این کشور باید مورد
محاکمه و بازرسی ویژه قرار گیرند.
این در حالی است که میانمار یک
برن��ده جایزه صلح نوبل را در خود
پ��رورش داده که نشان میدهد تا
چه اندازه ب��ه صلح بشری پایبند
است! آنگ س��انگ سوچی ،برنده
نوبل از جمله میانماریهایی است
که نهتنه��ا در خفا از این کشتار و
نسلکش��ی حمایت ک��رده ،بلکه
بارها از اظهارنظر صریح در مقابل
رویدادهای وابسته به این قتلعام
شانه خالی کرده است.
■■بح�ران میانم�ار چگونه آغاز
شد؟

موج جدید درگیریها به بهانه کشته شدن یک
زن به دس��ت مسلمانان آغاز ش��د .ابتدا در ماه مه
 ۱۱( ۲۰۱۲اردیبهش��ت تا  ۱۱خرداد ۱۱ )۱۳۹۱
مسلمان بیگناه به دست نظامیان کشته میشوند.
پس از آن خبری منتشر میش��ود مبنی بر اینکه
یک زن بودایی مورد هتکحرمت  3مرد مسلمان
قرار میگیرد و کشته میشود .این  3مرد دستگیر
میش��وند و یک نف��ر از آنها در زن��دان نظامیان
میمیرد و  2نفر دیگر اعدام میشوند .در ماه ژوئن
( ۱۱خرداد تا  ۱۱تیر) یک اتوبوس حامل مسلمانان
مورد حمل��ه بوداییان قرار میگی��رد .این بار یک
بودایی میمیرد .متعاقب آن ش��به نظامیان تندرو
گروه بینالملل :انتظارها برای تشکیل دولت جدید
لبنان وارد چهارمین ماه ش��ده اس��ت و همچنان
خبری از انتخاب و معرفی اعضای کابینه به مجلس
به گ��وش نمیرس��د .در کنار س��همخواهیهای
غیرمنطقی در داخل ،شواهد حاکیاست که سهم
عربستان در این ماجرا بسیار پررنگ اس��ت .بهرغم
تالشه��ای طرفه��ای خارج��ی متخاصم محور
مقاومت در لبنان ،انتخابات پارلمانی در این کشور
به نفع این جناح تمام ش��د .هر چند گروه جریان
المستقبل به رهبری س��عد حریری ،شاهد کاهش
شمار کرسیهای خود در این دوره بود ولی میشل
عون ،رئیسجمهوری لبنان در سوم خرداد بار دیگر
س��عد حریری را مامور تشکیل کابین��ه کرد ،زیرا
المستقبل بیش از سایر گروههای اهل سنت موفق
به کسب کرسی در پارلمان جدید شد .با ماموریت
یافتن حریری برای تشکیل دولت جدید ،رایزنیها
در این راستا آغاز شد که متاسفانه با گذشت بیش
از  100روز از ای��ن ماموری��ت ،همچن��ان نتیج��ه
چشمگیری از آن حاصل نشده است .در چرایی به
ثمر نرسیدن این ماموریت  2مساله یا دلیل داخلی
و خارج��ی بیش از هر چیز جل��ب توجه میکند.
مهمترین عل��ل در حوزه داخل��ی ،تالش حریری
و گروهه��ای نزدیک ب��ه وی ب��رای نادیده گرفتن
نتایج انتخابات پارلمانی است .ائتالف شیعه دوگانه
«حزباهلل  -امل» حائز اکثریت کرسیها در پارلمان
جدید است اما حریری سعی دارد به ائتالف مقاومت
متناسب با جایگاهش در دولت آینده سهمیه ندهد.
این در حالی است که جریان «قوات اللبنانیه» که
وابسته به سمیر جعجع است نیز خواستار حداکثر
سهمیه خود در دولت آینده لبنان است .در کنار این
مساله که به نظر میرس��د در سایه رجوع به قانون
انتخابات لبنان قابل حل است ،ماجرای مانعتراشیها
و س��نگاندازیهای خارجی از جمله از سوی رژیم
س��عودی در مقابل تشکیل دولت بسیار جدیتر از
به دنبال مرگ جان مک کین ،وزیر خارجه سعودی
و پسر پادشاه این کشور در واکنشی مشمئزکننده،
این سناتور جنگطلب و جنایتکار جنگی آمریکایی
در ویتن��ام را دوس��ت خود و ی��ک قهرمان توصیف
کردند .سناتور  81ساله جمهوریخواه و رئیس کمیته
خدمات مسلح مجلس سنای آمریکا بامداد یکشنبه
در حالی در س��ن  81سالگی به دلیل کهولت سن و
سرطان مغز پیشرفته مرد که یکی از ضد ایرانیترین
چهرههای تعیینکننده دولت سایه آمریکا محسوب
میش��د .او به عنوان یکی از اعضای بازهای شکاری
جنگطلب کنگره و از حامیان اصلی البی اسرائیلی
به مدت بی��ش از  2دهه خط تقاب��ل حداکثری با
ایران را دنب��ال میکرد به طوری که پس از مرگش
خبرنگار شبکه آرتی در واشنگتن به کنایه مککین
را یکی از مشهورترین خوانندههای آمریکایی دانست
که بارها س��رود «ایران را بمباران کنید» را سر داده
اس��ت ،اگر چه دس��ت آخر آرزو به دل به گور رفت.
با این وجود عادل الجبیر ،وزیر خارجه س��عودی در
توئیتی مککین را یک قهرمان خواند و از طرف رژیم
سعودی به دولت ایاالت متحده تسلیت گفت .وزیر
خارجه عربستان در این پیام نوشت« :از صمیم قلب
به خانواده سناتور جان مککین ،تسلیت میگویم.

بودای��ی که «ماگ» خوانده میش��وند ،به مناطق
مسلماننشین در اس��تان راخین حمله میبرند و
بیش از  ۲۰روستا و حدود  ۲۰۰۰واحد مسکونی را
به آتش میکشند .روز  10ژوئن ( ۲۱خرداد) «تین
س��ین» رئیس جمهور میانمار در اس��تان راخین
وضعیت فوقالعاده اعالم میکند .حمالت بوداییان
تندرو به مسلمانان از این پس تحت حمایت ارتش
آغاز میشود؛  ۱۰۰۰نفر از مسلمانان بیگناه کشته،
 ۵۰۰نفر زخمی و  ۳۰۰نفر ربوده میش��وند .این
کشت��ار کماکان ادامه دارد ول��ی از آنجا که دولت
به هیچ خبرنگاری اجازه حضور در منطقه راخین
را نمیده��د ،کسی از ابع��اد فاجعه باخبر نیست.
البته تصاویری که در اینترنت قرار گرفته اس��ت،

صحنههای دلخراش��ی را روای��ت میکند .کشتار
فجیع زنان و کودکان خردس��ال یا نمایش صدها
جسد سوخته شده در محوطه یک مدرسه از جمله
این صحنهها و تصاویر است.

■■آینده بحران میانمار چگونه خواهد بود؟

مسلمانان میانمار که در حال حاضر بخش قابل
توجهی از آنه��ا به بنگالدش کوچ داده ش��دهاند با
چالشه��ای جدی مواجه هستند و برای ریشهیابی
بحران میانمار باید آن را از چند محور مورد بررسی
قرار داد :تبعیض نژادی ،منافع آمریکا ،شرایط سیاسی
داخلی ویژه ،سیاس��ت وحدت ملی ،اسالمهراس��ی
جهان��ی و سیاس��ت تالفیجویان��ه بوداییها تنها
بخشی از عناوینی اس��ت که برای بررس��ی بحران

سعودیها نخستوزیری سعد حریری را قبول ندارند

نقشه صدامک برای جنگافروزی در لبنان

هر زمان دیگری اس��ت .رژیم آلس��عود که شرایط
جدید منطقه را در سایه تحریمهای تحمیلی آمریکا
علیه ایران و فشارها برای خروج حزباهلل از سوریه
به نفع خود تصور میکند در تالش اس��ت با ایجاد
مان��ع در امر تشکیل کابینه و با خرید زمان ،دولتی
با بیشترین مطابقت با خواست خود را در لبنان بر
مسند قدرت بنشاند و در غیر اینصورت جنگ را به
فض��ای داخلی این کشور خواهد کشاند .در همین
راستا ،یک دیپلمات عربستانی فاش کرده عربستان
دیگر از س��عد حریری ،رضایت ن��دارد و میخواهد
امور را به نحوی پیش ببرد که وی فقط نخستوزیر
دولت پیشبرد امور باشد نه بیشتر .یک منبع نزدیک
به حزب المستقبل نیز تأکید کرد عربستان امروز به
نهاد المشنوق ،وزیر کشور دولت پیشبرد امور لبنان
نزدیکتر از حریری است و از سعد حریری رضایت
ندارد .ریاض هنوز آنچه را پس از اس��تعفای س��عد
حریری در این کشور اتفاق افتاد از یاد نبرده است،
همچنین فرام��وش نکرده که او یکی از دوس��تان
قدیمی است اما حمایت کامل لبنانیها از حریری

در روز استعفای مشکوکش مانع از کنار زدن او شد.
سخن ولید الیعقوب ،سفیر سابق عربستان در لبنان
نیز تأییدکننده س��خنان این دیپلمات عربستانی
اس��ت .الیعقوب در دیداری گف��ت« :امیدواریم که
دوره میش��ل ع��ون ،دوره دولت پیشب��رد امور (از
روزی ک��ه نخستوزی��ر مکلف مأم��ور به تشکیل
دولت میش��ود تا روزی که این امر نهایی میشود)
لبنان باش��د» .این نشاندهنده دیدگاهی است که
عربستان سعی در اجرایی کردن آن در لبنان دارد
و میخواهد سعد حریری فقط نخستوزیر دولت
پیشبرد امور باشد نه بیشتر .طبق این گزارش ،نهاد
المشنوق از حمایت جریان المستقبل برخوردار و
در زمینه هماهنگیها از حریری برتر اس��ت .فؤاد
سنیوره ،نخستوزیر اسبق نیز از رضایت عربستان
برخوردار اس��ت و منابع نزدیک به سنیوره ،وی را
آتش زی��ر خاکستر میدانند ک��ه منتظر فرصت
مناس��ب برای کنار زدن حری��ری و جدایی کامل
از المستقبل اس��ت .همزمان ب��ا این افشاگریها،
گزارش دیپلماتیک محرمانهای به دست طرفهای

افشاگری کاونترپانچ درباره جنایات جنگی سناتور داعشدوست آمریکایی

وقتی سعودیها مککین را دوست و قهرمان میخوانند

آمریکا یک قهرمان را از دس��ت داده اس��ت .من نیز
یک دوس��ت را از دس��ت دادم که بیش از  30سال
او را میش��ناختم .روحشن قرین آرامش باد» .عالوه
بر او «خالد بن س��لمان» پسر شاه سعودی و سفیر
عربستان در واشنگتن با انتشار خبر مرگ مککین در
توئیتی به مردم آمریکا تسلیت گفت و نوشت« :جان
مککی��ن یک قهرمان آمریکایی بود و زندگیاش را

وقف خدمت به کشورش و تقویت و گسترش صلح
و امنیت جهانی کرد .او دوست بزرگی برای عربستان
سعودی بود .یک دولتمرد قابل احترام و قابل اعتماد.
دلمان برای او تنگ خواهد شد» .حمایت از تروریسم
تکفیری قطعا نقطه مشت��رک مککین و خاندان
سعودی اس��ت و بیدلیل نیست که سگ خانهزاد
ش��اه عربستان و پسر او چنین در س��وگ شریک

میانمار باید به آنها توجه داش��ت.
در همین ح��ال نقش آمریکا را در
تشدید این چالش بینالمللی نباید
از نظر دور داشت .ایاالت متحده با
علم به اینکه دولت میانمار با دولت
چین روابط اقتصادی و تجاری دارد
در تالش اس��ت این مناسبات را از
طریق فشارهای بینالمللی و تشدید
شکافهای اجتماعی داخلی تقویت
کن��د .آمریکا ولع س��رمایهگذاری
در میانم��ار را دارد و بقی��ه مسائل
حاش��یهای محسوب میشود ،هر
چند پ��ای کشتار فجیع ه��زاران
انسان در میان باشد« .سیت دمیر»
از صندوق کمکهای انساندوستانه
ترکی��ه نیز در این ب��اره میگوید:
قدرتهای اصلی منافع مشخصی
را در میانم��ار دارند و به دلیل این
منافع در قبال وضعیت موجود در
این کشور سکوت کردهاند .دمیر در
ادامه افزود :میانمار همچنین منابع
طبیعی مهمی دارد در نتیجه سیاستهای آمریکا و
چی��ن در میانمار درگیر اس��ت و هر دو یعنی پکن
و واش��نگتن به دولت میانمار چشم دوختهاند .در
این میان نقش البی آمریکای��ی برای اهدای جایزه
صلح نوبل به آنگ س��انگ سوچی را نباید فراموش
کرد ،چرا که آمریکا قصد داشت از سوچی به عنوان
یک چهره بینالمللی علیه چین اس��تفاده کند اما
با کشتار مسلمانان ،س��وچی دیگر قادر نیست این
نقش را برای آمریکاییها بازی کند ،به همین جهت
ایاالت متحده تالش خواهد کرد درون ارتش میانمار
چهرههای جدیدی را همسو با خود که سیاستهای
متعدلتری در مقابل مسلمانان دارند بیابد و آنها را
برای رسیدن به قدرت یاری کند.

ذینفوذ لبنانی رسید مبنی بر اینکه دستیاران ویژه
بنسلمان پیشنهاد انتقال جنگ از یمن به لبنان
را مطرح کردهان��د .روزنامه االخبار لبنان با انتشار
این مطلب نوشت :گزارش دیپلماتیک محرمانهای
که به دست طرفهای صاحب نفوذ لبنانی رسید
از نشست ولیعه��د عربستان با تعدادی از مقامات
س��عودی در ریاض خبر میدهد که عادلالجبیر
وزی��ر خارج��ه و خالد الحمیدان رئیس دس��تگاه
اطالعات و معاون ولیعهد مهمترین حاضران در این
جلسه بودند .به موجب این گزارش ،در این جلسه
دستاوردهای سیاسی و نظامی در جنوب سوریه که
اخیرا به دست ارتش این کشور و با همکاری روسیه
و همپیمانان نظام س��وریه آزاد شد ،مورد بررسی
ق��رار گرفت .همچنین نتای��ج چند عملیات اخیر
در یمن و آثار منفی آن برای جایگاه عربستان در
بین کشورهای عربی و اسالمی و شیوه جبران این
خسارات برای دس��تیابی به تعادل و توازنی دوباره
در منطقه در برابر ایران بررس��ی ش��د .طبق این
گزارش ،معاونان بنسلمان خواستار «انتقال جنگ
از یمن به داخل لبنان شدهاند .بر این اساس پس
از تشدید فشار اقتصادی به ایران و حزباهلل برای
خروج از سوریه بهتر است جنگ از یمن به داخل
لبنان منتقل ش��ود» .پس از این نشست ،حمالت
رس��انهای علیه لبن��ان در عربستان ب��ه راه افتاد.
مهمترین این حمالت تیتر روزنامه عکاظ بود که
نوشته بود« :لبنان ...صبر هم حدی دارد» .به نظر
خالد سلیمان ،نویسنده این مقاله که به نزدیکی به
دفتر ولیعهد شهره است« :تا وقتی لبنان بخواهد
به تناقضات خود ادامه دهد و نظام سیاس��ی این
کشور مواضع بیفایدهاش را به ما بفروشد در حالی
که احزاب سیاسی لبنان با ما خصومت میورزند،
ادامه شرایط کنونی دیگر ممکن نیست .هیچ چیز
نمیتواند ما را مجبور کند ازهمگسیختگی سیاسی
کنونی لبنان را تحمل کنیم».
جنایتهای ریاض س��وگواری میکنند .این اظهار
نظرهای مشمئزکننده سعودیها در حالی مطرح
میشود که به نوشته تارنمای آمریکایی کاونترپانچ،
مککین در عین اینکه به جنایت جنگی در ویتنام
متهم است ،حتی با معیارهای یانکیها هم قهرمان
جنگ��ی محسوب نمیش��ود .طبق گ��زارش فنی
پنتاگون در ماجرای س��قوط هواپیمای مککین
در جری��ان جن��گ ویتنام و دس��تگیری توس��ط
ویتکنگها ،این خلبان سابق نیروی هوایی آمریکا
خود مقصر س��قوط به خاطر خطای فنی شناخته
شده اس��ت .بر اساس این افشاگری ،پدر مککین
که در آن زمان مارش��ال ارتش آمریکا بود ،دس��ته
گل پس��رش را با پنه��ان کردن گزارش رس��می
مخفی کرد تا آب��روی خانوادگی را حفظ کند .این
همان دس��ته گلی بود که ترامپ در جریان کارزار
انتخاباتیاش روی آن دس��ت گذاشت و با اذعان به
اینکه مککین اسیر جنگی بوده نه قهرمان جنگی،
او را تحقیر کرد .عالوه بر جنایتهای جنگی و دست
و پا چلفتیگری در ویتنام ،او در سالهای اخیر یکی
از رابطهای حاکمیت آمریکا با تروریستهای جبهه
النصره و داع��ش در جریان جنگ نیابتی غرب در
سوریه شناخته میشد.
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در عملیاتی بیسابقه صورت گرفت

حمله پهپادی یمنیها
به فرودگاه دبی

یگان پهپادی ارتش و کمیتههای مردمی
یمن با یک فرون��د پهپاد «صماد  »3فرودگاه
بینالمللی دوبی در ام��ارات را هدف قرار داد.
تاکنون درباره خس��ارات احتمالی این حمله
پهپ��ادی منحصربهفرد ی��گان پهپادی ارتش
یمن خبری مخابره نشده است .یگان پهپادی
ارتش یمن حدود یک ماه قبل نیز در واکنش
به جنایتهای ام��ارات در این کشور فرودگاه
ابوظبی را ب��ا یک فروند پهپاد صماد  3هدف
قرار داده بود .از آغاز تجاوز عربستان به یمن،
امارات به عنوان یکی از همپیمانان اصلی رژیم
س��عودی جنایات بیشماری در یمن مرتکب
شده است.

قطر پایگاه هوایی جدید میسازد

مع��اون فرمان��ده نی��روی هوای��ی قطر از
تأسیس یک پایگاه هوایی جدید به اسم تمیم
خبر داد .وی همچنین گفت :پایگاههای هوایی
العدید و الدوحه نیز توس��عه داده خواهند شد
تا آماده پذی��رش جنگندههای جدید نیروی
هوایی بوی��ژه رافائل فرانس��ه F 15 ،آمریکا،
تایفون اروپا و دیگر جنگندهها و س��امانههای
جدید باش��ند .نیروی هوایی قطر پس از سال
 2014ش��اهد پیشرفتهای قابل مالحظهای
بود و قراردادهای بزرگی در این زمینه بست.
به گزارش دیفنسنی��وز ،تعداد جنگندههای
جدی��د نیروی هوایی قطر به  96عدد افزایش
خواهد یافت.

آغاز اجرای تحریمهای ضد روسی
آمریکا

دور ت��ازه تحریمهای ضد روس��ی آمریکا
از روز گذش��ته به اجرا درآمد و براس��اس آن
موسسات آمریکایی از ارائه تسهیالت ،تضمین
اعتبار و س��ایر کمکهای مالی به روسیه منع
ش��دهاند .همچنین صادرات کاالهای حساس
امنیتی به روسیه نیز در فهرست تحریمها قرار
گرفته اس��ت .بر اساس تحریمهای جدید ،هر
گونه کمک به روس��یه طبق قانون کمکهای
خارج��ی  1961پای��ان مییاب��د .کمکهای
فوری بشردوس��تانه ،مواد غذایی و محصوالت
کش��اورزی ،همکاریهای فضایی و همچنین
تامین قطعات و وسایل مورد نیاز برای امنیت
پروازها شامل تحریمها نشده است .آمریکا ماه
گذش��ته اعالم کرده بود قص��د دارد  2بسته
جدی��د تحریمی علیه روس��یه وضع کند که
نخستی��ن آن اواخر م��اه و بسته دوم آبان ماه
اعمال خواهد شد.

بازگشایی گذرگاه بیتحانون

فشاره��ای بینالملل��ی مبنی بر گشایش
گذرگاههای موجود در نوار غزه ،باالخره رژیم
صهیونیست��ی را وادار کرد مج��وز بازگشایی
گ��ذرگاه بیتحانون در ش��مال ن��وار غزه را
ص��ادر کند .ب��ه ادعای منابع اس��رائیلی ،این
تصمیم به علت آرام ب��ودن وضعیت نوار غزه
طی هفت ه گذش��ته گرفته ش��ده است .رژیم
صهیونیستی ای��ن گذرگاه را هفته گذش��ته
بسته بود .گ��ذرگاه بیتحان��ون کامال تحت
تسلط رژی��م صهیونیستی اس��ت و از طریق
آن بیم��اران و مجروح��ان ب��ه اردن یا اراضی
اش��غالی یا کرانه باختری منتقل میش��وند و
همچنین مح��ل ورود دیپلماتها ،هیأتهای
خارج��ی ،روزنامهنگاران ،کارگ��ران و تجار به
نوار غزه اس��ت .این گذرگاه هر از چند گاهی
به بهانههای مختلف بسته و سپس بازگشایی
میشود.
پایانآمریکا

تیراندازی
در یک مجموعه تفریحی در فلوریدا

پلیس ایالت فلوریدا ،یکشنبه از تیراندازی
به حاضران در رس��تورانی در محل برگزاری
ی��ک تورنمنت بازیهای ویدئویی در ش��هر
جکسونوی��ل ای��ن ایالت خب��ر داد .در این
حادث��ه  4نفر کشت��ه و ح��دود  ۱۰نفر هم
زخمی شدند .جزئیات بیشتری از این حادثه
و انگیزه فرد یا افراد مسلح منتشر نشده است.
شهروندان آمریکا حق حمل اسلحه را دارند
و سهولت دستیابی به سالح موجب شده به
ی در
طور مک��رر این کشور ش��اهد تیرانداز 
مدارس یا اماکن عمومی باش��د .در تظاهرات
مختلف که اوایل س��ال جاری در دهها شهر
آمریکا برگزار ش��د ،صدها هزار نفر خواستار
وضع قوانین سختتر برای کنترل اسلحه در
ایاالت متحده شدند.

