کسری بودجه آمریکا
از مرز  867میلیارد دالر گذشت

اسرائیل به دنبال کشیدن دیوار دوم
به دور غزه!

یک شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی از تالش ارتش
این رژیم برای احداث دیوار امنیتی جدید تحت نام «حلقه
دفاعی دوم در مرزهای نوار غزه» خبر داد.
شــبکه  12رژیم اسرائیل اعالم کرد ،ارتش این رژیم در حال
احداث دیوار جدیدی مجاور دیوارکنونی در مرزهای غزه اســت.
این دیوار که  360کیلومتر طول خواهد داشــت ،در عمق اراضی
اشغالی و نزدیک شهرکهای مرزی شمال شرق نوار غزه تا منطقه
«ناحل عوز» ساخته میشود.
چهارشنبه  ۲۳مرداد ۱۳۹۸

 ۱۲ذیالحجه 14۴۰

وزارت خزانهداری آمریکا اعالم کرد ،کســری بودجه
دولت این کشور طی  ۱۰ماه نخســت سال مالی جاری ،با
افزایش  ۱۸۳میلیارد دالری ،به رقــم  ۸۶۷میلیارد دالر
رسیده است.
وزارت خزانهداری آمریکا رسما اعالم کرد ،کسری بودجه دولت
این کشــور طی  ۱۰ماه اول ســال مالی جاری ۱۸۳ ،میلیارد دالر
( معــادل  27درصد) افزایش یافته و بــه مبلغ  ۸۶۷میلیارد دالر
رسیده است.

رژیم صهیونیســتی که از نفوذ فلسطینیها به سرزمینهای
اشغالی به شدت وحشت دارد ،با احداث این دیوار دوم ،میخواهد
از نفوذ فلسطینیان به این مناطق جلوگیری کند ،هر چند به گفته
کارشناسان ،این اقدام تل آویو نیز بیفایده است .به گزارش ایسنا،
ارتش رژیم صهیونیستی اوایل ســال  ۲۰۲۰به ساخت این دیوار
بتنی پایان میدهد .صهیونیستها از سال  ۲۰۱۰تا کنون ،چندین
دیوار مرزی با هدف تضمین امنیت اراضی اشغالی  ،ساخته اند ،با
این حال ،نتوانستهاند جلوی نفوذ فلسطینیها را بگیرند.
 ۱۴آگوست 2019

سازمان ملل :فرانسه تروریستها را از سوریه
به عراق منتقل کرده است

گزارشگر ســازمان ملل در امور «اعدامهای فراقانونی» ،اعالم
کرده پاریس دستکم  ۱۳تروریست فرانسوی را مخفیانه از سوریه
به عراق منتقل کرده است.
«اگنس کاالمار» با ارســال نامهای به دولت پاریس ،اقدام فرانســه در
انتقال دستکم  13تروریست به عراق را «نادرست» خوانده و تصریح کرده
که این اقدام ،مسئلهای بسیار خطرناک و مغایر با قوانین بینالمللی است.
«کاالمار» در این باره اظهار داشته که« :در نامهای که برای دولت فرانسه
ارســال کرده ام ،مغایرت این اقدامات با قوانین بینالمللی و حقوق بشر را
متذکر شده ام .این کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،از انتقال افراد
مسلح از سوریه به عراق حمایت کرده است».
به گزارش ایسنا ،کشورهای فرانسه ،آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی
از گروههای تروریستی در سوریه حمایت مالی و تسلیحاتی کردهاند .براساس
آمارهای رســمی ،بیش از  1000فرانســوی به این گروههای تروریستی
پیوســتهاند .هدف پاریس و دیگر حامیان گروههای تروریســت ،بر اندازی
نظام «بشار اسد» بوده ،اما این پروژه نتیجه عکس داده است ،به طوری که
در حال حاضر تروریستها ،امنیت فرانسه را تهدید میکنند!
اکنون نیز دولت پاریس تالش میکند با انتقال تروریستها از سوریه به
عراق ،زمینههای دستگیری ،محاکمه و اعدام آنها را در عراق فراهم کند .اگر
این طرح تمام و کمال اجرا شود ،فرانسه از کابوس حمالت تروریستی آتی
خالص خواهد شد و در صورتی که تروریستها در عراق فعال باقی بمانند
نیز در واقع ،به منافع فرانسه و غرب در منطقه کمک کردهاند.

سی.ان.ان :بزرگترین دشمن ترامپ
خود ترامپ است

شماره ۲۲۲۵۸

حمالت پیدرپی انصاراهلل
به ائتالف از هم پاشید ه سعودی در یمن

درحالیکه ســران ائتالف سعودی درصدد
چارهجویی برای حفظ این ائتالف و جلوگیری
از فروپاشــی آن برآمدهاند ،جنبش انصاراهلل
یمن حمالت موشــکی ،پهپــادی و زمینی به
زیرساختها و مواضع این ائتالف را شدت داد.
یک منبع نظامی در گفتوگو با شبکه«المسیره»
اعالم کرد ،جنبش انصاراهلل یمن دیروز با شــلیک
چهار فروند موشک بالســتیک «زلزال ،»۱-محل
تجمــع مزدوران ســعودی را در منطقــه «ابواب
الحدید» واقع در منطقه حدفاصل بین «عسیر» و
«صعده» هدف قرارداد .به گزارش ایسنا ،در جریان
این حمله ،شماری از مزدوران عربستان کشته و یا
زخمی شدند.
از سوی دیگر ،یک منبع نظامی دیگر به المسیره
گفت که یگان توپخانهای ارتش و کمیتههای مردمی
یمن وابســته به انصاراهلل محلهای تجمع مزدوران
ســعودی را در گذرگاه «الطــوال» واقع در «جازان»
هدف قرارداد.این حمله نیز هالکت و جراحت شماری
از نیروهای عربستان را به دنبال داشته است.

حمله جدید پهپادی

سرویس خارجی-
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا طی گزارشی به بررسی برخی
اقدامات مخرب رئیسجمهور آمریکا در طول چند ســال گذشته
پرداخته و نتیجه گیری کرده که بدترین و بزرگترین دشمن دونالد
ترامپ ،خودش است!
گفتار و کردار ترامپ طی ســه سال گذشــته جامعه آمریکا را دچار
شــکافهای عجیبی کرده است .بسیاری در آمریکا وی را مسبب گسترش
نژادپرستی میدانند و به همین دلیل معتقدند وی باید «استیضاح» و برکنار
شود« .واشنگتن پست» نیز یک دستگاه دروغ سنج برای ارزیابی ادعاهای
خالف واقع ترامپ راه اندازی کرده و هر چند وقت یک بار میزان دروغهای
وی را بــه روز میکنــد .در جدیدترین مورد از گزارشهای از این دســت
واشنگتن پست نوشته ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید تا  ۵اوت14(2019
مرداد  ۱۲ )1398هزار و  ۱۹ادعای غلط یا گمراهکننده بیان کرده است.
حاال خبر رسیده که «سی ان ان» رسانه دیگر آمریکایی طی گزارشی
نوشته بزرگترین دشمن ترامپ در طول دوران ریاست جمهوری او ،خودش
بوده اســت« :ترامپ در طول ریاست جمهوری بدترین دشمن خود بوده و
هر روز خطرات اعطای قدرت به خودش را نشــان داده اســت .علت اینکه
استیضاح او روی میز است ارتباط چندانی با گزارش مولر ندارد ،بلکه مربوط
به اقدامات خود ترامپ است .گرچه گزینه «خود استیضاحی» بچگانه است،
اما حقیقت این است که اقدامات انگشتنمای خود ترامپ دموکراتها را به
ادامه استیضاح واداشته است».

ترامپ بدتر هم خواهد شد

بــه گــزارش ایســنا در ادامه این گزارش آمده« :نانســی پلوســی،
رئیسمجلــس نمایندگان آمریکا که چند ماه پیش گفته بود ترامپ تقریبا
دارد خوداستیضاحی میکند ،احتماال منظوری داشته است .همین اوت(ماه
جاری میالدی) به نظر میرسد ترامپ در مسیر استیضاح خود قرار گرفته
باشد .بهرغم ادامه تردید رهبران دموکرات ،مسیر به سمت استیضاح شتاب
گرفته است .بیش از  ۵۰درصد دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا از
جمله برخی از قانونگذاران حمایت خودشان را از فرایندهای استیضاح اعالم
کردند.حتــی جفری نادلر،رئیسکمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا،
گفته از تحقیقات استیضاح حمایت میکند و تاکید دارد فرایندهای رسمی
استیضاح در دست انجام است .ریاست جمهوری ترامپ از ریل خارج شده
اســت و او با آتش نژادپرستی ،برترطلبی سفیدها و تفرقه اجتماعی بازی
میکند که اگر مرگبار نباشد ،خطرناک است .با داغ شدن بحث انتخابات،
لفاظی او هم جنجالیتر میشود .بازانتشار توییتی او درباره کلینتونها نشان
میدهد که او تا کجا پیش خواهد رفت .ترامپ در طول تصدی این سمت،
بدترین دشمن خود بوده است .ترامپ بدتر خواهد شد ،نه بهتر .کسانی که
منتظر یک نقطه عطف به سمت روند عادی میگردند ،توجهی ندارند .هرچه
کمپینهای  ۲۰۲۰جدیتر شود ،او تهاجمیتر میشود».

گزارش تکان دهنده نیوزویک
از مرگ ساالنه دهها هزار مکزیکی با سالحهای آمریکایی

سرویس خارجی-
پلیــس مکزیک میگوید آن دهها هزار نفری که ســاالنه در
خشونتهای مکزیک کشته میشوند ،با سالحهای آمریکایی از پا
درمیآیند .این یعنی نه مردم آمریکا و نه مردم همســایههای این
کشور از شر سالحهای آمریکایی در امان نیستند.
چند روزی بیشتر از تیراندازی و کشتار وحشیانه در تگزاس و اوهایوی
آمریــکا نمیگذرد که طی آن  29نفر کشــته شــدند و تعداد زیادی هم
زخمــی .یکی از قاتالن این حمالت بعدها گفت قصدش مردم آمریکا نبود
میخواست مکزیکیها را بکشد! حاال خبر رسیده که مکزیکیها در کشور
خودشــان هم در امان نیستند و با سالحهایی آمریکایی ساالنه دهها هزار
نفر از آنها قتل عام میشوند!
پایــگاه اینترنتی نیوزویک ،آنطور که باشــگاه خبرنگاران جوان نقل
میکند ،در گزارش خود در این مورد مینویسد تجارت غیرقانونی سالح در
مکزیک که ارزش ســاالنه آن به میلیونها دالر میرسد ،هر سال به مرگ
دهها هزار مکزیکی میانجامد.
به نظر میرســد هر چه ورود پناهجویان از مکزیک و دیگر کشورهای
آمریکای التین به خاک آمریکا دشوار بود و حاال با دیوار ترامپ دشوارتر هم
شده است ،اما قاچاق سالحهای آمریکایی به خاک مکزیک و دیگر کشورهای
آمریکای التین به همان نسبت راحتتر است.
پلیــس مکزیک میگوید بخشــی عمده از ســاحهایی که در اختیار
ســازمانهای تبهکار قرار میگیرد ،از مرزهای شمالی این کشور با آمریکا
وارد مکزیک میشــود .خرید برخی از سالحها در مکزیک ناممکن است و
برای به دست آوردن چنین سالحهایی باید آنها را به صورت غیرقانونی از
کالیفرنیا وارد کرد.
سال  ۲۰۱۸آمار قتل در مکزیک به رقم بیسابقه  ۳۵هزار و  ۹۶۴نفر
رسید .پس از کشتار اخیر در دیتون و الپاسو که شماری مکزیکی نیز در
میان قربانیان بودند ،مقامات مکزیکی از آمریکا خواستند جدیت بیشتری
در مقابله با خشونت مسلحانه صورت دهد ،حتی رئیسجمهور مکزیک نیز
در نشست مطبوعاتی اخیر خود خواهان کنترل بیشتر بر فروش سالح در
آمریکا شده بود.

اذان ظهر ،13/09 :اذان مغرب ،20/15 :نیمه شب شرعی ،0/23 :اذان صبح(فردا) ،4/51 :طلوع آفتاب(فردا)6/23 :

صفحه آخر

پیــش از ظهر دیروز هم یــگان پهپادی ارتش و
انصــاراهلل فرودگاه «ابهــا» در  ۲۰۰کیلومتری عمق
خاک عربســتان را با چند فرونــد پهپاد تهاجمی از
نوع«قاصف -کی »2هدف قرارداد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،در ارتباط با تلفات
احتمالی سعودیها در این حمالت پهپادی گزارشی
نرســیده است .فرودگاه ابها تاکنون بارها مورد هدف
حمالت پهپادی ارتش و انصــاراهلل یمن قرار گرفته
اســت و به همین خاطر ،در حال حاضر این فرودگاه
تقریبا فعالیتی ندارد.

عملیات در جبهه جنوبی

نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن صبح دیروز عملیات
جدیدی را نیز در منطقه «یافع» واقع در استان جنوبی

«لحج» آغاز کردهاند.
این عملیات از زمان آغاز جنگ در یمن ،بیسابقه
بوده و نشان میدهد نیروهای انصاراهلل و ارتش ،جبهه
جدیدی را در جنوب یمن باز کردهاند.
به گزارش فارس ،این عملیات از استان «البیضا»
در مرکز یمن و از چندین محور آغاز شده است و هم
اکنون درگیریهای سنگین در جریان است.
این عملیات در شــرایطی صــورت میگیرد که
شبهنظامیان وابسته به ائتالف سعودی در جنوب یمن
سرگرم ز دوخورد با یکدیگر هستند.

پیروزی انصاراهلل یعنی پایان حکومت آلسعود

«حسین مجدوبی» تحلیلگر و روزنامهنگار مغربی
روزنامه فرامنطقهای «القدس العربی»  ،با اشــاره به
اینکه هدف کنونی عربستان ،پیروزی در برابر انصاراهلل
نیست و این کار تقریبا غیر ممکن است ،تصریح کرد،
هدف ریاض کاهش حمالت کشــنده آنان (انصاراهلل)
اســت .با توجه بــه خطر تنگنای نظامــی ،پنتاگون
کارشناسان مربوط به رادار و پاتریوت را [به عربستان]
اعزام کرد تا موشــکهای حوثی را رهگیری کنند...
واشنگتن میداند که هر گونه پیروزی حوثیها در این

جنگ ،به معنای پایان حکومت آلسعود خواهد بود.
در گــزارش این روزنامه تأکید شــده اســت،
رســانههای سعودی دیگر سیاست «دشنام و حمله
به ایــران» را در پیش نمیگیرند ،بلکه برای مرحله
گفتوگو با ســران ایران ،آماده شــدهاند .پیشروی
انصاراهلل ،تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقهای
که حاصل مقابله تهران با طرحهای آمریکا و انگلیس
است و اطمینان ریاض از خودداری آمریکا از جنگ
با ایران ،باعث شد که عربستان سیاست هایش را در
برابر ایران تغییر دهد.

 2هزار شبهنظامی ائتالف سعودی
به انقالبیون یمن پیوستند

همزمان با آشکار شدن نشانههای شکست
و فروپاشی در ائتالف سعودی  ،بیش از 2000
شبه نظامی وابسته به ائتالف ،مواضع خود را
ترک کرده و بــه صفوف ارتش و کمیتههای
مردمی یمن پیوستند.
بیش از  200مزدور وابسته به ائتالف سعودی-
اماراتی با مشــاهده شکست و بروز شکاف در این
ائتالف ،طی روزهای گذشــته با استفاده از مزایای
«عفو عمومی برای فریب خوردهها توسط دشمن»،
مواضــع خود را ترک کرده و بــه صفوف ارتش و
انقالبیون یمن پیوستند.
روزنامه لبنانی «االخبار» طی گزارشی با عنوان
« 2000شــبه نظامی از ائتالف جدا شدند :موسم
بازگشت به صنعا» ،از این فرار گسترده خبر داد.
فارس به نقل از این روزنامه افزود ،این روند طی
روزهای گذشته با موفقیت نیروهای مشترک یمنی
در تصرف  37پایگاه نظامی در جبهههای«الجوف»

در« نجران » ،پدید آمده اســت .در پی این اتفاق،
افراد وابســته بــه نیروهای «منصــور هادی» در
«مأرب» و «البیضاء» و همچنین شــبه نظامیان
طرفدار امارات در ســاحل غربــی ،روحیه خود را
کامال از دست دادهاند و این اتفاقات شمار کسانی
را که به صفوف نیروهای صنعا(انصاراهلل) پیوستهاند،
افزایش داده است.
االخبار نوشت ،با توجه به فرار هر روزه نیروهای
ائتالف سعودی-اماراتی ،وزارت دفاع دولت نجات
ملی یمن در صنعا یک اتاق عملیات برای استقبال
از درخواســت و تســهیل و هماهنگی فراریها از
جبهههای ائتالف و پیوستن آنها به صفوف ارتش و
کمیتههای مردمی اختصاص داده است.
این روزنامه افزود :مقامات دولت صنعا همچنین
قانون عفو شماره  16سال  2016را برای چند ماه
تمدید کردند تا فرصتی را برای افرادی که مایل به
بازگشت به مناطق تحت کنترل آن هستند فراهم

کنند و ضمانتهایی را فراهم کنند مبنی بر اینکه
آنها مورد آزار قرار نگیرند.
«یحیی ســریع» ،ســخنگوی رسمی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن ،به روزنامه االخبار گفت:
ارتش و کمیتههای مردمی موظف به تامین امنیت
همه کســانی هســتند که از جبهههای مختلف
خواهان بازگشت به آغوش وطن هستند.
به گفته این مقام نظامی یمن ،برخی میترسند
که برخی از افراد بازگشته به صنعا ،عناصر جاسوسی
ائتالف باشــند ،اما فرآیند بازگشــت فراریها از
جبهههــای ائتالف بدون اصــول و مقررات انجام
نمیشــود زیرا احتمال بروز خطرهایی امنیتی در
این خصوص مطرح است .از همین رو ،وزارت کشور
صنعا شرط گذاشته است که خانواده و قبیله فرد
بازگشتی باید تضمین دهند که او هیچ عملی مخل
امنیت و ثبات کشــور را مرتکب نشود و مجددا به
صفوف دشمن بازنگردد.

حرکت تانکهای چین به سمت هنگکنگ

با ادامه اعتراضات و آشوبها در هنگکنگ
و بحرانی شــدن اوضاع این بندر مهم ارتش
چینتانکهــا و نفربرهای زرهــی خود را در
نزدیکی این شهر مستقر کرد.
علیرغــم لغــو الیحــه جنجالی ،آشــوبهای
خیابانی معترضــان در هنگکنــگ همچنان ادامه
دارد .معترضان اعتقاد دارند طبق توافق سال 1997
بیــن انگلیس و چین ،پکن با اعطای برخی آزادیها
مانند سیستم قضایی مستقل و آزادی بیان هنگکنگ
موافقت کرده ،اما طرح اســترداد برخی مجرمان به
چین ناقض ایــن توافق و احتمــاالً مقدمهای برای
دخالتهای بیشــتر چین خواهد بود« .کری الم»،
رئیــسدولت محلی هنگکنــگ 18 ،تیر با «مرده
خواندن» طرح اســترداد مجرمــان از هنگکنگ به
چین سعی در فرونشاندن خشم معترضان داشت .اما
کار از کار گذشته بود چرا که هنگکنگیها فرصتی
یافته بودند تا مطالبات جدیتر دیگری را مطرح کنند.
معترضان هنگکنگی از روز جمعه مرحله جدیدی
از اعتراضــات خود را به دولت محلی کلید زدند و با
تجمع در ترمینال اصلی فرودگاه بینالمللی هنگکنگ
این فرودگاه را به تعطیلی کشاندند .بر اساس گزارشها
تالش پلیس برای بیرون راندن معترضان از فرودگاه
ناموفق بــوده و مقامهای فرودگاه بــه ناچار تمامی

کیهان بررسی میکند

«منطقه امن» ،رمز فتنه جدید آمریکا و ترکیه
در سوریه

توطئه مشترک آنکارا و واشنگتن علیه تمامیت ارضی سوریه،
تحت نام ایجاد «منطقه امن» در شــمال این کشــور ،علیرغم
اعتراضات مکرر دمشق ،وارد فاز عملیاتی شد.
توقف چهار ماههتانکهای ارتش ســوریه در پشــت دروازههای ادلب،
فرصت جدیدی را برای حامیان تروریسم در سوریه فراهم کرده تا به زعم
خودشان ،همه چیز را در این کشور وارونه کرده و زهر خودشان را به پیکر
زخم خورده سوریه تزریق کنند.
بر اســاس گزارش رســانهها ،در میان ماجراهای تازهای که در شمال
سوریه رخ میدهد و سناریوهایی که در حال اجرا شدن است ،یکبار دیگر
دولت آنکارا علیه دمشق تمام قد میدان داری میکند .این بازی جدیدی که
ترکیه راه انداخته است ،هر ناظری را به یاد ماهها و سالهای نخست آغاز
جنگ داخلی سوریه میاندازد؛ زمانی که کل خاک ترکیه به معبری برای
انتقال نفرات ،تجهیزات و دیگر کمکهای لجستیکی برای تروریستهای
فعال در سوریه تبدیل شده بود.
اکنون نیز ترکیه همان سیاســت را علیه دمشق در پیش گرفته است
و با اینکه میداند بازگشــت ثبات و آرامش به شــمال سوریه و به مناطق
کردنشین ،یک راه حل ساده دارد و آن ،بازگشت ارتش سوریه به این مناطق
اســت ،آن را نادیده گرفته و با دمیدن در شیپور «منطقه امن» ،قصد دارد
که یکبار دیگر به همراه آمریکا در شمال سوریه دست به ماجرا جویی بزند.
در همین چارچوب خبرگزاری فارس گزارش داد ،هیئتی متشــکل از
شش نفر دوشنبه گذشته از واشنگتن وارد استان «شانلیاورفه» ترکیه شده
و آنها برای نهایی کردن مفاد توافق بر سر طرح ایجاد منطقه امن در شمال
ســوریه ،با مقامات آنکارا مذاکره کردهاند .در پی آن نیز وزارت دفاع ترکیه
با انتشــار بیانیهای ،از تاسیس «مرکز عملیات مشترک» با آمریکاییها به
عنوان پایگاهی برای هماهنگی و اداره منطقه امن خبر داد.
وزارت دفــاع ترکیه همچنین ،با اعالم اینکه توافق با هیئت آمریکایی
شامل برداشتن گامهایی جهت رفع نگرانیهای امنیتی ترکیه در خصوص
مرزهای جنوبی این کشور است ،افزود :انتظار داریم مرکز عملیات مشترک
طی روزهای آینده عملیاتی شود .پیش از این هم وزارت خارجه ترکیه اعالم
کرده بود  ،آنکارا و واشنگتن بر سر تشکیل مرکز عملیات مشترک در شمال
سوریه ،به اتفاقنظر رسیدهاند .این وزارتخانه در بیانی ه خود مدعی شده بود:
هدف از تشکیل این مرکز ،مدیریت تنشها میان نیروهای کرد و نظامیان
ترکیه در شمال سوریه است .اما ،وسعت منطقه امنی که آنکارا پیش از این
در نظر داشــته  30 ،کیلومتر مربع بوده و در توافقی که با آمریکا حاصل
شده ،عمق این منطقه ،پنج کیلومتر در نظر گرفته شده است.
در هر حال ،این ماجراجویی جدید ترکیه به خوبی آشکار میکند که
مقامات این کشور هرگز از خصومت علیه دمشق دست بر نداشتهاند و در
ارتباط با شمال سوریه  ،حاکمیت این کشور را نادیده میگیرند.

واکنش دمشق

دولت دمشق بار دیگر به سیاست خصومت آمیز مقامات آنکارا  ،واکنش
نشان داده و از ترکیه خواسته است مذاکرات خودسرانه با آمریکا برای ایجاد
منطقه امن را متوقف کند .دولت سوریه این توافق ترکیه و آمریکا را «تنشی
خطرناک» و «تجاوزی آشکار» به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه دانست.
«عبدالقادر عزوز» مشــاور نخست وزیر سوریه ،تاکید کرد که منطقه
امن یک طرح اشــغالگرانه و تجزیهطلبانه بوده و این اقدام آنکارا ،نمیتواند
شکست ترکیه در سوریه را جبران کند.

شفاف شدن جبههها

اقــدام ترکیه به همراهی با آمریکا علیه تمامیت ارضی ســوریه ،یکبار
دیگر ثابت کرد که مقامات آنکارا در ارتباط با سوریه ،اصال کوتاه نیامدهاند و
اکنون به همان سیاستی پایبند هستندکه طی سالهای پس از  2011اجرا
میکردهاند .در هر حال ،آشکار شدن نیت واقعی ترکیه  ،رمز الینحل ماندن
بحران« ادلب» را نیز بر مال میکند؛ اخیرا فاش شده بود که ترکیه حامی
تروریست های« ائتالف احرار الشام» در دو استان ادلب و «حماه» است.
به خاطر همین شفافیت ،کشورهای حامی دمشق نباید وعدههای
آنکارا و طرحهایی که ترکیه آنها را در نشستهایی مثل «آستانه»
به میان میکشد ،جدی بگیرند.
پروازهای ورودی و خروجی را لغو کردهاند .بر اساس
گزارش یورونیوز ،انگیزه معترضان هنگکنگی جلب
توجه کشــورهای غربی(به ویژه آمریکا) به جنبش
اعتراضی شان است .آنها پیشتر با پرچمها و تصاویر
ترامپ نیز راهپیمایی کرده بوند.
با ادامه توقف فعالیتهای فــرودگاه بینالمللی
هنگکنــگ دیروز رســانههای چینــی ویدئویی را
منتشر کردند که حاکی از حضور گسترد ه تانکها و
خودروهای نظامی ارتش چین در نزدیکی هنگکنگ
بود .این نیروها در شهر «شِ ن ِژن» که حدود  90دقیقه
با هنگکنگ فاصله دارد مستقر شدهاند.

دولت چین پیش از این تاکید کرده بود تظاهرات
اخیر مصداق تروریسم است و چنین خشونتهایی
باید بهشدت و بدون هیچ رحم و مروتی با مجازات
روبهرو شود .به گزارش تسنیم ،روزنامه خلق که ارگان
رسمی حزب کمونیست چین است نیز اعالم کرده
ارتش خلق چین آماده مدیریت شورشها ،ناآرامی
و فعالیتهای مرتبط با تروریســم و جرم و جنایت
است« .گلوبال تایمز» نیز دیروز نوشت اگر شورشیان
هنگکنگ نمیتوانند پیام حضور پلیس مسلح در
شنژن را متوجه شوند بنابراین آنها خواستار نابودی
خود هستند.

احتماال اشــاره گلوبال تایمز به سرکوب شدید
اعتراضات در میدان تیان آن من در ســال 1989
باشد که طی آنتانکهای ارتش چین اعتراضات را
به شــدت سرکوب کرد .چین در هفتههای گذشته
ی سیاســی در هنگکنــگ را نتیجه
ادامــه ناآرام 
«دستهای ســیاه» آمریکا دانسته و به واشنگتن
هشــدار داده ایــن موضوع را به خاطــر بیاورد که
هنگکنــگ در واقع هنگکنگ چین اســت .هوآ
چونینگ ،سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفته:
«ما قادر به درک این موضوع هســتیم که مقامات
آمریکایی پشت چنین حوادثی هستند».

آغاز فشارهای بینالمللی به هند برای عقبنشینی از کشمیر

سرویس خارجی-
بعد از لغو خودمختاری ایالت «جامو و کشمیر» توسط
دولت هنــد و برقراری حکومت نظامی در این منطقه،
رقیب دیرینه منطقهای هند یعنی پاکستان ،شروع به
اعتراض کرد ،بعد از آن سازمان ملل طرفین را دعوت به
خویشتنداری کرد و حاال کشورهای دیگر از جمله چین و
ایران مواضعی گرفتهاند و همچنین برخی از سازمانهای
بینالمللی از دولت هند خواستهاند تغییر رویه بدهد.
حدود یک هفته از لغــو خود مختاری ایالت «جامو و
کشمیر» توسط دولت هند و ایجاد حکومت نظامی در این
ایالت میگذرد .هند تا روز دوشنبه یعنی عید قربان ،تمام
راههای ارتباطی مــردم این منطقه را با خارج قطع کرد و
تنها در روز عید به مــردم اجازه برقراری تماس محدود با
خارج از این منطقه را داد .این کشور هزاران سرباز هندو و
خانوادههایشان را برای برقراری حکومت نظامی در این ایالت
وارد کرد و اســکان داد .این اقدامات هند در همان ابتدا با
واکنش تند پاکستان روبرو شد تا جایی که حتی خبرهایی
از وقوع درگیریهای مسلحانه محدود بین دو کشور منتشر
شــد .اوضاع آنقدر بحرانی شد که بسیاری از مردم مناطق
مرزی کشمیر از ترس باال گرفتن تنشها و به خطر افتادن
جانشــان خانههای خود را ترک کردند و به ســمت خاک
پاکستانگریختند .حاال چین هم پس از درخواست پاکستان
برای وارد شدن سازمان ملل به مسائل کشمیر ،وارد ماجرا
شده و از درخواست پاکســتان رسماً حمایت کرده است،
اقدامی که با خشم هندیها مواجه شده است .سازمان ملل
نیز جز دعوت طرفین به خویشــتنداری اقدام جدی انجام
نداده است .از آنجایی که بحث کشمیر ،بحثی قدیمی بین
دو کشور است و هند و پاکستان نیز هر دو قدرتهای اتمی
هستند ،وقوع تنش بین این دو برای همه اهمیت مییابد.
در این میان هند «تحوالت کشــمیر» را «یک مسئله
داخلی» خوانده ،یعنی به هیچ کس مربوط نیســت در این
منطقه چه میگذرد! این کشور از پاکستان که برای اعتراض،
سفیر هند را اخراج و روابط اقتصادیاش با دهلی نو را قطع
کرده ،درخواست تجدیدنظر در رفتار را کرده است .هند علیه
چین هم موضعی مشابه گرفته و گفته پکن هم حق ندارد وارد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،طی مدت مذکور هزینهها
هشــت درصد افزایش یافته و به مبلغ سه تریلیون و  730میلیارد
دالر رسیده است.
کاهش یک تریلیون و  500میلیارد دالری درآمدهای مالیاتی
از ســوی «دونالد ترامپ» و افزایش هزینهها  ،شکاف موجود بین
آنچه دولت فدرال خرج میکند و آنچه کســب میکند را افزایش
داده اســت .دفتر بودجه کنگره پیشبینی کرده است که کسری
بودجه آمریکا تا سال  ۲۰۲۲به بیش از یک تریلیون دالر برسد.

عدم دسترسی مطلوب مردم این منطقه به خدمات سالمت
اشاره کرده است.

مسلمانان سرکوب میشوند

این مسئله شود« .سوبرامانیام جیشنکار» ،وزیر خارجه هند،
در سفر به پکن به همتای چینی خود گفته لغو خودمختاری
ایالت «جامو و کشمیر» موضوعی «صرفا داخلی» و مربوط
به دهلی نو است .پاکستان با حمایت چین ،خواستار ارجاع
پرونده کشمیر به شورای امنیت سازمان ملل است .خبرگزاری
ایسنا در این باره نوشته« :وزیر خارجه هندوستان که به پکن
رفتــه بود تا با وانگ یی ،همتای چینی خود دیدار کند ،به
او گفته دو کشور باید مطمئن شوند که اختالفات بینشان
نباید به مناقشات بدل شود ».هارش واردان شرینگال ،سفیر
هند در آمریکا هم ،در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس،
در مورد میانجیگری آمریکا در مســائل کشمیر ،گفته بود:
«رئیسجمهور ترامپ خیلی صریح گفته بود که این موضوع
(میانجیگری آمریکا درباره کشمیر) دیگر روی میز قرار ندارد».

ایران

جمهوری اسالمی ایران اما اعالم کرده ،نگران وضعیت
مسلمانان کشمیری است .سخنگوی وزارت خارجه کشورمان
از شرایط امنیتی حاکم بر مناطق کشمیر و محدودیتهای
مســلمانان ابراز نگرانی کرده است« .سید عباس موسوی»
همچنین از مقامات هند خواسته تا ترتیباتی اتخاذ نمایند
که هرچه زودتر زندگی مردم کشمیر به حالت عادی بازگردد
و مردم بتوانند از کلیه حقوق طبیعی و شناخته شده خود

بهرهمند شوند ».پیشتر نیز امیرعبداللهیان ،دستیار ویژه
رئیسمجلس در امور بینالملل ،گفته بود مســئله کشمیر
راهحل نظامی ندارد و اتخاذ رویکرد منطقهای و بینالمللی
به ویژه در سطح سازمان همکاریهای اسالمی ضروری است:
«نگران جدی افزایش تنش در کشمیر هستیم .از روشهای
مسالمتآمیز و گفتوگو در راستای تأمین منافع مردم و اقوام
منطقه جامو و کشمیر و حل بحران استقبال میکنیم .کشمیر
راه حل نظامی ندارد .اتخاذ رویکرد منطقهای و بینالمللی به
ویژه در سطح سازمان همکاریهای اسالمی ضروریست».

دیدهبان حقوق بشر:
نظامیان هندی عقب بکشند

در این بین رئیسدیدهبان حقوق بشر هم ،از دولت هند
خواسته تا دسترسی به خدمات ارتباطی در کشمیر را مجددا ً
برقرار کند و از این منطقه عقب بنشیند .به گزارش ایسنا به
نقل از خبرگزاری آناتولی ،میناکشی گانگولی ،رئیسبخش
آسیای جنوبی دیدهبان حقوق بشر ،در بیانیهای اعالم کرده
که «یک هفته پس از بروز تنش در کشمیر ،اکثر مناطق آن
تحت محاصره نیروهای امنیتی باقی مانده و رهبران کشمیر
نیز در بازداشت به سر میبرند .تلفنها ،حتی خطوط زمینی
قطع هستند؛ دسترسی به اینترنت وجود ندارد و مسجد اصلی
آنها نیز طی ایام عید مسلمانان بسته ماند ».او همچنین به

این مقام دیدهبان همچنین اظهار داشته که خبرنگاران،
گزارشاتی از سرکوب اعتراضات گسترده مردم کشمیر توسط
نیروهای امنیتی ،از طریق شــلیک گاز اشکآور و گلولههای
ســاچمهای دادهانــد؛ موضوعی که دولت[هنــد] آن را انکار
کرده اســت .او همچنین گفته گزارشــات غیرموثقی نیز از
دســتگیریهای متعدد موجود است که بیشتر شامل فعاالن
میشود...اقدامات جنبش جداییطلبی که در اواخر دهه ۱۹۸۰
آغاز شد و مورد حمایت پاکستان است ،تاکنون به کشت ه شدن
بیش از  ۵۰هزار تن در ایالت جامو و کشمیر انجامیده و پاسخ
نیروهای امنیتی ،کشــتار ،شکنجه و ناپدید کردن افراد بوده؛
بیشک ،این منطقه دیگر نیازی به نقض بیشتر حقوق بشر ندارد.

تحرکات نظامی پاکستان

همزمان با این فشارها خبر رسیده ،پاکستان نیز تحرکات
نظامی خود در این مناطق را شروع کرده است .یک رسانه
هندی به نقل از «منابع دولتی» مدعی شده ارتش پاکستان
انتقال تجهیزات نظامی به یک پایگاه هوایی خود در نزدیکی
مرز هند را آغاز کرده است .میزان در گزارشی با انتشار این
خبر نوشته منابع دولتی بر این عقیده هستند گام بعدی که
اسالم آباد اتخاذ خواهد کرد احتماال استقرار جنگندههای
اف ۱۷در این پایگاه هوایی است.
به نظر میرسد اگر هند قصد افزایش فشارها را داشته
باشد ،فشارهای بینالمللی هم افزوده خواهد شد .البته هند
نشــانههایی از باز کردن اندک فضا را نشان داده است ،مث ًال
اجازه برگزاری نماز عید قربان را به نمازگزاران شهر سرینگر
کشمیر و یا اجازه برقراری تماس محدود با خارج از ایالت را
به مردم شهر داد .البته به نظر نمیرسد این میزان اندک از
گشودگی فضا افکار عمومی جهان را راضی کند و همچنین
مسلمانان در دیگر نقاط هند را راضی نگه دارد .اگر نارضایتی
مسلمانان در داخل هند به عصبانیت و کنش اجتماعی منجر
شود ،دولت هند با هرج و مرج وسیعی روبرو خواهد شد ،لذا
به نظر میرسد دولت هند باید بیشتر مراقب افکار عمومی
مسلمانان در داخل هند باشد.

انفجار بزرگ هفته گذشته در روسیه
اتمی بود!

یک هفته پس از انفجار بزرگ در ســیبری روســیه مسئوالن
شرکت «روس اتم» اعالم کردند که این انفجار اتمی بوده و طی آن
 5دانشمند هستهای کشته شدهاند .برخی گزارشها حتی از گسترش
تشعشعات مواد رادیواکتیو در برخی مناطق این کشور خبر میدهند.
منابع خبری روسی هفته گذشته  5اوت(  14مرداد) از وقوع انفجارهایی
در یک انبار مهمات در سیبری خبر دادند« .تاس» خبرگزاری روسیه تلفات
این انفجارها را یک کشته و هشت زخمی اعالم کرده بود.اما شرکت «روس
اتم» دیروز جزئیات جدیدی از این انفجار بزرگ را اعالم کرد .بر اساس اعالم
این شرکت انفجار فوق که در آن  5دانشمند هستهای در نوار شمالی روسیه
کشته شدند ،به خاطر یک ژنراتور با سوخت اتمی بوده است.
این شرکت با صدور بیانیهای گفته« :این دانشمندان حین آزمایش یک
منبع ایزوتوپی نیرو درخصوص یک سیســتم محرکه با سوخت مایع جان
خود را از دســت دادند»« .ویاچسالو سولوویف» ،رئیسموسسه تحقیقات
علمی فیزیک تجربی روسیه نیز گفته این  5دانشمند بر روی منابع تجربی
و کوچک شده سوخت اتمی از جمله ژنراتورهای ترموالکتریک رادیو ایزوتوپ
یا نوع جدیدی از راکتور اتمی کوچک کار میکردند.
گفتنی اســت تسلیحات مذکور در روســیه به عنوان «بوروستنیک»
شــناخته میشــوند ،در حالی که ناتو آن را موشک «اسکایفال» خطاب
میکند.چنین موشکی ابتدا باید توسط یک راکت متداول و معمول پرتاب
شــود چرا که سیســتم محرکه اتمی آن نوعی از «رم جت» (موتور جت)
است که باید پیش از فعال شدن به یک سرعت تعیین شده دست یابد.
برخــی خبرهای غیر رســمی میگویند ،این انفجار باعث گســترش
تشعشعات مواد رادیواکتیو در همان مناطق شده است.
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