بحران

اردوغان با موشکانداز به مسجد رفت!

انتقاد از تحریمهای غرب علیه دمشق

رئیسجمهور ترکیه یک روز پس از حمله پهپادی علیه مادورو ،رئیسجمهور
ونزوئال از مس��جدی تحت تدابیر ش��دید امنیتی بازدید ک��رد .تدابیر امنیتی تا
حدی بود که یکی از محافظان او راکتانداز دوشپرتاب حمل میکرد.
رجب طیب اردوغان در مراس��می از مس��جد چاملیجا باز دید کرد .در این
مراسم عالوه بر محافظان شخصی ،افرادی هم از دور مراقب اوضاع بودند و حتی
فردی با راکتانداز دوشپرتاب در اطراف مس��جد مس��تقر شده بود که احتماال برای
هدف گرفتن هواگردهای مهاجم درنظر گرفته شده بود.
اردوغان برای بررس��ی آخرین وضعیت بازسازی این مس��جد رفته بود .حضور یکی
از محافظان ش��خصی اردوغان با راکتانداز برای اولینبار توجه بسیاری از رسانهها را به
خود جلب کرد .رئیسجمهوری ونزوئال به تازگی در حالی که س��رگرم سخنرانی در یک
مراسم رژه نظامی بود ،با پهپادهای حامل مواد منفجره روبهرو شد.
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غربآسیا

نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل ضمن یکجانب��ه خواندن تحریمهای
سیاس��ت غربی ها انتقاد
ِ
اقتص��ادی آمری��کا و غرب علیه دمش��ق ،از تداوم این
کرد.
بشار الجعفری ضمن یکجانبه خواندن تحریمهای اقتصادی ضد سوری گفت
ک��ه این تحریم ها هیچ همخوانی با قطعنامههای س��ازمان ملل ندارند .وی اظهار
داش��ت که اعمال ای��ن تحریم ها موجب افزایش فش��ارهای اقتصادی و اجتماعی در
سوریه شده و بدون شک در صورت لغو آنها ،این فشارها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
الجعفری همچنین با اشاره به عدم بازگشت برخی از آوارگان سوری به خانه و کاشانه
خود در سوریه گفت :دولت دمشق از بازگشت آوارگان استقبال میکند اما در این زمینه
همه چیز به دولت باز نمیگردد بلکه مس��أله بیش از هر هرکس��ی به دولت هایی مربوط
میشود که با اعمال تحریم ،شرایط سخت اقتصادی را در سوریه به وجود آوردند.

فرادیـد

عربس�تان :وزارت خارجه عربس��تان در بیانیهای
تصری��ح کرد س��فیر کان��ادا در این کش��ور را «عنصر
نامطلوب» اعالم کرده است .این به معنای آن است که
س��فیر کانادا حق ورود یا اقامت در عربستان را ندارد و
بایستی خاک این کشور را ترک کند .عربستان به سفیر
کانادا  ۲۴ساعت برای این کار مهلت داده است.
افغانستان« :عبداهلل عبداهلل» رئیس اجرایی دولت
وحدت ملی افغانستان در نشست امروز شورای وزیران
این کش��ور گفت :باید با داعش��یهایی که در شمال به
دولت افغانس��تان تس��لیم شدهاند مانند س��ایر اسرای
جنگ��ی برخورد ش��ود و نباید از جنایات آنان چش��م
پوش��ی کرد .عبداهلل در مورد مذاکرات گروه طالبان با
نماین��دگان آمریکا گفت که این مذاکرات با مش��ورت
دولت افغانستان صورت گرفته است.
هند :پاکس��تان و هند در اقدام بی س��ابقه و پس
از گذش��ت  12سال ،گذرگاه مرزی مشترک موسوم به
مونابائو را مجدد بازگش��ایی کردند .داستان بازگشایی
این مرز از این قرار است که یک زن میانسال هندی به
نام "ریش��ما" به همراه فرزند خود برای دیدار با اعضای
خانواده خود در آن سوی مرز با پاکستان ساکن هستند،
به منطقه سانگهر در ایالت سند این کشور سفر کرد اما
وی  11روز پیش به دلیل بیماری فوت کرد.
چچ�ن :رمضان قدیروف اعالم کرد :در حال حاضر
تروریسم بینالمللی در چچن ریشهکن شده است که این
اتفاق به خاطر اقدامات قاطع رهبری روسیه است .امروز
این تجربه را میتوان در ادلب سوریه به کار برد .بیشتر
مردم چچن مسلمان هستند که در طول سالیان گذشته
این منطقه همواره با عملیات تروریستی مواجه بود و از
سوی غرب به پرورش تروریستها متهم میشد.
تونس :ش��هروندان معترض تونسی مسیر ارتباطی
میان منطقه "بنقردان" و گذرگاه مرزی میان این کشور
و لیبی را درپی اعمال ضوابط و قوانین علیه کامیونهای
تونسی در زمان ورودشان به خاک لیبی بستند.

نیمچه گزارش
لکه ننگی دیگر بر پرونده ابوظبی

امارات با موافقت با حضور ورزشکاران صهیونیست
در این کش��ور و اهتزاز پرچم «اسرائیل» در ابوظبی،
یک گام بزرگ دیگر در مس��یر عادیس��ازی روابط با
رژیم صهیونیستی برداشت.
یک پایگاه خبری صهیونیستی اعالم کرد فدراسیون
بینالمللی جودو با امارات به توافقی دس��ت یافته است
که براساس آن پرچم «اس��رائیل» در جریان بازیهای
بینالمللی جودو در امارات به اهتزاز درمی آید و «سرود
ملی» آن نواخته خواهد شد .این توافق در مورد مسابقات
قهرمانی  -که قرار است در ابوظبی برگزار شود  -نیز اجرا
خواهد شد و پرچم اسرائیل در محیط برگزاری مسابقات
و بر روی صفحه اعالم نتایج و همچنین بر روی پیراهن
ورزشی ورزشکاران اسرائیلی حک خواهد شد.
ای��ن یک اتفاق بیس��ابقه اس��ت ک��ه در تعامل با
ورزش��کاران اس��رائیلی در کش��ورهای عرب��ی صورت
میگیرد؛ زیرا تاکنون کش��ورهای عربی اجازه میدادند
ورزش��کاران اس��رائیلی در مس��ابقات قهرمانی جودو و
تنیس و شنا شرکت کنند ،اما نباید هویت خود را آشکار
میکردند .در همین حال منابع مصری فاش کردند که
یک ش��رکت خصوصی در این کشور قصد دارد از اوایل
 2019واردات گاز طبیعی از اسرائیل را آغاز کند.
این در حالی اس��ت که با ش��هادت ی��ک نوجوان
 17س��اله فلس��طینی در ن��وار غ��زه ،تعداد ش��هدای
راهپیماییهای بازگش��ت به  158نفر رسید .خبر دیگر
آنکه رس��انههای رژیم صهیونیس��تی ادعا میکنند در
حالی که محم��ود عباس ضمن مخالف��ت با آتشبس
در غزه ،تصمیم دارد تشکیالت خودگردان فلسطین را
منحل کند ،حماس اما به دنبال بهبود زندگی مردم غزه
با پذیرفتن طرح مصر اس��ت .گامهای بعدی ،به ادعای
دبکا« ،منحل کردن تش��کیالت خودگردان فلسطین»،
سپس تعلیق به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و
ابطال توافقات  1993در «اسلو» است.
خبر دیگر آنکه «سازمان اطالعات و امنیت داخلی»
رژیم صهیونیس��تی« ،ش��ینبت» یک فعال آمریکایی
مخالف صهیونیس��م را در مرز میان فلسطین اشغالی و
مصر دس��تگیر و از وی بازجویی کرده اس��ت .از سوی
دیگر رژیم صهیونیس��تی در راستای سیاست سرکوب
فلس��طینیان ،طی  ۲هفته گذش��ته  ۴۹حکم بازداشت
موقت علیه آنها صادر کرده است.

محمدعل��ی حوثی رئیس کمیته عالی انقالب��ی یمن ،در صفحه توئیتر خود
نوشت« :از کانادا میخواهیم سفارتش را در صنعا ،پایتخت یمن دایر کند .صنعا
برعکس کش��وری (عربستان) که موضعی اهانتآمیز اتخاذ و سفیر این کشور را
اخراج و روابطش را با آن قطع کرد ،از کانادا استقبال میکند».
خبر دیگر از یمن آنکه خبرگزاری آسوشیتدپرس از کشته شدن بیش از سی
نفر از نیروهای وابسته به ائتالف سعودی در جبهه الحدیده خبر داد.
الزم به ذکر اس��ت حقایق زیادی درباره تجاوزگری س��عودی و امارات علیه یمن با
اس��تفاده از هزاران مزدور و ش��رکتهای بدنام امنیتی به ویژه بلک واتر از س��ال ۲۰۱۵
میالدی روز به روز برمال میشود .خبرگزاری آسوشیدپرس از توافق برای پیوستن 250
عنص��ر گروه تروریس��تی القاعده به نیروهای موس��وم به کمربن��د امنیتی مورد حمایت
امارات در جنوب یمن خبر داد.

سهشنبه  16مرداد  1397شماره 4810

یادداشت

ذرهبین
پاکس�تان :ش��رکت ملی نفت و مناب��ع طبیعی
پاکس��تان برای دریافت س��وخت با ش��رکت ملی نفت
کویت ( )KPCبه توافق رسیده و تقریبا نصف نیاز خود
را از ای��ن کش��ور دریافت خواهد ک��رد .در حال حاضر
سوخت در پاکستان با معیار یورو  2ارائه میشود و قرار
ش��د از این به بعد با معیار یورو  5ارائه ش��ود که در هر
بشکه یک دالر گرانتر خواهد بود.

کانادا در صنعا سفارتش را دایر کند

سر خط

رقابت بر سر انتخابات
علی تتماج

صحنه سیاسی آمریکا این روزها اخبار و گزارشهای قابل
توجه��ی در خود دارد .از یکس��و اقدام��ات ترامپ در فضای
رس��انهای برای متهمس��ازی اوباما به رفت��ار علیه منافع ملی
آمریکا به ش��دت افزایش یافته اس��ت در حال��ی که همزمان
آماره��ای متعددی از دس��تاوردهای خود در عرصه اقتصادی
منتش��ر میس��ازد .ترامپ همچنین بر افزای��ش حمایتهای

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

هفت��اد و س��ومین س��الگرد
بمب��اران اتم��ی هیروش��یما در حالی دی��روز در
ژاپ��ن برگزار ش��د که ش��واهد گوناگونی نش��ان
میدهند آمریکا به عنوان تنها کش��ور اس��تفاده از
جنگافزاره��ای هس��تهای هنوز از تاریخ درس��ت
نگرفت��ه و البته هنوز به خاط��ر این جنایت بزرگ
محاکمه نشده است.
شهر هیروشیمای ژاپن دیروز میزبان مراسمی
برای گرامیداش��ت یاد افراد کشته و زخمیشده در
اولین مورد استفاده از سالحهای شیمیایی در جنگ
بود .هفتاد و س��ه سال پیش ،ساعت هشت و پانزده
دقیقه ششم اوت  15( 1945مرداد  )1324بهوقت
محلی در شهر هیروشیما ،کسانی که در حومه شهر
و در فاصله دورتری از مرکز انفجاری ناشناخته قرار
داشتند ،نوری پرقدرتتر از تابش خورشید را شاهد
بودن��د .بعد از انفجار اولین بمب اتمی که تا آن روز
ناشناخته بود ،شهر هیروشیما با خاک یکسان شد و
در همان لحظه اول حدود 140هزار نفر جان خود را

نظامی از رژیم صهیونیس��تی تاکید ک��رده چنانکه اخیرا این
کمکها از س��االنه  3/5میلی��ارد دالر ب��ه  3/8میلیارد دالر
افزای��ش یافته اس��ت .در همی��ن حال ترامپ ب��ر حمایت از
س��عودی و البته فروش تس��لیحات به این کشور تاکید کرده
چنانکه رس��ما در برابر جنایات این رژیم علیه یمن س��کوت
پیش��ه ک��رده و البته در س��وریه نیز همچنان ب��ه حمایت از
تروریستها میپردازد.
رویکرد ترامپ به سیاستهای شدید ضد ایرانی نیز مولفه
دیگری اس��ت که ب��ه رغم ادعای رویکرد ب��ه مذاکره با ایران
بر افزایش تحریمها و فش��ارها بر ایران تاکید میکند .تحقق
وعدهها نظیر کش��یدن دیوار در مرز مکزیک و نیز سوق دادن
اروپا به افزای��ش بودجه ناتو و در عین حال اعمال تعرفههای

واردات��ی علیه اروپا و چین و هر کش��وری که مخالف آمریکا
صحب��ت کن��د به عنوان نش��انه اقتدار ترام��پ را باید به این
رفتارها افزود.
در نقط��ه مقابل دموکراتها نیز تح��رکات خود را در قبال
ترامپ ش��دت بخش��یدهاند که در چند حوزه صورت میگیرد.
از یکس��و رسانهها سیاس��تهای ترامپ را زیر س��وال برده و
دائم��ا وی را متهم به دروغگویی و فس��اد اخالقی میکنند .جو
رس��انهای آمریکا کامال در مقابل ترامپ قرار دارد و بیشتر نگاه
دموکراتها در آن اس��ت .از س��وی دیگر کنگ��ره آمریکا نیز به
مقابله با ترام��پ پرداخته که تصویب قوانینی مانند ممانعت از
اختیار رئیسجمهور در اس��تفاده از گزینه نظامی و مخالفت با
طرحهای ارسالی وی به کنگره نمودی از آن است .جالب توجه

آنکه مقامات ارش��د دموکرات نیز تمام قد به میدان آمدهاند که
اظهارات اوباما ،جان کری و هیالری کلینتون و وندی شرمن و...
علی��ه ترامپ را در این چارچوب میتوان دانس��ت .هر چند که
در ظاهر ادعا میش��ود که این مواضع برای دفاع از دولت قبلی
آمریکاس��ت اما در اصل تحرکی از سوی دموکراتها در جنگ
انتخاباتی با ترامپ و جمهوریخواهان است در حالی که همزمان
با این تحرکات ،با حضور در جمع البیهای صهیونیستی و عربی
سعی در جلب حمایت آنها در انتخابات را دارند.
به هر تقدیر میتوان گفت که شرایط انتخاباتی در آمریکا
دورانی حساس را سپری میکند بگونهای که از یکسو ترامپ
س��عی دارد تا پیروزی  2016را تکرار و خود را ناجی آمریکا
معرفی کند.

ژاپنیها هفتادوسومین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا را گرامی داشتند

متهم جنایت بزرگ همچنان بدون محاکمه

از دست دادند .در فاصله سالهای  1946تا ،1951
به تعداد تلفات 60هزار نفر دیگر اضافه شد.
بم��ب دوم ،س��ه روز بعد بر س��ر اهالی ش��هر
ناگازاکی فرود آمد و تعداد کش��تههای هیروشیما
و ناگازاکی در اولین بمباران اتمی در جهان توسط
آمریکا ،تا دویست و بیست هزار نفر افزایش یافت.
بمبارانهای هستهای هیروش��یما و ناگازاکی تا به
امروز تنها موارد استفاده جنگی از سالح هستهای
در جهان هستند .آمریکا اولین و تنها کشوری است
که از این سالحها استفاده کرده است .در این میان
آمریکا هرگز ب��ه خاطر این جنایت بزرگ محاکمه
و بازخواس��ت نش��ده ک��ه نتیجه آن نیز اس��تمرار
رفتارهای جنایتکارانه این کشور بوده است.

مراسم امسال در حالی برگزار شد که مجموعه
زیادی از عوامل نش��ان میدهند کشورهای دارنده
سالحهای هس��تهای در عین حال که خودشان را
داعیهدار مبارزه با جنگافزارهای هستهای معرفی
میکنند هنوز از گذشته درس نمیگیرند.
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا در سند
دکترین هس��تهای جدید ،آس��تانه پاسخ هستهای
آمریکا به آنچه «تهدیدات امنیتی» خوانده ش��ده
را پایین آورده اس��ت .در س��ند «بررسی وضعیت
هس��تهای» ک��ه جایگاه س�لاحهای هس��تهای را
در راهب��رد امنیت��ی آمریکا مش��خص میکنند از
پروژههای نوسازی هستهای آمریکا استقبال شده
و ب��ر ضرورت افزایش توانمندیهای هس��تهای به

منظور رقابت با روسیه تأکید شده است .این سند
همچنین آس��تانه پاسخ هس��تهای به «تهدیدهای
امنیت��ی» را پایی��ن آورده اس��ت .در حال��ی ک��ه
روسای جمهور قبلی آمریکا استفاده از سالحهای
هستهای را تنها به زمان استفاده کشورهای رقیب
از س�لاحهای کش��تار جمعی برای کشتار انبوهی
از غیرنظامی��ان مح��دود میکرد ،در س��ند جدید
برای اولین بار خواسته شده به «حمالت راهبردی
غیرهستهای» پاسخ هستهای داده شود.
به عبارت دیگر آمریکا ممکن است از این پس
ب��رای تهدیدهایی مانند حمله س��ایبری به مراکز
فرماندهی هستهای یا زیرساختهای شهری ،اعم
از شبکه برق یا سامانه کنترل ترافیک هوایی پاسخ

با سالحهای هستهای را در نظر بگیرد.
عالوه بر این ،هفتاد و سومین سالگرد بمباران
اتم��ی هیروش��یما همچنی��ن در حال��ی برگزاری
ش��د که آمریکا و تمامی دیگر کش��ورهای مجهز
به س�لاحهای هستهای و رژیم اش��غالگر قدس از
پیوستن به اولین معاهده منع سالحهای هستهای
که دو سال پیش در سازمان ملل به تصویب رسید،
خودداری کردند .در مراسم سالگرد بمباران اتمی
شهر هیروش��یمای ژاپن ،شهردار این شهر هشدار
داد نبای��د تاری��خ را فراموش کرد ت��ا جلوی تکرار
اشتباهات وحشتناک گرفته شود.
وی تاکی��د کرد ،تالشها ب��رای از بین بردن
تسلیحات اتمی باید در جهان ادامه یابد .ماتسوی
هش��دار داد ،برخی کش��ورهای خ��اص به صورت
آشکارا ناسیونالیسم خود-محوری را اظهار کرده و
زرادخانههای اتمی خود را به روز میکنند .شینزو
آبه ،نخس��ت وزیر ژاپنگفت :مس��ئولیت ژاپن این
اس��ت که میان اختالفات بین کش��ورهای اتمی و
غیراتمی پلی بزند.

