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افغانستان: س��یگار یا بازرس ویژه آمریکا در امور 
افغانس��تان اعالم ک��رد در پی افزایش ف��رار از خدمت 
خلبانان افغان در برنامه آموزشی و ترک خدمت ارتش 
این کش��ور دستور توقف این طرح را صادر کرده است. 
این برنامه آموزش��ی در آمریکا انجام شده و بسیاری از 
نظامیان افغانستان حاضر در این طرح اعالم کردند که 
خود و خانواده آنها از سوی طالبان تهدید شده و به این 

دلیل مجبور به فرار از این برنامه آموزشی هستند.

پاکستان: »شاه محمودقریشی« وزیر امور خارجه 
پاکس��تان گف��ت: نقش مهم��ی در پیش��برد اهداف 
مذاکرات صلح افغانس��تان ایفا کردیم و این روند ادامه 
خواهد داش��ت. وی افزود: پاکستان مصمم به حمایت 
از روند صلح افغانس��تان با مش��ارکت تمام گروه های 
فعال در این کش��ور اس��ت و از هیچ تالش��ی در این 

زمینه کوتاهی نخواهد کرد.

مص�ر: وزارت خارج��ه مصر در بیانی��ه ای درباره 
فعالیت ه��ای حفاری و اکتش��افی ترکی��ه در منطقه 
دریای��ی غرب جمه��وری قبرس هش��دار داد. وزارت 
خارج��ه مصر در ای��ن بیانیه ب��ر ض��رورت پایبندی 
کش��ورها به قوانی��ن بین المللی تأکید ک��رده و آورده 
اس��ت که تحوالت جاری درب��اره تصمیم ترکیه برای 
آغاز فعالیت های حفاری و اکتشافی در منطقه دریایی 

غرب قبرس را با دقت دنبال می کند.

تونس: وزارت کشور تونس اعالم کرد که نیروهای 
امنیتی این کش��ور پس از بازداش��ت یک تروریس��ت 
"خطرناک" در هفته گذش��ته، حمالتی ک��ه قرار بود 
طی ماه مبارک رمضان انجام ش��ود، خنثی کردند. از 
سوی دیگر، یک منبع امنیتی در تونس اعالم کرد که 
پلیس این کش��ور جان س��ه تن از افراط گرایان را در 

شهر "سیدی بو زید" در مرکز  تونس گرفت.

کنگو: ش��یوع دوب��اره بیماری کش��نده ابوال در 
کنگو، باعث مرگ بیش از یک هزار نفر در این کش��ور 
ش��د.در پی ش��یوع مجدد بیماری اب��وال در جمهوری 
دموکراتی��ک کنگو بیش از هزار نف��ر جان خود را در 
این کش��ور از دست داده اند. وزارت بهداشت کنگو نیز 
اعالم کرده که از ماه اوت س��ال گذشته که نخستین 
مورد آلودگی به ویروس ابوال در این کش��ور بروز کرد 
تاکنون یک هزار و ۸ نفر قربانی این بیماری شده اند.

انگلیس: نخس��ت وزیر انگلیس با چاپ یادداشتی 
در یکی از روزنامه های این کشور خواستار تداوم حضور 
در اتحادیه گمرکی اروپا تا سال ۲۰۲۲ شد. وی در این 
یادداشت آورده است: در حال حاضر در شرایط حساسی 
قرار داریم و باید برای تحقق به موقع برگزیت بر اساس 

آخرین توافق صورت گرفته با بروکسل عمل کنیم.

ذرهبین

امارات تهدیدی برای امنیت شاخ آفریقا 
گزارش س��االنه درباره صلح و امنیت آفریقا نشان 
می دهد که دخالت های امارات در ش��اخ آفریقا باعث 
پیچیده ش��دن روابط دوجانبه کشورهای این منطقه 

شده است.
همزمان با تش��دید تحرکات بحران ساز امارات در 
الجزایر، س��ودان و لیبی،  انجمن صلح و امنیت »تانا« 
که مقر آن در ش��هر »بحر دار« در شمال اتیوپی است، 
در نشس��تی دو روزه به مس��ائلی درباره صلح و امنیت 
در آفریق��ا پرداخ��ت.در گزارش��ی که ای��ن انجمن در 
نشست مذکور ارائه کرد، آمده است که اقدامات امارات 
مبنی بر نظامی  کردن منطقه دریای سرخ، پیآمدهای 
امنیتی زیادی بر این منطقه خواهد داشت. این گزارش 
می افزاید که دخالت های امارات در ش��اخ آفریقا باعث 
پیچیدگی روابط دوجانبه کشورهای منطقه شده و این 
امر در آینده به شکست تمامی تالش های برای اجرای 

اصالحات منطقه ای منجر خواهد شد.
در ای��ن گ��زارش آم��ده اس��ت ک��ه قراردادهای 
همکاری که ام��ارات با س��ومالی لند و پونت لند امضا 
کرده اس��ت، منفعت طلبانه اس��ت و توجه��ی به این 
مس��ئله که امضای این قرارداد باع��ث بروز اختالفات 
بین دولت مرکزی و دولت های محلی می ش��ود، نشده 
است. سیاس��ت دخالت امارات در امور شاخ آفریقا به 
تضعیف س��ازمان بین  دولتی توس��عه در شرق آفریقا 
)ایگاد( و س��اختار امنیت��ی آن می انجامد به خصوص 
اینکه شک و تردیدهایی بین متحدان قدیمی همانند 

سودان و جیبوتی به وجود می آورد.
همایش دو روزه صلح و امنیت »تانا« به بررس��ی 
پاره ای از مس��ائل مرب��وط به صل��ح و امنیت و دیگر 
مسائل آفریقا به خصوص صلح بین اتیوپی و اریتره به 
عنوان یک الگو در منطقه مذکور، پرداخت. در ماه های 
اخی��ر امارات ب��ه عناوین مختلف به بحران س��ازی در 
کشورهای آفریقایی می پردازد و در این راه میلیاردها 
دالر خ��رج کرده که ب��ا اعتراض های ش��دید مردمی 

مواجه شده است. 

نیمچهگزارش

فاصله واشنگتن- مسکو تا مناسبات ایده آل 
رئی��س جمهوری س��ابق اتحاد جماهیر ش��وروی در گفتگویی با اش��اره به 
مذاکرات تلفنی روس��ای جمهوری آمریکا و روس��یه اظهار داش��ت: واشنگتن و 

روسیه همچنان با مناسبات ایده آل فاصله دارند.
»میخائیل گورباچف« با اشاره به تماس تلفنی »دونالد ترامپ« و »والدیمیر 
پوتین« رؤس��ای جمهوری آمریکا و روسیه اظهار داش��ت: رهبران دو کشور گام 
مهمی در جهت بهبود مناسبات دوجانبه برداشتند. وی در ادامه افزود: علیرغم انجام 
گفتگوی میان رؤس��ای جمهوری آمریکا و روس��یه، دو کشور همچنان تا برخورداری از 
مناس��بات ایده آل و مطلوب فاصله دارند. گورباچف همچنین خاطرنش��ان کرد: روسیه 
و آمری��کا از پتانس��یل های خوبی نه تنها برای بهبود روابط بلکه برای بس��ط و توس��عه 
مناس��بات در زمینه های مختلف برخوردار هس��تند و باید از تمام این ظرفیت ها بهترین 

استفاده را کرد. 

قاره سبز
رزمایش تهاجمی انجام دادیم

رسانه های کره ش��مالی اعالم کردند که این کش��ور »رزمایش تهاجمی« با 
استفاده از پرتاب کننده های چندگانه راکتی و تسلیحات هدایت شونده تاکتیکی 

انجام داده است.
این خبر در حالی منتش��ر می ش��ود که خبرگزاری یونه��اپ متعلق به کره 
جنوبی روز ش��نبه از شلیک چند فروند موشک توسط کره شمالی خبر داده بود. 
خبرگزاری رس��می کره شمالی اعالم کرد که »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی بر 
رزمایش تهاجمی واحدهای دفاعی در خطوط مقدم و در خطوط ش��رقی نظارت داشته 
اس��ت. هدف از این رزمایش برآورد و بررس��ی قابلیت عملیاتی و دقت عملکرد تهاجمی 
پرتابگرهای چندگانه موش��کی بلند برد و تسلیحات هدایت شونده تاکتیکی بوده است. 
موش��ک هایی که پیونگ یانگ روز ش��نبه در سواحل شرقی ش��هر ونسان شلیک کرده 

بُردهایی بین 7۰ تا ۲۰۰ کیلومتر داشته اند.

شرق آسیا
ترکیه در مقابل تحریم ها تسلیم نخواهد شد

مع��اون رئیس جمه��ور ترکیه با اش��اره به تیره ش��دن روابط ب��ا آمریکا در 
خصوص قرارداد خرید سامانه های روسی »اس-4۰۰« گفت که آنکارا در مقابل 

تحریم های واشنگتن تسلیم نخواهد شد.
در پی تهدیدات پیاپی واشنگتن علیه آنکارا  به دلیل توافق خرید سامانه های 
»اس-4۰۰« روس��یه، »فؤاد اوکتای« مع��اون رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که 
ترکی��ه هرگ��ز در مقابل تحریم های آمریکا به دلیل توافق خرید س��امانه های دفاعی 
اس-4۰۰ تسلیم نخواهد ش��د. روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« گزارش کرد، واشنگتن 
تأکید کرده اس��ت که س��امانه های »اس-4۰۰« می تواند ب��ه قابلیت های جنگنده های 
آمریکای��ی »اف-35« ضربه بزند و به همین دلیل به ترکیه هش��دار داده اس��ت که در 
صورت عدم قطع همکاری با روسیه در زمینه خرید سامانه های اس-4۰۰، با تحریم های 

آمریکا روبرو خواهد شد. 

بحران

یم
نس

حال و هوای غزه 
علی تتماج 

رژیم صهیونیس��تی بار دیگر حمالت گسترده ای را علیه 
غزه آغاز کرده که طی آن دههاد نفر شهید و زخمی شده اند. 
در مقابل فلس��طینی ها نیز با پاسخ موشکی به مقابله با تجاوز 
صهیونیست ها پرداخته اند. حال این سوال مطرح می شود که 
چرا صهیونیست ها چنین حمالتی را آغاز کرده اند و در نهایت 

آنکه تحوالت فلسطین چه پیام هایی را به همراه دارد؟ 
پی��ش از هر چیز باید به این امر توجه داش��ت که اقدام 
فلسطینی ها پاس��خ به تجاوزات صهیونیست ها بوده لذا امری 
دفاعی است و نه تهاجمی. فلسطینی ها همچون سایر ملت ها 
ح��ق دارند ک��ه از خود دفاع کنند و این رژیم صهیونیس��تی 
اس��ت که باید به جرم جنایت علیه بش��ریت مورد بازخواست 

جهانی قرار گیرد. دستاوردهای مقاومت با دستان خالی برای 
دف��اع از خود قابل توجه اس��ت چنانکه مقاومت فلس��طین با 
تشکیل اتاق عملیات مشترک، بیش از 4۰۰ موشک در پاسخ 
به تجاوزات صهیونیس��ت ها به س��رزمین  اشغالی شلیک کرد. 
پاس��خ موش��کی مقاومت نش��ان داد که ارتش صهیونیستی 
همچنان در مس��یر زوال حرکت می کند و ادعای توان برای 
جنگ بزرگ یک ادعای واهی اس��ت. هراس صهیونیس��ت از 
توان مقاومت قابل توجه اس��ت چنانکه وزیر امور داخلی رژیم 
صهیونیستی از ترس موشک های شلیک شده از نوار غزه، در 

یک پناهگاه در »بئرالسبع« پنهان شد.
در این میان نوع رفتار س��ازمان ملل در قبال غزه س��وال 

برانگیز است. 
این س��ازمان اقدامی برای کمک به غزه از س��ال ۲۰۰9 
محاص��ره ای��ن منطقه ص��ورت ن��داده و در قب��ال تجاوزات 
صهیونیس��ت ها موض��ع گیری غی��ر اصولی داش��ته چنانکه 
هماهنگ کننده ویژه س��ازمان مل��ل در روند صلح خاورمیانه 
از تش��دید اوضاع در نوار غزه به شدت ابراز نگرانی کرده و از 

تمامی طرف ها خواس��ت از خود خویش��تنداری نشان دهند. 
نکت��ه دیگر آنکه مواض��ع اروپا در قبال غزه غی��ر واقع بینانه 
و غیر اصولی اس��ت که نش��انگر عدم رویکرد بشری اروپاست 
چنانکه س��خنگوی مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا با 
صدور بیانیه ای خواستار توقف شلیک موشک های فلسطینیان 
از غزه به سرزمین های اشغالی شد. غرب باید به جرم سکوت 
در براب��ر محاصره غ��زه و نیز حمایت از رژیم صهیونیس��تی 
بازخواس��ت شود مسئله دیگر آنکه س��کوت کشورهای عربی 
در برابر تجاوزات گذشته صهیونیست ها به غزه و اشغال کرانه 
باختری زمینه ساز تجاوز اخیر بوده است. رویکرد کشورهای 
عربی به معامله قرن نه تنها موجب تحقق حقوق فلسطینی ها 
نشده بلکه گستاخی بیشتر صهیونیست ها را داشته که جنگ 

غزه نتیجه آن است 
ام��ا در باب اهداف صهیونیس��ت ها نیز چن��د نکته قابل 
توجه اس��ت. ه��دف صهیونیس��ت ها از تجاوز ب��ه غزه قدرت 
نمایی نتانیاهو در آس��تانه تش��کیل کابینه اس��ت تا شاید با 
این حربه جریان های افراطی را به همراهی در کابینه س��وق 

دهد. سیاس��تی مقاومت فلسطینی ها ان را به کابوس نتانیاهو 
و کل رژیم صهیونیس��تی مبدل می س��ازد. صهیونیست ها با 
کش��تار در غزه به دنبال باج خواهی در کرانه باختری هستند 
چنانکه این تجاوز همزمان با طرح آمریکا برای پذیرش سلطه 
صهیونیس��ت ها بر کرانه باختری است اما با مقاومت غزه این 

سیاست ناکام می ماند. 
صهیونیس��ت ها اخیرا از حمله به سوریه و لبنان گفته اند 
و تجاوز به غزه را می توان پیش زمینه این تجاوز دانس��ت در 
حال��ی که ناتوانی در غزه نش��انگر ناتوانی صهیونیس��ت ها در 
منطقه است صهیونیس��ت ها بحران منطقه را نقطه امن خود 
می دانند با از میان رفتن تروریسم، اکنون آنها نگران رویکرد 
جهانی به مقابله با این رژیم هستند لذا جنگ غزه را می توان 
برگرفته از خش��م و ناتوانی صهیونیست ها در حفظ تروریسم 
در منطقه دانس��ت که آنها را به عمل مس��تقیم س��وق داده 
اس��ت رژیم صهیونیستی در غزه و سعودی در یمن به کشتار 
کودکان می پردازند و این نشانگر ماهیت یکسان آنهاست که 

ریشه در سیاست های ضد بشری آمریکا در منطقه دارد

یادداشت

گروه فرادید  ویژه ارتش صهیونیس��تی در حالی گ�زارش 
ب��ار دیگر غ��زه را آماج حمالت گس��ترده قرار داد 
که پاس��خ موش��کی مقاومت، ضم��ن عقب راندن 
متجاوزان رعب و وحشتی در میان صهیونیست ها 
به راه انداختنه چنانکه حتی وزرای صهیونیست ها 

راهی پناهگاه شدند. 
غزه سرزمین مقاومت و ایستادگی، سرزمینی 
اس��ت که 1۰ س��ال از محاصره آن و البته سکوت 
جهانی در برابر این محاصره می گذرد. بر اس��اس 
آماره��ای بین الملل��ی غزه با ی��ک میلیون و ۸۰۰ 
هزر نفر بزرگترین زندان جهان ش��ده اس��ت. این 
محاصره موجب ش��ده تا جان بسیاری از کودکان 
در خط��ر باش��د اما ای��ن همه ماجرا نیس��ت چرا 
ک��ه غزه به صورت متناوب م��ورد تهاجم هوایی و 
زمینی و حتی دریایی صهیونیست ها قرار می گیرد. 
جدیدترین تجاوز صهیونیس��ت ها به غزه از دو روز 

پیش آغاز شده است. 
درگیری ها بین رژیم صهیونیستی و نیروهای 
مقاومت فلسطین بعد از آن شروع شد که نظامیان 
صهیونیست به سمت فلس��طینیان شرکت کننده 
در پنج��اه و هفتمی��ن »راهپیمایی ه��ا بزرگ حق 
بازگشت و شکست محاصره غزه« آتش گشودند و 
راهپیمایی مسالمت آمیز آن ها را به خاک و خون 
کش��یدند. در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به 
راهپیمایی غزه، یک نوجوان فلس��طینی 19 ساله 
به نام »رائد خلیل ابوطیر« ش��هید ش��د و 5۰ تن 
دیگ��ر از جمله ده کودک، دو زن، س��ه امدادگر و 
ی��ک خبرنگار زخمی ش��دند. گروه ه��ای مقاومت 
فلس��طین و در رأس آن ها، حم��اس که حمله به 
راهپیمایی های حق بازگش��ت را خ��ط قرمز خود 

می داند، ب��ه این حم��الت واکنش نش��ان دادند. 
تک تیراندازی های حماس، سه تن از نظامیان رژیم 
صهیونیستی را هدف قرار دادند و ارتش این رژیم 

مجبور شد آن ها را از مرز دور کند.
ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به زخمی 
ش��دن نظامیان خ��ود، با جنگنده، پهپ��اد و تانک  
مواضعی را که گفته می ش��د متعلق به گردان های 
»عزالدین القس��ام«، شاخه نظامی جنبش حماس 
ب��ود، ه��دف ق��رار داد و در این حمل��ه دو تن از 
نیروهای این جنبش به همراه یک ش��هروند دیگر 
به ش��هادت رسیدند. شمار شهدای حمالت هوایی 
رژیم صهیونیستی به نوار غزه به یازده نفر افزایش 
یافت. ارتش رژیم صهیونیس��تي تاکنون دویس��ت 

هدف را در غزه بمباران کرده است.
همزمان با تجاوز ارتش صهیونیستی تصویری از 
شهادت یک کودک خردسال فلسطینی در حمالت 
رژیم صهیونیس��تی به غزه موجی از خشم و انزجار 
عمومی از این رژیم را در نزد افکار عمومی به وجود 
آورده اس��ت. این کودک خردسال فلسطینی »صبا 
ابو عرار« نام دارد که در حمالت رژیم صهیونیستی 
به غزه ش��هید ش��ده اس��ت. این کودک 14 ماهه 
فلس��طینی همراه با مادر ب��اردارش در نوار غزه به 
دس��ت صهیونیست ها به ش��هادت رسید. مقاومت 
فلس��طین با تش��کیل اتاق عملیات مشترک، بیش 
از 3۰۰ موشک در پاسخ به تجاوزات صهیونیست ها 

به سرزمین  اشغالی شلیک کرد.
موشک باران بئرالسبع و عسقالن و هدف قرار 
گرفتن یک کارخانه در عس��قالن و زخمی ش��دن 
چهار نفر در حمله موش��کی به شهر از دیگر اخبار 
غزه است. اتاق عملیات مشترک گروههای فلسطین 
از موش��کباران بئرالسبع و عسقالن با دهها موشک 
در واکن��ش به حمالت هوایی رژیم صهیونیس��تی 
به منازل مس��کونی در غزه خبر داد. اتاق عملیات 
مشترک مقاومت فلس��طین از حمالت گسترده تر 
خبر داد. از سوی دیگر کانال 13 رژیم صهیونیستی 

از زخمی شدن 4 نفر در عسقالن که حال برخی از 
آنها وخیم گزارش شده است خبر داد.

گروه های مقاومت فلسطین در پاسخ به شهادت 
چهار فلس��طینی، ش��هرک های صهیونیست نشین 
اطراف غزه را با راکت و موش��ک هدف قرار دادند و 
ارتش رژیم صهیونیستی نیز با جنگنده ها و تانک ها 
به حمالت خود علیه مواضع این گروه ها ادامه داد. 
رژیم صهیونیس��تی برای مقابله با این موش��ک ها 
دس��ت به دامن سامانه موس��وم به »گنبد آهنین« 
خود ش��د و تالش کرد با موشک های شلیک شده 

به س��مت »عسقالن«، »س��دیروت«، »اشکول« و 
»شاعر هنیگف« مقابله کند. با این حال، شمار قابل 
توجهی از موش��ک ها توانس��ت از این سامانه دفاع 
موش��کی رد شود و بر سر صهیونیست های شهرک 
نش��ین در ش��هرک های مذکور فرود آید. ش��دت 
حمالت موشکی به حدی بود که رژیم صهیونیستی 

سواحل عسقالن را به روی گردشگران بست.
گردان های »سرایا القدس«، شاخه نظامی جهاد 
اسالمی رسما رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که 
در صورت تداوم حمالت به غزه، موش��ک های خود 
را به اهداف حیاتی این رژیم خواهد رساند. راکتور 
اتم��ی دیمونا، فرودگاه بن گورین، پاالیش��گاه حیفا 
از جمله اهداف اعالم ش��ده ب��رای تالفی حمالت 
تل آوی��و ب��ود. در این میان س��خنگوی مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ب��ا صدور بیانیه ای 
خواس��تار توقف شلیک موش��ک های فلسطینیان 
از غزه به س��رزمین های اش��غالی شد. دولت ترکیه 
از جامعه جهان��ی خواس��ت ت��ا به حم��الت اخیر 
رژیم صهیونیستی به غزه واکنش نشان دهد. جالب 
توجه آنکه وزیر امور داخلی رژیم صهیونیس��تی از 
بیم موشک های مقاومت در نوار غزه، به پناهگاهی 
در »بئرالس��بع« پناه برد. در ای��ن میان هماهنگ 
کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه از 
تشدید اوضاع در نوار غزه بشدت ابراز نگرانی کرد.

در همی��ن ح��ال همزم��ان با حم��الت رژیم 
صهیونیس��تی به غزه، »ترکی الحم��د« از نزدیکان 
»محمد بن س��لمان« مقاومت فلس��طینی را عامل 
بحران خواند. این توئیت واکنش بسیاری از کاربران 
س��عودی و عربی را برانگیخت و آن ها نوشتند که از 
نظر ترکی الحمد، گویی متجاوز، مقاومت فلسطینی 

است و اسرائیل فقط پاسخ حمالت را می دهد.

ارتش صهیونیستی بار دیگر غزه را به خاک و خون کشید

پاسخ سخت و خشن مقاومت 

یتانیا   استقالل از بر
خواسته اسکاتلندی ها 

همزم��ان ب��ا تش��دید بحران  لش سیاسی و اقتصادی در انگلیس، چ�����ا
ش��مار زیادی در ش��هر گالس��کو با هدف استقالل 
اس��کاتلند از بریتانی��ا و حمای��ت از برگ��زاری یک 

همه پرسی دیگر در این زمینه به خیابان ها آمدند.
ده ها هزار نفر در ش��هر »گالسکو« با شرکت در 
تظاهراتی از استقالل اس��کاتلند از بریتانیا حمایت 
کردند. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن بنری 
به سمت مرکز شهر حرکت کردند. عده  ای دیگر هم 
با همراه داشتن پرچم اسکاتلند به این گروه پیوستند.

پلیس اسکاتلند اعالم کرد که حدود 3۰ تا 35 هزار 
نفر در تظاهرات شرکت کردند. »نیل مک کای« که 
این تظاهرات را سازماندهی کرده بود گفت که انگیزه 
سیاسی در پس این اقدام نیست. وی افزود: »روشن 
اس��ت که اس��تقالل یک موضوع سیاسی است اما  
عل��ت اخالق��ی دارد و علت آن سیاس��ی نیس��ت. 
افرادی اینجا هستند که از سراسر بریتانیا و جهان 
به اس��کاتلند آمده اند.« از ن��کات تظاهرات این بود 
که شماری از ش��رکت کنندگان همانند معترضان 

فرانسوی جلیقه زرد پوشیده بودند.
نخس��تین  همه پرس��ی استقالل اس��کاتلند از 
بریتانی��ا در س��ال ۲۰14  با اخت��الف کمی در آرا 
شکست خورد و اکنون تظاهرات کنندگان خواستار 
برگزاری همه پرس��ی دیگری هستند. مشکالت به 

وجود آمده در مسیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 
فش��ارهای همه جانبه علیه لن��دن را افزایش داده 
است.  »نیکوال استرجون« وزیر اول اسکاتلند پیش 
از ای��ن گفته ب��ود تقال و تالش لندن در راس��تای 
ترس��یم راهی ب��رای برگزی��ت احتم��ال برگزاری 

همه پرسی استقالل اسکاتلند را تقویت می کند. 
خانم اس��ترجون گفت وقتی مش��خص ش��ود 
اسکاتلند با چه مساله ای در جدایی بریتانیا از اتحادیه 
اروپا مواجه خواهد شد، تصمیم برای زمان برگزاری 
همه پرسی اس��تقالل را خواهد گرفت.مردم بریتانیا 
)انگلیس، اس��کاتلند، ولز، ایرلندشمالی( سال ۲۰16 
با ش��رکت در همه پرس��ی رای به خروج از اتحادیه 
اروپ��ا داده بودند اما در این میان رای اکثریت مردم 

اسکاتلند به تنهایی، ماندن در اتحادیه اروپا بود.

بحران اسکاتلند در حالی پیش روی دولتمردان 
انگلیس اس��ت که در حوزه داخلی نیز با تنش��ها و 
بحران مواجه است چنانکه در پی اعتراضات گسترده 
فعاالن محیط  زیس��ت در لندن، نمایندگان مجلس 
عوام پیشنهاد رهبر حزب اصلی مخالف دولت برای 
اعالم وضعیت فوق العاده اقلیمی و محیط زیس��تی 
را پذیرفتند اما به نظر می رس��د دولت این کش��ور 
آمادگی الزم را برای اجرای سیاس��ت های بنیادین 
محیط زیستی ندارد. جرمی کوربین رهبر این حزب 
طی س��خنانی در مجلس گفت: باید وضعیت آب و 
هوای��ی را اضطراری اعالم کنیم و وقت زیادی برای 
تلف کردن نداریم. در وضعی��ت بحرانی قرار داریم 
و اگر س��ریعاً اق��دام نکنیم کنترل از دس��ت خارج 
می ش��ود.  وی یادآور ش��د که این بح��ران مربوط 

به آینده طوالنی نیس��ت و صحب��ت درباره تخریب 
محیط  زیست در دوره ای است که زندگی می کنیم. 
خب��ر دیگ��ر از انگلیس آنکه به منظ��ور حفاظت از 
جان مس��لمانانی که در روزهای ماه مبارک رمضان 
به مس��اجد می روند، پلیس انگلیس تدابیر امنیتی 
ویژه ای اتخاذ کرده است. پلیس انگلیس در آستانه 
م��اه رمضان و در پاس��خ به نگرانی ه��ا در خصوص 
حم��الت احتمالی به مس��اجد در این م��اه، تدابیر 
امنیتی در مساجد سراسر این کشور را افزایش داده 
است. نگرانی هایی در این خصوص در میان جامعه 
مسلمان انگلیس وجود دارد. برخی نهادهای حقوق 
بش��ر درباره س��وء اس��تفاده دولتمردان انگلیس از 
فضای ماه رمضان برای تشدید محدودیت در قبال 

مسلمانان در این کشور هشدار داده اند. 

همزمان با استمرار تنش ها میان غرب  خط و مس��کو، نشریه اش��پیگل از برگزاری س����ر
مانور س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( برای مقابله با 

تهدید روسیه علیه اعضای ناتو خبر داد.
 این نش��ریه آلمانی نوش��ت: ناتو طی هفته جاری مانور 
مقابله با حمالت احتمالی نظامی و سایبری علیه اعضای خود 
را برگ��زار م��ی کند. این رزمایش 6 روزه از امروز با ش��رکت 
کارکنان وزارت دفاع اعضای ناتو در بروکسل برگزار می شود. 
ه��دف از برگزاری ای��ن مانور، ارزیابی جدی��ت ناتو در اتخاذ 
تصمیمات و انجام سریع اقدامات در مواجهه با موقعیت های 
واقعی است.  این در حالیست که از ماه ها پیش ارتش اعضای 
ناتو و کارکنان آن در حال آماده سازی خود برای شرکت در 
این مانور هستند.  جزییات این مانور محرمانه بوده و طی آن 
ش��ورای ناتو و دستگاه نظامی آن تمامی گام های الزم برای 
یک مقابله جدی نظامی بر اساس ماده 5 اساسنامه که مربوط 
ب��ه واکنش نظامی می ش��ود را مورد بررس��ی قرار می دهد.  
این بیس��ت ودومین مانور از این دست در تاریخ شکل گیری 

پیمان ناتو از 1949 تا کنون به شمار می رود. 
اوایل فروردین س��ال جاری مسکو اعالم کرد روسیه و 
ناتو بطور کامل همکاری در عرصه های غیرنظامی و نظامی 

را متوقف کرده اند.'الکس��اندر گروش��کو' مع��اون وزیر امور 
خارجه روسیه اعالم کرد: »ناتو خود از دستور روز مثبت در 
رابطه با روس��یه کنار رفت و فعال هیچگونه عالمتی در ناتو 

برای برون رفت از این بن بست مشاهده نمی شود«.
در این میان دبیرکل ناتو که قرار اس��ت ششم و هفتم 
ماه مه امروز و فردا به ترکیه س��فر کند، اعالم کرد: تعهدات 
دفاعی ترکیه و ناتو همچنان پابرجا بوده و ادامه دارد. ینس 
اس��تولتنبرگ، دبی��رکل ناتو درباره سیس��تم دفاعی هوایی 
S4۰۰ روسیه و توافق روسیه و ترکیه گفت: این مسئله یک 
موضوع سخت و دشوار است. ما از مذاکرات آمریکا و ترکیه 
حمایت می کنیم. این مذاکرات درباره خرید سیس��تم های 
پاتری��وت آمریکا اس��ت. از س��وی دیگر ترکیه با فرانس��ه و 
ایتالی��ا نی��ز درباره خرید سیس��تم های دفاعی موش��کی و 
هوای��ی گفت وگو می کند. ناتو از این مذاکرات نیز خرس��ند 
اس��ت. این مذاکرات باعث می شود که اعضا و متحدان ناتو 
با یکدیگر همکاری کنند. تحرکات ناتو در حالی صورت می 
گیرد که رویکرد منفی به آمریکا نیز در اروپا ش��دت گرفته 
اس��ت چنانکه »زیگمار گابریل« هشدار داد اروپا نمی تواند 
ب��ه حمایت آمریکا از بخش های ش��رقی این ق��اره در برابر 

تهدیدات روسیه اعتماد کند.

مانور ناتو به بهانه مقابله با روسیه 
در ادام��ه مب��ارزه با تروریس��م، منابع  آس�یا عراق��ی از عملی��ات گس��ترده حش��د غ�رب 
ش��عبی و نیروهای امنیتی عراق علیه بازمانده های داعش 

در صحرای صالح الدین خبر دادند.
نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی عراق عملیات 
گس��ترده ای را در س��ه محور علیه بازمانده های داعش در 
صحرای صالح الدین آغاز کردند. منابع وابس��ته به حش��د 
شعبی عراق اعالم کردند: نیروهای حشد شعبی و نیروهای 
امنیت��ی عراق با حمایت نیروی هوایی ارتش عراق، عملیات 
گس��ترده ای را از س��ه محور علی��ه بازمانده های داعش در 
صحرای صالح الدین ش��روع کردن��د که هدف این عملیات 

برقراری امنیت صحرای صالح الدین از لوث داعش است.
ش��ایان ذکر اس��ت با وجود اینکه عراق اراضی خود را 
از لوث داعش آزاد کرده اس��ت اما نیروهای این کش��ور به 
تعقیب بازمانده ه��ای داعش به ویژه در مناطق مرزی عراق 
با س��وریه ادامه می دهند. در این میان نیروهای عراقی طی 
عملیاتی در استان االنبار مقادیری از تسلیحات تکفیریها در 
این استان را کش��ف و ضبط کردند. به دنبال این عملیات، 
یک عنصر تکفیری خطرناک شناس��ایی و بازداش��ت ش��د. 
نیروهای عراقی در جریان عملیات خود در االنبار همچنین 

مقادیری از تسلیحات تکفیری ها را کشف و ضبط کردند.
خبر دیگر آنکه دفتر رس��انه ای پارلمان عراق از جلسه 
این پارلمان برای بررس��ی حمالت و تجاوزهای آمریکا علیه 
نیروه��ای امنیتی عراقی خبر داد. همچنین قرار اس��ت که 
در ای��ن جلس��ه پرونده سیس��تم برق و تح��والت و اوضاع 
اس��تان بصره نیز بررسی شود. نیروهای امنیتی عراق اخیراً 
در ح��ال انجام عملیاتی با هدف ناب��ودی بقایای داعش در 
منطقه "الش��المغه" واقع در اس��تان کرک��وک بودند که با 
حمل��ه ناگهانی جنگنده های ائتالف آمریکایی در حمایت از 

تروریست ها مواجه شدند.
از س��وی دیگر عضو ائتالف الفتح عراق گفت، س��فارت 
آمریکا مانع بررس��ی موضوع حمل��ه هوایی و عمدی ائتالف 
بین الملل��ی به نیروهای پلیس کرک��وک در پارلمان عراق 
می ش��ود. »حس��ن س��الم« عضو ائتالف الفتح در پارلمان، 
برخ��ی فراکس��یون های سیاس��ی را متهم کرد ک��ه با درج 
موضوع بررسی حمله هوایی آمریکا به پلیس فدرال کرکوک 
در دس��تور کار پارلمان، مخالف کرده اند. سالم در اظهاراتی 
خبری گفت: دلیل اینکه مس��ئله حمله عم��دی آمریکا به 
پلیس فدرال کرکوک در دس��تور کار پارلمان قرار نگرفت، 

مخالفت برخی فراکسیون های سیاسی با این قضیه بود.

عملیات حشد شعبی در صحرای صالح الدین


