سناریوی غرب علیه تنوع اجتماعی سوریه

پایگاههای نظامی علیه چین

اس��پر در جلسه س��نا گفت پایگاههای نظامی سنتی و بزرگ ما در اقیانوسهای
آرام و هند میتوانند به راحتی مورد هدف موش��کهای جدید و پیشرفته چین
قرار بگیرند و باید پایگاههای جدیدی ایجاد کنیم.
گزین��ه رئیسجمهور آمریکا برای تصدی وزارت دف��اع گفت به منظور مقابله با
تهدیدات چین در منطقه «ایندو-پاسیفیک» پایگاههای نظامی جدیدی مورد نیاز
است .اسپر گفت« :چین پیش��رفتهای تکنولوژیکی چشمگیری در زمینه سیستمهای
تس��لیحاتی ایجاد کرده است که برای شکست دادن یا کاهش تأثیر قابل توجه نیروهای
آمریکایی طراحی شدهاند ،مانند برد و دقت تسلیحات موشکی» .او گفت« :چین بر روی
افزایش قابل توجه موشکهای کروز برای حمالت زمینی و موشکهای بالستیک دارای
بردهای کوتاه ،متوس��ط و بلند س��رمایهگذاری کرده تا بتوان��د اهدافی را تا زنجیره دوم
جزایر در معرض خطر قرار دهد» .آمریکا قصد دارد مکان پایگاههای نظامی بزرگ خود
در این منطقه را بر اساس آنچه زنجیره جزایر مینامد جابجا کند.
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پیام تبریک سالروز تولد مرکل

رئیس جمهوری روسیه در پیام تبریک به مناسبت تولد صدراعظم آلمان نسبت
به تداوم همکاری مسکو-برلین ابراز خرسندی کرد.
«والدیمی��ر پوتین» رئیس جمهوری روس��یه در پیام تبریک خود به مناس��بت
 ۶۵امین س��الروز تولد «آنگال مرکل» صدراعظم آلم��ان اقدامات و عملکرد وی
را س��تود .رئیس جمهوری روسیه خطاب به مرکل نوش��ت :اقدامات شما نه تنها
در آلمان که در عرصه بین المللی س��تودنی است .پوتین همچنین آورده است :از تداوم
همکاری میان برلین و مسکو خرسند خواهم بود.
گفتنی است اعضای کابینه آلمان نیز به مناسبت زادروز مرکل دسته گل بزرگی به وی
تقدیم کرده و برایش آرزوی موفقیت و سالمت کردند .الزم به ذکر است که آنگال مرکل
در اس��تقبال از «ماریا ساندوا» نخستوزیر مولداوی در دفتر صدراعظمی در برلین برای
دومین بار در طول یک هفته ،به صورت نشس��ته این مراس��م را برگزار کرد که جنجال
برانگیز شده است.

رئیس جمهور س��وریه با اش��اره به تالش کشورهای غربی برای هدف قرار دادن
تنوعی که در جامعه س��وریه وجود دارد ،تصریح کرد که گفتوگو راهکار مقابله
با این حربه غرب است.
بش��ار اسد تأکید کرد که کش��ورهای غربی در تالش هستند که همگرایی در
جامعه سوریه را از بین ببرند .اسد تصریح کرد که «وطن ،خانه همه است و آنچه
امروز با آن س��روکار داریم ،غرق ش��دن در اصطالحاتی اس��ت که هدف از آن ،شکست
ماس��ت؛ زیرا جامعه ما بر اس��اس تنوع بنا ش��ده اس��ت».وی تأکید کرد که کشورهای
غرب��ی در تالش هس��تند ک��ه این تنوع را به نوع��ی نفرت تبدیل به کنند و با نس��بت
دادن برخی اصطالحات به جامعه س��وریه ،ک��ه هیچ ارتباطی بدان ندارد ،در پی تحقق
این هدف هس��تند .سخنان بشار اس��د در جریان مشارکت در یک نشست بود که دفتر
جوانان حاضر در ریاس��ت حزب بعث س��وریه برگزار کرد و این نشست سه روز به طول
اه��دنجامی��د.
خو ا

فرادیـد
ذرهبین

ترکی�ه :منابع کُردی از حمله مس��لحانه به دیپلمات
های ترکیه در اربیل در اقلیم کردستان عراق و کشته
شدن سه نفر از آنها از جمله معاون کنسول خبر دادند.
این منبع بیان کرد :س��ه کارمندی که در کنسولگری
ترکیه در اربیل کار میکردند در رستورانی در نزدیکی
مقر کنس��ولگری به ضرب گلوله فرد ناش��ناس کشته
شده اند .منبع امنیتی مذکور اعالم کرد :یکی از افراد
کشته شده معاون کنسول ترکیه است.
ونزوئلا :در ادام��ه تالشهای واش��نگتن برای خلع
م��ادورو از قدرت ،رویترز س��ندی را فاش کرد که در
آن تخصیص بودجه بیش از  40میلیون دالری دولت
ترامپ برای مخالفان ونزوئال فاش ش��ده اس��ت .طبق
یک س��ند داخل��ی  ،دولت ترامپ قص��د دارد بیش از
 40میلیون دالر تحت عنوان کمکهای انساندوستانه
برای آمری��کای مرکزی ،ب��رای حمای��ت از مخالفان
ونزوئال ک��ه در تالش برای س��رنگونی دولت منتخب
«نیکالس مادورو» هستند ،تخصیص دهد.
هند :ش��رکت صنایع هوا و فضای رژیم صهیونیستی
برای ارائ��ه خدمات تعمی��ر و نگهداری س��امانههای
موش��کی ،با نی��روی دریایی هند ق��رارداد امضا کرد.
ش��رکت «صنایع هوا و فضای اس��رائیل» وابس��ته به
ارتش رژیم صهیونیس��تی روز چهارش��نبه اعالم کرد
با نیروی دریایی هند و ش��رکت هن��دی «امدیای»
قرارداد تازه نظامی منعقد کرده است.
آلمان :آنگ��رت کرامپ کارنبائر ،رئی��س حزب اتحاد
دموکرات مس��یحی آلمان جایگزین ارس��وال فون در
الین ،وزیر دفاع پیش��ین این کشور ،میشود .انتخاب
اورسوال فون در الین به عنوان رئیس کمیسیون اروپا
روز سهش��نبه تایید شد و وی از سمت خود به عنوان
وزیر دفاع آلمان استعفا داد.
لبن�ان :مناب��ع لبنان��ی از جدیدتری��ن تح��رکات
صهیونیستها در نزدیکی مرز با لبنان و واکنش ارتش
این کش��ور و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به آن
خب��ر دادند .این مناب��ع بیان کردند :صهیونیس��تها
اقدام به کار گذاش��تن دوربین و سیستمهای نظارتی
در برجهای دیده بانی پش��ت دیوار بتونی در ش��هرک
صهیونیست نشین المطله روبروی روستای کفرکال در
استان نبطیه لبنان کردند.
کره جنوبی :دس��تیار «مای��ک پومپئو» وزیر خارجه
آمریکا در امور آس��یا -پاس��یفیک در سئول خبر داده
که واش��نگتن برای کاستن از تنشها بین کره جنوبی
و ژاپ��ن تمام تالش خ��ود را انجام میده��د« .دیوید
استیلول» دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیا-
پاس��یفیک در ادامه س��فر دورهای به کش��ورهای این
منطقه ،بعد از فیلیپین و ژاپن ،امروز وارد کره جنوبی
شده است.

نیمچه گزارش
میزبان کالهکهای اتمی آمریکا

در حالی آمریکا سایر کشورها را متهم به تهدید هسته
ای بودن می کند که یکی از س��ازمانهای وابسته به
«نات��و» ،در یک گ��زارش عمومی به ص��ورت اتفاقی
محلهای اس��تقرار کالهکهای اتمی آمریکا در اروپا
را لو داده است.
هرچند استقرار کالهکهای اتمی آمریکا در کشورهای
اروپایی بر کس��ی پوشیده نیس��ت ،اما سالهاست که
کشورهایی که از این کالهکها میزبانی میکنند جزء
اسرار واشنگتن به ش��مار میآید .این هفته اما انتشار
یک گزارش توسط یکی از نهادهای وابسته به سازمان
پیم��ان آتالنتیک ش��مالی (ناتو) ،به ص��ورت احتماال
ناخواسته ،این سر را برمال کرده است.
در این گزارش که س��اعاتی بعد از انتش��ار عمومی ،از
دس��ترس خارج شد ،عنوان ش��ده است که آمریکا در
بلژی��ک ،آلم��ان ،ایتالیا ،هند و ترکی��ه مجموعا ۱۵۰
کالهک اتمی مس��تقر کرده اس��ت .این گزارش اولین
بار در ماه آوریل (فروردین-اردیبهش��ت) منتشر شده
و پس از آن حذف ش��ده بود .اما روز گذش��ته روزنامه
بلژیکی «دی مورگن» نسخهای از آن را بازنشر داد .در
بخش��ی از گزارش آمده است« :این بمبها در  ۶مقر
آمریکایی و اروپایی مستقر هستند" .کلین بروگل" در
بلژیک" ،بوش��ل" در آلمان" ،آویانو" و "قدی توره" در
ایتالیا" ،وولکل" در هلند و "اینجرلیک" در ترکیه».
نویسنده این گزارش ،در واکنش به انتشار عمومی این
سند ،گفته است که این گزارش فقط یک پیشنویس
ب��وده و این اطالعات نباید به صورت عمومی منتش��ر
میش��ده است .آمریکا قصد دارد سال  ۲۰۲۰میالدی
موش��کهای هس��تهای پیش��رفته ”بی  “۶۱را به کار
گیرد .این موش��کها با هواپیماهای اف  ۳۵نیز کامال
سازگار اس��ت.دولت آمریکا قصد دارد هواپیماهای اف
 ۳۵را ،که از تحویل آن به ترکیه خودداری میکند در
پایگاه اینجیرلیک ،مستقر کند.
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گرفتاری آقای وزیر
فرامرز اصغری
سرانجام مارک اسپر توانست به عنوان وزیر دفاع آمریکا خود را
معرفی نماید و جز معدود افرادی باشد که برای کابینه ترامپ
باقی مانده اند .وی در حالی به این سمت می رسد که بررسی
روند تحوالت داخلی و جهانی نش��انگر دورانی س��خت برای او
خواهد ب��ود .در عرصه داخلی عمال کنگره در برابر ترامپ قرار
دارد و با توجه به اینکه محور سیاس��ت خارجی ترامپ نیز در
حوزه نظامی است ،تنشهای اسپر با جریانهای سیاسی که این

روزها به دنبال انتخابات نیز هس��تند سخت خواهد شد .نکته
دیگر در شرایط حاکم جهانی خالصه می شود .آمریکا در حالی
سعی دارد تا خود را قدرت برتر جهان معرفی نماید که در عمل
توان چنین اقدامی را ندارد چنانکمه ارتش این کشور که زمانی
ناجی امنیت خوانده می شد اکنون برای اقدام نظامی طلب پول
می کند چنانکه ترامپ رس��ما می گوید کشورهای عربی باید
پول اقدامات آمریکا در منطقه را بپردازند.
در این میان آمریکا در کنار بحران افغانستان با چالشهای مهم
دیگری نیز مواجه است که از نظر آمریکاییها مقابله با چین،
ژاپن ،ایران ،روسیه و کره شمالی محور آن را تشکیل میدهد.
در همین چارچوب نیز مارک اسپر گزینه رئیسجمهور آمریکا
ب��رای تصدی وزارت دفاع گفت ب��ه منظور مقابله با تهدیدات
چی��ن در منطق��ه «ایندو-پاس��یفیک» پایگاهه��ای نظامی
جدیدی مورد نیاز اس��ت .اس��پر در جلس��ه پاسخ به سواالت
سناتورها گفت« :چین پیشرفتهای تکنولوژیکی چشمگیری

در زمینه سیستمهای تس��لیحاتی ایجاد کرده است که برای
شکس��ت دادن یا کاهش تأثیر قابل توجه نیروهای آمریکایی
طراحی ش��دهاند ،مانند برد و دقت تس��لیحات موش��کی» .او
گف��ت« :چین بر روی افزایش قابل توجه موش��کهای کروز
برای حمالت زمینی و موش��کهای بالستیک دارای بردهای
کوتاه ،متوسط و بلند سرمایهگذاری کرده تا بتواند اهدافی را
تا زنجیره دوم جزایر در معرض خطر قرار دهد».
بعد دیگر چالش اس��پر را در قبال ترکیه می توان مش��اهده
کرد چنانکه مارک اس��پر سرپرست درباره خرید سامانه های
اس  ۴۰۰-ترکیه از روس��یه اظهار داشت :ترکیه از مهمترین
متح��دان دیرینه آمری��کا در پیمان آتالنتیک ش��مالی (ناتو)
اس��ت اما خرید س��امانه های اس ۴۰۰ -یک تصمیم اشتباه
و ناامید کننده است.
در این میان یک اصل مشاهده می شود و آن نوع مواضع وی
در قبال جمهوری اس�لامی است .مارک اسپر در بیانیه ای که

در این نشست قرائت کرد ,گفت "با این موضوع موافق هستم
که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم .ما به دنبال جنگ با ایران
نیستیم .باید به کانال دیپلماتیک بازگردیم" .مارک اسپر ، ،روز
پنجشنبه شش��م تیرماه پس از نشست ناتو در بروکسل گفت
که نتوانس��ته از متحدان واش��ینگتن تعهدی جدی بگیرد تا
برای تامین امنیت آبهای بینالمللی همپای آمریکا دس��ت
به کار ش��وند .این مقام آمریکایی در نهایت هشدار داده است:
«ما دنبال درگیری نظامی با ایران نیس��تیم اما آمادهایم که از
نیروه��ای ایاالت متح��ده و منافع آن در منطق��ه دفاع کنیم.
کسی نباید این خودداری را به ضعف ما تعبیر کند».
مجموع این رفتارها نشان میدهد آمریکا در حالی با برجسته
س��ازی تهدید نظامی به دنبال توجیه تحرکات نظامی و حتی
فروش تس��لیحات اس��ت اما در عمل روند تحوالت از تزلزل
سیاس��تهای این کش��ور حکای��ت دارد که اس��پر را درگیر
چالشهای بسیاری خواهد ساخت.

تجمع مردم نیجریه برای آزادی عالمه زکزاکی ادامه دارد

آزادی عالم بزرگ جهان اسالم مطالبه جهانی

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

اقدامات ضد انسانی وهابیت در
سرکوب مس��لمانان در نیجریه همچنان ادامه دارد
چنانکه حامیان رهبر «جنبش اسالمی نیجریه» بار
دیگر تظاهرات کردند اما با ش��لیک گلوله نیروهای
ارتش نیجریه حداقل یک نفر از آنها شهید و چندین
تن دیگر شدیدا زخمی شدند.
ارتش نیجریه در ادامه سرکوب تظاهرات اعتراضی
ادامهدار حامیان شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش
اسالمی نیجریه ( )IMNو رهبر معنوی شیعیان این
کش��ور ،حداقل یک تن از حامیان ش��یخ زکزاکی را
شهید و چند تن دیگر را بشدت زخمی کرده است.
طرفداران شیخ زکزاکی در اعتراض به تداوم بازداشت
این رهبر معنوی شیعیان نیجریه که از آذرماه ۱۳۹۴
در بند بوده است ،دیروز سه شنبه بار دیگر تظاهرات
کردند و ارتش نیجریه باز هم با س��رکوب و شلیک
گلوله ،پاسخ معترضان را داده است.
تیم وکالی ش��یخ زکزاکی به دلیل وخامت حال او
و آس��یبهای وارده به وی در نتیجه یورش س��ال
 ۱۳۹۴به محل اقامتش در ایالت شمالی «کادونا»،
بارها خواس��تار آزادی و معالجه او شدهاند اما این
درخواستها به جایی نرسیده است.
رهبر جنبش اس�لامی نیجریه آذرم��اه  ۱۳۹۴به
دنبال یورش نیروه��ای ارتش و پلیس به اقامتگاه

وی در کادونا در ش��مال نیجریه ب��ه زندان افتاده
اس��ت؛ یورش��ی که در نتیجه آن تع��داد زیادی از
حامیان او ش��هید و زخمی شدند .هر چند دادگاه
عال��ی نیجریه س��ال  ۲۰۱۶حک��م آزادی فوری
زکزاک��ی را صادر ک��رد اما دول��ت از پذیرش این
مساله سرباز زده است.
حامی��ان ش��یخ زکزاک��ی علیرغم س��رکوبهای

برنامه آمریکا برای تضعیف نهادهای نظامی عراق

تح��رکات نظامی مش��کوک آمریکا در ع��راق در حالی
غ�رب آس�يا
ش��دت گرفته است که نماینده فراکس��یون «سائرون»
عراق اعالم کرد که آمریکا از طریق س��فارت خود در بغداد در حال تضعیف
نهادهای نظامی این کشور است.
در ادامه اعتراضها به سیاستهای مداخله جویانه آمریکا ،فراکسیون «سائرون»
عراق از نقش منفی سفارت ایاالت متحده آمریکا در بغداد انتقاد کرد« .ریاض
المسعودی» نماینده این ائتالف تأکید کرد که آمریکا از طریق سفارت خود در
بغداد در حال تضعیف نهادهای نظامی است .وی به پایگاه خبری «المعلومه»
گفت که س��فارت واش��نگتن در بغداد از طریق ممانعت از تجهیز تس��لیحاتی
ارتش و پلیس به سالح پیشرفته قصد تضعیف این ارگانها را دارد.
این نماینده عراقی ضمن انتقاد از سیاست اعمال فشار توسط سفارت آمریکا
به دولت عراق درباره شمار زیادی از مسائل سیاسی و اقتصادی ،تصریح کرد
ک��ه طرف آمریکایی از رهگذر این فش��ارها قصد دارد ارتش را تضعیف کرده
و هژمونی خود را تحمیل کند .المس��عودی ادامه داد« :واش��نگتن همچنان
نمیپذیرد که عراق به سامانه پیشرفته [روسی] اس 300-دست یابد».
وی همچنین تصریح کرد که س��فارت آمریکا قصد دارد از طریق فش��ارهای
اقتصادی به دولت عراق ،بتواند بر اقتصاد این کشور تسلط یابد .نماینده ائتالف
سائرون در پایان خاطر نشان کرد که «سفارت آمریکا به گونهای با دولت عراق
رفتار میکند که تنها ضامن بقا و موفقیت دموکراسی در عراق است».
تحرکات آمریکا علیه مقاومت مردمی عراق در حالی ش��دت گرفته است که
رئیس ش��اخه اتحادیه علمای مسلمان حاضر در استان دیاله عراق اعالم کرد
که گروه تروریستی داعش قصد داشت امنیت را در مرزهای ایران و عراق از
بین ببرد که با تالش نیروهای الحشد الشعبی این طرح ناکام ماند.

ورود س��امانه روس��ی «اس-
چـــــا لش
 »400ب��ه ترکیه ب��ه قدری
خش��م آمریکا را برانگیخته اس��ت که س��خنگوی
وزارت خارج��ه این کش��ور هش��دار داده ،تمامی
گزینههای تحریم علیه آنکارا را در دس��ت بررسی
قرار دادهاند.
«مورگان اورتگاس» س��خنگوی وزارت امور خارجه
آمری��کا در جم��ع خبرنگاران بار دیگر هش��دارهای
واشنگتن علیه آنکارا به دلیل تحویل سامانههای روسی
«اس »400-را تکرار ک��رد .این مقام وزارت خارجه
آمریکا هشدار داد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا و «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در
حال بررسی تمامی انواع ممکن تحریمها علیه ترکیه
به دلیل قرارداد خرید سامانههای موشکی سطح به

گس��ترده در مناطق مختلف نیجریه در حمایت از
شیخ زکزاکی به خیابانها آمده و تظاهرات اعتراض
برپا کردهاند .جنبش اسالمی نیجریه اعالم کرد که
پلیس این کشور در جریان سرکوب تظاهرات اخیر
حامیان شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر این جنبش،
 38نفر را بازداشت و به اعمال خشونت متهم کرده
اس��ت .در این میان تحصن فعاالن حقوق بشر در

حمایت از دبیرکل زندانی نهضت اس�لامی نیجریه
در مقابلس��فارت نیجریه در لندن ،وارد هفتمین
روز خود شد.
از سوی دیگر تنها پسر باقیمانده از شیخ «ابراهیم
زکزاک��ی» گ��زارش جدیدی از ت�لاش های اخیر
برای آزادی پدرش منتشر و تأکید کرد :در انتظار
مقامات هستیم تا به وعده هایی که داده اند عمل
کنند« .محمد ابراهیم زکزاکی» نوشت :روز شنبه
 ۱۳ژوئی��ه  ۲۲( ۲۰۱۹تی��ر  )۱۳۹۸همه اعضای
خان��واده ما حس��ب هماهنگی با مقام��ات کادونا
( )Kadunaب��رای مالقات با پ��در و مادرم راهی
محل مالقات ش��دیم .متأس��فانه به علت یک سوء
تفاه��م ،تنها من و یک نماینده قانونی توانس��تیم
به دیدار با آنها برویم و دیگران مجبور ش��دند تا به
مکان تفتیش و نگهبانی برگردند.
زکزاک��ی ادامه داد :پدرم با اجازه مس��ئوالن کادونا
در نهایت به یک تلفن دسترس��ی پیدا کرده است.
بنابراین اکنون ما می توانیم با او ارتباط برقرار کنیم.
تاریخ دادرس��ی نیز تعیین شده است و بسیاری از
وعده ها نیز به خانواده ما داده ش��ده اس��ت! موارد
فوق خبرهای خوب این هفته بود .اما خبر بد اینکه
پدرم برای بار دوم سکته کرده است!
فرزند رهبر جنبش اسالمی نیجریه با بیان اینکه این
سکته خفیف بوده اس��ت افزود :اما این واقعیت که

شلیک تک تیرانداز به پیشانی کودک  ۱۰ساله فلسطینی

رئیس بیمارس��تان رفیدیا در کرانه باختری اعالم کرد که
ســــر خط
یک تک تیرنداز صهیونیستی کودک فلسطینی  ۱۰سالهای
را در حیاط خانهشان هدف قرار داده و این کودک به شدت مجروح شده است.
قاس��م دغلس ،رئیس بیمارس��تان رفیدی��ا در نابلس واقع در ش��مال کرانه
باختری در گفتوگو با خبرگزاری فرانس��ه اعالم ک��رد ،کودک مجروح عبد
الرحمن یاس��ر شتیوی  ۱۰س��اله از اهالی شهرک کفر قدوم به دلیل برخورد
گلوله انفجاری به سرش که توسط ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگیرد
به بیمارس��تان منتقل ش��د و علی رغم انجام یک عمل اما اوضاع وی بسیار
وخیم و ناپایدار است .شتیوی در حاشیه درگیری روز جمعه میان اهالی کفر
قدوم و نظامیان اسرائیل به شدت مجروح شده.
خبر دیگر از فلس��طین آنکه س��خنگوی وزارت بهداشت فلسطین تأکید کرد
ک��ه در نتیجه ت��داوم محاصره نوارغزه توس��ط صهیونیس��تها ،این منطقه با
بحران های شدیدی در زمینه تأمین اقالم دارویی مواجه شده است« .اشرف
القدره» س��خنگوی وزارت بهداشت فلسطین در س��خنانی اعالم کرد که در
نتیجه تداوم محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی ،این منطقه با شدیدترین
بحران طی سال های گذشته در زمینه تأمین اقالم دارویی در بیمارستان ها
و مراکز درمانی مواجه است .این مقام فلسطینی گفت :درحال حاضر با یک
ال بی س��ابقه در زمینه تأمین اقالم دارویی و ابزار پزش��کی مواجه
بحران کام ً
هس��تیم .گفتنی است ،علیرغم گذش��ت چندین سال از محاصره همه جانبه
نوارغ��زه و ایجاد بحران های غذای��ی و دارویی در این منطقه ،جامعه جهانی
هیچ اقدامی در راستای شکست این محاصره صورت نداده است .در این میان
فرستاده آمریکا در امور صلح منطقه اذعان کرد ،بدون حصول راهحل سیاسی
میان فلسطینیها و رژیم صهیونیستی ،نشست منامه هیچ ارزشی ندارد.

وقتی واشنگتن به متحدانش نیز رحم نمیکند

روابط ترکیه و آمریکا روی مدار تحریم
هوای اس 400-از روسیه هستند.
وی تصری��ح ک��رد که ترام��پ و پامپئ��و «تمامی
گزینههایی که در قانون مقابله با دش��منان آمریکا
از طری��ق تحری��م ( )CAATSAوج��ود دارد را
(علیه ترکیه) بررس��ی میکنن��د» .اورتگاس ادامه
داد که مقامات آمریکایی «به وضوح اعالم کردهاند
که احتم��ال چه پیامدهایی (ب��رای ترکیه) وجود
دارد .در خص��وص اینکه چ��ه گزینههای تحریمی
برگزیده میش��ود ،از قبل اینگونه تحریمها را بیان
نمیکنی��م».وی به خبرنگاران گف��ت« :به محض

آنکه بیانی��های (درباره تحریمها) آماده ش��ود ،به
اطالع شما میرسانم».
ماهها اس��ت که واشنگتن تمامی تالش خود را برای
جلوگیری از پیشروی این قرارداد میان روسیه و ترکیه
به کار گرفته است و استدالل میکند که سامانههای
دف��اع هوایی اس 400-روس��یه با س��امانههای ناتو،
سازگاری ندارد .آمریکا همچنین مدعی است که اگر
اس 400-در نزدیک��ی جنگندههای آمریکایی «اف-
 »35مس��تقر ش��ود ،پدافند این هواپیماهای جنگی
تضعیف میش��ود .مقامات آمریکایی پیش از این به

دو مصیبت پزش��کی پشت سر هم (باال رفتن سرب
در بدن وی در هفته گذشته و حاال هم سکته دوم)
و آن هم در م��دت زمان کوتاه ،برای من قابل فهم
نیس��ت! محمد زکزاکی گفت :ما تمام اقدامات الزم
را برای کارهای اورژانس پزش��کی پدرم انجام داده
ای��م و همچنان نیز پیگیر هس��تیم تا همه چیز به
نحو احسن انجام شود .اما ما هنوز در انتظار مقامات
هستیم تا به وعده هایی که داده اند؛ ازجمله صدور
گذرنامه بین المللی برای پدرم سریعتر اقدام کنند.
فرزن��د این عض��و نیجریه ای مجم��ع جهانی اهل
بیت (ع) تضریح کرد :تمام اس��ناد خواس��ته شده
جهت صدور پاسپورت پدرم ،در عرض چند ساعت
و در همان روز دوش��نبه هفته قبل انجام شد ولی
تاکنون هنوز پاسپورت برای وی صادر نشده است!
وی گفت :ما همه کار را به خداوند سپرده ایم و به
درگاه او ع��رض می کنیم؛ انا هلل و انا الیه راجعون،
ولی مجددا ً و به طور علنی و صدای رسا از مقامات
می خواهیم تا هر چه س��ریع تر به وعده های داده
شده عمل کنند و به کارشان برای صدور پاسپورت
سرعت بخشند .حوادث خیلی کوچکتر از آنچه که
پدرم تجربه کرده اس��ت افراد قوی تر از پدرم را از
پای در آورده اس��ت و اگر پدرم هنوز زنده اس��ت،
فقط لطف خداوند بوده است که او را تا کنون برای
ما زنده نگه داشته است.

«ملک خالد» زیر آتش پهپادهای یمنی

بنابر اعالم یک افس��ر یمنی ،انبارهای تسلیحاتی پایگاه
مقـــاوم�ت
هوای��ی مل��ک خالد در عس��یر بر اثر حم�لات پهپادی
رزمندگان یمنی تا ساعتها در آتش میسوخت.
ارت��ش و کمیتهه��ای مردمی یمن مواضع ارتش س��عودی و مزدورانش را از
ه��وا و زمین در جنوب عربس��تان آماج حمالت پهپ��ادی و زمینی خود قرار
دادند و به گفته یک افس��ر یمنی ،انبارهای تسلیحات در پایگاه هوایی ملک
خالد در عس��یر بر اثر حمالت پهپادی رزمندگان یمنی تا ساعتها در آتش
میس��وخت .فعالیت ف��رودگاه جیزان در جنوب عربس��تان نیز در پی حمله
پهپادهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن که در پاسخ به ادامه جنایات رژیم
سعودی علیه ملت یمن انجام گرفت برای مدتی متوقف شد.یگان پهپادهای
ارتش و کمیتههای مردمی یمن حمله گستردهای به فرودگاه جیزان و پایگاه
هوایی ملک خالد در عس��یر در جنوب عربستان انجام داد و پهپادها با دقت
به اهداف حمله کردند.
س��رتیپ یحیی الس��ریع ،س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن گفت شماری از
پهپادهای قاصف کا ۲-به آش��یانههای هواپیماه��ای بدون خلبان در فرودگاه
جیزان حمله کردند .وی خاطر نش��ان کرد مراک��ز پایش هوایی تأیید کردند
فعالیت فرودگاه جیزان در پی این حمله دچار اختالل شد .همچنین پهپادهای
قاصف کا ۲-دو بار به پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مش��یط در عس��یر
حمله کردند .یحیی السریع افزود حمالت به این فرودگاه در پاسخ به جنایات
متجاوزان و محاصره ملت یمن که هنوز ادامه دارد انجام شد .به دنبال عملیات
تک تیراندازانِ ارتش و کمیته های مردمی یمن در ش��هر مرزی «عس��یر» ۷
عنصر مزدور سعودی به هالکت رسیدند ، .تک تیراندازان ارتش و کمیته های
مردمی یمن تجمع مزدوران سعودی در «عسیر» را هدف قرار دادند.

ترکیه هشدار داده بودند که اگر سامانههای اس400-
را از روسیه تحویل بگیرد ،از پروژه جنگندههای اف-
 35خارج خواهد ش��د و با تحریمهای جدید آمریکا
روبرو میشود .با اینحال ،ترکیه در مقابل هیچ یک از
تهدیدات آمریکا تسلیم نشد و در روزهای اخیر چندین
محموله از تجهیزات اس 400-وارد پایگاه هوایی ترکیه
در آنکارا ش��د و همین امر خشم واشنگتن را بیش از
پیش برانگیخته است .در تاریخ دوم آگوست ،2017
( 11مردادم��اه  ،)1396دونال��د ترامپ CAATSA
را به امضا درآورد تا زمینه برای تش��دید تحریمهای
روسیه ،ایران و کره شمالی فراهم شود.
در ای��ن میان ترامپ اع�لام کرد اینک��ه آمریکا
نمیتوان��د میلیونه��ا دالر جنگن��ده ب��ه ترکیه
بفروش��د ،برای آنکارا و واش��نگتن ناعادالنه است

و ه��ردو کش��ور را در موقعیت بس��یار دش��واری
قرار داده اس��ت .ترامپ گفت« :آنها (ترکیه) در
موقعیت بس��یار دش��واری قرار دارند و ما هم در
ایاالت متحده در موقعیت بس��یار دش��واری قرار
گرفتهای��م .باید ببینی��م چه اتفاق��ی میافتد .اما
ای��ن واقعاً عادالنه نیس��ت» .اردوغان در خصوص
خری��د س��امانههای اس ۴۰۰-ب��ه خبرن��گاران
توضیح داد« :برخی میپرس��ند ک��ه به چه دلیل
سامانههای اس ۴۰۰-را خریداری کردیم و چنین
س��رمایهگذاری انجام دادیم .اگر نیاز باشد ،ما حق
استفاده از آنها (اس )۴۰۰-را داریم .اگر برخی به
ما حمله کنند ،ما از این س��امانههای دفاع هوایی
اس��تفاده میکنیم ،به همین دلیل بوده است که
چنین س��رمایهگذاری انجام دادیم».

