
 سوریه: گروه های تروریستی در سوریه به سمت 
تجمع گســترده ای در شهر »السقیلبیه« در حومه 
حماه موشک شلیک کردند که طی آن دو تن کشته 
و یازده نفر زخمی شــدند.از سوی دیگر؛ خبرنگار 
خبرگزاری رسمی ســوریه »سانا« در »حسکه« از 
حمله توپخانه ای ترکیه به مناطقی از شمال سوریه 
خبر داد.بر اساس این گزارش، نیروهای »اشغالگر« 
ترکیه تمام روستاهای اطراف شهر »ابوراسین« در 

شمال غربی حسکه را هدف گرفتند.

از احضار کاردار ســفارت  ترکیه: منابع مطلع   
ســوئد در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه در واکنش 
به تجمع اعضای یک گروهک تروریســتی در این 
کشور خبر دادند. این منابع که نامشان فاش نشد، 
گفتند وزارت امور خارجه ترکیه کاردار ســوئد در 
آنــکارا را احضار کرد تا اعتراض شــدید خود را به 
دلیــل »تبلیغات تروریســتی« گروهک پ.ک.ک 

اعالم کند.

 آمریکا: نوآم چامسکی، فیلسوف و زبان شناس 
آمریکایی در مصاحبه ای گفت: آمریکا تحت فرهنگ 
تمامیت خواهانه ای اســت که بسیار بدتر از اتحاد 
جماهیر شــوروی است.به اعتقاد وی، روسیه تحت 
شوروی به بی بی ســی و صدای آمریکا و تلویزیون 
آلمان دسترسی داشت اما امروز آمریکایی ها اجازه 

ندارند که حتی بشنوند روس ها چه می گویند.

 لبنان: وزیر فرهنگ لبنــان اقدام مقام بحرینی 
را بــه دلیل امتناع از دســت دادن با ســفیر رژیم 
صهیونیســتی ســتود و آن را ســیلی محکــم به 
صهیونیســت ها دانست.»محمد وســام المرتضی« 
وزیر فرهنگ لبنان طی نامه ای به »می بنت محمد 
آل خلیفه « وزیر فرهنگ و آثار باستانی بحرین که 
از دســت دادن با »ایتان نائه«  ســفیر اسرائیل در 
بحرین خودداری کرده بود، مقاومت وی را ســتود. 
همچنین گروهی از روزنامه نگاران، سیاستمداران 
و نویسندگان لبنانی برای اعالم حمایت از تیم این 
کشــور در مذاکرات برای تعییــن خطوط مرزی با 

رژیم صهیونیستی تجمع کردند.

 گسترده ترین یورش صهیونیستها 
به نابلس

در جریان یورش نظامیان اشــغالگر صهیونیست به 
نابلس که گسترده ترین عملیات از چند سال پیش 
به شــمار می رود، دو فلســطینی شهید و عده ای 

دیگر مجروح شدند.
بــه دنبال یورش نظامیان صهیونیســت ، درگیری 
هایی در بخش قدیمی نابلس در کرانه باختری رود 
اردن روی داد که بر اثر آن دو فلســطینی شهید و 
۱۹ تــن دیگر زخمی شــدند.بر اثر این گزارش، دو 
جوان فلسطینی به نام های عبدالرحمن صبح )۲۹ 
ســاله( و محمد العزیزی )۲۲ ساله( شهید شدند.به 
گفته شاهدان ، نیروهای ویژه صهیونیست با هدف 
بازداشــت افراد تحت تعقیــب وارد بخش قدیمی 
نابلس شدند.یورش نظامیان صهیونیست به نابلس، 
گسترده ترین عملیات نظامی نیروهای اسرائیلی از 
زمان انتفاضه دوم طی پنج ســال گذشته به شمار 
می رود.عملیات نظامیان صهیونیســت در مناطق 
»الیاســمینه« و»القریون« متمرکــز بود.در همین 
حال »فوزی برهوم«، ســخنگوی جنبش مقاومت 
اســالمی فلســطین )حماس( از مقابلــه قهرمانانه 
مبارزان فلســطینی در جریان یورش بامداد امروز 
نیرو های اشغالگر به شهر های کرانه باختری اشغالی 
به ویژه نابلس و قباطیه و شــهید و زخمی شــدن 
شماری از مبارزان، تمجید و قدردانی کرد.سخنگوی 
حماس گفت: اشــغالگران به شــهر های فلسطین 
یورش بردنــد و مردان و قهرمانــان کرانه باختری 

برای دفع تجاوزات در مقابله با آنان ایستادند.
سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای را تصویب کرد 
که براساس آن رژیم صهیونیستی نباید منابع مردم 
فلســطین و جوالن اشــغالی را غارت کند.شورای 
اقتصادی و اجتماعی ســازمان ملــل پیش نویس 
قطعنامه ی ارائه شده توسط پاکستان به نمایندگی 
از گــروه ۷۷ )بزرگتریــن ســازمان بیــن دولتی 
کشــورهای درحال توسعه در سازمان ملل( و چین 
را باعنوان ”تبعات اقتصادی و اجتماعی اشــغالگری 
اســرائیل بر وضعیــت زندگی مردم فلســطین در 
اراضی اشــغالی فلســطین از جمله بیت المقدس و 
اهالی جوالن اشغالی سوریه«، تصویب کرد.قطعنامه 
مذکــور با ۴۳ رای موافــق، ۴ رای مخالف از جمله 
رژیم صهیونیســتی، آمریکا و کانــادا و لیبریا و ۴ 
رای ممتنع انگلیس، ســاحل عاج، جزایر سلیمان و 
گواتماال به تصویب رسید. خبر دیگر آنکه رسانه های 
عبری از تالش های مخفیانــه »آژانس یهود« برای 
انتقال دفترش از مســکو به تل آویو گزارش دادند.
یــک ژنرال سرشــناس رژیم صهیونیســتی ضمن 
تشریح وضعیت نامناســبت پایگاه های هوایی رژیم 
صهیونیستی اعتراف کرد، این پایگاه ها برای جنگ 
چند جبهــه در آینده آماده نیســتند. »اســحاق 
بریک« ژنرال ارتش صهیونیســت و رئیس ســابق 
کمیته رسیدگی به شکایات سربازان در جدیدترین 
اظهارات خود به عدم آماده بودن پایگاه های هوایی 
ایــن رژیم برای جنگ در چنــد جبهه اذعان کرد.
الزم به ذکر اســت در ادامه رویکــرد خیانتکارانه با 
فلسطین منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی از فروش 
قریب الوقوع باشگاه فوتبال »هاپوئل تل آویو« به یک 

سرمایه گذار اماراتی خبر دادند.

نیمچه گزارش

ترکیــه طی روزهای اخیر حمالت متعددی به ســوریه و 
عراق داشــته اســت که به قربانی شــدن دهها نفر منجر 
شده است هر چند که ترکیه از پذیرش مسئولیت آن نیز 
خودداری می کند. نگرانی ها و دغدغه های امنیتی ترکیه 
امری قابل درک اســت که با وجود گروه های تروریستی 

همچون پ.ک.ک ایجاد شــده است و کشــورها منطقه 
همچون ایران، روسیه، سوریه و عراق نیز بارها بر حمایت 
از مبارزه آنکارا با تروریســم تاکیــد کرده اند با این وجود 
اقدامات یک جانبــه ترکیه قطعا نمی تواند مولفه ای برای 
تامین امنیت این کشــور و منطقه باشــد. حقیقتی انکار 
ناپذیر است که از یک سو سیاست های منطقه ای ترکیه در 
تهدید امنیت ملی کشورهای منطقه و از سوی دیگر سوء 
استفاده غرب از جریان های تروریستی و معارض برای باج 
گیری از ترکیه زمینه ســاز ایجاد و گسترش جریان های 

تروریستی علیه سوریه شده است. 
اقدامات یک جانبه ترکیه در اشغال بخش هایی از سوریه 

و نیز دخالت نظامــی آن در عراق و همراهی آن با برخی 
سیاســت های جاه طلبانه اقلیم کردســتان عراق، موجب 
شــده تا مناطقی امن برای تروریســت ها ایجاد گردد در 
حالی که همزمان نیز کشــورهای غربی با حمایت از این 
گروه ها برای ســوق دادن ترکیه در مسیر اهداف خود در 
منطقــه از جمله تنش با همســایگان و نزدیکی به روژیم 
صهیونیستی بهره گرفته اند. هر چند که ترکیه بخشی از 
ناتو می باشد اما غرب همواره به چشم به چشم یک غریبه 
به آن می نگرد و ترکیه ای ضعیف و مطیع را طلب می کند 
و لذا با حمایت از تروریسم و جریان های معارض همچون 

گولن به دنبال تحقق این طرح می باشند. 

بر این اســاس رویکرد یک جانبــه ترکیه به تقابل نظامی 
در منطقه چنانکه در ســفر اردوغان به تهران تاکید شــد 
نمی تواند ضامن امنیت برای ترکیه باشــد و خسارت های 

منطقه ای به همراه  دارد. 
راهــکار ترکیــه رویکــرد به تعامــالت منطقــه ای برای 
مبارزه واحد با تروریســم اســت که قطعا دســتاوردهای 
بســیاری برای ترکیه و منطقه به همراه خواهد داشــت. 
رویــه ای که تجربــه موفق آن را در عراق و ســوریه علیه 
تروریسم می توان مشــاهده کرد که می تواند برای ترکیه 
 نیز تکرار گردد و ترکیه را از برزخ تروریســم و فشارهای 

غرب خارج سازد.

یادداشت

گزارش

کشــورهای اروپایی در حالی با توهم ابرقدرتی آمریکا وارد کارزار اوکراین شدند 
که روند تحوالت زنجیره ای از بحران های اقتصادی و سیاســی و امنیتی را برای 
این کشــورها به همراه داشته اســت که از ابعاد ان دومینوی سقوط دولت ها با 

تشدید بحران اقتصادی است. 
در حالی که دولت های انگلیس و ایالیا به خاطر بحران اقتصادی سقوط کرده اند، 
نخســت وزیر مجارستان در اشــاره به بحران انرژی در اروپا و باال رفتن قیمت ها، 
گفت استراتژی تحریم روسیه شکست خورده و دولت های اروپایی مانند دومینو 

در حال فروپاشی هستند.
»ویکتور اوربان« نخست وزیر مجارستان شنبه )۲۳ ژوئیه( گفت، اتحادیه اروپا به 
یک اســتراتژی جدید در خصوص جنگ در اوکراین نیاز دارد زیرا تحریم ها علیه 
مســکو جواب نداده است.وی در ســخنرانی در رومانی گفت: استراتژی جدیدی 
مورد نیاز اســت که باید بر گفت وگوهای صلح و تهیه پیش نویس یک پیشــنهاد 
صلح خوب متمرکز باشــد... به جای پیــروزی در جنگ.اوربان که در ماه آوریل 
برای چهارمین دوره متوالی انتخاب شــد، بار دیگر تاکید کرد که مجارستان - از 
اعضای ناتو - از جنگ در کشــور همسایه اوکراین دور خواهد ماند. اوربان گفت 
کــه تهدید رکود اقتصادی در حال حاضر سراســر اروپا را فــرا گرفته که برای 
اقتصاد مجارســتان نیز خطر ایجاد می کند. تحلیلگران پیش بینی می کنند رشد 
تولید ناخالص داخلی در ســال آینده بــه حدود ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت. 
وی اظهار داشــت: باید با اتحادیه اروپا به توافق جدیدی برسیم، مذاکرات مالی 
در حال انجام اســت و به توافق خواهیم رسید.الزم به ذمر است بر اساس بیانیه 
شــورای اروپایی این اتحادیه انجام تراکنش برای فروش نفت شرکت های دولت 
روس به کشــورهای ثالث را مجاز خواهد کرد.در این بیانیه آمده اســت: با هدف 
جلوگیری از هرگونه تبعات منفی برای امنیت غذایی و انرژی در سراســر جهان 
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا مستثنی بودن تحریم های خود را                            به تراکنش های 
شــرکت های روس در حوزه فــروش و حمل و نقل نفت به کشــورهای ثالث و 
محصوالت کشــاورزی بسط دهد.این بدان معناست که شرکت های دولتی روس 
از این پس می توانند برای حمل و نقل نفت به کشــورهای ثالث با شــرکت های 
اروپایی همکاری کنند.اظهارات اخیر صدراعظم آلمان مبنی بر اینکه روســیه از 
انرژی به عنوان »سالح« اســتفاده می کند، واکنش یک دیپلمات ارشد روس را 
به دنبال داشــت.»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
مســتقر در وین به اظهارات اخیر »اوالف شــولتز« صدراعظم آلمان علیه روسیه 
پاســخ داد. شولتز یکشــنبه هفته گذشته مدعی شــده بود: »پوتین از انرژی به 
عنوان ســالح اســتفاده می کند، اقدامی که حتی اتحاد جماهیر شوروی نیز در 

دوران جنگ سرد آن را انجام نداد«.

در این میان در ادامه رویکردهای بحران ســاز نخســت وزیر انگلیس که آخرین 
روزهــای کاری خــود را طی می کند، با حــدود ۴۰۰ نظامــی اوکراینی که در 
انگلیس برای نبرد با روســیه آمــوزش می بینند، دیدار کرد.رئیس کمیســیون 
اروپا در گفتگویی، با توجه به جنگ اوکراین مناســبات عادی با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه را غیر قابل تصور دانست."اورزو ال فون در الین"، رئیس 
کمیســیون اتحادیه اروپا در گفتگویی با روزنامه اتریشــی کوریر اعالم کرد که 
نگران تالش های والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای باج خواهی در بخش 

انرژی نیست.
نکته قابل توجه آنکه گرمای بی ســابقه و خشکســالی بخصوص در جنوب اروپا 
منجر به وقوع آتش سوزی های گسترده و ثبت رکوردهای جدیدی در این زمینه 
شــده و چالش های زیادی را برای ســاکنان و مقامات ایجاد کرده است.روزنامه 
فرانکفورتر آلگماینه ســایتونگ در مطلبی نوشت: امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه می خواست دستاوردهای زیادی بخصوص در دوران ریاست دوره ای خود 
بر اتحادیه اروپا داشته باشد و فرانسه را در زمینه حفاظت از آب و هوا به کشوری 
پیشــگام تبدیل کند. اما آتش ســوزی های جنگلی شکســت های وی در زمینه 
تحوالت انرژی را برجســته می کند.در اســلوونی، آتش سوزی جنگلی در برخی 
مناطق چالــش خاصی را برای امدادگران ایجاد می کند. مرجان ســارک، وزیر 
دفاع اسلوونی، گفت: از آنجایی که هنوز بسیاری از مهمات منفجر نشده از جنگ 

جهانی اول وجود دارد، آتش نشانان نمی توانند به اعماق جنگل نفوذ کنند. 
روزنامه "دی ولت" آلمان هم در گزارشــی با عنوان اروپا در آتش نوشــت: آتش 
ســوزی جنگل ها در سراســر اروپا بیداد می کند. به دلیل گرما و خشکســالی، 
آتش به ســرعت گسترش می یابد. محرک ها تقریباً همیشه افراد هستند. چشم 

انداز برای بســیاری از مناطق تعطیالت و توریستی تیره و تار است.رکورد آتش 
سوزی ها که توســط انجمن کشــاورزان Coldiretti در این کشور ثبت شده 
است چشــمگیر است. بر این اســاس از ابتدای جوالی هر روز سه آتش سوزی 
جدید رخ داده اســت. به طور کلی، در ســال جاری در ایتالیا ۱۵۳ درصد بیشتر 
از میانگین آتش ســوزی های بزرگ رخ داده اســت. در حال حاضر آتش سوزی 
در شــرق ایتالیا در مرز با اسلوونی، در ساردینیا و در جنوب و در مرکز کشور تا 

توسکانی وجود دارد.
حداقل 6۰۰۰۰ هکتار جنگل در اســپانیا در هفته گذشــته نابود شده است. در 
پرتغال هم از ابتدای ســال بیش از دو برابر هکتار مرتع بیشــتر نســبت به سال 
۲۰۲۰ ســوخته است. در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر، در چند روز گذشته 
در آتن هوا خنک تر بود و در اواسط هفته دمای هوا حدود ۲8 درجه بود. با این 
حال، در شمال آتن، باد آتش سوزی بزرگی ایجاد کرد. هفته گذشته آتش سوزی 
بزرگی در نزدیکی شــهر شیبنیک در دالماسیا رخ داد. ۲۴ ساعت طول کشید تا 
آتش نشانان شعله های آتش را مهار کنند. به گفته حفاظت مدنی، حدود ۳۰۰۰ 
هکتار از پوشــش گیاهی از جمله درختان انگور و زیتون در این آتش سوزی از 
بیــن رفت. در همین حال در ادامه بحران اقتصادی هرج و مرج در مســافرت ها 
در انگلیــس همچنان ادامه دارد؛ اعتصاب کارکنان بخــش ریلی دیگری که در 
این هفته برنامه ریزی شــده موجب تاخیر و لغو گسترده در حرکت قطار ها شده 
اســت.در این میان در ادامه جنگ اوکراین سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم 
کرد که موشــک های کالیبر زیرســاخت های نظامی بندر اودسا را نابود کرده اند.

یک نماینده ارشــد کنگره آمریکا می گوید ایاالت متحــده و متحدان غربی اش 
می توانند به طور بالقوه ۳۰ ســامانه راکت انــداز چندگانه در اختیار اوکراین قرار 
دهند؛ تجهیزاتی که از آنها برای انهدام انبارهای تسلیحاتی نیز استفاده می شود.

اعتصاب کارکنان خطوط ریلی انگلیس این هفته از ســرگرفته می شودبه گزارش 
ســرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری اسکای نیوز، 
هرج و مرج در مســافرت ها در انگلیس همچنان ادامــه دارد، اعتصاب کارکنان 
بخــش ریلــی دیگری که در این هفته برنامه ریزی شــده موجــب تاخیر و لغو 
گســترده در حرکت قطار ها شــده است. همزمان با تشــدید فشارهای آمریکا و 
متحدانش به کشورهای مختلف برای افزایش فشارها علیه روسیه به دلیل جنگ 
اوکراین، تالفی جویی مســکو هم ادامه دارد. در این میان رســانه غربی از کشته 
شــدن تعدادی از نیروهای داوطلب آمریکایی، سوئدی و کانادایی طی درگیری 
با روســیه در اوکراین خبر داد.خبر دیگر آنکه به گفته سخنگوی وزارت خارجه 
روســیه، دیپلمات های آمریکایی حاضر در کشــورهای مختلف به مقامات آن ها 

التماس می کنند که با وزیر خارجه روسیه در عکس ها ظاهر نشوند.

خ  آنکارا در برز
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در حالــی منابع مطلع می گوینــد دولت چین پیام های 
خصوصی تند و هشــدارآمیزی به دولــت آمریکا درباره 
ســفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان این کشــور به 
تایوان، ارســال کرده است که شواهد امر نشان می دهد 
دمکرات ها با اعمال فشار بر چین به دنبال کسب رای در 

انتخابات میان دوره ای کنگره هستند. 
علی رغم مخالفت های شــدید و هشدارهای مکرر چین 
بــه مقامات آمریکایــی درباره دخالت نکــردن در امور 
تایوان، اما گفته می شود »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان این کشــور قصد سفر به تایپه را دارد.نشریه 
»فایننشــال تایمز« گزارش داد که چین هشــدارهای 
خصوصی شدیدی به دولت »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا درباره ســفر احتمالی پلوسی در ماه آگوست به 
تایوان داده است.شش منبع مطلع به این روزنامه گفتند 
که هشــدارهای جدید چین به طور قابل توجهی تندتر 
از تهدیداتــی هســتند که پکن در گذشــته از اقدامات 
یا سیاســت های آمریکا در قبال تایــوان ناراضی بود.به 
نوشته خبرگزاری »رویترز« به نقل از این گزارش، گفته 
می شود این پیام های خصوصی هشدارآمیز چین، شامل 
پاســخ نظامی احتمالی نیز بودند.پیش از این نیز »ژائو 
لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داده بود 
در صورت ســفر پلوسی به تایوان عواقب بدی در انتظار 
آمریکا خواهد بود.برنامه ریزی برای ســفر نانسی پلوسی 
بــه تایوان و ارائه کمک های نظامی بــه این منطقه، در 
حالی اســت که پنتاگون روز جمعه گذشــته اعالم کرد 
کــه وزارت خارجه ایاالت متحده آمریــکا فروش بالقوه 
کمک های فنی نظامی بــه تایوان به ارزش حدود ۱۰8 

میلیون دالر را تأیید کرده است. 

در ادامه رویکرد بحران ســاز آمریکایی ها ژنرال »مارک 
میلی« رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا در جریان 
سفر هند-اقیانوس آرام خود که شامل توقف در اندونزی 
نیز می شود، گفت که ارتش چین در مقایسه با پنج سال 
پیش تهاجمی تر و خطرناک تر شــده است.میلی تصریح 
کرد که شــمار هواپیماها و کشتی های چینی که توسط 
ایاالت متحده و شرکای این کشور رهگیری شده اند، به 
طرز قابل توجهــی افزایش یافته اند و برخوردهای ناامن 
به نسبت افزایش یافته است.میلی در این خصوص ادامه 
داد: »پیام این اســت که ارتــش چین در هوا و در دریا، 
به طرز چشــمگیر و قابل توجهی در این منطقه خاص 

تهاجمی شده است«.
در ادامــه این روند شــبکه ســی ان ان به نقــل از دفتر 
تحقیقــات فــدرال آمریــکا )اف.بی.آی( گــزارش داد، 
دکل های مخابراتی چینی در سراســر ناحیه غرب میانه 
آمریکا "قادر به ضبط ارتباطات" پنتاگون بوده اند. شبکه 
خبری ســی ان ان گزارش داد، در حالی که طبق ادعای 
اف. بی. آی تجهیزات شــرکت مخابراتی هوآوی احتماال 
برای "جاسوسی" مورد استفاده قرار گرفته و ارتباطات را 
در پایگاه های نظامی آمریکا، از جمله پایگاه های میزبان 
موشک های هسته ای مختل ساخته اند، تالش های دولت 
آمریکا برای حــذف این تجهیزات به بن بســت خورده 
است.بر اســاس گزارش راشــا تودی، کنگره آمریکا در 
ســال ۲۰۱۹ در ضمن سرکوب گســترده ای که دولت 
وقــت متعلق به دونالد ترامپ علیــه تکنولوژی چین به 
راه انداخــت، میــزان ۱.۹ میلیــارد دالر بودجه را برای 
حذف تجهیزات مخابراتی متعلق به شرکت های هوآوی 

و زد.تی.ای در سراسر آمریکا تصویب کرد.

چین هراسی حربه انتخاباتی دموکرات ها برای فرار از شکست 
همزمان با اســتمرار حمالت انکارا به عــراق، عراق در 
اعتراض به تداوم تجاوزهای آنــکارا علیه حاکمیت این 
کشــور، شــرکت در بازی های همبســتگی کشورهای 
اسالمی را که قرار است ماه  آینده در ترکیه برگزار شود، 

تحریم کرد.
منابع رســانه ای اعالم کردند که عــراق در اعتراض به 
حمله روز چهارشــنبه پیش به یک منطقه گردشــگری 
در اســتان »دهوک« واقع در شــمال عراق، حضور در 
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی را که قرار است 
در ترکیه برگزار شود، تحریم کرد.به اعالم خبرنگار شبکه 
المیادیــن، عراق اعالم کرد که در اعتــراض به بمباران 
اراضی خود از ســوی ترکیه، از شرکت در این مسابقات 
خودداری خواهد کرد.دور جدید  بازی های همبســتگی 
کشورهای اسالمی  قرار اســت نهم تا هجدهم آگوست 
آتی در شــهر قونیه ترکیه برگزار شــود. مسابقاتی که 
تنها ۵۷ کشــور عضو در سازمان کنفرانس اسالمی حق 
حضــور و رقابت در آن را دارند. در همین حال خبرنگار 
خبرگزاری رســمی سوریه »سانا« در »حسکه« از حمله 
توپخانه ای ترکیه به مناطقی از شــمال سوریه خبر داد.
نیروهای »اشغالگر« ترکیه تمام روستاهای اطراف شهر 
»ابوراســین« در شمال غربی حســکه را هدف گرفتند.
در بیســت و هفتم تیرماه نیز منابع معارض ســوری از 
حمله پهپادی ترکیه به مقر مشــترک ارتش ســوریه و 
شــبه نظامیان ارتش ســوریه در شــهر »تل رفعت« در 

شمال استان حلب خبر دادند.
از ســوی دیگر »فواد حســین«، وزیر امور خارجه عراق 
فاش کرد که ترکیه بیش از ۲۲ هزار و ۷۰۰ بار حاکمیت 
کشــورش را نقض کرده است.وی ادامه داد که عراق به 

تازگی شکایت نامه ای علیه ترکیه تسلیم شورای امنیت 
سازمان ملل متحد کرده است. احمد االسدی از اعضای 
پارلمان عــراق جزئیات حضور نظامــی ترکیه در اقلیم 
کردســتان عراق را اعالم کرد.وی در این باره گفت: در 
شرایط کنونی ترکیه ۴۰۰۰ نظامی و ۱۰۰ پایگاه نظامی 
در اقلیم کردستان عراق دارد.در ادامه اقدامات ترکیه در 
شــمال عراق، نظامیان ترکیه ای یک مقر نظامی جدید 
در »دهــوک« احداث کردند.منابع رســانه ای عراقی از 
حملــه پهپادی مجدد به پایگاه نظامی ترکیه در دهوک 
عــراق خبر دادند.یک منبع عراقی فــاش کرد ترکیه از 
نخست وزیر منطقه کردســتان خواسته تا به بغداد برود 
و موضع قاطع دولت عراق در محکومیت حمالت آنکارا 

را تغییر دهد.
خبــر دیگر از عراق آنکه ســرویس امنیــت ملی عراق، 
اعترافــات تکان دهنده یکی از قصابان جنایت اســپایکر 
در ســال ۲۰۱۴ را منتشر کرد.پایگاه اســپایکر )ماجد 
التمیمــی( در نزدیکی شــهر تکریت واقع در اســتان 
صالح الدین عراق قرار دارد که تروریست های داعش در 
۱۲ ژوئن ســال ۲۰۱۴ پس از یورش  به شــهر تکریت 
و اشــغال این شــهر، بیش از دو هزار نفر از دانشجویان 
پایگاه نیروی هوایی اســپایکر را اعدام و در گور جمعی 
دفن کردند. دادگاه کیفری مرکزی عراق در سال ۲۰۱۷، 
حکم اعــدام ۲۷ نفر از افرادی داد کــه در این جنایت 
دست داشتند را صادر کرد و  ۲۵ متهم را به دلیل عدم 
اثبات اتهامشــان، آزاد کرد.»طارق المندالوی« مدیرکل 
اداره شهدا و قربانیان ترویســم  در موسسه »الشهداء« 
عراق، ســال گذشته، اعالم کرد که بیش از ۱۲۰۰ پیکر 

در ۱۷ گور جمعی در تکریت کشف شده اند.

ترکیه همچنان سوار بر مرکب بحران سازی در عراق و سوریه 

وقتی وضعیت قاره سبز به دلیل همراهی با یکجانبه گرایی آمریکا بنفش می  شود 

سرعت گرفتن دومینوی سقوط دولت ها در اروپا

فرامرز اصغری 

در حالی در ادامه ســرکوب ها و محدودیت ســازی ها اتریش بــرای حمایت از 
مجارســتان در تقویت مقابله با روند هجوم مهاجران از مرزها به این منطقه نیرو 
اعزام می کند که گزارش از تجاوز امدادگران انگلیســی بــه کودکان پناه جو در 

اردوگاه ها حکایت دارد. 
اتریش ده ها افســر پلیس را به مجارســتان می فرستد تا در یک واحد جدید به 
حفاظــت از مرزها در مقابله با هجوم پناهندگان کمک کند. قرار اســت ۴۰۰۰ 
مرزبــان برای جلوگیری از مهاجــرت غیرقانونی مهاجران در این منطقه آموزش 
ببینند.وضعیت در منطقه مرزی بین مجارســتان و صربســتان بدتر شده است. 
وزارت کشور اتریش گزارش داد که افسران پلیس مرزی در آنجا با چوب، سنگ 
هدف حمله قرار گرفتند و خودروها و تجهیزات آن ها آســیب دیدند. گفته می 
شود درگیری های مسلحانه بین باندهای قاچاقچیان در این منطقه رخ داده است.
مجارستان اکنون قرار است با نیروهای پلیس پشتیبانی شوند. ۵۰ نفر از اتریش، 

۴۰ نفر از جمهوری چک و ۵۰ نفر از ترکیه به این منطقه اعزام خواهند شد. 
گرهارد کارنر ، وزیر اتریشــی در این باره گفت: همکاری نزدیک با مجارســتان و 
صربســتان در مبارزه با باندهای قاچاق انســان و مهاجرت غیرقانونی با توجه به 
چالش های کنونی مهم تر از همیشه است.هدف دولت ملی جناح راست مجارستان 
جلوگیری از عبور پناهندگان از مرز است تا حتی فرصت درخواست پناهندگی یا 
سفر را پیدا نکنند. به گفته "ساندور پینتر"، وزیر کشور مجارستان، بیش از ۱۰۰ 

هزار مهاجر در ماه ژوئن تالش کردند از صربستان وارد مجارستان شوند.

در این میان ســرانجام تحت فشار افکار عمومی، انگلیس اعالم کرد که ۱۰ تبعه 
سابقه دار این کشور که به قصد کودک آزاری وارد کمپ های پناه جویان اوکراینی 
در لهســتان شده خود را فعال حقوق بشر معرفی کرده بودند.آژانس ملی جرم و 
جنایت انگلیس گفته اســت، ۱۰ فرد کودک آزار که به کمپ پناهجویان اوکراین 
در لهســتان رفته بودند، این اقدام را تحت پوشــش ارائه کمک های بشردوستانه 
انجام داده اند. به نوشــته روزنامه »دیلی میل«، این افراد در هفته های اول جنگ 
اوکراین با استفاده از هرج و مرج و شلوغی در کمپ های پناهجویان اوکراینی در 
لهستان اقدام به تعرض و آزار جنسی افراد زیر سن قانونی کرده بودند.دیلی میل 
به نقل از ســخنگوی آژانس ملی جرم و جنایت انگلیس نوشت، این افراد توسط 
مقامات لهســتانی تحت بازجویی قرار گرفته و سپس از این کشور اخراج شدند. 
در زمان سفر این ده کودک آزار به لهستان، حدود ۵۰۰۰ کودک بدون همراه در 

کمپ های لهستان سکونت داده شده بودند.

وضعیت بحرانی پناه جویان اوکراینی ادامه دارد

 از تشدید سرکوب ها
 تا تجاوز امدادگران انگلیسی به کودکان 


