www.iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره 6849
شنبه  20مرداد 1397

پــاورقـی

وفاداریواالتر

دورنـــما

جیمزکومی

قسمت

62

مترجمان:مسعودمیرزایی
و بهجت عباسی

ëëفصل6

درمسیرموفقیت

آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

پــاورقـی

قسمت

155

مایکل وولف

مترجم :مهوش غالمی

بننیسم

خبرنگار

تایم(امریکا):

اکونومیست(انگلیس):

این مجله امریکایی این هفته تصویری
از اســپایک لــی ،هنرمنــد هالیــوودی را
بــه صفحــه اول خــود آورد و نوشــت ،او
میخواهــد پــا را فراتــر گذاشــته و وارد
سیاســت شــود و از باراک اوباما ،دونالد
ترامــپ و کوکلوکــس کالنهــا بگویــد و
سیاستهای آنها را به چالش بکشد.

ایــن مجلــه انگلیســی مدعــی اســت،
سیســتم مالیاتــی کنونــی در جهــان
متناســب بــا سیســتم مالیاتــی قــرن 21
نیســت و باید در آن بازنگری شــود ،زیرا
این سیستم توان پاسخگویی به نیازهای
قرن جدید را ندارد و باعث فقیرتر شدن
فقرا شده است.

AFP

نــــــما

معلمــان کشــمیری در اعتــراض بــه تجهیــزات انــدک
مــدارس ایــن منطقــه مســلمان نشــین هنــد ،دســت به
اعتراض زدند .پلیس دهها نفر از آنان را بازداشت کرد.

بعــد از آتشســوزیهای مراتع و جنگلها
در امریــکا و اروپــا ،ایــن مجلــه امریکایــی
نگاهــی بــه وضعیت گرمای زمین داشــته
و نوشــته اســت :جهــان در حــال ســوختن
است و دالیل گرمای زمین را بررسی کرده
و از سیاســتمدارانی چــون دونالــد ترامــپ
خواسته در این زمینه تالش کنند.

جهان داغدار دانشآموزان شهید یمنی

علیرغم محکومیتهای گسترده بینالمللی؛ ائتالف متجاوز عربی و امریکا از تازهترین کودک کشی در یمن دفاع کردند
ندا آکیش
خبرنگار

بیشترشــان بیــن  10تــا  13ســاله بودند و
داشــتند به اردوی تابستانی میرفتند که
ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان
ســعودی اتوبوسشان را در نزدیکی بازار
شــهر ضحیــان در اســتان صعــده یمــن
هدف قرار داد و داغ این خوشــی کودکانه
را بــه دل قربانیــان و خانوادههایشــان
گذاشت .در این حمله  50نفر به شهادت
رسیدند و  77نفر دیگر زخمی شدند.
بــه گــزارش «ایران» بــه نقــل از پایگاه
خبری المســیره یمن ،حمله بــه اتوبوس
حامل کــودکان ،معلمان و کادر آموزشــی
کشــور یمن کــه ائتــاف نظامــی عربی به
رهبــری عربســتان ســعودی انجــام داد و
اعضــای صلیــب ســرخ جهانی نیــز که در
محل حضور دارند ،حمله را تأیید کردند،
آشکارترین ســند کودک کشی بیش از سه
ســال عمر این ائتالف اســت که باعث شد
بسیاری از کشورهای جهان و سازمانهای
بینالمللــی ایــن جنایت را محکــوم کنند
و خواســتار ورود جــدی جامعه بینالملل
به بحــران یمــن و پایان بخشــیدن به این
کشــتار شــدند .اما ائتالف متجاوز بیتوجه
به ایــن محکومیتهای جهانی ،از کشــتار
دانشآمــوزان یمنی دفــاع کــرد و امریکا،
اصلیترین حامی غربیاش نیز نیروهای
مردمی انصاراهلل یمن را مقصر اعالم کرد.
ترکــی المالکــی ،ســخنگوی ائتــاف
متجــاوز عربی حمله بــه اتوبوس حامل
کــودکان را حملــه بــه مراکــز پرتــاب
موشــکهای بالســتیک حوثیهــا و
یــک اقــدام نظامــی مشــروع خوانــد و
ادعــا کــرد ،ارتــش و کمیتههــای مردمی
یمــن از کــودکان به عنوان ســپر انســانی

اســتفاده میکننــد .محمد عبدالســام،
ســخنگوی جنبش انصاراهلل یمن به این
موضعگیری ســخنگوی ائتــاف متجاوز
واکنــش نشــان داد و گفت :متجــاوزان با
توجیــه جنایتهــای خــود ،اوج پســتی و
حقارت خود را نشان میدهند.
ëëدفاع امریکا از کودک کشی در یمن
بــه گزارش «ایران» به نقل از الجزیره،
در ویدئویــی که در شــبکههای اجتماعی
منتشر شده ،یکی از کودکانی که به همراه
دو بــرادر کوچکترش در این اتوبوس بوده
و زخمــی شــده نمیگــذارد امدادگــران و
پزشــکان زخــم هایــش را درمــان کنند و
ملتمسانه از آنها میخواهد که برادرانش
را بیاورند .او میگوید« :من دو برادر دارم؛
حسن و یحیی ،که از من کوچکتر هستند.
برادرانم کجا هستند؟ تا برادرانم را نبینم
هیچ کمکــی نمیخواهــم ».در حالی که
دل شبکههای اجتماعی از این اظهار نظر
کودکانه به درد آمده اســت ،هدر نائورت،
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه امریــکا
نیز با خــودداری از محکــوم کردن حمله
ائتالف سعودی به اتوبوس دانشآموزان
یمنــی ،حــق دفــاع بــرای عربســتان را
محفوظ دانســت و گفــت ،هنوز جزئیاتی
از ایــن حادثــه دریافت نکرده اســت .وی
ادامــه داد :البته همیشــه تلفات انســانی
بــرای مــا اهمیــت داشــته و از دو طــرف
میخواهیم به حقوق شهروندان احترام
بگذارند.
نائــورت همچنیــن بــا تکــرار
اتهام زنیهایــش بــه ایران ،مدعی شــد:
نگاهــی بــه اوضــاع یمن نشــان میدهد
کــه ایــن حوثیهــا هســتند کــه همچنان
بــه حمــات خــود علیــه عربســتان
ادامــه میدهنــد و بــا موشــکهای ایران
زیرســاختهای غیرنظامی عربســتان را

منهدم میکننــد .وی در پایان خطاب به
خبرنگاران که او را سؤال پیچ کردهبودند،
گفــت :عربســتان ســعودی یک شــریک
مهــم اســتراتژیک ایــاالت متحــده در
منطقه اســت و بیــش از ایــن نمیتوانم
اظهار نظر کنم.
ایــن موضعگیــری دولــت امریــکا در
حالی اســت که برخی مقامات امریکایی
در صفحــه توئیتر خود بــه موضع دولت
در قبــال کشــتار دانشآمــوزان یمنــی
انتقــاد کردنــد .کریــس مورفــی ،ســناتور
دموکــرات امریــکا نوشــت« :امریــکا از
حمــات هوایــی حمایــت میکنــد .این
یعنی ما یک اتوبوس مدرســه را بمباران
کردیم .عملیــات بمباران یمن از ســوی
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی،
ایــاالت متحــده امریــکا بیــش از پیــش
عــاری از حــس مســئولیت پذیری شــده

اســت ،غیرنظامیان بیشتری را به کشتن
میدهد و تروریســتها را در داخل یمن
تقویت میکند .ما باید به این کار خاتمه
دهیم؛همینحاال».
برنی ســندرز ،سناتور دموکرات نیز در
حســاب توئیتری خــود نوشــت« :ایاالت
متحده امریکا رئیس جمهــوری دارد که
آنقــدر «سرســخت» اســت کــه میتواند
دســتور دهد بچههای کوچــک از آغوش
والدینشانجداشوند.اماآنقدرسرسخت
نیست که بتواند درباره نقض حقوق بشر
در عربستان سعودی سخن بگوید» .
شهاییمنیها
ëëواکن 
بــه نقــل از شــبکههای اجتماعــی،
محمد علی الحوثی -رئیس شورای عالی
انقالبی یمن -امریکا و انگلیس را مسئول
اصلــی جنایت صعــده دانســت و اعالم
کرد :ما امریکا و انگلیس را مسئول اصلی

جنایــت صعــده و ســایر جنایتهایــی
میدانیــم کــه ائتــاف متجاوز ســعودی
بــا اســتفاده از تســلیحات آنهــا مرتکــب
میشــود .ایــن جنایــت و جنایتهــای
پیشــین ائتالف متجاوز ســعودی نشــان
میدهــد آنان باوری به صلــح ندارند .ما
از روســیه ،چین و فرانســه میخواهیم از
شــورای امنیــت بخواهند بــرای محکوم
کردن جنایت جدید متجاوزان در صعده
نشست فوق العاده برگزار کند.
وزارت دفــاع و نیروهای مســلح یمن
هم با انتشار بیانیهای اعالم کرد :جنایت
متجــاوزان به یمن بدون پاســخ نخواهد
مانــد .این در حالی اســت کــه گزارشها
حاکی اســت ،نیروهــای یمنی یک فروند
موشک بالستیک «کوتاه برد» را به سمت
پایگاه ائتالف ســعودی در مارب شلیک
کردنــد .همچنیــن در حمله موشــکی به

طالبان به بزرگترین پیروزی خود در چند سال گذشته دست یافت

سقوطغزنی
هستی سهیلی

خبرنگار

گــروه طالبــان کــه بــا یــک دســت قلــم و
کاغــذ مذاکره با امریکا را به دســت گرفته
و بــا دســت دیگر ســاح مبارزه بــا دولت
افغانســتان را ،روز گذشــته به بزرگترین
پیــروزی اســتراتژیک خــود در چنــد
ســال گذشــته دســت یافــت و وارد شــهر
اســتراتژیک غزنی در جنوب شــرقی این
کشور شد.
بــه گزارش «ایران» به نقــل از روزنامه
امریکایــی «نیویــورک تایمــز» ،طالبــان
دیروز ادعا کرد ،در نتیجه حمله آنها که از
ساعت  2نیمه شب جمعه آغاز شد ،این
شهر  280هزار نفری سقوط کرده و کنترل
آن بــه دســت نیروهــای این گــروه افتاده
اســت .امــا دولت هنــوز این ادعــا را تأیید
نکردهاست.فرمانداریغزنیعصردیروز
تأکیــد کرد :طالبان به حدود  3کیلومتری
فرمانــداری غزنی رســیده اما شــهر هنوز
سقوط نکردهاســت .با این حال شاهدان
و مقامات درمانی و بهداشتی افغانستان
میگویند ،حمله گســترده طالبان به غزه
احتماالً تلفات باالیی برجا گذاشتهاست.
تا ظهر دیروز ظهیرشــاه نیکمــال ،رئیس
دپارتمــان بهداشــت و درمــان غزنــی ،از
کشــته شدن  16نفر و زخمی شدن  40نفر
در حمالت طالبان به این شهر خبر داده
بود .اغلب کشته شدگان نیروهای امنیتی
افغانســتان بودنــد .بنــا بــر این گــزارش،

ذبیحاهللمجاهد،سخنگویطالباندیروز
در توئیتــی بــا اعــام اینکــه صدهــا نفر از
اعضای این گروه وارد شهر غزنی شدهاند،
خبر داد« :پاسگاه پلیس و  6ناحیه تحت
حفاظت پلیس و یک پایگاه مهم نظامی
تســخیر شــدهاند ».در همین حال ارتش
امریکا نیز که دونالد ترامپ پس از روی کار
آمدن شمار آنها را در افغانستان افزایش
دادهاست ،خبر داد چندین بالگرد را برای
حمایــت از ارتــش افغانســتان بــه غزنی
گســیل کردهاســت .بنــا بــر اطالعیههای
ارتــش امریکا ،این واحدها حمالتی را نیز
علیه طالبان انجام دادهاند .اما در همین
حــال محمــد عــارف نــوری ،ســخنگوی
فرمانداری غزنی تأکید کردهاست ،ارتش
افغانستان در حال مبارزه با طالبان است
امــا بهدلیــل پرهیــز از حمالت اشــتباهی
به شــهروندان افغان ،عالقهای به حمله
هوایی ندارد.
این دومین حملهای است که طالبان
طی چند ماه اخیر علیه یکی از شهرهای
افغانســتان بــه نیــت تســخیر آن انجام
میدهــد .این گروه پنج ماه پیش در ماه
مه نیز به شــهر فراه در غرب افغانستان
حمله و این شــهر را تسخیر کرد اما تنها
یــک روز بعد آن را واگــذار کرد .این گروه
از ســال  2001که حکومت افغانســتان را
از دســت داد تاکنون بارها برای تســخیر
شــهرهای افغانســتان تــاش کــرده اما
فقط ســه بار موفق شده اســت ولو برای
مدتــی کوتــاه شــهری بــزرگ را تســخیر

خشم روسیه از تحریمهای جدید امریکا
تظاهراتمعلماندرکشمیر

ویک(امریکا):

گروه جهان « /چمــاق» تحریم که این
روزها به یکی از پایههای اساســی سیاست
خارجی امریکا تبدیل شــده ،یک بار دیگر
روســیه را به بهانه دست داشتن مسکو در
مســمومیت یک جاســوس ســابق روس
و دختــرش در انگلیــس هــدف قــرار داد.
هــدر نائــورت ،ســخنگوی وزارت خارجــه

امریکا چهارشــنبه شــب به وقــت محلی
رســماً تحریمهــای جدید کشــورش علیه
روسیه را اعالم کرد و خبر داد ،تحریمهای
اقتصادی علیه روســیه از روز  22آگوســت
( 31مرداد) اجرایی خواهد شد .بهگزارش
«ایــران» بهنقل از خبرگزاری اســپوتنیک،
این مقــام امریکایــی با بیــان این مطلب

نزدیکی منطقه جبل الدود استان جیزان
شــماری از نظامیــان ارتــش ســعودی و
مــزدوران آنهــا از جملــه چنــد نظامــی
سودانی کشته و زخمی شدند.
ëëواکنشهایخارجی
بهــرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت
امورخارجــه ایــران هــدف قــرار دادن
اتوبوس حامل کودکان دانشآموز یمنی
را محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با
بازماندگان قربانیان این جنایت جنگی
از مجامــع بینالمللــی و حقوق بشــری
خواســت بــه هــر طریــق ممکــن مانــع
اســتمرار این جنایات از سوی کشورهای
مهاجم به یمن شوند .وی با ابراز تأسف
از اســتمرار حمایــت تســلیحانی برخی
کشورهای مدعی حقوق بشر از عربستان
ســعودی و امــارات افزود :آنان شــریک
در ایــن جنایــات جنگــی هســتند و باید
پاسخگو باشــند .فرحان حق ،سخنگوی
سازمان ملل متحد نیز خبر داد ،آنتونیو
گوتــرش ،دبیــرکل ایــن ســازمان حمله
هوایــی ائتــاف تحت رهبری عربســتان
در صعــده را بشــدت محکــوم کــرده و
خواستار انجام تحقیقات فوری ،مستقل
و شــفاف در خصــوص آن شدهاســت.
حزباهلل لبنان و ســوریه نیز این جنایت
را محکــوم کردنــد .بنا به گزارش شــبکه
خبــری الجزیره ،ســوئد ،بولیــوی ،هلند،
پــرو و لهســتان 5 ،عضو شــورای امنیت
نیز دیروز جمعه خواستار نشست فوری
این شــورا برای بررســی جنایت هولناک
ائتــاف متجــاوز ســعودی در حملــه به
یــک اتوبــوس مدرســه در یمن شــدند.
تجاوز عربستان به یمن تاکنون منجر به
کشته شدن بیش از  14هزار و  700یمنی
بیگناه شــده و شــمار کــودکان قربانی از
 ۳هزار نفر فراتر رفت است.

رگبار حمالت رژیم صهیونیستی
درتابستان داغ غزه
خاورمیانه
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این جنگ داخلی مدرن بود ؛ جنگ بنن .کشــوری که بر اســاس فضیلتها
و ویژگیهــا و قــدرت طبقــه کارگــر در حــدود ســالهای  1955تــا 1965
ســاخته شــده بود ،همــان ایدهآلی بود کــه او میخواســت از آن دفاع کند و
آن را احیــا ســازد :توافقهــای تجاری ،یــا جنگهای تجاری ،کــه از تولیدات
امریــکا حمایــت میکرد؛ سیاســتهای مهاجرتی کــه از کارگــران امریکایی
(و بنابرایــن ،از فرهنــگ امریکایی یــا حداقل هویت امریکایی در ســالهای
 1955تــا  )1965محافظــت میکــرد؛ و یــک انــزوای بینالمللــی کــه منابع
امریــکا را حفــظ میکــرد و حساســیت طبقــه حاکــم بــه مجمــع جهانــی
داووس را خنثــی میکــرد (و جــان طبقــه کارگــر شــرکتکننده درعملیــات
نظامــی را نجــات مــیداد) .ایــن ،از نظــر همــه جز دونالــد ترامــپ و جناح
راســت افراطــی ،نوعــی اقتصــاد ظاهــر فریب ولــی در نهایــت نــا کارآمد و
یــاوه گویی سیاســی جنونآمیز بــود .اما برای بنن ایــدهای مذهبی و انقالبی
محسوب میشد.
بــرای اکثــر افــراد در کاخ ســفید ایــن ایده ،خیــال واهی بنــن بود« .اســتیو...
اســت ».اســتیو ،به واژه تخصصی مؤدبانه برای تحمل او تبدیل شد .رئیس
جمهــوری ضمــن دنبــال کــردن یکــی از موضوعــات قابــل اطمینــان خود
درگفتوگــو میگفــت« :مزخرفات زیادی در ســرش میگــذرد» و بنن را رد
میکرد.
اما بیشتر ،مسأله ترامپ بننی در برابر ترامپ غیر بننی مطرح بود تا بنن در
برابر همه .اگر ترامپ با روحیه تاریک ،مصمم و تهاجمی خود میتوانست
نماینــده بنــن و نظراتــش باشــد ،به همیــن راحتی هــم میتوانســت اصالً
نماینده هیچ چیز نباشــد یا فقط نماینده نیاز خودش به ســربلندی باشــد.
این درکی بود که افراد غیر بننی از ترامپ داشتند .اگر رئیس خوشحال بود،
در آن صــورت احتمــال داشــت یک برخورد نرمــال ،افزایشــی و دو قدم به
جلو یک قدم به عقب در مورد سیاســت شایع شود .حتی ممکن بود نوعی
اعتقاد جدید به میانه روی ،تا ســرحد ممکن معاند با بننیسم پدیدار شود.
در آن صــورت امکان داشــت اظهار نظرهــای بنن درمــورد حکومت پنجاه
ســاله ترامپیســم جای خود را به حکومــت جارد ،ایوانکا و گولدمن ســاکس
بدهــد .در پایــان ماه مارس ،طــرف برنده همین بــود .تالشهای بنن برای
استفاده از شکســت طرح حماسی خدمات درمانی بهعنوان شاهدی مبنی
بــر دشــمن بودن تشــکیالت دولت به شــکل تأســف باری نتیجــه معکوس
ایجاد کرده بود .از نظر ترامپ شکســت این طرح ،شکســت خودش بود اما
چــون او هیچ وقت شکســت نمیخورد این شکســت نبــود  -بلکه موفقیت
بــود  -اگــر اآلن نبود ،بــزودی بود .بنابراین بنن ،کاســاندرای پیشــگو در کنار
زمین بازی ،مشکل اصلی بود.

شقایق امیری
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کمــی بعد از ســاعت هفت عصر روز دهــم مارس  2004بود و مــن در پایان یک روز
کاری طوالنی و سخت بهعنوان سرپرست دادستانی کل ایاالت متحده قرار داشتم،
مســئولیتی که بهطور موقت و از طرف جان اشــکرافت که بیمار شــده بود ،برعهده
گرفته بودم .این مســئولیت مرا در مرکز یک دعوای زشــت و ترســناک با کاخ سفی ِد
جورج بوش قرار داده بود ،دعوایی که هر روز هم بدتر میشد.تیم محافظان با یک
خودروی شاسی بلند مسلح و ضدگلوله مرا به سمت کاخ سفید میبردند .در خیابان
«کانستیتیوشــن» به ســمت غرب میرفتیم و پــس از عبور از مقابــل موزهها و بنای
یادبود واشنگتن ،به خیابان «ساوت الون» در ضلع جنوبی کاخ سفید میرسیدیم.
مقامات ارشــد دولتی براســاس ارزیابیهای امنیتی و تهدیدات احتمالی موجود
علیــه آنهــا ،بــا جزئیات کامل توســط یک تیــم حفاظتی همراهی میشــوند .من
بهعنوان دادستان ایاالت متحده در منهتن نیویورک چنین تیمی نداشتم ،اما پس
از  11سپتامبر  2001قائم مقام دادستان کل با یک خودروی شاسی بلند و با اسکورت
و همراهی مارشالهای مسلح ایاالت متحده ،رفت و آمد میکرد.
پس از یک روز کاری طوالنی ،من واقعاً خســته بودم و در حالی که آماده میشدم
به خانه بروم ،موبایلم زنگ زد« .دیوید ایرز» رئیس دفتر جان اشکرافت دادستان
کل ایاالت متحده پشت خط بود .ایرز از آن دسته آدمهای منحصر به فردی بود که
به نظر میرسد در بحبوحه طوفان آرامتر میشوند .چیزی شبیه طوفان و گردباد
در راه بود و صدای ایرز هم مثل سنگ ،سرد و بیروح .او چند دقیقه قبل با «ژانت
اشکرافت» همسر جان اشکرافت ،دادستان کل ،تلفنی صحبت کرده و باخبر شده
بود که آقای دادســتان در بیمارستان دانشگاه جورج واشنگتن بستری شده است.
آقای اشــکرافت بهخاطر تورم شــدید پانکراس ،بیحرکت و با درد زیاد در بخش
«آی سی یو» خوابیده بود و همسرش هم در بالینش دست به دعا داشت.
ایــرز گــزارش داد کــه چند دقیقــه قبل تلفنچی کاخ ســفید تــاش کرده بــود بین
اشکرافت بیمار و رئیس جمهوری بوش ارتباط تلفنی برقرار کند که میسر نشد .من
و ایرز میدانستیم که این تماس تلفنی درباره چه موضوعی است ،خانم اشکرافت
که مانند همسرش یک حقوقدان کارآزموده و باهوش بود ،نیز میدانست.
ژانت اشکرافت به تلفنچی کاخ سفید گفته بود که حال همسرش خوب نیست و
بوش بیرحم و جدی بالفاصله
نمیتواند با آقای رئیس جمهوری صحبت کندِ .
به خانم اشــکرافت خبر داده بود که مشــاورش ،آلبرتو گونزالس و رئیس کارکنان
کاخ سفید« ،اندرو کارد» ،را به بیمارستان میفرستد تا درباره یک موضوع حیاتی
مربوط به امنیت ملی با شوهرش گفتوگو کنند .خانم اشکرافت این موضوع را به
ایرز خبر داده بود و او نیز بالفاصله به من تلفن کرد.
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اهمیتاستراتژیکغزنی

غزنی اهمیتی استراتژیک برای هر حکومتی در افغانستان دارد.
ایــن شــهر بهلحاظ جغرافیایی دروازه کابل شــناخته میشــود و
بـــــرش بنابرایــن وجــود ناامنــی در آن به معنای در معــرض خطر قرار
گرفتن کابل و کشــیده شــدن نا امنی به آن دانســته میشود .ســال  1994طالبان با
اســتیال بر این شهر بود که مقدمات حمله به کابل و سقوط پایتخت افغانستان را
رقم زد .عالوه بر این غزنی در مسیر بزرگراه کابل – قندهار واقع شده است .تمامی
نیازهای کابل ،پایتخت افغانستان از طریق این بزرگراه انجام میشود .ضمن آنکه
به همین دلیل بازار غزنی بر فعالیت اقتصادی کل کشور تأثیرگذار است و بنابراین
سقوط این شهر و افتادن آن به دست طالبان به معنای سقوط اقتصادی این کشور
یا در خوشبینانهترین حالت ،ضربه خوردن اقتصاد آن است.
کنــد .بجز شــهر فراه کــه ذکــر آن رفت،
طالبــان در ســالهای  2015و  2016هم
دو بار شــهر قندوز را تســخیر کرد .با این
حال تســخیر نه قندوز و نه فراه پیروزی
بزرگی بــرای طالبان قلمداد نمیشــد.
بــه گــزارش «ایــران» ،شــاید تســخیر
قنــدوز و فــراه مهــم نبــود امــا حکایــت
شــهر غزنــی کــه بهلحــاظ جغرافیایــی

کــه تحریمها شــامل لغو مجــوز صادرات
وسایل و قطعات الکتریکی ساخت روسیه
میشود ،همچنین به در پیش بودن بسته
دوم تحریمی پس از ماه آگوست اشاره کرد
و هشدار داد ،در بسته دوم تحریمی ممکن
اســت کاهش ســطح روابــط دیپلماتیک
واشنگتن – مســکو ،لغو پروازهای شرکت

در موقعیــت سوقالجیشــی قــرار دارد،
اهمیت بسیاری دارد و طالبان میتواند
از تســخیر این شــهر بهعنوان یــک ابزار
فشار بر دولت افغانستان استفاده کند.
طالبــان که وارد مذاکــره پنهان با امریکا
شدهاســت ،میتوانــد از تســخیر غزنــی
بهعنــوان یــک ابــزار مهــم در مذاکرات
استفاده کند.

هواپیمایــی آیروفلــوت روســیه بــه امریکا
و تعلیــق صــادرات امریــکا به روســیه نیز
گنجانــده شــود .ایــن در حالــی اســت کــه
تاکنــون هیــچ مدرکــی مبنــی بــر دســت
داشــتن روسیه در مســمومیت اسکریپال
ارائه نشــده است .درپی اظهارات نائورت،
مقامــات روســیه بشــدت واکنــش نشــان

الله مهرزاد
خبرنگار

در هــوای گــرم شــبانگاه بیبرق غــزه ،اناس ،مادر  23ســاله بارداری کــه قرار بود
کمتــر از یک ماه دیگر نــوزادش را در آغوش بگیرد ،همراه دخترک  18ماههاش
«بیان» در هال آپارتمان کوچکشان که با گلدانهایی متعدد بالکن فضای آن
را در تابســتان بیبــرق غزه خنک کرده بودند ،آســوده بود که صــدای غرش 140
موشک آسمان منطقه را فراگرفت .خانه کوچک اناس و همسرش محمد ،تنها
یکی از مکانهای مورد هدف قرار گرفته جنگندههای اسرائیلی بود .به جز اناس
و دختــرش  2نفــر دیگر هم در این حمالت به شــهادت رســیده و بیش از  40نفر
زخمی شدند .بهگزارش «ایران» بهنقل از سایت شبکه خبری «الجزیره» ،ارتش
رژیم صهیونیستی مدعی شد ه است 140حملهای که روز پنجشنبه به غزه شد ،در
پاسخ به  150موشکی بود ه است که مبارزان فلسطینی به سمت اراضی اشغالی
شــلیک کرده بودند و تنها  6زخمی برجا گذاشــته بود .ســامانه گنبد آهنین رژیم
صهیونیستی تنها  25موشک از این موشکها را رهگیری و منهدم کرده بود .این
در حالی است که  140موشکی که رژیم صهیونیستی به غزه شلیک کرد 4 ،کشته و
بیش از  40زخمی برجا گذاشت 18 .نفر از زخمیها مربوط به موشکی بودند که
یک ساختمان  4طبقه فعالیتهای فرهنگی در غزه را هدف گرفت.
حمالت مرگبار رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی صورت گرفت که این رژیم با
تالشهای مصر و سازمان ملل ،در حال مذاکره غیر مستقیم با حماس برای ایجاد
آتشبس است .این توافق که برخی تا روز پنجشنبه پیشبینی میکردند ،تا پایان
اگوســت (نیمه شهریور ماه) بهدســت آید ،به جز توافق آتش بس شامل مواردی
چــون بازگشــایی دائم گذرگاه رفح بیــن نوار غزه و مصر ،کاهــش محاصره گذرگاه
کرم ابوســالم توسط اسرائیل ،تأســیس بندر و فرودگاه در شبه جزیره سینای مصر
که ساکنان غزه بتوانند از آن استفاده کنند ،توقف درگیریها به مدت پنج سال در
ازای آزادی چهار اسیر اسرائیلی است .با این حال دیروز کمتر از  24ساعت پس از
حمالت گسترده اسرائیل علیه غزه ،خبرگزاری «رویترز» خبر داد ،دو طرف بر سر
توقــف درگیریها در نقاط مرزی به توافق رســیدند .دیــروز در حالی که مردم غزه
پیکر تکه تکه شــده «اناس» و دخترش «بیان» را تشــییع میکردند ،ایدی کوهن،
روزنامهنــگار اســرائیلی در توئیتر خود خبــر داد :خلبانهای اماراتــی در چارچوب
آموزش و تمرین با جنگنده اف  35در بمباران این منطقه مشارکت داشتهاند.

دادنــد .دیمیتــری مدودف ،نخســتوزیر
روســیه دیروز -جمعه -با اشــاره به اینکه
هنوز جزئیات این تحریم به کرملین اعالم
نشــده ،هشــدار داد :در صورتــی کــه آنهــا
[مقامات امریکا] عملیات بانکی را تحریم
یا این تحریمها را علیه پول رایج ما اعمال
کننــد ،آن را جنگ تجاری تعبیــر کرده و با

روشهای اقتصادی ،سیاســی یا هر روش
دیگــری ،بــه آن واکنش نشــان میدهیم.
یکــی از اعضــای پارلمــان روســیه نیــز
محدودیت فروش و صــادرات موتورهای
موشک آر دی ( 180مورد نیاز برای پرتاب
ماهوارههای نظامی) به امریکا را از جمله
اقدامات متقابل روسیه دانست.

