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گزارش اروپا

گسستاجتماعی
در تازهواردان اتحادیه اروپایی

صدها رومانیایی در خیابانهای بخارس��ت
علیه فس��اد س��ازمان یافته و نهادینه شده در
دولت این کش��ور دس��ت به اعتراض زدند .به
جرات میتوان گفت این اعتراضات بزرگترین
اعتراضات علیه فساد دولتی در شرق اروپا پس
از سقوط دیوار برلین است .اعتراضات بخارست
را میتوان در چارچوب اعتراضاتی دستهبندی
کرد که نیروهای امنیتی برای کنترل آن دست
به خشونت زدهاند .در این خشونتها دهها تن
زخمی شدند و پلیس مجبور شد از گاز اشکآور
علیه معترضان اس��تفاده کند .ام��ا اعتراضات
بخارس��ت چه تفاوتی با دیگ��ر اعتراضات آرام
مدنی در فض��ای بحرانزده ش��رق اروپا دارد؟
شرق اروپا را باید با محور اصلی یعنی اتحادیه
اروپا و پیمان آتالنتیک شمالی ناتو ارزیابی کرد.
سیاستهای تحمیلی از سوی بروکسل و در پی
آن بحران مهاجرت از جمله مواردی اس��ت که
رومانی ،لهستان ،مجارستان و حتی بلغارستان
را تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت .رومانی 19
میلیون نفری ،هفدمین کشور اروپایی از منظر
جمعیتی است و جامعه بزرگی از کارگران را در
سطح اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است.
این کارگران با حضور در جوامعی چون انگلیس
و فرانسه ضمن مقایسه شرایط داخلی رومانی با
کشورهای توسعه یافتهتر اتحادیه اروپایی ضمن
انتقال دیدگاههای منتقدانه خود به داخل ،در
اعتراضات اخیر بخارس��ت به جمع معترضان
پیوس��تهاند؛ اعتراضاتی که دولت جز با اعمال
خشونت نتوانست آن را کنترل کند.
ریش��ه اعتراضات کجاس��ت و چرا اکنون
دولت چپگرای سوسیال دموکرات نمیتواند
بحران را کنترل کند؟ سوالی است که بسیاری
از تحلیلگ��ران آن را مط��رح میکنند .رومانی
یکی از فاسدترین دولتهای حاضر در اتحادیه
اروپایی را در خود جای داده اس��ت .سیس��تم
قضایی این کشور تحت نظارت اتحادیه اروپایی
در بروکس��ل عمل میکند تا بتواند بخشی از
فس��اد داخل��ی در این کش��ور را کنترل کند.
فاصله بس��یار جدیای میان نخبگان صنعتی
و تحصیلکردگان رومانیایی با پتانس��یلهای
واقع��ی رومان��ی وجود دارد ب��ه همین جهت
ب��رای طبقه متوس��ط ش��هری رومانی نوعی
سرخوردگی ایجاد شده است .در همین راستا
گفته میشود از جمعیت  19میلیونی رومانی
حدود  5میلیون تن خارج از این کشور زندگی
میکنند و طبق آمار بانک جهانی این جمعیت
کثیر خارجنشین که البته ساماندهی اعتراضات
درون رومانی را نیز بر عهده داشتهاند 5 ،میلیارد
دالر در سال  2017برای وابستگان خود پول
فرستادهاند .دولت مرکزی سوسیال دموکرات
رومانی در تالش اس��ت قوانین جدیدی وضع
کند تا کنترل بیشتری بر سیستم قضایی این
کش��ور داشته باش��د و البته آمریکا و اتحادیه
اروپایی نسبت به این تحول نگرانند .نگرانیها
نسبت به دولت «کالوس یوهانیس» در حالی
مطرح میشود که وی در آخرین اجالس ناتو
همکاری قابل توجهی با آمریکاییها داش��ت.
او که کش��ورش از جمله کش��ورهای همکار
با آمریکا در طرح س��پر موشکی بوده ،اکنون
موافقت خود را با اس��تقرار دائمی  400نیروی
نظام��ی چندملیت��ی در خ��اک رومانی اعالم
کرده است .رئیسجمهوری رومانی در همین
حال میگوید کشورش نیروهای نظامی خود
را در افغانس��تان افزایش خواهد داد و بودجه
نظام��یاش را نیز به  2درصد از تولید ناخالص
ملی میرساند .فشارها اما بر دولت رومانی در
حالی گس��ترش یافته و از خارج از این کشور
هدایت میش��ود که سیاستمداران داخلی در
بخارست و دیگر ش��هرهای رومانی نسبت به
این هدایت از بیرون معترض هستند .رومانی
ک��ه  87درص��د جمعی��ت آن را مس��یحیان
ارتدوکس تشکیل میدهند ،از نظر جمعیتی
به لهستان کاتولیک شباهتهای بسیاری دارد.
لهستان نیز از س��وی آمریکاییها مورد توجه
است و یکی از جبهههای علیه روسیه به شمار
میرود اما جمعیت کثیری از لهس��تانیها در
حال حاضر در خارج از این کشور مشغول کار
هستند و رقم قابل توجهی پول را هر ساله به
داخل لهستان سرازیر میکنند .در حال حاضر
کشورهای شرق اروپا دارای سرنوشت مشابهی
هس��تند؛ از یک س��و دولتهای مرکزی برای
همصدایی با نات��و و اتحادیه اروپایی مجبورند
سیاستهای محدودکننده و بعضا ریاضتی را
در پیش گیرند که با اعتراضات عمومی مواجهه
اس��ت و از س��وی دیگر مجبورند در راستای
مس��ؤولیتهای خ��ود در پیمانهای��ی چون
ناتو در جنگهای فرسایش��ی چون افغانستان
نیروه��ای خ��ود را تقویت کنند .این مس��اله
جامعه رومانی و لهستان را متاثر از خود خواهد
ک��رد در حالی که دولتهایی چون انگلیس و
فرانسه و حتی آلمان عمال به تعهدات نظامی
خود پایبند نیس��تند .اعتراضات و خشونتها
در رومانی میتواند ابعاد مخربی چون تخریب
اموال عموم��ی و افزایش تنش میان الیههای
اجتماعی را در پی داشته باشد.

وطن امروز

اطالعات جدید از شکنجههای مخوف زیر نظر رئیس فعلی «سیا» منتشر شد

هاسپل خبیث در اسناد «چشمگربه»

گروه بینالملل :جینا هاس��پل ،رئیس سیا  62سال
س��ن دارد .او را یکی از خش��نترین زنان دس��تگاه
امنیت��ی آمریکا نام نهادهاند که توانس��ت در دولت
دونالد ترامپ که عموما زنان جایگاه س��طح پایینی
دارند به عنوان نخستین زن در تاریخ آمریکا باشد که
ریاست سازمان جاسوسی سیا را برعهده میگیرد.
جینا هاسپل همانطور که اش��اره شد دارای سوابق
بس��یار خشنی اس��ت .او مس��ؤولیت پایگاه مخفی
س��یا در تایلند را برعهده داشته است که به «چشم
گربه» شهرت داش��ت .آمریکاییها در شرق آسیا و
حتی در اروپا دارای زندانهای مخفی هستند که در
این مکانها ضمن بازجویی و شکنجه ،عمال قوانین
حقوق بشری را نقض میکنند و نهتنها کشور میزبان
بعضا از رویدادهای این مکانهای آمریکایی اطالعی
ن��دارد بلکه ق��ادر به اعمال ق��درت در این مکانها
نیز نیس��ت .در همین حال جینا هاسپل رشد خود
را مدیون خش��ونتی است که علیه زندانیان «چشم
گربه» در تایلند اعمال کرده است .گزارشها نشان
میدهد جینا در سال  2002به طور مستقیم دستور
اس��تفاده از تکنیک غرق مصنوعی را علیه اعضای
القاع��ده صادر ک��رده و پ��س از آن نوارهای ضبط
ش��دهای را که از اقدامات ضد بش��ریاش در آرشیو
وجود داشت نابود کرده است .همکاران او میگویند
رفتارهای خشونتآمیز هاسپل تنها در غرق مصنوعی
خالصه نمیش��ود .او یک زندانی عضو القاعدهای را
در محفظهای تنگ محبوس ک��رده بود ،آن هم در
حالی که س��ر او با سقف در تماس مستقیم بود که
منجر شد چشم چپش کور شود .هاسپل اما برخی
اعضای القاعده را روزها بیخواب نگه میداش��ت و
ت��ا  83مرتبه هم آنها را ب��ا تکنیک غرق مصنوعی
ش��کنجه کرده است که عمال بس��یاری از این افراد
هیچ اطالعات خاصی نداش��تهاند .بر اساس مدارک
منتش��ر شده توسط سازمان س��یا ،دستکم  3نفر

س��یا طرح کرد که لیستی از آنها در اختیار عموم
قرار ن��دارد .اما مرکز اروپایی حقوق بش��ر درباره
جنایتهای هاس��پل س��کوت نکرد و یک س��ال
پیش در ژوئن  2017از دادستانی آلمان خواست
هاس��پل را به جرم ش��کنجه مظنونانی که تحت
مسؤولیت او قرار داشتند بازداشت کند.
■■درباره زندانهای مخفی آمریکا

توسط بازجویان س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا
در س��ال  ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۳می�لادی ،مورد بازجویی
با اس��تفاده از ش��یوه غرق مصنوعی قرار گرفتهاند.
خالد ش��یخ محمد  ۱۸۳مرتبه ،ابو زبیده  ۸۳مرتبه
و عبدالرحیم النش��یری  ۲مرتب��ه برای اعمال غرق
مصنوعی به تخته بسته شدهاند .همانطور که اشاره
شد هاسپل در س��ال  2005نوارهایی را که سندی
بر محکومیتش بود نابود کرد .این زن  62س��اله در
آن زمان مس��ؤول دفتر ضدتروریسم سیا بوده است
اما درست  12سال بعد یعنی در سال  2017و در
حالی که دونالد ترامپ یکی از خشنترین دولتها
در آمریکا را هدایت میکند در مقام ریاست سیا کار
خود را آغاز کرد .اما چرا هاسپل بار دیگر نامش سر
زبانها افتاد؟ ماجرای نابودی فیلمهای شکنجهها
به یکی از موضوعات تحقیق از سازمان سیا توسط
سنای آمریکا مبدل ش��د و اکنون با گذشت چند
س��ال نتیجه این تحقیقات منتشر شده است .این

پدافند سوریه یک هدف متجاوز را در غرب دمشق منهدم کرد

خیز ارتش برای عملیات آزادسازی ادلب

گروه بینالملل :رژیم صهیونیستی
سوریه
که از پیروزیهای شتابنده ارتش
سوریه و متعاقب آن شکست تروریستها بسیار
نگران است ،طی هفتههای اخیر حمالتش به این
کشور را تشدید کرده است .رسانه رسمی سوریه
بامداد شنبه گزارش داد پدافند هوایی این کشور
با یک «هدف دشمن» که حریم هوایی این کشور
را در غرب دمش��ق نقض کرده بود ،مقابله کرده
است .سانا تصریح کرد پدافند هوایی سوریه با یک
ه��دف متجاوز که حریم هوایی این کش��ور را در
دیرالعشائر واقع در حومه دمشق نقض کرده بود،
مقابله کرده است .این در حالی است که یک منبع
امنیتی اعالم کرد ،س��امانه پدافند هوایی سوریه
یک پهپاد اس��رائیلی را که حریم هوایی س��وریه
را از طریق مرزهای لبنان در منطقه دیرالعش��ائر
در غرب دمش��ق نق��ض کرده بود ،س��اقط کرد.
سامانههای پدافند هوایی ارتش سوریه در اطراف
دمشق معموال برای دفع حمالت هوایی یا موشکی
رژیم صهیونیستی فعال میشوند و تاکنون دهها
موشک شلیک شده از س��وی اسرائیلیها و یک
جنگنده این رژیم را س��رنگون کردهاند .از سوی
دیگر ،گزارشها از تحرکات ارتش سوریه برای آغاز
عملیات آزادسازی ادلب ،آخرین استان اشغالی این
کشور از اشغال تروریستها خبر میدهد .تصاویر
ویدئویی منتشر شده از حرکت کاروانهای نظامی
ارتش سوریه نشان میدهد ارتش در مسیر حومه
گ حومه ادلب
شمالی حماه برای شرکت در جن 
خاورمیانه گروه بینالملل :افزون بر  2ماه و
نیم اس��ت که از ماموریت یافتن
سعد حریری برای تشکیل دولت جدید در لبنان
میگذرد و رایزنیهای وی برای انتخاب و معرفی
اعض��ای کابینه تاکنون بینتیجه بوده اس��ت .در
کنار س��همخواهیهای داخلی ،به نظر میرس��د
همچنان س��هم کارش��کنی و مانعتراش��یهای
عربس��تان در این ماجرا بس��یار پررنگ اس��ت و
ادام��ه این تحرکات و ق��رار گرفتن تحت چنین
القائاتی میتواند خطر مواجه ش��دن لبنان با خأل
سیاس��ی را در پی داشته باش��د که این موضوع
باعث هشدار مقامات و شخصیتهای لبنانی شده
است .اما منابع لبنانی گزارش دادند حریری از 2
روز پیش تحرکات غافلگیرکنندهای را در عرصه
سیاس��ی این کش��ور آغاز کرده و ب��ا نبیه بری،
رئی��س پارلمان ،رئیس جری��ان آزاد ملی و وزیر

اس��ت .بر این اس��اس ،عملیات نظامی از حومه
شمالی حماه ،به حومه جنوبی حلب و سهلالغاب
خواهد بود ،بنابراین هدف نبرد کنترل شهر ادلب
و حومه آن در ش��مال س��وریه و آزاد کردن تمام
روستاها و شهرها از عناصر مسلح خواهد بود .منابع
میدان��ی پیشتر تایید کردهاند بعد از عملیات در
محور جنوبی ،نبرد بعدی در استان ادلب و حومه
آن خواهد بود ،عالوه بر بقیه مناطق حومه شمال
الذقیه که متصل به س��هلالغاب است ،جایی که
تروریستهای جبهه النصره ،الحزب الترکستانی و
گروههای مسلح مرتبط با آنها مستقر هستند .این
منابع افزودند :همه یگانهای ارتش سوریه در این
حمله حضور خواهند داشت و در رأس آن نیروی
ضربت ارتش س��وریه که متخصص عملیاتهای
هجومی اس��ت .این نب��رد از حیث تس��لیحات
بهکارگرفته شده در آن نظیر نبرد جنوب سوریه
است که شامل استفاده از انواع توپخانه و تانکهای
 T90و همچنین مشارکت نیروی هوایی روسیه
و بالگردهای س��وری بمبافکن است .بالگردهای
ارتش س��وریه با ریختن اعالمیههایی در س��طح
ش��هر ادلب و حومه آن افراد مس��لح را دعوت به
آشتی کردند ،مثل توافقاتی که در جنوب سوریه
به دس��ت آمد و افراد مس��لح یا وضعیت خود را
حلوفصل کرده و با دولت س��وریه آشتی کردند
یا ضمن مخالفت با پیوس��تن به روند صلح ،آنجا
را ترک کردند ،در حالی که افراد ربوده ش��ده هم
آزاد شدند.

نتایج البته که نکته جدی��دی را در دل خود ندارد
اما صح��ت تمام حدس و گمانهای قبلی را تایید
میکند .هاسپل که به خانم «سرشکنجهگر» شهرت
دارد ،در تایلند مرتکب جنایتهای ش��نیعی شده
که به نمونههایی از آن اش��اره شد؛ غرق مصنوعی،
بیخوابیهای ممتد ،اس��تفاده از لوازم ش��کنجه و
حتی اقدامات روانشناس��انه از جمل��ه رفتارهایی
است که جینا هاسپل آنها را هدایت میکرده است.
هاسپل پیش از آنکه به ریاست سیا برسد توسط
سناتور شلدن وایت هاوس مورد سوال قرار گرفته
بود ،این سناتور آمریکایی درباره مسؤولیت هاسپل
در اداره جاسوس��ی خارجی آمریکا گفته بود او با
توجه به رفتارهایی که در تایلند مرتکب شده است
صالحیت کافی را برای احراز این پست ندارد .اما
در س��ال  2014مرکز اروپایی حقوق بشر پس از
انتش��ار گزارش جنجالی کمیته اطالعاتی س��نا
درباره شکنجههای سیا اتهاماتی را علیه ماموران

دولت آمریکا تعرفه واردات فلز از ترکیه را  2برابر کرد

دالیل اعالم جنگ اقتصادی ترامپ به اردوغان

گ�روه بینالمل�ل :دولت ترامپ
تحریم
جنگ اقتص��ادی علیه ترکیه و
اردوغان ،رئیسجمهوری آن را تشدید کرده و به
مرحله خشنتری رسانده است .رئیسجمهوری
آمریکا جمعهش��ب در توئیتی ممل��و از روحیه
نژادپرستانه و انتقامجویانه ،نوشت« :همین االن
دس��تور دادم تعرفههای گمرکی بر آلومینیوم و
فوالد واردش��ده از ترکیه ،در حالیکه ارزش پول
ملی آن پایین آمده و در برابر دالر بس��یار قوی
ما به س��رعت ارزش خود را از دست میدهد ،دو
برابر شود .روابط ما با ترکیه در حال حاضر خوب
نیست» .این پیام ترامپ ،واقعیت سیاست توطئه
آمریکا علیه کشورهای مسلمان  -از ایران گرفته
تا ترکیه  -را نش��ان میدهد تا ضمن ضربهزدن
به اقتصاد کش��ورها آنها را به س��وی بحرانهای
داخلی سوق دهد .سقوط لیر ترکیه همچنان با
شدت بیسابقهای ادامه دارد و گفته میشود طی
این مدت یکس��وم ارزش خود را از دست داده
اس��ت و این احتمال وجود دارد که این سقوط
پ��س از این تصمیم خصمان��ه ترامپ همچنان
تداوم یابد .این در حالی استکه رئیسجمهوری
ترکیه روز گذشته سعی کرد در داخل کشور به
مردم ترکیه قوت قل��ب داده و به آنها اطمینان
دهد جای نگرانی نیست .او از شهروندان خواست
داراییها و ارزهای پسانداز خود را جهت حمایت
از پول ملی ترکیه به لیر تبدیل کنند؛ فراخوانی
که به مثابه رویارویی با جنگ اقتصادیای است

کورسوی امید برای تشکیل دولت در لبنان

حریری هفته آینده کابینه جدید را معرفی میکند
خارجه این کش��ور دیدارهایی ترتیب داده است
که کارشناسان فضای عمومی این دیدار را مثبت
ارزیابی میکنند .او همچنین قرار اس��ت برای به
س��رانجام رس��اندن این موضوع ،هفته جاری با
رؤس��ای «القوات اللبنانیه و االشترکی التقدمی»
دیدار کن��د .روزنام��ه لبنانی االخب��ار تحرکات
سیاسی حریری را در نتیجه رایزنیهای انجامشده
توسط نبیه بری و حزباهلل لبنان و تبادل پیامها
و افکار میان جریانهای لبنانی میداند و امیدوار
اس��ت این تحوالت بتواند تأثی��ر مثبتی بر روند
تش��کیل دولت داشته باشد .پیش از این حریری
از نبیه بری خواس��ته بود در روند حل مشکالت

در زمان رئیسجمهوری اوباما ،دموکراتها برای
آنکه ظاهرا وجهه آمریکا را در میان شرکای غربیاش
کمی بهبود ببخش��ند تعطیلی زندانهای مخفی را
اعالم کردند .لئون پانتا ،وزی��ر دفاع دوران اوباما که
در میان س��الهای  2009تا  2011ریاست سیا را
نیز بر عهده داش��ت دستور تعطیلی این زندانهای
مخفی را ص��ادر کرده بود .اطالعات ویکی لیکس و
ادوارد اس��نودن درباره این بازداش��تگاههای مخفی
نش��ان میدهد در این مکانها ب��دون نظارتهای
سازمانهای بینالملل و حقوق بشری جنایتهای
بس��یاری رخ داده اس��ت .البته ترامپ در  26ژانویه
گذشته گفته بود بزودی دستوری را برای بازگشت
شکنجه صادر خواهد کرد .رئیس جمهوری آمریکا
میگوید از بسیاری از مقامات امنیتی آمریکایی سوال
کرده است آیا روشهای آنها برای بازجویی کارآمد
بوده اس��ت یا خیر و همه آنه��ا گفتهاند بله! کارآمد
است .باید به این نکته اشاره کرد که آمریکا یکی از
بزرگترین شبکههای ترور و شکنجه را در جهان در
اختیار دارد که از طریق آنها اتباع کشورهای مختلف
را بدون مراجع قانونی و حقوق بشری میرباید و در
این مراکز زندانی و بعضا شکنجه میکند .این مساله
از جمله مواردی اس��ت که ای��االت متحده همواره
ترجیح داده اس��ت درباره آن سکوت اختیار کند و
اکنون که اسناد جدیدی از جنایتهای جینا هاسپل
منتشر شده است باید دید آیا دولت ترامپ میتواند
در مقابل این موج شدید انتقادها مقاومت کند.

تشکیل دولت به وی کمک کند .نبیه بری نیز در
دیدار با افراد مختلف که جمعه برگزار شد ،تأکید
کرد فضای مثبتی در روند همگرایی میان گروهها
وج��ود دارد اما این لزوم��اً بهمعنی نزدیک بودن
راهحل تشکیل دولت نیست .گفته میشود نبیه
ب��ری توصیهها و نصایحی را برای حریری مطرح
کرده اس��ت که میتواند راهحل مشکل تشکیل
دولت باش��د اما همه مس��ائل به نشس��تهایی
بستگی دارد که حریری طی روزهای آینده برگزار
میکن��د .حریری در عین ح��ال در این دیدارها
مداخل��ه طرفهای خارجی بویژه س��عودیها را
در روند تش��کیل دولت رد کرده و مدعی ش��ده

ک��ه ترامپ آن را ب��ه راه انداخته .اردوغان گفت:
«اگ��ر آنها دالر دارند ،ما ملت و خ��دا را داریم».
اردوغان همچنین به دولت دونالد ترامپ هشدار
داد «اقدام��ات یکجانبه علیه ترکیه» به منافع
آمری��کا لطمهزده و آن��کارا را به یافتن متحدان
جدید ترغیب خواهد کرد .اردوغان به شهروندان
ترک همچنین اطمین��ان داد ترکیه گزینههای
دیگری جز آمریکا هم دارد« :از ایران تا روسیه و
چین و چند کشور اروپایی» .ترامپ میخواهد از
اردوغان به دلیل تسلیم نشدن در برابر سیاستها
و دیکتههای آمریکا انتقام بگیرد .ناظران  4دلیل
را در پشت اعالم جنگ اقتصادی آمریکا به ترکیه
دخیل میدانند نخست؛ مخالفت آنکارا با آزادی
کشیش بازداشتشده آمریکایی «اندرو برونسون»
که به اتهام ارتباط با جنبش گولن و مشارکت در
کودتا علیه اردوغان ،در بازداش��ت بهسر میبرد.
طرف ترکیهای آزادی وی را مش��روط به تحویل
گولن کرده است .دوم؛ اصرار اردوغان بر خریدن
سامانه ضدموشکی اس 400پیشرفته روسیه به
عنوان جایگزین موشکهای پاتریوت آمریکایی.
س��وم؛ مخالفت اردوغان با یهودیس��ازی قدس
اش��غالی و حمایتش از جنبش حماس .چهارم؛
اعالم مخالف��ت اردوغان با محاص��ره ضدایرانی
توسط آمریکا و تأکیدش بر عدم پایبندی به آن
به خاطر منافع ترکیه و حفظ میزان تبادل تجاری
میان  2کش��ور که در حال حاضر به حدود 10
میلیارد دالر میرسد.
مشکالت همگی داخلی و مربوط به سهمیههای
گروههای مختلف اس��ت .با این حال ،طبق اعالم
منابع آگاه به روزنامه الشرقاالوسط ،سعد حریری
به طرفهای مربوط به تش��کیل دولت ،ایدههای
جدیدی را ارائه خواهد ک��رد .این منابع افزودند
ایدههای جدید مطرح شده مورد قبول طرفهای
مرب��وط قرار گرفت��ه و به راهحل نهایی رس��یده
است ،این بدان معناست که اعالم تشکیل دولت
جدی��د در هفته آینده خواهد بود .در هر صورت،
همانگون��ه که مقامهای حزباهلل در مناس��بات
مختلف تأکید کردهاند سعودیها در حال حاضر
اصلیترین عامل مانعتراش��یها و پیچیده کردن
ش��رایط داخلی لبنان هستند .بهرغم این فشارها
م��ردم لبن��ان از محور مقاوم��ت حمایتی جدی
داشتهاند و اکثریت کرسیهای مجلس را تقدیم
ائتالف دوگانه شیعه «الوفا و امل» کردند.
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چهارگوشه

 167شهید در راهپیماییهای
بازگشت در نوار غزه

آم��ار جدی��د وزارت بهداش��ت فلس��طین
حاکی از آن اس��ت که با گذش��ت بی��ش از 4
م��اه از راهپیماییه��ای بازگش��ت در مرز غزه،
 167فلس��طینی به ش��هادت رس��یدهاند .آمار
منتشر شده از وزارت بهداشت فلسطین نشان
میدهد این راهپیماییها  18هزار مجروح داشته
ک��ه وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش ش��ده
است .بر این اساس ،در تظاهرات جمعه گذشته
3فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از 300
نفر دیگر زخمی شدند .راهپیماییهای بازگشت
از  30مارس گذشته در اعتراض به محاصره غزه
و نیز تأکید بر حق بازگش��ت آغاز ش��ده است؛
فلس��طینان تأکید کردهاند ای��ن تظاهراتها تا
تحقق اهداف ادامه پیدا میکند.

توقف همکاری آمریکا با پاکستان

دولت دونالد ترامپ در ادامه سیاست فشار به
ی با پاکستان در بخش
اسالمآباد ،به قطع همکار 
آموزش نظامی مصمم است .مقامهای آمریکایی
و ارتش پاکستان در اینباره اظهارنظری رسمی
نکردهاند ،با این وجود رس��انههای پاکس��تانی
گزارش دادن��د دولت ترام��پ در تصمیم خود
ج��دی ب��وده و ای��ن روند در جهت سیاس��ت
واشنگتن برای کاهش تعامل امنیتی پاکستان
به دلی��ل آنچه آمری��کا نبود هم��کاری طرف
پاکس��تانی برای نابودی کامل ش��بهنظامیان و
گروههای تروریستی بیان میکند ،اتخاذ میشود.
به نوش��ته اکس��پرستریبیون ،ارتش پاکستان
هشدار داده است اقدام آتی آمریکا ممکن است
نگاه اسالمآباد را برای کسب همکاری نظامی و
آموزشی به سمت چین و روسیه متمرکز کند.

هشدار توئیتری ترامپ به کانادا

رئیسجمه��وری آمریکا با انتش��ار توئیتی،
ب��ار دیگر کان��ادا را تهدید به اعم��ال تعرفه بر
واردات خ��ودرو کرد .دونالد ترام��پ در توئیتر
نوشت« :توافق با مکزیک بخوبی پیش میرود.
باید خودروس��ازان و کش��اورزان در نظر گرفته
ش��وند اگرنه هیچ توافق��ی در کار نخواهد بود.
رئیسجمهور جدید مکزیک یک جنتلمن واقعی
اس��ت اما کانادا باید صبر کن��د .تعرفه و موانع
تجاری آنها بس��یار زیاد است .در صورتیکه (با
کانادا) به توافق نرسیم ،بر واردات خودرو تعرفه
وضع میکنم» .این در حالی اس��ت که پیشتر
دول��ت ترامپ پس از اعالم تصمیمش مبنی بر
اعمال تعرفه بر صادرات فوالد و آلومینیوم بهرغم
مخالفتها از س��وی  2ح��زب جمهوریخواه و
دموکرات ،دولت کانادا را به خشم آورده بود.

 27مرداد؛ موعد تحلیف عمرانخان

حزب «تحری��ک انصاف» پاکس��تان اعالم
ک��رد عمرانخان ب��ه عنوان بیس��تویکمین
نخستوزیر این کش��ور هجدهم آگوست (۲۷
مرداد) در یک مراس��م س��اده که قرار است در
کاخ ریاس��تجمهوری برگزار شود ،سوگند یاد
میکند .مسؤول مطبوعاتی این حزب اعالم کرد:
به این مراسم تنها چندصد میهمان دعوت شده
و قرار است بهسادگی برگزار شود .از سوی دیگر،
عمرانخان روز جمعه با کمیس��یونر عالی هند
دیدار و طی آن نگرانیهای خود را درباره نقض
حقوقبشر در کشمیر اعالم کرد و گفت امیدوار
است اجالس سارک هرچه سریعتر در اسالمآباد
برگزار شود.

تشدید تنش میان آتن و مسکو

در پی تش��دید تنشها می��ان مقامات آتن
و مسکو ،دولت یونان س��فیر خود در روسیه را
فراخواند .یک منبع آگاه اعالم کرد تصمیم آتن
برای فراخواندن س��فیر خود از روسیه به ابتکار
وزیر خارجه این کش��ور انجام ش��د .فراخواندن
سفیر در جریان بحران دیپلماتیک  2کشور پس
از اخراج دوجانبه دیپلماتهای یونان و روس��یه
اتفاق افتاده اس��ت .پیش از این ،وزارت خارجه
یونان در پاس��خ ب��ه اخ��راج دیپلماتهای این
کش��ور از روسیه بیانیهای منتشر کرد و روسیه
را «ش��ریک تس��لیحاتی ترکیه» خواند و اعالم
کرد مس��کو به صورت پیوسته از روابط دوستی
و همکاری که طی  190سال بین یونان و روسیه
بوده ،دور شده است.

سقوط هواپیمای ربودهشده در سیاتل

مرد  ۲۹س��اله آمریکایی ک��ه گمان میرود
مکانیک هواپیما بوده یک هواپیمای مس��افری
خالی از مسافر را از فرودگاه سیاتل ربود و آن را
در نزدیکی جزیره کترون به دریا انداخت .دفتر
پلیس محلی در توئیتی اعالم کرد :این یک اقدام
تروریستی نبوده و تایید شده این مرد  ۲۹ساله
قصد خودکشی داشته است .طبق گزارشها2 ،
فروند جنگنده اف  ۱۵ارتش آمریکا این هواپیما
را تعقیب کردند اما نقشی در برخورد آن و ساقط
شدنش نداش��تند .پلیس واشنگتن همچنین
اع�لام کرد ارت��ش آمریکا و افب��یآی در حال
بررسی این موضوع هستند.

