افزایش نگرانیها از فعالیتهای مخرب سایبری آمریکا

چهارشنبه  5شهریور 1399
وطنامروز شماره 3009

معاون یک نها د امنیتی در روسیه گفت :با وجود اینکه آمریکا و متحدانش در حال افزایش فعالیتهای مخرب در فضای سایبری دیگر کشورها هستند
اما ایران ،چین ،کرهشمالی و روسیه را تهدید سایبری میدانند« .اولگ خراموف» معاون شورای امنیتی روسیه هشدار داد نتیجه افزایش تقابل در فضای
سایبری ،ایجاد تنش در روابط بینالملل است و اعمال تحریمها از سوی آنها منجر به آهسته شدن روند پیشرفت اقتصاد جهان میشود.

بینالملل

دور دنیا

بررسی ابعاد چندوجهی قدرت یمنیها در گفتوگو با کارشناسان

عبداهلل خواستار آزادی
همه زندانیان طالبان شد

دست برتر مقاومت
یمن در برابر عربستان
گروه بینالملل :حکمی که دیروز دادگاه ویژه جنایی استان
الحدی��ده یمن برای مجازات محکومان پرونده ترور ش��هید
صال��ح الصماد صادر کرد ،نش��ان داد ک��ه دولت نجات ملی
یمن به دنبال بهرهگیری از همه ابعاد قدرت ملی در راستای
تثبیت انقالب و مبارزه با متجاوزان است .بر اساس حکم این
دادگاه  16نفر از جمله «محمد بنسلمان» ولیعهد سعودی
و «محمد بنزاید آلنهیان» ولیعهد ابوظبی محکوم به اعدام
شدهاند .انقالبیون یمنی که در  5سال اخیر تحت شدیدترین
فش��ارهای اقتصادی قرار گرفته و با محاصره همهجانبه در
زمین و دریا مواجه ش��دهاند ،با استقامت و رشادت تمام در
برابر ائتالف سعودی ایستادگی کردهاند و در حال حاضر در
تحوالت میدانی دست برتر را دارند .کمتر تحلیلگری در دنیا
وجود دارد که گزاره «یمن ،ویتنام سعودیهاست» را قبول
نداش��ته باشد .این در حالی است که برآورد اولیه سعودیها
برای شکس��ت مقاومت یمن عملیات یکهفتهای بود .قرار

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت :برای
پایان دادن به رنج مردم خواس��تار تکمیل تبادل زندانیان و
آغاز فوری مذاکرات بیناالفغانی هس��تیم .عبداهلل عبداهلل
همچنین اظهار داشت :همانطور که در لوییجرگه مشورتی
صلح و تصمیم تاریخی برای از بین بردن موانع باقیمانده بر
سر راه روند صلح مشاهده شد ،تامین صلح هدف اصلی مردم
افغانستان است .طالبان نیز با انتقاد از متوقف شدن روند آزادی
زندانیان برای آغاز مذاکرات بیناالفغانی ،آمریکا را مانعی در
این مس��یر معرفی کرد .طالبان در بیانیهای اعالم کرد ،در
حالیکه لوییجرگه مشورتی صلح رای به آزادی فوری همه
زندانیان این گروه داده است اما دولت کابل تاکنون نتوانسته
آن را برآورده کند .به گفته طالبان ،پافشاری رئیسجمهور
افغانستان بر عدم آزادی زندانیان این گروه و برپایی لوییجرگه
مشورتی صلح به دستور آمریکا بود و اکنون که اشرف غنی
فرم��ان آزادی زندانیان را داده اما آمریکا اجازه اجرای آن را
نداده و به همین دلیل روند آزادی زندانیان متوقف شده است.

بود بعد از  ۷روز رژه پیروزی برگزار کنند و قدرت به عاریت
گرفته ش��ده از سالحهای غربی را به رخ کشورهای منطقه
بکشند .آرزوی بنسلمان و شرکایش برای شکست مقاومت
یمن در این  ۵سال نهفقط محقق نشده ،بلکه به استناد خود
سعودیها توان نظامی مقاومت یمن برای واکنش به حمالت
نظامی سعودیها چندبرابر هم شده است .مجموعه مقاومت
یمن امروز به حدی از توانایی رسیده که براحتی امکان هدف
قرار دادن منابع حیاتی نفتی و پاالیشگاههای سعودی و حتی
اماراتی را داراست .واقعیت این است که توان نظامی مقاومت
یمن بخشی از قدرت ملی این کشور است .این در حالی است
که در سالهای اخیر انقالبیون یمنی با بهرهگیری از ابعاد نرم
قدرت در بحثهای حقوق بش��ری و حقوق بینالمللی نیز
توانستهاند نقش اثرگذاری در معادالت منطقه داشته باشند
و ماحصل این اقدامات منجر به باز شدن پروندههای حقوقی
علیه سعودیها در نهادهای بینالمللی شده است.

مشارکت سازمان همکاری شانگهای
در تمرینات نظامی قفقاز 2020

توان دفاعی یمن ادبیات سعودیها در جنگ را تغییر داد

دیکته قدرت یمنیها در  ۳بعد نظامی ،تبلیغاتی و حقوقی

توگو با «وطن امروز» گفت :تحوالت میدانی در یمن پس
دکتر حسن هانیزاده ،کارشناس مسائل غرب آسیا در گف 
از  5سال کشمکش اکنون وارد مرحله جدیدی شده است که میتوان گفت در آن جبهه مقاومت یمن به طور کامل
دست برتر را در معادالت دارد .وی افزود :با وجود محاصره همهجانبه یمن از زمین ،هوا و دریا ،در حال حاضر انقالبیون و
مردم در کنار هم توانستهاند بر بخش عمدهای از مشکالت داخلی در عرصه نظامی فائق آیند و همین خودکفایی منجر
به تغییر موازنه به نفع یمنیها شده است .کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به عملیاتهای پهپادی انصاراهلل در خاک
عربستان گفت :ارتقای سطح تواناییهای نظامی به درجه حمالت پهپادی نشان میدهد مقاومت به لحاظ تکنولوژی روز
نظامی از جایگاه مطلوبی برخوردار است .عالوه بر این توانایی موشکی انقالبیون یمنی که منجر به هدف قرار دادن مواضع
سعودی تا عمق خاک این کشور شده و خسارات زیادی را برای سعودیها به همراه داشته ،منجر به این شده است که
ادبیات سعودیها نیز درباره آینده جنگ یمن تغییر کند و در یک سال اخیر در موضع انفعالی قرار گیرند .هانیزاده در
پاسخ به این سوال که جبهه مقابل یمنیها در حال حاضر چه دیدگاهی نسبت به آینده جنگ دارد ،گفت :عربستان و به
طور مشخص بنسلمان با سودای فتح یمن وارد جنگ با انقالبیون شد و در سال اول  14کشور عربی را در قالب ائتالف
با خود همراه کرد .در این مدت سعودیها بیش از  300میلیارد دالر از درآمد ملی خود را صرف جنگ یمن کردهاند اما
واقعیتی که در صحنه تحوالت رخ داده این است که اوال این ائتالف عمال از هم فروپاشیده و اغلب متحدان عربستان به
نوعی سعی کردهاند مشارکت خود در جنگ را کاهش دهند .نکته بعد اختالفات پیش آمده
بین سعودیها و اماراتیهاست که این هم ناشی از ابتکار عمل مقاومت یمن است .در
حال حاضر نیروهای اماراتی در جنوب یمن در تضاد با منافع سعودیها عمل میکنند
و این به خاطر این است که آنها به این نتیجه رسیدهاند که عربستان قرار نیست پیروز
این جنگ باشد .از طرف دیگر مواضع اماراتیها هم از تیررس موشکها و پهپادهای
یمنی در امان نبوده و تاکنون خسارات سنگینی به آنها تحمیل کرده است .به
طور کلی میتوان گفت اعتماد به نفس یمنیها در ماههای اخیر به
شکل چشمگیری افزایش یافته و در ماههای آینده تحوالت مهمی
در زمینه موفقیت یمنیها در جنگ با عربستان رخ خواهد داد.

دکتر علیرضا صدرالحسینی ،کارشناس امور غرب آسیا در ارتباط با صدور حکم اعدام برای ولیعهد امارات و ولیعهد
عربستان در دادگاه تخصصی کیفری در استان الحدیده یمن گفت :صدور حکم اعدام این  ۲نفر به جرم مشارکت در
ترور ش��هید صالح الصماد ،رئیس س��ابق شورای عالی سیاسی یمن ،نشان از چندوجهی بودن عناصر قدرت در دولت
قانونی و مردمی یمن دارد .برای بسط و فهم بهتر این مطلب باید به این موضوع اشاره شود که مقاومت یمن از زمان
تهاجم ائتالف عربی به رهبری سعودیها به خاک این کشور هیچگاه عقبگرد نداشته و به رغم همه کاستیها و فشارها
توانسته قدرت ملی خود را حفظ کند .وی افزود :یکی از مهمترین ویژگیهای انقالبیون یمن و در راس آنها انصاراهلل توجه
ویژهای است که به ظرفیتهای داخلی یمن دارند .در حال حاضر یمنیها در تمام زمینهها بویژه بحثهای دفاعی ،سیاسی
و حقوقی استقالل عمل کامل دارند .در ابتدای جنگ نگرانیهایی بابت ضعف دفاعی یمن در برابر ائتالف سعودی وجود
داشت اما مجموعه انصاراهلل به عنوان یک نهاد پیشگام و بومی با به دست گرفتن ابتکار عمل در صحنه نبرد و مدیریت
کشور و همراه کردن مردم کار را به جایی رسانده که در یک سال اخیر ائتالف سعودی به واقع در موضع ضعف قرار گرفته
است.
کارشناس غرب آسیا با اشاره به توان انصاراهلل در جنگ نرم گفت :یکی از ویژگیهای بارز انصاراهلل توانمندی قابل توجه
آن در بعد جنگ نرم است .سعودیها در سال اول جنگ گمان میکردند میتوانند انصاراهلل را از
معادالت سیاسی یمن حذف کنند ولی در حال حاضر ما شاهدیم مقامات انصاراهلل با نمایندگان
سازمان ملل دور یک میز مینشینند و مذاکره میکنند .عالوه بر این تسلط انقالبیون یمنی به
مباحث حقوقی و تبلیغاتی سبب شده در جوامع غربی بویژه کشورهای اروپایی شاهد حمایت
مردمی و س��ازمانهای مردمی حقوقی از یمنیها باشیم .این حمایت حتی تا مرز محکوم
کردن اقدامات سعودیها در نهادهای حقوقی نیز پیش رفته است .صدرالحسینی در پایان
تاکید کرد :مجموعه این اقدامات در قالب یک دولت باثبات و مقتدر منجر به
ایجاد پشتوانه مردمی قوی و افزایش انگیزه و اعتماد به نفس مردم یمن برای
پیروزی در جنگ ش��ده و از این رو است که وزارت دفاع یمن در روزهای
گذشته اعالم کرد در روزهای آینده سعودیها را غافلگیر خواهد کرد.

انگشت یمنیها روی ماشه
■■صدور حکم اعدام برای بنسلمان در دادگاه یمن

روز دوشنبه دادگاه تخصصی کیفری در استان الحدیده
یمن برگزار و طی آن حکم پرونده ترور شهید صالح الصماد،
رئیس سابق شورای عالی سیاسی یمن اعالم شد .بر اساس
این گزارش ،پس از قرائت حکم ۱۶ ،نفر به مش��ارکت در
ترور شهید صالح الصماد و دوستان او متهم شدند که ۱۱
نفر از آنها به اعدام از نوع حد ،قصاص و تعزیر محکوم شدند
و در عی��ن حال ۵ ،نفر دیگر نیز به اعدام حدی و تعزیری
محکوم ش��دند .افرادی که در جنایت ترور شهید الصماد
متهم ش��دهاند ،عبارتند از« :محمد بنسلمان آلسعود»
ولیعهد سعودی« ،محمد بنزاید آلنهیان» ولیعهد امارات،
«عبدربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن« ،علی
محسن صالح االحمر»« ،احمد عبید بندغر»« ،محمدعلی
المقدشی»« ،طارق محمد عبداهلل صالح»« ،علی علی ابراهیم
القوزی»« ،عبدالملک احمد محمد حمید»« ،محمد خالد

علی هیج»« ،محمد ابراهیم علی القوزی»« ،محمد یحیی
محمد نوح»« ،ابراهیم محمد عبداهلل عاقل»« ،محمد محمد
علی المشخری»« ،عبدالعزیز علی محمد االسود» و «معاذ
عبدالرحمن عبداهلل عباس» .گفتنی اس��ت صالح الصماد،
رئیس پیشین شورای عالی سیاسی یمن بود که در حمله
هوایی ائتالف سعودی ترور شد و به شهادت رسید.

فایدهای ندارد .وزیر دفاع یمن ضمن تاکید بر جانفشانی در
راه کشورش ،خاطرنشان کرد :انگشتان ما روی ماشه است.
العاطفی گفت :پیروزیهایی یکی پس از دیگری به دست
میآوریم تا روند آزادسازی همه جغرافیای یمن کامل شود.
قدرت بازدارندگی یمنیها امروز بیش از هر زمان دیگری
توان مجبور کردن متجاوزان به فرار ذلتبار را دارد.

محمدناصر العاطفی ،وزیر دفاع یمن اعالم کرد :ملت ما
امروز از عوامل قدرتی برخوردار است که نه تنها آن را قادر به
نابودی متجاوزان و وارد آوردن ضربه کوبنده به آنها میکند،
بلکه این ویژگی ،یمن را به عنوان یک قدرت موثر در منطقه
مطرح میکند .وی افزود :سازش و آتشبس با دشمنی که
به دنبال تحمیل اشغالگری و نیز تجاوزگری است در کار
نخواهد بود .این دشمن جز رویارویی و جنگ زبان دیگری
را نمیفهمد و در مقابل آن ،جز زبان زور گزینههای دیگر

جنبش انصاراهلل یمن در بیانیهای اعالم کرد س��ازمان
ملل شریک ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان
سعودی در تداوم توقیف کشتیهای حامل تولیدات نفتی
یمن و فاجعه انس��انی در نتیجه از کار افتادن بخشهای
خدماترس��انی بویژه بخش بهداشتی است .در این بیانیه
آمده است :تداوم توقیف این کشتیها توسط ائتالف متجاوز
کامال مخالف توافقنامههای بینالمللی در زمینه حقوق بشر و
قوانین انسانی بینالمللی است .سازمان ملل تا بدین لحظه

■■وزیر دفاع یمن :انگشتان ما روی ماشه است

اولینشبمجمعملیحزبجمهوریخواهچطورگذشت

رقیبهراسی و حمایت محض از ترامپ
گروه بینالملل :نخستین شب مجمع ملی حزب جمهوریخواه
بامداد سهش��نبه در حالی برگزار ش��د که شرکتکنندگان
و س��خنرانان ضمن حمایت از دونالد ترامپ ،س��عی کردند
رقیبهراس��ی را در اولوی��ت صحبتهای خود ق��رار دهند.
ب��ه گ��زارش «وطن امروز» ،س��خنرانان مجم��ع ملی حزب
جمهوریخواه در نخس��تین ش��ب این مراسم سعی کردند
ای��ن دیدگاه را القا کنند که در صورت پیروزی جو بایدن در
انتخابات نوامبر ،زندگی مردم آمریکا بدتر خواهد شد .بر اساس
این گزارش ،در نخستین شب مجمع ملی حزب جمهوریخواه،
ترام��پ به عن��وان رئیسجمهوری
نش��ان داده ش��د که اقداماتش در
پاس��خ به شیوع ویروس کرونا ،جان
ه��زاران آمریکایی را نج��ات داده و
رون��ق اقتص��ادی را تضمین کرده
است« .دونالد جونیور ترامپ» پسر
رئیسجمهور آمریکا در این نشست
ضمن حمایت قاطع از پدرش ،انتخابات نوامبر را یک انتخاب
بین «کلیسا ،کار و مدرسه» و «آشوب ،غارت ،هرج و مرجطلبی،
وحشیگری و خرابکاری» توصیف کرد .البته دونالد جونیور
ترامپ و سایر سخنرانان این مراسم هیچ اشارهای به  182هزار
شهروند آمریکایی نکردند که بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان
خود را از دس��ت دادند .وی مدعی ش��د اقدامات پدرش مانع
گسترش و شیوع سریع ویروس کرونا شده است« .نیکی هیلی»
نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل نیز از دیگر سخنرانان این
مراسم بود که ضمن حمایت از ترامپ گفت :آمریکا یک کشور
نژادپرس��ت نیست .انتخاب من به عنوان فرماندار کارولینای
جنوبی که دختر یک مهاجر بودم ،نشانگر این واقعیت بزرگ
است .برخی سخنرانان نیز سعی کردند انتخاب بایدن به عنوان
رئیسجمهور آمریکا را یک تهدید بزرگ ارزیابی کنند و هشدار
دادند بایدن موجب گسترش سوسیالیسم در آمریکا خواهد شد

و خطر بزرگی برای این کشور به شمار میرود .ترامپ لحظات
کوتاهی پس از انتخاب شدن از سوی حزب جمهوریخواه به
عنوان نامزد این حزب در انتخابات نوامبر ،نس��بت به طرح و
برنامه دموکراتها برای سرقت نتایج انتخابات و تقلب از طریق
رای پستی هشدار داد .وی افزود :تنها راهی که ممکن است ما
در انتخابات شکست بخوریم ،تقلب است.
■■تشکیل تیم جدید ضدترامپ

یک گروه از مقامهای سابق دولت ترامپ با رهبری «مایلز
تیلور» رئیس پیشین کارکنان وزارت امنیت داخلی آمریکا که از
جو بایدن حمایت کرده است ،در حال
تشکیل گروهی هستند که هدف اصلی
آن شکست دادن ترامپ در انتخابات
ریاستجمهوری نوامبر است .بر اساس
گزارش روز دوشنبه پلیتیکو ،تیلور و ۲
مقام سابق دیگر وزارت امنیت داخلی
آمریکا طراحان اصلی تش��کیل گروه
موسوم به «ائتالف سیاسی جمهوریخواهان برای همگرایی
و اصالح» هستند .در وبگاه این گروه نوشته شده است« :این
گروه متش��کل از مقامها و مشاوران سابق دولت ترامپ است
که خواس��تار تغییر در کاخ سفید و اصالح و بازسازی حزب
جمهوریخواه هس��تند .ما بر این باوریم بازگشت آمریکا به
مسیر عادی خود از نوامبر آغاز خواهد شد؛ با بازگشت به اصول
اساس��یمان» .تیلور که سال  2019میالدی از وزارت امنیت
داخلی آمریکا استعفا کرد ،در بیانیهای اعالم کرده است این
گروه در حال تالش برای جذب  40مقام سابق جمهوریخواه
است تا از نامزدی بایدن در انتخابات حمایت کنند .تالش مایلز
تیلور ش��بیه تالش دیگری از سوی جمهوریخواهانی است
که پروژه لینکلن را راهاندازی کردهاند .این پروژه نیز از سوی
گروهی از فعاالن و استراتژیستهای جمهوریخواه تشکیل
شده تا جلوی انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات نوامبر را بگیرد.

■■انتقاد شدید انصاراهلل از سازمان ملل

هیچ واکنش��ی به انتقاد مطرح شده توسط انصاراهلل یمن
نشان نداده است.
در همین حال ،شرکت نفت یمن نیز اعالم کرد نیروهای
ائتالف متجاوز همچنان  ۲۰کش��تی نفتی یمن را توقیف
کردهاند .این شرکت در این باره تصریح کرد :این کشتیها
در حالی توقیف شدهاند که دارای مجوز سازمان ملل بوده
و تفتیش شدهاند.

■■بمباران  ۳استان یمن توسط جنگندههای سعودی

جنگندههای متجاوز سعودی بار دیگر آتشبس ادعایی
خود در یمن را نقض کردند .بر اس��اس این گزارش ،طی
 ۲۴س��اعت مناطق مختلف یمن از جمله  ۳اس��تان این
کش��ور هدف حمالت هوایی جنگندههای س��عودی قرار
گرفتند .طبق اعالم رسانههای عربی ،مناطق مسکونی در
استانهای الجوف ،مأرب و صعده هدف سنگینترین حمالت
جنگندههای سعودی قرار گرفته است.

نخستوزیرعراقدیروزنشستسهجانبهایرابارهبرانمصرواردنبرگزارکرد

نقشه «شام جدید» کاظمی

گروه بینالملل :منطقه غرب آسیا دیروز ،روز پرترافیکی را در
ت سر گذاشت .یکی از مهمترین این
دیدارهای دیپلماتیک پش 
دیدارها نشست سهجانبه رهبران اردن ،عراق و مصر در اردن
بود .این دومین سفر الکاظمی به خارج از عراق در یک هفته
گذش��ته است .نخستین سفر وی با هدف دیدار با ترامپ در
واشنگتن بود و حاال به اردن رفته است .الکاظمی قرار بود به
عربستان هم برود که این سفر برای دومینبار از طرف سعودیها
با ادعای وخامت حال شاه همیشه بیمار سعودی به تاخیر افتاد.
کاظمی از زمان روی کار آمدن برای نزدیکی به کشورهای
عربی و اس��تفاده از بازار آنها تالش
زیادی کرده است اما این تالشها با
کارشکنی عربستان تاکنون به جایی
نرسیده اس��ت .دیدار دیروز کاظمی
ب��ا رهبران مصر و اردن هم در حالی
برگزار ش��د که عربستان مهمترین
مخالف هر گونه گشایش اقتصادی
در عراق اس��ت و بعید است شرکای عربستان هم دوستی با
این کشور را هزینه رابطه با عراق کنند.
حاال مصطفی الکاظمی در نشست سران ۳کشور عراق ،مصر
و اردن در امان در صدد اجرایی کردن طرح «شام جدید» است
که مبتنی بر دادن نفت در مقابل جذب سرمایههای این ۲کشور
خواهد بود .البته نخستوزیر عراق از این پروژه جدید یکشنبه
دوم ش��هریور در گفتوگو با روزنامه «واشنگتن پست» پرده
برداشت .وی گفت :درصدد ارائه پروژه «شام جدید» به ملک
عبداهلل دوم ،پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهوری
مصر در نشست سهجانبه در امان هستم.
اگر چه  ۳کش��ور عراق ،اردن و مصر دارای تولید ناخالص
داخلی به ارزش  ۵۰۰میلیارد دالر هستند اما حجم تبادالت
تجاری بین  3کشور به دلیل کارشکنیهای عربستان و تمایل
نداشتن این کشورها به ارتباط با یک کشور عربی شیعه همواره

بسیار کم بوده است.
در چارچوب این طرح انتظار میرود در بحثهای اقتصادی
سران  ۳کشور ،موضوع خط لوله نفتی بصره به بندر «عقبه»
در اردن و از آنجا به مصر با هزینه  ۱۸میلیارد دالر مطرح شده
باشد .مصر و اردن تمایل دارند نفت را از عراق با تخفیف ۱۶
دالر در مقایسه با قیمت نفت برنت خریداری کنند .در مقابل
عراق آمادگی خود را برای واردات برق از مصر و اردن از طریق
ارتباط شبکههای برق  ۳کشور ابراز داشته است.
■■فراکسیونبدر:ترامپازسفرکاظمیبرایانتخاباتبهرهبرد

ب��ا گذش��ت  ۶روز از پایان س��فر
نخستوزیر عراق به آمریکا ،انتقادات
احزاب عراقی از دس��تاورد صفر این
س��فر همچنان ادامه دارد .در همین
ارتباط دیروز حس��ن الکعبی ،رئیس
فراکسیون بدر عراق از عملکرد ۱۰۰
روزه دولت مصطفی الکاظمی انتقاد
کرد .این نماینده عراقی گفت که هماکنون  ۱۰۰روز از زمان
تشکیل کابینه کاظمی گذشته ولی هیچ دستاورد ملموسی
به دست نیاورده است .شبکه خبری الغدیر به نقل از الکعبی
گزارش داد :هرجومرج در دوران کاظمی از قبل بیش��تر شده
است و بدون ثبات امنیتی و سیاسی ،نمیتوان زمان انتخابات
را تعیین کرد .وی تصریح کرد :دولت کاظمی و تغییراتی که
وی به آن دست میزند ،بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تاکنون
موفق نشده است اقتدار حکومت را بازگرداند .نماینده عراقی،
گریزی به سفر اخیر کاظمی به آمریکا زد و گفت عراق از سفر
وی به واشنگتن بهرهای نبرد.
الکعبی در پایان خاطرنشان کرد :ترامپ از سفر کاظمی برای
انتخاب خود در انتخابات پیشرو بهره برد و تفاهمنامههای
اقتصادیای ک��ه کاظمی امضا کرد ،با توافقهای پیش��ین،
تفاوتی نداشت.

روسیه ماه سپتامبر میزبان دستکم  18کشور از جمله
اعضای سازمان همکاری شانگهای برای تمرینهای نظامی
دوجانبه و چندجانبه خواهد بود .قرار اس��ت روسیه میزبان
دس��تکم  ۱۸کش��ور از جمله اعضای س��ازمان همکاری
شانگهای برای تمرینهای نظامی دوجانبه و چندجانبه باشد
که به دلیل همهگیری کرونا تاکنون به تاخیر افتاده است .به
گزارش خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» ،بهرغم تنشهای
مرزی ،نظامیان هند ،چین و پاکستان در این رویداد در ماه
سپتامبر شرکت خواهند کرد .تمرینات اصلی برای ارزیابی
میزان آمادگی جنگی ارتشها در کنار نیروهای مسلح روسیه
با عنوان «قفقاز  ۱۵ »۲۰۲۰تا  ۲۶سپتامبر در آستراخان در
جنوب روس��یه برگزار خواهد شد .کشورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای شامل خود روسیه ،هند ،چین ،پاکستان،
قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان به عالوه ۱۱
کش��ور دیگر در این تمرینات حضور خواهند داشت .اخیرا
درگیریهای مرزی بین چین و هند در خط کنترل مرزی
در شرق منطقه لداخ روابط  ۲کشور را به تیرگی کشاند و به
شدیدترین نزاع این  ۲کشور در حدود  ۵۰سال اخیر تبدیل
شد .در این درگیریها  ۲۰سرباز هندی کشته شدند .قوای
نظامی هند و چین چهارم تیر در مراسم رژه پیروزی در میدان
سرخ مسکو به مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد پایان جنگ
دوم جهانی رژه رفتند.

سوریه قطع آب اهالی الحسکه توسط
ترکیه را «جنایت ضدبشری» خواند

وزارت خارجه سوریه با شدیدترین لحن اقدام دولت ترکیه
در قطع آب شرب بیش از یک میلیون شهروند سوری ساکن
شهر الحس��که و حومه آن را محکوم کرد و آن را «جنایت
جنگی و جنایت ضدبشری» خواند .وزارت خارجه سوریه در
بیانیه خود این اقدام ترکیه را جنایت جنگی و جنایت علیه
بش��ریت بر اساس حقوق بینالملل انساندوستانه از جمله
توافقنام ه ژنو درباره وضعی��ت غیرنظامیان در زمان جنگ
دانست .این بیانیه تصریح کرد :رژیم ترکیه با اهرمهایش و
حمایت دولت آمریکا و تروریستهای طرفدار آمریکا و ترکیه
از آب به عنوان سالحی جنگی علیه غیرنظامیان سوریه اعم از
زنان و کودکان و سالخوردگان برای رسیدن به اهداف سیاسی
و نه انسانی استفاده کرده است و آنها این کار را با توافق بین
خودشان برای بیش از  17مرتبه قطع آب شرب تاسیسات
آب «عل��وک» در ماههای اخیر انجام دادهاند؛ به گونهای که
مدت قطع آب در این موارد بین یک تا چند هفته بوده است.
این بیانیه افزود :هماکنون بیش از  ۲هفته است آب شرب
اهالی شهر الحسکه و اطراف آن که بالغ بر دهها روستاست،
قطع است و این امر در سایه گرمای شدید و ترس از شیوع
ویروس کرونا رخ داده است.

ک از ادوات ارتش انگلیس
تان 
حذف میشود

فرماندهان ارشد ارتش انگلیس در اقدامی برای مدرنسازی
نیروهای مس��لح در حال بررس��ی ایده ح��ذف کردن تمام
تانکهای کشورشان هستند .منابع ناشناس دولتی به روزنامه
تایمز گفتند وزرای دولت انگلیس نسبت به کارایی و مفید
بودن یگان تانکهای این کش��ور شک دارند؛ یگانی که در
حال حاضر شامل  ۲۲۷تانک «چلنجر  »۲و  ۳۸۸خودروی
زرهی «ووریر» است .این برنامههای ادعاشده در حالی مطرح
میشود که لندن به خاطر تمایلش به جنگ سایبری و هوایی،
خودروهای زرهی سنگین را کنار میگذارد ،چرا که انتظار
تویکم جنگهایی در بخشهای
میرود جنگهای قرن بیس 
شهری با نقشآفرینی پررنگتر فناوریهای سایبری در کنار
عملیات فضایی و اطالعاتی باشد.
کاربران شبکههای اجتماعی خطاب به نتانیاهو:

از دیدن کشتار کودکان فلسطینی
متأثر نشدی؟

تمجید نخستوزیر رژیم صهیونیستی از تصویر کودک
اماراتی که پیراهنی با تصویر پرچم امارات و اسرائیل در تن
دارد ،بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشت .به نوشته
روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،بنیامین نتانیاهو با انتشار
پیامی در توئیتر نوشت :از دیدن کودکی که در قلب امارات
پیراهنی با پرچم اسرائیل و امارات به تن دارد ،متأثر شدم.
همچنین تحت تأثیر صحنهای قرار گرفتم که یک کودک
اماراتی دیگر سرود اسرائیل را سر میدهد .اظهارات نتانیاهو
بازتاب زیادی در شبکههای اجتماعی داشت و فعاالن و کاربران
این شبکهها مشاهده صحنه کشتار دهها کودک فلسطینی به
دست سربازان ارتش رژیم صهیونیستی را به نتانیاهو یادآوری
کردند و از او پرسیدند« :آیا از دیدن کشتار این کودکان متأثر
نشدی؟» در همین حال ،فعالی به نام «هارون محمد عوض
الکریم» در واکنش به توئیت نتانیاهو ،تصاویری را از کودکان
فلسطینیمنتشرکردکهبهدستنظامیانصهیونیستکشته
شدند .وی در این باره خطاب به نتانیاهو نوشت :تحت تأثیر
کشته شدن  ۷۹کودک فلسطینی توسط ارتش اشغالگر طی
سال  ۲۰۱۹قرار نگرفتی؟

