
گروه انصاراهلل یمن از هدف گیری مجدد فرودگاه بین المللی أبها در عربستان در دو عملیات پهپادی خبر داد.
به گزارش سایت شبکه المسیره، یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن وابسته به 
انصاراهلل روز شنبه بار دیگر از حمالت گسترده با چند فروند پهپاد قاصف کی ۲ به این فرودگاه خبر داد. این سخنگو 
تصریح کرد: عملیات اول ایستگاه ســوخت فرودگاه را هدف گرفت و با دقت به هدف مورد نظر اصابت کرد. عملیات 
دوم برج مراقبت فرودگاه را هدف گرفت که آن هم با دقت به هدف اصابت کرد. وی تاکید کرد، این دو عملیات موجب 
توقف ناوگان حمل و نقل هوایی در فرودگاه شد. ســریع بار دیگر تاکید کرد، این عملیات در واکنش به جنایت های 
دشمن و محاصره ظالمانه و تداوم حمالت هوایی پی درپی ائتالف سعودی است. این در حالی است که یحیی سریع 
پنج شنبه شب نیز از انجام حمالت پهپادی گسترده  به فرودگاه أبها 

خبر داده بود.
از طرفی، ائتالف سعودی شب گذشته مسئولیت ترور إبراهیم 
الحوثی، برادر رهبر انصاراهلل را برعهده گرفت و اعالم کرد، جزئیات 

به زودی منتشر می شوند.
تداوم حمالت نیروهای حوثی به فرودگاه های عربستان، مقامات 

این کشور را به تنگ آورده است.

رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد: مــاه اوت در تاریخ امت ترکیه ماه پیروزی ها اســت و امیدواریم در ماه جاری 
میالدی پیروزی دیگری به زنجیره پیروزی های خود بیفزاییم. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، با 
انتشار پیامی ضمن تبریک عید قربان به تمامی شهروندان این کشور، خاطرنشان کرد: ان شاء اهلل ما در ماه اوت جاری، 
پیروزی دیگری به پیروزی های تاریخمان اضافه خواهیم کرد. اردوغان به عنوان شاهد و گواهی بر این اظهارات خود 
به پیروزی های رقم خورده در ماه اوت در تاریخ ترکیه از جمله "نبرد مالزگرد" در سال ۱۰۷۱، "مرج دابق" در سال 
۱۵۱۶، "پیروزی ۳۰ اوت" طی جنگ استقالل در سال ۱۹۲۲ و عملیات نظامی صلح برای کمک به ترک های قبرس  
در سال ۱۹۷۴ اشاره کرد. وی به آغاز عملیات "سپر فرات" در ماه اوت ۲۰۱۶ که "اولین ضربه به کریدور تروریستی در 
مرزهای ترکیه با سوریه بود"، اشاره کرد. رئیس جمهوری ترکیه در 
پایان پیامش تاکید کرد: کسانی که برنامه ریزی می کنند تا از طریق 
راهکارهای فریبکارانه و همچنین انجام حمالت تروریستی و ایجاد 
دام های اقتصادی مانع مسیر ترکیه شوند، ما به شکست آنها ادامه 
خواهیم داد. اردوغان پیشتر اعالم کرده بود در صورتی که منطقه 
امن طبق برنامه ریزی ها ایجاد نشــود، آنکارا قصــد دارد عملیات 

نظامی در شرق فرات واقع در شمال سوریه انجام دهد.
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گمانه زنی درباره انتخابات 
زودهنگام در انگلیس قوت گرفت

رئیس دفتر بوریس جانســون مرخصی تمام 
مشــاوران دولتی را تا ۳۱ اکتبر لغو کرده اســت و 
گمانه زنی درباره برنامه دولت برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام در پی خــروج بدون توافــق بریتانیا از 

اتحادیه اروپا قوت گرفته است.
به گزارش روزنامه گاردین، مشاوران ویژه بوریس 
جانسون، نخست وزیر بریتانیا ایمیلی با این محتوا 
دریافت کردند که اختالالتی درباره مرخصی ایجاد 
شده است و آنها نمی توانند تا ۳۱ اکتبر درخواست 
مرخصی داشته باشــند و کســانی که مرخصی 
گرفته اند مورد به مورد بررسی می شوند. با این حال 
به این مشاوران گفته شده که مانعی برای گذراندن 
تعطیالت آخر هفته وجود ندارد. این ایمیل خشم 
بســیاری از دریافت کنندگانی را که از حجم کاری 
بی سابقه در ماه های سپتامبر و اکتبر گالیه داشتند، 
برانگیخته است. یکی از دریافت کنندگان ایمیل 
گفت، مشاوران ویژه بخشی از جنگ روابط عمومی 
هستند تا مردم را متقاعد کنند که دولت درباره عدم 
توافق جدی است. بوریس جانسون هم شخصا در 
اطالعیه ای خطاب به کارکنان گفته اســت دولت 
لندن اکنون روی برگزیت بــدون توافق متمرکز 
است. نخست وزیر بریتانیا در این نامه گفته است، 
شرایط هر طور که باشد بریتانیا برای خروج در ۳۱ 
اکتبر تاکید دارد و کارکنان باید فورا و به سرعت برای 
این اولویت آماده شوند. دفتر نخست وزیری لندن 
این مســاله را رد نکرد که اگر قانونگذاران بخواهند 
در اوایل ســپتامبر به دولت بوریس جانسون رای 
عدم اعتماد بدهند، احتماال انتخابات زودهنگام در 
روزهای ابتدای نوامبر برگزار می شود اما تاکید کرد 
نخست وزیر اطمینان حاصل می کند که بریتانیا در 
۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می شود. مشخص 
نیســت که آیا قانونگذاران ضد بریگزیت پارلمان 
بریتانیا یک انتخابات زودهنــگام را رقم می زنند یا 
خیر؛ چهره های دموکرات کارگــر و لیبرال درباره 
تمایالت حزب هایشان برای گذاشتن شرط و شروط 
درباره تشکیل هرگونه دولت وحدت یا دولت ائتالفی 
برای آمادگی برای جلوگیری از یک بریگزیت بدون 

توافق اختالف نظر دارند.

    
درگیری رزمندگان فلسطینی با 

صهیونیست ها در نوار غزه
رزمندگان فلسطینی در مرکز نوار غزه با نظامیان 
اشغالگر قدس درگیر شدند. منابع صهیونیستی ادعا 
می کنند که در جریان این درگیری ها، چهار نیروی 

فلسطینی به شهادت رسیدند.
منابع خبری فلسطینی صبح شنبه از تبادل آتش 
بین نیروهای فلسطینی و نظامیان اشغالگر قدس 
خبر دادند. خبرگزاری صفا اعالم کرد که از بامداد 
روز شنبه در شرق دیر البلح واقع در مرکز نوار غزه، 
صدای تیراندازی شنیده شده و پس از آن، پهپادهای 
صهیونیستی دو نقطه دیدبانی جریان مقاومت را در 
این منطقه بمباران کردند. خبرنگار صفا از این منطقه 
گزارش داد که صدای تیراندازی متعلق به ســالح 
سبک و سنگین بوده و شمار زیادی گلوله منور در 
نزدیکی دروازه النمر واقع در شرق دیرالبلح شلیک 
شلیک شده است. وی اظهار داشت که حرکت سریع 
جنگ افزارهای رژیم صهیونیستی در داخل حصار 
امنیتی مشهود بود و در ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه بامداد 

به وقت محلی، آرامش به این منطقه بازگشت.
روزنامه صهیونیســتی یدیعوت آحارونوت اما 
به نقل از ســخنگوی ارتش این رژیم اعالم کرد که 
نظامیان اشــغالگر، چهار نفر از نیروهای رزمنده 
فلســطینی را به شهادت رســاندند. این مسئول 
صهیونیستی مدعی شد که این رزمندگان، قصد 
داشتند از حصار امنیتی عبور کردند تا یک عملیات 
استشهادی انجام دهند. ســخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی ادعا کرد که نظامیان اشغالگر، چند 
فرد مسلح را رؤیت کردند که در حال نزدیک شدن 
به حصار امنیتی بودند و با خود، تفنگ کالشینکوف، 
خمپاره و آر.پی.جی داشتند. وی همچنین مدعی 
شــد که یکی از رزمندگان فلسطینی از این حصار 
عبور کرد و یک خمپاره به سمت سربازان اشغالگر 
پرتاب کرد. این مسئول صهیونیست در پایان اعالم 
کرد که نظامیان رژیم صهیونیســتی چهار نفر از 
رزمندگان فلسطینی را به شهادت رساندند و هیچ 
آسیبی به سربازان صهیونیستی وارد نشده است. 
هنوز مسئوالن فلسطینی صحت این خبر را تأیید 

نکرده اند.

جهاننما
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دونالد ترامپ همواره بــا اقدامات 
خود نشان داده است که موضع سختی 
در قبال مسائل اقتصادی چین اتخاذ 
کرده اســت و با بیان این موضع هیچ 
مشکلی ندارد؛ او چین را به دستکاری 
در واحدهای پولی و ایجاد تزلزل در بازار 
سهام آمریکا متهم می کند؛ اما زمانی 
که موضوع درباره حفظ قدرتمندترین 
دارایی آمریکا در رقابت با چین باشد، 
رئیس جمهور آمریکا ظاهراً تمایلی برای 
صحبت کردن در این مــورد ندارد: آن 
دارایی اقتدار اخالقی دموکراتیک است.

خبرگزاری ان بی ســی نیوز آمریکا 
در تحلیلی با اشاره به سکوت آمریکا در 
مورد اعتراضــات هنگ کنگ در حین 
تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و 
چین نوشت: پکن همواره سیگنال هایی 
در مورد احتمال تجــاوز نظامی علیه 

اعتراضات ادامــه دار هنگ کنگ بروز 
داده اســت؛ این سیگنال ها روز جمعه 
)هجدهم مرداد ماه( همزمان با حضور 
تظاهرکنندگان در فرودگاه بین المللی 

به اوج خود رسید.
بیانیه ترامــپ در واکنش به تهدید 
مداخله چین در هنگ کنگ، معترضانی 
را که در خیابان ها به تقابل با اقتدارگرایی 
چین می پردازند، تضعیــف کرد؛ این 
بیانیه در واقع فاصلــه گرفتن صریح و 
شفاف از سنت های سیاست  خارجی 

آمریکا بود.
ترامپ روز پنج شــنبه در محوطه 
جنوبی کاخ سفید در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری در مورد احتمال سرکوب 
نظامــی معترضان از ســوی چین در 
هنگ کنگ گفــت:  احتماال اتفاقی در 
هنگ کنگ در حال وقوع است؛  چراکه 
وقتی شما به اخبار آنجا نگاه می کنید، 
متوجه می شوید که چه چیزی در حال 
وقوع اســت؛ آن ها مدت های مدیدی 
است که دست به شورش زده اند و من 

نمی دانم که برخورد چین چگونه است. 
یکی گفت که شــاید در برهه ای آن ها 
بخواهند جلو این روند را بگیرند؛ اما این 
موضوع بین هنگ کنگ و چین است؛ 
چراکه هنگ کنگ بخشی از چین است. 
آن ها خودشان باید در مورد این موضوع 
با یکدیگر کنار بیایند. آن ها به توصیه و 

پیشنهاد نیاز ندارند.
به راســتی کــه اتفاقــی در حال 
وقــوع اســت. مــردم هنگ کنگ در 
تالشی شــجاعانه برای احقاق حقوق 
غیرقابل انکار خود در برابر قلدری یک 
استبدادگرا ایســتاده اند و بی تفاوتی 
نسبت به گرفتاری های این مردم هم 

غیراخالقی و هم گستاخانه است.
تعداد کثیری از جمعیت هنگ کنگ 
که اصال آمار قابل چشم پوشی نیست 
در حال اعتراض هستند؛ چراکه دولت 
قصد داشت با تصویب یک الیحه قانونی 
اجازه استرداد مردم از هنگ کنگ را به 
سرزمین اصلی صادر کنند. ترس قابل 
توجیه آن ها از این اســت که تصویب 

چنین قانونی به معنای پایان آزادی در 
هنگ کنگ و آغاز کنترل استبدادگرایانه 
صریح حــزب کمونیســت چین در 
کشورشان باشــد. تداوم اعتراضات در 
هنگ کنگ بر اســاس ترس از احیای 
این قانون رقم خورد؛ اگرچه کری لم، 
رئیس اجرایی هنگ کنگ بارها وعده 
داد که اجــرای آن به تعلیــق در آمد. 
معترضان حاال خواهــان کناره گیری 
وی و آزادی سایر معترضان بازداشت 
شــده و همچنین چند درخواســت 
دیگر هستند. وقتی مردم هنگ کنگ 
به صورت مســالمت آمیز دســت به 
اعتراض برای حفاظــت از آزادی های 
خود می زنند، آن ها در حال شــورش 
نیستند؛ بلکه این اصطالحی است که 
حزب کمونیســت چین به کار می برد 
تا هویت اعتراضات را زیر سوال ببرد و 
این تقلیدکاری از چینی ها برای شورش 
خواندن اعتراضات، از سوی ترامپ که 
خود ادعای رهبری جهان آزاد را دارد، 

موضوعی ناخوشایند است. 

براســاس گزارش های رســیده، 
مجازات شورش در هنگ کنگ می تواند 
تا ۱۰ سال حبس را به دنبال داشته باشد؛ 
شاید بر همین اساس است که یکی از 
کلیدی ترین خواسته های معترضان 
این است که دولت از اصطالح شورش 
برای خواندن اعتراضات دست بردارد؛ 
پس اینکه این معترضان چنین انتظاری 
را از رئیس جمهور ایاالت متحده داشته 

باشند نیز کامال معقول و منطقی است.
شــاید نگران  کننده ترین موضوع، 
برخــورد دوگانــه ترامــپ در مورد 
مخمصه ای که معترضــان در آن گیر 
افتاده اند و نیز همیــن برخورد وی در 
مورد ســرکوب نظامی از سوی چین 
باشد. این بدترین پیغامی بود که ترامپ 

می توانست به پکن ارسال کند.
متأســفانه، آنطور که همه شاهد 
هستیم، مستبدان همواره ضعف یا چراغ 
سبز آمریکا را با تجاوز و سرکوب بیشتر 
پاســخ داده اند. وقتی که دولت اوباما 
ضعف خود را با پیشنهاد بازنشانی روابط 
با مسکو نشــان داد، پوتین با تجاوز به 
خاک اوکراین این پیام را پاسخ گفت. اگر 
ایاالت متحده به موازین خود بی توجه 
باشد و نتواند حمایت قوی خود را برای 
اعتراضات صلح آمیز هنگ کنگ بروز 
دهد، می توانــد منجر به تحریک برای 
سرکوب معترضان از سوی چین باشد 
و در واقع دســت پکن را با این ادعا که 
آمریکا دیگر حامی کشوری نیست، باز 
بگذارد. این موضوع همچنین می تواند 
پیامدهای ناخوشــایندی را در مورد 
اقدامات پکن در قبال تایوان به دنبال 
داشته باشد. از دید دولت کمونیستی 
که بی میلی رئیس جمهور آمریکا حتی 
در لفاظــی در حمایــت از اعتراضات 
صلح آمیز در هنگ کنگ دیده  اســت، 
آیا انتظاری برای تقابل به منظور دفاع از 

تایوان می رود؟
اگر پکــن به این اعتقاد برســد که 
کاخ ســفید تمامی مالحظات خود را 
برای مذاکرات تجاری کنار می گذارد، 
می توان انتظار داشت که چین نسبت 

به رفتارهای این چنینی در سایر نقاط 
منطقه نیز اقدام کند. به طور مثال ممکن 
است گستاخی بیشــتری را در دریای 
جنوبی چین بروز دهد و یا اذیت بیشتری 
را علیه مسلمانان اویغور در استان غربی 

سین کیانگ چین اعمال کند.
این موضوع حتی می تواند توانایی 
ترامــپ برای بــه کنتــرل درآوردن 
اقتصادی چین را نیز زیر ســوال ببرد. 
اگر پکن به این دیدگاه برسد که ترامپ 
برای دستیابی به یک توافق ناامید شده 
و حاضر است هنگ کنگ را فدای چین 
کند، جایگاه مذاکرات دولت آمریکا زیر 

سوال می رود.
سیاست خارجی آمریکا اگر صرفاً  
بر منافع اقتصادی متمرکز باشــد و با 
سیاست های ســنتی خارجی آمریکا 
غریبه بماند، می تواند عواقب بدی برای 
این کشور داشته باشد.  ترامپ خود در 
استراتژی امنیت ملی اش در سال ۲۰۱۷ 
ابراز کرده بود که آزادی های آمریکا برای 
دیگران الهام بخش است و ایاالت متحده 
همواره پشت کســانی  خواهد بود که 
به دنبال آزادی هســتند. اســناد این 
صحبت های وی قابل دسترسی است. 
اما ظاهراً ترامپ قصد دارد پرده از چهره 
واقعــی منفعت طلبی غــرب بردارد؛ 
منفعتی که صرفا در کســب درآمد از 
کشورهای ضعیف تر خالصه می شود 
و کاری به آزادی هــا و دل نگرانی های 

دیگران ندارد.

دوگانگی ترامپ در مورد چین؛

فشار بر اقتصاد، سکوت در سیاست
آمریکا در حین تشدید 

تنش های تجاری با 
چین، درمورد اعتراضات 
هنگ کنگ سکوت کرده 

است و ترامپ می گوید: 
»هنگ کنگ و چین 

خودشان باید در مورد این 
موضوع با یکدیگر کنار 
بیایند. آن ها به توصیه و 

پیشنهاد نیاز ندارند.«
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با اشاره به عملیات قریب الوقوع در شمال سوریه؛

اردوغان: پیروزی جدیدی در راه است
اذعان ائتالف سعودی به ترور برادر عبدالملک حوثی

بمباران فرودگاه أبها توسط انصاراهلل

معترضان الجزایر برای بیست و پنجمین هفته متوالی 
تظاهراتی به منظور برقراری دمکراسی در این کشور برگزار 
کرده و خواستار شــکل گیری قیام مردمی سراسری در 

الجزایر شدند و شعار قیام مردمی در راه است، سر دادند.
به گــزارش خبرگــزاری فرانســه، تظاهرکنندگان 
شــعارهایی علیه گفتمان مدنظر مقامات الجزایری سر 
دادند. این در حالی است که رئیس ستاد ارتش الجزایر ادعا 
کرد که خواسته های اعتراض کنندگان تحقق یافته است.

مردم در میان تدابیر شــدید امنیتی پس اقامه نماز 
جمعه در خیابان دیدوش مراد المؤدی به سمت میدان 
مرکزی البرید در الجزیره پایتخت این کشور راهپیمایی 
کردند. این تظاهرات در ادامه درخواســت مردمی برای 
دور کردن سران نظام سابق از اداره مرحله انتقالی کشور 

برگزار شده است.
مردم الجزایر به حضور بوتفلیقه در انتخابات ریاست 
جمهوری برای پنجمین بار متوالی معترض بودند. اتفاقی 

که ســرانجام بوتفلیقه را مجبور کرد تا پس از ۲۰ سال با 
قدرت خداحافظی کند.

پس از کناره گیــری بوتفلیقه، عبدالقــادر بن صالح 
رئیس پارلمان این کشور طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی 
به صورت موقت پســت ریاســت جمهوری را بر عهده 
گرفت، اما استعفای بوتفلیقه و انتصاب بن صالح، از شدت 
نارضایتی ها کم نکرد و مردم الجزایر همچنان خواستار 

برکناری تمام مقام های دولت پیشین هستند.

شرکت روس اتم بامداد شنبه )نوزدهم مرداد ماه( 
خبر داد که روز پنجشنبه )هفدهم مرداد ماه( طی یک 
حادثه در آزمایش یک پیشرانه سوخت مایل در منطقه 
آرخانگلسک پنج نفر کشته و ســه نفر نیز به شدت با 

آسیب دیدگی سوختگی مواجه شدند.
بر اساس گزارش ها، پیش از این حادثه مهندسان و 
تکنسین های شرکت روس اتم در حال کار روی منبع 
قدرت ایزوتوپ یک سیســتم پیشــرانه بودند که این 

حادثه رخ داد.
خبرگزاری اینترفکس پنج شــنبه )هفدهم مرداد 
ماه( به نقل از مقام های بندر آرخانگلسک خبر داده بود 
که در پی انفجارها در نزدیکی این بندر، کشتیرانی در 
بخشی از دریای سفید به مدت یک ماه ممنوع خواهد 
بود. پس از این حادثه، میزان تشعشــعات رادیواکتیو 
برای مدت کوتاهی افزایش یافتــه، اما اندکی بعد این 

میزان به حالت عادی بازگشته است.

همچنین منابــع خبری روز جمعه نهــم ماه اوت 
)هجدهم مرداد ماه( نیز از وقوع چند انفجار در یک زاغه 

مهمات در منطقه  سیبری خبر دادند.
خبرگزاری ایتارتاس گزارش داد در پی این انفجارها 
که در شــهر کراسنویارســک، سومین شــهر بزرگ 
منطقه سیبری به وقوع پیوسته پنج نفر زخمی شدند. 
خبرگزاری اینترفکس مدعی شده این انفجارها بر اثر 

اصابت رعد و برق به وقوع پیوستند.

تظاهرکنندگان در الجزایر خواستار قیام سراسری شدندچرنوبیل تکرار شده است؟
خبرخبر


