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معاملهبولتونبرایعبوربریتانیا
ازبرگزیت
سفر اخیر جان بولتون به بریتانیا ،در آستانه دیدار
ترامپ-جانسون و در حاشیه اجالس سران گروه
هفت،باهدفبازطراحیروابطدوجانبههمزمانبا
تحولمهمخروجبریتانیاازاتحادیهاروپاانجامشده
است .ازآن جا که جانسون مجبور است سیاست
خروج از اتحادیه را ظرف سه ماه آینده به انجام
رساند؛ آمریکا به عنوان مهمترین شریک راهبردی
بریتانیا در ابعاد مختلف ازجمله مسائل اقتصادی،
جهت جبران کسر بودجه و فشارهای ناشی از
خروجازاتحادیه؛جایگاهویژهتریدرروابطخارجی
لندنخواهدداشت.دراینمیاننیازشدیدبریتانیا
به انعقاد موافقتنامه تجاری جدید با واشنگتن
سبب م ـیشــود در دیگر حــوزههــا نخستوزیر
جدید مجبور به همراهی با دولت ترامپ شود و
در این میان مسئله ایران ،از موضوعات عمده ای
محسوب میشود که بخش مهمی از دستور کار
سفر بولتون به انگلیس را نیز شامل میشود .با
توجه به نقش مستقیم بولتون در توقیف کشتی
ایرانی در جبلالطارق توسط انگلستان ،مشاور
امنیت ملی آمریکا انتظار دارد در برابر نیازهای
بریتانیا،امتیازاتبیشتریازاینکشوردرخصوص
ایــران بگیرد .بولتون تالش میکند انگلیس را
به کمپین فشار حداکثری آمریکا وارد کند و از
طریق سیاست هایی نظیر حضور نظامی بیشتر
در خلیجفارس ،بلوکه اموال ایران در انگلستان،
همراهی نکردن با کشورهای اتحادیه در مسیر
اینستکس از نیاز این کشور به واشنگتن ،نهایت
استفادهراعلیهجمهوریاسالمیکندوراهیبرای
اعضایاتحادیهاروپاجزپیوستنبهجبههواحدضد
ایرانی انگلوساکسون باقی نگذارد .آمریکا تالش
میکند در درجه اول از حضور بریتانیا در برجام
بهعنوان اهرم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
استفادهکندودرصورتتحققنیافتناینموضوع،
از طریق تشویق لندن به خروج از برجام عم ً
ال باعث
فروپاشی و شکاف پوسته باقی مانده از برجام شود
تاراهبرایسیاستهایفشارآمریکاوتوسلبهسایر
مکانیسمهاتسهیلشود.

انصارا ۴...موشکبالستیکبهمحلتجمعسعودیشلیککردوبا 2پهپاد«ابها»راهدفقرارداد

سکته سعودی در عسیر

سه شنبه روز نفس گیری بــرای سعودی ها در
«عسیر» استان جنوبی عربستان بــود .تارنمای
شبکه خبری «المسیره» یمن دیروز اعالم کرد که

یگان پهپادی ارتش و انصارا ...یمن پیش از ظهر
سه شنبه ،فــرودگــاه «ابها» در  ۲۰۰کیلومتری
داخل خاک عربستان (در استان عسیر) را با چند

ادعای رسانهاسرائیلیازدستداشتنتلآویو
درحملهبهانبارمهماتحشدالشعبی

چندین انفجار مهیب دوشنبه شب بغداد
را لرزاند و بسیاری صــدای این انفجار
را شنیدند .انفجاری در منطقه الدوره
جنوب بغداد و در پایگاه نظامی القصر
که نیروهای حشد الشعبی در آن مستقر
هستند اما عامل این حادثه که بود؟ یک
منبعپلیسگفتهاستکهاینآتشسوزی
احتماال بر اثر بیتوجهی در انبار کردن
این مهمات و همچنین گرمای زیاد هوا
روی داده اســت .وزارت کشور عــراق
دستور تحقیق در این باره را صادر کرده
است .در این میان اما رسانه های رژیم
صهیونیستی سعی دارند این انفجار را به
نام خود ثبت کنند .در هفتههای اخیر دو
پایگاهنیروهایمقاومتحشدالشعبیدر
دواستانمختلفعراقدرروزهای ۲۸تیر
و ۶مرداد هدف حمالت هوایی ناشناس
قرارگرفت؛یکیازایندوپایگاهدرمنطقه
آمرلی ،در استان صالحالدین ،قرار دارد
و پایگاه دوم ،موسوم به «پایگاه ابومنتظر
المحمداوی» یــا همان کمپ پیشین
«اشــرف» ،در استان دیالی است .شبکه
 ۱۳تلویزیوناسرائیلبااشارهبهحمله۴۰
سال پیش اسرائیل به عراق برای انهدام

راکتوردردستساخت«عصیراک» گفته
است که عراق پس از چند دهه «دوبــاره
در سیبل اهــداف اسرائیل قــرار گرفته
است» .روزنامه هاآرتص به نقل از برخی
«مقامهای نظامی اسرائیل» گــزارش
داده است موشکهایی که در عراق انبار
شده «دقیقتر» از موشک هایی است که
در اختیار حزبا...لبنان قرار دارد و این
«تهدیدی برای اسرائیل» است .حمالت
اخیربهپایگاههایحشدالشعبیدرعراق
با سکوت مقامهای رسمی اسرائیل و
عراقروبهروشدوتنهاآمریکادرروزحمله
نخستتاکیدکردکهعاملآننبودهاست.
زویکا یخزقلی ،تحلیلگر مسائل مربوط
به جهان عــرب ،روز جمعه در مصاحبه
با یک رادیــوی تلآویو موسوم به «اف.ام
 »۱۰۳گفت« :دو حمله اخیر ،استثنایی
نبوده و ادامه خواهد یافت ».در این میان،
علیموسویخلخالی،سردبیروبسایت
«دیپلماسی ایــرانــی» ،چــاپ تهران ،در
مقالهای با طرح این سوال که «آیا دولت
عراق بیطرفی را کنار گذاشته است؟»
سکوت عراق درباره حمالت اسرائیل را
«عجیب»نامیدهاست.

جزئیاتتازهنشانمیدهدکه
روسیهحقیقترادربارهانفجار
اتمینیونوکسانگفتهاست

سالحجدید
پوتین
پنجدانشمندروسکهدرپیانفجاراتمیروزپنجشنبهدر
سایت نیونوکسا کشته شده بودند به خاک سپرده شدند.
گزارشها حاکی است که این پنج دانشمند روس برای
کنترل وضعیت پس از انفجار به منطقه رفته بودند .طی
روزهای گذشته کاخ کرملین نیز تالش کرده حواشی و
جزئیات این فاجعه اتمی را دفن کند ،اما رسانه ها و دولت
هایمختلفدرپیکشفاسراراینحادثههستند.آلکسی
لیخاچف ،رئیس «روساتــم» در مراسم خاک سپاری از
قربانیان این حادثه بهعنوان «قهرمانان واقعی» یاد کرد و
گفت«:ادامهکارمادرزمینهسالحهایجدید،کهمطمئن ًا
آن را به اتمام خواهیم رساند ،بهترین ادای احترام به
آنها خواهد بود ».به گزارش روزنامه تلگراف ،ناظران
در نزدیکی شهر «سورودوینسک» اعالم کردند که پس
از رویداد پنج شنبه یک افزایش ناگهانی موقتی در سطح
تشعشعات رادیواکتیو کشف کردند .شرکت روس اتم
تنهادربیانیهایگفتهکهایندانشمنداندرحینآزمایش
یکمنبعایزوتوپینیرودرخصوصیکسیستممحرکهبا

نمای روز

رخ داد .سه «قهرمان» که در بازداشت این مرد
نقش داشتند توسط دیوید الیوت وزیر خدمات
اضطراریایالتنیوساوتولزاسترالیاموردتقدیر
قرارگرفتند.بهگزارشیورونیوز،جسدزنیدیگر
( 21ساله) نیز در داخــل آپارتمانی در خیابان
محل حادثه پیدا شده است .میک فولر ،پلیس
استرالیا میگوید تمام اطالعاتی که در دسترس
است نشان میدهد که این دو جنایت به یکدیگر
ربط دارند .فولر میگوید که فرد بازداشت شده
بــرای پلیس شناخته شده بــود ،اما جرایمی که
وی پیش از این مرتکب شده بود جرایم سنگینی
نبودند.ویدئوهایضبطشدهازمحلحادثهنشان

سوختمایعجانخودراازدستدادند.ایندانشمنداندر
موسسهتحقیقاتعلمیفیزیکتجربیروسیه()VNIIEF
کارمیکردند؛جاییکهدانشمندانجماهیرشورویبرای
ساخت نخستین بمب اتمی این کشور فعالیت داشتند.
طی روزهــای گذشته ،مقامات محیط زیست روسیه از
دولت خواستهاند جزئیات تشعشعات اتمی را افشا کند
اما نه وزارت دفاع روسیه و نه شرکت «روساتــم» ،هیچ
کدام نوع موشکی را که در طول آزمایش منفجر شد اعالم
نکردندوفقطگفتندکهحاویپیشرانهمایعبودهاستاما
نام بردن «روساتــم» از «منبع انرژی ایزوتوپ هستهای»
موجبشدتابرخیرسانههایروسیبهایننتیجهبرسند
که موشک آزمایششده از نوع کروز «بوروستنیک» است
کهوالدیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیهبراینخستین
بار در سخنرانی خود در مارس  ۲۰۱۸به آن اشاره کرده
بود .پوتین در آن زمان از ساخت تسلیحات فوقپیشرفته
هستهای در روسیه خبر داده بود که«مقابله با آن بسیار
دشواراست».سالحیکههیچگاهرونمایینشد.

نیوزویک:آمریکادستورمحدودشدنعملیاتنظامی
علیهطالبانرادادهاست

مهارمهاجمچاقوبهدستباصندلیوسبددرسیدنی

مهاجمیچاقوبهدستدرحالیکهلباسیخونین
برتنداشتودرمرکزشهرسیدنیاسترالیافریاد
می زد و جــوالن می داد ،از ســوی مغازه داران
محلی و مردم حاضر در صحنه با صندلی چوبی
و سبدهای پالستیکی مهار شد .پلیس سیدنی
در حالی این فرد را که به زنی  41ساله در مرکز
شهر حمله و او را زخمی کــرده بــود ،بازداشت
کرد که ساکنان محلی دقایقی پیش از رسیدن
پلیس او را مهار کــرده بودند .این حادثه حدود
ساعت  ۱۴روز سهشنبه  ۱۳اگوست به وقت
محلی در نزدیکی خیابانهای کالرنس و کینگ
که جزو مناطق شلوغ مرکز شهر سیدنی هستند

فروند پهپاد بمب افکن قاصف k2هدف قرار داد ه
است .این برای دومین بار در یک هفته است که
فرودگاه ابها در استان عسیر هدف حمله پهپادی
نیروهای یمنی قــرار می گیرد .منابع یمنی یک
شنبه گذشته اعــام کردند که در یک عملیات
تهاجمی با چند فروند پهپاد بمب افکن فرودگاه
ابها را هدف قرار داده اند که بر اثر آن پروازها در این
فرودگاه به حالت تعلیق درآمد اما حمالت پهپادی
دیروز تنها دستاورد نیروهای مقاومت یمن نبود.
چند ساعت پیش از این حمالت ،جنبش انصارا...
یمن از شلیک چهار فروند موشک بالستیک به
منطقه عسیر در جنوب عربستان خبر داده بود.
یک منبع نظامی در گفتوگو با شبکه المسیره
اعالم کرد که جنبش انصارا ...یمن با شلیک چهار
فروند موشک بالستیک «زلزال یک» محل تجمع
مزدورانسعودیرادر منطقه«ابوابالحدید»واقع
در منطقه حدفاصل بین عسیر و صعده هدف قرار
داد .طبق گفته این منبع ،در این حمله شماری از

مزدوران عربستان کشته و زخمی شدند .از سوی
دیگر ،یک منبع نظامی دیگر به المسیره گفت که
یگان توپخانهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن
وابسته به انــصــارا ...محلهای تجمع مــزدوران
سعودی در گذرگاه «الطوال» واقع در جیزان را
هدف قرار دادند .جنگ فرسایشی یمن حاال آرام
آرام به نفع نیروهای مقاومت پیش می رود .مقادیر
زیادسالحهایپیشرفتهنزدسعودیباعثشداین
کشورفکرکندمیتوانددراینجنگپیروزشودچرا
کهاینکشورازنظرتسلیحاتیدررتبهپنجمجهانی
قرار دارد .سالح هایی که اکنون توان رویارویی با
حمالتانصارا...راندارد.متحدانسعودیدرحال
ترک کردن ائتالف شکست خورده عربی هستند.
هم اکنون ،اتهامات جنایت جنگی متوجه ریاض
است.برخیازکشورهانیز،دیگربهسعودیسالح
نمیفروشند.کمااینکهاینکشورنمیتواندآنچه
آنرا«مشروعیت»مینامد،بهیمنبازگرداندوابتکار
عملنظامیرادربرابرانصارا...ازدستدادهاست.

میدهد که مظنون در حالی که چاقو در دست
داردرویسقفخودروییمیپردوهمزمانفریاد
میزند«ا...اکبر»و«بهمنشلیککنید».درتصاویر
همچنین مردی دیده میشود که یک صندلی
در دست دارد و فرد مهاجم را با احتیاط دنبال
میکند .پلیس تایید کرده است که فرد مظنون
طهایایدئولوژیکمرتبطباتروریسم
برخیارتبا 
داشته اما چنین پیوندهایی آشکار و مستقیم
نبوده است .وی تصریح کرد که این حمله با چاقو
فعال بهعنوان یک حادثه تروریستی طبقه بندی
نمیشود اما با ادامــه تحقیقات ،ارزیابی مجدد
صورتمیگیرد.

همزمانباپایاندورهشتممذاکراتنمایندگان
آمریکا و طالبان در قطر ،نیوزویک به نقل از
مقامهایارشددرپنتاگونمیگوید،بهنیروهای
آمریکاییدرافغانستاندستوردادهشدهکهتمام
عملیاتهای نظامیشان علیه گروه شورشی
طالبان را محدود سازند .همچنین به نیروهای
آمریکایی گفته شده است تا مشورتدهی به
وزارت دفاع ملی و نیروهای امنیتی افغانستان
راهممتوقفکنندودولتدونالدترامپ ،درنظر
داردشمارنیروهارابهحدودنصفتعدادکنونییا
ششهزارنفرکاهشدهد.بهگفتهنیوزویک،این
مقامهاگفتهاندچگونگیخروجیاحضورنیروها
بهرونددرگیریهایجاریومذاکراتبرایپایان
ایندرگیریهابستگیخواهدداشتاماصدیق
صدیقی،سخنگویریاستجمهوریافغانستان
بهبیبیسیگفتکهتعهداتآمریکابانیروهای
افغان پابرجاست و عملیاتها همچنان صورت
میگیرد.خروجنیروهایآمریکاییازافغانستان

یکیازخواستههایطالبانویکیازمواردجدی
است که در مذاکرات این گروه با آمریکا مطرح
شدهاست.
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آلمانازالکخودبیرونمیآید؟
تصویر روی جلد مجله فرانکفورتر آلگماینه ارتش
آلمانرادرحالتتدافعیهمچونالکپشتتشبیه
کردهاست.فرانکفورترآلگماینه درداستانجلدبا
عنوان «قدرت ُسست» می پرسد که چگونه آلمان
با نقش خود در دنیا کلنجار می رود؟ بعد از جنگ،
دنیایخارجآنقدردرغیرنظامیکردنآلمانپسا
هیتلر موفق بود و آن قدر آلمانیها درباره گذشته
ستی زهجویخودحساساندکهامروز،بزرگترین
قــدرت اروپــا کشوری دارای بنیه نظامی ضعیف
است .ارتش جدید آلمان «بوندسور» که در نیمه
دهه ۱۹۵۰متولدشد،تعمدانیروییکوچکبرای
حفاظت از آلمان غربی بود ،نه برای جنگیدن در
خارج مرزها .نیروهایش طوری تعلیم دیده بودند
کهخودرا«شهروندانیدرلباسنظامی»ببینند.

توئیت روز

حقوقبشربازی آمریکایی
اکونومیستدرتوئیتیکهذیلگزارشیازوضعیت
حقوق بشر منتشر کرده ،کارتونی از مایک پمپئو،
وزیر خارجه آمریکا کشیده که او را سوار بر اسب
چوبی (اشــاره از بی تحرکی و نمایشی بــودن) با
پرچم حقوق بشر نشان می دهــد .در این توئیت
نوشتهشده:حقوقبشرتحتفشارسیاستبازان،
نهادهایناکارآمدوگسترش قانونگریزیاست.

