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الپید،رویدیگرنتانیاهو

چهره واقعی یائیر الپید در جریان جنگ سه
روزه اخیر بــرای افکار عمومی جهان بیش از
پیش مشخص شد .پیش از این الپید با توجه
به نداشتن سابقه نظامی و فعالیت در حوزه
رسانه ای و خبرنگاری ،این تصور را در بین
افکار عمومی جهان ایجاد کرده بود که گویا وی
با دیگر چهره های دست راستی متفاوت است
اما در جریان این جنگ مشخص شد که وی نه
تنها هیچ تفاوتی با نتانیاهو و دیگر چهره های
دست راستی نــدارد بلکه چه بسا از آن ها هم
بدتر است چنان که در جریان این جنگ که با
دستور مستقیم الپید صورت گرفت 45 ،نفر
از جمله  15کودک به شهادت رسیدند و 360
نفر دیگر نیز زخمی شدند که باز تعداد بیشتر
آن ها را کودکان تشکیل می دهند ،ضمن این
که بیش از هزار واحد مسکونی دیگر هم تخریب
شد که ساکنان آن ها بی خانمان شده اند .در
غزه با وسعتی حدود  350کیلومتر مربع حدود
 2.5میلیون نفر ساکن هستند که با توجه
به رشد زیاد جمعیت اکثر آن ها را کودکان و
نوجوانان تشکیل می دهند بنابراین تفکیک
اهــداف نظامی و غیرنظامی در غزه به مراتب
مشکل و غیرممکن است ،به همین دلیل هر
اقدام نظامی رژیم صهیونیستی به این منطقه
همواره با ارتکاب جنایات جنگی همراه است.
از این دید هرچند الپید امکان دارد به لحاظ
معادالت سیاسی داخلی صهیونیست ها خود را
برنده این جنگ بداند که باعث شده محبوبیتش
در نــزد صهیونیست هــای افــراطــی و شهرک
نشین افزایش یابد اما موقعیت اش در جهان به
خصوص در نزد کسانی که فکر می کردند الپید
چهره ای متفاوت با نتانیاهو است ،دچار خدشه
شده و از این دید جنگ سه روزه اخیر غزه همان
نتایجی را برای شخص الپید به همراه خواهد
داشــت که حمله این رژیــم به اردوگــاه قانا در
جنوب لبنان برای شیمون پرز به بار آورد .

کارتون روز

یزید زمانه/کاریکاتور «محمد سعید» ،روزنامه
«المسیره» یمن

اظهارنظر روز

زلنسکی به سیم آخر زد

صفآرایی در دریای جنوبی چین

رئیسجمهوراوکراینبامتهمکردنکلجمعیتروسیهبهحمایتازعملیاتنظامیدر

کشتیهایجنگیچینوتایوانبهبهانهبرگزاریرزمایشدریایی،درفاصله

دونباس،ازدولتهایغربیخواستتاورودتمامروسهابهکشورهایشانراممنوعکنند
رئیس جمهور اوکراین در حالی که تا قبل از این
«والدیمیر پوتین» همتای روس خود را عامل جنگ
اف ــروزی در اوکــرایــن می دانست ،اکــنــون حمله
خود را متوجه مردم روسیه کرده است« .ولودیمیر
زلنسکی» اعالم کرد که راه جلوگیری از الحاق
قسمتبیشتریازخاکاوکراینبهروسیهایناست
کهکشورهایغربیتماممردمروسیهراتحریمکنند
زیرا به ادعای او ،آن ها حامی جنگ علیه اوکراین
هستند .زلنسکی در مصاحبه با واشنگتن پست
گفت :روسها باید تا زمانی که روش خود را تغییر
دهند در انزوا زندگی کنند .مردم روسیه میگویند
اینجنگبهماربطیندارد.کلجمعیترانمیتوان
مسئولدانستامامردمایندولتراانتخابکردند
و با آن مبارزه و بحث نمیکنند و بر سر آن فریاد
نمیزنند .به بــاور زلنسکی حتی روسهایی هم
که خاک روسیه را ترک کردهاند و مخالف اقدامات
دولتشانهستند،بایدمشمولاینتحریمهاشوند.
این موضع گیری زلنسکی نشان می دهد که هدف
وی به اصطالح مجازات جمعی مردم روسیه است.
همان سیاستی که رژیم صهیونیستی نیز به بهانه
فعالیت گروههای مقاومت مانند حماس و جهاد
اسالمی در باریکه غزه در پیش گرفته و حدود 15
سال است که با محاصره کامل غزه و حمالت گاه و
بی گاه به آن علیه مردم این منطقه اقدام می کند.
ایننگاهدرواقعناشیازنگرشهایافراطیرئیس
جمهور اوکراین است که در افکارفوق افراطی ها
در اروپا ریشه دارد .همان چیزی که اکنون تحت
نئونازیسم از آن یاد می شود .وی مدعی شده که اگر
مردمروسیهبهدولتاینکشوردرزمینهادامهجنگ
در اوکراین اعتراض نمی کنند ،حاکی از رضایت آن
هاستودرنتیجهبایدمجازاتشوند.
ماموران پلیس فدرال ایاالت متحده (افبیآی)
شامگاه روز دوشنبه  ۸اوت بدون اطالع قبلی با
«یورش» به عمارت و استراحتگاه دونالد ترامپ در
«مار ِا الگو» واقع در در پالم بیچ فلوریدا به بازرسی
منزل رئیس جمهوری پیشین آمریکا پرداختند.
جمهوریخواهانمیگوینداینعملیاتباانگیزه
سیاسی انجام شده و چهرههای ارشد این حزب
میگویند دادســتــان کــل کشور بــرای توضیح
دربــاره این موضوع حاضر شــود .در همین حال
متحدان ترامپ در کنگره گفتهاند اگر بتوانند در
انتخابات ماه نوامبر اکثریت کنگره را به دست
بگیرند ،تحقیقاتی را در این زمینه آغاز خواهند
کرد .مایک پنس ،معاون ترامپ در دوران ریاست
جمهوری خواستار توضیح دادستانی شده است.
کوین مککارتی ،رهبر اقلیت جمهوری خواه

حملهسایبریروسهابه
«الکهیدمارتین»
اشرفغنی،رئیسجمهورپیشینافغانستاندر
اولین مصاحبه رودررو یک سال پس از گریختن
از کابل در موضوعاتی برای اولین بار با صراحت
اظهارنظر کــرده اســت .غنی پس از یک سال
زندگی در تبعید در این گفت وگوی خود با رسانه
تازه تاسیس شده «ای بی دی ان» گفته است که
«براساس قانون اساسی ،رئیس جمهور بودم و
تا زمانی که مردم افغانستان به صورت قانونی
قدرت را به کس دیگری واگــذار کنند ،رئیس
جمهورم .خادم مردم بودم و هیچ وقت متکی
به القاب نبودم».ا و در این مصاحبه با داوود
جنبش ،در حالی که پرچم سه رنگ افغانستان
در پشت سرش قرار دارد ،تاکید میکند که پیرو
هبتا ...آخوندزاده ،رهبر طالبان و مالعمر،
رهبر پیشین طالبان نیست و به گفته خودش به
آن ها «اقتدا ندارم».
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تجمع هــواداران ترامپ در مقابل تفرجگاه او در
شهر«پالمبیچ»ایالتفلوریدادرپییورشماموران
افبیآیبرایبازرسیازآنجا/رویترز

گــروه هکری «کیلنت» روسیه اعــام کرد که
وبســایـتهــا و بخشهای خدماتی شرکت
«الکهید مارتین» ،شرکت بزرگ اسلحهسازی
آمریکا را هک کرده است .به نوشته اسپوتنیک،
بنیان گـــذار گـــروه هــکــری کیلنت ،اسامی
وبسایتهاییراکهدرنتیجهاینحملهسایبری
ازکارافتادهومختلشدهاند،درکانالتلگرامی
خود منتشر کرده است .این گروه هکری درباره
هدف خود از این حمله سایبری اعالم کرده که
شرکت الکهید مارتین باید در مقابل کمک به
تروریستها مسئولیتپذیر و پاسخگو باشد.
اصلیترین دلیل این حمله سایبری ،ارسال
سامانههای موشکی چندمنظوره «هیمارس»
این شرکت به اوکراین اســت .هکرهای گروه
کیل ِنت اول ماه آگوست (ماه جاری) علیه این
شرکت بزرگ اسلحهسازی آمریکا اعالم جنگ
کردند و وعده دادنــد که حمله سایبری به این
شرکتواردمرحلهجدیدوباالتریشود.

▪واکنشتندمسکوبهاظهارات بیسابقه
زلنسکی

البتهاظهاراتبیسابقهزلنسکیواکنشتندمسکو
را برانگیخته اســت« .دیمیتری مدودف» معاون
شورای امنیت روسیه گفت« :اظهارات ولودیمیر
زلنسکی ،رئیس جمهور اوکراین دربــاره مسئول
دانستن کل جمعیت روسیه برای عملیات نظامی
ویژه مشابه ایدههای آدولف هیتلر است ».مدودف
نوشت« :آدول ــف هیتلر فــردی بــود که سعی کرد
چنین ایدههایی را علیه کل یک ملت بیان کند .آیا
سواالت بیشتری درباره ماهیت مقامات اوکراینی
وجود دارد؟» در واقع روسیه بارها دولت غربگرای
اوکراین را متهم به ایده های نازیستی کرده و وجود
گروه های شبه نظامی راست گرای افراطی مانند
«هنگ آزوف» را دلیلی بر حمایت کی یف از نازیسم
برشمرده است .هنگ آزوف گروهی شبه نظامی و
داوطلب است که در جریان بحران اوکراین در مه
 2014اعالمموجودیتکردوهویتراستافراطی
دارد و نئونازیها در آن حضوری علنی دارنــد.
سخنگوی رسمی این گروه در سال 2015اعتراف
کرده بود که  10تا  20درصد از اعضای آن خود را
نازی میدانند .این گروه گاه از نمادهایی همچون
«خورشیدسیاه»استفادهکردهاستکهکامالمتعلق
به نازیهاست« .آندری بیلتسکی» بنیان گذار این
گروه،از سران مشهور جریانهای راست افراطی
در اوکراین است که سابقه حمله به اقلیتهای این
کشوررادارد.سازمانمللونهادهایحقوقبشری
بارها درباره ارتکاب جرایم متعدد جنگی ،از جمله
شکنجه اسرا و استفاده از غیرنظامیان به عنوان
سپرانسانیوتیراندازیبهسویآنهاتوسط هنگ
آزوف،گزارشدادهاند.

نزدیکبهخطمیانیتنگهتایوانمقابلیکدیگرصفکشیدند
دربحبوحهرزمایشهایدریاییچینوتایوان
در تنگه تایوان برای قدرتنمایی به یکدیگر،
کشتیهای جنگی دو طرف با هم رو در رو
شدند .به نوشته «رویترز» حدود  ۲۰کشتی
نیروی دریایی چین و نیروی دریایی تایوان
از صبح چهارشنبه در نزدیکی خط میانی
تنگهتایوانمستقرشدند».پیشازاین،حوزه
فرماندهی رزمــی شرقی ارتــش چین گفته
بود که نیروهای هوایی و دریایی این کشور از
روز سهشنبه رزمایشهایی را برای سنجش
قابلیتهای پیوستگی و کنترل مشترک در
شرایط دشــوار الکترومغناطیسی در طول
تمرینات نظامی جــاری در اطــراف تایوان
انجام دادند .ارتش چین در واکنش به سفر
«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا به تایوان ،رزمایشهای گستردهای را
با استفاده از موشک ،هواپیما و کشتیهای
جنگی در نزدیکی این جزیره برگزار کرد.
رزمایش دریایی اخیر نیز از روز سیزدهم
مرداددرششمنطقهدرمحدودهآبیاطراف
جزیره آغاز شد و قرار بود در نیم روز شانزدهم
مرداد به پایان برسد اما ادامه یافت .با این که
دولت چین به صورت رسمی نمیگوید چه
زمانی رزمایشهای نظامی در اطراف تایوان
بهپایانمیرسداماروزنامهدولتیاینکشور
«گلوبالتایمز»بهنقلازتحلیلگرانگزارش
داد که رزمایشهای نظامی ارتش چین در
نزدیکیتایوانبهیکامرعادیتبدیلخواهد
شد و تا زمانی که این جزیره و سرزمین اصلی
چین دوباره متحد شوند ،ادامه مییابد .روز
گذشته بود که «جوزف وو» وزیر امور خارجه

جمهوریخواهانخشمخودراازعملیاتجستوجودرویالیرئیسجمهورسابقآمریکا
ابرازکردند

ترامپ در نقش قربانی

مجلس نمایندگان نیز در انتقاد به اقــدام اخیر
مامورانپلیسفدرالایاالتمتحدهگفت«:متوجه
شدیم که عدالت در آمریکا برای همه برابر نیست
بلکه [اجــرای عدالت] به این بستگی دارد که آیا
میخواهید طرفدار یک شخص سیاسی باشید یا
نه».بنپوالک،یکیازطرفداراندونالدترامپنیز
درسخنانیاحساسیگفت«:وقتیبهآندنیارفتم
چهپاسخیبهخدابدهم؟عدهایفاشیستکشور
مارابهسرقتبردهاند.مندرقبالآنهاچهکردم؟»
درهمینحالراجرمارشال،سناتورطرفدارترامپ

از کانزاس نیز به آسوشیتدپرس گفت« :وقتی این
وقایع در مار ِا الگو روی داد ،تلفنم از بس که زنگ
خــورد ،منفجر شد .دوستان و اعضای خانواده
میپرسیدند در دنیا چه خبر شــده؟ چرا قانون
یکسان اجرا نمیشود؟ دوستانم پیام میدادند
که آیا افبیآی به گشتاپو تبدیل شده است؟» او
همچنینافزود«:منبااحتراموافربرایافبیآی
بزرگ شدم .پدرم افسر پلیس بود .ما هر یک شنبه
شب یک برنامه تماشا میکردیم ،برنامهای به
نام افبــیآی .ماموران افب ـیآی مــردان خوبی

تایواندرنشستخبریگفتکهچینعالوه
برهدفالحاقتایوان،میخواهدتسلطخود
را بر بخشهای زیادی از غرب اقیانوس آرام
تثبیتکند.ازطرفیبهنظرمیرسدآمریکایی
ها همان گونه که با تحرکات نسنجیده خود
در اوکراین ،روسیه را به جنگ با این کشور
کشاندند ،قصد دارند چین را نیز به جنگ در
تایوان سوق دهند و با حمایت های نظامی
از این منطقه خودمختار ،هزینههای چین را
باال ببرند و با ایجاد یک ائتالف منطقه ای این
کشور را تضعیف کنند .مقامات کاخ سفید
به خصوص جو بایدن رئیس جمهور آمریکا
گفتهاند که در صورت وقوع جنگ ،از تایوان
حمایتخواهندکردوهمینموضعگیریها
به تشدید تنش ها بین پکن و واشنگتن منجر
شده است و مقامات پکن به تازگی اعالم
کردهاند که روابط دوجانبه با واشنگتن در
خطراست.آمریکابهخوبیبهاینمسئلهواقف
استکهاگرچیناقدامنظامیدرتایوانانجام
دهد ،همه سناریوهای آینده آن را نیز با دقت
برای خود ترسیم خواهد کرد و همین مسئله
سبب شده تاکنون اتفاق ناگواری در این
منطقهرخندهدواختالفاتپکنوواشنگتن
درحدجنگلفظیبینمقاماتدوطرفباقی
ماندهاست.همهمیدانندکههرگونهاشتباه
محاسباتی از سوی غرب در شرق آسیا ،با
آن چیزی که آمریکایی ها در اوکراین برای
خود ترسیم کرده بودند ،متفاوت خواهد بود
و هر گونه اقدام خودسرانه میتواند به ضرر
آن هایی تمام شود که بــرای منطقه برنامه
چیدهاند.
بودند».تاکنونپلیسفدرالآمریکا()FBIووزارت
دادگستریاینکشورسکوتکردهاند.اینسکوت
باعثناخشنودیوخشمبسیاریازسیاستمداران،
بهویژهجمهوریخواهانشدهاست.آنچهتاکنون
در رسانههای آمریکا منتشر شده این است که
افبــیآی روز دوشنبه هشتم اوت  ۱۲جعبه از
ویالیترامپخارجکردهواینتوسطوکیلترامپ
تاییدشدهاست.درداخلجعبههااحتماالاسنادی
از دوران تصدی او به عنوان رئیس جمهور وجود
دارد که ممکن است شامل موارد محرمانه باشد.
درابتدایسالمیالدینیزگفتهشدهبودکهترامپ
 ۱۵جعبهازاسنادراباخودبردهاست.برسرآنسه
صندوقچهآمدهاست؟آیاافبیآیفقطچیزیرا
کهمتعلقبهآرشیوملیاستبازیابیکردهیادامنه
تحقیقاتازاینگستردهتراست؟

نیوزویک در طراحی روی جلد خود عالمت دالر
را با گوی سنگینی در کف دریا که در حال زیر آب
کشیدن آن است ،نشان می دهد و با انتخاب تیتر
«زندگیخودراضدرکودکنید»ازخوانندگانخود
اینرامیپرسدکه«آیاباتورمومشکالتاقتصادی
احساسبهپایینکشیدهشدنمیکنند؟»وبرای
این مشکالت « ۱۵حرکت» پیشنهاد داده که می
تواندبهآنهادراینراهکمککند.

نمای روز

بازگشت زندگی به شرایط عادی در جنوب نوار
غزه پس از توافق آتش بس بین جنبش جهاد
اسالمی و اسرائیل /رویترز

خبر متفاوت

نمونه ای از عکس های خبرنگار نیویورک تایمز
که باقی مانده اسناد و یادداشت های کاخ سفید
را در توالت فرنگی ترامپ نشان می دهد .مگی
هابرمن که قــرار است کتابش دربــاره دونالد
ترامپ را  ۴اکتبر روانه بازار کند ،این تصاویر
را در اختیار  Axiosقرار داده است .سیانان
قبال گزارش داده بود که چگونه ترامپ قوانین
مربوط به حفظ اسناد ریاست جمهوری را زیر
پا می گذاشت و اغلب پس از خواندن اسناد،
پیشنویسها و یادداشتها را پاره میکرد.

چهره روز
مامور انتظامی در یک
حوزه رای گیری در
انتخابات سراسری کنیا/
آسوشیتدپرس

