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پیام همسر بیمار بشاراسد
به مردم سوریه

همسر بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه ،پس از تشخیص تومور بدخیم (سرطان سینه) در پیامی توئیتری خطاب به مردم سوریه گفت" :من از آن جمله مردمانی هستم که استقامت ،قدرت و
توانایی برای مقابله با مشکالت را برای جهانیان آموخته است .و عزم و اراده من ناشی از عزم و اراده شما مردم طی چند سال گذشته است  ".وی عکسی را ضمیمه پیام خود کرده که در آن با
وجود دست پانسمان شده پس از تزریق سرم  ،لبخند می زند.اسما اسد باوجود تابعیت انگلیسی درجنگ هفت ساله سوریه در دمشق ماند.
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نیروهای طالبان پس ازشمال،درجنوب افغانستان
پیشروی میکنند

تحلیل روز

international@khorasannews.com

سیگنال خطرناک به جمهوری خواهان

...

فلسطین
شلیک 220موشک،پاسخمقاومتدر«غزه»
بهحمالتصهیونیستهاطی 24ساعت

تحقیر گنبدآهنین

گروههــای مقاومــت فلســطین در واکنش بــه تجــاوزات رژیم
صهیونیســتی طی  24ســاعت اخیر  220موشــک به سمت
شهرکهاوپایگاههایصهیونیستیمجاورغزهشلیککردند.
«اتاقعملیاتمشترکگروههایمقاومتفلسطین»مسئولیت
مشترک موشکباران شــهرکهای مجاور نوار غزه را بر عهده
گرفت .گردانهای «القسام» شــاخه نظامی حماس پیشتر از
هدف قرار داده شــدن پایگاههای «رعیم»« ،یفتاح»« ،زیکیم»،
«ناحل عوز» و شهرکهای «سدیروت» و «ناحل عوز» خبر داده
بود.همزمان،ارتشرژیمصهیونیستیباصدوربیانیهایاعالم
کردکه تنهاطیچهارساعت،بیشاز 70فروندراکتوخمپاره
ازنوارغزهبهسمتشهرکهایصهیونیستنشیندرنزدیکی
مرزاینمنطقهشلیکشدهاست.اینشلیکها،خساراتقابل
توجهیرابرایصهیونیستهادرپیداشتهاست.سامانههای
پدافندموشکیگنبدآهنیننیزتوانستندفقطحدود 10فروند
از راکتهای شلیک را ساقط کنند .پناه بردن شهرک نشینان
سدیروتبهپناهگاهها،لغومسابقهفوتبالبینتیمهبوعیلبئر
السبع و تیم نیکاراگوئه وزخمی شدن 9صهیونیست از جمله
خســارت های تل آویو بــود؛ اما زیان هــای روحــی و روانی این
حمالتبسیارگستردهتربود،زیراازحمالتسال،2014این
نخستینباراستکهشهرکنشینانروانهپناهگاههامیشوند.
همچنین این نخستین بار است که آژیرهای هشدار در شهری
مانندبئرالسبعبهصدادرمیآید.بیشترینچیزیکهاسرائیلی
ها را نگران می کند ،احســاس نبود امنیت اســت .رسانههای
رژیمصهیونیستینیزگزارشدادهاندمقاماتاینرژیمدرحال
بررسیتخلیهسکنهاسرائیلیازمناطقنزدیکغزههستند.

سازمان ملل قتلعام۴۷کودک یمنیتوسط
سعودیها را «جنایت جنگی» دانست

بهکدامینگناه؟

عربستان ســعودی جنایت هولناک دیگری را در کارنامه سیاه و سراسر
ننگینخودطیبیشازسهسالگذشتهدریمنبهثبترساند.جنگنده
های ســعودی یــک اتوبوس حامــل دانــش آمــوزان یمنــی را در منطقه
«ضحیان» واقع دراستانصعده بمبارانکردند .دراین حمله ۴۷دانش
آموزیمنیشهیدو ۷۷تَندیگربهشدتزخمیشدندکهحالشماریاز
کودکان وخیم گزارش شده است .کودکان معصومی که به خاطر یمنی
بودنشانکشتهیابیسرپرستمیشوند.جنگندههایسعودیهفته
گذشته نیز ،بیمارســتان «الثوره» و بازار ماهی فروشــان شهرحدیده در
غرب یمن را بمبــاران کرده بودند که ۶۰شــهید به جا گذاشــت.وزارت
دفاعیمنبهجنایتاخیررژیمسعودیدرحملهبهاتوبوسدانشآموزان
یمنیواکنشنشاندادوتاکیدکردکهمجازاتیسختدرانتظارعامالن
حملهبهاتوبوسدانشآموزاناست.البتهائتالفمتجاوزسعودیپیش
ازایننیزبهمناطقوتاسیساتغیرنظامیحملهمیکردولیاینمیزان
ازحمالتپسازآنصورتگرفتکهارتشونیروهایمردمیدرتحولی
نظامی-راهبردیناوهایعربستانوفرودگاهابوظبیوتاسیساتآرامکو
رادرعمقبیشازهزارکیلومتریخاکعربستانواماراتهدفپهپادها
و موشکهای خود قرار دادند ،ســازمان ملل  ،حمله اخیر سعودی ها را
«جنایتجنگی»دانست اماطنزتلخروزگارآنجاستکهترکیالمالکی
سخنگویائتالفتحتسرکردگیعربستانبعدازحمالتجنگند ههای
سعودی به صعده و قربانی شــدن ده ها کودک بیگناه ،در کمال تعجب
مدعیشدکهاینحملهاقدامینظامیومشروعبودهاست!

پس از آن کــه نیروهای طالبان ،منطقه مهم و حســاس بادغیس در شــمال افغانســتان را
اشغال کردند ،درگیری شدیدی در مرکز استان غزنی درجنوب شرق افغانستان ،بین آن
ها و نیروهای امنیتی افغان جریان دارد ،طالبان حتی پایگاه «پیآرتی» و مرکز فرماندهی
نیروهایویژهپلیسشهرغزنیراتصرفکردند.سخنگویطالبانمدعیشدکهتاکنون
بیش از 140نیــروی امنیتی افغان کشــته و زخمی شــدند.طالبان با صــدور بیانیهای از
نیروهایامنیتیافغاندرشهرغزنیخواستهاستبهاینگروهتسلیمشوند.حملهطالبان
بهشهرغزنیکهشاهراهکابلبهجنوبافغانستاناستدرحالیصورتمیگیردکهتنها
چندروزبهاعالمآتشبساحتمالیبهمناسبتعیدقربانماندهبود.درچندهفتهگذشته،
با افزایش حمالت طالبان دربرخی از اســتان های افغانســتان ،برخی مناطق این کشور
به اشغال آن ها درآمده است.افزایش مناطق تحت اشغال طالبان درافغانستان درحالی
است که این کشور خود را برای انتخابات
مجلس نمایندگان و شــوراهای اســتانی
آماده می کنــد و تداوم اشــغال این مناطق
موجب ســلب امکان برگزاری انتخابــات در آن
ها خواهد شــد .این دیدگاه وجــود دارد که چنان
چه دولت افغانســتان نتواند امنیــت انتخابات را
به طور قابل قبولــی برقرار کند،مشــارکت مردم
در انتخابات به شــدت کاهش خواهــد یافت واین
مســئله مــی تواند پشــتوانه سیاســی مــردم از
نهادهای حاکمیتی ومدنی در این کشور را
تضعیف کنــد .درخصوص ضعــف دولت
افغانســتان در تامین امنیت این کشور
دالیل مختلفی مطرح اســت کــه از آن
جمله می توان بــه وجــود فرماندهان
ناالیــق ،برکنــاری مقامات بــا تجریه و
شایسته از پلیس و ارتش،تمرکز تصمیم
گیری در پایتخت،کشــمکش های سیاســی
در سطوح مقامات ارشد ملی و محلی و همچنین
تامیننشدنبهموقعتجهیزات موردنیازنیروهای
امنیتیاشارهکرد.
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اظهار نظر روز

غزنی زیرآتشطالبان

دکترحامد رحیمپور

تنها 90روز به برگزاری انتخابات میان دوره ای سرنوشت ساز
آمریکاباقیماندهاستونتیجهمرحلهمقدماتیاینانتخابات
در برخی از ایالت ها به ویژه «اوهایو» ،ایالتی که ب ه طور ســنتی
یرود،زنگخطر
قلمروانتخاباتیجمهوریخواهانبهشمارم 
رابرایجمهوریخواهانبهعنوانحزبترامپبهصدادرآورده
است.ترویبالدرسوننامزدحزبجمهوریخواهدرانتخابات
اوهایومدعیپیروزیشدهاست،اماحاشیهبسیار ِ
اندککمتر
از یک درصدی نشان دهنده چرخش بزرگ رای دهندگان به
ســوی حزب دموکرات در این ایالت اســت.این درحالی است
که بالدرســون در این انتخابــات از کمک هــای مالی هنگفت
خواهان نگــران برخوردار بــود و دونالــد ترامپ نیز
جمهوری
ِ
شخصابرایتبلیغبهنفعویبهاینایالتسفرودرگردهمایی
تبلیغاتیاوسخنرانیکرداماحاالدرایالتیکهدونالدترامپبا
اختالف ۱۱درصدیدرانتخاباتریاستجمهوریبهپیروزی
رسیدهبود،بالدرسونتوانستهاستبابرتریاندکیکدرصدی
پیروزمیدانباشد،اینیعنیموقعیتجمهوریخواهانبهطور
نسبیدرایالتهایمحافظهکارتضعیفشدهاست،سیگنالی
که بهخوبی نشان میدهد رویدادهای یک سال و نیم اخیر در
ایاالت متحده و تنشهایی که ترامــپ در داخل و خارج آمریکا
آفرید،برای دموکراتهــا موهبتی بزرگ به شــمار میآید اگر
یکهاوبام اودیگرچهرههایمحبوبدموکراتهاایجاد
موجآب 
کردهاند ،فقط محدود به حومه شــهرها یــا زنان تحصیلکرده
نشــود و به نســل جوان آمریکایی هم توجه کند  ،چراکه برخی
نظرســنجیها حاوی آماری اســت که میتواند باعث نگرانی
دموکراتها شــود .بر اســاس نظرســنجی مشــترک مؤسسه
تحقیقات عمومی مذهبی و نشــریه آتالنتیک فقط 28درصد
جوانان 18تــا  29ســال اعــام کردهاند کــه به طــور حتم در
انتخاباتمیاندورهایشرکتخواهندکرد.درحالیکهبرای
افراد میانسال این آمار حدود  74درصد است.افزون بر این،
ت های حزب دموکرات بر این باورند که اگر میزان
استراتژیس 
مشارکت در انتخابات را به سود خود افزایش دهند و حدود 4
میلیوندموکراتیراکهدوسالقبلحاضرنشدندبه«هیالری
کلینتون» رای دهند ،مجاب به انداختــن رای آبی به صندوق
ت ها جمهوری خواهان را
کنند ،قادر خواهند بود در همه ایال 
شکســت دهند.درمقابل ،تنها برگ برنــده ترامپ و جمهوری
ن دور ه ای ،دســتاوردهای اقتصادی
خواهان در انتخابات میا 
ی تواند،
کاخ سفید است که البته عامل قابل توجهی است و م 
آرای قشــر کارگر و طبقه متوســط جامعــه آمریکا را به ســمت
جمهوری خواهان ســوق دهد هرچنداین دستاورد اقتصادی
هم بــا اقدامات تعرفــه ای ترامپ آســیب دیده اســت.مجموع
ی دهد که بعید نیســت کابوس ترامپ و
ق ها نشــان م 
این اتفا 
جمهوری خواهان درباره از دست دادن اکثریت در کنگره ،در
پاییزامسالرقمبخورد.
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عطوان:

شیوخ عرب وشیر بی دندان

تشکیل «نیروی فضایی» آمریکارسم ًا
اعالم شد

نظامیها درراه فضا

آمریکا با توجه بــه رویکرد جنگ افروزانه خود به گســترش اســتقرار انواع
تسلیحاتدرعرصههایزمینی،دریاییوهواییپرداختهواکنوندرصدد
اســت فضا را به جوالنگاهی برای اســتقرار و عملیاتی کــردن انواع جنگ
افزارها از جمله تسلیحات ضد موشــکی تبدیل کند .در این زمینه «مایک
پنس» معاون رئیسجمهور آمریکا به همراه «جیمز متیس» وزیر دفاع این
کشوررسم ًاتشکیلنیرویفضاییآمریکابهعنوانیکیازیگانهاینیروی
مســلح آمریکا را اعالم کردند.پنس تاکید کرد« :فضا یــک آوردگاه جنگ،
درستهمانندزمین،هواودریامحسوبمیشود»،همانطورکهاقدامات
دشمنان ما روشن کرده آن ها همین حاال فضا را به یک میدان نبرد جنگی
تبدیلکردهاندوایاالتمتحدهازاینچالش،عقبنشینینمیکند،کافی
نیستآمریکاتنهادرفضاحضورداشتهباشد،مابایددرفضا،برتریداشته
باشیم.ترامپپیشتربهپنتاگوندستورتشکیلنیرویفضاییبهعنوان
یکیازشاخههاینیرویمسلحآمریکارادادهبود.نیرویفضاییآمریکا
قرار اســت در کنار نیروهای زمینی ،هوایی ،دریایی ،تفنگداران دریایی
و گارد ساحلی ،ششمین شاخه نیروهای مسلح آمریکا باشد.آمریکایی ها
مدعیهستندکهتهدیداتفضاییازجانببهاصصالح«دشمنان»آمریکا
در سالهای اخیر افزایش یافته و آن ها به دنبال آن بوده اند که سالحهای
جدیدجنگیرادرفضامستقرکنند.ازجملهدرسال،۲۰۰۷چینموشکی
ضدماهوارهراآزمایشکردکهیکیازماهوارههایخودشراردیابیونابود
کرد.واشنگتنهمچنینمدعیاستکهروسیهدرحالطراحییکسامانه
لیزریهواییاستکههدفآناخاللدرسامانههایفضاییآمریکاست.

اســتراتژی ترامپ برای مبتدیترین افراد در دنیای سیاســت
رسواشدهاست،اوتهدیدهایشراشدتبخشیدهتادشمنخود
را بترساند و پای میز مذاکره بکشاند ،این مرد ،شیر بیدندان
اســت و جرئت جنگیدن ندارد .وقتی او چیــزی جز معامالت
تجاری بلد نیست ،چگونه میتواند به عرصه نبرد نظامی ورود
کند.شلیکموشکانصارا...درمقاممتحدانایرانبهناوهای
جنگــی عربســتان در نزدیکی باب المنــدب این هشــدار را به
آمریکا و متحدانش داد که بیشتر خطوط دریایی بین المللی و
نصف صادرات نفت دنیا در تیررس موشکهای مقاومت قرار
دارد .امروز در باب المندب وشــاید فردا در تنگه هرمز .ترامپ
شایدیادشرفتهدرنشستخودباپوتین،رئیسجمهورروسیه
مثل یک دانشآمــوز کوچک و ترســو در برابر اســتادش ظاهر
شد و اعتراف کرد که کشورش هفتاد میلیارد دالر برای جنگ
سوریه هزینه کرد و شکست خورد آن هم به دست چه کسانی،
روسیه ،سوریه ،ایران و حزبا . ...ترامپ تنها برای عربها و آن
هم حاشیه نشینهای خلیج فارس شیر است که مجبورند در
برابردیکتههاوفرامیناوسرتسلیمفرودآورندوهمهمطالبات
مالی باجخواهانه او را پاســخ دهند ،آن هم تنهــا در ازای حفظ
تاج و تختشان که اگر حمایتهای آمریکا نباشد یک هفته هم
دوامندارند.

...

نمای روز

نتایج بازشماری دستی آرای انتخابات عراق اعالم شد
بازشــماری دســتی آرای انتخابات پارلمانی عــراق تغییری
درخور توجه در نتیجه پیشین به دنبال نداشت .به این ترتیب
فهرست انتخاباتی ســائرون به رهبری مقتدی صدر با احراز
 ۵۴کرســی  ،قدرتمندترین جنــاح در پارلمان عراق اســت.
کمیســیون مســتقل و عالــی انتخابــات عــراق دیــروز نتایج
بازشماری آرای انتخابات پارلمانی این کشــور را اعالم کرد.
این کمیسیون پس از شــکایات طرفهای گوناگون مبنی بر
وجودتقلبدربرخیازمراکزرأیگیریبازشماریدستیآرا
را در روز سوم ژوئیه ۲۰۱۸آغاز کرده بود .بازشماری دستی

بقای «صدر» در صدر

آرا در نهایت تغییر چشــمگیری در نتایج پیشین ایجاد نکرده
است.بااعالمنتایجبازشماریدستیآرا،دیگرهیچبهانهای
برایتعللدرتشکیلدولتوجودندارد ،هرچنددرانتخابات
گذشته نیز ،تشــکیل دولت با وقفههای طوالنی مواجه شده
بود ،اما گویی تشکیل دولت در چهارمین انتخابات پارلمانی
میرودتارکوردجدیدیراثبتکند،نزدیکبهچهارماهازآغاز
انتخابات میگذرد و هنوز دولت قبلی امور را در دست دارد.
مقتدی صدر به عنوان برنده انتخابات پارلمانی پیشــتر 10
شرط عمده برای نخست وزیر آینده تعیین کرده بود.مستقل

بودن،پارلمانینبودن،تابعیتدوگانهنداشتن،شفافوپاک
دستبودن،تعهدبهعدمقدرتطلبیونامزدنشدنبرای
انتخاباتآیندهو...ازجملهاینشرطهاست.اینشروط
«فعال» به معنــای تأییدنکردن نخســت وزیری مجدد
العبادی توســط صدر اســت زیرا هیچ یک از آن ها در
شخص العبادی موجود نیست .شروط صدر پس از
مخالفتتلویحیمرجعیتنجفدرخطبههایجمعه
باانتخابالعبادیبیانمیشودوکارالعبادیبرای
تصدی اینپستبسیارسختمیشود.

پدر زن و مادر زن دونالد ترامپ سرانجام از همان مسیری
تابعیتایاالتمتحدهآمریکاراکسبکردندکهدامادشان
آنرا"زنجیرهاحمقانهگرینکارت"لقبدادهاست .آنها
اهلاسلوونیهستند.

رئیس جمهور سابق آمریکا برایکسب درآمد به هر حرفه ای سرک میکشد

اوباما میلیونر شد

بــاراک اوبامــا ،رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا پــس از ترک
کاخ ســفید در ســال ،2016به فــردی پرمشــغله در عرصه
سیاســت ،اقتصاد و حتی ســرگرمی تبدیل شــده اســت .از
سخنرانیهای سیاســی در انجمن های بینالمللی گرفته
تا نوشــتن خاطرات و تهیهکنندگــی فیلم و ســریال ،او برای
کسب درآمد به هر حرفهای سرک میکشد و پولهای خود
را با ســرمایهگذاری در بخــش های مختلف خــرج می کند.
به نوشــته ایندیپندنت،فعالیت های سیاســی ،اقتصادی و
سرگرمیاوبههمراهمستمریکههمهروسایجمهورآمریکا
پس از ترک کاخ سفید دریافت می کنند ،باعث شده است او
با 40میلیوندالرثروتخالصبهجرگهمیلیونرهایآمریکا
بپیوندد .پایگاه رتبهسنجی فوربز درباره رویه میلیونر شدن
اوباما نوشت :مجموع ثروت باراک اوباما از زمان ورود به سنا
در ســال 2005تا پایان دوره ریاســت جمهوری و ترک کاخ
سفیددرسال،2016از 20میلیوندالرفراترنمیرفت؛او
با ثروت یک میلیون و 300هزار دالری در سال 2008وارد

کاخ سفید شد .بعدها بخش عمده ای از ثروت او را دستمزد
ریاستجمهوری،حقامتیازکتابوسرمایهگذاریتشکیل
می داد .حقوق ریاست جمهوری او  400هزار دالر در سال
بودوحقوقبازنشستگیاوازریاستجمهوری200هزاردالر
در سال است.او پس از پایان دوره ریاست جمهوری ،مراحل
میلیونرشدنرابهسرعتپیمودهبهگونهایکهدرکمترازدو
سالثروتویاز 20میلیوندالربه 40میلیوندالرافزایش
یافته است .دســتمزدهای باال برای سخنرانی در انجمن ها
و کنفرانس های بینالمللی ،همکاری با ســرویس تفریحی
نتفلیکسوتهیهکنندگیبرنامههایسرگرمیآن،نگارش
زندگی نامه و  ...بخشی از درآمدزایی اوباما و خانوادهاش را
تشکیلمیدهد.سهمباالییازثروتاوباماازحقامتیازسه
کتاب اوست .از سال 2005تا 2016او مبلغ 15میلیون و
 600هزار دالر از محل حق امتیاز ســه کتابش ذخیره کرده
است .سال گذشته ،او و همسرش میشل ،با یک قرارداد60
میلیوندالری،تصمیمبهنوشتنزندگینامهخودگرفتند.

...
کانادا

کانادا خواستار کمک متحدانش برای حل
اختالف با عربستان شد
ی ســروصدا در تالش اســت به کمک همپیمانانش از
کانادا ب 
جمله آلمان و سوئد بحران بیســابقه در روابطش با عربستان
راحلکند.بهنوشتهخبرگزاریفرانسه،کریستیافریلند،وزیر
خارجهکاناداباهمتایانشدرکشورهایاروپاییدراینخصوص
گفتوگو کرده است .پیشتر آلمان و سوئد به خاطر انتقادشان
از نقض حقوق بشر در عربستان هدف واکنشهای ریاض قرار
گرفتند .در همین زمینه ،عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربستان
تصریح کرد :کانادا "اشتباه بزرگی" را مرتکب شده است و این
اشتباه باید تصحیح شود و اوتاوا به خوبی میداند که چه کاری
را باید انجام دهد.بحران میان کانادا و عربستان بعد از آن آغاز
شدکهاوتاوا،خواهانآزادیفوریفعاالنمدنیبازداشتشده
درعربستانشد؛خواستهایکهازسویریاضمداخلهدرامور
داخلیاش قلمداد شد و در نهایت به قطع شبه کامل روابط دو
کشورانجامید.اوتاواباحمایتحدود ۲۰سازمانمدافعحقوق
بشرودیگرسازمانهایغیردولتیروبهروشدواینسازمانها
از جامعه جهانی خواستند تا در میان دعوای عربستان و کانادا
به خاطر احترام به حقوق زنــان در ریاض از اوتاوا حمایت کنند
هرچندکهکشورهایعربیوروسیهبهصفعربستاندرتنش
باکاناداپیوستند.
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