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کی یف: 
با سازمان ملل توافق صادرات غالت 

امضا می کنیم نه با روسیه
درحالی که وزیر دفاع روســیه وارد ترکیه شده تا سند 
مربوط به توافق غالت را با طرف اوکراینی امضا کند دولت 
کی یف اعالم کرده هیچ سندی را در این راستا با طرف روسی 

امضا نخواهد کرد و طرف آنها سازمان ملل و ترکیه است.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، 
سرگئی شــویگو، وزیر دفاع روســیه دیروز )جمعه( وارد 
استانبول شــد و با خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه نشست 

دارد.
ورود شویگو به ترکیه در حالی انجام شده که میخایلو 
پودولیاک، مشــاور ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین اعالم کرد، دولت کی یف »توافق غذایی« را با مسکو 

در استانبول امضا نخواهد کرد.
مشاور زلنسکی در توئیتی نوشت: اوکراین هیچ سندی 
را با روسیه امضا نمی کند. ما توافق را با ترکیه و سازمان ملل 
امضا می کنیم و به آن پایبندیم. روسیه با ترکیه و سازمان 

ملل توافقنامه مشابه امضا می کند.
وی افزود: روسیه کشتی های حامل غالت را بر اساس 
این توافق که طرف های حاضر انتظارش را دارند، اسکورت 
نمی کند. هیچ اســکورت حمل و نقل توسط کشتی های 

روسی و حضور نمایندگان روسیه در بنادر ما وجود ندارد.
مشاور زلنســکی در ادامه گفت: در صورت تحریک، 
واکنش نظامی فوری انجام می گیرد. تمامی بازرسی های 
کشتی های باری توســط گروه های مشترک در آب های 

ترکیه در صورت نیاز انجام خواهد شد.

    
ابتالی هزاران نفر به وبا در افغانستان

گزارش هایی از شــیوع وبــا در چند والیت شــمالی 
افغانستان منتشر شده است. پزشکان در بیمارستان های 
محلی دو والیت شمالی جوزجان و بلخ از مرگ شماری از 

مبتالیان نیز خبر داده اند.
وزارت بهداشت طالبان شیوع بیماری وبا در این کشور 
را رد کرده است. از سوی دیگر، در والیت های جنوبی، زابل، 
قندهار و هلمند افزایش موارد ابتال به وبا گزارش شده است، 
سیالب های اخیر و استفاده مردم از آب های آلوده را از دالیل 

شیوع آن می دانند.
رئیس بهداشــت عمومی )صحت عامــه( طالبان در 
جوزجان به بی بی سی اذعان کرد که حدود ۷۰۰۰ نفر به وبا 

مبتال شده اند و حداقل ۱۲ نفر بر اثر آن جان باختند.
عبدالغنی صمیم، می گوید که اکنــون اوضاع تحت 
کنترل اســت و تیم های پزشــکی به مناطق شیوع این 

بیماری رفته اند.
درعین حال تصویــری از افتتاح بخش اســهاالت و 
استفراغات توسط طالبان در فضای مجازی منتشر شده 
است. این بخش ها بدلیل کثرت بیماران با عالیم گوارشی در 
افغانستان، به طوراختصاصی به درمان و مراقبت از بیماران 

افغانستانی مبتال به وبا و اسهالی می پردازند.
    

یورش نیروهای امنیتی در سریالنکا 
به کمپ اعتراضات ضد دولتی

نیروهای امنیتی سریالنکا بامداد روز جمعه به کمپ 
اصلی تظاهرات ضد دولتی درکلمبو، پایتخت یورش بردند، 

معترضان را دستگیر کردند و چادرها را برچیدند.
صدها سرباز و کماندوهای پلیس ساعاتی قبل از خروج 
معترضان در خارج از دفتر ریاست جمهوری در کلمبو با آنها 

برخورد کردند.

یک تصویربردار بی بی سی توسط ارتش مورد ضرب و 
شتم قرار گرفت و یک سرباز گوشــی او را ربود و فیلم ها را 
پاک کرد. ۹ نفر از جمله دو معترض مجروح توسط پلیس 
دستگیر شده اند. این در حالی است که رانیل ویکرمسینگه، 
نخســت وزیر پیشــین، پس از اینکه گوتابایا راجاپاکسه 
رئیس جمهور سابق از این کشور گریخت، روز پنجشنبه به 

عنوان رییس جمهور جدید سوگند یاد کرد.
ویکرمســینگه به شــدت در میان مــردم معترض 
نامحبوب اســت و قول داده اســت که اقدامات سختی را 
علیه تظاهرکنندگان انجام دهد. ســریالنکا ماه ها شاهد 
ناآرامی های گســترده به دلیل بحران اقتصــادی در این 
کشوربوده است و بسیاری دولت سابق را در سوء مدیریت 

مالی کشور مقصر می دانند.

جهان نما

قصه جدال چندین ساله ترکیه و 
گروه های ُکرد مستقر در شمال سوریه 
و عراق ســر درازی دارد و بســیاری 
از تحلیل ها به ریشــه این نزاع اشاره 
کرده اند، ولی گویا قرار نیســت آنکارا 
به ایــن خصومت پایان دهــد. آنچه 
که در این میان چنــدان پیچیده به 
نظر نمی رســد، موضوع امنیت ملی 
اســت که ترکیه طی ســال ها بارها 
آن را به دســتاویزی برای ســرکوب 
کردهای سوریه و سپس عراق تبدیل 
کرده اســت. رجب طیب اردوغان به 
عنوان رهبر حزب عدالت و توســعه و 
رئیس جمهوری ترکیه که از آگوست 
۲۰۱4 میالدی تاکنون در این کسوت 
ایفای نقش می کنــد، بارها و بارها به 
این نکته اشــاره کرده که امنیت ملی 
ترکیه از ســوی پ.ک.ک و پ.ی.د 
مورد تزلزل قرار گرفته است و باید با 
مشت آهنین با این جماعت برخورد 
کرد. بسیاری شــاید توجه نکنند که 
استان های ُکردنشین ترکیه چندان 
برای حزب حاکم و شــخص اردوغان 
یک محیط همســو با سیاست های 
آکپارتی به حســاب نمی آید و در این 
مســیر دو موضوع مدنظر آنکارا بوده 
که یکــی دیگری را نقــض می کند. 
موضوع اول این است که دولت ترکیه 
در زمانــی که احمــد داوود اوغلو در 
کسوت وزیر خارجه این کشور ایفای 
نقش می کرد به دنبــال این موضوع 
رفت که مشــکل خود را با کردها حل 
و فصل کند و بــه داوری تاریخ و گواِه 
اســناد و مدارک، داوود اوغلو معمار 

این موضوع به شمار می رفت. در این 
چارچوب خدمات و توسعه به برخی از 
استان های کردنشین ترکیه سرازیر 
شد؛ اما دیری نپایید که اوضاع آشفته 
شد. داوود اوغلو به عنوان نخست وزیر 
انتخاب و کمی بعد هم از این ِســمت 
کنار گذاشته شــد. همینجا بود که 
تشــدید فشــار علیه کردها را شاهد 
بودیم و این دقیقاً همان موضوع دوم 
اســت و به راحتی بحث اول را نقض 
می کند. یعنی اردوغــان می داند که 
باید با کردها از در صلح وارد شود، اما در 
بحث مجادالت و تقابالت سیاسی در 
داخل ترکیه نمی خواهد این اهرم برای 
ماندن در قدرت به کنار گذاشته شود. 
واقعیت غیرقابل انــکار دقیقاً همین 
سطوری است که از جلوی دیدگانتان 
گذشــت. جوردی تیجل، یک مورخ 
متخصص در امر بازسازی تاریخ مدرن، 
روابط دولت- ملت ها و دولت سازی در 
خاورمیانه است که هم اکنون حدود 
5۱ ســال دارد. تخصص او عموماً در 
رابطه با کردهای سوریه و دولت سازی 
کردها است که مورد توجه بسیاری از 
رسانه های غربی و شــرقی قرار دارد. 
او می گوید که کتــب زیادی در مورد 
کردها نوشته شده اســت. شاید این 
گفته او از حیث ســندپژوهی ارزش 

باالیی داشته باشد؛ اما در کل شناخت 
جامعه ُکردی باید به زمانی برگردد که 
ســوریه تحت قیمومیت فرانسه قرار 
دارد. باید دانست که نزاع ترکیه با این 
جماعت یک سناریوی مشخص است 
و گویی آنکارا پا را از حــد خود فراتر 

گذاشته است. 

یک حمله، تکرار آن
و صدها واکنش منفی!  

 چهارشــنبه)۲۰ ژوئیــه(، گروه 
اطالع رسانی عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد که در رأس ســاعت ۱۳:5۰ به 
وقت محلی روســتای برخ در ناحیه 
درکار از توابع شهرســتان زاخو در 
استان دهوک کردستان عراق آماج 
حمالت توپخانه ای شــدید ترکیه 
قرار گرفت که به کشته شدن هشت 
شهروند و زخمی شدن ۲۳ شهروند 
دیگر که همــه آنها از گردشــگران 

بودند، انجامید.  امــا وزارت خارجه 
ترکیه در بیانیه ای دســت داشــتن 
ارتش ایــن کشــور در حمله عصر 
چهارشنبه به یکی از نقاط گردشگری 
استان دهوک عراق را تکذیب کرده 
و از کشــته و زخمــی شــدن ده ها 
غیرنظامی در این حمله ابراز ناراحتی 

کرد. دامنه تکذیب نیز به اینجا ختم 
نشــد؛ وزیر خارجه ترکیه هم اعالم 
کرد که مسئوالن عراقی نباید در دام 
گروه های تروریســتی در خصوص 

حمله دهوک بیافتند.
 مولود چاووش اوغلو در مصاحبه با 
آناتولی صریحا اعالم کرد این حمالت 
کار ترکیه نیســت اما اشاره نکرد که 
این اقدام از سوی کردها انجام شده 
یا خیر؟ در همین حال، فواد حسین، 
وزیر خارجــه عراق انــکار حمله به 
دهوک توسط ترکیه را یک »شوخی 

تلخ« خوانــد و وزارت خارجه عراق 
ترکیه را مســئول حمله اخیر به یک 
منطقه گردشگری در استان دهوک 
و کشــته و مجروح شــدن شماری 
غیرنظامی طی این حمله دانســت. 
این موضع گیری بــه حدی قاطعانه 
بود که یکباره صدها معترض عراقی 
مقابل سفارت ترکیه در بغداد تجمع 
کردند. کمی بعد هم مــردم کربال و 
نجف به خیابان ها آمده و مرکز صدور 
ویزای دولت ترکیه را تعطیل کردند. 
هادی العامــری، رئیس ائتالف فتح 
عراق و از فرماندهان ســابق سازمان 
حشدالشــعبی هم درخواست کرد 
تا مرزهای مشــترک عراق و ترکیه 
مسدود شوند. ســفارت آمریکا هم 
عصر روز پنجشنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد که کشــتار غیرنظامیان امری 
غیرقابل قبول است و تمامی کشورها 
باید به تعهدات خود بر اساس قانون 
بین الملل از جمله به تعهداتشــان 
بر اساس قانون انســانی بین المللی 
پیرامــون حفاظــت از غیرنظامیان 
احترام بگذارند. جالب اینجاست که 
اســرائیل هم به این موضوع واکنش 
نشان داد. ایال هولتا، مشاور امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی به جیک 
ســالیوان، همتــای آمریکایی خود 

گفت که هرگونه حمله جدید ترکیه 
به شمال ســوریه و کردها به شدت 
زیان آور است و آمریکا باید جلو این 
روند را بگیرد. خبرگزاری دولتی عراق 
)واع( نیز گزارش داد که عراق از آنکارا 
به شورای امنیت سازمان ملل شکایت 
کرده است. اما آنچه در این میان مهم 
به نظر می رسد، واکنش نخست وزیر 
فعلی عراق بود. مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای 
مســلح عراق در بیانیه ای اعالم کرد 
که کشته شدن غیرنظامیان بی دفاع 
که بیشتر آنها از زنان و کودکان بودند 
به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست 
و بدون شک عراق کاماًل حق پاسخ به 
این تعدی ها را بــرای خود محفوظ 

می داند. 
واکنش هــا بــه حمــالت عصر 
چهارشنبه ترکیه به دهوک و تکذیب 
این کشور درحالی اســت که عصر 
دیروز نیز یک منبــع امنیتی عراقی 
در گفت وگو با بغداد الیوم اعالم کرد 
که ترکیه بار دیگر روستای »برخ« در 
استان دهوک اقلیم کردستان عراق و 
حومه آن را هدف حمالت توپخانه ای 
خود قرار داده است. این منبع گفت 
که نیروهای ترکیه با شلیک ۲۱ توپ 
این روستا را مجددا هدف قرار دادند. 
طبق گفته منبع مذکــور حمالت 
ترکیه به برخ و حومــه آن همچنان 
ادامه دارد. این منبع عراقی به تلفات 
و یا خســارت احتمالی ناشی از این 
حمله اشاره ای نکرد. قدر مسلم آنکه 
این حمله نیز ازسوی مقامات ترکیه 
انکار می شود؛ چراکه ترکیه همانند 
گذشته، تکذیب را در راستای تغییر 
ژئوپلیتیک منطقه به کار برده است! 

فرشاد گلزاری

اردوغان می داند که باید 
با کردها از در صلح وارد 

شود، اما در بحث مجادالت 
و تقابالت سیاسی در داخل 

ترکیه نمی خواهد این 
اهرم برای ماندن در قدرت 

به کنار گذاشته شود و 
دائم از این موضوع برای 

ماجراجویی های داخلی و 
خارجی خود استفاده می کند

واکنش ها به حمالت عصر 
چهارشنبه ترکیه به شمال 

عراق درحالی است که عصر 
دیروز نیز یک منبع امنیتی 
عراقی در گفت وگو با بغداد 

الیوم اعالم کرد که ترکیه 
بار دیگر روستای »برخ« 

در استان دهوک اقلیم 
کردستان عراق و حومه آن 
را هدف حمالت توپخانه ای 

خود قرار داده است

ترکیه بار دیگر غیرنظامیان دهوک در شمال عراق را هدف قرار داد؛

آنکارا؛ تکرار حمالت در عین فرافکنی و انکار

پانزدهمین رئیس جمهور هندوســتان برگزیده شد و 
دروپدی مورمو، دومین زنی است که به جایگاه نخست قانون 

اساسی و فرماندهی نیروهای مسلح این کشور می رسد.
به گزارش ایرنا،  پس از ســومین دور شــمارش آرا در 
انتخابات ریاست جمهوری هند، »دروپادی مورمو«، از مرز 
5۰ درصد آرا عبور و پیروزی خود را در نبرد ریاست جمهوری 
در برابر »یاشوانت سینها«، نامزد مخالفان حزب حاکم، با 

اختالف زیادی تضمین کرد.
از ۳۲۱۹ رای معتبر شمارش شده تاکنون، مورمو ۲۱۶۱ 
رای را به دست آورده است در حالی که سینها ۱۰5۸ رای به 
دست آورده است. دروپادی مورمو، فرماندار سابق جارکند، 
اولین رئیس جمهور قبیله ای هند و دومین رئیس جمهور زن 

این کشور خواهد بود.
همه نمایندگان مجلس نمایندگان و نمایندگان منتخب 
در سراسر کشــور در ۳۱ مکان از جمله مجلس پارلمان و 
۳۰ مرکز در مجامع قانونگذاری ایالتی، به جانشین رام نات 
کوویند رأی دادند. از ۷۳۶ انتخاب کننده متشکل از ۷۲۷ 

نماینده مجلس و ۹ نماینده مجلس نمایندگان که توسط 
کمیسیون انتخابات اجازه داده شد در مجلس پارلمان رای 
دهند، ۷۲۸ انتخاب کننده رای خود را به صندوق انداختند. 

کل مشارکت در مجلس ۹۸.۹۱ درصد بود.
مورمو ۶4 ســاله برای دو دوره در مجمع اودیشــا در 
سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰4 انتخاب شــد و از سال ۲۰۰۰ تا 
۲۰۰4 به عنوان وزیر در دولت ائتالفی BJD-BJP ناوین 
پاتنیک، وزیر ارشد، خدمت کرد. او در سال ۲۰۱5 به عنوان 

اولین فرماندار زن جارکند سوگند یاد کرد.

یک زن، رئیس  جمهور هند شد
خبر

بانــک مرکزی اروپــا در تصمیمی که »چرخشــی 
تاریخی« خوانده شده است، برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ 

نرخ بهره مبنا را در منطقه یورو، نیم درصد افزایش داد. 
به گزارش دویچه وله فارســی، هدف از این تصمیم، 
مقابله با تورم بی سابقه و حفظ ثبات قیمت ها، نرخ بهره 

مبنا را در منطقه یورو نصف واحد افزایش داد.
بهره مبنا، بهره ای اســت که موسســات اعتباری و 
بانک های کوچــک برای دریافت وام بــه بانک مرکزی 
می پردازند و مهم ترین ابزار این بانک برای کنترل سیاست 

پولی به شمار می رود.
به گفته کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، 
نرخ سود مبنا 5 / ۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما در برابر 

نرخ سود سپرده به صفر می رسد.
این تصمیم در حالی اســت که، ۱۶ دســامبر سال 
گذشته مســئوالن بانک مرکزی اروپا اعالم کرده بودند 

نرخ بهره مبنا بانک مرکزی اروپا افزایش نمی یابد.
میزان تورم در کشــورهای منطقه یورو در ماه ژوئن 

به ۶/ ۸  درصد رســیده که باالترین حد از زمان تشکیل 
این منطقه و جایگزینی یورو با پول های ملی در ســال 

۱۹۹۱ است.
علت اصلی این وضعیت، بحران انرژی پس از حمله 
روســیه به اوکراین و افزایش شــدید قیمــت جهانی 

حامل های انرژی عنوان می شود.
اداره آمار منطقه یورو اول ژوئیه ارزیابی اولیه خود از 
میزان تورم در ماه گذشته را ارائه کرد که سه دهم درصد از 

برآوردهای قبلی کارشناسان اقتصادی نیز بیشتر است.

خبر

چرخش تاریخی بانک مرکزی اروپا در نرخ بهره

رئیس جمهور ایتالیا روز پنجشنبه پارلمان این کشور را منحل و ۲5 سپتامبر 
)۳مهر( سالجاری میالدی را برای برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین کرد.

به گزارش ایرنا از »یورونیوز«، سرجیو ماتارال، در سخنرانی کوتاه پس از دیدار با 
رؤسای مجلس پایین و سنای ایتالیا اعالم کرد که انحالل پارلمان »آخرین انتخاب« 
و درعین حال با توجه به شرایط سیاسی درحال تغییر ایتالیا »اجتناب ناپذیر« است.
رئیس جمهور ایتالیا از ماریو دراگی، نخست وزیر این کشور خواست تا زمان 
تشکیل دولت جدید در سمت خود باقی بماند تا پارلمان بتواند تاریخ های مهم را 

رعایت کند.
ماتارال تاکید کرد که ایتالیا با یک ســری انتخاب های سخت و تعهدات فوری 
مواجه است که نیاز به اقدام سریع پارلمان دارد. رئیس جمهور ایتالیا چالش های 
پیش روی خانواده ها و کسب و کار های ایتالیایی به ویژه تورم باال، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و آثار جنگ روسیه و 
اوکراین را به مقامات سیاسی این کشور یادآوری کرد. دراگی نخست وزیر ایتالیا پس از استعفا به نمایندگان پارلمان گفت راه 

را برای برگزاری یک انتخابات تازه باز خواهد گذاشت.

خبرگزاری دولتی سوریه، ســانا گزارش کرد که درحمله موشکی روز جمعه 
اسرائیل در نزدیکی دمشق، پایتخت دست کم ۳ سرباز کشته و ۷ نفر هم مجروح 

شدند.
به گفته یک گروه ناظر جنگ، این هفدهمین حمله اسرائیل به خاک سوریه در 
سال جاری است. خبرگزاری رسمی سوریه همچنین از مقابله پدافند هوایی ارتش 

این کشور با حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق خبر داد.
سانا به نقل از یک منبع نظامی اعالم کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور اهداف 

متخاصمی را در آسمان شهر دمشق رهگیری و منهدم کرد.
طبق گفته این منبع، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق همچنین 
خسارت جزئی به همراه داشته است. منابع اسرائیلی مدعی شدند که این حمله مرکز 

تحقیقات علمی سوریه در »قدسیا« و منطقه »السیده زینب« در حومه پایتخت سوریه را هدف قرار داده است.
اما دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به گروه های مخالف اعالم کرده است که اهداف حمالت بامداد روز جمعه رژیم 

صهیونیستی مواضع امنیتی و یک انبار تسلیحات بوده اند.

حمله موشکی اسرائیل به اهدافی در نزدیکی دمشق پارلمان ایتالیا منحل شد


