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خاورميانه

مصریها خاطره خوبی از جنگ
یمن ندارند

عبدالباری عطوان :سرلشکر
احمد عسیری ،مش��اور وزیر
دفاع س��عودی و س��خنگوی
ائت�لاف متج��اوز تح��ت
سرکردگی عربستان به یمن
اظهارات خود درب��اره مصر را پس گرفت .ژنرال
عسیری یکشنبه گذشته گفته بود که مصر در
گذش��ته پیش��نهاد اعزام حدود  40هزار نیروی
زمینی به یمن را برای جنگ داده بود .عسیری
سپس اظهارات خود را پس گرفت و گفت که این
پیشنهاد برای جنگ یمن نبوده بلکه به اتحادیه
عرب و به منظور تش��کیل یک نیروی مشترک
عربی ارائه ش��ده است .عس��یری اظهارات خود
را بعد از آن پس گرفت که یک منبع مس��ؤول
رسمی مصر تاکید کرد کش��ورش به هیچوجه
چنین پیش��نهادی نداده است .این منبع تاکید
کرد :مشارکت مصر در جنگ یمن فقط از طریق
هواپیماهای نظامی و کشتیهای جنگی است .در
حالیکه روابط مصر و عربس��تان رو ب ه بهبودی
میرود و عبدالفتاح السیس��ی ،رئیسجمهوری
مصر در پاس��خ به دعوت سلمان بن عبدالعزیز،
ش��اه س��عودی از وی در حاش��یه اجالس اخیر
س��ران عرب در اردن نزدیک است که به ریاض
سفر کند ،منبع مسؤول مصری از این اظهارات
عسیری ابراز شگفتی کرد .از نظر ما ،ریشههای
اصلی اختالفات بین مصر و عربس��تان به پاسخ
منفی مس��ؤوالن مص��ری به درخواس��تهای
عربس��تان برای اع��زام نیروه��ای زمینی مصر
جهت نبرد در یم��ن در چارچوب ائتالف تحت
سرکردگی عربستان بازمیگردد .سران سعودی
که بیش از  30میلیارد دالر به مصر کمک مالی
کردن��د ،فکر میکردند رهبران مصر در س��طح
گس��تردهای و بویژه با اعزام نیروهای زمینی در
جنگ یمن س��هیم میش��وند .وضعیت روابط
مصر و عربس��تان درباره روابط اردن و عربستان
نیز صدق میکند .اردن ب��ا اعزام نیروهای خود
به یمن به درخواست عربستان مخالفت کرد زیرا
درک میکرد که پیروزی در این جنگ دش��وار
است .اعزام هرگونه نیروی مصری برای نبرد در
جبهههای جنگ در خارج از خاک این کشور ،از
نظر دستگاه نظامی این کشور خط قرمز به شمار
میرود .دس��تگاه نظام��ی مصر همچنان تلفات
بیش از  20هزار نفری خود در جنگ چند ساله
در دهه  60قرن گذشته در یمن را به یاد میآورد.
این فرسایش مالی و انسانی مصر در آن سالها
خود نقش بارزی در شکست مصر از اسرائیل در
سال  1967میالدی ایفا کرد .اظهارات عسیری
نمک زیادی روی زخم روابط عربس��تان و مصر
پاش��ید که هنوز خوب نشده اس��ت .ما اینجا از
ش��فای کامل صحبت نمیکنیم زیرا همچنان
پرون��ده حاکمیت بر  2جزی��ره تیران و صنافیر
مورد توجه زیاد ملت مصر است و مانعی در مسیر
بهبود روابط این دو کشور به شمار میرود .در هر
حال ،این اظهارات عسیری ،جنگ جاری در یمن
و تنگنایی را که ائتالف تحت سرکردگی سعودی
در آن گرفتار ش��ده اس��ت ،برجس��ته کرد زیرا
پیروزی در این جنگ هر روز دورتر و پرهزینهتر
میشود و احتمال خروج از آن با کمترین تلفات
تقریبا غیرممکن ش��ده اس��ت .س��ودان نیروی
زمینی به یمن برای نب��رد در چارچوب ائتالف
یاد شده فرس��تاد .خارطوم برای نخستینبار به
کشته شدن  5نظامی خود از جمله یک افسر و
زخمی شدن  20نفر دیگر از آنها اذعان کرد .این
امر خشم بخشی از محافل مردمی در سودان را
برانگیخت .حال کشته شدن یک نظامی مصری
در یمن پیامدهای خطرناکی برای محافل مصر
خواهد داشت زیرا آنها همچنان از فاجعهای که
برای نیروهایش��ان در دهه  60قرن گذشته در
یمن روی داد ،رنج میبرند .با این ش��رایط ،باید
عبدالفتاح السیسی از تکرار این فاجعه -با وجود
حجم کمکهای مالی سعودیها -پرهیز کند.

عربستان ،داعشیها را به یمن میبرد

سعودیها به دنبال تشدید ناامنی و افزایش
تع��داد تروریس��تهای داعش در یم��ن و دامن
زدن ب��ه ادام��ه درگیریها هس��تند .در همین
راس��تا ،محمد انعم از س��ران حزب کنگره کل
یمن در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت،
نقشآفرینی آمریکا در جنگ یمن مساله تازهای
نیست و آمریکا از مارس  2015در کنار عربستان
سعودی میجنگد و شاید پس از اقدام واشنگتن
به بمباران برخی تاسیسات غیرنظامی در یمن و
کش��تن زنان و کودکان به بهانه مبارزه با القاعده
و داعش ،حضور رس��انهای آمریکا افزایش یافته
است .وی افزود :عربستان سعودی تنها آلت دست
واشنگتن اس��ت و یمنیها خودشان با القاعده و
داعش مبارزه میکنند .عربستان سعودی القاعده
و داعش را به وجود آورد و در حال حاضر نیز آنها
را به یمن منتقل میکند .هفته گذشته  400نفر
از اعضای داعش با  3کش��تی از س��وریه به یمن
منتقل شدند و مشخص است این تصمیم وجود
دارد که باب المندب در کنترل تروریستها قرار
داشته باشد.

وطن امروز

نافرمانی ،نیروی جوانی پیرترین نامزد انتخابات ریاستجمهوری  23آوریل

آیا مالنشون یک چاوز فرانسوی است؟

رش��د ناگهان��ی و خیرهکنن��ده
حمای��ت فرانس��ویها از پیرم��ردی
ک��ه نم��اد نافرمانی اس��ت ،انتخابات
ریاس��تجموری ای��ن کش��ور را که
یکش��نبه هفته دیگر برگ��زار خواهد
شد ،غیرقابل پیشبینیتر از قبل کرده
است.
«ژان ل��وک مالنش��ون» چپگرای
 65س��اله ،پیرترین نام��زد انتخاباتی
محسوب میش��ود که در آن جوانان
و انگیزه نوگرایی و تغییر در حاکمیت
سیاس��ی کهن��ه در فرانس��ه ح��رف
اول را میزن��د اما رفتارها ،ش��عارها و
رویکردهای این پیرمرد بشدت جوانانه
اس��ت .او که حزب «فرانسه نافرمان»
را با ش��عار «آینده مشترک» رهبری
میکند ب��ه فاصله کمت��ر از یک ماه
از جایگاه پنجم در می��ان نامزدهای
اصلی ریاس��تجمهوری خ��ود را در
ی در فاصله  5روز تا
آخرین نظرسنج 
حضور روز یکش��نبه  23آوریل فرانسویها در پای
صندوقها به مقام س��وم رسانده اس��ت آن هم با
کمترین فاصله ممکن با  2نامزد پیشتاز یعنی مارین
لوپن ،رهب��ر حزب جبهه ملی و امانوئل ماکرون از
حزب لیبرال خودساختهاش با نام «به پیش»!
بدی��ن ترتی��ب خی��زش مالنش��ون
مس��تعمرهزاده(متولد مراک��ش) ب��ا ح��دود
 20درصد اقبال احتمالی رایدهندگان ،نخستوزیر
سابق راستگرا ،فرانسوا فیون از حزب جمهوریخواه
و نامزد حزب سوسیالیست حاکم بنوا آمون را کامال
از دور خارج کرده اس��ت و این نخستینبار پس از
جنگ دوم جهانی است که  2حزب اصلی فرانسه از
کاخ الیزه بیرون رانده میشوند.
ع�لاوه بر این رش��د حمایت از او باعث ش��ده
انتخابات ریاس��تجمهوری امس��ال فرانسه کامال
غیرقابل پیشبینی شود .رشد ناگهانی اقبال عمومی
به مالنش��ون نافرمان از یک س��و وجهه انقالبی و
ش��بهترامپی لوپن به عنوان پیش��وای ملیگرایان
افراط��ی را به چالش میکش��د و از س��وی دیگر
لیبرالیس��م وابسته و فاس��دی را که ماکرون قصد
بس��تهبندی و عرضه آن با ظاهری جوان و جدید
را دارد از چشم بسیاری از فرانسویها بویژه آنها که
تمایالت چپگرایانه دارند میاندازد.
در عین حال حتی اگر او موفق نش��ود یکشنبه

قدرتنمایی نظامی آمریکا برابر کرهشمالی جدی
بهنظر نمیرسد و تهدیدهای مقامهای کاخسفید
نیز توخالی اس��ت .هفته گذشته کاخسفید اعالم
کرد گروهی از ناوهای آمریکایی راهی شبهجزیره
کره شدهاند ،در حالیکه واقعیت امر اینگونه نبود و
این ناوها در واقع در اقیانوس هند و درست  3هزار
و  500مای��ل در جهت مخالف این مس��یر بودند.
به نوشته روزنامه نیویورکتایمز ،انتشار خبر اعزام
ناو هواپیمابر «کارل وینس��ون» و  4ناوشکن دیگر
به س��مت ش��بهجزیره کره آن ه��م  2روز پس از
حمله موشکی آمریکا به س��وریه ،این تصور را به
وجود آورده بود که احتمال دارد واش��نگتن حمله
مشابهی را هم علیه کرهشمالی انجام دهد .در حالی
که خبر اعزام این ناوگروه به سمت شبهجزیره کره
به تیتر یک تمام رسانههای شرق آسیا بدل شده
بود ،این کشتیها نزدیک به  6000کیلومتر دورتر
در آبهای اقیان��وس هند در حال تمرین نظامی
مش��ترک با اس��ترالیا بودند .به دنب��ال اعالم این
خبر ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا و دیگر
مشاوران ارشد وی نیز این اعزام ناوگروه را برجسته
کرده و آن را پاس��خ دولت خ��ود به آزمایشهای
موش��کی اخیر پیونگیانگ دانس��تند .این اقدام
ادعایی آمریکا با واکنش تند کرهش��مالی مواجه و
انتشار این خبر منجر به افزایش تنشها در منطقه
شبهجزیره کره شد بهطوریکه خبرگزاری رسمی
کرهشمالی اعزام این ناوگروه آمریکایی را «اقدامی
شتابزده و بیاحتیاطی تهاجمی در وخیمتر کردن
تنش در منطقه» خواند .بنا بر این گزارش ،با انتشار
تصاویری از س��وی نیروی دریای��ی آمریکا در روز
شنبه گذشته مشخص شد ناوگروه کارل وینسون
در تنگ��ه س��وندا ( )Sundaدر نزدیکی اندونزی
و برخالف آن چیزی که قبال گزارش ش��ده ،قرار
دارد .در همین حال مقامهای ارشد ارتش آمریکا
ب��ه فوریت و پس از بیانیه فرماندهی اقیانوس آرام
به تلویزیون س��یانان گفتند این ناوگروه در ابتدا
باید رزمایش مشترک نظامی برنامهریزیشدهای
که از قبل مقرر ش��ده اس��ت را با نی��روی دریایی
اس��ترالیا تکمیل و به پایان برساند .موضوع زمانی
بیشتر گیجکنندهتر میشود که جیمز ماتیس ،وزیر
دفاع آمریکا هفته گذشته به خبرنگاران گفت این
رزمایش لغو ش��ده است ولی بسیاری از مقامهای
پنتاگون به سیانان گفتند ماتیس سهوا مرتکب
اشتباه شده است ،چرا که پهلو گرفتن این ناوگروه
در بندری در اس��ترالیا لغو ش��ده بود .با این وجود
بس��یاری از مقامات پنتاگون به س��یانان اطالع
دادن��د ناوگروه ضربتی تا پایان آوریل به س��واحل
ش��بهجزیره کره خواهد رسید .در حالی تلویزیون

پازل
احتمال حمالت تروریستی به نامزدهای فرانسوی

منابع پلیس فرانسه از احتمال حمالت تروریستی در این کشور با انگیزههای جناحی در روزهای منتهی به
انتخابات یکشنبه آینده خبر دادند .در پی بازداشت روز سهشنبه  2مظنون به تدارک و طرحریزی حمله به
ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری  2017فرانسه در مارسی ،پلیس اشارهای به نام
نامزد مورد هدف در این حمله نکرده است اما اظهارات مأموران تحقیق فرانسه در حالی است که «مارین
لوپن» نامزد جبهه ملی فرانسه روز سهشنبه اعالم کرده بود تصاویر مظنونان بازداشتی  23و  29ساله از
پنجش�نبه گذشته در سرویسهای امنیتی ستادهای انتخابات پخش شده بود و سرویس امنیتی حزب
جبهه ملی نیز از همان روز این تصاویر را در اختیار داشته است .عالوه بر مارین لوپن ،حزب جمهوریخواه
اعالم کرده است افسران امنیتی نامزد جناح راست میانه در انتخابات ریاستجمهوری  2017روز جمعه
گذشته از وجود تهدید آشکار علیه «فرانسوا فیون» مطلع شده بودند.

آینده لوپن و ماکرون را بگیرد و به دور دوم راه پیدا
کن��د ،آرای زیادی که به س��وی خود جلب کرده،
در انتخاب��ات مرحل��ه دوم  7آوریل تعیینکننده
خواهد بود ،آن هم در حالی که با توجه به ماهیت
آنارشیس��ت او معل��وم نیس��ت نحوه تعام��ل او با
ملیگرایان افراطی و نولیبرالها چگونه باشد.
او نماینده فرانسه در پارلمان اروپا از سال ٢٠٠٩
تاکنون است و به س��رعت توانست با موفقیت در
چند مناظره تبلیغات��ی ،آرای مثبت افکار عمومی
را ب��ه خود جلب کند .رهب��ر موج جدید نافرمانی،
طرف��دار ایجاد جمهوری شش��م ،بازپخش ثروت،
بازنگ��ری پیمانهای فرانس��ه با اتحادی��ه اروپا و

تاکید بر اس��تقالل فرانسه در مقابل دیگر کشورها
بویژه آمریکاس��ت .در حقیقت او و نامزد پیش��تاز
ملیگرا یعنی مارین لوپن در بسیاری از شعارهای
رادیکال برای اصالح ساختار فرتوت سیاسی کشور
مشترکند .جمهوری پنجم فرانسه در دهه ۱۹۵۰
با کنار گذاشتن نظام پارلمانی ناکارآمد جمهوری
چهارم ساخته شد .شارل دوگل نوعی نظام ریاستی
را بنا ک��رد که در آن رئیسجمه��ور دیگر مقامی
تشریفاتی نیست .در این میان ژان لوک مالنشون
با ش��عار ساخت جمهوری ششم فرانسه بر کاهش
قدرت رئیسجمهور به نفع پارلمان تاکید میکند.
او بر بهرهگیری از فناوریهای دیجیتالی تأکید دارد

کره شمالی حمله موشکی به آمریکا را شبیهسازی کرد

گاف پنتاگون ،طبل تو خالی ترامپ

و با راهاندازی یک حس��اب یوتیوب و
بهکارگیری تکنولوژی تصویر سهبعدی
هولوگ��رام در برگ��زاری همایشهای
انتخاباتی خود چشم جوانان و نخبگان
بس��یاری را گرفته اس��ت .همچنین
دغدغهه��ای محیطزیس��تی دارد و
ب��ا قراردادن گیاه «کین��وآ» به عنوان
م��اده اصلی در رژیم غذای��ی خود ،از
«مدیریت عقالنی» در حوزه کشاورزی
دفاع میکند .مالنشون حامی افزایش
حق��وق کارگ��ران و برنامهه��ای رفاه
اجتماعی اس��ت .در حوزه س�لامت
نیز خواهان بازپرداخت کامل مخارج
مراقبت سالمت از سوی دولت است.
در زمینه برنامهه��ای مهاجراتی،
برخالف لوپن و جناح راست که بر لزوم
تعلیق مهاج��رت حتی مهاجرتهای
قانون��ی و بازنگ��ری در اعطای ویزای
درازمدت تاکید دارند ،او بر تس��هیل
قوانین مهاجرتی پافشاری میکند.
همچنین با نقد ساختار فرسوده اتحادیه اروپایی
که زیر س��ایه نئولیبرالیس��م قرار گرفته است و به
خواستهای خرد و محلی توجهی ندارد ،خواهان
بازنگری پیمانهای فرانسه با اتحادیه اروپایی و در
صورت لزوم ترک اتحادیه اروپایی است .او همچنین
خواستار کنار کشیدن فرانسه از ناتو شده است.
جالب اینکه او جنبش نافرمانی خود را ملهم از
انقالب تونس در س��ال  ٢٠١١به عنوان نقطه آغاز
بیداری اس�لامی در خاورمیانه میداند و خواستار
تغییر اساسی طبقه سیاس��ی حاکم فرانسه است.
مالنش��ون چن��دی پیش نی��ز در توضیح چرایی
حمایت خود از «فیدل کاس��ترو» و «هوگو چاوز»
تاکید کرد در شرایط تحریم و تهاجم سخت آمریکا
از دولت چاوز حمایت کرده است .به جمیع جهات
شاید بتوان او را چاوزی فرانسوی پس از چاوز فقید
بولیواری دانس��ت به همین دلیل طیف وسیعی از
رسانههای جریان اصلی فرانسه مالنشون را به عنوان
یک خطر جدی معرفیمیکنند که میخواهد با
برنامهه��ای اقتصادی خود هزینهه��ای عمومی را
افزایش دهد و پیمان فرانسه با متحدان قدرتمندش
را سست کند .مالنشون چندی پیش نیز به انتقاد
از حمله موشکی آمریکا به سوریه پرداخت و آن را
اقدامی در جهت افزایش تنش و درگیری در منطقه
دانست.

برای مقابله به مثل ،کاخس��فید را به عقبنشینی
وادار کرده است .روزنامه دیلیمیل روز دوشنبه به
نقل از کیم این ریونگ ،معاون سفیر کرهشمالی در
سازمان ملل متحد نوشت« :هر هفته یک آزمایش
موش��کی انجام میدهیم ».کیم این ریونگ افزود:
«در صورتی که آمریکا جرأت کند و اقدام نظامی
انجام دهد جمهوری دموکراتیک خلق کره آماده
واکنش به هر نوع جنگ از سوی آمریکا است».

■■شبیهسازی حمله موشکی به آمریکا

پازل
پرواز بمبافکنهای روس در مرز آمریکا

رسانههای آمریکایی روز سهشنبه از پرواز  2بمبافکن روس در نزدیکی آالسکا خبر دادند .پس از حضور
این دو بمبافکن در  160کیلومتری جزیره کودیاک 2 ،جنگنده اف 22-آمریکایی از پایگاه المندورف آالسکا
برای رهگیری این بمبافکنها به هوا برخاس�تهاند .از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا ،این نخستینبار است که بمبافکنهای روس به مرزهای آمریکا نزدیک شدهاند.

آمریکایی سیانان از داش��تن اطالعات نادرست
کاخس��فید درباره اع��زام ناوگ��روه ضربتی کارل
وینس��ون خبر میدهد که در جریان پرتاب بمب
موس��وم به «مادر همه بمبها» توسط آمریکا در
والیت ننگرهار افغانس��تان در تاریخ  24فروردین
ماه ،دونالد ترامپ در پاس��خ به این پرسش که آیا
وی این فرمان را صادر کرده اس��ت ،امتناع ورزید
و گفت وی از فرمانده��ان خیلی خوبی برخوردار
بوده و آنها از اختیارات تام برخوردار هس��تند .در
حالیکه س��یانان در آن تاری��خ گزارش داد این
بمب به دستور ژنرال جان ویلیام نیکلسون ،فرمانده
نیروهای آمریکایی در افغانس��تان صادر شده بود.
در همی��ن رابطه ،کارشناس��ان نظامی آمریکایی
میگویند هرچند ترام��پ فرمان پرتاب این بمب
را صادر نکرده و از فرماندهان نظامی خود تمجید
میکند اما در نهای��ت صدور چنین فرمانی بدون
صالحدید وی ،پیامدهایی را به عنوان فرمانده کل
نیروهای آمریکا برای او به دنبال خواهد داشت .از
سوی دیگر ،این گاف پنتاگون درباره کرهشمالی،
در حالی منتشر میش��ود که همزمان عالئمی از
فروک��ش کردن تهدیدهای واش��نگتن در مواضع
اعالمی مقامهای آن در قبال کرهشمالی نیز دیده
میش��ود .در حالی که تا همی��ن چند روز پیش

دونالد ترامپ به بهانه آزمایش موشکی کرهشمالی
و چند روز پیش از دیدار برنامهریزیشده با همتای
چینی خود ،در مصاحبهای با فایننشالتایمز اعالم
ی که چین درباره کرهش��مالی
کرده بود ،در صورت 
همکاری نکند ،آمریکا ،خود ،قادر است بهتنهایی
به وضعیت موجود بهطور کامل رس��یدگی کند و
دیگر مقامه��ای آمریکایی هر یک به فراخور رتبه
سیاسیشان از روی میز بودن گزینه نظامی و پایان
صبر راهبردی آمریکا در قبال پیونگ یانگ سخن
میگفتند ح��اال وزارت خارجه آمریکا با انداختن
توپ در زمین پیونگیانگ اعالم کرده واشنگتن
در پی درگیری یا تغییر نظام سیاسی در کرهشمالی
نیست اما به هر نوع تهدید یا حمله کرهشمالی پاسخ
مناسب خواهد داد .این وزارتخانه ادعا کرد ،آمریکا
کرهشمالی را به حمله نظامی تهدید نکرده است.
سوزان تورنتون ،دستیار موقت وزیر خارجه آمریکا
نیز در کنفرانسی مطبوعاتی در واشنگتن اعالم کرد
واشنگتن ترجیح میدهد مساله کرهشمالی را نه از
طریق رویارویی بلکه از راههای مسالمتآمیز حل
و فصل کند .به نظر میرسد ایستادگی مقامهای
پیونگیانگ و تهدید به مقابله به مثل آنها نش��ان
داد ک��ه آنها مرعوب پیامه��ای توئیتری ترامپ و
تهدیدهای آمریکا نشدهاند و آمادگی پیونگیانگ

کرهشمالی ،چهارشنبه اقدام به انتشار ویدئویی
کرده اس��ت که نش��ان میدهد این کشور در یک
عملیات شبیهسازی شده آمریکا را مورد حمالت
موشکی بیامان قرار داده است .یونهاپ ،خبرگزاری
کرهجنوبی در گزارش��ی اعالم کرد فیلم منتش��ر
شده نشان میدهد یک موشک میانبرد بالستیک
کرهش��مالی با عب��ور از اقیانوس آرام ب��ه یکی از
ش��هرهای آمری��کا اصابت کرده اس��ت .این فیلم
به مناس��بت یکصد و پنجمین سالگرد تولد کیم
ایل سونگ ،بینانگذار کرهش��مالی تهیه و تدوین
شده اس��ت .در این فیلم همچنین یک گورستان
بعد از حمله موش��کی به تصویر کشیده شده که
پرچم آمریکا با ستارههایش در میان آتش در حال
سوختن است.
■■لشکرکشی آمریکا و انگلیس به دوشنبه

هج��وم س��یل مقام��ات سیاس��ی و نظامی
آنگلوساس��کون به تاجیکس��تان ،دومین کش��ور
پارس��یزبان جهان که در ش��مال افغانس��تان و
نزدیک به مرزهای چین و ایران و روسیه موقعیتی
راهبردی در آسیای میانه دارد ،نگرانیهای زیادی
را در منطق��ه برانگیخته اس��ت .مرکز مطبوعاتی
ریاس��تجمهوری تاجیکستان از س��فر مقامات
سیاسی و امنیتی انگلیس و آمریکا در هفته آینده
به این کشور خبر داد« .سیمون مک دونالد» معاون
وزیر خارجه ،رئیس خدمات دیپلماسی و مشاور اول
در امور سیاس��ت خارجی انگلیس سهشنبه هفته
آینده به دوشنبه س��فر خواهند کرد .پیش از آن
ژن��رال «جوزف وآتی�لا» فرمانده س��تاد مرکزی
آمریکا در راس یک هیات نظامی از تاجیکس��تان
دیدار میکند .این در حالی است که همکاریهای
نظامی دوشنبه و واشنگتن به صورت چشمگیری
افزایش داشته است .آمریکاییها به دنبال حضور
در پایگاه «خانآباد» ازبکستان و همچنین حضور
چندساله در پایگاه «ماناس» در قرقیزستان ناچار به
ترک این پایگاهها زیر فشار روسیه و چین هستند.
رزمایش اخیر بین نیروهای آمریکا و تاجیکستان
نشاندهنده تمایل پنتاگون به تبدیل این کشور به
پایگاهی جدید است.

شماره 15 2140
چهارگوشه

 38کشته و زخمی در انفجار حلب

منابع رس��انهای در س��وریه روز
گذشته از انفجاری در شهر حلب
در ش��مال س��وریه خبر دادن��د .منابع خبری
میگویند این بمب در محله صالحالدین منفجر
ش��ده و طبق گزارشهای اولیه  6نفر کش��ته
ش��دهاند .تلویزیون سوریه نیز با اعالم این خبر
گزارش داد حداق��ل  32نفر نیز در این حادثه
مجروح شدهاند.

تبریک سران  10کشور به اسد

س��وریه ای��ن روزه��ا هفت��اد و
یکمین س��الگرد اس��تقالل خود
و خ��روج اس��تعمارگران فرانس��وی از خاکش
را جش��ن میگیرد .س��ران روس��یه ،الجزایر،
عراق ،لبنان ،کوبا ،هند ،کرهشمالی ،جمهوری
آفریقایجنوب��ی ،اندونزی و ترکمنس��تان در
پیامهای تبریک خود ابراز امیدواری کردند که
امنیت و آرامش به سوریه بازگردد و مردم این
کشور هر چه زودتر شاهد پایان بحران باشند.
سران این کشورها در تلگرافهای تبریک خود
ب��ر لزوم تداوم و گس��ترش روابط دوس��تانه و
همکاریهای دوجانبه تأکید کردند.

عذرخواهی کلینتون از اوباما

هیالری کلینتون پس از شکست
در انتخاب��ات ریاس��تجمهوری،
از باراک اوباما رئیسجمهور س��ابق آن کشور
عذرخواهی کرده است .روزنامه واشنگتنپست
نوشت وزیر اسبق خارجه آمریکا پس از تماس
تلفنی ب��ا رقیبش دونالد ترام��پ و تبریک به
وی به مناس��بت پیروزی در انتخابات ،با اوباما
تماس گرفته و در گفتوگو با وی گفته است:
جناب رئیسجمهور ،من متأس��فم .به نوشته
واشنگتنپست ،رئیسجمهور سابق آمریکا از
کلینتون خواس��ته است به شکس��ت خود در
انتخابات اعتراف کند.

سگ دیوانه میهمان سعودیها

جیمز متیس ،وزی��ر دفاع آمریکا
در راس��تای تقویت اتحاد ریاض
و واش��نگتن در مقاب��ل آنچ��ه «فعالیتهای
بیثباتکنن��ده ایران در منطق��ه» خوانده به
عربستان سعودی سفر کرده است .به گزارش
خبرگزاری فرانس��ه ،ژنرال متیس موس��وم به
«سگ دیوانه» با سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه
سعودی ،محمد بن نایف ،ولیعهد و محمد بن
س��لمان ،پسر پادش��اه و وزیر دفاع و همهکاره
فعلی عربستان دیدار و گفتوگو میکند .جالب
اینکه متیس سهشنبه قبل از عزیمت به ریاض
خواستار پایان دادن به درگیریها در یمن «با
بیشترین س��رعت ممکن» از طریق مذاکرات
صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد شده بود.

حمله تروریستی در کالیفرنیا

روز سهشنبه تیراندازی در مرکز شهر
«فرسنو»ی ایالت کالیفرنیای آمریکا
دستکم  3کشته بر جا گذاشت .این تیراندازی در
نزدیکی دفتر موسسه خیریه «کاتولیک چریتیز»
رخ داد و در جری��ان آن یک نفر هم زخمی ش��د.
مهاجم که به گفته پلیس «کوری علی محمد» نام
دارد ،پیش از این هم به ظن قتل نگهبان یک هتل،
تحت تعقیب قرار داشته است .شاهدان میگویند
مهاجم هنگام تیراندازی فریاد «اهللاکبر» سرداد.

حمله شیمیایی داعش
به مستشاران آمریکایی

تلویزیون س��یبیاس نیوز دیروز
گ��زارش داد عناص��ر داع��ش در
حمل��ه به یک ی��گان نظامی در ع��راق از گاز
خردل استفاده کردند که شماری از مستشاران
آمریکایی و اس��ترالیایی در ای��ن یگان حضور
داشتند .این شبکه افزود :حمله  17ماه مارس
روی داد اما به هیچیک از مستش��اران یاد شده
آسیبی نرسید 2 .نفر از نظامیان که هویت خود
را فاش نکردند ،گفتند اتباع آمریکایی ماسک و
سایر وسایل پیشگیری برابر حمالت احتمالی با
مواد سمی را دریافت میکنند.

درخواست وزیر صهیونیست
برای اعدام اسرا

وزیر اطالعات و حملونقل کابینه
رژی��م صهیونیس��تی در صفحه
توئیتر خود نوش��ت« :م��روان البرغوثی برای
بهبود ش��رایط بازداش��ت خود ،اعتصاب غذا
ی که فرزندان کسانی که
کرده اس��ت ،در حال 
پدرانش��ان قربانی حمالت اسرا شدهاند ،تنها
راه مجازات اس��را را اعدام میدانند ».این وزیر
وابسته به حزب لیکود در حالی این اظهارات
را ایراد کرد که بیش از  1500اسیر فلسطینی
به رهبری مروان البرغوثی در زندانهای رژیم
اسرائیل با ش��عار «آزادی و کرامت» اعتصاب
غذا کردهاند.

