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وطن امروز

کارزار شام

پایانآمریکا

اعالم هالکت بغدادی پیام صریح ماد
برای ترامپ و پنتاگون

حمله مسلحانه به تجمع نمایندگان کنگره
یک حرکت کامال سیاسی بود

آمریکا دیگر در سوریه کاری ندارد

جناحی

نخستوزیرکامالاحمق

کنترل عراق بر مرز با سوریه و اردن

نیروه��ای عراق��ی در ادامه پیش��رویهای
خود در عملیاتی گسترده «الفجر الجدی» در
مناطق مرزی غربی موفق شدند گذرگاه الولید
را از لوث تروریس��تهای داعشی آزاد کنند .به
گزارش الفرات نیوز ،نیروهای امنیتی و مردمی
با نظارت فرماندهی عملیات مشترک عراق نوار
مرزی بین این کش��ور با س��وریه و اردن را به
کنترل خود در آوردند .این عملیات از  3محور
با مش��ارکت نیروهای حشدالشعبی ،مرزبانی،
داوطلب عشایری و با پشتیبانی جنگندههای
ارتش ادامه خواهد داشت.

گاردین :ازآواربه تحقیر

وزیر خارجه روس��یه رس��ما آمری��کا را به
حمایت از گروه تروریستی جبههالنصره متهم
ک��رد .س��رگئی الوروف جمعه ش��ب در یک
کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت« :با وجود
تغییر رئیسجمهور آمریکا ،ائتالف بینالمللی به
ریاست آمریکا همچنان به اقدامات سابق خود
در قبال جبههالنصره ادامه میدهد و تغییری
در رفت��ار خود در این زمین��ه نمیدهد ».وی
ادام��ه داد« :آنها از هر راهی تالش میکنند تا
جلوی حمله به جبهه النص��ره را بگیرند .این
موضوع نگران کننده اس��ت .ما در تماسهای
خ��ود با آمریکاییه��ا ،همواره ای��ن موضوع را
مط��رح کردهایم اما پاس��خی منطقی دریافت
نکردهای��م ».به گفت��ه الوروف با توجه به تمام
اص��ول قانونی که موجب درج جبههالنصره در
فهرس��ت گروههای تروریستی س��ازمان ملل،
آمریکا ،روسیه و چند کشور غربی شده است،
ای��ن رفتار آمری��کا در قب��ال جبههالنصره ،به
معمایی بزرگ برای روسیه تبدیل شده است.
او تمام عملیات ائتالف آمریکایی در س��وریه را
ضد داعش دانس��ت و فاش کرد آمریکاییها و
متحدانشان هیچ تالشی برای مقابله با جبهه
النصره که شاخه نظامی القاعده است و با داعش
درآمیخته انجام نمیدهند.

دیلیمیرر:تلهمرگ

الوروف و معمای حمایت آمریکا
از جبههالنصره!

جمهوریخواهان آمریکا
در معرض ترور

سان:حاالخشم

خبر هالکت س��رکرده گروه تروریس��تی
داعش توس��ط وزارت دفاع روسیه اگرچه به
طور صددرصد توسط وزیر خارجه این کشور
تایید نش��د اما این اقدام یک گام عملیاتی و
تبلیغات��ی مهم برای نش��ان دادن بیمصرف
ب��ودن آمری��کا و ائتالف تح��ت فرمانش در
جن��گ م��ورد ادعایش��ان با تروریس��م در
س��وریه محس��وب میش��ود .وزارت دف��اع
روس��یه تصویری را منتش��ر ک��رده که یک
روز پ��س از حمله جنگندههای این کش��ور
به جنوب رقه گرفته شده،حملهای که گمان
م��یرود ط��ی آن ابوبکر البغ��دادی و حدود
 30فرمان��ده رده ب��االی داع��ش به هالکت
رس��یده باشند .مقایسه دو تصویری که ماد-
عن��وان مخفف وزارت دفاع روس��یه -از یک
نقطه با مختصات محرمانه در جنوب پایتخت
خالفت خودخوانده تکفیریها منتشر کرده
حکایت از آن دارد که  2هفته پس از تصویر
نخست در  13مه ،در جریان حمالت بامداد
 28م��ه 4خان��ه در مج��اورت ه��م منهدم
ش��دهاند اما س��اختمانهای مجاور از جمله
یک مسجد ،آسیبی ندیدهاند .براساس بیانیه
رس��می ماد ،این حمل��ه  10دقیقه ،یعنی از
 00:35تا  00:45بامداد یکش��نبه  7خرداد
به ط��ول انجامی��ده اس��ت و در جریان آن
 30فرمان��ده داع��ش و محافظ��ان آنه��ا که
شمارش��ان به  300نفر میرس��ید ،کش��ته
ش��دهاند .بر این اس��اس برنامهری��زی برای
این حمله زمانی آغاز ش��د که نیروی هوایی
روسیه مستقر در س��وریه اطالعاتی دریافت
ک��رد که نش��ان میداد جلس��های در حومه
جنوبی رقه تش��کیل خواهد شد که شماری
از رهبران داعش در آن شرکت خواهند کرد.
طبق شنودها و اطالعات گردآوری شده این
نشست نظامی سران تکفیری بسیار مهم بود
چون آنها نقش��ه خروج از شهر رقه از طریق
گذرگاه جنوبی را بررسی میکردند .متعاقب
لو رفتن محل نشست ابتدا هواپیماهای بدون
سرنش��ین برای زیر نظر گرفتن منطقه اعزام
شدند و سپس جنگندههای سوخو  34و 35
نیروی هوایی روس��یه در تاری��خ  28ماه مه
( 7خرداد) به س��اختمانهای محل نشست
حمل��ه کردند و  4س��اختمان تجمع حدود
 330رهب��ر و نیروهای ش��اخص داعش را با
بمبهای هوشمند کامال منهدم کردند.
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لندنیها در واکنش به قصور دولت در فاجعه آتشسوزی گرنفل به مراکز حکومتی و سلطنتی هجوم بردند

دولت ویرانه انگلیس در آتش خشم مردم

آتشس��وزی برج گرنفل به رخدادی نمادین
در مقطعی کلی��دی از تاریخ معاص��ر بریتانیای
در حال صغیر ش��دن تبدیل شد که انگلیسیها
را نس��بت به دولت ناکارآمد و متفرعنش��ان به
واکنشی خشمگینانه واداشت .روز شنبه در حالی
که سرانجام پس از  3روز آتش در طبقات فوقانی
برج  24طبقه سوخته فقرا در محله اعیاننشین
ناتینگهیل لندن به خاموشی میگرایید ،خشم
ساکنان آن از قصور حکومت در این فاجعه بر سر
دول��ت ترزا میآوار ش��د؛ دولتی که حتی پیش
از حری��ق گرنفل نیز به ویران��های به جا مانده از
شکس��ت انتخابات پارلمانی هشتم ژوئن ،بحران
بریگزی��ت و رویکردهای اقتص��ادی ضدمردمی
محافظهکاران تبدیل شده بود .آتش زیر خاکستر
نارضایتی از دولت اعیان که نخستین نشانههای
آن در جریان بازدید نخس��توزیر از خانوادههای
حادثهدیده گرنفل بروز کرده بود ،سرانجام دیروز
زبانه کش��ید و صده��ا معترض خش��مگین در
اطراف یا داخ��ل نزدیکترین مراکز حکومتی به
محل برج س��وخته یعنی کاخ خاندان سلطنتی
(کنزینگتون) ،شورای شهر ،دفتر نخستوزیری و
ساختمان پارلمان (وست مینستر) تجمع کردند
و خواستار برقراری عدالت و برکناری نخستوزیر
شدند .این در حالی است که انتشار قطرهچکانی
و گاه کذب اخبار درباره حریق روز چهارش��نبه
پنهانکاری پلی��س و دولت درب��اره آمار واقعی
کشتهشدگان و روند پیشرفت عملیات ،نارضایتی
عمومی را افزایش داده است .حتی در اتفاقی نادر
«لیل��ی آلن» یکی از مش��هورترین خوانندههای
پاپ انگلیسی در یک برنامه تلویزیونی دولت را به
پردهپوشی از ابعاد فاجعه متهم کرد.
سپس روز جمعه دیدار میبا ساکنان شهرکی
که برج گرنفل در آن واقع ش��ده به اعتراضات و
ش��عارهای تند مردم علیه نخس��توزیر از جمله
«ش��رم بر تو» منجر شد و نخس��توزیر بریتانیا
مجبور ش��د تح��ت محافظت ش��دید نیروهای
پلیس ،منطقه را به س��رعت ت��رک کند .اما این
حرک��ت به منزله ع��دم تمایل او ب��رای دیدار با
خانوادههای حادثهدیده تعبیر شد .این در حالی
اس��ت که عدم کنارهگیری او پس از افتضاحهای
مکرر که از س��وی مردم و سیاستمداران مخالف
به قدرتطلبی بیحد و حصرش تعبیر میشود،

راس حاکمیت بریتانیا را نیز نگران کرده است.
کار به جایی کش��ید که ملکه الیزابت مجبور
شد با انتش��ار نامهای مبنی بر همدردی خطاب
به حادثهدیدگان خش��مگین مسؤولیت را از سر
خود باز کند و دولت را در مواجهه با ملتی بسیار
غمگین تنها بگذارد .البته انگلیسیها بسیار هم
خشمگین هستند .انتش��ار این نامه به یک طنز
تراژیک ب��رای دولت محافظهکار ش��باهت دارد
چ��را که ملکه درس��ت زمانی با ای��ن همدردی
سیاستمدارانه ،حزب حاکم را با اکثریت پارلمانی
شکنندهشان تنها گذاش��ت که قبال قرار بود در
چنین مقطع زمانی نامه س��االنه خ��ود را در در
وس��ت مینس��تر قرائت کرده و به تشکیل دولت
جدید محافظهکاران رس��میت ببخش��د .اما در
حال��ی که فاجعه گرنفل حتی مذاکرات فش��رده
ترزا میبا حزب اتحادگرای ایرلندشمالی را برای
تشکیل دولت ائتالفی ضعیف نیمهکاره گذاشته،
نام��ه همدردی ملکه میتواند ب��ه معنای پیامی
ی منف��ور از رهبری حزبش و
برای اس��تعفای م 
نخستوزیری باشد.

■■خشم و تظاهرات در لندن

اما آنچ��ه خانوادههای حادثه دیده را بیش از
پیش به خش��م آورد واکنشهای متفرعنانه ترزا
میدر درخواس��تهای مردمی و پرس��شهایی
رس��انهای بود که از او میخواس��تند مسؤولیت
حریق مرگبار این س��اختمان مسکونی و کشته

قلیچداراوغلو :اردوغان کودتاچی است

کمال قلیچداراوغلو ،رهبر
حزب جمهوریخ��واه خلق
ترکی��ه بزرگتری��ن حزب
مخالف دولت در راهپیمایی
مخالفان از آنکارا به استانبول،
طیباردوغ��ان
رج��ب
رئیسجمهور این کش��ور را به انجام کودتای دوم
از طریق دستگیریهای گسترده پس از کودتای
تابستان گذشته متهم کرد .به گزارش اسکاینیوز
عربی ،پس از آنکه روز چهارشنبه گذشته «انیس
بربر اوغل��و» روزنامهنگار س��ابق و نماینده حزب
جمهوریخ��واه خلق در پارلم��ان ترکیه به اتهام
افش��ای اطالعات محرمانه به یک روزنامه به 25
سال زندان محکوم شد قلیچدار اوغلو راهپیمایی

ب��ا مرگ هلم��وت کهل ،پدر وح��دت آلمان و
آخرین سیاس��تمدار دانهدرش��ت و صاحب میراث
اروپایی پس از جنگ س��رد ،اتحادیه اروپایی عمال
یتیم شد .صدراعظم پیشین و تنومند ژرمنها که از
س��ال  1982تا  1998ریاست آخرین دولت آلمان
غربی و سپس نخستین آلمان یکپارچه را برعهده
داش��ت ،روز جمعه  26خرداد در سن  87سالگی
در زادگاهش اوگرشهایم در جنوب غربی این کشور
درگذشت .کهل از  9سال پیش بر اثر زمین خوردن،
از صندلی چرخدار استفاده میکرد و در سالهای
پایانی عمر از توان جس��می ضعیفی برخوردار بود.
او نه تنها به مدت  25س��ال حزب حاکم دموکرات
مسیحی را با قدرت تمام در صحنه سیاست آلمان
رهبری کرد بلکه با  16سال صدارت ،طوالنیترین
دوران زمامداری در کش��ورش را پس از صدراعظم
افس��انهای «اتوفون بیس��مارک» به ثبت رس��اند.
بس��یاری او را پدر آلمان متحد و حتی بانی واحد
پول مش��ترک اروپایی یعنی «ی��ورو» میدانند .او

اعتراضآمی��ز بزرگی را علیه
دولت آغاز کرد .رهبر دومین
حزب بزرگ ترکیه ،در اقدامی
که بزرگتری��ن چالش او در
مقابل نظام اردوغان به شمار
میآید راهپیمایی گستردهای
را با ش��عار «عدالت» در فاصله  450کیلومتری
آنکارا تا مقابل زندان محل بازداشت بربر اوغلو در
منطقه مال تپه استانبول رهبری کرد .او در دومین
روز این راهپیمایی پرشمار در سخنانی اردوغان را
ب��ه انجام دومین کودتا پس از کودتای  15ژوئیه
در روز  20ژوئیه با اع�لام وضعیت فوقالعاده در
کشور ،دستگیری  50هزار نفر و اخراج  100هزار
نفر از کار متهم کرد.

و مفقود ش��دن بیش از یک شش��م ساکنان آن
را بپذی��رد .م��ینه تنها با حضور س��رد خود در
نزدی��ک برج در حلقهای از محافظان نش��ان داد
فاق��د حس همدردی با مردم عادی اس��ت بلکه
جمعه ش��ب در مصاحبهای با برنام��ه نیوزنایت
ش��بکه بیبیس��ی وقاحت را به اوج رس��اند و با
فرافکنیهای مکرر حاضر به پاسخگویی در قبال
مس��ؤولیتهای دولتش در رخ دادن این فاجعه
و همچنی��ن ناکارآمدی عملی��ات اطفا و نجات
حری��قزدگان نش��د .او که پیش از این توس��ط
بخش��ی از افکار عمومی «نخست وزیر عفریته»
خوانده میش��د حال چنان منفور واقع شده که
حتی روزنامه همیش��ه حامی او «دیلیمیل» هم
مجبور شد صبح شنبه عنوان «سوء کارکرد می»
را بر صفحه اول خود نقش زند .س��ایر روزنامهها
نیز ناکارآمدی دولت میرا مقصر فاجعه قلمداد
کردهاند .طبق برآورد دیلی تلگراف قربانیان بیش
از  100نفر هستند که بس��یاری از آنان کسانی
بودند که در طبق��ات فوقانی به دام آتش افتاده
بودند یا در خانهش��ان س��وختند یا خ��ود را به
پایی��ن پرتاب کردند .همچنین نیروهای امداد تا
دیروز همچنان نتوانسته بودند به طبقات فوقانی
برج وارد ش��وند .حال حتی وعده نخس��توزیر
مبن��ی ب��ر اختصاص بس��ته  5میلی��ون پوندی
به آس��یبدیدگان ای��ن حادثه نی��ز دردی از او
دوا نمیکند.

در همین حال با انتش��ار مداوم گزارشهای
هشداردهنده ساکنان گرنفل در ماههای گذشته
به مس��ؤوالن ش��ورای ش��هر و دولت که در آن
بروز فاجعه در محل سکونتش��ان را پیشبینی
ک��رده بودند ،یک رس��وایی ب��زرگ در رابطه با
مدیریت شهری و وزارت کشور انگلیس در حال
شکلگیری اس��ت .اینکه یک برج کهنه چهل و
چند ساله فاقد هر گونه استانداردها و تمهیدات
ایمنی برای مبارزه با آتشس��وزی بوده است در
حقیقت ش��کاف بزرگ میان ثروتمندان و فقرا را
حتی در یک محله پایتخت بریتانیا عیان میکند.
جرمی کوربین ،رهب��ر حزب کارگر که هفته
ی س��خن گفته بود نیز درباره
پیش از س��قوط م 
واکنشه��ای تبعیضآمیز پلیس و حکومت پس
از حری��ق گرنفل افش��اگری ک��رد و گفت طبق
پیشبینیهای��ش خانههای اعیان و اش��راف در
اطراف محل آتشس��وزی تحت حفاظت شدید
قرار گرفتهاند .حدود  1400نفر که بس��یاری از
آنها از حری��قزدگان گرنفل یا خانوادههایش��ان
بودن��د دی��روز در اعت��راض به نحوه رس��یدگی
دولت به این فاجعه وحشتناک به خیابان «وایت
هال» لندن به س��وی وست مینیستر ،ساختمان
پارلمان سرازیر شدند .آنها سپس در مقابل خانه
شماره  10داونینگ استریت مقر نخست وزیری
ش��عارهایی بیسابقه علیه حاکمیت انگلیس سر
میدادند« :ترزا م��یباید برود .عدالت باید برای
بازماندگان گرنفل برقرار ش��ود .دس��تان ش��ما
خونآلود است».
کم��ی آن طرفتر گروهی تقریبا  600نفره از
معترضان از محله اعیاننشین چلسی در شمال
مرک��زی لندن حرکت ک��رده و در نزدیکی قصر
سلطنتی کنزینگتون که به جز ملکه سایر اعضای
درج��ه اول خاندان س��لطنتی ویندس��ور در آن
سکونت دارند ،عبور کردند و سپس به ساختمان
ش��ورای ش��هر یورش بردند .البته پلیس مانع از
ورود تظاهراتکنن��دگان ب��ه س��اختمان اصلی
شورای شهر ش��د .معترضان زمانی خشمگینتر
شدند که هیچ یک از اعضای شورای شهر حاضر
نش��دند برای برطرف کردن نگرانیهای آنها در
جمعش��ان حضور یابند .تظاهرکنندگان دیگری
هم در میدان مش��هور ترافالگار در قلب پایتخت
انگلیس اجتماع کردند.

وزیر خارجه چک :غربیها میلیونها انسان را کشتند

وزی��ر خارج��ه جمهوری
چک در اظهارنظری تاریخی
کش��ورهای غرب��ی بوی��ژه
انگلی��س ،فرانس��ه ،هلن��د و
بلژیک را مسؤول قربانی کردن
میلیونها انسان در کشورهای
در حال توس��عه پای طمعورزیهای اس��تعماری
دانست« .البوبیر زائورالک» در سخنرانی پایانی خود
در کنفرانس س��ران اروپا در پراگ گفت« :اتحادیه
اروپایی 20 ،س��ال فرصت داشت تا گذشته خود با
کش��ورهای عربی را حلوفصل کن��د اما این کار را
نکرد و اکنون در کش��ورهای غربی ،به سبب برقرار
نشدن برابری اقتصادی و اجتماعی ،سرپیچیهایی
ش��کل گرفته اس��ت .بریتانیاییها در قبال کشته

ش��دن یک میلی��ون نفر در
هن��د مس��ؤولند ،در لیب��ی
نی��ز در حدفاصل س��الهای
 1927ت��ا  1935در مراک��ز
بازداشت ایتالیایی ،دستکم
نیم میلیون نفر کشته شدند،
همچنی��ن در عراق ،در مدت  13س��ال گذش��ته،
دستکم  160هزار غیرنظامی به دست آمریکاییها
و همپیمانانشان کشته شدند» .وزیر خارجه چک
همچنین یادآور ش��د که هرگاه از ب��روز اقداماتی
رادیکالیستی در جوامع غربی حرف به میان میآید
باید این آمار و ارقام را به کشورهای غربی یادآوری
کرد تا دیگر کس��ی نپرسد که چرا جوامع غربی با
چنین خشونت و نفرتی مواجه میشوند.

ب��ه گفت��ه افب��یآی ،حمله مس��لحانه
چهارشنبه صبح به زمین تمرین نمایندگان
کنگره در شهر آلکساندریا یک ترور با انگیزه
سیاسی بوده است« .جیمز تی.هاجکینسون»
 66س��اله در این حمله با ورود به کنار زمین
ورزش��گاه بیس��بالی که ح��دود  25نماینده
مجلس نماین��دگان در آن برای بازی خیریه
روز پنجش��نبه تمرین میکردند بیش از 50
گلول��ه با س�لاح نیمهخودکار ش��لیک کرد
و  5تن از جمله اس��تیو اس��کالیس ،نماینده
برجس��ته حزب جمهوریخواه 2 ،دستیار او
و  2افس��ر محاف��ظ را زخمی ک��رد .در ابتدا
افب��یآی اعالم کرده بود ض��ارب یک فعال
بیکار در حوزه بازرس��ی فنی ساختمانهای
مس��کونی اه��ل ایال��ت ایلینوی اس��ت که
بهخاط��ر عدم ص��دور پروانه کار ش��رکتش
خش��مگین بوده است .اما ش��بکه سیانان
اعالم کرد نهتنها حرکت هاجکینس��ون یک
اقدام مسلحانه برای ترور سیاسی نمایندگان
جمهوریخ��واه حام��ی ترامپ بوده اس��ت
بلک��ه او ج��زو حامی��ان پر و پا ق��رص برنی
س��ندرز ،نامزد اولیه دموکراتها در انتخابات
ریاس��تجمهوری س��ال گذش��ته محسوب
میشده است .هاجکینس��ون که از ترامپ و
کلینت��ون به یک اندازه متنفر بوده اس��ت به
دنبال کنارهگیری سندرز به نفع نامزد نهایی
دموکراته��ا به خش��م میآی��د و در نهایت
پ��س از انتخاب ترامپ به ریاس��تجمهوری
خشمش فوران میکند .او حتی در  2حساب
مجزا در فیس��بوک ،مطالبی ض��د ترامپ و
همچنی��ن هی�لاری کلینتون رقی��ب او در
انتخابات گذشته پس��ت کرده بود .این فعال
حزب دموکرات ترام��پ را خائن خوانده و از
حامیان گروه «به حزب جمهوریخواه پایان
دهید» بوده اس��ت .ش��اهدان عینی گفتهاند
ضارب پیش از ش��لیک از اطرافیان پرسیده
بود آیا جمهوریخواهان در این مکان تمرین
میکنند ی��ا دموکراتها؟ طب��ق گفتههای
ض��ارب ،هدف اصلی او از تیراندازی به زمین
تمرین نمایندگان کنگره در ورزش��گاهی در
ایالت ویرجینیا در  20کیلومتری واشنگتن،
نمایندگان جمهوریخواه از جمله ش��خص
اس��تیو اس��کالیس به عنوان عضو ش��ورای
رهب��ری خانه نمایندگان و یک��ی از حامیان
سیاسی اصلی ترامپ و نژادپرستان آمریکایی
در کنگره بوده اس��ت .به عبارت دیگر اتفاقی
نبود که اسکالیس در زمین بیسبال از ناحیه
مفص��ل ران هدف تی��ر هاجکینس��ون قرار
گرفت .مهاج��م در نهایت با گلوله افس��ران
محاف��ظ متوق��ف ش��ده و س��اعاتی بعد در
بیمارس��تان درگذش��ت .پ��س از این حادثه
برنی سندرز نیز با محکوم کردن انگیزههای
تروریستی ضارب از او اعالم برائت کرد.

لغو بهبود روابط آمریکا با کوبا

دونالد ترامپ با لغو یکجانبه الیحه بهبود
روابط آمریکا با کوبا یکی دیگر از میراث باراک
اوبام��ا را زدود .رئیسجمه��ور آمریکا در بندر
کوبایینش��ین میامی در جنوب ایالت فلوریدا
اعالم کرد ت��ا زمانی که زندانیهای سیاس��ی
در کوبا آزاد نش��وند ،آمریکا تحریم این کشور
را رفع نمیکند .به گفته او ،منع گردش��گری
آمریکاییها در کوبا دوباره برقرار و تحریمها علیه
هاوانا اعمال میش��وند با این حال کاخ سفید
متعاقب��ا اعالم کرد با تصمیم ترامپ س��فارت
آمریکا در هاوانا بسته نمیشود و برخی روابط
تج��اری و پرواز هواپیماها برق��رار خواهد ماند.
ترامپ در میامی به کمونیسم و فیدل کاسترو
حمله کرد و گفت بهبود روابط در دولت باراک
اوباما توافقی یکطرفه بوده و تنها به حکومت
کوبا سود رسانده است.
سقوط سعودی

فرمان شاه سعودی در جهت
محدودیت بیشتر ولیعهد

مرگ هلموت کهل،صدراعظم پیشین و پدر اتحاد آلمان در  87سالگی

اتحادیه اروپایی یتیم شد

کسی بود که  10نوامبر سال  1989در روز برچیدن
رس��می دیوار برلین از بالکن ساختمان شهرداری
محله «ش��ونه برگ» برلین فریاد زد« :هدف اتحاد
است و حق و آزادی .زنده باد سرزمین پدری ،آلمان،
زن��ده باد اروپای��ی آزاد و متحد» .هلموت کهل در
عین اینکه از سوی اتحادیه اروپایی عنوان «شهروند
افتخاری اروپا» را به پاس خدماتش برای این اتحادیه
دریافت کرد ،در ذهن بسیاری از ژرمنها به عنوان
سیاستمداری شناخته میشود که موجودیت ملت
مستقل آلمان را پس از شکست و منکوب شدن در
جنگ دوم جهانی از سایه استیالی سلطه غرب و
بلوک شرق بیرون کشید .در عین حال صدراعظم
وقت آلمان با متقاعد کردن اتحاد جماهیر شوروی
ب��ه اعطای حق تصمیمگیری ب��ه نظام جمهوری

دموکراتیک آلمان برای تصمیمگیری درباره آینده
سیاسی آلمان ش��رقی ،مهمترین نقش را در جدا
کردن نخس��تین قلعه بزرگ کمونیس��م در اروپا
از منظومه بلوک ش��رق ایفا ک��رد .او همچنین با
پیاده کردن نقش��ه راهی جنجالی برای ادغام نظام
سوسیالیس��تی آلمان شرقی در نظام آلمان غربی،
الگویی جامع برای فروپاش��ی کامل بلوک شرق در
اروپا ارائه داد و به اتحادیه اروپایی و ناتو در بلعیدن
آتی کشورهای ش��رق قاره خدمت بزرگی کرد .در
نهای��ت آقای صدراعظم با انعقاد پیمان «دو بعالوه
چهار» با  4متفق اصل��ی زمان جنگ دوم جهانی
یعنی روس��یه ،آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه در 12
سپتامبر  1990آخرین سنگها بر سر راه تشکیل
یک آلمان مستقل را برداشت .میتوان گفت آنگال

مرکل ،رهبری مقتدرانهاش بر حزبی که کهل به آن
قدرت بخش��ید را به همراه زمامداری باثبات خود
بر دولت برلین تماما مدیون الگوی آقای صدراعظم
است اگرچه او نتوانسته خأل شخصیت بزرگی مثل
کهل در برلین و بروکسل را پر کند.

سلمان بنعبدالعزیز ،پادشاه سعودی دیروز
ب��ا جدیدترین فرمان تغییر و تح��ول در وزارت
دادگستری عربستان عمال دامنه اختیارات ولی
عهد خود و رقیب پس��رش را محدودتر کرد .به
گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس) ،طبق
این فرمان ،دادستان کل از این پس مستقیما با
ش��اه در ارتباط است و از استقالل تام برخوردار
خواهد بود و هیچکس حق دخالت در کارش را
نخواهد داش��ت .این در حالی است که پیشتر
دادس��تان کل مستقیما زیر نظر محمد بننایف
ولیعهد و وزیر کش��ور عربس��تان بود .تغییر نام
«هیأت تحقیق و دادستانی کل» به «دادستانی
کل» و بیرون آوردن آن از نظارت محمد بننایف
تنها تغییر امنیتی و قضایی نیست که در فرمان
جدید سلمان به آن اشاره شده است.

