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نگاه روز

آزادی درعا و پیامدهای منطقهای
یک پیروزی

محمد مظهری* 7 :س��ال پس
از آغاز بحران س��وریه ،ارتش
این کشور پنجشنبه توانست
وارد ش��هر درعا شده و پرچم
رس��می س��وریه را در میدان
اصلی و نقاط مهم این ش��هر به اهتزاز درآورد تا
مخالفان مسلح و حامیانشان یکی از مهمترین
کارتهایش��ان برای چانهزنی در مذاکرات را از
دست بدهند .این روزها گروههای مسلح حاضر
در س��وریه شاهد شکس��تهای پی در پی در 2
عرصه نظامی و سیاسی هستند و ارتش با سرعتی
چشمگیر در حال پاکسازی مناطق مختلف سوریه
از وجود گروههای تروریس��تی و آماده کردن این
کشور برای بازسازی اقتصادی و بازگشت به روند
عادی زندگی است .قطار شکستهای مخالفان
مس��لح در واقع از میانه سال  2014از حمص و
غوطه غربی شروع شد و با پاکسازی داریا و قلمون
غربی و بازگشت کنترل ارتش سوریه بر حلب و
دیرالزور و سپس ادلب و غوطه شرقی و قلمون در
نهایت به ایستگاه درعا در نزدیکی مرزهای اردن
رسید .شکس��ت درعا برای مخالفان سوری تنها
به منزله پیش��روی معمول ارتش سوریه و ادامه
شکستهای پیشین گروههای مسلح نیست ،بلکه
اهمیتی راهبردی دارد و باید به آن به عنوان نقطه
عطفی در ازهمپاش��یدگی مخالفان و مقدمهای
برای شکس��تهای گستردهتر سیاسی و نظامی
در بقیه مناطق س��وریه نگریست .از سوی دیگر،
طبق گزارشهای منابع رسمی سوری ،گروههای
تروریستی در درعا مقادیر زیادی سالح سنگین و
متوسط به جای گذاشتهاند که بیشتر آنها ساخت
اس��رائیل و آمریکاس��ت .اس��رائیلیها از ابتدای
بحران س��وریه روی گروههای مسلح در جنوب
بویژه درعا حساب ویژهای باز کرده بودند تا بتوانند
از این طریق روی حکومت مرکزی فشار آورده و
توجهات را از جوالن اشغالی دور کنند و حاکمیت
خود را در این منطقه رس��میت بخشند .برخی
کشورهای عربی حامی مخالفان سوریه هم درعا
را به لحاظ نزدیکیاش به دمشق به عنوان مرکزی
جهت فشار بر پایتخت و دسترسی آسانتر برای
انتقال سالح در نظر گرفته بودند اما به نظر میرسد
رؤیاهای تلآویو و متحدان عربیاش امروز بیش از
پیش بر باد رفته باش��د و استان درعا که از سوی
تروریستها به گهواره «انقالب»شان معروف شده
ن جرقههای درگیری در سوریه در
بود و نخستی 
آنج��ا بوده ،پس از آزادس��ازی تبدیل به کمربند
امنیت��ی ارتش س��وریه در جنوب خواهد ش��د.
اگرچه قدرت نظامی ارتش سوریه و همپیمانانش
در کن��ار توافقات حاصل ش��ده بین معارضان و
حکومت مرکزی برای کاهش درگیریها و تسلیم
شدن بخشی از بدنه این گروهها راه را برای پایان
دادن سیطره تروریستها بر درعا هموارتر کرد اما
در این میان از یک نکته ظریف و درسآموز نباید
غافل ش��د و آن تفاهم انجام شده بین آمریکا و
روسیه برای خالی شدن این منطقه از گروههای
مسلح اس��ت .مخالفان حکومت سوریه که طی
این سالها از س��وی آمریکا و برخی کشورهای
غربی حمایت نظامی و لجستیکی میشدند امروز
دیگر واش��نگتن را ه��م در کنار خود نمیبینند
تا جایی که برخیش��ان آمریکاییها را متهم به
خیانت میکنند .ش��بکههای اجتماعی وابسته
به مخالفان سیاس��ی و گروههای مس��لح مملو
اس��ت از اظهارنظره��ا و کامنتهایی که آمریکا
را مته��م اصلی این شکس��ت میدانند ،چرا که
مخالف��ان بهرغم حض��ور  3هزار فرد مس��لح و
داشتن تسلیحات کافی نتوانستند تاب حمالت
ارتش سوریه را بیاورند .شاید اشتباه این مخالفان
خوشباور در این ب��وده که فراموش کرده بودند
در سیاس��ت خارجی آمریکا دوست و همپیمان
همیشگی وجود ندارد و بنابر اقتضای منافعشان،
آمریکاییها که هیچ ابایی از عهدشکنی بینالمللی
و خروج از توافقنامههای رسما امضا شده توسط
خودش��ان ندارند ،به همپیمانان سابقش��ان هم
پشت میکنند .دولت ترامپ نش��ان داد آمریکا
بیش��تر ب��ه فکر جیب خ��ودش ب��وده و ورود و
خروجش به همپیمانی و ائتالف با دیگر کشورها
هم بر اساس منافع مالی و اقتصادیاش است .اگر
بر اساس درخواست عربستان به سوریه موشک
میزند ،این نه برای تغییر معادالت منطقه ،بلکه
صرفا جهت بس��تن قراردادهای نظامی بیش��تر
با کش��ورهای عربی و پر ک��ردن خزانه آمریکا از
دالرهای نفتی است و متحدان امروز آمریکا پس
از دوشیده شدن و تمام شدن تاریخ مصرفشان
باید منتظر پش��ت کردن واشنگتن باشند .شاید
وقت آن اس��ت کشورهای همس��ایه سوریه هم
درک کنند که منافع واقعیشان بیشتر در ثبات
و اس��تقرار دمش��ق و بازگش��ت روابط تجاری و
اقتصادی است تا همراهی با خواستههای آمریکا
و اس��رائیل برای جنگاف��روزی و بحرانآفرینی.
در واقع تس��لط دولت س��وریه بر درعا عالوه بر
اهمیت سیاسی و نظامیاش میتواند پیامدهای
اقتصادی مثبتی برای سوریه و همسایگانش در
پی داشته باش��د ،بویژه برای اردن که این روزها
با بحران اقتصادی حادی مواجه است تا بتواند از
طریق گذرگاه «نصیب» سر و سامانی به اقتصاد
خود بدهد.
*کارشناسمسائلخاورمیانه

وطن امروز

جنوب سوریه یک گام به آزادی کامل نزدیک شد

آزادسازی درعا پس از  7سال اشغال

زیب�ا اکب�رزاده :نیروه��ای ارتش س��وریه با
پشتیبانی نیروهای همپیمان ،روز پنجشنبه
کنترل کام��ل درعا در جنوب این کش��ور را
در اختیار گرفتند و در منطقهای که س��الها
تحت کنترل شورشیان تحت حمایت آمریکا
و کش��ورهای عربی و غربی بود ،پرچمشان را
برافراش��تند .پایگاه اطالعرس��انی و تبلیغات
جن��گ (االعالمالحرب��ی) نیز اع�لام کرد که
ارتش سوریه شهر درعا را به طور کامل تحت
کنترل خود قرار داده اس��ت .این پایگاه اعالم
کرد خودروهای ارتش س��وریه وارد شهر درعا
شدند که چند سال تحت کنترل تروریستها
قرار داشته است .نیروهای ارتش سوریه پرچم
کشورش��ان را بر باالی مس��جدی ب��ه اهتزاز
درآوردند که معارض��ان میگویند اعتراضات
خ��ود به دولت را در س��ال  2011از آنجا آغاز
کردهاند .میتوان گفت آزادس��ازی درعا پایان
فصل راه��کار نظامی بحران س��وریه قلمداد
میش��ود و با آزادی این شهر امید همه طرفهایی
که به سقوط دمشق از طریق حوران ،دروازه جنوبی
س��وریه ،دل خوش کرده بودن��د ،به یأس و ناامیدی
تبدیل شد .نظامیان سوری  3هفته پیش عملیاتی
را از  3محور البس��تان ،پدافند هوایی (حران) و صما
الهنیدات علیه تروریستها در شرق استان درعا آغاز
کردند .شورش��یان مس��لح حاضر در درعا در مقابل
تضمین امنیتش��ان برای عقبنش��ینی و رفتن به
مناطق شمالی تحت کنترل مخالفان مسلح ،حاضر
ش��دند درعا را تس��لیم کنند .منابع میدانی تصریح
میکنند که اوضاع در درعا و جنوب س��وریه به طور
اعم به گونهای است که پایان جنگ را نوید میدهد،
بویژه اینکه ای��ن اوضاع بدون جنگ و درگیری و در
نتیجه سازشی حاکم شده که پس از تشدید عملیات
نظامی شکل گرفته است و از تمایل اهالی حوران به
آشتی و مصالحه حکایت دارد .اهمیت نمادین تسلط
ب��ر درعا به این موضوع برمیگردد که ش��ورشها و
درگیریهای مس��لحانه در  2011از این شهر علیه
دولت دمشق آغاز شد که خیلی زود به دیگر مناطق
این کش��ور نیز گسترش یافت و جنگ  7سالهای را
دامن زد که هنوز ادامه دارد .در واقع از این استان به
عنوان مهد شورشها علیه دولت سوریه یاد میشود.
استان درعا یکی از استانهای مهم سوریه است که

قنیطره تحت کنترل گروههای متعدد مسلح
اس��ت .در این میان نیروهای دولتی در حال
آمادهسازی برای آزادسازی قنیطره از طریق
نظامی یا از طریق راهکار سیاسی هستند.
■■ادلب ،مقصد بعدی ارتش

منطقهای راهبردی برای حامیان تروریستها برای
وارد ک��ردن س�لاح به داخل س��وریه از طریق اردن
محسوب میشد.

■■اهمیت آزادسازی درعا

اهمیت آزادسازی درعا از سایر مناطق سوریه کمتر
نبود ،زیرا دولت سوریه از طرح و سناریویی که برای
تجزیه این کشور تدارک دیده شده بود ،آگاه بود .بر
اساس این سناریو ،قرار بود برای تضمین اشغال کامل
منطقه «حوض الیرموک» توسط رژیم صهیونیستی،
درعا نیز به آن الحاق ش��ود و بدی��ن ترتیب پرونده
جوالن اشغالی تا ابد بسته بماند .بر اساس این گزارش،
دشمن صهیونیستی در تالش بود این منطقه مرزی
را ببندد تا این منطق��ه و بازارهای آن را به بندرگاه
«حیفا» به عنوان یک گذرگاه اجباری برای تجارت
بینالملل تبدیل کند .پیشتر سناریوهای آمریکا و
اسرائیل برای جدا کردن درعا از سوریه و ایجاد مناطق
موس��وم به «مناطق انساندوستانه» در آن شکست
خورده بود .به همین دلیل بود که شاهد هشدارها و
تهدیدهای آمریکا و مزدورانش درباره عملیات ارتش
س��وریه در درعا بودیم .دولت س��وریه نیز که از این
توطئهها آگاه ب��ود ،به صورت فراگیر این عملیات را
کلید زد و تسلیم فشارهای آمریکا و همپیمانانش نشد
و این اس��تان را از اشغال گروههای تروریستی خارج

 37هزار کشته و زخمی ماحصل جنگ  1200روزه ائتالف متجاوز در یمن است

سرنگونی جنگنده سعودی در جنوب عربستان

خاورمیانه گروه بینالملل :در طول 1200
روز جن��گ همهجانب��ه ائتالف
متجاوزان تحت رهبری رژیم س��عودی به یمن،
 14هزار و  718ش��هروند جانش��ان را از دست
دادهان��د .مرکز موس��وم به «حقوق و توس��عه»،
روز پنجش��نبه با اعالم این خبر ،متذکر شد که
همچنی��ن در این مدت  23ه��زار و  178نفر از
جمله  3022کودک زخمی شدهاند .براساس این
گزارش در بیش از  3س��ال بمباران 414 ،هزار و
 547منزل 15 ،فرودگاه 14 ،بندر 2 ،هزار و 512
ج��اده و پل 185 ،نیروگاه و ایس��تگاه برق و هزار
و  797مرکز و تاسیس��ات دولتی ویران شد .این
مرکز حقوقی اضافه کرد :تخریب  917مس��جد،
 318بیمارس��تان و مرکز بهداش��تی و درمانی،
 882مدرس��ه 147 ،زیرساخت دانشگاهی271 ،
زیرساخت گردش��گری 112 ،مرکز ورزشی36 ،
مرکز رس��انهای 2 ،ه��زار و  963مزرع��ه و باغ و
 219اثر باس��تانی از دیگر خسارتهای وارد شده
توس��ط متج��اوزان به زیرس��اختهای خدماتی
یمن اس��ت .عربستان از ششم فروردین سال 94
در قالب ائتالفی از چند کش��ور مرتجع عربی و با
کمک و چراغ سبز آمریکا ،حمالت گستردهای را
علیه یمن ،فقیرترین کش��ور عربی آغاز کرد تا به
بهانه بازگرداندن رئیسجمهور فراری و مستعفی
گ�روه بینالملل :ترام��پ ،رئی 
س
اروپا
جمهوری آمریکا سفر  3روزهاش به
انگلیس را در حالی با سخنان جنجالی علیه ترزا می،
نخستوزیر این کشور به پایان رساند که لندن مرکز
این کش��ور با شدیدترین تدابیر امنیتی میزبان وی
بود .رئیسجمهور آمریکا طی سخنانی بحثبرانگیز
و در گفتوگو با نشریه سان آشکارا از سیاستهای
خروج از اتحادیه اروپایی دولت محافظهکار ترزا می
انتقاد کرد و گفت :اگر شرایط به همین منوال باشد
انگلی��س از توافق تجاری ب��ا آمریکا محروم خواهد
ش��د .این سخنان ترامپ انتقادهای ش��دیدی را از
وی در محافل سیاسی انگلیس ایجاد کرد .این برای

این کش��ور به قدرت ،به اهداف و زیادخواهیهای
سیاس��ی خود جامه عمل بپوش��اند .س��رنگونی
حدود  ۳۰فروند انواع جنگنده ،بالگرد و هواپیمای
شناس��ایی ،انهدام  8فروند کشتی جنگی ،انهدام
بیش از  ۱۵۰۰دستگاه خودروی نظامی ،شلیک
دهها فروند موشک بالستیک به مواضع نظامی و
حساس رژیم سعودی در عمق خاک عربستان و
هالکت و زخمی ش��دن هزاران نظامی سعودی،
بخشی از تلفات و خسارات رژیم ریاض در جریان
این تجاوز اعالم شده است .روز پنجشنبه نیز یک
فروند جنگنده عربس��تان در جنوب این کش��ور
س��قوط کرد .منبعی در وزارت دفاع یمن تصریح
کرد که این جنگنده بعد از بازگشت از مأموریت
جنگی خ��ود ،در منطقه عس��یر واقع در جنوب
عربس��تان سعودی س��قوط کرده است .به گفته
ای��ن منبع ،جنگنده س��عودی در حال مأموریت
در استان صعده یمن بوده که در راه بازگشت در
عسیر عربستان سقوط کرده است .ترکی مالکی،
سخنگوی ائتالف ضد یمن نیز با تایید این خبر،
مدعی شد که جنگنده سعودی بر اثر نقص فنی
سقوط کرده است .پدافند هوایی ارتش یمن سال
گذشته موفق شده بود با موشکهای زمین به هوا
چند جنگنده سعودی از نوع تورنادو و تایفون را در
استانهای صعده و ابین یمن سرنگون کند.

کرد .لذا اهمیت آزادسازی درعا برای دولت سوریه از
نظر سیاسی و راهبردی بود؛ به گونهای که با آزادی
این استان دایره امنیت دمشق گسترش پیدا کرد زیرا
اسرائیل نمیتواند به حمایت از تروریستها ادامه دهد
و پروژهه��ای مربوط به «امارت حوران» که آمریکا و
اسرائیل برای آن برنامهریزی داشتند ،شکست خورد.
گذشته از این مسائل ،ارتش سوریه اصرار دارد پایگاه
«التنف» را از آمریکاییها باز پس گیرد؛ پایگاهی که
به مرکز آموزش تروریستها توسط افسران انگلیسی
و آمریکایی بدل شده است .بدین ترتیب ،آزادسازی
درعا به معنای استقرار مجدد ارتش سوریه در جوالن
و بازگشت وضعیت پیش از سال  2011است؛ یعنی
بازگشت به توافقهای آتشبس با رژیم صهیونیستی
در سال  1974و درخواست برای بازپسگیری جوالن
اشغالی .کما اینکه با تسلط ارتش سوریه بر درعا ،جاده
دمشق -امان نیز باز و صادرات سوریه به اردن از سر
گرفته خواهد ش��د .افزون بر همه مسائلی که گفته
ش��د ،اس��تان قنیطره در غرب آن واقع شده است؛
استانی که بسیاری از تروریستها در آن حضور دارند
و ارتفاعات جوالن که در اش��غال رژیم صهیونیستی
قرار دارد هم در غرب آن واقع شده است .از این منظر
باید گفت پرونده جنوب س��وریه هنوز به طور کامل
مختومه نشده است ،چرا که بیشتر بخشهای ریف

■■جنایت جدید آمریکا در دیرالزور

ائت�لاف آمریکای��ی مدع��ی مب��ارزه ب��ا داعش
در جنایت��ی جدی��د در مرز س��وریه و ع��راق باعث
کشته ش��دن  30غیرنظامی ش��د .طبق گزارشها،
جنگندهه��ای ائتالف متج��اوز صبح جمعه مناطق
مسکونی را در حومه بوکمال در جنوب استان مرزی
دیرال��زور هدف قرار دادند که ب��ه دنبال آن بیش از
 ۳۰تن از ش��هروندان سوری کشته و دهها تن دیگر
مجروح ش��دند .همچنین در پی این حمالت تعداد
زیادی منزل مسکونی تخریب شد .ائتالف بینالمللی
تاکن��ون دهها بار به بهانه حمله به عناصر داعش در
سوریه ،غیرنظامیان سوری را هدف حمالت خود قرار
داده است.

پرتنشترین اجالس پیمان نظامی آتالنتیک شمالی در بروکسل برگزار شد

بحران در ناتو

گروه بینالملل :اج�لاس  2روزه
ناتو
سران ناتو در بروکسل در حالی با
انتش��ار بیانیهای به پایان رسید که ایجاد اتحاد در
مقابل روسیه و معرفی مسکو به عنوان یک تهدید
عمال از دس��تور کار اعضای این پیمان خارج نشد.
بدرس��تی میتوان گفت در عمر  70س��اله پیمان
نات��و ،اجالس  11و  12جوالی  2018پرتنشترین
جلسهای به شمار میرود که سران تجربه کردهاند.
ترامپ رئیسجمه��ور آمریکا اصلیترین عامل این
چالش برای ناتو اس��ت؛ در حالی که وی در اجالس
س��ران و در سخنرانی خود گفت به ناتو اعتقاد دارد
اما اعضای پیمان ناتو را ب��رای افزایش بودجههای
نظامیشان تا  4درصد از تولید ناخالص ملی تحت
فشار قرار داده و تهدید به خروج کرده است .ترامپ
در جلس��های که مربوط به روسیه بود ،نیم ساعت
دیر حاضر ش��د و  2دیدار با رهبران اروپایی در روز
پنجشنبه را به علت نامعلومی لغو کرد .در همین حال
رئیسجمهوری آمریکا نتوانست بار دیگر دبیرکل ناتو
را مالقات کند و ینس استولنبرگ جلسه کاریاش
را با ترامپ که قرار بود سخنان وی را استماع کند،
لغو کرد .تمام اینها در حالی رخ میدهد که ترامپ
در دیدارهای اروپاییاش جیمز متیس ،وزیر دفاع را
همراه خود داشت و متیس نیز دیداری با مسؤوالن
نظامی دیگر کشورهای عضو ترتیب نداد .این نشان

وحشت ترامپ از مواجهه با معترضان انگلیسی
نخستینبار است که محافل محافظهکار و کارگر در
انگلیس به طور مشترک از یک سیاستمدار خارجی
انتقاد میکنند .ترامپ مجبور ش��د تحت فشارهای
ش��دید عصر روز جمعه اعالم کند از سیاستهای
ت��رزا می حمای��ت میکند .موج اعتراض��ات اما در
انگلیس علیه ترامپ ک��ه گرانترین تدابیر امنیتی
ب��رای حفاظت از جان وی در لن��دن به کار گرفته
شده بود تنها در سطح دیپلماتیک خالصه نشد بلکه
شهرهای مختلف انگلیس از جمله مرکز این کشور با

همزمان با انتش��ار اخباری درباره احتمال
آغ��از عملیات ارتش س��وریه در ادلب پس از
آزادسازی درعا ،شورشیان مسلح دچار حالت
ترس و سردرگمی شدند .منابعی از مخالفان
سوری در شهر ادلب اعالم کردند ،فرماندهان
مخالفان در این ش��هر پیش از آغاز درگیری
احتمالی با ارتش س��وریه ،نیروه��ای خود را
علیه دش��من به حالت آمادهب��اش درآورده و
آنها را برای تشکیل یک جبهه متحد گرد هم
آوردند .این منابع اظهار داشتند ،همزمان با این
آمادگیها ،گروهی در ادلب بر لزوم دستیابی
ب��ه راهکاری ب��رای توافق و دور نگه داش��تن
شمال سوریه از درگیری و نیز ممانعت از تکرار
س��ناریوی غوطه و درعا که با درگیری آغاز شده و با
سازش پایان یافت ،تاکید کردند .بتازگی سایتهای
مخالف��ان تاکید ک��رده بودند که روس��یه در طول
مذاکرات به گروههای مسلح در جنوب سوریه توصیه
کرده بود به سمت ادلب حرکت نکنند ،زیرا درگیری
در آنجا در س��پتامبر آتی آغاز ش��ده و سرنوشت آن
همان سرنوش��ت جنوب س��وریه خواهد بود .استان
ادلب و ریف آن که در اش��غال گروههای تروریستی
مانند «جبهه النصره» قرار دارد ،ش��اهد درگیری و
ترورهای بسیاری بوده است.

حضور گسترده معترضان به سفر ترامپ با شعارهای
ضدآمریکایی اس��تقبال نه چندان دوستانهای را از
رئیسجمهور آمریکا کردن��د .معترضان در همین
ح��ال با اجازه ش��هردار لندن بالن��ی را که کودکی
ترامپ را آن هم به شکل تمسخرآمیزی به نمایش
میگذاش��ت در آس��مان ش��هر به اهتزاز درآوردند.
ترامپ را برای آنکه با معترضان انگلیسی مواجه نشود
ب��ا بالگرد به کاخ بلنهایم منتقل کردند اما مخالفان
سفر رئیسجمهور آمریکا در مسیر کاروان بالگردهای

میدهد ترامپ و آمریکا در اجالس ناتو در انزوا قرار
داشتند .پیمان ناتو که اگر با پیوستن مقدونیه به آن
موافقت شود تا  30کشور افزایش عضو خواهد داد،
در حال حاضر بزرگترین پیمان نظامی اس��ت که
پیوستگی غرب را از منظر اطالعاتی و عملیاتی طی
سالهای گذشته حفظ کرده و در  3شاخه دریایی،
زمینی و هوایی فعالیت میکند .اجالس بروکس��ل
شاخه سایبری و مقابله با حمالت الکترونیکی را نیز
به زیرس��اختهای این پیمان اضافه کرده است که
اصلیترین راه مقابله با تهدیدات روسیه عنوان شده
اس��ت .در حال حاضر برخی اعضا بر این عقیدهاند
که کشور استونی هدف بعدی روسیه برای حمالت
سایبری بعد از اوکراین است ،به همین منظور برای
مقابله ب��ا آن برنامهریزی میکنند اما این در حالی
است که فشارهای ترامپ به اعضا و صحبتهای وی
طی  18ماه گذشته عمال نشان میدهد آمریکاییها
دنبال تغییرهای س��اختارهایی که طی  70س��ال
گذشته از آن منافع بسیاری به جیبزدهاند ،هستند.
آمریکا عمال بیشتر از  80درصد بودجه ناتو را تامین
میکند و در عرصههای مختلف از این پیمان برای
نیل به اهداف ملی خود س��ود برده اس��ت .از سوی
دیگر پوتین و روس��یه خواهان یک ناتوی چند پاره
هستند و ترامپ بسادگی فدراسیون روسیه را به این
خواسته خود رسانده است.
حامل رئیسجمهور تجمع و با پالکاردهایی که روی
آن نوش��ته شد بود «نژادپرست» از ترامپ استقبال
کردند .از روزهای گذش��ته پلیس با تدابیر ش��دید
امنیتی با نصب دیوار اطراف ساختمان سفارت آمریکا
در لندن تالش کرد تا امنیت این سفر را حفظ کند.
معترضان اما طی روزهای گذشته بارها نسبت به این
سفر خشم خود را به نمایش گذاشته بودند و ترامپ
از وحشت مواجهه با این معترضان تمام برنامههای
سفر خود را به خارج از لندن منتقل کرد .تحلیلگران
اما بر ای��ن باورند که میزان تنف��ر از رئیسجمهور
آمریکا و سیاستهای وی در اروپا او را به منفورترین
سیاستمدار آمریکایی مبدل کرده است.
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بازداشت روحانی
منتقد رژیم سعودی

ش��یخ سفر الحلوی و  4تن از پسرانش به
سبب طرح س��واالت و ایراد سخنان آتشین
علیه نظام آلسعود بازداشت شدهاند .از جمله
سواالت شیخ الحلوی این بود که آیا گسترش
رشوه و فس��اد در دستگاه اداری عربستان از
احکام شرعی خداوند است؟ شیخ الحلوی در
کتاب خود تحت عنوان «مسلمانان و تمدن
غرب��ی» که آوری��ل  2018تالی��ف کرده ،به
صراحت نوک پیکان انتقاد خود را به س��وی
نظام آلسعود نشانه گرفته است .او همچنین
از ژس��تهای آشتیجویانه ولیعهد عربستان
سعودی با رژیم صهیونیستی هم انتقاد کرده
و این اقدام را خیانت دانسته است.

طرح اردوغان برای جلوگیری از
کودتای احتمالی

رئیسجمه��وری ترکیه اعالم کرد کنترل
ارتش کش��ورش احتماال در ح��وزه وظایف
وزارت دف��اع ق��رار میگی��رد .رج��ب طیب
اردوغان ،دوش��نبه «خلوص��ی آکار» رئیس
س��ابق ارتش ترکیه را به عن��وان وزیر دفاع
منصوب ک��رد .به نظر میرس��د اردوغان در
تالش اس��ت با قرار گرفتن ارت��ش زیر نظر
وزارت دفاع ،از هرگونه کودتای احتمالی علیه
دولتش جلوگی��ری کند .ترکیه ژوئیه 2016
ش��اهد کودتای��ی نافرجام بود ک��ه طی آن
گروهی از نظامیان که بنا بر گفته نخستوزیر
وقت ،بخش��ی از ارتش ترکی��ه بودند ،تالش
کردند حکومت را در دست بگیرند.

بیانیه سازمان ملل درباره
گردانهای حزباهلل عراق

س��ازمان ملل در بیانیهای اعالم کرد این
س��ازمان ب��ه گردانهای ح��زباهلل عراق به
عنوان س��ازمان تروریس��تی نگاه نمیکند و
اتهامزنیه��ای آمریکا به ح��زباهلل برای این
س��ازمان اهمیتی ندارد .گردانهای حزباهلل
عراق س��ال  ۲۰۰۳تاسیس ش��د .این گروه
مخالف حضور نیروه��ای آمریکایی در عراق
اس��ت و نخستینعملیاتش را پس از سقوط
نظ��ام صدام در اکتب��ر  ۲۰۰۳علیه نیروهای
آمریکایی در بغداد انجام داد.

انفجار مهیب
در فرودگاه قاهره

انفج��ار در یک کارخانه مواد ش��یمیایی
در نزدیکی ف��رودگاه بینالمللی قاهره مصر
در صبح جمعه 12 ،زخمی بر جا گذاش��ت.
س��خنگوی نظام��ی مص��ری در صفح��ه
شخصیاش در فیسبوک ضمن رد تروریستی
بودن این حادثه ،اعالم کرد :دمای باالی هوا
موجب انفجار در یکی از مخازن پتروشیمی
ش��رکت هلیوپولیس ش��د .وی از اظهار نظر
درباره مالک اصلی این ش��رکت پتروشیمی
خودداری کرد اما برخی پایگاههای اینترنتی
ای��ن ش��رکت را متعلق به نیروهای مس��لح
مصری دانستهاند.

بازدید معاون دبیرکل سازمان ملل
از کرهشمالی

معاون دبیرکل س��ازمان مل��ل متحد در
امور کمکهای اضطراری و انساندوس��تانه،
پنجش��نبه از کرهش��مالی دی��دن ک��رد که
نخس��تین س��فر یک مق��ام عالیرتب��ه این
س��ازمان از س��ال  2011ب��ه پیونگیان��گ
محس��وب میش��ود« .م��ارک ل��وکاک» در
نخستین اظهارنظر خود اعالم کرد مشخص
اس��ت از هر  5کودک ،یک نفر به سوءتغذیه
مبتالس��ت و تقریبا  40درص��د مردم به آب
آش��امیدنی س��الم دسترس��ی کافی ندارند.
س��فر مقام س��ازمان ملل به کرهشمالی پس
از آن انجام ش��د که گفتوگوهای سیاس��ی
بین مقامات دو کره و همچنین واش��نگتن و
پیونگیانگ شکل گرفت و تنشهای لفظی
فروکش کرد.

آلمان در پی استرداد
رهبر سابق کاتالونیا

دادس��تانهای آلمانی به دنبال استرداد
کارل��س پوجدم��ون ،رهبر س��ابق کاتالونیا
به اس��پانیا هس��تند .او در کش��ورش بابت
اغتش��اش و سوءاس��تفاده از مناب��ع دولتی
حی��ن ایف��ای نق��ش در کمپین اس��تقالل
کاتولونیا تحت پیگرد است .در بیانیه دادگاه
عالی ایالت شلس��ویگ -هولش��تاین آلمان
آمده است :استرداد به اتهام سوءاستفاده از
منابع دولتی قابل پذیرش است اما استرداد
به اتهام یاغیگری و اغتش��اش قابل استناد
نیس��ت .در پی اعالم این خبر دادستان کل
آلم��ان اعالم کرد ب��زودی تصمیمی درباره
صدور مجوز اس��ترداد رهبر سابق کاتولونیا
اتخاذ میشود.

