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نگاه روز

گزارش «وطن امروز» از ناکامی ائتالف سعودی در آوردگاه تاریخی ثروتمندترین و  فقیرترین جبهههای عربی

پارادوکس نبرد الحدیده

بحران عراق و راه برونرفت از آن

عل�ی حی�دری* :انتخاب��ات
پرحرف و حدی��ث پارلمانی
عراق روز  22اردیبهشتماه
انجام ش��د که مشارکت 44
درصد��ی مرد��م حکایت از
نارضایتی کلی آنها نسبت به احزاب و جریانهای
سیاسی این کشور داشت .این انتخابات هنوز به
تاییدرسمیدادگاهفدرالنرسیدهوطبقمصوبه
پارلمان این کشور و تایید دادگاه قانون اساسی،
 10درص��د صندوقهای رای که بیش��تر آنها
در مناطق کردی و سنینش��ین هستند باید
بازشماری دستی شوند .اما نکتهای که حائز
اهمیت است و در این کش��اکش اعتراضات به
ش��مارش آرا ،آتشسوزی برخی صندوقهای
رای د��ر بغداد ،حمله انتح��اری به صندوقها
در کرکوک و اختالفات گروههای سیاسی در
تشکیل ائتالف کمتر به آن پرداخته شد ،تغییر
بیش از  70درصد شاکله پارلمان چهارم است.
نمایندگان مردم عراق در پارلمان این کش��ور
طی دوره گذشته عملکرد خوبی از خود نشان
نداد��ه و به جای رسیدگی به امور مردم ،وقت
خود را صرف دعواهای سیاسی یا کسب امتیاز
ب��رای خود کردهاند تا جایی که با پایان یافتن
زم��ان قانونی پارلمان و پایان مصونیت قضایی
نمایندگان ،بیش از  100نفر از آنها به خارج از
عراق رفته و حدود  20نفر نیز به دلیل داشتن
سابقه فساد اقتصادی و همکاری با تروریستها
طی  4سال گذشته احتماالً به دادگاه کشیده
میشوند .همزمان با این اتفاقات ناخوشایند در
عراق ،طی چند سال گذشته ،برخی چهرههای
سیاسی با نگاهی به آینده در پی تربیت سیاسی
نس��ل جدید برآمدند تا ضمن گسسته شدن
حلق��ه مدیران فرتوت و دائمی در عراق بعد از
صدام ،ش��اهد روی کار آمدن جوانانی باش��یم
که انگی��زه زیادی برای ک��ار کردن و ساخت
کشورش��ان دارند .چهرههای��ی مانند مقتدا
صدر یا سیدعمار حکیم ضمن انتقاد به شرایط
موجود و روند سیاسی کشور تالش کردند افراد
تازهای وارد حلقه سیاسی کشور شده و بتوانند
از این طریق تغییراتی در آن ایجاد کنند .این
رویکرد زمانی مورد توجه سایر گروهها و احزاب
سیاسی قرار گرفت که مرجعیت عراق همنوا با
مردم این کشور خواستار عدم تکرار پارلمانهای
گذشته در دوره جدید شده و مرجعیت عالی
این کشور ،آیتاهلل سیستانی اعالم کرد «آزموده
را آزمودن خطاست» .اگر چه این بیانات مربوط
ب��ه سال  2014بوده اما در دوره کنونی نیز از
سوی نمایندگان ایشان به آن پرداخته شد تا
به روشنی گویای نوع نگاه مرجعیت به تحوالت
سیاسی در آیند��ه و لزوم تغییرات اساسی در
اداره امور سیاسی و اجتماعی این کشور باشد.
درباره سخنان مرجعیت تفاسیر مختلفی عنوان
ش��ده است؛ برخی تحلیلگران همچون «خالد
السرای» عنوان میکنند منظور مرجعیت دینی
از عبارت آزموده را آزمودن خطاست ،شخص یا
جریان مشخصی نیست بلکه رویکردی است که
در طول  15سال گذشته برای اداره کشور در
عراق در پیش گرفته شده و مبتنی بر تقسیم
فرقهای و قومیتی پستهای کشور بوده است.
سال گذش��ته که سیدعم��ار حکیم از مجلس
اعال جدا ش��ده و اقدام به تاسیس جریانی نوپا
ب��ه نام «حکمت ملی» کرد ،برخی تحلیلگران
این اقدام را شکست سیاسی سید عمار خوانده
و اظهار داش��تند که می��زان آرای حکیم طی
سنوات گذشته وابسته به مجلس اعال بوده و با
این جدایی ،حکیم از سپهر سیاسی عراق کنار
خواهدرفت .اماجریانحکمتبالحاظانتقاداتی
که خود به وضعیت سیاسی کشور داشت تالش
کرد د��ر مقیاسی کوچکت��ر -سطح حزب و
جری��ان -منویات مد نظر خود برای کش��ور را
پیادهسازی کند که اولین آنها حضور جوانان در
میدان و دیگری توجه به زنان در عرصه سیاسی
بود .در راستای همین راهبرد ش��اهد حضور
 70درصدی جوانان در جریان و نیز سهم 25
درصدی ب��رای زنان در کمیته مرکزی جریان
بودیم که تحوالت ماههای بعد و نیز رقابتهای
انتخاباتی نش��ان داد این راهبرد موفق بوده و
سایر احزاب و گروهها نیز باید در این راه حرکت
کنند .سیستم حکومتی عراق پارلمانی است.
بنا بر این تعریف ،رئیسجمهور ،نخس��توزیر
و کابین��ه را همین نمایندگ��ان مردم انتخاب
میکنن��د و به قد��رت میرسانن��د .بر همین
اساس است پارلمان این کش��ور منش��أ قدرت
به شمار رفته و نمایندگان میتوانند با عملکرد
خود کش��ور را به سوی پیش��رفت و آبادانی یا
بالعکس هدایت کنند .پارلمان عراق که نمایانگر
اراده مردم این کشور است با تغییرات بنیادین
در چینش افراد و حضور چش��مگیر زنان ،به
سیاستمداران کهنهک��ار عراقی این موضوع را
گوش��زد کرد که باید طرحی ن��و در اندازند تا
بتوانند کش��ور را از وضعیت بحرانی کنونی با
استفاده از نیرو و انگیزه کار برای آبادانی کشور
خارج کنند؛ کاری که برخی جریانات و احزاب
نشان دادند شدنی است.
*تحلیلگرمسائلمنطقهای

وطن امروز

محمد مظهری :جنگی که قرار بود  3ماهه تمام شود،
 3سال است ادامه د��ارد ،بر همین منوال عملیات
اشغال بندر استراتژیک الحدیده هم در آغاز راه خود
متوقف ش��د و جبهه سعودی-اماراتی را دس��ت به
دامن مارتین گریفیث ،فرستاده سازمان ملل کرد تا
شاید از باتالق الحدیده به سالمت خارج شوند .طبق
گزارشهای بینالمللی ،از زمان آغاز حمالت ائتالف
عربی به ش��هر الحدیده حدود  121ه��زار تن آواره
ش��دهاند که فقط حدود  7700خانواده و به عبارتی
 40هزار تن به صنعا گریختهاند .این در حالی است
که بندر الحدیده در ساحل غربی یمن در دریای سرخ
درگاه ورودی بیشتر کمکهای دارویی و مواد غذایی
و تجاری برای میلیونها یمنی است که ش��اهد یک
تراژدی تاریخی هستند؛  22میلیون یمنی نیازمند
کمک که  11میلیونشان کودک هستند ،نزدیک
ب��ه  8میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار دارند2 ،
میلیون نفر مش��کوک به وبا بوده و  95هزار مجروح
در انتظار خروج برای درمان قرار دارند .در این مدت
مرگ حدود  14هزار بیمار ،مرگ یک کودک در هر
 10دقیقه ،تخریب  435هزار خانه مسکونی و از کار
افتادن تقریبا نیمی از مراکز بهداشتی و آسیب دیدن
 1500مدرسه بر اثر بمبارانهای پیاپی گزارش شده
است .ائتالف عربی مورد حمایت کشورهای غربی 3
سال پیش ،تجاوز به یمن را به بهانه قطع نفوذ ایران
و بازگرداندن دولت رئیس جمهوری فراری عبد ربه
منصور هادی به راه انداخت تا امروز که تمام نیروهای
خود را بسیج کرده است تا بندر الحدیده را از کنترل
انصاراهلل خارج کند؛ بند��ری که با حدود  800هزار
نفر جمعیت سنی شافعی در کنار انصاراهلل در برابر
ائت�لاف اماراتی-سعودی مقاوم��ت کرده و میتواند
منبع تهدیدی برای منافع آمریکاییها در دریای سرخ
باشد .اما آمریکاییها معموال فقط در جایی دست
به عملیات نظامی میزنن��د که بین  3ضلع مردم،
ارت��ش و نیروهای سیاسی تفرق��ه و واگرایی وجود
داشته باش��د ،لذا طراحی عملیات اشغال الحدیده

توسط آمریکاییها با مباش��رت پیادهنظام عربی در
ابتدا با این تصور انجام شد که سناریوی عدن تکرار
خواهد شد و بر همین اساس جبهه عربی-آمریکایی
با کاملترین و بهروزترین تجهیزات زمینی ،دریایی
و هوایی وارد عمل ش��د .طبق این سناریو قرار بود
کل طرح که ابتدا با حمالت زمینی-دریایی «الرعد
االحمر» شروع شده بود طی یک هفته به اهدافش
برسد .ناکامی این عملیات ،جبهه سعودی-اماراتی به
همراه مبارزان عبد ربه منصور هادی را واداشت سعی
در اصالح نقاط ضعف قبلی خود در قالب یک عملیات
جدید تحت عنوان «النصر الذهبی» کنند .اما انهدام
ناوچه اماراتی که در خود  12آمریکایی 8 ،اسرائیلی،
 50نیروی نظامی اماراتی و  30نفر سعودی را جای
داده بود ش��وک بزرگی به این عملیات وارد کرد تا
جایی که متجاوزان مجبور شدند با ترفندهای جنگ
روانی-رسانهای بر شکس��ت خود سرپوش بگذارند.
از جمله دروغهای رسان��های اماراتیها خبر تصرف
فرودگ��اه الحدیده بود ،در حالی که واقعیت میدانی
و تناقضگوییهای شبکههای خبری همپیمانشان
حاکی از چیز دیگری بود .در یک مورد شبکه سعودی

«العربیه» به دنبال ناکامی و شکست نیروهای متجاوز
ائتالف عربی ،پرد��ه از به اصطالح «خیانت» برخی
فرماندهان مورد حمایت این ائتالف برداش��ت .این
ش��بکه در یکی از برنامههای خب��ری خود یکی از
فرماندهان و افسران یمنی مورد حمایت عربستان به
ن��ام «ابو زید» را متهم ب��ه خیانت کرد .این فرمانده
برجسته در درگیریهای فرودگاه «الحدیده» خود
را تس��لیم نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن کرده بود
که این مس��أله به نوبه خود ش��وک دیگری به نبرد
الحدیده وارد کرد .به گ��زارش العربیه ،این فرمانده
از نیروهای تحت امر «طارق محمد عبداهلل صالح»،
برادرزاد��ه رئیسجمهور سابق یمن بوده که بعد از
جدا شدن از نیروهای صالح خود را تسلیم نیروهای
ارتش و کمیتههای مردمی یمن کرد .طبق اعترافات
این فرمانده ،گردانهای نظامی وابسته به این ائتالف
عرب��ی در جبه��ه الحدیده دچار از هم پاش��یدگی
شدهاند ،ب ه گونهای که از گردان سرتاپا مجهز و مسلح
«المطرعی» که در این جبهه میجنگید ،بیش از ۵۰
نی��رو باقی نمانده و گردان  ۵۰۰نفره دیگری نیز به
فرماندهی «سمیر المسقری» نیمی از نیروهای خود

را از دس��ت داده و برخی نیروهای باقیمانده نیز از
صحنه نبرد فرار کردهاند و این یعنی پس از  2هفته از
آغاز عملیات ائتالف عربی به رهبری عربستانسعودی
در اطراف شهر الحدیده یمن ،این عملیات در عمل
دستاورد قابل ذکری نداشته است .کارشناسان نظامی
دلیل اصلی عدم پیشرفت نیروهای ائتالف را ترس
این نیروها و عدم تجربهش��ان در جنگ ش��هری و
رویارویی مستقیم با جبهه مقاومت یمن میدانند.
طبق آخرین برآوردها ،حداقل  6لشکر و به عبارتی
 ۲۰تی��پ سعودی ،اماراتی ،آمریکایی ،انگلیس��ی و
فرانسوی به همراه نیروهایی عبدربه منصور هادی در
کنار مبارزان تکفیری در داخل یمن در برابر مردم
استان الحدیده صفآرایی کردهاند بلکه بتوانند این
استان را از مجموعه ش��مال جدا کرد��ه و از آن به
عنوان مقدمه یک «فتن��ه مذهبی» بین زیدیها و
سنیهای شافعی استفاده کنند ،اگرچه این سناریو
از هماکنون شکس��تخورده مینماید .نکته جالب
اینجاست که تجمع این حج��م از نیروهای عربی-
غربی در یک منطقه کوچک اتفاقا جبهه کشورهای
متجاوز را بیشتر آسیبپذیر کرده تا جایی که منابع
موثق از کش��ته شدن دستکم  ۱۵۰۰نفر و زخمی
شدن نزدیک به  ۵۰۰۰نفر از نیروهای ائتالف عربی
خبر میدهند ،بگذریم از اسارت  ۳۰۰نفر از آنان که
در میانشان فرانسویها هم هستند .در مجموع این
حجم از تلفات در کنار کشته شدن مقاماتی همچون
جانشین رئیس ستاد ارتش امارات ،فرمانده عملیاتی
امارات و فرمانده نیروهای امارات در جنگ الحدیده
نشان میدهد که جبهه اماراتی-عربی با تمام نیروهای
اجارهایشان از سودان و مصر گرفته تا مبارزان عبد
ربه منصور هادی و تکفیریهای داخل یمن در برابر
جبه��ه متح��د مقاومت یمن با تمام فق��ر و کمبود
امکاناتش عاجز مانده و بهرغم جوسازیهای رسانهای،
باید گفت «الحدیده» تبدیل به چهارمین شکست
جبهه عربی در یمن شده است؛ اول در تعز ،سپس در
نهم و بعد صنعا و امروز الحدیده.

ی مقاومت
ادامه حمالت اسرائیل به سوریه در سایه پیشرویها 

طرح پدرخوانده تروریستها برای فراری دادن کالهسفیدها

این در حالی است که ارتش سوریه حمالت خود
به مواضع تروریستها در شرق قنیطره را آغاز
کرده است .ارتش سوریه همچنین بر  ۹۰درصد
مس��احت استان درعا تس��لط یافته و مرزهای
مشترک با اردن را پس گرفته و در تالش برای
تس��لط بر مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی
د��ر  2استان درع��ا و قنیطره اس��ت .قنیطره
که د��ر مج��اورت بلندیهای ج��والن با رژیم
صهیونیس��تی قرار دارد ،طی سالهای گذشته
محل جوالن تروریس��تهای مورد حمایت این
رژیم بوده است.

دیگر نظیر کانادا ،انگلیس و آلمان است 2 .منبع
دیپلماتیکاعالمکردندکانادا،انگلیسوهمچنین
آلمان انتظار م��یرود در نجات اعضای این گروه
کم��ک کنند .دونال��د ترام��پ ،رئیسجمهوری
آمریک��ا درباره لزوم خروج اعض��ای این گروه در
دیدارهای اج�لاس ناتو در روزهای گذش��ته با
دیگر مقام��ات گفتوگو کرد .قبال وزارت خارجه
آمریک��ا اعالم کرده بود ،آمریکا  6/6میلیون دالر
به این سازمان و سازوکار سازمان ملل در سوریه
اختصاص خواهد د��اد .سازمان کالهسفیدها که
گفته میشود سازمانی انسانی است مدعی است
ملزم به حمایت از ساکنان سوری است و براساس
بیطرفی سیاسی عمل میکند .تاکنون نوارهای
ویدئویی بس��یاری از اعضای این گروه در حالی
که اقدام به نجات دادن ساختگی کودکان از زیر
آوار میکنند منتشر شده ،در حالی که برخی از
آنها ماسک داش��ت ه و مدعی شدهاند در معرض
حمالت ش��یمیایی قرار گرفتهاند .این در حالی
اس��ت که وزارت خارجه روسیه فعالیت این گروه
را در راستای خدشه وارد کردن به وجهه مقامات
سوریه میداند .بشار اسد نیز اعضای این گروه را
حامیان القاعده سوریه موسوم به جبهه النصره و
نیز فتحالشام میداند.

گروه بینالملل :رژیم صهیونیس��تی بار دیگر در
ادام��ه تجاوزاتش علی��ه خاک سوری��ه ،بامداد
دوش��نبه یک مق��ر نظامی در ش��مال فرودگاه
نظام��ی النیرب د��ر حلب را هد��ف گرفت که
تنها خس��ارات مالی برجای گذاشت .یک منبع
نظامی سوری گفت ،رژیم صهیونیستی حمالتی
موشکی علیه یک مقر نظامی در شمال فرودگاه
نظامی النیرب در حلب داشت که تلفات جانی
در بر نداش��ت .این منبع نظام��ی سوری گفت:
براس��اس اطالعات اولیه ،این مقر با  8موش��ک
هدف گرفته ش��د که سامانههای پدافند هوایی
سوریه توانس��تند  4مورد را قب��ل از رسیدن به
هدف رهگیری و ساقط کنند در حالی که بقیه به
اطراف این مقر نظامی اصابت کرد .به گفته این
مقام نظامی ،دشمن صهیونیستی بار دیگر تالش
ناامیدکننده خود را در حمایت از تروریستهای
شکس��ت خورده در درعا و قنیطره تکرار کرد و
یکی از مواضع نظامی ارتش سوریه را در شمال
فرودگاه نظامی النیرب هد��ف گرفت .فرودگاه
النیرب در شرق ش��هر حلب در  ۱۰کیلومتری
آن بی��ن  2منطقه النیرب و جبرین واقع است و
در ش��مال آن شهرک صنعتی الشیخ نجار یکی
از بزرگترین مناطق صنعتی سوریه واقع است.
گروه بینالملل :از زمان والیتعهدی محمد بنسلمان
در عربستان سعودی که زمام امور را کامال به دست
گرفته است ،عربستان و برخی رژیمهای عربی در
مسیر عادیسازی علنی روابط خود با رژیم اسرائیل
گام برمیدارند .با اینکه تماس بین آنها طی سالهای
گذشته تداوم داشت اما این تماسها پشت درهای
بسته و به طور پنهانی انجام میشد .در عربستان،
حکوم��ت آلسع��ود از مرحله عادیس��ازی علنی
روابط با رژیم اسرائیل به ش��یوه برگزاری نشستها
و تماسها در سطوح مختلف پا را فراتر گذاشت و
کمپین تش��ویق و ترویج عادیسازی روابط با این
رژیم را در رسانههای رسمی خود به راه انداخت که
مهندس آن بنسلمان بود .افزون بر این ،سعودیها
به بهانه مقابله با ایران به عنوان دش��من مشترک،
از مرحل��ه عادیس��ازی علنی پا را فراتر گذاش��ته

گروه بینالملل :مناقشه آمریکا ،کانادا و کشورهای
اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه ،طرحهای سری
برای خارج کردن اعضای سازمان کالهسفیدها از
ی که در وارونه نشان دادن
سوریه را بعد از نقش�� 
حقایق داشتند ،افشا کرد .مقام مسؤول آمریکایی
گفت :سرنوشت حدود  ۱۰۰۰داوطلب و اعضای
خانواد ه آنها و برنامهریزی برای خروجشان محور
اصل��ی مذاک��رات مقامات چند کش��ور از جمله
آمریک��ا،انگلیس ،فرانس��ه و کانادا ش��ده است.
مس��اله مربوط به خارج کردن این  ۱۰۰۰عنصر
سازمان کالهسفیدها از سوریه به مقصد کشورهای

ی رژیمهای سعودی و صهیونیستی را فاش کرد
تحلیلگر آمریکایی ابعاد جدیدی از همکار 

بنسلمان زیر چتر حمایت موساد

و وارد مرحل��ه ائت�لاف راهبرد��ی و همکاریهای
اطالعاتی و امنیتی با رژیم صهیونیس��تی شدهاند،
البته انگیزه سعودیها ب��رای عادیسازی روابط با
تلآویو به این تفکر اشتباه در محافل سیاسی آنها
بازمیگردد که راضی کردن اسرائیل و حمایت از این
رژی��م ،ضرورتا به معنای آن است که آمریکا از آنها
راضی و قدرتشان را حفظ خواهد کرد .حال ،یک
تحلیلگر آمریکایی پرده از ابعاد دیگر همکاریهای
امنیتی و اطالعاتی ریاض و تلآویو برداشته و نوشته
است محم��د بنسلمان ،ولیعه��د سعودی تأمین
امنیت شخصی خود را کامال به سازمان جاسوسی

خارجی رژیم صهیونیس��تی (موساد) واگذار کرده
است .هاوارد واینمن در گفتوگو با شبک ه تلویزیونی
«اماسانبیسی» آمریکا گفت اطالعات منتشر شده
در اسرائیل نش��ان میدهد محمد بنسلمان برای
آنکه از هرگونه کودتایی در عربستان در آینده در
امان بماند تأمین امنیت ش��خصی خود را به طور
کام��ل به موساد سپرده است« .هاوارد واینمن» به
شبکه تلویزیونیاماسانبیسی در برنامه هاردپل
گفت« :بر اساس گفتههای منابع امنیتی اسرائیلی،
محم��د بنسلمان از نظر تأمی��ن امنیت به موساد
متک��ی است .بنسلمان به مل��ت و ارتش سعودی

و نیروه��ای امنیتی در تأمین امنیت ش��خصی و
ترددهایش اعتماد ندارد و همه تحرکاتش بر اساس
اطالعات وی��ژهای است که موساد به صورت روزانه
در اختیار او قرار میدهد و حمایت شخصی از وی
ب��ه عهده موساد و با نظ��ارت آن و توصیههای این
سازمان امنیتی اسرائیلی است ».گفتنی است ،روابط
اطالعاتی بین موس��اد و سازمان اطالعات سعودی
در مجموعهای از پستهای الکترونیکی درز یافته
از شرکت اطالعاتی استراتفور و مشخصا پیام مورخ
دوم ماه مه سال  2007میالدی فاش شد که حاوی
مباحث بین «فرد پورتون» معاون رئیس استراتفور
در امور مبارزه با تروریس��م و برخی تحلیلگران در
همکاریه��ای محرمانه سعود��ی  -اسرائیلی بود.
همچنین این پیامها نش��انگر اهتمام آنان به ایجاد
روابط تاریخی ویژه با حکومت سعودی است.

قابجهان

درگیری مردم فرانسه و پلیس در جشن قهرمانی

پس از پیروزی تیمملی فوتبال فرانسه برابر کرواسی و قهرمانی این تیم در جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه ،خیابانهای
پاریس و دیگر شهرهای فرانسه یکشنبهشب صحنه شادی عظیم هواداران بود .اما این شادیها در برخی نقاط
به درگیری هواداران سرکش با نیروهای پلیس انجامید .پلیس پاریس ساعاتی پس از پایان بازی ناگزیر شد به
سوی شماری از هواداران گاز اشکآور پرتاب کند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،در حاشیه خیابان شانزهلیزه که
میزبان انبوه تماشاگران بازی فینال بود شماری از هواداران به دالیلی نامعلوم با یکدیگر درگیر شدند و در جریان
این درگیریها یک تن بشدت زخمی شد و به بیمارستان انتقال یافت .همچنین گر وههای کوچکی از هواداران
جوان در گوشه و کنار پایتخت با پلیس درگیر شدند و به تعدادی از اماکن عمومی و خصوصی نیز خسارتهایی
ش شده است .طبق
وارد شد .درگیریهای مشابهی در دیگر شهرهای فرانسه از جمله لیون و مارسی نیز گزار 
این گزارش ،بیش از  ۱۱۰هزار نیروی پلیس در سراسر فرانسه بسیج شده بودند تا امنیت  2رویداد مهم یعنی
جشن ملی این کشور (در روز شنبه  ۱۴جوالی) و فینال جامجهانی را تأمین کنند.
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ازسرگیری پروازهای فرودگاه نجف

پس از توقف چند ساعته پروازها در فرودگاه
نجف به دلیل بروز ناآرامی در این شهر ،از عصر
یکشنبه بار دیگر پروازها در این فرودگاه از سر
گرفته شده است .پروازهای فرودگاه نجف در
حالی از سر گرفته شده که خطوط هوایی اردن،
کویت و همچنین شرکت «فالی دوبی» اعالم
کردن��د که پروازهای خود را تا اطالع ثانوی به
استان نجف عراق به حالت تعلیق درآوردهاند.
روند پروازها در فرودگاه نجف به خاطر حمله
تظاهراتکنندگان مختل شده است .تظاهرات
مردمی در چند استان جنوبی عراق در اعتراض
به ضعف خدماترسانی دولت ،بیکاری و قطعی
آب و برق و فس��اد اداری  -دولتی از یکشنبه
گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

اولتیماتوم رئیسجمهور تونس
به دولت

رئیسجمهوری تونس ب��ر ضرورت خروج
کشور از وضعیت کنونی با دستیابی به اجماع
سیاسی یا استعفای دولت تأکید کرد .الباجی
قائدالسبسی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی
تونس نباید استمرار یابد ،تصریح کرد« :وضعیت
به حدی رسیده که میتوان گفت از وضعیت بد
به سمت بدتر شدن پیش میرویم و لذا باید این
وضعیت متوقف شود ».اخیرا چند گروه سیاسی
معارض دولت یوسف الش��اهد ،دولت وی را به
تالش ب��رای فراهم کردن فضای نامزدی برای
انتخابات ریاستجمه��وری که قرار است سال
 ۲۰۱۹برگزار شود ،متهم کردهاند.

بنجاسم :دیگر شورای همکاری
وجود ندارد

نخس��توزیر و وزیر خارجه پیش��ین قطر
یکشنبهشب در صفحه توئیتری خود نوشت،
با شعلهور شدن آتش جنگهای تجاری ،دیگر
شورای همکاری خلیجفارس وجود ندارد .حمد
بنجاس��م گفت :در ش��رایطی که جنگهای
تجاری ادامه مییابد و اروپا به شبهجزیرهای از
آسیا و چین تبدیل ش��ود ،چه بالیی بر سر ما
در ش��ورای همکاری خلیجفارس خواهد آمد؟
وی در توئیت دیگری نوشت :در شرایطی که
اختالفات اقتصادی و سیاسی میان قدرتهای
بزرگ مانند آمریکا و چین ،واش��نگتن و اروپا،
کاخ سفید و تهران جری��ان دارد و با توجه به
تحوالت کنونی درباره کرهجنوبی و کرهشمالی،
ما شاهد بیتفاوتی کشورهای شورای همکاری
خلیجفارس نسبت به این مسائل و بیتوجهی
آنان به منافع عربها هستیم.

رسوایی اخالقی در کابینه می

رسانههای انگلیسی از استعفای یکی از اعضای
بلندپایه دولت ترزا می ،نخستوزیر این کشور به
دلیل افشای ارسال پیامکهای غیراخالقی به  2زن
خبر دادند .آندرو گریفیتس ،معاون وزیر تجارت،
انرژی و راهبرد صنعتی در امور کس��بوکارهای
کوچک انگلیس روز شنبه بعد از برمال شدن این
رسوای��ی اخالقی ،از سمت خود کنارهگیری کرد.
رسوایی اخالقی در کابینه میبه حدی باال گرفت
که نخستوزیر در نامهای به رئیس مجلس عوام،
ضمن ابراز نگرانی نس��بت به گزارشهای منتشر
ش��ده در رابطه با اتهامه��ای اخالقی نمایندگان
مجلس ،خواستار رسیدگی به این مساله شد.

تأکید کابینه اسرائیل
بر بمباران مستمر غزه

کابین��ه امنیت��ی رژیم صهیونیس��تی روز
یکش��نبه ب��رای بررسی وضعیت غزه جلس��ه
فوقالعاده تشکیل داد و در نهایت بدون اشاره به
آتشبس ،از ارتش این رژیم خواست به حمالت
به غزه ادامه دهد .به دنبال درگیریهای روز
شنبه با گروههای مقاومت در نوار غزه ،دستکم
 ۱۷۰فروند راکت ،خمپاره و موشک به سمت
ش��هرکهای نزدیک منطقه در سرزمینهای
اش��غالی ش��لیک ش��د .بر اساس بیانیه رژیم
صهیونیس��تی ،سامانه گنبد آهنین این رژیم
ت را هدف گیرد .وزارت
تنها توانس��ت  ۳۰راک 
بهداش��ت غزه اعالم کرد د��ر حملههای رژیم
صهیونیستی 2،نوجوانفلسطینیشهیدشدند.

تداوم اعتراضات خونین در نیکاراگوئه

ی��ک انجمن مدافع حقوق بش��ر اعالم کرد،
پلی��س نیکاراگوئ��ه و گروهه��ای ش��بهنظامی
وفاد��ار به دنیل اورتگا د��ر حمله به معترضان
دس��تکم  ۱۰تن را کش��تند .یک��ی از اعضای
انجمن حقوق بش��ر نیکاراگوئه اظهار کرد ،این
افراد حین حمل��ه نیروهای دولتی در مونیمبو
و ماسایا کشته ش��دهاند .نزدیک به  3ماه است
درگیریه��ای نیکاراگوئه می��ان حامیان دنیل
اورتگا ،رئیسجمهور این کشور و معترضانی که
خواستار برکناری وی هستند ادامه دارد .طی این
اعتراضات بیش از  ۳۰۰نفر جان خود را از دست
دادهاند .این اعتراضات از زمانی آغاز شد که اورتگا
طرح کاهش حقوق بازنشستگی را مطرح کرد تا
از فشار تامین بودجه در این کشور کاسته شود.

