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دیگررسانهها
نگاهروزنامههایصهیونیستی
به ناکامی ائتالف عربی در تجاوز به یمن

هاآرتص :بنسلمان از اعالم
ت سعودیها هراسان است
تلفا 

در گزارش ساالنه آمریکا درباره «ردهبندی
قدرت» در جهان که هفته گذشته منتشر شد،
عربستانس��عودی و امارات به ترتیب در رده ۹
و  ۱۰جهان قرار گرفتند .این در حالی اس��ت
که این دو قدرت نظامی  4س��ال است درگیر
جن��گ با یمن به عنوان یک��ی از ضعیفترین
کشورهای جهان شدهاند و به نظر هم نمیرسد
بتوانند پیروز ش��وند .روزنامه هاآرتص  -چاپ
سرزمینهای اشغالی -در تحلیلی درباره ناکامی
سعودیها و ائتالفشان در جنگ یمن نوشته
اس��ت« :ارتشهای عربستان و امارات  2نمونه
از مجهزترین و پولدارترین نیروهای نظامی در
جهانند .بر اس��اس گزارش موسسه تحقیقات
صل��ح بینالملل در اس��تکهلم ،بودجه نظامی
عربستان در س��ال  ۲۰۱۷حتی از روسیه هم
که س��ومین بودجه نظامی در جهان را با رقم
 69/4میلی��ارد دالر در اختیار دارد ،فراتر رفت.
این اندیشکده همچنین عربستان را در رده دوم
بزرگترین واردکنندگان س�لاح در جهان در
سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶معرفی و خاطرنشان
کرد که چنین وارداتی در  6سال گذشته بیش
از  ۲۰۰درصد رش��د داش��ته است .با این حال
محدودیتهای نظامی س��عودیها مش��خص
اس��ت .با وجود بودجه هنگف��ت و خریدهای
تسلیحاتی سرس��امآور ،آنها از کمبود تجربه،
وابستگی به پشتیبانی آمریکا و نداشتن سرمایه
انس��انی رنج میبرند .یوئل گزانسکی ،محقق
ارش��د موسسه مطالعات امنیت ملی از تلآویو
میگوید :آنها از سال  ۱۹۹۱در جنگی شرکت
نداشتهاند .این در حالی است که از سوی دیگر
انصاراهلل دههها تجربه جنگ چریکی و رزم در
سرزمینشان را دارند».
هاآرتص به نقل از گزانسکی نوشت :محمد
بنس��لمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان «از
تلفات هراس��ان اس��ت .به همی��ن دلیل هم
اس��ت که در طول  4سال جنگ ،سعودیها
هیچ آمار رس��میای از تعداد کشتههایشان
اعالم نکردهاند ».نبرد ائتالف عربی به رهبری
عربستانسعودی و امارات در هفتههای اخیر
در یمن در پی تالش ناکام برای تصرف ش��هر
بن��دری حدیده از رزمندگان جنبش انصاراهلل
به بنبس��ت خورده اس��ت .آمریکا و نیروهای
ائتالف متجاوز به یمن که در برابر توان نظامی
انصاراهلل مستاصل ش��دهاند ،ایران را متهم به
تجهیز تسلیحاتی و موشکی انصاراهلل میکنند؛
موشکهایی که اخیرا جیزان به عنوان قطب
اقتصادی عربس��تان را هدف قرار داده اس��ت.
اینجا جایی اس��ت که شرکت نفتی آرامکوی
عربس��تان در آن ق��رار دارد و تالش میکند
به درخواس��ت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمری��کا ب��رای کمک ب��ه ثبات ب��ازار نفت با
س��اخت یک پاالیشگاه با ظرفیت تولید ۴۰۰
هزار بشک ه در روز تا سال  ،۲۰۱۹پاسخ دهد.
ریاض و ابوظبی قول داده بودند خیلی سریع
به جنگ یمن خاتمه دهند؛ جنگی که حاال به
یکی از شدیدترین نبردها در مناقشات ویرانگر
بدل شده است.
ای��ن ائتالف مدع��ی اس��ت هدفش قطع
خطوط تدارکاتی انصاراهلل و مجبور کردن آنها
برای آمدن به پای میز مذاکره است .با این حال
از زمانی که لشکرکشی برای اشغال حدیده در
 ۱۲ژوئن گذش��ته آغاز شده ،پیشرفت اندکی
حاصل ش��ده و این ش��هر بندری با مینهای
زمینی و دریایی محافظت میشود .سازمان ملل
نگران است عملیات جدید نظامی ،قحطی را در
جایی که  8/4میلیون نفر با گرس��نگی دست
و پنجه نرم میکنند ،بیش از پیش گس��ترش
دهد .در همین راستا ،عبدالملک الحوثی ،رهبر
جنبش انصاراهلل اعالم ک��رد این جنبش تنها
در صورتی با ایفای نقش س��ازمان ملل متحد
در بن��در «الحدیده» یمن موافقت میکند که
تهاجم ائتالف سعودی -اماراتی به این منطقه
متوقف ش��ود .الحوثی که با روزنامه فرانسوی
«فیگارو» صحبت میکرد ،گفت« :ما به مارتین
گریفین ،نماینده سازمان ملل گفتیم ما نقشی
را که سازمان ملل میخواهد در زمینه نظارت
و لجس��تیک در بندر ایفا کند ،رد نمیکنیم،
مشروط بر اینکه تهاجم علیه الحدیده متوقف
شود ».وی گفت« :بسیاری از کشورهای غربی
جنگه��ا را از منظر منافع اقتصادی میبینند
و حقوق بش��ر را قربانی میکنند ».در جریان
 4سال عملیات ائتالف س��عودی -اماراتی که
مورد حمایت کشورهای غربی قرار دارد ،بیش
از ۱۰ه��زار غیرنظامی از جمله بیش از  2هزار
کودک کشته شدهاند .سازمان ملل هشدار داده
که ادامه عملیات مهاجمان در الحدیده میتواند
قحطی در یمن را بیش از پیش تشدید کند.

وطن امروز

ارتش سوریه با سیطره بر  90درصد درعا در حال پیشروی به سمت جوالن اشغالی است

آزادی اهالی فوعه وکفریا پس از 4سال محاصره

زیبا اکبرزاده :ارتش سوریه به عملیات
نظامی خود علی��ه پایگاهها و مناطق
استقرار گروههای شبهنظامی در حومه
ش��مال غربی درعا واق��ع در مجاورت
استان قنیطره ادامه میدهد و توانسته
دامنه س��یطره خود بر ای��ن مناطق
را افزای��ش دهد .خبرگزاری رس��می
س��وریه (س��انا) به نق��ل از یک منبع
نظامی ،گزارش داد نیروهای س��وریه
دای��ره کنترل خ��ود را با آزادس��ازی
روس��تای المال و ارتفاعات این روستا
گس��ترش دادند .به گفت��ه این منبع
نظامی ،یگانهایی از ارتش این کشور
با هم��کاری نیروهای همپیمان خود
عملیاتی نظامی را در حومه شمالغربی
درعا آغاز کرده و پس از نابودی تعدادی
از تروریستها و مصادره و انهدام سالح
و تجهیزاتش��ان ،کنت��رل ارتفاعات
اس��تراتژیک الحاره و روستاهای کفر
شمس ،ام العوسج ،الطیحه و زمرین در
حومه شمال غربی درعا را به دست گرفتند .با کنترل
ارتش سوریه بر ارتفاعات استراتژیک الحاره ،دستاورد
مهمی برای پیشروی در جبهه قنیطره در مجاورت
جوالن اش��غالی به دست آمده است .منابع وابسته
به معارض��ان هم اعتراف کردند که ارتش س��وریه
تسلط خود را بر مثلث مرگ از سمت درعا تکمیل
کرد و با این حس��اب  ۹۱درصد از مساحت درعا را
در کنترل خود گرفته و تنها ش��هر نوی در دس��ت
افراد مس��لح است و  7/2درصد از این استان هم در
اش��غال «جیش خالد بن الولید» ،گروه تروریستی
همپیمان داعش باقیمانده است .همچنین ارتش
کنترل روستای العالیه واقع در غرب شهر جاسم در
حومه شمال غربی درعا را به دست گرفت .از سوی
دیگر ،همزمان با پیش��روی ارتش سوریه در حومه
قنیطره ،روستاهای بخش جنوبی این استان شاهد
تظاهرات علیه گروههای تروریستی است به طوری

که ساکنان آنجا خواستار خروج نیروهای شورشی
و ورود ارتش سوریه شدند .منابع رسانهای گزارش
دادند ش��هرکها و روستاهایی که پرچم جمهوری
عربی س��وریه در آنجا برافراش��ته ش��ده و حمایت
خود را از دولت س��وریه اعالم کرده و خواهان ورود
ارتش به حومه قنیطره شدند ،شامل غدیر البستان،
سویسه ،الهجه ،زبیده شرقی و زبیده غربی ،القصیبه،
عین التینه و الدوایه الکبیره اس��ت .از سوی دیگر،
با افزایش س��رعت پیش��روی نیروهای س��وری در
استان قنیطره ،تعدادی از گروههای شبهنظامی به
همراه خانوادههایشان مجبور به حرکت به سمت
مرزهای جوالن اشغالی شدند .رسانههای عبریزبان
نیز اعالم کردند :ارتش اسرائیل از این افراد خواسته
است به عقب بازگردند اما دهها تن از آنها با تجمع
در نزدیکی مرزهای سوریه با جوالن اشغالی پرچم
سفید در دست گرفته و در فاصله  ۲۰۰متری حصار

آیا اس  300میهمان بالکان هم خواهد شد؟

بازگشت صربستان به مجموعه تسلیحات روسی

مرزی با اسرائیل توقف کردهاند.

■■آزادی ساکنان کفریا و فوعه

ساکنان شهرکهای شیعهنشین فوعه و کفریا
که  4س��ال است در محاصره گروههای تروریستی
ق��رار دارند ،بر اس��اس تواف��ق صورتگرفته در 2
مرحل��ه این مناطق را به مقصد ش��هر حلب ترک
میکنند .نخستین سری از اتوبوسها که تعدادشان
 60دس��تگاه میشد صبح دیروز وارد فوعه و کفریا
ش��دند تا ساکنان این دو ش��هرک را از آنجا خارج
کنند .این اتوبوسها از طریق گذرگاه الصواغیه وارد
شدند در حالی سری دوم اتوبوسها نیز از گذرگاه
العی��س در حوم��ه جنوبی حلب عب��ور کردند .به
گزارش خبرگزاری سانا ،این توافق منجر به آزادی
هزاران تن از ساکنان این دو شهرک به اضافه بقیه
ربودهشدگان روستای اشتبرق واقع در منطقه جسر
الشغور در غرب ادلب میشود .اکثر ساکنان روستای

ی هستند .ساکنان کفریا
اشتبرق علو 
و فوعه از آگوس��ت  2015از س��وی
شورشیان که بر ادلب مسلط هستند،
در محاصره بوده و همواره مورد حمله
قرار گرفتهاند .طب��ق توافقات قبلی،
هزاران تن از س��اکنان این دو شهرک
آزاد ش��دهاند که یک��ی از آن توافقات
مربوط به زمان آزادسازی شهر حلب
و خ��روج تروریس��تها بود .از س��ال
 2015توافق برای خروج ساکنان این
دو شهرک در چند مرحله انجام شده،
در این راستا در آوریل  2017براساس
توافق بین دولت س��وریه و شورشیان
بزرگتری��ن روند خروج رقم خورد اما
در همان زمان کاروان حامل ساکنان
فوعه و کفریا در معرض انفجاری عظیم
قرار گرفت که منجر به کش��ته شدن
 150تن ش��د که  72تن آنها کودک
بودن��د .از این رو مرحل��ه دوم توافق
اجرایی نش��د و حدود  8ه��زار تن از
غیرنظامیان و شبهنظامیان در این دو شهرک ماندند
و منتظر دستیابی به توافقی برای خروج و برقراری
ثبات در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه شدند.
شهرک علوینشین اش��تبرق نیز از ماه مه 2015
در تصرف شورش��یان است و آنها در آنجا دست به
جنایتهایی علیه ساکنان زدهاند .در آن زمان حدود
 85شهروند اسیر شدند که  42تن از آنها در ماه مه
گذشته آزاد شدند .دیدبان حقوق بشر سوریه ،نهاد
وابسته به مخالفان س��وریه درباره این توافق اعالم
کرد ،روس��یه و ترکیه به توافق��ی در زمینه خارج
کردن ساکنان فوعه و کفریا که مورد حمایت ارتش
سوریه هستند ،دس��ت یافتهاند .این دو شهرک از
آخرین مناطق محاصره در سوریه هستند .طبق این
گزارش ،به موجب توافق مذکور قرار اس��ت 1500
زندانی در بند زندانهای دولت سوریه آزاد شده و به
ادلب منتقل شوند.

تقویت گمانهزنیها درباره پیروزی مذاکراتی کیم در برابر آمریکا

ترامپ :عجلهای برای خلع سالح اتمی کره شمالی نداریم

شماره 15 2489
چهارگوشه

استعفای  4عضو شورای مشورتی
امنیت کشور آمریکا

 4تن از اعضای ش��ورای مش��ورتی امنیت
کش��ور آمریکا در پی سیاس��تهای مهاجرتی
دولت این کشور از سمتهایشان کنارهگیری
کردند و جداسازی خانوادههای مهاجر در مرز را
یک تناقض اخالقی دانستند .به نوشته روزنامه
واشنگتنپس��ت ،ریچارد دانزیگ ،رئیس امور
نیروی دریای��ی دوران بیل کلینتون و الیزابت
هولتزم��ن ،یک��ی از اعضای س��ابق کنگره در
میان این  4فردی هس��تند که روز دوشنبه در
نامهای به کریستین نیلسن ،وزیر امنیت کشور
اس��تعفای خود را اعالم کردند .این گروه اعالم
کردند وزارت امنیت کشور پیش از اجرای این
سیاست مهاجرتی از سوی دولت که باعث شد
بیش از  2500ک��ودک از خانوادههای مهاجر
خود در مرز جدا شوند ،با شورای مشاوران هیچ
رایزنی نکرده است.

گمانهزنیهای جدی درباره
انتخابات زودهنگام انگلیس

ترزا می،نخس��توزیر انگلیس که از س��وی
همحزبیهای��ش در ح��زب محافظ��هکار برای
ط��رح منطقه آزاد تجاری تحت فش��ار ش��دید
اس��ت گف��ت در صورت��ی که ای��ن مخالفتها
ادامه داشته باش��د در تابستان  2018دست به
انتخابات زودهنگام خواهد زد .در این صورت این
اعضا مجبور خواهند ب��ود بار دیگر خود را برای
حضور در پارلمان محک بزنند .هشدار ترزا می،
نخستوزیر انگلیس خطاب به قانونگذاران حامی
اتحادیه اروپایی به رهبری استیون هاموند و نیکی
مورگان ،وزرای سابق دولت لندن اندکی پیش از
یک رایگیری حس��اس مطرح شد که میتواند
لندن را داخل یک اتحادیه گمرکی نگهدارد.

2019؛ مذاکرات آلبانی و مقدونیه
برای عضویت در اتحادیه اروپایی

اتحادی��ه اروپایی اعالم کرد تیرماه 2019
مذاکرات برای پیوس��تن  2کش��ور آلبانی و
مقدونیه آغاز خواهد شد .این در حالی است
که این دو کش��ور بالکان غربی با چالشهای
جدی از جمله فس��اد اقتصادی ،بحرانهایی
چون دولتهای اقتدارگرا و مس��ائل قومیتی
روبهرو هس��تند .در حال حاضر پیوستن این
دو کش��ور به نظرات تکمیلی فرانسه و هلند
وابسته است .فرانسه و هلند خواستار تکمیل
و تنظیم قوانین ضدفساد در آلبانی و مقدونیه
هستند.

مرگ مشکوک مأمور مخفی ترامپ
در انگلیس

روسیه پس از آنکه در محدوده
بالکان
نات��و و در ترکیه پروژه راهاندازی
س��امانههای ضدموش��کی را به مراحل عملیاتی
نزدیک کرده اکنون به نظر میرس��د مش��تریان
جدیدتری در مرکز بالکان یافته اس��ت .در حالی
ک��ه بالکان به عن��وان یک��ی از  2منطقه مهم و
استراتژیک جهان پس از آسیای مرکزی شناخته
میشود ،روس��یه از نزدیکیهای فرهنگی با این
منطقه برای پیش��برد اهداف راهبردی بلندمدت
خود اس��تفاده میکند .به نظر میرس��د بلگراد
از مش��تریان سامانههای ضدموش��کی اس300
اس��ت .در صورت نصب این س��امانهها در حالی
که همس��ایگان صربس��تان از جمله کرواسی در
چارچوب محدوده نات��و قرار دارند بلگراد به خط
مقدم مقابله با ناتو مبدل خواهد شد .صربستان از
جمله کشورهای جدا شده از یوگسالوی ،آخرین
امپراتوری چندملیتی بزرگ اروپا در دهه 1990
اس��ت که با توجه به چند جن��گ منطقهای در
دوران بازسازی اقتصادی و نظامی به سر میبرد.
روزگاری یوگسالوی دارای بزرگترین ارتش قاره
اروپ��ا پس از ارتش ش��وروی بود که در س��اخت
تسلیحات به خودکفایی رس��یده بود اما مسائل
دهه  1990این مجموعه را به فروپاش��ی کشاند.
س��ال  2017آلکس��اندر واچیچ ،رئیسجمهوری
صربستان گفته بود این کشور عالقهمند به خرید
خاورمیانه امی�ر رش�یدی :اعتراض��ات
بیسابقه اردن که یک هفته به
طول انجامید ،دول��ت «هانی الملقی» را به زیر
کشید و پادشاه را وادار کرد دریافت مالیاتهای
بیشتر را متوقف کند ،در حالی که این افزایش
مالیاته��ا بخ��ش اصل��ی طرحه��ای ریاضت
اقتصادی است که صندوق بینالمللی پول برای
کاهش بدهی ساالنه اردن در نظر گرفته است.

■■اعتراضات چگونه شکل گرفت؟

این اعتراضات علیه قانون افزایش مالیات بر
درآمد و باال رفتن قیمتها در ماه مه گذش��ته
در پایتخت اردن ش��روع ش��د و به س��رعت به
س��ایر ش��هرهای این کش��ور انتقال پیدا کرد
و تظاهراتهای��ی در ش��هرهای اربد (ش��مال)،
الک��رک (جن��وب) ،الرمثا (ش��مال) و الس��لط،
الزرقا و المفرق (وس��ط) برپا ش��د و به موجب

سامانه ضدموشکی اس 300از روسیه یا بالروس
است .در همین حال وزیر دفاع صربستان در جمع
خبرنگاران گفت هنوز هیچ چیز نهایی نیست اما
ما رابطه خوبی با روس��یه داریم .آلکساندر ولین،
وزیر دفاع صربستان در عین حال از عالقهمندی
کشورش برای گسترش روابط نظامی و امنیتی با
روسیه خبر داده بود .اما منابع نظامی -دیپلماتیک
میگوید صربستان درخواس��تی را برای دریافت
س��امانههای موش��کی اس 300از روسیه تا سال
 2021دارد .در همین حال وزارت دفاع روس��یه
در بیانیهای اعالم کرده اس��ت در روابط دوجانبه
مسکو -بلگراد مساله فروش سامانههای اس 300از
اهداف تعیینشده به شمار نمیرود .در حال حاضر
الجزایر ،جمه��وری کوچک ،آذربایجان و چین از
مشتریان اس 300به شمار میروند .روسیه از سال
 1997با بهروزرسانی این سامانه ضدموشکی که
قادر است موشکهای بالستیک را سرنگون کند
توانست آن را در مقابل سامانه پاتریوت آمریکایی
به عنوان رقیبی جدی معرفی کند .از سوی دیگر
اس 400مورد عالقه سیاس��تمداران ترک است
و گفته میش��ود در صورت انتقال این سامانه به
ترکیه توازن منطق��های ناتو بر هم خواهد خورد.
س��ران ناتو از ترکیه خواس��تهاند به جای خرید
س��امانههای فوق از روس��یه از آمریکا خریدهای
تسلیحات ضدموشکی خود را انجام دهد.

رئیسجمه��وری آمریکا گفته
بحران کره
اس��ت هیچ محدودی��ت زمانی
برای خلع س�لاح اتمی کرهش��مالی وجود ندارد
و ضرورتی هم برای تس��ریع این روند نمیبیند.
اظهارنظر جدید دونالد ترامپ درباره کرهش��مالی
نمایانگر تغییر لحن وی در قبال این مساله است
و گمانهزنیه��ا مبن��ی بر اینکه وی در نشس��ت
سنگاپور ،فریب رهبر کرهشمالی را خورده ،تقویت
میکند .رئیسجمهوری آمریکا پیشتر گفته بود
خلع سالح اتمی کرهشمالی «بسیار سریع» محقق
خواهد شد .آمریکا اخیرا تحریمهای کرهشمالی را
تمدید کرد و دلیل آن را «تهدید فوقالعاده» این
کشور به دلیل داشتن سالحهای هستهای خواند.
ترامپ پس از دیدار تاریخی با کیم جونگاون ،رهبر
کرهشمالی در سنگاپور گفته بود کرهشمالی دیگر
یک تهدید هستهای نیست .گفته میشود از زمان
نشست سنگاپور ،پیش��رفت اندکی در مذاکرات
میان  2کش��ور حاصل شده اس��ت .هفته پیش
کرهشمالی در پی سفر مایک پمپئو ،وزیر خارجه
آمریکا به پیونگیانگ ،درخواس��تهای آمریکا را
«یکطرفه و گانگستری» خواند و رویکرد آمریکا را
تاسفآور توصیف کرد .ترامپ گفته است مذاکره با
کرهشمالی «بخوبی» پیش میرود .او به خبرنگاران
گفته است« :ما محدودیت زمانی نداریم و عجلهای
هم نداریم ».او گفته اس��ت مساله کرهشمالی در

نگاهی تحلیلی به بحران اردن

برای زندگی با ذلت آفریده نشدهایم
آن راههای اصلی بین ش��هرها مانند پایتخت و
جرش (شمال) و راه السلط به سمت الغور و راه
بحرالمیت به سمت ناعور و راه فرودگاه به سمت
امان (پایتخت) بسته شد.
شرکتکنندگان در این اعتراضات شعارهایی
مانند «هرگز کوتاه نمیآیی��م»« ،برای زندگی
همراه ذلت آفریده نش��دهایم ،بلکه برای زندگی
همراه آزادی آفریده شدهایم» و «مردم خواهان
برافتادن دولتند» سردادند.
ای��ن اعتراضات پ��س از آنک��ه اتحادیههای
صنف��ی طرفدار اعتص��اب نیز به ای��ن جریان
پیوستند ،از لحاظ سیاسی و ملی عمق بیشتری

پی��دا کرد و ای��ن امر موجب همبس��تگی ملی
عظیمی همراه با اعتصاب و اعتراض شد.
اتحادیهه��ای صنف��ی ب��ه ط��ور مس��تقیم
وارد مس��اله ش��ده و از اعتراضات حمایت و بر
خواستههای مردمی مبنی بر برکناری دولت و
انحالل مجلس تاکید کردند.
فرمان پادش��اه اردن ب��ه دولت برای کاهش
قیمت انواع س��وخت و برق در کم کردن شدت
اعتراضات موفقیتآمیز نبود ،بلکه تاثیر معکوس
داشت و اعتراضات را گستردهتر کرد؛ صحنهای
که به گفته تحلیلگران سیاسی  2اتفاق در تاریخ
اردن را یادآوری میکند :یکی اعتراضات س��ال

دی��دارش ب��ا والدیمیر پوتی��ن ،رئیسجمهوری
روسیه هم مطرح شده است .موضوعی که بیشتر
سیاسیون آمریکایی و ناظران سیاسی بینالمللی بر
آن تأکید دارند این است که با وجود بهبود روابط
کرهشمالی با کرهجنوبی و آمریکا ،پیونگیانگ در
ماههای اخیر تولید اورانیوم غنیشده برای استفاده
در سالحهای هستهای را افزایش داده است .آنها
تأکید دارند که کرهشمالی چندین سایت هستهای
مخفیانه دارد .پیشتر وبس��ایت «ش��مال »38
که بر فعالیتهای هس��تهای کرهشمالی نظارت
میکن��د با انتش��ار تصاویر ماه��وارهای  21ژوئن
اعالم کرد :توسعه زیرساختهای سایت هستهای
یونگبیون با س��رعت باالیی در حال انجام است.
روزنامه «برلینز مورگنبوست» آلمان ،روز گذشته
در مقالهای نوشت ،ترامپ خودش معتقد است با
برگزاری نشست با رهبر کرهشمالی در سنگاپور
«جهان را از اس��تبداد» نجات داده ،لذا نشس��تی
مشابه با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه
نیز در هلسینکی ترتیب داد .نویسنده این مقاله
افزود :توافق سنگاپور هرگز نمیتواند کیم را متعهد
به خلع س�لاح اتمی کرهشمالی کند و این رهبر
در نشس��ت با ترامپ دس��ت برتر را داشت ،چرا
ی آمریکا خ��ود گفت در دیدار
که رئیسجمهور 
سنگاپور ترجیح داد اطمینان صددرصدی به کیم
داشته باشد.
 1989مع��روف به «هبه النیس��ان» و دیگری
جری��ان نهضت م��ردم اردن همزمان با بیداری
اسالمی سال .2011
اکتبر س��ال  2012اتحادیههای آموزگاران
و مهندس��ان و مهندسان کش��اورزی بهخاطر
تصمیم دولت مبنی بر باال بردن قیمت بیش��تر
مواد مصرف��ی بویژه مواد نفت��ی ،اعتصابهای
عمومی در بیش��تر شهرهای اردن برقرار کردند
که به اعتراضات گس��ترده اقشار مختلف مردم
کش��ور انجامید .این اعتراض��ات مکمل مثلث
اعتراضات گذشته تاریخ اردن است که خاندان
هاش��می را با چالش��ی عمیق مواج��ه میکند.
ب��ه نظ��ر میرس��د اردن نخواهد توانس��ت در
طوالنیمدت از چالش این خش��م انباشته شده
در خانواره��ای اردن��ی که طی نس��لها لب به
اعتراض نگشودهاند ،بیرون آید.

مردی که برای محافظت از ترامپ همراه او
به تور اروپایی رئیسجمهوری آمریکا رفته بود
به طور تصادفی در اسکاتلند احساس مریضی
کرد و هفته گذشته در این کشور بستری شد.
این در حالی اس��ت که خبر مرگ ناگهانی وی
شوک خبری ایجاد کرده است .منابع آمریکایی
از انتش��ار نام این مامور امنیتی که  19س��اله
عنوان ش��ده اس��ت ،خودداری کردند و علت
آن را مس��ائل امنیتی دانستند .در همین حال
رئیسجمهوری آمریکا در س��فر یک هفتهای
خود در قاره اروپا از بروکسل ،لندن و هلسینکی
دیدار کرد .وی در بخش نخست سفر خود در
اجالس ناتو شرکت کرد.

پوتین با رهبر کرهشمالی
مالقات خواهد کرد

دی��دار می��ان والدیمی��ر پوتی��ن و رهبر
کرهشمالی در دس��تور کار روسیه قرار گرفته
است .این مطلب را آلکساندر ماتسگورا ،سفیر
روس��یه در کرهشمالی در حالی عنوان کرد که
پی��ش از این خبر رویت هواپیمای اختصاصی
رهبر کرهش��مالی در ش��رق روس��یه در اخبار
مخابره شده بود .روسیه از حامیان پشت پرده
کرهشمالی به ش��مار میرود که همراه چین،
پیونگیانگ را در منطقه شرق آسیا در مقابل
رقبای منطقهایاش تقویت میکند .قرار است
در شهریور  2018کنفرانس اقتصادی در شهر
شرقی والدی واستوک روسیه برگزار شود و به
نظر میرسد دیدار پوتین و کیم نیز ماه آینده
در این شهر برگزار خواهد شد.

مجارستان از طرح مهاجرتی
سازمان ملل خارج میشود

بوداپس��ت اعالم کرد پی��ش از آنکه طرح
حمایت از مهاجران در سازمان ملل به تصویب
برس��د از این طرح خارج خواهد ش��د و آن را
اجرایی نمیکند .مجارستان از کشورهای شرق
اروپاست که مسیر و محور مهاجرانی است که
بعض��ا از خاورمیانه قصد دارند خود را به آلمان
و کش��ورهای اروپای غربی برس��انند .ویکتور
اوربان ،نخستوزیر مجارستان بارها گفته بود از
طرحهای اتحادیه اروپایی و سازمان ملل درباره
پذیرش مهاجران استقبال نمیکند.

