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دوشنبه اول مرداد 1397

یادداشتمیهمان
روابط دو سوی آتالنتیک و «داستان دو شهر»
چارلز دیکنز

ناتو؛ فروپاشی از درون

پارس�ا خدای�اری :بع��د از س��خنان توفان��ی و
هنجارشکنانه دونالد ترامپ در اجالس سران ناتو
و دیدارهایش از لندن و هلسینکی با نوع گفتمان
نوظهور در ادبیات سیاس��ی آمریکا در ارتباط با
روس��یه که به موجب آن ترام��پ در مقام دفاع
از والدیمیر پوتین برابر اتهامه��ای وارده درباره
دخالت س��ایبری در انتخابات آمریکا بر آمد -در
حالی ک��ه آژانسهای اطالعات��ی آمریکا نظری
برخالف آن داش��تند -اینک این پرس��ش برای
اغل��ب تحلیلگران رواب��ط بینالملل پیش آمده
که دیگر از ناتو یا اتحاد بین  2س��وی آتالنتیک
چه باقی مانده است؟ در واقع این رشته رویدادها
متضادگوییهای نویسنده نامدار انگلیسی «چارلز
دیکنز» در «داستان دو شهر» را تداعی میکند
که میشود آن را به این حال و هوای این روزهای
روابط بین دو سوی آتالنتیک تسری داد و گفت:
«بهتری��ن زمانها بود و بدتری��ن زمانها؛ عصر
خ��رد بود و عصر حماق��ت» .رویدادهایی که در
پی نشست س��ران در بروکسل واقع شد گویای
آن است که اگرچه ناتو کماکان قدرتمند به نظر
میرسد ولی میتواند براحتی آلت دست و بازیچه
ترامپ به عنوان رئیسجمهوری قدرتمندترین
عض��و این اتحادیه قرار گیرد .قبل و بعد اجالس
سران ناتو ،میزان مشارکت هر عضو در هزینههای
ناتو مسالهساز شد و برای ترامپ میزان مشارکت
اعضا بهانهای بود برای وارد آوردن ش��دیدترین
حمالت علیه متحدان خود در ناتو بویژه آلمان.
بر اساس روند پذیرفته شده در اتحادیه ،اعضای
ناتو باید تا سال  2024دستکم  2درصد تولید
ناخالص خود را به امور دفاعی اختصاص دهند و
البته ترامپ فکر میکرده این میزان  2درصد باید
تاکنون محقق ش��ده باشد و در نشست سران او
به یک باره رقم  4درصد را مطرح کرد که حتی
از بودجه خود آمریکا نیز بیشتر است .ظرف چند
دهه گذشته ناتو به طور کلی به عملیات صلحبانی
در مکانهای دوردست مبادرت میکرد و کمتر
به ماموریت اصلی خود یعنی دفاع س��رزمینی
میپرداخ��ت .از دی��د اغلب اعض��ا ،مزیتهای
حاص��ل از عملی��ات صلحبانی ناتو کاس��تن از
هزینههای دفاعی داخلی را توجیه میکرد ولی
ظاهرا رویداده��ای  2014در اکراین و کریمه و
ناآرامیها در ش��رق اکراین ،سبب شد این وضع
دستخوش تغییر شود .از آن زمان تاکنون اعضای
ناتو به طور متوس��ط س��االنه بر بودجه دفاعی
خود افزودهاند ،لذا هدف تعیین شده برای سال
 2024یعنی همان سقف  2درصد تولید ناخالص
داخلی قابل حصول به نظر میرسد .البته ناگفته
نماند شکوه ترامپ از ناکافی بودن سهم اعضای
ناتو نیز حاش��یههای خاص خود را دارد؛ بودجه
نظامی آمریکا که در جهان در رتبه نخست است
و تقریب��ا معادل  72درصد از کل بودجه نظامی
تمام اعضای ناتو ارزیابی میشود ولی نزدیک به
سهچهارم این بودجه در مناطقی خارج از حوزه
جغرافیایی ناتو هزینه میشود .نزدیک به نیمی از
بودجه نظامی آمریکا ،حضور نظامی در پاسیفیک
را پوشش میدهد و دیگر مصارف بودجه نظامی
آمریکا شامل عملیات در خاورمیانه ،فرماندهی و
پایش راهبردی اتمی و سایر حوزهها غیرمرتبط
با اروپا میشود .عالوه بر آن اگرچه آمریکا حضور
و آرایش نظامی خود را در اروپا طی س��الهای
اخیر افزایش داده ولی بررس��یهای انجام شده
توس��ط کارشناس��ان نظامی حاکی از آن است
هدف بیشتر «کمان ژئواستراتژیک »از اقیانوس
هند تا آفریقای جنوبی اس��ت ،زیرا آمریکا با در
اختیار داشتن تسلیحاتی در پایگاههای دریایی
و هوایی واقع در «رامش��تین» در آلمان (پایگاه
هوایی) ،فیرفورد (هوایی) واقع در انگلیس ،جزیره
«روتا» (دریایی -هوایی) در نزدیکی «گوام» در
پاسیفیک« ،ویسنزا» (هوایی) در ایتالیا و سیگونال
(پایگاه دریایی) در سیسیل ،از اروپا برای آمادگاه
نیرو جهت اعزام به سایر مناطق استفاده کرده و
تس��لیحات اخطار اولیه و ردگیری که آمریکا در
انگلیس و نروژ مس��تقر کرده ،در واقع ماموریت
دفاع از قلمرو اصلی آمری��کا را دارند نه اروپا .در
برآورد تحلیلگران نظامی س��رجمع هزینههای
دفاعی اروپا  2برابر میزانی است که آمریکا برای
امنیت در اروپا منظور میکند و البته این رقم 2
برابر مخارج دفاعی روسیه نیز است .اگرچه آمریکا
بتازگی بریگاردهای مجهزی را در اروپا به صورت
چرخش��ی برای رزمایشهای نظامی مس��تقر
کرده ولی نیروهایی نظامی ثابت آمریکا در اروپا
تجهیزاتی در حد دخالت محدود در اختیار دارند.
در هر حال ناتو اگرچه از هنجارشکنیهای ترامپ
در نشست سران تا حدی مصون ماند ولی برای
اغلب صاحبنظران روشن شده است که اروپا باید
در انتظار وزش تندبادهای سهمگینتری از جانب
سواحل غربی آتالنتیک باشد .از دید آنها یک امر
مس��لم ش��ده اس��ت و آن اینکه دیگر نباید در
تصمیمهای ترامپ در ارتباط با اروپا «خردیابی»
کنند .رهبران اروپایی در پی غوغاس��ازی ترامپ
در نشس��ت سران گروه  7در کانادا ،خود را برای
یک رویارویی جنجالی دیگر در اجالس سران ناتو
آماده کرده بودند.
ادامه در صفحه 5

وطن امروز

با خروج شورشیان از درعا و قنیطره ،جنوب سوریه در آستانه آزادسازی کامل قرار دارد

فرار کالهسفیدهای تروریست به اردن

گ�روه بینالمل�ل :ارتش س��وریه در
ادامه عملیات خود در جبهه جنوبی،
ب��ه ش��کلی گس��ترده در قنیطره و
در نزدیک��ی مرزهای س��رزمینهای
اش��غالی پیش��روی کرده و توانست
روس��تاها و ش��هرکهای زی��ادی را
در حوم��ه درعا و قنیط��ره آزاد کند.
خبرگزاری رس��می س��وریه (سانا)
دیروز گزارش داد ارتش توانس��ت 8
ش��هرک و ارتفاعات��ی واقع در حومه
درع��ا و قنیط��ره را آزاد کند .برخی
منابع نظام��ی در گفتوگو با س��انا
گزارش دادند در صفوف شبهنظامیان
شورشی فروپاشیهای گستردهای رخ
داده و یگانه��ای ارتش س��وریه در
جنوب این کشور پیشروی داشتهاند
که منجر به آزادس��ازی تع��دادی از
روستاها و شهرکهای حومه شمال
غرب درعا و حومه قنیطره شده است.
همچنین یک منبع نظامی س��وریه
به ش��بکه المن��ار گف��ت :یگانهای
ارتش این کش��ور  ۲۱شهرک ،روستا ،مزرعه و نیز
یک ارتفاع اس��تراتژیک در حومه جنوبی قنیطره و
منطقهای واق��ع در حومه درعا و قنیطره را پس از
نابودی آخرین تجمعات تروریستها در آنجا بازپس
گرفتهاند.
به گفته این منبع نظام��ی ،همزمان با خروج
نخستینگروه از شورشیان مسلح و خانوادههایشان
از حومه قنیطره به سمت شمال سوریه ،یگانهای
ارتش این کش��ور با وارد آوردن ضرباتی مهلک به
تروریس��تها و نابودی تعداد زیادی از آنها موفق
شدند کنترل شهرکها ،روستاها و مزارع متعددی
را در حوم��ه جنوب��ی قنیطره به دس��ت گرفته و
خس��ارات گس��تردهای را به نیروهای انس��انی و
مهمات تروریستها وارد آورند .از سوی دیگر ،یک
منبع امنیتی سوری تاکید کرد در راستای فراهم
کردن مقدمات برای پاکسازی کامل استان قنیطره
از وجود تروریستها ۴۵ ،اتوبوس حامل  ۲۲۰۰تن
از طریق گذرگاه «امباطنه» در حومه این اس��تان
خارج و به سمت اس��تان ادلب حرکت کردند که
 ۱۵۰۰تن از این افراد شورش��یان وابسته به گروه
تروریستی جبههالنصره بودند .توافقنام ه امضا شده،
بر بازگش��ت ارتش سوریه به مناطق تحت کنترل
خود قبل از س��ال  ۲۰۱۱و انتقال تروریستهای
مخالف سازش به ادلب و حل و فصل اوضاع راغبان
بر ماندن ،تصریح دارد.
■■فرار کالهسفیدها به اردن
در حالیکه ارتش س��وریه به پایان جنگ علیه
تروریسم نزدیک میشود ،رژیم صهیونیستی 800

افغانستان برخی رس��انههای افغانس��تان از
نزدیک ش��دن شورشیان طالبان
به ش��هر کابل ،پایتخت افغانس��تان خب��ر دادند.
همزمان با انتشار برخی گزارشها از نزدیک شدن
نیروهای طالبان به شهر کابل ،پایتخت افغانستان،
ارگ ریاس��تجمهوری این کشور به دلیل نگرانی
از حضور طالبان در اطراف پایتخت یک نشس��ت
ف��وری امنیتی را با مقام��ات افغان و مقابله با نفوذ
این گروه در کابل برگزار کرد .بر اساس این گزارش،
ارگ ریاستجمهوری افغانستان در این نشست از
فرمانده��ی نیروهای تامین امنیت ش��هری ارتش
خواس��ته اس��ت برای تامین امنیت پایتخت اقدام
کند .در چند روز گذشته اعضای پارلمان افغانستان
نیز حض��ور طالبان در شهرس��تان «خاکجبار» را
زنگ خطری برای دولت این کش��ور دانسته بودند.
خاورمیانه گ�روه بینالملل :منابع مطلع در
داخل عربستان س��عودی اعالم
کردند محمد بنس��لمان ،ولیعهد بشدت نگران
تحرکات پس��رعموهایش در خارج است؛ این در
حالی استکه پدر بیمارش تمایلی ندارد از قدرت
به نفع او کنار برود .س��ایت اطالعاتی «تاکتیکال
ریپ��ورت» که در ارائه اطالعات��ی درباره انرژی و
دفاعی در خاورمیانه فعالی��ت میکند ،به نقل از
منابع عربستانی آگاه نوشت« :پادشاه در انتظار»
عربستان یعنی محمد بنس��لمان بشدت نگران
فعالیته��ای برخی ش��اهزادگان در خارج بویژه
عبدالعزیز بنعبداهلل ،معاون س��ابق وزیر خارجه
عربستان و پسر ملک عبداهلل بنعبدالعزیز ،پادشاه
سابق عربستان است که به رغم تماسهای زیادی
ک��ه از ری��اض ب��ا او گرفته ش��ده نمیخواهد به
عربستان بازگردد .همچنین فرد دیگری که محمد
بنسلمان نگران تحرکات اوست ،عبداهلل بنخالد
بنعبدالعزیز اس��ت که این روزها نامش بسیار بر
س��ر زبانهاس��ت .این در حالی اس��ت که برخی
شاهزادگان همچنان در اقامت اجباری یا بازداشت
بوده و برخی در خارج از کش��ور نگران سرنوشت
همتایانشان هستند .ویژگی مشترکی که تمام این
شاهزادگان دارند این است که علنا و کامال دوستی
و سرس��پردگی خود را به ولیعهد نشان نداده و با

و همین مساله دهها خانواده را مجبور
به ترک منازلش��ان و رفتن به بادیه
س��وریه کرده اس��ت .ائتالف آمریکا
از زمان تش��کیلش در س��ال ۲۰۱۴
ب��ه بهانه مب��ارزه با داع��ش مرتکب
جنایته��ای زیادی در اس��تانهای
حسکه ،دیرالزور و رقه شده است.
■■س�رنگونی ی�ک پهپاد ب�ر فراز
حمیمیم

تن از عناصر گروه موس��وم به «کالهس��فیدها» و
خانوادههای آنان را از سوریه به سمت اردن منتقل
کرد.
بنا بر اع�لام خبرنگاران روزنامه بیلد آلمان که
در مرز سوریه و رژیم صهیونیستی مستقر شدهاند،
ش��امگاه ش��نبه اس��رائیل صدها نفر از نیروهای
کالهس��فید و خانوادههایش��ان را از جنوب غربی
س��وریه به س��مت اردن حرکت داد .تلآویو ادعا
کرده این اقدام در راستای تالشهای بشردوستانه
و به درخواس��ت آمریکا و کشورهای اروپایی انجام
ش��ده اس��ت .طبق گزارش روزنامه آلمانی ،اواخر
وقت شنبه ،دهها اتوبوس از مرز سوریه به سرزمین
اش��غالی رفتند .این در حال��ی بود که پلیس رژیم
صهیونیستی و نیروهای س��ازمان ملل هم از این
کاروان حفاظت میکردند .محمد الکاید ،سخنگوی
وزارت خارج��ه اردن تاکید کرد :برنامهریزی روند
عبور این س��وریها با مدیریت سازمان ملل انجام
ش��ده و اردن هیچ تعهدی در این باره ندارد .اردن
در توجیه این چراغ سبز گفته است ،موافقت با این
امر تنها به دالیل انسانی است .بر این اساس ،دولت
اردن به درخواست س��ازمان ملل با حضور موقت
اعضای سازمان کالهسفیدها (سازمان در ظاهر دفاع
مدنی سوری) در این کشور با هدف اقامتشان در
کش��ورهای غربی موافقت کرد ،این اتفاق پس از
اینکه  3کشور انگلیس ،آلمان و کانادا کتبا در این
باره تعهداتی به اردن دادند ،رخ داد .این  3کش��ور
غربی متعهد شدهاند برای مدت زمان حدود  3ماه
این سوریها در اردن بمانند و در این مدت در یک

منطقه بس��ته و امن در داخل اردن باشند و بعد از
آنجا به این کش��ورها بروند .کالهسفیدها که طبق
ادعای خود گروهی برای امدادرس��انی به مردم در
مناطق جنگی سوریه هستند ،سال  ۲۰۱۳تأسیس
شد .آنها پیشتر با اقدامات خود برای متهم شدن
دمشق به استفاده از سالح شیمیایی ،زمینهسازی
کرده بودند .بیش از یک س��ال گذشته ،بر اساس
تصاویری که رسانهای شد ،کالهسفیدها با سرنگ
به سینه کودکان آدرنالین تزریق کرده بودند تا آنان
را قربانی حمله ش��یمیایی معرفی کنند! با آنکه با
تقویت روند آشتی ملی در مناطق مختلف سوریه،
روند درگیریهای خشونتبار جنگی کاهش یافته،
روشن نیس��ت چرا با آرامتر شدن وضعیت در این
کش��ور ،رژیم صهیونیستی اکنون آنان را از سوریه
خارج کرده است.
■■جنایت جدید آمریکا در دیرالزور

جنگندههای ائت�لاف آمریکایی مدعی مبارزه
با داع��ش ،جنایت جدی��دی را در حومه دیرالزور
سوریه مرتکب شدند که به کشته و زخمی شدن
چند غیرنظامی منجر شد .خبرگزاری سانا گزارش
داد جنگندهه��ای ائت�لاف حمله هوای��ی را علیه
غیرنظامیانی که درحال فرار از شهرک السوسه در
حومه شهر بوکمال واقع در جنوب شرق دیرالزور
بودند ،انجام دادند که به کشته و زخمی شدن چند
تن از این غیرنظامیان منجر ش��د .به گفته منابع،
منازل ش��هروندان در شهرک السوسه از چند روز
پی��ش در مع��رض حمالت ش��دید جنگندههای
ائتالف آمریکا به بهانه مبارزه ب��ا داعش قرار دارد

پایتخت افغانستان را سقوط تهدید میکند؟

طالبان در دروازه کابل

«ادریس یادگاری» فرمانده پلیس خاکجبار گفت:
طالبان دهها روستا را در  40کیلومتری شهر کابل
در اختی��ار دارند و در روس��تای «چکری» برای 2
س��اعت با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند .از
سوی دیگر ،طی چند روز گذشته برخی گروههای
نظامی و امنیتی به شورشیان طالبان پیوستهاند .در
همین ارتباط« ،ذبیحاهلل مجاهد» سخنگوی طالبان
در بیانیهای اعالم کرد که  16تن از نیروهای امنیتی
افغان در شهرستان «احمدخیل» والیت پکتیا به
این گروه پیوس��تهاند .سخنگوی طالبان همچنین
در بیانی��ه دیگری افزود 3 ،نی��روی امنیتی نیز در

شهرس��تان «چهاربولک» والیت بلخ به این گروه
پیوس��تهاند .مقامات امنیتی افغان تاکنون درباره
پیوستن نیروهای امنیتی به صفوف طالبان در این
دو والیت اظهارنظری نکردهاند .فعالیت «کمیسیون
دع��وت و ارش��اد» طالبان که بهمنظور تش��ویق
نیروهای امنیتی برای پیوستن به این گروه ایجاد
ش��ده است ،موجب ش��ده اخیرا تعداد بسیاری از
نیروه��ای امنیتی افغان جذب این گروه ش��وند و
تنه��ا در  2هفته اخیر و در  2م��ورد جداگانه در
یک��ی از شهرس��تانهای کابل ح��دود  40نفر از
نیروه��ای امنیتی به گروه طالبان پیوس��تهاند .به

ولیعهد سعودی از توطئ ه پسرعموهایش نگران است

صدامک پلهپله تا سقوط

او بیعت نکردهاند .برخی منابع
میگویند ،بازجوییای که از
ترکی بنعبداهلل و عبدالعزیز
بنفهد 2 ،شاهزاده عربستانی
در راستای کمپین مبارزه با
فساد انجام شد برای دستیابی
به اطالعات بیش��تر درباره روابط این دو با عبداهلل
بنخالد و روابط بن فهد با احمد بنعبدالعزیز ،وزیر
کشور اسبق بوده اس��ت .همین سایت اطالعاتی
اخیرا ب��ه نقل از منابع عربس��تانی فاش کرد که
سلمان بنعبدالعزیز ،پادشاه عربستان مورد معاینه
پزش��کی در کاخش در ش��هر جده قرار گرفته و
پزش��کان به او توصیه کردهاند  2هفته استراحت
کند .به گفته منابع ،ملک سلمان دچار تنگی نفس
شده و احساس خستگی و ضعف میکند .وی در
نشس��تی اعالم کرده بود فعال ضرورتی نمیبیند
قدرت را به پس��رش منتقل کن��د ،هر چند تمام
اقدامات الزم برای پادشاهی محمد بنسلمان در
صورت وخامت اوضاع جسمانی ملک سلمان اتخاذ
شده است .در طول  2سال گذشته پیشرفت سریع

محمد بنسلمان نگرانیها و
تنشهایی میان وی و برخی
شاهزادگان در خاندان حاکم
ب��ه وج��ود آورده اس��ت .هر
چن��د که به نظر میرس��ید
بعد از یکس��ری بازداشتها
و تصمیمات که قدرت و نفوذ محمد بنس��لمان
را تقویت کرد ،این مس��ائل پایان یافته باش��د اما
برخ��ی معتقدند هنوز اوضاع و ش��رایط درس��ت
نشده اس��ت .یکی از بارزترین رویداد در پررنگتر
کردن این نگرانی بنسلمان ،تیراندازیهای اخیر
در کاخ الیمامه بوده اس��ت؛ حادثهای که طراحان
آن ش��اهزادههای مخالف این ولیعهد و افس��ران
ارش��د گارد ملی بودن��د و در نتیجه آن ولیعهد از
ترس تکرار این حادثه حضورش در انظار عمومی را
بشدت کاهش داد.

■■مشاوره جنایتکار انگلیسی به صدامک

روزنام��ه تلگراف گ��زارش داد نخس��توزیر
اس��بق انگلیس در ازای ارائه مش��اوره به محمد
بنسلمان مبلغ  9میلیون پوند دستمزد دریافت

روسیه از سرنگونی یک پهپاد بر
فراز پایگاه حمیمیم این کش��ور در
س��وریه خبر داد .وزارت دفاع روسیه
شنبهش��ب در بیانی��های اعالم کرد:
«همچن��ان عملیات پ��رواز پهپادها
از مناطق تحت س��یطره شورشیان
در اس��تان الذقیه به س��مت پایگاه
حمیمی��م ادام��ه دارد .نیروهای ما
شنبهشب یک پهپاد دیگر را بر فراز
ای��ن پایگاه منهدم کردند» .روس��یه
اواخر ژوئن نیز از سرنگونی یک پهپاد
در نزدیکی حمیمی��م خبر داده بود.
پی��ش از این تاریخ نیز چندین پهپاد برای نزدیک
شدن به این پایگاه تالش کرده بودند.

■■زندان مشکوک آمریکا در رقه
به نظر میرسد با پایان یافتن جنگ در سوریه
به نف��ع دولت این کش��ور ،تح��رکات توطئهآمیز
آمریکا تمامی ن��دارد .منابع محل��ی در رقه اعالم
کردند نیروهای آمریکایی در این استان ساختمان
مدرس��های را تبدیل ب��ه زندانی ب��زرگ کردهاند
که اتباع خارجی عضو گروه تروریس��تی داعش را
آنجا نگه��داری میکنند .این منابع در گفتوگو با
خبرگزاری آناتولی ترکیه اظهار داشتند این زندان در
ساختمان یک مدرسه واقع در شهرک عین عیسی
در شمال رقه ساخته و توسعه داده شده و به زندانی
بزرگ با ظرفیت جا دادن صدها زندانی تبدیل شده
است .این منابع افزودند :نیروهایی که در این زندان
مشغول به کار هستند شامل گارد امنیتی ،ناظران،
بازپرسان و مدیران بخشهای مختلف آن آمریکایی
هس��تند و به شکلی کامال محرمانه مشغول به کار
ب��وده و تقریبا ه��ر روز بازداش��تیهای جدیدی را
تحویل میگیرند .منابع یاد شده افزودند زندانیان
این زن��دان را اعض��ای خارجی گروه تروریس��تی
داعش تش��کیل میدهند و اکث��را از رهبران این
گروه تروریس��تی هس��تند .اطالعاتی درباره نحوه
رفتار با زندانیان این زن��دان وجود ندارد .محرمانه
بودن این مکان س��واالتی را ایجاد کرده که آیا این
زندانیان عمال زندانی نیروهای آمریکایی هستند یا
میهمانانی که آمریکاییها برای ماموریتهای بعدی
از آنها استفاده خواهند کرد؟

اعتقاد کارشناس��ان ،فس��اد مالی در دستگاههای
امنیتی دولت و همچنین پرداخت نش��دن بموقع
حقوق و دس��تمزد در کنار ع��دم برخورداری این
نیروه��ا از تجهیزات کافی و مناس��ب ،مهمترین
دالیل پیوس��تن برخی نیروهای امنیتی و پلیس
افغانستان به نیروهای طالبان است .این در حالی
اس��ت که گمانهزنیها درباره تجهیز جریانهای
وابس��ته به طالبان توسط عربستان سعودی بیش
از پیش جدی شده است .گفته میشود سعودیها
با تقویت  2جبهه داعش و طالبان تالش میکنند
از ضعف دولت مرکزی کابل در کنترل افغانستان
اس��تفاده کنند .س��قوط کابل به معنای بازگشت
ب��ه دوران طالبان نخواهد بود اما نش��ان میدهد
شرایط امنیتی در این کشور به شکل قابل توجهی
بیثبات و غیر قابل اتکاست.
کرده اس��ت .این روزنامه نوش��ت ،موسسه تونی
بل��ر با ق��راردادی به مبلغ  9میلی��ون پوند برای
برنام��ه دولت عربس��تان که تا س��ال  ۲۰۳۰به
دنبال اصالحات در این کش��ور است ،به ولیعهد
سعودی مش��اوره میدهد .براساس این گزارش،
موسسه تونی بلر در ماه ژانویه برای کارهایی که
درباره مس��ائل خاورمیانه انجام داده ،مبلغ 6/7
میلیون دالر دریافت کرده اس��ت .این موسسه
در واکن��ش به ای��ن گزارش گفته اس��ت درباره
«هدایا و مبالغ اهدایی» هیچ توضیحی نمیدهد
و از صحب��ت درب��اره گفتوگوهای می��ان بلر و
اعضای خاندان س��عودی نیز امتناع کرد .تونی
بلر پیش از این نیز با حکومت آلسعود همکاری
داشته و به خاطر واسطهگری و داللی مبالغی را
برای ای��ن همکاریها دریافت کرده بود .روزنامه
س��اندیتایمز در ماه نوامبر سال  ۲۰۱۴گزارش
داده بود ،بلر برای برقراری توافق سری نفتی میان
عربستان با چین ،ماهانه  ۴۱هزار پوند و  ۲درصد
به عنوان کمیس��یون دریافت کرده بود .تونی بلر
در سال  ۱۹۹۷رهبر حزب کارگر انگلیس بود که
توانس��ت بعد از پیروزی ای��ن حزب در انتخابات
سراس��ری ،نخس��توزیر انگلستان ش��ود .دوره
نخس��توزیری وی  10سال و تا سال  ۲۰۰۷به
طول انجامید.
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یورش بیسابقه شهرکنشینان
به مسجداالقصی

روز گذش��ته صده��ا شهرکنش��ین
صهیونیست در راستای اقدامات تحریکآمیز
در اطراف ش��هر قدیمی قدس ،به مناس��بت
بهاصطالح «احیای س��الروز تخریب معبد»،
ب��ه مس��جداالقصی تع��رض کرده و ش��عائر
یهودی خود را در آنجا انجام دادند .نیروهای
رژیم صهیونیس��تی همچنین ب��اب المغاربه
و بس��یاری از خیابانها و راههای منتهی به
مس��جداالقصی را بستند .این در حالی است
که آنچ��ه بهاصطالح «س��ازمانهای معبد»
خوانده میش��وند ،از یهودیان خواس��تند تا
آخر هفته به مناس��بت سالگرد خرابی معبد
به مسجداالقصی بروند.

قطر از روسیه تسلیحات میخرد

س��فیر روس��یه در قطر ضمن اش��اره به
مذاک��رات دوح��ه و مس��کو درباره ق��رارداد
احتمالی فروش سامانههای دفاع موشکی اس
 ۴۰۰به دوحه ،گزارشهای منتش��ر شده در
رسانهها درباره امضای توافقنامهای میان قطر
و روسیه برای فروش سالحهای سبک مانند
تفنگهای کالشنیکف و سالحهای ضدتانک
را تایی��د کرد .وی گفت :درباره س��امانههای
دف��اع هوایی بای��د بگویم مذاکرات��ی درباره
س��امانههای اس  ۴۰۰و مشابه آن در جریان
است اما این مذاکرات هنوز نتیجه مشهودی
نداش��ت ه است .سفیر روس��یه در قطر افزود:
وزیر انرژی قطر در کنفرانس انرژی مسکو در
اکتبر شرکت خواهد کرد.

آلمان تحریمهای ترکیه را
لغو کرد

در پی پایان وضعیت فوقالعاده در ترکیه،
آلمان تحریمه��ای اقتصادیاش علیه ترکیه
را لغو و هش��دار مس��افرتی خ��ود را به این
کشور تسهیل کرد .وزیر اقتصاد آلمان اعالم
کرد :محدودی��ت  1/5میلیون یورو صادرات
ب��ه ترکیه در س��ال جدید می�لادی تمدید
نمیشود .این تدابیر اقتصادی در سال ۲۰۱۷
برای فش��ار آوردن به آنکارا پس از بازداشت
یک مدافع حقوق بشر آلمان و  5فعال حقوق
بش��ری دیگ��ر از جمله رئیس س��ازمان عفو
بینالملل در ترکیه اعمال شد.

پیشنهاد بیشرمانه ترامپ
به ترزا می

ترام��پ ،رئیسجمهوری آمری��کا به ترزا
م��ی،نخس��توزیر انگلیس پیش��نهاد داده
اس��ت از اتحادیه اروپایی شکایت کند و در
ای��ن مس��یر وی از وکالی باتجربهاش برای
کمک ب��ه میاس��تفاده خواهد ک��رد .این
خب��ر در حال��ی در محافل رس��انهای اروپا
منتش��ر ش��د که ترامپ هفته گذش��ته در
انگلی��س مانند بلژیک جنج��ال ایجاد کرد.
وی در س��فر به انگلیس بوریس جانس��ون،
همحزبی و مخالف نخس��توزیر انگلیس را
به عنوان دوس��تش معرفی کرد .جانسون از
سمت خود استفاده کرده و اکنون در میان
محافظ��هکاران انگلی��س نوعی دودس��تگی
ایجاد شده است.

پوستاندازی احزاب راستگرا
در اسپانیا

پابلو کاس��ادو جایگزین ماریانو راخوی در
انتخابات درونحزبی جریان مهم راستگرای
مخالف دولت اسپانیا شد .این در حالی است
که ح��زب سوسیالیس��ت اس��پانیا در حال
مذاک��ره با جری��ان کاتاالنها بود که نش��ان
میدهد راس��تگرایان برای بر هم زدن این
مذاکره برنامه جدی دارند .کاسادو  37ساله
اس��ت و توانست سوریا س��ائن را که پیش از
این معاون نخس��توزیر اسپانیا بود ،شکست
دهد .در همین حال ،راخوی نیز در ماه ژوئن
گذشته نتوانست رای پارلمان را برای تصدی
سمت نخستوزیری کسب کند.

انفجار ،کاندیدای انتخابات
پاکستان را به کام مرگ برد

انفج��ار ،نماین��ده امام خ��ان در انتخابات
پارلمانی پاکس��تان را به کام م��رگ برد .این
انتخابات قرار اس��ت سهش��نبه برگزار شود و
آنطور که منابع رس��می اع�لام کردهاند 130
میلیون نف��ر واجد ش��رایط رای دادن در آن
هستند .خبرگزاریها اعالم کردند نماینده امام
خان در منطقه خیبر در حالی به کام مرگ فرو
رفت که عامل انفجار نیز در این عملیات کشته
ش��ده اس��ت 4 .تن دیگر نیز در این عملیات
زخمی ش��دند و نیروی حفاظت و راننده وزیر
محلی کشاورزی نیز در کنار نماینده امام خان
در میان کشتهش��دگان هستند .طی روزهای
گذش��ته  150تن طی عملیات تروریستی در
پاکستان جان خود را از دست دادهاند.

