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نگاه روز

دلیل فرار کالهسفیدهای تروریست
از طریق اراضی اشغالی

گ�روه بینالمل�ل :همزمان با پیش��روی ارتش
س��وریه در م��رز جنوبی این کش��ور و نزدیک
خط جوالناشغالی ،ارتش رژیم صهیونیستی
حدود صدها عنصر بهاصطالح کالهس��فیدها و
خانوادههایش��ان را از جنوب سوریه به شکل
زمینی به اردن فراری داد .ارتش اسرائیل اعالم
کرد این اقدام به درخواس��ت رئیسجمهوری
آمریکا و س��ران کش��ورهای اروپایی و پس از
افشای ارتباطش��ان با گروههای تروریستی در
س��وریه و نقش آنان در زمینه تحریف واقعیت
انجام شده است .اردن اعالم کرد به عبور 800
عنصر کالهسفیدها که از سوریه آمدهاند از طریق
اردن برای اس��کان در کشورهای غربی مجوز
داده اس��ت .اردن ادعا کرد ورود این عناصر به
این کشور پس از دریافت تعهد کتبی الزماالجرا
از انگلستان ،آلمان و کانادا درباره اسکان مجدد
آنان در مدت محدود به علت اینکه زندگیشان
در معرض خط��ر قرار دارد ،بوده اس��ت .اردن
تصری��ح کرد که این عناص��ر در مدت عبور از
اردن در منطقهای مش��خص و بسته خواهند
ماند و  3کشور غربی متعهد شدهاند که سقف
این مدت  3ماه باشد .منابع آگاه دیروز دوشنبه
به شبکه خبری المیادین اعالم کردند کسانی
که از گروه کالهسفیدها به صورت قاچاقی وارد
اردن ش��دهاند ،همگی عضو این گروه نبودهاند.
این مناب��ع تأکید کردند ک��ه در میان عناصر
این گروه ،برخی از افس��ران ،عناصر و مزدوران
وابسته به س��رویسهای جاسوسی کشورهای
عربی حاشیه خلیجفارس حضور داشتهاند .به
گفته منابع یاد شده ،تعداد کسانی که به صورت
قاچاق��ی از جنوب س��وریه به اراضی اش��غالی
و از آنجا به اردن و س��پس کشورهای اروپایی
منتقل شدند ،بیش از  3هزار نفر است .درباره
این موضوع که چرا کالهسفیدهای تروریست
فرار از طریق س��رزمینهای اشغالی را انتخاب
کردند و به چه دلیل اس��کان در اردن را پذیرا
ش��دند نکاتی چند قابل تامل است .نخستین
و مهمتری��ن دلیل ب��ه ارتباطات ای��ن گروه با
اسرائیل و بهرهمندی آنان از حمایتهای مالی
و تبلیغاتی غرب و تلآویو در مبارزه با حکومت
سوریه مرتبط اس��ت .در شرایطیکه از ابتدای
تش��کیل این گروه و حضور آنها در سوریه در
سال  2013همواره دولت سوریه وجود و حضور
ایشان در کشورش را مش��کوک و همراستا با
عملکرد گروههای تروریستی موجود در سوریه
و کشورهای دشمن اعم از غربی و عربی معرفی
میکرد ،جماعت کالهسفیدها میکوشیدند در
سایه اجرای نمایشنامههایی بشردوستانه خود
را مدافع مردم س��وریه در مقابل دولت حاکم
معرفی کنند .نکته جال��ب توجه در این میان
آنکه به شهادت اسناد موجود ،کالهسفیدها در
واقع در کنار سایر تروریستها وظیفه تبلیغات و
به تعبیری جنگ نرم علیه نظام حاکم در سوریه
را عهدهدار بودند و در خالل سالهای گذشته
در قالب تقسیم کاری حسابشده با حضور در
مناطق تحت تصرف تروریس��تها در سوریه،
وظیفه اطالعرس��انی ،تبلیغات و مستندسازی
رسانهای علیه نظام دمشق را بر عهده داشتند.
ماجرای ادعایی استفاده از سالحهای شیمیایی
در خانشیخون و همچنین دوما که البته بعدها
بطالن آن مشخص شد فقط نمونههایی معدود
از این نوع است .بر این اساس ،در یک قضاوت
کلی میتوان کالهس��فیدهای سوریه را بازوی
اطالعاتی ،تبلیغاتی و البته لش��کر جنگ نرم
غرب و اس��رائیل در جنگ تحمیلی بر سوریه
معرف��ی کرد .دومین نکته در این باره توجه به
فرار اعضای این گروه از مسیر اراضی اشغالی به
اردن است ،امری که به روشنی حکایت از اهداف
مشترک رژیم صهیونیستی و کالهسفیدها دارد
و در عین حال نشان میدهد اهمیت این گروه
تروریس��ت در جبهه جنگ نرم با سوریه برای
اسرائیل بیش��تر از همتایان تروریست آنها در
جبهه نظامی بوده است و به همین خاطر است
که کالهس��فیدها از این امتیاز بهرهمند شدند
که از طریق خاک اراضی اش��غالی نجات داده
شوند .همچنین رسانههای عبریزبان از جمله
ش��بکه  ۱۰تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم
کردند که یک س��ازمان اس��رائیلی با سازمان
کالهسفیدها همکاری داشته و به آنها آموزش
داده است .تشکل موسوم به کالهسفیدها سال
 2013توسط انگلیس ،آمریکا و غرب در ترکیه
تاسیس شد .این گروه پیشتر با اقدامات خود
برای متهم کردن دمش��ق به استفاده از سالح
شیمیایی ،زمینهسازی کرده بود .بیش از یک
سال گذشته ،بر اساس تصاویری که فاش شده
بود ،کالهس��فیدها با سرنگ به سینه کودکان
آدرنالی��ن تزریق کرده بودند ت��ا آنان را قربانی
حمله شیمیایی معرفی کنند.

وطن امروز

بزرگترین تظاهرات مخالفان مرکل در ایالت بایرن برگزار شد

پایان عصر طالیی بانوی آهنین اروپا

گ�روه بینالمل�ل« :آن��گال م��رکل»
صدراعظم آلمان به بانوی آهنین اروپا
شهرت دارد؛ پیش از مرکل «مارگارت
تاچر» نخستوزیر محافظهکار انگلیس
ک��ه جنگ فالکلند را هدایت کرد ،این
لقب را ب��ه خود اختص��اص داده بود.
تاچر مرده است و سیاستهای دولت
رف��اه او در انگلیس ریش��ه دوانده اما
م��رکل کماکان س��کاندار امور آلمانی
است که تنها عضو از جامعه  20کشور
صنعتی جهان اس��ت که دارای مازاد
بودجه اس��ت .آلمان در حال حاضر با
انقب��اض بودجهای روبهرو اس��ت و به
همین جهت است که میتواند درباره
سیاستهای مهاجرتی خود بر خالف
دیگ��ر دولتهای اروپای��ی رفتار کند.
اما مس��اله تنها پول نیس��ت! در حال
حاضر در غرب بوی��ژه آمریکاییها به
سیاس��تهای م��رکل میتازن��د و در
همین راس��تا در اروپا نیز کش��ورهای
شرق و جنوب اروپا در  2جبهه سیاستهای مخالف
مرکل را در پیش گرفتهاند .مرکل بالغ بر  13س��ال
اس��ت بر آلمان حکومت میکند و در میان رهبران
اروپای غربی باسابقهترین به شمار میرود .او زمانی
که زمام امور را در س��ال  2005میالدی از «گرهارد
ش��رودر» گرفت ،مجالی به سبزها برای رشد نداد و
عمال احزاب سوسیالیست آلمان نتوانستهاند مقابل
مرکل در عرصه سیاس��ی وارد عمل شوند .عملکرد
اقتصادی مناس��ب در کنار خ��روج از بحرانهای
اقتصادی ط��ی یک دهه گذش��ته را میتوان رمز
موفقیت مرکل دانس��ت ام��ا آین��ده از آن مرکل
نیست ،دلیل این ادعا را میتوان در حجم گسترده
مخالفانش دانست .در صورتی که مرکل بتواند در
میان مخالفانش انش��قاق ایجاد کند شاید بتواند با
گروه��ی از لیبرالها و حامیان محیطزیس��ت در
دولتهای محلی و ایالتهای آلمان به جمعبندی

دارند و ن��ه در بخشهای منطقهای
توانس��تهاند توفیقی بهدس��ت آورند.
کشورهای دیگر اروپایی عمال آلمان
را ب��ه دیکتات��وری اقتص��ادی متهم
میکنند و آمریکا برای تقابل با آلمان
در مرحله نخس��ت با جنگ تعرفهها
خواهد توانس��ت دولت م��رکل را به
چالش جدی بکش��د و دوران سقوط
مرکل را تسریع کند.
■■هر کس راه خود را برود

برسد.

■■دور برگردان مونیخ بر ضد دموکرات مسیحیها

در مونی��خ ،مرکز ایالت بای��رن ،دهها هزار تن
با ش��عار «تحریک دیگر بس است؛ مشترکا علیه
سیاس��ت هراسافکنی!» مخالفتشان را با برخی
سیاستهای اتحادیه سوسیالمسیحی بایرن بویژه
در بخش مهاجرت اعالم کردند .پلیس از شرکت
بی��ش از  ۲۵هزار تن در ای��ن تظاهرات خبر داد.
آنه��ا روز یکش��نبه بعد از ظهر پ��س از تظاهرات
اعتراضآمی��ز ،در می��دان «کونیگ��س پلت��س»
مونی��خ تجمع کردند .س��خنگوی پلیس مونیخ
گفت« :تظاهرات بس��یار صلحآمیز بوده اس��ت».
یک سخنگوی سازماندهندگان این تظاهرات هم
گف��ت هزاران تن در آغاز این تجمع اعتراضی در
یکی از خیابانها فرعی بودهاند و نتوانستهاند خود
را به میدان بس��یار پرازدحام «کونیگس پلتس»

پدافند هوایی ارتش سوریه موشکهای اسرائیلی را منهدم کرد

فرار سرکردههای تروریستها بهفلسطین اشغالی

برس��انند .به گفته برگزارکنن��دگان ،در مجموع
 ۵۰هزار تن در این تظاهرات شرکت کردهاند .این
حرکت اعتراضآمیز در واقع نشاندهنده مخالفت
جامعه آلمان با سیاس��تهای مهاجرتی و درهای
باز به روی مهاجران است .از سوی دیگر در راهبرد
کالن ای��االت متحده ،فش��ار از کانال مهاجران به
کش��ورهای اروپایی یکی از اهرمهایی اس��ت که
آمریکاییه��ا از آن بهره بردهان��د .آمریکاییها با
تکیه بر ابزار هجوم مهاجران به اروپا توانس��تهاند
دولتهای مخالف اتحادیه را در کشورهای مختلف
اروپای��ی روی کار آورند .ای��ن دولتها در ایتالیا،
اتریش و حتی کش��ورهای حوزه اس��کاندیناوی
میتوانند شاکله اروپای متحد را به خطر بیندازند.
اما در آلمان شرایط کمی متفاوت است؛ در مرحله
نخست باید دولت مرکل را تضعیف کرد و پس از
آن باید سراغ احزابی رفت که نه برنامه مشخصی

جامع��ه آلمانی اما ب��ا ائتالفی که
میان  2جریان دموکرات مس��یحی و
سوسیالیست بر سر مساله مهاجران
رخ داده است ،چندان خشنود نیست.
نظرسنجیها نشان میدهد آلمانها
خواه��ان آنند ک��ه هر ک��دام از این
دو جری��ان درباره مس��اله مهاجرات،
سیاستهای مجزایی را اتخاذ کنند و
این مس��اله را «اشپیگل» در گزارش
خود در حال��ی عنوان کرد که مرکل
و نماینده حزب سوسیالیس��ت آلمان توانستند بر
سر ساخت پایانههای اس��کان در مرزهای اتریش
برای ورود مهاجران به توافق برسند .این خبر بدی
برای مهاجران خاورمیانهای اس��ت ک��ه عمدتا از
سوریه ،عراق و کشورهای دیگر منطقه روانه آلمان
میشوند و امکان بازگرداندن آنها در فضای کنونی
وجود دارد .اتحاد حزب مرکل با سوسیالیس��تها
در آلم��ان گامهای مرکل برای س��قوط را محقق
خواهد کرد ،زیرا در تاریخ  70س��اله آلمان مدرن
این دو جریان نظرات مجزایی داش��تهاند و اکنون
حامی��ان مرکل از این جریان ب��ه علت نزدیکی با
سوسیالیس��تها خشنود نیس��تند .در عین حال
جریان چپ آلمان قرار است انتخابات درونحزبی
خود را پاییز  2018برگزار کند؛ این انتخابات فضا
را برای عرض اندام این جریان در انتخابات احتمالی
پارلمان در آینده آلمان محقق خواهد کرد.

عملیات جنگی در الحدیده تشدید شد

نداشتن استراتژی نظامی؛ علت شکست ائتالف سعودی

شماره 15 2493
چهارگوشه

 2کشته در تیراندازی تورنتو

در جری��ان ی��ک تیراندازی که ش��امگاه
یکش��نب ه در محله گریکتاون در تورنتو روی
داد ،یک زن کش��ته و  ۱۳ت��ن دیگر زخمی
شدند .به گفته رئیس پلیس تورنتو ،عامل این
تیراندازی نیز در پی درگیری با مأموران پلیس
کشته شده است .فرد مسلح به روی مأموران
آتش گشوده بود .اگر چه معضل داشتن سالح
در کانادا به گس��تردگی آمریکا نیست اما این
موض��وع بحثهای زی��ادی در س��طح کانادا
برانگیخته است .تورنتو بزرگترین شهر کانادا
محسوب میش��ود و این کالنش��هر در سال
جاری ش��اهد بیش از  ۲۰۰م��ورد تیراندازی
مرگبار بوده است.

حمله مسلحانه داعش
به استانداری اربیل

صب��ح دی��روز  2فرد مس��لح وابس��ته به
داعش به س��اختمان اس��تانداری اربیل ،مرکز
کردستان عراق حمله کردند .طبق گزارشها،
مهاجمان در طبقه سوم سنگر گرفته بودند و
شعار «اهللاکبر» س��ر میدادند ،آنها همچنین
از طریق پنجرهها به س��مت نیروهای امنیتی
تیراندازی میکردند .افراد مس��لح پس از آنکه
نگهبان جلوی در استانداری را زخمی کردند،
از س��وی نگهبانان س��اختمان فرمانداری که
مقابل اس��تانداری واقع است ،هدف تیراندازی
قرار گرفتند .فرماندار اربیل اعالم کرد مهاجمان
حمله به مقر اس��تانداری ،وابس��ته ب��ه گروه
تروریستی داعش بودهاند.

ترور  2دانشمند فلسطینی
در الجزایر

 2دانش��مند فلس��طینی یکش��نبه در
داخ��ل آپارتمانی در الجزایر کش��ته ش��دند.
س��لیمان محمد الف��را و محمد حمی��د البنا
اهل خانیونس غزه بودند که احتماال توس��ط
عوامل س��رویس جاسوسی رژیم صهیونیستی
(موس��اد) ترور شدند .در ماههای گذشته رژیم
صهیونیس��تی چند دانشمند فلسطینی دیگر
را هم در کش��ورهای مختلف ترور کرده است.
در اردیبهش��ت ماه گذشته نیز فادی البطش،
دانشمند فلسطینی در کواالالمپور ترور شد و
جنبش حماس اعالم کرد رد پای موس��اد در
ترور شهید البطش دیده میشود.

آغاز روابط دیپلماتیک سوریه
با اوستیای جنوبی

مقاومت گ�روه بینالمل�ل :همزم��ان با
پیش��رویهای ارت��ش س��وریه
در جبههه��ای مختلف نبرد با تروریس��م ،رژیم
صهیونیس��تی بار دیگر مواضع نظامی این کشور
را ه��دف حمالت جنگندهها قرار داد .خبرگزاری
رس��می سوریه (س��انا) گزارش داد جنگندههای
رژیم صهیونیستی یکشنبهشب سلسله حمالتی
را در منطق��ه المصیاف و ال��زاوی در ریف غربی
حماه انجام دادند .اطالعات اولیه نش��ان میدهد
جنگندهه��ای رژیم اش��غالگر از آس��مان لبنان
برای حمله به غرب حماه اس��تفاده کردند .منابع
رس��انهای میگویند در حمله یکشنبهشب رژیم
صهیونیستی به سوریه ،مرکز تحقیقاتی وابسته
ب��ه وزارت دفاع این کش��ور در روس��تای الزاوی
در غرب حماه را هدف قرار دادند .ش��بکه المنار
نوشت :جنگندههای اسرائیلی  ۴فروند موشک را
ش��لیک کردند که پدافند هوایی ارتش سوریه 3
موشک را قبل از اصابت به هدف مورد نظر ،منهدم
و موشک چهارمی به نزدیکی مرکز تحقیقات در
مصیاف اصابت ک��رد .یک منبع نظامی میگوید
یکی از پایگاههای نظامی ارتش سوریه در مصیاف
هدف قرار گرفت تا شکس��تهای تروریس��تها
در ری��ف درعا و قنیطره الپوش��انی ش��ود .رژیم
صهیونیستی طی ماههای اخیر بارها حاکمیت و
تمامیت ارضی سوریه را نقض و پایگاههای دفاعی
و مراکز تحقیقاتی این کش��ور را بمب��اران کرده
است .حمالت صهیونیستها در حالی به سوریه
ادامه دارد ک��ه روزنامه کویتی الجریده ،چند روز
پساهلسینکی دونالد ترام��پ ،رئیسجمهوری
جنجالی آمریکا ک��ه رفتارهای
ساختارشکنانه او تاکنون بسیاری از بایستههای
ب��ه جا مان��ده از جنگ دوم جهان��ی در اردوگاه
غرب را متزلزل کرده ،به دیدار والدیمیر پوتین،
همتای روس خود در «هلسینکی» مرکز فنالند
رفت تا یخ مناس��بات میان واشنگتن و مسکو را
آب کن��د« .باراک اوبام��ا» آخرین رئیسجمهور
آمریکاس��ت که از مس��کو دیدار کرده است .این
دیدار در حاشیه اجالس گروه  20بود که چندان
هم موفق به نظر نرس��ید ،زیرا رهبران روس��یه
و آمری��کا پس از آن مالقات نتوانس��تند گس��ل
مناسبات دو طرف را ترمیم کرده یا حتی جلوی

پیش گزارش داد اسرائیل حمله به نیروهای محور
مقاومت در عراق را نیز در دستور کار خود قرار داده
است .گزارشها از دیگر تحوالت میدانی در سوریه
ی اس��ت که با شدت گرفتن عملیات نظامی
حاک 
ارتش سوریه علیه گروه تروریستی «جیش خالد
بن ولید» در منطقه وادی الیرموک در استان درعا،
همزمان با عملیات انتقال افراد مسلح و کسانی که
مصالحه با دمشق را نپذیرفتند ،از ریفهای درعا و
قنیطره به سمت شمال این کشور در حال تکمیل
اس��ت .روزنامه االخبار گ��زارش داد ،روند اجرای
توافقهای حاصله ،پیش��رفت زیادی داش��ته ،هر
چند موانعی بر س��ر راه اجرای این توافقات وجود
داشته است ،زیرا هنوز برخی از گروههای حاضر در
قنیطره ،شروط این توافق را نپذیرفتهاند .روز شنبه
نیز  ۴۸اتوبوس و  ۲۰اتوبوس حامل افراد مسلح و
غیرنظامی شهر نوی نیز از گذرگاه القحطانیه -ام
باطنه عبور کردند .یکشنبه نیز چند اتوبوس نیز
وارد شهرک «محجه» در ریف شمالی درعا شدند.
این ش��هرک از مدتها پیش مشمول آتشبس
است .این اتوبوسها  ۲۰۰فرد مسلح را به سمت
شمال سوریه انتقال دادند تا نیروهای دولتی وارد
این منطقه شده و مانند س��ایر شهرکها در آن
مصالحه انجام شود .این در حالی است که در پی
عملیاته��ای ارتش س��وریه در ن��وی ،خبرها از
فرار معاذ نصار ،س��رکرده «لوا فرسان الجوالن»،
احمد النحس ،س��رکرده «الویه س��یف الشام» و
عال الحلقی ،سرکرده «جیش االبابیل» به سمت
اراضی اشغالی خبر دادند.

گ�روه بینالمل�ل :همزم��ان با
خاورمیانه
تهدید امارات برای ازسرگیری
عملیات جنگی در الحدیده واقع در غرب یمن،
ائتالف متجاوز عربی حمالت خود به بندر و این
استان استراتژیک را شدت بخشید .منابع خبری
وابس��ته به جنبش انصاراهلل گ��زارش دادند که
جنگندههای ائتالف ،یکش��نبه  4بار به منطقه
العلوی در شهرس��تان اللحیه در استان الحدیده
حمله کردند و شهرس��تان التحتیا و حومه زبید
را بمباران کردند .ائتالف س��عودی یکشنبهشب
نی��ز ب��رای کم��ک تجهیزاتی و تس��لیحاتی به
ش��بهنظامیان وابس��ته به ائتالف ،در غرب یمن
عملی��ات هلیبرن انجام داده اس��ت .یک منبع
نظامی یمن به المس��یره گفته این عملیات در
راس��تای حمایت از مزدوران ائتالف در س��احل
غربی یمن صورت گرفته اس��ت .یگان پدافندی
ارت��ش یم��ن و انص��اراهلل در واکنش ب��ه ادامه
تجاوزات ائتالف سعودی ،پادگان عنبره متعلق به
شبهنظامیان را در شمال منطقه یختل در ساحل
غربی هدف قرار دادند که در نتیجه آن چندین
نفر از آنها کش��ته یا زخمی ش��دند .سخنگوی
جنبش انصاراهلل یم��ن در گفتوگو با هفتهنامه
«ال» اع�لام کرد نداش��تن اس��تراتژی نظامی و
سیاسی ائتالف سعودی و عدم شناخت مردم و
مقاومت آنها ،از جمله علل شکست این ائتالف در
جنگ الحدیده و ساحل غربی یمن است .محمد
عبدالس�لام تصریح کرد پس از  3/5سال جنگ
مس��تمر متجاوزان علیه یمن ،جنگ الحدیده و

گسل روابط آمریکا و روسیه ترمیمناپذیر است
عمیقتر ش��دن آن را بگیرند .طرفین در سوریه
اختالفنظر داشتند و در تحوالت شرق اروپا نیز
روسیه بشدت مورد هجوم غربگرایان در اوکراین
بود که استراتژی سلطه بر بالکان و شرق اروپای
آمریکایی را نشان میداد .با توجه به این مقدمه
بررس��ی این مساله ضروری است که در هر دوره
ریاس��تجمهوری آمریکا مناس��بات با روسیه و
نح��وه تعامل با این ق��درت اتمی جهانی یکی از
مسائل کلیدی سیاست خارجی به شمار میرود.
«هیالری کلینتون» در دوران وزارتش بر وزارت

خارجه آمریکا در دیدارش با «سرگئی الوروف»
همت��ای روس خود کلیدی به نام «آغاز مجدد»
را در جمع خبرن��گاران رونمایی کرد که دیکته
روسی آن هم غلط بود ،احتماال همین آغاز مجدد
غلط به س��ردتر ش��دن روابط آمریکا و روسیه و
در نهایت پایان ریاستجمهوری اوباما ختم شد
اما در دوران جدید و زمانی که ترامپ س��کاندار
اتوکراس��ی آمریکایی است همه چیز تغییر کرد؛
ترامپ« ،جان بولتون» را مامور میکند تا امکان
نخستین سفر رئیسجمهوری روسیه به آمریکا

س��احل غربی به کشورهای اشغالگر آموخت که
به دلیل نداش��تن استراتژی نظامی و سیاسی و
نشناختن مردم یمن است که با شکست مواجه
میش��وند .این در حالی است که در کنار ائتالف
متجاوز ،کشورهای زیادی و در رأس آنها آمریکا
و انگلیس هس��تند که با تمام تجهیزات نظامی
خود در جنگ علیه یمن ش��رکت دارند و به این
ائتالف کمک میکنند .او گفت که سازمان ملل
طرحی را به عن��وان اصول راهحل جامع معرفی
ک��رد اما این طرح نیاز به اصالحات و بررس��ی
دارد .س��خنگوی جنب��ش انص��اراهلل ب��ا تاکید
ب��ر اینکه نماینده س��ازمان مل��ل در امور یمن
هنوز نتوانس��ته چیزی ارائه کند ،گفت :مارتین
گریفیت��س بای��د بداند ک��ه راهحلهای جزئی
ب��ه جایی نخواهد رس��ید .این در حالی اس��ت
که ان��ور قرقاش ،وزیر مش��اور در امور خارجه
ام��ارات در سلس��له توئیتهای خود نوش��ت،
اگر تالشهای فرس��تاده س��ازمان ملل در قانع
کردن انصاراهلل به عقبنشینی از شهر الحدیده
موثر واقع نش��ود این کش��ور حمالت را از سر
میگیرد .این وزیر اماراتی گفته است ،عملیات
ش��هر الحدیده در صورت به شکست انجامیدن
تالشهای فرستاده سازمان ملل به یمن حتمی
اس��ت .این در حالی اس��ت که حمالت ائتالف
عربی به منطقه س��احل غربی با مقاومت ارتش
و کمیتههای مردمی یمن مواجه شده و تاکنون
در این حمالت دهها تن از نیروهای وابس��ته به
عربستان و امارات کشته شدهاند.
را بع��د از  13س��ال در پایی��ز  2018مهیا کند
که به نوبه خود ساختارش��کنی مهمی است اما
آیا پوتین این دعوت را خواهد پذیرفت؟ پاس��خ
این س��وال را باید در تح��والت هفتههای آینده
جستوجو کرد .مس��اله دخالت هکرهای روس
در انتخاب��ات ریاس��تجمهوری آمریکا توس��ط
ترامپ در کنفران��س مطبوعاتیاش با پوتین در
فنالند رد شد اما یک روز پس آن ترامپ در جمع
خبرنگاران در آمریکا ظاهر شد و گفت منظورش
دخالت نکردن نبوده است! مهمترین مساله که
اکن��ون باید درباره رئیسجمه��ور آمریکا به آن
اشاره کرد خصلت تخریب تمام آن چیزی است
که پیشینیان در آمریکا ایجاد کردهاند.

دولت س��وریه اعالم ک��رده بعد از اعالم به
رسمیت شناختن جمهوری اوستیای جنوبی،
روابط دیپلماتیک را با این جمهوری خودخوانده
که در س��ال  2008به دنبال مداخله روس��یه
به ش��کل یکجانبه از گرجستان جدا شد ،آغاز
میکند .دولت س��وریه چن��دی پیش مناطق
اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخته
اس��ت .این مسأله باعث خشم گرجستان شده
و وزارت خارجه این کش��ور اعالم کرده اس��ت
روند قطع روابط دیپلماتیک خود با س��وریه را
آغاز میکند .جمهوری اوستیای جنوبی پس از
درگیریهای خونین در س��ال  2008میالدی
میان نیروهای گرجس��تان و اس��تقاللطلبان
این منطقه س��رانجام با دخالت ارتش روسیه
از حاکمیت گرجس��تان خارج شده و به شکل
یکطرفه اعالم استقالل کرد.

حال نواز شریف وخیم است

با بیمار ش��دن نواز ش��ریف ،رهبر س��ابق
حزب مس��لملیگ در زندان ادیاله ،قرار اس��ت
وی بعد از تأیید پزشکان به بیمارستان انتقال
پیدا کند .ژنرال اظهر کیانی که نظارت بر تیم
پزشکیای که نواز ش��ریف را در زندان معاینه
کردند به عهده داشت ،وخیم بودن بیماری وی
را تایید کرد .وزارت کشور پاکستان با توجه به
وخامت اوضاع جس��مانی نواز شریف ،با انتقال
وی به بیمارس��تان موافق��ت و اقدامات الزم را
در این زمینه انجام داده اس��ت .آزاد نبودن نواز
شریف برای سرپرستی فعالیت سیاسی حزب
مس��لملیگ نیز رقابت سیاس��ی این حزب در
انتخابات را که چهارش��نبه برگزار میشود به
چالش کشیده است.

پست نخستوزیری در اسلوونی
خالی ماند

بروت پاهور ،رئیسجمهوری اس��لوونی به
پارلمان اعالم کرد :با توجه به اینکه هیچ حزبی
در پارلمان اکثریت را در دست ندارد ،وی کسی
را برای نخستوزیری معرفی نمیکند .اسلوونی
در سوم ماه ژوئن انتخابات سراسری برگزار کرد
که در این انتخابات حزب دموکراتیک اسلوونی
( )SDSبه پیروزی رسید .این حزب نتوانسته
ائتالفی در اسلوونی برای تشکیل دولت تشکیل
ده��د .تحت قوانی��ن این کش��ور قانونگذاران
میتوانند کاندیداهای��ی را در هفتههای آینده
برای پست نخستوزیری معرفی کنند.

