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شنبه  6مرداد 1397

خاورمیانه

یمنیها معادله جنگ دریایی و هوایی مقابل ائتالف سعودی را تغییر  دادهاند

حملهپهپادی
به فرودگاه ابوظبی

امارات از یمن عقبنشینی میکند

عبدالب�اری عط�وان :عربستانس��عودی روز
چهارش��نبه به حمله یگان وابس��ته به جنبش
انصاراهلل یمن به نفتکش خ��ود اعتراف کرد که
طبق بیانیه رس��می ،این حمل��ه تلفات جزئی
به جای گذاش��ته اس��ت .این تح��ول خطرناک
نظامی در زمانی انجام میش��ود که گمانهزنیها
و اطالعات درز یافته به بیرون درباره عزم دولت
امارات عربی متحده به خارج کردن نیروهایش از
یمن افزایش یافته است ،آن هم پس از آنکه این
کش��ور نتوانست طی  4سال گذشته اوضاع را از
نظر نظامی به نفع خود کند .خبرگزاری سبأ که
ارگان رسمی جنبش انصاراهلل محسوب میشود،
درب��اره کیفیت ه��دف ق��رار دادن این نفتکش
افشاگری نکرد که آیا این حادثه در نتیجه شلیک
موش��ک دریایی ب��ه آن از زمین بود یا اینکه در
نتیجه حمل��ه با قایقی بود که سرنش��ینان آن
انتحاریها بودند؟ و اینکه نوع سالحی که در این
حمله استفاده شد چه بود؟
ای��ن حمله یک تغییر عین��ی جدید در این
جنگ ایجاد میکند که عنوان بارز آن ،هدف قرار
دادن نفتکشها در دریای سرخ و ایجاد اختالل
در ن��اوگان بینالمللی ،آن ه��م در صورت لزوم
است .پیش��رفت قابل مالحظهای که بسیاری از
جمله ما درباره آن تامل میکنیم افزایش شمار
اطالعات درز یافته مرتبط از سوی امارات است
که علن��ا زمینه را برای عقبنش��ینی از جنگ
یم��ن آماده میکند و این اطالع��ات ،از بیش از
یک طرف رسمی به بیرون درز مییابد .همزمان
گزارشهایی تأکید میکن��د که رهبری امارات
که برای پیروزی نظامی در الحدیده برنامهریزی
میکرد.
امارات ،بر عکس عربستانسعودی نیروهای
نظام��ی در زمی��ن دارد ک��ه در درگیریها در
جبهه مقدم جنگ مشارکت میکنند در حالی
که ش��ریک سعودی آن به مبارزه هوایی بسنده
میکند -ما در اینجا از نبردها در مرزهای جنوبی
س��خن میگوییم -ولی هواپیماه��ای آن دیگر
اهدافی مناس��ب برای بمباران را نمییابند ،لذا
مجبور میش��وند ایس��تگاه آب در صعده را روز
دوشنبه بمباران کنند که در نتیجه آن 5 ،هزار
کودک و خانوادههایش��ان از آب شرب محروم
ش��دهاند؛ این موض��وع را روز سهش��نبه برخی
خبرگزاریها از جمل��ه رویترز به نقل از خیری
کاالباری ،سخنگوی س��ازمان جهانی یونیسف
گزارش دادند .یک مقام ارشد اماراتی در نشست
ویژهای در واشنگتن گفت مهمترین کشفیات این
جنگ ،نزد شاهزاده محمد بنسلمان ،ولیعهد و
وزیر دفاع س��عودی این بوده است که او به عدم
وجود ارتشی قوی برای کشورش که برای ورود
به جنگ بهرغم بودجههای هنگفت نظامی آماده
باشند ،پی برد .موضوعی که این واقعیت را تایید
میکند ،آنگونه که غربیها به بیرون درز دادهاند،
کاهش سطح هماهنگی نظامی بین  2شریک،
امارات و عربستانس��عودی ،در این جنگ بویژه
در منطقه الحدیده و بروز برخی اختالفات در این
چارچوب است.
ناظران درباره س��خنان آقای یوسف العتیبه،
سفیر امارات در واشنگتن بسیار تامل کردهاند که
به صراحت از عزم دولتش برای عقبنش��ینی از
یمن سخن گفته اس��ت .او طی اظهاراتی گفت
با «مارتین گریفیث» فرس��تاده س��ازمان ملل،
درب��اره پایان دادن به جنگ و خارج کردن تمام
نیروهای اماراتی رایزنی کرده است .سفیر امارات
همزمان سرزنشهایی را متوجه آمریکا به دلیل
عدم حمایت از ائتالف در جنگ یمن ،آنگونه که
انتظار میرفت ،مطرح کرد .چیزی که اعتبار این
اظهارات بیس��ابقه را بویژه درباره عقبنشینی
تقوی��ت میکند ،س��خنان دکت��ر «عبدالخالق
عبداهلل» یکی از مش��اوران شیخ محمد بنزاید،
ولیعهد ابوظبی است که طی سلسله پیامهایی
در حس��اب کاربری خود در توئیتر ،تاکید کرد
بعد از  4س��ال مش��خص ش��د «نمیتوان این
جن��گ را با حمله نظامی کوبنده یکس��ره کرد
بلکه باید به مدت  4س��ال دیگر آن هم با هزینه
گزاف سیاسی و انس��انی ادامه داد .از اینرو ،اگر
امکان بازگش��ت مش��روعیت (دولت ف��راری و
مس��تعفی عبد ربه منصور ه��ادی) به مذاکرات
وجود دارد پس راهکار سیاس��ی بهتر است ولی
این مذاکرات درباره چیست و چه کسانی در آن
مشارکت خواهند کرد؟» دکتر عبداهلل نمیتواند
این سخنان را بدون توصیه طرفهای رسمی و
انتخاب دقیق کلمات بعد از بازبینی آنها توسط
رهبر ارش��د امارات و چه بس��ا ش��خص محمد
بنزاید به زبان آورد .این یکی از موضوعاتی است
که وارد شدن به آن و نوشتن توئیتهایی درباره
آن بدون مراجعه به رهبر ارشد یا به درخواست
مستقیم آن ،ممنوع است.
با افزایش س��خنها درباره سرزنش «برخی
اماراتیه��ا» از ائتالف تح��ت رهبری ابوظبی به
دلیل «خطرناک بودن» ادامه جنگ یمن ،به نظر
میرسد ماموریت گریفیث ،فرستاده سازمان ملل
محدود به پایان دادن به جنگ یمن نیست بلکه
ماموریتش ،آماده کردن شرایط برای عقبنشینی
نیروهای اماراتی و همپیمانانش در س��ریعترین
زمان ممکن ،پایین آوردن پرده «توفان قاطعیت»
و سپردن یمن به یمنیهاست.

وطن امروز

انهدام  2ناو سعودی در  دریای سرخ

گ�روه بینالملل :نیروهای ائتالف متجاوز س��عودی
دیگر تهدیدهای انصاراهلل یمن را بلوف سیاس��ی و
نظامی قلمداد نمیکنند و به نظر میرس��د منتظر
عملیاتهای ب��زرگ و حس��استر نیروهای یمنی
هستند .ساعاتی پس از اعالم حمله به  2ناو جنگی
س��عودی در دریای سرخ توسط ارتش یمن ،ریاض
مدعی شد  2فروند نفتکش متعلق به شرکت ملی
حملونقل دریایی عربس��تان که هر کدام حامل 2
میلیون بش��که نفت بودند ،صبح چهارشنبه پس از
عبور از تنگه بابالمندب از س��وی نیروهای یمنی
هدف حمله قرار گرفتن��د .پس از این حادثه ،اعالم
خبر توقف عبور نفتکشها از بابالمندب از س��وی
وزارت نفت عربستان و شرکت آرامکو ،جامعه جهانی
را غافلگی��ر کرد .در همی��ن حال برخی منابع آگاه
تاکید میکنند این  2کش��تی حامل تسلیحات و
نیروهای وابسته به ائتالف عربستان بود و قصد داشت
در ساحل غربی یمن نیرو پیاده کند اما شرکت ملی
نفت عربستان سعودی ،آرامکو در بیانیهای ادعا کرد
در خالل جنگ این کش��ور با یمن 2 ،نفتکش این
شرکت که هر کدام حامل  2میلیون بشکه نفت بوده،
هدف قرار گرفته است .همچنین خالد بن عبدالعزیز
الفالح ،وزیر انرژی عربستان سعودی در گفتوگو با
خبرگزاری رویترز مدعی ش��د این کشور عبور تمام
نفتکشهای سعودی از بابالمندب را موقتاً متوقف
ب المندب یک��ی از مهمترین
کرده اس��ت .تنگه با 
گذرگاهه��ای دریایی جه��ان ،در کرانه خلیج عدن
واقع است و یکی از اهداف عربستان از حمله به یمن
توسعهطلبی و در کنترل در آوردن این گذرگاه بوده
است .تنگه بابالمندب در حملونقل انرژی جهانی

نیز نقش بس��زایی دارد .تنگه راهبردی بابالمندب
بین یمن ،جیبوتی و اریتره قرار دارد .اش��راف یمن
بر تنگه بابالمندب که محل اتصال دریای سرخ با
اقیانوس هند است ،موقعیت ویژه استراتژیک را برای
یمن ایجاد کرده است.

ادعا میکند (کشتی مورد هدف) یک نفتکش بوده
است .احمق نمیتواند بفهمد اعتراف به ناتوانی در
حفظ بابالمندب پس از  3سال جنگ ،خطرناکتر
از اعتراف به هدف قرار گرفته ش��دن یک کش��تی
جنگی است.

ضعف نظامی عربس��تان در جن��گ ضد یمن
بخوبی آشکار شد ،آلسعود که در مقایسه با یمن از
امکانات نظامی ،مالی و حمایت بینالمللی غیرقابل
وصفی برخوردار اس��ت ،نتوانسته اهداف شوم خود
را با گذش��ت  3س��ال و نی��م از آغ��از این جنگ
نابرابر تحقق بخش��د و در برابر توان نظامی ناچیز
کمیتههای مردمی و نیروهای انصاراهلل س��ردرگم
ش��ده و خ��ود را گرفتار جنگی فرسایش��ی کرده
است .ریاض پس از شکست ائتالف در اشغال شهر
الحدیده و بندر راهبردی این شهر ،به دنبال راهکار
جدیدی بود و اکنون به گزینه کشتیرانی بینالمللی
متوسل شده است تا شاید بتواند اهرم فشار جدیدی
را علیه جنبش انصاراهلل ایجاد و کل جهان را علیه
این جنبش همراه کند ،بویژه اینکه این مس��اله به
مس��اله نفت و انرژی آن هم در س��طح بینالمللی
گره خورده است .موضوعی که «مجتهد» ،افشاگر
معروف آلسعود بر آن صحه گذاشته و این ادعای
رژیم ریاض را اشتباهی احمقانه توصیف کرده است.
مجتهد در توئیتی به این موضوع پرداخت و نوشت:
کشتی هدف قرار داده شده در نزدیکی بابالمندب،
یک ناو جنگی سعودی بود اما بن سلمان (ولیعهد
عربستان) نمیخواهد اعتراف کند حوثیها قدرت
نابودی ناوهای جنگیاش را دارند ،به همین دلیل

کمتر از  12ساعت پس از حمله به کشتیهای
س��عودی در دریای س��رخ ،یگان پهپادی ارتش و
کمیتهه��ای مردمی یمن از پهپ��اد جدیدی به نام
«الصماد  »۳با برد بیش از یکهزار کیلومتر رونمایی
کرد و با اس��تفاده از این پهپادها پنجشنبه فرودگاه
ابوظب��ی را هدف قرار داد .طبق اعالم س��خنگوی
نی��روی هوایی یمن ،پهپاد «صم��اد  »۳با پیمودن
 ۱۵۰۰کیلومتر بدون اینکه رادارهای امارات موفق
به رصد آن شوند ،وارد آسمان ابوظبی شد .فرودگاه
بینالمللی ابوظبی امارات در حساب توئیتری به طور
ضمن��ی به وقوع این حمله اعتراف کرد ولی مدعی
ش��د «حادثهای» در این ف��رودگاه رخ داده و باعث
آن ،یک وسیله نقلیه بوده است .در توئیت فرودگاه
آمده اس��ت« :فرودگاه ابوظب��ی میتواند وقوع یک
حادثه مربوط به یک خودروی خدمات در ترمینال
یک این فرودگاه در س��اعت  4بعدازظهر (به وقت
محلی) را تأیید کند .این اتفاق تأثیری بر فعالیتهای
فرودگاه نداشته و ورود و خروج پروازها طبق برنامه
ادامه دارد» .شبکه المس��یره یمن به نقل از منابع
هواپیمایی امارات نوشت در روند پروازهای فرودگاه
ابوظبی اختاللی ایجاد شده است .مهدی المشاط،
رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی و فرمانده نیروهای
مسلح یمن ضمن تبریک پیروزیهای بزرگ در برابر

■■برمال شدن ضعف نظامی سعودی

چالش نام مقدونیه جدیتر میشود

برگزاری همهپرسی تغییر نام درهالهای از ابهام
گ�روه بینالمل�ل :مس��اله ن��ام
بالکان
مقدونی��ه کم��اکان ب��ه یکی از
چالشهای اصلی مقامات سیاس��ی و جامعه این
کش��ور مبدل شده است .مقدونیه که از جمهوری
جدا شده از یوگسالوی است با دولت مورد حمایت
غرب اداره میش��ود و قصد دارد در س��اختارهای
اتحادیه اروپایی و ناتو عضویت یابد اما یونان جلوی
این عضویت را میگیرد .دولت پیش��ین مقدونیه
مورد حمایت روس��یه بود که توس��ط غربگرایان
ساقط ش��د و مذاکراتی که میان یونان و مقدونیه
انجام ش��د با اعتراضهای عمومی عمال بینتیجه
ماند .در حال حاضر  2سوال اساسی درباره پارلمان
مقدونیه وجود دارد ،نخس��ت اینکه چه سوالی در
همهپرس��ی مطرح شود و دوم آنکه چه زمانی این
همهپرسی برگزار شود.
نخستوزیر مقدونیه در جمع اعضای پارلمان
که مخالف تغییر نام هستند گفته است :آیا شما با
اتحادیه اروپایی و یونان به توافق رسیدهاید؟
مسالهای که در حال حاضر اهمیت دارد تغییر
نام به مقدونیه شمالی است ،در این صورت مقدونیه
جنوبی نیز وجود خواهد داش��ت و بسیاری بر این
باورند سناریوی که منجر به ایجاد جمهوریهایی
چون کوزوو ش��د از همین سناریو پیروی میکرد.
پاکستان گروهبینالملل :انتخابات سراسری
پاکس��تان با پیروزی عمرانخان،
قهرمان و اس��طوره ورزش کریکت این کش��ور که
همسری انگلیسی دارد به پایان رسید ،این پیروزی
به معنای پیروزی نسل جوان پاکستانی است که با
ناامنی و مسائل اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
مسائل تروریس��تی و چالشهای امنیتی از جمله
المانهایی است که جامعه پاکستانی برای رهایی
از آن به دنبال راهحل بود و جریان سیاسی انصاف
رای این گ��روه بزرگ را از آن خ��ود کرد .در حال
حاضر ،پیروزی عمرانخان در پاکستان را میتوان
با پیروزی ماهاتیر محمد در مالزی مقایسه کرد و
نوعی تقابل با آمریکاییها در فضای شرق و شبهقاره
هند از آن اس��تخراج میشود .عمرانخان توانسته
 113کرس��ی از  272کرسی پارلمان را از آن خود
کند و این بدان معنا نیس��ت ک��ه وی میتواند به
تنهای��ی دولت آتی را تش��کیل دهد ام��ا ائتالفی
قدرتمند را در اختیار خواهد داشت .در این میان،
مساله همکاریهای پاکستان و آمریکا در موقعیت
مهمی ق��رار میگیرد .باید تاکی��د کرد که آمریکا
در  2ب��ال کمکهای اقتص��ادی و نظامی همواره
از ارتش و اقتصاد دولت این کش��ور حمایت کرده
اس��ت اما بعد از باراک اوباما این کمکها به نصف

نمایندگان سیاس��ی در مقدونی��ه میگویند طی
روزه��ای آتی درباره س��والی که در همهپرس��ی
پرسیده خواهد ش��د با دیگر نمایندگان به توافق
خواهند رس��ید اما هنوز مساله اصلی یعنی زمان
همهپرسی موضوعی اس��ت که درباره آن توافقی
انجام نشده است.
زوران زای��ف ،نخس��توزیر مقدونیه میگوید
مساله نام از جمله مواردی است که درباره آن نباید
سوالی مطرح شود اما هنوز هیچ گفتوگویی میان
گروههای سیاس��ی و رهبران احزاب برگزار نشده
اس��ت .این در حالی است که گفته میشود سیام
س��پتامبر زمانی است که برای همهپرسی در نظر
گرفته شده است .برخی تحلیلگران و کارشناسان
مسائل سیاسی بر این باورند که موضوع نام مقدونیه
از جمله مواردی است که باید از مردم سوال شود
که آیا آنها با نامی که نخستوزیر و وزیر خارجهشان
با طرفهای یونانی به توافق رسیدهاند موافق هستند
یا خیر .یونان میگوید مقدونیه باید نامش را تغییر
دهد تا به این کشور مجوزهای الزم برای حضور در
فضای اتحادیه اروپایی و ناتو داده شود .در اجالس
بروکس��ل که  11و  12جوالی برگزار شد حضور
مقدونیه در چارچوبهای امنیتی به طور رس��می
کلید خورد که مورد مخالفت روسیه است.

■■پرواز پهپاد صماد  3بر فراز فرودگاه ابوظبی

■■بنادر کشورهای متجاوز در تیررس یمنیها

ساعاتی بعد از حمله پهپادی یمنیها به فرودگاه
بینالمللی ابوظبی امارات ،سخنگوی نیروی هوایی
یم��ن تأکید کرد در مرحله بعد ،زیرس��اختهای
کشورهای متجاوز جزو اهداف نیروی هوایی یمن
خواه��د بود .محمد علی الحوثی ،رئیس ش��ورای
عالی انقالبی یمن اعالم کرد :موش��کهای ما قادر
است بنادر سایر کش��ورهای عضو ائتالف متجاوز
س��عودی را هدف قرار دهد .محمد عبدالس�لام،
س��خنگوی انصاراهلل یمن نیز گف��ت :از این پس
ت کش��ورهای ائتالف عربی متج��اوز امن
پایتخ�� 
نخواهد بود .گفتنی اس��ت این حمالت کوبنده به
فرودگاه ابوظبی و کش��تیهای س��عودی یک روز
پس از هشدار ارتش یمن به متجاوزان انجام شد.
شرف لقمان ،سخنگوی ارتش یمن سهشنبه گفته
بود تمام مناطق عربس��تان و ام��ارات در تیررس
موشکها و پهپادهای یمن است.

برافراشته شدن پرچم سوریه در گذرگاه راهبردی مرزهای جوالن اشغالی

شهر قنیطره کام ً
ال آزاد شد

خاورمیانه ارتش سوریه شهر قنیطره مرکز
استان قنیطره و گذرگاه راهبردی
قنیطره را در مرزهای جوالن اشغالی آزاد و پرچم
سوریه را در آنجا به اهتزاز درآورد .گذرگاه قنیطره
مهمترین گذرگاه در مرزهای جوالن اش��غالی به
ش��مار میرود .آزادسازی قنیطره به ارتش سوریه
امکان میدهد مناطق جدی��دی را در خط مقدم
درگیریه��ا با داع��ش در منطقه حوض الیرموک
و بسیاری از راههای کمکرسانی از سرزمینهای
اشغالی برای تروریستها و عناصر مسلح را تحت
سیطره خود درآورد .رژیم اشغالگر قدس از طریق
این مس��یرها ،کمکهای خود از جمله س�لاح و
مهمات را در اختیار عناصر مس��لح ق��رار میداد.
تروریس��تهای جبههالنصره قبل از آنکه براساس
توافقنامه مصالحه ،این گ��ذرگاه را ترک کنند آن
را به آتش کش��یدند .از ش��مال شهر قنیطره نیز
خبر میرس��د که نیروهای س��وریه وارد روستای
الحمیدیه شدهاند .یگانهای مهندسی ارتش سوریه
عملیات پاکسازی این روستا را بعد از پایان حضور
تروریستها در این روستا شروع کردهاند .قرار است
بعد از پایان پاکس��ازی کامل این روستا از بمبها
و مینهایی که تروریس��تها برجای گذاشتهاند،
اهالی روستا به خانههای خود بازگردند .گروههای

پیروزی یک ضدآمریکایی دیگر در شبه قاره هند

عمرانخان پیروز انتخابات پاکستان شد

کاهش یافته و اکن��ون نیز عمرانخان از مخالفان
دریافت کمکهای اقتصادی از آمریکاست .وی ولی
از همکاری بیشتر با چین ،روسیه و ایران حمایت
میکند و سرمایههای چینی که به سوی پاکستان
سرازیر ش��دهاند میتواند پاکس��تان را از اردوگاه
آمریکا دور کند؛ آمریکایی که با هند مناسبات خود
را پس از جرج بوش پسر تقویت کرده و حتی خارج
از توافقنامه  NPTهمکاریهای هستهای خود را

متجاوزان از جمله حمله به فرودگاه ابوظبی افزود:
«صماد  »3دس��تاوری جدی��د و منحصر به فرد در
صنایع نظامی نیروهای یمن است .المشاط همچنین
توسعه راهبردی و توانمندی نظامی یمن را حاصل
تالشه��ای ارت��ش و نیروهای دف��اع مردمی یمن
دانست و اظهار کرد :هواپیماهای بدون سرنشین این
کشور خواب را از چشم دشمن ربوده و تاثیر خود را
با موفقیت ثابت کرده است .ارتش یمن ماه گذشته
میالدی نیز توانس��ته بود نخستین بار با استفاده از
پهپادهای دوربرد خود به نام «صماد  »۲پاالیشگاه
شرکت نفتی آرامکو عربستان را هدف قرار دهد که
این پاالیشگاه بنا بر اعتراف سعودیها آتش گرفت.

با دهلی در دس��تور کار قرار داده است .تقابل هند
و پاکستان در شبهقاره از جمله مسائل مهمی است
که میتواند از خاورمیانه تا مرزهای شرقی چین را
متاثر از خود کند .مساله کشمیر از جمله مواردی
اس��ت که عمرانخان وعده داده درباره آن با هند
گفتوگوهایی را انجام خواهد داد و در هند نیز این
اظهارنظرها را به فال نیک گرفتهاند اما عمرانخان
در نخستین گفتوگوی تلویزیونیاش گفته است:

تروریستی قبل از آزادسازی این روستا ،با استفاده
از موقعیت آن روستاها و ش��هرهای اطراف بویژه
ش��هر البعث را هدف حمالت خمپارهای و راکتی
خود قرار میدادند .خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)
گ��زارش داد در بیمارس��تان صحرایی در نزدیکی
گذرگاه القنیطره مقادی��ر زیادی از داروهای تولید
رژیم اس��رائیل وجود داشته است؛ این بیمارستان
متعلق به تروریستها بوده است .عملیات آزادسازی
جنوب سوریه (استانهای السویدا ،درعا و قنیطره)
از ابتدای تیر ماه آغاز ش��د و ارتش سوریه طی این
مدت موفق شد بسیاری از این مناطق را با عملیات
نظامی و برخی دیگر را با مصالحه آزاد و پاکسازی
کند .بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه در تازهترین
اظهارات خود درباره عملیات علیه تروریسم ،گفته
است نیروهای ارتش سوریه هدف خود را حمله به
همه مناطق تحت کنترل تروریستها و آزادسازی
آنها قرار دادند و اولویت نخست آنها ادلب است .وی
گفت :از همان ابتدای جنگ زمانی که تروریستها
فقط برخی مناطق س��وریه را اشغال کردند ،ما به
وضوح گفتیم ،وظیفه ما آزادسازی سرزمین سوریه
اس��ت .اکنون ما غوط��ه را آزاد کردهایم .هدف ما
تکمیل آزادی بخش جنوب غربی سوریه است .در
حال حاضر ادلب باید آزاد شود.
او نخستین دولتی را در پاکستان تشکیل میدهد
که هیچ قربانی سیاسی نخواهد داشت .این سخنان
وی در حالی بیان شده است که همانطور که اشاره
ش��د بعید اس��ت عمرانخان بتواند  137کرسی
از پارلمان را برای تش��کیل ی��ک دولت یکپارچه
به دس��ت آورد ،حتی با حمایت پشت پرده ارتش
هم وی نتوانس��ت این یکپارچگی را ایجاد کند اما
با احزاب کوچکتر پاکستان قادر است به یک توافق
برسد .حامیان نواز شریف از حزب مسلم لیگ که
اکثر آنها به علت فساد در زندان هستند میگویند
این انتخابات یک انتخابات «کثیف» است؛ مسالهای
که بس��یاری از رسانههای حامی سعودی و آمریکا
نیز آن را تکرار میکنن��د .در حال حاضر پیروزی
یک ضدآمریکایی دیگر به معنای نزدیکی به چین
خواهد بود .عمرانخان به فقرای پاکستان وعدههای
بس��یاری داده اس��ت اما پاکس��تان برای خروج از
بحران نیازمند سرمایهگذاری وسیع خارجی است
که به نظر نمیرس��د روابط اسالمآباد و پکن طی
دوران ریاست عمرانخان تقویت شود .باید تاکید
داشت عمرانخان اقتصاد بحرانزده پاکستان را به
ارث برده اس��ت؛ اقتصادی که با کسری بودجه 18
میلیارد دالری روبهرو است و ذخایر ارزی پاکستان
نیز در شرایط بسیاری وخیمی قرار دارد.
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چهارگوشه

آسانژ سفارت اکوادور
در انگلیس را ترک میکند

آسانژ ،افشاگر س��ایت ویکیلیکس مجبور
خواهد شد محل اقامت خود در سفارت اکوادور
در انگلیس را که از سال  2012در آنجا حضور
دارد ،ت��رک کن��د .لنین مورن��و ،رئیسجمهور
اکوادور طی هفتههای گذشته با انگلیس درباره
آینده آس��انژ گفتوگ��و کرده اس��ت و به نظر
میرس��د وی مجبور باشد محل اقامت خود در
س��فارت اکوادور در لندن را ترک کند .آس��انژ،
افشاگر سایت ویکیلیکس که اطالعاتی را مبنی
بر همکاریهای پشت پرده دولتهای جهان و
س��ازمانهای اطالعاتی منتشر کرده بود تحت
تعقیب قرار گرفت و باالخره در سفارت اکوادور
در لندن پناهنده شد .گاردین اما میگوید اکوادور
 5میلیون دالر برای حفاظت و مالقاتهای آسانژ
تحت دستور مس��تقیم کورهآ ،رئیسجمهوری
سابق این کشور هزینه کرده است.

خشونت پلیس لهستان
علیه مخالفان دولت

پلیس لهس��تان علیه مخالف��ان دولت که
دس��ت به اعتراضات خیابانی زده بودند از گاز
اشکآور استفاده کرد .گفته میشود مخالفان
دولت علیه دادگاه عالی این کشور به خیابانها
آم��ده بودند که در نهایت با خش��ونت پلیس
روبهرو ش��دند .مخالفان نس��بت به سیس��تم
قضایی لهستان معترض هس��تند .لهستان از
اعض��ای اتحادیه اروپایی و از میزبانان نیروهای
آمریکایی است که برخی جریانهای سیاسی و
اجتماعی نگرانند اقداماتی که علیه مردم کره و
ژاپن توسط سربازان آمریکایی در دهههای 80
و  90رخ داد در این کشور نیز تکرار شود.

نیروی دریایی ترکیه در مدیترانه
رزمایش برگزار میکند

نی��روی دریایی ترکیه قصد دارد در س��ال
جاری میالدی نخستین رزمایش دریایی خود
را در مدیترانه و دریای سیاه برگزار کند .این در
حالی است که وزیر انرژی این کشور میگوید
ای��ن اقدام برای حفظ امنیت انرژی در  2تنگه
بس��فر و داردانل طرحریزی ش��ده است .فتیح
دونم��ز ،وزیر انرژی ترکیه در حالی این خبر را
عنوان کرد که  2کش��تی که بتازگی به نیروی
دری��ای ترکیه اضافه ش��دهاند ،قرار اس��ت در
این رزمایش نظامی ش��رکت کنن��د .این وزیر
ترکیهای میگوید :ما کماکان بهش��ت حضور
سرمایهگذاران خارجی هستیم.

عکس گورستان ،هدیه یونکر به ترامپ

ژان کلود یونکر ،رئیس کمیس��یون اروپایی
در دیدارش از کاخ س��فید به ترامپ یک عکس
هدیه داد که گورستانی در لوکزامبورگ را نمایش
میدهد .این گورس��تان محل دفن ژنرال پتون،
رهب��ر نیروهای متفقین در جن��گ دوم جهانی
است .یونکر در این دیدار به ترامپ گفت :نسلهای
آینده و جوانان ما باید از تاریخ مشترکی که میان
ما است مطلع باشند .در همین حال ،آمریکاییها
نس��بت به سیاس��ت تعرفهای خ��ود مجبور به
عقبنش��ینی ش��ده و دولت ترامپ نتوانسته در
مقابل تصمیم کنگره مقاومت کند .مساله هدایای
جنجالی اما به عکس گورستان ختم نشد و گفته
میش��ود توپی که ترامپ از پوتین برای پسر 12
سالهاش در نشست هلسینگی دریافت کرده است
حاوی میکروچیپ است.

مرگ یک شهرکنشین در راماهلل

در پ��ی عملی��ات مقاومت��ی ی��ک جوان
فلسطینی در شهرک صهیونیستنشین «آدم»
میان راماهلل و قدس اشغالی ،یک شهرکنشین
صهیونیست به هالکت رس��یده و  2نفر دیگر
بش��دت زخمی ش��دند .در همین حال ،منابع
صهیونیستی از ش��هادت مجری این عملیات
خبر دادند .جنبش حماس عملیات قهرمانانه
ش��هرک آدم در جنوب راماهلل را تبریک گفت
و اعالم کرد« :این عملیات واکنشی طبیعی به
جنایتهای رژیم صهیونیستی است که در ادامه
انتفاضه دامنهدار ملت فلسطین انجام میشود».

تنش بین آمریکا و ترکیه

بازداشت یک کشیش آمریکایی مقیم ترکیه
در این کشور روابط واشنگتن و آنکارا را با بحران
مواجه کرده اس��ت .اندرو کرگ برانس��ون در پی
کودتای نافرجام سال  ۲۰۱۶به اتهام «جاسوسی»
و ارتباط با ش��بکه «فتحاهلل گول��ن» و گروههای
شورشی کرد بازداشت شد .این اتهامات میتواند
منج��ر به ص��دور حکم  ۳۵س��ال زندان ش��ود.
رئیسجمهوری آمریکا پنجشنبه در توئیتی ترکیه
را به اعمال تحریمهای سنگین تهدید کرد .معاون
دونال��د ترامپ نیز ترکیه را تهدی��د کرده بود در
صورت آزاد نکردن کشیش برانسون هدف تحریم
قرار خواهد گرف��ت .در واکنش به این تهدیدها،
وزیر خارجه ترکیه پنجش��نبه در توئیتر نوشت:
«کسی نمیتواند به ترکیه دستور بدهد».

