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دوشنبه  8مرداد 1397

یادداشتمیهمان

طالبانسیاسی
ِ

ادامه از صفحه اول

 ...راهبرد آمریکا به معنی تخریب موجودیت
دولت افغانستان به حساب میآید.
در معادله صلح ،کش��ورهای دیگ��ری برای
رایزن��ی و تاثیرگ��ذاری روی رون��د و نتیج��ه
گفتوگوه��ا وجود دارند که از حیث ش��کلی و
ماهوی به  2بلوک تقسیم شدهاند .بلوک نخست
متشکل از پاکستان ،ایران ،چین و روسیه است
و بلوک دوم ش��امل عربستان ،آمریکا و شرکای
منطقهای آنها میشود .طیف اول گسترش داعش
در جنوب آسیا بویژه در افغانستان و پاکستان را
برای امنیت ملی خود دارای مخاطره میبینند و
به این جهت خروجی مذاکرات برای آنها بس��یار
اهمیت دارد و طیف دوم هم به دنبال منافع خود
هستند اما آنچه باید مورد نظر و توجه ویژه قرار
گیرد ،تغییر ماهیت آرام طالبان است.
ب��ه نظر میرس��د طالبها تا ح��دود زیادی
سیاس��ی ش��دهاند و این موضوع را میتوان پس
از روی کار آمدن ترامپ در واش��نگتن به وضوح
مشاهده کرد ،چرا که طالبان پس از ورود ترامپ
به کاخس��فید در اولین فرصت خطاب به او نامه
نوشتند اما پاسخ ایاالت متحده مبهم بود .از این
منظر نزدیک ش��دن چین به پاکس��تان و روند
معادالت سیاسی نشان میدهد طالبان عالوه بر
فعالیت میدانی خود تا حدود زیادی سیاسی شده
است .در این بین باید توجه داشت که اسالمآباد تا
حدود زیادی از واشنگتن فاصله گرفته و به دنبال
پیش��برد اهداف خود با همکاری چین و روسیه
اس��ت .متعاقباً این همکاریها نهتنها در عرصه
سیاسی و منطقهای بلکه در محور اقتصادی هم
ملموس است ،پکن چیزی در حدود  45میلیارد
دالر در پاکستان سرمایهگذاری کرده و به نوعی
محوریت اقتصادی آمریکا در پاکستان را با مشکل
روبهرو کرده اس��ت .در این راستا چین به دنبال
احیای جاده ابریش��م است که بخش��ی از آن در
پاکستان خواهد بود و بدون تردید آمریکا در حال
برنامهریزی برای ضربه زدن به آن خواهد بود.
بازیگری آمریکا در افغانس��تان و پاکستان به
همین جا ختم نمیش��ود ،بلک��ه ایاالت متحده
مدعی اس��ت با تبیی��ن راهبرد جدی��د خود در
افغانس��تان میتواند اوضاع وخیم امنیتی را سر
و سامان دهد .مش��کالت این راهبرد بسیار زیاد
است و تاکنون تاثیری بر اوضاع و احوال افغانستان
نداشته اس��ت ،چرا که دولتس��ازی اجتماعی،
مبارزه با فس��اد و ...در این استراتژی مورد اشاره
واقع نش��ده و تنها یک راهبرد امنیتی را در بطن
خود جای داده اس��ت که تامین منافع گسترده
هدف آن خواهد بود .بحث اصلی این اس��ت که
آمریکا قصد داش��ت با ورود به افغانستان طالبان
و القاعده را نابود کند اما در وضعیت فعلی نهتنها
این کار صورت نگرفت بلکه  21جریان تروریستی
در کشور فعال هس��تند .به عنوان مثال بخشی
از دالیل پیدایش داعش در افغانس��تان به فقیر
بودن و نبود شغل در افغانستان مربوط است اما
بخش عمده آن به دلیل گس��ترش افکار سلفی
در والیات ُکنر ،نورس��تان ،ننگرهار و ک ً
ال ش��رق
افغانس��تان اس��ت .این روند باعث شده بسیاری
از عناصر طالبان از بدنه این جریان جدا ش��ده و
به بهانه نیاز ایدئولوژیک و مالی جذب داعش در
افغانستان شوند .یکی دیگر از موانع صلح ،وجود
موادمخدر و درآمدهای حاصل از آن است .دولت
وحدت ملی اعالم کرده حجم باالیی از موادمخدر
فروخته میشود و چیزی حدود یک میلیارد دالر
در نتیجه فروش آن کسب میشود که بخشی از
آن برای ادامه جنگ در افغانستان صرف میشود
که این خود مانع صلح به حس��اب میآید .آنچه
هماکنون در افغانس��تان اتف��اق میافتد نتیجه
سیاس��تهای غلط و همکاری با اجانب اس��ت.
مردم افغانستان خواهان اعمال صحیح نص قانون
اساسی در تمام امور هستند و دولت باید سیاست
توازن با همسایگان و «تنش صفر» را در دستور
کار خود قرار دهد .ابتدا باید داخل کش��ور و زد و
خوردهای قبیلهای و حزبی را آرام کرد تا بتوان در
محیط امن به برقراری مناسبات همهجانبه فکر و
عمل کرد ،بنابراین هر مقدار در کشورهای اطراف
جلسات متعدد برگزار و نتایج مختلف کسب شود
اما در داخل انسجام و وحدت وجود نداشته باشد،
تحول خاصی اتفاق نخواهد افتاد.
پاکستان

ائتالف عمران خان تشکیل میشود

حزب تحریک انصاف به رهبری عمرانخان
اع�لام کرد حمای��ت الزم از س��وی قانونگذاران
را برای تش��کیل ی��ک دولت ائتالف��ی به دنبال
پی��روزی در انتخابات پارلمانی اخیر به دس��ت
آورده است .این در حالی است که بنا به گزارش
مرکز انتخابات پاکستان عمرانخان  ۱۱۵کرسی
از  ۲۶۹کرس��ی مجمع ملی را از آن خود کرده و
رقیب اصلی این جریان یعنی حزب مسلملیگ
شاخه نواز پاکستان به رهبری شهباز شریف تنها
 ۶۴کرسی را به دست آورده است .در همین حال
هیات نظارت بر انتخابات اعالم کرده بود عمران
خان  ۱۱۶کرس��ی را بهدست آورده است .حزب
مردم پاکس��تان به رهبری آصفعل��ی زرداری،
رئیسجمهور س��ابق پاکس��تان نیز توانست ۴۳
کرسی را از آن خود کند.

وطن امروز

رشد مهاجرت معکوس داعشیها به هلند

شبهای تاریک آمستردام قربانی میگیرد

گ�روه بینالمل�ل :مح��ل تجم��ع
گردش��گران در مرکز شهر آمستردام
هلن��د ،پس از غ��روب آفتاب تبدیل
به یک «جنگل بیقانون» میش��ود
ک��ه پلیس نی��ز از کنترل خش��ونت
و جنای��ت در آن ناتوان اس��ت« .آره
زورموند» بازرس هلندی در این باره
به روزنامه هلندی «ت��رو» میگوید:
«مرکز ش��هر ش��بها به یک جنگل
تبدیل میش��ود» .وی تأکید میکند
ک��ه ش��بها مس��ابقات غیرقانونی
موتور و ماشینس��واری در خیابانها
برگزار میشود ،مواد مخدر به شکلی
آزادانه به فروش میرس��د و ضرب و
جرح م��ردم اتفاق میافت��د .این در
حالی اس��ت که آمارها نشان میدهد
در میان کش��ورهای غرب اروپا هلند
از جمله کش��ورهایی اس��ت که نرخ
بیکاری و فقر در آن در حال افزایش
است و بیش از یک میلیون هلندی
در فقر به س��ر میبرند و دولت این کش��ور عمال
نتوانس��ته از این چالش مه��م عبور کند .در ظاهر
هلند کش��وری آرام به نظر میرس��د اما در مراکز
و اماکن دیپلماتیک این کش��ور س��رقتهایی رخ
میدهد که نمونههای متنوعی از آن را میتوان نام
برد اما پلیس در برخورد با این جرائم سازمانیافته
قادر به عکسالعمل نیس��ت .در عین حال گزارش
امنیتی پلیس هلند در سال  2018نشان میدهد
در این کشور  20تن کوکائین از سوی گردشگران
و شهروندان هلندی به صورت قاچاق مصرف شده
و بزهکاری افزایش یافته است و مقامات مسؤول و
پلیس نیز دیگر نمیتوانند شرایط را کنترل کنند.
در این میان نرخ فقر و بیکاری نیز در هلند با رشد
قابل توجهی همراه اس��ت و آنطور که گزارشگران
میگویند موضوع ناامنی ناشی از مهاجرت معکوس
اعضای هلن��دی داعش به این کش��ور ،نیروهای
امنیتی و مردم را به وحش��ت انداخته است .نباید
از نظ��ر دور داش��ت هلن��د از مراک��ز مهم تجمع
جریانهای تروریس��تی است که بعضا پایگاههای
اجتماعی در کش��ورهای حوزه خاورمیانه ندارند.
این کش��ور در عین حال محل البیهای قدرتمند
صهیونیس��تها به ش��مار م��یرود و ب��ا توجه به
میزبانی از دادگاه الهه و نهادهای حقوق بش��ری
همواره م��ورد توجه جریانهای تن��درو از جمله
رژیم اشغالگر قدس بوده است .هر ساله حدود 18
میلیون نفر از آمس��تردام بازدید میکنند که این

خاورمیانه گروه بینالمل�ل :عهد التمیمی،
دختر کم سن و سال فلسطینی
که به اتهام مش��ت زدن به  2س��رباز اسرائیلی به
مدت  8ماه در زندانهای این رژیم بازداشت بود،
صبح یکش��نبه آزاد شد .عهد التمیمی به محض
ی مقابل منزل ش��هید عزالدین التمیمی در
آزاد 
روستای نبی صالح ،در جمع خبرنگارانی که گرد
او حلق��ه زده بودند ،تاکید ک��رد که به مقاومت
در برابر اش��غالگری اس��رائیل ادام��ه خواهد داد.
التمیم��ی در تاریخ  ۱۹دس��امبر  ۲۰۱۷به اتهام
اخالل در انجام ماموریت س��ربازان اس��رائیلی و
مش��ت زدن به  2نفر از آنها حین اعتراضات علیه
تصمی��م دونالد ترامپ ،رئیسجمه��وری آمریکا
مبنی بر به رس��میت ش��ناختن قدس به عنوان
گروه بینالملل :انهدام  2ناو جنگی رژیم سعودی
و هدف قرار گرفت��ن فرودگاه بینالمللی ابوظبی
توس��ط نیروه��ای یمن��ی ،این واقعی��ت را برای
کش��ورهای ائتالف متجاوز به یمن آش��کار کرد
ک��ه تهدیده��ای انصاراهلل یمن بلوف سیاس��ی و
نظامی نیس��ت و این متجاوزان با غافلگیریهای
بزرگ و س��ختی روبهرو خواهند ش��د .وحش��ت
ائت�لاف متجاوز از افزایش قدرت دفاعی نیروهای
انص��اراهلل یمن آن اندازه ش��دید اس��ت که مرتبا
رسانههایشان اخبار مربوط به حملههای نیروی
هوایی یمن را بدرستی پوشش نمیدهند و آمار را
به شکل غیرواقعی اعالم میکنند .وحشت ائتالف
سعودی در گزارش مجله آمریکایی فوربس که از
س��فر هیات اماراتی به فرانسه و فنالند در ابتدای
ماه ج��والی برای عق��د قرارداد جه��ت خریدن
س��امانههای ضد پهپادی خبر داد ،بخوبی نمایان
اس��ت .این س��فر به دنبال اقدام نیروهای یمنی
در بهکارگی��ری این پهپ��اد در حمالت به مراکز
اقتصادی عربس��تان و امارات انجام شد .به نوشته
فوربس ،مقامات امارات پس از تبدیل شدن پهپاد
به خط��ری تهدیدکننده برای مناف��ع اقتصادی
عربس��تان و امارات دست به چنین اقدامی زدند.
به گ��زارش فوربس ،این حمالت در صورت ادامه
تجاوز ائت�لاف علیه یمن ،افزایش خواهد یافت و
زیرس��اختها و حملونقل  2کشور را هدف قرار
خواهد داد .به اعتقاد «دومنیک دودلی» نویسنده
این گزارش ،اظه��ارات جنبش انصاراهلل مبنی بر
حمله ب��ه فرودگاه بینالملل��ی ابوظبی با پهپاد
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .این نویسنده
در ادامه گزارش خود به حمالت س��ال گذش��ته
یگان موشکی ارتش و کمیتههای مردمی یمن به

در ش��ب ضبط شد که نشان میدهد
در ای��ن پایتخ��ت اروپای��ی پلیس و
نیروهای امنیتی قادر به کنترل اوضاع
نیس��تند .تنها در یک شب از ساعت
 02:00ت��ا  04:00بامداد حدود 900
مورد قانونش��کنی دیدهشد؛ فضایی
ترسناک و مملو از بیقانونی .اسکوترها
در پیادهروها با هم مسابقه میدهند،
فضا مملو از فریاد و هیاهو است ،مواد
مخدر براحتی خرید و فروش میشود،
بعضیه��ا دزدی میکنن��د .مردم در
خیاب��ان ادرار و حت��ی برخی مدفوع
میکنند ،خش��ونت وجود دارد و ...اما
اقدامی برای جلوگی��ری از آن انجام
نمیشود .حتی میتوان در خودروی
پلیس ادرار کرد.
■■داعش�یهای هلن�دی چگون�ه
زندگیمیکنند

پازل
 10حقیقت درباره فقر در هلند

 -1هلند در رده شصتوچهارمین کشور بدهکار جهان قرار دارد .این کشور در سال  61/8 ،2016درصد
از تولید ناخالص ملیاش بدهکار بود.
 -2نرخ بیکاری در هلند  6درصد جمعیت این کشور در سال  2016بود که رتبه هلند را در رده  72جهان
قرار میدهد .در این رتبهبندی آمریکا با  4/7درصد بیکاری در رده پنجاهوسوم قرار گرفته است.
 6/9 -3درصد از جمعیت هلند در سال  2015بیکار بودهاند که با توجه به سیاستهای دولتی این رقم به
 6در سال  2016تغییر کرد.
 -4دولت قصد دارد رقم بیکاری را به  4/9تغییر دهد که عمال این اقدام نمیتواند عملی شود.
 -5نرخ فقر در هلند  8/8درصد اس�ت که یک میلیون و  400هلندی در حال حاضر زیر اس�تانداردهای
معمول و خطر فقر زندگی میکنند.
 -6کودکانی که با فقر در هلند رشد میکنند  7درصد از جمعیت این کشور  17میلیونی را دربر میگیرند.
 – 7فقر کودکان در هلند اصلیترین مشکل دولت به شمار میرود و دولت هلند تاکنون در حل این معضل
ناتوان بوده است.
 -8بحران اقتصادی در سال  2008تمام برنامههای دولت هلند را برای یک دوره  4ساله به تاخیر انداخت.
 -9ثروت جامعه هلندی توسط  24درصد از جامعه این کشور کنترل میشود که  10درصد از جمعیت این کشور
هستند .در حالی که فقرا  2/3درصد از ثروت هلند را در اختیار دارند.
 -10هلند از منظر رشد تورم رتبه  44را در جهان در اختیار دارد.

تعداد بیش��تر از جمعیت  17میلیونی هلند است.
سال گذشته میالدی ،مس��ؤوالن شهر آمستردام
تصمیم گرفتند اقداماتی اساسی شامل جریمههای
سنگین برای گردشگران یاغی را در دستور کار قرار
دهند .آنها همچنین تصمیم گرفتند جریمههایی را
بر شکستن قوانین عمومی وضع کنند .گردشگران
معموالً مردان جوان هس��تند که بویژه از انگلیس

و س��ایر نقاط اروپ��ا به هلند س��فر میکنند .این
گردش��گران آخر هفتهها در خیابانهای ش��هر و
کافهها پرس��ه میزنن��د و میهمانیهای��ی برگزار
میکنند که در آنها مواد مخدر اس��تفاده میشود.
پ��س از ق��رار دادن  3دوربین در کن��ار کافهها و
باشگاههای شبانه ش��لوغ در میدان «لیدز پلین»
آمستردام ،تصاویر دردناکی از مرکز شهر آمستردام

نماد مقاومت نوجوانان فلسطینی از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شد

التمیمی :مقاومت تا نابودی اشغالگر ادامه مییابد
پایتخت اس��رائیل ،در ش��هرک نبیصالح توسط
نیروهای این رژیم بازداش��ت شد .دادگاه نظامی
اس��رائیل در زندان عوفر در نزدیکی شهر راماهلل
در تاریخ  ۲۱مارس گذش��ته حکم  8ماه حبس
را ب��رای این نوجوان فلس��طینی صادر کرده بود.
وکالیمدافع عهد التمیمی با دادس��تان نظامی
اسرائیل به توافق رسیدند که در برابر صدور حکم
 8ماه حب��س برای او ،اته��ام «تحریک و دعوت
به اجرای عملیات علیه س��ربازان اسرائیلی» را از
لیست اتهامات وی برداشته و تنها اتهام اخالل در

ماموریت سربازان اسرائیلی و تعرض به آنها باقی
بماند .به گزارش رس��انههای فلسطینی ،عهد در
تمام دادگاههای برگزار شده تا صدور حکم نهایی
از روحیه باالیی برخوردار بود .برخی رس��انههای
فلسطینی ،این دختر را قهرمان کوچک اما بزرگ
خود میدانند و «اح�لام التمیمی دوم» خطاب
کردهاند .احالم التمیمی نخستین زن فلسطینی
بود که به گردانهای «عزالدین القس��ام» شاخه
نظامی حماس ملحق ش��د .عهد التمیمی که در
 ۱۶سالگی به نماد مقاومت فلسطین تبدیل شد،

قدرت هوایی انصاراهلل یمن ائتالف متجاوز سعودی را به وحشت انداخته است

امارات درصدد خرید سامانههای ضدپهپادی از فرانسه

برخی اهداف در امارات از قبیل نیروگاه هستهای
در حال س��اخت البرک��ه و همچنین حمالت به
ف��رودگاه بینالمللی ملکخالد در ریاض اش��اره
میکند .در این گزارش آمده اس��ت« :مقامهای
س��عودی معموال ادع��ا میکنند سیس��تمهای
موش��کی دفاعی آنها از قبیل س��امانه آمریکایی
پاتریوت موفق عمل کرده اس��ت اما گزارشهایی
مبن��ی بر تلفات ناش��ی از ترکشهای ناش��ی از
انفجار مخابره شده است» .این گزارش میافزاید
همه این ح��وادث تاکید دوب��ارهای بر این نکته
اس��ت که انصاراهلل هنوز و پس از  3س��ال از آغاز
حمله به یمن ،تهدیدی واقعی برای عربس��تان و
امارات به ش��مار میرود .از س��وی دیگر ،شرکت
اس��ترالیایی «دران ش��یلد» ک��ه تخصص خود
را «حفاظ��ت از تهدید ناش��ی از پهپ��اد» اعالم
میکند ،اخیرا گزارش داده از س��وی یک کشور

حاضر در منطقه غرب آس��یا سفارشی به ارزش
 3/2میلیون دالر دریافت کرده اس��ت .مقامهای
این ش��رکت اس��ترالیایی به نام این کشور اشاره
نکردند اما گفتند قرار اس��ت  ۷۰عدد از یک نوع
پیشرفته «س�لاح ضد پهپادی» تولیدی خود را
به این کش��ور تحویل دهند .یک مسؤول نظامی
وابس��ته به انصاراهلل در گفتوگو ب��ا خبرگزاری
س��با گفت حمله اخی��ر با پهپاد صم��اد  3بوده
اس��ت اما ام��ارات صحت این اخب��ار را رد کرد و
مسؤوالن فرودگاه ابوظبی با صدور بیانیهای ادعا
کردند یک خودروی ام��دادی در فرودگاه حادثه
آفرید که بر پرواز هواپیماها در فرودگاه و جدول
کاری آن هیچ تاثیری نداش��ته اس��ت .عربستان
سعودی نیز مدعی شد سامانههای دفاع موشکی
از جمله س��امان ه پدافندی ساخت آمریکا بهرغم
گزارشهای مختلف مبنی بر کشته شدن افرادی

هلن��د ادعا میکند در مبارزه علیه
گروه تروریستی داعش فعال است .این
کش��ور در همین حال با ارسال جتهای جنگنده
 F16در قالب ائتالف ضدداعش که شکست خورد
نیز حضور داش��ت ام��ا جامعه هلن��دی جامعهای
اس��ت که از دل آن اسالمس��تیزی برخاسته است
و نخستین جریانهای راس��ت افراطی اروپایی در
این کش��ور رشد و توسط برخی گروهها و البیهای
صهیونیس��تی تقویت شدهاند .در همین حال 280
شهروند شناخته شده هلندی به داعش پیوستهاند
و موسسه تحقیقاتی در بروکسل ادعا میکند تنها
 40تن از این افراد به هلند بازگشته و تحت نظارت
ق��رار گرفتهاند اما در آخرین روزهای س��ال 2017
منابع رس��می هلندی گفتند تعداد داعش��یهایی
ک��ه به مح��ل زندگی س��ابق خود در این کش��ور
بازگش��تهاند از مرز  50تن گذش��ته اس��ت .برخی
دستگیرش��دگان در مرزهای ترکیه توسط پلیس
این کش��ور به هلند تحویل داده شدهاند که شامل
 2زن و یک مرد هس��تند که اطالعات تکمیلی از
هویت آنها منتشر نشده و تنها به هلندی بودن آنها
اشاره میشود .این در حالی است که از سال 2012
تعداد داعش��یهای اروپایی که به کشورهای محل
اعزام خود طی فازهای مختلف بازگشتهاند به 1500
تن رسیده است Het Laatste Nieuws .روزنامه
مهم بلژیکی در گزارش��ی که اخیرا منتش��ر کرده
اس��ت میگوید  3زن که برای عملیات تروریستی
آموزشهای ویژهای دیدهاند ،توسط پلیس دستگیر
شدهاند که یکی از آنها هلندی است.
تولد  ۱۷س��الگی خود را در زندان جشن گرفت.
همچنین منذر عمیره ،هماهنگکننده کل کمیته
هماهنگی مقاومت مردمی در کرانه باختری اعالم
کرد س��ربازان ارتش رژیم صهیونیستی عصر روز
ش��نبه  2نقاش ایتالیای��ی را که تصویری از عهد
التمیمی روی دیوار حائل در شمال بیت لحم در
نزدیکی مسجد بالل بنرباح نقاشی کرده بودند،
بازداش��ت کردند .به گفته عمیره ،آنها تمام لوازم
و ابزارهای نقاش��ی این دو نف��ر را مصادره کرده
و مصطفی االعرج ،فعال حقوقی را نیز بازداش��ت
کردند .عمیره افزود :این دو نقاش ایتالیایی برای
ترسیم تصویر التمیمی در روز آزادیاش به بیت
لحم آمده بودند و پیشتر نیز توس��ط این ارتش
بازداشت شده بودند.
در پی ش��لیک ای��ن موش��کها ،در حفاظت از
کشورش موفق بوده است.
■■انصاراهلل :سالحهای ویژهای داریم

س��خنگوی جنبش انصاراهلل یمن تاکید کرد
نیروه��ای ارتش و کمیتههای مردمی یمن برای
مقابله با متجاوزان س��عودی س�لاحهای ویژه و
پیشرفتهای دارند« .محمد عبدالسالم» در صفحه
خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت :سالحهای
ویژه و پیشرفته و تجربیات انباشته شده ناشی از
حمله متجاوزان به یمن و نیاز یمن به بازدارندگی،
همان س��رمایه و دارایی ملت یمن است که مایه
افتخار تاریخی ب��رای آنها خواهد بود .وی افزود:
در سایه راهحلهای سیاسی و دولت فراگیر ،این
سالح و تجربیات ،سرمایه ارتش میهن و امنیت
آن و سوپاپ اطمینان میهن و حامی حاکمیت و
اس��تقالل آن است .ارتش یمن توانسته است در
طول دوره حمله متجاوزان به یمن س�لاحهای
ویژهای را تولید و تجربیات نظامی گس��تردهای
را کس��ب کند .این امر در س��اخت سامانههای
موشکی بالستیک و ساخت پهپادهای شناسایی
و هجومی و نیز توسعه زرادخانه نیروهای دریایی
و پدافند هوایی نمود یافته اس��ت .از سوی دیگر،
«محمد البخیتی» عضو شورای سیاسی جنبش
انصاراهلل تاکید کرد فرودگاهها و بنادر کشورهای
عضو ائتالف س��عودی در تیررس موش��کهای
ای��ن جنبش قرار دارد .او گفت :عربس��تان هنوز
نتوانس��ته باور کند ما  2کش��تی آنه��ا را هدف
قرار دادهایم ،این در حالی اس��ت که پس از این
همه جنایات س��عودیها علیه مل��ت یمن ،این
حق ما اس��ت که همه کش��تیهای آنها را هدف
قرار دهیم.
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وزیر برق عراق برکنار شد

نخس��توزیر عراق وزیر برق این کش��ور را
 3هفته بع��د از آغاز اعتراضه��ا از کار برکنار
کرد .تظاهرکنندگان خواس��تار برکناری قاسم
ق شده بودند،
الفهداوی به دلیل کمبود شدید بر 
چرا که خانوادهه��ای عراقی در روز فقط چند
س��اعت برق دارند در حال��ی که درجه حرارت
در تابس��تان به  ۵۰درجه باالی صفر میرسد.
الفهداوی براس��اس سیس��تم س��همیهبندی
طایفهای در تاریخ  8سپتامبر  ۲۰۱۴این پست
را عهدهدار ش��د و قبال استاندار االنبار بود .این
دستور حیدر العبادی در پی درخواست آیتاهلل
سیستانی ،مرجع عالیقدر شیعه از دولت برای
پاسخگویی به مطالبات شهروندان اتخاذ شده
است.

صدور حکم اعدام
برای  54اخوانی در مصر

محاکمه عمومی بی��ش از  ۷۰۰عضو گروه
اخوانالمس��لمین در قاهره جری��ان دارد .آنها
متهم هس��تند در س��ال  ۲۰۱۳در تظاهرات
خونینی که پس از س��قوط محمد مرسی در
ش��هرهای مختلف مصر برپا شده بود ،شرکت
کردهاند .اکن��ون خبر میرس��د دادگاه درباره
پرونده  54نفر از اعضای این سازمان حکم اعدام
صادر کرده اس��ت .حکم اع��دام این افراد برای
تایید نهایی به مفتی اعظم این کش��ور تحویل
داده شده است .اگرچه تصمیم مفتی اعظم برای
قوه قضائیه و دولت مصر الزامآور نیست اما طبق
قاعده ،تصمیم او اجرا میشود.

دیدار محرمانه سفیر قطر
و یک مسؤول ارشد صهیونیستی

یک س��ایت صهیونیس��تی از دیدار سری
نایبرئیس پارلمان رژیم صهیونیستی با رئیس
کمیته قطری مس��ؤول بازس��ازی غ��زه پرده
برداشت .گزارشها نشان میدهد ناوا بوکر چند
ماه قبل بدون اطالع مقامات سیاسی و امنیتی
اسرائیل با محمد العمادی دیدار کرده است .این
سایت تاکید کرد بهرغم نبود روابط دیپلماتیک
میان قطر و اسرائیل اما منافع مشترک میان 2
طرف این دی��دار را به یک دیدار عادی تبدیل
کرد .این س��ایت عبریزبان در ادامه آورد :قطر
نقش مهمی در بازس��ازی غ��زه ایفا میکند و
درباره پرونده اسرا و  4شهروند اسرائیلی میان
حماس و اسرائیل میانجیگری میکند.

هون سن نخستوزیر کامبوج ماند

هون سن ،نخس��توزیر کامبوج بار دیگر در
مقام خود ابقا ش��د .این در حالی است که نتایج
اولیه از انتخابات روز یکشنبه نشان میدهد حزب
مردم توانس��ته اس��ت در این انتخابات پیروزی
قاطعی را کس��ب کند .مخالف��ان و جریانهای
اپوزیسیونی کامبوج این انتخابات را تحریم کرده
بودند .در عین حال دولت کامبوج ش��بکههای
اجتماعی را در این کشور برای  48ساعت کامال
به حال تعلیق درآورده بود .نخستوزیر کامبوج
 33س��ال است در این کشور قدرت را در دست
دارد و قول داده اس��ت برای یک دوره  10ساله
دیگر ثبات و امنیت را در این کشور حفظ کرده و
رشد اقتصادی را نیز ادامه دهد.

ویکتور اوربان خواهان دموکراسی
مسیحی در اروپاست

نخستوزیر مجارس��تان اعالم کرد انتخابات
پارلم��ان اروپا در س��ال آینده بای��د تغییراتی به
سمت «دموکراسی مسیحی» در اتحادیه اروپایی
ایجاد کن��د و به دوره چندگانگی فرهنگی پایان
دهد .ویکتور اوربان ،نخس��توزیر راس��تگرای
مجارس��تان که در ماه آوریل برای سومین بار به
این سمت منصوب شد ،در میان رهبران اروپایی
جزو سردمداران مخالفت با پذیرش پناهجویان
در اروپاست .او در جریان یک سخنرانی انتخابات
پارلمان اروپا در سال  ۲۰۱۹را ابزاری برای ایجاد
تغیی��ر در آینده اروپا قلمداد کرد .نخس��توزیر
مجارس��تان اظهار کرد :اعضای جامعه نخبگان
سیاس��ی غرب در اتحادیه اروپایی نتوانس��تهاند
از ای��ن اتحادی��ه در مقابل مهاجرت مس��لمانان
محافظت کنند و در این شرایط اکنون زمان آن
فرا رسیده که این اعضا را کنار بگذاریم.

پرو در آستانه همهپرسی قرار دارد

رئیسجمهور پرو خواستار برگزاری رفراندوم
درباره اصالحات قضایی و سیاس��ی شد .مارتین
ویزکارا ،رئیسجمهور پرو با درخواست برگزاری
رفراندوم درباره اصالحات سیاسی و قضایی برای
ریشهکردن فساد سیستماتیک ،کنگره این کشور
را که تحت کنترل اپوزیس��یون است ،به چالش
کشاند .این پیشنهاد آخرین سری از تالشهای
رئیسجمهور پرو برای دور نگه داشتن خودش
از طبقه سیاسی است که درگیر فساد است .این
پیشنهاد در حالی ارائه میشود که رئیسجمهور
پیشین ماه مارس استعفا کرد .رسوایی فساد در
دولت قبلی پرو باعث شد پدرو پابلو کوچینسکی،
رئیس جمهوری 4 ،ماه قبل استعفا کند.

