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نگاه روز
مولر را برکنار کنی ،خودت را اخراج میکنیم!

جنگ تمامعیار دموکراتها
علیه ترامپ

س�یدحبیباهلل بهش�تی« :مولر را برکنار کن
ت��ا ما تو را اخ��راج کنیم ».این جمل��ه از زبان
دموکراته��ا در کمیته ویژه بررس��ی دخالت
روس��یه در انتخابات  2016آمریکا مطرح شد،
زمان��ی که ترام��پ از «جف سش��نز» رئیس
دادگس��تری آمری��کا خواس��ت همی��ن حاال
تحقیقات مولر باید متوقف شود .ظاهرا مولر به
اس��ناد جدیدی دست یافته که نشان میدهد
ترام��پ روابط��ی نزدیکت��ر از آن چیزی که
تاکنون برمال ش��ده بود با روسها دارد و تنها
مساله حمله به کمپین انتخاباتی دموکراتها و
افشای نامههای هیالری کلینتون نیست .ترامپ
آنطور که نیوزویک مینویسد در پیامی توئیتری
همانند روش همیشگیاش نوشت :مولر کامال
ناسازگار است .او و همراهانش مایه شرم آمریکا
هس��تند! کارشناس��ان حقوقی اما میگویند
ترام��پ این قدرت را ندارد که رئیس ش��ورای
ویژه را مستقیما اخراج کند .طبق قوانین وزارت
دادگس��تری آمریکا ،این اختیار در دست مقام
ارشد مسؤول تحقیقات است که در این مورد،
روزنستاین است« .رابرت مولر» سیاستمدار اهل
آمریکاس��ت که مدیر اجرایی افبیآی از سال
 ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۳بودهاست .او جمهوریخواهی
است که توس��ط جرج بوش به مدت  ۱۰سال
و با تمدید  2س��اله باراک اوباما به این س��مت
گماشته ش��ده و مشغول خدمت بودهاست .او
پس از «جی ادگار» به عنوان طوالنیترین عمر
مدیریت افبیآی را داش��ته است .او هماکنون
مسؤول تحقیقات ویژه مداخالت ادعایی روسیه
در انتخاب��ات  ۲۰۱۶ریاس��تجمهوری ایاالت
متحده است .در این میان پیام توئیتری ترامپ
مانن��د صحبتهای جنجالی دیگ��رش درباره
دخالت روس��یه در انتخابات س��ال  2016این
کش��ور بار دیگر به صدر اخبار آمد تا جایی که
رئیسجمهور آمریکا مجبور شد از موض ع خود
عقبنش��ینی کند .بارها طی  2س��ال گذشته
ش��اهد آن بودهایم که ترام��پ حرفیهایی را
ب��ه زبان آورده و بع��د آنها را تکذیب کرده یا از
مواضعش عقبنشینی کرده است .نزدیکترین
نمونه به مس��اله مولر ،فردای دیدار هلسینکی
ب��ا پوتین بود که ترامپ گف��ت درباره دخالت
روس��یه در انتخابات آمریکا موضع مس��کو را
تایید نکرده است در حالی که در تصاویر ،کامال
عکس آن مش��اهده شد .رابط روسیه و آمریکا
تحت تاثیر مس��اله دخالت مسکو در انتخابات
آمریکا منجر به اخ��راج  35دیپلمات روس از
این کش��ور و بسته شدن  2مکان دیپلماتیک
ش��د که دولت اوباما آن را آغاز کرد اما در دوره
ترامپ کاخ سفید مواضعی کامال متفاوت اتخاذ
کرده و اکنون خواهان گسترش همکاریها با
روسیه اس��ت .رسانههای روسی و مقامات این
کشور قویا دخالت در انتخابات ریاستجمهوری
و هر انتخاب��ات دیگری را تکذیب میکنند اما
تحقیق��ات در آمریکا کماکان ادامه دارد و طی
آن دولت ترامپ مجبور ش��ده چندین افس��ر
اطالعاتی روس را که دخالت آنها در انتخابات
از سوی کمیته تحقیق احراز شده است ،تایید
کن��د .در همین حال روزنام��ه نیویورکتایمز
همچنین گزارش داد« ،دونالد مکگان» مشاور
کاخ سفید پس از آنکه ترامپ دستور داد مولر
اخراج ش��ود ،تهدید کرد به ج��ای اجرای آن
خودش کنارهگیری میکند .وی با این تصمیم
ترام��پ مخالف بود و به مقامهای ارش��د کاخ
سفید گفته بود اخراج مولر تاثیر فاجعهآمیزی
بر ریاستجمهوری ترامپ میگذارد و سواالتی
را درب��اره این مس��اله مطرح میکن��د که آیا
کاخ س��فید تالش میکند روند رس��یدگی به
پرون��ده ادعای دخال��ت روس��یه در انتخابات
ریاس��تجمهوری  2016آمری��کا را مخدوش
و از مس��یرش منحرف کند ی��ا خیر .مکگان
همچنین به مقامهای کاخ س��فید گفته بود با
تهدی��دش در کنارهگی��ری ،رئیس جمهوری
آمریکا از تصمیمش منصرف شده است .رابرت
مولر در ماه مه س��ال گذشته میالدی از سوی
وزارت دادگس��تری آمری��کا و پ��س از اخراج
«جیم��ز کوم��ی» رئیس افبیآی ب��ه عنوان
بازرس ویژه رس��یدگی به این پرونده منصوب
شد .مسالهای که در حال حاضر اهمیت خاصی
دارد انتخابات میاندورهای کنگره اس��ت که 4
نوامبر آینده برگزار خواهد ش��د .برخی ناظران
بر این باورند ترامپ قادر خواهد بود با دخالت و
حمایت روسیه در کمپینهای انتخاباتی رقبای
دموکرات ،آنه��ا را از دور رقابتها خارج کند و
منجر به پیروزی جمهوریخواهان حامی خود
شود .در این صورت ترامپ قدرت بیشتری در
آمریکا به دست خواهد آورد و عمال قادر خواهد
بود با آزادی عمل بیشتری در فضای بینالمللی
و داخلی آمریکا فعالیت کند.

وطن امروز

ائتالف متجاوز سعودی با دهنکجی به شورای امنیت ،جنایت جدیدی در یمن مرتکب شد

بیش از  150شهید و زخمی در بمباران الحدیده

گروه بینالملل :ائتالف متجاوز س��عودی در سایه
حمایته��ای غ��رب و انفعال جامع��ه جهانی در
براب��ر اقدامات ضدانس��انی این ائت�لاف متجاوز،
جنایات��ش را در یمن تش��دید کرده اس��ت .این
ائت�لاف با نادیدهگرفتن آتشب��س در یمن و در
ادامه بمباران کورکورانه یمن ،بیمارس��تان الثوره
و بازار ماهیفروش��ان در ش��هر الحدیده در غرب
یم��ن را بمباران کرد که بر اث��ر این جنایات 52
ش��هروند یمنی ش��هید و بیش از  100تن دیگر
زخمی شدند .رس��انههای یمنی این حمله را که
عصر پنجشنب ه انجام ش��د« ،قتلعام» توصیف و
تأکید کردهاند احتم��ال افزایش قربانیان با توجه
به وخامت وضعیت برخی مجروحان وجود دارد.
یوس��ف الحاضری ،سخنگوی رس��می وزارت
بهداش��ت یم��ن نی��ز در اینب��اره تصری��ح کرد:
متجاوزان در حمله هوایی به بیمارس��تان الثوره،
بیم��اران و مردمی را که ب��رای دریافت خدمات
رایگان به بیمارستان مراجعه میکردند هدف قرار
دادند و ع�لاوه بر این ،یک خودروی آمبوالنس را
که مصدومان حمله هوایی به اسکله صیادی را به
بیمارستان منتقل میکرد به صورت عمدی هدف
قرار دادند .این یک رسوایی بزرگ برای متجاوزان
اس��ت .محمدعلی الحوثی ،رئی��س کمیته عالی
انقالبی یمن اعالم کرد :ائتالف متجاوز سعودی با
حمله هوایی به بیمارستان الثوره الحدیده ،شورای
امنیت سازمان ملل را به چالش کشید .جنایت و
کشتار اخیر این ائتالف علیه شهروندان غیرنظامی
یمن اندکی پیش از نشست شورای امنیت ،حامل
این پیام اس��ت که متج��اوزان عم�لا نتایج این
نشست و تالشهای بینالمللی برای برقراری صلح
را قاطعانه رد کردهاند.
■■تراژدی بزرگ انسانی

ب��ا نگاه��ی به بح��ران یمن میت��وان متوجه
شد عربس��تان همه ش��کلهای قتلعام را علیه
غیرنظامی��ان یمنی ب��هکار گرفت��ه و عمال مردم
این کش��ور را به س��وی یک فاجعه انسانی سوق
داده اس��ت .اقدام ائت�لاف س��عودی -آمریکایی
ک��ه از مصادی��ق جنایت جنگی و نقض آش��کار
قوانین بینالمللی به شمار میرود ،بیانگر ماهیت
تروریس��تی این ائتالف اس��ت .اقدام��ات ائتالف
گروه بینالملل :خرید سامانههای
ترکیه
اس 400روس��ی توس��ط ترکیه و
مساله عدم تحویل جنگندههای  F-35به این کشور،
در کنار تحریمهای اقتصادی که علیه دولت اردوغان
وضع ش��ده اس��ت ،محور اصلی دیدار وزرای خارجه
آمریکا و ترکیه در س��نگاپور بود .اجالس «آسهآن»
در حالی در این کشور برگزار میشود که آمریکاییها
با اعمال تحریم علیه کشورهایی که سیاستهایشان
به مزاج واشنگتن خوش نمیآید ،مناسبات جهانی
خ��ود را وارد مرحلهای از بحرانهای جدید کردهاند.
تحریم علیه ایران ،روسیه ،ترکیه و چین در کنار کوبا،
کرهشمالی و ونزوئال بخش��ی از تحریمهای اعمالی
آمریکاییهاس��ت که مایک پمپئو ،وزیر خارجه این
کش��ور میگوید در اجرایی کردن آنها ،مواضعشان
گ�روه بینالملل :ارتش س�وریه بعد از گذش�ت
افزون بر  6س�ال ،چند روز پیش آخرین مناطق
مسکونی تحت اش�غال گروه تروریستی داعش
در اس�تان درع�ا را آزاد ک�رد و بدی�ن ترتی�ب
حضور تروریس�تهای داعش و غیرداعشی که
مورد حمایت رژیم صهیونیستی طی این سالها
بودند ،در این منطقه به تاریخ پیوس�ت .همزمان
با ای�ن تحول ،نیروه�ای بینالمللی موس�وم به
«نیروهای حافظ صلح» سازمان ملل ،پنجشنبه
در بلندیهای جوالن اش�غالی س�وریه مس�تقر
شدند .این نیروها طی چند سال گذشته با اشغال
جنوب س�وریه از س�وی گروههای تروریستی،
منطقه جوالن اش�غالی را ترک کرده بودند .رژیم
صهیونیستی سال  ۱۹۶۷طی جنگ با کشورهای
عربی که از آن تحت عنوان جنگ  6روزه نیز یاد
میشود ،بخشهایی از بلندیهای جوالن سوریه
را که در اس�تان القنیطره واقع ش�ده اس�ت ،به
اشغال خود درآورد .سال  ۱۹۷۴به دنبال تشدید
درگیریها بین ارتش سوریه و رژیم صهیونیستی
در ج�والن اش�غالی ،ش�ورای امنیت س�ازمان
ملل متحد قطعنامه  ۳۵۰مبن�ی بر آتشبس در
جوالن اش�غالی را به تصویب رساند که بر اساس
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حمله انتحاری به مسجد شیعیان
در افغانستان

 2حمله انتحاری در شهر گردیز ،مرکز والیت
پکتیا در شرق افغانستان روز جمعه دهها کشته و
مجروح بر جا گذاشت .پلیس افغانستان حمله به
مسجد شیعیان را توسط  2عامل انتحاری تایید
کرده است .این دو عامل به مردم تیراندازی کرده
و سپس با جلیقه انتحاری خود را منفجر کردهاند.
ش��مار زخمیها بیش از  30نفر گزارش شده و
مرگ  23نفر دیگر توسط مراکز بهداشتی تایید
شده است .هیچ فرد یا گروهی مسؤولیت حمله
فوق را بر عهده نگرفتهاند اما مدتی بود که چنین
عملیاتهایی در افغانس��تان کمرنگ شده بود و
موج جدید ناآرامی با گس��ترش داعش در داخل
افغانستان نگرانیها را نسبت به وضعیت امنیتی
در این کشور گسترش داده است.

پلیس سوئد
مرد مبتال به سندروم داون را کشت

س��عودی در هدف قرار دادن اماکن عمومی نظیر
بازارها و بیمارس��تانها در یمن ،در حالی اس��ت
ک��ه قوانین بینالمللی و حقوق بش��ری حمله به
غیرنظامی��ان و خارج از مح��دوده جنگی و هدف
ق��رار دادن کادر پزش��کی را ممنوع کرده اس��ت.
 6س��ازمان بینالمللی غیردولت��ی اعالم کردند با
ثبت میزان باالی قحطی و ممانعت در رس��یدن
کمکهای انسانی و بمباران ادامهدار غیرنظامیان،
وضعیت انسانی در یمن تبدیل به خطرناکترین
وضعیت انسانی در جهان ش��ده است .در همین
راستا ،یونیس��ف با صدور بیانیهای خواهان توقف
ف��وری حمالت ب��ه س��ازمانهای تامی��ن آب و
زیرساختهای ش��هری در یمن شد و تاکید کرد
که جنگ ،آینده کودکان یمن��ی را تباه میکند.
هنریتا فور ،مدیر اجرایی یونیس��ف تصریح کرد:
حمله به مراکز و خدمات شهری قابل قبول نبوده
و غیرانس��انی اس��ت و با قوانین اساسی جنگ در
تضاد است .وی افزود :خشونت بیوقفه و حمالت
ادامهدار به زیرس��اختهای ش��هری نجاتبخش
زندگی در الحدیده ،تهدید مس��تقیمی برای باقی

ماندن هزاران ک��ودک و زنده ماندن خانوادههای
آنان است ،زیرا یمن با کمبود شدید آب آشامیدنی
مواجه میشود .صندوق خیریه نجات کودکان نیز
در واکنش به این خش��ونتهای دامنهدار ائتالف
متجاوز سعودی در یمن اعالم کرد هزاران کودک
یمن��ی هر روز از حمالت بمب��اران بندر الحدیده
فرار میکنند و به همی��ن دلیل در معرض خطر
گرسنگی و بیماری قرار میگیرند .ائتالف متجاوز
اماراتی -س��عودی از  2ماه پیش ،عملیات جنگی
برای اش��غال شهر و بندر اس��تراتژیک الحدیده را
آغاز کرده اس��ت .الحدیده ش��ریان اصلی حیات
یمن محس��وب میش��ود و  ۷۰درصد کمکهای
انس��انی و دارویی از این بندر به دست مردم این
کش��ور میرسد .باور بر این اس��ت که از آغاز این
جنگ ،حدود  8/4میلیون نفر در آستانه قحطی و
گرسنگی قرار داشته باشند.
■■پاسخ یمنیها به متجاوزان

یگان موش��کی ارتش و کمیتهه��ای مردمی
یمن پنجش��نبه اعالم کرد یک فروند موش��ک از
نوع «زلزال یک» را به جنوب عربستانس��عودی

تحریمبازی با همه!

محدودیتهای جدید آمریکا علیه ترکیه اجرایی میشود
قاطع است .مولود چاووشاوغلو،
وزی��ر خارجه ترکی��ه میگوید
تحریمه��ای آمری��کا علی��ه
ای��ن کش��ور نتیج��های در بر
نخواهد داش��ت و او با همتای
آمریکای��یاش ب��رای کاه��ش
تنشهای دوجانبه تالش میکنند .ترکیه میگوید
اتباع آمریکایی در کودتای سال گذشته علیه اردوغان
نقش داش��تهاند و در همین راس��تا یک کشیش را
دس��تگیر کرده است .آمریکاییها خواس��تار آزادی

وی هس��تند و ب��رای آزادی او
بخشی از ظرفیتهای منطقهای
خود را به کار گرفته و حتی به
تلآوی��و نیز فش��ار آوردهاند اما
اردوغان گفته اس��ت حاضر به
آزاد کردن این آمریکایی نیست.
آمریکاییها دو وزیر ترکیه را در پاسخ به دستگیری
کشیش آمریکایی تحریم کردهاند و این مساله ابعاد
اقتصادی نیز به دنبال خود داشته است .کارشناسان
میگویند ارزش ارز ملی ترکیه طی  10سال گذشته

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بعد از  6سال در جوالن مستقر شدند

انهدام پهپاد جاسوسی اسرائیل توسط پدافند سوریه
این قطعنامه ،نیروهای کاله آبی س�ازمان ملل به
منظور نظارت بر اجرای آتشبس و رفت و آمد در
این منطقه مستقر شدند .گفتنی است ،آویگدور
لیبرم�ن ،وزیر جنگ رژیم صهیونیس�تی پیش
از این گفته بود اوضاع س�وریه به شرایط قبل از
جنگ داخلی این کش�ور که از  2011شروع شد،
برمیگ�ردد .وی خاطرنش�ان کرد ای�ن رژیم در
امور داخلی س�وریه دخالت نمیکند .بهرغم این
ادعاه�ای وزیر جنگ اس�رائیل ،این رژیم بامداد
جمعه در تالش برای نقض حریم هوایی س�وریه
به منظور حمایت از تروریستها ،شکست خورد.
خبرگزاری رس�می س�وریه (س�انا) گزارش داد
سامانه دفاع هوایی سوریه توانست  3موشک و
یک پهپاد دشمن را در حومه پایتخت این کشور
س�اقط کند .گفته میش�ود  2فروند موشک در
جنوب دمشق و یک فروند دیگر در شمال غربی
دمشق خنثی و رهگیری شد .پدافند هوایی ارتش
سوریهیکفروندپهپادجاسوسیصهیونیستها

را بر فراز منطقه قطنا در ریف غربی دمشق هدف
قرار داد که بر اساس گزارشها ،هدف مورد نظر به
طور کامل متالشی شد.
■■درگیری اردن با داعشیهای فراری
ارت�ش اردن اعالم ک�رد تع�دادی از عناصر
داعش که قصد نفوذ از مرز شمالی به داخل اردن
را داش�تند ،توسط نیروهای ارتش کشته شدند.
در بیانیه ارتش اردن آمده اس�ت :ظهر سهشنبه
درگیری بین نیروهای سوری و عناصر داعش در
منطقه حوض الیرموک و روستاهای نزدیک به مرز
اردن رخ داد و برخی عناصر داعش سعی داشتند
به مرز نزدیک شوند که گردان حفاظت از مرزها با
استفاده از انواع سالح با آنها درگیر شد .طبق این
بیانیه ،بمباران این منطقه تا ظهر روز چهارشنبه
ادامه داشت و نیروهای ارتش جلوی نفوذ عناصر
داع�ش به خ�اک اردن را گرفتند .یک مس�ؤول
نظام�ی اردن در اینباره گفت :نیروهای س�وری
مستقر در این منطقه عناصر داعش را در داخل

شلیک کرده است .طبق اعالم ارتش ،این موشک
بالستیک به محل تجمع نظامیان وابسته به ارتش
س��عودی در نزدیکی گذرگاه م��رز علب ،واقع در
منطقه عس��یر عربس��تان شلیک ش��ده است .به
فاصل��ه چند دقیقه از این حمله موش��کی ،ارتش
یمن نیز بش��دت مواضع این نظامی��ان را در این
منطق��ه هدف حمالت توپخانهای خ��ود قرار داد.
مناطق عس��یر ،نجران و جیزان عربستانسعودی
گاه و بیگاه هدف حمالت موش��کی ارتش یمن
قرار میگی��رد .این حمالت در پاس��خ به تهاجم
ائتالف س��عودی صورت میگیرد .نیروهای یمنی
بهرغم س�لاحهای سبک و س��اده ،در مقایسه با
تسلیحات پیشرفته ارتش عربستانسعودی موفق
به پیش��روی در عمق خاک این کشور شدهاند .به
دنبال این پیشرویها و کشته شدن دهها نظامی
سعودی در مرزهای جنوبی ،عربستانسعودی طی
ماههای گذشته بیش از  4هزار نظامی سودانی را
جایگزین نیروهای خود کرد تا از این طریق شمار
کشتههای سربازهای سعودی به دست نیروهای
یمن کمتر شود.
در ح��ال حاضر ب��ه پایینترین نرخ خود رس��یده و
یک��ی از عوامل آن تحریمهایی اس��ت که از س��وی
آمریکاییها وضع ش��ده است .اما گزارشها از ترکیه
نشان میدهد در کودتای نافرجام سال  ،2016بیست
آمریکایی متهم هس��تند .آنها در کنار فتحاهلل گولن
که اکنون در آمریکاست ،سعی کردند دولت اردوغان
را س��رنگون کنند .گولن در آمریکا زندگی میکند و
ترکیه خواستار استرداد او است اما واشنگتن حاضر
نیست او را تحویل دهد .در حال حاضر کارشناسان
بر این باورند ترکیه با حصر خانگی کش��یش «اندرو
برانس��ون» مناسبات خود را با دیگر اعضای ناتو وارد
مرحله پرچالش��ی کرده است .برانسون در کلیسای
پروتس��تان در ازمیر ترکیه فعالیت میکرده و بیش
از  2سال است در زندانهای ترکیه به سر میبرد.
روستاها و شهرکهای سوری نزدیک مرز تعقیب
میکردند .ژنرال سرگئی رودسکوی ،رئیس اداره
عملیاتی س�تاد کل نیروهای مسلح فدراسیون
روسیه ،پنجشنبه اعالم کرد منطقه مرزی سوریه
با اردن از وجود تروریس�تها پاکس�ازی ش�ده
اس�ت .وی تصریح ک�رد :در نتیجه این عملیات
در جنوب غربی س�وریه  3هزار و  332کیلومتر
مربع اراضی از تحت کنترل گروههای تروریستی
خارج و پاکس�ازی کامل ش�د .وی ادامه داد142 :
ش�هرک و بخش به کنترل دولت س�وریه درآمد
که از ای�ن تعداد  50منطقه ب�ا مذاکره آتشبس
را پذیرفتن�د .وی خاطرنش�ان ک�رد :در نتیجه
آزادس�ازی استانهای درعا ،القنیطره و السویدا
از وجود تروریستها ،شرایط الزم برای بازگشت
پناهندگان و مهاجران ب�ه خانههای خود فراهم
شده است .مقام ارشد روس همچنین به وضعیت
دشوار انسانی ساکنان منطقه رقبان تحت کنترل
آمریکا اشاره کرد و گفت :الزم میدانیم شرکای
آمریکایی هر چه سریعتر ،امکان دسترسی این
منطقه به کمکهای انسانی و خروج پناهندگان از
این منطقه را فراهم کنند و پایگاه نظامی خود در
التنف را برچینند.

ش��هروند  20س��اله س��وئدی که مبتال به
س��ندروم داون بود توسط پلیس سوئد به قتل
رس��ید .اریک تورل به گفته پلیس به اش��تباه
ه��دف گوله قرار گرفته اس��ت .این ش��هروند
سوئدی که مبتال به سندروم داون بود با اسلحه
پالستیکی پلیس را هدف قرار داد و نیرویهای
پلیس به سمت وی شلیک کردند.

حال شیخقاسم رو به بهبود است

تی��م ویژه پیگی��ری درمان آیتاهلل ش��یخ
عیس��ی قاس��م ،رهبر معنوی شیعیان بحرین
پنجشنبه اعالم کرد آزمایشها و چکاپهایی
ک��ه پس از عمل جراحی از وی گرفته ش��ده،
نشان میدهد عمل جراحی موفقتآمیز بوده و
حال او رو به بهبود است اما نیاز دارد همچنان
تحت درمان باشد 10 .روز پیش ،همراهان شیخ
عیسی قاس��م که برای گذراندن درمان با او به
لندن رفتهاند ،گفتن��د او بعد از عمل جراحی
موفق اخیر ،از بخش مراقبتهای ویژه ()ICU
خارج ش��د .آیتاهلل قاس��م بیش از  ۲سال در
محاص��ره نظامی رژیم آلخلیف��ه بود و در پی
وخامت شدید اوضاع جسمانیاش ،برای درمان
به بیمارستانی در لندن منتقل شده است.

تأخیر در اعالم طرح معامله قرن

روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» به نقل
از یک منبع نزدیک به کاخ س��فید نوشت :اعالم
معامله قرن به بعد از انتخابات میاندورهای آمریکا
و انتخابات اس��رائیل موکول میشود .این روزنامه
افزود کش��ورهای مصر ،عربستان و اردن ترجیح
میدهن��د طرح معامل��ه قرن پ��س از انتخابات
میاندورهای آمریکا اعالم شود و به همین منظور
نامهای را به دولت آمریکا فرس��تادهاند .این طرح
با موج شدیدی از محکومیتها از سوی مقامات
فلسطینی ،عربی و اسالمی روبهرو شده است ،چرا
که به دنبال حذف مسأله فلسطین و به رسمیت
ش��ناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و لغو
بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود است.

تنشهای داخلی
مانع سفر ملک سلمان به طنجه

روزنامه رایالیوم در گزارشی به بررسی علل
سفر نکردن امسال ملک سلمان به شهر طنجه
مغرب برای گذراندن تعطیالت تابستانی خود در
آنجا پرداخت .رایالیوم نوشت برخی تحلیلگران
معتقدند دلیل این تصمیم پادشاه سعودی بروز
تنش در روابط رباط و ریاض اس��ت .عربستان در
رایگیری برای میزبانی جامجهانی سال 2026
به نامزدی مغرب رای نداد و مغرب نیز این رفتار
را «خیانت» توصیف کرد .خروج مغرب از ائتالف
متجاوز به یمن از دیگر علل تنش کنونی در روابط
ریاض و رباط به ش��مار میرود .از س��وی دیگر،
بس��یاری از تحلیلگران میگویند ملک سلمان
به خاطر تنشهای داخلی ناش��ی از تصمیمات
ولیعهدش و احتمال تاثیر آن بر انسجام خاندان
حاکم ترجیح داده اس��ت تابس��تان امسال برای
خام��وش کردن درگیریهای زودهنگام بر س��ر
قدرت در کشورش باقی بماند.

پیروزی منانگاگوا
در انتخابات زیمبابوه

کمیس��یون انتخاباتی زیمباب��وه اعالم کرد
امرس��ون منانگاگوا ،رئیسجمه��وری فعلی در
انتخابات ریاستجمهوری این کشور به پیروزی
رسیده است .بر این اساس ،منانگاگوا ( ۷۵ساله)
با کس��ب  2میلیون و  ۴۶۰هزار رای توانس��ته
است رقیب خود یعنی «نلس��ون چامیزا» (۴۰
ساله) رهبر حزب «جنبش دموکراتیک تغییر» را
شکست دهد .این نخستین انتخابات در زیمبابوه
بعد از برکن��اری رابرت موگابه ،رئیسجمهوری
س��ابق و بنیانگذار حزب حاکم «زانو پیاف» از
قدرت بود .در میان مخالفان روز چهارش��نبه در
خیابانها دس��ت به تظاهرات زده و حزب حاکم

«زانو پیاف» را به تقلب در انتخابات متهم کردند.
در جریان سرکوب این اعتراضها توسط ارتش،
دستکم  6نفر کشته شدند.

