بينالملل

چهارشنبه  17مرداد 1397

نگاه روز
یک دهه پس از آخرین جنگ قفقاز شمالی

شوالیهآتالنتیکی
برای مقابله با خرس آماده میشود

سیدحبیباهلل بهش�تی :گرجستان جمهوری
کوچکی در قفقاز شمالی است که در تحوالت
سال  1991و با فروپاشی اتحاد شوروی از بستر
بزرگترین امپراتوری قرن بیس��تم بیرون آمد.
این کشور را میتوان از نظر سیاسی پس از جدا
شدن از شوروی در  3فراز ارزیابی کرد؛ نخست
دوران ادوارد شورادنادزه که او را روباه پیر قفقاز
مینامیدند ،دوم دوران میخائیل ساکاش��ویلی
و انق�لاب گل رز و س��وم ،فض��ای کنونی که
گرجستان در اتمسفر روابط سیاسی و اقتصادی
آس��یای مرکزی و قفقاز عمدتا به گربهای که
پنجههای آن را کوتاه کردهاند مبدل شده است.
گرجستان از آن جهت برای روسیه اهمیت دارد
که یکی از دروازههای انتقال نیرو و تجهیزات و
حتی کمکهای مالی به جمهوریهای قفقازی
این کش��ور اس��ت .بارها گزارشهای��ی درباره
ارس��ال کمک و تجهیزات برای ن��اآرام کردن
مرزهای جنوب غربی روسیه توسط گرجستان
منتشر شده اس��ت و چچن ،اینگوش و حتی
باشقیرس��تان از این مرزها آسیبپذیر بودهاند.
تحوالتی که به دومینوی انقالبهای رنگی در
دوران «جرج بوش» پسر در فضای پساشوروی
شهرت یافت در حوزه پیرامونی روسیه را وادار
به عکسالعمل کرد .روسیهای که پس از جنگ
افغانس��تان در هیچ عملیات تهاجمی خارجی
وارد نش��ده بود ،درست  10سال پیش در روز
افتتاحی��ه المپیک پکن در  17م��رداد 1387
بزرگترین عملیات نظام��ی برونمرزیاش از
س��ال  1357را آغاز و در نقشه جهان  2کشور
جدید را با نامهای اوس��تیای جنوبی و آبخازیا
ایج��اد کرد؛ جمهوریهای خودمختاری که به
علت اعمال فشارهای سنگین از سوی تفلیس
هم��واره با دولت مرکزی درگیر بودند اینبار با
حمایت روسیه از چارچوب سیاسی و مرزهای
سرزمینی گرجستان جدا شده و به  2کشور با
مرکزیت تسیخینوالی و سوخومی مبدل شدند.
این مساله از س��وی غرب با نگرانی دنبال شد
اما پیمان ناتو که گرجس��تان در رزمایشهای
مش��ترک با آن شرکت میکرد عمال نتوانست
در مقابل ماشین نظامی روسی از خود واکنش
نش��ان دهد ،همانند سناریوی مشابهی که در
ش��بهجزیره کریمه در س��ال  2014رخ داد و
روسیه با حمایت از همهپرسی در این منطقه،
عامل جدایی کریمه از اوکراین و پیوستن به این
کشور شد .اما طرح پیوستن گرجستان به ناتو
درست پس از  10سال از جدایی  2جمهوری
خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی مسالهای
اس��ت که به عنوان یکی از کانونهای مناقشه
میان غرب و روسیه بار دیگر مطرح شده است.
در حالی که فروپاش��ی نات��و از درون به علت
ناهماهنگیهایی ک��ه در غرب وجود دارد قابل
پیشبینی اس��ت اما در حال حاضر این پیمان
با گرجس��تان درباره نحوه پیوس��تن تفلیس
مذاکراتی را انجام داده اس��ت .س��ناریویی که
روس��یه آن را دنبال میکند حتی میتواند در
جمهوری مولداوی و مقدونیه نیز تکرار ش��ود
به طوری که مس��کو از اقلیته��ای روستبار
و گروهه��ای قومی و مذهب��ی نزدیک به خود
حمایت ک��رده و آنها را برای اعمال فش��ار به
دولتهای مرکزی که عمدتا غربگرا هستند
تش��ویق کند .میتوان این نکت��ه را به وضوح
درباره روابط روسیه و آمریکا در مساله اوکراین
مشاهده کرد به طوری که واشنگتن برای ضربه
زدن به پیکره فرهنگی و تاریخی روسیه از هر
ابزاری برای جدا کردن اوکراین از محوری شرقی
کرملین استفاده کرد .این مهم درباره گرجستان
با توجه به اهمیت کمتر آن از اوکراین با شدت
کمتری انجام ش��د اما در حال حاضر میتوان
جمهوریهای بالتیک را نیز آبس��تن تغییرات
سیاس��ی دانس��ت .بالتیک یکی از محلهای
درگیریهای روسیه و آمریکا برای اعمال نفوذ
بیش��تر اس��ت به همین جهت آمریکاییها به
دنبال همکارانی در شرق اروپا یا به نوعی اروپای
جوان هستند که این مساله از سوی روسیه با
دقت دنبال میشود .روسیه میداند که آمریکا
برای اعمال محدودیتهای بیشتر برای مسکو
از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد به همین
جهت حمایت از سیاستمدارانی که چندان به
غرب اطمینان ندارند در اوکراین ،گرجستان و
مولداوی و حتی جمهوریهای بالتیکی میتواند
یکی از سیاستهای روسیه در این مناطق باشد.
از س��وی دیگر ،بخش اروپایی ناتو که میداند
آمریکا و روسیه برای محدود کردن اروپای پیر
بعضا همنظر هستند ،قصد دارد ابتکار عمل را
در عضوگیریهای جدید به دست بگیرد تا در
صورتی که ناتو به مرحله فروپاشی رسید بتواند
صفآرایی ارتش مش��ترک اروپایی را در مقابل
روسیه به نمایش بگذارد.

وطن امروز

عربستانسعودی در سایه حکومتداری بنسلمان بر شمار دشمنانش میافزاید

بندبازی ترامپ بین ریاض و اتاوا

زیب�ا اکبرزاده :محمد بنس��لمان ،میراث��دار تاج و
تخت عربستان س��عودی که با طراحی چشمانداز
 2030نوید اصالحات اساسی در حوزههای مختلف
اقتص��ادی و اجتماع��ی را در این کش��ور بس��ته و
س��نتی قبیلهای داده است ،بار دیگر چنین ادعایی
را در س��ایه تشدید تنش با همپیمان نظامی خود،
کانادا زیر س��وال برد .حکومت سعودی که اخیرا در
س��یبل انتقادهای گسترده جامعه جهانی بویژه در
زمینه نقض حقوق بش��ر و بازداشت فعاالن مدنی
قرار گرفته اس��ت ،از  3روز پیش دست به اقدامات
تنبیه��ی علیه کانادا به دلیل انتقاد حقوق بش��ری
آن کش��ور از این رژیم زده است؛ عربستانسعودی
س��فیر کانادا را از ریاض اخراج کرد ،س��فیر خود را
فراخوان��د ،هر گون��ه «رابطه اقتص��ادی جدید» با
کان��ادا را به حال تعلی��ق درآورد و همچنین گفت
این پادشاهی حدود  12000دانشجوی عربستانی
را که از بورس تحصیلی دولتی اس��تفاده میکنند،
از کانادا به سایر کشورها انتقال میدهد .تحلیلگران
این موضع ریاض را تهاجمی ،خش��مگینانه ،شدید
و ناامیدکنن��ده توصیف کردهاند که به وضوح قصد
دارد منتقدان را به سکوت وادارد .مقامهای سعودی
مک��رر ادعا میکنند بیانیه کانادا «دخالت آش��کار
در امور داخلی عربس��تان» است ولی این استدالل
جای تعجب دارد ،چرا که این رژیم بویژه در دوران
حکوم��تداری بنس��لمان مداخلهه��ای خونینی
در س��وریه و یمن کرده اس��ت و در واقع در س��ایه
ولیعهدی این ش��اهزاده خام ،سعودیها از مداخله
مستقیم در امور کشورهای دیگر هیچ ابایی ندارند.
«جوست هیلترمان» از مدیران ارشد «گروه بحران
بینالملل» گفته بود این اقدام ریاض «مانند شلیک
کردن به خود است .اگر میخواهی درهای کشور را

به روی جهان باز کنی ،این کار را نمیشود با اخراج
سفیر و تعلیق مناسبات تجاری با کشورهایی مانند
ی که در بحبوحه تنش میان
کانادا انجام داد» .در حال 
اتاوا و ریاض ،نگاهها به آمریکا برای میانجیگری میان
این دو همپیمان سنتی خود دوخت ه شده است ،کاخ
سفید تاکنون حاضر به اظهارنظر درباره این بحران
نش��ده و تنها واکنش از سوی یک مقام «ناشناس»
در وزارت خارجه این کش��ور بیان شده که کانادا و
عربستانسعودی را «متحدان نزدیک» نامیده است.
این مقام ناش��ناس آمریکایی در بیانیه خود ،بدون
محکومیت نقض حقوق بش��ر در عربستان ،تنها از
مقامهای این کشور خواسته است اطالعات بیشتری
درباره بازداشت کنش��گران مدنی و اجتماعی ارائه
دهند .در واقع ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
خ��ود پیشتر در زمان اعم��ال تعرفههای گمرکی
صادرات ف��والد و آلومینیوم ،رویکرد زورگویانهتری

اتخاذ ک��رد و تالشهای ش��خص وی برای حمله
مس��تقیم به متحدان واشنگتن از جمله اتاوا ،چراغ
سبزی شده است برای بنسلمان که با غرور کاذب
ناشی از توهم خودبرترپنداری به صورت غیرمتعارف
ب��ه کانادا حمله کند .ناگفته نماند واکنش ش��دید
سعودیها به انتقادهای کانادا از وضعیت حقوق بشر
در عربستان ،تنها مصرف داخلی برای دولت کانادا
دارد و واکنشی است به انتقادات داخلی از حمايت
نظام��ی ات��اوا از جنايات ائتالف متجاوز س��عودی
در يم��ن و ف��روش جنگافزارهای م��درن به این
ی است در سال
کش��ور جنگطلب .گزارشها حاک 
 ۲۰۱۴زیرمجموعه کانادایی ش��رکت اسلحهسازی
«جنرال داینامیکس» برنده قراردادی به ارزش ۱۳
میلیارد دالر با ریاض ش��ده بود .اتاوا این قرارداد را
«بزرگترین قرارداد صادراتی فناوریهای پیشرفته»
در تاریخ خود توصیف کرده بود .عربس��تان بهرغم

سلطه اقتصادی بر بسیاری از شرکتهای اروپایی و
ک کشیدنها و رشوه دادنها»
اتخاذ دیپلماسی «چ 
در ماههای اخیر از سوی چندین کشور غربی متهم
به ماجرایی در کش��ورهای منطقه شده و در حال
کاس��تن از دوس��تان و افزودن بر دشمنانش است؛
موج بازداش��تهای پیاپی در داخل عربس��تان که
ش��امل زنان فعال مدنی نیز میش��ود و نیز جنگ
خونین ائتالف تح��ت رهبری ریاض علیه یمن که
باعث کش��تار و آواره ش��دن دهها هزار غیرنظامی
در این کش��ور فقیر عربی شده است .آلمان ،اواخر
سال گذشته میالدی از زبان وزیر خارجهاش ،اوضاع
بحرانی حاصل از جنگ در یمن را نقط ه اوج بحران
در منطقه توصیف و تاکید کرد الزم است این پیام
به طور مشترک از سوی کشورهای اروپایی ارسال
شود که ماجراجوییهای مکرر عربستان «بسادگی
و در س��کوت» پذیرفته نخواهد شد .عربستان نیز
در واکنش ،س��فیر خود را از آلمان برای مش��ورت
فراخواند و دولت آلمان نیز فروش س�لاح به ریاض
را به حالت تعلیق درآورد .از این منظر میتوان گفت
دلیل واکنش غيرمتع��ارف و غيرمنتظره رياض به
توئيت سفارت کانادا ،همچنين ميتواند در نتیجه
سرخوردگی ناشی از تحقق اهدافش در جنگ یمن
باشد .اخیرا ریاض از آمریکا و همپیمانان غربیاش به
دلی��ل عدم حمایت از آن در این جنگ انتقاد کرده
است .وبسایت اینترست آمریکا در مقالهای درباره
دیپلماسی عربستانسعودی نوشته است :بحرانهای
عربستان به طرز «فاجعهباری به خاطر سیاستهای
جسورانه» محمد بنسلمان در حال افزایش است که
این سیاستها اساسا بر حمایت دولت دونالد ترامپ
استوار است و به پول برای دلجویی از همپیمانان و
بایکوت بسیاری از پروندهها تکیه کرده است.

در سالگرد جنگ روسیه و گرجستان «حسن بهشتیپور» در گفتوگو با «وطنامروز» مطرح کرد

سیگنالهای روشن مسکو به بروکسل و واشنگتن با اهرم جنگ

با گذشت یک دهه از درگیریهای
قفقاز
گرجستان و روسیه همچنان این
موضوع یکی از مس��ائلی است که توجه ویژهای را
ب��ه خود جلب میکند .قفقاز جنوب��ی که در دهه
 90شاهد جنگهای خونینی بود ،بعدها به میدان
رقابت ش��دید مسکو و واش��نگتن تبدیل شد .در
سال  2003نیز وقوع انقالب رنگی موسوم به «گل
رز» در گرجس��تان این کش��ور را بیش از پیش به
متحد غرب تبدیل ک��رد و زنگ خطر واقعی برای
مسکو به صدا درآمد اما بلندپروازیهای تفلیس و
رئیسجمهور این کشور دیری نپایید .سال 2008
قفق��از جنوبی به میدان نب��ردی خونین در میان
خرس بزرگ و همس��ایه کوچک خود تبدیل شد.
اکنون پس از  10سال همچنان بخش بزرگی از این
مانده است
نبرد و دالیل آن نامشخص و مبهم باقی 
و همچنان نبرد سال  2008از زوایای دیگری قابل
بررسی و تحلیل است .هدف روسیه از این عملیات
چه بود؟ چرا گرجیها به دام عملیات و استراتژی
جنگ با روس��یه افتادند؟ آیا غرب در تالش برای
فتح آخرین دژهای محیط پیرامونی روس��یه بود؟
عالوه بر این میتوان گفت درگیریهای اوکراین در
امتداد بحران گرجستان بود یا خیر؟ برای بررسی
این س��واالت و چندین موضع دیگر «وطنامروز»
با «حسن بهشتیپور» کارشناس مسائل بینالملل
گفتوگو کرده است که در ادامه میخوانید.
***
روز  2008/8/8نیروهای ارتش روس�یه با عبور
از م�رز و برای حمایت از مردم  2منطقه «آبخازیا»
و «اوستیای جنوبی» وارد گرجستان شدند .اکنون
که یک دهه از این نبرد و درگیری نظامی میگذرد،
میتوان گفت چرا روس�یه وارد خاک گرجستان
شد؟ چرا مسکو پس از گذشت نزدیک به  3دهه
از حمله به افغانستان در سال  1979دوباره ارتش
بزرگ خود را به حرکت درآورد؟

بای��د این نکته را در نظر داش��ت که روس��یه
شروعکننده حمله نبود .ما برای درک و ارائه تصویر
جامعت��ر از این نبرد باید به روز و هفتههای پیش
از حمله مسکو به گرجستان بازگردیم« .میخائیل
ساکاشویلی» رئیسجمهور وقت گرجستان دچار
یک اش��تباه اس��تراتژیک ش��د .از یک طرف وی
تصور میکرد در شرایطی که بازیهای «المپیک
پکن» برگزار میش��ود و اف��کار عمومی جهان و
همه کشورها از جمله روسیه سرگرم این بازیها
هستند ،فرصت بس��یار مغتنمی برای این کشور
پیش آمده اس��ت .وی در تالش بود از این فرصت
طالیی ب��رای اعاده حاکمیت خ��ود بر جمهوری
خودمختاری آبخازیا و استان خودمختار اوستیای
جنوبی استفاده کند .از سال  1992تقریبا این دو
منطقه خود را از گرجس��تان جدا اعالم کرده و با
کمک روسیه توانسته بودند شرایطی را فراهم کنند
که خارج از نفوذ و قدرت تفلیس قرار داشته باشند.
ساکاشویلی در آگوست  2008تالش داشت این
معادله را تغییر دهد .از طرف دیگر محاسبات وی
اشتباه از آب درآمد و وی را دچار بزرگترین اشتباه
تاریخ زندگی سیاسی خود کرد .وی بر این تصور
بود که با شروع درگیری با روسیه اتحادیه اروپایی و
بویژه آمریکا از گرجستان در مقابل روسیه حمایت

میکند .روسیه این موقعیت ژئوپلیتیکی خود را
با تصرف بندر «کریمه» در ش��مال دریای س��یاه
بیشتر بهبود بخشید .یعنی اکنون بندر سوخومی
در شرق دریای سیاه و بندر کریمه در شمال این
دریا روسیه را در موقعیت بسیار قدرتمندتر نسبت
ب��ه قبل قرار دادهاند .اگر چ��ه ذکر این نکته الزم
اس��ت که گرجس��تان ،جامعه بینالملل و بویژه
سازمان ملل جدایی آبخازیا و اوستیای جنوبی از
گرجستان را به رسمیت نشناختهاند.
به کریمه و کنترل آن توس�ط روس�یه اش�اره
کردی�د ،در س�ال  2014نفوذ غ�رب در اوکراین و
سپس مداخله روسیه یک بحران بینالمللی دیگر
را بهوجود آورد که تاکنون ادامه دارد ،آیا میتوان
گفت اوکراین و درگیری در این کشور بخش دیگر
یا روی دیگر سکه نبردهای گرجستان است؟

میکنند .برداش��ت رئیسجمهور گرجستان این
ب��ود که با این عملیات ابتکاری غرب را مجبور به
حمایت از خود در مقابل روسیه میکند در حالی
که روسیه پاسخ قاطعی به عملیات گرجستان داد.
وی متوجه شد غربیها آمادگی این را ندارند که به
خاطر گرجستان خود را در مقابل روسیه و آن هم
در قفقاز جنوبی قرار دهند .غربیها دنبال چنین
سیاستی آن هم به طور مستقیم در مقابل روسیه
نبودند .ع�لاوه بر این باید این نکته را نیز در نظر
داشت که نهتنها گرجستان بلکه بسیاری از دولتها
و کارشناسان و تحلیلگران انتظار نداشتند روسیه
به این شدت و در قالب این عملیات غافلگیرانه و
همهجانبه به گرجستان پاسخ دهد ،بنابراین تمام
محاسبات رئیسجمهور گرجستان اشتباه از آب
درآم��د .در آن دوران نیز «دیمیت��ری مدودف»
رئیسجمهور روسیه بود؛ وی
نیز نهتنها از این فرصت برای
تنبیه و مجازات گرجس��تان
استفاده کرد بلکه بخشهایی
از خاک این کشور در ساحل
دریای سیاه را نیز تصرف کرد
و از این طریق فشار بیشتری به تفلیس وارد کرد و
عمال روند جداسازی آبخازیا و اوستیا را نیز تسریع
کرد.
اما چرا روسیه به این شدت و در قالب یک حمله
نظامی همهجانبه به گرجستان پاسخ داد؟

روسیه پس از فروپاشی شوروی بشدت تحت
فشار گسترش ناتو بود و کشورهای غربی محیط
پیرامون��ی این کش��ور و به نوع��ی حیاط خلوت
مس��کو را مورد هدف خود قرار داده بودند و برای
عقبنشینی هر چه بیشتر مسکو تالش میکردند.
قفقاز جنوبی یک منطقه بسیار حساس و به لحاظ
ژئوپلیتیکی برای مسکو حائز اهمیت است .غرب
در س��ال  2003با انقالب رنگی موس��وم به گل
رز در گرجس��تان و روی کار آوردن ساکاش��ویلی
ضرب��ه بزرگی به نفوذ مس��کو در این منطقه زده

بود .روسیه بخوبی پیام آمریکا را دریافت کرده بود
و از این مس��اله اطالع داشت هرگونه مماشات و
سازش بیش��تر با غرب و نیروهای وابسته به آنان
در کشورهای سابق شوروی آثار مخرب بیشتری
برای مس��کو به بار خواهد آورد .در نتیجه مسکو
ب��ا این عملیات به گرجس��تان اعالم کرد به هیچ
عنوان جاهطلبیهای این کشور را تحمل نمیکند
و به غرب نیز این پیام را منتقل کرد مسکو آماده
سازش در مناطق پیرامونی تحت نفوذش نیست.
بنابراین با زدن بزرگترین ضربه و بیشترین حمله
پی��ام همهجانبه خ��ود را به غرب و کش��ورهای
همسایه اعالم کرد.

ش�ما به پیام مسکو به گرجستان و کشورهای
غرب�ی اش�اره کردی�د ام�ا این نب�رد علاوه بر
متوقفس�ازی مقطعی روند نفوذ غرب در محیط
پیرامونی روسیه چه دستاورد
دیگری برای کرملین داشت؟

پیشت��ر تص��ور ب��ر این
ب��ود که اوس��تیای جنوبی و
آبخازیا به کشورهای مستقلی
تبدیل میشوند و حتی چند
کشور محدود نیز استقالل این دو واحد جدید را
به رسمیت شناختند اما با بررسی دقیق وضعیت
میدانی این دو منطقه میتوان به این نتیجه رسید
که روسیه در اوستیای جنوبی ضمن تثبیت کامل
موقعیت خود پس از درگیریهای س��ال 2008
در تالش اس��ت ب��ا الحاق این منطقه به اس��تان
اوس��تیای ش��مالی در درون خاک روسیه ،آن را
به یک اس��تان در فدراسیون روسیه تبدیل کند.
برای آبخازیا نیز روسیه ضمن جداسازی کامل آن
از گرجستان در تالش است چه به صورت کشور
مس��تقل و چه به صورت بخشی از روسیه نقش
خود در آنجا را تثبیت کند .بویژه آنکه روس��یه با
تحکیم موقعیت نظامی خود در بندر «سوخومی»
مرکز آبخازیا برای تقویت موقعیت خود در دریای
س��یاه و کاهش تنگناهای ژئوپلیتیکیاش تالش

بله! به نکته خوبی اش��اره کردی��د .غرب برای
گس��ترش نفوذ خود تالش میکند .پس از س��ال
 2008نیز آمریکا تمام تالش و سرمایهگذاریهای
خ��ود را از گرجس��تان به اوکرای��ن منتقل کرد و
درصدد بود از طریق این منطقه ضربه بزرگ دیگری
به روس��یه وارد آورد .استراتژی واشنگتن در سال
 2014باشکست«ویکتوریانوکوویچ»رئیسجمهور
روسفیل اوکراین و روی کار آمدن سیاستمداران
نزدیک به غرب به بار نشس��ت .اینبار نیز روس��یه
واکنش شدیدی نشان داد؛ با تصرف کریمه و کوک
کردن ساز جداییطلبی در  2استان شرق اوکراین
پیام ش��دید دیگری به غرب مخابره کرد .هر چند
روسها در تصرف کریمه اعالم کردند آنان سیاست
اشتباه «نیکیتای خروشچف» در الحاق این منطقه
از روس��یه به اوکراین را جبران کردهاند؛ آنها حتی
برای تثبیت موقعیت خود رفراندومی در این منطقه
البته ب��دون نظارت بینالمللی برگ��زار کردند .در
مقابل نیز غرب از تالشهای خود برای نفوذ هر چه
بیشتر به حیاط خلوت روسیه دست برنداشته است.
اکنون آنان عالوه بر اوکراین برای نفوذ در مولداوی
و حتی روسیه سفید نیز تالش میکنند .جدیدا نیز
ارمنستان به یکی دیگر از پروژههای آنان در قفقاز
جنوبی تبدیل شده است .اما باید این مساله را نیز
مدنظر داشت که غرب همیشه در پروژههای خود
برای نفوذ در حاشیه روسیه موفق عمل نکرده است.
از زمان پایان نبرد گرجستان و روسیه دیدگاههای
مختلفی درباره مهمترین پیام�د این جنگ وجود
داشته است .به باور شما مهمترین پیام و پیامد این
جنگ چه بود؟

قفقاز ش��مالی بخش��ی از جغرافیای روس��یه
محسوب میش��ود اما قفقاز جنوبی پس از سال
 1991به یک��ی از حلقههای ضعی��ف امنیتی و
سیاس��ی مسکو تبدیل ش��ده بود .گسترش نفوذ
غرب در گرجس��تان و حت��ی آذربایجان نگرانی
روس��یه را از این بابت بیشتر کرده بود .به باور من
مهمترین پیامد این درگیری تثبیت کامل موقعیت
روس��یه در این منطقه بود .روس��یه ب��ه آمریکا و
کشورهای منطقه نشان داد آنان حاکم اصلی قفقاز
جنوبی هس��تند و مزاحمتهای هیچ کشوری را
نیز در این منطقه تحمل نمیکنند .روسیه با این
عملیات زیرکانه توانست نقش خود را در بلندمدت
در این منطقه تضمین کند.
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درخواست حریری برای مداخله
خارجی در امور لبنان

سعد حریری ،نخستوزیر مکلف لبنان که در
یازدهمین هفته از ماموریت خود برای تشکیل
دولت در لبن��ان قرار دارد ،س��همخواهیهای
احزاب را مهمترین چالش در تش��کیل دولت
جدید عنوان میکند .او اخیرا با سفر به فرانسه،
از رئیسجمهوری این کش��ور خواسته است با
ولیعهد عربستان در راستای تسهیل در تشکیل
کابینه جدید در لبن��ان گفتوگو کند .برخی
منابع سیاسی عالیرتبه لبنانی در گفتوگو با
روزنامه الجمهوری اعالم کردند امانوئل مکرون
پیشتر نیز بنا به درخواست حریری با مسؤوالن
عربس��تانی در این باره گفتوگ��و کرده بود اما
پاسخی از سوی آنها دریافت نکرد.

شلیک بالستیک بدر یک
به پادگان سعودی

ی��گان موش��کی ارت��ش یم��ن و انص��اراهلل
دوشنبهشب یک فروند موشک بالستیک بدر یک
را به جنوب عربستان شلیک کردند .منابع یمنی
میگویند که این موش��ک بالس��تیک به سمت
پ��ادگان الواجب واقع در منطقه نجران ش��لیک
ش��ده است .یگان موش��کی  ۱۹جوالی هم یک
موش��ک بالس��تیک از نوع بدر یک را به فرودگاه
جیزان شلیک کرد .مناطق عسیر ،نجران و جیزان
عربس��تان س��عودی هر از گاهی هدف حمالت
موشکی ارتش یمن قرار میگیرد .این حمالت در
پاسخ به تهاجم ائتالف سعودی که از ابتدای سال
 ۹۴به یمن شروع شده ،انجام میشود.

پایان تنش در فیلیپین
با خودمختاری مسلمانان

رئیسجمهوری فیلیپین که هفته گذشته
قانون بانگس��امورو و اعط��ای خودمختاری به
مس��لمانان جنوب ای��ن کش��ور را امضا کرد،
روز گذش��ته یک کپی از این قانون را به رهبر
بزرگترین گروه شبهنظامی مسلمان این کشور
اعط��ا کرد .این قانون گامی کلی��دی در پایان
دادن ب��ه یکی از طوالنیتری��ن و مرگبارترین
درگیریهای آسیاست .این قانون ،توافق صلح
سال  2014میان دولت و جبهه آزادی اسالمی
مورو را اجرایی میکند .جبهه آزادی اس�لامی
مورو طی این توافق متعهد ش��د که سرزمینی
مستقل را طلب نکند و در ازای خودمختاری،
سالحهای نیروهایش را تحویل دهد.

العبادی وارد فاز عملی
مبارزه با فساد شد

نخستوزیر عراق همانگونه که وعده داده
بود روز گذشته پرونده شماری از مقامهای ارشد
این کشور از جمله چند وزیر را به کمیته مبارزه
با مفاس��د اداری و مالی ارج��اع داد .همچنین
به نقل از منابع عراقی ،حیدر العبادی احتماال
برخی مسؤوالن دولتی و دولتهای محلی را به
دلیل کمکاری معلق و برکنار کند .طی یک ماه
اخیر مناطق جنوبی عراق شاهد اعتراضات علیه
نابسامانی اقتصادی و بیکاری جوانان بوده است.

لیبرمن :ارتش سوریه احیا شده است

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز گذشته
پس از بازدید از یگان زرهی مستقر در جوالن
اشغالی ،در صفحه شخصی توئیتر خود با اذعان
به احیای ارتش س��وریه ،مدعی ش��د« :یگان
زرهی نیروی کوبنده ما است و میداند در برابر
هر سناریویی چگونه از مرزهایمان دفاع کند».
آویگدور لیبرمن پیشبینی کرد وضعیت جوالن
اش��غالی طی روزهای آینده آرامتر ش��ود .وی
گفت« :از نظر ما ،وضعیت [در سوریه] در حال
بازگش��ت به حالت قبل از جنگ است ،یعنی
حکومت مرکزی و یک شخص مسؤول وجود
دارد» .این اظهارات در حالی است که مقامات
صهیونیس��تی پیشتر از لزوم کنار رفتن بشار
اسد از قدرت در سوریه صحبت کرده بودند اما
با کنترل نیروهای ارتش و مقاومت س��وریه بر
مرز جوالن اشغالی طی روزهای گذشته ،تلآویو
از موضع خود عقبنشینی کرد.

عمرانخان رسم ًا نامزد پست
نخستوزیری پاکستان شد

حزب تحریک انصاف پاکس��تان رسما عمران
خ��ان را به عن��وان نامزد این حزب برای پس��ت
نخستوزیری معرفی کرد .پیروزی عمران خان در
انتخابات اخیر همچنین این اطمینان را به حزب
تحریک انصاف پاکس��تان داده که میتواند دولت
خود را در ایالتهای پنجاب و خیبر پختونخواه و
همچنین پایتخت پاکستان تشکیل دهد .انتظار
م��یرود عم��ران خان با ب��ه دس��ت آوردن ۱۱۶
کرس��ی مجمع ملی و همچنی��ن جلب حمایت
احزاب کوچکتر و نامزدهای مس��تقل به عنوان
نخستوزیر آتی پاکس��تان انتخاب شود .از سوی
دیگر ،ائتالف احزاب اپوزیسیون علیه حزب تحریک
انصاف پاکستان اعالم کرده است که نامزد خود را
برای پست نخستوزیری اعالم خواهد کرد.

