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نتایج نهایی انتخابات عراق اعالم شد

هیأتی از انصاراهلل یمن
در ضیافت سیدحسن نصراهلل

نبرد در بغداد برای فراکسیون
اکثریت پارلمانی

گروه بینالملل :دادگاه فدرال عراق نتایج نهایی
انتخاب��ات پارلمانی این کش��ور را ک��ه به دلیل
بازشماری دستی آرا در برخی استانها به تعویق
افتاده بود روز گذش��ته اعالم کرد و متعاقب آن،
فراکسیون اکثریت پارلمانی برای تشکیل دولت
بعدی تا عید قربان یا هفته بعد معرفی میشود.
کمیس��اریای انتخابات ،پیشتر اعالم کرده بود
ائتالف س��ائرون (مقتدا صدر)  54کرسی ،الفتح
(ه��ادی العام��ری)  48کرس��ی و النصر (حیدر
العبادی) ۴۲کرسی و دوله القانون (نوری المالکی)
 ۲۶کرسی به دست آوردهاند و به نظر میرسد با
بازشماری آرا ،این نتایج بدون تغییر ماندهاند .از
هفتهها پیش ائتالفهای پیشتاز در انتخابات با
برپایی نشس��تهایی اقدام به بررس��ی تشکیل
فراکسیون بزرگتر در پارلمان کردند .محور اول
شامل س��ائرون به رهبری مقتدا صدر ،النصر به
رهبری حیدر العبادی نخستوزیر فعلی ،الحکمه
به رهبری س��یدعمار حکیم با محور ملی است
که خواس��تار تسریع در تشکیل این فراکسیون
هستند .محور دوم شامل الفتح به رهبری هادی
العامری ،دولهالقانون ب��ه رهبری نوری المالکی
و محور ملی و احزاب کرد اس��ت که هدفشان
اعالم فراکسیون بزرگتر است .رایزنی گروههای
سیاسی ،با اخبار گوناگون و برخی اوقات ،با اخبار
ضد و نقیضی درباره نتیجه این رایزنیها با هدف
تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان جدید همراه
ی است که مقتدا صدر ،رهبر
است .گزارشها حاک 
جریان صدر و ائتالف سائرون که توانسته بیش از
 50کرسی پارلمان را تصاحب کند ،یکشنبهشب
با سفر به بغداد به منظور رایزنی درباره تشکیل
فراکسیون پارلمانی از طریق همگرایی با ائتالف
النص��ر و الحکمه ،آخرین گام در این مس��یر را
برداشت .پیش از این صالح العرباوی ،یک عضو
دفتر سیاس��ی حزب الحکمه ع��راق گفته بود
«ائتالف سائرون ،الحکمه و النصر» برای تشکیل
فراکس��یون بزرگتر به ه��م نزدیکترند و «ما
تفاهمهای خوبی با طرفهای کرد و سنی برای
اعالم فراکسیون بزرگتر داریم» .در مقابل ،حافظ
البشاره ،تحلیلگر سیاسی عراقی نیز گفته است
ائتالف الفتح به رهب��ری العامری و ائتالف دوله
القانون به رهبری المالکی موفق شدهاند تاکنون
 ۲۰۰کرسی پارلمان را برای تشکیل فراکسیون
بزرگت��ر پارلمان جدید ج��ذب کنند که البته
شماری از احزاب کوچک دیگر از اهل سنت نیز
در این فراکسیون حضور دارند .از سوی دیگر به
گفته این تحلیلگر ،ائتالفهای سائرون ،الحکمه و
الوطنیه نیز ممکن است جبهه معارضان سیاسی
را در پارلمان تش��کیل دهند .هفته گذشته نیز
صالح عبدالرزاق ،از اعضای دولهالقانون در توئیتر
خود با بیان اینکه «الفتح و دولهالقانون و بخشی
از ائتالف النصر و  2حزب کردی و برخی احزاب
اهل س��نت در حال رایزنی برای اعالم تشکیل
فراکسیون اکثریت هستند» گفته بود «شیعیان
نامزد نخستوزیری را ارائه میدهند ،کردها نامزد
ریاستجمهوری و اهل سنت نیز نامزد ریاست
پارلمان را» .البش��اره همچنین گفت «اختالف
میان صدر و المالکی مانع تفاهم میان سائرون و
دولهالقانون است» اما گزارشهای خبری حاکی
است تالشها برای توافق همچنان ادامه دارد و
برخی منابع از تالش هادی العامری برای متقاعد
کردن مقتدا صدر برای پیوس��تن به ائتالفهای
سیاسی کنونی برای تشکیل فراکسیون بزرگتر
پارلم��ان جدید خب��ر میدهن��د .در این میان
موفقیت در جلب و ج��ذب نگاههای گروههای
کرد و اهل س��نت میتوان��د در واقع ماجرا را به
نفع یک گروه و البته شکس��ت گروه دیگر رقم
بزند از این رو عمده تالشها در ش��رایط کنونی
متوجه این مساله اس��ت؛ مسالهای که به گفته
حنی��ن قدو از اعضای ائتالف الفتحُ ،کردها برای
ورود به همپیمانی الفت��ح و دولهالقانون منتظر
امتیاز هستند .طبق این گزارش ،پارلمان جدید
عراق  ۲۲۹کرس��ی دارد که فراکسیون بزرگتر
باید ( ۱۶۵نصف+یک) کرس��ی کس��ب کند تا
بتواند اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد.
در بحبوحه نشستهای عراقیها برای تشکیل
فراکسیون اکثریت که در ایس��تگاه پایانی قرار
دارد ،کاخ سفید از طریق فرستادهاش در ائتالف
مدعی مبارزه ب��ا داعش در عراق تالش میکند
به ش��کل اس��تعمارگری نوین ،مراتب حضور و
نقشآفرینی خود را در دولت بعدی عراق تقویت
کند .از این رو ائتالفها و مساله مداخله در تعیین
نخستوزیر آینده و دولت را در صدر توجهات و
دیدارهای برت مکگورک قرار داده است .منابع
عراقی میگوین��د مکگ��ورک در دیدارهایش
امکان تمدی��د ماموریت حیدر العبادی بهعنوان
نخس��توزیر عراق یا انتخاب گزینهای از ائتالف
النصر یا خارج از آن را برای این سمت پیشنهاد
داده است.
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مرکل و پوتین توافق بزرگ انرژی خود را نهایی کردند

ترامپ و مثلث تهدید ،تعرفه و تحریم!

گ�روه بینالملل :تحریمبازی یک��ی از محورهای
سیاست خارجی آمریکاست .در حال حاضر بیشتر
کشورهای مولد و مستقل جهانی از جمله روسیه،
ترکی��ه و ایران در کنار کرهش��مالی تحت تحریم
قرار دارند .وزارت خزان��هداری آمریکا روزانه روی
تحریمهای جدی��دی کار میکند و اخبار تحریم
در حال حاضر به یکی از س��رگرمیهای رسانهای
مبدل ش��ده اس��ت و کش��ورهای دیگر جهان بر
محور بیاعتمادی آمریکا گرد هم آمده و راههای
جدیدی را برای تعامالت جهانی پیگیری میکنند.
انزوای آمریکا در معادالت بینالمللی چندان دور از
انتظار نیست .این کشور در حال حاضر در برخی
جبهههای جنگ از ناقضان حقوقبش��ر حمایت
میکند و بمبهایش بر س��ر دانشآموزان یمنی
دردسرهایی را برایش ایجاد کرده است .آمریکای
امروز شاهد نزدیکی بیشتر روسیه و آلمان است؛
مسالهای که در اجالس ناتو ترامپ تنها نسبت به
آن با جیکجیکهای توئیت��ریاش واکنش داد.
ترامپ در جهان رئیسجمهور منفوری است که با
نمایشهای پرسروصدایش در حال مبدل شدن به
یک طنزپرداز دورهگرد تکراری شده است .او محور
تحریم ،تهدید و تعرفه را طی ماههای گذشته دنبال
کرده و اکنون توانسته خزانه رسانههای آمریکایی
را پرتر از گذش��ته کند .اما جدا از مس��ائلی که به
آن اش��اره شد ،ترامپ در حال از دست دادن زرق
و برق رس��انهایاش است .این روند میتواند حتی
 3س��ال دیگر به طول انجامد اما ماجراجوییهای
رئیسجمهوری آمریکا در عرصه بینالمللی بیش
از آنکه نتیجه عینی داش��ته باش��د با حبابهای

از سال  2011سوریه به میدان
گفتوگو
منازع�ه بازیگ�ران داخلی،
منطق�های و بینالمللی تبدیل ش�د .در آغاز و با
تهای چشمگیر کش�ورهای غربی از جمله
حمای 
فرانسه و برخی کشورهای منطقه همچون ترکیه
یهایی کسب کردند
و عربس�تان ،مخالفان پیروز 
اما بعدها ب�ا ظهور داعش و ورود روس�یه و ایران
به عرصه نظامی سوریه ،ورق به نفع دولت مرکزی
بازگشت .در این میان سیاست و استراتژی پاریس
در سوریه با فراز و فرودهای متعددی روبهرو بوده
اس�ت .این کشور در ابتدا به میزبان بخش بزرگی
از نیروهای مخالف تبدیل شد اما بعدها از راهحل
سیاسی در دمشق حمایت کرد ،اکنون نیز در قالب
حمایت از «نیروهای ارتش آزاد» در شمال سوریه
حضور دارد .فرانسه در سوریه به دنبال چیست و
تغییرات راهبردی این کش�ور در بالد شام ناشی
از چیس�ت؟ پاریس در کجای سیاست آمریکا در
س�وریه قرار دارد؟ برای پاس�خ به این سواالت و
بررسی موضوعات مرتبط ،روزنامه «وطنامروز» با
«پیروز ایزدی» کارشناس مسائل اروپا به گفتوگو
نشستهاست.

***

با ش�روع بحران و جنگ داخلی س�وریه ،فرانسه
از کش�ورهایی بود که مواضع سرسختانهای را در
قبال دولت مرکزی این کشور در پیش گرفت و با
حمایت از مخالفان خواستار سرنگونی دولت «بشار
اس�د» شد اما اکنون شاهد تغییر سیاست و رویه
پاریس در قبال دولت مرکزی سوریه هستیم؛ این
فراز و فرود در سیاس�ت فرانسه ناشی از چیست
و چه دلیل یا دالیلی باعث چرخش سیاس�ت این
کشور در ارتباط با سوریه شد ه است؟

زمانی که جنگهای داخلی در مارس 2011
در س��وریه درگرفت ،فرانس��ه در ابت��دا در دوره
ریاستجمهوری «فرانسوا اوالند» موضعی تند و
رادیکال در قبال سوریه در پیش گرفت و حمایت
مالی و معنوی بزرگی از نیروهای مخالف بش��ار
اسد به عمل آورد و پاریس به یکی از مراکز اصلی
مخالفان در قلب اروپا تبدیل ش��د .تیم حاکم بر
«کاخ الی��زه» در آن دوران ب��ر این باور بودند که
دولت مرکزی س��وریه باید سرنگون شود و جای
خود را به مخالفان بشار اسد بدهد و در این ارتباط
از سیاست آشتیناپذیرانهای حمایت میکردند .اما
مجموع��های از تحوالت بویژه ظهور و قدرتیابی
داعش ،باعث تغییر این دکترین شد .دولت سوریه
با کمک روس��یه و همچنین جمهوری اسالمی
ای��ران در جبهه مب��ارزه با داعش ق��رار گرفت و
این موضوع باعث شد وضعیت دولت مرکزی در
س��وریه تثبیت شود و بخشهای بزرگی از خاک
سوریه توسط دولت مرکزی کنترل شود .معادله
سوریه از س��ال  2014بتدریج تغییرات فاحشی

رس��انهای و تحلیلهای توخالی همراه بوده است.
در مقاب��ل ،رقبای آمری��کا در جهان مانند چین،
روس��یه و حتی اتحادیه اروپایی مشغول برداشتن
قدمهای زیرساختیتری هستند .آمریکا روسیه را
تحریم کرده است! مسکو پس از جنگ اوکراین با
همهپرسی و الحاق شبهجزیره کریمه به خاک خود
تحت تحریمهای آمریکایی شدیدی قرار دارد اما
این کشور در عرصه بینالمللی نهتنها منزوی نشده
است ،بلکه شاهد شکوفایی پروژههایی چون جریان
شمالی و جریان جنوبی هستیم .روسیه دوستان
خ��ود را در خاورمیان��ه تنها نگذاش��ته و در حال
یارگیری است .از یکس��و محدودیتهایی را که
علیه ترکیه وضع شده بود لغو کرده است و از سوی
دیگر در سوریه محورهای خود را تقویت میکند و

مناسباتش را با تهران در مسیر تعریفشده پیش
میبرد .این خاصیت سیاست پوتین است که عمال
با کمترین نوسان طی سالهای پیش گام برداشته
و نشان داده اس��ت روسیه نسبت به تهدیدها در
حوزه پیرامونیاش حس��اس است و با حداکثر قوا
رفتار میکند.
■■دیدار 3ساعته پوتین و مرکل

قصر مس��برگ ،محل دیدار پوتین و مرکل در
 65کیلومتری برلین ،فضای گرمی را در میانه ماه
آگوس��ت ایجاد کرد .آلمان به عن��وان بزرگترین
اقتص��اد اروپ��ا ب��ر خ�لاف عالق��ه آمریکاییها با
رئیسجمه��وری روس��یه تواف��ق مه��م گازی را
غیرسیاس��ی و کامال اقتصادی توصیف کرد .آلمان
در مناسبات اقتصادیاش با روسیه همانند گذشته

دکتر پیروز ایزدی در گفتوگو با «وطنامروز»:

پاریس در سوریه از تغییر به پذیرش چرخش داشته است
کرد و فرانسه نمیتوانست با همان دیدگاه سابق
علیه دولت مرکزی سوریه عمل کند ،زیرا دولت
مرکزی س��وریه خود به یکی از قربانیان ترویج و
گس��ترش تروریسم داعشی تبدیل ش��ده بود .از
طرفی مش��خص شد بخش بزرگی از سالحهایی
که کشورهای غربی و بخشی از دولتهای منطقه
از جمله عربستان و قطر برای مخالفان در سوریه
ارس��ال کرده بودند به دست داعش افتاده است و
این نیز به نوعی رسوایی بزرگی برای این کشورها
محس��وب میش��د .در
همی��ن بره��ه مخالفان
دول��ت نی��ز ب��ه صورت
تدریجی قدرت و جذابیت
خود را در سوریه از دست
دادن��د و ب��ه گروهه��ای
حاشیهای و تندرو تبدیل
ش��دند .در این دوران سیاست و استراتژی کالن
فرانسه شاهد یک چرخش بزرگ بود .چرخشی
که میتوان آن را پایان سیاست تغییر دولت بشار
اسد قلمداد کرد.

یعنی اکنون فرانسه با روی کارآمدن رئیسجمهور
جدید راهبرد متفاوتتری در قبال سوریه در پیش
گرفته است؟

بله! به نکته جالبی اشاره کردید .این تغییرات
در عرصه داخلی سوریه به طور نسبی با تغییرات
در ساختار قدرت در فرانسه همزمان شد .با روی
کارآمدن رئیسجمهور جدید این کش��ور یعنی
«امانوئل مکرون» این قضیه بیشتر خود را نشان
داد و اکنون فرانسه به دنبال یک راهحل سیاسی
است و از پروژهای نظامی در قالب تقویت مخالفان
رادیکال برای براندازی رژیم بش��ار اس��د حمایت
نمیکند .حتی فرانسه چندین بار به طور رسمی
خواس��تار حضور هر چه بیشتر دولت مرکزی در
مذاک��رات درباره آینده س��وریه و قب��ول کردن
وضعیت جدید این کش��ور ش��ده اس��ت .اکنون
فرانسویهای به این نتیجه رسیدهاند تعامل با بشار
اسد و قبول وضعیت موجود در این کشور بهتر از
بلندپروازیهای بینتیجه خواهد بود .به طور کلی
استراتژی پاریس از تغییر به تعامل چرخش داشته
است.

شما به تغییر دکترین پاریس در قبال سوریه اشاره
کردید اما این کش�ور همچنان از برخی گرو ههای
مخال�ف دولت بویژه در ش�مال س�وریه حمایت
میکند و حتی از سال گذشته تاکنون نیز به طور
مستقیم در این کشور حضور نظامی دارد؛ آیا این
نوعی پارادوکس و تناقص محسوب نمیشود؟

بله! فرانسویها اکنون در شمال سوریه حضور
دارن��د و به نیروهای ارتش آزاد کمک میکنند .با
توجه به چرخش سیاس��ت خارجی فرانسه ،اگر
چه این کش��ور از سیاست تفاهم با دولت مرکزی
و حض��ور آن در مذاکرات آینده س��وریه حمایت
میکند اما این به معنی عدم حمایت مستقیم و
غیرمستقیم از گروهها و سازمانهای تحت حمایت
غرب نیست .آمریکاییها اکنون از طریق نیروهای
ارتش آزاد قریب به  30درصد از خاک س��وریه را
تح��ت کنترل دارن��د .در
چارچوب استراتژی ترامپ
که خواس��تار مش��ارکت
دوس��تان این کش��ور در
هزینه جنگی و سیاس��ی
مح��ور غ��رب در جه��ان
است ،فرانسه نیز به بخشی
از سیاست حضور نظامی مستقیم در سوریه تبدیل
شده است .اگر چه باید این نکته را در نظر داشت
که حضور فرانسویهای در سوریه بسیار محدود
و حداقلی اس��ت و این کش��ور از ت��وان نظامی و
پتانس��یل سیاس��ی چندانی برخوردار نیست اما
مانورهای سیاسی و نظامی فرانسویها در سوریه
و دع��وت از برخی گروههای قومی و مذهبی این
کش��ور برای دیدار از کاخ الیزه در راستای تقویت
هرچه بیشتر نقش فرانسه در آینده سوریه است.
پاریس و حتی واشنگتن در تالشند با استفاده از
این مانورها توانایی حضور و نفوذ خود در سوریه را
تضمین کنند .به باور من نسبت مستقیمی میان
مناطق تحت نفوذ دولت سوریه و قدرت بازیگران
خارجی همچون آمریکا وجود دارد .دولت سوریه از
 3سال پیش تاکنون موقعیت خود را هر روز بیش
از پیش تحکیم بخش��یده است و این نیز مدیون
حضور مس��تقیم نظامی آن��ان در اکثریت خاک
سوریه اس��ت .اگر دولت س��وریه در ماههای آتی
مناطق تحت نفوذ خود را در شمال غرب و شمال
شرق سوریه گسترش دهد ،قطعا در مذاکرات آتی
طرفهای مقابل را مجبور به عقبنش��ینیهای
بزرگ میکن��د و روند کیش و مات کردن رقبا و
مخالفان دولت مرک��زی وارد مراحل پایانی خود
خواهد شد.

آیا روس�یه و متحدان�ش از این حض�ور نظامی و
تقویت نیروهای ارتش آزاد استقبال خواهند کرد
یا اینکه روسیه تالش میکند نفوذ و حضور فرانسه
در سوریه را کاهش دهد؟

روس��یه از س��ال  2015با ورود مس��تقیم به
عرصه سیاس��ی و نظامی س��وریه به طور عملی

رفت��ار میکند .آمارها نش��ان میده��د برلین 40
درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد میکند،
سرمایههای آلمانی در روسیه در چرخش هستند
و برای برلین روابط با مس��کو اهمیت ویژهای دارد.
اما درباره مس��ائل بینالمللی دیمیتری پس��کوف،
سخنگوی کرملین میگوید رئیسجمهوری روسیه
به همراه صدراعظم آلمان از احتمال ایجاد ساختاری
به محوریت  4کشور فرانسه ،آلمان و ترکیه در کنار
روسیه برای بررسی مسائل سوریه توافق کردهاند.
پسکوف میگوید این مذاکرات در سطح کارشناسان
و متخصصان پیش میرود و در سطوح باالتر بزودی
اعالم خواهیم کرد چه ویژگیهایی خواهد داشت.
دیدار پوتین و مرکل حاوی مطالب جالب دیگری
هم بود به طوری که طرفین از تحریمهای آمریکا بر
خط لوله جریان شمالی  2که از اوکراین میگذرد
انتقاد و اعالم کردند نباید اجازه داد کشوری ثالث از
روندهای اقتصادی مثبت این طرح جلوگیری کند.
تعرفههایی که آمریکاییها بر کاالهای آلمانی وضع
کردهاند میتواند مناس��بات آلمان و آمریکا را وارد
چالشی جدی کند و از سوی دیگر منجر به نزدیکی
بیش از پیش روسیه و آلمان شود .در همین حال
قرار اس��ت آنگال مرکل به قفقاز سفر کند؛ قفقازی
که در انتظار پیوس��تن به اتحادی��ه اروپایی و ناتو
است .قطعا دیدار  3ساعته پوتین و مرکل که طی
 3ماه گذش��ته برای دومین بار انجام میشود روی
این مالقاتها در  3شهر ایروان ،تفلیس و باکو تاثیر
جدی خواهد داشت .باید تاکید کرد دیدار پوتین و
مرکل با طرح مسائل متنوعی همراه بود و طرفین
هیچ توافقی را رسما اعالم نکردند.

بخش بزرگی از استراتژیهای کشورهای غربی و
برخی کشورهای منطقه را به هم ریخت .زمانی که
روسها وارد سوریه شدند تقریبا بخش بزرگی از
این کشور تحت کنترل نیروهای تروریستی داعش
و گروههای مخالف قرار داش��ت و حتی تهدیدات
امنیتی جدی ،دمش��ق و فرودگاه بینالمللی این
ش��هر را تهدید میکرد ام��ا در یک برنامه مرحله
به مرحله و تدریجی روسیه با حمایت جمهوری
اس�لامی ایران و ارتش س��وریه توانستند معادله
موج��ود را تغییر دهند .اکنون بخ��ش بزرگی از
خاک س��وریه در اختیار دولت مرکزی قرار دارد و
در آخرین مرحله از این پیشرویها ارتش سوریه
توانس��ت قدرت و حاکمیت دولت مرکزی را به 3
استان جنوبی سوریه یعنی «السویداء»« ،درعا» و
«القنیطره» بازگرداند و اکنون نیز خبرهایی مبنی
بر احتمال شروع عملیات آزادسازی استان «ادلب»
در شمال سوریه وجود دارد .قطعا روسیه و راهبرد
این کش��ور در چارچوب محدودسازی و کاهش
نقش کش��ورهای غربی ،عربی و ترکیه در سوریه
قرار دارد .اکنون روسیه در تالش است با استفاده
از کارت س��وریه و حضور نظامی مستقیم در آن
بویژه در پایگاه نظامی بزرگ «الحمیمیم» نقش
و نف��وذ خود را ه��م در خاورمیانه و هم در دریای
مدیترانه تحکیم بخش��د .قطعا نق��ش بازیگرانی
همچون آمریکا و فرانس��ه در تضاد با این راهبرد
کالن مسکو قرار دارد ،بنابراین طبیعی است مسکو
بتدریج برای شکست این دو بازیگر و محدودسازی
نفوذ آنان تالش کند.

به طور کل�ی راهبرد پاریس برای آینده س�وریه
چگون�ه خواهد ب�ود و اینکه در پایان سیاس�ت
فرانسه به کدام سو میرود؟

باید توجه داش��ت نقش فرانسه در سوریه به
نسبت نقش آمریکا بسیار کوچکتر و محدودتر
است و فرانسویها نقش تعیینکنندهای در این
کش��ور ندارند .میتوان گفت فرانس��ه در سوریه
دارای نقش��ی حاشیهای است و باید این نقش را
در چارچوب اس��تراتژی کالن آمریکا برای آینده
س��وریه و حتی خاورمیانه تحلی��ل کرد ،در غیر
این صورت فرانس��ویها خود توانایی و ظرفیت
بازیگردانی مس��تقل در س��وریه را ندارند .دولت
مرکزی س��وریه نی��ز اکنون این پی��ام را بخوبی
کدگشایی کرده است و به این نتیجه رسیدهاند
که فرانس��ه و تح��رکات آنان در س��وریه عامل
تهدیدکننده جدی محسوب نمیشود .در دوره
کنونی نیز با تغییر موازنه قوا در داخل س��وریه و
تقویت ارتش و دولت مرکزی ،فرانسویها به این
باور رس��یدهاند که دیگر دولت مرکزی سرنگون
نمیشود پس باید با حمایت از برخی گروههای
سیاسی و نظامی همچون ارتش آزاد نقش خود را
در آینده این کشور پررنگتر کنند.

هیات��ی از جنب��ش انص��اراهلل یمن ش��نبه با
سیدحس��ن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان دیدار
کرد .بر اس��اس این گزارش ،در ای��ن دیدار اوضاع
سیاس��ی و بشردوس��تانه در یم��ن و نیز تحوالت
منطق��های و بینالمللی مورد بح��ث و تبادلنظر
قرار گرفت .محمد عبدالس�لام ،سخنگوی جنبش
انصاراهلل یمن در دیدار با سیدحسن نصراهلل مراتب
قدردان��ی مردم یمن از مواضع ش��جاعانه و اصولی
حزباهلل در قبال تجاوز ائتالف آمریکایی-سعودی به
یمن را ابالغ کرد .هیات یمنی همچنین دوازدهمین
سالروز پیروزی مقاومت در مقابل دشمن اسرائیلی
در سال  2006را به دبیرکل حزباهلل تبریک گفت.

کیم بار دیگر به آمریکا تاخت

ب��رای دومین بار طی ی��ک هفته اخیر ،رهبر
کرهشمالی تحریمهای بینالمللی علیه کشورش
را محک��وم کرد .کی��م جونگاون گفته اس��ت:
تحریمهای مداوم نیروه��ای متخاصم و اقدامات
مزاحم آنها یک مانع جدی بر س��ر راه پیشرفت
سوسیالیسم ما اس��ت .چند روز پیش رهبر کره
ش��مالی در یک اظهارنظر ش��خصی کمس��ابقه
تحریمهای «راهزنانه» از سوی نیروهای متخاصم
ی اس��ت که
را محک��وم ک��رده ب��ود .این در حال 
واشنگتن بهرغم مذاکرات خلع سالح هستهای با
کرهشمالی همچنان فشار تحریمها بر این کشور
را حف��ظ کرده اس��ت .اخیرا خزان��هداری آمریکا
تحریمهایی را علیه ش��رکتهای روسی و چینی
به خاطر آنچه نقض تحریمهای کره شمالی توسط
این شرکتها خواند ،اعالم کرد.

حمد در سودای حاکمیت بر قطر!

اختالف��ات و هجمههای مح��ور چهارگانه به
رهبری سعودی علیه قطر ،به ادعای مالکیت بحرین
بر قطر رس��یده؛ ادعایی که به طور رسمی بر زبان
پادشاه این کشور جاری شده است .بر این اساس،
حمد بن عیس��ی آلخلیفه روز جمعه در دیدار با
بزرگان قبیله النعیم گفت« :حاکمیت آلخلیفه بر
قطر از س��ال  1762ثابت اس��ت و ما با مردم قطر
یک ملت مش��ترک هستیم و تاریخ و نسبمان ما
را در کن��ار یکدیگر ق��رار میدهد» .قطر و بحرین
بر سر جزایر جنان ،الزباره و فشت الدبیل اختالف
دارند و وزیر خارجه بحرین در جوالی سال گذشته
گفته بود که بحرین آماده بازپسگیری این جزایر
از قطر است.

نامزد ریاستجمهوری پاکستان
معرفی شد

عم��ران خان ،نخس��توزیر جدی��د و رئیس
حزب حاکم «تحریک انصاف» پاکس��تان عارف
عل��وی را به عن��وان نامزد حزبش ب��رای تصدی
پس��ت ریاس��تجمهوری معرف��ی ک��رد .دوره
ریاس��تجمهوری ممنون حسین ،رئیسجمهور
فعل��ی  8س��پتامبر  2018به پایان میرس��د و
انتخابات برای تعیین سیزدهمین رئیسجمهور 4
س��پتامبر برگزار میشود .با توجه به اینکه حزب
تحریک انصاف جایگاه خود را در  3ایالت پاکستان
ارتقا داده اس��ت و از طرف دیگر دولت مرکزی را
در اختی��ار دارد ،امکان پی��روزی نامزد انتخاباتی
این حزب در انتخابات ریاس��تجمهوری بس��یار
زیاد اس��ت .در پاکستان ،پست ریاستجمهوری
س��مبلیک اس��ت و او میتواند توصیههایی برای
شخص نخستوزیر داشته باشد.

مشت آهنین بنسلمان برابر منتقدانش

گزارشها حاکی از بازداش��ت مش��اور سابق
ش��رکت نفتی آرامکو در عربستانسعودی است.
برجس حمود البرج��س چندی پیش از افزایش
بهای برق در کشور ابراز نگرانی کرده بود .بازداشت
البرج��س نش��ان داد رون��د بازداش��ت مخالفان
بنس��لمان همچنان ادامه دارد و به شدت و قوت
خود باقی اس��ت .بازداشت البرجس باعث نگرانی
دانش��گاهیان و کارشناسان عربستان شده است،
زیرا البرجس مخالف سیاسی نیست ،بلکه بارها با
ولیعهد دیدار کرده و برای سیاستهای اقتصادی
وی تبلی��غ میک��رد و هیچگونه انتق��ادی از این
سیاستها نکرده است.

عزم آمریکا برای اشغال مستمر عراق

س��خنگوی ائتالف آمریکایی مدعی مبارزه با
داعش در یک نشس��ت خبری در ابوظبی گفت:
تا زمانی که الزم باش��د ،نیروه��ای آمریکایی در
عراق میمانند .شان رایان مدعی شد علت اصلی
ماندن در ع��راق پس از شکس��ت داعش ،انجام
اقداماتی برای برقراری ثبات در مناطقی از عراق
اس��ت که پیشتر تحت کنترل داعش بوده و ما
به این دلیل در آنجا میمانیم .مسؤوالن مختلف
عراقی و نمایندگان پارلمان این کشور تاکنون بارها
خواس��تار خروج نیروهای خارجی از کشورشان
شدهاند .این سرهنگ ارتش آمریکا درباره عملیات
نظامی آمریکا و متحدان کرد این کشور در شرق
س��وریه نیز گفت :عملیات م��ا و متحدانمان در
س��وریه تا از میان برداشتن آخرین تروریست در
شرق رود فرات ادامه خواهد داشت.

