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گزارش
ترکیه «النصره» را در فهرست تروریسم قرار داد

چراغ سبز آنکارا
به پاکسازی ادلب!

ق��رار گرفت��ن اصلیتری��ن گروهه��ای
تروریس��تی فعال در س��وریه پس از س��قوط
داعش در فهرس��ت س��یاه ترکیه را میتوان
یک��ی از مهمترین تح��والت خاموش منطقه
طی ماههای اخیر دانس��ت .به گزارش شبکه
آرت��ی ،دولت آن��کارا روز گذش��ته به صورت
رس��می «هیات تحریرالشام» را که نام جدید
ائتالفی از همان «جبهه النصره» سابق با چند
زیرش��اخه دیگر القاعده در س��وریه است ،در
فهرس��ت گروههای تروریستی تحت تعقیب
ق��رار داد .این حرکت باعث خش��م و حیرت
توأم��ان آمری��کا و قطر به عن��وان مهمترین
حامیان جبهه النصرهایها شده است ،چرا که
آن را بهمثابه خالی کردن پشت تروریستهای
ادلب و بزرگترین چراغ س��بز اردوغان برای
عملیات ارتش س��وریه و جبه��ه مقاومت در
این اس��تان شمالی س��وریه میدانند .اگر چه
ترکی��ه دوران پرتنش��ی را ب��ا آمریکاییها بر
س��ر خرید س��امانه پدافند موشکی اس400
و همگرایی با ایران ،روس��یه و پاکس��تان در
چارچوب دیپلماسی منطقهای جدید گردش
به ش��رق اردوغان میگذراند اما در عین حال
بهتری��ن روابط خارجی را با قط��ری دارد که
تامینکننده تسلیحاتی ،مالی و حامی رسانهای
اصلی تروریس��تهای ادلب است .حتی بنا به
افش��اگری اخیر وزارت خارجه روسیه ،نقشه
اخیر آمریکاییها برای اعزام تروریس��تهایی
تعلی��م داده ش��ده به منظور انج��ام عملیات
ایذایی شیمیایی در سوریه از پایگاه پنتاگون
در قطر و با همکاری س��ازمان اطالعاتی این
شیخنش��ین کلید خورده بود .رابطه ترکیه با
«هیات تحریرالشام» یا همان «جبهه النصره»
در س��الهای اخیر به قدری تنگاتنگ بود که
حتی در جریان اشغال شهر کردنشین عفرین
سوریه توسط ترکیه ،نیروهای مزور موسوم به
ارت��ش آزاد که بدنه اصلی نیروی اش��غالگر را
تشکیل میدادند در حقیقت اعضای جدا شده
القاعده در س��وریه بودند .در ماههای گذشته
س��ازمان اطالعات و امنی��ت ترکیه (میت) با
تدوین سندی که درباره خیزش مردم استان
ادل��ب علیه تروریس��تهای النصره هش��دار
م��یداد ،مهلتی  10روزه ب��رای اعالم انحالل
«هیات تحریرالشام» تعیین کرده بود ،اگرچه
پس از آن تضادهایی ج��دی در داخل دولت
ترکیه بر س��ر این موضعگیری به وجود آمد
اما به نظر میرسد دالیلی قوی و محکم برای
دست کشیدن ترکیه از بازوی تروریستیاش
در ش��امات وج��ود دارد .در حقیقت تس��لط
و ق��درت نظامی ارتش س��وریه و متحدانش
چنان واضح است که اردوغان ترجیح میدهد
ب��ه جای قرار گرفت��ن در مقابل این هژمونی
جدی��د منطقهای ب��ا آن همراه ش��ود .ادلب
کامال از زمین و هوا محاصره ش��ده و نابودی
گروه تکفیریها و معارضان نظام دمش��ق در
آن تنها مس��أله زمان اس��ت ،پس رجب پاشا
ش باخته ش��رطبندی
قطع��ا روی بازی از پی 
نمیکن��د .مداخله مس��تقیم ارتش ترکیه در
داخل خاک س��وریه همانند عفرین ،در ادلب
نیز ک��ه منطقهای در عم��ق راهبردی خاک
سوریه است با واکنش سنگین متحدان سوریه
مواجه شده و جنگ را به داخل آناتولی خواهد
کش��اند .عالوه بر این آنکارا به دنبال تجمیع
معارض��ان در نوار مرزی ب��رای حفظ مناطق
اش��غالی خود در اس��تان حلب و بهرهبرداری
از آنان برای تضعیف شدید تجزیهطلبان کرد
است .در چشمانداز بعدی ترکیه میخواهد با
آرام شدن اوضاع س��وریه ،شر تروریستهای
تکفی��ری و تندروهای س��لفی را از مرزهای
خود کم کن��د .با توجه به بح��ران اقتصادی
این کشور و س��قوط ارزش لیره ،دولت آنکارا
نیاز دارد هزینه فعالیتهای برونمرزی خود
را در چارچ��وب بلندپروازیهای ایدئولوژیک
حول اخوانالمسلمین کاهش دهد .در نهایت
همگرای��ی منطقهای اجب��اری ترکیه ،ایران،
پاکس��تان و روس��یه برای حفظ امنیت خود
چارهای جز این باقی نگذاشته تا النصرهایها
را به زبالهدان تاریخ بسپارند.
خبرآخر

آتشبس در طرابلس

وزیر کش��ور دولت وفاق ملی لیبی گفت بنا
به درخواس��ت هیأت سازمان ملل ،آتشبس در
طرابلس برقرار شد .طرابلس ،پایتخت لیبی از روز
یکشنبه شاهد درگیری خشونتبار بین نیروهای
وابس��ته به گردان «ثوار طرابل��س» و نیروهای
حمایت مرکزی ابوس��لیم وابسته به دولت وفاق
ملی از یک سو و نیروهای موسوم به «الکانیات»
از سوی دیگر است و تاکنون بر اثر این درگیریها
 ۳۹نفر کش��ته و  ۱۱۹نفر نیز زخمی ش��دهاند.
پیش از این سخنگوی خطوط هوایی لیبی اعالم
کرد درگیریها در طرابلس همچنان ادامه دارد
و در پی ش��لیک چند راکت به س��مت فرودگاه
طرابلس ،این فرودگاه تعطیل شد.

وطن امروز

محور مقاومت برای آزادسازی سراسر سوریه از اشغال تروریسم مصمم است

تصمیم اسد و نصراهلل علیه محور شرارت

گ�روه بینالمل�ل :س��اعت صف��ر ب��رای عملیات
امالمعارک نزدیک ش��ده است .در حالیکه ارتش
سوریه و همپیمانانش تجهیزات نظامی گستردهای
را برای پاکس��ازی ادلب از تروریستها که آخرین
برگ باقیمانده در دس��ت واشنگتن و متحدان آن
اس��ت ،تدارک دیدهاند ولی محور ش��رارت غربی
رجزخوانیه��ای خود را از س��ر گرفت تا دمش��ق
از ای��ن عملیات صرفنظر کن��د .در واقع ،افزایش
فشارهای داخلی بر دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا بهخاطر رسواییهایش ،او را به سمت جنگی
خارجی برای منحرف کردن افکار عمومی س��وق
میدهد .تحلیلگران و کارشناسان نظامی معتقدند
اقدام نظامی احتمالی تروئیکای غربی علیه سوریه
«س��خت و س��ریع» خواهد ب��ود و حمالت علیه
تعدادی از مواضع نظامی و مهم در مرکز و جنوب
سوریه خواهد بود .در این میان ،با لو رفتن اطالعاتی
از داخل سفارت رژیم صهیونیستی در روسیه مبنی
ب��ر اینکه در صورت حمله ب��ه ادلب ،جنگندههای
اسرائیلی نیز در آن شرکت خواهند کرد ،به تلآویو
شدیدا هشدار داده شده اگر این اتفاق رخ داد پاسخی
بیسابقه -خارج از محاسبات مسکو -دریافت خواهد
کرد به نحوی که تمام مس��تعمرات اراضی اشغال
ش��ده توسط رژیم صهیونیس��تی هممرز با سوریه
و لبن��ان را تکان میدهد .به نوش��ته یک روزنامه
لبنانی ،زمانی که پدافند هوایی سوریه در آمادهباش
کامل برای پاس��خ به هر حملهای اس��ت ،روس��یه
نی��ز با نیروهای نظامی ک��ه از زمان ورود به جنگ
سوریه از سال  2015تاکنون ،پرتعدادترین خواهد
بود ،واکنش نش��ان میدهد تا با جریان مقابل که
 70جنگن��ده راهب��ردی ب��ا قابلی��ت حم��ل
 380موشک بالدار در اردن ،کویت و جزیره «کریت»

گ�روه بینالمل�ل :روابط امارات با اس��رائیل که
از منافع اقتصادی مش��ترک بی��ن  2رژیم آغاز
ش��د .روابط امارات با رژیم صهیونیس��تی که از
منافع اقتصادی مش��ترک بین  2رژیم آغاز شد
و با مشارکت نیروهای هوایی امارات برای  2بار
متوالی در رزمایشهای مش��ترک ب��ا این رژیم
ادامه یافت ،اکنون به همکاری برای جاسوس��ی
از کش��ورهای متحدشان نیز کشیده شده است.
ی است امارات عربی
گزارشهای رس��انهای حاک 
متحده از طریق برنامههای جاسوسی اسرائیلی
از تلفنهای همراه برای جاسوسی علیه مخالفان
در داخل و خارج و نیز برخی مسؤوالن استفاده
میکند .سعد حریری نخستوزیر لبنان و متعب
بن عبداهلل رئیس س��ابق گارد ملی عربستان به
اضاف��ه برخی روزنامهن��گاران و فعاالن از جمله
افرادی هس��تند که امارات با اس��تفاده از برنامه
جاسوسی اسرائیلی به جاسوسی علیه آنان اقدام
کرد .در همین ارتباط ،روزنامه نیویورکتایمز با
انتش��ار برخی ایمیلهای مرب��وط به این برنامه
جاسوسی فاش کرد ،یک شهروند قطری و تعداد
روزنامهنگار و فعال مکزیکی که ابوظبی علیه آنان
جاسوسی کرده است از شرکت اسرائیلی موسوم

ن آماده کرده ،مقابله به مثل
به عالوه چندین ناوشک 
کند .به نوشته این روزنامه لبنانی ،تهران نیز به نوبه
خود سریعا وارد عمل شد و امیر حاتمی ،وزیر دفاع
این کشور یکش��نبه هفته گذشته در رأس هیأتی
نظامی به صورت غیرمنتظره وارد دمش��ق ش��د و
این پیام را داد :برای پاس��خ به حمله علیه سوریه،
آمادگی کامل وجود دارد .همچنین اطالعات فاش
شده از یک منبع نظامی روسی نشان میدهد پاسخ
س��امانه دفاع هوایی سوریه همه را غافلگیر خواهد
کرد؛ این اظهارات به سامانه روسی اس  300اشاره
دارد که در هر حمله نزدیک به س��وریه در سرآمد
سامانههای دفاعی این کش��ور قرار خواهد داشت.
طبق این گ��زارش ،یک کارش��ناس نظامی روس
معتقد اس��ت حمالت این دفعه به سوریه فقط از
طریق ناوش��کن و جنگندههای استراتژیک انجام
نخواهد شد ،بلکه به گفته روزنامه نزاویسیمایا گازتا،
پایگاهی نظامی که مهندس��ان آمریکایی در شهر

الشدادی در شمال ش��رق سوریه آن را ساختهاند،
محل شلیک موشکهای مورد انتظار خواهد بود.
مس��کو مجموعهای از غافلگیریها برای حمالت
احتمالی آمریکا و متحدانش آماده کرده و رزمناوز
موشکانداز روسی مارشال اوستینوف امنیت منطقه
پرواز ممنوع در طرطوس و پایگاه حمیمیم را با اس
 300تأمین خواهد کرد و به موشکهایی که احتماال
از طریق حریم هوایی لبنان شلیک میشوند ،پاسخ
خواهد داد .براس��اس این گ��زارش ،عالوه بر اینکه
هنوز مش��خص نش��ده غافلگیری دیگری که در
داخل هواپیمای ترابری ایلیوشین ایل ۷۶یا ان124
بوده و طی روزهای گذش��ته وارد سوریه شده ،چه
بوده اما پیشبینی میش��ود شامل مجموعهای از
س��امانههای دفاع هوایی روس��یه برای استقرار در
مناطق مرکزی و جنوب س��وریه با هدف مقابله با
موش��کهای تامهاوک است .در پایان این گزارش،
اظهارات دیپلماتی غربی در عمان به نقل از منابع

شیخنشینها از متحدان خود نیز جاسوسی میکنند

همکاری اماراتی -صهیونیستی در حوزه جاسوسی
به  NSOش��کایت کردهاند .این در حالی است
که در نوامبر  ۲۰۱۷زمانی که عربس��تان س��عد
حری��ری را مجبور کرد از نخس��توزیری لبنان
استعفا کند هیچ کس نمیتوانست دلیل اصلی
این اقدام جنونآمیز را مشخص کند ،در نتیجه
تحلیلهای متع��ددی درباره دالی��ل این اقدام
منتش��ر شد از جمله اخباری با این مضمون که
عربستان علیه سعد حریری در بیروت جاسوسی
میک��رد .ظاهرا س��عد حری��ری زی��ر ذرهبین
ریاض قرار داش��ت اما به نوشته نیویورکتایمز،
جاسوس��ی علیه وی را امارات انج��ام میداد و
تلفن همراه او را کنترل میکرد .نیویورکتایمز
با انتشار یک گزارش فاش کرد ،سران امارات از
یک برنامه جاسوسی اسرائیلی که در آن از تلفن
همراه استفاده میشود علیه مخالفان در داخل
و خارج جاسوس��ی میکنند و امی��ر قطر و نیز
متعب بنعبداهلل در کنار حریری از جمله افرادی
هستند که این برنامه جاسوسی علیه آنان به کار

گرفته شد .این روزنامه ادامه داد ،در ایمیلهایی
که در اینباره درز کرده است به زمان جاسوسی
علیه س��عد حریری اشاره نش��ده اما به موضوع
کوتاه��ی او در رویاروی��ی با ح��زباهلل پرداخته
شده است .بر اس��اس این ایمیلها هنگامی که
ش��رکت  NSOنوسازی تکنولوژی جاسوسی را
به امارات پیش��نهاد کرد ،ابوظبی درصدد برآمد
از میزان کارایی و توانمندی این برنامه مطمئن
ش��ود .از همی��ن رو با ارس��ال ی��ک ایمیل این
س��وال را مطرح کرد :آیا ش��رکت مزبور قادر به
ثبت تلفنهای امیر قطر اس��ت؟ تلفن متعب بن
عبداهلل یا س��ردبیر یک روزنام��ه عربی در لندن
چطور؟ پس از  4روز پاسخ این سوالها با  2نوار
ضبطشده شامل مکالمات عبدالعزیز الخمیس،
س��ردبیر س��ابق روزنامه العرب ارسال شد .نکته
قابل توجه اینکه ایمیلهایی که در اینباره درز
کرده است ،ادعای این شرکت را مبنی بر اینکه
درب��اره اق��دام غیرقانونی خری��داران این برنامه

اطالعاتی آگاه آمده اس��ت .وی گفته اگر حمالت
به ادلب خط قرمزها را زیر پا بگذارد بعید نیس��ت
پدافند هوایی سوریه اینبار جنگندههای آمریکا و
متحدانش از جمله رژیم صهیونیستی را هدف قرار
دهد .این منبع دیپلماتیک بر اساس برآوردهایی که
از محافل نزدیک به سفیر اسرائیل در مسکو گرفته،
فاش کرد تلآویو نشانههایی از تصمیمی بیسابقه
دریافت کرده که در تماس تلفنی یا دیدار مستقیم
میان بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه با سیدحسن
نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل طی روزهای اخیر گرفته
ش��ده و در صورت حمله به سوریه و زیرپا گذاشته
شدن خطوط قرمز محور مقاومت ،تصمیم یادشده
وارد فاز اجرایی خواهد شد .بعید نیست این تصمیم
شامل اقدامی نظامی خارج از محاسبات همه باشد به
نحوی که تلآویو یا یکی از پایتختهای کشورهای
حاشیه خلیجفارس که در آن اتاق عملیات مشترک
با افسران اسرائیلی درباره جنگ یمن احداث شده
را به صورت بیسابقهای به لرزه دربیاورد .در همین
راستا ،ولید المعلم ،وزیر خارجه سوریه روز جمعه
پس از دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو،
تاکيد کرد :آنچه واشنگتن انجام میدهد ،غیرقانونی
و خارج از چارچوب شورای امنیت است ،از این رو
ما با همه توان به حمله احتمالی پاسخ خواهیم داد.
کارشناسان معتقدند س��خنان ولید المعلم بیانگر
حص��ول توافق درباره اجرای عملیات ادلب ،اهداف
ای��ن عملیات و گروه هدف ،جبهه النصره اس��ت و
زمان عملیات ش��اید با رزمایش روسیه در دریای
مدیترانه همزمان باشد .هدف روسیه از برگزاری این
رزمایش به احتمال قوی جلوگیری از مداخله غرب
در عملیات ادلب به بهانه اس��تفاده ارتش سوریه از
سالحهای شیمیایی خواهد بود.

مس��ؤولیتی ندارد ،خنثی میکند .همچنین در
یکی از شکایتهای قضایی علیه امارات ،شرکت
 NSOبه تالش برای جاسوسی علیه مسؤوالن
خارجی متهم ش��ده اس��ت ،زیرا فروش برنامه
جاسوس��ی اس��رائیل به امارات ب��دون موافقت
وزارت جنگ آن انجام نمیگیرد ،زیرا این رژیم
برنامه مزبور را یک سالح میداند .اما نکته مهم
گزارش ،انتشار نامهای است که امضای خالد بن
محمد ،رئیس س��ازمان جاسوسی امارات و پسر
محمد بنزاید ،ولیعهد ابوظبی پای آن اس��ت و
خطاب به پدرش نوشته است .شاهزاده خالد در
این نامه آورده است :بر اساس دستورالعمل شما،
تمام اهداف جمعآوریشده در قطر بررسی شده
اس��ت .البته ناگفته نماند تابستان سال گذشته
نیز با افش��ای ایمیلهای یوسف العتیبه ،سفیر
امارات در آمریکا ،رشد روابط نظامی ،دیپلماتیک
و جاسوسی میان ابوظبی و تلآویو را برمال کرد.
این ایمیلها همچنی��ن از روابط محرمانه قوی
ابوظب��ی و تلآوی��و از طریق «موسس��ه دفاع از
دموکراس��ی» آمری��کا که مس��ؤول هماهنگی
میان  2طرف علیه دش��منان مش��ترک است،
پرده برداشت.

شماره 15 2524
چهارگوشه

انصاراهلل
ناوچه سعودی را هدف قرار داد

ارت��ش و کمیتههای مردمی یم��ن( انصاراهلل)
در جدیدترین عملیات خود علیه ائتالف سعودی،
عصر دیروز یک کشتی جنگی سعودی را در استان
جیزان عربس��تان هدف قرار دادند .منابع یمنی با
اشاره به وقوع تلفات انسانی در این حمله ،تصریح
کردند نیروهای سعودی زخمیها را از کشتی تخلیه
و به بیمارستان منتقل کردند .نیروهای یمنی پیش
از این نیز تعدادی ناوچه جنگی ائتالف س��عودی
را منهدم کرده بودند .خبرگزاری س��بأ وابسته به
انص��اراهلل پیشتر گزارش داد نیروهای موش��کی
و توپخان��های انصاراهلل ،تجمعات و اس��تحکامات
نیروهای منصور هادی را در ش��رق جبلالدود در
نزدیکی مرز جیزان هدف گرفتند.

تظاهراتمعیشتی
معلمان آمریکایی

صدها تن از معلمان آمریکایی در اعتراض به
وضع وخیم درآمدهایشان در واشنگتن تجمع
کردند .گفته میشود این معلمان که به سوی
کاخ س��فید حرکت میکردند خواهان افزایش
درآمد و مشخص شدن وضعیت معیشتیشان
هس��تند .ترامپ درباره نظام آموزش��ی آمریکا
از اوبام��ا بیتفاوتتر اس��ت ب��ه همین منظور
در ح��ال حاضر ب��ا چالش عمیقی ب��ه همراه
ش��کافهای اجتماعی در درون آمریکا روبهرو
است .گزارشها نشان میدهد این اقدام معلمان
باعث خواهد ش��د  80هزار کودک مدرسهای
هفته آینده در روز آغاز مدارس در آمریکا س��ر
کالسهای درس بدون معلم حاضر شوند.

مرد شماره  2چین
به ژاپن سفر میکند

ژاپن مرد ش��ماره  2چی��ن را برای مالقاتی
حساس دعوت کرده اس��ت .گفته میشود قرار
اس��ت ونگ گیش��ان ،معاون اول رئیسجمهور
به توکیو س��فر کن��د و درباره آینده مناس��بات
در ش��بهجزیره ک��ره و آینده رواب��ط فیمابین
گفتوگوهایی انجام شود .این دعوتنامه در حالی
است که از «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن برای
حضور در پکن دعوت شده است.

سفر اردوغان به قرقیزستان

رئیسجمهور ترکیه در سفر رسمی به همراه
هیاتی بلندپایه به قرقیزستان رفت .در این سفر
«خلوصی آکار» وزیر دفاع« ،مولود چاووشاوغلو»
وزیر خارجه« ،روحس��ار پکجان» وزیر تجارت و
چندین تن از مسؤوالن دیگر اردوغان را همراهی
میکنند .چندی قبل رئیس جمهور قرقیزستان
به آنکارا سفر کرده بود .اردوغان در نشست خبری
مش��ترک با «س��ورونبای جینبکوف» همتای
قرقیزیاش در آنکارا گفت :ترکیه مبارزات خود
را علیه سازمان فتو(منتسب به فتحاهلل گولن) در
داخل و خارج از کش��ور ادامه میدهد .اردوغان
افزود :سازمان فتو تهدید بزرگی علیه قرقیزستان
است .اعضای فتو تالش میکنند روابط ترکیه با
قرقیزستان را مخدوش کنند.

تداوم حمالت موشکی
به جنوب عربستان

ارتش یمن به حمالت موشکی و توپخانهای
به مزدوران وابس��ته ب��ه ائتالف عربی و جنوب
عربس��تان ادامه میدهد .روز گذش��ته ارگان
رسانهای انصاراهلل گزارش داد نیروهای موشکی
و توپخانهای انصاراهلل تجمعات و اس��تحکامات
نیروهای ه��ادی را در ش��رق جبلال��دود در
نزدیکی مرز با جیزان هدف گرفتند .طبق این
گزارش ،توپخانه انص��اراهلل تجمعات نظامیان
عربس��تان را در پایگاه الجمایم جیزان بمباران
و تجمعات دیگر از نیروهای هادی را روبهروی
گذرگاه مرزی علب در استان عسیر مورد هدف
قرار داد .نیروهای یمنی همچنین نیروهای عبد
ربه منصور هادی ،رئیسجمهوری مس��تعفی
یمن در غرب پایگاه السدیس در نجران را با 2
موشک ساخت داخل از نوع «زلزالیک» با برد
 3کیلومتر مورد هدف قرار داده و خسارتهای
سنگینی بر جای گذاشتند.

گروهبینالملل:ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا
ساختارشکن ایاالتمتحده که در
حال تغییر در مناسبات آمریکا و جهان است ،قصد
دارد نوامبر  2018به آمریکای جنوبی و اروپا سفر
کند .گفته میشود سفر ترامپ به آمریکای جنوبی
با محور گفتوگو با مقامات آرژانتینی خواهد بود
و از س��وی دیگر در اروپا ترامپ میهمان مکرونی
است که فش��ردن دس��تانش یک بار در رسانهها
برای رئیسجمهوری آمریکا حاشیههایی را نیز به
دنبال داشته است .سوالی که در حال حاضر مطرح
میش��ود اینکه چرا ترامپ برای س��فر به پاریس
عجل��ه دارد اما در اجالس آس��یایی که حضورش
الزامی است مایک پنس را میفرستد؟ تحلیلگران
ب��ر این باورند ترامپ تحت تاثی��ر نظامیگری در

رئیسجمهوری آمریکا به تور آمریکایی و اروپایی میرود

آفتاب ترامپ بر لب بام نوامبر

جهان اس��ت ،او که قصد داشت رژه ارتش آمریکا
را بازگردان��د و در این مس��اله موفق نش��د اکنون
چشم به روز ملی فرانس��ه دوخته است و البته با
مکرون درباره همکاریهای اروپایی ناتو گفتوگو
خواه��د کرد .رئیسجمه��وری آمری��کا در میان
رهبران اروپای جنوبی -از جمله نخستوزیر ایتالیا
و رئیسجمهوری فرانسه -توانسته است دوستانی
بیابد اما در آلمان کس��ی از او اس��تقبال نمیکند.
ترامپ انتقادهای تندی به مرکل داشته و از سوی
دیگر صدراعظم آلمان هم در لفافه ترامپ را فردی

نامتعادل معرفی کرده اس��ت .نوامبر برای ترامپ
حاوی خبره��ای خوب و بدی خواهد ب��ود؛ او به
ایرلند سفر میکند و بعد از آرژانتین در کلمبیا به
دیدار رئیسجمهور جدید این کشور خواهد رفت
که قصد دارد در مقابل جداییطلبان فارک کمی
سختگیرانهتر رفتار کند .از سوی دیگر دموکراتها
در آمریکا امیدوارند در انتخابات میاندورهای کنگره
پیروز ش��وند؛ پیروزیای که میتواند به نوبه خود
آینده سیاس��ی آنها را تضمین کند و با س��رعت
بیشتری به دستاوردهای پیشینیان یورش ببرند .در

آمریکا برخی بر این باورند که ترامپ تخریبگر است
اما باید دید او چه چیز را تخریب میکند و به جای
آن چه بنایی میسازد .انتخابات میاندورهای کنگره
محکی برای ترامپ اس��ت که نشان خواهد داد تا
چه اندازه در می��ان افکار عمومی آمریکا حامیان
وفاداری دارد .در تاریخ این کش��ور سابقه نداشته
اس��ت یک رئیسجمهور بتواند در دور نخس��ت
ریاس��تجمهوریاش در انتخابات می��اندورهای،
کنگ��ره را با خود هم��راه کند اما عموم��ا در دور
دوم این رویداد به س��رعت پیش میرفت .ترامپ
ت��ا  30نوامبر فرصت دارد اختالفات خود با ترکیه
را نیز به حداقل برس��اند ،زیرا اردوغان در اجالس
بوئنوسآیرس شرکت خواهد کرد و دیدار این دو
سیاستمدارمیتواندچالشبرانگیزباشد.

فیاض:حشدالشعبی
در حال ریشهدواندن است

فالح فی��اض که از س��وی حیدرالعبادی از
مقامش برکنار ش��ده ،گفت :حشدالشعبی در
اعمال و رفتار خود فراتر میرود و در حال ریشه
دواندن در دل مردم است .عناصر الحشد بیش از
اتخاذ هر اقدامی هزار مرتبه فکر میکنند .فیاض
گفت :ما شاهد تشکیل دولت جدیدی خواهیم
بود و امیدوارم دولتی وفادار به کسانی باشد که
جانفش��انی کردند و جان خود را فدای میهن
کردند .طبق این گزارش ،در نخستین واکنش
رسمی به برکناری فیاض از سوی نخستوزیر،
نایب رئیس حشدالشعبی در سخنانی از تالش
برخی ب��رای وارد کردن الحش��د در بازیهای
سیاسی داخلی عراق ابراز تاسف کرد.

