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گزارش روز

طرحهای آمریکا از عراق تا سوریه
محکوم به شکست است

امین حطیط :آمریکا برای اینکه زیر بار شکس��ت
استراتژیکش در عراق و سوریه نرود ،طرح مرکبی
را آم��اده کرده که در ص��ورت موفقیت میتواند
آثار شکس��ت واش��نگتن را از بین برده و جلوی
بهرهب��رداری اردوگاه پیروز از تحوالت منطقهای
را بگیرد .این طرح ش��امل تحت کنترل گرفتن
روند تش��کیل دولت در عراق و مه��ار اوضاع در
منطقه ادلب و جلوگیری از آزادس��ازی آن است.
آمری��کا با این اقدام میخواهد دولت س��وریه به
سمت فعالیتهای سیاسی برای استقرار ثبات و
امنیت فراگیر در کشور پیش نرود و زمینه برای
خروج اشغالگران از این کشور از جمله اشغالگران
آمریکایی و ترکیهای فراهم نش��ود .آمریکا برای
جبران شکست سیاستهای تجاوزطلبانه خود
در منطق��ه به صورت ویژه روی س��وریه و عراق
متمرکز شده است ،چرا که معتقد است بازگشت
تاثیرگذار واش��نگتن به این کش��ورها میتواند
ارتباط مح��ور مقاومت را از هم قطع کند؛ عالوه
بر اینکه آمریکا میتواند با این اقدام کنترل ذخایر
جهانی نفت را در دست داشته باشد .آمریکا ادامه
دامن��ه درگیریها در س��وریه را فرصتی گرانبها
برای خود میدان��د تا بتواند توطئههای خود در
منطقه تحت عنوان معامله قرن برای از بین بردن
آرمان فلسطین و وارد کردن رژیم صهیونیستی
در نق��ش و تاثیرگذاری در تم��ام منطقه عربی
و ابق��ای موجودیت این رژی��م را تضمین کند.
آمریکا در عراق بعد از انتخابات پارلمانی از منظر
تشکیل دولت وارد عمل ش��ده است ،البته کاخ
س��فید برای این اقدام نیازمند جمعآوری تایید
 165کرس��ی پارلمانی است تا بتواند بزرگترین
فراکس��یون را تش��کیل دهد ،فراکس��یونی که
دس��تکم باید ب��ا حضور  5جری��ان در پارلمان
تشکیل شود .در همین رابطه آمریکا فرستادهای
را برای عراق تعیین کرده که ماموریت اصلی وی
تشکیل بزرگترین فراکسیون در اردوگاه محور
مخالف رویکردهای مقاومت و هوادار عربستان و
آمریکاست تا سیاستهای این کشور را اجرا کرده
و زمینه را برای استعمار عراق و بازبینی در توافق
استراتژیک امضا ش��ده میان عراق و آمریکا طی
سالهای گذش��ته فراهم کند .آمریکا این روزها
گمش��ده خود را در حیدر العبادی ،نخستوزیر
کنونی جس��توجو میکن��د ،چرا ک��ه او اخیرا
مخالفت خود را با ایران اعالم کرده و آمادگیاش
را برای پذیرش مطالبات آمریکا و عربستان بیان
کرده اس��ت .وی در همین راستا عزمش را جزم
کرده تا با تش��کیل بزرگترین فراکسیون ،خود
را ب��رای دومین بار به عنوان نخس��توزیر عراق
معرفی کن��د ،البته تعداد آرایی ک��ه العبادی را
تایید میکند،تقریبا  150نماینده است و تعداد
دیگری از آرا نیاز است تا به مرز  165رأی برسد.
آمریکا برای تحقق اهداف خود برت مکگورک،
نماین��ده خود را موظف کرد ت��ا در  3محور وارد
عمل شود .رویکرد اول درباره روسای فراکسیونها
در حجمهای مختلف اس��ت که تالش میشود
حمایت آنها را جل��ب کند .آمریکا در درجه دوم
به دنبال جلب نظر نمایندگان فراکسیونهاست
و به آنه��ا درباره ایج��اد فراکس��یونی از جریان
حشدالش��عبی هش��دار میدهد .جبهه سوم نیز
در زمین��ه مصادره افکار عمومی و تحریک مردم
نسبت به آن چیزی است که نفوذ ایران در عراق
خوانده اس��ت .آمریکا از طریق به آتش کشیدن
کنس��ولگری ایران در بصره به همراه سایر مراکز
جریان حشدالش��عبی و نیروه��ای حامی ایران
تالش دارد اینگونه وانمود کند که افکار عمومی
موجودیت و نقش ای��ران در عراق را نمیپذیرد
اما این اقدام نتیجه معکوس داد و تقریباً شانس
العبادی برای رسیدن به نخستوزیری را به صفر
رس��اند و جلوی به قدرت رسیدن هر شخصیت
جایگزی��ن دیگر که همراه با برنامههای آمریکا و
عربس��تان باش��د را گرفت .طرح آمریکا تاکنون
در امکان تس��لط بر این کشور شکست خورده و
شرایط را برای تشکیل دولتی فراهم کرده که قادر
به حفظ دستاوردهای عراق در تمامیت ارضی و
استقالل و ثروتهای خدادادی و نقش منطقهای
و استراتژیک این کشور باشد .در سوریه نیز آمریکا
تالش کرد جلوی آغاز عملیات آزادس��ازی ادلب
از دس��ت گروههای تروریستی را بگیرد تا بعد از
آن وارد مرحله پیگیری تحوالت میدانی منطقه
شرق فرات ش��ود .آمریکا توطئههای خود برای
جلوگیری از آغاز عملیات پاکس��ازی ادلب را در
س��ه محور برنامهریزی کرده است :اول -ارعاب و
تهدید به مداخله نظامی در صورت آغاز عملیات
ارت��ش در ادل��ب .دوم -مانور نظام��ی و تقویت
نیروه��ا و تهدید ب��ه آماده بودن  220موش��ک
تاماهاک برای هدف قرار دادن اهداف مختلف در
سوریه در صورت استفاده احتمالی از سالحهای
ش��یمیایی .س��وم -مانورهای نظامی در منطقه
التن��ف که وانمود میکند آمری��کا قدرت باالیی
برای مداخله نظامی مستقیم در عراق را دارد .با
این وجود بار دیگر تالشهای آمریکا با شکست
روبهرو ش��ده ،دولت سوریه آتشبس را رد کرده
و درگیریهای ادلب را به تعویق نمیاندازد و در
حال حاضر مقدمات آغاز این درگیریها از سوی
نیروهای هوایی روسیه و سوریه ضد مراکز استقرار
تروریستها آغاز شده است.

وطن امروز

کاخ سفید چرا دفتر ساف را در واشنگتن تعطیل کرد؟

پالن جدید برای حذف مسأله فلسطین

گ�روه بینالمل�ل :دول��ت دونال��د ترام��پ در ادامه
سیاس��تهای ضدفلس��طینی خود ،دوش��نبه رسما
تعطیلی دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) را
اعالم کرد .جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید
گفت تا زمانیکه فلس��طینیان در پای میز مذاکره با
اس��رائیل حاضر نش��وند ،دفتر س��ازمان آزادیبخش
فلس��طین در آمریکا بازگش��ایی نخواهد شد .طبق
گفته بولتون ،تصمیم به بس��تن دفتر ساف به سبب
تصمیم تشکیالت خودگردان برای ارائه پرونده جنایی
علیه رژیم صهیونیستی به دیوان کیفری بینالمللی
اتخاذ شده است .تصمیم آمریکا به بستن دفتر ساف
در واشنگتن و نیز مخالفت با هرگونه تحقیقی درباره
جنایات رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاستهای
ضدفلسطینی ترامپ اتخاذ شده است؛ سیاستهایی
ک��ه پیشتر به انتقال س��فارت آمری��کا از تلآویو به
قدس اشغالی و همچنین شناسایی این شهر به عنوان
پایتخت رژیم صهیونیستی و قطع کمکهای آمریکا به
فلسطینیها و آنروا منجر شد .تصمیم آمریکا مبنی بر
بستن دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین در واشنگتن
به منظور گس��ترش دامنه فشارها به فلسطینیان در
عرصه دیپلماتیک جهت بازداش��تن آنه��ا از هرگونه
مقاومت��ی در برابر طرح توطئهآمیز آمریکا موس��وم
ب��ه «معاملهقرن» و بازداش��تن آنها از هرگونه پیگرد
بینالمللی رژیم جنایتکار صهیونیس��تی است .هدف
دیگر اقدامات آمریکا ،تحت فشار قراردادن فلسطینیان
جهت کشاندن مجدد آنان پای میز مذاکرات سازش
و گرفتن حداکثر امتیاز از آنان در قالب طرح موسوم
به «معاملهقرن» اس��ت .باپتیس��ت فالوز ،کارشناس
مسائل بینالملل ش��بکه فرانس  24در اینباره گفته
اس��ت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا با بستن
دفتر نمایندگی س��اف در واش��نگتن و نی��ز با قطع
کمک به فلس��طینیها میخواهد آنان را به پای میز
مذاکره بکشاند .واقعیت این است که از زمان شناسایی
قدس اشغالی از طرف آمریکا به عنوان پایتخت رژیم
صهیونیستی ،فلسطینیان اصال تمایلی ندارند با ترامپ
و دول��ت وی گفتوگو کنند و نمیتوانند واش��نگتن
را به عنوان ناجی در حل مناقش��ه با اسرائیل قلمداد

کنند .آنها حتی به مایک پنس ،مع��اون اول ترامپ،
وقتی در سفر دورهای خاورمیانه بود بیمحلی کردند
و پروندههایی را نیز در دیوان بینالمللی کیفری علیه
اسرائیل طرح کردند .فالوز در ادامه افزود ،تحلیل دومی
نیز وجود دارد که بر اس��اس آن گفته میشود دولت
ترامپ با قطع تامین مالی آوارگان فلس��طینی در پی
تغییر تعریف این آوارگان است و میخواهد در نهایت
برخی از آنها را از فهرس��ت آوارگان کنار بگذارد و در
نهایت با موضوع مهم بازگشت آوارگان فلسطینی به
سرزمینهای اشغالی مخالفت کند و ما این را میدانیم
که این یک محور مهم در گفتوگوهای فلسطینیان
و اس��رائیلیها از چند دهه قبل به این طرف است که
همواره موضوع بازگشت فلسطینیان به سرزمینهای
اشغال شده از س��ال  1948به این طرف مطرح بوده
اس��ت .دونالد ترامپ در واقع ب��ه این ترتیب بتدریج
میخواهد این موضوع را از فهرس��ت مذاکرات خارج
کند و همزمان یکیک اهرمهایی را که فلسطینیها
ب��رای حضور در میز مذاکره و رس��یدن به یک توافق
جامع در دس��ت دارند ،از آنه��ا بگیرد که یکی از آنها
موضوع مرزهاست .در واقع ،تحوالت فلسطین و بستن

اعتراف نخستوزیر سابق مالزی به دریافت پول از عربستان
گروه بینالملل :در حالی که تالش عربستان برای
نفوذ در دولت پیشین مالزی همواره رد شده بود
نخستوزیر سابق این کش��ور که به اتهام فساد
مالی تحت بازجویی قضایی قرار دارد ،با انتش��ار
اس��نادی دریافت پول به طور مستقیم از پادشاه
عربس��تان را تایی��د کرد .نجی��ب رزاق که در 9
س��ال گذشته حکومت را در این کشور در دست
داشت ،با انتشار نامهای در صفحه شخصی خود
در فیسبوک تایید کرد که مبلغ  100میلیون دالر
از عربستان سعودی به عنوان هدیه دریافت کرده
است.
منتقدان و مخالفان رسانهای و سیاسی دولت
نجیب تون رزاق در خالل سالهای گذشته وی را
بارها متهم به دریافت پول نقد کرده بودند اما این
موضوع رد ش��ده بود .اکنون نخستوزیر پیشین
مالزی که تحت بازجوییها و پیگردهای گسترده
کمیته مقابله با فساد مالزی ،حسابهای بانکیاش
شده و داراییهایش مورد
مسدود و ممنوعالخروج 
شناسایی قرار گرفته و قرار است بزودی به اتهام
فساد مالی محاکمه شود ،دریافت این مبلغ را از
گزارش گ�روه بینالمل�ل :روس��یه
بزرگتری��ن رزمای��ش نظامی
خود را در  37س��ال گذش��ته در حال��ی برگزار
میکند که چین و مغولستان نیز نیروهای روس
را همراه��ی میکنن��د« .واس��توک  »2018نام
رزمایش گسترده نظامی زمینی ،دریایی و هوایی
است که  300هزار سرباز در آن شرکت میکنند.
سرگئی ش��ویکو ،وزیر دفاع روسیه این رزمایش
نظامی را راهبری میکند و فرماندهانی از چین و
مغلوستان نیز همانطور که اشاره شد با نیروهای
نظامی روسیه همراه هستند .این رزمایش نظامی
ح��اوی پیامهای متعددی اس��ت اما انتخاب 11
س��پتامبر برای آغاز آن قاعدتا از س��وی مقامات
روس ب��ا هدف بوده اس��ت .امس��ال هفدهمین
سالگرد حمالت تروریس��تی  11سپتامبر برای
نیروهای آمریکایی مملو از س��رافکندگی اس��ت
به طوری که جنگ بیپایان آنها در افغانس��تان
ادامه دارد ،در مقابله با تروریسم در سوریه و عراق
موفق نیستند و در شمال آفریقا به عنوان متجاوز
به آنها نگریسته میش��ود اما این برای نیروهای
روس��ی در س��وریه کامال بر عکس اس��ت .آنها
توانستهاند طی  2س��ال گذشته خطر داعش را
محدود کرده و ایده تمرکز تروریستها را اجرایی
کنند .ایده تمرکز منجر به پاک ش��دن لکههای
تروریس��تی و پراکندگی آنها در سراسر سوریه و
تمرکز آنها در ادلب است.
مناب��ع روس اما درب��اره ای��ن رزمایش یک
هفت��های از حضور  80کش��تی جنگی  36،هزار
ادوات نظامی زرهی و بیش از  10فروند هواپیما،
بالگرد و پهپاد خبر میدهند .این رزمایش بزرگ

دولت عربستان در  7سال پیش مورد تایید قرار
داده است .رزاق نامه سلمان بنعبدالعزیز ،پادشاه
عربستان را به عنوان سند به همراه اسناد مختلف
و مکرر ارسال مبالغ مختلف تا سقف  100میلیون
دالر از طریق سوئیفت به حساب شخصیاش را
در صفحه ش��خصی خود در یکی از شبکههای
اجتماعی منتشر کرده است.
در همین حال نخس��توزیر س��ابق مالزی
گفت ،نباید برای رسوایی اختالس چند میلیارد
دالری از صن��دوق  ،MDB1او را مقصر بدانند و
چیزی درباره پولهای این صندوق دولتی که در
حساب شخصیاش پیدا شده ،نمیداند! رزاق اما
توضیحاتی درباره پولهای نقد ،کیفهای لوکس
و جواهراتی که اخیرا در امالک او کشف و ضبط
شده ،ارائه کرد.
نجیب در نخس��تین مصاحبه خود از زمان
شکست در انتخابات  ۲مه مدعی شد ،مشاوران،
مدی��ران و کارکن��ان صن��دوق س��رمایهگذاری
 MDB1به اش��تباه اختالس از سرمایههای این
صندوق را از او مخفی نگه داشتند.

دفتر س��اف در آمریکا ،بیانگر آن اس��ت که مقامهای
واش��نگتن حاضر به تحمل هیچ فعالیت��ی از جانب
فلسطینیان حتی در سطح تش��کیالت خودگردان
فلس��طینی نیس��تند .باید به این نکته اشاره کرد که
سازمان آزادیبخش فلسطین زمانیکه در صدد برآمد
دفاتر خود را در کشورهای غربی از جمله آمریکا افتتاح
کند ،به خیال خود بر این باور بود که این اقدام ،اتهام
«تروریسم» را از این سازمان ساقط شد و راه دستیابی
به رویای کشور مستقل فلسطینی را کوتاه میکند اما
نه اتهام «تروریسم» به طور کلی ساقط شد و نه رویای
کشور مستقل فلسطینی محقق شد ،بلکه راهحل 2
کشوری کامال لغو شد .از زمان امضای توافقنامه اسلو
در کاخس��فید در سیزدهم سپتامبر سال 23 ،1993
سال است که تشکیالت خودگردان ،از وزرای خارجه
و فرستادگان صلح اروپایی و آمریکایی میزبانی میکند
و پش��ت س��رهم امتیاز میدهد .این در حالی است
که فلس��طین از لحاظ جغرافیایی به علت گسترش
شهرکس��ازی ،در حال خورده ش��دن و فرس��ایش
اس��ت .بنابراین فایده این روابط و این سفارتخانه که
از لحاظ ش��کل و مضمون «کوچک و ناچیز» است و

■■معامله قرن ،طرحی برای حذف قضیه فلسطین

طرح موسوم به «معامله قرن» راهبرد اصلی آمریکا
در قبال منازعه فلس��طینیان و اسرائیل است که در
راس��تای اهداف رژیم صهیونیستی قرار دارد و رسما
اراضی فلسطین را به اسرائیل میبخشد ،یهودیسازی
بیتالمقدس را رسمیت میبخش��د و در عین حال
هیچ حقی نیز برای بازگشت آوارگان فلسطینی قائل
نمیشود .دولت آمریکا با قطع کمکهای مالی به آنروا
و بستن دفاتر ساف در واشنگتن درصدد اعمال فشار
بر مردم و گروههای فلس��طینی و ش��دت بخشیدن
به مش��کالت فلس��طینیان اس��ت تا آنه��ا را مجاب
کند با طرح معامله قرن همراه ش��وند و با این طرح
مخالفت نکنند.

آیا پروژه کنار زدن صدامک آغاز شده است؟
گ�روه بینالملل :بار دیگر صدای انتقادها از درون
خانواده حاکم عربستانسعودی علیه سیاستهای
داخلی و خارجی ملک س��لمان و پسرش محمد
بلند شده است .این انتقادها با تظاهرات اعتراضی
در مقابل منزل احمد بنعبدالعزیز آلسعود ،برادر
پادش��اه عربستان س��عودی در لندن نمایان شد.
تظاهراتکنندگان با سر دادن شعارهایی ،مداخله
عربس��تان در جنگ یمن را محکوم کرده و ملک
س��لمان و فرزندش را مسؤول بحرانهای منطقه
توصیف کردند.
تظاهراتکنندگان ش��عار «س��رنگون باد آل
سعود جنایتکار» سر میدادند و شاهزاده سعودی
در گفتوگ��و ب��ا معترضان علیه تج��اوز نظامی
عربستانس��عودی به یمن و کسانی که اقدامات
آلس��عود را محکوم میکردند ،ضمن جدا کردن
حس��اب آلسعود از پادش��اه و ولیعهد عربستان،
از آنها خواس��ت ملک س��لمان و پسرش را مورد
انتقاد قرار دهند .اظهارات این شاهزاده سعودی
ک��ه در فضای مج��ازی و ش��بکههای اجتماعی
بازتاب بسیاری وسیعی داشت ،اشاره آشکاری به

 300هزار سرباز و بیش از  36هزار جنگافزار زرهی در «واستوک »2018

بزرگترین رزمایش نظامی تاریخ روسیه آغاز شد
نظامی همانطور که اشاره شد در  37سال گذشته
بیسابقه بوده است و به نظر میرسد روسیه خود
را ب��رای یک عملی��ات نظامی گس��ترده آماده
میکند .روسیه طی س��الهای پس از فروپاشی
شوروی توانسته است در تمام جنگهای خارج
نزدی��ک خود پیروز ش��ده و  3بخش را به خاک
خ��ود اضافه کن��د .در همین حال این کش��ور
جنگها را مانند آمریکا در فضای خاکستری نگه
نمیدارد و اکنون شاهد آزادی بخشهای مهمی
از سوریه هستیم ،در حالی که ائتالف غربی حتی
در مقیاس بس��یار کوچک هم نتوانس��ت قدمی
باثبات را در سوریه بردارد.
«واس��توک  »2018پیش از س��فر ماه آینده
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه به ژاپن
انجام میشود .روسیه در عین حال تهدیداتی را
از س��وی مرزهای شرقی خود احساس میکند،
به همین جهت این رزمایش در ش��رق روس��یه
برگزار شد .از س��وی دیگر رزمایش واستوک در
 2مرحله عملیاتی میش��ود؛ در مرحله نخست
نیروها توسط نیروی دریایی در خطوط مرزی جا
به جا میش��وند و در مرحله دوم همکاری میان
نیروه��ای هوایی ،دریایی و زمینی مورد آزمایش
قرار میگیرد.
پیش از این رس��انههای روس��ی از دیمیتری
پس��کوف درب��اره حض��ور رهب��ران خارجی در
رزمایش بزرگ روس��یه س��وال ک��رده بودند که

در یک��ی از کوچه پسکوچههای تاریک واش��نگتن
قرار دارد ،چیس��ت؟ هر چند برخی ش��خصیتهای
فلسطینی از جمله تش��کیالت خودگردان اقدام کاخ
سفید در بستن دفتر سازمان آزادیبخش را محکوم
کردهاند ولی قدرمسلم آن است که بیاعتنایی به این
مساله و عدم برقراری روابط با آمریکا و اتخاذ موضعی
شجاعانه ،نشاندهنده شرافت و کرامت فلسطینیها
و میراث اصیل آنان در عرصه مقاومت اس��ت .در هر
صورت برخورد آمریکا با دفتر ساف در آمریکا نشان از
شکست کامل روند سازش دارد و بیانگر آن است که
فلسطینیان از طریق روند سازش به آرمان فلسطین
دست نخواهند یافت و تنها راه نیل به آرمان فلسطین
تکیه بر مقاومت است .با تکیه بر همین مقاومت بوده
اس��ت که جهانیان در س��الهای اخیر شاهد ارتقای
موقعیت فلسطینیان در س��ازمان ملل و عضویت در
نهاده��ای مختلف این س��ازمان از جمله دادگاه الهه
شدهاند و این موضوع امکان طرح شکایت از جنایات
رژیم صهیونیستی را در عرصه بینالمللی فراهم کرده
است .گسترش نمایندگیهای فلسطین در اقصی نقاط
جهان هماکنون بیش از  100نمایندگی در کشورهای
مختلف جهان را ش��امل میشود و این روند لحظه به
لحظه رو به افزایش است که از دستاوردهای مقاومت
مردم فلس��طین در عرصه دیپلماتی��ک در دهههای
گذشته و بویژه در سالهای اخیر محسوب میشود.

سخنگوی کرملین گفته بود همراه پوتین کسی
در این رزمایش ش��رکت نمیکند .در عین حال
پسکوف تاکید کرده بود رئیسجمهوری روسیه
بخش��ی از رزمای��ش ف��وق را از نزدی��ک نظاره
میکند.
خبرگزاری فرانس��ه ام��ا درباره
ادوات نظامی حاضر در رزمایش
نظامی «واستوک  »2018روز
گذش��ته نوشت :س��امانههای
ضدموش��کی اس��کندر که قابلیت
حمل کالهکه��ای اتمی را دارند در
کنار جنگندههای مدرن سوخوی
 34و س��وخوی  35ب��ه هم��راه
تانکهای  T80و T90
از جمله س�لاحهای
مدرن��ی هس��تند که
مسکو در این رزمایش
از آنها استفاده میکند.
رس��انههای غرب��ی
در همی��ن حال با اش��اره
به حضور موش��کهای دریایی «کالیبر»
روسیه گمانهزنیهای خود را درباره رویارویی
احتمالی مسکو و واش��نگتن در ساحل سوریه
مط��رح کردهان��د .نبای��د از نظر دور داش��ت
رزمای��ش «زاپ��اد» که در س��ال  1981در
ش��وروی برگزار ش��د از منظ��ر ویژگیهای

میزان اختالفات و جبههبندیهای درون خاندان
آلسعود دارد .پایگاه «میدل ایست آی» در خبری
اختصاص��ی گزارش داد که احم��د بنعبدالعزیز
بعد از این اظهارات ،در حال بررس��ی این موضوع
است که به عربستانس��عودی برنگردد .همزمان
«مجته��د» فعال توئیتری مش��هور که اطالعات
محرمان��ه درب��ار س��عودی را ف��اش میکند ،در
جدیدترین توئیتش فاش کرد عالوه بر ش��اهزاده
احمد بنعبدالعزیز 2 ،ش��اهزاده دیگر وارد تبعید
اختیاری ش��دهاند .به دنبال این اتفاق ،کاربران و
فعاالن اینترنتی سعودی با به راه انداختن هشتگ
توئیتری (با احمد بنعبدالعزیز به عنوان پادش��اه
بیعت میکنیم) بیعت با این شاهزاده سعودی را
به عنوان پادشاه عربستانسعودی خواستار شدند.
احم��د بنعبدالعزی��ز (زاده  ۵س��پتامبر )۱۹۴۲
بهمدت  7س��ال قائممقام وزیر کش��ور (- 1975
 )2012و از ژوئیه تا نوامبر س��ال  2012میالدی
بهمدت  5ماه وزیر کش��ور عربستان بود ،عبداهلل
بنعبدالعزیز ،پادشاه وقت سعودی با برکناری وی،
«محمد بننایف» را جایگزین او کرد.
راهبردی ش��باهتهای با «واستوک» دارد ،چرا
که در هر دوی این رزمایشها موش��کها میان
برد تازهای آزمایش شد.
کشورهای غربی و آمریکا رزمایش «واستوک
 »2018را ب��ا دقت بررس��ی میکنن��د ،چرا که
برخورد نظامی میان طرفین با توجه به تحوالت
سوریه دور از ذهن نیست .از سوی دیگر روسیه
تبلیغات گستردهای را برای بزرگترین رزمایش
خود آغاز کرده است که همانند «زاپاد »1981
در اف��کار عمومی کش��ورهای غربی
موجی از اقتدار روسیه
را ایجاد کند.

شماره 15 2533
چهارگوشه

هند ادوات پیشرفته را جایگزین
انسان میکند

ارتش هن��د میگوید  150ه��زار نیروی
نظام��ی خ��ود را از خدمت مرخ��ص خواهد
ک��رد .این خب��ر ب��ه معنی کوچک ش��دن
ارتش یا ناکارآم��دی نیروهای نظامی هندی
نیست ،بلکه قرار است ماشینآالت نظامی و
روباتهای پیشرفته جایگزین نیروی انسانی
در ارتش هند ش��ود .هند مناسبات نزدیکی
را با آمریکاییها آغاز کرده که س��رآغاز آن را
میتوان در سفر بوش پسر به دهلینو دانست.
ارتش هند  1/2میلی��ون نیروی نظامی دارد
که قرار اس��ت طی  2س��ال آین��ده  50هزار
تن از آنها از خدمت مرخص شوند .آنطور که
ارتش هند میگوی��د  100هزار نیروی دیگر
طی س��الهای منته��ی ب��ه  2024از ارتش
خداحافظی خواهند کرد.

وزرای خارجه ترکیه ،رومانی و
لهستان درباره ناتو گفتوگو میکنند

وزرای خارجه ترکیه ،رومانی و لهستان برای
گفتوگو درباره ناتو و آینده این پیمان تهاجمی
 جنگی در بخارس��ت گرد هم آمدند .آنطورکه وزارت خارجه لهستان میگوید این وزرا روز
گذشته در حالی تشکیل جلسه دادند که بر اثر
فشارهای آمریکا در آخرین اجالس سران مبنی
بر افزایش بودجه دیگر اعضا ،نوعی ناهماهنگی
میان کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی
ایجاد شده اس��ت .گفته میشود محور اصلی
این گفتوگوه��ا آینده پیمان در ش��رق اروپا
پس از اجالس جوالی گذش��ته اس��ت .مولود
چاوشاوغلو ،ژک ژپوتومیچ و ویورل مشیچو به
نمایندگی از سه عضو ناتو این جلسه را تشکیل
دادند .گفته میش��ود وزرای خارجه  3کش��ور
یاد شده از سال  2012برای هماهنگی در ناتو
تشکیل جلسه میدهند.

کنارهگیری لوال داسیلوا از رقابتهای
ریاستجمهوری برزیل

لوال داسیلوا ،رئیسجمهور سابق برزیل و از
اعضای برجس��ته حزب کارگران این کشور در
انتخابات هفتم اکتبر شرکت نخواهد کرد .لوال
که به اتهام فس��اد به  12سال حبس محکوم
شده بود جای خود را به شهردار سابق سائوپائلو،
فرناندو حداد خواهد داد .منابع رسمی در برزیل
میگویند این جایگزینی در حالی رخ میدهد
که داسیلوا در میان افکار عمومی برزیل چندان
مورد وثوق نیست.

سرگئیسوبیناین
شهردار مسکو ماند

س��رگئی س��وبیناین از حزب روسیه واحد
شهردار مس��کو باقی ماند .سوبیناین در حالی
از س��وی آرای عمومی بار دیگر به این س��مت
برگزیده شد که گفته میشود میزان مشارکت
عمومی با توجه به تبلیغات گسترده در مسکو
بس��یار پایین بوده است .سوبیناین بیش از 70
درص��د آرا را از آن خود کرده اس��ت .مخالفان
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه در همین حال
تظاه��رات آرام و بدون خش��ونتی را در برخی
شهرهای روس��یه برگزار کردند که رسانههای
غربی ت�لاش کردند این تظاهرات را خش��ن
نمایش دهند.

آمریکا تحریم کوبا را تمدید کرد

دونالد ترامپ دوشنبه اعالم کرد در راستای
منافع آمریکا ،تحریمه��ای ضد کوبا را تمدید
کرده اس��ت .آمریکا برای نخستین بار در سال
 1958تحریم س�لاح را ض��د کوبا اعمال کرد.
اقدامات تنبیهی واش��نگتن علیه هاوانا پس از
آن ادام��ه یافته و حوزهه��ای دیگری همچون
مبادالت مالی ،تجارت و مسافرت را نیز شامل
ش��د .س��ال  2015و در دول��ت رئیسجمهور
پیش��ین آمریکا باراک اوباما 2 ،کش��ور روابط
سیاسی را از س��ر گرفتند و سفارت آمریکا در
هاوانا پس از چندین دهه بازگشایی شد ولی با
روی کار آم��دن ترامپ ،روابط آمریکا با کوبا بار
دیگر حالت خصمانهای گرفته و تحریمها مجددا
ادامه یافت.

 22کشته در انفجار شرق افغانستان

روز گذش��ته در نتیجه انفجار انتحاری در
والیت ننگرهار در ش��رق افغانستان دستکم
 ۲۲تن کشته شدند .این انفجار انتحاری علیه
ی��ک تظاهرات در ش��هر جاللآب��اد و منطقه
مرزی نزدیک پاکس��تان رخ داد .همچنین ۲۳
تن دیگ��ر نیز در این انفج��ار انتحاری زخمی
شدهاند .والیت ننگرها هممرز با پاکستان یکی از
مناطق متشنج در افغانستان محسوب میشود
و در س��ال جاری میالدی یکسری انفجارهای
انتحاری و حمالت در مرکز آن رخ داده اس��ت.
هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار انتحاری را
بر عهده نگرفته اس��ت ام��ا از اوایل  ۲۰۱۵این
والیت محل اصلی فعالیتهای داعش محسوب
میشود.

