بین الملل

شنبه  6آذر 1400
 21ربیع الثانی .1443شماره 20811

تحلیل روز
دکترسید رضی عمادی

international@khorasannews.com

تروریسمغربیعلیهمقاومت
پــس از اقـــدام انگلیس علیه جنبش مقاومت
اســامــی فلسطین (حــمــاس) ،اســتــرالــیــا در
اقــدامــی همسو ،حــزبا...لــبــنــان را سازمانی
تروریستی معرفی کــرد«.کــارن انــدروز» وزیــر
کشور استرالیا با بیان این که حزبا ...از «جهاد
اسالمی فلسطین» و «گــردانهــای عزالدین
قسام» حمایت میکند ،ح ــزبا ...را به آن چه
«تهدید به حمالت تروریستی» خوانده شده،
متهم کرده است.در همین زمینه ،دولت نجات
ملی یمن اعالم کرد ،این اقــدام استرالیا که در
پی اقدام مشابه انگلیس انجام میشود اجرای
دیکتههای آمریکا با هدف خدمت به منافع رژیم
صهیونیستی اســت.عــاوه بر ایــن ،اقدامهای
همزمان انگلیس و استرالیا علیه حماس و
حـــزبا ...نشان میدهد ایــن کشورها حامی
جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطین
هستندواساس ًاحمایتاینکشورهاعاملمهمی
برای تداوم و شدت گرفتن جنایتهای این رژیم
علیه فلسطینیها ست.نکته دیگر این است که
اقدامهای این چنینی علیه گروههای مقاومت
توسط غــرب و کشورهای نزدیک به آن زمانی
انجاممیشودکهرژیمصهیونیستیتحتفشارو
هراس ناشی از عملیاتهای احتمالی گروههای
مقاومت قرار دارد.در هفته گذشته ،دو عملیات
شهادتطلبانه فلسطینیها علیه نظامیان
اسرائیلی در واکنش به افزایش جنایت آن ها
انجام شد و مقامات صهیونیست در هراس بودند
که احتما ًال این عملیاتها به آغاز انتفاضه جدید
فلسطینیها منجر شود اما اقدام دولت استرالیا
علیه حزبا ...لبنان در حالی انجام شد که لبنان
شرایطناپایدارسیاسیوامنیتیراتجربهمیکندو
دولتاینکشوروضعیتیشکنندهدارد.ایناقدام
که با حمایت غرب به ویژه آمریکا انجام شد نه تنها
کمکیبهایجادصلحوثباتدرلبناننمیکندبلکه
خالف نگرانیهای ادعایی غرب درباره تحوالت
داخــل لبنان اســت .این اقــدام با هدف مداخله
در معادالت داخلی قدرت در لبنان و همچنین
تاثیرگذاری بر موقعیت مقاومت در منطقه انجام
میگیرد.تجربههایمشابهدرگذشتهبارهاثابت
کردکهاقدامهایاینچنینیبرموقعیتمنطقهای
مقاومت تأثیری ندارد ،اما میتواند شکنندگی
اوضاع در داخل لبنان را بیشتر کند و اختالفها
و منازعات سیاسی درون این کشور را افزایش
دهد .نکته پایانی این که؛ دولتهای انگلیس و
استرالیا اکنون و برخی دیگر از دولتهای غربی
به ویژه آمریکا پیش از این ،در حالی گروههایی
نظیرحماسوحزبا...لبنانراتروریستیمعرفی
کردند که این گروهها نه تنها مرتکب اقدامی
تروریستینشدندبلکهازیکسوقربانیتروریسم
دولتی اسرائیل هستند و از سوی دیگر نقشی
پیشگامدرمبارزهباگروههایتروریستیدرمنطقه
ایفامیکنند.بنابراین،اقدامهاینخنماشدهاین
چنینی نشان میدهد تروریسم ابزاری در اختیار
غربعلیهمقاومتدرمنطقهغربآسیاست.

قاب بین الملل

تومور پیش سرطانی جو

پزشککاخسفید:زائدهایکههفتهگذشتهدرطولکولونوسکوپیبایدن
برداشتهشد،یکغدهخوشخیمبارشدآرامبود
کمتر از یک هفته پس از معاینه پزشکی جو بایدن،
رئیسجمهورآمریکا،نتایجاینمعاینهمنتشرشد.
کوین اوکانر ،پزشک کاخ سفید با انتشار گزارشی
از روند درمانی جو بایدن گفت زائدهای که هفته
گذشته در طول کولونوسکوپی بایدن برداشته
شد ،یک غده خوش خیم با رشد آرام بود .اعتقاد
بر این است که یک ضایعه پیش سرطانی است که
اکنون هیچ اقدام دیگری برای آن الزم نیست .در
بیانیه کاخ سفید که با اجازه خود رئیس جمهور
منتشر شده ،آمده است« :پولیپ خوشخیم ۳
میلیمتری از روده بایدن برداشته شد .نمونهای

که بــرای بررسی بافتشناسی برداشته شده،
بهعنوان آدنوم لولهای شکل ،مشابه پولیپی که
در سال  ۲۰۰۸از او برداشته شد ،شناسایی شده
است».جوبایدنروزجمعه ۱۹،نوامبربرایانجام
معاینههایمعمولپزشکیدربیمارستاننظامی
«والتر رید» وابسته به وزارت دفاع آمریکا بستری
شد .او در حین بیهوشی اختیارات خود را به کامال
هریس معاون رئیس جمهور سپرد که اولین ز ن
در تاریخ ایاالت متحده بوده که وظایف ریاست
جمهوری را بر عهده گرفت .روســای جمهوری
آمریکا دستکم یک بار در سال از نظر وضعیت

جنگ لفظی بر سر
فاجعه مانش

سیا و اف بی آی
پیگیرسرگیجه
دیپلمات ها!

 ۳۱پناهجوپسازواژگونیقایق شانهنگام
عبوراز«کانالمانش»ازمبدأفرانسهبهانگلیس
جانباختند.مقاماتاین 2کشوریکدیگررا
برایاینتراژدیسرزنشکردند

کرملین:روسیهدرحادثه«سندروم
هاوانا»هیچدخالتیندارد

حدود  ۲۰۰دیپلمات ،مقام سیاسی و اعضای
خانواده آن ها در خارج از آمریکا گرفتار بیماری
مرموزی شدند که با عالیمی از جمله میگرن،
حالت تهوع ،اختالالت شنوایی ،ضعف حافظه
و سرگیجه همراه است .این عالیم اولین بار در
سال  ۲۰۱۶در هاوانا ،پایتخت کوبا گزارش
شد و «ســنــدروم هــاوانــا» نــام گرفت .روزنامه
واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد که
ویلیام برنز ،رئیس آژانــس اطالعات مرکزی
آمریکا (سیا) در سفر اخیر خود به مسکو به
مقامات روسی دربــاره «عواقب جدی» دست
داشتن احتمالی روسیه در «سندروم هاوانا»
هشدار داده بود .به گزارش «تاس» ،دیمیتری
پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری
روسیه اما اعالم کرد که «این موضوع به هیچ
وجه در جریان مذاکرات سیاسی برنز در مسکو
و مذاکرات وی با رئیس جمهوری روسیه مطرح
نشده است ».او همچنین گفت« :در این زمینه
تنها چیزی که به صراحت میتوانم بگویم این
است که روسیه هیچ دخالتی در این حادثه
نداشته و ســنــدروم هــاوانــا هیچ ارتباطی به
کشور ما نــدارد ».به رغم چهار سال تحقیقات
در دو دولت مختلف در آمریکا ،ایاالت متحده
تاکنون نتوانسته علت دقیق این حــوادث را

جسمی معاینه میشوند و این کار به طور معمول
در بیمارستان نظامی والتر رید انجام میشود.
پسازانجاممعاینههایپزشکیساالنهگزارشی
از نتایج آن و اغلب با ذکر جزئیات در اختیار
افکار عمومی قرار میگیرد .بایدن  ۷۹ساله

مسنترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا با سواالت
زیادی درباره وضع سالمتیاش روبه رو است.
تومور برداشته شده ،تنها بیماری بایدن نبوده
و نیست .شواهد متعددی مبنی بر زوال عقل
رئیس جمهور آمریکا مطرح است .بیماری که
کاخ همواره آن را تکذیب کرده اند ،اما مکالمه
با موجودات خیالی ،به جا نیاوردن نام چهره
هــای شاخص سیاسی و دینی همچون پاپ
فرانسیس بخشی از پازل تایید بیماری رئیس
جمهور آمریکاست .این بیماری در حالی شدت
گرفته است که «رانی جکسون» پزشک پیشین
کاخ سفید پیشتر در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری  2020گفته بود «جو بایدن» نامزد
حزب دموکرات دچــار «زوال عقل» شده و از
لحاظ روانی مناسب چنین سمتی نیست .او
سال گذشته گفته بود که این اظهارات را به
عنوان «یک شهروند دغدغهمند» مطرح میکند
نه یک نامزد جمهوری خواه برای کنگره.

مشخص کند .به گزارش یورونیوز ،کارشناسان
اطالعاتی میگویند اگر این اتفاقات در نتیجه
یک مجموعه حمالت برنامهریزی شده باشد،
هدف قرار دادن کودکان و اعضای خانواده
دیپلماتهای آمریکایی یک مرحله جدید از
تخاصم را نشان میدهد .آمریکا یک ماه پیش
دفاتر نمایندگی خود را در وین تعطیل کرد و
به همین دلیل عملکرد سفارت در آنجا مختل
شد.همچنین،ناتوانیدرحلاینمشکلباعث
شد رئیس ایستگاه سیاه در وین پس از شش
ماه فعالیت،ازسمتخودعزلشود.پیشتریک
کمیته تحقیق وابسته به وزارت خارجه آمریکا
که برای بررسی این حادثه تشکیل شده بود،
اعالم کرده بود احتمال میدهد این حمالت با
استفاده از امواج رادیویی و انرژی هدایتشده
ریزموجصورتگرفتهباشند.مسئلهبیمارشدن
کارمندان سفارت آمریکا در زمان خود به تنشی
دیپلماتیک در روابط آمریکا و کوبا تبدیل شد.
در پی این حادثه ،وزارت خارجه آمریکا بیش از
نیمی از کارکنان سفارت این کشور در هاوانا را
فرا خواند و  ۱۵دیپلمات کوبایی را نیز از خاک
خود اخراج کرد .واشنگتن دلیل این اقدام را
اعتراض به حفاظت نکردن از کارکنان سفارت
آمریکااز«حمالتبهداشتی»اعالمکردهاست.

رونماییاز عصر پسامرکل

بیش از30پناهجو که از سواحل شمالی فرانسه
و با عبور از آبهای کانال مانش در پی رسیدن به
خاک بریتانیا بودند ،در پی غرق شدن قایقشان
جــان باختند.قایق حامل ایــن پناهجویان که
عمدتااز ُکردهابودندپسازجداشدنازسواحل
دانکرکدرشمالفرانسهدرکانالمانشواژگون
شد و به زیر آب رفت«.امانوئل ماکرون» رئیس
جمهور فرانسه در واکنش به این فاجعه وعده
داد پاریس قاچاقچیان انسان را که باعث بروز
این حادثه شدهاند ،پیدا خواهد کرد«.بوریس
جانسون» نخست وزیــر بریتانیا نیز خواستار
تشکیلفورییکجلسهباحضوراعضایکابینه
بــرای رسیدگی به موضوع و تصمیمگیری در
خصوص این بحران شد.به رغم موضع گیری
ظاهری پاریس و لندن درباره این حادثه فاجعه
بار برای پناهجویان ،اما واقعیت این است که این
فاجعه حاصل تعارض و تقابل دولت های فرانسه
و بریتانیا و بی توجهی مطلق آن ها به سرنوشت
مهاجرانی است که راهــی سفر دریایی بسیار
خطرناکی از شمال فرانسه به جنوب بریتانیا
از طریق کانال مانش می شوند.متهم کردن
قاچاقچیان انسان نیز فقط با هدف پنهان کردن
مسئولیت مقامات فرانسوی و بریتانیایی است.
نزدیک به  26هزار نفر از ابتدای سال 2021
با استفاده از قایقهای کوچک خود را از طریق
کانالمانشبهسواحلبریتانیارساندهاند،آماری
کهنسبتبهمدتمشابهدرسالگذشتهباافزایش
سه برابری همراه بوده است .کانال مانش ،بین
فرانسهوبریتانیایکیازپررفتوآمدترینآبراههای
جهان است و عبور از آن با شناورهای کوچک به
ویژه در فصول پاییز و زمستان و روزهایی که دریا
توفانیاست،بسیارخطرناکاست.
▪پناهجویان ،از محورهای تنش میان
پاریس و لندن

کــانــال مــانــش و حــوادثــی کــه در پــی تالش

تصویری از روند ساخت سفارت آمریکا در لبنان
که انتظار می رود سال  2023به پایان برسد.
این سفارت یکی از بزرگ ترین سفارت ها در
جهان خواهد بود که در  43هکتار زمین ساخته
می شود/.توییت پرس

چهره روز

پنجمین سالگرد درگذشت کاسترو/مرکز
پاسداری از آثــار و افکار فیدل کاسترو ،رهبر
فقید انقالب کوبا همزمان با پنجمین سالگرد
درگذشت وی در هاوانا ،پایتخت این کشور
افتتاح شد .نیکالس مادورو ،رئیسجمهوری
ونزوئال که در سفری غیرمنتظره به کوبا رفته
است در این مراسم حضور داشت .میگل دیاز
کانل ،رئیسجمهوری فعلی و رائول کاسترو،
رئیسجمهوریپیشینکوبانیزدرمراسمافتتاح
مرکز فیدل کاسترو شرکت کردند/یورونیوز

پ ــس از مـــذاکـــرات  ۲۱نــمــایــنــده از سه
حزب سوسیال دموکرات ،لیبرال دموکرات
و ســبــز آلــــمــــان  ،دربــــاره تشکیل دول ــت
ائتالفی،این سه حزب اصلی به توافق نهایی
رسیدند .ائتالف جدید اولین ائتالف سه
حزبی در تاریخ آلمان به حساب میآید.
صدراعظم جدید آلمان ،اوالف شولتز ،وزیر
دارایی کنونی از حزب چپ میانه «سوسیال
دموکرات»خواهدبود.شولتزگفت :اینتوافق
پایانی است بر عصر زمامداری آنگال مرکل،
صدراعظم محافظهکاری که ۱۶سالسرکار
بودوبهیکیازمعروفترینچهرههایسیاسی
بدل شد .توافق نهایی درباره تشکیل دولت
جدید آلمان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی
اخیراینکشورمحسوبمیشود.آنگالمرکل
وحزبوییعنیحزبدموکراتمسیحی16
سال سکان اداره مهم ترین و قدرتمندترین
کشور اروپــایــی و از اعضای مهم ناتو را در
اختیار داشتند ،اما اکنون انتظار می رود که
دولت جدید آلمان سیاست ها و جهت گیری
متفاوتی را در زمینه امور داخلی و خارجی
اتخاذ کند .در انتخابات سراسری سپتامبر
 2021اتحادیه احزاب مسیحی یعنی حزب
دموکراتمسیحیوحزبسوسیالمسیحی
متحملشکستبزرگیشدند.درمقابلحزب
سوسیال دموکرات که از قدیمی ترین رقبای
سیاسی احــزاب مسیحی آلمان محسوب
می شود توانست در رده اول احــزاب پیروز
قرار گیرد .دو حزب دیگر آلمانی که اکنون

پیشخوان بین الملل

مجله تایم  100عکس برتر سال  2021از نقاط
مختلفجهانرامنتشرکردهکهدرمیانآنهااثر
«فاطمه شبیر» عکاس زن فلسطینی ساکن غزه
هم دیده میشود.این عکس مربوط به دختربچه
فلسطینی است که پس از اعالم آتشبس و پایان
جنگدرغزه،تنهادرمیانویرانههایخانهاشدر
بیتحانونایستادهاست.

خبر متفاوت

پناهجویان برای سفر به سواحل بریتانیا در این
گذرگاه آبی رخ می دهد همواره از محورهای
تنش و اختالف میان پاریس و لندن بوده است.
مقامات دولت محافظه کار بریتانیا تالشهای
انجام شــده از جانب فرانسه بــرای کنترل و
مهار این بحران را به رغم پرداخت کمکهای
مالی انجام شده ناکافی میدانند .در مقابل
مقامات پاریس از خلف وعده لندن درباره ارائه
کمک های مالی به فرانسه بــرای ممانعت از
عبورپناهجویانازکانالمانشبهسویبریتانیا
انتقادکردهاند.مسئلهمهمایناستکهقربانی
اختالف نظر فرانسه و بریتانیا که اکنون مسائل
مختلفی از جمله حقوق ماهیگیری تا مسئله
کنترل پناهجویان را دربر می گیرد ،مهاجرانی
هستند که درگیر سفری بسیار دشوار و حتی
مرگبار از غرب آسیا به اروپا می شوند .فرانسه
که همواره برخورد سردی با پناهجویان داشته
صرفا به دنبال خالصی از دست آن هاست.
پاریسباوجودآگاهیازروندروبهافزایشحضور
پناهجویان در سواحل شمال فرانسه به ویژه
اطراف کاله برای سفر با قایق به بریتانیا ،اما با
نادیدهگرفتناینامر،بهپناهجویانبرایانجام
اینسفر چراغسبزمیدهد.ازسویدیگربریتانیا
نیز پس از خروج از اتحادیه اروپا سیاست بسیار
سختگیرانهایدرقبالمهاجرتوپناهجویاندر
پیشگرفتهوباتصویبقوانینجدیدبرنپذیرفتن
آن ها اصــرار می ورزد« .بــا سانکی» رئیس
یک گروه مدافع حقوق پناهجویان در بریتانیا
می گوید" :نه بریتانیا و نه فرانسه هیچ اراده
سیاسیبرایحلبحرانمهاجرانوپناهجویان
در کانال مانش ندارند .مرگ اخیر پناهجویان
در این کانال کام ً
ال قابل پیش بینی و اجتناب
پذیربود.متاسفانهدربریتانیادولتیداریمکهبه
سیاست شکست خورده طرد افرادی که به این
کشور پناه میآورند ،صرف نظر از عواقبی که
دارد،کام ً
الپایبنداست.

 3حزبسوسیالدموکرات،لیبرالدموکراتوسبزدرآلمان،طینشست خبریدر
برلیناعالمکردندکهدربارهتشکیلدولتائتالفیبهتوافقنهاییرسیدهاند
شریک دولــت ائتالفی محسوب می شوند
یعنی حزب لیبرال دموکرات و حزب سبز نیز
توانستند آرای قابل توجهی به دست آورند.
در نتیجه اوالف شولتز رهبر حزب سوسیال
دموکرات وارد مذاکرات طوالنی و پیچیده با
سران این دو حزب برای تشکیل دولت جدید
شد که در نهایت با توافق این سه حزب ،دولت
ائتالفی «چراغ راهنمایی» با توجه به رنگ هر
یک از این سه حزب شکل گرفت.با این حال
اولین چالش فــوری دولــت ائتالفی جدید،
رسیدگی به وضعیت وخیم همهگیری کرونا
درآلمانوافزایشواکسیناسیونخواهدبود.
آلمان هم اکنون با بدترین موج کرونا از زمان
آغاز این همهگیری دست و پنجه نرم میکند،
اما در بعد خارجی انتظار می رود که دولت
ائتالفی جدید سیاست تقویت اتحادیه اروپا و
افزایش همبستگی بین کشورهای عضو این
نهاد اروپایی را دنبال کند«.حسین موسوی»
کارشناس سیاسی به پارس تودی می گوید:
همه احــزاب سیاسی-به جز جناح راست
افراطی آلترناتیو برای آلمان -موافق هستند
که آلمان در اتحادیه اروپــا مستحکم باقی
بماند.در بعد روابط فرا آتالنتیکی نیز با توجه
به رویکرد منتقدانه حزب سوسیال دموکرات
دربــاره سیاست های آمریکا در قبال اروپــا و
همچنین انتقادهای اخیر درباره تصمیمات
جوبایدنرئیسجمهورکنونیمیتوانانتظار
داشت که روابط چندان گرمی بین برلین و
واشنگتنوجودنداشتهباشد.
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ترسناکترازبازیمرکب!

رادیو آسیای آزاد :کره شمالی قاچاقچی
"بازی مرکب" را اعدام کرد

مردی در کره شمالی به دلیل قاچاق کپیهای
سریال پرفروش «بازی مرکب» نتفلیکس به این
کشور به اعدام محکوم شده است .رادیو آسیای
آزاد نوشت" :بازی مرکب" با استفاده از یک درایو
فلش یو اس بی از چین به این کشور قاچاق شده
است.قاچاقچی به جوخه مرگ سپرده میشود
و دانشآموزانی که در آوردن «بــازی مرکب» به
مدرسه نقش داشتهاند ،با مجازات زندان روبه
رو هستند.بر اساس این گزارش دانش آموزی
که فلش درایو را خریده بود به حبس ابد ،شش
نفری که این برنامه را تماشا کردند به پنج سال
زندان با اعمال شاقه محکوم شدند و معلمان و
مدیران این مدارس اخراج و به کار در معادن و
تبعید محکوم شدند.در دسامبر  ،۲۰۲۰کره
شمالی قانون «حذف تفکر و فرهنگ ارتجاعی»
را تصویب کرد که ورود و انتشار مطالب فرهنگی
مانند فیلم ،نمایش نامه ،موسیقی و کتاب را در
این کشور ممنوع میکند .این اقــدام عمدت ًا با
هدفجلوگیریازانتشارمحتواهاازکرهجنوبیو
ایاالتمتحدهانجاممیشودوکسانیکهدرتوزیع
یامصرفاینمحتواهاشناساییشوندمستوجب
مجازاتهستند.براساسگزارشهایگسترده،
در آوریل امسال ،مردی به دلیل فروش فلشها
و سیدیهای حاوی محتواهای کره جنوبی در
مأل عام اعدام شد .سریال «بازی مرکب» منبع
خشم پیونگ یانگ بوده است .سایت تبلیغاتی
کره شمالی  Arirang Meariاین درام را به
عنوان «واقعیت غمانگیز جامعه وحشی کره
جنوبی»بهتصویرکشید.گزارشرادیوآسیایآزاد
نشان میدهد که نگرانی عمومی زیادی درباره
سرنوشت دانشآموزان دبیرستانی وجود دارد
و افــراد بیشتری میتوانند در تحقیقات دخیل
باشند/.باشگاهخبرنگارانجوان

توئیت روز

پایان رنج«شربت گل» ؟

ایتالیابهزنیافغانکهدردهههشتادمیالدیبهدلیلچاپعکسشرویجلدمجله
"نشنالجئوگرافیک"بهشهرتجهانیرسید،پناهداد
شربتگل زمانی ،زنی است  ۴۹ساله از اهالی
ننگرهار افغانستان که تصویرش در  ۱۲سالگی
درقابدوربیناستیومککری،عکاسآمریکایی
ثبت شد و روی جلد نشریه نشنال جئوگرافیک
رفت .بسیاری از کارشناسان «دختر چشمآبی
افغان» را مشهورترین تصویر روی جلد تاریخ
 ۱۳۳ساله نشریه معتبر آمریکایی میدانند و
آن را «مونالیزای جهان سوم» نام نهادهاند.دفتر
ماریودراگی،نخستوزیرایتالیااعالمکردپساز
رسیدندرخواستکمکشربتگلبرایخروج
از افغانستان ،دولــت سرزمین چکمهای اروپا
دختر افغان و خانوادهاش را از خاک افغانستان
بیرون برده و در ایتالیا پناه داده است .مککری
که عکاس جنگ است ،نخستینبار شربتگل
را سال  ۱۹۸۴در اردوگ ــاه آوارگ ــان افغان در
پاکستان پیدا کرد و تصویر او با چشمان نافذ

سبز روی جلد نشنال جئوگرافیک رفت .از آن
زمان خیلیها در دنیا پیگیر دانستن سرنوشت
این دختر افغان بودند.مککری سالها بعد در
 ۲۰۰۲بار دیگر شربتگل را دید اما تصویری که
از او ثبت شد ،دیگر چندان به آن تصویر تاریخی
رویجلدنشنالجئوگرافیکشبیهنبود.اینزن
افغانستانیکهسهفرزندهمداشت،تا ۲۰۱۴در
پاکستانزندگیمیکرداماپسازروبهروشدنبا
اتهامداشتنبرگههایجعلیهویتبهافغانستان
بازگردانده شد و رئیس جمهوری وقت سرزمین
مادریشربتگلازاوبهگرمیوباکلیدیکواحد
آپارتماندرکاخریاستجمهوریاستقبالکرد.
ایتالیا یکی از کشورهایی است که پس از خروج
نیروهای نظامی آمریکا از خاک افغانستان ،به
خروج گروهی از شهروندان افغان کمک کرد
وآنهارابهخاکاروپابرد.

پس از چند روز خبرهای ضد و نقیض
دربــــاره مهلت  30روزه اردوغــــان به
اعـــضـــای حــــزب اصــــاح یــمــن بـــرای
ت ــرک خ ــاک تــرکــیــه انــیــس مــنــصــور از
سیاستمداران یمنی سرشناس مستقر
در استانبول با تایید ضمنی این خبر این
سیاست را نتیجه معامله آنکارا با ابوظبی
برای سرمایه گذاری  10میلیارد دالری
امــارات در ترکیه دانست .با این اقدام
ترکیه احتماال مقصد بعدی اخوانی های
یمن ،قطر یا مالزی باشد .ایــن توافق
میتواند در تحوالت میدانی یمن نیز
تاثیر بــگــذارد ،ائتالفی بین نیروهای
طارق صالح و اخــوان تعز در غرب یمن
ایجاد کند و فشار میدانی بر انصارا...
را در این منطقه افزایش دهد /.کانال
مطالعات یمن

