بینالملل

چهارشنبه  26اردیبهشت 29.1397شعبان .1439شماره 19820

بنیاد سوروس مجبور به
ترک مجارستان شد

بنیاد «جورج سوروس» وابسته به میلیاردر صهیونیست با متهم کردن مجارستان به ایجاد فضای سیاسی و قانونی توام ،اعالم کرد به همین دلیل دفتر خود را در بوداپست تعطیل و آن را به برلین منتقل میکند .دولت
«ویکتور اوربان» نخستوزیر مجارستان اعالم کرده بود که قوانین سختگیرانهتری برای شرکتهای غیردولتی اعمال میکند و این اقدام را تحت الیحه «توقف سوروس» صورت میدهد .اوربان بارها سوروس و سازمان
وی را به تضعیف فرهنگ ملی (مجارستان) و تشویق مهاجران متهم کرده است .وی که بار دیگر در انتخابات ماه گذشته پیروز شد طی مبارزات انتخابات خود از بنرهایی با عنوان «سوروس را متوقف کنید!» استفاده کرد.

تحلیل روز
مصائب چرخش های مقتدی صدر
ســید رضــا قزوینــی غرابــی -هرچند بــا وجــود عضویت
حیدرالعبادی در حزب الدعوه به او به عنوان چهره نزدیک به
ایراننگریستهنمیشود(برعکسنوریالمالکی)اماابو ُیسر
(آن گونه که دوســتان نزدیکش او را صدا می زننــد) در طول
دوره نخست وزیری خود تالش کرد تا سیاست ایجاد توازن را
درمناسباتعراقباتهرانوواشنگتناجراکندودراینمسیرتا
حدودزیادیموفقبودهاست.بااینحالوبهرغمترجیحچهره
هایدیگریبراینخستوزیریتوسطایران،تااندکیپیش
از انتخابات سراسری ،2018همگان شانس العبادی برای
نخستوزیریدوبارهرابیشازهرکسدیگریمیدانستند.
چه دســتاوردهای داخلی و منطقه ای العبادی و چه حمایت
های غرب از او ،عمال وی را بــه عنوان بهترین گزینه برای این
پســت تبدیل کرده بود .اما نتایج غافلگیر کننــده انتخابات،
عالوه بر عوامل دیگر داخلی باعث شد تا گزینه های دیگر نیز
به شــدت مورد توجه قرار بگیرند.پیروزی ائتالف انتخاباتی
صدر یعنی ســائرون که هواداران آن از همــان لحظات اولیه
اعالن نتایج ،با شعارهای مخالف ایران به خیابان های بغداد
ریختند نشــان داد ،مقتدی صدر اکنون از یک منتقد ،به یک
عامل مهم در تعیین نخست وزیر و نقشه سیاسی آینده عراق
تبدیلشدهاست.صدرچهرهایبامواضعمنتقدایرانوآمریکا
تلقی می شــود .جریان صدر و شاخه ســابق نظامی آن یعنی
جیش المهدی تا چند سال قبل بزرگ ترین دشمنان آمریکا
درعراقبهشمارمیرفتند.هرچندکهپسازخروجآمریکایی
ها از عراق ،مواضع صدر نرم تر شــد ،اما در مقابل ،انتقادات و
موضع گیری های وی علیه ایران روز به روز بیشتر شد .حتی
در جریان تصرف منطقه الخضراء و پارلمان توسط هواداران
صدر ،شعارهای مخالف با ایران به شــدت شنیده می شد در
حالیکهدیگرازشعارهایضدآمریکاییوحتیضدسعودی
آنان خبری نبود.ســفر جنجالی صدر به عربســتان و دیدار با
ولیعهداینکشورنیزبهطورآشکارپیامیبرایگشایشفصل
نوینی از روابط میان این گروه با ریاض بوده اســت سفری که
رسانههایایرانبهنیابتازمقاماتتهرانآنرابهشدتمورد
انتقادقراردادندوآنرانزدیکیبهدشمنودوریازایرانتلقی
کردند.بااینکهصدرمنتقدمشترکتهرانوواشنگتنبهشمار
می رود اما این موضوع الزاما به معنای ناگوار بودن پیروزی او
در انتخابات برای آمریکایی ها نیست .صدر یک چهره منتقد
ایران اســت ،از جریان های ســکوالر و مدنی در ائتالف خود
استفاده کرده است ،پایگاه اجتماعی وی دید خوبی به ایران
و حضور این کشور در عراق ندارد ،و از همه مهم تر این که وی
روابطخوبیباکشورهایسنیمنطقهوهمپیمانآمریکادارد.
بنابراین کفه روابط صدری ها به سود آمریکایی ها سنگینی
می کند.در مقابل ،العبادی با این که مورد حمایت واشنگتن
و لندن بود اما تالش وی برای ایجاد سیاســتی متوازن میان
دو کشور آن هم با وجود تغییرات جدید در کاخ سفید و حضور
رادیکالهاونتایجبهدستآمدهتوسطویدرانتخابات،دیگر
برگ برنده مطلق او برای کســب حمایت غرب از وی به شمار
نمــی رود.اکنون صدرنشــینی صدر درانتخابات سراســری
می تواند باعث نگرانی بیشتر ایران شــود و این موضوع برای
آمریکایی ها و کشورهای منطقه ای مثل سعودی مهم است.
تأثیرگذاری جریان وی بر تعیین نخســت وزیــر بعدی همان
چیزی اســت که تهران تمایلی برای آن ندارد و احتماال باعث
افزایش ســرعت و تحرک تهران بــرای ایجاد ائتالفــی به دور
از صدری ها شود.تردیدی نیســت که اقدام ایران برای کنار
گذاشــتن صدری های پیروز و سرمســت از نتیجه ،می تواند
باعث افزایش شــکاف میان این جریان و پایگاه اجتماعی آن
با تهران شود .شــکافی که نتایج و آثار آن چه در عرصه روابط
خارجی این گروه با کشورهای مخالف ایران و چه در موضوع
روابطصدربادولتبعدیمیتواندخودرانشاندهد.

اندیشکده روز
تغییر محاسبات دشمن صهیونیستی
اندیشکده راهبردی تبیین نوشت :دبیر کل حزب ا ...لبنان
در سخنرانی خود به مناسبت بزرگداشت شهید بدرالدین،
برخی جزئیات حمل ه موشــکی به جــوالن را که در پاســخ به
هجمههای رژیم صهیونیستی به پایگاه البعث رخ داد  ،فاش
کرد .اما آن چه بیشــتر توجه را به خود جلب کرد ،این بود که
مقاومت در صورت حمل ه بعدی رژیم صهیونیستی به سوریه
قلب ســرزمینهای اشــغالی را هدف قــرار خواهــد داد .در
هفتههای اخیر به دلیل شرایط منطقهای از جمله انتخابات
لبنان ،انتخابات عراق ،تعیین تکلیف خروج یا خارج نشدن
آمریکا از برجام ،حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه به طور
چشمگیریافزایشیافت،اماباپایانیافتنشرایطیادشده،
جبهه مقاومت حمالت رژیم اشغالگر قدس را پاسخ داد .این
اقدامبدینمعناستکهجبههمقاومتتصمیمیجدیبرای
پاسخدادنبهتجاوزاترژیمصهیونیستیگرفتهاست.وعده
سیدحسننصرا...مبنیبرپاسخدادندرقلبسرزمینهای
اشغالی سطحی از بازدارندگی را ایجاد خواهد کرد .این در
شرایطیاستکهرژیمصهیونیستیدرداخلنیزباراهپیمایی
بازگشت فلسطینیان و ناامنیهای ناشی از انتقال سفارت
آمریکا به قدس درگیر اســت و طبیعتا جنگیدن در دو جبهه
برایآناندشوارترخواهدبود.شرایطمذکورموجبخواهد
شدصهیونیستهامحاسباتخودرادرحمل هبهسوریهتغییر
دهند.نکت هدیگرایناستکهنیرویهواییرژیمصهیونیستی
در ســوریه آزادی عمــل خود را از دســت خواهــد داد و این به
معنایشکستنسبیآناندرجبهههواییسوریهخواهدبود.

اسپانیا
پارلمان کاتالونیا بازهم یک جدایی طلب را به
ریاست دولت محلی انتخاب کرد
تکیه«تورا» برکرسی«پوجدمون»

دولتمحلیکاتالونیاحدودپنجماهپسازانتخاباتیکهدراین
منطقهخودمختارصورتگرفتهبود،کیمتورا()QuimTorra
رابهعنواننخستوزیرانتخابکرد.اوکهجداییطلبوبدون
وابستگیبهحزبیسیاسیمحسوبمیشود،دردومینمرحله
انتخاباتدرپارلمانکاتالونیادربارسلونتوانستاکثریتآرای
الزم را کســب کند« .کارلس پوجدمون» ،رئیس برکنارشــده
دولت محلی کاتالونیا که از ســوی دادگســتری اسپانیا تحت
پیگرد است و در برلین به سر میبرد ،طبق قانون میتوانست
از طریق ویدیو کنفرانس به ریاست کاتالونیا انتخاب شود .اما
رداینقانونازسویدادگاهاسپانیاباعثکنارهگیریویشد.

مقتدی صدر بر تشکیل دولتی تکنوکرات وبدون ائتالف
مالکی و العامری تاکید کرد

بازی صدردر زمین سعودی؟
رحیم پور-انتخابات عراق تبدیل به معادلهای
پیچیده شده است که به آســانی نمیتوان آن را
حل کرد .شگفتی این دور از انتخابات شخصی
جزمقتدیصدرنیست؛کمیسیونعالیمستقل
انتخابات عراق اعالم کرد ،بعد از شــمارش۹۱
درصد آرا در  ۱۶اســتان از مجموع  ۱۸اســتان
عراقفهرست"سائرون"بهریاستمقتدیصدر
همچنانپیشتازانتخاباتپارلمانیاستوپساز
آنفهرست"الفتح"بهریاستهادیالعامریقرار
دارد.هماکنونتمامنگاههابهمقتدیصدراست
کهمیتواندسرنوشتوآیندهدولتعراقرارقم
بزند.برخالفالعبادیکهیکمتحدهمزمانبا
ایاالت متحده و ایران است ،مقتدی صدر عمال
مخالف نفوذ هردو کشــور اســت .حاال صدر که
همواره خواســتار انحالل الحشد الشعبی بود،
درتوئیتیازترکیبدولتیکهقصدداردتشکیل
دهد پرده برداشــته و در آن به بیشــتر احزاب به
جز فهرســت الفتح وابســته به هادی العامری و

ائتــاف "دولة قانون" به ریاســت نــوری مالکی
اشــاره کرده و بــه خوبی مبرهن اســت کــه او به
دنبالسدکردنراهبهرویائتالفنوریمالکی
است؛ امری که به مذاق عربســتان خوش آمده
است .البته ائتالف مقتدی صدرمشخص است
نمیتوانداکثریترادرپارلمانجدیدازآنخود
کند،مخصوصاپسازاینکهبیناووکمونیست
هایتحتحمایتاشصدایاختالفبهگوش
می رســد ،بنابراین باید بــرای به دســت آوردن
بیشتر کرســیها به ائتالف با احزاب کوچک تر
بپردازد.هرچند ائتالف الفتح به ریاست هادی
العامری (الحشد الشــعبی) میتواند با ائتالف
"دولةقانون"بهریاستنوریمالکیوالحکمةبه
ریاستعمارحکیموفراکسیونهایسنیفعال
در االنبار و صالح الدین کرســیهای بیشتری
در مقایســه با صــدر و حیــدر العبــادی (ائتالف
النصر) به دســت آورد.در هر دو حالت دو طرف
نیاز به احزاب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات

کردستانعراقوحزباتحادیهمیهنیبهریاست
جــال طالبانــی رهبر فقیــد این حــزب دارند.
نیچروان بارزانی نخســت وزیر اقلیم کردستان
عراق هم به احزاب سیاســی در زمینــه مذاکره
دربــاره تشــکیل دولت چراغ ســبز نشــان داده
اســت .در بغداد نیز حیدر العبادی نخست وزیر
عراق آمادگی خود را برای تشــکیل "قویترین
دولــت" عــاری از فســاد و بــه دور از طرحهــای
خارجی اعالم کرده است.مقتدی صدر در پیام
توئیتری خــود از صنعت ایهام اســتفاده کرده و
نوشــته" :ما (ســائرون) با "حکمت" (الحکمة) و
"ملیگرایی"(الوطنیه)ارادهملت(تجمعارادة
االنتخابی) خواهیــم بود و بــرای ایجاد (الجیل
الجدید) نسلی جدید تالش میکنیم تا "تغییر"
(جنبش تغییــر) به ســوی اصالحات را شــاهد
باشیم و "تصمیم" (القرار) ما عراقی خواهد بود
تا پرچمهای " (البیارق) پیــروزی (النصر) را باال
ببریم و بغداد (بغداد هویتنا) پایتخت ماســت و

حرکتما(الدیمقراطی)"دموکراتیک"خواهد
بودودولتیتکنوکراتبدونحزبگراییتشکیل
میدهیم".وی از همان ابتدا از طریق ائتالف با
گروههای کمونیست و افراد مستقل شعار خود
را برای دولــت آینده مبارزه با فســاد اعالم کرد.
به این ترتیب با ترکیبی که مقتــدی صدر اعالم
کردهبهخوبیمشخصاستکههادیالعامری
وائتالفنوریمالکیدرایندولتجاییندارند
دوائتالفیکهآنهارانزدیکبهایرانمیدانند.
ی خاص در این توئیــت ائتالف
صدر به شــیوها 
"الفتح المبیــن" و "ائتالف دولة قانــون" را کنار
گذاشــته و به بقیه گروهها که آن ها را همســو با
طرحهایشدرزمینهمبارزهبافساد،پایانتقسیم
بندیجناحیوحزبیوعبورازطایفهایدانسته،
چراغ سبز نشان داده است.مقتدی صدر سعی
در جذب جریان الحکمة وابسته به عمار حکیم
در طرح خــود دارد .این توئیــت صدر همچنین
شــامل ائتالف الوطنیه به ریاســت ایاد عالوی،

ائتالفیبااکثریتسنی"،تجمعارادةاالنتخابی"
بهرهبریحنانالفتالوییکیازنزدیکانسابق
مالکی میشــود.به گفته بســیاری ،صدر عمدا
میخواهد راه را به روی نوری مالکی در کســب
کرســیهای جدید پارلمانی به شیوه ائتالف با
احزابکوچکترببنددکهازجملهآنها"تجمع
ارادة"و"الجیلالجدید"هستند.الجیلالجدید
حزبکردیمخالفنوپادراقلیمکردستاناست
که با خیزش نســل جدید به ریاســت شاهسوار
عبدالواحد شــکل گرفت.همچنین این توئیت
صدرشاملفراکسیونهایتغییر،القرار،بیارق
الخیر،النصر،بغدادهویتنایعنیگروههایسنی
همپیمان با حیدر العبادی اســت.طرح نقشــه
راه دولت آینــده عراق که به خوبی مشــخصات
آن در توئیــت مقتدی صــدر آمده اســت ،حزب
دموکرات کردســتان عراق به ریاســت مسعود
بارزانی را هم از قلم نینداخته اســت.ائتالفها
دراینتوئیتکوچکترسیمشدهوحامیانصدر
میگویند ،قادر خواهد بود فراکســیونی بزرگ
در داخل پارلمان تشکیل دهد و صعود فهرست
الفتح را صعودی بیمعنی ســازد و عمال بساط
تشــکیل دولت و حتی مشــارکت در آن را از زیر
پایاینفهرستبکشد،درحالیرهبرانالفتح
به دنبال این هستند که حرف آخر را در تشکیل
دولت و انتخاب نخســت وزیر طبق شروطشان
بزنند.اما این توئیت صدر از چشم عربستان دور
نماندهوفوراثامرسبهان،سفیرسابقوجنجالی
عربســتان در عراق و وزیر مشــاور ریاض در امور
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس در صفحه
رسمیتوئیترخودباذوقزدگی ازتوئیتمقتدی
صدراستقبالکرد.بهنظرمیرسدسعودیهابا
بازکردنپروندهایدیگرازطریقجریانشیعی
صدر و نیز ایجاد اختالفافکنی به دنبال تغییر
ساختارقدرتدرعراقهستند،آیاتقالیریاض
ازطریقصدربهنتیجهخواهدرسید؟

تداوم تظاهرات فلسطینی ها به مناسبت سالروز "نکبة" همزمان با خاک سپاری شهدا

روزهایخونینفلسطین

پوتین پل اتصال کریمه به روسیه را افتتاح کرد

تحقق رویایتزار

کریمــه که از ســال 2014به روســیه الحاق شــده بــود ،با
مســیری زمینی به این کشور وصل شــد .رئیس جمهوری
روســیه دیروز در مراســمی با گفتن «بزن بریم» پل ماشین
رویعظیمیکهجنوبروسیهرابهشبهجزیرهکریمهمتصل
میکند،افتتاحکرد.اینپلکهبهپل«کریمه»معروفاست
نزدیکبه ۱۹کیلومترطولداردونهتنهادرروسیهبلکهدر
اروپابلندترینپلاست.اینپلباهزینه ۲۲۸میلیاردروبل
معادل 3.69میلیارد دالر ســاخته شده و ســازهای جدید
استکهمنطقه«کراسنودار»درجنوبروسیهرابهشهرکرچ
در کریمه متصل میکند و میان دریای سیاه و دریای آزوف
واقع شــده اســت.دولت اوکراین این پروژه را تقبیح کرده
و گفته اســت که این سازه محیط زیســت منطقه را تخریب
کرده و کشتیهای بزرگ دیگر نمیتوانند از بنادر خود در
دریای آزوف عبور کنند .تحریمهــای اتحادیه اروپا و آمریکا
علیه افرادی که این پل را ســاختهاند ،اعمال شــده است و
یکیازاینافراد«آرکادیروتنبرگ»،تاجرودوستنزدیک
والدیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیهاست.الحاقشبه
جزیره کریمه با جمعیتی دو ونیم میلیون نفری به روســیه
در سال  ۲۰۱۴باعث شــد تا دولتهای غربی و کییف به

شدتبهانتقادازدولتمسکوبپردازندوروسیهرادرمعرض
تحریمهای خود قرار دهند .هم اکنون دسترســی به شــبه
جزیرهکریمهبرایساکنانجنوبیروسیهتقریبادشواراست
و بهترین راه دسترسی به آن از طریق هوایی است .به دلیل
تحریمهایموجود،حجمزیادیازموادغذاییهماکنوناز
طریقروسیهوباکشتیبهشبهجزیرهکریمهمنتقلمیشود
ووجوداینپلنقشمهمیدرکاهشاتکایمنطقهباحمل
ونقلدریاییایفامیکند.پیشنهادساختچنینپلیبرای
دسترســی به شــبه جزیره کریمه در دوران نیکوالس دوم،
آخرینتزارروسوپیشازجنگاولجهانیمطرحشدامابا
شروعجنگساختآنمتوقفشد.دومینتالشناموفقدر
دهه ۳۰میالدیودردورانجوزفاستالینبود.دردوران
جنگ دوم جهانی ،نیروهای نازی ســاخت این پــل را آغاز
کردندوایننخستینباریبودکهاینپلتکمیلشد.پوتین
در بازدید مارس خود از این پل ،آن را "ســازهای منحصر به
فرد"نهتنهادرروسیهبلکهدرسراسرجهاننامید.مسیرخط
آهن پل هنوز تکمیل نشده و ضرب االجل آن پایان۲۰۱۹
است.مسیرارتباطیبزرگراهیازشهرکرچبهسیمفروپل،
مرکزکریمهدر ۲۰۲۰تکمیلمیشود.

«فراه» درآستانهسقوطکاملبه دست طالبان

«نشنال اینترست» :خشونت های افغانســتان تا زمان حضور نظامی آمریکایی ادامه دارد
نیروهایطالبانبهشهردیگریازاستانغربی«فراه»هجوم
بردند .طالبان توانســت بامداد سهشنبه و پس از یک حمله
سنگین شبانه ،وارد شــهر فراه مرکز اســتانی به همین نام

شود .نیروهای طالبان پس از درگیری با نیروهای امنیتی،
چند ایست بازرســی در اطراف شــهر به وجود آوردهاند و با
گرفتنکارتهویتافرادازفرارساکنانجلوگیریکردند.
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منطقهایکمترکشوریباموضعآمریکا
فلســطینیها دیــروز نیــز همزمــان
و اسرائیل همراهی کامل کرده است.
بــا ســالروز "نکبــة" تظاهراتــی را در
کاخ سفید و اســرائیل هر دو حماس را
مناطق مختلــف برگزار کردنــد ،این
عامل خشــونتها دانســته و گفتهاند
در حالی اســت کــه در تظاهــرات روز
حماسبهدنبالنابودیاسرائیلاست.
دوشنبه فلســطینیها در اعتراض به
با این حــال واکنش کشــورهای دیگر
انتقال ســفارت آمریکا به قــدس۶۱ ،
چندانباکاخسفیدهمراهنبودهاست.
فلســطینی شــهید و بیــش از ۲۷۷۰
کشــورهای اروپایی تقریبا یک صدا با
تن زخمی شــدند .غــزه دیروز شــاهد
تصمیــم ترامپ بــرای انتقال ســفارت
تشــییع جنازه و خاک ســپاری پس از
آمریــکا بــه بیــت المقــدس مخالفــت
یکــی از خونینتریــن روزهــای دو ماه
کردهاند.بلژیک و ایرلند سفیران رژیم
اخیــر بود.ســاکنان شــهر البیــره در
صهیونیســتی را فراخواندند .در اروپا
کرانه باختری همزمــان با هفتادمین
امانوئلماکرون،رئیسجمهورفرانسه
ســالروز نکبة که برابر اســت با  ۱۵مه
هم خشونت ارتش اسرائیل را محکوم
 ۱۹۴۸تظاهراتیراعلیهاسرائیلآغاز
کردهاست.دفترنخستوزیربریتانیااز
کردند.دردیگرشهرهایفلسطیننیز
خشونتهاعمیقاابرازنگرانیکردهاما
تظاهراتی به همین مناســبت برگزار
گفتهاستاعتراضاتبایدمسالمتآمیز
شــد .درگیریهایــی میــان نیروهای
اســرائیلی و جوانــان فلســطینی در کــودک شــیرخواره فلســطینی کــه در باشــند.دولت آلمان نیز ،هــم نگرانی
شمالشهرالبیره ،راما،...بیتاللحم نهمین ماه عمر خود بود در اثر استنشاق عمیــق خــود را اعــام کرده هــم حق
والخلیلرخدادکهتالحظهتنظیمخبر گازسمیدرروزنکبتبهشهادترسید  .اسرائیل برای دفاع از خود را محفوظ
دانستهاستاماتاکیدکردهکهواکنش
بیش از 9فلســطینی زخمی شــدند.
رعد زید حســین ،کمیســیونر حقوق بشر ســازمان ملل در ارتشاسرائیلبایدمتناسبباشد.روسیههمبرایچندمین
بیانیهایتنداستفادهارتشصهیونیستیازمهماتجنگیرا بار انتقاد خود از انتقال ســفارت آمریکا بــه بیتالمقدس را
تکاندهندهخواندوآنرامحکومکرد.رجبطیباردوغان ،اعالمکردهاست.درکشورهایمنطقهسعدحریرینخست
رئیــس جمهور ترکیــه هــم در آســتانه برگــزاری زودهنگام وزیرلبنانانتقالسفارتآمریکابهبیتالمقدسراپایانروند
انتخابات ریاست جمهوری در این کشور از فرصت استفاده صلح خواند و اردن و کویت هم انتقال سفارت وکشته شدن
کردهوبا«عنصرنامطلوب»خواندنسفیررژیمصهیونیستی ،فلسطینی ها را محکوم کرده اند  .کشورهای حاشیه خلیج
از او خواســت کشــور را ترک کند.به طــور کل ،جنایت اخیر فارسوعربستانسعودینیزکشتارفلسطینیهارامحکوم
صهیونیستهادرغزهرابرخیکشورهامحکومکردهوبرخی کردهاند ،اما با وجــودی که قبال با انتقال ســفارت آمریکا به
دیگربالحنیبینابینیسخنگفتهاندوبرخیهردورامحکوم بیتالمقدس مخالفــت کــرده بودند صدای اعتراضشــان
کردهاند .امــا از کشــورهای تاثیرگذار و بازیگــران جهانی و چندانبلندنبود.
رئیس شــورای اســتانی فراه میگوید کــه در نتیجه حمله
انتحاری در مقابل نیروهای دولتی در فراه ،دســتکم ۱۸
تنکشتهشدهاند.ویبهخبرگزاریافقگفتکهاینرویداد
در منطق ه «عسکر آباد» در نزدیکی نیروهای ارتش رخ داده
است .از طرفی« ،دادا ...قانع» ،منشی شورای استانی فراه
دیروز ظهر به خبرگزاری افق افغانستان گفت که جنگ در
اطرافساختمانهایفرماندهیپلیس،امنیتملیوزندان
این شهر جریان دارد و طالبان تالش دارد زندان را منفجر و
زندانیهایاینگروهراآزادکند.چندسالقبلنیزطالبان
به زندان مرکــز والیت غزنی هجوم و تمــام زندانیهای این
گروه را با خود بردند .تصاویر منتشــر شــده این خبرگزاری
نشــان میدهد که طالبان تانک و امکانات جنگی ارتش را
به غنیمت گرفته و در ورودیهای مراکز ارتش مستقر شده
اند .در همین زمینــه خبرگزاری محلی وطــن 24گزارش
داده که حدود  400تن از اعضای طالبان که توسط دولت
دستگیر شده بودند ،در زندان این شــهر به سر می برند .با
این حال تا لحظه تنظیم این گزارش ،خبر دقیقی از آزادی
زندانیان در دسترس نیست .این حمالت در حالی صورت
گرفته است که در 20اسفند سال گذشته ،تروریست های
طالبان توانستند با حمله به «اناردره» در استان «فراه» برای

چندروزبراینشهرمسلطشوند.فراه استانیاستدرغرب
افغانستانکه 300کیلومترباایرانمرزمشترکدارد.قرار
گرفتن شهر فراه در آســتانه ســقوط در حالی بود که دیروز
نیرویهواییآمریکابهحمایتازنیروهایدولتیواردعمل
شدهاند.درهمینزمینه،نشریهآمریکایی«نشنالاینترست»
در یادداشتی نوشــت :پس از ســالها جنگ در افغانستان
آمریکابایددرککندکهاعزامنظامیانبیشتربهافغانستان
منجر به افزایش مخالفان مسلح و افزایش خشونت در این
کشور خواهد شد .نشنال اینترست با اشاره به کمکهای
مالی آمریکا به پاکســتان و نقش این کشور به عنوان مسیر
تدارکاتــی نیروهــای خارجــی ناتو مدعی شــد کــه ادامه
جنگ در افغانستان برای پاکستان منافع مالی دارد و این
خود مانع بزرگی بــرای برقراری صلح و مشــوق بحران در
افغانستان بوده است .جنگ آمریکا در افغانستان در حالی
به هفدهمین سالگرد آغاز خود نزدیک میشود که برخی
کارشناسان باور دارند که واشــنگتن در پی پایان دادن به
این جنگ نیســت زیرا در ایــن صورت پایگاههــای نظامی
خود در این کشــور را از دســت خواهــد داد ،بنابراین کاخ
سفیدبهترینراهبردراحفظبحرانبرایحفظپایگاههای
نظامیاش میداند.

اظهار نظر روز
عطوان:

صاحبان عقل چه کاری برای ما کردند؟

لطفا وقتــی که دربــاره جشــنهای تحریک آمیــز آمریکا و
اســرائیل برای انتقال ســفارت آمریــکا به قدس اشــغالی
صحبــت میکنیــد از حقوق بیــن الملل حرفــی نزنید این
بحثی حقیر و شــرم آور اســت ،آن هم در حالــی که صدها
هزار نفــر از جوانان منطقــه محروم غزه تــا داخل مرزهای
فلســطین اشــغالی پیش رفتند و ســینه چاک بــا ایمان به
آرمانها و عقاید خود به مقابله با رژیم اشغالگر و گلولههای
واقعــی آن ها میرونــد .ایــن جوانانی که در رگهایشــان
خون شرافت و عزت ملی جریان دارد ،آن هایی هستند که
به گستاخی و هجمه آمریکا و اسرائیل پاسخی افتخارآمیز
دادند و دیگر منتظر ارتشهای عربــی و جنگندههای اف
 16آن ها ننشستند که صدها میلیارد دالر برای خرید آن
پول دادند ،چون این جوانــان یقین دارند که هواپیماهای
ارتشهای عربی جز عربهای بدبخت را به قتل نرسانده
و جز شهرهای عربی را ویران نکرده است و هرگز هم بعید
نیست که دوشــادوش هواپیماهای اســرائیلی علیه مردم
محروم فلســطین وارد جنگ شــود.به ما نگوییــد آمریکا با
انتقال سفارتخانه خود به قدس شریف در یوم النکبه روند
ســازش و دروغ تشــکیل دو کشــور مســتقل را نابود کرده
است؛ کسی که امروز برای انتقال سفارت جشن میگیرد،
بعضی از ما را در این باتالق انداخته و ما را به این ذلتی که
در آن به ســر میبریم کشــانده اســت.جای تعجب داشت
که رهبــران ،وزیران و ســفرای عرب در این جشــن حضور
نداشتند به خصوص که بسیاری از آن ها دوستی گرم خود
با رژیم اشغالگر را علنی کردند و برخی از آن ها هم از حمله
اسرائیل به ســوریه اســتقبال کردند و تیمهای ورزشی به
قدس اشغالی فرســتادند.اما ما به ضرس قاطع میگوییم
آن هــا (عرب هــا) همــان دیــروز تلفنی بــه اســرائیلیها و
آمریکاییها تبریک گفتنــد چون غیرمنطقی اســت که به
وظیفه خود در قبال متحد جدیدشان عمل نکنند.واقعیت
را میگویم صاحبان عقل ،تعقل و میانهروی چه کاری برای
ما کردند؟ آیا برای توقف ساخت حتی یک واحد مسکونی
در شــهرکهای صهیونیســت نشــین اقدامی کردند؟ آیا
ماهیت عربی و اسالمی قدس را نگاه داشتند و مانع یهودی
ســازی آن شــدند؟ آیا جنایاتــی را کــه نیروهای اشــغالگر
در غــزه ،جنین ،الخلیــل ،جنــوب لبنان و ســوریه مرتکب
میشوند ،متوقف کردند؟مردان راهپیمایی بازگشت ،از
مرگ هراسی ندارند آن ها اصال ترس نمیشناسند ،مرزها
را شکسته و پدیده جدیدی در مقاومت خلق کردند ،آن ها
آرمانهای فلســطینی را به کانون توجه دنیا بازگرداندند
با وجود این کــه عربهای مزدور خیال میکردند مســئله
فلسطین دیگر کلیشهای اســت.آن هایی که از وحشت به
خود میلرزند اسرائیلیهایی هستند که به سمت جوانان
و کودکان بــی ســاح تیرانــدازی میکننــد ،آن هایی که
جشنهایشان را خراب کردند و نقاب از چهره پلید و جالد
خود برداشــتند .آن هایی که با اســرائیلیها عادی سازی
کردند از خشم مردمانشــان هرگز در امان نخواهند بود ما
اطمینان داریم که این مردم هرگز نمیبخشــند ،فراموش
نمیکننــد و علیــه حاکمان ســتمگر خود که خودشــان را
فروختند و ثروت کشورشــان را برای آمریکا و اســرائیل به
باد دادند قیام خواهند کرد.

خبرهای متفاوت
«آمبولیزاسیون» مالنیا
رویتــرز  :مالنیــا ترامپ48ســاله همســر رئیسجمهور
آمریکا برای یک عارضه کلیوی تحت عمل جراحی وفرایند
«آمبولیزاســیون» قرار گرفت و قرار اســت برای بقیه هفته
در مرکز درمانــی «والتر رید» بســتری باشــد.دکتر «کیت
کوالزسکی» متخصص اورولوژی تصریح کرد که بر اساس
اطالعات موجود ،به نظر میرســد که مالنیــا ترامپ برای
یک تومور خوشخیم به نام « »angiomyolipomaتحت
درمان قرار گرفته است.نظرســنجی اخیر ســی .ان .ان/
اس .اس .آر .اس نشــان میدهــد که محبوبیــت مالنیا در
میان مردم آمریکا حدود  57درصد و این در حالی است که
میزان محبوبیت ترامپ کمتر از  45درصد است.

توهین ترامپ به کارکنانش
دیلــی میل:رئیسجمهــور آمریــکا در پــی درز اطالعات
دولتی این کشــور ،کارکنان کاخ ســفید را «ترسو و خائن»
توصیف کرد .وی همزمان اعتبار اطالعات افشــا شــده را
زیر سوال برد ولی از بی احترامی اخیر «کلی سدلر» مشاور
ویژه خود ،به سناتور جان مککین حرفی به میان نیاورد.
اظهارات توهینآمیز ســدلر دربــاره بیماری مــک کین به
بیرون از کاخ ســفید درز کرده بود و واکنــش خانواده مک
کین را در پی داشت اما کاخ سفید با سدلر هیچ برخوردی
نکــرد .وی به تازگــی در یکــی از جلســه های ســنا درباره
بررســی نامزدی «جینا هاســپل» گزینه «دونالــد ترامپ»
برای ریاســت «ســیا» اعالم کرده بود  « :به جــان مککین
ارتباطی پیدا نمی کند زیرا او به زودی میمیرد».

قاب بین الملل

دو حزب چپ و راست افراطی ایتالیا برای تشکیل دولت به توافق رسیدند

کابوساتحادیه اروپایی

پسازدوماهبالتکلیفی،حزبراستافراطیلیگوجنبش
پنج ستاره در ایتالیا باالخره بر سر نام نخست وزیر و برنامه
دولتائتالفیآیندهبهتوافقدستیافتند.بهاینترتیبدو
حزب سیاسی ساختار ستیز و اروپا گریز جنبش  5ستاره و
لیگکهتاپیشازاینمجبوربهتمکینازبرلوسکونیبودند،
پسازگذشت 70روزازانتخاباتپارلمانیوسهدوررایزنی
با رئیس جمهوری برای به دســت گرفتن قدرت در ایتالیا
آماده می شــوند .بنا به گزارش برخی رســانه هــای ایتالیا
نامزد مورد توافق دو حزب ساختارســتیز این کشور فردی
خارجازایندوحزبپوپولیستاست.حزبراستافراطی
لیگ سیاست های ضد مهاجرتی دارد و جنبش پنج ستاره
منتقد جدی سیاست های اتحادیه اروپاست .پیمانهای

دوبلینکهمهاجرانرامجبوربهثبتدرخواستپناهندگی
درنخستینکشورامنمیکند،ایتالیارابهمقصدبسیاریاز
آوارگانآفریقاییبدلکردهاست؛کشوریکهپذیرایبیش
از ششصد هزار مهاجر غیرقانونی است ،بیش از همیشه به
راست چرخیده است .رخدادی که به کابوس اتحادیه اروپا
بدلشدهاست.گفتهمیشودکه«جولیوساپلی»و«جوزپه
کونته»بهترتیبدونامزداحزاب«لیگ»و« 5ستاره»هستند
کهاحتماالبهرئیسجمهوریمعرفیمیشوند.اماهنوزبه
طورقطعیمشخصنیستکهنامآنهابهرئیسجمهوری
معرفیشود.جولیوساپلی 71سالهیکاقتصاددانمعروف
است که در دانشگاه دولتی شهر میالن تدریس می کند و
در شوراهای مهم اداری مانند شــرکت نفت «انی» و بانک

«اونیکردیت»فعالیتکردهاست« .جوزپهکونته» 41ساله
نیزاستادحقوقخصوصیدردانشگاهشهرفلورانس،قبل
از انتخابات از سوی جنبش  5ستاره برای وزارت مدیریت
دولتی و شایســته ساالری انتخاب شــده بود .گفت وگوها
برای انتخاب نخســت وزیر ایتالیا در حالی است که تفاهم
میان دو حزب بــرای انتخاب وزیران دولت جدید ســاده تر
بوده و گفته می شــود که وزارتخانه های دادگستری ،امور
خارجهودفاعاحتماالبهجنبشپنجستارهووزارتخانههای
توسعه اقتصادی ،کشــاورزی و کار نیز به حزب لیگ تعلق
خواهند گرفت .در انتخاباتی که دو مــاه و نیم پیش برگزار
شــد ،حزب لیگ موفق به کســب تنها  17درصد از آرا ،در
قالب ائتالف راست گرایان میانه شده بود .ائتالف راست

گرایان میانه شامل حزب «فورزا ایتالیا » متعلق به «سیلویو
برلوســکونی» ،حــزب «لیگ» و حــزب «بــرادران ایتالیا»
مجموعا  37درصد آرا را به دست آورد .در انتخابات اخیر
ایتالیا ،جنبش پنج ستاره به رهبری «لوئیجی دی مایو» با
کسب  32.5درصد آرا برای مجلس نمایندگان و 32.1
درصد برای سنا ،بیشترین آراء را به خود اختصاص داد و
به دنبال آن ائتالف راســت میانه (لیگ) به ریاست «متئو
ســالوینی» بــا کســب  36.96درصــد آرا بــرای مجلس
نماینــدگان و  37.48درصــد بــرای ســنا و ائتالف چپ
گرای میانــه به ریاســت «متئو رنتزی» با کســب 23.03
درصد آراء برای مجلس نماینــدگان و  23.10درصد در
سنا قرار دارند.

کنایه روزنامه نیویورک دیلی نیــوز به دختر ترامپ:
غم و اندوه کوچولوی بابا! 55 /نفــر در غزه قصابی
شــدند اما ایوانکا همه خنــده هایش را در ســفارت
اسرائیل نشان داد.
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