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عربستان: نیروهای امنیتی عربستان با حمله به 
منزل » س��فر الحوالی« از مبلغان و علمای این کشور، 
او و دو پسرش را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل 
کردند. فعاالن س��عودی در صفح��ه توئیتر خود اعالم 
کردند که نیروهای س��عودی بامداد پنجشنبه با حمله 
به منزل مس��کونی الحوال��ی، او و دو نفر از فرزندانش 
ب��ه نام های عبدالرحمن و عب��داهلل را چند روز پس از 
انتش��ار این کتاب که در آن از سیاست های داخلی و 
خارجی آل سعود در قالب »نصایح« انتقاد شده است، 

دستگیر کردند.

س�ودان: »عم��ر حسن البش��یر«، رئیس جمهور 
س��ودان بار دیگر توافق آتش بس با گروه های مس��لح 
را تمدی��د کرد. بش��یر با تمدید آتش ب��س در مناطق 
»دارف��ور«، »کردف��ان« و »نی��ل آبی« ت��ا پایان ماه 
س��پتامبر موافقت کرده اس��ت. منطقه دارفور از سال 
۲۰۰۳ ش��اهد درگیری نظامی بی��ن نیروهای دولتی 
و س��ه گروه مسلح شورش��ی »تحریر السودان - منی 
من��اوی«، الع��دل والمس��اواة« و ”تحریرالس��ودان - 

المجلس االنتقالی« است.

افغانستان: پس از دولت افغانستان سران سازمان 
ناتو نیز در نشست بروکسل با درخواست امارات و قطر 
برای اعزام نیرو به افغانس��تان و مشارکت در ماموریت 
جنگی ناتو در افغانس��تان موافقت کردن��د. در بیانیه 
این س��ازمان تاکید شده اس��ت که پیوستن امارات و 
قطر به عنوان کشورهای مسلمان به ماموریت ناتو در 
افغانس��تان می تواند به برقراری صل��ح و ثبات در این 
کشور کمک کند. اما سازمان ناتو درباره اینکه امارات 
و قطر چه تعداد نیرو به افغانس��تان اعزام خواهد کرد 
و چه نقش��ی را برعهده خواهند داشت جزئیاتی ارائه 

نکرده است.

س�ودان جنوب�ی: »آنتونی این��و ماکانا« رئیس 
مجلس نمایندگان سودان جنوبی اعالم کرد، پارلمان 
با تمدید ریاس��ت جمهوری »س��الوا کی یر« تا س��ال 
۲۰۲1 موافقت کرد. موافقان تمدید ریاست جمهوری 
کی یر می گفتند، این اقدام برای جلوگیری از به وجود 
آم��دن خأل در راس هرم قدرت ضروری اس��ت زیرا تا 
یک ماه دیگر مدت زمان ریاس��ت جمهوری کی یر به 
پایان می رسد و هنوز کس��ی که عهده دار این منصب 

شود، انتخاب نشده است.

مص�ر: منابع مصری از زخمی ش��دن 1۲ نفر در 
انفجار در نزدیکی فرودگاه قاهره رخ داده اس��ت، خبر 
دادن��د. انفج��اری در یک کارخانه مواد ش��یمیایی در 
نزدیکی ف��رودگاه قاهره رخ داده اس��ت که درپی آن 
پروازهای این فرودگاه ساعاتی به حالت تعلیق درآمد. 
منابع خبری مصر می گویند که بر اثر وقوع این انفجار، 
1۲ نفر از کارگران این کارخانه که در نزدیکی فرودگاه 

بین المللی قاهره قرار دارد، زخمی شدند.

ذرهبین

نسل ُکشی در آفریقا 
یکی از پیامدهای دالرهای نفتی که از عربستان به 
سمت قاره سیاه برای تقویت گروه های افراطی سرازیر 

می شود، شیعه ُکشی و سرکوب مردم آزاده است.
زمانی که وهابی ها در انتش��ار تفکر افراطی خود در 
آفریق��ا ناکام ماندند چندی��ن روش را برای مقابله با این 
موضوع و گسترده شدن هر چه بیشتر شدن این مکتب 
ساختگی درپیش گرفتند. از جمله مهم ترین این روش ها، 
پذی��رش جوانان آفریقایی در دانش��گاه های عربس��تان، 
ساخت مدارس در کش��ورهای آفریقایی و سومین مورد 
ایجاد جمیعت هایی تحت عنوان جمعیت های اسالمی بود 

که در واقع هدف از آنها تبلیغ هرچه بیشتر وهابیت بود.
تالش عربستان برای تبلیغ هر چه بیشتر وهابیت در 
آفریقا به حدی است که واکنش برخی رسانه های غربی 
را نیز به دنبال داش��ت؛ در همین راس��تا سال گذشته 
)۲۰17( مجله »گلوبالیست« آمریکا در گزارشی نوشت، 
آمریکا نباید در قبال تبلیغات عربس��تان برای انتش��ار 

وهابیت و خشونت در قاره سیاه دست بسته بنشیند.
»گلوبالیست« در ادامه نوشت، عربستان همچنین در 
سال ۲۰۰4 به »محمد یوسف« موسس گروه تروریستی 
»بوکوحرام« که از نیجریه فرار کرده بود، پناهندگی داد 
و فعاالن معتقدند ارتباطی مستقیم میان اموال سرازیر 
شده سعودی در نیجریه و ظهور بیشتر تعصب به همراه 

تالش برای به حاشیه راندن شیعیان وجود دارد.
یک��ی از پیامده��ای این حمایت مال��ی و غیرمالی 
گسترده عربستان از گروه های نامبرده شده در آفریقا این 
است که تعصب و حمالت علیه شیعیان در آفریقا افزایش 
پیدا می کند. حدود یک ماه پیش )خردادماه(، تعدادی از 
وهابی ها به مسجد شیعی »امام حسین)ع(« در آفریقای 
جنوبی حمله کردند؛ یک نفر را به شهادت رساندند و یک 

نفر دیگر را زخمی کردند. 
وهابی ها س��پس کتابخانه این مسجد را که حاوی 
ق��رآن و دیگ��ر کتاب های دین��ی از جمل��ه کتاب های 

اهل سنت بود، به آتش کشیدند.

نیمچهگزارش

ایلدیریم به ریاست پارلمان ترکیه رسید
»بینالی ایلدیریم« نخس��ت وزیر پیشین ترکیه بعد از رای گیری در پارلمان، 

به عنوان رئیس جدید در ساختار جدید پارلمان این کشور انتخاب شد. 
رای گی��ری برای انتخاب رئیس پارلمان جدید ترکیه با حضور 581 نماینده 
از 6۰۰ نماینده، برگزار ش��د. »بینالی ایلدیریم« نخس��ت وزیر پیشین )از حزب 
عدالت و توسعه(، »اردوغان توپراک« از حزب جمهوری خواه خلق، »حیرت الدین 
نوح اوغلو« از حزب »خوب« و »مرال دانیش بش��تاش« از حزب دموکراتیک خلق ها 

نامزدهای پست ریاست بر پارلمان ترکیه بودند. 
اهمی��ت این رای گیری از آن جهت اس��ت که اولین رئی��س پارلمان ترکیه در نظام 
جدید، بعد از همه پرس��ی تغییر قانون اساسی و انتخابات سراسری امسال، برگزیده شد. 
پارلمان بعد از اصالح قانون اساس��ی، ش��اهد تغییراتی بود ک��ه از جمله آن می توان به 

افزایش تعداد کرسی ها از 55۰ به 6۰۰ نفر اشاره کرد.

سرخط
گوترش جهان را بابت روهینگیایی ها سرزنش کرد

دبیرکل ناتو بابت تراژدی های کنونی که بر س��ر مس��لمانان روهینگیایی در 
میانمار می آید، به سختی از جامعه بین الملل انتقاد کرد. 

گورتس به توصیف رعب و وحش��تی پرداخت که روهینگیایی های فراری از 
میانمار در معرض آن قرار گرفتند. او تاکید کرد: هیچ چیز نمی توانست مرا برای 
ش��نیدن سخنان دردآوری که در س��فرم به بنگالدش از مسلمان آواره میانماری 

شنیدم، آماده کند. 
بن��گالدش اکن��ون میزبان صدها هزار روهینگیایی اس��ت که از س��رکوب نظامیان 
میانماری به آنجا گریختند. این قربانیان آنچه که به درستی پاکسازی قومی نامیده شده 
است، از درد و عذابی رنج می برند که می تواند روح و روان همه را به درد آورد. این تجربه 
دردناک غیرقابل تحمل است. از اوت ۲۰17 بیش از 75۰ هزار روهینگیایی مسلمان که 

عمدتا کودکان و زنان بودند از میانمار گریختند. 

شرق آسیا
عربستان همه جا با حزب اهلل مقابله می کند

 در اقدامی علیه مقاومت »عبداهلل المعلمی« نماینده دائم عربستان سعودی 
در س��ازمان ملل که کش��ورش چهار سال اس��ت در حال حمله نظامی به یمن 

است، حزب اهلل لبنان را به بی ثبات کردن جهان عرب متهم کرد. 
المعلم��ی در گفت وگ��و با العربی��ه ابتدا به جنگ یمن اش��اره کرد و بعد از 
گذش��ت نزدیک به دو ماه از جنگ علیه اس��تان الحدیده در س��احل غربی یمن 
با هدف اش��غال آن، ادعا کرد که ائتالف عربی به رهبری عربس��تان، به دنبال تصرف 

الحدیده به شکل مسالمت آمیز از طریق گفت وگوهای دیپلماتیک است. 
 در همی��ن ح��ال المعلمی همچنین با اش��اره به ح��زب اهلل لبنان، اع��الم کرد که 
»عربس��تان سعودی با ش��به نظامیان حزب اهلل لبنان در هر جایی مقابله خواهد کرد« تا 
به زعم او این حزب را در مقابل دیدگان جهانی رس��وا کند چراکه به ادعای او، حزب اهلل 

»برای بی ثبات کردن امت عربی تالش می کند«. 

چالش

   

وپا  ناکام در ار

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در س��فری رس��می 
راهی اروپا ش��د. اروپایی که در طول چن��د دهه اخیر متحد 
اصلی آمریکا قلمداد می ش��د. این سفر با محوریت حضور در 
نشس��ت نات��و و دیدار از انگلیس در حال��ی صورت گرفته که 

چند نکته قابل توجه در آن مشاهده می شود.
پیش از س��فر به لندن نشست ناتو در بروکسل در حالی 

برگزار ش��د که چند محور مهم در آن مش��اهده می ش��ود. از 
یک س��و رئیس جمهور آمریکا در آس��تانه نشس��ت بروکسل، 
س��ران ناتو و آلمان را متهم کرد که »بازیچه دس��ت روسیه« 

هستند
از س��وی دیگ��ر س��ران ناتو ب��ا افزایش بودج��ه نظامی 
درخواس��تی دونالد ترامپ تا چهار درصد تولید ناخالص ملی 
مخالف��ت کردند. در همین حال اعض��ا ناتو تمایل چندانی به 
افزایش تحرکات نظامی در افغانس��تان نش��ان نداده و بیشتر 
بر ل��زوم مذاکرات طالبان و دولت مرکزی این کش��ور تاکید 
کردن��د. در همین حال ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه گفت 
بر خالف اظهارات ترامپ، قرار نیس��ت کف تعهد اعضا درباره 
بودجه نظامی، از ۲ درصد تولید ناخالص فراتر رود. اروپایی ها 
رسما با خواس��ته های آمریکا در ناتو مخالفت کردند که پیام 

چندان مثبتی برای آمریکا و اهداف نظامی آن نیست. 
ام��ا در درون انگلی��س، رئیس جمه��ور آمری��کا از طرح 
نخس��ت وزیر انگلیس برای خ��روج نصفه و نیم��ه از اتحادیه 

اروپا به ش��دت انتقاد ک��رد و ضمن حمای��ت از دیگر منتقد 
این مس��ئله، گفت که بوریس جانسون وزیر خارجه مستعفی 
انگلی��س می توان��د نخس��ت وزیر خوبی برای انگلیس باش��د. 
ترامپ در حالی تالش کرد تا هم انتقام خود را از حمایت های 
دولتمردان انگلیس��ی از هیالری کلینت��ون در زمان انتخابات 
بگیرد که همزمان به دنب��ال قدرت نمایی برای افکار عمومی 
مبنی بر توانش برای تاثیرگذاری بر ساختار سیاسی کشورها 
را نی��ز داش��ت ام��ا اعتراض ه��ای مردمی به حض��ور وی در 

کشورشان این طراحی را نیز با چالش مواجه کرد.
 ای��ن اعتراض ه��ا چن��ان ب��ود ک��ه دیدار های رس��می 
رئیس جمهور آمریکا در انگلیس به علت هراس از رویارویی با 
موج گسترده مخالفت های مردمی، برخالف عرف دیپلماسی 

در خارج از پایتخت این کشور انجام می شود.
ام��ا در ح��وزه رفتاری اروپ��ا در قبال آمری��کا نیز از یک 
طرف نتایج یک نظرس��نجی نش��ان می دهد که 4۲ درصد از 
مردم، خروج چند ده هزار س��رباز آمریکایی از کشورش��ان را 

خواس��تارند. از طرف دیگر کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی 
اتحادیه اروپاس��ت درپیش بینی های تابس��تانی خود به جای 
رش��د اقتصادی دو و س��ه دهم درصدی که س��وم ماه مه در 
ارزیابی بهاره این نهاد اعالم ش��ده بود، از این پس روی رشد 
اقتصادی دو و یک دهم درصدی حساب می کند. رفتاری که 
برگرفته از این پیام به آمریکاست که اروپا نمی خواهد حساب 
چندان��ی روی رواب��ط اقتصادی ب��ا آمریکا باز کن��د و میزان 
انتظارات اقتصادی را برای حفظ اس��تقالل در برابر واشنگتن 

کاهش می دهد. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت که 
سفر ترامپ به اروپا دورتر شدن دو متحد قدیمی یعنی آمریکا 
و اروپ��ا را بیش از پیش نش��ان داد هر چن��د که باید در نظر 
داشت همچنان در اصولی همچون سرکوب ملی گرایی درونی، 
ضدیت با اسالم و مقابله با ایران، روسیه و چین نقاط اشتراک 
آنها پا برجاست و نباید آنها را از هم جدا دانست که نمود آن 

را در قبال تحوالت غرب آسیا می توان مشاهده کرد. 

یادداشت

ب��ر اس��اس جدیدتری��ن آم��ار وزارت  بهداش��ت فلس��طین، تعداد ش��هدای مق���اوم�ت
راهپیمایی های بازگش��ت در مرز نوار غزه به 1۳7 نفر رسید 

و شمار مجروحان به 161۰۰ نفر افزایش یافت.
وزارت بهداش��ت اع��الم ک��رد 77۰۰ نف��ر ب��ه صورت 
میدانی و 84۰۰ نفر در بیمارس��تان ها درمان ش��ده اند، در 
بین مجروحان ۲6۰۰ کودک و 1۲۰۰ زن دیده می ش��وند؛ 
حال ۳8۰ نفر از مجروحان وخیم است. 41۰۰ نفر با گلوله 
جنگ��ی و ۳4۰ نفر با گلوله پالس��تیکی مجروح ش��ده اند ، 
15۹۰ ت��ن آنها دچار حاال خفگی بر اثر استنش��اق گازهای 
سمی شده اند و ۲۲8۰ نفر جراحت های دیگری برداشته اند. 
بر اس��اس آمار وزارت بهداشت فلسطین، 55 نفر هم دچار 
قطع عضو ش��ده اند. دو امدادگر یعنی »موس��ی ابوحسین و 
رزان النجار« نیز در بین شهدا هستند و ۳۲۰ امدادگر دیگر 
با گلوله جنگی و استنش��اق گازهای س��می زخمی یا دچار 

حالت خفگی شده اند. 
راهپیمایی های بازگشت از ۳۰ مارس )1۰ فروردین( در 
مرز نوار غزه و در اعتراض به محاصره غزه و حق بازگش��ت 
آوارگان فلس��طینی آغاز شده و هنوز ادامه دارد. خبر دیگر 
از فلس��طین آنکه صهیونیست ها که درپی تصویب الیحه ای 
نژادپرستانه برای »تعیین ماهیت اسرائیل به عنوان دولت_
ملت مردمان یهودی« هس��تند، انتقاد س��فیر اتحادیه اروپا 
را ت��اب نیاوردند و وی را احضار کردن��د. آنطور که روزنامه 

تایمز اسرائیل گزارش داده، انتقاد ژیوفره از تحرکات کنست 
برای تصویب این طرح جنجالی، انتقاد مس��تقیم »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی را برانگیخته است. 
در مقاب��ل یک روز بعد از آنکه پارلم��ان ایرلند پیش نویس 
قانون ممنوعی��ت تجارت با رژیم صهیونیس��تی را تصویب 
کرد، سفیر ایرلند در سرزمین های اشغالی به وزارت خارجه 

رژیم صهیونیستی فراخوانده شد. 
ِکل��ی بعد از آنکه به وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی 
فراخوانده شد، در گفت وگو با روزنامه جروزالم پست گفت، 
ادامه شهرک س��ازی در سرزمین های اش��غالی مانعی برای 
مخالفت دولت ایرلند با پیش نویس پارلمان این کشور برای 

قانون تحریم محصوالت اسرائیلی می شود. 
خبر دیگر آنکه رس��انه های صهیونیستی ادعا می کنند 
حم��اس بعد از به کار بردن بادبادک های آتش زا برای ایجاد 
ناامنی در مناطق نزدیک نوار غزه، در حال برنامه ریزی برای 

استفاده از پهپاد های مسلح در فلسطین اشغالی است.
دارد  قص��د  )حم��اس(  اس��المی  مقاوم��ت  جنب��ش 
عملیات های پیشرفته تری را با استفاده از هواپیماهای بدون 
سرنش��ین و مجهز به تس��لیحات آت��ش زا در دیگر مناطق 
فلس��طین اش��غالی اجرا کند. به نوشته نش��ریه عبری زبان 
»اس��رائیل هیوم« گروه های مقاومت خ��ارج از نوار غزه به 
زودی به وسیله پهپادهای کنترل از راه دور  در شهرک ها و 

مناطق صهیونیست نشین عملیات خواهند کرد.

راهپیمایی  بازگشت با 137شهید و 16هزار زخمی 
بی��ش از 577 نفر از ش��هروندان غیر  بش�ر نظام��ی یمنی در اس��تان صعده بر اثر حق�وق 
حمالت ائتالف متجاوز تحت فرماندهی س��عودی به مناطق 
مختلف این استان در نمیه نخست امسال ) ۲۰18 ( شهید 

یا زخمی شدند.
بر اس��اس آم��ار و ارقامی که مرکز رس��انه ای و اطالع 
رسانی صعده بر اساس اطالعات موجود فراهم و تهیه کرده 
است در شش ماه گذشته بیش از 577 شهروند غیر نظامی 
یمنی س��اکن استان صعده یمن در حمالت ائتالف متجاوز 
به یمن ش��هید یا زخمی شدند. البته این آمار و ارقام کامل 
نیس��ت زیرا بسیاری از زخمیان و پیکر شهدا به بیمارستان 
ها و مراکز بهداشتی نمی رسید و منتقل نمی شد. بر اساس 
ای��ن آمار از مجموع این تعداد ۲77 نفر ش��هید و ۳۰۰ نفر 
دیگر زخمی هس��تند. 7۹ ک��ودک، ۳8 زن و 16۰ مرد در 

میان شهدا هستند.
۹1 ک��ودک ، 55 زن و 154 مرد که اکثرش��ان کارگر 
و کش��اورز، زخمی شدگان را ش��امل می شوند. الزم به ذکر 
اس��ت مردم یمن به مناسبت گرامیداشت سالروز »فریاد بر 
سر مس��تکبران«، در سه اس��تان مهم این کشور تظاهرات 
کردن��د. خبر دیگ��ر از یمن آنک��ه یگان موش��کی ارتش و 
کمیته های یمن یک فروند موشک از نوع زلزال یک به مقر 
نیروهای واکنش سریع عربستان سعودی در منطقه نجران 

این کشور شلیک کرد.

 ارت��ش یمن تأکید کرد که موش��ک ب��ا دقت به هدف 
اصابت کرده و ش��ماری از نیروهای س��عودی در این حمله 

زخمی شده اند.
حم��الت هوایی ائتالف س��عودی به مزارع ش��هروندان 
یمنی در استان الحدیده، 5 کشته و چندین زخمی بر جای 
گذاش��ت. در این میان ائتالف ضد یمن به رهبری عربستان 
سعودی خبر س��قوط یک فروند جنگنده متعلق به خود را 

در جنوب این کشور تأیید کرد.
در همین حال بعد از آنکه یکی از نهادهای حقوق بشری 
بین المللی از امارات خواست، به اقدامات خود در زندان های 
سری در یمن پایان دهد، ابوظبی در واکنشی رسمی، بدون 
تکذیب وجود زندان های سری، مدیریت زندان ها را بر عهده 

دولت یمن دانست. 
دول��ت امارات عربی متحده به طور رس��می به گزارش 
سازمان »عفو بین الملل« درباره نقش امارات در زندان های 
سری در یمن واکنش نشان داد اما وجود زندان های سری را 
تکذیب نکرد. دولت امارات در بیانیه ای که در همین ارتباط 
منتش��ر کرد، ادعا کرد که زندان های مذکور در گزارش عفو 
بین الملل تحت کنترل مقامات یمنی اس��ت و اداره آن نیز 
مربوط ب��ه نهادهای دولتی یمن اس��ت. دول��ت امارات در 
ابوظبی گفته است که »انگیزه های گزارش، سیاسی و هدف 
آن از بی��ن  بردن تالش های ام��ارات در قالب ائتالف عربی 

برای حمایت از دولت قانونی یمن است«. 

577 شهید و زخمی قربانی حمالت سعودی

ویژه گروه فرادید   همزم��ان با آزادی ش��هر درعا گ�زارش 
توسط ارتش سوریه پس از 7 سال حضور تروریست ها 
در این منطقه، منابع سوری از کشته شدن بیش از 
۳۰ نفر از شهروندان سوری و زخمی شدن ده ها نفر 
دیگ��ر در حمالت هوایی ائتالف آمریکایی به ش��هر 

مرزی »البوکمال« در استان دیرالزور خبر دادند.
حمایت های تس��لیحاتی و مالی و رسانه ای از 
تروریست ها نتوانست آنها را در برابر ارتش سوریه 
حفظ کند و در نهایت ش��هر راهبردی درعا توسط 
ارتش آزاد ش��د که شکست س��خت تروریست ها 
و حامیانش��ان و نیز رس��وایی دیگری برای آمریکا 
مبن��ی بر ناتوان��ی در تحقق اهداف��ش در منطقه 
ب��ود. همزمان ب��ا چنین وضعیت��ی در اقدامی که 
بسیاری آن را کشتار برای پنهان سازی شکست در 
درعا می دانند، ائتالف آمریکایی منازل مس��کونی 
غیرنظامیان س��وری را در ری��ف البوکمال واقع در 

مرز عراق و سوریه بمباران کرد. 
جنگنده ه��ای ائت��الف آمریکایی دو ش��هرک 
»الباغوز« و»السوس��ه« در کرانه شرقی رود فرات 
واقع در ریف ش��هر البوکمال استان دیرالزور واقع 
در شرق س��وریه را هدف حمالت خود قرار دادند. 
خبرگ��زاری س��انا به نقل از مناب��ع محلی گزارش 
داد ک��ه در این »جنایت« جدی��د ائتالف، بیش از 
۳۰ نفر از غیرنظامیان س��وری کش��ته و ده ها نفر 
دیگر از جمله چندین زن و کودک زخمی ش��دند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ارتش س��وریه در جدیدترین 

دستاورد خود موفق به تسلط بر درعا شد و منطقه 
ای راهب��ردی را ب��ه آغوش این کش��ور بازگرداند. 
ارتش س��وریه روز 1۲ جوالی ۲۰18 وارد منطقه 
درعاالبلد ش��د و پرچم این کشور را پس از حدود 
هفت سال از سیطره گروه های مسلح بر آن در این 

منطقه به اهتزاز درآورد. 
اهتزاز پرچم س��وریه و خشکاندن تروریست ها 
پس از هفت س��ال در شهر درعا صورت می گیرد و 
این ش��هر به طور کامل از تروریست ها و گروه های 
مسلح پاکسازی ش��د. نیروهای ارتش سوریه پس 
از فروپاش��ی گروه های مس��لح و پس از اینکه این 
گروه ها شکست را در پایانی بی حاصل باور کردند، 

وارد درعا شدند. 
نکت��ه قاب��ل توجه در آزادس��ازی ش��هر درعا 
و دیگر مناطقی که ارتش س��وریه بر آنها مس��لط 
ش��د این است که این مناطق مذکور به مثابه گنج 
راهبردی برای تروریس��ت ها محس��وب می شدند. 
آنچه در جریان آزادس��ازی درعا نگاه ها را به سوی 
خود معطوف می کرد؛ استقبال گسترده ساکنان از 
نیروه��ای دولتی بود که این نمایانگر میزان رنج و 
سختی است که س��اکنان از اقدامات تروریست ها 

طی سالیان گذشته متحمل شده بودند. 
 این اس��تان در جنوب کش��ور واقع است. این 
استان، از ش��مال به استان ریف دمشق، از جنوب 
ب��ه کش��ور اردن، از مغرب به اس��تان قنیطره و از 
مش��رق به استان سویداء محدود شده است. استان 
درعا منطقه ای بیابانی اس��ت که به س��هل حوران 

معروف است. مساحت این استان در حدود ۳7۳۰ 
کیلومترمربع می باشد.

راهبردی بودن موقعی��ت جغرافیایی درعا در 
طول تاریخ، وجود برخی تاسیس��ات نظامی سوریه 
در ای��ن منطقه به جهت نزدیکی با س��رزمین های 
اش��غالی به منظور مقابله احتمالی با تجاوزات آن، 

وجود یکی از مناطق آزاد اقتصادی در این استان، 
ش��هرک صنعتی و ه��م مرز بودن آن ب��ا اردن به 
عنوان دروازه تجارت این کش��ور با اروپا با بزرگراه 
ترانزیت مهم متصل به "حلب" در ش��مال سوریه 
به عنوان یکی از منابع درآمد اقتصاد این کش��ور و 
اردن موجب ش��ده تا درعا به یکی از مناطق مهم 
سوریه تبدیل شود. بحران سوریه از این شهر آغاز 
ش��د و این ش��هر از حیث نزدیکی ب��ه جاده های 
اس��تراتژیک و راهبردی در جنوب غربی س��وریه 
دارای اهمیت زیادی اس��ت. تسلط بر این شهر به 

مثابه درهم شکستن توطئه ضد سوریه است. 
از نظر اقتصادی نیز آزادس��ازی درعا از اهمیت 
به سزایی برخوردار اس��ت و این در وهله نخست به 
بحث کش��اورزی آن مربوط می شود و در ثانی جاده 
بین المللی گشوده می شود و آن جاده بیروت - دمشق 
- امان است که بازگشت رونق و شکوفایی اقتصادی 

سه کشور لبنان، سوریه و اردن را به دنبال دارد.
 آزادس��ازی درع��ا از گروه های مس��لح ضربه 
مهلکی به رژیم صهیونیس��تی که حامی گروه های 
تروریستی و توطئه ها علیه سوریه است، محسوب 
می ش��ود. گواه این حمایت گسترده نیز مقادیر زیاد 
سالح سنگین و متوسطی است که گروه های مسلح 
برجای گذاش��ته اند و بیشتر آنها ساخت اسرائیل و 
آمریکاست. در بعد دیگر میدان نیز بر اساس توافقی 
که اخیرا بی��ن »نیروهای دموکراتیک س��وریه« و 
دمشق حاصل شد، اعضای این گروه، محله النشوه 

در شهر الحسکه را به ارتش سوریه تحویل دادند. 

همزمان با تسلط ارتش سوریه بر خاستگاه تروریست ها، آمریکا مردم دیرالزور را قتل عام کرد

کشتار البوکمال سرپوش شکست درعا

بنا
ا

س��رانجام پس از ماه ها گمانه  سب���ز زن��ی در نهایت رئیس جمهور قاره 
آمریکا راهی انگلیس ش��د اما دیدار های رس��می 
ترام��پ در انگلیس به علت هراس از مخالفت های 

مردمی در خارج از پایتخت این کشور انجام شد
پس از ناکامی در اجرای اهداف آمریکا در ناتو، 
ترامپ راهی انگلیس ش��د در حال��ی که مخالفان 
سفر رئیس جمهوری آمریکا به انگلیس، در مناطق 
مختلف لندن دس��ت به تظاهرات اعتراضی زدند. 
تظاهرکنن��دگان هم زمان ب��ا ورود دونالد ترامپ 
بی��رون فرودگاه استنس��تد لندن تجم��ع کرده و 
شعارهایی را علیه وی و سیاست هایش سر دادند. 
شماری دیگری از معترضان در مقابل دفتر نخست 
وزیری انگلیس تجمع کرده و با شعارهای خود به 

استقبال ترامپ رفتند.

شرکت کنندگان شعارنوشته هایی را در دست 
دارند که روی برخی از آنها از ترامپ استقبال نمی 
کنی��م ، مخالف ترامپ و ح��زب محافظه کار و نه 
به ترامپ نه به نژاد پرس��تی نوش��ته ش��ده است. 
آنها همچنین در ش��عارهای خود اعالم کردند که 
برای رساندن پیام اعتراضی به ترامپ دراین مکان 

تجمع کرده اند. 
ض��د  فع��االن  اعتراض��ی  حرک��ت  ای��ن  در 
جن��گ س��خنانی را در محکومیت سیاس��ت های 
رئیس جمهوری آمریکا بیان کرده و یادآور ش��دند 
ک��ه ترامپ با خروج از برجام و نزدیکی روابط خود 

با عربس��تان س��عودی و رژیم صهیونیستی اوضاع 
خاورمیانه را به سمت بی ثباتی سوق داده است.

 رئیس جمهوری آمریکا دیروز با نخس��ت وزیر 
انگلیس و ملکه الیزابت دوم دیدار کرد؛ با این حال 
ای��ن دیدارها از بیم رویارویی ب��ا معترضان، خارج 
از لن��دن برگزار ش��د. ام��ا ترامپ از هم��ان زمان 
ورود اق��دام به دخال��ت در امور داخل��ی انگلیس 
ک��رد. رئیس جمه��ور آمریکا از طرح نخس��ت وزیر 
انگلی��س برای خروج نصفه و نیمه از اتحادیه اروپا 
به شدت انتقاد کرد و ضمن حمایت از دیگر منتقد 
این مس��ئله، گفت که بوریس جانس��ون می تواند 

نخست وزیر خوبی برای انگلیس باشد.
 الزم ب��ه ذکر اس��ت ترامپ پیش از س��فر به 
انگلیس در نشست س��ران ناتو شرکت کرد که در 
آنجا نیز چندان موفق نبوده است چنانکه ماکرون 
رئیس جمه��ور فرانس��ه گفت بر خ��الف اظهارات 
ترامپ، قرار نیس��ت کف تعهد اعضا درباره بودجه 
نظامی، از ۲% تولید ناخالص فراتر رود. نکته دیگر 
آنک��ه نتای��ج یک نظرس��نجی نش��ان می دهد که 
4۲ درص��د از م��ردم، خروج چند ده هزار س��رباز 

آمریکایی از کشورشان را خواستارند.
 سران ناتو با افزایش بودجه نظامی درخواستی 
دونال��د ترامپ تا چهار درص��د تولید ناخالص ملی 

مخالفت کردند.
نکته قابل توج��ه آنکه رئیس جمهور آمریکا در 
گفتگو با روزنامه نگاران در بروکسل، پایتخت بلژیک 

گفت ک��ه »گمان می کند« می تواند بدون کس��ب 
موافق��ت از کنگره، آمریکا را از عضویت »س��ازمان 

پیمان آتالنتیک شمالی« )ناتو( خارج کند. 
در ادامه اعتراض های جهانی به سیاس��ت های 
آمری��کا، س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه گفته 
اس��ت ش��واهد موجود از حمایت های مالی وزارت 
دفاع آمریکا از طالبان در افغانس��تان حکایت دارد. 
همچنی��ن س��خنگوی کاخ کرملین گفته اس��ت 
واشنگتن با انتقاد از خط لوله گازی »نورد استریم 
۲« که گاز روس��یه را به اروپ��ا منتقل می کند، به 
دنبال فروش ذخایر گاز طبیعی خود به کشورهای 
اروپایی با هزینه به مراتب بیش��تر اس��ت. در ادامه 
ح��وزه تقابلی روس��یه با آمریکا، دولت روس��یه به 
اوکراین اجازه داد ت��ا برخی از کاالهای خود را به 

قزاقستان از خاک این کشور صادر کند.

برگزاری دیدار سران آمریکا و انگلیس به دلیل اعتراض های مردمی در خارج از پایتخت 

ترامپ به خانه شماره 10 لندن نرسید


