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اردن: »عب��داهلل دوم« ش��اه اردن دیروز رس��ما پایان 
الحاقیه مرب��وط به اجاره دو منطق��ه الباقوره و الغمر 
ب��ه رژیم صهیونیس��تی را اعالم کرد. دی��روز  پس از 
گذشت ۲۵ سال مدت زمان اجاره دو منطقه »الباقوره 
و الغمر« اردن به رژیم صهیونیس��تی به پایان می رسد 
و همزمان با آن انج��ام مقدمات مربوط به تخلیه این 

مناطق از صهیونیست ها آغاز شده است.

بولیوی: معترضین به نتایج انتخابات راست جمهوری 
بولیوی، در ادامه اعتراضات خود دو س��اختمان دولتی 
را تص��رف کردند.مخالف��ان »ای��وو مورال��س« رئیس 
جمهور بولیوی، با حمله به ساختمان  رسانه دولتی در 
شهر الپاز )پایتخت اداری بولیوی( کارکنان تلویزیون 
بولی��وی و رادیو پاتریا نوا )میه��ن نوین( را مجبور به 

ترک محل کار خود کردند. 

سودان: عامر محمد الحسن سخنگوی ارتش سودان 
اخبار منتش��ر ش��ده در خصوص اعزام ه��زار نظامی 
وابس��ته به نیروهای واکنش سریع این کشور به لیبی 
را رد کرد. وی افزود: نیروهای واکنش سریع بر اساس 
تواف��ق نامه های بین الملل��ی عمل می کنند و ارتش 
س��ودان برای تقویت ای��ن توافق نامه ه��ا تالش می 

کند.

اس�پانیا: مردم اس��پانیا دیروز برای چهارمین بار طی 
۴ س��ال اخیر پای صندوق های رای رفتند تا سرنوشت 
دولت آتی این کش��ور را معل��وم کنند. تاریخ انتخابات 
قبل��ی به ماه میالدی آوریل ب��از می گردد که طی آن 
حزب کارگران سوسیالیس��ت از تشکیل دولت ائتالفی 
بازمان��د ح��ال آنکه علیرغ��م برخ��ورداری از اکثریت 
پارلمانی، تعداد کرسی های الزم را به دست آورده بود.

پاکس�تان: وزیر خارجه پاکستان به صراحت از پایین 
بودن س��طح تماسها میان هند و پاکستان خبر داد. به 
رغم گش��ایش یک گ��ذرگاه مرزی جه��ت ورود زائران 
هندی به خاک پاکس��تان در روز شنبه که گامی بسیار 
مهم و همکاری جویانه میان دو رقیب دیرینه بشمار می 
رود، وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد که تماسها میان 

هند و پاکستان در پایین ترین سطح خود قرار دارد. 

عربس�تان: یکی از مبلغان مس��لمان در عربس��تان 
س��عودی مدتهاس��ت که ناپدید ش��ده و سرنوشتش 
نامعلوم است. صفحه »زندانیان اندیشه« در توئیتر که 
وضع حقوق بشر در عربستان سعودی را دنبال می کند، 
نوش��ت: »نایف الصحفی« مبلغ مسلمان ناپدید شده و 
سرنوش��ت وی نامعلوم اس��ت. این در حالی است که 
محمد بن س��لمان، ولیعهد س��عودی حمله به اعضای 

جریان »بیداری« را آغاز کرده است«.

ذرهبین

وحدِت مبتنی بر پروژه مقاومت
یکی از اعضای ارش��د جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در جشن میالد پیامبر اکرم )ص( بر ضرورت پایبندی 
به وحدت بر اساس پروژه مقاومت و حمایت از حقوق 

ملت فلسطین تأکید کرد.
»خالد البطش« از اعضای ارشد جنبش جهاد اسالمی، 
ملت فلسطین را به ایستادن در یک صف برای مقابله 
با پروژه نابودی مس��أله فلسطین فراخواند.البطش که 
به مناس��بت میالد پیامبر اکرم )ص( در خانیونس در 
جنوب نوار غزه س��خنرانی می ک��رد، تأکید کرد، باید 
به وحدت ملی مبتنی ب��ر پروژه مقاومت و حمایت از 

حقوق ملت فلسطین پایبند بود.
وی ادامه داد: امت اس��الم امروز تفکیک و به حاش��یه 
رانده شده است، دلیل این موضوع مواضع برخی سران 
و شاهان )کشورهای عربی( است که اجازه بقای دشمن 
صهیونیس��تی را داده اند دش��منی که بیش از ۷۲ سال 
است س��رزمین ما را اش��غال کرده اند و برخی سران و 
رهبران این امت اصرار به شناسایی و عادی سازی روابط 
با این اش��غالگر جنایتکار و ایجاد ائتالف های امنیتی و 
اقتص��ادی به بهانه های واهی را دارند. البطش س��پس 
گفت، پروژه ای برای تس��ویه مسأله فلسطین با نظارت 
آمریکا و برخی کش��ورها در جریان است که قصد دارد 
س��تون اصلی مسأله فلس��طین یعنی آوارگان را هدف 
بگی��رد به همی��ن دلیل به کم ک��ردن ارائه خدمات به 
آوارگان و تش��کیک در تعداد آنه��ا روی آورده اند. خبر 
دیگر از فلسطین اینکه جنبش فلسطینی حماس اعالم 
کرد، هی��چ تیمی از این جنبش با رئیس جمهور ترکیه 
دیدار نکرده و خبرها در این زمینه »کذب« اس��ت. در 
این میان به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست 
ب��ه کران��ه باختری ۷ فلس��طینی را بازداش��ت کردند. 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی دیروز  شهرک »عیسویه« 
در قدس اش��غالی را مورد حمله شدید قرار دادند. این 
تج��اوزات در حالی ص��ورت می گیرد ک��ه در چالش 
دیگر صهیونیس��ت ها، »یوری آریل« وزیر کشاورزی و 
توسعه روستایی کابینه رژیم صهیونیستی در بحبوحه 
گمانه زنی ه��ا درباره شکس��ت مذاکرات برای تش��کیل 

کابینه فراگیر در این رژیم از سمت خود استعفا داد.

نیمچهگزارش

راشد الغنوشی نامزد ریاست پارلمان تونس
جنبش اس��المی النهضه راشد الغنوش��ی را برای نامزدی ریاست پارلمان تونس 
نامزد کرد. ش��ورای مش��ورتی جنبش اسالمی النهضه راش��د الغنوشی را برای 
نامزدی ریاس��ت پارلمان تون��س نامزد کرد و عالوه براین وی منصب نخس��ت 
وزی��ری را در دولت آتی حف��ظ کند.این تصمیم در حالی اتخاذ ش��د که نامزد 
نخست وزیری هنوز مشخص نیست و قرار شد فرصت بیشتری به جنبش النهضه 
برای مذاکره با دیگر احزاب تونسی داده شود. گفتنی است حزب النهضه در انتخابات 
اخیر پارلمان تونس با کس��ب ۵۲ کرسی پیروز نخس��ت این انتخابات شد و حزب قلب 
تونس با کس��ب ۳۸ کرس��ی در ردیف دوم، »التیار الدیمقراطی« با کسب ۲۲ کرسی در 
ردیف س��وم، »ائتالف الکرامه« با کسب ۲۱ کرسی در ردیف چهارم و حزب »الدستوری 
الحر« با ۱۷ کرس��ی در ردیف پنجم قرار گرفتند. مردم تونس خواس��تار مقابله با رژیم 

صهیونیستی به عنوان اولویت سیاست خارجی کشورشان شده اند. 

ضرورت بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
وزیر خارجه روس��یه در مصاحبه ای، عضویت دوباره س��وریه به اتحادیه عرب را 

گامی مهم در پایان دادن به مناقشه این کشور توصیف کرد.
س��رگئی الوروف، در گفت وگو با »مدیاماکس« ارمنستان گفت بازگشت سوریه 
ب��ه خانواده عرب��ی امکانی برای حل و فصل نهایی بحران س��وریه خواهد بود.او 
گفت: بازگش��ت س��وریه به اتحادیه عرب که به باور م��ا از خیلی وقت پیش باید 
انجام می گرفت گامی مهم برای پایان دادن به بحران در این کش��ور خواهد بود. وی 
افزود که پیشرفت های چشمگیری در جهت حل سیاسی مناقشه و بحران سوریه حاصل 
شده است. عضویت سوریه در اتحادیه عرب در نوامبر ۲۰۱۱ پس از آغاز بحران به حالت 
تعلیق درآمد و ش��ماری از کشور های عربی س��فیران خود را در دمشق فراخوانده اند. به 
رغم آنکه برخی از کشورهای عربی خواستار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب شده اند اما 

کارشکنی کشورهایی همچون امارات و عربستان مانع از تحقق این مهم شده است. 

توجیه جدید ترکیه برای چشمه صلح 
رئیس جمهور ترکیه مدعی ش��د که س��ه عملیات نظامی این کش��ور در سوریه 

موجب بازگشت ۳6۵ هزار سوری به کشورشان شده است.
رجب طیب اردوغان  در س��خنانی پس از تمجید و بزرگداشت آتاتورک، مدعی 
ش��د که در س��ه عملیات نظامی ترکیه امنیت ۸۱۰۰ کیلومت��ر مربع در خاک 
سوریه تأمین شده و ۳6۵ هزار پناهنده سوری توانسته اند از ترکیه به کشورشان 
بازگردند. منظور اردوغان عملیات »س��پر فرات« در ۲۴ دس��امبر ۲۰۱6 )ششم دی 
ماه ۹۵( و عملیات »ش��اخه زیتون« در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ )۳۰ خرداد سال ۹۷(  و 
عملیات »چش��مه صلح« که از نهم اکتبر گذش��ته )۱۷مهر( آغاز شده، است. در همین 
ح��ال او در ادامه بار دیگر گف��ت که ترکیه با تهدیدات اقتصادی و نظامی به خصوص از 
طرف خاک سوریه مواجه است و تا کنون توانسته در مقابل تمامی »توطئه ها« ایستاده 

و آنها را از بین ببرد.
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مب��ارزه با تروریس��م واژه ای اس��ت که در ادبیات سیاس��ی و 
امنیت��ی و حتی اقتصادی جه��ان جایگاهی قابل تامل دارد و 
بس��یاری از تحوالت جهانی نیز ب��ا همین عنوان یا در همین 
چارچوب صورت می گیرد. نکته قابل توجه در این روند برخی 

ادعاهای مطرح ش��ده از س��وی آمریکا و ترکیه اس��ت که هر 
کدام به نوعی تالش دارد تا خود را پیشگام ای مبارزه عنوان 
نماید. ترامپ رئی��س جمهور آمریکا چندی پیش از موفقیت 
آمریکا در ترور بغدادی سرکرده داعش خبر داده و تا به امروز 
نی��ز با همین ادع��ادر کمپین های انتخابات��ی حضور می یابد. 
جالب توجه آنکه آمریکا که ادعای خروج نیروهایش از سوریه 
را س��ر داده بود با همین ادعا دوباره بازگش��ت نیروهایش به 
س��وریه را اج��را می کند که البته طراح��ی آمریکا برای بهره 
ب��رداری از بحران ها و ناآرامی های اخیر ع��راق و لبنان برای 
فش��ار بر س��وریه و متحدانش را نیز باید به این مولفه افزود. 
از س��وی دیگ��ر اردوغان رئیس جمهور ترکی��ه نیز خبر ترور 
همسر بغدادی سرکرده داعش و برخی مقامات بلند پایه این 
گروه تروریس��تی را مطرح و تالش نمود تا چنان نش��ان دهد 
که تحرکات نظامی ترکیه در چارچوب مبارزه با تروریس��م و 

امنیت جهان است. 
مجم��وع این اقدام��ات و ادعاها در حالی صورت گرفته اس��ت 
ک��ه یک اصل مهم و اساس��ی در این گفتاره��ا مغفول مانده و 
به حاش��یه مبدل شده و آن این س��وال است که این اقدامات 
در کدام س��رزمین صورت گرفته است؟ آیا ترکیه و آمریکا در 
س��رزمین خود چنین اقداماتی صورت داده اند که حال خود را 
فاتح��ان بزرگ می نامند؟ نگاهی به روند تحوالت نش��ان می 
دهد که محور اقدام آنها در س��وریه بوده اس��ت سوریه ای که 
دارای ارتش و حاکمیت مستقل است و هرگونه اقدامی در این 
سرزمین باید با هماهنگی دولت مرکزی آن صورت گیرد حال 
آنک��ه ترکیه و آمریکا نه تنها مجوزی دریافت نکرده اند بلکه به 
صورت تجاوزکارانه و خودس��رانه به این امر مبادرت ورزیده اند. 
ه��ر چند آنها ادعا دارند که با تروریس��م مبارزه کرده اند اما در 
عمل اقدام آنها اقدامی تجاوزکارانه بوده که بدعتی خطرناک را 

به همراه خواهد داش��ت. بدعتی که بر اس��اس آن هر کشوری 
ب��ه خود حق می دهد ک��ه با ادعای مبارزه با تروریس��م علیه 
امنیت و تمامیت ارضی کش��ورهای دیگر اق��دام نماید. بر این 
اس��اس رفتار ترکی��ه و آمریکا را می تواند بعدی از تروریس��م 
دولتی نامید که علیه امنیت و تمامیت ارضی یک کش��ور عضو 
سازمان ملل صورت گرفته اس��ت. لذا این کشورها نمی توانند 
مطالبه تشویق و حمایت جهانی از عملکرد خود داشته باشند 
بلک��ه باید به عن��وان ناقضان حقوق بین الملل و منش��ور ملل 
متحد، مورد بازخواس��ت قرار گیرند بویژه اینکه دولت س��وریه 
نشان داده که توان مقابله با تروریسم را داشته و این کشورها با 
رویکرد صادقانه به دمشق می توانستند از ظرفیت های آنها برای 
مبارزه با تروریسم برخوردار شوند و لذا اقدام آنها هیچ توجیهی 
نمی تواند داشته باشد و آنها متجاوزانی هستند که برای مقابله 
با بدعتی خطرناک باید مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند. 

یادداشت

گمانه زنی ها درباره تشکیل دولت 
جدید لبنان

برخی فعاالن سیاس��ی اع��الم کردند، »جبران باس��یل« وزیر 
خارجه لبنان پذیرفته برای تس��هیل در روند تش��کیل دولت 
»تکنوکرات-سیاسی« کنار برود و قرار است »سعد الحریری« 

نخست وزیر این دولت باشد.
 تظاه��رات در لبن��ان از ۱۷ اکتبر )۲۵ مه��ر( در اعتراض به 
وضعیت اقتصادی این کش��ور و وضع تعرفه بر برخی بخش ها 
آغاز ش��د و هنوز به صورت پراکنده ادامه دارد. روزنامه کویتی 

»االنب��اء« در همی��ن ارتب��اط به نق��ل از منابع آگاه نوش��ت، 
نش��انه هایی از حل نزدیک بحران تش��کیل دولت لبنان دیده 
می  ش��ود و از جمله نش��انه های آن گفته های فعاالن سیاسی 
است که اعالم کرده اند »جبران باسیل« وزیر خارجه پذیرفته 
در دولت آینده لبنان نباش��د اما به عنوان رئیس حزب »التیار 
الوطن��ی الحر« وزرای این جریان در دولت آینده را مش��خص 
کن��د. دولتی که توافق ش��ده »تکنوکرات-سیاس��ی« باش��د 
و »س��عد الحریری« نخس��ت وزیری آن را بر عهده بگیرد. در 
ادام��ه این گزارش آمده که همچنین توافق ش��ده که نماینده 
حزب اهلل )در این دولت(  ش��خصی ش��یعه غیر سیاسی مانند 
»جمیل جبق« وزیر بهداش��ت لبنان باشد و همین امر درباره 

»نبیه بری« رئیس پارلمان، »ولید جنبالط« )رئیس التقدمی 
االش��تراکی( و »س��میر جعجع« )رئیس القوات اللبنانیه( نیز 

اجرا شود.
االنب��اء افزود، اما گره مربوط به تع��داد وزرای این دولت هنوز 
وج��ود دارد، برخ��ی با ۱6 وزیر، برخی ب��ا ۱۸ وزیر و برخی با 
۲۴ وزیر موافقند. گره دیگری که هنوز حل نشده بیانیه وزرای 
دولت جدید و ذکر عبارت س��ه گانه »مردم، ارتش و مقاومت« 
در آن است، موضوعی که حزب اهلل بر آن اصرار دارد اما عده ای 

دیگر با آن مخالفند.
در ادام��ه این گزارش آمده، ح��زب اهلل در مرحله فعلی معتقد 
است س��عد الحریری بهترین گزینه برای تشکیل دولت است 

و جبران باس��یل را قانع به کنار رفتن برای تس��هیل در روند 
تش��کیل دولت کرده اس��ت؛ برخی هم می گویند به باس��یل 
پیش��نهاد داده شده همسرش »ش��انتال عون« )دختر میشل 
عون( به جای وی در دولت حضور داش��ته باش��د. مشاور وزیر 
خارج��ه لبنان گفت نتیج��ه قطعی رایزنی های نخس��ت وزیر 
مس��تعفی با گروه های سیاسی برای حل بحران، تا دو سه روز 
دیگر روش��ن می ش��ود.  منابع نزدیک به رئیس حزب »التیار 
الوطنی الحر« )جریان ملی آزاد(، یکی از مهم ترین جریان های 
سیاس��ی )مس��یحی( هم پیمان حزب اهلل در گفت وگو با وبگاه 
خب��ری »عربی ۲۱« ای��ن هفته را زمانی تعیی��ن کننده برای 

سرنوشت دولت لبنان توصیف کردند. 

آلمان ساز توسعه تسلیحاتی قاره سبز را کوک می کند 

طالق اروپا از ناتو با ادعای تجدید پیمان 

استقرار آرامش نسبی در بغداد 
در هفدهمی��ن روز تظاهرات  مردمی عراق، هزاران معترض خود را به میدان 
التحریر در بغداد رس��اندند و در استان های جنوبی نیز تظاهرات های مردمی 

ادامه دارد.
پایگاه خبری الجزیره، از آرامشی نسبی در پایتخت و استان های جنوبی خبر 
داد و در عی��ن حال از حضور ه��زاران نفری معترضان در میدان های تحصن 
و ت��داوم تظاهرات ه��ای مردمی گزارش داد. پایگاه خبری »المس��له« عراق، 
درباره س��ازماندهی دقیق طرف های نفوذی برای منحرف کردن اعتراض های 
مسالمت آمیز مردمی در راستای منافع خود، هشدار داد و نوشت: حوادث دو 
روز اخیر در این استانها نیز در راستای خرابکاری های سازماندهی شده و گام 
به گام است. بر اساس این طرح، پس از هدف قرار گرفتن نهادهای دولت در 

استان ها یکی پس از دیگری در استانهای جنوبی، نوبت به بغداد می رسد.
 شاهدان عینی در بغداد، می گویند که در میدان التحریر، پس از درگیری های 
روز گذش��ته، که به نوش��ته خبرگزاری آناتولی، در بغداد هفت کشته بر جای 
گذاش��ت، آرامش برقرار ش��ده و کمربندی امنیتی دور میدان »الخالنی« در 
بغداد ایجاد ش��ده اس��ت  گزارش هایی از بروز درگیری های��ی در این میدان 
منتش��ر می ش��ود. در اس��تانهای جنوبی ع��راق نیز، تظاهرات کنن��دگان، پل 
»مستشفی الصدر«  در شهر کوفه واقع در استان نجف را بستند، اما در مقابل 
اغلب مدارس این استان، پس از دو هفته اعتصاب به فراخوان اتحادیه معلمان، 
دیروز باز ش��دند.ر استان کربال واقع در جنوب بغداد نیز،  درگیری هایی میان 
نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگانی که قصد ورود به س��اختمان استانداری 
داش��تند، روی داد و نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور تالش کردند 
تا مانع این امر ش��وند. در الناصریه مرکز اس��تان »ذی قار« نیز درگیری هایی 
گزارش ش��ده و طی آن ش��ماری از معترضان با گاز اشک آور مصدوم شدند. 
تظاهرات کنندگان الدیوانیه )مرکز استان القادسیه(  پخش برنامه های رادیویی 

دولت محلی را به دلیل اهانت به تظاهرات های مردمی متوقف کردند. 

رسوایی جدید انتخاباتی دولتمردان انگلیس 
در ادامه رس��وایی مالی و انتخاباتی دولتمردان حاکم بر انگلیس، یک روزنامه 
انگلیس��ی بخش��ی از گزارش کمیت��ه اطالعات و امنیت پارلمان این کش��ور 
درخصوص کمک های مالی دریافت شده از سوی حزب محافظه کار را منتشر 

کرد.
طبق گزارش رس��می کمیت��ه اطالع��ات و امنیت پارلم��ان انگلیس، حزب 
»بوریس جانسون« نخست وزیر این کشور از ۹ فرد روس کمک مالی دریافت 
کرده است. روزنامه »س��اندی تایمز« بخش هایی از گزارش پارلمان انگلیس 
درخص��وص دریافت کمک مالی حزب »محافظه کار« از روس��یه را که دولت 
از انتش��ار آن جلوگی��ری کرده بود افش��ا کرد.  این گزارش نش��ان می دهد 
اهداکنندگان روس این کمک ه��ای مالی روابط نزدیکی با »کرملین« دارند.  
یکی از این اهداکنندگان »الکس��اندر تِِمرکو«، از کارکنان سابق وزارت دفاع 
روس��یه است که پیش تر جانس��ون را دوست خود خطاب کرده است. تمرکو 
طی هفت سال گذشته بیش از ۱.۲ میلیون پوند به حزب محافظه کار کمک 

کرده است.
»لوبوف چرنوخین« همس��ر »والدیمیر چرنوخین« متحد س��ابق پوتین نیز 
۱6۰ هزار پوند برای بازی تنیس با جانس��ون و »دیوید کامرون« نخست وزیر 
اس��بق انگلی��س پرداخت ک��رده و همچنی��ن ۴۵۰ هزار پوند نی��ز به حزب 
محافظه کار کمک مالی پرداخت کرده اس��ت. همچنی��ن، کمیته تحقیقاتی 
پارلمان نگرانی هایی درباره »الکس��اندر لِِبِدف« مأمور امنیتی س��ابق روسیه 
و مال��ک روزنامه های »ایونینگ اس��تاندارد« و »ایندیپندنت« دریافت کرده 
اس��ت. پس��ر لبدف، از دوس��تان نزدیک نخس��ت وزیر اس��ت و هنگامی که 
جانس��ون ش��هردار لندن و وزیر امور خارجه بود، بارها از س��وی پسر لبدف 
به مهمانی هایش در ایتالیا دعوت ش��ده اس��ت. پیش تر نی��ز نگرانی هایی از 
»خطرات امنیتی« س��بک زندگی شخصی جانس��ون و احتمال مورد اخاذی 

قرار گرفتنش عنوان شده بود.

نظامیان آمریکایی نرفته به سوریه بازگشتند 
در حالی که آمریکا چندی پیش از ۱6 پایگاه  و مقر اشغالی در خاک سوریه خارج 

شده بود، ولی درحال حاضر به شش پایگاه خود در این کشور بازگشته است.
 مقام��ات آمریکای��ی ۲۲ مهر ماه گذش��ته خبر دادند که ب��ه همه نیروهای 
این کش��ور که در شمال س��وریه حضور دارند، دس��تور داده شده که خاک 
این کش��ور را ترک کنند. خبرگزاری »آناتول��ی« اما گزارش داد که نظامیان 
آمریکایی مجددا در حال بازگشت به خاک سوریه هستند، ولی این بار، عمده 
حضور آنان در نزدیکی میادین نفتی ش��رق سوریه است. نیروهای آمریکایی 
در هنگام تجاوز نظامی ترکیه به ش��مال س��وریه، بیش از نیمی از پایگاه های 
غیر قانونی خود در س��وریه را تخلیه کردند، ولی بار دیگر، در حال بازگش��ت 
به این پایگاه ها هس��تند. »چشمه صلح« نام عملیات ترکیه در شمال سوریه 
اس��ت. این عملیات از نهم اکتبر گذش��ته با هدف ادعای��ی دور کردن خطر 
شبه نظامیان ُکرد از نوار مرزی این کشور با سوریه آغاز شد. آمریکا در جریان 
عملی��ات ترکی��ه از ۱6 پایگاه و مقر نظامی خارج ش��د. ای��ن خروج از منبج 
آغاز ش��د، به عین العرب و رقه رس��ید و به الحس��که ختم شد. ارتش آمریکا 
اما پس از توقف عملیات چش��مه صلح به ش��ش مقر و پایگاه  خود بازگشته  
از جمله: پایگاه »جزرا« در رقه. ش��ماری از نیروهای آمریکا برای حفاظت از 
پایگاه کارخانه ش��کر منبج به این منطقه فرستاده شدند. نظامیان آمریکا اما 
علیرغم ادعای خروج از س��وریه، ساخت دو پایگاه نظامی در دیرالزور را آغاز 
کردن��د و به این منطقه، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نف��ر اعزام کردند. همراه با این 
افراد، چندین خودروی زرهی و موش��ک انداز هم ارسال شد. خبر دیگر آنکه 
مرکز موس��وم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« گزارش داد که شمار زیادی از 
عناصر داعش به گروه تروریستی تحت حمایت ترکیه پیوسته اند و به صورت 
مشترک، دست به اخاذی از مردم شمال سوریه می زنند. به گفته این منابع، 
عناصر تحریر الشام روند انتقال عناصر داعش به سمت این مناطق را تسهیل 

کردند تا از آنان در نبردهای شمال سوریه استفاده کنند.

گزارش

در اقدامی که در ظاهر با ادعای تقویت ناتوس��ت اما در باطن 
نشانه ای بر زمینه س��ازی برای جدایی اروپا از ناتو، صدراعظم 
آلمان نیز در س��خنرانی گفته باید سیستم های تسلیحاتی در 
اتحادی��ه اروپ��ا نظیر هواپیماه��ا و تانک ها تحت توس��عه قرار 

بگیرد.
این روزها بحث بر س��ر نات��و و آینده آن در اروپ��ا باال گرفته 
بگونه ای که بس��یاری از کش��ورها به دنبال رهایی از س��لطه 
نظامی آمریکا هستند هر چند که در ظاهر ادعای لزوم تقویت 
سر می دهند. »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان، خواستار توسعه 
سیس��تم های تس��لیحاتی جدید نظیر هواپیماها و تانک های 
نظامی در اروپا ش��د.مرکل در پیامی ویدئویی گفت:   »مشترکا 
سیس��تم های تس��لیحای جدیدی را در آینده توسعه خواهیم 
داد که ش��امل پروژه ]س��اخت[ هواپیما و تانک است. آلمان و 
فرانس��ه در این زمینه پیشگام هس��تند«. مرکل گفت، امنیت 
آلمان به وسیله وجود نیروهای نظامی »بانِدسِور« تضمین شده 
اس��ت و باید منابع مالی کافی برای توس��عه یافتن را دریافت 
کند.صداعظم آلمان افزود: »مؤلفه نظامی در منافع سیاس��ت 
خارجی و همکاری در جهت توسعه، باید در چارچوب اتحادیه 
اروپا انجام شود«. در همین چارچوب »اورسوال فون در الین« 
رئیس آینده کمیس��یون اروپا روز جمعه گفت،  اتحادیه اروپا 
دیگ��ر نباید بر قدرت نرم تکیه کن��د و باید زبان قدرت را یاد 
بگیرد.فون در الین گفت، اروپا در جهان آشفته امروز سنگری 
برای دموکراس��ی اس��ت و برگزیت )برنامه خ��روج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا( موجب همبس��تگی بیشتر کشورهای باقی مانده 
در اتحادیه اروپا ش��ده اس��ت. فون در الین اف��زود:  »ما باید با 
اعتماد به مس��یرش ادامه دهیم. اگر ما اروپایی ها می خواهیم 
قاطعیت خود را نش��ان دهیم باید بدانی��م که در جهان امروز 
قدرت نرم به تنهایی کافی نیس��ت. اروپا باید زبان قدرت را نیز 

یاد بگیرد«.
الزم به ذکر اس��ت آلمان و دبیر کل »سازمان پیمان آتالنتیک 

ش��مالی«، معروف به »ناتو« از س��خنان »امانوئ��ل ماکرون«، 
رئیس جمه��ور فرانس��ه که گفته ب��ود این ائت��الف به »مرگ 
مغزی« دچار ش��ده انتقاد کرده اند.ماک��رون در مصاحبه ای با 
اکونومیست که پنجشنبه منتشر شده گفت: »چیزی که شاهد 
آن هستیم، مرگ مغزی ناتو است. شما شاهد هیچ هماهنگی 

ی��ا تصمیم گیری راهبردی بین ای��االت متحده و متحدان ناتو 
نیستید. هیچ! عالوه بر این، می بینید که ترکیه به عنوان یکی 
دیگر از متحدان ما در ناتو در حال انجام اقدامات ستیزه جویانه 
در منطقه ای اس��ت که منافع ما در خطر اس��ت. این در حالی 
اس��ت که رئی��س جمهور فرانس��ه بعد از آنک��ه اظهاراتش در 

خص��وص مرگ مغزی ناتو، با واکن��ش منفی صدراعظم آلمان 
مواجه ش��د، به برلین سفر کرد. الزم به ذکر است دیروز منابع 
خب��ری اعالم کردند گروه��ی از بمب افکن های راهبردی بی-

۵۲ آمری��کا، پس از اتمام عملیاتش��ان در انگلیس خاک اروپا 
را ترک کردند. چهار بمب افکن راهبردی نیروی هوایی آمریکا 
پس از گذش��ت نزدیک به یک ماه در پای��گاه هوایی فیرفورد 
 ،Barksdale انگلیس به پایگاه خود در بارکسدال Fairford
لوئیزیانا بازگش��تند. نزدیک به ۳۰۰ عضو دومین اس��کادران 
بمب افکن ه��ای آمریکایی نیز با این هواپیما ها به کشورش��ان 
بازگشتند. همزمان با این تحوالت در بحبوحه افزایش انتقادها 
از پیمان آتالنتیک ش��مالی، رئی��س جمهور آمریکا و دبیر کل 
ناتو هفته آینده در کاخ سفید با یکدیگر دیدار می کنند. ترامپ 
از زمانی که به قدرت رس��یده همواره از کش��ورهای عضو ناتو 
و ب��ه خصوص آلمان که قدرت اقتصادی برجس��ته در اروپا به 
ش��مار می آید خواسته تا به افزایش میزان بودجه دفاعی خود 

بپردازند.
نکته قابل توجه آنکه رئیس جمهور آلمان از سیاست یکجانبه 
گرای آمریکا انتقاد کرد. فرانک والتر-اشتاین مایر در سخنانی 
به مناس��بت گرامیداش��ت سی امین س��الگرد فروپاشی دیوار 
برلین با اش��اره به اعمال سیاست »اول آمریکا«  دوران ترامپ 
و همی��ن ط��ور اص��رار وی بر س��اخت دیوار در م��زر جنوبی 
آمری��کا با مکزیک، تاکید کرد: مش��تاقانه در انتظار بازگش��ت 
همان ش��راکت دو س��وی اقیانوس اطلس گذشته ام. سخنان 
تند اش��تاین مایر در مراسم جشن س��الگرد فرو ریختن دیوار 
برلین، مقابل »دروازه براندنبورگ« برلین، نش��ان از تنش های 
رو به رش��د میان متحدان سنتی )دو سوی آتالنتیک( دارد. به 
وی��ژه از زمانی که تکروی و رفتار یکجانب��ه ترامپ در ارتباط 
ب��ا موضوعاتی نظیر برنامه هس��ته ای ایران، تج��ارت با اروپا و 
تغییرات آب و هوای��ی موجبات عصبانیت و دلخوری آلمان را 

فراهم کرده است.

افتخار به کدام دستاورد؟


