رئیس شورای اتحادیه اروپا :دوست زیادی
برای آمریکا باقی نمانده است

دونالد توسک ،رئیس شــورای اتحادیه اروپا ،از
آمریکا خواست به متحدانش احترام بگذارد چرا که
دوست زیادی برای آمریکا باقی نمانده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک« ،دونالد توسک» ،رئیس شورای اتحادیه اروپا ،پس
از امضای بیانیه بین اتحادیه اروپا و ناتو گفت« :آمریکای عزیز!
به متحدانت احترام بگذار ،چرا که دیگر دوست زیادی نداری».
وی همچنین بیان داشت که رئی 
س جمهور آمریکا هر روز
چهارشنبه  ۲۰تیر ۱۳۹۷
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رویترز :ائتالف عربی در جبهه الحدیده
بهطور کامل شکست خورد

از اروپا انتقاد میکند .توســک پیش از این با ارسال نامهای
به سران کشورهای اروپایی در خصوص سیاستهای دونالد
ترامپ علیه این اتحادیه هشدار و با اشاره به اعمال تعرفههای
گمرکی جدید ،از احتمال بروز بدترین ســناریوها خبر داده
بود .دونالد ترامپ دوشنبه شب نیز در یک پیام توییتری از
رویکردهای تجاری اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت که آمریکا
بیش از هر کشور دیگری برای حفاظت از اعضای ناتو هزینه
میکند .این برای مالیاتدهندگان آمریکایی منصفانه نیست.

 ۱۱جوالی ۲۰۱۸

«کیم جونگ اون» مزارع سیبزمینی را
به دیدار با «پمپئو» ترجیح داد

علت غیبت رهبر کره شمالی در جلسه مذاکره اخیر کشورش با وزیر
خارجه آمریکا مشخص شد« .کیم جونگ اون» در ساعاتی که «پمپئو»
مشغول مذاکره با همتای کره شمالی خود در شهر «پیونگ یانگ» بود،
در حال بازدید از یک مزرعه سیب زمینی بود.
غیبت  7روزه کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی از تیتر اصلی اخبار رسانههای
این کشــور به ویژه طی سفر «مایک پمپئو» ،وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی،
موجب شد ناظران سیاسی به تکاپوی کشف این مسئله بیفتند که رهبر کره شمالی
این چند روز را کجا سپری کرده است؟به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،
این معما زمانی حل شــد که روز سهشــنبه خبرگزاری رسمی کره شمالی چهار
گزارش از ســفر اون به منطقه دورافتاده «سامجیون» در مرز چین منتشر کرد.
در این سفر کیم جونگ اون از یک مزرعه سیبزمینی بازدید کرده و نه تنها به
کارکنان آن دســتور داده که انواع پر بازده سیبزمینی را بکارند ،بلکه بر کیفیت
سیبزمینیهای فراوری شده نیز نظارت کرده است.رسانهها زمان دقیق این سفر
را اعالم نکردهاند اما «کیم یونگ چول» ،معاون قدرتمند رهبر کره شمالی هفته
گذشته به یکی از مقامات کره جنوبی گفته بود که او به یک «منطقه محلی» سفر
کرده است! «پمپئو» در روز جمعه ۶ ،ژوئن( 15تیر) سفری دو روزه به کره شمالی
داشــت تا طی آن با طرف کرهای به تعیین جزییات توافق خلع ســاح هستهای
بپردازد ،توافقی که طی دیدار کیمجونگ اون و دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
در سنگاپور صورت گرفت .کاخ سفید پیش از این اعالم کرده بود که «پمپئو» در
این سفر با رهبر کره شمالی دیدار خواهد داشت اما این دیدار صورت نگرفت و وزیر
خارجه آمریکا تنها با کیم یونگ چول دیدار کرد .پمپئو تاکید کرد که مذاکراتش
با طرف کرهای شاهد پیشرفت بوده اما به محض آنکه او کره شمالی را ترک کرد،
وزارت خارجه پیونگیانگ بهخاطر خواستههای یکجانبه و گانگستری او و عدم
ارائه هیچگونه پیشنهاد سازنده از سوی آمریکا ،از وی انتقاد کرد.

شاهزاده افشاگر سعودی خبر داد

دستگیری دهها نویسنده در عربستان
به دستور بنسلمان
پیش از انتقاد از آلسعود!
مجتهد ،شاهزاده افشاگر معروف سعودی اعالم کرده« ،وحشت ولیعهد
عربســتان از یک بیانیه که هنوز صادر نشده است موجب شد دستور
دستگیری کسانی که درصدد امضای آن بودند ،صادر شود».
«محمد بن ســلمان» ،ولیعهد ســعودی بهدلیل هراس از کودتا و تشــدید
اعتراضهای فعاالن مدنی در ماههای اخیر همزمان با پیش بردن طرح به اصطالح
«اصالحات فرهنگی»روند دســتگیری مخالفان را هم تشدید کرده است .در واقع
وی برخالف شــعارهای اصالحطلبانه و برنامه اصالحات خود اقدام به دستگیری
نویسندگان و فعاالن سیاسی میکند .به گزارش تسنیم ،مجتهد شاهزاده افشاگر
سعودی که به افشاگری اسرار خاندان حاکم سعودی و مسائل پنهانی آنان معروف
اســت ،این بار فاش کرده تعداد زیادی از چهرههای اصالحطلب ســعودی شامل
مبلغان ،نویســندگان و اصحاب رســانه که اکنون دستگیر شدهاند ،تنها درصدد
امضای یک بیانیه بودند اما پیش از صدور این بیانیه دستگیر و راهی زندان شدهاند.
«مجتهد» در صفحه توییتر خود همچنین نوشته« :تمام کسانی که پیشبینی
میشد بیانیه مزبور را امضا کنند ،دستگیر شدند .این افراد در بیانیه فوق که درصدد
عرضه آن به مسئوالن سعودی بودند ،درخواست توقف ظلم و دستگیریهای بدون
توجیه را مطرح کرده بودند .همچنین در پیشنویس این بیانیه ضمن هشدار به
ادامه شــکنجه تمام افرادی که دستگیر شدهاند ،اعالم شده بود زندانیان موسوم
به زندانیان امنیتی هیچ جرم قانونی را مرتکب نشدهاند با این حال با شدیدترین
ظلم روبهرو هستند».

امانوئل ماکرون تاکید کرد

رشد«ناسیونالیسم»
آینده اروپا را تهدید میکند

رئیسجمهور فرانســه در جمع قانونگذاران این کشــور از رشد
«ناسیونالیسم» در اروپا گفت و تاکید کرد این تفکر آینده قاره اروپا را به
طور جدی تهدید میکند.
تشدید بحران اقتصادی در غرب طی یک دهه گذشته ،بسیاری از مردم غرب
را با تنگنای اقتصادی مواجه کرد .همزمان با ســختتر شــدن شرایط اقتصادی،
برخی کارشناسان ،پناهجویان و مهاجران را جزو عواملی معرفی کردند که باعث
افزایش مشکالت اقتصادیشان شده بنابراین به سمت و سوی حزبهایی گرایش
پیدا کردند که شعار اصلی آنها «ملیگرایی» و محدود کردن مهاجرها بود .دونالد
ترامپ یکی از همان نمونههاســت که با شــعار مبارزه با پناهجویان وارد کارزار
انتخاباتی شــد و پس از آن نیز به طور جدی با آنها برخورد کرد .پس از انتخاب
وی «ملیگراها» و «نژادپرستها» هم در سراسر آمریکا قدرت پیدا کردند و باعث
بروز مشکالت متعددی در این کشور شدند .حاال رئیسجمهور فرانسه طی یک
سخنرانی از واهمه خود از رشد «تفکرات ناسیونالیستی» در اروپا گفته و هشدار
داده این تفکر در آینده این قاره را به شدت تهدید خواهد کرد .امانوئل ماکرون،
در جریان یک سخنرانی  90دقیقهای در گردهمایی  900قانونگذار فرانسوی در
کاخ «ورســای» ارزیابی خود را از آنچه «بحران واقعی اروپا» میداند اعالم کرده
است .دیدگاههای امانوئل ماکرون برای چهار سال آینده در این گردهمایی مطرح
شــده است .این جلسه در حالی برگزار میشود که نظرسنجیهای متوالی نیز از
کاهش محبوبیت ماکرون خبر میدهند .وی در خالل سخنرانی خود تاکید کرد:
«میخواهم از ریاستجمهوری برای پایه ریزی برای یک پیمان اجتماعی جدید
استفاده کنم .هدف من ایجاد یک کشور آیندهنگر و خوشبخت قرن بیست و یک
است .کشوری ثروتمند که در آن یک اقتصاد قوی با سرمایهگذاریهای خارجی
سالم ،عدالت اجتماعی را تضمین میکند .من در این نقطه نظرات جدید تمامی
اقشار جامعه را در نظر گرفتهام اما در عین حال مردم را از مسئولیتهایشان نیز
آگاه میسازم ».ماکرون در جریان این سخنرانی به «ظهور ناسیونالیسم به عنوان
یکی از چالشهای اصلی که به فرانسه و شرکای اروپاییاش نزدیک میشود،اشاره
کرد و گفت« :مقابله با نیروهای ناسیونالیســت جنگ دهه حاضر در یک اتحادیه
اروپای بســیار کند و مقرراتی خواهد بود».ماکرون در انتخابات ریاستجمهوری
سال گذشته فرانسه مارین لوپن ،رهبر ناسیونالیست راست افراطی را شکست داد
اما احزاب مخالف که اکثرا سیاستهای ضداتحادیه اروپا و یا ضد مهاجرت دارند
توانستند در ایتالیا و دیگر کشورهای شرق اروپا قدرت را در دست گیرند.وی گفت:
«مبارزهای در حال وقوع است که آینده اروپا را تعیین خواهد کرد».

خبرگزاری رویترز در گزارشی اعالم کرده ائتالف
سعودی در حمله به بندر الحدیده یمن به هیچ کدام
از اهداف خود دستنیافته و با شکست کامل روبهرو
شده است.
«رویترز» به تحوالت میدانی بندر الحدیده یمن پرداخته
و نوشــته« :ائتالف عربی هیچ دستاورد چشمگیری از حمله
اخیرش به بندر الحدیده یمن نداشته است .این ائتالف سعی
داشــت با خروج نیروهای حوثی (انصاراهلل) از بندر الحدیده

شماره ۲۱۹۴۹

صفحه آخر
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مردم فقیر و مظلوم یمن
در کمک به جبهه «الحدیده» سنگ تمام گذاشتند

سرویس خارجی-
مردم فقیر و مظلوم یمن با وجود محاصره ،جنگ و
فقر شدید بار دیگر طی یک اجتماع عظیم ،کمکهای
نقدی و غیرنقدی خود را تقدیم رزمندگان اسالم در
جبهه «الحدیده» کردند.
با وجود آنکه مردم یمن در ســه سال گذشته با جنگ
و محاصره شــدید از سوی متجاوزانی از کشورهای غربی و
آفریقایی و عربی مواجه هستند و در شرایط کنونی در فقر
و تنگدستی شدیدی به سر می برند اما در تجدید بیعت با
شهدا و حمایت از رزمندگان اسالم آماده هرگونه فداکاری
هســتند .در همین رابطه مردان قبیله «ارحب» در صنعا
روز دوشــنبه با راهاندازی یک «اجتماع بزرگ و باشــکوه»
با عنوان «وفا به رئیس شــهدا» (شــهید صالح علی صماد
رئیس فقید شــورای عالی سیاسی یمن) ضمن جمعآوری
کمکهای نقدی و غیرنقدی به رزمندگان در جبهه ساحل
غربی (بندر الحدیده) اعالم کردند با جان و مال خود مقابل
متجاوزان میایستند.
مــردم یمن در اجتماع خود از ایســتادگی رزمندگان
انصاراهلل و پاسخ به جنایات ائتالف سعودی حمایت و تشکر
کردند و از تمام قبایل یمنی خواســتند در برابر متجاوزان
متحد باشند و از وطن خویش دفاع کنند.
نکته جالب توجــه دیگر در این اجتماع ،اســتقبال و

تشکر مردم از سخنان سیدحسن نصراهلل دبیر کل حزباهلل
لبنان بود .سیدحسن نصراهلل دبیر کل حزباهلل لبنان اخیرا
در ســخنرانی خود خطاب به مبارزان یمنی گفته بود« :ای
کاش در کنار شما بودم .ای کاش میتوانستم که به عنوان
یک مبارز در کنار مبارزان شــما زیــر پرچم رهبر عزیز و
شجاع شما باشم».
منابع متعدد یمنی میگویند ،ســخنرانی سیدحســن
نصــراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان درباره نبرد ســاحل غربی
یمن باعث شد که هزاران مبارز قبایل یمن به طور داوطلبانه
برای دفاع از حاکمیت کشورشــان و اســتقالل آن رهسپار
استان الحدیده شده و پیروزی بزرگی را در این شهر بندری
رقم بزنند.

بیمارستانهایجنوب
از اجساد مزدوران سعودی پر شد

از سوی دیگر خبر رسیده انقالبیون یمن در روز یکشنبه
و دوشنبه در جریان درگیری با مزدوران سعودی در جنوب
یمن ضربات محکمی به دشمن متجاوز وارد کردند به گونهای
که صدها نفر در این حمالت به هالکت رسیدند .به گزارش
ایسنا ،خبرگزاری «سبأ» یمن به نقل از یک منبع مطلع اعالم
کرد به دنبال انتقال  ۲۴۷جسد مزدوران به بیمارستانهای
دو شهر «المخا» و «عدن» که در جریان جنگ با ارتش یمن
کشته شدند ،این بیمارستانها حالت اضطراری اعالم کردند.
پیش از این نیز منابع مسئول در بیمارستان عدن در گفتوگو
با روزنامه «عدن الغد» تاکید کرده بودند که سردخانه دیگر

ظرفیت پذیرش اجســاد را ندارد و بخشهای ویژه پذیرش
مجروحان در بیمارستان نیز پر شده است .این منبع افزود
که ارتش و کمیتههای مردمی یمن با موشــکهای هدایت
شونده سه خودروی زرهی آمریکایی را با تمامی سرنشینان
و تجهیزات و سه پرسنل نظامی دیگردر جبهه «موزع» هدف
گرفتند .براساس این گزارش ،عملیات نظامی قهرمانان ارتش
و کمیتههای مردمی که از طرف آزادگان ناحیه «تهامه» و
قبایل یمن پشتیبانی میشود ،در امتداد ساحل غربی و تمام
جبههها گســترش یافته و با توجه به تاکتیکهای نظامی
همســو با برنامهها و اهداف دشمن ادامه دارد .منبع نظامی
یمنی تاکید کرد که تمام تجمعات و تحرکات دشــمن به
شیوههای اطالعاتی تحت نظارت و رصد است.

گوینده جمله «روسیه هم سقوط کند ،درعا سقوط نمیکند» سالحش را تحویل داد

سرکرده میدانی گروههای تروریستی در جنوب
سوریه که گفته بوده «اگر روسیه هم سقوط کند ،درعا
تحت کنترل ارتش سوریه در نخواهد آمد» سالح خود
را تسلیم نیروهای ارتش سوریه کرد و تسلیم شرایط
جبهه مقاومت شد.
گروههای تروریستی در جنوب سوریه یکی پس از دیگری
تسلیم شده و سالح خود را تحویل میدهند .آنهایی هم که
تسلیم نمیشوند ،چیزی جز مرگ نصیبشان نمیشود« .ادهم
االکراد» یکی از فرماندهان میدانی گروهک تروریستی «ارتش
آزاد سوریه» است که میگفت :تسلیم نخواهد شد اما در ادامه
پیشروی ارتش سوریه در استان درعا ،سالح خود را تحویل
داد و تسلیم شد« .ادهم الکراد» همان کسی است که گفته
بود« :روسیه هم سقوط کند ،درعا سقوط نمیکند» ولی او
هم تسلیم واقعیات شد و برای حفظ جانش سالح را زمین
گذاشــت .این رویداد مورد توجه پایگاه عربی «شام تایمز»
قرار گرفته .در گزارش این روزنامه عربی آمده« :ادهم فرمانده
میدانی ارتش آزاد که اخیرا با جمله «مسکو هم سقوط کند،
درعا سقوط نمیکند» مشهور شده بود ،سالحش را تحویل
داده و گفته اتفاقات سریع در جنوب سوریه بهخصوص در
بخش شــرقی منطقه حوران که ارتش سوریه بر آن مسلط
شد ،بعد از مذاکره معارضان با طرف روسی رخ داده و خیلی
از معارضان این اتفاق را خوارکننده برای مهد انقالب سوریه
میدانند ».به نوشته شام تایمز« ،ادهم االکراد» فرمانده دسته
توپخانه وابسته به گروهک جبهه جنوبی است که در فایلی
صوتی که از او به دســت آمــده تاکید کرده بود جبهههای
جنوب ،بسرعت در حال سقوط -یعنی آزادی به دست ارتش
سوریه – است .در فایلی صوتی که از وی به دست آمده ،او

درگیریها در جنوب و منطقه حوران را
شدید گزارش کرده و گفته «دیگر چارهای
جز نشستن بر سر میز مذاکره نداریم».

نگاهی به بحران سیاسی حاکم بر انگلیس
استعفای دو وزیر کابینه دولت انگلیس به فاصله
چند ســاعت از همدیگر در اعتراض به برنامههای
نخستوزیر برای برگزیت دولت وی را در آشفتگی
فرو برده اســت .موضوعی که بازتاب گستردهای در
رسانههای این کشور و اروپا داشته است.
انگلیس قرار است بر اساس رفراندومی که سال 2016
برگزار شد از اتحادیه اروپا خارج شود .بر اساس پیشبینیها
قانون مربوط به این رفراندوم تا  29مارس 9( 2019فروردین
 )1398باید اجرایی شود اما اختالفات و تنشها بین دو طرف
در موضوعات مختلف به خصوص در زمینه تجارت چشمانداز
تیره و تاری را در مقابل دولت انگلیس قرار داده است .پس از
درخواست سال گذشته «ترزا می»برای برگزاری انتخابات
زود هنگام با هدف تقویت موضعش برای اداره امور مربوط
به برگزیت ،قدرت و اقتدار وی به شدت زیر سؤال رفته است.
این انتخابات موجب شد تا حزب محافظهکار ،اکثریت
مطلق را در پارلمان از دســت بدهد .نتایج یک نظرسنجی
جدید نیز نشان میدهد که رضایت رأیدهندگان انگلیسی
از مدیریت «ترزا می»در جریان مذاکرات خروج کشورشان
از اتحادیه اروپا به  29درصد رســیده که پایینترین میزان
از سال  2016به حســاب میآید .پیشنهادات نخستوزیر
انگلیــس نیز درباره روابط تجاری و گمرکی با اتحادیه اروپا

بخشی از غرب این شهر محاصره کردهاند .رویترز پیشروی
ارتش سوریه را که با حمایت هوایی جنگندههای این کشور
و روســیه حاصل شد« ،پیروزی راهبردی» قلمداد و تاکید
کرده نیروهای ســوری در جریان  ۲۰روز توانستند کنترل
گــذرگاه مرزی «نصیب-جابر» را کــه یک گذرگاه تجاری
حیاتی است به دست گیرند.

تحوالت میدانی

گزارشهای جدید از تحوالت جبهه
جنوب نیز حاکی اســت ،تروریســتها
واقعا چارهای جز تســلیم یا مرگ ندارند
چرا که ،ارتش ســوریه پس از گسترش
دامنه مناطق تحت تسلط خود در غرب
درعا (در جنوب سوریه) و تن دادن گروههای تروریستی به
مصالحه ،در مرز اردن به صورت کامل مستقر شده است .از
شهرک «طفس» که تروریستهای حاضر در آن در آغاز با
مصالحه مخالف بودند ،نیز خبر رسیده که آنها در حال تحویل
جنگافزارهای نظامی خود هستند که در واقع نخستین گام
پذیرش تســلیم به شمار میرود .ارتش سوریه روز دوشنبه
نیز وارد روســتای «زیزون» و شهرک «تل شهاب» در ریف
غربی درعا شد .مردم این مناطق پس از پذیرش مصالحههای
محلی ،به گرمی از ارتش استقبال کردند« .زیزون» در ۲۰
کیلومتری و «تل شهاب» در  ۱۷کیلومتری جنوب غرب شهر
درعا و در نزدیکی مرزهای جوالناشــغالی واقع شده است.
ساکنان بااشاره به حمایتهای بیدریغ رژیم صهیونیستی
از تروریســتهای حاضر در این منطقــه ،تاکید کردند که
این حمایتها در برابر شــجاعت ارتش سوریه هیچ سودی
نداشته است.
نیروهای سوری همچنین در جریان پاکسازی نوار مرزی
کــه از جنوب محله «درعا البلد» تا مرزهای «الرمثا» اردن
امتداد داشــت ،با همرزمان خود که از سمت شرق در حال

سیلی محکم

عملیات بودند ،دست دادند .در واقع ارتش سوریه با آزادسازی
«تل شهاب»« ،زیزون» و «حیط» ،کنترل مناطق تحت تسلط
تروریستها در مرزهای اردن را به دست گرفت و برای نخستین
بار در این منطقه به منطقه تماس با گروه تروریستی «جیش
خالد بن ولید» رسید؛ گروهی که در بیعت با داعش است.

بازگشت سوریها به خانه

به گزارش فارس منابع حاضر در درعا اعالم کردهاند که
ارتش سوریه با خودروهای زرهی و نیروهای نظامی خود در
سراسر نوار مرزی اردن مستقر شده است .این نوار از استان
«السویدا» به مناطق تحتاشغال داعش میرسد و این منطقه
به صورت کامل تحت تسلط ارتش سوریه درآمده است .منابع
معارض نیز اعالم کردند ،پس از اینکه ارتش سوریه توانست
کنترل بیش از  ۷۲درصد از مساحت درعا را به دست گیرد
و در مرزهای اردن مســتقر شــود ،بیش از  ۲۰۰هزار آواره
مستقر در مرزهای سوریه و اردن به منازل خود بازگشتهاند.
در همین راســتا« ،ابوشیماء» سخنگوی تروریستها
در شهر درعا به خبرگزاری رویترز گفته که ارتش سوریه و
همپیماناش هزاران نفر از نیروهای مسلح (تروریستها) را در

به گزارش رویترز ،بازپسگیری کامل درعا یک «سیلی
روحی بزرگ» توسط دولت سوریه به تروریست هاست؛ زیرا
این شهر نمادی از مهد اعتراضات مسلحانه علیه حکومت بود.
از سوی دیگر خبرها از توافق دمشق و بغداد برای بازگشایی
گذرگاههای مرزی دو کشور به ویژه گذرگاه البوکمال  -القائم
حکایت دارد .به گزارش ایسنا سعد محمدرضا ،سفیر جدید
عراق در ســوریه و کمیســیونر ویژه این کشور در دیدار با
حموده صباغ ،رئیسپارلمان سوریه در شهر دمشق بااشاره
به اینکه عراق تقریبا به وجود گروه تروریســتی داعش در
این کشــور پایان داده است ،بر قصد کشورش برای احیای
دوباره جمعیت دوستی بین دو پارلمان عراق و سوریه پس از
تشکیل پارلمان جدید عراق تاکید کرد .این دیپلمات عراقی با
اشاره به اهمیت بازگشایی گذرگاههای مرزی دو کشور برای
تقویت معاملههای تجاری گفت :این مسئلهای است که هر
دو طرف به دنبال آن هستند.وی تاکید کرد :بغداد و دمشق
درصدد بازگشایی گذرگاههای مرزی دو کشور به ویژه گذرگاه
البوکمال -القائم هستند.ســعد محمدرضا افزود :بازگشایی
گذرگاهها منجر بــه احیای فعالیتهای اقتصادی و تجاری
خواهد شــد ،عراق به بسیاری از کاالهای سوریه نیاز دارد و
بازرگانان عراقی تمایل جدی برای ورود به بازار سوریه دارند.

دولت آشفته «ترزا»

بعد از خروج از اتحادیه با مخالفت گسترده
برخی از اعضای کابینه ترزا میمواجه شده
به طوری که «دیوید دیوس» به عنوان وزیر
برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) و «بوریس
جانسون» به عنوان وزیر خارجه در اعتراض
به طرح «ترزا می»به فاصله چند ساعت
از همدیگر استعفا کردند .جانسون نیز در
نامه اســتعفایش از سیاستهای ترزا می
در قبــال برگزیت انتقاد کرده و هشــدار
داده که انگلیس «حقیقتا در مسیر تبدیل
شــدن به یک مســتعمره» اتحادیه اروپا
قرار دارد .وی با انتقاد از «ســرکوب شــدن رویای برگزیت
در نتیجه عدم اعتماد به نفس بیاســاس» ،هشدار داده که
با تبدیل شــدن انگلیس به یک مستعمره ،بسیاری از افراد
سعی خواهند کرد تا از این وضعیت استفاده کرده و منافع
سیاسی و اقتصادی خود را تامین کنند .به دنبال استعفای
«جانسون» نخستوزیر انگلیس «جرمی هانت» را به عنوان
وزیر امور خارجه جدید کشــورش منصوب کرد .بر اساس
گزارش رویترز انتصاب جرمی هانت که سالها به عنوان وزیر
بهداشــت انگلیس خدمت کرده به عنوان جایگزین یکی از
متحدان نزدیک ترزا می ،ممکن است تعادل تیم وزرای ارشد

ترزا میدر خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)
را تغییــر دهد .جرمی کوربیــن رهبر حزب کارگر انگلیس
اما به دنبال اســتعفعای این دو وزیر خطاب به نخستوزیر
انگلیس گفته« :در شرایطی که فرصت سوزیها به اوج خود
رسیده ،شمار افرادی که ایمان و امید خود را به توانایی این
دولت در دستیابی به توافقنامه خوبی برای برگزیت از دست
میدهند رو به افزایش اســت ».وی با اشاره به استعفای دو
وزیر اخیر دولت افزود« :به روشنی مشخص شد این دولت
نمیتواند به توافقی دست یابد که از اقتصاد کشور ،مشاغل
و استانداردهای زندگی مراقبت و محافظت کند .هم اکنون

کابینه جدید ترکیه معرفی شد

روشن اســت که این دولت نمیتواند توافقی خوب را برای
کشور به ارمغان بیاورد .چگونه میتوان به نخستوزیری که
نمیتواند با اعضای کابینه خود به توافق برســد اعتماد کرد
تا با  ۲۷دولت در اتحادیه اروپایی به توافقی خوب دســت
پیدا کند ».رهبر حزب کارگر انگلیس در پایان تاکید کرده
دولت محافظهکار باید خیلی زود و بدون وقفه دست به کار
شود و برای کشور و مردم چاره اندیشی کند و اگر نمیتواند،
کنار برود و راه را برای کسانی باز کند که از پس این کار بر
ب رئیسحزب کارگر نیز در این
میآیند« .تام واتسون» نای 
زمینه گفته :دولت میدر «آشفتگی کامل و مطلق» به سر
میبرد .همزمان «ترزا می»در نشستی که با اعضای حزب
محافظهکار برگزار شــده ،نسبت به تشدید اختالفات درون
حزبی و احتمال به قدرت رسیدن جرمی کوربین رهبر حزب
کارگر هشدار داده است .برخی از اعضای حزب محافظهکار
ضمن انتقاد شــدید از عملکرد «ترزا»خواستار کنارهگیری
وی از قدرت هســتند .آتالنتیک نیز در گزارشی با اشاره به
استعفای دو وزیر کابینه دولت انگلیس نوشته« :با از دست
دادن دو وزیــر کابینه بر ســر طرح خروج مالیم از اتحادیه
اروپا ،دولت ترزا میدر آشــفتگی مطلق فرو رفت .اگر 48
عضو پارلمان نامه عدم اعتماد بنویسند ،ترزا میدر معرض
رای عدم اعتماد قرار خواهد گرفت».

چاووش اوغلو وزیرخارجه ماند
داماد اردوغان وزیر خزانهداری شد

رئیسجمهور ترکیه چند ساعت پس از مراسم
تحلیف کابینه جدید خود را معرفی کرد که براساس
آن «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ماند و داماد
اردوغان نیز به عنوان وزیر خزانهداری تعیین شد.
روز دوشــنبه مراسم ســوگند رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه برای ریاســت بر ترکیه در سیستم
جدید برگزار شــد و ترکیه با این مراســم وارد مرحله
جدیدی از سیستم حکومتی شد که از سال  1923تغییر
بزرگی را شــاهد نبود .اردوغان که در انتخابات  3تیرماه
توانسته بود  52درصد آرا را کسب کند و حزب وی نیز
به همراه حزب حرکت ملی توانسته بود  53درصد آرا را
به دست آورد ،روز دوشنبه سوگند یاد کرد که ترکیه را
وارد مرحله جدیدی کرده و این کشور را پیشرفته سازد.
در مراســم آغاز به کار «رئیسجمهــور ترکیه که
بــا حضور  ۶هــزار میهمان داخلــی و خارجی در کاخ
«بش تپه» آنــکارا برگزار شــد ۲۲ ،رئیسجمهور۲۸ ،

نخســتوزیر و رئیسمجلس از کشــورهای مختلف و
دبیــرکل  ۶نهاد بینالمللی شــرکت کردند .اردوغان
طــی ســخنانی در کاخ «بش تپه» با بیــان اینکه تنها
رئیسجمهور کســانی که به ما رای دادند نیستم ،بلکه
رئیسجمهور  81میلیون شهروند ترکیه هستم» ،گفت:
« از این پس رئیسجمهوری که مستقیماً توسط مردم
انتخاب شده ،برنامههای خود را بطور هماهنگ با دستگاه
قضایی و اجرایی عملی خواهد کرد».
چند ســاعت پس از مراسم تحلیف ،اردوغان کابینه
جدید ترکیه را معرفی کرد .براین اساس مولود چاووش
اوغلو وزیر خارجه ترکیه در ســمت خود ابقا شد و ژنرال
«هولوسی آکار» که رئیسستاد مشترک نیروهای مسلح
ترکیه بود به عنوان وزیر دفاع تازه ترکیه برگزیده شــد.
براســاس گزارش اســپوتنیک« ،برات آلبرایک» داماد
اردوغان نیز به عنوان وزیر خزانهداری و دارایی این کشور
انتخاب شده است.

اهرمهای فشــاری در گفتوگوهای صلح سازمان ملل علیه
حوثیها داشته باشد ،اما هیچ موفقیتی در این زمینه نداشته
است .براساس اعالم منابع یمنی ،ائتالف سعودی در الحدیده
اکنون در  6محور محاصره شده و امکان فرار هم ندارد.بر اساس
گزارش آمده« ،ائتالف به رهبری عربســتان و امارات در روز
 ۱۲ژوئن( 23خرداد) برای تصرف بندر الحدیده سنگینترین
حمله نظامی خود را طی ســه سال جنگ یمن آغاز کردند،
اما این حمله نظامی هیچ موفقیتی در پی نداشته است».

با هدف مهار چالش بادبادکهای آتشزا

رژیم صهیونیستی گذرگاه حیاتی «ابوسالم» را هم
به روی ساکنان غزه بست!
سرویس خارجی-
رژیم صهیونیستی برای مقابله با چالش «بادبادکهای آتشزا» ،تنها
گذرگاه تجاری غزه یعنی گذرگاه «کرم ابوسالم» ،را بست .جهاد اسالمی
این اقدام صهیونیستها را به منزله «اعالن جنگ» خوانده است.
«بنیامین نتانیاهو» و کابینهاش مدتی است درصدد یافتن چارهای برای مقابله
با بادبادکهای آتشزای جوانان فلســطینی هستند .آنها که حتی با هواپیماهای
جنگنده ،تهدید به ترور و موشــک نتوانستهاند جلوی این سالح یک یورویی که
میلیونها یورو به مزارعشان خسارت زده ،بایستند ،تصمیم گرفتهاند تنها گذرگاه
تجاری غزه را که کنترلش را در اختیار دارند ببندند .باریکه غزه 11ســال اســت
که تحت شدیدترین محاصرهها قرار دارد و ساکنان این باریکه به دلیل نرسیدن
سوخت ،غذا و دارو درگیر یک بحران انسانی «تمامعیار» هستند .نتانیاهو برای
هرچه بیشتر تحت فشار قرار دادن ساکنان این منطقه محاصره شده بیانیهای هم
منتشر و اعالم کرده« :از مدتها پیش من گفته بودم که قصد ندارم تمام جزئیات
مربوط به گامهایی که میخواهیم برداریم و برنامهریزی میکنیم را فاش کنم ،اما
بعد از مشورت با وزیر دفاع تصمیم گرفتیم فورا تدابیری که در قبال حماس در
غزه برمیداریم را تشدید کنیم و گامهای ملموس در این زمینه برداریم به همین
دلیل تصمیم گرفتیم گذرگاه کرم ابوسالم را از روز دوشنبه ببندیم .گامهای بعدی
هم در راه اســت که آن را فعال برمال نمیکنم!»روزنامه القدس العربی به نقل از
ش اشغالگر رژیم صهیونیستی اعالم کرده ،این تصمیم به پیشنهاد
سخنگوی ارت 
«گادی آیزنکوت» ،رئیسستاد ارتش اسرائیل اتخاذ شده است .این تصمیم فعال
شامل ممنوعیت واردات اکثر کاالها به جز مواد غذایی ،لوازم پزشکی ،علوفه ،گندم
و ...است .طبق این تصمیم ،عملیات واردات و صادرات به نوار غزه ممنوع و مساحت
صید ماهی نیز از  ۹مایل به  ۶مایل کاهش مییابد .در این تصمیم حتی از ورود
کمکهای انساندوستانه از سوی گروههای بینالمللی جلوگیری میشود.گذرگاه
«کرم ابوسالم» که در جنوب شرقی غزه است ،تنها گذرگاه تجاری این باریکه به
شمار میآید .گذرگاه رفح نیز به عنوان تنها گذرگاه ارتباطی باریکه غزه با جهان
خارج از طریق مصر ،به صورت خیلی محدود باز اســت اما کنترل آن در دســت
دولت مصر میباشد .رژیم صهیونیستی  ۶گذرگاه دیگر باریکه غزه را از سال ۲۰۰۶
مسدود کرده است .این شش گذرگاه در پی پیروزی جنبش حماس در انتخابات
پارلمانی و تشــکیل دولت منتخب خود ،مسدود شده است و رژیم صهیونیستی
مانع انتقال مواد ضروری از جمله دارو و تجهیزات پزشکی به باریکه غزه میشود.

واکنش مقامات فلسطینی

مقامات فلسطینی تحریمهای جدید اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی
علیه غزه را عامل ایستادگی بیشتر مردم فلسطین برای دستیابی به حقوق خود
دانســته و از احتمال بروز درگیری نظامی میان طرفین هم سخن گفته است.به
گزارش خبرگزاری قدس ،جنبش حماس در واکنش به این اقدام صهیونیستها
اعالم کرد« :تشدید محاصره غزه و مسدود کردن تنها گذرگاه تجاری این منطقه
یک جنایت جدید ضد انســانی است که تمام مسئولیتها و نتایج مترتب بر این
سیاستهای نژادپرستانه افراطی متوجهاشغالگران است ».جنبش جهاد اسالمی
نیز تشدید محاصره غزه را به منزله «اعالم جنگ» علیه فلسطین دانست و اعالم
کرد مقاومت قدرت مقابله و پاسخگویی به آن را دارد.

واکنش رسانههای صهیونیستی

در پی اعالم تعطیلی تنها گذرگاه عبور کاال از داخل مناطقاشغالی  1948به
غزه توسط نتانیاهو و لیبرمن ،رسانههای صهیونیستی آن را بیانگر ناکامی و شکست
سیاستهای صهیونیســتی در قبال بادبادکهای آتشزای نوجوانان فلسطینی
دانستند.پایگاه اطالعرسانی نیوز اسرائیل در گزارشی در این رابطه نوشت« :تمامی
اقدامات و سیاستهای بنیامین نتانیاهو برای مقابله با بادبادکهای فلسطینی با
شکســت مواجه شده است و حال که شاهد تصمیم جدید نتانیاهو برای تشدید
محاصره نوار غزه هستیم این امر نیز مزید بر علت میشود تا به این نتیجه برسیم
که مقابله با این اقدام آنها با شکست مواجه شده است».به نوشته «رامی یتسهار»
نویسنده این گزارش« ،بار دیگر ما شاهد پیروزی حماس در مقابل راهبردها و توان
پیشگیرانه نتانیاهو و لیبرمن هستیم ،این بادبادکهای کاغذی شکست فجیعی را
به ما تحمیل کرده است به ویژه که ساختار نظامی اسرائیل نمیخواهد وارد جنگ
و فا ز اشغال نوار غزه شود زیرا بیم آن را دارد که در باتالقی همچون باتالق لبنان
گرفتار شود ،حال اگر شکست تالشها برای اعمال فشار عربی بر پرتاب کنندگان
بادبادکها را هم به آن بیفزاییم حجم این شکست بیش از پیش مشخص میشود».

رهبر شیعیان بحرین

پس از انتقال به لندن بستری شد

رسانههای بحرین نخستین تصاویر«شیخ عیسی قاسم» ،رهبر شیعیان این
کشور که در ظاهر برای درمان بیماری به لندن منتقل شده را منتشر کردند.
مردم بحرین به شدت نگران این هستند که برگشتی برای این سفر نباشد!
شــیخ عیسی قاســم پس از  ۱۴ماه بازداشت خانگی و وخامت حالش با دستور
پادشــاه بحرین روز دوشنبه به اسم «درمان» به لندن منتقل شد .به گزارش شبکه
المنار ،شیخ عیسی قاسم به محض ورود به لندن با آمبوالنس به بیمارستان منتقل
شد و زیر نظر پزشکان متخصص قرار گرفت و تیم درمان وی نیز به دلیل حساسیت
موضوع به همه کســانی که وضعیت جسمانی آیتاهلل را دنبال میکنند ،توصیه کرد
اخبار و اطالعات مربوط به وضعیت وی را تنها از طریق منابع موثق و تعیین شــده
پیگیری نمایند.پیش از این روزنامه «رأیالیوم» به نقل از برخی «منابع پزشکی آگاه»
نوشــته بود که شیخ عیسی قاسم به بیماری ســرطان مبتال شده و بیماری وی در
مراحل اولیه قرار دارد ،ولی انقالبیون بحرینی معتقدند که وخامت حال شیخ عیسی
قاسم به دلیل سهلانگاری رژیم بحرین در رساندن دارو و امکانات پزشکی مناسب به
ایشان بوده است .در همین رابطه جمعیت مخالف الوفاق و ائتالف جوانان انقالب ۱۴
فوریه در بیانیههای جداگانهای اعالم کردند که «دولت بحرین در هر صورت مسئول
سالمت و جان شیخ عیسی قاسم است ».از خرداد سال  ۱۳۹۵دولت بحرین پس از
ســلب تابعیت شیخ عیسی قاسم ،شهرک الدراز محل سکونت آیتاهلل را به محاصره
خود درآورده و از ســال گذشته نیز دادگاه بحرین وی را به بازداشت خانگی محکوم
کرد که از آن زمان به بعد وضعیت جســمانی ایشــان وخیم شده و سال گذشته نیز
پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.
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