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آناتولی

تمام احزاب علیه اردوغان

در حال��یکه چیزی به برگ��زاری انتخابات
پارلمانی و ریاس��تجمهوری ترکیه باقی نمانده
است ،حزب حاکم عدالت و توسعه برای پیروزی
در این انتخابات تالش بیسابقهای را به کار بسته
و با دیگر احزاب برای موفقیت دس��ت به ائتالف
گس��ترده زدهاند .از س��وی دیگر ،بنا بر اظهارات
اکثر تحلیلگران مس��ائل ترکی��ه ،احزاب مخالف
دولت در اقدامی کمنظیر اتحادی بیسابقه علیه
اردوغان تشکیل دادهاند و امیدوارند بعد  ۱۶سال
موفق به شکس��ت اردوغان در انتخابات پیشرو
ش��وند .رقیب اصلی اردوغان «محرم اینچه» در
حال تالش برای جلب هرچه بیشتر توجهات به
س��مت خود و احزاب ائتالفیاش اس��ت« .کمال
قلیچدار اوغلو» ،رئیس حزب جمهوریخواه خلق
ترکیه که با احزاب سعادت و حزب «خوبها» و
دموکرات برای انتخابات پارلمانی ائتالف کرده بود،
در بیانی��های محرم اینچه را بهعنوان نامزد حزب
خود برای انتخابات ریاستجمهوری معرفی کرد و
با کنارهگیری به نفع محرم اینچه فضای انتخاباتی
این کشور را بشدت تحت تأثیر خود قرار داد ،این
در حالی بود که حزب اینچه اتحاد گستردهای با
ملیگرایان ناراضی مرتبط با «مرال آکشنر» وزیر
س��ابق کابینه دولت ترکی��ه و حزب محافظهکار
سعادت تشکیل داده بود .شاید قلیچدار با این اقدام
درصدد تحت تأثیر قرار دادن چپها ،ملیگرایان
تندرو و دیگر احزاب موافق و مخالف اردوغان بوده
اس��ت .به نظر اکثر کارشناس��ان ،برتری اردوغان
برای پیروز شدن در این انتخابات بسیار شکننده
است .در این شرایط «ائتالف احزاب اپوزیسیون»
با فعالیت و تبلیغات بیش��تر و گس��تردهتری و با
تمرکز ام��کان دارد این انتخابات را ب��ه دور دوم
بکش��انند و چهبسا پیروزی را نیز به دست آورند.
البته فعالیتهای انتخاباتی اردوغان بسیار گسترده
طراحی ش��ده اس��ت و تنها مختص مردم داخل
ترکیه نیست .او برای ترکتبارهای خارج از کشور
که حق رأی دارند برنامههای ویژهای از قبل آماده
کرده است .به نظر میرسد اردوغان قصد ندارد از
این آرا بسادگی بگذرد و برای آنها حساب خاص
و ویژهای باز کرده اس��ت .او با استفاده از سازمان
دیانت ترکیه ،تبلیغات گس��ترده خود را در تمام
کشورهای اروپایی برای جذب هر چه بیشتر آرای
ترکهای مقیم خ��ارج از مدتها قبل آغاز کرده
است .تشکل سراسری فعالیت مساجد ترکی در
کش��ورهای اروپایی از سوی دولت ترکیه کنترل
میشود .س��ازمان سراس��ری نظارت بر فعالیت
مساجد ترکی در کشورهای اروپایی یک سازمان
مستقل است که در همان کشورها تشکیل شده
است ولی امامهای مساجد از سوی سازمان دیانت
ترکیه فرس��تاده میشوند .این سازمان در نهایت
تحت کنترل مستقیم شخص رئیسجمهور ترکیه
ق��رار دارد .امامان جماعت این مس��اجد در تمام
س��خنرانیهای خود همواره از لیاقت و کارآمدی
دولت اردوغان و سیاستهای قهرمانانه او سخن
میگویند و در خطبهها و منبرهای خود مردم را
به حمایت از او تشویق میکنند .به گزارش سایت
خبری -تحلیلی مشرق ،با همه این شرایط احزاب
اپوزیسیون امیدوارند این بار نامزد آنها یعنی محرم
اینچه که یکی از چپگراترین چهرههای ترکیه به
شمار میرود و به سخنرانیهای پرشور و حرارت
و اظهارات ضدآمریکایی معروف اس��ت ،بتواند با
همراه��ی و حمایت احزاب مخالف اردوغان پیروز
انتخابات باش��د .اینچه در سخنرانیهایش همان
ش��عارهای اردوغان را تک��رار میکند .منتقدان او
میگویند اینچه در زندگی سیاس��یاش همواره
روحیه مبارزهطلبی داش��ته و همیش��ه در میان
مردم زندگی کرده و از جایگاه خوب و مناس��بی
بین مردم برخوردار است و براحتی میتواند با عامه
مردم ارتباط برقرار کند .فع ً
ال مخالفان اردوغان به
یک اتفاق و اتحاد مش��ترک دستیافتهاند ،آنها
اختالفنظر خود را کنار گذاش��تهاند و نامزدهایی
را که توان اثرگذاری بیمانندی بر تودههای مردم
دارند برای ش��رکت در انتخابات معرفی کردهاند.
به نظر میرس��د اردوغ��ان در انتخاب��ات ۲۰۱۸
رقابت سخت و فش��ردهای با سایر احزاب مخالف
خود خواهد داشت و با رقیبان قوی و قدرتمندی
همچون محرم اینچه ،نامزد حزب جمهوریخواه
خل��ق و مرال آکش��نر ،رهبر حزب خ��وب برای
پیروزی رقابت خواهد کرد .به نظر میرسد محرم
اینچه قویترین و اصلیترین رقیب اردوغان در این
انتخابات باشد که همه احزاب اپوزیسیون بخوبی از
این مساله آگاهند اما شاید باز هم در آخرین لحظه
اتفاق عجیب دیگ��ری رخ دهد و بهیکباره چهره
نام��زد برنده تغییر کند و حت��ی امکان دارد یکی
از نامزدها با رأی بس��یار قاطع فاتح و پیروز نهایی
انتخابات  ۲۰۱۸ترکیه باشد .هنوز تا  ۲۴ژوئن چند
هفته باقیمانده است .ترکهای مقیم کشورهای
مختل��ف ( ۱۷خرداد) برای ش��رکت در انتخابات
ریاستجمهوریپای صندوقهای رأی رفتهاند.

وطن امروز

آغازعملیات ائتالف سعودی برای اشغال الحدیده
انهدامیکناواماراتیتوسطارتشیمن

باالخره وساطتهای سازمان ملل برای جلوگیری
از عملی��ات نظام��ی در الحدی��ده یم��ن در می��ان
جنگطلبی ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان
راه به جایی نبرد و این ائتالف متجاوز ،صبح چهارشنبه
حمله به بندر الحدیده واقع در غرب یمن را آغاز کرد.
این در حالی است که انصاراهلل از هدف گرفتن و انهدام
یک ن��او ائتالف متجاوز س��عودی و همپیمانانش در
س��احل غربی خبر داد .رسانههای منطقهای گزارش
دادند پس از حمالت توپخانهای و هوایی گس��ترده
متجاوزان س��عودی و اماراتی در صبح چهارشنبه به
اس��تحکامات ارتش یمن در الحدی��ده ،نیروهای این
دو کش��ور همراه با مزدوران یمنی خود حمله زمینی
برای اشغال بندر اس��تراتژیک الحدیده را آغاز کردند
که نگرانیها درباره سرنوشت هزاران غیر نظامی ساکن
این شهر را افزایش داده است .شرف لقمان ،سخنگوی
ارتش یمن همپیمان جنبش انصاراهلل روز سهشنبه در
گفتوگویی تلفنی با خبرگزاری اس��پوتنیک روسیه
گفته بود :ائتالف عربی تقریبا از  2س��ال قبل درباره
یورش به بندر الحدیده صحبت و آمریکا خون یمنیها
را با دالرهای کشورهای عرب حوزه خلیجفارس معامله
میکند .لقمان افزود :درگیریها مدتی است که ادامه
دارد و تمام راههای ممکن برای حفظ بندر الحدیده در
برابر حمالت آزموده شدهاند؛ اگر آنها بخواهند دوباره از
مسیر صحرای میدی بازگردند ،ما منتظرشان هستیم
و آمادگی کامل داریم .ما آمریکا را مسؤول پیامدهای
این درگیریها میدانیم .سخنگوی ارتش یمن ادامه
داد :صالح صماد ،رئیس فقید ش��ورای عالی سیاسی
یمن تهدید کرده بود که بابالمندب را میبندیم ،ما
اکنون برای جنگ خیابانی و ورود به جنگ شهری در
تمام س��طوح آمادگی داریم ،ما از خود دفاع میکنیم
اما به کس��ی تعرض نمیکنیم؛ هیچ گونه قیمومتی
چه از س��وی ش��ورای امنیت و چه هر طرف دیگری
را بر الحدیده نمیپذیریم و در این باره در مقابل همه
میایستیم و نتیجه این امر فجایعی است که آمریکا
مسؤول آنهاست .لقمان درباره آمادگیهای جنگی در
بندر الحدیده نیز گفته بود :الحدیده شهر بزرگی است
و جمعیت آن به حدود  3میلیون نفر میرسد ،نفوذ به
این شهر مشکل بزرگی برای ائتالف است و در آن غرق
خواهد شد؛ ائتالف نمیتواند در منطقهای از الحدیده
نفوذ کند زیرا نتیجه آن قطعا به نفع ما خواهد بود و ما
مالک این سرزمین هستیم.

به دنبال موافقت سازمان ملل با درخواست امارات
مبنی بر خروج کارکنان و کارمندان س��ازمان ملل و
سازمانهای امدادرسانی فعال در یمن از شهر الحدیده،
وزارت حقوق بشر یمن این اقدام را محکوم کرد .امارات
اخیرا ً برای اش��غال شهر و بندر راهبردی الحدیده که
ش��اهراه حیاتی یمن طی چند سال گذشته بوده ،از
همه کارمندهای سازمانهای بینالملل خواسته هر چه
سریعتر شهر حدیده را ترک کنند .امارات و عربستان
با چراغ س��بز آمریکا به دنبال اشغال این بندر حیاتی
هستند .سازمانهای حقوق بشری درباره پیامدهای
این اقدام ابوظبی و ریاض هش��دار دادهاند و خواستار
توقف عملیات نظامی در استان حدیده هستند.

س��اعاتی پس از تجاوز نظامی ائتالف به الحدیده،
نیروی دریایی یمن یک فروند کشتی جنگی متجاوزان
را در نزدیک س��واحل الحدیده هدف قرار داد .منابع
نیروی دریایی یمن گزارش دادند که کش��تی جنگی
متجاوزان که در نزدیک س��واحل الحدیده هدف قرار

این در حالی است که براساس برآوردهای سازمان
مل��ل این جنگ منجر به بزرگترین بحران انس��انی
جهان خواهد شد .به رغم این هشدار ،ائتالف متجاوز
عربی هزاران مزدور را با سازوبرگ نظامی تحت عنوان
کذایی «مقاومت یمن» روانه الحدیده کرده است .این

■■انهدام ناو جنگی ائتالف

پرواز بادبادکهای کاغذی آتشزای فلسطینیان
بر فراز مزارع شهرکهای صهیونیستی همجوار غزه
و آتشسوزیهای گس��ترده در این مزارع ،عرصه را
بر رژیم صهیونیس��تی تنگ کرده است تا جایی که
مقامات امنیتی و سیاس��ی تلآویو به دنبال راهحل
نظامی برای مقابله با این پدیده هس��تند .شبکه ۱۰
رژیم صهیونیستی اعالم کرد که موشه کحلون ،وزیر
دارایی اس��رائیل طی س��فر به یکی از شهرکهای
این رژیم در نوار غزه ضمن اعالم نگرانی نس��بت به
بادبادکهای آتشزای فلسطینیان ،گفت :ارتش یک
راهح��ل برای ای��ن اقدام جدید از س��وی مردم غزه،
پی��دا خواهد کرد .وی افزود :اگر ارتش اس��رائیل راه
حلی برای این موضوع پیدا نکند ،ما در یک وضعیت
کامال متفاوت قرار خواهیم گرفت .وزیر دارایی رژیم
صهیونیس��تی در ادامه تأکید کرد :دولت در رابطه با
مقتدا صدر ،رئیس ائتالف انتخاباتی س��ائرون،
ف انتخاباتی الفتح
و ه��ادی العامری ،رئیس ائت�لا 
عراق ،سهشنبهش��ب در نشس��ت خبری مشترک
اعالم کردند بر س��ر تشکیل «ائتالف بزرگتر» در
پارلمان آینده عراق به توافق رسیدهاند .صدر در این
نشست خبری گفت :ائتالف با الفتح در فضای ملی
عراق ،حافظ ائتالف سهگانه بین «سائرون ،الحکمه
و الوطنیه» است .مقتدا صدر در این نشست گفت:
«دیدار ما بس��یار مثبت بود .ما برای پایان دادن به
رنج این کشور و مردم آن دیدار کردیم .اتحاد جدید
ما ملی است» .مقتدا صدر در سخنان سهشنبهشب
همچنین به حادثه آتشسوزی در مرکز نگهداری
صندوقهای رای انتخابات پارلمانی اخیر این کشور
در بغداد اش��اره کرد و آن را جنایتی وحش��تناک
خوان��د .هادی العام��ری ،رئیس س��ازمان بدر که
ائتالف فتحالمبین را رهبری میکند ،در نشس��ت
سهش��نبه گفت« :ب��ه دعوت ب��رادر عزیزم جناب
مقتدا صدر امروز افتخار داش��تیم به اینجا بیاییم و
درباره مسأله ائتالفها و اهمیت آنها در این مرحله
گفتوگو کنیم .همانطور که سیدمقتدا صدر اعالم
کرد ،این اعالم ،مقدمهای برای ائتالف ملی است و
م��ا به ائتالف ملی باور داری��م و از روزها و ماههای
گذشته خواستار انسجام ملی و به دور از طایفهگری
(فرقهگرایی) و س��همیهبندی بودیم و برای همین
این ،دعوتی از همه برای پیوس��تن به فضای ملی
است .ما درخواست نمیکنیم به ما بپیوندند بلکه
از هم��ه دعوت میکنیم به فضای ملی بپیوندند و
انش��اءاهلل کمیتههایی برای گفتوگ��و با همه در

گرفت ،حامل تعدادی نیرو بود و قصد داشت آنها را در
سواحل الحدیده پیاده کند .محمدعلی الحوثی ،رئیس
کمیته عالی انقالبی یمن در اینباره گفت :سربازان یا
کارشناسان آمریکایی در این کشتی حضور داشتند.
وی افزود :ط��رح آمریکاییها ش��امل حمله به بندر
الحدیده و تخریب کامل آن است .الحوثی گفت :درباره
حمله به بندر الحدیده هشدار میدهیم .این بندر کامال
غیرنظامی اس��ت و هیچ راهی برای قاچاق س�لاح به
آن وج��ود ندارد .درباره جزئیات حمله به این ناوهای
جنگ��ی ،محمد علی الحوثی تصریح کرد  2کش��تی
ائتالف قصد داشتند عملیات هلیبرن نیرو در سواحل
یمن صورت دهند که نیروی دریایی در کمین آنها بود
و یکی از آنها را هدف قرار داد و کشتی دیگر فرار کرد.
■■تسلیم سازمان ملل در برابر امارات

■■هشدار درباره بزرگترین فاجعه انسانی جهان

نیروها شامل  3گروه از نیروهای جنوب آموزشدیده
توسط امارات ،همچنین تعدادی از ساکنان الحدیده
حامی منصور هادی ،رئیسجمهور مستعفی و فراری
یمن و نیز نیروهایی به سرکردگی محمد علی صالح،
برادرزاده علی عبداهلل صالح هستند .انصاراهلل بر بندر
استراتژیک الحدیده که  ۷۰درصد واردات یمن از این
بندر انجام میشود ،تسلط دارد .بندر الحدیده شریان
اصل��ی حیات برای ورود کمکهای انس��انی به یمن
محسوب میشود .اما به ادعای ائتالف متجاوز عربی،
انصاراهلل از این بندر برای انتقال «کمکهای تسلیحاتی
از خارج» اس��تفاده میکند و اشغال آن بر دریانوردی
در تنگه بابالمندب به نفع متجاوزان تاثیر میگذارد
و انصاراهلل را وادار به نشستن پای میز مذاکره میکند.
طبق گزارشها ،بیش از  ۶۰۰هزار غیرنظامی در شهر
تقریبا محاصره شده الحدیده و مناطق اطراف هستند
و  ۲۵۰هزار یمنی در صورت باال گرفتن آتش جنگ با
احتمال خطر مرگ و نیز بیش از  7میلیون در شمال
یمن با خطر مرگ بر اثر گرس��نگی در صورت توقف
ارسال کمکهای غذایی و دارویی در نتیجه بسته بودن
بندر الحدیده روبهرو خواهند ش��د .همزمان ،صندوق
حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) به
دنبال اعالم ائتالف متجاوز تحت فرماندهی عربستان
درباره آغ��از حمله نظامی به اس��تان الحدیده یمن،
هشدار داد که این حمله جان  ۳۰۰هزار کودک یمنی
را تهدید میکند .تسلط نیروهای متجاوز عربستان و
امارات بر ش��هر الحدیده نقطه تحول اصلی در جنگ
یمن خواهد بود .این جنگ مقدمه محاصره خفقانآور
مناطق ش��مال از جمله صعده ،عم��ران و حجه و در
کل فاجعه انس��انی عظیم خواهد شد البته در مقابل
آن انصاراهلل نیز دس��ت بس��ته نمینشیند و دست به
حمالت موشکی علیه عربس��تان و احتماال حمالت
موش��کی علیه امارات میزند .در جدیدترین مورد از

بادبادکهای کاغذی غزه
هیبت پوشالی صهیونیستها را در هم شکست
این اقدام فلسطینیها هیچ پیشرفتی به دست نیاورده
است .از سوی دیگر روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت
ک��ه در پی پرواز بادبادکها و بالنهای آتشزایی که
ش��هروندان فلسطینی از نوار غزه به هوا میفرستند
 ۱۵مورد آتشسوزی در باغها و مزارع شهرکنشینان
صهیونیست در شهرکهای اطراف نوار غزه به وقوع
پیوسته است .رژیم صهیونیستی به منظور مقابله با
این بادبادکها سهشنبه نشس��تی را در مقر نیروی
هوایی در هرتزلیا برگزار کرد .در همین راستا ،روزنامه
«اس��رائیل الیوم» گزارش داد :ش��رکتکنندگان در
این نشس��ت که تعداد زیادی از مهندس��ان نرمافزار

و هواپیمای��ی و کارشناس��ان فن��اوری نی��ز در آن
حضور داش��تند ،درباره ایجاد یک واحد جدید برای
ش��کار بادبادکهای کاغذی آت��شزا قبل از فرود به
شهرکهای اسرائیل ،بحث و گفتوگو کردند .مدتی
است شهروندان فلسطینی س�لاح جدیدی را برای
مقاومت در برابر اش��غالگران ب��ه کار میگیرند .این
س�لاح همان بادبادکهای کاغذی است که با خود
شیشههای مشتعل حمل میکنند.
■■اذعان لیبرمن به جنایت علیه فلسطینیان

آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
به کش��تارهای نظامیان این رژیم در مرز نوار غزه

سرا ن ائتالفهای انتخاباتی عراق وارد مسیر تفاهم شدند

ائتالف صدر و عامری برای تشکیل دولت
چارچوب فض��ای ملی و برای
تسریع در روند نوشتن برنامه
دولت و آنچه بع��دا درباره آن
توافق خواهد ش��د تش��کیل
میدهی��م» .العامری در عین
حال گفت ک��ه ائتالف الفتح
با بازش��ماری دستی  5الی  10درصد آرا هیچگونه
مخالفتی ندارد .به این ترتیب ،این دو ائتالف شیعه
اکن��ون  ۱۰۱کرس��ی پارلمان ع��راق را در کنترل
خود دارند .آنها که برای کس��ب اکثریت و تشکیل
دولت بعدی به حداقل  ۶۴کرسی دیگر نیاز دارند،
خواهان پیوستن سایر جناحها به ائتالف تازه شدند.
رعد الحیدری ،از رهبران جریان الحکمه به ریاست
عمار الحکیم ،جمعه گذشته از امضای سند توافق
تش��کیل یک فراکسیون بزرگ میان این جریان با
ائتالف س��ائرون و جریان الوطنیه به ریاس��ت ایاد
عالوی خبر داده بود .بر اساس قانون اساسی عراق،
بزرگترین فراکس��یون پارلمان حق دارد دولت را
تشکیل دهد .انتخابات پارلمانی عراق با حضور 27
ائتالف انتخاباتی و  205حزب و جریان سیاسی 12
مهبرگزار شد .از میان  6999نامزد 329 ،نفر راهی
پارلمان عراق شدند .بر اساس نتایج نهایی انتخابات
پارلمانی عراق ،ائتالفهای س��ائرون (صدر) با 54
کرسی ،الفتح (هادی العامری) با  47کرسی ،النصر

(حیدر العبادی) با  43کرسی،
دولت قان��ون (نوری المالکی)
ب��ا  25کرس��ی ،الوطنیه (ایاد
عالوی) با  22کرسی ،جریان
الحکم��ه (س��یدعمار حکیم)
با  19کرس��ی و القرار (اسامه
النجیفی) با  13کرسی ،بیشترین سهم را از پارلمان
آینده عراق از آن خود کردند .در همین حال ،حیدر
العبادی ،نخستوزیر عراق نیز روز سهشنبه گفت ،با
برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی در کشور مخالف
اس��ت و هشدار داد هر کسی بخواهد روند سیاسی
در عراق را به خطر بیندازد ،مجازات خواهد شد .در
واکنش به ادعاهای گس��ترده درباره بروز تقلب در
شمارش آرا ،پارلمان عراق هفته پیش رای داد که
همه آرا مجددا به صورت دس��تی بازشماری شود.
همزمان درخواستهایی نیز برای برگزاری مجدد
رایگیری مطرح شده است .حیدر العبادی گفت:
فقط دیوان عالی عراق میتواند درباره تکرار انتخابات
تصمیمگیری کن��د .بزرگترین مرک��ز نگهداری
صندوقهای رای انتخابات پارلمانی اخیر عراق در
بغداد ،عصر یکش��نبه دچار حریق عمدی شد و به
طور کامل در آتش سوخت .این حادثه درحالی رخ
داد که طبق مصوبه پارلمان عراق ،بازشماری دستی
آرای انتخابات پارلمانی اخیر این کشور برای کسب

این واکنشهای تالفیجویانه ،یگان موشکی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن بامداد دیروز شهرک نظامی
الفیصل عربستان در جیزان را هدف موشک بالستیک
قرار دادند .این دومین باری اس��ت که در  3ماه اخیر
این ش��هرک نظامی در جنوب غرب عربستان هدف
حمله موشکی قرار گرفته است و نخستین بار ،موشک
ارت��ش یمن به این ش��هرک  24فروردین  97اصابت
کرد .شهر جنوبی جیزان در یکهزار و  244کیلومتری
ریاض پایتخت عربس��تان و در مرز با یمن واقع است
که در تیررس موش��کهای گروه انص��اراهلل قرار دارد.
تحلیلگران میگویند ،با باال گرفتن آتش جنگ یمن
چنانچه همزمان  50موشک یمنی به سمت شرکت
نفتی «آرامکو» عربس��تان در جیزان ش��لیک شود،
بزرگترین پاالیشگاه نفتی جهان که  70درصد از نفت
اروپا را تامین میکند ،نابود خواهد شد و ایاالت متحده
نیز با بحران نفت روبهرو میشود.
■■کار سخت ائتالف برای اشغال الحدیده

قدر مس��لم آن اس��ت که اش��غال الحدی��ده کار
سادهای برای ائتالف س��عودی و اماراتی نخواهد بود.
این نخستین عملیات ائتالف برای اشغال این استان
استراتژیک نیست .پیش از این در آوریل سال گذشته
نیز ائتالف با اس��تفاده از شبهنظامیان طرفدار منصور
هادی در صدد اشغال این استان برآمد که تالشهای
آنه��ا به طور کامل ناکام ماند و تنها  2شهرس��تان از
مجموع  ۲۶شهرستان استان الحدیده توسط مزدوران
آلس��عود اشغال ش��د! مهمترین مش��کل ائتالف در
عملیات سال گذشته ،فاصله قابل توجه میان شهرهای
مختلف بود که نیروهای انصاراهلل در تپهها و بیابانها
کمین کرده و میتوانستند کاروانهای نظامی مزدوران
آلس��عود را هدف قرار دهن��د .این تاکتیک انصاراهلل،
همچن��ان ائت�لاف را تهدید میکن��د و در عملیات
امسال نیز به نظر میرس��د ائتالف براحتی نتواند به
پیش��رویهای خود ادامه دهد .همچنین باید توجه
داشت که هماکنون نزدیک به  2میلیون نفر در مناطق
تحت س��یطره انص��اراهلل در اس��تان الحدیده زندگی
میکنن��د و همین موضوع باعث میش��ود رژیمهای
امارات و سعودی نتوانند مانند  2هفته قبل و نبردهای
بین شهری از نیروی هوایی برای توقف ماشین نظامی
انصاراهلل استفاده کنند .به اینها باید مهارت قابل توجه
انص��اراهلل در نبردهای درونش��هری را افزود .تجربه
جن��گ داخلی یمن از س��ال  ۲۰۱۵تاکنون نش��ان
میدهد مهارت اصلی انصاراهلل در نبردهای ش��هری
اس��ت که از تعز تا صنعا ،در نبردهای درونش��هری
موفق ش��د مخالفان خود را به عقبنشینی یا تسلیم
وادار کند .به این ترتیب در ش��هر الحدیده با بیش از
یکمیلیون جمعیت ،انصاراهلل در نبردهای درونشهری
مهارت بیشتری نسبت به ائتالف خواهد داشت.
افتخار و اعالم کرد تاکنون  160فلس��طینی طی
راهپیماییهای بازگش��ت به ش��هادت رسیدهاند.
بهرغم اینکه راهپیماییهای فلس��طینیها کامال
مسالمتآمیز است و رژیم صهیونیستی پاسخ آنها
را با گلوله میدهد ،لیبرمن مدعی شد تلآویو دنبال
متشنج کردن بیشتر اوضاع نیست و این حماس
است که وضعیت را بدتر میکند .راهپیماییهای
بازگشت از س��الگرد «روز زمین» ( 30مارس) در
نوار غزه آغاز ش��د و قرار بود تا یومالنکبه ( 14مه)
ادامه پیدا کند اما حماس اعالم کرد این تظاهراتها
تا تحقق اهداف ادامه پیدا خواهد کرد .لیبرمن در
حالی تعداد شهدا را  160نفر اعالم میکند که بر
اس��اس آخرین آمار وزارت بهداشت فلسطین ،در
این راهپیماییها  135نفر شهید و نزدیک به 15
هزار نفر دیگر زخمی شدهاند.
اطمینان از میزان صحت نتایج اعالم شده ،از دیروز
آغاز شده است .چهارمین انتخابات پارلمانی عراق
بهصورت ثبت و ش��مارش الکترونیکی انجام ش��د
ام��ا برگههای رای نیز پس از ثبت در صندوق رای
انداخته میشد.
■■استقبال احزاب کرد از ائتالف صدر و العامری

در ای��ن می��ان ،ح��زب دموکرات کردس��تان
عراق و اتحادیه میهنی کردس��تان عراق 2 ،حزب
عمده کرد عراقی از تشکیل ائتالف بزرگتر میان
ائتالفهای انتخاباتی س��ائرون و الفتح اس��تقبال
کردن��د .این دو حزب سهشنبهش��ب در بیانیهای
مشترک که نش��انگر اراده رهبران سیاسی عراق
برای ورود به مس��یر تفاهم تلقی میشود ،توافق
سیدمقتدا صدر حامی ائتالف انتخاباتی سائرون و
هادی العامری رهبر ائتالف انتخاباتی الفتح برای
تش��کیل یک ائتالف بزرگت��ر را «گامی مثبت و
آغازی مناس��ب ب��رای نقش راه سیاس��ی عراق»
در دوره پساانتخابات دانس��تند .این دو حزب در
عین حال تاکید کردهاند که موضع دقیقتر خود
را بزودی و با هدف آغاز مذاکرات جهت پیوستن
ب��ه این ائتالف اعالم خواهند ک��رد .در این بیانیه
همچنین آمده اس��ت اعالم تشکیل ائتالف میان
س��ائرون و الفتح با هدف عبور از بحران سیاس��ی
جاری و ب��ا همت ش��خصیتهای مخلص انجام
شده اس��ت و ما از آن اس��تقبال میکنیم .حزب
دموک��رات و اتحادی��ه میهنی ائتالف یادش��ده را
«ائتالفی خوب در شرایط سیاسی بحرانی کشور»
توصیف کردهاند.

شماره 15 2461
چهارگوشه

درخواست سوریه از عراق
درباره گذرگاه مرزی

وزارت خارج��ه ع��راق پیام��ی از
همتای سوری خود درباره افزایش
تالشها به منظور بازگشایی گذرگاه مرزی بین
 2کشور در غرب اس��تان االنبار واقع در میان
شهرستان القائم عراق و شهر البوکمال سوریه
دریافت کرده است .ناظران میگویند بازگشایی
گ��ذرگاه القائم حضور امنیتی طرفین عراقی و
س��وری در این منطق��ه را تقویت کرده و مانع
از ورود عناصر گروه تروریستی داعش به خاک
عراق میش��ود .نیروهای سوری شهری مرزی
بوکمال واقع در جنوب شرق دیرالزور را مهر ماه
سال گذشته از داعش پس گرفتند .ارتش عراق
و نیروهای بسیج مردمی این کشور هم آبان ماه
سال  96موفق شدند کنترل نقطه مرزی القائم
واقع در غرب اس��تان االنبار را به دست گیرند.
این نقطه ،نقطه مقابل بوکمال سوریه است.

رژیم صهیونیستی توئیتر را تهدید کرد

وزی��ر امنی��ت داخل��ی رژی��م
صهیونیس��تی در نامهای خطاب
به رئیس اجرایی ش��رکت توئیتر ،مدعی ش��د
گروههایی نظیر حم��اس و حزباهلل به صورت
آزادان��ه در فضای توئیتر فعالیت کرده و در آن
پیامهای تحریکآمیز منتش��ر میکنند که به
زعم وی میتواند قوانین رژیم صهیونیستی را
نقض کند و اگر توئیتر اقدام به بستن اکانتهای
این گروهها نکند ،اسرائیل علیه مسؤوالن این
شرکت اقامه دعوای قضایی میکند .وی افزود
بر عکس دیگر شبکههای اجتماعی ،توئیتر در
بس��یاری از موارد با درخواس��تهای مقامات
اس��رائیلی برای حذف پیامهای این گروهها یا
اکانتهای آنها مخالفت کرده است.

تظاهرات تونسیها
در محکومیت امارات

مردم تونس با برگزاری تظاهراتی
در پایتخت این کشور ،با سر دادن
شعارهایی علیه امارات و لطفی براهم ،وزیر کشور
برکنار شده تونس ،توطئه امارات برای کودتا در
تون��س را محکوم کردند .وبگاه فرانس��وی موند
افریک گزارش داد براهم به طور محرمانه با رئیس
دس��تگاه اطالعات امارات در جزیره جربه تونس
دیدار و با یکدیگر برای کودتا علیه دولت تونس
طرحری��زی کردند .این دیدار پس از بازگش��ت
رئیس دستگاه اطالعات امارات از اجالس پاریس
درباره لیبی ( ۲۹ماه مه) برگزار شد.

حبس دختر و داماد قرضاوی در مصر

دادگاه جنایی قاهره حکم حبس
 ۴۵روزه ع�لا ،دخت��ر یوس��ف
القرضاوی ،رئیس اتحادیه جهانی مسلمانان و
همس��رش به اتهام حمایت مالی از تروریسم و
دعوت به براندازی نظام حکومتی را صادر کرد.
یوس��ف القرضاوی از جمله افراد تحت تعقیب
مصر اس��ت که اکنون در قطر اقامت دارد و از
یک س��ال پیش که  4کشور عربی روابط خود
ب��ا قطر را قطع کردهاند ،یکی از خواس��تههای
س��یزدهگانه آنها ب��رای از س��رگیری روابط با
دوحه ،قطع حمایت از اخوانالمسلمین و اخراج
قرضاوی از قطر است که تاکنون قطر حاضر به
پذیرش این خواستهها نشده است.

بازگشایی سفارت آمریکا در تایوان

با وجود اینکه چین بارها از آمریکا
خواسته بود به اصل یک چین پایبند
باشد ،آمریکا با اعزام شماری از دیپلماتهایش به
تای��وان مجموعه جدید س��فارت این کش��ور در
تای��وان را افتتاح کرد .اگرچ��ه رده مقامهایی که
به این مراسم رفتند چندان ارشد نبوده است اما
نفس راهاندازی یک س��اختمان جدید سفارت به
صورت موقت در تایوان برای چین خرسندکننده
نخواهد بود .ناظران بر این باورند آمریکا با راهاندازی
نمایندگی جدید خود در تایوان نشان داد همچنان
به دنبال حمایت از این جزیره در برابر چین است.
چین به آمریکا هش��دار داده است تخطی از اصل
چین واحد و ارتباط با مقامهای تایوان برای روابط
 2کشور زیانبار خواهد بود.

ایتالیا سفیر فرانسه را احضار کرد

ایتالیا سفیر فرانسه را در واکنش به
اعتراض این کشور به سیاستهای
مرب��وط به پناهجویان در ایتالی��ا احضار کرد .در
پی خ��ودداری ایتالیا از پذیرش کش��تی حامل
پناهجویان در دریای مدیترانه ،پاریس ،رم را متهم
کرد در برابر پناهجویان رفتار غیرمسؤوالنه و توأم
با بدبینی داشته است .مس��افران این کشتی در
سواحل لیبی تحت نظر یک موسسه خیریه آلمانی
س��وار بر این شناور شدند تا به سمت اروپا بروند
اما با رسیدن کشتی به آبهای نزدیک سیسیل،
معاون نخس��توزیر و وزیر کشور در دولت جدید
ایتالیا اعالم کرد ایتالیا این افراد را نمیپذیرد.

