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چهارشنبه  30خرداد 1397

نگاه روز
بازی با آتش در مرزهای سوریه و عراق

منافع اسرائیل
هدف بعدی حشدالشعبی است

گروه بینالملل :حمایت رژیم صهیونیس��تی و
آمریکا از بقایای گروه تروریس��تی داعش فقط
محدود به حمایتهای لجستیکی و اطالعاتی
نمیشود بلکه گاهی اوقات به پشتیبانی نظامی
نیز کشیده میشود و این همان چیزی است که
در مرزهای س��وریه و عراق بویژه یکشنبهشب
در جنوب ش��رق البوکمال در حومه دیرالزور
روی داد؛ جنگندههای��ی «ناش��ناس» مواضع
ارتش س��وریه و متحدان��ش را بمباران کردند
که به شهادت و زخمی شدن شماری انجامید.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)،
یکشنبهش��ب ی��ک جنگن��ده آمریکایی مقر
تیپهای  45و  46حشدالشعبی که ماموریت
دفاع از خط مرزی با س��وریه را بر عهده دارد،
با  2موش��ک هدایت شونده هدف قرار داد که
به شهادت  22رزمنده و زخمی شدن  12تن
دیگر منجر شد .نیروهای حشدالشعبی نیز در
بیانیهای روز دوشنبه اعالم کردند :هواپیمایی
آمریکای��ی مقر نیروه��ای حشدالش��عبی از
تیپهای  ۴۵و  ،۴۶مدافع نوار مرزی با سوریه
را با  2موش��ک هدف گرفت که به ش��هادت
ش��ماری از مبارزان انجامید .ام��ا ارتش عراق
پس از انتشار این اخبار طی بیانیهای اعالم کرد
نیروهای حشدالشعبی یا هیچ یک از نیروهای
عراقی مامور تامین امنیت مرزهای عراق هدف
حمله هوایی قرار نگرفته اس��ت و حمله انجام
شده در داخل اراضی سوریه بوده است .پیش
از این جنبش النجبای ع��راق ،از طرح جدید
آمری��کا ب��رای دور کردن نیروهای «الحش��د
الش��عبی» از مرزهای عراق با سوریه خبر داده
و اعالم کرده بود هدف از این اقدام وارد کردن
مجدد تروریس��تها به عراق اس��ت .نیروهای
حشدالش��عبی عراق از زمان پای��ان عملیات
علیه داعش ،در نوار مرزی بین عراق و سوریه
مستقر هستند و تاکنون با اطالع دولت سوریه
و عملیات مشترک عراق در این منطقه حضور
داشتهاند .در حالیکه نیروهای حشدالشعبی
ع��راق و ارتش س��وریه ائتالف بینالمللی ضد
داعش به س��رکردگی واش��نگتن را مس��ؤول
حمله یکشنبهش��ب به مقرش��ان در مرزهای
عراق و سوریه میدانند 2 ،مقام آمریکایی اعالم
کردند حمله ،کار اسرائیل بود .در همین راستا،
عبدالباری عطوان ،تحلیلگر برجس��ته جهان
عرب در سرمقاله روزنامه رایالیوم ،به تشریح
دالیل و پیامدهای این اتفاق پرداخت .نویسنده
آورده اس��ت :وقت��ی آمریکا بمب��اران مواضع
نظامی ارتش سوریه در نزدیکی مرز با عراق را
تکذیب میکند این یعنی یا سخنگوی آمریکا
دروغ میگوید یا طرف دیگری دس��ت به این
جنایت زده که احتماال رژیم اشغالگر اسرائیل
اس��ت .این حمله هوایی توس��ط هواپیماهای
شناسایی انجام ش��د که این نوع هواپیماها را
فقط آمریکا و اس��رائیل در اختیار دارند تا این
سوال باقی بماند که چگونه این هواپیماها اگر
اس��رائیلی بوده باشند به شرق فرات و به طور
مشخص نزدیکی شهر بوکمال در مرز عراق و
سوریه رسیدند و از آسمان کجاها عبور کردند؟
فرماندهی حشدالش��عبی عراق که بش��دت با
گروه تروریستی داعش در منطقه مبارزه کرده
و آنه��ا را از موصل و دیگر مناطق بیرون کرده
اس��ت به وقوع حمله هوایی علیه نیروهایش
در داخل خاک س��وریه اعتراف کرد و احتمال
میرود که اسرائیل در چارچوب تهدیدهایش
درباره حمله به نیروهای ایرانی یا تحت حمایت
ای��ران در داخل خاک س��وریه دس��ت به این
قتلعام زده باشد ،بویژه که بنیامین نتانیاهو،
نخس��توزیر رژیم اسرائیل چندین بار تهدید
به حمله ب��ه این نیروها کرده بود و آنگونه که
برخی منابع رسانهای اس��رائیل میگویند در
اینباره چراغ سبز روسیه را گرفته است .حمله
به نیروهای حشدالشعبی عراق در داخل خاک
س��وریه به معنای  3امر اساسی است :نخست
اینکه آمریکا و متحدانش ممکن نیست اجازه
هیچگونه پیشروی نیروهای سوریه و متحدانش
در شرق فرات را بدهند چون میخواهند این
منطقه را از خاک سوریه جدا کنند تا مقدمهای
برای ایجاد یک منطقه سنینش��ین قبیلهای
در آنجا باش��د .دوم اینکه تصمی��م آمریکا بر
بازنگشتن حاکمیت و ارتش سوریه به چاههای
نفت و گاز در شرق شهر دیرالزور است تا دولت
مرکزی را از عواید آن که میتواند به بازسازی
سوریه کمک کند ،محروم کند .سوم پیوستن
رسمی حشدالشعبی به جنگ در کنار نیروهای
ارتش س��وریه صرفا برای مب��ارزه با داعش و
بقایای آن در ش��رق سوریه نیست بلکه علیه
گروههای مسلح تحت پشتیبانی آمریکا نظیر
نیروهای س��وریه دموکراتیک نیز بوده است.
نویسنده در پایان نوش��ته است :بعید نیست
ن خود را با حمله به
حشدالشعبی انتقام قربانیا 
نیروهای آمریکایی در ش��رق فرات و در پایگاه
التنف بگیرد و چهبسا دامنه اقدام تالفیجویانه
حشدالش��عبی در آینده تا رسیدن به اهدافی
اسرائیلی گسترش یابد.

وطن امروز

تشکیل دولت در لبنان در پیچ و خم سهمیهها راهی طوالنی را طی میکند

گامهای بینتیجه حریری برای معرفی کابینه

زیبا اکب�رزاده :طی یک دهه از عمر
توافقنامه دوح��ه ()2008 -2018
 5دولت به ترتیب به ریاس��ت فواد
س��نیوره ،س��عد حری��ری ،نجی��ب
میقاتی ،تمام س�لام و مجددا سعد
حریری تش��کیل ش��ده اس��ت که
ای��ن دولته��ا در مس��یر چین��ش
دولتهایشان در مجموع  710روز
را به هدر دادند .توافقنامه دوحه در
تاری��خ  21ماه م��ه 2008میالدی
توس��ط جناحهای مختلف لبنانی و
با میانجیگری قطر و اتحادیه عرب
در ش��هر دوحه امضا ش��د؛ هدف از
امضای این توافقنامه پایان دادن به
 18م��اه ناآرامیهای داخلی بود که
لبن��ان را به یکقدمی جنگ داخلی
کش��انده بود .از میان این  5دولت،
از زمان امض��ای توافقنامه دوحه4 ،
دول��ت در زمان ریاس��تجمهوری
میشل سلیمان بوده است که مدت
زمان تش��کیل و اع�لام آنه��ا  634روز به طول
انجامید .در یک محاسبه ساده ،این دولتها یک
س��ال و  9م��اه و  6روز را در ایام پیش��برد امور
سپری کردهاند و به عبارت دیگر ،حدود یکسوم
از دوره ریاس��تجمهوری در خ�لأ کامل دولت
س��پری شده است .روند تش��کیل ساختار کامل
دومین دولت س��عد حریری ،در سال  2016در
اوایل دوران ریاس��تجمهوری ژنرال میشل عون
 76روز طول کشید .با ش��مارش کامل روزهای
دولتهای پیشبرد امور در لبنان ،از سال ،2008
میتوان گفت  2سال و  20روز از این دهه ،کشور
ش��اهد خأل قدرت ب��وده و در بهترین حالت در
سایه دولتهای پیشبرد امور اداره میشده است.
شماره  76برای روزهای فرآیند تشکیل دولت
فعلی حریری ،بر اساس روند تشکیل دولتهای

گروه بینالملل :موضعگیریهای اخیر بشار اسد
فقط بازتابدهنده موضع رسمی دولت سوریه در
قبال چالشهای فراروی آن نبوده است ،بلکه این
مواضع ،پاس��خی عملی ب��ه پیامها و تهدیدهای
متوالی نخس��توزیر اس��رائیل و تیم سیاسی و
امنیتی آن علیه نظام دمش��ق بویژه موسس��ات
نظام��ی آن ارزیاب��ی میش��ود .رئیسجمهوری
س��وریه ،هفته گذش��ته در گفتوگو با ش��بکه
تلویزیون��ی العالم ،بر ادام��ه حضور طوالنیمدت
حزباهلل در سوریه و عدم مخالفت با درخواست
برای احداث پایگاههای نظامی ایران در س��وریه
تأکی��د کرد .در حالیکه تلآوی��و بارها بر اخراج
ایران و همپیمانانش از س��وریه تأکید میکند و
رژیم بنیامین نتانیاهو که شرطبندیهایش روی
گروههای تروریس��تی ،در سایه شکست آنها در
مقابل پیشروی ارتش س��وریه ،شکست خورده
اس��ت استراتژی خود را مقابله با حضور مقاومت
در سوریه اعالم کرده است .شرطبندی اسرائیل

قبلی ،فاجعهبار نیست .بهترین دولت در این میان
دولت فواد س��نیوره بود که طی  44روز تشکیل
ش��د ،بدترین دولت نیز دولت تمام سالم بود که
 10ماه و  9روز را در پیشبرد امور هدر داد.
از زمان مامور ش��دن سعد حریری به تشکیل
دول��ت در  24ماه مه ،فق��ط  26روز میگذرد و
میت��وان گف��ت حری��ری در حال ط��ی کردن
روند طبیعی تش��کیل دولتش اس��ت .دوش��نبه
گذش��ته ( 11ژوئن) حریری به رئیسجمهوری
پیشنویس اولیه ساختار کابینهاش را تقدیم کرد
که به نحوه توزیع سهمیهها در میان جریانهای
نامزد معرفی وزیر در دولت اش��اره کرده اس��ت.
انتظار م��یرود هفته جاری هم بینتیجه در این
زمینه تمام شود.
آنچه در مسیر تشکیل دولت مشخص است این

اس��ت که در بازه زمانی مختص آن ،درباره سهمیه
جریانه��ا و نه پس��تها یا اس��امی تصمیمگیری
میش��ود .با ای��ن حال ،چن��د موض��وع قطعی و
تعریفشده در ساختار هر دولتی وجود دارد:
 4پس��ت حاکمیت��ی در دس��ت صاحب��اندولت پیش��برد امور اس��ت :وزارت دف��اع برای
رئیسجمه��ور ،وزارت خارجه در دس��ت جریان
«مل��ی آزاد» ،وزارت کش��ور در اختی��ار جریان
المستقبل و وزارت دارایی نیز متعلق به جنبش
ام��ل اس��ت .در ظاهر ،این پس��تهای  4طایفه
اصلی اس��ت ولی در اصل توزیع به طور مساوی
تنها میان  3نیرو تقسیم میشود :رئیسجمهور و
حزبش که بهعنوان نماینده مسیحیان هستند و
 2جریان شیعه و سنی.
 -برخی پس��تها فقط در فهرس��ت پس��تهای

تهدیدهای صهیونیستها علیه مقاومت به بنبست خورد
همچنین بر تالش برای
از هم پراکندن نیروهای
محور مقاومت در سوریه
اس��ت .از اینرو ،تلآویو
تالش میکن��د معادله
خود را بر اس��د تحمیل
کن��د و او را در دوراهی
انتخاب قرار دهد :ماندن
در قدرت یا ماندن ایران و حزباهلل در س��وریه؛
ی اس��اس ک��ه نتانیاه��و آن را بارها
اظهاراتی ب 
در مناس��بات مختلف مطرح ک��رده و اخیرا در
کنفرانسی در لندن گفت« :بشار اسد و نظامش
دیگر مانند قب��ل مصونیت ندارن��د» .تلآویو با
عل��م به اینکه حض��ور ایران در س��وریه محدود
اس��ت ،گزینه نظامی علیه نیروهای مقاومت در
س��وریه را مطرح کرده اس��ت بویژه پس از آنکه

نتانیاهو در امان به دنبال قانع کردن پادشاه اردن

غرب در براندازی نظام
س��وریه که راس محور
مقاوم��ت در منطق��ه
است ،شکس��ت خورد.
تهدیدهای اسرائیل علیه
مح��ور مقاومت همواره
بیفایده و بیاثر اس��ت؛
این رژیم برای مقابله با
حزباهلل لبنان ،دست به عملیاتهای نظامی زد
ولی شکس��ت خورد .از همان آغاز ناآرامیها در
سوریه که  7سال از عمر آن میگذرد و بشار اسد
همچنان بر سر قدرت است ،معلوم بود موقعیت
و نقش س��وریه در معادله مبارزه علیه اس��رائیل
تزلزلناپذیر اس��ت .اسد در پاسخ به هشدارهای
اسرائیل درباره حضور ایران در سوریه ،خاطرنشان
کرد« :امروز اگر با همکاری ،هماهنگی یا مذاکره

حاکمیتی ق��رار گرفتهان��د ،لذا این
پس��تها برای جریانهای حاکم بر
دولت پیش��برد ام��ور در نظر گرفته
میش��وند و ای��ن جریانه��ا از این
ت
پستها کوتاه نمیآیند .مثال وزار 
انرژی و آب نیز بدون قید و شرط در
اختیار جریان ملی آزاد قرار میگیرد.
طبق آنچه نبیه بری ،رئیس پارلمان
میگوی��د ،وزارت بهداش��ت این بار
ب��ه حزباهلل واگذار میش��ود که در
هماهنگی ب��ا توافقش با این جریان
است .حزباهلل خواهان دستیابی به
سهمیهای در عرصه خدمات ضروری
است .برخی دیگر نیز میگویند که
وزیر اقتصاد از میان جریان ملی آزاد
معرفی میشود.
 3پس��ت مهم دیگر نی��ز میماندک��ه در میان جریانه��ای اصلی در
چرخش اس��ت؛ وزارت کار و وزارت
امور اجتماعی و وزارت دادگس��تری
که احتمال میرود س��هم ح��زب رئیسجمهور
باشد که رابطه عمیقی بین امنیت و دادگستری
وج��ود دارد .ای��ن در حال��ی اس��تک��ه حزب
«نیروهای لبنان��ی» (القوات اللبنانیه) طالب این
وزارتخانهها ش��ده اس��ت .باید گفت اساسا پیش
از اینکه به مرحله تعیین سهمیه فراکسیونهای
خواهان کرس��ی در دولت آینده لبنان رس��یده
باش��یم ،بیش از یکسوم کرسیهای اصلی موثر
و مه��م دولت آینده -آنطور ک��ه نتایج انتخابات
پارلمان��ی در بهتری��ن صورت خود نش��ان داده
است -از قبل به سبد نیروها و جریانهای اصلی
سیاس��ی لبنان یعنی رئیسجمهور و حزب وی،
رئیس پارلمان و همپیمانش (حزباهلل) و رئیس
دولت و حزب وی ریخته شده است.

با ایرانیها احساس کنیم که به وجود پایگاههای
نظامی ایران نیاز داری��م ،در این زمینه تردیدی
به خ��ود راه نخواهی��م داد اما در ح��ال حاضر،
کمکهای ایران به ش��کل کنونی ،خوب و موثر
اس��ت» .او درباره میزان نق��ش حزباهلل در نبرد
بعدی در سوریه گفت« :جنگ سوریه طوالنی و
مستمر است و نیاز به این ائتالف سهگانه احساس
میش��ود که با ورود حزباهلل به آن میتوان آن
را ائتالف��ی چهارگانه تلقی کرد و زمانی که روی
س��خن ما درباره کش��ورها و دولتهاس��ت این
ائتالف س��هگانه نامیده میش��ود» .بع��د از این
موضعگیریهای رس��می و صریح و ش��جاعانه
اس��د ،تصمیمگیران در تلآویو ،ش��رطبندیها
و دیدگاههایش��ان را دگرگون و در محاس��بات
خود تجدیدنظر کردند .موید این مقوله ،اظهارات
هفته گذش��ته نتانیاهو در نشس��ت کابینه خود
اس��ت که گفت« :بیرون راندن ایران از س��وریه
راهی طوالنی است».

اون میهمان ویژه پکن

شماره 15 2465
چهارگوشه

 3کشته بر اثر تیراندازی در سوئد

مالمو دومین ش��هر بزرگ س��وئد ش��اه د
تیران��دازی میان افراد مس��لح ب��ود .به گزارش
پلی��س در این تیراندازی  3تن کش��ته و  4تن
دیگر راهی بیمارستان شدند .پلیس شهر ساحلی
مالمو میگوید ارتباطی می��ان این تیراندازی و
رویدادهای تروریستی نیافته است اما تحقیقات
محل��ی درباره نحوه و چرای��ی این قتل که این
3جوان که 2تن از آنها  18و  29ساله بودند ادامه
دارد و منطقه توسط نیروهای امنیتی قرنطینه
شده است.

ناکامی انگلیس درمبارزه با مواد مخدر

ویلیام هگ ،وزیر خارجه س��ابق انگلیس و
عضو حزب محافظهکار این کشور که در پارلمان
نیز عضویت دارد میگوید این کشور در مبارزه
با مواد مخدر و عدم استفاده از آن در خیابانها
شکس��ت خورده است .انگلیس طی سالهای
گذشته با صرف هزینهای قابلتوجه تالش کرد
مصرف مواد مخدر را کاهش دهد اما آنطور که
ویلیام هگ میگوید نهتنها این طرحها و ایدهها
شکست خوردهاند بلکه هزینه سنگینی را به این
کشور تحمیل کردهاند؛ در همین رابطه دولت
ترزا میگفته است برای قانونی کردن مصرف
برخی مواد مخدر تشکیل جلسه خواهد داد.

تظاهرات ضد ترامپ در تگزاس

چند روزی است که مساله جدا کردن کودکان
از والدینشان در آمریکا و در مرزهای جنوبی این
کشور به یکی از چالشهای اصلی دولت آمریکا
مبدل شده اس��ت .تبدیل فروشگاههای تعطیل
ش��ده مواد غذایی به خوابگاههای غیراستاندارد
برای کودکان و انتش��ار ن��وار صوتی گریه کردن
کودکان��ی ک��ه از مادرانش��ان جدا میش��وند
مردم خش��مگین را به خیابانه��ا آورده تا علیه
سیاس��تهای مهاجرتی ترامپ اعتراض خود را
نشان دهند .رئیسجمهوری آمریکا اما انعطافی
در این رابطه ندارد و بر این باور اس��ت که آمریکا
بهشتپناهجویاننیست.

دریافت کمکهای  100میلیون
دالری نظامی کامبوج از چین

چین برای گسترش نفوذ خود در منطقه شرق
آسیا به دنبال یارکشی جدیدی است که در پی
آن کمکهای  100میلیون دالری نظامی را در
اختیار کامبوج قرار داده اس��ت .گفته میشود
چینیها س��ال آینده بار دیگ��ر برنامه اجرایی
ک��ردن مانور نظام��ی بزرگی با ن��ام «اژدهای
طالیی» با کامبوج دارند .مخالفان دولت کامبوج
میگوید کمکهای مالی چین به این کش��ور
پیروزی جریان هون سن نخستوزیر این کشور
را در انتخابات ماه آینده قطعی خواهد کرد .این
انتخابات  29جوالی  2018برگزار خواهد شد.

سناتورهای جمهوریخواه میهمان
مسکو خواهند بود

سفیر آمریکا در روس��یه میگوید در حال
برنامهریزی برای س��فر گروهی از سناتورهای
جمهوریخواه به مس��کو اس��ت .این در حالی
است که روابط روسیه و آمریکا در بدترین شکل
ممکن طی یک دهه گذش��ته قرار دارد و جان
هاتس��من میگوید برای ترمیم این مناسبات
الزم اس��ت تا دیدارهای میان سیاس��تمداران
دوطرف انجام ش��ود .کنس��تانتین کاسچف،
رئیس کمیت��ه روابط خارجی ش��ورای فدرال
روسیه میگوید این نمایندگان در جوالی آینده
میتوانند از این کشور دیدار کنند.

«درنه» در آستانه آزادسازی کامل

گ�روه بینالمل�ل :نتانیاه��و ،نخس��توزیر رژیم
صهیونیس��تی که این روزها برای بازاریابی ایده
«معامل��ه ق��رن» و اطمین��ان خاط��ر دادن به
حاکمان اماننشین بار دیگر سفرهای دورهایاش
را آغاز کرده ،میهمان ملک عبداهلل دوم ،پادش��اه
اردن اس��ت .امانی که نتانیاهو به آن وارد ش��د با
ش��هر آرامی که آتش آن زیر خاکستر بود تفاوت
فاحشی دارد ،چرا که همین روزهای گذشته بود
که بی��ش از  300هزار اردنی برای نش��ان دادن
خشم خود نسبت به وضعیت کشور به خیابانها
آمدن��د و اعتراض��ات مدن��ی آنها با س��رکوب و
حمالت نیروهای امنیتی رو به رو شد؛ سناریویی
که شاید پیشتر در اعتراضات مدنی بحرین نیز از
سوی عربستان شاهد اجرای آن بودهایم .سیاست
چماق و هویج بنس��لمان در مواجهه با پادش��اه
اردن به گونهای نگاش��ته شده است که این مقام
اردنی قادر نیست جدای از چارچوب تعیین شده
از س��وی ریاض حرکت کند .وابستگی اقتصادی
به واس��طه حضور کارگران اردنی در کشورهای
حوزه خلیجف��ارس ،کمکهای مالی بالعوض در
کنار حمایتهای تسلیحاتی ،خاندان هاشمی را
در اردن حفظ ک��رده؛ خاندانی که تولیت اماکن
مق��دس در اراضی اش��غالی را بر عه��ده دارد و
میلیونها فلس��طینی در حال حاضر ساکن این
کش��ور هستند .رس��انه رس��می اردن (پترا) اما

درب��اره دیدار مل��ک عب��داهلل و نتانیاهو گزارش
میدهد پادش��اه اردن در دی��دار با رئیس اراضی
اش��غالی به وی گفته اس��ت تنها راهحلی که او
از آن حمای��ت میکند طرح  2دولتی اس��ت که
پیشتر مصوب ش��ده بود .انتقال سفارت آمریکا
به بیتالمقدس اعتراضات گس��تردهای را نهتنها
در جه��ان اس�لام بلکه در سراس��ر دنی��ا ایجاد
کرده اس��ت اما به واس��طه طرح «معامله قرن»
ک��ه دولت ترامپ از آن حمایت میکند اردن نیز
باید ضمن پذیرفتن این ایده از آن حمایت کند،
این در حالی است که اردن بهرغم عالقهمندی به
تنشزدایی در مناس��بات خود با ریاض به جهت
وابس��تگیهای اقتصادی ،در صورت پذیرش این
موض��وع ،با چالشهای ج��دی مالی و داخلی به
واسطه حضور فلسطینیان در خاک خود رو به رو
خواهد شد .اما در این میان ،گروهی از تحلیلگران
بر این باورند که فشارهای سعودی و دخالتهای
امارات در این کشور منجر به ایجاد موج گسترده
اعتراضات شده اس��ت که این اظهارنظرها تمام
حقایق موجود در اردن را نشان نمیدهد .بیشک
س��فر نتانیاهو ب��ه اردن برای گفتوگ��و درباره
جمعیت گسترده فلسطینی است که سالهاست
پس از اشغال سرزمینشان در این کشور زندگی
میکنند و حاضر به پذیرش این توافق سعودی-
آمریکایی -صهیونیستی نیستند.

گروه بینالملل :کیم جونگ اون ،رهبر کرهش��مالی
برای سفری  2روزه عازم پکن شد تا درباره تحوالت
منطق��ه و گفتوگو با دونالد ترامپ ،گزارش��ی را به
رهبران چین بدهد .کرهشمالی دارای سالح هستهای
است و در حالی تن به مذاکره با آمریکاییها داد که
ترامپ وعده داده است رزمایش نظامی را که عموما
با محوریت س��رنگونی رژیم اون برگزار میش��ود به
حالت تعلی��ق درآورد .این رزمایش که قرار بود طی
هفتههای آینده برگزار شود فعال به صورت دستوری
آن هم در عرصه سیاسی و تبلیغاتی معلق مانده است
اما آمریکاییها که از  1953در کرهجنوبی مس��تقر
هس��تند قصدی برای خروج از این کش��ور ندارند و
طرحه��ای  2کره مبنی بر اعزام تیمهای مش��ترک
ورزشی ،امضای سند ترک مخاصمه و مسائلی از این
دست عمال تنها برای نمایش ترامپ و اون ،مشتریان
بیش��تری جذب میکند .این نخستین سفر رهبر
کرهش��مالی به خارج از این کش��ور پس از مالقات
 12ژوئن در سنگاپور است که ترامپ آن را تاریخی
خواند اما بسیاری بر این باورند رئیسجمهور آمریکا
از م��دل قذافی و لیبی درباره کرهش��مالی حمایت
میکن��د و یکی از مس��ائلی که کی��م جونگ اون
را ب��رای دی��دار با وی مردد میک��رد ،پی بردن به
حقه ترام��پ بود .در حال حاضر ام��ا ترامپ که با
بزرگترین مشکالت داخلی در تاریخ ایاالت متحده
پس از جنگ دوم جهانی روبهرو است مجبور است

از تمام ابزارهای خود برای برونرفت از فش��ارهای
داخلی استفاده کند؛ مسالهای که به طور متناوب
توس��ط سیاستگذاران و مشاورانش به وی توصیه
میکنند ،به همین جهت شاهد رفتارهای سریع و
بعضا بسیار ساختارشکنانه از سوی رئیسجمهوری
آمریکا در عرصه بینالمللی هس��تیم .نباید از نظر
دور داش��ت که چین از گفتوگوه��ای منطقهای
رهبر کرهش��مالی با آمریکا حمایت میکند و ایده
«توق��ف -توقف» را مطرح کرده بود که از س��وی
طرفین رد ش��د اما کیم جون��گ اون با هواپیمای
اختصاصی خطوط هوایی چین به س��نگاپور سفر
کرد .چین از جزیره کره عاری از س�لاح هستهای
حمای��ت میکند ،زیرا خروج نیروه��ای آمریکا و
توقف تمرینه��ای نظامی ایاالت متحده در این
منطقه عمال ظریب امنیت پکن را باال خواهد برد.
کیم امروز چهارشنبه پکن را به مقصد پیونگیانگ
ترک خواهد کرد تا به گمانهزنیها درباره محتوای
مذاکراتش با رهبران چین پایان دهد .طی ماههای
گذش��ته رهبران چین و کرهش��مالی دیدارهای
متعددی داشتهاند ،زیرا هرگونه تغییر وضعیت در
کرهشمالی تاثیرات مستقیمی روی چین به عنوان
همسایه مهم راهبردی این کشور خواهد داشت.
از س��وی دیگر اگر تغییر سیاسی در کرهشمالی
رخ ده��د میتوان پسلرزههای آن را در چین نیز
مشاهده کرد.

درن��ه در ش��مال غ��رب لیبی در آس��تانه
آزادسازی کامل از اشغال گروههای مسلح است.
ارتش لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر با پیشروی
در محور غربی درنه ،بر مناطق جدیدی از این
ش��هر کنترل یافت .طبق گزارشها ،نیروهای
ارتش در حال پاکس��ازی غرب درنه و برقراری
امنیت در مناطقی هس��تند که قبال به کنترل
خود درآوردهاند .نیروهای ارتش ملی لیبی طی
روزهای اخیر توانس��تهاند بر اکثر مناطق درنه
کنترل یابند و انتظار میرود در آیندهای نزدیک
به طور کامل بر این شهر کنترل یابند.

برنام ه داعش برای ناامن کردن بغداد

هستههای داعش طی روزهای اخیر به شکل
خطرناکی در مناطق شمالی استان صالحالدین
فعال شدهاند .یک منبع نظامی در عراق با اعالم
این خبر ،تصریح کرد اطالعاتی دال بر برنامهریزی
این گروه تروریستی برای ناامن کردن پایتخت و
هدف قرار دادن غیرنظامیان وجود دارد .به گفته
این منبع ،گروه تروریس��تی داعش از مش��غول
ش��دن دولت به پرونده انتخابات و پیامدهای آن
بهرهب��رداری و تحرکات خود را آغاز کرده که اگر
این تحرکات مهار نش��ود امنیت را بر هم خواهد
زد .بهرغم اعالم حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق
مبنی بر نابودی داعش در این کشور ،گاهی اوقات
در این کشور پایگاههای داعش دیده میشود.

