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دوستى یا رویکرد اجباری

فرامرز اصغری

مص��ر این روزها خود را برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آم��اده می کند در حالی که در ح��وزه داخلی چندان وضعيت 
مطلوبی ندارد چنانکه السيسی رئيس جمهور فعلی با سياست 
س��رکوب و ایجاد فضای امنيتی به دنبال کس��ب آرای مردمی 
اس��ت. آنچه در باب تح��والت مصر قابل توجه اس��ت رویکرد 
کش��ورهای عربی از جمله ش��ورای هم��کاری خليج فارس به 
مصر و ش��خص السيسی است چنانکه آل خليفه پادشاه بحرین 

می گوید اگر من حق رای داشتم حتما به السيسی رای می دادم. 
در همين حال بن سلمان وليعهد سعودی در سعودی در سفر 
به مصر حمایت عربس��تان از السيسی را اعالم کرد. امارات نيز 
بر همگرایی با وی تاکيد کرده اس��ت. البته در مقابل السيسی 

نيز اعالم کرده امنيت خليج فارس امنيت مصر است. 
ب��ا توجه ب��ه اختالفات ریش��ه ای که ميان کش��ورها بوده 
این س��وال مطرح می شود که چرا این تعامالت در حال شکل 

گرفتن است و در لوای آن چه اهدافی را دنبال می شود. 
در باب اهداف السيس��ی بيش از هر چيز کسب حمایت های 
منطقه ای و فرامنطقه ای برای استمرار سرکوب مخالفان و ماندن 
در قدرت و البته دریافت کمک های مالی برای بهبود اقتصاد مصر 
که ضامن ادامه حيات سياسی اوست از مهمترین دالیل رفتارهای 
اخير وی در حوزه سياست خارجی است. البته باید در نظر داشت 
واژه امنيت خليج فارس امنيت مصر است را در جنبه حمایتی و 

هش��داری می توان تفسير اس��ت.  وی از یک سو بر آمادگی مصر 
برای حمایت از کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری خليج فارس 
تاکيد دارد و از س��وی دیگر این هشدار را می دهد که عدم تحقق 

اهداف مصر برابر با ناامنی برای کشورهای مذکور خواهد شد. 
اما در باب اهداف کش��ورهای عربی از رویکرد به عربستان 
چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه شورای همکاری خليج 
فارس رس��ما مجموعه ای فروپاش��يده است که هيچ اتحادی در 
آن نيست. رویکرد به کش��ورهای حاشيه ای نظير اردن، مصر و 
مراکش مولفه ای برای پنهان سازی این فروپاشی و القای ارتقای 
جایگاه منطقه ای آن اس��ت. دوم آنکه هدفی واحد ميان امارات 
و عربستان و بحرین با مصر وجود دارد و آن تقابل با قطر است. 
مصر به ش��دت با عملکرد قطر بویژه در حوزه اخوان المسلمين 

مخالف است و آن را مغایر با امنيت خود می داند. 
س��وم آنکه ائتالف س��عودی که در یمن با شکست مواجه 

شده به دنبال یافتن متحدانی برای ادامه جنگ است که حتی 
به پاکس��تان و افغانس��تان و کشورهای آس��يای مرکزی روی 
آورده اند. مصر به عنوان بزرگترین ارتش عربی نقش��ی مهم را 
در ای��ن حوزه ایفا می کند. چهارم آنکه آمریکا به دنبال احيای 
روند س��ازش است. عربستان در حالی محور این طراحی شده 
که مصر به دليل موقعيت مرزی با فلسطين اشغالی نقشی مهم 
را در این طرح دارد. کش��ورهای عربی و البته آمریکا و شرکای 
اروپایی آن با رویکرد به مصر با وعده های سياس��ی و اقتصادی 
به دنبال س��وق دادن این کش��ور به ایفای نقش در بازی روند 

سازش جدید با رژیم صهيونيستی دارند.
با تمام این تفاسير سوابق تاریخی نشان می دهد که دامنه 
اختالفات مصر با کشورهای عربی حوزه خليج فارس به شدت 
باالس��ت و این همگرایی ها صرفا اقداماتی موقت برای رسيدن 

به منافع کوتاه مدت بوده و دوام چندانی نخواهد داشت.

مترجم: حسين ارجلو03/09/2018كيوسك

الحوثى: امت اسلالمى به الگویى چون فاطمه )س( 
ببالد/ سيد عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصاراهلل یمن 
در پيامی ميالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها و روز 
زن را به همه زنان مؤمن در سرتاس��ر دنيای اسالم تبریک 
گفت. وی با بيان “حق است چنين مناسبتی، روز جهانی 
برای زن مس��لمان اعالم شود”، گفت: حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل عليها مدرسه تربيت و فرهنگ برای الهام گرفتن 
همه معانی بخشش و بزرگواری است. این حق امت اسالمی 
اس��ت که به عالی ترین الگوی زن که تجسم کننده کمال 

انسانی و ایمانی در همه ابعاد و زوایا است، ببالد.  
اتهلام زنلى الجبيلر و جانسلون عليه ایلران در 
نشسلت خبری مشلترک/ عادل الجبي��ر وزیر خارجه 
عربس��تان در نشس��ت خبری خود با بوریس جانس��ون 
وزیر خارجه انگليس مدعی ش��د: جن��گ در یمن به ما 
تحميل ش��د، زیرا حوثی ها همه تالش ها برای رس��يدن 
به حل سياس��ی بحران را نادیده گرفتند. الجبير با تکرار 
اتهامات قبلی خود عليه جمهوری اسالمی ایران گفت: ما 
با انگليس بر سر ضرورت انجام اقدامات بازدارنده در برابر 
ایران و توقف حمایت این کشور از تروریسم متفق القول 

هستيم.
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ترکيه خواستار استرداد رهبر کردهای سوری از سوئد 
شد/ شبکه تلویزیونی ان تی وی به نقل از مولود چاوش اوغلو 
وزیر خارجه ترکيه اعالم کرد آنکارا از سوئد خواسته است تا 
صالح مسلم رهبر کردهای سوریه را دستگير کرده و او را از 
استکهلم بازگرداند. این سومين درخواست ترکيه از یک کشور 
خارجی برای استرداد صالح مسلم در یک هفته اخير به شمار 
می رود. ترکيه پيش از این از جمهوری چک و آلمان خواسته 
بود تا صالح مس��لم را که رهبر س��ابق کردهای پی وای دی 
سوریه است، به آنکارا بازگردانند. صالح مسلم هفته گذشته به 

درخواست ترکيه در شهر پراگ دستگير شده است.
کوربين: دولت انگليس همدسلت بن سللمان در 
جنگ عليه یمن اسلت/ جرمی کوربين در مجلس عوام 
انگلي��س از “ترزا می” نخس��ت وزیر این کش��ور درباره 
فروش س��الح های انگليس��ی به عربستان و موارد نقض 
حقوق بش��ر در عربس��تان س��وال کرد. کوربين گفت: با 
وجود س��خن و س��ر و صدای زیاد درباره اصالحات )در 
عربستان(، شمار زیادی از مخالفان در بازداشت هستند. 
ش��کنجه زندانيان امری عادی و ش��ایع اس��ت. مدافعان 
حقوق بش��ر به زندانهای طوالنی مدت محکوم می شوند 

و اعدام ها در سطح گسترده در جریان است.
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رهبلر کره شلمالى رسلما از ترامپ بلرای دیدار 
دعلوت کرد/ ش��بکه تلویزیونی فاکس ني��وز به نقل از 
یک مقام ارش��د آمریکایی اعالم کرده است مشاور ارشد 
امنيت ملی کره جنوبی روز پنجش��نبه دعوتنامه رسمی 
از س��وی کيم جونگ اون رهبر کره شمالی برای دیدار با 
دونال��د ترامپ رئيس جمهور آمریکا را تحویل مقام های 
کاخ س��فيد داده اس��ت. فاکس نيوز اف��زود: چونگ اوی 
یونگ مش��اور امنيت ملی کره جنوبی اعالم کرده اس��ت 
رهبر کره ش��مالی متعهد به متوقف ک��ردن برنامه ها و 

آزمایش های موشکی و هسته ای است.
وزیر خارجه آلملان جایى در دولت جدید ندارد/ 
س��يگمار گابریل وزیر خارجه آلمان اعالم کرد در دولت 
جدید نقش و س��متی نخواهد داش��ت. گابریل در بيانيه 
ای ک��ه در توئيتر منتش��ر کرده ، گفته اس��ت که حزب 
سوس��يال دموکرات تصميم گرفته اس��ت ت��ا در دولت 
ائتالف��ی جدید ب��ا حزب دموکرات مس��يحی به رهبری 
آنگال مرکل صدر اعظم، هيچ پست و سمتی را در کابينه 
به او ندهد. احتماال قرار اس��ت اوالف شولتز رهبر موقت 
حزب سوس��يال دموکرات به عنوان معاون صدر اعظم و 

وزیر دارایی آلمان در دولت جدید مشغول به کار شود.
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حملاس: در نشسلت شلورای مللى فلسلطين 
شلرکت نمى کنيم/ خليل حيه در دیدار با نویس��ندگان 
و تحليلگران سياس��ی که به هم��ت دایره روابط عمومی 
حماس برگزار ش��د، خاطر نش��ان کرد ای��ن جنبش در 
نشست های آتی ش��ورای ملی شرکت نخواهد کرد و به 
نتایج نشس��ت بيروت که بر تشکيل شورای ملی جدید و 
دولت وحدت ملی در فلسطين تاکيد دارد، پایبند خواهد 
ماند. وی افزود: وحدت گزینه اصلی برای مقابله با تمامی 
ت��الش ها برای حذف مس��اله فلس��طين و در راس آنها 

معامله قرن است.
نعيم قاسلم: عربسلتان در انتخابات پارلمانى لبنان 
دخالت مى کنند/ ش��يخ نعيم قاس��م جانشين سيد حسن 
نصراهلل دبيرکل حزب اهلل لبنان گفت آمریکا و عربس��تان در 
انتخابات پارلمانی لبنان دخالت می کنند. وی طی سخنانی در 
مجتمع حضرت مجتبی عليه السالم گفت: واشنگتن و ریاض 
ب��رای کاهش تعداد نمایندگان ح��زب اهلل در پارلمان تالش 
می کنند.  انتخابات پارلمانی لبنان قرار است 16 اردیبهشت 
1397 برگزار شود. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود 
که پارلمان کنونی از سال 2009  تاکنون سه بار و به دالیل 

مختلف امنيتی و فنی دوره خود را تمدید کرده است.
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ترکيه: به نوش��ته خبرگ��زاری آناتول��ی، در ادامه 
بازداش��ت های س��ریالی در ترکيه به اتهام عضویت در 
س��ازمان مرتبط با کودت��ای نافرجام 2016، برای 186 
نفر دیگر حکم بازداش��ت صادر شد. این افراد – که در 
جمعش��ان معلمان و دبيران اموزش��ی ترکيه نيز دیده 
می شود – به عضویت در سازمان »فتح اهلل گولن« متهم 
هس��تند. خبر دیگر از ترکيه آنک��ه وزیر خارجه ترکيه 
ب��ا بيان اینکه گ��روه پ.ک.ک در اروپا از طرق مختلف 
درآمد کس��ب می کن��د، تاکيد کرد تروریس��ت ها نباید 

احساس کنند که اروپا بهشت آنهاست.

آلمان: به گزارش رویترز، حزب سوسيال دموکرات 
آلم��ان دیروز جمعه »اوالف ش��ولتز« و »هایکو ماس« 
را به ترتي��ب به عنوان وزرای دارای��ی و وزارت خارجه 
دول��ت ائتالفی جدید برلين معرفی کرد. گفتنی اس��ت 
در حال حاضر، ش��ولتز ش��هردار هامبورگ و ماس وزیر 
دادگستری آلمان هس��تند. همچنين قرار است شولتز 

معاونت صدر اعظم  را نيز برعهده بگيرد.

عراق: به گزارس مهر، دادگاه کيفری مرکزی عراق، 
حکم اعدام خواهر »ابوعمر البغدادی« سرکرده القاعده 
در ع��راق را به دليل داش��تن پرونده تروریس��تی صادر 
کرد. »عبدالس��تار بيرقدار« س��خنگوی رسمی شورای 
عال��ی قضاوت در عراق طی بيانيه ای اعالم کرد: این زن 
متهم به حمایت لجس��تيک از گروه های تروریستی در 
عراق و پشتيبانی از آنها برای انجام حمالت تروریستی 
در کش��ور اس��ت و پول زیادی نيز ميان تروریس��ت ها 

توزیع کرده است. 

بحرین: بر اساس گزارش رأی اليوم، حکم اعدام 15 
نف��ر و حبس 19 تن دیگر در دادگاه تجدیدنظر بحرین 
تأیيد ش��د.  در 30 اکتبر  2017 دادگاه جنایی چهارم 
بحری��ن 8 تن را در همين پرونده ذکر ش��ده به حبس 
ابد، 9 نفر را به 15 س��ال زندان و 2 نفر را به 10 س��ال 
زندان  محکوم کرد و 15 متهم نيز سلب تابعيت شدند. 
در همين حال نظاميان رژیم آل خليفه برای هش��تاد و 
ششمين هفته متوالی از برگزاری بزرگترین نماز جمعه 

شيعيان بحرین در منطقه الدراز ممانعت کردند.

جمهوري آذربایجان: به گ��زارش خبرگزاري آپا، 
در ش��رایطي که ش��وراي ملي- مخالفان دولت انتخابات 
را تحری��م کرده ان��د، پارلم��ان اروپا نيز اع��الم کرد بر 
انتخابات ریاس��ت جمهوري آذربایجان نظارت نمي کند. 
»دوید ماکاليستر« و »ليندا ماکاوان« مسئوالن گروه هاي 
حمایت از دمکراس��ي در پارلمان اروپا با صدور بيانيه اي 
اع��الم کردند: هيچ یک از نمایندگان پارلمان اروپا مجوز 
نظارت و اظهارنظر درباره این انتخابات را نخواهد داشت.

املارات: به گزارش ف��ارس، وزارت خارجه آمریکا 
تواف��ق 460 ميليون دالری ش��رکت های تس��ليحاتی 
این کش��ور با امارات و قطر را تأیي��د کرد. توافق 197 
ميليون دالری قطری ها با ش��رکت »ریتون« و موضوع 
آن، تجهي��زات تعيين موقعي��ت جغرافيایی و تجهيزات 
الکترونيکی انتش��ار اطالعات برای تجهيز نيروی هوایی 
این اميرنشين کوچک حاشيه خليج فارس خواهد بود. 
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کاخ سفيد در حالی در تائيد 
گلزارش آخر

گروه بين الملل
رئيس جمهور  تواف��ق  خب��ر 
آمری��کا برای دی��دار با رهبر 
کره ش��مالی اعالم کرد که پي��ش از این ترامپ از 
طرح آمریکا برای حمله اتمی به کره ش��مالی خبر 
داده بود و لذا این مذاکره را می توان عقب نش��ينی 

آمریکا در برابر پيونگ یانگ دانست. 
در ماه ه��ای اخير ترامپ رئيس جمهور آمریکا 
از محورهای سياس��ت خارجی خود را جوس��ازی 
علي��ه کره ش��مالی ق��رار داده بود و حت��ی اعالم 
کرد که از تس��ليحات هس��ته ای اس��تفاده خواهد 
ک��رد. پنس مع��اون وی نيز در حال��ی در المپيک 
زمس��تانی کره جنوب��ی ش��رکت کرد ک��ه بر عدم 
مذاک��ره با کره ش��مالی تاکيد و بر ل��زوم تحریم ها 
و فشارهای بيش��تر بر این کشور تاکيد داشت. در 
مقابل کره ش��مالی نيز عدم تس��ليم شدن در برابر 
تهدیدات و حتی تقویت توان نظامی و هس��ته ای 
 خ��ود را اع��الم ک��رد. مس��ئله ای ک��ه در نهایت

عقب گرد آمریکا در برابر کره را رقم زده است. 
دفت��ر  رئي��س  اظه��ارات  از  پ��س  دقایق��ی 
امنيت��ی رئيس جمه��ور کره جنوبی درب��اره توافق 
رئيس جمه��ور آمری��کا ب��رای دی��دار ب��ا رهب��ر 
کره ش��مالی، کاخ سفيد در این باره اظهارنظر کرد. 
کاخ س��فيد اظهارات »چون��گ اوی یونگ« رئيس 
دفتر امنيتی رئيس جمهور کره جنوبی درباره توافق 
رئيس جمهور آمریکا برای دیدار با رهبر کره شمالی 

را تایيد کرد.
البت��ه کاخ س��فيد اع��الم ک��رده ک��ه دیدار 
رئيس جمه��ور آمری��کا ب��ا رهبر کره ش��مالی، در 
»مکان و زمانی که بعدا مش��خص خواهد ش��د«، 
انجام می گيرد.پيشتر مقام ارشد کره جنوبی گفته 

بود ک��ه ترامپ موافقت کرده در م��اه می با رهبر 
کره ش��مالی دیدار کند. این مقام البته اشاره ای به 
مکان این دیدار احتمالی نکرد. رئيس دفتر امنيتی 
رئيس جمهور کره جنوبی که به واش��نگتن سفر و 
با مقام های ارش��د آمریکایی دیدار ک��رده، بامداد 
دی��روزدر مقابل خبرن��گاران از توافق ترامپ برای 
دیدار با رهبر کره ش��مالی خب��ر داده بود. او گفت: 
»ب��ه رئيس جمهور ترامپ گفتم رهبر کره ش��مالی 
آماده دیدار با رئيس جمهور آمریکا در اس��رع وقت 
اس��ت و رئيس جمهور ترامپ گفت ک��ه او در ماه 
می با کيم جونگ اون به منظور خلع س��الح اتمی 

دائمی)کره شمالی( دیدار خواهد کرد«.
رئيس جمه��ور آمری��کا ضمن تأکي��د بر ادامه 
»تحریم ه��ا عليه کره ش��مالی تا زم��ان حصول به 
تواف��ق نهایی« با این کش��ور، گفت که پيش��رفت 
زی��ادی حاصل و ب��رای دیدار با رهبر این کش��ور 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت. رئي��س دفت��ر امنيتی 
رئيس جمه��ور کره جنوبی در اظهاراتی کوتاه پس 
از دیدار با مقام های واش��نگتن در کاخ س��فيد، از 
آمادگی رئيس جمهور آمری��کا برای دیدار با رهبر 
کره ش��مالی خبر داد. دور اول گفت و گوها با اعزام 
هيات عالی رتبه کره ش��مالی ب��ه کره جنوبی برای 
ش��رکت در افتتاحيه مس��ابقات المپيک زمستانی 
صورت گرفت که در آن  خواهر رهبر این کشور و 
رئيس پرزیدیوم کره شمالی به کره جنوبی سفر و با 

رئيس جمهور این کشور دیدار کردند. 
از س��وی دیگر ش��بکه آمریکای��ی در خبری 
کوت��اه به نق��ل از یک منب��ع دیپلماتيک خارجی 
گزارش داد: هيات اعزام��ی کره جنوبی، نامه رهبر 
کره ش��مالی را ب��ه آمری��کا تحوی��ل داد. »رکس 
تيلرس��ون« وزیر خارجه آمریکا که س��فر خود به 
چند کش��ور آفریقایی را آغاز کرده، در کنفرانسی 

خبری مش��ترک با »موس��ی فکی محمد« رئيس 
کميس��يون اتحادیه آفریقا در آدیس  آبابا پایتخت 
اتيوپی ش��رکت کرد.تيلرس��ون در ای��ن کنفرانس 
اع��الم کرد: کش��ورهای آفریقای��ی می توانند از ما 
برای تش��ویق کره ش��مالی به خلع سالح حمایت 
کنن��د. الزم ب��ه ذکر اس��ت  منابع روس��ی اعالم 
کردند که »س��رگئی الوروف« وزیر خارجه روسيه 

در جریان س��فر به آفریق��ا و در اتيوپی، دیداری با 
»رکس تيلرسون« همتای آمریکایی خود نداشت.

این مذاکرات در حالی مطرح می شود که آمریکا 
رویکرد تقابلی با اقتصاد جهانی را نيز ادامه می دهد 
چنانکه رئيس جمهور آمریکا فرمان اجرایی افزایش 
تعرف��ه واردات آلومينيوم و فوالد به آمریکا را امضا 
کرد؛ اقدامی که پي��ش از این مقام های بين المللی 
درباره آن هشدار داده بودند. علی رغم هشدارهای 
بين المللی درباره احتمال آغاز »جنگ تجاری« در 
نتيجه اقدام آمری��کا در افزایش تعرفه های واردات 
آلومينيوم و ف��والد، دونالد ترام��پ فرمان اجرایی 

برای انجام این کار را امضا کرد.
انتخاب��ات  زم��ان  هم��ان  از  ک��ه  ترام��پ 
ریاست جمهوری 2016، از توافقات تجاری آمریکا 
ب��ا دیگر کش��ورها به عن��وان ضربات��ی مهلک بر 
س��اختار توليد داخلی کشورش یاد می کرد، هفته 
گذشته گفته بود که تعرفه واردات فوالد را به 25 
درصد و تعرف��ه واردات آلومينيوم را به 10 درصد 

خواهد رساند.
آمری��کا بزرگ تری��ن واردکننده ف��والد جهان 
اس��ت و به تنهایی، 8 درصد از فوالدهای صادراتی 
دني��ا را پذیراس��ت؛ در س��ال 2016، آمریکا 15 
درصد بيشتر از دومين و سومين واردکننده فوالد 
_ یعن��ی آلمان و کره جنوب��ی - فوالد از گمرکات 
خ��ود ترخيص ک��رده ب��ود. البته افزای��ش تعرفه 
واردات آلومينيوم و فوالد دو استثنا برداشته است. 
ترامپ دو کشور کانادا و  مکزیک را که شرکای این 
کشور در توافقنامه »نفتا« هستند، از دایره افزایش 
تعرفه های مذکور مس��تثنی ک��رد. هم حزبی های 
ارش��د دونالد ترامپ در کنگره این کشور مخالفت 

خود را با این اقدام اعالم کردند.

رئيس جمهور آمریکا دیدار با رهبر کره شمالى را تایيد کرد 

جدال اون و ترامپ پای میز مذاکره 

در ادام��ه رویکرد جهانی به س��وریه که 
خود س��ندی بر ناکامی دشمنان سوریه غلرب آسليا

مبن��ی بر انزوای این کش��ور اس��ت، یک 
هيأت پارلمانی از آلمان که در س��وریه حضور دارد و از ش��هر 
حلب دیدن کرد، اظهار داش��ت که رس��انه های غربی حقيقت 

رخدادهای سوریه را منعکس نمی کنند.
شش نفر از نمایندگان آلمانی از حزب آلترناتيو برای آلمان 
)AfD( به س��وریه رفتند و با برخی از مس��ئوالن این کش��ور 
دیدار و گفت وگو کردند. هيئت مذکور با س��اکنان این منطقه 
دیدار کرده و اظهارات آنان را درباره شرایط دشواری که حلب 
طی س��الهای گذش��ته با آن مواجه بوده شنيدند؛ شرایطی که 
معلول جنایات تروریس��تها و محاصره ای ب��ود که این افراد بر 
س��اکنان این ش��هر تحميل کردند. الزم به ذکر است در ادامه 
کاهش درگيری ها در س��وریه رئيس مرکز مصالحه روسيه در 
س��وریه اعالم کرد که به خاطر تالشهای مسکو، تهران و آنکارا 
وضعيت ادلب رو به ثبات است و تا کنون از این استان 1055 

نفر به منازل خود در حلب بازگشته اند.
در ح��وزه نظام��ی ني��ز خبر می رس��د نيروه��ای امنيتی 

س��وریه در عملياتی موفق، توانس��تند 2 کاميون حامل مقادیر 
زیادی س��الح  و مهمات آمریکایی را قبل از رس��يدن به دست 

تروریست ها در منطقه غوطه شرقی متوقف کنند.
این اولين بار نيس��ت که نيروهای س��وریه انتقال سالح به 
تروریست های غوطه شرقی را ناکام می گذارند. تروریست های 
غوطه ش��رقی ک��ه قرار بود بر اس��اس مفاد قطعنامه ش��ورای 
امني��ت، قواعد آتش بس را رعایت و مس��ير خروج غيرنظاميان 
را باز کنند، باز هم مردم خواهان خروج از غوطه را گلوله باران 
کردند.  الزم به ذکر است در سایه ناکامی های مستمر سياسی 
ائتالف معارضان س��وریه،»ریاض سيف«  رئيس این ائتالف به 
دليل آنچه آن را »وضعيت جس��مانی بد« خواند، استعفا کرد. 
سيف، ششمين رئيس ائتالف بود. او در ماه می 2017 انتخاب 
ش��ده بود. ائتالف معارضان هر چندماه ی��ک بار برای انتخاب 
رئي��س انتخاب��ات داخلی برگ��زار می کند. ائت��الف معارضان، 
مجموعی از معارضان س��وری اس��ت   »احمد معاذ الخطيب«، 
»جرج صبرا«، »احمد الجربا«، »هادی البحره«،  »خالد خوجه« 
و »انس عبده« پنج نفری هستند که قبل از سيف ریاست این 

ائتالف را بر عهده داشته اند. 

هيأت پارلمانى آلمان پس از بازدید از حلب تاکيد کرد 

دروغ پردازی رسانه های غربى درباره سوریه 
امارات در حالی با همراهی س��عودی در 

کش��تار م��ردم یمن ب��ه دنبال کس��ب چلللللالش
امتي��ازات منطق��ه ای و جهان��ی بود که 
ش��واهد امر از شکس��ت آنها در یمن و البت��ه گرفتار آمدن در 

بحران های منطقه ای حکایت دارد. 
ام��ارات ک��ه روابط نزدیکی با س��عودی و آمری��کا دارد بر 
آن بوده تا با مش��ارکت در بحران س��ازی متحدانش در منطقه 
جایگاه��ی برای خود کس��ب و حتی در بلن��د مدت جایگزین 
عربستان شود بویژه اینکه تنش شورای همکاری خليج فارس 
ب��ا قطر ش��رایط مطلوب تری را برای امارات به همراه داش��ت. 
حال آنکه روند تحوالت بيانگر ناکامی امارات در رسيدن به این 
رویاهایش دارد در ادامه ناکامی های امارات در یمن  خودروی 
زرهی که در جنوب س��احل غربی یمن منهدم شد، متعلق به 

امارات بود و با یک موشک هدف قرار گرفت و آتش گرفت. 
خبر دیگر آنکه یک فرون��د هواپيمای باری نظامی امارات 
که یکش��نبه گذشته در حال حرکت به سمت کویت بود بدون 
اج��ازه مقامات قطر وارد حریم هوایی این کش��ور ش��د. پيش 
از ای��ن قطر و ام��ارات هواپيماهای یکدیگ��ر را به نقض حریم 

هوایی این کش��ورها متهم کرده بودند و روز 23 ژانویه ابوظبی 
جنگنده های قطری را ب��ه رهگيری دو هواپيمای باری نظامی 
متهم و اعالم کرد که مس��يرهای جدیدی ب��رای هواپيماهای 
نظام��ی از طریق حریم هوایی عربس��تان در نظر گرفته ش��ده 

است تا از به وجود آمدن تنش با قطر جلوگيری شود.
 در همين حال  قطر در نامه ای، شورای امنيت و دبيرکل 
س��ازمان ملل را در جریان اقدام یک قایق اماراتی قرار داد که 
یک��ی از قایق های ماهيگيری  این کش��ور را دزدیده اس��ت. از 
سوی دیگر شبکه »الجزیره« در گزارشی تحقيقی که قرار است 
به زودی منتشر ش��ود، ابعاد تازه ای از پشت پرده  فعاليت های 
سازمان موس��وم به »بنياد دفاع از دموکراسی« )اف دی دی( را 
افشا می کند. ش��بکه »الجزیره« در ادامه مجموعه مستندهای 
جنجال��ی اش درباره البی گری س��ازمان های وابس��ته به رژیم 
صهيونيس��تی ب��رای پيش ب��ردن مناف��ع اس��رائيل در غرب، 
قرار اس��ت مس��تندی را درباره نقش س��ازمان »بنياد دفاع از 
دموکراس��ی ها« )FDD( در البی گری ب��ه نمایندگی از رژیم 
صهيونيس��تی و روابط نزدیک این موسس��ه ب��ا امارات متحده 

عربی منتشر کند.

ناکامى های زنجيره ای هم دست سعودی در کشتار یمن ادامه دارد  

امارات بازنده ای با ادعای پيروزی 


