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پیشخوان بین الملل

با وجود پیشرو بودن «جو بایدن» معاون
اول بــاراک اوباما در نظرسنجی ها؛
مجله تایم تصویر «برنی ســنــدرز» را
روی جلد خود منتشر کرده است .این
مجله با تیتر «ساختن یک برنی بهتر»
مسیری را بررسی کرده که میتواند
کمپین انتخاباتی برنی سندرز ،چهره
سوسیالیست حزب دموکرات ،را برای
انتخابات ســال  2016تقویت کند
و شانس او را در رقابت درو نحزبی
افزایش دهد.

کارزارملینافرمانیمدنیدرسودانهمزمانبادستگیریهایگستردهآغازشد

مرحلهدوم انقالبسودان

شریفی-جنگقدرتومقاومتجنبشاعتراضی
سودان در برابر شورای نظامی حاکم به اوج خود
رسیده است .دیروز ،ائتالف متشکل از «جنبش
تغییر و آزادی» و اتحادیه «شاغالن حرفهای»
سودان ،مردم را به اعتصاب سراسری فراخواندند
و نخستین روز کارزار ملی نافرمانی مدنی علیه
شورای نظامی انتقالی را آغاز کردند .اقدامی که
می توان از آن به عنوان مرحله دوم انقالب سودان
یاد کرد .جنبشی پرهیاهوتر از روزهایی که مردم
برای کنارزدن دیکتاتوری  30ساله عمر البشیر
می جنگیدند .حاال ،انجمن شاغالن این کشور
یک روز پس از سرکوب خونبار تظاهرکنندگان
در خارطوم ،در بیانیهای از مردم دعوت کردند
نافرمانی مدنی را تا زمان واگذاری قدرت به دولت
مردمی ادامــه دهند .در بیانیه انجمن شاغالن
سودان آمده است« :جنبش نافرمانی مدنی شنبه
( ۹ژوئن)آغازخواهدشدوتنهاوقتیپایانمییابد
که یک دولــت مدنی در تلویزیون دولتی ابــراز
وجود کند .نافرمانی مدنی یک حرکت صلحآمیز
است و میتواند قدرتمندترین زرادخانههای
دنیا را هم به زانو درآورد ».هنوز مشخص نیست
ایــن ک ــارزار در خیابانها چگونه عمل خواهد
کرد به ویژه در خارطوم که پس از سرکوب مردم
همه جادههای اصلی و میدانها خالی شدهاند.
انجمن شــاغــان ســـودان کــه یــک نهاد صنفی
روزنامهاینترنتیرایالیومدرسرمقاله
خود نوشت :ترکیه به دلیل استراتژی
نظامی خود که به دفاع بیشتر از حمله
نیاز دارد و به ویژه با توجه به نقشی که
موشکهادرفرایندحملهیادفاعدارند،
احتما ًال جنگندههای اف ۳۵آمریکا را
کنار می گذارد و سامانه دفاع موشکی
اس ۴۰۰روسیه را خریداری می کند.
این در حالی است که واشنگتن روز
جمعهمجددآنکاراراتهدیدواعالمکرد،
در صورت خرید سامانههای مسکو ،به
نیروهایترکیهاستفادهازجنگندههای
اف ۳۵راآموزشنمیدهد.کاخسفید
هم با حمایت کنگره تهدید کــرد ،با
وجود شراکت مالی ترکیه در ساخت
اف  ،۳۵ایــن جنگندهها را به آنکارا
تحویل نمیدهد .با وجود تهدیدهای
کــشــورهــای غــربــی و در راس آن ها

سراسری است میگوید همزمان با این کارزار،
بسیاری از کارمندهای سازمانهای مختلف
توسط کارفرمایانشان تهدید شدهاند .به گزارش
بیبیسی،اینانجمندرنخستینروزاعتراضات
مدنی ،از بازداشت شماری از کارکنان بانکها،
فرودگاه ها و شرکت برق این کشور خبرداده
است.همچنین،براساسگزارشپزشکاننزدیک
به معترضان ،حمله نیروهای مسلح که لباس
نظامی بهتن داشتند به متحصنان سودانی تا
دیروز  ۱۱۳کشته بهجا گذاشته است .همچنین،
نیروهای نظامی حاکم و ماموران سازمان امنیت
سودان ،روز شنبه  ۸ژوئن« ،اسماعیل جالب» و
«مبارک اردول» ،رهبر و سخنگوی این ائتالف را
دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل کردند .حزب
کنگره مردمی سودان نیز اعالم کرده که محمد
عصمت،یکیازرهبرانتظاهرکنندگان،دستگیر
شــده اســت .ایــن دستگیریها همزمان با سفر
میانجیگرانه نخستوزیر اتیوپی به سودان انجام
شده است .ابی احمد ،روز جمعه به خارطوم رفته
بود تا به مذاکره غیر رودرروی رهبران اپوزیسیون
و شورای نظامی حاکم کمک کند .او در خارطوم
بر لزوم انتقال دموکراتیک قدرت تاکید کرد .با
این حال ،به گفته تحلیل گران ،بازداشت رهبران
معترضان نشان میدهد که نظامیان تالشهای
میانجیگرانه را جدی نمیگیرند.

یگان پهپادی ارتــش یمن،بار دیگر فرودگاه
جیزان عربستان سعودی را با چند فروند پهپاد
قاصف  2kهدف قرار داد که در این حمالت،
آشیانه و پارکینگ پهپادهای شرکت کننده
در حمالت متعدد یمن نیز هدف قرار گرفت.
مقامات رژیــم آل ســعــود ،ایــن فــرودگــاه را به
پایگاهیبرایحملهبه مردمبیدفاعیمن تبدیل
کرده اند .در یکی از حمالت هوایی اخیر ائتالف
سعودی به اتوبوس حامل دانــش آمــوزان در
بــازاری در استان صعده  51نفر شهید و 79
نفر زخمی شدند.در پاسخ به این جنایات طی
ِ
بالستیک متعلق
هفتههای اخیر ده ها موشک
به ارتش و کمیتههای مردمی یمن به مواضع و
پایگاههای متجاوزان سعودی و مزدوران وابسته
به آن ها در جبهههای مختلف نبرد به ویژه در
جیزان ،نجران و عسیر شلیک شد .هم اکنون
قدرت پهپادی نیروهای یمنی به حدی است
که حتی رسانههای آمریکایی نیز به آن اذعان
دارند.درهمینخصوص«،والاستریتژورنال»
در گزارشی به نقل از منابع آگــاه مینویسد:
«عملیات پهپادی انــصــارا ...بسیار دقیقتر و
مؤثرتر از آن چیزی صورت میگیرد که آمریکا و
متحدان آن در منطقه به طور علنی به آن اذعان
کردهاند و این موضوع نشان میدهد فناوری
موجود به سرعت در حــال ایجاد یک تهدید
برای آمریکا و متحدان آن در منطقه است».از
همین روی ،پر واضح است که قدرت پهپادی

نیروهای یمنی در کنار قدرت موشکی آن ها،
معادالتقدرتدرجنگیمنرابهنفعگروههای
مقاومت تغییر داده اســت .امــروز ایــن قدرت
پهپادی گسترده در کنار قدرت موشکی این
پیام را به سعودیها و متحدان آن ها مخابره
میکند که در صورت تداوم تجاوزگری در یمن،
پاسخهای به مراتب دردناکتری از آن چه که
تاکنون دریافت کردهاند ،در انتظار آن هاست.
بر اساس آن چه که گفته شد ،ناگفته پیداست
که تغییر معادالت قدرت در یمن به نفع نیروهای
مقاومت موجب شده است تا شهرهای مرزی
سعودیبهویژهنجران،جیزانوعسیرازحمالت
مکرر نیروهای انصارا ...در امان نماند .اکنون
نیز مقامات سعودی به صــورت شبانه روزی
تالش میکنند تا خود را از باتالقی که یمنیها
در شهرهای مرزی برای آن ها ایجاد کرده اند،
نجات دهند؛ اتفاقی که البته به نظر نمیرسد در
سایه تداوم تجاوزگری آل سعود به مردم بی دفاع
یمن ،محقق شود.در هر صورت ،واضح است که
یمنیهاقصدندارندبهسلسلهعملیاتهایخود
درشهرهایمرزیازطریقبهرهبرداریازقدرت
موشکیوپهپادیشان،پایاندهند.اینموضوع
حتیازسوی«یحییسریع»سخنگوینیروهای
مسلح یمن نیز تأیید شده است .یحیی سریع
پیشتر اعالم کرده بود که غافلگیریهای زیادی
برای دشمن سعودی در نبردهای آتی ،تدارک
دیده شده است.

رای الیوم:

ترکیهاس ۴۰۰روسیه را به اف ۳۵آمریکاترجیح میدهد
آمریکا ،ترکیه قصد دارد
به دلیل استراتژی نظامی
خود سامانه اس  ۴۰۰را
از روسیه خریداری کند.
آن ــک ــارا ن ــاوگ ــان هــوایــی
عظیمی از جنگندههای
اف ۱۶آمریکا را در اختیار
دارد کــه بیش از ۲۴۰
فروند است و تا حدودی با هواپیماهای
اسرائیل از این نوع برابری میکند.
ترکیه به دلیل این که بیشتر از حمله به
دفاع نیاز دارد ،جنگندههای بیشتری
نمیخواهد و معتقد اســت اگــر نظام
موشکی پیشرفته برای دفاع در اختیار

داشته باشد ،حریم هوایی کشورش
چه در برابر جنگندههای پیشرفتهای
مانند اف  ۳۵اسرائیل و چه در برابر
موشکها ایمن میماند .به نوشته
ایــن روزنــامــه ،آمریکا در ابتدا فروش
سامانه موشکی پاتریوت به ترکیه را رد

کرد و این موضوع آنکارا را
مجبور میکرد در دفاع به
پیمان آتالنتیک شمالی
(نــاتــو) و تمایالت آمریکا
متکی بــاشــد .بــه همین
دلیل فرماندهی نظامی
آنکارا برای خرید اس۴۰۰
پیشرفته بــه روســیــه روی
آورد و رئیس جمهور ترکیه هم از این
تصمیم فرماندهی حمایت کرد ،زیرا
او نیز میخواست از سیاست نظامی
پدرانهغربکهبهحاکمیتارضیترکیه
لطمه میزند ،رهایی یابد .در مقابل
واشنگتن هم برای دلجویی از آنکارا و

صدها معترض در قزاقستان در روز انتخابات بازداشت شدند

مصائب انتخابات صوری

شهروندانقزاقستاندیروزپایصندوقهایرای
رفتندتارئیسجمهورآیندهخودراانتخابکنند.
انتخاباتی که کاندیدای پیرو آن پیش از آغاز رای
گیریقابلپیشبینیبود.انتظارمیرود«قاسم
جومرت توکایف» ،کفیل ریاست جمهوری و
نامزد مورد حمایت نور سلطان نظربایف ،رئیس
جمهوری سابق با اکثریت قابل توجه آرا در این
انتخابات به پیروزی دست یابد .این نتیجه در
حالی است که شش نامزد دیگر هم در انتخابات
شرکت کردند اما هیچ کدام از آنان از اعتبار و
شهرتی دراینکشور برخوردار نبودهاند وامکان
پیروزی آن ها وجود ندارد .همین صوری بودن
انتخاباتباعثشدهبودگروهیازمخالفاندولت
در اعتراض به فساد دولتی و نیز نبود شفافیت و

آزادی در انتخابات تظاهرات کنند .خبرگزاری
فرانسهدرگزارشیاعالمکردکهپلیسقزاقستان
در جریان این تظاهرات صدها معترض را در
نورسلطان ،پایتخت و آلماتی ،دومین شهر مهم
این کشور بازداشت کرده و آن ها را با خودرو به
مکان نامعلومی برده است .این انتخابات در پی
کنارهگیری غیرمنتظره نورسلطان نظربایف در
ماه مارس سال جاری برگزار شده که این سمت
را همچنان بــرای  30سال در دست داشــت و
سرانجام داوطلبانه از این مقام کناره گرفت اما
به لطف تغییراتی که پیش از آن خودش در قانون
اساسیاعمالکردهبود،عنوانمادامالعمر«رهبر
ملت»،ریاستدایمیشورایامنیتملیرابرای
خود برگزید .او به عنوان رهبری حزب نوراوتان

همچنان قدرت اصلی در این جمهوری سابق
اتحادشورویمحسوبمیشود.

جلوگیری از وقوع فاجعه ،به این کشور
پیشنهاد کرد سامانه پاتریوت را بخرد
اما فرماندهی نظامی ترکیه قاطعانه
اعالمکرد،اس ۴۰۰امتیازاتیفراتراز
پاتریوت دارد و قیمتش هم  ۶۰درصد
کمتر است .هنگامی که ترکیه طی دو
ماه یا بیشتر سامانه موشکی اس۴۰۰
را خــریــداری کند ،حریم هواییاش
در برابر جنگندههای دیگر طرفها از
جمله اسرائیل و دشمن دیرینه آنکارا
یعنییوناندرامنیتخواهدبودوحریم
هوایی خــود را در برابر موشکهای
بالستیککوتاهبردومیانبردنیزحفظ
میکند.دراینشرایطاستکهممکن
است میان خرید جنگندههای اروپایی
از نوع یوروفایتر یا سوخوی  ۵۷روسیه
که با اف  ۳۵آمریکا برابری میکند،
تصمیمگیریکند.

کارتون روز

محور شر
اژدهایی در حال پیشبرد اهدافش و
تخریب در جهان عرب است .اژدهایی
کــه ســر آن محمد بــن زایـــد (ولیعهد
ابوظبی) ،پیکر آن محمد بن سلمان
اره به دست (ولیعهد سعودی) و دم آن
عبدالفتاح السیسی (رئیس جمهور
مصر) را تشکیل می دهد .کارتونی از
العربی الجدید با عنوان «محور شر».

چهرهروز

فوتبالیستتروریستسوریبرای
همیشهاوتشد

▪ساروت نفر سمت راست

حضور وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در
خاک عربستان برای رسانه های جهان پیام
واضحیداشت.یمنیهادرحالیتصاویراین
حضور را منتشر کردند که راهبرد جدیدی
را در خاک عربستان دنبال می کنند .حمله
پهپادی،شلیکموشکهایهدفمندوتهاجم
زمینی سه راهبرد جدید یمنی ها در مواجهه
با عربستان است .به طوری که در ماه های
اخیر حمالت پهپادی جای حمالت موشکی
را گرفته و سامانه های دفاع هوایی و زمینی
عربستان را مختل کــرده اســت .استفاده از
راهبرد حمله پهپادی موجب شده تا یمنی
ها نمایش جدیدی از قدرت خود را در خاک
عربستان و حتی امـــارات نشان دهند اما
بازدید وزیر دفاع یمنی پیامد دیگری هم به
دنبال داشت .پیش از این یمنی ها در خاک
خود می جنگیدند و دفاع را در برابر متجاوز
خارجی در سرزمین خود دنبال می کردند.
به نظر می رسد حمالت اخیر یمن و حضور
در خاک عربستان موجب شده تا انصارا...
به فکر رونمایی از طرح جدید تهدید منابع
اقتصادی عربستان باشد .البته این طرح با
حمالت پهپادی نتیجه موفقی داشت ،اما تا
به امــروز صنعا تصمیمی برای حمله زمینی
نگرفته است .پاالیشگاه های نفتی عربستان
در نزدیکی خاک یمن است و حضور نظامی
می تواند بازار نفت و اقتصاد وابسته به نفت
ریاض را با تهدید جدی مواجه سازد .در سال
هایاخیرعربستانباکسریبودجهبسیاری
مواجه شده و رگ حیاتی عربستان همین
چاه های نفتی اســت .فراموش نشود یمن
از توان حمالت درون خاک عربستان هنوز
استفاده نکرده است .موضوعی که به نگاه
بسیاری از تحلیل گــران می تواند میدان
جنگ را عوض کند .در این طرح ،انصارا...
می تواند با فتوای دینی و فقهی و همچنین
رویکردهای عربی و قبیله ای از یمنی های
ساکن در عربستان برای عملیات های بزرگ
استفاده و دستگاه اطالعاتی و نظامی ریاض
را مختل کند .به عبارت دیگر یمنی ها هنوز
از برگ برنده خود در جنگ زمینی استفاده
نکردهاندودرصورتیکه ازاینبرگاستفاده
شود به طور حتم چالش جدیدی برای ریاض
به وجود خواهد آمد .حضور نظامی وزیر دفاع
یمن نشان دهنده تغییر اولویت های نظامی
انــصــارا ...و محور مقاومت در یمن است به
طوری که جنگ زمینی و حمالت زمینی به
پاشنه آشیل عربستانی های خسته از جنگ
تبدیلشدهاست.
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عبدالباسط ساروت ،فوتبالیست سوری که در
جریانجنگداخلیاینکشوربهنمادمخالفت
با دولــت بشار اسد بدل شد و سپس به گروه
های تروریستی پیوست ،بر اثر جراحاتی که در
پی درگیریها در حمص متحمل شده بود به
هالکت رسید  .الساروت در یک ویدئو روز پنج
شنبه گذشته در درگیری با ارتش سوریه در
جبهه تل الملح دیده شد .وی در این درگیری
مجروح و برای درمــان به ترکیه فرستاده شد
اما گروه تروریستی «جیش العزه» اعالم کرد
که وی بر اثر شدت جراحت کشته شده است.
گفته می شود الساروت – که پیش از این در
باشگاهالکرامهحمصفوتبالبازیمیکرد–از
آغــاز حــوادث سوریه شــروع به تحریک اهالی
برای تظاهرات اعتراض آمیز کرد .او همچنین
فرمانده تشکیالت موسوم به «شهدای بیاضه
در حمص» و از فرماندهان گــروه تروریستی
«الرحمن»بود.ویدرسال 2014درچارچوب
توافق نامه صلح از حمص خارج شد و پس از
خروج از حمص همراه با ده ها تن از افراد خود،
اعالم کرد که با گروه تروریستی داعش بیعت
می کند اما داعش بیعت وی را ناتمام دانست و
آن را نپذیرفت .الساروت که در نهایت به گروه
تروریستی «جیش العزه» پیوست و فرمانده
نظامی آن شده بود در درگیری ها به هالکت
رسید.جالب آن که برخی دیگر از چهره های
سرشناس فوتبال سوریه از جمله ،ابراهیم
عالمهوعمروفراسالخطیبهمدرابتدامسیر
ساروت را می رفتند اما در ادامه از تروریست ها
فاصلهگرفتند.

