20

سال بیست و سوم شماره  6577پنجشنبه  2شهریور 1396

editorial@iran-newspaper.com

اعتراض اردوغان به زیرپوش رقیب

در پی انتشار تصاویری از رهبر حزب مردم جمهوریخواه
نمـــا
ترکیــه با لبــاس راحتی (زیر پوش) در یکی از شــبهای
راهپیمایی عدالت ،رجب طیب اردوغان این تصاویر را
توهین به ملت ترکیه خواند و این عکس را تبلیغاتی دانست.

Hurriyet daily News

اروپا

تروریستهای «بارسلون»
محاکمه شدند

 4مظنون از  12عضو شــبکه تروریســتیای که طی یک
ســال گذشــته با هدف ارتباط با داعش و یادگیری کار با اســلحه چندین ســفر به
کشوهای اروپایی از جمله بلژیک ،فرانسه و سوئیس داشتند ،در ارتباط با حمالت
تروریستی و خونبار بارسلون در دادگاه ملی مادرید پایتخت اسپانیا حاضر شده و
اعتراف کردند ،قصد حمالت گستردهای علیه آثار باستانی و کلیساهای مشهور
بارسلون داشتند .قاضی پرونده با توجه به اعترافات این متهمان 2 ،نفر را راهی
زنــدان و یــک نفر را به قید وثیقه آزاد کرد .نفر چهارم نیز برای تحقیقات بیشــتر
نزد پلیس ماند.
به گزارش ایرنا ،یکی از متهمان مشــارکت در حمله تروریستی پنجشنبه گذشته
در «بارســلون» بــا نــام «محمــد هولــی چمالــی»  21ســاله که شــب قبــل از این
حادثه تروریســتی در انفجار خانهای در آلکانار واقع در  203کیلومتری بارسلون
مجروح و در بیمارســتان دســتگیر شــده بود ،اعتراف کرد ،این شــبکه تروریستی
 12نفره قصد داشتهاست ،حمالت گسترده و در سطح باالیی علیه آثار باستانی
و کلیســاهای مشــهور بارســلون از جمله «ســاگرادا فامیلیا» انجام دهد .چمالی
پیشتر درباره چگونگی ساخت بمبها و تهیه مواد (پراکسید آستون معروف به
مادر شیطان) برای ساخت آنها ،گفته بود :شبکه ما ،برای خرید بوتان گاز جهت
تهیــه و تــدارک عملیات خود دســت بــه دزدی جواهرات و فروش مــواد مخدر
میزد .بر اســاس تحقیقات انجام شــده اعضای این گــروه جواهرات متعلق به
خانواده خود را به فروش رســانده و حتی از خرید و فروش مواد مخدر نیز برای
تهیه هزینههای کار گروه خود اســتفاده میکردند .تحقیقات نشان میدهد آنها
فعالیــت خــود برای خرید این مواد و ســاخت بمــب را در چند ماه اخیر شــروع
کرد ه بودند.
دومین متهم« ،ادریس اوکابیر»  28ســاله بود که دو ون را برای ارتکاب حمالت
ی اوکابیر» مدارک وی را ربوده
اجاره کرده بود .وی پیشتر گفته بود برادرش «موس 
و با آنها دو ون را اجاره کرده است .اما پس از دستگیری اعترافاتش را پس گرفته
و گفت شخصاً دو ون را با تصور اینکه قرار است برای اسباب کشی استفاده شود،
اجاره کرده اما بعداً متوجه شده ،برای ارتکاب حمالت تروریستی بوده است.
سومین تروریست «محمد اعال»  27ساله و صاحب یک خودروی آئودی بود که
پنج روز قبل از حمالت بارســلون تصمیم داشــتند با این خودرو به پاریس سفر
کــرده و در حمالت کامبریلز از آن اســتفاده کننــد .آخرین متهمی که نزد قاضی
حاضر شــد «ســهل ال قریب»  34ســاله بود .وی صاحب تلفنخانهای اســت که
دو بلیــت برای ادریس اوکابیر برای ســفر به مغــرب خریده بود .مقامات پلیس
معتقدند ادریس با سفر به مغرب قصد داشته آخرین دوره آموزشی خود برای
ارتکاب حمله را ببیند اما خود وی ادعا کرده به دلیل دعوا با همســرش و حکم
دادگاه که باید از همسرش دور باشد به مغرب سفر کرده بود.
قاضی پرونده پس از شنیدن اعترافات تروریستها ،هولی چمالی و اوکابیر را به
عضویت در گروه تروریســتی متهم کرده و به زندان فرستاد .همچنین مقرر شد
ال قریب ،برای تحقیقات بیشــتر در بازداشــت پلیس بمانــد .محمد اعال نیز به
دلیل نبود شواهد کافی علیه وی آزاد شد.
«هلمند» هدف تروریستها قرار گرفت

همسایگان

حمله انتحاری طالبان
پاسخی به استراتژی ترامپ

انزوای جهانی همهپرسی استقالل «اقلیم»

گــروهجهــان /در حالی که حــدود یک ماه
بــه برگــزاری همه پرســی اســتقالل اقلیم
کردستان عراق باقی مانده و تمام شواهد
نشــان میدهد که مســئوالن ایــن اقلیم از
جمله مســعود بارزانی عزم خــود را جزم
کردهاند که این هم ه پرســی در موعد مقرر
یعنی روز  25ســپتامبر (ســوم مهر) برگزار
شود ،نگرانیهای منطقهای و بینالمللی
از پیامدهــای ایــن رویــداد سیاســی جیمز
ماتیــس ،وزیر دفــاع امریــکا را راهی اربیل
کرده اســت .ماتیس روز سهشــنبه در سفر
ســرزدهای که به عــراق و اقلیم کردســتان
داشــت بــار دیگــر مخالفــت کشــورش را
با همه پرســی اســتقالل اقلیم کردســتان
عــراق اعــام و بر حفــظ یکپارچگی عراق
تأکید کرد و بار دیگر درخواســت واشنگتن
از کردهــا مبنی بــر به تأخیــر انداختن این
همه پرســی را تکرار کرد .دیروز چهارشنبه
نیــز مولــود چــاووش اوغلــو ،وزیــر خارجه
ترکیه در ســفر به بغداد و اربیــل اظهارات
مشابهی را به زبان آورد .به گزارش روزنامه
امریکایی نیویورک تایمز،وزیر دفاع امریکا
در دیدارهــای جداگانهای که در این ســفر
بــا حیدر العبــادی ،نخســتوزیر عــراق و
مســعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردســتان
عراق داشت ،بر اهمیت و اولویت مبارزه با
گروه تروریســتی داعش تأکید کرد و گفت،
دلیل اینکه واشــنگتن از اقلیم میخواهد
همه پرســی را به تأخیر بیندازد این است
که همه پرســی میتواند مانعی بر سر راه
جنگ با داعش باشد و همکاری امریکا با
کردها در جنگ با داعش را تحت تأثیر قرار
دهد .دفتر ریاســت اقلیم کردستان عراق
نیــز پــس از دیدارهــای ماتیــس و بارزانــی
بیانیــهای صادر کرد و در این بیانیه به نقل
از ماتیــس نوشــت :همه پرســی اســتقالل
کردستانعراق«خارجازمحدودهتوقعات
واشنگتن»بودهاست.اینموضوع،مانعی
در مقابــل جنــگ علیــه داعــش اســت و
مشــکالتی را برای فعالیت مشترک میان
امریــکا و کردهــا در جنگ علیه تروریســم
بــه وجود مــیآورد .در این بیانیه به نقل از
ماتیــس آمده اســت ،واشــنگتن از مذاکره
و گفتوگوی مســتمر میان اربیل و بغداد
توگوها را گامی
حمایت میکنــد و این گف 
مثبت قلمــداد میکند .اما شــواهد حاکی
از آن اســت کــه دیــدار ماتیس بــا بارزانی و
صحبتهایی کــه بین دو طــرف رد و بدل
شــده مؤثر نبــوده زیرا طبق بیانیــه صادره
از ســوی دفتــر ریاســت اقلیــم کردســتان
عــراق ،بارزانــی بــه همه پرســی اســتقالل
کردســتان عــراق بهعنــوان راه حــل نــگاه
میکند نه مشکل .او به ماتیس گفته است:
هم ه پرسی استقالل مشکل آفرین نیست
و مانــع درگیریهــا در آینده میشــود .وی
تأکید کرده اســت ،همه پرسی هرگز باعث
ایجاد هیچ گونه مشکلی در راستای جنگ
علیه تروریسم نخواهد شد .بارزانی در بدو
ورود ماتیــس بــه اربیــل نیز گفته بــود ،هر
درخواســتی برای تأخیــر در برگزاری همه
پرســی بایــد بــا جایگزینــی همراه باشــد و
این جایگزین باید از ســاز و کار همه پرسی
قویتــر باشــد .نکته حائــز اهمیــت درباره
ســفر ماتیس بــه اقلیم کردســتان عراق با
هــدف ممانعــت از برگزاری همه پرســی

استقبال بارزانی از وزیر دفاع امریکا در اربیل

معمای سیاست خارجی امریکا در استقالل اقلیم کردستان

یادداشت

بــا توجه به سیاســتهای پیشــین ایــاالت متحــده امریــکا در قبال
بالکانیزه شــدن و حمایت از تأسیس کشــورهایی از جمله بوسنی و
هرزگوین و کوزوو ،این انتظار در میان بسیاری از تحلیلگران از جمله
کردهــای اقلیم کردســتان میرفت که واشــنگتن چنیــن رویکردی
را در قبــال کردهــا و اســتقالل آنها از دولت مرکزی عــراق نیز اتخاذ
کنــد .این در حالی اســت که کردهــا از دهه  1970میــادی تاکنون و
اردشیر پشنگ
بخصــوص در دوره اخیر جدیترین متحــد امریکا علیه داعش به
کارشناس ارشد خاورمیانه
شــمار میرفتند .به نظر میرسد جدا شــدن کردها از عراق با توجه
به بحرانی بودن منطقه خاورمیانه ،پیچیده بودن و اتهامات جدی
که به امریکا درباره بیثباتی و همچنین ناامنسازی وارد است ،طرح امریکایی در این منطقه
را با شکست مواجه کند .مسأله مهم دیگر بحث انرژی در منطقه کردنشین است .پیشبینی
میشــود این جدایــی در بازارهای انرژی تأثیــر منفی بگذارد .از طرفــی امریکاییها معتقدند
ورود به مســأله همه پرســی باعث خواهد شد اولویت قطعی واشنگتن در منطقه که جنگ با
داعش است ،درگیری محتمل میان دولت مرکزی و کردها را تغییر داده و همین امر نیز بستر
مناسبی را برای احیای دوباره داعش در این کشور فراهم سازد .عوامل دیگری از جمله اعمال

اقلیم این است که امریکا در گذشته تقریباً
در اکثــر موارد مشــابه ،از حامیــان برگزاری
همــه پرســیهای اســتقالل و کوچــک و
تکــه تکه شــدن کشــورها بود اما به نوشــته
نیویورک تایمــز ،این بار عواملــی نظیر در
جریان بودن جنگ با داعش ،احتمال باال
گرفتــن درگیریهــای بغــداد و اربیــل و در
نتیجه بیثباتی بیش از پیش عراق باعث
شده واشنگتن با گسیل مقامات عالی کاخ
ســفید از جمله وزیر دفاع به اربیل نگرانی
خود را از انفصال و اســتقالل اقلیم نشــان
دهد .ماتیس پس از ترک اقلیم کردستان
عراق ،دیروز چهارشــنبه وارد ترکیه شــد تا
با مقامهــای ترکیــهای دیدار کنــد .به نظر
میرســد در ایــن دیدارها نیز مســأله همه
پرســی اســتقالل اقلیم کردســتان بــه طور
ویــژه مورد بحــث و تبادل نظر قــرار بگیرد
زیــرا آنــکارا از مخالفان جدی همه پرســی
اســت .پیش از آنکه ماتیس به اقلیم سفر
کند نیز رکس تیلرســون ،وزیر امور خارجه
امریــکا در دیــداری کــه روز  8آگوســت بــا
جــوزف ووتــل ،رئیس فرماندهــی مرکزی
ارتش امریکا داشت از او خواسته بود ،پیام
او را مبنی بر به تأخیر انداختن همه پرسی
اقلیم به بارزانی برساند .ووتل نیز با حدود
 10روز تأخیر این پیام را به صورت تلفنی به

بارزانی رســاند اما همان زمان هم بارزانی
حاضر به پذیرش این درخواست نشد.
ëëپافشاری پایان ناپذیر بارزانی
بارزانی در تاز ه ترین اظهاراتی که در این
بارهداشتهگفتهاست:مامیخواهیممانند
همســایگان عراق در صلــح زندگی کنیم.
ما به یک سرود ملی جدید و تغییر پرچم
نیاز داریــم .رئیس اقلیم کردســتان عراق
در توجیه پافشــاری خود بــر برگزاری همه
پرسیمیگوید،برگزاریهمهپرسیمسأله
شــخصی نیست بلکه حق ملت است و با
اصــول دموکراســی و حقوق بشــر تناقض
نــدارد .او هــدف از برگــزاری همــ ه پرســی
اســتقالل اقلیــم را جلوگیری از کشــتارها و
خونریزیها در آینــده میداند .ادعایی که
کشــورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه و
جامعــه بینالملل ،ســازمان ملل متحد،
اتحادیه اروپا و امریکا اعتقادی به آن ندارند
بلکه حفــظ تمامیت ارضــی و یکپارچگی
عراق را راهگشــای بحرانهای امنیتی این
کشور و منطقه میدانند .دولت بغداد نیز
معتقد اســت این همه پرســی نــه تنها به
نفعکردهانخواهدبودبلکهازنظرسیاسی،
اقتصادی و ملی به ضررشان تمام خواهد
شــد زیرا قانون اساســی عــراق کوچکترین
حمایتی از برگزاری همه پرســی اســتقالل

فشــار ترکیه بهعنوان متحد اســتراتژیک و نظامی واشنگتن در مخالفت جدی و سرسختانه با
جداســازی کردها ،حضور نداشــتن سیاســتمداران صاحب نفوذ موافق استقالل کردستان در
میان هیأت حاکمه کاخ سفید ،البی گری ضعیف کردها و ضعف و شکنندگی دولت به نوعی
شــبه مســتقل آنها در شمال عراق ،واشنگتن را وادار کرده تا در سیاست رسمی خود مخالفت
با اســتقالل اقلیم را در پیش گیرد .این در حالی اســت که امریکاییها پیشتر با در پیش گرفتن
سیاســتهایی از جمله حمایت از قطعنامه  668شــورای امنیت برای اجرای پرواز ممنوع در
ســال  1991و حملــه به عراق و ســاقط کردن رژیم بعث و پیــش از آن نیز میانجیگری میان دو
حزب اصلی درگیر کرد و حمایتهای تأثیرگذار نظامی و تسلیحاتی از کردها به تقویت تدریجی
کردهای عراق پرداختند و همین امر نیز این ذهنیت را ایجاد کرد که واشنگتن موافق استقالل
کردها است .اما واقعیت امر آن است که امریکا از نظر ظاهری و اعالمی مخالف تجزیه کردها
اســت اما از ســوی دیگر رویههای متعددی را شاهدیم که واشنگتن در تقویت تدریجی قدرت
کردها نقش بسزایی داشته است .در نتیجه امریکا طی این سالها تالش کرده تا دیدگاه خود
را به صورتی نرم در قالب دولت کردی تغییر داده و همزمان نیز به طور رسمی و دیپلماتیک
مخالفــت کامــل خود را با موضوع رفرانــدوم مطرح کند که همین امر نیز حکایــت از آن دارد
که امریکاییها مخالفتی بازدارنده با استقالل اقلیم کردستان در کوتاه مدت نخواهند داشت.

نمیکنــد .گــواه ایــن ادعا نیز این اســت که
حتی اگر همه پرســی در موعد مقرر برگزار
شود و رأی بیاورد نیز هیچ ضمانت اجرایی
بــرای آن دســت کم در حــال حاضر وجود
نــدارد .حیدرالعبادی ،نخســتوزیر عراق
در تاز ه ترین اظهاراتش درباره همهپرسی،
رهبــران اربیــل را بــه تفکــر جــدی در ایــن
مســأله و دوری از تصمیــم بــرای جدایــی
از عــراق دعوت کرده اســت .نخســتوزیر
عــراق سهشــنبه در کنفرانــس مطبوعاتی
هفتگــی که در محل اقامت خود در بغداد
داشــت و پس از نشست کابینه برگزار شد،
دربــاره مذاکرات خود با هیــأت کرد درباره
توگو بــا هیأت کرد
هم ه پرســی گفت :گف 
با صراحت کامل انجام شــد و ما با آنها بر
اساس اصل عراق متحد و نه تقسیم شده
تبادلنظرکردیم.هیأتیازاقلیمکردستان
عــراق شــامل هفــت نفــر از چهرههــای
سیاســی ایــن اقلیــم هفتــه گذشــته وارد
بغداد شده و دیدارهایی با رؤسای سه قوه،
رهبران احزاب و سفرای کشورهای خارجی
داشــتند .در اقلیم کردســتان عراق کسانی
هستند که با برگزاری همه پرسی مخالفند
و تعداد این افراد نیز کم نیست اما بارزانی
و برخــی چهرههــای اقلیــم بشــدت برای
برگزاریهمهپرسیپافشاریمیکنند.

این در حالی اســت که ایران و ترکیه دو
کشور همســایه عراق از مخالفان برگزاری
همــه پرســی هســتند و مخالفــت خــود را
نیز رســماً اعالم کردهاند .سرلشکر محمد
باقــری ،رئیــس ســتاد نیروهــای مســلح
جمهــوری اســامی ایــران حــدود  10روز
پیش در جریان ســفر رســمی کــه به ترکیه
داشــت ،مخالفت تهران بــا برگزاری همه
پرســی اســتقالل اقلیم کردســتان عراق را
اعــام کــرد .صبــح دیــروز چهارشــنبه نیز
مولــود چاووشاوغلو ،وزیــر خارجه ترکیه
در ســفری رســمی وارد عــراق شــد تــا در
این ســفر با مســئوالن بغــداد ،اربیــل و نیز
مســئوالن ترکمن عراق دیــدار کند .اگرچه
وزارت خارجــه ترکیــه با صــدور بیانیهای،
هدف از این سفر را «بررسی برخی مسائل
دوجانبــه با مســئوالن عراقی» اعــام کرد
اما بیتردید موضوع برگزاری همه پرســی
اقلیم کردســتان عراق اصلیترین بخش
توگوهاست.
ایندیدارهاوگف 
وزیــر خارجه ترکیه دیــروز در کنفرانس
خبــری مشــترک با همتــای عراقــی خود،
بــا اعــام مخالفــت صریــح کشــورش بــا
همــه پرســی اســتقالل اقلیــم کردســتان
عــراق گفت ،آنکارا خواهــان وحدت کامل
اراضــی عــراق و حفــظ جغرافیــای ایــن

سرکوب معترضان ترامپ با گاز اشکآور پلیس
گــروه جهــان /دموکراســی کــه دهههــا
سیاستمدارانامریکاییبهآنمیبالیدند،
در دولــت جدید این کشــور در حــال زوال
اســت .پلیــس امنیتی شــهر «فینیکس»
در ایالت آریزونا به ســمت معترضان به
سیاســتهای دونالد ترامپ گاز اشکآور
پرتــاب و تالش کــرد آنان را متفــرق کند.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از روزنامه
نیویــورک تایمز ،صدهــا معترضی که در
نزدیکی محلی که رئیسجمهوری امریکا
به سبک زمان تبلیغات انتخاباتیاش در
حال ســخنرانی بود ،تجمع کــرده بودند،
پــس از پرتاب این گلولهها توســط پلیس
به خیابانهای اطراف پناه بردند تا اثرات
گاز فلفــل را از چشــمها و ریــه خــود پاک
کنند .بالگرد پلیس نیز بالفاصله به پرواز
درآمــد و بــا بلندگو به معترضان هشــدار
داد ،بــه خانههای خود بازگردنــد .زیرا در
غیــر این صــورت دســتگیر میشــوند .در
پــی اعتراض بــه اقدام پلیس ســخنگوی
پلیس فینیکس در نشستی خبری مدعی
شــد ،ابتــدا معترضــان به ســمت پلیس
بطــری آب پرتــاب کردنــد و بعــد پلیس
در قبــال این خشــونت دســت بــه پرتاب
توگو
گاز فلفــل زد .اما معترضــان در گف 
بــا خبرنــگاران تصریح کردند کــه آنها در
حال برپایی اعتراضی صلحآمیز بودند و
خشونتی به خرج نداد ه بودند .ترامپ در
جریان این ســخنرانی بار دیگر بر مواضع
افراطی خود درباره نژادپرستی تأکید کرد
و مدعی شد تصمیم خود درباره ساخت

دیوار مکزیک را عملی خواهد کرد .پس
از پایــان ســخنرانی ترامپ هــواداران او
با خــروج از محل بــه نمادهای افراطی
روی آوردنــد و یکی از آنها که ســوار یک
جیپ بود ،اقدام به سالم نازی کرد که با
واکنششبکههایاجتماعیمواجهشد.
ëëسفردامادترامپبهخاورمیانه
برایاحیایمذاکراتسازش
جارد کوشنر ،داماد یهودی ترامپ و
مشــاور ارشد او در کاخ سفید ،دیروز پس
از ســفری یک روزه به قطر ،عربســتان و
اردن ،وارد مصــر شــد تا بــا مقامات این
کشــور دربــاره راه حلهایــی بــرای پایان
دادن بــه بحــران خاورمیانــه ،راهــکاری
بیابــد .او امــروز نیــز در ســرزمینهای
اشغالیبابنیامیننتانیاهودیدارخواهد
کرد .اما آیا یک یهودی خواهد توانســت
درمناقشهتلآویوبافلسطینیان،سازش
را برای خاورمیانه به ارمغان آورد؟

بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
آسوشیتدپرس ،در این دیدارها که کمتر
از یــک ماه پــس از درگیریهای شــدید
بین فلســطینیان و رژیم صهیونیســتی
در ماه جوالی به خاطر نصب گیتهای
فلزیــاب انجــام میشــود« ،جیســون
گرینبــات» فرســتاده ویــژه ترامــپ در
پرونــده صلح خاورمیانــه« ،دینا پاول»
معــاون مشــاور امنیــت ملــی امریکا و
«تیم لیندرکینگ»معــاون وزیر خارجه
این کشــور نیز حضــور داشــتند .ترامپ
چنــدی پیش به کوشــنر گفته بــود «اگر
نتوانــی در خاورمیانــه صلــح برقــرار
کنــی ،هیــچ فــرد دیگــری نیــز از عهده
آن برنخواهــد آمــد» .ظاهــر این جمع
نیــز بایــد حکایــت از عــزم جــدی کاخ
ســفید برای حل بحران میان اســرائیل
و فلســطین داشتهباشــد .امــا حداقــل
تاکنون راهبرد خاصی از سوی مقامات

کشــور است .وی همچنین افراشتن پرچم
اقلیم کردســتان عراق بر ادارات دولتی در
شــهر کرکوک را تصمیمی اشــتباه خواند و
خواستارعقبنشینیکردهاازاینتصمیم
شد .چاووش اوغلو پیشتر هشدار داده بود،
هم ه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق
خطر افزایش تنشها در منطقــه را در پی
دارد و احتمــاالً منجــر به وخامــت اوضاع
منطقــه میشــود و حتی ممکن اســت به
جنگی داخلی در عراق منجر شــود .ترکیه
جدیتریــن مخالــف همــه پرســی اقلیم
کردســتان عــراق اســت زیــرا این کشــور از
ســالیان دور تنشهــای جدی بــا کردهای
ترکیــه از جمله حــزب کارگران کردســتان
(پ.ک.ک) داشــته و حتی این گروه را یک
گــروه تروریســتی میداند و معتقد اســت
تشــکیل کشــور مســتقل کردی در منطقه
حاشــیه امــن خوبــی بــرای فعالیتهــای
این گروه «تروریســتی» علیــه ترکیه ایجاد
خواهــد کــرد .دیــدار بــا حیــدر العبــادی،
فــؤاد معصوم ،رئیس جمهــوری عراق،
ســلیم جبوری ،رئیس پارلمان ،ابراهیم
جعفــری ،وزیر خارجــه عراق ،مســعود
بارزانی ،رئیس اقلیم کردســتان و برخی
مســئوالن ترکمن عــراق در برنامه ســفر
وزیر خارجه ترکیه است.

دو خط
خبر
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گروه جهــان /در واکنــش به سیاســتهای راهبردی
جدیــد امریــکا در قبــال جنــگ افغانســتان ،گــروه
شــبه نظامــی طالبان با تأکید بــر ادامه نبرد علیه نظامیــان خارجی و دولت
افغانستان در حملهای انتحاری به نیروهای ارتش در هلمند  5نفر را کشته
و  47نفــر دیگــر را زخمی کردند .پیشــتر کــرزای نیز با تأکید بــر اینکه راهبرد
جدیــد امریــکا باعــث خونین تر شــدن جنــگ در افغانســتان میشــود ،این
استراتژی را برخالف منافع ملی و ثبات افغانستان دانسته بود.
به گزارش ایرنا ،تنها یک روز پس از استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان،
نخســتین حملــه انتحاری گروه شــبه نظامــی طالبان به نیروهــای ارتش در
شــهر «لشــکرگاه» مرکز اســتان هلمند به کشــته شــدن  5نفر و زخمی شدن
 47نفــر دیگــر انجامیــد .در همین حــال صبح روز گذشــته نیــز در حملهای
با نارنجک به یک ایســت بازرســی پلیس در شــهر کابل پایتخت این کشــور،
دست کم هفت نفر مجروح شدند.
راهبــرد جدیــد امریکا در قبال افغانســتان کــه در پــی آن محدودیت زمانی
خروج نظامیان برداشــته شــد عالوهبر واکنشهای متعــدد خارجی واکنش
مقامات داخلی از جمله حامد کرزای ،رئیسجمهوری پیشــین افغانســتان
را نیز برانگیخت ،به گونهای که وی با انتشــار پیامی در صفحه توئیتر ضمن
اعــام مخالفت کامل خــود با این سیاســت جدید تأکید کرد ایــن راهبرد بر
خالف منافع ملی و ثبات در کشــور اســت .وی همچنین تصریح کرد راهبرد
واشــنگتن باید منجر به تحقق آبادانی در افغانســتان شود اما تمرکز ترامپ
بیشتر روی جنگ و تقابل با رقیبان است.
ëëتیلرسون :روابط با پاکستان به کمکهایش در مقابله با تروریسم بستگی دارد
تنهــا یــک روز پــس از ارائه اســتراتژی جدیــد کاخ ســفید درباره افغانســتان
و تأکیــد دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریــکا بــه پاکســتان بهعنــوان
پناهگاهی امن برای شــبهنظامیان طالبان افغانســتان و دیگر شبهنظامیان،
«رکــس تیلرســون» وزیــر امــور خارجــه امریــکا بــا لحنی تنــد که نشــانههای
تهدید در آن بســیار محســوس بود با تأکید بر بیاعتمادی ایجاد شــده میان
واشــنگتن و اســامآباد گفت روابط واشــنگتن با پاکســتان به کمکهای این
کشــور بــرای مقابله با تروریســم بســتگی دارد .وی تصریح کرد ،اســام آباد
در کشــاندن نیروهــای طالبــان به پای میز مذاکرات صلح ،نقشــی حســاس
و مهــم دارد .از ســوی دیگــر وزارت خارجــه پاکســتان بــا انتشــار بیانیــهای
ضمن رد ادعاهای کاخ ســفید مبنــی بر اینکه اســامآباد «پناهگاه امن» در
اختیــار تروریســتها قــرار میدهــد گفــت هیچ کشــوری در جهان بــه اندازه
پاکســتان بــرای مقابلــه بــا تروریســم کاری انجــام نــداده اســت .همچنیــن
هیــچ کشــوری در جهــان بــه اندازه پاکســتان از تروریســم کــه غالباً خــارج از
مرزهــای آن بــوده ،متحمل ضرر نشــده اســت .ایــن در حالی اســت که این
وزارتخانه سیاســت جدید واشــنگتن در افغانســتان را نیز ناامیدانه توصیف
کرده است.

امریکا و ترکیه هم به «تمامیت ارضی عراق» تأکید کردند

sputnik

تروریستها اعتراف کردند ،قصد حمالت گسترده
علیه آثار باستانی و کلیساهای مشهور داشتند

جهـــــان

iran-newspaper

ارشــد کاخ ســفید برای حل این بحران
داده نشدهاست .به گفته ناظران کوشنر
که فاقد سابقه دیپلماتیک است ،درک
اندکی درباره فلســطینیها و پیچیدگی
سیاســت خاورمیانــه دارد .کوشــنر در
مرحله نخســت این تور به عربســتان و
قطر رفت و با ولیعهد عربســتان و امیر
قطر مذاکره کرد .دیدارهایی که جزئیات
آنهــا افشــا نشدهاســت .اما طبــق آنچه
اعالم شده ،درباره سازش در خاورمیانه
و کمــک احتمالــی ایــن کشــورها بــرای
بــه جریان افتــادن این روند ،بــود .البته
برخــی منابع خبــر دادهاند ،در حاشــیه
این مذاکــرات درباره اختالفــات قطر و
عربستاننیزمذاکراتیانجامشدهاست.
کوشــنر پس از این دیدارها به اردن سفر
کــرد و با عبداهلل ،پادشــاه این کشــور نیز
مذاکــره کرد .بنا بر این گزارش دو طرف
درباره راهکارهای رسیدن به سازش در

خاورمیانه مذاکره کردند .مشاور ترامپ
دیروز نیز در مصر با سامح شکری ،وزیر
خارجه این کشور دیدار کرد .این دیدار در
حالی انجام شد که پیشتر اردن خواهان
ازســرگیری مذاکرات ســازش که از سال
 2014متوقــف شــده ،شــدهبود .کوشــنر
امــروز نیــزدر حالــی بــه ســرزمینهای
اشــغالی مــیرود که بــه گزارش ایســنا،
به نقل از ســایت شــبکه خبری اســکای
نیــوز عربی ،احمــد مجدالنــی ،معاون
محمــود عبــاس ،رئیــس تشــکیالت
خودگــردان فلســطین اعــام کــرد:
فلســطینیها از جارد کوشــنر ،فرستاده
کاخ ســفید بــه منطقــه میخواهنــد
موضع امریــکا در خصــوص دو پرونده
اساســی و مهــم در مذاکــرات صلــح
یعنی شهرکسازی اسرائیل و حمایت
از اســتقالل فلســطینیها را روشــن
کند.

در حملــه هوایــی جنگندههــای عضــو
ائتالف متجــاوز عربی ضد یمن به رهبری
عربســتان علیــه یــک مجلــس ختــم در
منطقــه ارحــب واقــع در شــمال صنعــاء
 ۳۵نفر شهید و  ۱۴نفر دیگر زخمی شدند.
وزیــر امــور خارجــه امریــکا از اینکــه
پیونگیانگ ،دســت به انجــام آزمایش
موشــکی یــا اقدامات تحریکآمیــز نزده
اســت ،اســتقبال کرد .رئیــس جمهوری
امریکا نیز خوشــبینی محتاطانــه خود را
درباره پیشرفت احتمالی در روابط با کره
شــمالی پس از ماهها تنش بر سر برنامه
تســلیحاتی این کشــور ابراز کــرد و گفت:
خوشــحالم که او احترام گذاشتن به ما را
آغاز کرده است.
ســه سازمان حقوق بشری در بحرین،
دســتگاه امنیتی این کشــور را به استفاده
از شــکنجه هدفمند متهــم کردند و یک
مسئول امنیتی اعالم کرد ،بحرین درباره
این «اتهامات» تحقیق میکند.
صدها مســلمان روهینگیایی در درون
مناطق زندگی خود در دو روستا در غرب
میانمــار ،تحــت محاصــره همســایگان
بودایی قرار گرفتند.
رئیــس امــور بشردوســتانه ســازمان
ملل به شــورای امنیت گفت نشــانههای
آغازیــن وقــوع «نسلکشــی» در منطقه
درگیــر خشــونت جمهــوری آفریقــای
مرکزی قابل مشاهده است.

