
رايزني ها و گمانه  زني ها درباره گفت وگوهاي 
صلح س�وريه كه قرار اس�ت از ام�روز در ژنو 
ش�روع ش�ود در حال�ي ب�ه ص�ورت قاب�ل 
توجه�ي افزاي�ش يافت�ه اس�ت ك�ه جبهه 
معارض�ان ب�ه دلي�ل ناكامي ه�اي ميدان�ي 
و فش�ارهاي روس�يه و اختالفات دروني در 
وضعي�ت آش�وب زده اي ب�ه س�ر مي ب�رد. 
تا غروب سه ش��نبه گزارش هاي منتش��ر شده 
حاكي از آن بود كه كردها به اين مذاكرات دعوت 
نش��ده اند. لوران فابيوس، وزير خارجه فرانس��ه 
چهارش��نبه به »راديو فرهنگ فرانس��ه« گفت 
كه »مس��ئله مشاركت كردهاي س��وريه بسيار 
چالش برانگيز بود، از اين رو دي ميستورا، نماينده 
ويژه سازمان ملل در امور سوريه به من گفت كه 
از اين حزب دعوت نكرده است.« بحث مشاركت 
كرده��ا از مهم ترين چالش ه��اي برگزاري اين 
دور از گفت وگوهاي سوريه است. روسيه اصرار 
دارد كه كردها در كنار اپوزيس��يون و در مقابل 
نمايندگان دولت در اين مذاكرات شركت كنند 
اما معارضان تحت حمايت عربس��تان و تركيه 
شديداً با اين مسئله مخالفت كرده اند و مي گويند 

كردها ب��ه دليل همكاري با دولت بش��ار اس��د 
معارض محسوب نمي شوند. سرگئي الورف وزير 
خارجه روسيه روز سه شنبه گفت: »يك كشور 
با مش��اركت كردها و به خصوص ح��زب اتحاد 
دموكراتيك مخالف است، اما بدون اين مشاركت، 
اين مذاكرات به نتايج مورد نظر نخواهد رسيد.« 
با وجود اين، وي تأكيد كرد: »براي اس��تفاده از 
حق وتو جهت جلوگيري از آغاز مذاكرات سوريه 
برنامه ريزي نمي كنيم.« هرچن��د وزير خارجه 
روس��يه توضيح نداد كه منظورش كدام كشور 
اس��ت اما رهبران تركيه علناً حضور كردها را در 
اين مذاكرات خ��ط قرمز خود اع��ام كرده اند. 
مولود چاووش اوغلو روز سه ش��نبه اعام كرده 
در صورت دعوت شدن حزب اتحاد دموكراتيك 
كرد به مذاكرات ژنو، آنكارا اين مذاكرات را تحريم 
مي كند. در مقابل »هيثم مناع« از رهبران شوراي 
دموكراتيك س��وريه كه از وي براي شركت در 
گفت وگوهاي صلح سوريه دعوت به عمل آمده، 
گفت: »اگر از صالح مسلم و الهام احمد از رهبران 
گروه هاي كرد س��وري، در اين مذاكرات دعوت 

نشود او هم در نشست شركت نمي كند.«

   موافقت معارضان 
در حالي كه احتمال حضور كردها در مذاكرات 
امروز بعيد به نظر مي رسد معارضان تحت حمايت 
عربستان و تركيه روز چهارشنبه اعام كردند به 
صورت رسمي در اين نشست شركت مي كنند. 
سالم المسلط، سخنگوي هيئت مخالفان سوري 
در رياض ب��ا اعام اين خبر گف��ت: »ما تصميم 
گرفتيم در نشس��ت ژنو تحت نظر سازمان ملل 
ش��ركت كنيم و ب��ا نمايندگان دولت س��وريه 
مذاكراتي داشته باشيم.« وي بار ديگر بر مواضع 
قبلي معارضان تأكيد كرد: »روند مذاكرات در ژنو 
بايد براس��اس مذاكرات ژنو يك باشد كه در آن 
تشكيل دولت انتقالي با تمامي اختيارات در نظر 
گرفته شده بود.« موافقت معارضان با حضور در 
نشست ژنو پس از آن صورت مي گيرد كه منابع 
خبري گزارش دادند »جان كري« وزير خارجه 
امريكا صراحتاً »رياض الحجاب« رئيس هيئت 
مذاكره كننده س��وري را تهديد كرده است اگر 
شركت در نشس��ت را نپذيرند و حاضر نباشند 
تا اصاحاتي در ليست شركت كنندگان بدهند، 

ديگر حمايت نظامي و سياسي نخواهند شد. 

پيشتر »هيئت عالي مذاكره كنندگان معارضان« 
خارج نشين سوريه كه در رياض مستقر شده اند 
با صدور بيانيه اي، برخ��ي ماحظات خود را در 
خصوص مذاك��رات صلح س��وريه در ژنو مطرح 
كردن��د. در اين بيانيه معارضان خواس��ته هايي 
مطرح كرده اند از جمله »سؤال آنها درباره افرادي 
كه به اين نشست دعوت ش��ده اند« و همچنين 
شكسته ش��دن آنچه »حصر شهرهاي سوري« 

ناميده اند و »آزادي زندانيان.« 
   وضعيت آشوب  زده معارضان

معارضان در حالي براي نشست در اين مذاكرات 
اع��ام آمادگي كرده ان��د كه طي چن��د هفته 
گذشته متحدان آنها روي زمين شكست هاي 
س��نگيني به ويژه در استان ش��مالي الذقيه و 
استان جنوبي درعا متحمل شده اند. تحليلگران 
معتقدن��د در حال حاضر معارضان س��وري در 
آش��فتگي و بي نظمي و اختاف به سر مي برند 
و تصميمات اصلي بين قدرت هاي ديگر گرفته 
مي ش��ود. عبدالواري عطوان در يادداشتي در 
روزنامه الكترونيكي رأي اليوم آورده است: »تا 
اواخر ش��ام سه ش��نبه منتظر مانديم تا ليست 
و كيفيت حضور معارضان س��وريه در نشست 
ژنو سوئيس و مخالفان و موافقان آن را ببينيم، 
اما دود س��فيد كماكان از پايتخت عربستان به 
چشم نمي خورد، چرا كه هيئت عالي نظارت بر 
انتخابات كه »رياض الحجاب« رياست آن را بر 
عهده دارد در حالتي از شك و ترديد قرار دارد 
و همچنين اختاف نظراتي نيز در مورد موضع 

نهايي به چشم مي خورد.« 
   ادامه پيشروي ارتش سوريه

طي چند روز گذش��ته فروپاشي خطوط دفاعي 
گروه مسلح شتاب زيادي يافته است كه مهم ترين 
آنها بازپس گيري شهر شيخ المسكين در جنوب 
و الربعيه در شمال اين كشور است. در ادامه اين 
پيشروي ها در مناطق مختلف سوريه واحدهاي 
ارتش اين كشور به همراه متحدان خود عملياتي 
غافلگيركنن��ده و س��ريع در جن��وب دمش��ق 
انجام دادند كه طي آن مناط��ق ارتباطي ميان 
تروريست ها در دو شهرك »داريا« و »المعضميه« 
در جنوب غربي دمشق را قطع و پاكسازي كردند. 
خبرگزاري ها گ��زارش دادند غروب سه ش��نبه 
ارتش سوريه با كمك نيروهاي حزب اهلل، عملياتي 
را به صورت غافلگيرانه در غوطه غربي دمشق آغاز 
كردند. بر اساس اين گزارش ها، پس از چندين 
ساعت درگيري شديد، ارتش و نيروهاي مقاومت 
موفق شدند مناطق اتصال بين دو شهرك آلوده 
»داري��ا« و »المعضميه«، واق��ع در غوطه غربي 
دمش��ق را از وجود تروريس��ت ها قط��ع و آن را 
پاكسازي كنند. در اين عمليات بيش از 20 تن از 
تروريست ها كشته و زخمي شدند. بيش از يك 
سال است كه غوطه غربي در محاصره كامل قرار 
دارد و دولت س��وريه به داليل نامعل��وم اقدام به 

پاكسازي منطقه در طول سال نكرده بود. 

داعش در روندي بس�يار ن�رم و آرام در حال 
رس�وخ به اليه هاي فكري افغانس�تان است؛ 
رون�دي كه باعث ش�ده امري�كا ب�ار ديگر از 
لزوم تقويت نيرو در افغانستان صحبت كند. 
روزنامه واش��نگتن تايمز نوش��ته ك��ه داعش از 
يك س��ال قبل به اين ط��رف، فعاليت هاي خود 
را در كش��ورهاي خاورميانه آغاز ك��رده و حال 
فعاليت ه��اي اين گروه در نقش��ه اي ك��ه براي 
كشورهاي آسياي ميانه به نام »خراسان« ترسيم 
كرده اند، آغاز شده است. به نوشته اين روزنامه، 
داعش فعاالنه در افغانستان مشغول سربازگيري  
اس��ت و با راه ان��دازي تبليغ��ات گس��ترده در 
شبكه هاي اجتماعي سربازهاي سرخورده طالبان 
و جوانان افغانستان را جذب مي كند. واشنگتن 
تايم��ز مي گويد كه س��ربازگيري اي��ن گروه در 
واليت هاي جنوب و شرق افغانستان خطر جدي 
براي كشور است و اگر اقدام در اين زمينه صورت 
نگيرد اين خطر مي تواند صورت بسيار جدي تري 
به خود بگي��رد، طوري كه مي توان��د به فعاليت 
گسترده داعش در كشور بينجامد، همزمان سطح 
ناآرامي ها نيز در افغانس��تان رو به افزايش است. 
يك نيروي طالب��ان ديروز با نف��وذ در نيروهاي 
پليس افغانستان در استان اروزگان 10 تن از آنان 

را كش��ت. اداره امنيت ملي افغانستان نيز اعام 
كرد يك انبار ساح و مهمات گروه طالبان را در 
استان »ميدان وردك« در 25 كيلومتري غرب 
كابل كشف كرده است، چنين شرايطي زمينه اي 
فراهم كرده كه دولت امريكا يك بار ديگر بحث 
تقويت نيروهاي خود را در افغانستان پيش بكشد. 

پس از گزارش دو هفته پيش رويترز كه نوش��ته 
بود نيروهاي امريكايي به گونه  اي فزآينده در حال 
برگشت به ميدان هاي نبرد افغانستان هستند، 
مقام هاي س��ابق پنتاگون نيز تأييد مي كنند كه 
امريكا قصد دارد نيروهاي خود را در اين كش��ور 
تقويت كند. پنج شنبه قبل پنتاگون براي اولين بار 

تأييد كرد به فرماندهان خود در افغانستان براي 
عمليات نظامي عليه داعش مجوز داده اس��ت. 
فرماندهان ارش��د نظامي امريكايي كه تا همين 
چند م��اه پيش برنامه داش��تند در پايان س��ال 
آخرين نظاميان اين كشور را از افغانستان خارج 
كنند، ح��اال از تعهدي صحب��ت مي كنند كه بر 
حس��ب آن احتمال دارد به مدت دهه ها، هزاران 
نيروي نظامي در اين كشور باقي بمانند. »ميشل 
فلورني« مقام س��ابق پنتاگون درباره افغانستان 
مي گويد: »اين منطقه اي نيست كه بخواهيد آن 
را ترك كنيد، بنابراين سؤال اينجاست: نياز ما با 
در نظر گرفتن منافع، براي حض��ور طوالني در 
افغانستان چيست؟« فرماندهان ارشد امريكايي 
بازگشت القاعده، گسترش نفوذ طالبان و ظهور 
داعش در افغانستان را از داليل مهم براي تمديد 
مدت حضور نيروهاي خود در اين كشور مي دانند. 
ژنرال ويلسن ش��افنر، يكي از سخنگويان ارتش 
امريكا در افغانستان گفته اس��ت فرق نمي  كند 
در چندس��ال آينده چه اتفاق��ي رخ خواهد داد 
اما مناطق زيادي  هس��تند ك��ه از كنترل دولت 
افغانستان خارج است. به گفته او، اگر توجه نشود، 
هراس افكنان مي توانند از ساحات از دست رفته 

به خوبي استفاده كنند. 

ش�رق دور اين روزها صحنه ش�طرنجي است 
بين اژده�اي زرد چيني با امري�كا و متحدان 
منطق�ه اي اش.  دوط�رف به ط�ور م�داوم در 
جابه جايي مهره و تغيير دادن توازن قوا به نفع 
خود هس�تند. در حالي كه ظاهراً اين دو بر سر 
تنبيه  كره شمالي همسويي نشان مي دهند اما 
اختالفات ارضي مي�ان چين و متحدان امريكا 
در منطقه چالشي بزرگ براي اين قدرت بزرگ 
جهاني است. در چنين فضايي سخنگوي وزارت 
 خارجه چين در آس�تانه س�فر جان كري وزير 
خارجه امريكا به چين نسبت به حضور ناوهاي 
امريكايي  در درياي چين جنوبي هش�دار داد.  

به گزارش شينهوا، هووا چونينگ   طي يك كنفرانس 
خبري گفت: حضور امريكا در درياي چين  جنوبي 
امنيت منطقه را مختل كرده است. وي خطاب به 
مقامات امريكايي اظهار اميدواري كرد سفر  جان 
كري به چين بتواند زمينه ساز گفت وگوهايي براي 
توافق دو كش��ور براي خروج ناوهاي امريكايي از 
 درياي چين جنوبي باشد.   سخنگوي وزارت خارجه 
چين همچنين تأكيد كرد فعاليت هاي كشورش 

در جزاير اسپراتلي واقع در  درياي چين جنوبي با 
منافع كشورهاي منطقه تداخل ندارد.   به گفته 
چونينگ هدف از س��اخت و س��ازهاي چين در 
جزاير درياي چين جنوبي ارتقاي زيرساختارهاي 

 امنيتي و رفاهي براي مردم منطقه است.  
از سوي ديگر »جان كري« وزير امور خارجه امريكا 
بعد از ورود به پكن روز چهارش��نبه  ب��ا  وزير امور 
خارجه اين كشور ديدار كرد و در خصوص مسائل 
مختلف منطقه اي به وي��ژه فعاليت هاي  اخير كره 
ش��مالي در زمينه هس��ته اي گفت وگو كرد.   وي 
تأكيد كرد كه امريكا و چين تاكنون تعامل مثبت و 
سازنده زيادي در خصوص مسائل مختلف از  جمله 
مبارزه با تروريس��م، موضوع تغييرات جوي كره 
زمين، پرونده هسته اي ايران و مقابله با بيماري  ابوال 
با يكديگر داش��ته اند كه اين همكاري ها مي تواند 
در رابطه با مس��ائل مهم ديگري هم عينيت يابد.   
وي در اين رابطه افزود: اكنون مسائل مهم تري از 
جمله برنامه اتمي كره شمالي وجود دارد كه يك 
 چالش جهاني است و دولت امريكا براي حل اين 
موضوع اهميت زيادي قائل است.   وزير امور خارجه 

امري��كا در عين حال از نگراني هاي كش��ورش در 
رابطه با فعاليت هاي پكن در  درياي جنوبي چين 
سخن گفت و خواس��تار حل و فصل اين نگراني با 
همكاري دو كشور ش��د.   به گزارش روزنامه چاينا 
ديلي و خبرگزاري شينهوا، »وانگ يي« وزير امور 
خارجه چين نيز در  س��خنان خود ابراز اميدواري 
كرد كه سفر »كري« به چين و ديدار او با مقامات 
كشورش در نهايت به  تقويت اعتماد متقابل و رفع 
برخي ترديدها ميان دو كش��ور منجر شود.   وزير 
امور خارجه چين در عين ح��ال تصريح كرد كه 
كش��ورش براي تبادل نظر با امريكا در خصوص 
 تمامي مس��ائل و دغدغه هاي مش��ترك آمادگي 
كامل دارد.   وانگ يي همچنين درباره كره شمالي 
گفت: كره ش��مالي آزمايش هسته اي را كه نقض 
قطعنامه هاي  شوراي امنيت است انجام داد، البته 
ما در اين باره گفت وگوهايي داشته ايم. ما از شوراي 
امنيت  مي خواهيم قطعنامه اي جديد را در پاسخ 
به اقدامات كره شمالي صادر كند اگرچه معتقديم 
قطعنامه  جديد نبايد شرايط را در شبه جزيره كره 
پرتنش تر از گذش��ته كند.   برخي از كارشناسان 

معتقدند كره شمالي به عنوان بازوي تهاجمي چين 
در اين منطقه عمل مي كند و پكن و پيونگ يانگ 
در پشت پرده كامًا همسو هس��تند اما در مقابل 
كارشناساني هم هستند كه معتقدند كره شمالي 
اقدامات خصمانه خود عليه امريكا و متحدانش در 
منطقه را بدون هماهنگي با چين انجام مي دهد تا با 
تحريك امريكا و كشاندن آن به منطقه عماً چين 
را با شدت بيشتري وارد بازي مقابله با نفود امريكا 
كرده و از اين طريق بخشي از هزينه مقابله با امريكا 
را با چين تقس��يم كند.  در آخرين اقدام بر اساس 
گزارش ديروز يكي از رسانه هاي كره جنوبي امريكا 
تصميم گرفته اس��ت جديدترين نوع  پهپادهاي 
مسلح خود در كره جنوبي را مستقر كند؛ پهپادهايي 
كه هم به اجراي مأموريت پروازهاي شناسايي و هم 
حمات  موشكي مي پردازد و طبعاً مي توانند عاوه 
بر كنترل هوايي كره شمالي در به چالش كشيدن 
قدرت هوايي پكن در مناطق مناقشه برانگيز درياي 
چين نقش مؤثري داشته باشند و از اين نظر بايد 
منتظر واكنش چين به اين چينش جديد مهره هاي 

نظامي امريكا در منطقه باشيم. 
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نفوذ چين را در افغانستان تعديل مي كند 

جيمز ديوس، سخنگوي پنتاگون هفتم نوامبر گفته بود كه داعش در 
افغانستان حضوري ندارد بلكه برخي گروه هاي شبه نظامي با استفاده 
از داعش در حال گس��ترش عمليات هاي تروريس��تي در پاكستان و 
افغانستان هستند و اين گروه ها هيچ ارتباطي با داعش در سوريه و عراق 
ندارند. حاال بيش از دو ماه گذش��ته و كاخ سفيد مجوز حمله نظاميان 
امريكايي را به نيروهاي داعش در افغانستان صادر كرده تا در هر لحظه 
و هر نقطه از افغانستان، شبه نظاميان گروه خراسان، شاخه داعش در 
افغانس��تان، مورد حمله نيروهاي امريكايي قرار بگيرند. روشن است 
سياس��ت امريكا در مورد ش��به نظاميان داعش در افغانستان طي اين 
مدت كوتاه تغيير اساسي پيدا كرده و واشنگتن نه تنها حضور داعش در 
افغانستان را پذيرفته بلكه براي مقابله با آن مجوز نظامي هم صادر كرده 
است. مسئله اي كه باقي مي ماند اين است كه جداي از دليل چرخش 
ديدگاه واشنگتن نسبت به حضور داعش در افغانستان، مجوز نظامي به 

چه معنايي است و با اين مجوز چه برنامه اي را در نظر دارد. 
به نظر مي رسد واشنگتن قبل از اين و با تكذيب حضور داعش در افغانستان 
نمي خواست در مبارزه با داعش بار ديگري را بر دوش خود بگذارد تا افكار 
عمومي را تنها معطوف به داعش در عراق و سوريه بكند. اين سياست امريكا 
با توجه به ناكامي در مبارزه با داعش در عراق و سوريه و نقش برجسته سوريه 
در جنگ با داعش نتيجه اي در پي نداش��ت و در عمل باعث شد امريكا به 
تدريج به زير سايه حمات روسيه به داعش كشيده بشود، بنابراين واشنگتن 
نياز به زمين بازي جديدي داشت تا با خروج از سايه روسيه بتواند بار ديگر 
جايگاه سابق در مبارزه با داعش را به دست بگيرد و افكار عمومي را در مورد 
مبارزه با داعش توجيه كند. با توجه به نقاط حضور داعش در كشورهاي 
مختلف، تنها افغانستان چنين زمين مناسبي را براي مبارزه امريكا با داعش 
فراهم مي كند چرا كه از يك سو، امريكا در اين كشور زيرساخت هاي الزم 
را براي شروع اين بازي در اختيار دارد و از سوي ديگر امريكا نياز به داعش 
دارد تا با جنگ افروزي تازه اي در افغانستان هم داشته هاي سابق خود در اين 
كشور را حفظ و هم آنكه نقش رقباي بين المللي خود در اين كشور را تضعيف 
كند. اين نكته اخير را مي توان از افزايش همكاري هاي چين با افغانستان و 
سفر فعلي صاح الدين رباني، وزير خارجه افغانستان به پكن دريافت. وانگ 
ئي، وزير خارجه چين در كنفرانس خبري مشترك با همتاي افغاني خود 
گفته كه مذاكرات صلح مسير درس��ت در جهت صلح و آرامش دائمي در 
افغانستان است و »چين همچنان به عنوان حامي، ميانجي و تسهيل كننده 
گفت وگوهاي صلح در افغانستان نقش بازي خواهد كرد.« بايد توجه كرد 
چين يكي از كشورهاي حاضر در مذاكرات چهار جانبه صلح افغانستان است. 
با وجود حضور امريكا در اين مذاكرات و روابط نزديك چين با پاكستان، به 
نظر مي رسد پكن نقش تعيين كننده تري از امريكا در اين مذاكرات دارد. اين 
تفوق چين بر امريكا در مذاكرات صلح افغانستان باعث گسترش روابط و نفوذ 
پكن در كشوري مي شود كه به قلب آسيا شهرت يافته و وزني تعيين كننده 
در رقابت كلي پكن با واشنگتن دارد. روشن است چنين نتيجه اي در تناقض 
با تاش هاي مستمر امريكا جهت ايجاد محدوديت براي گسترش روابط 
و نفوذ چين است و واشنگتن كه طي سال هاي گذشته زنجيره اي از ژاپن 
تا هند به دور چين كشيده حاال نمي تواند شاهد حضور و نقش قابل توجه 
چين در افغانستان باشد. واشنگتن براي مقابله با اين معضل از دستورالعمل 
متداول خود ايجاد تنش و جنگ افروزي استفاده مي كند و بهترين بهانه 
براي اجراي اين سياست هم شبه نظاميان داعش در افغانستان هستند، 
بنابر اين واشنگتن هم حضور داعش در افغانستان را اعام مي كند و هم 
برنامه نظامي در اين كشور را تدوين مي كند تا به اين بهانه، بازگشتي براي 
عقب بردن چين در افغانستان داشته باشد، به اين ترتيب پكن و واشنگتن 
دو سياست به شدت متضاد در مورد افغانستان در پيش گرفته اند. در حالي 
كه اولي سعي مي كند از راه مذاكره و پيشبرد روند صلح دولت افغانستان با 
طالبان حضور و نقشي پررنگ در اين كشور داشته باشد و دومي راه جنگ 
و تنش را در پيش گرفته تا با نقش بر آب كردن برنامه رقيب، موقعيت خود 

را در قلب آسيا حفظ كند. 

 طومار 54 نماينده مجلس عراق 
براي اخراج سفير عربستان 

54 نماين�ده مجلس اين كش�ور ب�ا امض�اي طوماري خواس�تار 
اخراج و تغيير ثامر الس�يهان س�فير عربس�تان در عراق شدند. 
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري عراق )واع(، صبحي المالكي نماينده 
پارلمان عراق اعام كرد دليل درخواست تغيير ثامر السيهان سفير عربستان 
در عراق سخنان توهين آميز وي نسبت به نيروهاي بسيج مردمي است. 
صبحي المالكي افزود: اخراج سفير يك كشور از عراق از اختيارات مجلس 
نمايندگان نيست اما 54 نماينده مجلس عراق با امضاي طومار و ارائه آن به 
وزارت خارجه، خواستار اخراج سفير عربستان از عراق و تغيير آن هستند. 
ثامر السيهان سفير كنوني عربستان در عراق از تجربه ديپلماتيك برخوردار 
نيست و از نيروهاي دستگاه اطاعاتي عربستان است، به همين دليل عراق 
خواستار تغيير آن به شخصيتي قابل قبول است. سفير عربستان روز شنبه 
در يك برنامه تلويزيوني در شبكه السومريه ادعا كرده بود چون كردها و 
اهالي االنبار مخالف ورود نيروهاي مردمي عراق )الحشدالشعبي( به مناطق 
خود هستند، اين امر نشان مي دهد اين گروه مقبوليتي در جامعه عراق 
ندارد، وي همچنين اين گروه هاي مردمي را كه با فتواي مرجعيت عالي 
شيعه تشكيل شده و به جنگ عليه تروريسم رفته اند، متهم به فتنه گري 
كرد. السيهان همچنين عراقي ها را به دليل انتقادهاي تند در قبال اعدام 
شيخ نمر باقر النمر سرزنش كرده و گفته بود: »چرا عراقي ها در قبال حمله 
به سفارت عربستان در تهران واكنش نشان نداده و آن را محكوم نكرده اند.« 
حيدر العبادي نخست وزير عراق نيز در اجاس بين المجالس كشورهاي 
اسامي بدون اشاره به نام السيهان، از اظهارات تفرقه افكنانه سفير تازه كار 

عربستان سعودي در بغداد انتقاد كرد. 

  كانادا به زودي تحريم هاي ايران را لغو مي كند
استفان ديون، وزير امور خارجه كانادا گفت كه كشورش تحريم هايي 
را كه ضد برنامه هسته اي ايران اعمال كرده است لغو خواهد كرد. لغو 
اين تحريم ها به شركت هاي كانادايي مانند هواپيماسازي »بومبارديه« 

اجازه مي دهد به بازار ايران وارد شوند.
-------------------------------------------------------------

  رئيس جمهور كره جنوبي به ايران مي آيد
پارك جئون هي، رئي��س جمهور كره جنوبي بعد از برداش��ته ش��دن 
تحريم هاي بين المللي، به ايران سفر مي كند. ژئون يئون-گوك، سخنگوي 
رياست جمهوري كره جنوبي روز چهارشنبه گفت تاريخ دقيق سفر رئيس 
جمهور كره جنوبي به تهران فعاً نامعلوم مي ماند. خانم پارك جئون هي 

اولين رئيس جمهور كره جنوبي است كه به ايران سفر مي كند. 
-------------------------------------------------------------

  فابيوس: برجام يكي از دو توافق بزرگ سال 2015 بود
لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه با اشاره به ضرورت رعايت مفاد 
توافق هس��ته اي ايران وگروه 1+5 گفت: »ما در سال 2015 دو توافق 
بزرگ به دس��ت آورديم؛ يكي توافقنامه آب و هوايي موس��وم به كپ 
COP( 21 21( و ديگري توافق هسته اي ايران با قدرت هاي جهاني 
بود.« فابيوس گفت: »دستيابي به اين توافق، مثبت بود زيرا هر آنچه از 
گسترش ساح هاي كشتار جمعي جلوگيري كند، مهم است. هدف كلي 
هم همين بود كه آيا ايران به ساح هسته اي دست خواهد يافت يا نه.«  
-------------------------------------------------------------

  انفجار 4 بمب در نزديكي پارلمان ونزوئال
وقوع چهار انفجار در نزديكي پارلمان ونزوئا باعث ايجاد رعب و وحشت 
در ميان ساكنان پايتخت اين كشور شده اما پليس مي گويد به هيچ كس 
آسيبي وارد نشده و خسارتي نيز به وجود نيامده است. انفجار ظاهراً ناشي از 

چهار بمب دست ساز بوده كه درونشان اعاميه هايي قرار داده شده بود. 
-------------------------------------------------------------

  توقيف يك كشتي باري حامل سالح تركيه توسط سوئد
مقام هاي سوئد اعام كردند، يك كش��تي باري تركيه را به ظن اينكه 
حامل محموله مواد منفجره براي انتقال به خاورميانه بوده اس��ت، در 
بندري در جنوب غرب اين كش��ور توقيف كرده اند. اين كشتي باري با 
پرچم پاناما متعلق به شركت كشتيراني »تريو« تركيه در بندر وربرگ 

سوئد از روز جمعه متوقف شده است. 
-------------------------------------------------------------

  آغاز نشست تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي »خزر«
چهل و س��ومين اجاس گروه ويژه تدوين كنوانس��يون رژيم حقوقي 
خزر روز چهارشنبه در محل ساختمان وزارت خارجه تركمنستان در 
»عشق آباد« پايتخت اين كشور با حضور معاونان وزراي خارجه پنج كشور 
ساحلي اين دريا آغاز ش��د. ابراهيم رحيم پور، معاون آسيا و اقيانوسيه 
وزارت امور خارجه و نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر در رأس يك 

هيئت سياسي كارشناسي در اين اجاس دو روزه حضور دارند. 
-------------------------------------------------------------

  دولت كانادا به رفتار تبعيض آميز با كودكان محكوم شد
دادگاه حقوق بشر كانادا روز سه شنبه در حكمي دولت كانادا را به رفتار 
تبعيض آميز با كودكان كار محكوم كرد. براس��اس آم��ار دولت كانادا 
كودكان بومي 22 تا 34 درصد پول كمتري در مقايسه با ديگر كودكان 
كانادايي دريافت كرده اند. در اين حكم اعام شد اين اثرات نامطلوب، 
وضع نامساعد تاريخي و درد و رنج بوميان را تداوم مي بخشد. بنابر اعام 
اداره آمار كانادا، 48 درصد از 30 هزار كودكي كه در س��ال 2011 در 

سراسر اين كشور سرپرستي آنها واگذار شده بود، بومي بودند. 

شمارش معكوس براي مداخله مجدد در طرابلس
 بازي موش و گربه غرب با داعش 

به ليبي رسيد 
در پي قدرت يابي داعش در ليبي و خطر اين گروه تروريستي براي مرزهاي 
اروپا، غرب بار ديگر در فكر مداخله نظامي در اين كش�ور است. رئيس 
ستاد مشترك ارتش امريكا گفته كه اين كشور به همراه متحدان اروپايي 
مي خواهد اقدامات قاطعانه نظامي را براي متوقف كردن داعش در ليبي 
انجام دهد. ناظران معتقدند مداخله زميني در ليبي محقق نخواهد شد 
بلكه غرب تنها به بمباران مواضع داعش در اين كشور اكتفا خواهد كرد. 
به گزارش »جوان«، امري��كا و ائتاف ضدداعش كه در 16 ماه گذش��ته 
نتوانسته اند اين گروه تروريس��تي را در سوريه و عراق متوقف كنند حاال 
به فكر مداخله در ليبي هس��تند تا آنچه را كه روند رو به رشد داعش در 
اين كشورتعبير مي كنند را بگيرند. همزمان با اعام آمادگي دولت امريكا 
براي آغاز جنگي جديد با داعش در ليبي، وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( 
جمع آوري اطاعات در اين كشور آفريقايي را آغاز كرده است. ژنرال جوزف 
دانفورد، رئيس ستاد مشترك ارتش امريكا روز چهارشنبه در سفر خود 
به اروپا گفت: »امريكا مي خواهد اقدامات قاطعانه نظامي را براي متوقف 
كردن داعش در ليبي انجام دهد، در حالي كه همچنان از روند سياسي 
براي تش��كيل يك دولت كارآمد در اين كشور حمايت مي كند.« اين در 
حالي است كه اكنون هواپيماهاي شناسايي امريكا بر فراز آسمان ليبي 
كه عمليات جمع آوري اطاعات را برعهده دارند به ش��دت بر پيگيري و 
رهگيري افزايش حضور در اين كشور تمركز كرده اند.  به گزارش شبكه 
خبري سي ان ان، دانفورد نسبت به ايجاد دستوركاري درباره گزينه هاي 
ارتش امريكا براي همكاري با متحداني چون فرانسه، ايتاليا و انگليس در 
ليبي طي چند هفته آتي ابراز اميدواري كرد. اخيراً گزارش هايي در مورد 
ورود 500 نيروي زميني امريكايي، روسي، انگليسي و فرانسوي به ليبي 
منتشر ش��د، البته نه براي برقراري امنيت و ثبات بلكه براي از بين بردن 
تهديدهاي داعش و افزايش نگراني آنها در مورد تسلط داعش بر نفت ليبي 
كه پس از حمات مكرر اين گروه به اين مناطق نفتي صورت مي گيرد.   در 
سال 2011 اعضاي پيمان آتانتيك شمالي )ناتو( عمليات هوايي در ليبي 
را ترتيب دادند كه منجر به سقوط معمر قذافي و پس از آن ورود ليبي به 
جنگ داخلي شد. پس از سقوط معمر قذافي، ليبي رنگ آرامش به خود 
نديده و دولت مستقلي در اين كشور روي كار نيامده و دهها گروه تروريستي 
در ليبي مشغول جنگ بايكديگر هستند، هرچند غربي ها به گفته خودشان 
نيات خيرخواهانه اي در ليبي دارند و تاش مي كنند تروريست ها را در اين 
كشور نابود كنند ولي كارشناسان مسائل سياسي در ليبي اعام كرده اند، 
مداخات غربي در اين كشور عامل دامن زدن به بحران ليبي است و ادامه 

اين مداخات اين كشور را به نابودي مي كشاند. 
   مداخله زميني انجام نمي شود

هرچند مقامات امريكايي از مداخله گسترده در ليبي خبر مي دهند اما 
يك كارشناس خاورميانه در گفت و گو با »جوان«، با بيان اينكه مداخله 
غرب در ليبي به مداخله زميني منتهي نخواهد شد، گفت: »شايد اعضاي 
ناتو همان كاري كه در عراق و سوريه انجام مي دهند را در ليبي نيز تكرار 
كنند و تنها به بمباران مواضع داعش در ليبي اكتفا كنند زيرا باتوجه به 
گسترده بودن خاك ليبي امكان مداخله زميني وجود ندارد.« به گفته اين 
كارشناس، هدف اصلي ناتو از مداخله در ليبي جلوگيري از تسلط داعش 
به مناطق هال نفتي ليبي و جلوگيري از گسترش اين گروه به كشورهايي 
مثل مالي و تونس است و بيش��تر در راستاي تأمين منافع فرانسه انجام 
مي ش��ود كه در مالي حضور قدرتمندي دارد.  روزنام��ه رأي اليوم، روز 
چهارشنبه در تحليلي درباره نيات اصلي غرب از مداخله در ليبي نوشت: 
»مداخله جديد امريكا واروپا در ليبي، اگر صحيح باش��د ناشي از خطر 
تهديدات داعش و بهره برداري از اين موضوع براي اشغال ليبي و تقسيم آن 
بين كشورهاي اشغالگر است، همانطور كه در سال 1۹45 در جنگ جهاني 

دوم پس از شكست ايتاليا و كشورهاي همسايه اش اتفاق افتاد.«
   قدرت داعش فراتر از سوريه و عراق

داعش با پيشروي در سوريه و عراق توانست بخش هاي گسترده اي از خاك 
اين كشورها را اشغال كند و االن دامنه فعاليتش را به شمال آفريقا كشانده 
تا در اين منطقه نيز قدرت خود را تثبيت كند، روند پيشروي تروريست هاي 
»انصار بيت المقدس« شاخه داعش در ليبي در مناطق نفت خيز اين كشور 
در ماه هاي اخير حاكي از اين مسئله است. به گزارش سايت فري بيكن، 
مركز مطالعات تروريس��م امريكا تعداد تروريس��ت هاي داعش در ليبي 
را بين 3 تا 10 هزار تن اعام كرده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، انتقال 
تروريست هاي داعش به ليبي به خاطر عقب نش��يني هاي اين گروه در 
عراق و سوريه است. اخبار 24 ليبي گفته است سازمان جاسوسي امريكا 
»سيا« هم عملياتش را در اين كشور افزايش داده است. برخي تحليلگران 
معتقدند باتوجه به مقدور نبودن ورود نيروهاي داعش به عراق و سوريه 
اين افراد اكنون وارد ليبي شده اند اما نمي توان ناديده گرفت كه تعدادي از 
تروريست ها با تداوم حمات هوايي و جنگ عليه آنها در مناطقي چون رقه 
به جايي چون ليبي فرار كرده باشند. گزارش سايت فري بيكن حاكي از اين 
است كه قدرت يابي داعش در ليبي به تحوالت عراق و سوريه ارتباطي ندارد 
و دستور كار داعش فراتر از مرزهاي اين دو كشور است. ابوبكر البغدادي، 
سركرده داعش در دومين س��الگرد خافت خودخوانده خود مي خواهد 
نشان دهد دامنه قدرت اين گروه توسعه يافته است. روزنامه انگليسي ديلي 
تلگراف، اخيراً از انتقال ابوبكرالبغدادي به ليبي براي جلوگيري از دستگيري 

توسط سرويس هاي اطاعاتي غربي در عراق و سوريه خبر داد. 
   نزديكي داعش به مرزهاي اروپا

نزديك شدن داعش به مرزهاي اروپا در ليبي در مداخله احتمالي غرب در 
اين كشور مؤثر بوده است چراكه تروريست ها سعي دارند دامنه فعاليت 
خود را به اروپا گسترش داده و به گفته تكفيري ها شاخه »اندلس« را در 
اين قاره تأسيس كنند. حمات دوگانه داعش به پاريس در سال 2015 

نيز در اين راستا انجام شده است. 

سيدرحيمنعمتي

امريكا با نام داعش به افغانستان باز مي گردد

چين خواستار خروج امريكا از درياي جنوبي شد  

كردها به گفت وگوهاي صلح سوريه دعوت نشده اند
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