
شركت های اروپایی    گزارش  یک
كه دولت  ها یش�ان 
برجام را امضا كردند، مسیر خارج شدن از ایران 
در پی�ش گرفته ان�د،از رن�و گرفته تا پ�ژو و...؛ 
همزمان، شمار دولت  هایی كه می گویند مقابل 
تحریم های امریكا خواهند ایستاد رو به افزایش 
است. بعد ازموضع رسمی وزارت بازرگانی چین 
مقابل تحریم های امریكا، رجب طیب اردوغان 
هم در واكنش به تهدید  ها و تحریم   های ترامپ 
موضع تندی گرفته و تأكید كرده تركیه در مقابل 
تحریم ه�ای امری�كا علی�ه ایران می ایس�تد. 
همین یك هفته قبل بود كه »گائو فنگ « سخنگوی 
وزارت بازرگانی چین در پاس��خ به این سؤال كه آیا 
ش��ركت های چینی پای خود را از بازارهای ایران 
عقب می كش��ند، به صراحت گفت: »م��ا به روابط 

عادی خود ب��ا ایران همچن��ان پایبندیم.« همین 
موضع چینی  ها باعث شد كه برخی ناظران به این 
تحلیل برس��ند كه چون و چراهای زی��ادی درباره 
كارساز بودن تحریم های ایران وجود دارد. روزنامه 
امریکایی واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به اینکه 
تحریم های نفتی ایران ممکن است كارساز نشود، 
نوشت: »كاهش صادرات ایران باعث افزایش بهای 
نفت خواهد شد و ایران می تواند با صادرات اندک، 
همان میزان درآمد را كسب كند.« رویترز هم در یك 
تحلیل معطوف به پیش بینی، با اشاره به ذخایر ۱۱۲ 
میلیارد دالری ایران و تراز حساب های جاری مثبت 
ایران گزارش كرد: »احتماالً ایران تحریم  ها را بدون 
مواجهه با بحران پرداخت های خارجی پش��ت سر 
خواهد گذاشت.«  حاال به فاصله ای نه چندان طوالنی 
از موضع صریح دولت چین و ارزیابی ناظران، تنش 

در روابط آنکارا و واش��نگتن به صورت كم سابقه ای 
افزایش یافته است. رجب طیب اردوغان در واكنش 
به تهدید    ها و تحریم     های ترامپ موضع تندی گرفته 
و می گوید كه تركیه در مقابل تحریم های امریکا علیه 
ایران می ایستد.  وی روز گذشته در جریان سخنرانی 
خطاب به دولت امریکا گفت: تحریم كردن ایران یك 
تجربه ناموفق است. ایران با این تحریم     ها ورشکسته 
نمی شود. اردوغان در ادامه با اشاره به اینکه باراک 
اوباما نیز پیش ت��ر درخواس��ت     هایی را از وی برای 
همراهی با تحریم ایران مطرح كرده بود، گفته است: 
ما در زمان دولت قبلی امریکا هم به اوباما گفتیم كه از 
ایران گاز می خریم. اگر از ایران نخریم از كجا بخریم؟ 
اگر از ایران گاز نخریم در فصل زمستان چکار كنیم؟ 
شهروندانمان اذیت خواهند شد. این موضوع را به 
ترامپ هم گفته ایم.  طی چند روز گذشته تنش در 

روابط تركیه افزایش یافته اس��ت. مواضع اردوغان 
از آن جهت مهم اس��ت كه طی چند روز گذش��ته 
واشنگتن صریحاً آنکارا  را به دلیل روابط اقتصادی 
با ایران تهدی��د به تحریم  كرده اس��ت. ترامپ طی 
توئیتی نوشت چنانچه تركیه اقدام به آزادی »اندرو 
برانسون« كشیش امریکایی متهم به همدستی با 
گروه های تروریستی نکند، تحریم     هایی را علیه آنکارا 
اعمال خواهد كرد. اردوغان تهدید ترامپ را »جنگ 
روانی« خواند و گفت با این تهدید    ها عقب نشینی 
نمی كنیم.  رئیس جمهور تركیه افزود: حتی باوجود 
تهدیدهای ترامپ هم برانس��ون بخشی از معامله 
جابه جایی زندانیان نخواهد بود. ماه گذشته، سنای 
امریکا در اعتراض به اق��دام تركیه مبنی بر حبس 
برانسون و همچنین خرید اس400 روسی، با تصویب 
الیحه ای خواستار منع فروش اف۳۵ امریکا به این 
كشور ش��د.  روابط تركیه و امریکا در طول دو سال 
گذشته به ویژه از زمان كودتای ناموفق علیه اردوغان 
به صورت فزاینده ای رو به س��ردی گراییده است. 
همچنین حمایت واشنگتن از كرد    های سوریه باعث 
خشم آنکارا شده است و حاال مقامات ترک نسبت به 
ادامه این سیاست ها هشدار می دهند. اردوغان روز 
گذشته تهدید كرد: امریکا فراموش نکند كه عدم 
تغییر رفتارش درقبال تركیه به قیمت از دست دادن 

شریکی قدرتمند و صادق تمام خواهد شد. 
  سران روسیه، آلمان و فرانسه به تركیه می روند

رئیس جمهور تركیه اعالم كرد سران تركیه، روسیه، 
آلمان و فرانس��ه در تاریخ 7 س��پتامبر در نشس��تی 
چهار جانبه با یکدیگر دی��دار می كنند. رجب طیب 
اردوغان در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه الوطن 
در مورد محتوای نشست گفت: در تاریخ 7 سپتامبر، 
اس��تانبول میزبان سران كش��ورهای روسیه، آلمان 
و فرانس��ه خواهد بود. ما در این نشست در خصوص 
مس��ائل روز بحث و تبادل نظر خواهیم كرد. مسائل 
منطقه، مهم  ترین محور گفت وگو    ها در این نشست 
چهار جانبه خواهد بود. سران چهار كشور قرار است 
بررسی نشست سه جانبه تركیه، روس��یه و ایران در 
مورد سوریه را در دستور كار خود قرار دهند. اوایل سال 
جاری میالدی، آنگال مركل، صدراعظم آلمان با اشاره 
به گس��ترش درگیری    ها در برخی از مناطق سوریه 
اعالم كرد بدون مشاركت روسیه، تركیه، ایران و سایر 

قدرت های منطقه، بحران سوریه قابل حل نیست.

در شرایطی كه دولت سوریه خود را برای پایان 
موفقیت  آمیز عملیات در جنوب آماده می كند، 
كرد های سوریه برای حل اختالفات خود با دولت 
مركزی س�وریه به یك توافق كلی رسیده اند؛ 
توافق�ی كه بی�ش از هم�ه چیز نش�ان دهنده 
سقوط اعتماد كردهای سوریه به امریكا است. 
»شورای س��وریه دموكراتیك « ش��اخه سیاسی 
»نیروهای دموكراتیك س��وریه « كه سال۲0۱۵ 
برای مبارزه با داعش شکل گرفت، اواخر شامگاه 
     ش��نبه از توافق با دمشق بر س��ر ادامه گفت وگو 
برای حل اختالفات خبر داد. این ش��ورا در پایگاه 
اطالع رسانی رسمی خود اعالم كرد كه هیئتی از 
این گروه، به دعوت دولت سوریه  به دمشق رفته 
و در تاریخ بیست وشش��م جوالی با دولت سوریه 
دیدار كرده تا »مقدم��ات گفت وگوهای فراگیرتر 
برای حل همه مش��کالت موج��ود و حل بحران 
سوریه در همه زمینه ها« فراهم شود. روسیا الیوم 

گزارش كرده كه كرد    ها بر سر دو موضوع اساسی 
یعنی پایان دادن به جنگ  و حراست از یکپارچگی 
س��وریه به توافق رس��یده اند. موضوع سومی كه 
طرفین بر س��ر آن توافق كرده اند، ترس��یم نقشه 
راهی بر ای س��وریه دموكراتیك فدرال است كه 
البته این بخش از توافق در بیانیه شورای سوریه 
دموكراتیك برجسته ش��ده است. این شورا گفته 
كه پیش تر در شهر »الطبقه « در غرب استان رقه 
نیز »كمیته های فرعی دو طرف « برخی مسائل را 
بررسی كرده بودند و نشست جدید در دمشق به 
توافق بر سر تشکیل كمیته     هایی در همه سطوح 
با هدف »توس��عه گفت وگو و مذاكرات تا رسیدن 
به پایان خشونت     ها و جنگ و ترسیم نقشه راهی 
كه به سوریه دموكراتیك فدرال بینجامد« منجر 
شده است. »عمر اوس��ی«، رئیس حزب »ابتکار 
ملی « از احزاب ُكردهای س��وریه و عضو پارلمان 
این كشور نشست »شورای سوریه دموكراتیك « 

با دولت س��وریه را گامی مثبت در مسیر درست 
حل مسائل كردهای این كش��ور توصیف كرد. به 
نوشته الرأی الیوم، شورای دموكراتیك سوریه از 
حمایت امریکا برخوردار است و شاخه نظامی آن 
نیز كنترل یك چهارم خاک سوریه را به دست دارد 
ولی دلیل عمده حركت به سمت مذاكره با دولت 
مركزی دمشق، بی اعتمادی كامل به امریکایی     ها 
است كه حامیان اصلی شورای محسوب می شوند. 
به نوش��ته الرای الیوم، این بی اعتمادی پس از آن 
ایجاد شد كه امریکا از حمایت گروه های معارض 
مسلح در جنوب سوریه دست برداشت و با ارسال 
پیامی كتبی به زبان عربی به فرماندهی آنها، تأكید 
كرد مقابل نیروهای ارتش سوریه كه به سمت درعا 
و قنیطره حركت می كنند، از آنها حمایت نخواهد 
كرد. همچنین اتحاد نیروهای امریکایی با تركیه 
در رویارویی ب��ا ُكردهای این كش��ور در مناطق 
ِمنبج و عفرین و چشم پوش��ی واش��نگتن نسبت 

به كردس��تان عراق و آرزوهای سران این منطقه، 
از دیگر دالیل بی اعتمادی ش��ورای دموكراتیك 
سوریه به امریکاست. حاال در شرایطی كه دولت 
سوریه در حال پایان موفقیت  آمیز عملیات مناطق 
جنوبی اس��ت و اعالم كرده كه به زودی عملیات 
خود را در ادلب آغاز خواه��د كرد، مذاكرات خود 
را با كردهای س��وریه ش��روع كرده اس��ت. دكتر 
پاول فلگنهاور، كارشناس روس مسائل روسیه و 
خارومیانه در یادداشتی كه در سایت مؤسسه جیمز 
تاون درباره وضعیت در سویه و مذاكرات كرد    ها با 
دمش��ق منتش��ر كرده، نتیجه مذاكره طرفین را 
پیش بینی كرده است. دكتر فلگنهاور گفته است 
به احتمال زیاد، كرد    ها ادامه ریاست بشار اسد به 
عنوان رهبری مقتدر در سوریه را خواهند پذیرفت 
البته اگر در مقابل، خودمختاری گسترده در شمال 
به آنها اعطا و در مقابل تهدیدهای اردوغان از آنها 

محافظت شود. 
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هیئت اعزامی شورای سوریه دموكراتیك، شاخه سیاسی نیروهای سوریه 
دموكراتیك )قسد(، متشکل از رهبران سیاسی و نظامی كرد سوریه روز 
پنج  شنبه گذشته برای مذاكره با دولت سوریه وارد دمشق شد. ریاض درار، 
رئیس هیئت اعزامی، قبل از رفتن به دمشق در مصاحبه ای با خبرگزاری 
فرانسه گفته بود كه برای دستیابی به راه حلی در مورد شمال سوریه تالش 
می كند و بدون پیش ش��رط آماده مذاكره با دولت اس��ت و امیدوار است 
مذاكراتی كامالً مثبت داشته باشد. این امید او بعد از مذاكرات به ثمر نشست 
كه از رسیدن به درک مشترک با دولت سوریه گفت و اینکه كمیته های 
مشترک با دولت برای دس��تیابی به توافق نهایی تش��کیل می شود. این 
امیدواری در بیانیه هیئت اعزامی منعکس شده كه در آن بر »گفت وگو    هایی 
فراگیرتر برای حل همه مش��کالت موجود و حل بحران س��وریه در همه 
زمینه ها« تأكید شده و به نظر می رسد كه دمشق هم از این درخواست با 
آغوش باز استقبال كرده و هر دو طرف توانسته اند نخستین گام     ها را برای 

حل اختالفات و همکاری در جهت حل بحران كشور به خوبی بردارند. 
برداش��تن این گام     ها به معنای عدم نیاز به جنگ و خونریزی برای حل 
وضعیت شرق فرات است، چنان كه »ریاض درار« می گوید كه بین ما و 
ارتش هیچ خونی وجود ندارد و عالوه بر این، او قول همکاری با ارتش در 
هر جنگی علیه تروریسم را هم داد و حتی گفته می شود در جریان این 
مذاكرات، هیئت اعزامی »قسد« موافقت خود را برای ورود ارتش سوریه به 
دو شهر راهبردی حسکه و رقه و كنترل این مناطق به دست دولت سوریه 
اعالم كرده اند. شکی نیست كه این میزان از توافق بین قسد و دولت سوریه 
یك شبه و با سفر دو روزه هیئت قسد به دست نیامده و باید مذاكرات قبلی 
به خصوص به تشویق و با پادرمیانی روس     ها در كار باشد، چنان كه روزنامه 
الحیات چاپ لندن به نقل از یك منبع روس این موضوع را تأیید كرده بود. 
از طرف دیگر، نباید تردید كرد    ها نسبت به حمایت امریکا از آنها و نیت 
اصلی واشنگتن از این حمایت را فراموش كرد كه در جریان عملیات تركیه 
در شمال سوریه مشهور به شاخه زیتون و حمله این كشور به شهر عفرین، 
كرد    های سوریه به خوبی دریافتند كه حمایت امریکا تنها به نیت ابزاری 
بوده و واشنگتن به راحتی حاضر است منافع كرد    ها را در لحظات خطیر 
نادیده بگیرد. عمر اوسی، نماینده كرد در پارلمان سوریه، در مصاحبه با 
خبرگزاری فرانسه با تأیید این تردید می گوید كه »اتحادیه دموكراتیك 
كردها، یگان های مدافع خلق كرد و شورای سوریه دموكراتیك متوجه 

شد كه امریکایی     ها آنها را تنها خواهند گذاشت.«
پیروزی های متوالی ارتش س��وریه در جنوب را باید به این عوامل اضافه 
كرد كه حاال ارتش با این پیروزی     ها بر خط تماس با رژیم صهیونیستی در 
بلندی های جوالن مسلط شده و به مرز با اردن رسیده است. شاید قسد تا 
پیش از این و به دلیل درگیری ارتش در آن مناطق می توانست با آسودگی 
خاطر در شرق فرات جوالن بدهد اما با شرایط جدید تنها مقابل دو گزینه 
جنگ یا مذاكره قرار گرفت��ه؛ نکته ای كه درار در دمش��ق به آن اعتراف 
كرده اس��ت. بنابراین، دو عامل بدعهدی امریکایی     ها و شرایط جدید از 
پیروزی     های ارتش سوری قسد را به این نتیجه رسانده كه به جای تکیه بر 
وعده های امریکایی، مسیر مذاكره و مصالحه با دولت را در پیش بگیرد تا 
از این طریق دست كم به برخی از خواسته های خود مثل حق شهروندی 
یا كسب برخی اختیارات در مناطق تحت كنترل برسد. در مقابل، دولت 
با بازگشت به شهر    هایی مثل رقه و حسکه و احیای نهادهای خود بدون 
درگیری و جنگ، دامنه تسلطش را به آن سوی شرق فرات توسعه می دهد 
تا هم بتواند یکپارچگی كشور را حفظ كند و هم اینکه از بلندپروازی های 
تركیه در شمال سوریه جلوگیری كند. در این میان، توافق دو طرف برای 
همکاری در جنگ با گروه های تروریستی اهمیت خاصی دارد و این پیام 
را به گروه های مستقر در استان ادلب می رساند كه تنها در جنگ با ارتش 
سوریه نخواهند بود بلکه نیروهای قسد هم در كنار ارتش با آنها خواهند 
جنگید. به این ترتیب، دولت سوریه با گشودن آغوش خود به روی هیئت 
اعزامی كرد    ها زمینه یك آشتی بزرگ را فراهم كرده تا فرآیند نابودی كامل 
گروه های تروریستی و بازگشت آرامش به كشور با این آشتی شروع شود.

انتخابات پاكستان، هند را هم امیدوار كرد 
در شرایطی كه حزب تحریك انصاف به رهبری عمران خان اعالم 
ك�رد حمایت الزم را از س�وی قانونگ�ذاران برای تش�كیل دولت 
ائتالفی در پاكستان به دست آورده اس�ت، دولت هند با استقبال 
از این اق�دام، ابراز امی�دواری كرد كه حكومت تازه در پاكس�تان 
برای برقراری امنیت، تأمین ثبات و توسعه جنوب آسیا تالش كند. 
پیروزی عمران خان، رهبر حزب تحریك انصاف در انتخابات پارلمانی 
پاكستان، با استقبال كشورهای همسایه روبه رو شده است. كشور هند 
كه بر سر مسائل مرزی با پاكستان اختالف دارد، نتیجه انتخابات اخیر 
این كشور را به فال نیك گرفت. به گزارش اسپوتنیك، وزارت امور خارجه 
هند در بیانیه ای كه روی وب سایت این سازمان قرار گرفته است، اعالم 
كرد:»هند خواهان یك پاكس��تان در حال رشد اس��ت كه با كشورهای 
همس��ایه خود در صلح باش��د«. در این بیانیه آمده است:»ما امیدواریم 
كه دولت جدید پاكستان به طور س��ازنده برای ایجاد امنیت، پایداری، 
آرامش، توسعه جنوب آسیایی ر   ها از تروریسم و خشونت كار كند. هند 
آرزوی موفقیت و پیشرفت پاكستان را در صلح با همسایگان خود دارد«. 
هند، پاكستان را به حمایت از چندین گروه شبه نظامی ضد هند و كمك 
به آنها برای نفوذ در منطقۀ مورد مناقش��ۀ كش��میر و ایجاد خشونت    ها 
متهم می كند، اما پاكستان تمامی این اتهامات را رد كرده  است. عمران 
خان با اعالم پیروزی در انتخابات پارلمانی گفت كه هند و پاكستان باید 
مناقشۀ كش��میر را از طریق مذاكرات حل كنند. همچنین اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان طی تماس با عمران خان، به نمایندگی از دولت 
و مردم افغانستان، برنده  شدن حزب وی در انتخابات پارلمانی را تبریك 
گفته است. استقبال كشورهای منطقه از پیروزی حزب تحریك انصاف 
در حالی است كه این حزب اكثریت الزم را برای تشکیل دولت ائتالفی 
كسب كرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فؤاد چودری، 
سخنگوی حزب تحریك انصاف دیروز گفت:»مردم به ما رأی دادند تا در 
انتخابات پیروز شویم و زمام قدرت را در دست  گیریم و به امید خدا یك 
دولت تشکیل خواهیم داد«. این س��خنگو به طور دقیق اعالم نکرد كه 
چه تعداد قانونگذار با پیوستن به دولت آتی آنها موافقت كردند اما گفت 
اطالعیه مربوطه در چند روز آتی زمانی ك��ه مجمع ملی برای برگزاری 
مراسم سوگند قانونگذاران منتخب جدید تشکیل جلسه دهد،  منتشر 
خواهد شد. او گفت:»ما كارمان را انجام می دهیم و عمران خان به عنوان 
نخست وزیر جدید پاكستان پیش از ۱4 اوت سوگند می خورد«. تالش 
عمران خان برای تشکیل دولت ائتالفی، درحالی است كه اعتراض های 
مردمی نسبت به نتیجه انتخابات همچنان ادامه دارد. بیش از ۲ هزار تن از 
طرفداران حزب سکوالر ملی عوامی در شهر چارسده واقع در شمال غرب 
كشور علیه » تقلب « در انتخابات دست به راهپیمایی زدند. یك راهپیمایی 
كوچك نیز در كراچی، بزرگ ترین شهر پاكستان برگزار شد و این حزب 

سکوالر خواستار برگزاری راهپیمایی دیگری در روز دو   شنبه شد.

بحران برق وزیر برق عراق را گرفت
نخست وزیر عراق، »قاسم الفهداوی« وزیر برق این كشور را به دلیل 
اعتراضات جاری درباره نحوه خدمات وزارت برق از كار تعلیق كرد.

به گزارش شبکه سومریه نیوز، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق دستور 
تعلیق فعالیت قاس��م الفهداوی، وزیر برق دولت��ش را تا زمان تکمیل 
شدن تحقیقات در خصوص وضعیت نامناسب برق رسانی به مناطق و 
استان های جنوبی صادر كرد.   گفته می شود این دستور حیدر العبادی 
در پی درخواست آیت اهلل سیس��تانی مرجع عالیقدر ش��یعه از دولت 
برای پاسخگویی به مطالبات ش��هروندان اتخاذ شده است.  الفهداوی 
از 8 س��پتامبر ۲0۱4 تاكنون در پس��ت وزارت برق در كابینه عبادی 
فعالیت كرده اس��ت و پیش از آن از س��ال ۲009 تا ۲0۱۳، اس��تاندار 
»االنبار « )در غرب عراق( بود.  چندین شهر عراق به خصوص بصره در 
چند روز گذشته صحنه تظاهرات مردمی نسبت به وضعیت نامناسب 
برق و آب بوده اند. عراق به بیش از ۲۳هزار مگاوات برق در ساعت برای 
تأمین بی وقفه نیازهای مس��کونی و اداری نیاز دارد. اما این كشور در 
حال حاضر حدود ۱۵ هزار و 900مگاوات برق تولید می كند.  در همین 
حال »حیدر العبادی« نخس��ت وزیر عراق پس از دیدار با ش��ماری از 
شیوخ و ساكنان استان »الدیوانیه«، طی بیانیه ای به نیروهای امنیتی 
كشور توصیه كرد كه از سالح علیه تظاهرات های مسالمت آمیز مردمی 
اس��تفاده نکنند.  به نوش��ته »اس��پوتنیك«، وی اعالم كرد كه رفتار 
99درصد از تظاهرات كنندگان كه به بیکاری در جنوب عراق اعتراض 
دارند، مسالمت آمیز است اما برخی می خواهند همه چیز را به هم بزنند. 
این افراد نمی خواهند دولت عراق، دولتی قدرتمند باش��د.  وی افزود: 
سازندگی در كشور نیازمند وحدت و مقابله با فاسدان است. مطالبات 
شهروندان عراقی حقوقی قانونی است و ما به آن گوش می دهیم و تدابیر 
الزم را برای اجرای آنها اتخاذ می كنیم. پیش تر نیز »لیث جبر حمزه« 
سخنگوی كمیسیون عالی و مس��تقل انتخابات عراق روز     شنبه اعالم 
كرده بود كه حیدر العبادی پنج تن از مسئوالن انتخابات را به اتهام فساد 

در جریان انتخابات پارلمانی اخیر بركنار كرده است.

خاک در مقابل امنیت
 مصالحه امریکا با طالبان 

در آستانه انتخابات افغانستان
سرانجام امریكا پس از بی نتیجه ماندن گزینه نظامی تصمیم گرفت به 
جای جنگ با طالبان، با آنها مذاكره كند. نیویورک تایمز گزارش كرده 
كه دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغانستان خواسته تا از مناطق كم 
جمعیت افغانستان عقب نشینی و اداره آنها را به طالبان واگذار كنند. 
در آستانه انتخابات پارلمانی افغانستان كه قرار است در ماه های آینده 
برگزار شود، امریکایی     ها راهبرد خود را در مقابل طالبان تغییر داده و 
با دادن امتیازاتی با این گروه در حال توافق هستند. روزنامه نیویورک 
تایمز، دیروز به نقل از س��ه مقام امریکایی اعالم كرد كه دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا از مقامات افغان خواسته از برخی مناطق 
كم جمعیت عقب نشینی كند. هدف از این رویکرد محافظت از نظامیان 
ارتش افغانس��تان در مقابل حمالت خطرناک تری كه در مناطق دور 
افتاده و آسیب پذیرتر متوجه آنها می ش��ود، اعالم شده است تا آنها را 
بر شهر    ها و مناطق پرجمعیت تر و بزرگ تر متمركز سازد. بر اساس این 
گزارش، این رویکرد عقب نشینی مشابه با استراتژی     هایی است كه در 
دوره دولت های جورج دبلیو بوش و باراک اوباما در پیش گرفته ش��د. 
این عماًل تضمین می كند كه ش��به نظامیان طالبان و دیگر گروه های 
شبه نظامی تسلط شان را بر مناطقی كه قباًل تصاحب كرده بودند ادامه 
می دهند و دولت تنها كنترل بر شهرهای اصلی و بزرگ نظیر قندهار، 
قندوز، مزار شریف و جالل آباد را تأمین می كند. یك مقام وزارت دفاع 
امریکا گفت:»تع��دادی از فرماندهان ارتش افغانس��تان در مقابل این 
تالش های امریکا مقاومت ك��رده و گفته اند كه این موجب می ش��ود 
برخی مردم محلی احساس كنند كه به آنها خیانت شده است«. حمداهلل 
محب، سفیر افغانستان در امریکا با این مسئله كه نیروهای امریکایی و 
افغان مناطق روستایی را به حال خود ر    ها كرده و در اختیار طالبان قرار 
داده اند، مخالف است. دونالد ترامپ سال گذشته كه استراتژی جدید 
واشنگتن را برای افغانستان اعالم كرد، گفت كه »طالبان و داعش باید 
بدانند كه آنان هیچ جایی برای پنهان شدن ندارند و هیچ جایی فراتر 
از قدرت امریکا و اردوی امریکا وجود ندارد.«  به نظر می رس��د كه این 
سیاس��ت در مقابل طالبان جواب نداده و ترامپ مجبور شده است در 
سالگرد اعالم استراتژی خود، موضع خود را تغییر دهد. توافق جدید در 
نشست اخیر طالبان و نمایندگان امریکا در قطر حاصل شده است. اكرم 
خپلواک، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان گفت:»مذاكرات 
بین مقام های امریکایی و طالبان در قطر بخشی از تالش های هماهنگ 
و مشترک آنها بوده كه دولت های افغانستان و امریکا برای پیشبرد روند 
صلح در این كشور انجام می دهند«. وی افزود:»این گفت وگو    ها برای 
آغاز رسمی مذاكرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان افغان بسیار 
مهم و مؤثر بوده و كابل و واشنگتن در این ارتباط كاماًل هماهنگ پیش 
می روند«. از مجموع 407 ناحیه افغانستان دولت این كشور ۲۲9 ناحیه 
را تحت كنترل دارد و برآورد شده كه طالبان ۵9 ناحیه را در دست دارد. 
۱۱9 ناحیه باقی مانده نیز طبق گفته دفتر بازرس ویژه كل بازس��ازی 
افغانستان )سیگار ( مابین دو طرف، مورد مناقشه است. سیاست جدید 
امریکا برای واگ��ذاری مناطق دورافتاده به طالبان درحالی اس��ت كه 
نشست های منطقه ای برای آوردن طالبان به پای میز مذاكره بی نتیجه 
مانده است. طالبان پیش از این ادامه مذاكرات صلح را مشروط به خروج 

نیروهای امریکایی از افغانستان اعالم كرده بود. 

سيدرحيمالری

توافق كردی– سوری برای سوریه یكپارچه فدرال
مهم  ترین متحد امریكا هم وارد مذاكره با دمشق شد

چین و تركیه   تحریم هاي ایران را   اجرا نمي كنند
اردوغان: تركیه مقابل تحریم هاي امریكا علیه ایران مي ایستد

ارت�ش انگلی�س آم�اده اس�ت در صورتی 
كه این كش�ور بدون دس�تیابی به توافق از 
اتحادیه اروپا خارج ش�ود، غذا، س�وخت و 
داروی ضروری را در اختیار مردم قرار دهد. 
شکست مذاكرات دولت انگلیس با اتحادیه اروپا 
بر سر خروج این كش��ور از این اتحادیه، وضعیت 
داخلی انگلیس را بحرانی تر كرده است. به گزارش 
روزنامه »ساندی تایمز«، ارتش انگلیس اعالم كرده 
است در صورتی كه این كشور بدون دستیابی به 
توافق از اتحادیه اروپا خارج ش��ود، غذا، سوخت 
و داروی ض��روری را در اختیار م��ردم قرار دهد. 
وزرای انگلیس اعالم كردند اگر خروج این كشور از 
اتحادیه اروپا )برگزیت( بدون دستیابی به توافقی 
قانونمند صورت بگیرد و بنادر مسدود شوند، ارتش 
برای تأمین غذا، سوخت و داروهای ضروری مورد 

نیاز مردم وارد عمل می شود. طرح    هایی از پیش در 
نظر گرفته شده كه اگر انگلیس بدون هیچ توافقی 
از اتحادیه اروپا خارج ش��د لندن بتواند نیازهای 
مردم را برطرف كند. از بالگرد    ه��ا و خودروهای 
نظامی برای رس��اندن دارو به اقشار آسیب پذیر 
در خارج از مناطق جنوب شرقی استفاده خواهد 
ش��د. این خبر زمانی اعالم شد كه فروشگاه    ها به 
تأمین كننده های مواد غذایی هش��دار دادند كه 
چای و قهوه مورد عالقه مصرف كنندگان را انبار 
كنند و خدمات بهداشت ملی انگلیس نیز اعالم 
كرد اگر »ترزا می« نخست وزیر انگلیس نتواند با 
بروكسل به توافق برسد دارو    هایی را كه از خارج 
از اتحادیه اروپا وارد می شوند، ذخیره می كند. این 
درحالی است كه لندن پس از دو سال نتوانسته در 

مورد برگزیت به نتیجه برسد.

 آماده باش ارتش انگلیس 
برای خروج از اتحادیه اروپا

 ترامپ: بودجه دیوار مكزیک تأمین نشود
دولت را تعطیل می كنم

رئیس جمهور امریكا در توئیتی كنگره این كشور 
را تهدید كرد كه در صورت عدم تأمین بودجه 
ساخت دیوار مكزیك دولت را تعطیل می كند. 
رئیس جمه��ور امریکا روز یك   ش��نبه در توئیت 
جدیدی كنگ��ره كش��ورش را تهدید ك��رد. به 
نوشته روزنامه »ایندیپندنت «، دونالد ترامپ در 
جدید   ترین توئیت خود، كنگ��ره را تهدید كرده 
در صورت عدم تصویب قان��ون در زمینه تأمین 
هزینه های ساخت دیوار مرزی با مکزیك، دولت را 
تعطیل می كند. بر اساس این گزارش، »ایلدفونسو 
گواج��اردو«، وزیر اقتص��اد مکزیك چندی قبل 
در توئیتر درباره ادعاه��ای ترامپ مبنی بر اینکه 
مکزیك هزینه ساخت دیوار مرزی بین دو كشور را 
پرداخت می كند، نوشت:»رئیس جمهور مکزیك 
درباره این مسئله بسیار شفاف بوده و مکزیك هرگز 

هزینه این دیوار را نمی پ��ردازد«. دونالد ترامپ 
پیش تر نیز به روزنامه »وال استریت ژورنال « گفته 
بود كه مکزیك می تواند به صورت غیرمستقیم از 
طریق پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی هزینه 
این پروژه را بپردازد. ترامپ در تبلیغات انتخابات 
ریاست جمهوری س��اخت »دیوار بزرگ و زیبا« 
را در مرز امری��کا و مکزیك وع��ده داده و هدف 
از س��اخت این دیوار را مقابله با ورود غیرقانونی 
مهاجران اعالم ك��رده بود. در ماه ه��ای اخیر به 
دستور ترامپ هزاران نفر از مهاجران غیرقانونی 
كه از مرز مکزی��ك وارد خاک امریکا ش��ده اند، 
توسط نیروهای ارتش امریکا بازداشت شده اند و 
جدا كردن كودكان از والدین شان و نگهداری آنها 
در بد   ترین شرایط واكنش های گسترده ای را در 

بین امریکایی    ها به همراه داشته است. 

  خبر

در حال�ی ك�ه ت�وان پاس�خگویی یم�ن ب�ه 
حمالت ائت�الف س�عودی و امارات�ی تا قلب 
س�رزمین  های متج�اوزان پی�ش رفته، یك 
رسانه امریكایی خبر داده كه اماراتی     ها برای 
در امان ماندن از حمالت پهپادی یمنی     ها در 
حال رایزنی های فش�رده با اروپا و اس�ترالیا 
برای دریافت سامانه های ضد پهپادی هستند. 
به گزارش فارس به نقل از گزارش »فوربس«، یك 
هیئت اعزامی امارات متحده عربی به فرانس��ه و 
فنالند، اخیراً رایزنی های فشرده ای درباره دریافت 
سامانه های ضد پهپادی داش��ت.  از سوی دیگر، 
شركت استرالیایی DroneShield كه كار و 
تخصص خود را »حفاظت از تهدید ناشی از پهپاد « 

معرفی می كند، اخیراً گزارش داده كه از سوی یك 
كش��ور حاضر در منطقه غرب آسیا یك سفارش 
به ارزش ۳/۲ میلیون دالر دریافت كرده اس��ت. 
مقام های این شركت استرالیایی به نام این كشور 
اشاره نکردند اما گفتند كه قرار است 70 عدد از یك 
نوع پیشرفته »سالح ضد پهپادی« تولیدی خود 
را به این كشور تحویل دهند.  در گزارش فوربس 
آمده است: »بعید اس��ت تهدید منافع اقتصادی 
عربستان س��عودی و امارات متحده عربی از بین 
برود و در نتیجه به نظر می رسد كه حکومت های 
منطقه دارند درباره تهدید خاص ناشی از پهپاد    ها 
جدی می شوند.« این رس��انه امریکایی سپس به 
حمالت اخیر پهپادی ارتش و كمیته های مردمی 

یمن و حمله پهپادی به فرودگاه بین المللی ابوظبی 
امارات اشاره كرد.  خبرگزاری رسمی »سبأ« یمن 
از حمله پهپاد »صماد ۳ « به این فرودگاه خبر داد؛ 
حمله ای كه طبق گزارش     ها سبب اختالل در روند 
پروازهای فرودگاه ابوظبی شد.  فوربس ادامه داد: 
»هرچند مقام     ها در ام��ارات متحده عربی حمله 
به فرودگاه را رد كردن��د اما خود فرودگاه ابوظبی 
در توئیتی گفته بود ك��ه حادثه ای مربوط به یك 
خودروی خدمات در ترمین��ال ۱ این فرودگاه در 
ساعت 4 بعد از ظهر  رخ داد اما این اتفاق تأثیری 
بر فعالیت های فرودگاه نداش��ته و ورود و خروج 
پرواز    ها طبق برنامه ادامه دارد.« رسانه امریکایی 
در گزارش خود می  نویسد: »یك روز قبل از حمله 

ادعایی به فرودگاه ابوظبی، عربستان سعودی گفت 
كه دو تانکر نفتی این كشور در تنگه باب المندب 
هدف حمله قرار گرفت. این حمله سبب شد كه 
ریاض عبور تانکرهای نفتی از این تنگه را متوقف 
كند؛ تنگه ای كه یکی از مسیرهای حساس و مهم 
برای تجارت بین المللی نفت است.«  فوربس ادامه 
داد: »حوثی     ه��ا همچنین اخی��راً درباره حمالت 
پهپادی ب��ه اه��داف اقتص��ادی در داخل خاک 
عربستان سعودی از قبیل حمله ۱8 جوالی خود 
به تأسیس��ات آرامکو غول نفتی سعودی در حال 
رجزخوانی بوده اند. در زمان حمله، این ش��ركت 
نفتی تنها تأیید كرد كه به دلیل یك » حادثه « یك 

منطقه از شركت دچار حریق شد. 
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  »عهد التمیمی« پس از ۸ ماه آزاد شد
رژیم صهیونیستی دختر نوجوان فلسطینی را كه به دلیل حمله به یك 
نظامی صهیونیست توسط این رژیم بازداشت شده، صبح روز یك شنبه 
آزاد كرد.  به گزارش تسنیم، اساف لیبراتی، سخنگوی اداره زندان های رژیم 
صهیونیستی گفت كه عهد التمیمی دختر نوجوان فلسطینی و مادرش 
بعد از گذراندن مجازات هشت ماه زندان خود به خاطر سیلی زدن به یك 
نظامی این رژیم صبح یك شنبه از زندان » هشارون « آزاد شد. عهد التمیمی 
دختر نوجوان فلسطینی به نماد مقاومت فلسطینیان مشهور شده است. 
دادگاه رژیم صهیونیستی اتهامات گوناگونی علیه عهد التمیمی مطرح 
كرده و محاكمه وی بازتاب گسترده افکار عمومی و محکومیت بین المللی 
علیه بازداشت كودكان از سوی رژیم صهیونیستی را در پی داشته است. 
شبکه تلویزیونی »روسیاالیوم« گزارش داد كه رژیم صهیونیستی به دلیل 
جلوگیری از استقبال مردمی از التمیمی، محل آزادی این دختر فلسطینی 
را تغییر داد. با این حال، شمار زیادی از اعضای خاندان التمیمی و فعاالن در 

گذرگاه رنتیس در شمال غربی رام اهلل برای استقبال از او تجمع كردند. 
-------------------------------------------------------------

  ادامه تنش     ها در كابینه انگلیس بر سر بودجه دفاعی
»گاوین ویلیامسون« وزیر دفاع انگلیس در تازه     ترین درگیری با »ترزا 
می« نخست وزیر این كشور به اقدام دولت برای مقابله با افزایش دستمزد 
نیروهای نظامی اعتراض كرد. به نوشته روزنامه »تلگراف«، ویلیامسون به 
خانم می  و به »فیلیپ هاموند« وزیر دارایی انگلیس اعتراض كرد و هشدار 
داد این دو مسئول تصمیم اشتباهی را در رابطه با دستمزد نظامیان اتخاذ 
كرده اند. یك منبع در وزارت دفاع انگلیس به روزنامه تلگراف گفته است، 
ویلیامسون به پرسنل نظامی وعده قراردادهای بهتر را داده بود، اما وزارت 
دارایی انگلیس تنها ۱/۵ درصد افزایش دستمزد برای كاركنان وزارت 

دفاع در نظر گرفته است.
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