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نفرین عفرین و جنگ سیستمها!

تهدید نفتي نیروهاي پیشمرگه
علیه اقلیم

 افشــین غالمی :با هــدف قرارگرفتــن هواپیمای
نظامــی اســرائیل بهوســیله پدافند ارتش ســوریه،
مشخص شد که از لحاظ نظامی ،دولت سوریه توانایی
روبهرویــی با حمــالت نیروهای متخاصــم از جمله
اسرائیل و ارتش ترکیه و گروههای تروریستی با عنوان
ارتش آزاد سوریه را دارد .اما چرا دولت سوریه در قبال
حمله ترکیه به عفرین ساکت است؟
پاسخ روشــن اســت و آن را باید در نقشآفرینی
روســیه و َقیمــی آن در عرصــه میدانــی ســوریه
جســتوجو کرد .از طرفی در موضوع عفرین ،روسیه
طبق نشست آستانه و نشست سوچی تعهداتی را در
ازای دستبرداشتن از ُکردها در عفرین به ترکیه داده
و در عــوض انتظار دارد ترکهــا در موضوع ادلب و
پاکســازی و انتقال عناصر تروریستی به نقاط دیگر با
روسیه همکاری کنند.
همــان مذاکرهای کــه در مرز ســوریه و لبنان به
وســاطت روسیه انجام شد و داعش را به شرق فرات
منتقل کردند .بنابراین در این قضیه هم روســیه قصد
دارد معادلــه جنگ را به ســمت دیگر منعطف کند،
اما اینکه چقدر دو طرف در اجرائیکردن این سیاست
موفق میشــوند و نقش دیگر بازیگــران مانند ایران،
آمریکا ،دولت ســوریه و ُکردها در آن تأثیرگذار است،
هنوز مشخص نیست.
این یک بعد قضیه است و بعد دیگر قضیه عفرین،
پاگذاشــتن جنگ سوریه در مرحله سوم خود و دوران
پساداعش است .اگر بحران سوریه را به مرحله جنگ
داخلی ،نبرد منطقهای و منازعه بینالمللی تقســیم
کنیم .اتفاقات چند روز اخیر با ورود آمریکا به ســوریه
و انهدام مواضع دولت مرکزی ســوریه در دیرالزور و
نبرد هوایی و پدافندی اســرائیل و ارتش ســوریه در
دمشــق ،بیانگر آغاز منازعهای بینالمللی است ،زیرا
آنگونه که از اتفاقات میدانی درک میشود ،آمریکا و
روسیه عرصه سوریه را از جنگ نیابتی تبدیل به جنگ
سیستمی با مشارکت مستقیم خود کردهاند.
برای درک نقشآفرینی طرفیــن حاضر در بحران
سوریه ،بهتر اســت موضع هر یک از بازیگران را مرور
کنیم؛ آمریکا حاکم شــرق فرات است و روسیه حاکم
غرب فرات .عفرین حوزه نفوذ روسیه است و روسها
خشــمگین از نزدیکشــدن ُکردها به آمریکا و ترکیه
همپیمان آمریکا در ناتوست.
آمریــکا نمیخواهــد ترکیه را به آغوش روســیه
بفرستد و همچنین نمیتواند از ُکردها در سوریه دست
بردارد .روسیه شــریک تجاری ترکیه در انتقال انرژی
به اروپا و ترکیه همکار روســیه در تقابل با آمریکا در
موضع ُکردها در عرصه میدانی سوریه است.
ایران به دنبال ایجاد پایگاهی راهبردی برای رسیدن
از تهــران به دریــای مدیترانه و هممرزی با اســرائیل
اســت .اســرائیل نگران از حضور ایــران در مرزهای
ســوریه و خشمگین از اقدامات حزباﷲ در حمله به
مناطق یهودینشین است .آمریکا نقشآفرینی ایران
در ســوریه را عاملی برای تداوم حضور خود در شرق
فرات و ســوریه میداند و روسیه بیمناک از تقابل تازه
در غرب فرات و حمالت اســرائیل به سوریه و مواضع
ارتش سوریه است.
آنچــه که مشــخص اســت تنــوع بازیگــران و
مؤلفههــای امنیتــی و سیاســی آنقــدر در ســوریه
درهمتنیده اســت و با یکدیگر همپوشــانی دارند که
ســهمخواهی و ائتــالف هریک از بازیگــران در این
کشور جنگزده حساسیت باالیی دارد و روند اتفاقات
بهگونهای اســت که میتوان گفــت طرفین هم به
دنبال ائتالفهای آنی و مقطعياند و هم نیمنگاهی
به همکاريهای راهبردی بلندمدت در سوریه دارند
و همین موضوع پیچیدگی جنگ هفتساله سوریه را
دوچندان کرده است.

ﺗﮏ ﺧﺒﺮ

مالکی با کردها و اهل تسنن
ائتالف میکند
 بــه گفتــه یک منبــع نزدیــک به دبیــرکل حزب
»الدعوهاالسالمیه« ،نوریمالکی ،رئیس ائتالف دولت
قانون ،قصد دارد سلسله توافقها و گفتوگوهایی را
با گروههای سیاســی اهل تسنن و کرد با هدف ائتالف
با آنها پــس از انتخاباتی که قرار اســت  ۱۲مه آینده
برگزار شود ،انجام دهد .به گزارش ایسنا ،این منبع که
نخواست هویتش افشا شود ،به روزنامه فرامنطقهای
»القدسالعربــی« گفت :ائتالفها با تشــکیل ســه
ائتالف اصلی شــیعه )ائتالف النصر به رهبری حیدر
العبــادی ،ائتالف الفتح به رهبــری هادی العامری و
دولت قانون به رهبری نوریمالکی( به پایان رسیدند
و البتــه توافقها درباره یک ائتــالف پس از انتخابات
نیز ادامــه دارد .به گفته این منبع ،مالکی با گروههای
سیاســی اهل تســنن و کرد توافقهایــی دارد اما این
توافقها بهصورت محرمانه و بدون علنیسازی آنها
برای اعضای ائتالف در حال انجاماند و مالکی به دلیل
اینکه میترسد این توافقها از دست بروند ،تالشهایی
را که در این راستا انجام میشود ،علنی نمیکند .طبق
اظهارات منبع یادشــده ،این توافقها بهتدریج روشن
خواهند شــد و ایــن احتمال وجــود دارد که عالوهبر
حزب دموکرات کردســتان به رهبری مسعود بارزانی،
همگرایی میان ائتالف دولت قانون و ســلیم جبوری،
رئیــس پارلمان عراق ،حاصل شــود .برخی اطالعات
بهدســتآمده نیز از قصد مقتدی صــدر ،رهبر جریان
صدر عراق ،برای ائتــالف با عمار حکیم ،رهبر جریان
حکمت ،پس از انتخابات خبر میدهند.

والدیمیــر پوتیــن ،رئیسجمهــوري روســیه،
ميخواهــد خــود را بــه عنــوان میانجیگــر صلح
در بحرانهــاي بینالمللــي نشــان دهــد .او کــه
دســتاندرکار پیشبردن مذاکرات سوچي براي حل
بحران ســوریه اســت ،روز گذشــته میزبان محمود
عباس ،رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین بود تا
با او درباره چند و چون رســیدن بــه توافق صلح با
اسرائیل مذاکره کند.
آنطور که مقامات فلســطیني یــک روز پیش از
ســفر رئیس تشــکیالت خودگردان به روسیه اعالم
کردند ،محمود عباس احتماال در دیدار خود با پوتین
از او ميخواهــد که براي ایجاد ســازوکار چندجانبه
بینالمللــي براي حمایــت از مذاکــرات صلح بین
اســرائیل و فلســطین تالش کند .ابتدا قــرار بود این
دیــدار در بندر ســوچي صــورت بگیرد ،امــا بعد از
سقوط هواپیماي مسافربري روسیه در نزدیک مسکو
و کشتهشدن  ۷۱نفر از مســافران و خدمه این پرواز،
پوتین تصمیم گرفت در مســکو بماند و در پایتخت
روســیه میزبان محمود عباس باشــد .دیدار عباس
از مســکو دو هفته پــس از دیدار بنیامیــن نتانیاهو،
نخســتوزیر اســرائیل ،از روســیه صورت ميگیرد.
به باور ناظران ،عباس در تالشــي براي کنارگذاشتن
ایاالتمتحده از مذاکرات صلح بهدلیل آنچه راماﷲ
»سیاســت خصمانه« واشــنگتن در قبال فلســطین
ميخوانــد ،در دیدار خود با پوتین از روســیه و دیگر
کشــورها ميخواهد که نقش بزرگتري در مذاکرات
صلح با اسرائیل ایفا کنند.
روابط تشــکیالت خودگردان فلســطین و دولت
دونالد ترامپ از ماه دسامبر به اینسو رو به وخامت
گذاشت .روز ششم دسامبر ایاالتمتحده در رویدادي
بحثبرانگیــز و جنجالي اعالم کرد که از این به بعد
اورشلیم )بیتالمقدس( را به عنوان پایتخت اسرائیل
به رسمیت ميشناسد .پس از آن مقامات فلسطیني
اعالم کردند کــه دولت ترامپ دیگــر صالحیت آن
را نــدارد که میانجیگر روند صلح خاورمیانه باشــد.
فلسطینیان بخش شــرقي بیتالمقدس را پایتخت
کشــور خود در آینــده ميداننــد .اکثریــت جامعه
جهاني نیز در حمایت از راهکار دوکشوري ،استقالل
فلســطین در مرزهاي ســال  ۱۹۶۷با پایتختي شرق
اورشــلیم را پیشنهاد ميکنند .این بخش از اورشلیم
در آن زمان از سوی اسرائیل اشغال شد .یکيدیگر از

 ۲هفته بعد از دیدار با نتانیاهو ،عباس با پوتین دیدار کرد

مسکو ،میانجیگر صلح
مســائلي که آتش تنش میان دو طرف را شعلهورتر
کــرده ،تهدید آمریــکا مبنيبر قطــع کمکهاي این
کشــور به تشــکیالت خودگردان فلســطیني است.
وزارت خارجه ایاالت متحــده ،اواخر دي اعالم کرد
واشــنگتن فعال از پرداخت بیــش از نیمي از کمک

ســاالنه خود بــه آژانس مللمتحد بــراي کمک به
فلســطینيها ،خودداري ميکند .ســخنگوي وزارت
خارجه ایاالتمتحده گفته بود واشــنگتن قصد دارد
براي تصمیمگیري نهایي »شــاهد انجام اصالحاتي«
در تشکیالت فلسطیني باشد.

اورشلیم قابل مذاکره نیست
همزمان با سفر محمود عباس به روســیه ،دونالد ترامپ رئیسجمهوري ایاالتمتحده ،بار دیگر تأکید
کرد که مســئله اورشــلیم قابل مذاکره نیســت .ترامپ روز یکشــنبه در گفتوگو با روزنامه دست راستي
»هیوم« اســرائیل گفت که با کنارگذاشــتن مســئله اورشــلیم از مذاکرات او ميخواهد این نکته را روشن
کند که اورشــلیم پایتخت اسرائیل اســت .رئیسجمهوري ایاالت متحده در این گفتوگو همچنین مدعي
شــد که فلسطینيها درحالحاضر به دنبال صلح نیســتند و او مطمئن نیست که اسرائیل هم به صلح با
فلســطینيها عالقهمند باشد .ترامپ زماني که اورشــلیم را بهعنوان پایتخت اسرائیل بهرسمیت شناخت،
تأکید کرد که »حقیقت« اورشــلیم به عنوان پایتخت اسرائیل با راهکار صلح تضادي ندارد و اگر طرفین از
راهکار دو کشــوري حمایت ميکنند ،آمریکا نیز حامي آن خواهد بود .ترامپ به این روزنامه گفته اســت،
درحاليکه مناسبات میان آمریکا و اسرائیل در سطحي »عالي« است ،صلح با فلسطینيها این مناسبات را
»بهتر خواهد کرد« .او افزوده اســت که »شهرکسازي موردي بسیار پیچیده است و روند صلح را همواره
دچار پیچیدگي کرده است ،بنابراین فکر ميکنم که اسرائیل در زمینه شهرکسازي باید بسیار مراقب باشد«.
رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده که قصد دارد تا اسرائیليها و فلسطینيها را به »توافق نهایي« نزدیک کند
که به دههها ســتیز میان طرفین پایان خواهد داد ،ولي در این مصاحبه ابراز تردید کرد که در مقطع فعلي
حتي انجام مذاکره امکانپذیر باشد.

به گفته مجدي الخالدي ،مشاور امور دیپلماتیک
ریاست تشــکیالت خودگردان فلســطین» ،روسیه و
پوتیــن در چارچوب یــک اجمــاع بینالمللي براي
صلــح ميتوانند نقــش مهمي ایفا کننــد« .آنطور
که خالدي اشــاره کرده ،عضویت روسیه در شوراي
امنیت ســازمان ملل و کمیته چهارجانبه بینالمللي
صلح خاورمیانه به روسیه این توان را ميدهد که در
هرگونه تالشي براي رسیدن به صلح میان فلسطین
و اسرائیل نقشي فعال ایفا کند.
روســیه ،ایاالتمتحده ،اتحادیه اروپا و ســازمان
ملل چهار عضو کمیته چهارجانبه بینالمللي صلح
خاورمیانهاند که ســال  ۲۰۰۲در مادرید تشکیل شد.
خالدي بر این باور اســت که دیــدار پوتین و عباس،
بهویــژه از این جهت اهمیــت دارد که در آســتانه
ســخنراني محمــود عبــاس در مجمــع عمومــي
سازمانملل اســت .روســیه پیشتر نیز اقداماتي را
براي انجام مذاکرات میان اســرائیل و فلســطینيها
انجام داده بود؛ از جمله در ســال  ۲۰۱۶که پیشنهاد
مذاکرات رودررو با عباس و نتانیاهو مطرح شــد ،اما
آن پیشنهاد راه بهجایي نبرد.
یکيدیگــر از مقامــات تشــکیالت خودگــردان
فلسطیني اعالم کرده که عباس ميخواهد از تریبون
ســازمان ملل استفاده کند و خواســتار برگزاري یک
کنفرانــس بینالمللي صلــح خاورمیانه شــود که
جایگزیــن روند صلــح مورد حمایــت ایاالتمتحده
باشد .ایاالتمتحده در طول  ۱۱سال گذشته مخالف
ایــده برگــزاري کنفرانس بینالمللــي صلح بوده و
مذاکرات مســتقیم بین فلسطینيها و اسرائیليها را
بهتریــن روش براي پایان بحــران دو طرف ميداند.
بــا این همه عبدالحافظ نوفل ،ســفیر فلســطین در
اسرائیل ،روز یکشنبه گفته بود که هدف فلسطینيها
کنارگذاشــتن کامــل ایاالتمتحــده از رونــد صلح
فلسطین و اســرائیل نیســت» :ما فقط ميخواهیم
طرفهــاي دیگري براي حمایــت از مذاکرات صلح
با ایاالتمتحده همراه شــوند .هدف ما این است که
به انحصــار ایاالتمتحده پایان دهیــم .ما موقعیت
طرفهــاي دیگري مثل اتحادیــه اروپا و چین را هم
مورد بررسي قرار دادهایم« .بااینهمه سفیر فلسطین
در روسیه ميگوید رسیدن به این سازوکار بینالمللي
آسان نیست چراکه هم ایاالتمتحده و هم اسرائیل
با آن مخالفت کردهاند.

ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺬاﮐﺮه در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
تنــش در روابط بین ترکیه و آمریکا هنگامی بیشــتر شــد که ائتالف
بینالمللی ضد داعش به رهبری آمریکا در اواسط ماه گذشته میالدی از
تصمیمش برای تأســیس نیروهای امنیت مرزی متشکل از ۳۰هزار نفر
خبر داد که نیمی از آنها از افراد مســلح ُکرد ســوریه بودند .رجبطیب
اردوغــان ،رئیسجمهــوری ترکیه ،ایــن نیروها را »ارتش تروریســتی«
خوانــد و درحالیکه واشــنگتن از وجود ســوءتفاهم دربــاره ایجاد این
نیروها صحبت میکــرد ،اردوغان گفت ،اینها نیروهــای امنیت داخلی
هســتند نه نیروهای مرزی .حال بعد از گذشــت بیش از یک ماه ،مولود
چاووشاوغلــو ،وزیــر خارجه ترکیه ،میگوید رابطه دو کشــور در نقطه
حساســی قــرار دارد و آنکارا یا بایــد روابطش با آمریــکا را بهتر کند یا
بهطورکامل به آن پایان دهد .مولــود چاووشاوغلو در ادامه افزود :اگر
آمریــکا اقدامات الزم را انجام ندهد ،مــا در مناطق دیگر از جمله منبج
گامهای الزم را برمیداریم.
این سخنان در حالی مطرح میشود که برای اولینبار از زمان عملیات
شــاخه زیتون ،مقامات دو کشور در اســتانبول دور میز گفتوگو نشستند
تا شــاید بتوانند راهحلی برای کمرنگشــدن اختالفها بیابند .این دیدار
که در آن از ســوی آمریکا ،هربرت مکمســتر ،مشاور امنیت ملی ایاالت
متحــده ،حاضر بــود و نمایندگی ترکیه را نیز ابراهیم کالین ،ســخنگوی
ریاستجمهوری ،بر عهده داشت ،در حقیقت تالشی برای پایاندادن به
تنش ناشی از حمایت آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه بود.

از زمانی است که سکان هدایت وزارت خارجه را بر عهده گرفته ،چراکه
ترکها از تعامل واشــنگتن با درخواستهایشان عصبانی هستند .مولود
چاووشاوغلو ،وزیر خارجه ترکیه نیز پیشتر گفته بود به تیلرسون لزوم
اصالح اشتباهات در روابط دو کشور را ابالغ خواهد کرد.
او اکنون نیز میگوید :آمریکا برای ادامه روابطش با یگانهای مدافع
خلق کرد بهدنبال بهانه اســت و برهمیناســاس با جبهههای کوچک
داعش کاری ندارد و عملیاتی علیه آنها انجام نمیدهد .چاووشاوغلو
در پاســخ به سؤال خبرنگاری درباره ســفر رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
آمریکا ،به ترکیه گفت :انتظارات ما از آمریکا آشــکار و مشخص است و
بارها این انتظــارات را بیان کردهایم .ما اقدامات منفعالنه نمیخواهیم.
بــرای گفتوگو درباره برخی مســائل بــا آمریکا نیاز اســت که اعتماد
ازدسترفته دوباره احیا شود.
افزایش شمار کشتهشدگان ترک
درحالیکه روز شــنبه »مرگبارترین« روز بــرای ارتش ترکیه از زمان
آغاز عملیات در شــمال ســوریه بود ،تعداد قربانیان در روز یکشنبه نیز
افزایش پیدا کرده و اکنون به  ۳۱نفر رســیده اســت .بیش از  ۳۰۰نفر از
شورشیان سوری و شبهنظامیان کـرد نیز در سه هفته اخیر کشته شدهاند.
همزمان خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از سازمان »دیدبان حقوق بشر
سوریه« گزارش داده است که  ۱۴۸نفر از اعضای یگانهای مدافع خلق
و نیز  ۱۵۷نفر از شورشیان سوری ،در سه هفته گذشته کشته شدهاند.

آمادگی آمریکا برای مذاکره با کره شمالی بدون پیششرط

افزایش فشارهای درونحزبی بر آنگال مرکل

ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﻮﻧﮓﯾﺎﻧﮓ

ﺑﻬﺎى ﮔﺰاف ﺻﺪراﻋﻈﻤﻰ

مایــک پنــس میگویــد آمریــکا آماده اســت
مذاکراتــی مســتقیم با کره شــمالی انجــام دهد؛
معــاون رئیسجمهور آمریــکا در راه بازگشــت از
ســئول ،پایتخت کرهجنوبی ،در گفتوگو با روزنامه
»واشنگتنپســت« درعینحال گفــت ایاالت متحده
همچنان سیاســت حداکثر فشــار بر کره شــمالی از
طریق تشــدید تحریمهــا را ادامه خواهــد داد .به
گزارش دویچهولــه ،پنس گفــت درصورتیکه کره
شــمالی مایل به انجام گفتوگو باشــد ،آمریکا نیز
بــرای آن آمادگــی دارد .او افــزود ،مادامی که کره
شمالی »کاری انجام ندهد که از سوی ائتالف گامی
جــدی در جهت توقــف فعالیت هســتهای ارزیابی
شود« ،فشار بر کره شمالی کاهش نخواهد یافت.
پنــس در ایــن گفتوگــو ادامه داد» :سیاســت
حداکثر فشار باقی خواهد ماند و افزایش نیز خواهد
یافــت؛ اما در صورت تمایل آنهــا برای گفتوگو ،ما
نیز صحبت خواهیم کرد« .این اظهارات چرخشــی
در سیاســت معمول آمریکا محســوب میشود که
همواره فقط زمانی از گفتوگو سخن رانده است که
کره شمالی حاضر به کنارگذاشتن برنامه اتمی خود
باشد .پنس در گفتوگو با روزنامه یادشده یادآور شد
در جریــان مالقاتش با مون جائه این ،رئیسجمهور

کره جنوبــی ،هر دو اتفــاق نظر داشــتهاند که کره
شــمالی تنها بهدلیل انجام مذاکــره نباید از کاهش
تحریمها برخوردار شود .کیم جونگ اون ،رهبر کره
شمالی ،روز شنبه از مون برای دیداری دعوت کرد و
گفت این دیــدار میتواند »در اولین فرصت ممکن«
انجام شــود .این دعــوت را کیم یــو جونگ ،خواهر
پرنفوذ رهبر کره شــمالی ،در دیداری سهســاعته از
ســئول به اطالع رئیسجمهور کره جنوبی رســاند.
پــس از این دعوت بــود که کره جنوبــی اعالم کرد
بهدنبال برقرارکــردن دیدارهای مجدد خانوادههای
دورافتــاده دو کره و کاهش تنشهــا با پیونگیانگ
اســت و آن را گام نخست برای ایجاد زمینه برگزاری
نشست بیســابقه مقامات دو کشــور میداند .این
وزارتخانه همچنین اعالم کرد :این سفر نشاندهنده
تمایل زیاد کره شمالی برای بهبود روابط بین دو کره
اســت و اگر پیونگیانگ چنین تمایلی داشــته باشد،
باید اقدامات غیرمنتظرهای را برای انجام آن صورت
دهد .کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که کره
شــمالی با اقدامات اخیر دو هدف را دنبال میکند:
نخســت ،کاهش فشــار تحریمها و خروج از انزوای
سیاســی و دوم تــالش بــرای تضعیــف روابط کره
جنوبی با ایاالت متحده آمریکا.

مذاکرات پرچالش و طوالنی تشــکیل یک ائتالف
بزرگ میان حزب سوسیالدموکرات و اتحادیه احزاب
دموکرات و سوســیال مســیحی به امضای قرارداد
برای تشــکیل دولت جدید منجر شد ،اما برای سران
دو حزب اصلی آلمان هزینه سنگینی در پی داشت.
پــس از مارتیــن شــولتز ،دبیــر کل حــزب
سوســیالدموکرات که مجبور بــه کنارهگیری از این
ســمت و انصــراف از نشســتن بر صندلــی وزارت
خارجه شــد ،اکنون نوبت به آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،رســیده تا به انتقادها و درخواســتها درباره
جوانگرایی و تغییر نســل در رهبری حزب دموکرات
مســیحی پاســخ دهد .یکــی از انتقادهایــی که به
مرکل میشــود واگــذاری ســه وزارتخانــه کلیدی
دارایــی ،خارجــه و کار و امــور اجتماعــی به حزب
سوسیالدموکرات اســت .در این واگذاری ،وزارتخانه
دارایی از حساســیت بیشتری برخوردار است ،زیرا در
دو دوره گذشته در اختیار محافظهکاران بوده است.
صدراعظم آلمان در روزهای گذشته با انتقادهای
زیــادی از درون حزب خود روبهرو بود که او را متهم
کردهاند برای ادامه حضورش در این مسند امتیازهای
فراوانی به سوســیالدموکراتها داده اســت .خود
مــرکل نیز در گفتوگــو با برنامه »برلین مســتقیم«

تأکید تیلرسون بر همکاري با مصر
 وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با همتاي مصري
خود ،اعالم کرد آمریکا در مبارزه با تروریســم در کنار
مصر اســت و واشــنگتن به دســتیابي به توافقنامه
دائمي میان اسرائیل و فلسطین پایبند است .به گزارش
ایســنا ،به نقل از النشره ،رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
آمریــکا ،در کنفرانس مطبوعاتي مشــترک با ســامح
شکري ،همتاي مصري خود ،در قاهره گفت :در دیدار
دوجانبه نگرانيهاي امنیتي در منطقه ،مسئله حقوق
بشــر و نقش مدني مصر را بررسي کردیم و آمریکا در
مقابله با تروریسم در کنار مصر است.

موفقیت آزمایش تازهترین موشک
ضدبالستیک روسیه
 روزنامه وابســته بــه وزارت دفاع روســیه به نام
»کراسنایا زوزدا« نوشت :نیروهاي روسیه یک موشک
ضدبالســتیک جدید را تحت مجموعه آزمایشهاي
»ســاري شــاگان« در قزاقســتان با موفقیت آزمایش
کردند.

استقرار سامانه دفاع هوایي
در مرز سوریه
 روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت :ارتش اسرائیل
تصمیم گرفته اســت دفاع هوایي خود را در شــمال
اراضي اشــغالي تقویت کند .به گزارش ایسنا ،به نقل
از روزنامه یدیعوت آحارونوت ،این تصمیم اسرائیل به
دنبال حوادث روز شــنبه اتخاذ شده که در آن پدافند
هوایي سوریه یک جنگنده اسرائیلي را از نوع »اف «۱۶
سرنگون کرد.

سفر قریبالوقوع الوروف
به کشورهاي آفریقایي

ترکیه و آمریکا رودرروی هم برای اولینبار از زمان عملیات »شاخه زیتون«
ائتالف نیروهای دموکراتیک ســوریه مورد حمایــت آمریکا و عمدتا
متشــکل از کردهای این کشور اســت ،اما برخی جنگجویان عرب نیز در
چارچوب این ائتالف فعالیت میکنند .آمریکا از این گروه حمایت میکند
و پنهان نیســت که حمله ترکیه به آنها نارضایتی واشــنگتن را به دنبال
داشته است .از ســوی دیگر ترکیه این دسته از شبهنظامیان را شاخهای
از حزب کارگران کردســتان )پکک( و گروه تروریســتی میداند .آمریکا
»پکک« را گروهی تروریستی میداند ،اما درباره یگانهای مدافع خلق
)یپگ( چنیــن نظری ندارد؛ بنابراین حمایت علنی واشــنگتن از حزب
اتحاد دموکراتیک )پید( و نیروهای »یپگ« در شــمال سوریه باعث
شــد روابط آنکارا و واشــنگتن که پس از رویکارآمــدن دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا ،هر روز با تنشــی جدید همراه بود ،بیشازپیش
پیچیده شود.
حمله ترکیه به عفرین برای آمریکا زنگ خطری جدی بود و اکنون این
کشــور درصدد است برای این بحران نقطه پایانی بیابد ،چراکه واشنگتن
بیش از هر چیز دیگری نگران افزایش نفوذ ایران و روسیه در خاورمیانه
است و آشفتگی در سوریه میتواند فضا را برای این دو کشور بازتر کند.
کارشناســان بینالملل بر این باورند که در حقیقت مکمستر و کالین
در این نشســت ســعی کردند زمینه دیدار رکس تیلرسون ،وزیر خارجه
آمریکا را که قرار اســت پنجشــنبه برای دیدار با اردوغان به ترکیه برود،
مهیا کنند .آنان معتقدند این ســفر پیچیدهترین مأموریت کاری تیلرسون

 یکــي از فرماندهــان نیروهاي پیشــمرگه ،دولت
اقلیم کردســتان عــراق را تهدیــد کرد اگــر مقرري
ماهانــه این نیروهــا تأمین نشــود ،راه را بر تانکرهاي
نفتي خواهند بســت .به گزارش خبرگــزاري مهر ،به
نقل از ســومریهنیوز» ،ایوب یوســف سعید« ،فرمانده
گردانهاي ســه و هفت ویژه نیروهاي پیشــمرگه ،در
پیامي تأکید کرد :مــا در هیئت نظارت بر این گردانها
رسما به شما ابالغ ميکنیم اوضاع نیروهاي پیشمرگه
بســیار بد و بيثبات بوده و به حدي رســیده است که
نميتوان دیگر ادامه داد.

کانــال دو تلویزیون سراســری آلمان چنــد بار تأکید
کرد ســپردن وزارت دارایی به سوســیالدموکراتها
»دردناک« اما »قابلقبول« بوده است .او خاطرنشان
کرد بدیــل یک ائتالف بزرگ ،انتخابــات زودهنگام یا
تشــکیل یک دولت اقلیت بود که هیچیک در شرایط
کنونی گزینهای عاقالنه نبودند .در روزهای گذشــته
زمزمههایــی از داخــل حــزب دموکرات مســیحی
بــه گــوش میخورد کــه مــرکل پس از ســه دوره
چهارســاله که صدراعظــم آلمان بوده ،بایــد راه را
برای چهرههای جدید باز کند .برخی نیز این احتمال
را مطرح کردهاند که مــرکل میتواند در میانه دوره
چهارســاله آینده بهنفــع یکی دیگــر از چهرههای
شــاخص حزب دموکرات مســیحی از سمت خود
کنــار برود .صدراعظم آلمــان در برنامه تلویزیونی
»برلین مســتقیم« تصریح کرد تصمیمگیری او برای
نامزدی دوباره در انتخابات پارلمانی سال گذشته با
موافقت اعضای حزب انجام شده و به همین علت
وظیفه خود میبیند تا پایان این دوره در سمت خود
بهعنــوان صدراعظم آلمان بــه کارش ادامه دهد.
یکی دیگر از درخواستهایی که شماری از اعضای
بانفوذ حزب دموکرات مسیحی نیز مطرح کردهاند،
کنارهگیری مرکل از دبیر کلی این حزب است.

 ســرگئي الوروف ،وزیر خارجه روســیه ،اعالم کرد
قصــد دارد در روزهاي آتي به تعدادی از کشــورهاي
آفریقایي ازجمله آنگوال ،موزامبیک و زیمبابوه ســفر
کند.

زخميشدن ابوبکر البغدادي
 مدیرکل بخش اطالعات و مبارزه با تروریســم در
وزارت کشــور عــراق اعالم کرد بر اســاس اطالعاتي
که بغداد در اختیار دارد ،ســرکرده داعش بهشــدت
مجــروح شــده و امکان هالکــت او وجــود دارد .به
گزارش خبرگزاري مهر ،به نقل از شفقنیوز» ،ابوعلي
البصــري« ،رئیس یگان شــاهینها و مدیرکل بخش
اطالعــات و مبــارزه بــا تروریســم در وزارت کشــور
عراق ،اعالم کرد وضعیت جســمي و روحي »ابوبکر
البغدادي« ،سرکرده داعش ،وخیم است.

بازداشت  ۶۶افسر گارد
ریاستجمهوري یمن
 دستکم  ۶۶نفر از افسران گارد ریاستجمهوري
یمن بازداشت شدهاند .بر اساس این خبر ،این افسران
نظامــي یمني از صنعا راهي عدن شــده بودند که در
شهر الضالع به دست نیروهاي امنیتي یمني بازداشت
شــدهاند» .اکــرم القداحي« ،فعال یمني وابســته به
جریانهــاي جنوبي این کشــور ،بــا انتشــار تصاویر
کارتهاي شناسایي این افسران در صفحه فیسبوک
خود اعالم کرد این نیروها وابسته به »طارق العفاش«،
بــرادرزاده »علي عبــداﷲ صالــح« ،رئیسجمهوري
پیشین یمن ،بودهاند که ميخواستند وارد عدن شوند.

 ۸۸میلیارد دالر
هزینه بازسازي عراق
 بازســازي عراق بعد از سه ســال جنگ با داعش،
۸۸میلیاردو  ۲۰۰میلیون دالر اســت که بخشي از آن
باید به صورت فوري در اختیار این کشــور قرار بگیرد.
ایــن موضوع را »اوصي عبدالفتــاح« ،مدیرکل وزارت
برنامهریزي عــراق ،در کنفرانس بینالمللي کمک به
بازســازي عراق که در کویت در حال برگزاري اســت،
اعالم کرد.

متأثرشدن »جانسون«
از وضعیت مسلمانان روهینگیا
 »بوریس جانســون« ،وزیر خارجه بریتانیا ،در دیدار
با »آنگ ســان ســوچي« ،رهبر میانمــار ،از وضعیت
مســلمانان روهینگیا ابراز تأســف کرده و عنوان کرد
تاکنون با صحنههایي که در روســتاهاي مســلمانان
روهینگیا دیده ،مواجه نشده بود .جانسون در این دیدار
از ســوچي خواست با نمایندگان ســازمان ملل براي
کمک به بازگشت آوارگان همکاري کند.

