غرب آسیا

میانجیگری عمار حکیم

ادعای اسالمی نبودن تونس

جریان الحکمه از تالش عم��ار حکیم برای نزدیک کردن دیدگاههای رهبر
جریان صدر و رئیس ائتالف دولة قانون خبر داد.
نوفل ابورغیف ،س��خنگوی جریان الحکمه به ریاس��ت عم��ار حکیم گفت:
حکی��م برای نزدیک کردن دیدگاههای ن��وری مالکی ،رئیس ائتالف دولة قانون
و مقت��دی ص��در ،رهبر جریان صدر عراق تالش میکند .او هر روز مذاکراتی را با
تمامی طرفهای سیاس��ی درباره تشکیل فراکسیون بزرگتر برگزار میکند .طی سه
روز آینده اسامی جدیدی برای پست نخستوزیری اعالم خواهد شد.
جریان الحکمه از تش��کیل ائتالف گستردهای ش��امل فراکسیون سائرون به رهبری
مقت��دی صدر و ائت�لاف النصر به رهبری حیدر العبادی و ائتالف الوطنیه به رهبری ایاد
ع�لاوی و جریان الحکمه خبر داد .علی البدیری ،از رهب��ران جریان الحکمة گفت :این
ائتالف بزرگتر طی جلسه اول پارلمان برای تشکیل دولت جدید آماده خواهد شد.
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سرخط

دستاورد جنگ  33روزه

وزیر دارایی لبنان به مناسبت سالروز جنگ  ۳۳روزه اعالم کرد این پیروزی،
ورق را برگرداند و منجر به بحران سیاسی و نظامی در فلسطین اشغالی شد.
علی حس��ن خلی��ل گفت« :م��ا از روزهای ابتدای جنگ ح��س کردیم که
ش��رایط میدانی به نفع لبنان اس��ت و میتوان از آن استفاده کرد .این اطمینان
کامال وجود داشت که لبنان میتواند در این جنگ پیروز شود».
وزیر دارایی لبنان فاش کرد« :س��میر جعجع» رئی��س حزب «القوات اللبنانیه»
طی نشس��تی در مارس  ۲۰۰۶گفت اس��رائیل جنگی علیه لبنان به راه خواهد انداخت.
موضع «س��ید حس��ن نصراهلل» دبیرکل حزباهلل طی جلس��ات گفتوگو واضح بود و بر
آزادسازی اسرای لبنانی با تمام ابزارهای ممکن تأکید داشت .نصراهلل به نبیه بری (رئیس
پارلم��ان) در آغاز جن��گ ،اختیاراتی ویژه داد و در هیچ یک از مواضع بری طی جنگ و
مذاکرات بحثی نداشت ،این دو در ارتباط دائم بودند.

رئیسجمهوری تونس در س��خنانی که بر خالف خواس��ت مردم این کشور
برای پیاده کردن اصول اسالمی است تاکید کرد که مبانی کشور تونس ،اسالمی
نیست.
قائد السبس در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی زن در این کشور گفت:
مبانی که کشور تونس بر پایه آن بنا شده اسالمی نیست.
وی در ادامه افزود :ما پیش��نهادات خود در خصوص تساوی ارث میان زن و مرد
را به پارلمان ارائه خواهیم کرد .ما هیچ ارتباطی با دین یا قرآن نداریم و براساس قانون
اساس��ی کش��ور عمل می کنیم .السبس��ی تاکید کرد :برخی می گویند که مبانی کشور
تونس براس��اس مبانی دینی بنا شده و این مسأله کامال اشتباه است .این در حالی است
ک��ه چندی پیش هزاران تونس��ی با حض��ور در خیابانها اعتراض خود را نس��بت به این
تغییرات اعالم کرده بودند.

فرادیـد

چهارشنبه  24مرداد  1397شماره 4817

یادداشت

ذرهبین
اتیوپ�ی :نیجری لینش��و س��خنگوی اداره محلی
منطقه «اورومیا» گفت که اعضای یک گروه شبهنظامی
از منطقه س��ومالی به منطقه «هاراغی» حمله کردند.
اورومو بزرگترین قوم جمهوری اتیوپی هستند که ۳۹.۵
درصد جمعیت این کش��ور را تشکیل میدهند .لینشو
افزود :تاکنون علت حمل��ه نیروهای لیو به این منطقه
مش��خص نیست اما میدانیم که همه قربانیان از قبیله
اورومو بودند و دستکم  ۴۰نفر از آنها کشته شدند.
افغانستان :مقامات محلی والیت فاریاب افغانستان
ضمن اعالم س��قوط کمپ «چیناییها» در این والیت
از تس��لیم شدن بیش از  ۵۰نظامی ارتش این کشور به
طالبان خبر دادند .این کمپ بیش از  ۱۱ماه در محاصره
طالب��ان بوده اس��ت و به دلیل این ک��ه نیروهای ارتش
افغانس��تان دیگر تاب مقاومت با طالبان به دلیل کمبود
امکانات را جنگی نداشتهاند ،به طالبان تسلیم شدهاند.
رومانی :دادس��تان نظامی رومان��ی اعالم کرد که
ضمن بازبینی فیلمهای مربوط به تظاهرات و گفتوگو با
قربانیان ناآرامیهای روز جمعه ،درباره چگونگی زخمی
ش��دن معترضان تحقیق میکند .در جریان تظاهرات
روز جمعه ،بیش از  ۴۵۰نفر زخمی ش��دهاند و مقامات
رومانی میخواهند احتمال استفاده پلیس این کشور از
خشونت بیش از حد را مورد بررسی قرار دهند.
انگلیس :بعد از آنکه یک خودرو با حفاظ اطراف
ساختمان پارلمان انگلیس برخورد کرد ،پلیس مسلح
در محل حاضر شد و راننده این خودرو را دستگیر کرد.
پلیس مسلح انگلیس فورا در اطراف ساختمان پارلمان
انگلیس در لندن حاضر ش��د .پلیس مسلح راننده این
خودرو را دس��تگیر کرد و خیابانهای اطراف «وس��ت
مینستر» محل پارلمان و دولت انگلیس ،مسدود شد.
کان�ادا :درپ��ی تنش می��ان کانادا و عربس��تان،
اتحادی��ه اروپا به دلیل اختالفنظر اعضا نتوانس��ت در
زمینه حمایت از کانادا بیانیه صادر کند .عدم اتفاقنظر
اعضا در این زمینه ،دلیل ناتوانی در صدور بیانیه اعالم
ش��ده اس��ت .قرار اس��ت اتحادیه اروپا نگران��ی ها از
وضعیت حقوقبشر را در جریان نشستی خصوصی در
ریاض با طرف سعودی در میان بگذارد.
آمریکا :دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا ،در یک
مراس��م نظامی در پایگاه ف��ورت دروم ایالت نیویورک،
الیح��ه بودج��ه  716میلی��ارد دالری وزارت دفاع این
کشور (پنتاگون) برای سال مالی  2019را که پیشتر به
تصویب کنگره رسیده بود ،امضا کرد.
فیلیپین :دس��تکم  20نفر از مس��ئوالن ارش��د
نیروه��ای مس��لح مرک��ز درمان��ی فیلیپی��ن توس��ط
رئیسجمه��ور به دلیل اتهامات فس��اد اخراج ش��دند.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری فیلیپین اعالم کرد که
رودریگو دوترته ،رئیسجمهور این کشور دستور اخراج و
برگزاری دادگاه نظامی علیه چندین تن از مقامات ارشد
نظامی را صادر کرده که متهم به خریدهای غیرعادی در
یک مرکز درمانی نیروهای مسلح فیلیپین شدهاند.

نیمچه گزارش
هدفگذاری جدید یمنیها در برابر متجاوزان

در واکنش به جنایات س��عودی ،یک��ی از اعضای
کمیته عال��ی انقالب یمن تاکید ک��رد که از این پس
دیگر مل��ت یمن به س��رنگونی رژیمهای س��عودی و
اماراتی میاندیشند.
«ص��ادق ابوش��وارب» ضمن تس��لیت ش��هادت
دانشآموزان و شهروندان یمنی در حمله روز پنجشنبه
پیش جنگندههای س��عودی به بازاری در «ضحیان»،
ب��ه انتقاد از س��ازمان ملل پرداخ��ت .وی تاکید کرد:
سازمان ملل به سازمانی برای پوشش دادن به جنایت
سعودیها و آمریکاییها در یمن تبدیل شده است.
ابوش��وارب تصریح کرد :ملت یم��ن از خود مقابل
اش��غالگران دفاع میکرد اما پس از این جنایت (اشاره
ب��ه کش��تار ضحیان) ،م��ا دیگر برای س��رنگونی رژیم
سعودی و امارات و پاکسازی جزیرة العرب از جای پای
اس��رائیل و آمریکا اقدام میکنیم .پنجش��نبه هجدهم
مرداد ،جنگندههای ائتالف سعودی یک اتوبوس حامل
دانشآموزان یمنی در بازاری در شهر ضحیان واقع در
استان شمالی «صعده» را هدف قرار دادند که براساس
آماری که تاکنون منتشر شده 52 ،نفر شهید و  ۷۷تن
زخمی ش��دند .ارتش و کمیتههای مردمی یمن دیروز
ضربات مهلکی به متجاوزان در جبهه ساحل غربی وارد
کردن��د و عالوه بر انهدام ادوات زرهی آنها ش��ماری از
مزدوران و متجاوزان را نیز به هالکت رساندند.
در این میان به دنبال انتشار یک گزارش مبنی بر
توافق پنهانی عربس��تان و امارات با القاعده ،یک منبع
نظام��ی بلند پایه اماراتی ادعا کرد که کش��ورش قصد
مقابله با القاعده در جنوب یمن را داش��ته و هیچگونه
توافق محرمانهای میان امارات و این گروه تروریس��تی
صورت نگرفته است.

مقاومت

تعیین مسیر
علی تتماج

ب��ه رغم آنکه به صورت س��نتی دو جریان حزب مردم و
حزب مس��لم لیگ ش��اخته نواز همواره از پی��روزان انتخابات
و تش��کیل دهنده دولت پاکس��تان بودند ام��ا اینبار جریان
تحریک انصاف به ریاس��ت عمرانخان توانس��ت قدرت را در
دس��ت گیرد .البته برخی ناظران سیاسی نیز بر این عقیدهاند
ک��ه حمایتهای ارتش از عمرانخ��ان یکی از دالیل پیروزی
وی در انتخابات بوده چنانکه به رغم آنکه او نتوانسته اکثریت
کامل پارلمان را کس��ب کند اما به واسطه حمایتهای ارتش

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

تنشه��ا و تقابله��ا می��ان
واش��نگتن و آن��کارا ش��دت گرفته اس��ت چنانکه
رئیسجمهور آمریکا با امضای الیحه بودجه دفاعی
این کش��ور ،فروش جنگندههای اف35-به ترکیه را
به دریافت گزارش  90روزه پنتاگون و ارزیابی مثبت
این گزارش منوط کرد و همزمان ترکیه نیز تحریم
محصوالت الکترونیک آمریکایی را اعالم کرد.
«دونالد ترامپب با امض��ا کردن الیحه بودجه
دفاع��ی این کش��ور ،تصمیم کنگره ب��رای تعلیق
ف��روش جنگندهه��ای اف 35-به ترکی��ه را تایید
ک��رد .ترام��پ ط��ی مراس��می در پای��گاه نظامی
«ف��ورت دروم» در نیویورک ،الیحه بودجه دفاعی
آمری��کا به ارزش  716میلی��ارد دالر را که چندی
پیش در کنگره این کش��ور تایید ش��ده بود ،امضا
و اجرایی کرد .طبق ای��ن الیحه ،پنتاگون (وزارت
دفاع آمریکا) مبل��غ  638میلیارد دالر بودجه پایه

توانسته به راحتی با سایر جریانهای کوچک ائتالف نماید.
در عرص��ه داخل��ی چنانک��ه مطالب��ه مردم��ی و وعده
انتخاباتی عمرانخان بوده ادامه مبارزه با فساد اولویت دولت
است چنانکه همچنان پرونده شخصیتهای سیاسی از جمله
نواز شریف نخستوزیر سابق پاکستان ادامه دارد .این مبارزه
با فس��اد و اس��تفاده از ام��وال دولتی چنان اس��ت که حتی
عمرانخان نی��ز به خاطر اس��تفاده از هواپیمای دولتی برای
مقاصد شخصی به دادگاه احضار و بازخواست شد تا نشانهای
بر عزم دولت جدید برای مبارزه با فساد باشد.
ایج��اد تقس��یمات جدید ایالت��ی و نیز مذ اک��رات میان
دولت و قبایل مرز نش��ین از دیگر اقداماتی است که از سوی
عمرانخ��ان برای جلب رضایت مردمی در جریان اس��ت .اما
بخ��ش مهم سیاس��تهای عمرانخان را در حوزه سیاس��ت
خارجی میتوان مشاهده کرد .کارنامه سیاست خارجی دولت

گذشته پاکستان نشان میدهد که سیاستی پاندولی را میان
غرب و ش��رق اجرا میکرد بگونهای که از یک سو بر روابط با
آمریکا و انگلیس تاکید داشت و از سوی دیگر رویکرد به چین
و روسیه را در نظر گرفته بود.
سیاستی که به گفته بسیاری از ناظران سیاسی پاکستان
دیگر توان ادامه آن را نداشته و باید جهتگیری خود را آشکارا
مشخص میس��اخت .رفتارهای عمرانخان نشان میدهد که
در مرحله نخست به دنبال توسعه روابط با کشورهای همسایه
و کاهش تنشها با آنهایی اس��ت که روابطش��ان با پاکستان
هم��راه چالشهایی اس��ت .تاکید بر بهب��ود روابط با هند که
در این چارچوب آزادس��ازی برخی زندانیان هندی زندانی در
پاکستان ،بازش��دن گذرگاهها میان دو کش��ور نمودی از آن
است .در باب افغانستان نیز تقویت نقاط مرزی و همکاری در
مبارزه با تروریس��م اولویت دولت جدید اسالمآباد شده است.

در ای��ن میان روابط با جمهوری اس�لامی ایران در حوزههای
سیاس��ی ،اقتصادی و امنیتی از اهمیت باالیی برای پاکستان
برخوردار است چنانکه احیای مذاکرات برای خط لوله صلحف
تقویت همگرایی نظامی و امنیتی و همگرایی دو کشور از این
جمله رفتارهاست.
چنانک��ه منابع خبری اعالم کردند ایران از مقاصد س��فر
عمرانخ��ان خواهد بود .البته پاکس��تان همچنان نیم نگاهی
به ش��رکای سنتی خود نیز دارد که اعالم سفر عمرانخان به
عربستان نمودی از آن است .همگرایی شرقی پاکستان زمانی
بیش��تر نمود مییابد که وی خواستار اقدام امارات و انگلیس
مبنی بر انتقال اموال منتقل ش��ده پاکس��تان به این کشورها
ش��ده که حلقه تکمیلی این رویکرد نیز اقدام آمریکا مبنی بر
قطع همکاری نظامی و کمکهایش به اس�لامآباد اس��ت .که
بعد دیگر دوری پاکستان از غرب را نشان میدهد.

تقابل اقتصادی آمریکا و ترکیه باال گرفت

از تعلیق فروش اف 35-تا تحریم محصوالت الکترونیک

ب��رای برنامههای نظامی و همچنی��ن  69میلیارد
دالر بودج��ه ذخیره ب��رای عملیاتهای نظامی در
کش��ورهای خارجی ،دریافت میکند .پنتاگون 90
روز فرصت دارد تا گزارش��ی درباره روابط دوجانبه
آمری��کا و ترکی��ه ارائه کند و ت��ا آن زمان فروش
جنگندهها به ترکیه تعلیق خواهد بود.
این گزارش ش��امل ارزیابی حض��ور ترکیه در
برنام��ه آموزش��ی و عملیات��ی اف 35-و همچنین
خطرات خرید سامانههای پدافند موشکی 400-S
ساخت روسیه توسط ترکیه ،خواهد بود .در صورتی
که این ارزیابی ،بر خالف منافع امنیت ملی آمریکا
باش��د ،فروش این جنگندهها بهطور کلی به ترکیه

ممنوع خواهد شد .در مقابل «رجب طیب اردوغان»
رئیسجمه��ور ترکی��ه از اقدام��ات تالفیجویان��ه
متناسب با تحریمهای آمریکا خبر داد.
اردوغان طی س��خنرانی در نشست اندیشکده
«بنیاد تحقیقات سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماعی»
( )SETAگف��ت« :م��ا تولی��دات و تجهی��زات
الکترونیک��ی آمری��کا را تحریم خواهی��م کرد .اگر
آنها آیفون دارند ،آن طرف هم سامس��ونگ دارند.
ما ه��م در داخل ونوس و وس��تل داریم» .وی در
ابتدای این نشست با اذعان به مشکالت اقتصادی
فعلی در ترکیه ،گفت که این مش��کالت اما منشأ
داخلی ندارد بلکه س��ناریوهای خارجی اس��ت که

علیه این کشور اجرا میشود« :شاهد آن بودیم که
ب��ه ناگاه ارزش دالر در برابر لیر از  4.8به  7واحد
افزای��ش یافت .در روز قب��ل از  15جوالی 2016
(وقوع کودتا) هر  2.4لیر ،یک دالر بود .بعد از یک
سال همان تاریخ ،به  4.8واحد افزایش یافت .این
افزایش غیرعادی است».
رئیسجمهور ترکیه با رد هرگونه احتمال وقوع
جنگ نظامی علیه این کشور ،توضیح داد« :آنها از
اقتصاد به عنوان یک اسلحه استفاده میکنند ...لکن
ما هزینهای را بر کشورهایی که جنگ اقتصادی را
علیه ترکیه اجرا میکنن��د ،اعمال میکنیم .مردم
ترکیه با تمام وجود خود ،با چنگ و دندان از آزادی

و شرافت خود دفاع میکنند».
رئیسجمه��ور ترکیه با تاکید بر بر لزوم تداوم
تولید و ص��ادرات بیش از پیش ،تصریح کرد« :هر
کاالی��ی که از خ��ارج با ارز خارج��ی میخریم ،از
ام��روز با کیفیت بهتر در داخل تولید خواهیم کرد
و به خارجیها خواهی��م فروخت ...با همان عزمی
ک��ه در برابر کودتاچیانی که س�لاح گرم ،تانک و
جنگنده داشتند ،ایستادیم ،امروز نیز در برابر دالر،
تورم ،نرخ ارز و مشکالت اقتصادی میایستیم».
بینالی ایلدیریم رئیس پارلمان ترکیه نیز گفت
که بحران بازار ارز در این کشور ،نه اقتصادی ،بلکه
سیاس��ی و حاصل اقدامات مخفی برخی کشورها
است.ایلدیریم طی س��خنرانی در همایش سفرای
ای��ن کش��ور در آنکارا ،گف��ت« :مردم م��ا چنین
بازیهای��ی را قب�لا تجربه کردهاند .این مش��کلی
نیس��ت که ما نتوانیم به آن غالب شویم .ما از این
بحران پیروز بیرون میآییم».

