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لیبی: هیأت سازمان ملل در امور لیبی در پی بمباران 
فرودگاه مصراته در غرب این کش��ور، درباره حمله به 
تأسیس��ات و زیرس��اخت های غیرنظامی لیبی هشدار 
داد. هیأت س��ازمان ملل همچنی��ن توقف فوری این 
حم��ات به خصوص حمله به تنها فرودگاه غیرنظامی 
در غرب لیبی را که میلیون ها نفر از مردم این کش��ور 

از آن استفاده می کنند، خواستار شد.

لبن�ان: نخس��ت وزیر لبنان که به امارات س��فر کرده 
اس��ت، تأکید کرد که کش��ورش با هر گون��ه فعالیت 
خصمانه علیه کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس 
مخالف اس��ت. س��عد الحریری نخس��ت وزیر لبنان در 
جریان سفر به امارات گفت که »به عنوان نخست وزیر 
تأکید می کنم که مخالف هر گونه دخالت دادن لبنان 

در درگیری های اطراف این کشور هستم.«

روس�یه: کمیته اجرایی اتحادیه کش��ورهای مستقل 
مش��ترک المناف��ع از برگزاری نشس��ت آتی نهادهای 
دیپلماتی��ک اعضای ای��ن اتحادیه در »مس��کو« خبر 
داد.به میزبانی روس��یه رایزنی های سیاس��ی نهادهای 
دیپلماتی��ک کش��ورهای عضو جامعه همس��ود تحت 
عنوان »همکاری کش��ورهای همسود در زمینه مبارزه 
ب��ا تهدی��د و چالش های جدید و م��درن، فرصت های 
هماهنگی رویکردها در چارچوب سازمان ملل و سایر 

سازمان های بین المللی« برگزار می شود.

فیلیپین: رئیس جمهور فیلیپین در س��فر به روس��یه 
گفته اس��ت از بیم��اری خود ایمنی رن��ج می برد و به 
همی��ن دلیل ی��ک چش��مش از دیگ��ری کوچک تر 
اس��ت.»رودریگو دوترته« رئیس جمهور فیلیپین فاش 
ک��رد که از بیماری »خود ایمن��ی« رنج می برد که به 

صورت بالقوه می تواند عوارضی جدی داشته باشد.

فرانسه: برخی رس��انه ها از اعام هشدار بمب گذاری 
در دادگاه عالی ش��هر »نانت��ق« در حومه پاریس خبر 
می دهند. این در حالیس��ت که وزیر کش��ور فرانسهز 
در واکن��ش به حمله مرگبار چند ش��ب گذش��ته به 
مق��ر پلیس پاریس نس��بت به خط��ر افزایش فعالیت 

تروریست ها در این کشور هشدار داد.

یم�ن: ابعاد جنایات س��عودی در یمن همچنان رو به 
گسترش است چنانکه بیمارستان های عدن )در جنوب 
یمن( دهها بیمار مبتا به »تب دنگی«، ماالریا و دیگر 
بیماری های واگیردار ناش��ی از وجود پشه ها، آب های 

راکد و فاضاب را پذیرش کرده اند.
 منابع بیمارس��تانی اعام کرده اند، ای��ن بیماری ها از 
س��ه هفته پیش به شدت در ش��هرهای مختلف عدن 
شیوع  پیدا کرده و تعداد مبتایان در محله های شلوغ 
بیش��تر اس��ت. فاضاب ها و مابقی آب های راکد برای 
چند روز در خیابان ها باقی می ماند و محیطی مناسب 
برای رشد پش��ه های ناقل را به وجود می آورند.در ماه 
آگوس��ت  نیروهای موس��وم به »المجل��س االنتقالی« 
)شورای انتقالی( وابسته به امارات پس از درگیری های 
ش��دید با نیروهای دولت مستعفی یمن ، کنترل عدن 

را به دست گرفتند.

ذرهبین

 سیاست خارجی کنونی آمریکا افتضاح است
وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریگان، بوش پدر و بوش پسر، 

سیاست خارجی ترامپ را فاجعه و آشفته خواند.
 کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا از نمایندگان حزب جمهوریخواه خواست 
تا علیه »دونالد ترامپ« موضع محکمی بگیرند.کالین پاول که در دوران ریاست 
جمهوری »رونالد ریگان«، »جورج بوش پدر« و »جورج بوش« پسر در سمتهای 
کلیدی کار کرده است در مصاحبه با شبکه سی ان ان، سیاست خارجی حال حاضر 
آمریکا را آش��فته و هرج و مرج گونه خواند. پاول که ب��ه همراه »مادلین آلبرایت« وزیر 
خارجه آمریکا در دوران »بیل کلینتون«در برنامه س��ی ان ان ش��رکت کرده بود افزود: 
»جمهوریخواهان باید تکانی به خود بدهند و وقتی می بینند امور درست پیش نمی رود 
درباره آن چیزی بگویند. به خاطر اینکه سیاست خارجی کنونی ما آشفته و هرج ومرج 

است. چیزهایی اتفاق می افتد که درک آن واقعا دشوار است.«

روحیه مقاومت زمینه ساز ثبات 
یکی از نمایندگان پارلمان لبنان و عضو فراکسیون »الوفاء للمقاومه« در واکنش 
به اتفاقات عراق اعام کرد، آمریکا نمی خواهد این کش��ور مس��تقل باش��د اما با 

وجود روحیه مقاومت در عراق نگرانی وجود ندارد.
»محم��د رعد« در واکنش به تظاهرات اخیر در عراق اعام کرد، آنچه این روزها 
در ع��راق اتفاق می افتد تخریب ثباتی اس��ت که اگر روحیه مقاومت در طیف های 
مختلف ملت عراق وجود نداشت، )این ثبات( به دست نمی آمد. رعد گفت: آمریکایی ها 
نمی خواهند عراق مس��تقل باش��د بلکه می خواهند خادم منافع آنها باش��د، با اس��رائیل 
مصالحه کند و با کشورهای ناتوان عربی که برای جلب رضایت اسرائیل در شتاب هستند، 
متحد ش��ود.وی تأکید کرد: تا زمانی که روحیه مقاومت در عراق جاری است از بابت این 
کش��ور ترسی نداریم )نگرانش نیستیم(؛ درست است که کاس��تی هایی وجود دارد اما تا 

زمانی که روحیه مقاومت در آنجا هست امنیت برای آمریکایی ها تثبیت نمی شود.

مردم پایبند انقالبند، اما از دولت نارضی
رئیس حزب النهضه تونس که حزبش در انتخابات بیش��ترین آراء را کسب کرده 

می گوید برای تشکیل دولت به شرکای سیاسی دیگر نیاز دارد.
»راش��د الغنوشی« رهبر حزب »النهضه« در تونس، ساعاتی پس از اعام نتیجه 
اولیه انتخابات پارلمانی، از نیازمندی حزبش به ش��رکای سیاسی دیگر خبر داد.

الغنوش��ی با بیان اینکه پیروزی حزبش در انتخابات »آسان نبود«، تأکید کرد که 
برای تشکیل دولت جدید نیازمند مشارکت دیگر شرکای سیاسی است.  طبق آماری 
که از انتخابات تونس منتشر شد، حزب النهضه به حدود ۴۰ کرسی دست خواهد یافت. 
پارلمان تونس ۲۱۷ کرس��ی دارد. الغنوش��ی در کنفرانس��ی خبری گفت، مردم پایبند 
انقابند اما از دولت نارضی  هس��تند... وضعیت اقتصادی کش��ور سخت است... و چالشی 
ک��ه پیش رو داریم، اقتصادی و اجتماعی اس��ت. او گف��ت »نمی توان با یک حزب با این 

چالش ها روبه رو شد برای همین ما در سیاست به شراکتمان ادامه می دهیم«. 

علی تتماج 

فرانس��ه از جمله کشورهایی اس��ت که همواره مدعی مبارزه با 
تروریس��م بوده و در عین حال نیز حمات تروریستی بسیاری 
را ش��اهد بوده که حمات پاریس با دهها کشته نمودی از آن 
است. از نکات قابل توجه در حوزه امنیتی فرانسه آنکه به دنبال 
کشته شدن چهار پلیس فرانسوی، وزیر کشور فرانسه گفت که 

خطر تروریسم در این کشور همچنان »بسیار زیاد« است.

کاس��تنر به رادیو فرانس��ه گفت که از سال ۲۰۰3 حدود 59 
حمله تروریستی از سوی پلیس مهار شده که سه مورد از آن 
در ابتدای سال جاری بوده است. حال این سوال مطرح است 
که فرانس��ه چگونه به یک مرکز تروریسم پروری و تروریسم 
خیز مبدل ش��ده در حالی که سران این کشور ادعا دارند که 

از محورهای مبارزه با تروریسم هستند.؟
بخشی از محورهای این بحران را در رفتار پلیس و دولتمردان 
فرانسه می توان جستجو کرد. خشونت نهادینه شده در میان 
دستگاه های امنیتی و انتظامی فرانسه خشم مردم را به همراه 
داش��ته اس��ت چنانکه در طی هفته های برگزاری تظاهرات 
مردم��ی جلیقه زدها در س��رکوب گری پلیس بیش از ده نفر 
کش��ته و صدها نفر زخمی ش��ده اند. حمایت دولت فرانسه از 
این سرکوب گری ها زمینه تشدید خشونت پلیس و نارضایتی 

گسترده تر مردم شده است. 

ام��ا در ب��اب خطر تروریس��م اعامی در این کش��ور پیش از 
هرچیز رویکرد تروریس��م پروری فرانس��ه در کن��ار انگلیس 
و آمری��کا را می توان��د ریش��ه این بح��ران دانس��ت. آمارها و 
گزارش ه��ای س��ازمان های بین المللی نش��ان م��ی دهد که 
فرانسه در جمع کش��ورهای اصلی تروریسم پروری است که 
برای اهدافش از این گروه ها اس��تفاده می کند که نمود آن را 
در حمایت پاریس از تروریست ها در سوریه می توان مشاهده 
کرد. این امری طبیعی است که وقتی تروریست ها نمی توانند 
به اهدافشان در کش��ورهای مقصد دست یابند به کشورهای 
مب��دا باز می گردند ک��ه این رویه در باب فرانس��ه نیز حکم 
می کند و تروریس��ت ها در حال بازگشت از سوریه و عراق به 

این کشور هستند. 
نکت��ه مه��م دیگر آنکه فرانس��ه در چارچوب اج��رای اهداف 
آمریکا اق��دام به تحریم مبارزه کنندگان واقعی با تروریس��م 

کرده است. 
جمهوری اس��امی ایران، سوریه ، حزب اهلل سوریه و مقاومت 
عراق و فلس��طین و یمن در ردیف اول مبارزان با تروریس��م 
هس��تند حال آنکه فرانسه اقدام به تحریم این کشورها کرده 
اس��ت حال آنکه فرانسه برای مبارزه با تروریسم باید در کنار 
ای��ن جبهه قرار می گرف��ت که چنین رویکردی نداش��ته که 
نتیجه اش افزایش تروریس��م اس��ت. در همین حال فرانس��ه 
تقوی��ت کنن��ده حامی��ان تروریست هاس��ت ک��ه همراهی با 
س��عودی و امارات و صهیونیس��ت ها نم��ودی از این وضعیت 
اس��ت. این اقدام فرانسه زمینه س��از بقا و گسترش تروریسم 
شده اس��ت لذا می توان گفت که مردم و پلیس فرانسه امروز 
قربانی سیاس��ت های نادرست دولتمردانشان شده اند که یا از 
تروریس��م حمایت کرده اند یا از حامیان تروریس��م و یا اینکه 

علیه مبارزان با تروریسم اقدام کرده اند. 

یادداشت

 شکست طرح براندازی
در عراق

مش��اور امنیت ملی عراق با اشاره به شکست حتمی طرح های 
دش��منان این کشور، خاطر نشان کرد که طرح براندازی نظام 
عراق شکست خورده و مس��ئوالن این کشور می دانند که چه 

کسانی در پس این تظاهرات قرار دارند.
»فالح الفیاض« رئیس سازمان »الحشد الشعبی« و مشاور امنیت 

ملی عراق با اشاره به تظاهرات اخیر در شهرهای جنوبی عراق تأکید 
کرد که تاش دشمنان علیه عراق، شکست خواهد خورد. الفیاض 
در یک نشست خبری گفت که این بحران، دو مرحله را پشت سر 
گذاشته است و بیانیه مرجعیت دینی عراق نیز واضح بوده و راهکار 
این بحران را مشخص کرده است. شبکه خبری »المیادین« به نقل 
از این مس��ئول عراقی گزارش داد که »به دش��منان و توطئه گران 
می گوییم که تاششان ناکام خواهد ماند و شکست خورده است«.

رئیس الحش��د الش��عبی با اش��اره به اینکه »قصاص عادالنه و 
بازدارنده ای در انتظار تمام کسانی است که برای کشور ]عراق[، 

خواس��تار ش��ر باش��ند«، تصریح کرد که نباید با توطئه گران، 
تس��امح کرد. وی با تأکید بر اینکه »می دانیم چه کس��انی در 
پس تظاهرات قرار دارند«، گفت که »طرح براندازی نظام ]در 
عراق[ شکس��ت خورد«. الفیاض با اشاره به اینکه »هیچ جایی 
برای کودتا یا شورش ]در عراق[ وجود ندارد«، توضیح داد که 
»گروه خاصی، بر عراق حکومت نمی کند«.مش��اور امنیت ملی 
عراق با تأکید بر اتحاد فراکس��یون های سیاس��ی و حمایت از 
دولت عراق، افزود، دش��منان توانس��تند چندین نفر را قربانی 
کنند »و این دردناک اس��ت، ولی پاسخ آنان را خواهیم داد«. 

خبر دیگر آنکه یک منبع نظامی عراقی اعام کرد که تجهیزات 
نظامی به اس��تان های جنوبی عراق ارس��ال شده است تا طرح 
تأمین امنیت مراسم اربعین با موفقیت اجرایی شود. خبر دیگر 
از عراق آنکه وزیر امور خارجه روس��یه دیروز اعام کرد که در 
س��فر به بغداد، توسعه همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم را 
مورد بحث و بررسی قرار داده است.سرگئی الوروف وزیر امور 
خارجه روسیه که امروز به بغداد سفر کرده است پس از دیدار 
با برخی مقامات عراقی به همراه »محمد علی الحکیم« همتای 

عراقی خود در یک کنفرانس خبری شرکت کرد.

کاخ سفید از عقب نشینی در مرز شمالی سوریه و عدم حمایت از کردها خبر داد

 سناریوی آمریکایی تجزیه شامات با نقاب ترکیه

گزارش

آمری��کا همچنان بر آتش بحران در غرب آس��یا 
می دهد چنانک��ه در حالیکه ترکیه در خصوص 
احتمال عملیات نظامی قریب الوقوع در ش��مال 
س��وریه خبر داده است، کاخ س��فید اعام کرد 
آمریکا در این عملیات مش��ارکت نخواهد کرد و 
برخ��ی پایگاهش را تخلی��ه و از عدم حمایت از 
کردها در برابر آنکارا گفته اس��ت که خود چراغ 

سبزی برای عملیات ترکیه قلمداد می شود.
آمریکا در حالی ادعا دارد که به دنبال هزینه کرد 
در امنیت غرب آسیا نیست که در عمل همچنان 
مداخات بحران س��از خود را ادامه می دهد و با 
تحریک و گرفتار سازی کشورهای منطقه سعی 
در اج��رای این طرح دارد که نمود آن را در قبال 
ترکیه علیه سوریه می توان مشاهده کرد. آمریکا 
س��عی دارد ترکیه را وارد جنگی سازد که به یک 
باتاق شباهت دارد در حالی که در ظاهر ادعای 
عدم دخالت س��ر می دهد. در پی انتشار اخباری 
از استقرار تجهیزات نظامی و نظامیان ترکیه در 
مرز شمالی سوریه، کاخ سفید در بیانیه ای اعام 

کرد که واش��نگتن نه از عملی��ات نظامی ترکیه 
در ش��مال س��وریه حمایت می کن��د و نه در آن 
مش��ارکت یا مداخله می کند.ب��ه دنبال اظهارات 
»رج��ب طیب اردوغ��ان« رئیس جمه��ور ترکیه 
مبنی ب��ر احتمال حمله قریب الوقوع به کردهای 
س��وریه، تصاویری از استقرار تجهیزات نظامی و 
نیروهای این کشور در مرز سوریه منتشر شد.بعد 
از آن نیز اردوغان ط��ی تماس تلفنی با »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا درباره یجاد »منطقه 
امن« در شمال سوریه گفت وگو کرد کاخ سفید 
بعد از گفت وگوی تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و 
آمریکا با صدور بیانیه ای اعام کرد: »آمریکا نه از 
عملیات )نظامی ترکیه در شمال سوریه( حمایت 
می کند و نه در آن مش��ارکت می کند و نیروهای 
آمری��کا، »خلیفه« منطقه ای داعش را شکس��ت 

داده اند و دیگر در این منطقه نخواهند بود«.
مقص��ود آمری��کا از »این منطقه« نوار ش��مالی 
س��وریه اس��ت که ترکیه قصد دارد علیه عناصر 
ُک��رد عملیات نظامی انجام ده��د. این بیانیه در 

پایان ادامه می دهد: »هم اکنون، ترکیه مس��ئول 
تمام��ی جنجگویان داعش در منطقه  اس��ت که 
در دو س��ال گذش��ته در پی شکست »خافت« 

منطقه ای در مقابل آمریکا، بازداشت شده اند«.
طب��ق این گ��زارش، در بیانیه  کاخ س��فید هیچ  
اش��اره ای به سرنوش��ت کردهای س��وریه که از 
همپیمانان نزدیک آمریکا در س��وریه به حساب 
می آیند، نش��ده اس��ت. در بیانی��ه نیروهای کرد 
دموکراتی��ک س��وریه آم��ده اس��ت: »نیروهای 
آمریکایی به تعهدات خود عمل نکردند و نیروهای 

خود را از مناطق مرزی با ترکیه خارج کردند«. 
دمشق به طور مداوم از تمامی تاش های مشترک 
ترکیه و آمری��کا و همچنین اقدامات یکجانبه در 
خاک س��وریه بعن��وان نقض آش��کار حاکمیت و 
تمامی��ت ارضی س��وریه انتقاد کرده اس��ت. یک 
مقام ارشد سازمان ملل اعام کرد که در هر گونه 
عملیات ارتش ترکیه در شمال شرق سوریه، باید از 
غیرنظامیان محافظت شود. پس از آن که سازمان 
ملل خواستار محافظت از غیرنظامیان در عملیات 

نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه شد، اتحادیه 
اروپا نیز هش��دار داد راهکارهای نظامی به راه حل 
پایدار منتج نمی شود. در این میان رئیس جمهور 
آمریکا در خصوص خروج نظامیان این کش��ور از 
سوریه تصریح کرد که زمان آن رسیده که آمریکا 
از جنگ های بی پایان مسخره در منطقه غرب آسیا 
رها ش��ود.ما ۷۰۰۰ مایل )با سوریه( فاصله داریم 
و اگ��ر آنها هرکجا در نزدیکی ما پیدا ش��وند، آنها 

را نابود می کنیم. بعد از انتش��ار بیانیه کاخ سفید 
درباره گفت و گوی س��ران آمری��کا و ترکیه، رجب 
طیب اردوغان گفت ارتش ترکیه هر لحظه ممکن 
است عملیات در شمال سوریه را آغاز کند. در این 
میان سخنگوی کرملین در بیانیه ای در واکنش به 
تصمیم ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در شمال 
شرقی سوریه تصریح کرد که آنکارا باید تحت هر 

شرایطی به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.

یشه بحران فرانسه  ر
کجاست 
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