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عراق: فرمانده س��تاد عملیات فرات میانه در سازمان 
الحش��د الشعبی عراق  از مش��ارکت بیش از ۴۰ هزار 
نی��روی ای��ن س��ازمان در دو بخش تامی��ن امنیت و  
خدمات رس��انی اربعین حسینی )ع( خبر داد. سرتیپ 
»علی الحمدانی« به رس��انه ها گفت که بخشی از این 
تع��داد نیرو که از گروهها و بخش های مختلف  تحت 
امر س��ازمان الحشد الش��عبی هس��تند در کنار سایر 
نیروهای مس��لح ع��راق، وظیفه خطی��ر تامین امنیت 
زائران و اماکن زیارتی در ایام اربعین حس��ینی )ع( را 
بر عهده دارند و بخش��ی نیز به کار خدمات رسانی به 

زائران مشغولند.

روس�یه: وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم 
ک��رد که آمری��کا با ایج��اد مانع در روادی��د هیاتهای 
دیپلماتیک کشورها و اس��تفاده از اهرم اقتصادی، در 
کار س��ازمان ملل خل��ل ایجاد می کن��د.  وزارت امور 
خارجه روس��یه در بیانیه ای اعالم کرد که واش��نگتن 
در تالش اس��ت تا ب��ا ایجاد مانع ب��رای روادید هیات 
نماین��دگان کش��ورها و نادیده گرفت��ن تعهدات خود 
در تامی��ن بودجه س��ازمان ملل، در کار این س��ازمان 

کارشکنی کند.

لبن�ان: تعدادی پهپاد صهیونیس��تی ب��ر فراز ضاحیه 
بیروت ب��ه پ��رواز در آمدند و نیروه��ای ارتش لبنان 
به س��رعت در این منطقه مس��تقر شدند. این موضوع 
باعث اعالم آماده باش در میان اطالعات ارتش لبنان و 
تعدادی از اعضای حزب اهلل ش��د و تعدادی از نیروهای 
ارت��ش لبنان در منطقه مع��وض و در نزدیکی موکب 
عاش��ورایی جنبش »امل« مستقر ش��دند تا برای هر 

موضوع غافلگیرکننده ای آماده باشند.

جمه�وری آذربایجان: هفتمین نشس��ت ش��ورای 
کش��ورهای ترک زبان امروز در شهر »باکو« پایتخت 
هیئت ه��ای  می شود.روس��ای  برگ��زار  آذربایج��ان 
آذربایجان، قزاقس��تان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان، 
مجارس��تان و ترکمنستان مس��ایل مربوط به تحکیم 
و گس��ترش همکاری ه��ای همه جانب��ه در چارچوب 

شورای کشورهای ترک زبان را بررسی می کنند.  

تون�س: دور دوم انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری تونس 
دیروز در سراس��ر این کش��ور برگزار شد و 7 میلیون 
واجد ش��رایط به پ��ای صندوق ه��ای رای رفتند.دور 
نخس��ت انتخابات ریاست جمهوری تونس ۲۴ شهریور 
با حضور ۲۶ نامزد برگزار شد و نتایج آن بنابر توصیف 
رسانه های تونسی یک »زلزله انتخاباتی« بود و طی آن 
»قیس سعّید« )۶۱ س��اله( نامزد مستقل و حقوقدان 
بازنشس��ته موفق شد با کس��ب ۱۸.۴ آراء در جایگاه 
نخس��ت و »نبیل القروی«)۵۶ س��اله( از حزب »قلب 
تونس« با کسب ۱۵.۵ درصد آراء به دور دوم انتخابات 

راه یابند.

ذرهبین

احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام انگلیس
»جرم��ی کوربین« رهبر حزب کارگ��ر انگلیس گفت که احتم��ال زیادی برای 
برگزاری انتخابات همگانی پیش از سال نو میالدی وجود دارد.کوربین در پاسخ 
به این سوال مبنی براینکه آیا او انتظار دارد، انتخابات پیش از کریسمس برگزار 
ش��ود، گفت: »این یک  احتمال قوی اس��ت. اما گوش کنید، ما برای هر زمانی 

آماده انتخابات هستیم.«
کوربین پیش از این در پاس��خ به س��والی درباره جلس��ه احزاب مخالف برای برگزاری 
انتخابات همگانی گفته بود: »بحثی در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات همگانی انجام نشد 
اما بر سر دو چیز توافق حاصل شد. اول این که هرکاری که بتوانیم برای جلوگیری از خروج 
بدون توافق از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر انجام دهیم و دوم این که وقتی روش��ن ش��د که 
خطر خروج بدون توافق رفع شده است از برگزاری انتخابات حمایت کنیم. همه ما خواهان 

برگزای انتخابات هستیم. همه ما خواهان جلوگیری از برگزیت بدون توافق هستیم«.

جانسون به دیدار رهبران اروپا می رود
نخس��ت وزیر انگلیس ام��روز در یکی از آخرین فرصت ه��ای خود در خصوص 

برگزیت، به دیدار رهبران فرانسه و آلمان می رود.
»بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس بناست روز دوش��نبه در دیدار با تنی 
چن��د از رهب��ران اروپا از آنان بخواهد با طرح وی ب��رای انجام برگزیت موافقت 
کنند. جانس��ون بناست با آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانس��ه و ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا دیدار کند. در دیدارهای 
نخس��ت وزیر انگلیس از این سه تن خواهد خواست که یا به او کمک کنند تا در همین 
هفت��ه به توافق تازه ای برس��د و یا آنکه با انجام نوعی »برگزیت دوس��تانه بدون توافق« 
موافقت کنند. مقامات امنیتی انگلیس بوریس جانس��ون را متقاعد کرده اند که برگزیت 
بی توافق خطر حمله تندروها را در ایرلند ش��مالی و انگلستان افزایش می دهد و احتمال 

خشونت های فرقه ای و متعصبانه را در شهرهایی نظیر گالسکو بیشتر می کند.

سفر پوتین به عربستان 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه پس از ۱۲ سال امروز عازم ریاض خواهد 
ش��د تا با ملک سلمان، پادشاه عربس��تان دیدار کند. وی در این سفر یک روزه 
با ملک س��لمان، پادش��اه عربستان و محمد بن س��لمان، ولیعهد سعودی دیدار 
خواه��د کرد. منابعی در ریاض اعالم کرده اند رئیس جمهور روس��یه قصد دارد 
در این سفر درباره مسائل متعددی از جمله همکاری های دوجانبه در عرصه های 
انرژی، کش��اورزی، صنعتی و نظامی و همچنین مسائل منطقه ای با محوریت اوضاع 
خاورمیانه به ویژه در س��وریه، یمن و فلس��طین با ملک س��لمان و ولیعهد وی گفت وگو 
کن��د. یوری اوکش��اکف، معاون رئیس جمهور روس��یه نیز پیش از ای��ن اعالم کرده بود 
که در این س��فر حدود ۳۰ س��ند همکاری اقتصادی و تجاری به امضای طرفین. رئیس 
جمهور روسیه آخرین بار در فوریه ۲۰۰7 به عربستان سفر کرده بود و سفر آتی وی به 

درخواست ملک سلمان است.

فرامرز اصغری 

غ��رب آس��یا در حالی همچنان ب��ا زنجی��ره ای از بحران ها و 
چالش ها مواجه اس��ت ک��ه والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور 
روس��یه پس از ۱۲ س��ال امروز عازم ریاض خواهد ش��د تا با 

ملک سلمان، پادشاه عربستان دیدار کند. 
حال این س��وال مطرح می ش��ود که اهداف وی از این س��فر 
چیست و آیا این سفر را می توان نشانه تغییر رفتار روسیه در 

معادالت خاورمیانه از جمله در قبال ایران و س��وریه دانست؟ 
آنچه از س��وی مقامات دو کشور عنوان شده  است اقدام برای 
توس��عه روابط در حوزه اقتصادی، سیاس��ی و حتی هسته ای 
و نظامی اس��ت چنانک��ه منابع��ی در ریاض اع��الم کرده اند 
رئیس جمهور روس��یه قصد دارد در این س��فر درباره مسائل 
متعددی از جمله همکاری های دوجانبه در عرصه های انرژی، 
کش��اورزی، صنعتی و نظامی و همچنین مسائل منطقه ای با 
محوریت اوضاع خاورمیانه به ویژه در سوریه، یمن و فلسطین 

با ملک سلمان و ولیعهد وی گفت وگو کند. 
در همین حال  یوری اوکشاکف، معاون رئیس جمهور روسیه 
نیز اعالم کرده بود که در این س��فر حدود ۳۰ سند همکاری 
اقتص��ادی و تج��اری به امضای طرفین امضا خواهد ش��د که 
ابعاد اقتصادی آن را بیش��تر نمودار می س��ازد. نوع رفتارهای 
روس��یه در معادالت منطقه نش��ان می دهد که مسکو تالش 

دارد ت��ا مجموع��ه ای از تعامالت ب��ا تمام حاض��ران در این 
منطقه داش��ته باشد چنانکه هم بر روابط با تهران تاکید دارد 
و ه��م با کش��ورهای عربی و در عین ح��ال رویکرد تعاملی با 
رژیم صهیونیس��تی و فلس��طین را نیز در دس��تور کار دارد. 
سیاس��ت های آمریکا در منطقه با اشغال افغانستان و عراق به 
نوعی هزینه های بسیاری برای روسیه به همراه داشت و  حتی 
پایگاه های این کش��ور را تحت الشعاع قرار داد. مسکو اکنون 
به خوبی از ضعف آمریکا در معادالت منطقه آگاه است بویژه 
اینکه س��امانه های موشکی آمریکایی نیز نتوانسته حمایتی از 
متحدانش داش��ته باشد و در عین حال طرح هایی مانند صلح 

خاورمیانه آمریکا را نیز با ناکامی همراه بوده است.
 تروریسم و ناامنی نیز از بحران های اصلی منطقه شده است. 
با این ش��رایط مس��کو که با حضور در روس��یه تا حدودی در 
عرصه مبارزه با تروریس��م موفق بوده تالش دارد تا با توسعه 

اقدام��ات نظام��ی و اقتصادی در منطقه در کن��ار یافتن بازار 
جدید تس��لیحاتی، نقش خود را در خاورمیانه گسترش دهد 
که مواضع پوتین در گفت و گو با العربیه که خواستار راهکار 
سیاس��ی برای حل چالش��های منطقه  شده نش��انه ای بر این 
رویکرد است. نکته اساس��ی آن است که مسکو موفقیت های 
کس��ب شده در منطقه را برگرفته از حضورش در کنار جبهه 
مقاومت و بویژه جمهوری اسالمی می داند و برتری سوریه بر 
تروریسم را مولفه ای برای برتری بر غرب بر می شمارد. بر این 
اساس سفر پوتین به عربستان را نمی توان نشانه دوری روسیه 
از ایران و مقاومت دانست چرا که تمام شواهد نشان می دهد 
که دوری از مقاومت به از داس��ت دادن متحدی بزرگ برای 
مسکو خواهد بود لذا این سفر را می توان در چارچوب اهداف 
کالن منطقه ای روس��یه دانس��ت که تاثیر منفی بر تعامالت 

قدیمی مسکو با جبهه مقاومت نخواهد داشت. 

یادداشت

 هشدار رئیس جمهور چین 
به تجزیه طلبان

 رئیس جمهور چین هش��دار داد اس��تخوان های هر فردی که 

برای تجزیه این کشور دست به اقدام بزند ُخرد خواهد شد.
 »ش��ی جین پینگ« رئیس جمهور چین نس��بت ب��ه هرگونه 

اقدام در راس��تای تجزیه این کشور هشدار داد. شی در دیدار 
با »کی پی شارما اولی« نخست وزیر نپال گفت: »هرگونه تالش 
برای تجزیه در هر بخش از کشور به درهم کوبیدن بدن و خرد 
کردن استخوان هایشان ختم خواهد شد«.شی در ادامه گفت: 
»ه��ر نیروی خارجی ک��ه بخواهد از چنی��ن تالش هایی برای 
تجزیه چین حمایت کند از س��وی م��ردم به عنوان خیال خام 

انگاش��ته می شود«.شارما اولی نیز به شی گفت نپال با هرگونه 
»فعالیت های ضد چین« در خاک این کشور مخالف است.

ش��ی جین پین��گ اولین رئیس جمهور چین پس از ۲۲ س��ال 
است که از نپال دیدن می کند. او برای دیدار رسمی با مقامات 
نپال وارد این کشور ش��د. مقامات دو کشور امید دارند بر سر 
امض��ای قرارداد اح��داث خط راه آهن بین نپ��ال و »تبت« به 

توافق برس��ند. سخنان هشدار آمیز شی در نپال در واکنش به 
دخالت های خارجی در اعتراضات هنگ کنگ بیان شد. آمریکا 
و انگلی��س باره��ا به صورت آش��کار از معترضان ک��ه خواهان 
جدا ش��دن از سرزمین اصلی چین هس��تند حمایت کرده اند. 
معترضان هنگ کنگی در بسیاری از تجمعات خود، پرچم ها و 

نماد های آمریکا را به احتزاز درآورده اند.

اذعان ترامپ به نقش مخرب ایاالت متحده در امنیت جهان

آمریکا خاورمیانه را ناامن تر کرده است

گزارش

همزمان با تجاوزات ترکیه به خاک س��وریه و اذعان کردها به 
ب��د عهدی آمریکایی ها در اعترافی قاب��ل توجه رئیس جمهور 
آمریکا در سخنانی گفت که خاورمیانه امروز امنیت و استقرار 

کمتری پس از مداخله نظامی آمریکا در عراق دارد.
»دونال��د ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا در س��خنانی تاکید 
ک��رد که باید نظامی��ان آمریکایی از جنگ های��ی که به پایان 
نمی رس��ند بازگردند و برای ده س��ال بود که در س��وریه باقی 
مانده بودیم.وی افزود: از ما خواس��ته شد تا در کنار ُکردها به 
جن��گ بپردازیم اما گفتم که هرگز به نفع کس��ی به مقابله با 

طرف دیگر نمی پردازم.
رئیس جمهور آمریکا اضاف��ه کرد:»نظامیان زیادی را در عراق 
از دس��ت دادی��م و در آنج��ا تریلیون ها دالر هزین��ه کردیم و 
خاورمیانه امروز امنیت و استقرار کمتری پس از مداخله آمریکا 
در عراق به بهانه داشتن سالح های کشتار جمعی دارد.«ترامپ 
در ادام��ه گف��ت:»در صورتی که ترکیه به اقلیت ها در ش��مال 
ش��رق س��وریه تجاوز کند تحریم های شدیدی علیه این کشور 
اعمال می شود.«نیروهای نظامی ترکیه و تروریست های موسوم 

به »ارتش آزاد« س��وریه از روز چهارشنبه ۱7 مهر ماه عملیات 
خود را در ش��مال و شمال شرق سوریه آغاز کردند و همچنان 
به تجاوز خود ادامه می دهند.عملیات ترکیه به بهانه پاکس��ازی 
مناطق ش��مالی و شمال شرقی س��وری از حضور شبه نظامیان 
ُکردی اس��ت که آن��ان را تروریس��تی می نام��د. در این میان 
یک رس��انه آمریکایی گزارش داد، تغیی��رات ناگهانی و مواضع 
»زیگزاگی« رئیس جمهور این کش��ور در قبال مس��ائل منطقه 

غرب آسیا، متحدان واشنگتن را دلسرد و نگران کرده است.
»نیویورک تایمز« نوش��ته »رضایت ناگهان��ی ترامپ در قبال 
تهاجم ترکیه به شمال سوریه، متحدان آمریکا را آشفته کرده 
است. آشفتگی آنها فقط ناشی از خیانت کردن به یک شریک 
وفادار نبوده و بیش��تر آنچه که آنها را مضطرب کرده، غیرقابل 
پیش��بینی بودن محض او است«. نیویورک تایمز معتقد است: 
»تغیی��رات س��ریع مواض��ع او )ترامپ( در قب��ال خاورمیانه و 
تناقضاتش، یک عنصر تازه هرج و مرج به این منطقه بی ثبات 
افزوده و س��بب ش��ده که متحدان آمریکا درب��اره مواضع این 

کشور شروع به حدس زدن کنند«.

در این میان متیس وزیر دفاع پیش��ین آمریکا با انتقاد از تصمیم 
رئیس جمهور آمریکا در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از شمال 
سوریه، گفت که داعش در سوریه احیا خواهد شد. در این میان نهاد 
موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« مدعی تسلط نیروهای کرد 

سوریه بر بخش وسیعی از شهر »رأس العین« شد. عناصر گروهک 
»ارتش آزاد« که در کنار ارتش ترکیه می جنگند، از مناطق صنعتی 
رأس العین عقب نش��ینی کرده اند و در حال حاضر درگیری ها در 

منطقه »گذرگاه رأس العین« و محور  »تل حلب« متمرکز است.

مولفه های سفر پوتین 


