
اهانت ترامپ به ملت و دولت افغانستان

 روس�یه: نیروهای مسلح روس��یه موشک بالستیک 
قاره پیمای »توپول-اِم« را به صورت آزمایش��ی شلیک 
کردند. وزارت دفاع روس��یه با ص��دور بیانیه ای، ضمن 
اعالم موفقیت آمیز بودن این پرتاب آزمایش��ی، گفت: 
»خدمه رزمی نیروهای موش��کی استراتژیک روسیه، 
ی��ک فرون��د موش��ک بالس��تیک توپ��ول را از پایگاه 
کاپوس��تین یار در اس��تان آس��تاراخان م��ورد پرتاب 

آزمایشی قرار دادند«.

 بولیوی: وزیر خارجه دولت موقت بولیوی اعالم کرد 
این کش��ور روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی را 
که به مدت یک دهه قط��ع بود، احیا می کند. »کارن 
لونگاریک« وزیر خارجه دولت موقت بولیوی به رسانه ها 

گفت: »ما روابط با اسرائیل را احیا می کنیم.«

 ام�ارات: خبرگزاری رویترز در گزارش��ی از دس��ت 
داشتن »محمد حمدان دقلو« معروف به »حمیدتی« 
فرمان��ده نیروهای واکنش س��ریع س��ودان در قاچاق 
طال به امارات خب��ر داد. برخی منابع فاش کردند که 
خانواده حمیدتی فرمانده نیروهای واکنش س��ریع در 
سودان صاحب شرکتی هستند که شمش های طالی 
این کشور به ارزش میلیون ها دالر را به امارات قاچاق 

کرده اند.

 فرانس�ه: پلیس فرانس��ه با یورش بردن به اردوگاه 
پناهجوی��ان در ش��مال پاری��س، اقامتگاه ه��ای آنها 
را تخری��ب ک��رده و ح��دود 300 نف��ر را ب��ه م��کان 
مراقبت ش��ده منتقل کرد. دولت فرانس��ه که از بیش 
از یک س��ال پیش با تظاهرات های هفتگی علیه نظام 
سرمایه داری مواجه است و با سیاست مشت آهنین به 
اس��تقبال آنها رفته، این ب��ار پناهجویان و مهاجران را 

هدف این سیاست قرار داد.

 قطر: دولت قطر اتهامات اریتره در خصوص دس��ت 
داشتن دوحه در طرح های مربوط به برهم زدن ثبات 
و امنیت این کش��ور را رد کرد.  وزارت خارجه قطر در 
بیانیه ای هر گونه ارتباط دور و نزدیک با هیچ گروهی 
در اریتره و دست داشتن در برهم زدن ثبات و امنیت 

این کشور را تکذیب کرد.

 اروگوئه: نامزد حزب اپوزیسیون راست گرای اروگوئه 
مدعی است که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
این کش��ور پیروز شده است. بعد از اتمام شمارش آراء 
دور دوم انتخابات اروگوئ��ه، »لوئیس الکال پو« رهبر 
حزب محافظه کار و اپوزیسیون دولت این کشور اعالم 

کرد در این انتخابات پیروز شده است.

 اردن: مرک��ز فرمانده��ی ارت��ش اردن ب��ا نظ��ارت 
مس��تقیم ش��اه این کش��ور، رزمایش��ی را در مناطق 
غرب��ی اردن با هدف ممانعت از هرگونه تجاوز و حمله 
نیروهای متخاصم به این کش��ور برگزار کرد.به نوشته 
وبگاه »میمری« این رزمایش با حضور »عبداهلل دوم« 
ش��اه اردن برگزار ش��ده و ح��اوی پیامی ب��رای رژیم 

صهیونیستی بود.

ذرهبین

اعتراض لبنانی ها به دخالت های آمریکا
  ش��ماری از م��ردم لبنان ب��ا برگزاری تجم��ع در برابر 
ساختمان وزارت امور خارجه و بانک مرکزی این کشور، 
به دخالت های آمریکا در امور داخلی کشورشان اعتراض 

کردند.
صدها نفر از ش��هروندان لبنان��ی، در محکومیت دخالت 
ه��ای خارجی به ویژه از ط��رف آمریکا و تالش آن برای 
سوء استفاده سیاسی از تظاهرات معیشتی مردمی، تجمع 
اعتراض آمیز در برابر وزارت امور خارجه و بانک مرکزی 
در بیروت برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمع، 
همچنین سیاس��ت های بانک مرکزی لبنان را محکوم 
کردند و خواستار محاکمه ریاض سالمه رئیس این بانک 
ش��دند و او را به مزدوری برای آمریکا متهم کردند.یکی 
از ش��رکت کنندگان در این تجمع به العالم گفت: ”همه 
مردم برای تظاهرات باید به اینجا بیایند. زیرا مشکل اصلی 
اینجاست. بس��تن دیگر جاده ها سودی نخواهد داشت، 
بلکه تجمع در اینجا، نتیجه بخش است.“ از سوی دیگر 
دبیر کل سازمان ملل در موضعی مداخله جویانه، خواسته 
رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر خلع سالح مقاومت 
لبنان را تکرار و ادعا کرد، سالح حزب اهلل تهدیدی برای 
صلح و ثبات اس��ت. وی مدعی شده است که این حمله 
»نشانگر خطر فزاینده ای است که گروه های مسلح خارج 
از کنترل دولت لبن��ان، ایجاد کرده اند. دولت لبنان باید 
گام های الزم را برای خلع سالح حزب اهلل و دیگر گروه ها 
در جنوب لبنان بردارد.« در این میان س��خنگوی دولت 
آلمان ادعای منتشرش��ده در رسانه ها درباره قصد برلین 
برای ممنوع کردن کلی��ه فعالیت های حزب اهلل لبنان را 
تأیید نکرد. الزم به ذکر اس��ت ش��یخ نعیم قاسم معاون 
دبیر کل حزب اهلل لبنان اعالم کرد، با ادامه خأل سیاسی بر 
خطرات آن نیز افزوده می شود و باید هر چه زودتر فردی 

مأمور تشکیل دولت شود.

نیمچهگزارش

رئیس جمهور فرانسه حامی تروریسم است
»مولود چاووش اوغلو«، وزیر امور خارجه ترکیه می گوید دولت فرانسه به آرزوی 
خود که تش��کیل دولت تروریست در شمال سوریه بود، نرسید. چاووش اوغلو به 
اظهارات اخیر »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانس��ه واکنش نش��ان داد و او 
را حامی تروریسم دانس��ت.وزیر امور خارجه ترکیه گفت: »ماکرون می خواست 
دولت تروریست )در شمال سوریه( ایجاد شود ولی با عملیات »چشمه صلح«، این 
آرزویش برباد رفت«. در همین حال الزم به ذکر است که رئیس جمهور فرانسه طی 
کنفرانس خبری با دبیر کل ناتو در پاریس، از عملیات نظامی ترکیه در ش��مال س��وریه 
انتقاد کرد و گفت: »ترکیه نمی تواند انتظار همبستگی متحدان ناتو را داشته باشد و در 
همان حال، به سوریه حمله کند«. ترکیه از ۱۷ مهر عملیاتی نظامی موسوم به »چشمه 
صلح« علیه شبه نظامیان ُکرد مورد حمایت آمریکا که از نظر آنکارا »تروریست« و شاخه 

سوریه گروهک »پ.ک.ک« هستند، آغاز کرد.

فرانسه به دنبال تجزیه اروپا
وزیر خارجه آلمان در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور فرانسه در خصوص 

ناتو گفت این دیدگاه خطر تجزیه کردن اروپا را به دنبال دارد.
هایکو ماس، در ادامه انتقادات این کشور از دیدگاه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه، درباره آینده ناتو هش��دار داد و گفت پیشنهادهای اخیر مکرون ممکن 
اس��ت به اختالفات جدید در اروپا منجر ش��ود.ماس که در یک کنفرانس درباره 
سیاست خارجی در برلین سخن می گفت، بر لزوم ناتو تاکید کرد و افزود باید سازمان 
پیمان آتالنتیک ش��مالی در جایگاه س��تون اصلی امنیت اروپا باقی بماند. وزیر خارجه 
آلم��ان در این کنفرانس گفت: »با این حال تدبیرهای جداس��ازی امنیت آمریکایی ها از 
اروپایی ها من را نگران کرده است، و این نگرانی تنها برای امنیت خودمان نیست. ترس 
آن را دارم که این رویکردها اروپا را تجزیه کند.« آلمان بارها درباره مواضع فرانس��ه در 

قبال ناتو و اتحادیه اروپا هشدار داده است.

اسرائیل به دنبال تضعیف لبنان است
رئیس جمهور اسبق لبنان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال تضعیف توان 
دفاعی لبنان اس��ت، گفت از سالح مقاومت حمایت می کند، چراکه می داند اگر 

این سالح نبود، لبنان اکنون در آشوب به سر می برد.
»امی��ل لحود« رئیس جمهور اس��بق لبن��ان این هفته در مصاحبه ای از س��الح 
مقاومت لبنان حمایت کرد و گفت توان دفاعی حزب اهلل مایه امنیت این کش��ور 
بوده اس��ت. لحود که با شبکه »آر .تی« گفت وگو می کرد گفت: »چرا مقاومت داریم؟ 
چون کسی چیزی به ارتش ما نمی دهد. من برای ۹ سال فرمانده کل ارتش بودم. ایاالت 
متحده و دیگران، هیچ کس چیزی به ما نداد تا با اسرائیل مبارزه کنیم.« وی افزود: »به 
این دلیل اس��ت که گفتم ما باید از مقاومت حمایت کنیم. اما اس��رائیلی ها، یک ارتش 
ضعیف ]در لبنان[ می خواهند و می خواهند تس��لیحات حزب اهلل را هم بگیرند. قطعا، ما 

نباید این تسلیحات را واگذار کنیم.«

دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجش��به با ادعای س��ر 
زدن به س��رباران آمریکایی به افغانس��تان س��فر کرد و پیش 
از آن نی��ز مایک پنس معاون ترامپ، به عراق س��فر کرده تا 
با نظامیان آمریکایی دیدار داش��ته باشد. این سفرها در حالی 
صورت گرفته که چند نکته مهم در آنها مش��اهده می ش��ود. 
هر وی این س��فرها به صورت ناگهانی و ا پیش اعالم نش��ده 
بوده بگونه ای که بس��یاری ، این س��فرها را س��فرهای دزدانه 

عنوان کرده اند که البته در دوران اوباما و بوش نیز مشابه این 
سفرهای ناگهانی به عراق و افغانستان مشاهده می شود. این 
نوع ورود بیانگر هراس آنها از مردم این کشورهاست که پایگاه 
مردمی آنها را نشان می دهد. این رفتار دزدانه نشان می دهد 
ک��ه برخالف ادعای مقامات آمریکایی مردم این کش��ورها نه 
تنه��ا آنها را ناج��ی نمی دانند بلکه آنه��ا را عامل بحران های 
کشورشان میشناسند. نکته دیگر آنکه سفر پنس و ترامپ نه 
به بغداد و کابل به عنوان پایتخت عراق و افغانس��تان بلکه به 
پایگاه های نظامی آمریکاس��ت. پنس در پایگاه مرکزی آمریکا 
در عراق رفته و سپس با بارزانی مسئول اقلیم کردستان عراق 
دیدار و با نخس��ت وزیر عراق صرفا تماس تلفنی داشته است. 
ترامپ نیز در پایگاه نظامی بگرام حضور یافته و با اشرف غنی 
رئی��س جمهور افغانس��تان نیز در این پای��گاه دیدار و رابزنی 

کرده  است. این نوع رفتار نشان می دهد که برای آمریکایی ها 
استقالل و عزت سایر کشورها هیچ اهمیتی ندارد و آنها خود 
را ورای دول��ت و ملت های این کش��ورها می دانند. این رفتار 
اهانتی آشکار به مردم و دولت عراق و افغانستان است چرا که 
هیچ جایگاهی برای عرف های دیپلماتیک قائل نشده و چنان 
وانمود می کنند که این کش��ورها ملک آمریکا هستند و آنها 
هر زمان و در هر مکانی که بخواهند می توانند حضور داشته 

باشند و با هر کس که بخواهند دیدار کنند. 
ای��ن رفتار آمریکایی ها بدعتی خطرناک را در نظام بین الملل 
ایجاد می کند و این گس��تاخی را به همراه دارد که حاکمیت 
و استقالل کشورها نقض شده و هر کشوری که دارای قدرت 
بیش��تری باش��د به خود اجازه دهد که حریم س��ایر کشورها 
را نادی��ده بگیرد. در کنار این مس��ائل باید ب��ه این امر توجه 

داشت که سفر ترامپ به افغانستان برگرفته از یک اصل مهم 
دیگر نیز هس��ت و آن وضعیت بحرانی نظامیان آمریکایی در 
این کشور است. ترامپ که در وضعیت بحرانی استیضاح قرار 
دارد با چالش رس��وایی ناتوانی شدید آمریکا در تامین امنیت 
افغانس��تان و عراق  و البته طراحی هایش برای حمایت بیشتر 
از داعش مواجه اس��ت لذا با س��فر به افغانس��تان و نیز اعزام  
پنس به عراق س��عی دارد تا این وضعی��ت را مدیریت نماید 
حال آنک��ه نتیجه این رفتار نقض تم��ام قوانین بین المللی و 
نادیده گرفتن حق حاکمیت و استقالل سایر کشورهاست که 
صرفا برگرفته از روحیه اس��تعماری و سلطه گرایانه است که 
خود سندی بر ماهیت غیر قانونی، سلطه گرایانه و ضد بشری 
آمریکاس��ت که جز بحران سازی و هرج و مرج و تامین منافع 

در لوای این وضعیت هدف دیگری ندارد.

یادداشت

دول��ت  دف��اع  وزی��ر 
نجات ملی یمن اعالم 
ادامه  کرد، در صورت 
ب��ه یمن و  حم��الت 
سکوت جهانی، منافع 
بویژه  بین المللی  ملی 
در زمین��ه اقتص��ادی 
خواهد  متضرر  بیشتر 
یمن سالحی  و  ش��د 
راهب��ردی و بازدارنده 

در اختیار دارد.
 »محم��د ناص��ر العاطفی« وزی��ر دفاع دول��ت نجات ملی 
یمن اع��الم کرد »ابتکار عمل و س��الح راهبردی بازدارنده 
ب��رای دفاع از کش��ور و حاکمی��ت آن را در اختیار داریم«.
وی به مناس��بت عید اس��تقالل یمن در 30 نوامبر و خروج 
نیروهای انگلیسی از این کش��ور با خبرگزاری رسمی یمن 
»س��بأ« گفت وگو و دو پیام برای ائتالف س��عودی فرستاد: 
جن��گ واقع��ی میان ما و ش��ما هنوز آغاز نش��ده؛ »مهدی 
المش��اط« فرمانده نیروهای مس��لح و رئیس ش��ورای عالی 
سیاسی ابتکاری برای توقف حمالت و رفع محاصره ظالمانه 
پیش��نهاد داد و »عبد الملک الحوث��ی« فرمانده انقالب نیز 
در س��خنرانی های خ��ود طی مناس��بت های مل��ی و دینی 
نصیحت هایی داشته اس��ت و دیگر نیاز به ورود به جزئیات 
در ای��ن زمینه نیس��ت. العاطفی ادام��ه داد، اما پیام دوم به 
کش��ورهای جهان از جمله کش��ورهای ائتالف متجاوز و در 
رأس آن رژیم صهیونیستی است؛ امنیت ملی جهانی بویژه 

در زمینه اقتصادی وابس��ته به حاکمیت و ثبات امنیت ملی 
جمهوری یمن اس��ت، به معنای واضح ت��ر در صورت ادامه 
حمالت به یمن و س��کوت جهانی، مناف��ع ملی بین المللی 

بویژه در زمینه اقتصادی بیشتر متضرر خواهد شد.
وزی��ر دفاع یمن س��پس تأکی��د کرد، این حرف، نمایش��ی 
تبلیغات��ی نیس��ت و یمن باید از ملت خود ک��ه با ابزارهای 
مختل��ف در حال کش��تن این ملت هس��تند و جهان بدون 
حرکت تماش��ا می کن��د، دفاع کن��د. وی در پای��ان گفت: 
می گوین��د جهان روس��تایی کوچک اس��ت، این روس��تای 
کوچ��ک باید خانواده یمنی را ببین��د، زمانی که ملت یمن 
کشته می شوند و روستا در خواب است یا تفریح می کند ما 
ناچاریم برای دفاع از ملتی که کش��ته و س��وزانده می شود، 

روستا را بیدار کنیم. 
از سوی دیگر س��رتیپ »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای 
مس��لح یمن از انهدام یک فرون��د بالگرد تهاجمی آپاچی بر 
فراز منطقه »عسیر« در جنوب عربستان خبر داد.به نوشته 
وبگاه ش��بکه المس��یره، او گفت که پدافن��د هوایی یمن با 
موش��ک زمین به هوا این بالگ��رد را در ناحیه »مجاره« در 
جنوب عربس��تان ه��دف رخ داد و در پی آن دو سرنش��ین 
آن کش��ته شدند. در همین حال ائتالف سعودی ۱۲۸ اسیر 
ارتش و کمیته های مردمی یمن را آزاد کرد و این اس��را به 
کمک کمیته بین المللی صلیب سرخ به صنعا منتقل شدند. 
از س��وی دیگر اس��تاندار عدن گفته، عربستان سعودی در 
صدد اس��ت از درگیری بین گروه های مسلح در استان های 
اشغالی یمن برای دستیابی به جاه طلبی های توسعه طلبانه 

خود در حضرموت بهره ببرد .

وزیر دفاع ضمن تاکید بر برخورداری یمن از سالح راهبردی بازدارنده برای دفاع از کشور تیتر

 نبرد واقعی با دشمن هنوز شروع نشده است

آیت هللا سیستانی ضمن هشدار درباره تالش دشمنان برای جنگ داخلی و بازگشت دیکتاتوری به عراق 

معترضان صف خود را از آشوبگران جدا کنند
تش��دید  ب��ا  همزم��ان 
ی  ی ها ز ن س��ا ا بحر

آشوب گران علیه امنیت 
مل��ی  یکپارچگ��ی  و 
ع��راق، نماینده »احمد 
نماین��ده  الصاف��ی« 
سیس��تانی  آی��ت اهلل 
مرجعیت عالی عراق در 
خطبه ه��ای نماز جمعه 
ش��هر مق��دس کرب��ال، 
ضمن بیان حرمت خون معترضان، از آنها خواس��ت تا صف 

خود را از آشوبگران جدا کنند.
او ابتدا از درگیری های اخیر در برخی ش��هرها به خصوص 
»الناصریه« و »نجف اش��رف« و ریخته شدن خون بسیاری 
و تع��رض به اماک��ن مختلف و آتش زدن  آنها ابراز تأس��ف 
کرد.»احم��د الصاف��ی« در ادام��ه از معترضان خواس��ت تا 
آش��وبگران و کس��انی که دس��ت به تخری��ب می زنند را از 
میان خود بی��رون انداخته و نگذارند که مس��یر اعتراضات 

را منحرف کنند. 
وی همزم��ان بر حق مردم برای اعتراض تأکید کرد.نمانیده 
مرجعیت افزود: »دش��منان به همراه ایادی و ابزارهای خود 
برای ایجاد آش��وب و جنگ داخلی و بازگش��ت دیکتاتوری 
برنامه ریزی می کنند و بر همه ما واجب است تا با همکاری 
یکدیگ��ر این فرص��ت را از آنان بگیریم.« آی��ت اهلل »احمد 
الصاف��ی« در ادامه گفت: »ما جز نصیحت و ارش��اد وظیفه 

دیگری نداریم و این بر عهده مردم است که اصلح را انتخاب 
کنند.« خبر دیگر آنکه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از 
قصد خود برای اعالم استعفا خبر داد.  »عادل عبدالمهدی« 
نخس��ت وزیر ع��راق دیروز در بیانیه ای اع��الم کرد که قصد 
دارد اس��تعفای خود را تقدیم پارلم��ان کند.او گفت که بنا 
بر ش��رایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه دار و 
به علت ناتوانی آش��کار در سامان دادن به اوضاع، از پارلمان 
می خواهد تا درخصوص تش��کیل دولت تصمیم گیری کند.

در این بیانیه آمده اس��ت: با دقت به خطبه  مرجعیت عالی 
دینی گوش دادم و با توجه به شرایط دشواری که کشور در 
آن به س��ر می برد و با توجه به ناتوانی دستگاههای مختلف 
با ش��رایط دو ماه گذشته و جلوگیری از ریخته شدن خون 
]م��ردم[ از پارلمان می خواهم تا در گزینه های خود تجدید 
نظر و ب��ا توجه به منافع عراق و مراقب��ت از خون فرزندان 

عراق و جلوگیری از ناآرامی و تخریب بیشتر اقدام کند
خبر دیگ��ر آنکه مقتدی صدر رهبر جری��ان الصدر عراق با 
صدور بیانیه ای، ضمن تکرار درخواس��ت کناره گیری دولت، 

به معترضان هم توصیه کرد از خشونت پرهیز کنند.
مقت��دی صدر در بیانیه  خود که در توییتر منتش��ر کرد، از 
اینکه برخی او را متهم به »س��وار شدن به موج اعتراض ها« 
و »پناه بردن به عباه��ا« متهم کرده اند، انتقاد کرد و گفت 
که او از ابتدا تالش کرده است خود را از »فتنه کوری« که 
بین »دولت س��ر تا پا فاس��د« و معترضان رخ می دهد، دور 
کن��د؛ معترضانی که بنا به گفته صدر بعد از ناامیدی از این 

دولت، ملزم به تظاهرات مسالمت آمیز نشدند.

گزارش

رئیس جمه��ور آمری��کا در س��فری از  پیش اعالم نش��ده ب��رای 
سرکش��ی به نیروهای آمریکایی به مناس��بت روز شکرگزاری، 
در اقدامی اهانت آمیز به مردم و دولت افغانس��تان وارد پایگاه 

نظامی بگرام شد.
رفتارهای س��لطه گرایانه و غی��ر دیپلماتیک مقامات آمریکایی 
همچن��ان ادام��ه دارد چنانکه پس از رفت��ار تحقیر آمیز پنس 
معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر به عراق و حضور در پایگاه 
نظام��ی آمریکا اینبار، نوبت ترامپ اس��ت که سیاس��ت تحقیر 
و زیر پاگذاش��تن اس��تقالل افغانس��تان را صورت دهد چنانکه  
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز پنج ش��نبه در سفری 

از پیش اعالم نشده، وارد افغانستان شده است. 
بنا بر اعالم کاخ س��فید، این سفر با هدف سرکشی به نظامیان 
آمریکایی به مناسبت عید شکرگزاری صورت گرفته است. ترامپ 
در جریان این سفر در پایگاه نظامیان آمریکایی در »بگرام« که 
بزرگترین پایگاه این کش��ور در افغانس��تان است، حضور یافته 
اس��ت.به گفته خبرنگاران همراه ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا 
در جری��ان دیدار با نظامیان آمریکایی، س��خنرانی کوتاهی هم 
کرده و گفته است که مذاکرات صلح با طالبان را از سر گرفته، 
چراکه اعتقاد دارد این گروه خواس��تار دستیابی به توافق صلح 

با آمریکاست.
ترام��پ در این مورد گف��ت: »طالبان می خواه��د توافق کند، 
حاال خواهیم دی��د که این توافقی واقعی خواهد بود یا نه. ولی 
می خواهن��د توافق کنند. آن ها می خواهند توافق کنند، تنها به 
این دلیل که ش��ما عملک��رد فوق العاده ای دارید. از ش��ما و از 
سربازان افغانستانی تشکر می کنم.«ترامپ در سخنرانی اش در 
پایگاه بگرام همچنین تأیید کرده اس��ت ک��ه قصد دارد تعداد 
نیروهای آمریکایی در افغانس��تان را به ۸۶00 نفر کاهش دهد. 
آمری��کا در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱3 ه��زار نیروی نظامی در 

افغانستان دارد.
رئیس جمه��ور آمریکا در جریان این س��فر در هم��ان پایگاه با 
»اش��رف غنی« رئیس جمهور افغانس��تان هم دیدار و گفت وگو 
کرده اس��ت. وی در این دیدار، بار دیگر در مورد از س��رگیری 

گفت وگوها با طالبان صحبت کرده اس��ت. ترامپ گفته اس��ت: 
»داریم با آن ها دیدار می کنیم. می خواهند توافق کنند. طالبان 
بدج��ور به دنبال توافق اس��ت. ما اینج��ا می مانیم تا زمانی که 
ب��ه یک توافق دس��ت یابیم یا اینکه به ی��ک پیروزی تمام عیار 

برسیم.«
خبرن��گاران همچنین نوش��ته اند که پیش از ف��رود هواپیمای 
حام��ل ترامپ، تمام چراغ های داخل هواپیما خاموش ش��ده و 
گوشی های همراه و دیگر تجهیزات خبرنگاران که ممکن بوده 
س��یگنالی صادر کنند هم به طور موقت ضبط شده است.  تیم 
رس��انه ای همراه ترامپ حتی هن��گام ورود به هواپیما از مقصد 

اطالعی نداشته و تنها دو ساعت پیش از رسیدن به افغانستان، 
از مقصد اطالع یافته است. این اولین سفر ترامپ به افغانستان 

است.
س��فر ترامپ در حالی صورت گرفت که »فرانک ووکو«، مجری 
س��ابق تلویزیونی که س��ال ۲0۱۶ اظهارنظری درباره »حمله 
هس��ته ای« به افغانس��تان مطرح کرده ب��ود در وزارت خارجه 
آمریکا س��مت گرفت. ش��بکه خبری »ای بی سی« نوشته ووکو 
س��ال ۲0۱۶ گفته آمریکا بعد از حوادث ۱۱ س��پتامبر س��ال 
۲00۱ می بایس��ت با حمله هسته ای به افغانستان پیامی قاطع 
به دنیا مخابره می ک��رد. در این میان عبدالطیف پدرام، رئیس 

حزب کنگره ملی افغانستان در واکنش به سفر سرزده ترامپ به 
کش��ورش اعالم کرد حضور و رفتار آمرانه وی در پایگاه نظامی 
بگ��رام تحقیر مردم افغانس��تان بود.وی افزود: در این ش��رایط 

مبارزه و تالش برای استقالل افغانستان ضروری و الزم است.
در باب سفرهای تحقیر آمیز سران آمریکا به عراق و افغانستان، 
»عبدالباری عطوان » تحلیلگر مس��ائل خاورمیانه س��فر اخیر 
»مای��ک پن��س« معاون رییس جمه��وری آمریکا ب��ه عراق را 
مش��کوک، توهین به دولت عبدالمه��دی، تالش برای تحریف 
واقعیت ناآرامی ها و دمیدن بر آتش فتنه در این کشور توصیف 
کرد.عطوان در مطلبی ک��ه روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« 
روز شنبه منتش��ر کرد ، اجازه استقرار نیروهایی آمریکایی در 
خاک عراق را اش��تباه خواند و نوش��ت ؛ »مایک پنس« با سفر 
از پی��ش تعیین نش��ده خود به عراق و بازدی��د از پایگاه »عین 
االس��د« آمریکا برخورد تحقیرآمی��زی با مقامات دولت عراق و 
شخص »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر کرد.وی بدون اطالع 
به نخس��ت وزیر و »برهم صالح« رییس جمهور، وارد عراق شد 
و بدون دیدار با مقامات این کش��ور به کردس��تان عراق رفت. 
این دیدار مش��کوک هیزمی بر آتش فتنه، تالشی برای تحریف 
تصوی��ر نا آرامی ه��ای عراق، اهانتی به دولت عراق و تالش��ی 
برای عمیق تر کردن چند دستگی قومیتی در کشور و مقامات 

عراق بود.
این تحلیل گر مسایل خاورمیانه تاکید کرد: دولت عبدالمهدی 
و تمام دولت های پیش��ین با دادن اجازه به ماندن پنج هزار و 
۲00 س��رباز آمریکایی در خ��اک عراق و در پایگاه های نظامی 
خود مختار، یک اش��تباه راهبردی بزرگ مرتکب شدند چرا که 
موجب شده اس��ت به بهانه های مختلف ، آمریکایی ها دولتی 

در داخل دولت دیگر  ایجاد کنند.
وی خاطر نش��ان : همه دولت های آمری��کا با عراق مانند یک 
مستعمره و نه یک دولت مستقل رفتار کردند و حمله »جورج 
بوش« رییس جمهور اس��بق آمریکا در س��ال ۲003 میالدی 
به این کش��ور در راس��تای تحقق این ه��دف و ضعیف ماندن 

عراق بود. 

سفرهای اهانت آمیز 
علی تتماج
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رئیس جمهور آمریکا بدون اطالع قبلی وارد پایگاه نظامی بگرام شد


