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سایکس پیکو به پایان رسیده است؟

ژنرال جی گارنر نخستین حاکم نظامی آمریکا در عراق که
پس از سرنگونی صدام اداره امور کشــور را بر عهده داشت
در نشست ســمپوزیوم کردســتان در واشــنگتن که درباره
استقالل این منطقه از عراق برگزار شده بود شرکت کرد.
گارنــر در این نشســت به یــک جمله کلیــدی و مهم اشــاره
داشت« :همه باید بدانیم که توافق نامه سایکس پیکو دیگر
پایان یافته اســت و سیاســت های آمریکا و غرب نمی تواند
آن را بازگرداند .باید بپذیریم که تغییراتی بر سایکس پیکو
اعمال شــده اســت که آن را تمام شــده می کند» .سایکس
پیکو توافق نامه ای است که در ســال  1916و در بحبوحه
جنگ جهانــی اول میــان انگلیس و فرانســه برای تقســیم
اراضی خالفت عثمانی (عراق ،سوریه ،فلسطین و لبنان)
میان آن ها امضا شد .مرز های کنونی این کشور ها حاصل
توافق نامه مذکور اســت.این اظهارات نشــان می دهد که
پساز گذشت یک صد سال از توافق سایکس پیکو و ترسیم
مرز هــای کنونــی ،زمزمه هایی در آمریــکا وجــود دارد تا با
تشکیک در اعتبار این مرز ها و قراردادی بودن آن ها ،نظم
موجود را از بین ببرد و اقدام به ترســیم جغرافیای جدیدی
برای غرب آســیا یــا منطقه شــرق عربی کند.طــرح تجزیه
عراق به سه کشور سنی ،شیعی و کردی که در سال 2007
( )1386در ســنای آمریکا تصویب شــد و طراح آن سناتور
جو بایدن بود را بایــد به معنای ورود جــدی آمریکایی ها به
مرحله عبور از سایکس پیکو حتی در عرصه نظری دانست.
اکنون تالشها در اقلیم کردستان عراق برای استقالل این
بخش از خاک عراق از سرزمین مادری ،در حقیقت میتواند
کلیدی برای گــذر از ســایکس پیکو و شــروع یــک حرکت
دومینــو وار تجزیه طلبانه یا تقســیم در دیگــر مناطق غرب
آسیا یا تشــکیل کانتون هایی (دولت های نیمه مستقل در
یک ساختار سیاسی و جغرافیایی بزرگ تر) مثال در سوریه
شودتاضمنتضعیفقدرتدولتمرکزیدرآیندهخواستار
جدایی کامل از مرکز باشند.ســایکس پیکوی کنونی قرار
نیست پایان یابد .تنها شکل آن دگرگون خواهد شد .آنچه
قرار است پساز یک صد سال تغییر یابد کارگردانان و شکل
اجرای آن است .سایکس پیکوی  1916مطلقا در اختیار
کارگردانان بینالمللی آن دوران بود و حکومتها و ملتها
نقشی در آن نداشتند اما در ســایکس پیکوی جدید عالوه
بر کارگردان های جدیــد ،بازیگران منطقــه ای نیز حضور
دارند و عامل مستقیم اجرای آن هستند.
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اندیشکده روز
ناکامی وهابیت و داعش در هند
اندیشکده"انجمنخاورمیانه"نوشت:درهندوستانچندین
عاملباعثشدهاستکهتروریستهایداعشنتوانندنفوذ
کنند.عاملاول:برخوردقاطعنظامیواطالعاتیدولتهند
باوهابیتونفوذعربستاناستکهمانعازریشهدواندنافکار
تروریســتیوفرقــهگرایانهدرهندشــدهاســت.عامــلدوم:
همکاریجامعمسلمانانهندبادولتاینکشوربرایبرخورد
باجریاناتافراطگراوتروریستیاست.معرفی"ذاکرنایک"به
عنوانمبلغافکارتروریستیووهابیتکهمنجربهاخراجویاز
هندشدنمونهمشهودهمکاریعلمایاسالمیبادولتهند
دراینمورداست.
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مایکل فلیـن
ژنرالبازنشستهمایکلفلین،نخستینقربانیسیاسیکاخ
سفید بود .فلین 58ساله مشــاور امنیت ملی دولت ترامپ
بود.اودرماهفوریهوپسازفاششدنتماسشباسفیرروسیه
در واشنگتن ،ناچار شد که کنارهگیری کند .گفته میشود
فلین وقتی هنــوز دولت جدیــد روی کار نیامده بــود درباره
تحریمهاییکهدولتآمریکا(اوباما)وضعمیکردهباسفیر
روسیهگفتوگوکردهاست.

جیمـزکومی
کومــی در بحبوحــه تحقیقــات اف بــیآی دربــاره مداخله
احتمالیمسکودرانتخاباتریاستجمهوریسال2016
آمریکا و احتمال همکاری مقامهــای دولت انتقالی ترامپ
با مقامهای روسیه اخراج شد .سناتور چاک شومر که رهبر
اقلیتدموکراتهایسناستمعتقداستکهکومیدراین
تحقیقات«بیشازحدبهحلقهرئیسجمهورنزدیکشدهبود»
کومی،درســال 2013با 90رایمثبتدرمقابلیکرای
منفی سنای آمریکا برای 10سال به عنوان مدیر اف بیآی
تاییدشداماویخبراخراجشراازتلویزیوندید!

مایکلدوبـکه
مایکلدوبکهمدیرپیشینارتباطاتکاخسفیدبود.اوکهیک
استراتژیستمجربجمهوریخواهاست،برایاصالحراهبرد
رسانهایکاخسفیدبهاینسمتمنصوبشدهبوداما،تنها3
ماهپسازبهکارمنصوبشدنازسمتخوداستعفاکرد.گفته
میشــودکهدرارتباطباجنجالهایناشیازدخالتهای
احتمالــی روســیه در کارزار انتخابــات ریاســت جمهوری
آمریکا،دوبضعیفعملکردهاســتامابرکناریدوبنیز
بهجنجالهایناشیازروابطپنهانتیمانتخاباتیترامپبا
مقاماتامنیتیوسیاسیروسیهخاتمهنداد.

سریال برکناریها دردولتترامپ
مدیرارتباطاتکاخ سفیدهم تنها 10روز پس ازانتصاب برکنار شد

نبی شریفی  -اسکاراموچی نیامده رفت .مدیر ارتباطات کاخ سفید که هفته گذشته به این سمت
منصوبشدهبود،حتیفرصتنکردکهتابلویموردعالقهخودرادردفترکارشنصبکند.اوپساز
 10روزازسمتخودبرکنارشد.اسکاراموچیتنهادرهمینزمانکوتاههدفانتقادهایشدیدقرار
گرفتهبود.یکیازدالیلاخراجاو،سخنانرکیکویعلیه«راینسپریبس»،رئیسدفترسابقترامپ
و «استیو بنن» ،مشاور ارشد کاخ سفید عنوان شده است .سخنانی که حتی واکنش ایوانکا و مالنیا
ترامپ بانوی اول آمریکا و دختر رئیس جمهور این کشور را نیز در پی داشت اما به نوشته «نیویورک
تایمز» ،اخراج اسکاراموچی ،ســرمایهگذار بورس نیویورک (وال استریت) به خواست «جان کلی»
صورتگرفتکهازدوشنبه( 9مرداد)کارخودرابهعنوانرئیسدفترجدیددونالدترامپآغازکرده
است.اکنون،بااخراجاسکاراموچی،برکناریهاواستعفاهایسریالیدردولت 7ماههترامپ،دامن
 7تنازاعضایدولترئیسجمهورجمهوریخواهراگرفتهاست:

رابهاینسمتمنصوبمیکند.دونالدترامپروزجمعهدر
حالیکهپریبسدرهواپیمادرکنارشنشستهبوددرتوئیتر
اعالمکردکهراینسپریبسراازسمتخودبهعنوانرئیس
کارکنان کاخ ســفید برکنار و جان کلی وزیر امنیت داخلی
آمریکاراجایگزیناوکردهاست.

شـان اسپایسـر

▪مردی که مهرهها را میچیند

شاناسپایسرنهبارسانههارابطهخوبیداشتونهبارئیس
جمهوراینکشــور،دونالدترامپ.اسپایسرسخنگویکاخ
سفیدبود.مخالفتاوباانتخابآنتونیاسکاراموچیباعث
شدکهاوازسمتشاستعفابدهد.البتهازمدتهاقبلگفته
میشــدکهترامپازنحوهپاســخگوییاسپایســردرتوجیه
رفتارهای رئیسجمهوردربرابررسانههایمنتقدناراضی
است و زمزمههایی برای عزل سخنگوی کاخ سفید شنیده
میشد .به این ترتیب ،اسکاراموچی پیش از آن که خود نیز
از کار برکنار شــود ،باعث کنارهگیــری و اخراج شــماری از
مسئوالنکاخسفیدشدهبود.

والترشـاب جونیـور
والترشاب،مدیردفترمالحظاتاخالقیدولتآمریکابود.
اودردورهزمامداریاوبامانیزوظیفهسرپرستیاینادارهرا
برعهده داشت .موافق نبودن با سیاستها و رویکرد دولت
ترامپوبهویژهاعتراضاونسبتبهشفافنبودنمنابعمالی
دونالدترامپمنجربهکنارهگیریاوشد.شابدر 19ژوئیه
ناچارشدکهکنارهگیریکند.وظیفهایندفترمانعشدناز
سودجوییهایغیرقانونیاعضایدولتآمریکاست.

راینـس پریبـس
اکنون ،با اخراج اسکاراموچی ،برکناریها
واستعفاهای سریالی در دولت 7ماهه ترامپ،
دامن  7تن از اعضای دولت رئیس جمهور
جمهوریخواه را گرفته است:

آنتـونی اسـکاراموچی

راینــس پریبس کــه روز جمعــه کنار گذاشــته شــد ،رکورد
کوتاهترین دوره خدمت یک رئیس دفتر رئیس جمهوری را
تنهابا189روزشکست.رئیسدفتررئیسجمهور،باالترین
مقامدربینکارمندانکاخسفیداســتودرهردورهرئیس
جمهورمنتخبفردیازنزدیکانوافــرادمورداعتمادخود

آخریــن قربانــی کاخ ســفید ،آنتونــی اســکاراموچی
بــود .دوره فعالیــت او در کاخ ســفید تنهــا  10روز

«اژدها» درشاخآفـریقا

چین نخستین پایگاه نظامی خارجیخود را درجیبوتی افتتاحکرد

چین در نودمین سالگرد تشــکیل ارتش آزادی بخش خلق،
نخستینپایگاهنظامیخارجیخودرادرجیبوتیواقعدرشاخ
آفریقا افتتاح کرد.جیبوتی کشــوری به وسعت 14هزار متر
مربعباجمعیتینزدیکبه 900هزارنفر،درشاخآفریقاست
که به ندرت نامش در رســانهها مطرح میشــود امــا به دلیل
ثباتنسبیوموقعیتاستراتژیکشامروزهیکیازمهمترین
پایگاههای ســاحلی در جهان رو به توســعه است .همچنین
موقعیت آن در عرصــه حملونقل دریایی بــه دلیل اتصالش
به کانال ســوئز و تنگه بابالمندبکه10درصد از صادرات
نفتیو20درصدازصادراتغیرنفتیجهانازاینمسیرعبور
میکند ،اهمیت ویژهای پیدا کرده است .در ماه نوامبر سال
 ،2002کمپ لیمونیر ،پایگاه نظامی خارج از خاک آمریکا،
درجیبوتیتأسیسشدتادرکنارپایگاههاینظامیدیگرکه
متعلقبهمتحدانفرانسوی،اسپانیایی،ایتالیاییوژاپنیاش
است ،نخســتین پایگاه نظامی آمریکا در قاره آفریقا باشد اما
اکنونیکبازیکندیگرواردزمینبازیشدهاست.باتوجهبه
موقعیتجیبوتیکهدرشمالغرباقیانوسهندواقعشده
است،نگرانیهایهنددرموردحضورنظامیچیندرمنطقه

بــود .اســکاراموچی پیــش از آن کــه بــه مقــام مدیریت
ارتباطات کاخ ســفید برســد ،در بازار بــورس نیویورک
فعالیــت داشــت .این پســت از مــاه می و پــس از اخراج
مایکل دوب خالــی بود تــا این کــه ده روز پیــش ترامپ
اســکاراموچی را مامــور ایــن وظیفــه کــرد .ماموریتــی
کــه خیلی زود بــه پایــان رســید .اظهــارات توهین آمیز
اسکاراموچی باعث برکناری او شد.

تشدیدشدهاست.البتهبهجزچینچندماهقبلنیز،عربستان
ســعودی اعالم کرده بــود کــه در جیبوتی پایگاهــی نظامی
تأسیسخواهدکردتاظاهر ًابااقداماتسیاسیونظامیایران
درمنطقهمقابلهکند.چینوالبتهدرکنارآنعربســتانطی
سالها در جیبوتی با سرمایهگذاریهای اقتصادی ،قدرت
نرمشــان را در این کشــور تثبیت کردهاند .از ســال،2015
پکن بیش از 14میلیارد دالر صرف زیرســاختهای توسعه
جیبوتی کرد .عربســتان ســعودی هم تحت عنوان کمک به
توسعه جیبوتی دست و دلبازی زیادی از خودش نشان داده
ودرطرحهایرفاهیواجتماعیزیادیشرکتکردهاست.
▪افزایشردپاینظامیچین

برخــافآمریکا،چینپیــشازاینهیچــگاهپایگاهیفراتر
ازمرزهایــش ایجــاد نکرده بــود .بنابرایــن پایــگاه جیبوتی،
ردپاینظامی
هرچندکموبیش،اینفکرراتقویتمیکندکه ّ
چیندرحالافزایشاست.ممکناستهدفپکننیزارسال
چنینپیامیباشد.باتوجهبهاهمیتعملیاتیبالقوهآن،وزارت
خارجه چین میگویــد« :از امکانــات این پایــگاه اغلب برای

پنسدرحیاطخلوتمسکو
معاون ترامپ برحمایت آمریکا
از کشورهای همجوار روسیه تاکید کرد

معــاون رئیسجمهور آمریــکا که به کشــورهای منطقــه بالکان و
همسایگانروسیهسفرکردهاست،ضمنتاکیدبرحمایتایاالت
متحدهازاینکشورها،گفتکهمسکودرتالشبرایضربهزدنبه
دموکراسیهاوترسیمدوبارهمرزهایبینالمللیاست.پنسدیروز
واردتفلیــس،پایتختگرجســتانشــدوقــراراســتدررزمایش
مشترک اعضای ناتو که در گرجستان برگزار میشود نیز شرکت
کند.نزدیکبه 800نیروینظامیگرجســتانو 1600ســرباز
ارتشایاالتمتحدهدراینرزمایششرکتمیکنند.پیشازسفر
بهگرجستان،مایکپنسدردیدارازاستونیبرحمایتکشورشاز
کشورهایاطرافبالتیکوهمسایگانروسیهتاکیدکردهبود.این
درحالیاستکهروسیهمنطقهبالکانراجزوحیاطخلوتامنیتی
وحوزهمنافعملیخودمیداند.استونی،لیتوانیولتونی،هرسه
عضوپیمانآتالنتیکشمالی،ناتو،هستندوپیشازاینبخشیاز
جمهوریهایاتحادجماهیرشورویراتشکیلمیدادند.اینسه
کشور ،همراه گرجستان و عضو تازه ناتو؛ مونتهنگرو ،از اقدامات و
نیتهایروسیهدرموردخودابرازنگرانیکردهاند.

همــان طــور که پیشــتر
گفتــه شــد ،برخــی
معتقدند اسکاراموچی،
به خواست «جان کلی»
ژنرال بازنشسته نیروی
دریایــی ارتــش کــه بــه
تازگی به عنــوان رئیس
کارکنان دفتر ریاســت
جمهــوری آمریــکا
منصــوب شــده ،اخراج
شده است .گفته می شــود ترامپ برای این تصمیم دست
این ژنرال بازنشســته ارتش را باز گذاشــته اســت .برخی
جمهوری خواهان آمریکا امیدوارند که انتخاب جان کلی
به سمت ریاست دفتر رئیسجمهور ،به ساماندهی دوباره
کاخ ســفید بینجامد .روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه
نوشــته «جان کلی» در اولین روز حضورش در کاخ سفید
از قدرتش اســتفاده کرد و به دســتیارانش گفت که قصد
اِعمال انضبــاط نظامــی را در «بال غربی کاخ ســفید» که
بی سروســامان و در هم آشفته اســت دارد.ترامپ درباره
او گفته اســت« :بدون شــک ژنرال کلی به عنــوان رئیس
کارکنان کاخ سفید ،کار فوقالعادهای انجام خواهد داد.
او فردی با روحیه جدی است؛ در جایی که مملو از جنجال
است ،بدون جنجال کارها را به پیش میبرد که کار شگفت
آوری اســت» .حاال بایــد دید که بــا روی کار آمــدن ژنرال
بازنشسته ثبات در کاخ سفید حاکم خواهد شد یا خیر.
حمایت لجستیکی و تامین کردن کارکنان نیروهای مسلح
چین استفاده خواهد شد که مأموریتهایی مانند اسکورت
دریاییدرخلیجعدنوآبهایساحلیسومالی،برایحفظ
صلحوکمکهایبشردوستانهدارند».همچنیناینامکانات
میتواند برای تخلیه فوری میلیونها شهروند چینی که هم
اکنوندرخاورمیانهوآفریقازندگیمیکنند،استفادهشود.
نیازبهآمادهشدنبرایچنینمواردیپسازاعتراضاتعربی
مسلمشد:بیشاز35هزارتبعهکهبیشتردرصنعتنفتلیبی
مشغولبهکارو629نفردیگرنیزکهدریمنبودند.طیمنازعه
لیبی،چینتنهابهیکناوفریگیتدسترسیداشت،بههمین
دلیل بیشتر آنها مجبور شــدند برای خروج از هواپیماهای
تجاریمنقضیشدهاستفادهکنند.بهنوشتهفارینپالیسی،اما
ازواشنگتنتاتایپه،ناظراندرادعاهایچینیهاتردیددارند
و فکر میکنند این طرح چینیها ،جاهطلبانهتر از آن اســت
کهآنهامدعیشدهاند.الییوکیان،تحلیلگرسیاسی،در
مصاحبهایباشبکهخبریتایوانمیگوید«:اینپایگاهنظامی
میتواند برای تحت فشــار قراردادن آمریکا و ســازمانهای
مربوطهاشمورداستفادهقرارگیردواگرواشنگتنمیخواهد
درمنافعچینمداخلهکند،بایدبادقتدراینموردفکرکند؛
چراکهچینازارتششبرایحفاظتازشهروندانواموالخود
استفادهمیکند».شایدبههمینخاطربودکهرئیسجمهوری
چیندیروزبهمناسبتنودمینسالروزتاسیسارتشآزادی
بخشخلقگفتکهپکنعاشقصلحاستاماهرگزدردفاع
ازحقحاکمیتخودسازشنخواهدکرد.

معاونرئیسجمهــورآمریکادقیقادرپایتختاســتونی
آشــکارا اعالم کرد« :واشــنگتن انتظار دارد که سیاست
روسیهدرقبالکشورهایهمسایهاشتغییرکند».هدف
اصلیمعاونرئیسجمهورآمریکاازاینسفرهمدقیقااین
استکهکشورهایمنطقه«خطراتناشیازروسیه»رابه
خوبیدرککنندومذاکراتویبامقاماتآنهابایداین
نتیجهرابهدنبالداشتهباشدکهمواضعناتوتقویتشده
و کشــورهای منطقه به این پیمان نظامی دوبــاره ایمان
بیاورند .به همین دلیل ســفر پنس دقیقا به کشورهایی
برنامهریزیشدهاستکهدرغربدررویاروییاحتمالی
با روســیه بهعنوان «منطقه حائل» محســوب میشود و
بایدشرکایآمریکارادرمنطقهدربارهحمایتواشنگتن
ازآنهــامطمئنســازد.روزنامــهاینترنتــی«گازیتا.رو»
نوشت:سفرمایکپنسبهمونتهنگروهمنخستینسفر
یکمقــامآمریکایــیدرطــولتاریخروابطدوکشــور(از
سال)1905استکهبهمنزلهبازگشتآمریکابهمنطقه

معــاونرئیسجمهــورعــراقگفتکه
اگرالحشدالشعبی(بسیجمردمیعراق)
نهادی مســتقل بماند ،متعهد وبرخــط خواهد مانــد ،اما اگر
با ارتش و پلیس ادغام شــود ،پایــانکارش خواهد بــود .نوری
المالکی افزود :الحشد الشــعبی نقطه قوتی استکه باید در
مقابله با چالشها بــرآن تکیهکــرد ،آنگونهکــه برخی ترویج
میکنند،الحشدالشعبیفقطازشیعیانتشکیلنشدهاست
بلکه بیش از 30هزارنیروی اهل تسنن ،مســیحی وایزدی در
این نیروحضوردارند.وی افزود :امروزگرایش به سمت یافتن
راهحلهایسیاسیبحرانسوریهبهدورازراهحلهاینظامی
شکســتخوردهاســت.اختــافکشــورهایعربیشــورای
همکاری خلیج فارس هم ،تاثیرمثبتی درروند بحران سوریه
داشتومشخصشدکهچهکسیازتروریسمحمایتمیکرد.
برخیتغییراتدرنقشــهسیاسیســوریهنیزرخمیدهد،اما
حجم آن را مردم ســوریه تعیین خواهنــدکرد.البته نمیتوان
زمانی مشخص برای حل شــدن بحران ســوریه اعالمکرد ،اما
میتوانگفتکهبحرانسوریهبهسمتحلشدنپیشمیرود.
معاون رئیسجمهورعراق با اشــاره به اینکه ما نمیخواهیم
عراقمحلیبرایتقابلمنافعوتسویهحسابروسیهوآمریکا
باهمباشد،افزود:مااجازهتاسیسپایگاههاینظامیخارجی
رادرخــاکخودنمیدهیموهیچاســتثناییوجودنــدارد.ما
با همه پرسی اســتقالل اقلیمکردســتان به عنوان مقدمهای
برایجداییمخالفیمواینهمهپرسیهیچپشتوانهیامبنای
قانونیندارد.هیچدولتیازاتحادیهاروپاگرفتهتاآمریکا،ایران،
ترکیه وکشــورهای عربی ازهمه پرســی حمایت نکرده است.

...

خبر متفاوت
شوخی هکر انگلیسی
با مدیرامنیت داخلی آمریکا
ســیانان :یک هکر انگلیسی که گفته اســت قصد شوخی
کردن با مقامات آمریکایی را داشــته ،موفق شد مدیرامنیت
داخلیآمریکارافریببدهدوخودرا«جردکوشــنر»،دامادو
مشاور رئیس جمهور این کشــور ،معرفی و سپس از این مقام
آمریکایی ایمیل داخلیاش را دریافت کند.درایمیل جعلی
برایاینمقامآمریکاییآمدهاست:تاآخراوتبرخیمسائلرا
بایکدیگرهماهنگخواهیمکرد.خوشحالخواهمشداینکار
رابرایمانجامدهیومنهمقولمیدهمتورابهغذاییدعوت
کنمکهدستکمشبیهبهآنچهدرعراقخوردیم،باشد.مطمئنم
بهماخوشمیگذرد.ویهمدرپاسخگفتهبود:ممنونجرد.
با قولی که تــو دادی نمیتوانم دعوتــت را نپذیــرم .اگر برای
هماهنگیهایبیشتربهایمیلشخصیمننیازداری،آدرس
ایمیلمایناست...سپسویآدرسایمیلشخصیخودرادر
اختیاراینهکرقرارداد.

...
سوریه

جنایت هولناک آمریکا در سوریه
کشته شدن 60غیر نظامی سوری در حمالت
جنگندههای آمریکا به دیرالزور
جنگنده هــای ائتــاف بــه اصطــاح مقابلــه بــا داعش به
ســرکردگی آمریــکا در تازه ترین جنایت های خــود ،حومه
شــرقی دیرالزور را بمباران کردند.در این حمله دست کم
 60غیــر نظامــی کشــته شــدند.حمالت جنگنده هــای
آمریکایــی به مناطــق مختلف ســوریه و کشــته شــدن غیر
نظامیان تقریبا به صورت مداوم دیده می شــود .در کمتر از
 48ساعت گذشــته ،جنگنده های آمریکا یک بیمارستان
و میدان را در شــهر بوکمــال ســوریه هــدف قراردادند که
در جریــان آن  6غیــر نظامــی دیگر کشــته شــدند .وزارت
خارجه سوریه نیز روز گذشــته در واکنش به این جنایت ها
با ارســال نامه به دبیــر کل ســازمان ملل و رئیس شــورای
امنیــت خواســتار انحــال ایــن ائتالف غیــر قانونی شــد.
بمباران هــای هوایی آمریکا در ســه ســال گذشــته یکی از
اصلی تریــن عوامــل کشــتار غیرنظامیان ســوری وعراقی
بوده اســت.پنتاگون چندی پیش اعالم کرد که در دو سال
اخیر 345 ،غیرنظامی در حمالت هوایی به اشتباه هدف
بمباران هواپیماهای آمریکایی قرار گرفته و کشته شدهاند
اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ،معتقد است که شمار
حقیقی قربانیان ،بین  1300تا  1400نفر است.

...

خبر آخر
30کشتهدرانفجارنزدیکمسجدشیعیانهرات

تحلیل رسانه

بازگشتآمریکا بهبالکان

ادغام با ارتش پایانکار
الحشدالشعبی
خواهد بود

بالکانخواهدبود".هویتبرایان"نمایندهویژهآمریکادر
منطقهبالکانهمایننظریهراتاییدکردهودرمصاحبهای
گفته است« :ما درصدد برداشتن گامهایی برای تقویت
کشورهایبالکانباهدفمقابلهبانفوذروسیههستیم.
مامیخواهیماطمینانپیداکنیمکهروسیهیاهرکشور
دیگری نتواند روی سیاســت داخلــی و خارجی بالکان
تاثیــربگذارد».الگــووجهتگیــریبازگشــتآمریکابه
منطقه بالکان هم براســاس روند گسترش ناتو به سمت
شرقاروپاصورتگرفتهوبههمیندلیلنیزمونتهنگروبه
عنوانهدفسفرمعاونرئیسجمهوریآمریکادرمنطقه
انتخاب شده است .این کشــور به تازگی و در ماه ژوئن به
عنوان بیســت و نهمین عضوناتو به این سازمان پیوسته
است.بعدازمونتهنگرونیزنوبتبهمقدونیهخواهدرسید
کهبهعضویترسمیناتودرآید.مقاماتناتودرهمانسال
 2009آمادگیداشتندتامقدونیهرابههمراهکرواسیو
آلبانی،برایعضویتدعوتکنند،ولیبرخیمشکالت
منطقهایمانعازاینکارشد.اکنونحدود 80درصداز
مردممقدونیهازپیوستنبهناتوحمایتمیکنند.

بر اثــر انفجــار در نزدیکی یک مســجد شــیعیان در هرات،
دستکم 30نفر کشته شدند.تالحظه تنظیم خبر گزارشی
از جزئیات و عاملین این انفجار منتشرنشد.به باوربسیاری
از کارشناســان ،یکی از ریشــه های بحران در افغانســتان،
«رقابت قدرت» کشــور های خارجی در این کشور است .به
گفته برخی ،روســیه در حال نزدیک شدن به طالبان است
و بر این باور اســت که آمریکا و غرب و ارتجــاع خاورمیانه در
آینده افغانستان را به سکوی پرش داعش به آسیای مرکزی
حوزه قفقاز و ایالت سین کیانگ چین تبدیل خواهند کرد.
تحلیلگرانمعتقدندکهدولتوحدتملینیزدراینکشور
در ضعیف تریــن موقعیت خــود قــرار دارد؛ اختالف نظر ها
بین رئیس جمهــور و رئیــس اجرایی بر ســر اجرایی کردن
توافق و تقســیم قدرت در هفته های اخیر در این کشــور از
منظــر تحلیلگران ،یکی دیگر از ریشــه های بحــران در این
کشــور اســت .از ســوی دیگر ،پروژه داعش در غرب آســیا
شکســت خورده اســت و این تروریســت ها با بهره گیری از
فضای آشــوب زده داخلی این کشــور ،در حــال کلید زدن
پروژه (خوراسانی) جدید خود هستند که نتیجه آن خشم و
خشونت بیشتر درافغانستان خواهد بود.
CMYK

