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زخم های بارزانی بر پیکره اقلیم

هرچند که اربیل خبر موافقت با تحویل کامل گذرگاههای
مرزی به بغداد را تکذیب کرد و همچنان بر مدیریت مشترک
گــذرگاه هــا اصــرار مــی ورزد،اماتبعــات اقتصــادی همه
پرسی برگزار شده بارزانی این روزها چنان بر پیکره اقلیم
خودنمایی میکند که برای کردهای عراق شرایط سخت
و گزینهها محدود شــده اســت.واقعیت این است که اقلیم
کردســتان از ســهم  17درصــدی بودجه عــراق برخوردار
بوده اســت ،البته حکومت مرکزی تا ســال  2014بودجه
اقلیم را تخصیص داده و روانه اربیل کرده ،اما با آغاز فروش
مســتقیم نفت اقلیم بدون نظارت بغداد ،قدر السهم اقلیم
از بودجه عراق قطع شده است .اکنون در اقلیم کردستان
گفته میشود در صورتی که سرشــماری الزم انجام شود یا
بغداد بر اســاس قانون اســتانها با اقلیم کردستان تعامل
کند ،ســهم  17درصدی آن به کمتــر از  13درصد کاهش
خواهــد یافت.یکــی از مهم ترین مشــکالت کنونــی اقلیم
کردســتان ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان اســت که
حتی با وجــود صادرات مســتقیم نفت هم ماههــا به تعویق
افتادهاست.درپساهمهپرسیوباحاکمیتمجددحکومت
مرکزی در کرکوک و دیگر مناطق منازعه ،صادرات 700
هزار بشکهای روزانه اقلیم به کمتر از  250هزار بشکه تنزل
یافته اســت .این در حالی اســت که اربیل پیشتر مبالغی را
از شــرکتهای خارجی فعال در عرصه نفت اقلیم دریافت
کرده است و در شــرایط کنونی توان بازپرداخت این مبالغ
هم وجود ندارد .درماندگی اقلیم حتی شــمار گردشگران
را نیزبه شدت کاهش داده است .سازمان گردشگری اقلیم
کردســتان در برنامههــای اعالمــی خــود ورود دو میلیون
گردشــگر را پیش بینی کرده بــود ،اما اینک و بنــا بر اعالم
رسمی این سازمان ،آمار ورودی گردشگران به مراتب کمتر
است و  70هزار فرصت شغلی هم در اقلیم کردستان از بین
رفته است .اقلیم با بدهی  105میلیارد دالری نیز روبه رو
اســت که نظر به شــرایط کنونی ،توان بازپرداخت آن ها از
عهده اربیل خارج است.موارد فوق بخشی از واقعیاتی است
که با برگزاری همه پرسی مسعود بارزانی ،اقلیم کردستان
عراق با آن مواجه شده است .هرچند اقلیم پیش از این نیز با
بحران هایی روبه رو بوده اســت ،اما با در نظر گرفتن تراکم
همه این مشکالت ،شــرایط برای کردها سخت و گزینه ها
محدود است اما آیا آن ها این واقعیت را درک خواهند کرد؟

جنجال تصویر
کریسمسی مالنیا

"زنآهنین" درکمین "اردوغان"

مرال آکشنر به دنبال پایان سلطه16ساله حزب عدالت و توسعه
پیروزی ضعیف اردوغان در همهپرسی اصالحات قانون
اساســی ،زنگ خطر را برای او و حزبش بــه صدا درآورد.
نتیجه نهایی همهپرســی اگرچــه با خواســت این حزب
همسو بود اما رأی بیش از  ۴۸درصد مشارکتکنندگان
علیه همه پرســی و نیز رفــع موانع برای همــکاری دیگر
احــزاب مخالف باعث شــده شــکلگیری اپوزیســیونی
سراســری میان مخالفــان اردوغان نســبت به گذشــته
امکا نپذیرتــر شــود.احزاب جمهور یخــواه خلــق و
حزب کــردی دموکراتیک خلــقنیز پس از همهپرســی
بیشازپیش به یکدیگر نزدیک شدهاند .ابتکار جمهوری
خواهان و رهبر آن کمــال قلیچداراغلــو در ترتیب دادن
راهپیمایــی اعتراضــی علیــه سیاســتهای اعمالــی
اردوغان ،با عنــوان راهپیمایی عدالت ،زمینه مناســبی
را برای ایجاد اپوزیسیونی هرچند کوتاهمدت حول محور
مخالفت با اردوغان میان دو حــزب چپگرای ترکیه که
مخالف اردوغان هســتند فراهم کــرد.در پی اختالفات
عمیق خانم مرال آکشــنر با دولت باغچلی و بســیاری از
اعضای حــزب حرکت ملی نیــز ،وی از این حــزب اعالم
جدایی و بعد از ماهها جنجال سیاســی ،این عضو مطرح
حزب حرکت ملــی ترکیه حزب جدید خــود را بهصورت
رسمی بانام« » iyiو با شعار یک ترکیه خوب تأسیس کرد.
حاالدرصورتیکه مرال آکشــنر بتواند ائتالفی با احزاب
اپوزیســیون ترکیه ازجمله حــزب جمهوریخــواه خلق
ترکیه و حزب دموکراتیک خلقها به وجود بیاورد ،خواهد
توانســت بعد از  ۱۶ســال پایانی بر ســلطه حزب عدالت
وتوسعه باشد.مرال آکشنر در ماههای اخیر تماسهای
زیادی با جریانهــای مختلف ترکیه داشــته و همواره با

حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در ارتباط بوده اســت.
وی یک روز قبل از اعالم رسمی حزب خود در تماسی با
ق با یکی از سیاســتمداران
حزب کردی دموکراتیک خل 
معــروف کرد ترکیــه و عضو حــزب دموکراتیــک خلقها
مذاکراتی داشته اســت .به اعتقاد برخی از کارشناسان
مرال آکشنر و حزب نو پای او میتواند با بسیج جناحهای
مخالف در قامت یک نیروی اپوزیسیون قدرتمند در برابر
یکهتازی رئیسجمهور اردوغان و حزب عدالت و توسعه
ظاهر شود .چندی پیش نیز مجله تایم آمریکا در گزارشی
آکشــنر را "زن آهنیــن" ترکیه و کســی که اردوغــان را به
چالش خواهد کشــید معرفی کرده بود که نشان از نگاه
مثبت مراکز قدرت در اروپا به او دارد.

روزنه امید در مدار  38درجه

کره جنوبی :با کره شمالی برای شرکت در المپیک مذاکره می کنیم
با وجــود اســتمرار و تشــدید تنش هــا میان
آمریکا و کره شمالی ،برخی شواهد از گشوده
شــدن روزنــه ای برای حــل بحــران درمدار
جغرافیایی 38درجه یعنی شبه جزیره کره
حکایــت دارد .یــک روز پس از اظهــار تمایل
رهبر کره شــمالی بــه کاهش تنش در شــبه
جزیره کره و شــرکت این کشور در مسابقات
المپیــک پیونگ چانگ ،دولــت کره جنوبی
اعالم کرد که روز نهم ژانویــه با پیونگ یانگ
پشت میز مذاکره خواهد نشست .چو میون
گیون ،وزیــر اتحاد کره جنوبــی می گوید که
سئول مانند همیشه خواستار مذاکره با کره
شــمالی در هر زمان و مکانی و به هر شکلی
اســت.وی در کنفرانــس مطبوعاتــی گفت:
«ما امیدواریــم که جنوب و شــمال بتوانند با
یکدیگر پشــت یک میز بنشــینند و برای بهبود روابط دو
کره ،درباره مواردی چون شرکت نمایندگان کره شمالی
در مســابقات المپیک پیونگ چانگ و مســائل مشترک
گفــت وگــو کنند».مون جائــه ایــن ،رئیس جمهــور کره
جنوبی نیز از پیشنهاد کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی
اســتقبال کــرد .وی در عیــن حــال پیشــرفت و بهبودی
روابط دو کره را در گرو خلع سالح هسته ای پیونگ یانگ
دانســت .مون گفت« :پیشــرفت روابط شــمال و جنوب
نمیتواند جدای از مســئله برنامه هستهای کره شمالی
پیگیری شــود .وزیر امــور خارجه در صورت لــزوم باید با
متحدان ما در جامعه جهانی در این زمینه گفت وگوهای
نزدیکی داشته باشد».کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی

اظهار نظر روز
فریدزکریا:

چین جای آمریکا را می گیرد

دوروز پیش،طی پیام تلویزیونی به مناســبت ســال نوی
میــادی ،ضمن هشــدار بــه آمریکا دربــاره اســتفاده از
توان هستهای کشــورش ،برای گفت وگو با سئول چراغ
ســبز نشــان داده بود .اون همچنین بازیهای المپیک
زمستانیماهآیندهراکهدرشهرپیونگچانگکرهجنوبی
برگزار خواهد شد ،فرصتی مناســب برای «نشان دادن
اتحاد مردم» دو کره خواند .در مقابــل برخی گزارش ها
از احتمال به تعویق افتادن تمرین های نظامی مشترک
ســاالنه آمریکا و کره جنوبی برای کاهش تنش ها با کره
شــمالی خبر می دهند؛ هرچنــد برخی رســانه ها علت
این تعویق را نزدیک شدن بازی های المپیک زمستانی
«پیونگ چانگ» کره جنوبی می دانند.

تحلیل گر ،نویسنده و مجری ســیانان با بیان این که دولت
ترامپ در برچیدن دستاوردهای بزرگ ایاالت متحده مصمم
اســت،گفت:ژی جیــن پینگ رئیــس جمهور چیــن از "عصر
جدیدی"سخنگفتهاستکهچینرادرمرکزصحنهودرحال
مشــارکت عظیم به نفع بشــریت می بیند .این روایت جهانی
دوران ماســت .ایجاد کننده ،نگــه دارنده و اجــرا کننده نظم
موجود بین المللی به ســوی انزوایی خود مرکز عقب نشینی
می کند .اروپا نیز ،بــدون برخورداری از چشــم انداز یا هدفی
شفاف نمیتوانددرعرصهجهانیقاطعانهعملکندوهمچنان
غرق این پندار است که سرنوشت قاره خود را در دست بگیرد.
گروهی از قدرت های کوچــک تر و غیر لیبــرال مانند ترکیه،
روسیه،ایرانوعربستانسعودیدرتالشبرایپرکردنخالء
قدرتدرحالخروشبهسویجلودرمناطقمربوطهستند.
اماتنهاچیناستکهحقیقتاتواناییودلبستگیاستراتژیک
را برای شــکل دادن به فصل بعدی داستان زمانه ما دارد.یک
دهه پیش من "دنیای پسا آمریکا " را توصیف کردم ،دنیایی که
نهفقطباکاهشقدرتایاالتمتحدهبلکهبا"خیزشدیگران"
رقم خواهد خورد .آن دنیا بی شک در حال شکل گیری است
چراکهدیگرکشورهابهکامیابیاقتصادیدستیافتهاند،اما
تصمیم ابلهانه و خود ویران گرایانــه ترامپ در تباه کردن نفوذ
ایاالت متحده ،به روند تحوالت ســرعتی چشــمگیر بخشیده
است؛نفوذیکه 70سالبرایساختنآنزمانالزمبود.

قاب بین الملل

با وجود به کارگیری بیش از  140هزار نیروی امنیتی در ایام کریسمس اتفاق افتاد

آتش زدن1000خودرو در ناآرامیهای فرانسه
نخســتین روزهای ســال نوی میــادی در فرانســه با بروز
ناآرامــی و به آتــش کشــیدن بیش از هــزار خــودرو همراه
بــود وتعــداد افــراد بازداشــتی هم بیشــتر شدهاســت.به
گزارش خبرگزاری فرانســه ،وزارت کشــور فرانسه اعالم
کرد تعــداد خودروهایی که در شــب  31دســامبر به آتش
کشیده شدهاند ،از  935دستگاه در سال گذشته به هزار
و  31دستگاه رسیده است و تعداد بازداشتی ها به دنبال
ناآرامیها هم از  456نفر به  510تن افزایش داشته است.
هشت پلیس و سه نیروی ارتش نیززخمی شدند« .امانوئل
ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در پیامی توئیتری گفت که
افسران پلیس وظیفه خود را انجام می دهند و هشدار داد
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اندیشکده روز
چرخش مرکز ثقل اقتصاد جهان تا2030
مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی لندن نوشــت :تا ســال
 ۲۰۳۰اقتصاد آســیا در اوج خواهد بود و از این نظر مرکز
ثقــل اقتصــاد جهــان از اقیانوس اطلــس به اقیانــوس آرام
چرخش خواهد کرد .چین با کنار گذاشتن آمریکا در راس
قرار خواهد گرفت و اقتصاد کشوری مانند فرانسه که اکنون
اقتصاد پنجم جهان است تا چند ســال دیگر بعد از اقتصاد
کشــورهایی مانند هند ،انگلیــس و برزیل قــرار میگیرد.
اقتصاد روسیه با توجه به این که به شدت به درآمدهای نفتی
وگازیوابستهاست،درطولسالهایآیندهنیزآسیبپذیر
خواهد بود .چون نوســانات قیمت نفت در سالهای آینده
همچنان ادامه خواهد داشــت .خروج انگلیــس از اتحادیه
اروپا برعکس آن چه همه تصور میکننــد از نظر اقتصادی
تاثیر منفی بر این کشــور نخواهد گذاشت و حتی برعکس
کاری خواهد کرد تا انگلیس از نظر اقتصادی ،امور مالی و
بازرگانی از فرانسه جلوتر بیفتد.
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که افراد خاطی شناســایی و دســتگیر خواهند شد«.ژرار
کولوم» وزیر کشور فرانسه هم گفت« :من از آن چه رخ داد
متاسفم اما مردم می توانند از جشن سال نو در فضای توام
با صلح لذت ببرند ،به زودی مهاجمان به پلیس بازداشت
خواهند شد و به سزای اعمالشــان خواهند رسید چرا که
حمله به نیروهای امنیتی ما ،حمله به جمهوری ماست».
حدود  140هــزار نیــروی امنیتی و امدادی به مناســبت
ســال نوی میــادی بــه مناطــق مختلــف فرانســه اعزام
شدهاند .این کشور در پی حمالت تروریستی که به کشته
شدن  241نفر از سال  2015تاکنون منجر شده است،
در حالت فوق العاده امنیتی قرار دارد.

بدل ترامپ درگذشت
«عبد ا ...توپچو»بدل «دونالد ترامــپ» رئیس جمهور آمریکا
در بیمارستان ویژهای در اســتان «ترابزون» به دلیل بیماری
سرطان در هفتاد سالگی درگذشــت .توپچو که اهل استان
گیره سون ترکیه است ،در میان سالهای2004-2014
شهردارمنطقهکوپریباشیشهرستانگورهلهاستانگیره
سونبود.توپچودرترکیهپسازپیروزیدونالدترامپبهعنوان
رئیسجمهورآمریکابهعنوان«ترامپبومی»نامیدهشد.

تصویب قانون «قدس یکپارچه» توسط رژیم صهیونیستی
کنســت (پارلمان) رژیم صهیونیســتی قانون موســوم
به «قدس واحــد یــا یکپارچــه» را تصویــب کرد.تیرماه
امســال ( )1396کمیته وزارتی قانون گذاری کابینه
رژیم صهیونیستی ،قانون مذکور را در دور اول تصویب
کرده بــود .در ایــن قانــون آمده اســت :تقســیم قدس
جز بــا موافقــت  80عضو کنســت ممکــن نخواهد بود

حتی اگر در چارچوب تســویه سیاســی با فلسطینیها
باشــد .بر اســاس این قانــون ،رژیــم صهیونیســتی در
هیچ صورتی از قدس شــرقی عقبنشــینی نمیکند و
واگذاری بخشهایــی از قدس (که به زور توســط رژیم
صهیونیســتی اشــغال شــده) به فلســطینیها نیــاز به
هشتاد رأی مثبت اعضای کنست دارد.

...
سوریه

تداوم پیشروی ارتش سوریه در جنوب ادلب
تروریست ها در تدارک «راهبرد جدید»

ارتش ســوریه و نیروهای متحد در جنوب اســتان ادلب به
پیشــروی خود ادامه میدهند و هم اکنون با شهرکهای
راهبردی التمعانه  5کیلومتر ،خان شــیخون  8و جرجناز
حــدود  13کیلومتر فاصله دارند .اســتان ادلب ســوریه از
سال  2015تحت اشغال گروه های مسلح است و فقط دو
شهرک فوعه و کفریا در شمال شرق شهر ادلب ،همچنان
به مقاومت خود ادامــه داده اند .طی چند هفته گذشــته،
ارتش سوریه با نفوذ به جنوب استان ادلب ،چندین روستا
را آزاد کرده اســت« .مصطفى معراتی» سخنگوی رسمی
گروه تروریســتی «جیش العــزة» اعالم کرد که تروریســت
های معارض برای مقابله با پیشروی های ارتش سوریه در
تدارک یک راهبرد تازه هســتند ،ولی بــه جزئیات آن هیچ
اشاره ای نکرد.معراتی همچنین مدعی شد که در روزهای
آتی شاهد تحوالت میدانی و تغییر معادله در این منطقه به
سود تروریست های معارض خواهند بود.نیروهای سوری
طی چند روز گذشــته از ریف شــرقی حماه نفــوذ کردند و
موفق شــدند روســتاهایی مانند أبو دالی ،الحمدانیة ،تل
مرق ،الدجــاج ،أم حارتین تــا ســکیک را آزاد کنند و بدین
ترتیب خط دفاعی تروریســت ها در جنوب ادلب را در هم
شکنند.از محور شــمالی اســتان حماه (در جنوب استان
ادلب و حلب) نیز نیروهای سوری در پی پیشروی به سمت
شهر «اللطامنه» از سمت شهر«مورک» هستند؛ شهری که
با آزادسازی آن ،اللطامنه از ســه طرف محاصره میشود.
ارتش سوریه در این منطقه با تروریستهای جبهه النصره
و گروه های وابســته به ارتش آزاد از جملــه جیش النصر و
ارتش آزاد ادلب درگیر است.
CMYK

