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در توافق ادلب چه اتفاقی افتاد؟
پــس از توافق اخیر روســیه و ترکیه در ســوچی برســرادلب،
حواشیدربارهاینتوافقونقشایراندرآنمطرحشدکهدر
سهنکتهزیربهآنپرداختهشدهاست.
-1اولاینکهپذیرشاینتوافقازسویجمهوریاسالمینه
آنگونهکهرسانههایفارسیزبانمعاندبیانمیکنندازسر
اجبار که نتیجه تحلیل و جمع بندی ایران درباره این منطقه
بودهاست.اولیننشانهدرتاکیدروحانیدرنشست 3جانبه
تهران بر لزوم «زمین گذاشتن سالح توسط تروریست ها» در
ادلب در مقابل اصــرار اردوغان برای انجام نشــدن عملیات
نظامیو اصرارپوتینبرایآغازعملیاتنظامیدراینمنطقه
نهفتهاستکهبهخوبینشانمیدادکهایراننهترکیهاست
که جانب تروریســت ها را بگیرد و نه روسیه که بخواهد به هر
نحوممکنولوبهقیمتجانغیرنظامیان واردورطهنظامی
در ادلب شود .نشانه دوم اشــاره ظریف وزیر خارجه ایران در
گفتوگوبااشپیگلاستکههفتهگذشتهمنتشرشد؛جایی
کهظریفبرجلوگیریازتنشوحمامخونبیشتردرمناطقپر
جمعیتتاکیدکردو افزودکههیچ«راهکارنظامی»درسوریه
وجود ندارد .نشانه سوم هم این که حزب ا ...لبنان به عنوان
اصلیتریننیروینظامیوتعیینکنندهمعادالترویزمین
در سوریه که اتفاقی بدون خواســت این گروه نمی تواند رقم
بخوردنیزدرواکنشرسمیازاینتوافقاستقبالکردوآنرا
«خوبومعقوالنه»خواند.
-2آمارمردمغیرنظامیساکنادلبوتعدادتروریستهایی
که بین مردم حضور دارند ،حجم انبوه ســاح های سنگین
و نیمه سنگین تروریســت ها در این منطقه و  ...باعث شده تا
شــرایط نبرد با تروریست ها بســیار پیچیده و سخت باشد از
اینروآزادسازیاینمنطقهنیازبهگامهایاولیهنظیرخروج
تسلیحات سنگین و تروریست ها از مناطق غیرنظامی دارد.
در این زمینه در توافق میان ترکیه و روسیه دو بند مهم وجود
دارد.بندهاییکهظاهراترجمهپیشنهادیاستکهایراندر
نشستتهرانبرایپایانمجادلهروسیهوترکیهمطرحوتاکید
کرد که «همه تروریســت ها باید سالح های شــان را بر زمین
بگذارند»؛براساسایندوبند:
 باید «تمام گروههای افراطی تروریســتی تا ۱۵اکتبر (23مهر)ازمنطقهغیرنظامیخارجشوند».اینبهمعنایآناست
که بعد از این تاریخ اگر تروریســت هــا در مناطق غیرنظامی
بمانند ،ترکیــه به عنــوان ضامن طرف های معارض مســلح
به وظیفه خود عمل نکــرده و دیگر نمی توانــد بهانه ای برای
جلوگیریازبرخوردباتروریستهاداشتهباشد.
 همچنیــن «تمامــی تانکهــا ،سیســتمهای راکتانــدازچندگانه،توپخانههاوخمپارهاندازهایمتعلقبهطرفهای
درگیرتا ۱۰اکتبر( 18مهر)بایدازمناطقغیرنظامیخارج
شــوند» .این بند به صورت 2گانه به نفع جریــان مقاومت در
ســوریه اســت ،چه این که اگر این بند اجرا نشــود (که ظاهرا
براساسخبرهایرسیده،تروریستهایمستقردرادلبآن
را نپذیرفته اند) پیامی که بــرای طرف های دیگر در ماجرای
ســوریه و نیز افکار عمومی دارد ،این اســت که تروریســت ها
کماکان حاضر نیســتند به هیچ چارچوبی تن دهند تا بدون
جنگ این منطقه آزاد شــود .اگر هم این بند اجرا شــود عمال
منطقه غیرنظامی از ســاح های ســنگین خالی شــده و در
صورتی که در آینده نبردی درگیرد (که پیش بینی می شود
باید منتظر نبرد بزرگ و سرنوشت ساز در این منطقه باشیم)
منطقهغیرنظامی گزندکمتریخواهددید.
 -3آن چــه دربــاره کلیات توافــق ادلب حائز اهمیت اســت
خروجی این توافق اســت که برای ارزیابی آن باید حدود سه
هفته صبر کرد .یا اردوغــان به عنوان ضامن توافق از ســوی
معارضان مســلح می تواند آن ها را وادار به خروج ســاح ها
و تروریســت ها از مناطق غیرنظامــی کند یا نمــی تواند ،راه
ســومی برایش وجود ندارد .برهمین اساس شاید راهبردی
ترین تحلیل را در این باره سید حسن نصرا ...دبیرکل حزب
ا...لبنانبیانکرد«:توافقروسیهوترکیهدربارهادلبخوب
ومعقوالنهاستودرگرونتایجآناست».نتایجیکههمهمی
دانند در سوریه ،روی زمین و با سالح رقم می خورد و نه فقط
رویکاغذ.

...
آمریکا

ترامپ :بدترین اشتباه تاریخ آمریکا را
جورج بوش انجام داد
رئیسجمهور آمریکا در مصاحبهای بــه انتقاد از جورج بوش
پرداخــت و گفــت ،او "بــزرگ ترین خطــای فاجعهبــار دوره
ریاســت جمهوری را که در تاریخ آمریکا ثبت شــده" ،مرتکب
ل تیوی گفت:
شده اســت.دونالد ترامپ ،در مصاحبه با هی 
بزرگ ترین اشــتباهی که در تاریخ آمریکا رخ داده است ،چه
بود؟ جنگ داخلی؟ نه .ناتوانی در پیشگیری از حمالت۱۱
ســپتامبر؟ خیر .پرل هاربر چطور؟ اصــا .او گفت :بدترین
اشــتباهی که کشــورمان در طول تاریخ مرتکب شده است،
رفتن به خاورمیانه به دســتور جورج بوش ،رئیسجمهوری
اسبقآمریکابود.شایداوباماهمبهاشتباهسربازانآمریکایی
را خارج کرده باشــد اما از نظر من ،ورود بــه خاورمیانه بزرگ
ترین اشــتباهی اســت که کشــورمان در طول تاریخ مرتکب
شده است.ترامپ تاکید کرد :این از چه نظر فاجعهبار است؟
چونماهفتتریلیوندالردرخاورمیانههزینهکردیم.همین
االن اگر بخواهیم پنجرهای را در جایی تعمیر کنیم ،آن ها به
مامیگویند"خباینکاررانکن".هفتتریلیونومیلیونها
انسان!(ازدوطرف)رادرآنجاازدستدادیم.رئیسجمهور
همچنین گفت :به نظــرم تنها اشــتباهی که میتــوان از آن
به عنوان بدترین اشــتباه تاریخ کشــورمان یاد کــرد ،همین
است .جنگ داخلی قابل فهم اســت .جنگ داخلی ،جنگ
داخلی است .این فرق دارد .من به شما میگویم که ورود ما
به خاورمیانه را میتوان بدترین روز برای کشورمان توصیف
کرد.برآوردهای متفاوتی از هزینههای جنگهای آمریکا در
عراق و افغانســتان وجود دارد که ترامپ غالبا از آن ها انتقاد
میکند .بــرآورد جدید دانشــگاه بــراون ،میــزان هزینهها تا
ســپتامبر  ۲۰۱۷را  5.6تریلیون دالر اعالم کرد که شــامل
هزینههای مربوط به این دو جنگ ،اقــدام نظامی مربوط به
پاکســتان و ســوریه ،هزینههای امنیت کشــور و هزینههای
درمانی کهنهسربازان جنگها میشــود .پنتاگون مجموع
هزینههایمرتبطباجنگهادرعراق،افغانستانوسوریهبین
سالهای ۲۰۰۱تا ۲۰۱۸را 1.52تریلیوندالرمیداند.

آمریکا ده ها چهره نظامی و امنیتی روسیه و چین را تحریم کرد

ارتش اژدهای زرد در لیست سیاه آمریکا
آمریــکا در اوج جنــگ تجاری با چیــن ،جبهه
تــازه ای علیــه ایــن کشــور آســیایی گشــود و
بخشی از ارتش اژدهای زرد را به دلیل خرید
تســلیحاتی از روس ها تحریم کرد .این اقدام
یک هفته پس از پایــان بزرگ تریــن رزمایش
تاریخ روســیه که ســه هزار نظامی چینی نیز
در آن حضور داشــتند ،صورت گرفته اســت.
روز پنج شــنبه ســاعاتی پس از آن کــه دونالد

ترامپ رئیس جمهور آمریــکا اختیارات خود
در قانون تحریمی «کاتســا» علیه روسیه را به
وزارتخانه های خارجه و خزانــه داری واگذار
کرد ،مقام های دیپلماتیک از بسته تحریمی
علیه چینی هــا و روس هــا رونمایــی کردند.
«هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
خبر داد که کشورش «بخش توسعه تجهیزات
 » EDD-در وزارت دفــاع چیــن را بــه دلیــل
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خرید جنگنده های سوخو  35و سامانه دفاع
موشــکی اس 400از روســیه تحریــم کــرد.
این نخستین باری اســت که دولت ترامپ در
چارچوب قانون کاتســا یک کشــور ثالث را به
علت خرید تسلیحاتی تحریم می کند .کاتسا
یا «قانون مقابله با دشــمنان آمریــکا از طریق
تحریم» سال  2017به منظور هدف گرفتن
روسیه ،ایران و کره شمالی از طریق

تحریــم هــای سیاســی و اقتصــادی تصویب
شد .هدف این تحریمها تحدید فعالیتهای
بازرگانــی افــراد یــا شرکتهاســت .اکنون،
با تحریم بخــش نظامی چیــن« ،معامله قابل
توجــه» با افــراد و ســازمانهای یادشــده هم
مشــمول جریمه اســت .بر همین اساس یک
شــرکت تأمین تجهیــزات نظامی وابســته به
ارتش چین و رئیس آن به فهرست تحریمهای
آمریکا افزوده شدند .داراییهای این شرکت
و رئیس آن« ،لی شــانگفو» در آمریکا مسدود
میشوند .ارتباط مالی بانکهای آمریکایی
با این دو هــم ممنوع اعالم شــده اســت .این
شرکت و رئیس آن به دلیل خرید 10جنگنده
سوخو  ۳۵و سامانه دفاع ضد موشکی اس-
 ۴۰۰از شــرکت «روســوبورون اکســپورت»
روسیهتحریم شدهاند .روسوبورون اکسپورت
ازاکتبر ۲۰۱۷درفهرستتحریمهایایاالت
متحده قرار دارد .ســامانه دفاع موشکی اس
 400جنجالی ترین پرونده مربوط به معامله
های نظامی بوده که آمریکا در ماه های اخیر
با آن درگیر بوده اســت .واشــنگتن از این که
ترکیه به این سامانه روســی عالقه مند شده،
به شدت نگران است .از این رو ،آمریکایی ها
طرح انتقال مدرن ترین جنگنــده دنیا یعنی
اف 35-به ترکیه را متوقف کردند .از نظر آن
ها ،آنکارا باید به پیمان اخــوت با بلوک غرب
وفادار بمانــد ،درغیــر این صورت با دســتان
خالی از آن جا رانده خواهد شد.
▪افزایش طومار تحریم روسی

همزمــان با تحریــم این شــرکت نظامی

چینــی ،وزارت خارجــه ایــاالت متحــده در
واشنگتن اعالم کرد که  ۳۳فرد و نهاد دیگر را
بهفهرستسیاهتحریمهایخودافزودهاست.
اینافراددرحوزهنظامیروسیهفعالهستند.
«ایگور کوروبــوف» ،رئیــس ســازمان امنیت
ارتش روسیه ( )GRUو قائم مقام او« ،سرگئی
گوسینوف»ازجملهاینافرادهستند.شرکت
"اوبورونلوگیســتیکا" وزارت دفــاع روســیه
که در حوزه تأمین تجهیزات فعالیت میکند
و بزرگ ترین شــرکت هواپیماســازی روسیه
( )KNAAPهم از جمله شرکتهایی است که
به فهرست تحریمها افزوده شــدهاند .وزارت
خارجــه آمریکا گفته که کاتســا ،روســیه را به
دلیل «تهاجم به اوکراین ،الحاق کریمه ،نفوذ
و حمــات ســایبری ،دخالــت در انتخابــات
 2016روسیه و سایر اقدامات مخرب» هدف
می گیرد .به گفته نائورت ،تحریم های کاتسا
در این زمینه به منظــور تضعیف قابلیت های
دفاعی کشــور خاصی اعمال نشــده و هدف
این تحریم ها تحمیل هزینه به روسیه به دلیل
رفتارهای مخربش است .آمریکا پیش از این،
 ۳۹فرد و شــرکت روســی را در این فهرســت
قرار داده بود« .سرگئی ریابکوف» معاون وزیر
خارجه روسیه دیروز در بیانیه ای تاکید کرد:
«چنین به نظر می رســد که در آن جا (آمریکا)
اعمال تحریم به ســرگرمی ملی تبدیل شــده
اســت زیرا تحریم های روز گذشته شصتمین
بســته تحریمی علیه روسیه از ســال 2011
میــادی بــود ».او گفت کــه آمریکا بایــد این
واقعیت را بپذیرد که با تحریم نمی تواند
شرایط خود را بر روسیه تحمیل کند.

بازیگر پورن با انتشارکتابی به جزئیات کامل روابط
غیراخالقی اش با ترامپ پرداخت

«افشایکامل»رسوایی دونالد

غلتک های دســتگاه های چــاپ به لطــف او می نحــوه ورود به عرصــه بــازی در فیلم هــای پورن و
چرخند .وقتــی تنــور انتشــاراتی ها بــرای چاپ آشنایی با ترامپ در ســال  ۲۰۰۶را توضیح داده
کتــاب درباره رئیــس جمهــور آمریکا داغ اســت ،اســت .او پیشــتر گفته بود کــه اولین بار در ســال
چرا اســتورمی دنیلز دربــاره رابطه اش بــا دونالد  ۲۰۰۶میــادی در جریــان یــک مســابقه گلف
ترامپ ننویسد؟ روایتی متفاوت و غیر سیاسی از افراد مشهور در لیک تاهوی ایالت نوادا ،با دونالد
رئیسجمهورآمریکاکهسیاستمداراندموکرات ترامپ رابطه جنسی برقرار کرده است .او در این
را در آســتانه انتخابات شــیفته خود کرده اســت .کتــاب علت ادامــه روابــط اش با ترامــپ را تالش
«مت التیمــر» ،عضو آژانــس ادبــی  ،Javelinمی برایحضوردربرنامهتلویزیونیمعروف«کارآموز»
گوید ،در شــرایط فعلی ایده آل این اســت کتابی بیان کرده و این که ترامپ هرگز او را به برنامه اش
که ترامپ مــورد هجمه قــرار می دهد ،به دســت دعوت نکرد .اســتورمی در بخشی از این کتاب به
تهدید مــردی قوی هیکل
بیاورید ،چرا کــه آن بهترین
در آستانه انتخابات اشاره
فروش را برای شما تضمین
کرده است که هشدار داد
می کند.حاال پس از فروش استورمی در بخشی از
روابط غیراخالقــی اش با
موفــق کتــاب «وحشــت»
نوشــته «بــاب وودوارد» این کتاب به تهدید مردی
ترامپ را برمــا نکند .این
(افشاگررسواییواترگیت) قوی هیکل در آستانه
کتــاب در حالــی منتشــر
می شود که مایکل کوهن
کهتنهادرهفتهنخست 1.1انتخابات اشاره کرده
 ،وکیــل و کارچــاق کــن
میلیوننسخهازآنبهفروش
رسید ،اســتفانی کیلفورد ،است که هشدار داد روابط
ســابق ترامپ ماه گذشته
معروف به اســتورمی دنیلز غیراخالقی اش با ترامپ را میالدیداوطلبانهاتهامات
وارد شــده از جملــه تالش
اعالمکردکهکتابخودرابا برمالنکند
برای تاثیرگذاری بر نتایج
نام «افشای کامل» رونمایی
میکند.اینکتابقراراستازدوماکتبر(یکماه انتخابــات ســال  2016و اتهام تخلــف مالی در
پیش از انتخابات میان دوره ای) توسط انتشارات جریان کارزار انتخاباتی را پذیرفــت تا با مجازات
سینت مارتین وارد بازار شود .دنیلز در این کتاب کمتریمواجهشود.مایکلکوهن،وکیلشخصی
به جزئیات کامل و زننده ای از روابط غیراخالقی سابق رئیس جمهورآمریکا ،اعتراف کرده بود که
خود بــا ترامــپ پرداخته اســت .در این کتــاب ،او ترامپ از وی خواســته با دیوید پکر ،رئیس و مدیر
ابتدا به روایت دوران سخت کودکی اش و این که اجرایی موسسه امریکن مدیا ،برای ترتیب دادن
چگونه در  ۹سالگی هدف تجاوز جنسی یک مرد پرداخت پول به «کارن مک دوگال» ،مدل ســابق
مجلهپلیبویگفتوگوکند.اوهمچنینپرداخت
میان ســال قــرار گرفت،
 130هزار دالر به استورمی دانیلز را نیز پذیرفته
پرداخته اســت .در
بودکههردوپرداختبهمنزلهنقضمجرمانهقانون
بخش دیگری از
مالیکارزارهایانتخاباتیاست.
این کتــاب او

الوروف :توافق روسیه و ترکیه درباره «ادلب» صرفا یک گام موقت است

سوچی؛ فرصتیکوتاه برایاردوغان

وزیر خارجه روســیه تأکید کرد توافقی که
به تازگی میان سران ترکیه و روسیه درباره
«ادلب» حاصل شده صرفا یک گام موقت
برای رفع تنشها در سوریه است «.کمتر از
دو هفته پیش ،سران ایران ،روسیه و ترکیه
در نشســت ســه جانبه خود در تهــران در
خصوصسوریهوادلبگفتوگوکردنداما
اردوغان بر سر حمله نظامی ارتش سوریه
به پشــتوانه متحدان خود به ادلب مخالف
بــود و خواســتار دادن فرصت بــه افرادی
شد که از نگاه دولت سوریه تروریست های
تکفیــری هســتند و ترکیــه برخــی از آنان
را مخالفان میانــه رو می خوانــد.از این رو
اردوغاندوشنبهگذشتهباوالدیمیرپوتین
همتای روســی در ســوچی دیدار و در این
ســفر تالش کرد تا موافقت رئیس جمهور
روســیه را در توقف حمله به شــهر ادلب به
عنوان آخرین پایگاه مهم تروریســت ها در
ســوریه جلب کند.پــس از پایان نشســت،
پوتیــن از توافق بــا ترکیه خبــر داد و اعالم
کرد که تصمیم گرفتیم تا روز 15ماه اکتبر
( 23مهــر) در امتــداد خطــوط حایل بین
معارضان مسلح سوری و ارتش سوریه (در
ادلب) منطقــه غیرنظامی بــه عمق -15
 20کیلومتر ایجاد کنیــم و این محدوده را
واحدهای گشت سیار ارتش ترکیه و پلیس
نظامی روسیه کنترل خواهند کرد.حاالبه
نوشته «اسپوتنیک»« ،سرگئی الوروف»در
کنفرانســی مطبوعاتــی تأکیــد کردکــه
تصمیم گرفته شــده میان روســیه و ترکیه
درباره «ادلــب» ،یــک گام میانمرحلهای
است و لغو منطقه نظامی در این محدوده
مانع از شلیک به سمت پایگاه «الحمیمیم»

میشود.بهگفتهالوروف«اینتوافقعمدتا روحانی ،پوتین و اردوغان در تهران گرفته
با هدف نابودی کامل تهدید تروریستها شــد و اردوغان مــی داند که نظام ســوریه
حاصل شده است و به طور خاص یک گام در هیچ شــرایطی نمــی پذیرد که اســتان
میانمرحلهای اســت چــرا کــه صرفا یک ادلب خارج از تســلط و ســیطره آن باشــد
منطقــه غیرنظامی ایجــاد میکند».بنا به هرچند کــه نبــرد در آن به علت شــرایط و
گفتــه وزیــر خارجه روســیه ،این یــک گام دالیلی به تاخیر افتاده اســت.در نشســت
ضــروری در مبــارزات ضدتروریســتی در ســه جانبه تهــران ،اردوغــان تنهــا بازنده
سوریه است و مانع از تنشهای نظامی در بود زیرا به طور غیر مســتقیم بــه وی اعالم
منطقه کاهش تنش در ادلب علیه مواضع شــد که برنامه آزادسازی اســتان ادلب با
ارتــش ســوریه و همچنین پایــگاه نظامی هماهنگی روســیه ،ایران و ســوریه و دیگر
روسیهدر«الحمیمیم»خواهدشد.الوروف طرف ها گرفته شده و قطعی است.به این
ترتیــب اردوغان در
همچنین تأکید کرد:
نشستتهرانبزرگ
« تر و ر یسـتهــــا ی
ترین بازنــده ای بود
جبهــهالنصــره بایــد
اینمنطقهراتااواسط اردوغان در نشست تهران
کــه نیــاز بــه نجــات
اکتبــر تــرک کــرده و بزرگ ترین بازنده ای بود
یــا حداقــل فرصتی
برای یافتن راه حلی
تمامتجهیزاتنظامی که نیاز به نجات یا حداقل
آرام در دوره ضعــف
سنگین نیز باید از این
منطقه خارج شــود» .فرصتی برای یافتن راه
نقــش آفرینــی خود
همزمــان ،روزنامــه حلی آرام در دوره ضعف
داشــت.در بدترین
صــورت ایــن کــه او
الوطن چاپ مســقط نقش آفرینی خود داشت
نیاز به فرصتی برای
نوشت:با پایان یافتن
تقویت جبهــه ها در
نبردهــای ارتــش
سوریه در جبهه های مختلف ،رجب طیب استان ادلب داشت تا بتواند به دستاوردی
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دانســت همســنگ دیگر طرف هــای صاحب نفوذ
که مقصد بعــدی ارتش و به عبــارت دیگر در سوریه دست یابد.اکنون توافقی میان
مقصد روسیه ،ایران و سوریه استان ادلب سوریه ،روسیه و ایران انجام شده است و از
است که به صورتی ساختار آن چیده شده نشست تهران کامال این توافق آشکار بود
است که پیروزی در آن از همه پیروزی های ولی توافق دوجانبه سوچی میان پوتین و
محــور مقاومت بــزرگ تر باشــد.اردوغان اردوغانفقطبهخاطرترکیهاستوآخرین
برایرساندننظراتخودبهسوریه،دست فرصت برای اردوغان به شمار می رود و نه
به ســوی پوتین دراز کــرد به ویــژه این که راه حل نهایی کــه مورد رضایت روســیه و
تصمیــم مقدماتــی در اجتماع ســه جانبه ایران و در وهله نخست سوریه باشد.

سران دو ائتالف تعیین کننده همچنان بر سر «عادل عبدالمهدی» اختالف دارند

عراق در غوغای انتخاب نخست وزیر

رایزنیها ،البیها و ســهمدهیها بر ســر کرســی نخست دیگران سنگینتر است و وی بیش از بقیه شانس رسیدن
وزیری در عراق هنوز نتیجه نداده است.ســران دو ائتالف به پســت نخســتوزیری را دارد .او در کارنامه خود پســت
تعیینکننــده در پارلمــان عــراق میگوینــد بــر خــاف معاونت ریاســت جمهوری را دارد.عبدالمهدی در ســال
طــرح برخــی اســامی مثــل «عــادل عبدالمهــدی» برای  2010به عنوان معاون رئیس جمهور و در سال  2014به
نخستوزیری ،هنوز توافق نهایی بر سر نامزدی مشخص عنوانوزیرنفتفعالیتمیکردوازهردوپستخوداستعفا
کرد .وی تنها سیاستمداری است
صورت نگرفته است«.نوری المالکی»
که دو بــار از پســت هــای کلیدی
رئیــس ائتــاف «دولــة القانــون» و
دولتــی اســتعفا کــرده اســت.
همپیمان با ائتالف «الفتح» به ریاست
«هــادی العامــری» و همچنین «أیمن در میان نامزدهای
عبدالمهــدی همچنین در ســال
 2016از مجلس اعالی اسالمی
الشــمری» عضو ائتالف «سائرون» به نخستوزیری ،کفه ترازوی
عــراق خارج شــد .قرار اســت در
ریاست «مقتدی الصدر» اعالم کردند عبدالمهدی در مقایسه
جلســه سهشــنبه این هفتــه نیز،
که هنوز هیچ توافق نهایی بر ســر یک
گزینــه واحــد بــرای نخســتوزیری با دیگران سنگینتر
پارلمــان عــراق ،رئیــس جمهور
عراق میــان احزاب سیاســی حاصل است و وی بیش از بقیه
جدید را انتخاب کند ،دو روزپیش
نامــزد حــزب اتحادیــه میهنــی
نشــده اســت.این درحالی اســت که شانس رسیدن به پست
کردســتان عــراق برای ریاســت
چهــار روز پیــش کــه رئیــس پارلمان
انتخاب شــد ،یک منبــع آگاه نزدیک نخستوزیری را دارد
جمهوری مشخص شد و اعضای
حــزب «برهــم صالــح» را معرفی
به مذاکرات میــان دو ائتالف «البناء»
به رهبــری العامری و نوری المالکــی و ائتالف «االصالح» کردند .برهم صالح از سیاستمداران سرشناس کردستان
به رهبری «مقتدی صدر» رئیس ائتالف سائرون و «حیدر عراق (متولد  1960در ســلیمانیه) تا کنون دو بار ریاست
العبادی» نخستوزیر کنونی ،گفت که در میان نامزدهای منطقه کردستان را بر عهده داشته و اکنون رئیس ائتالف
نخســتوزیری ،کفــه تــرازوی عبدالمهدی در مقایســه با «الدیمقراطیة والعدالة» (دموکراسی و عدالت) است .در

حالی که حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) ،اعالم
کرده که این حــزب ،نامزد خود را برای ریاســت جمهوری
دارد و برهم صالح گزینه این حزب نیست ،ائتالف الفتح از
تعیین برهم صالح استقبال کرد.
▪کنایهنمایندهآیتا«...سیستانی»

همزمان؛«سیداحمدالصافی»نمایندهآیتا...سیستانیدر
کربال،باکنایهبهبرخیشخصیتهایسیاسیکشورافزود:
انسان به مرحلهای میرسد که دیگر نصیحت را نمیشنود
همانگونه که ســید الشــهداء ،امام حســین (ع) 14،قرن
پیش در واقعــه طف آن هــا را نصیحت کرد امــا آن ها گوش
هایشانراگرفتندوبرخیباجهلوبرخیبادرایتوآگاهی
با امام جنگیدند .به گفتــه منابع آگاه نزدیــک به مرجعیت
عالی شــیعیان در عراق ،آیتا ...سیســتانی در تماسی که
طرفهایمختلف-بهطورمستقیمیاغیرمستقیم-باوی
برقــرار کردهاند ،اعالم کــرده که نخســتوزیری را از میان
شخصیتهایسیاسیکهطیسالهایگذشتهدرقدرت
بودهاند ،تایید نمیکند و هیچ تفاوتی میان شخصیتهای
سیاسیمستقلیاوابستهبهاحزابمختلفوجودندارد.وی
افزودکهدلیلاینمخالفتمرجعیتنیزایناستکهاغلب
مردمبهاینافرادامیدیندارندکهبتوانندوضعیتکشوررا
بهبوددهندوبافسادمبارزهکنند.

...

اظهارنظر روز
سیدحسن نصرا: ...

موشک نقطه زن داریم
دبیــرکل حــزب ا ...لبنــان در ســخنانی در شــب عاشــورای
حســینی در بیروت بــه تبیین مهــم تریــن و آخریــن تحوالت
سیاسیونظامیمنطقهبهویژهسوریهپرداخت.آنچهدرادامه
مطلب میخوانید خالصه ای از ســخنان سید حسن نصرا...
است*:توافقروسیهوترکیهدربارهادلبخوبومعقوالنهبوده
و در گرو نتایج آن است .مسئله شرق فرات در سوریه مرتبط با
تصمیمگیریآمریکاستوازکردهایسوریمیخواهمکهبه
واشنگتندلنبندند.واشنگتنممکناستکهشما(کردها)
را در بازاری بفروشد .شما را به مذاکره با دولت سوریه فرا می
خوانم*.درباره حضور حزب ا ...در سوریه ،تا زمانی که دولت
ســوریه می گوید که ما به شــما نیاز داریم ،ما حضــور خواهیم
داشت.طرحآمریکایی–اسرائیلی–سعودیدرسوریهبیبرو
برگشت شکست خورد*.بهانه های اســرائیل برای حمالت
هواییبهسوریه،بهانههایدروغیناست.حمالتاسرائیلبه
لبنان به خاطر شکست طرح آمریکایی – سعودی – اسرائیلی
است  .اسرائیل برای جلوگیری از برخورداری سوریه از قدرت
و توانمنــدی های موشــکی تالش می کنــد زیرا مــی داند که
اگر ارتش ســوریه قدرت های موشکی به دســت آورد ،موازنه
بازدارندگی با این رژیم ایجاد می شــود  .محــور مقاومت باید
تجاوزگری مداوم اسرائیل به سوریه را بررســی کند و باید راه
حلی برای آن ایجاد کــرد .دیگر نمی توان حمالت اســرائیل
به ســوریه را تحمل کرد و باید به آن پایــان داد*مقاومت امروز
موشــکهای نقطهزن و غیرنقطه زن و امکانات و تســلیحات
الزم را در اختیــار دارد و اگر اســرائیل جنگی بر لبنان تحمیل
کند با سرنوشتی روبه رو خواهد شــد که در هیچ روزی انتظار
آنرانداشتهاست.آنهامیدانندفقطاینفناورینیستکه
سرنوشتنبردرامشخصمیکندبلکهعنصرانسانینیزبسیار
مهم است .قبل از سال  1982آن ها به اشغال بیروت تهدید
میکردنداماازسال 2006تاکنونآیاروزیشدهکهاسرائیل
بیروترابهاشغالتهدیدکند؟اینموضوعنیازبهنیرویزمینی
دارد نه نیروی هوایی یا موشک*.من در یک جایی که (طبعا)
پناهگاه نیست ،حضور دارم ،شما شــب و روز برای کشتن من
کوشیدیداماخداعمرمراطوالنیکردوحضورامروزمندلیل
برناتوانیوشکستشماستواینمهمنیستکهمنازپناهگاه
یا غیر پناهگاه ســخنرانی کنم *.برخی طرف های محلی در
لبنان،آوارگانسوریراازبازگشتبهمیهنخودمیترسانند .
آیااینماهستیمکهبهدنبالایجادتغییریجمعیتیدرلبنانو
سوریههستیمیاکشورهاونیروهایسیاسیکهجلویبازگشت
آوارگان (ســوری) به کشورشــان را می گیرند؟*دولت آمریکا
و اسرائیل و هم پیمانان آن ها باید به شکست خود و پیروزی ما
در منطقه اذعان کنند .صاحبان طرح ســلطه گری در منطقه
شکستخوردهاند.باردیگربرالتزامخودبههمهمسائلمربوط
بهبرنامهانتخاباتیخودودرصدرآنمبارزهبافسادراتاکیدمی
کنم*.درعراقپیروزیهایسیاسیجدیدیبهدستمیآید.
در سوریه پیروزی های سیاسی و امنیتی جدیدی به دست می
آید .در یمن در ســایه صبر و مقاومت پیــروزی های جدیدی به
دستمیآید.درایرانحکومتیاستکههرگزتسلیمنخواهد
شد*.حزبا...درمعرضفشارهایینظیرتهدیدبهجنگقرار
داردکهاینتهدیدبیشازآنکهتهدیدعملیباشد،تهدیدروانی
است.مادرحزبا...درمرحلهفشارهابهسرمیبریموبافشارها
نیزمقابلهخواهیمکردواینمسیردشواراست.جنبههایاین
فشار ،تهدید امنیتی به قتل و تهدید به جنگ و فشارهای مالی
است .آنهادرجنگنظامیوامنیتیعلیهماشکستخوردند
وبهتالشبرایضربهزدنبهماازداخلرویآوردند.

نمای روز

امضایقراردادمیانروسایجمهورلهستانوآمریکادر
کاخ سفید؛ میزبان تکیه بر صندلی و مهمان دوال روی
میز!تصویریکهخشممردملهستانرانیزبرانگیخت.

...

خبرهای متفاوت
توصیه جالب به لوپن !

خبرگزاری فرانسه :رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی
فرانسهاعتراضخودرابهحکمیکهازویخواستهشدهاست
به دلیل انتشــار تصاویری از خشــونتهای داعش آزمایش
روان پزشــکی بدهد ،اعالم کرد .تصاویر منتشر شده توسط
لوپن شامل تصویر یک سرباز سوری است که زیر چرخهای
یک تانــک له شــده  ،یک خلبــان اردنــی که در قفــس زنده
ســوزانده شــده و جیمز فولی خبرنگار آمریکایی که سرش
بریده و به روی سینه او قرار داده شده.لوپن ۵۰ساله که سال
گذشته در مقابل ماکرون شکســت خورد به دلیل این اقدام
مصونیت پارلمانی خود را از دســت داد و به انتشار پیامهای
خشونتآمیز متهم شد .او در توئیتر نوشت :احمقانه است.
فکر میکــردم همه چیز تمام شــده  ،سیســتم قضایی مرا به
آزمایش روانی میفرستد! تا کجا میخواهند بروند؟

ماکرون «قهرمان زمین»!؟
اوپینین :در دومین کنفرانس "یک ســیاره" که ۲۶
ســپتامبر در نیویورک برگزار خواهد شــد ،امانوئل
ماکرون ،رئیــس جمهور فرانســه نشــان "قهرمان
زمیــن" و "قهرمــان آب و هــوا" را دریافــت خواهد
کرد.نارندرا مودی ،نخســت وزیر هنــد ،نیز قرار
است نشان قهرمان زمین را دریافت کند.اولین
نشست"یکسیاره"سالگذشتهدرپاریسبرگزار
شــده بود .در این دوره از این نشســتها قرار اســت
 ۳۰۰تن شرکت کنند که بیش از  ۳۰تن از آنها روسای
دولتهای کشورهای مختلف هستند.
CMYK

