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تحلیل گر مسائل بین الملل

ترکیه ،ترامپ و کارت وحشی
شمال سوریه
ترکیه ،ایــران و تا حــدودی سوریه و عــراق ،به
تعبیر بری بوزان عمق استراتژیک هم و دارای
تــهــدیــدات امنیتی مشترکی هستند .هر
چهارکشور ،جوامعی چند قومیتی هستند که
کردها بخش قابل توجهی از جمعیت و جغرافیای
آن ها را تشکیل می دهند و هر چهارکشور ،بروز
و گسترش اقدامات تجزیه طلبانه را در مناطق
کردنشین خود تهدیدی جدی و حیاتی تلقی می
کنند .با این حال ،شتاب زدگی مقامات ترکیه
در اوایل ظهور ناآرامی ها در سوریه باعث شده
دولت ترکیه قدم هایی را در سال های گذشته
در منطقه بردارد که لزوما منافع و امنیت ملی
ترکیه را در بلند مدت تامین نمی کند .دولت
ترکیه با توجه به همین تناقض ها سعی کرده
است با برخی طرح های بلندپروازانه ،تک روانه
و انتزاعی تناقضات این سیاست دوگانه را حل
کند:تشکیل منطقه ترکمن نشین در سال های
اول جنگ سوریه و سپس ایجاد منطقه حائل
غیرنظامی در عمق خاک سوریه در سال های
بعد ،از نمونه هــای ایــن طــرح هــای انتزاعی و
غیرمنطبق بر واقعیت های میدانی و بین المللی
منطقه هستند .دلیل مواضع شتاب زده ترکیه
در ســال  2011علیه رئیس جمهور سوریه،
ارزیابی نادرست از قدرت دولت و ارتش سوریه و
همین طور میزان حمایت دوستان سوریه از این
کشور بود که در کنار سودای وهم انگیز ایجاد
یک بلوک اخوانی قدرتمند بعد از انقالب های

تونس و مصر ،باعث می شد ترکیه در تخمین
خطرات و تبعات عظیم تضعیف دولت مرکزی
در سوریه و عراق اشتباهات محاسباتی فاحشی
را مرتکب شــود .درمقابل ،دولــت سوریه هم
تصمیم گرفت از کارت خطرناک Wild Card
نيروهای مسلح در شمال سوریه علیه اردوغان
استفاده کند .هرچند دولت سوریه از خطرات و
ریسک بلندمدت این اقدام غیرمنتظره و با نتایج
غیرقابل پیش بینی آگاه بود ولی وضعیت خاص
سوریه در آن ســال ها ایجاب می کــرد تا برای
حفظ سیطره دولت بر دمشق و تمرکز بر جبهه
های مهم تری شامل حلب و ادلب ،این ریسک
بــزرگ انجام گیرد .یکی از اهــداف ایــن مانور
سیاسی مهم هم تغییر دادن محاسبات نظامی
ترکیه و درگیر کردن ارتش ترکیه و متحدانش
در مرزهای شمالی و کردنشین سوریه بود .به
عالوه با این کار ،سربازان سوری مستقر در این
مناطق هم امکان جابه جایی و تمرکز بر جبهه
های دیگر را می یافتند .با این حال شاید در آن
زمان با توجه به تبلیغات مکرر دولت وقت آمریکا
مبنی بر وارد نشدن به جنگ ســوریــه ،دولت
سوریه حضور گسترده نیروهای آمریکایی در
این مناطق را پیش بینی نمی کرد .دولت آمریکا
به رغم این که تا روی کار آمدن ترامپ هیچ گاه
استقرار وسیع سربازان آمریکایی را در سوریه و
از جمله این مناطق تایید نکرد ولی عمال حضور
سربازان آمریکایی در این مناطق به یک نگرانی
بلند مدت برای دولت سوریه ،روسیه ،ایران و
حتی ترکیه تبدیل شده بود .این موضوع احتماال
یکی از عواملی بود که ترکیه ،روسیه و ایران را
به سمت همکاری در رونــد آستانه سوق داد.
دولت ترکیه قبل از همکاری با ایــران و روسیه
در چارچوب روند آستانه ،برای چندین سال،
طرحی بلندپروازانه و غیرمنطبق بر واقعیت
های جمعیتی و جغرافیایی منطقه را دنبال کرد
که شامل ایجاد یک منطقه ترکمن بین مناطق
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کردنشین عــراق و سوریه بود تا به عنوان یک
منطقه حائل عمل و از پیوستن مناطق کردنشین
عــراق ،سوریه و ترکیه به همدیگر جلوگیری
کند .از نظر دولت ترکیه ،استقالل و پیوستگی
این مناطق یک تهدید دایمی را بــرای مناطق
کردنشین ترکیه ایجاد خواهد کرد .تقریبا تمام
کشورها و گروه ها در منطقه با طرح ایجاد منطقه
ترکمن نشین مخالفت کردند .با این حال زمانی
که هواپیمای روسی بر فراز مناطق ترکمن نشین
مد نظر سوریه ساقط شد ،پاسخ تند روسیه باعث
شد ترکیه دریابد دیگر ایــن طــرح قابل ادامــه
نیست و باید از آن عقب بنشیند و به روند آستانه
بپیوندد.تالش اخیر ترکیه بــرای ایجاد یک
منطقه امن  30کیلومتری در عمق خاک سوریه
و تغییر ترکیب جمعیتی این مناطق ،همچنان
که بیانیه مشترک آمریکا و ترکیه درباره آتشبس
در سوریه نشان می دهد،شانس موفقیت کمی
دارد ،با این حال امکان رسیدن به یک توافق با
ترکیه برای اعاده حاکمیت سوریه بر این مناطق
بیش از زمانی است که آمریکایی ها در منطقه
حضور داشتند .به رغم این مالحظه ،به نظر می
رسد این اتفاق چندماهی زودتر از زمان مورد
انتظار دولت سوریه افتاده است و شاید دولت
سوریه و متحدانش ترجیح می دادنــدکــه این
اتفاق بعد از تسلط ارتش بر دیگر مناطق و به ویژه
ادلب می افتاد تا دست پرتری برای مذاکره با
ترکیه داشته باشند .با وجود این  ،اگر حضور
نیروهای آمریکایی در شمال سوریه ادامه می
یافت ،قطعا یک اقدام تجزیه طلبانه با پشتیبانی
سربازان آمریکایی در این منطقه رقم می خورد
که هیچ گاه در جهت منافع ایران ،ترکیه ،عراق
و سوریه نبوده و نخواهد بــود .هرچند ممکن
است مذاکرات با ترکیه به درازا بینجامد ولی در
بلندمدت ،این امیدواری وجود دارد که حاکمیت
دولت سوریه بر تمامیت خاک این کشور اعاده
شود و صلح و ثبات به این منطقه بازگردد.

تلنگر رهبر معظم انقالب به مسئوالن درمراسم عزاداری دانشجویان:

اگر نصف آن مقدارکه صحبت میکنیم،کارکنیم دنیا آباد می شود

دراربعینشهادتسیدوساالرشهیدان،حسینیه
امامخمینی(ره)میزبانهیئتهایدانشجوییاز
سراسر کشور بود و دانشجویان عزادار در حضور
رهبر معظم انقالب اسالمی ،همنوا با زائــران
کربالی مع ّلی فریاد «لبیک یا حسین» سر دادند.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ
و نشر آثار آیت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم انقالب
در ایــن مراسم در سخنان کوتاهی با تشکر از
مراسم عزاداری پر شور و با صفای جوانان ،تصریح
کردند :یکی دو نفر از برادران عزیز ،گفتند شما
مکرر داریم صحبت می کنیم،
صحبت کنید؛ ما ّ

بنده زیاد صحبت می کنم .آن مقداری که من
و امثال من صحبت می کنیم اگر نصف آن ،کار

کنیم ،هم ه دنیا آباد می شود .دعا کنید که خدای
متعال به ما توفیق بدهد بتوانیم صراط مستقیم
حق را همچنانکه تا امروز به توفیق الهی و فضل
الهی شناختهایم تا آخر عمرمان بشناسیم و در
آن راه حرکت کنیم و ثابتقدم باشیم .من برای
شماها همیشه [دعا می کنم]؛ یعنی هیچ شب
و روزی نیست که برای شما جوان ها این دعا را
نکنم که بگویم خدای متعال شما را در این راه
ثابتقدم بدارد و بدانید که اگر انشاءا ...در این
راه شماها ثابتقدم باشید کشور اصالح می شود،
دنیا اصالح می شود و بشر ّیت اصالح خواهد شد.

سوگواری چله نشینان غم سیدالشهدا(ع) در هر نقطه از دنیا

 40روز درفراق و فغان

امروز کسی نبود که لب به سخن بگشاید و از کربال
سخن نگوید .وصف این حال و هوا شدنی نیست
و بیان این چند خط ،قطرهای از نم دریای عشق
به ساالر شهیدان(ع) است 40.روز گذشت .در
آن غروب خون آلود ،هنگامی که خنجر شقاوت
ها و نامردی ها ،گلوی آخرین مبارز را درید ،آن
گاه که زنان و فرزندان داغ دیده در میان شعله
های آتش خیمه هاشان ،به سوگ مردان در خون
غلتیده خــود نشسته بودند ،دشمن به جشن
و ســرور ایستاد امــا زینب ،ایــن ستون پابرجای
کــاروان اســرا ،همه چیز را به گونه ای دیگر رقم
زد .به راستی چه کسی میداند چگونه زینب
با وجود سنگینی کوهی از مصیبت ها بر شانه
هایش ،بغض غم ها را فرو داد و قدم بر قله رفیع
عزت و آزادگی گذاشت .با سخنان زینب ،کربال
به بلوغ رسید و خون شهدا جوشید و جوشید تا آن
جویبار خونی که در غریبانهترین حالت ممکن بر
زمین جاری شده بود ،در اربعین حسینی ،رودی
خروشان شد .حاال و پس از این همه سال ،این
خون همچنان جــاری اســت .آنــان که به چشمه
عشق رسیده اند سر از پا نمی شناسند و آن ها که

جامانده اند دلخوش به بارقه ای از لطف هستند تا
کمی بعد به مقصود خود برسند .دیروز همزمان با
اربعینسیدالشهدا(ع)،میلیونهاعاشقحسینی
که روزها برای رسیدن به معشوق مسیر نجف تا
کربال یا کاظمین تا کربال وحتی دیگر مسیرها را با
پای پیاده به سوی حرم ارباب طی کردند ،در کربال
حضور یافتند و با برپایی دستههای منظم ،در حال
عزاداری برای ساالر شهیدان بودند.طبق خبرها
باوجود این که بسیاری از زائران تا دیروز به کربال
رسیده بودند ،اما همچنان در مسیر نجف تا کربال
زائران بسیاری در حال پیادهروی به سمت حرم
حسینی بودند و همچنان موج خروشان زائران
اربعین حسینی در حال حرکت است .دیروز در
گوشه گوشه دنیا هم مراسم سوگواری برپا بود.
در پایتخت کشور خودمان هم مراسم پیادهروی
جاماندگان اربعین حسینی به تاسی از پیادهروی
میلیونها عاشق اباعبدا...حسین(ع) در عراق
از مسیرهای چندگانه پایتخت به سمت حرم
حضرت عبدالعظیم(ع) راهپیمایی کردند .این
جا هم کسی نبود که آرزوی زیارت کربال را با بغض
نداشته باشد.

محمد علی ،افشاگر فساد در دولــت مصر در
تازهترین اظهارات خود گفت که دولت عبدالفتاح
السیسی در اوج بحران آب در مصر ،به صورت
مخفیانه آب رود نیل را به طر فهای خارجی
میفروشد.به گــزارش فــارس« ،محمد علی»،
پیمانکار و هنرپیشه مصری که به تازگی دست
به افشاگری علیه دولــت مصر زد و با این کار،
مردم را برای چند روز به میدانها کشاند ،اقدام
بــه افشاگری جدید علیه دولــت «عبدالفتاح
الــســیــســی» ،رئیسجمهور مصر کــــرد.او در
گفتوگوی ویژه با وبسایت «میدلایستآی»
اظهار کــرد که دولــت مصر به صــورت مخفیانه
تونلها یــی را زیــر کــانــال سوئز ایــجــاد کــرده و
چه بسا از آ نها برای انتقال آب به یک «کشور
خارجی» استفاده میکند.محمدعلی به نقل
از مهند سهایی کــه در ساخت ایــن تونلها
مشارکت داشتهاند ،گفت که این تونلها برای

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• فناوری تمام دنیا رو گرفته اما بعضی ها
دارن به ورزشگاه رفتن خانم ها اعتراض
میکنن .برادر من! قرن  21است .فکرت
رو باز کن.
•• به تازگی می گویند با هر کد ملی یک ماشین
بیشتر نمیشه ثبت نام کرد ولی هنوز سایت باز
نشده ،ظرفیت تکمیل میشه .مسئوالن ایران
خودرو پاسخ دهند علت چیه؟
•• سخنان رئیسجمهور درباره موضوعات
فــو قالــعــاده مهم کشور را که در دانشگاه
تهران عنوان شده در روزنامه پنج شنبه شهید
کردید و تیتر و عکس مناسب در صفحه اول
نزدید،انصاف هم چیز خوبی است!
•• این طرح جدید شهرداری که داره کنار
خیابان ها را به اسم مسیر دوچرخه یا هر
چیز دیگر نرده می کشه واقعا طرحی غیر
کارشناسی و اشتباه اســت .همین جوری
هم خیابانی مثل سناباد ،ابن سینا و چمران
ترافیک دارد و این نرده ها هم مزید بر علت
میشود.
•• چرا مشاغل بهزیستی مشمول سختی کار
نمیشن؟ واقعاکارکردن تــوی بهزیستی به
ویژه اورژانــس اجتماعی توان وانــرژی آدم رو
میگیره .تا یک نفر توی شرایط ما کار نکنه
متوجه نمیشه که چه وضعیتی داریــم .کاش
مسئوالنبهزیستیبهفکرکارمندانشونباشن.
•• یک فرمول برای دیدن سریال های آبکی
ایــن روزه ــای صــدا وسیما :قسمت اول را
ببینید تا داستان فیلم را بدانید  .یک قسمت
از وســط و آخرین قسمت را هم ببینید تا
بفهمید آخــر ماجرا به کجا می رســد .باور
کنید من ترور خاموش را با این شیوه دیدم.
وقت تان را این جــوری صرفه جویی کنید
و به جای آن ،سریال های خارجی ببینید
که چقدر برای مخاطبان شان شعور و احترام
قائل هستند.
••لطفا به فکر ما کارگران شهرداری ها به
خصوص سبزوار باشید .تمام کار و زحمت
شهر بر عهده ما کارگران است بــدون یک
روز استراحت و تعطیلی .اما با این همه کار و

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

زحمت ،اضافه کاری به ما نمی دهند .وقتی
اعتراض می کنیم ،درجواب می گویند شما
شرکتی هستید.خب گناه ماچیست که
دولت و شهرداری مارا رسمی نمیکنند؟
قــبــاهــم پــیــام داده بـــودم ول ــی پیگیری
نکردیدشماهم درگــنــاه ایــشــان شریک
هستیدوروزقیامت بایدجواب گوباشید.
••درود به فرهاد مجیدی که به خاطر دخالت
های بی جای استیلی از سرمربیگری تیم
امید استعفا کرد تا تشنگان قدرت به آرزوی
دیرینه خود برسند.
••برای خیلی ها سوال است که اگر پوشش
ورزشکاران خانم ایرانی در مسابقات خارج
از کشور رعایت شده است ،چرا مسابقات را
از تلویزیون خودمان پخش نمی کنند و اگر
مــورد دارد چرا خانم ها در مسابقات بین
المللی شرکت می کنند؟نکند فقط ما مردم
ایران نامحرم هستیم؟
ت ما را استخراج
ت نف 
•• این ک ه نمی شود دول 
کند و روی کشتیبفروشد بعد بگوید پولش
را در بودجه صر ف نمی کنمو برایتامین
بــودج ـه حــقــوق هــای نجومی و سفرها ی
خارجیو همایش های بیهوده ،یارانهمان
را قطع کند و مرتبا قبوضبرق و مالیاتمان
را افــزای ـش دهــد ،درحــالــی کـه پشت مــا از
سنگینیگرانی اجــنــا س وسیاست ها ی
غیرعلمیو بازاریدولتخمشدهاست.
••برای این جریمه هایی که می نویسن کسی
هست که نظارت کند؟ مثال بنده خدایی
اصال به زاهدان نرفته اما جریمه شده که در
جاده زاهدان تخلف کرده!
•• یکی هست بگوید از دست این صداوسیما
واین همه تبلیغات آزاردهنده ومشمئز کننده
و اعصاب خردکن باید به کجا شکایت کرد؟
به وا ...روانی شدیم.
•• درود بر هیئت دولــت فهیم وعاقل که با
تعطیلی پنج شنبه ها موافقت نکردند تا ملت
دو روز در شهرها بالتکلیف نمانند .االن باید
همه تالش کنیم تا تولید آسیب نبیند.
••آفرین و مرحبا بر این خبرنگار خراسان

نمابر05137009129 :

که یک روز کاری توانسته در نقش زبالهگرد
در شهر انجام وظیفه کند .وقتی بعضی
خــبــرنــگــاران حــاضــرنــد بــه خــاطــر آگــاهــی
از مشکالت جامعه و انعکاس واقــعــی آن
خودشان را فدا کنند جای تشکر وقدردانی
دارد .وظیفه مسئوالن استانی است که از
این خبرنگار فداکار تجلیل کنند.
•• اگر پاسخ این بی احترامی ها در بازی با
بحرین داده نشود ،ضعف ما رو نشون میده
و هر تــازه به دوران رسیده این اجــازه روبه
خودش میده که ایران و ایرانی رو تحقیر کنه!
•• آیــا کسی نیست مانع ایــن حرکت زشت
چسباندن برچسب روی در منازل شود؟
مــن کــه راضـــی نیستم و از آدم هــایــی که
برچسب های زشت را روی در خانه هایمان
میچسبانند نمی گذرم .این چه مدل تبلیغی
است؟ به نظر من این کارشان حرام است.
••دورقـــــمـــــی مــــانــــدن نـــــرخ ب ــی ــک ــاری
درکشوردرسال رونق تولید مایه تأسف است.
امید اســت به برکت شعار امسال و اتخاذ
تصمیمات و راهکارهای مؤثر،استعدادهای
فکری و جسمی بیکاران در جهت ارتقا و رونق
تولید به کارگیری شود.همه مامی دانیم
برای دانش آموختگان مدارس و دانشگاه ها
چه هزینه ها و انرژی ها که صرف نشده است
و واقعا حیف است که در رکود بمانند.
•• جنگ بــرای هر کشوری زیــان آور است و
باالترین ضربه را اقتصاد آن کشور می خورد.
هر چند اقتصاد کشورمان معلق است .پس
ما دنبال جنگ ودرگیری نیستیم ودوست هم
نداریم و اتهام و شایعه به کشورمان نچسبانید.
••پــایــان عــدالــت آمــوزشــی بــا مصوبه حذف
تنوع م ــدارس توسط مجلس و بالتکلیفی
استعدادهایدرخشانمناطقمحروموتسریع
در روند خصوصی سازی مدارس نشان از رانت
اکثریت مجلس نشینان می دهد.
••چرامتأسفانهصفحهاستعالمخالفیوسایل
نقلیه در سایت پلیس راهوررایگان است ولی
دردفاتر پیشخوان وپلیس10+این برگه به
افراد فروخته ومبلغ آن دریافت میشود؟

حاج علی اکبری :اربعین باید در متنهای درسی آموزش و پرورش وارد شود
محمداکبری -خطیب جمعه تهران با بیان
این که «اربعین به اسم رمز شیعه برای سازمان
دهی در آستانه تحوالت بزرگ تاریخ تبدیل
شده است» افزود :آموزش و پرورش باید اربعین
را در متنهای درسی و برنامه فرزندان ما وارد
کند و در این زمینه کوتاهی نشود .دانشگاه،

نخبگان و حوز ههای علمیه و اصحاب علم از
نقش تاریخی خود در این لحظات خاص جا
نمانند.
حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری با
تاکید بر این که دانشگاهها و حوزههای علمیه
نباید از نقش تاریخی خود در موضوع اربعین

جا بمانند اضافه کرد :از همه هنرمندان متعهد
و عاشق توقع میرود که لحظههای این اتفاق
بزرگ را غنیمت بشمارند و با اقدامات هنری این
حادثه و اتفاقات بزرگ را جاودانه کنند و با شعر ،
فیلم  ،پویانمایی  ،سریال و مستندسازی در این
زمینهکوتاهینکنند.

معافیت 5بارهعراقازتحریممبادالتانرژیباایران

▪افــزایــش  ۵۰درصــدی زائـــران اربعین ۹۸
نسبت به سال گذشته

در همین بــاره ،دبیر ستاد مرکزی اربعین از
افــزایــش بیش از  50درصـــدی تــعــداد زائــران
اربعین  ۹۸نسبت به سال گذشته خبر داد .احمد
محمدیفر روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری
فارس ،با بیان این که از اول محرم تاکنون بیش
از سه میلیون و  ۳۵۰هزار نفر به عتبات مشرف
شدند ،اظهار کرد :از اول ماه صفر تاکنون نیز سه
میلیون و  ۵۰نفر از زائران اربعین به کربال تشرف
یافتند که این تعداد نسبت به سال گذشته بیش
از  ۵۰درصد افزایش داشته است.

افشاگر مصری :دولت مصر مخفیانه آب نیل را به رژیم صهیونیستی میفروشد
مصر میلیاردها دالر هزینه داشته است.افشاگر
مصری با انتقاد از این مخفیکاری دولت سیسی
گفت :در حالی قاهره مخفیانه آب نیل را به طرف
خارجی میفروشد که مردم مصر به دلیل احداث
سد «النهضه» در اتیوپی با خطر کمبود آب رو به رو
هستند.محمد علی که برای سالهای مدیدی به
عنوان پیمانکار در پروژههای ارتش و دولت مصر
کار کرده و هماکنون در اسپانیا به سر میبرد،
احتمال داد که کانالهای سری انتقال آب که در
زیر آبراهه سوئز ایجاد شده ،سر از شبه جزیره سینا
درآورده اند.او از عبدالفتاح السیسی خواسته
در این باره به مردم پاسخ دهد و طرفی را که آب
رودخانه نیل به آن فروخته میشود ،معرفی کند.
وبسایت «میدلایستآبزرور» انگلیس ،سه سال
پیش تصاویری از کانالهای مخفیانه انتقال آب
در اطراف کانال سوئز منتشر کرده و مدعی شده
بود که مصر آب نیل را از طریق شبهجزیره سینا

حرف مردم

به رژیم اسرائیل میفروشد.براساس ادعای این
رسانه انگلیسی ،دولت مصر از رژیم صهیونیستی
خواسته بود برای کاهش فشار اتیوپی به مصر در
ماجرای سد النهضه ،ورود و میانجیگری کند.
م تلآویو نیز شرط کرده بود اگر قاهره سهمی
رژی 
از آب نیل را در پاییندست به اسرائیل اختصاص
دهد ،حاضر به وساطت است.دولت اتیوپی از
چند سال پیش پروژه احداث سد النهضه روی
سرشاخه رود نیل را آغاز کرده و در حال آبگیری
برای این سد است .آب نیل بعد از عبور از کشور
ســودان وارد خاک مصر می شود و بعد از طی
مسافتی طوالنی به دریای مدیترانه میریزد و
در توسعه این کشورها به ویژه مصر نقش بسیاری
مهمی ایفا میکند.مذاکرات دولت مصر با دولت
اتیوپی بر سر سد النهضه و حقابه مصر از آب نیل
به تازگی به بنبست رسیده و مصر نگران است
که احداث این سد ،باعث وقوع خشکسالی شود.

وزارت امور خارجه آمریکا در اطالعیهای که
روز پنج شنبه گذشته صادر کرد ،کشور عراق
را بــرای یک دوره چهار ماهه دیگر از تحریم
های حوزه انــرژی کشورمان مستثنا کرد .به
گــزارش رادیوفرانسه ،بر این اســاس ،آمریکا
معافیتهای عراق از تحریمهای آمریکا علیه
جمهوری اسالمی را برای واردات گاز طبیعی

و برق از ایــران به مدت  ۱۲۰روز دیگر تمدید
کرده است.
از هنگام خــروج یــک جانبه آمریکا ازتــوافــق
هستهای و اعمال تحریمهای گسترده علیه
ایران ،از سال گذشته ،این پنجمین باری است
که آمریکا معافیت های تحریمی عراق برای
واردات انرژی از ایران را تأیید می کند .وزارت

امور خارجه آمریکا نوشت که این تصمیم در
جهت کمک به بغداد برای قطع وابستگی خود
به انرژی ایران گرفته شده است .گفتنی است
عــراق در بخش گــاز طبیعی و بــرق وابستگی
زیادی به ایران دارد و مسئوالن این کشور بارها
اعــام کــرده اند که امکان قطع این میزان از
واردات انرژی از ایران وجود ندارد.

تاکیدجهانگیریوعبدالمهدیبرتقویتهمکاریهایایرانوعراق
«اســحــاق جهانگیری» مــعــاون اول رئیس
جمهورکشورمانو«عادلعبدالمهدی»نخست
وزیــر عــراق درب ــاره تقویت روابــط دو کشور و
همکاری در زمینه اربعین گفتوگو و بر تقویت
همکار یها تاکید کردند .به گــزارش ایرنا،
جهانگیری که روز شنبه در سفر به عراق و حضور
در مراسم میلیونی اربعین پس از نجف وارد
کربال شد ،درتماسی تلفنی با عبدالمهدی،

با وی درخــصــوص همکاری هــای اربعینی و
نیز زمینه های دیگر همکاری میان دو کشور
گفت و گو کرده است .این گزارش حاکی است،
عبدالمهدی با تاکید بر اهمیت همکاری های
فشرده برای تقویت روابط دو کشور ،اهمیت
نقش اربعین در وحــدت ملت هــای مسلمان
منطقه را یادآور شد .وی همچنین با استقبال
از حضور جهانگیری و زائران ایرانی در مراسم

اربعین حسینی(ع) از آنــان قــدردانــی کرد.
جهانگیری نیز در این مکالمه تلفنی ،ضمن
قدردانی ویژه از مهمان نوازی و خدمت رسانی
دولت و ملت عراق به میلیون ها زائر اربعین از
جمله زائران ایرانی ،آن را کاری بزرگ دانست و
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای مساعدت
در این زمینه را یادآوری کرد .جهانگیری صبح
دیروز نیز به نجف اشرف مشرف شد.

دانشجویانکرهجنوبیازدیواراقامتگاهسفیرآمریکادرسئولباالرفتند
حــدود  ۲۰تن از دانشجویان کره جنوبی که
حامی پیونگ یانگ هستند ،وارد محل اقامت
سفیر آمریکا در سئول شدند و بنرهایی را نشان
دادنــد که از سفیر خواسته بود کشور را ترک
کند.به گــزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،این دانشجویان کره جنوبی که حامی
کره شمالی بودند ،از «هــری هریس» ،سفیر
آمریکا در سئول خواستند بابت نقض شرمآور
امنیتی ،کره جنوبی را ترک کند.تصاویری که
آن ها از خود در فیس بوک منتشر کردند نشان
میداد ،دانشجویان با باال رفتن از روی دیوار
محل اقامت سفیر وارد ساختمان شدند.در
یکی از تصاویر نشان داده شده که گروهی از
دانشجویان روی دیوار محل اقامت سفیر آمریکا
در سئول ایستاده اند و بنرهایی در دست دارند

که رویش «هریس ،سرزمین را ما را ترک کن»
نوشته شده است.این دانشجویان همچنین
گفتند ،آن ها به درخواستهای واشنگتن از
سئول برای افزایش شراکتش در هزینههای
دفاعی و حضور نیروهای آمریکایی در کره
جنوبی اعتراض کردند.آمریکا  ۲۸هزار و ۵۰۰
سرباز در کره جنوبی دارد تا از این کشور در
مقابل کره شمالی مسلح به سالح اتمی دفاع
کند.یکی از مقامهای پلیس کره جنوبی گفت:
 ۱۷دانشجو پس از ورود غیرقانونی به محل
اقامت سفیر آمریکا دستگیر و برای بازجویی
به اداره پلیس منتقل شدند.وزارت خارجه کره
جنوبی نیز این اقدام دانشجویان را محکوم کرد
و در بیانیهای گفت :هرگونه آسیب یا حمله به
محلهایدیپلماتیکخارجیرانمیتوانتحت

هیچ شرایطی توجیه کرد .همچنین درخواست
برای افزایش تدابیر امنیتی در اطــراف محل
اقامت سفیر آمریکا صادر شده است.این گروه از
دانشجویان پیشتر گفته بودند ،اگر کیم جونگ
اون ،رهبری کــره شمالی به سئول بیاید ،با
استقبال مواجه می شود.

