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پسر کوچک ملک سلمان به عنوان
سفیر جدید عربستان وارد واشنگتن شد

خالد بن سلمان بن عبدالعزیز ،سفیر جدید عربستان در آمریکا وارد واشنگتن شد  .سفیر جدید عربستان در آمریکا آماده است استوارنامه خود را
بهرئیسجمهوریاینکشورتقدیمکند.تعیینپسرپادشاهعربستانبهعنوانسفیرجدیدعربستاندرآمریکانشاندهندهتمایلریاضبهتحکیم
روابطخودباآمریکاست.ایندرحالیاستکهروابطمیانریاضوواشنگتندردورهریاستجمهوریباراکاوبامابدترینمراحلخودراتجربهکرد.
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پشتپردهبحرانعربی

تحلیل روز

روزهایتاریککاراکاس

سید رضا قزوینی غرابی

 5کشته و زخمی در روز همه پرسی
نمادین ونزوئال

واشنگتن پست :امارات عامل هک سایت های
قطر ونقل قول های منتسب به شیخ تمیم بود

بیــش از  ۷میلیــون نفــر در ونزوئــا در همهپرســی
غیررســمی ایــن کشــور شــرکت کردند تــا بــه برنامه
نیکالس مادورو ،رئیس جمهوری ونزوئال در راستای
تغییر قانون اساسی اعتراض کنند.اما بر اثر تیراندازی
افراد مســلح موتورســوار به ســوی عده ای از مردم در
غــرب کاراکاس ،پایتخــت این کشــور 2 ،تن کشــته و
سه نفر نیز زخمی شــدند .این همه پرسی ،علیه طرح
نیکالس مــادورو کــه خواســتار تشــکیل مجمع ملی
جدیدی برای بازنویســی قانون اساسی در این کشور
شده بود ،برگزار شد .یک رای گیری که جنبه نمادین
داشت و براساس قانون اساسی ونزوئال نمیتواند مانع
از طرح انتخابات «مادورو» در زمینه بازنویسی قانون
اساســی در این کشور شود .مشــارکت  7میلیونی در
همه پرسی علیه وضعیت حاکم که به تورم سرسام آور
و کمبود کاال منجر شده در حالی است که در مجموع
 ۱۹میلیون تن در این کشور واجد شرایط رأی دادن
هســتند .مردم معترض در فیلم های منتشر شده می
گویند «ما آزادی می خواهیم ،دیکتاتور نمی خواهیم».
همه پرسی در حالی برگزار شد که نیکالس مادورو از
مردم ونزوئال خواسته است که در یک انتخابات دیگر
در تاریخ 30ژوئیه شرکت و درباره تشکیل مجمع ملی
برای بازنویسی قانون اساســی این کشور نظر خود را
بیان کنند .قانون اساسی ونزوئال در سال  1999و به
هنگام زمامداری هوگو چاوز ،رئیس جمهوری سابق
این کشور بازنگری شده بود.

قطرباوجودتحریمهابرمواضعخودپافشاریمیکند.ایندرحالی
است که سفر رکس تیلرســون ،وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج
فارس نیز برای حــل بحران قطر بدون هیچ نتیجــه ای پایان یافته و
در این میان واشــنگتن پســت در گزارشــی از نقش کلیدی امارات
متحده عربی در ایجاد بحران قطر پرده برداشته است.بحث عامالن
حمالت سایبری به قطر در هفتههای گذشــته از جمله موضوعات
رسانهای بوده است .سیانان در اوایل ماه ژوئن گزارش داده بود
که احتماال هکرهای روســی با هدف ایجاد اختالف میان آمریکا و
متحدانش وبســایت خبرگزاری رســمی قطر را هک کرده اند و با
انتشــار خبری جعلی در بروز بحرانی دیپلماتیــک در منطقه خلیج
فارس نقش داشتهاند.اکنون بر اساس گزارش واشنگتن پست  در
اواخر ماه می رســانههای دولتی قطر با هدف نســبت دادن برخی
اخبــار و نقل قول های غلط به امیر قطر توســط امارات «هک شــده
اند» .انتقاد از حکومتهای عربی ،بهبود مناسبات با ایران و دفاع
از حماس از جمله موضوعاتی بود که در این "نقلقولهای جعلی از
تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر قطر" از آنها سخن رفته بود.دولتهای
عربســتان ،امارات  ،بحریــن و مصر ،بــر مبنای همین نقــل قولها
بالفاصله تمام رسانه های قطر را تحریم و روابط دیپلماتیک و تجاری
با این کشــور را قطع کردند .همزمان ،انور قرقاش وزیر مشاور امور
خارجه امارات دیروز (دوشــنبه) گزارش روزنامه واشنگتن پست را
درباره این موضوع نادرست خواند .همچنین ،یوسف العطیبه سفیر
امارات در واشنگتن با تکذیب نقش امارات در بحران قطر در توئیتر
خود نوشــت« :آنچه صحت دارد عملکرد قطر اســت :تامین مالی،
حمایت و تقویت تندروهای طالبــان ،حماس و قذافی ،برانگیختن
خشونت ،تشویق بنیادگرایی و بیثبات کردن کشورهای همسایه».

international@khorasannews.com

خطرقدرنشناسی از الحشد الشعبی
اظهــارات و پاســخ هــای متبــادل چنــد روز اخیــر برخی
سیاســتمداران عراقــی و برخــی فرماندهــان الحشــد
الشعبی نشان دهنده اختالف هایی میان دو طرف است.
ظاهرا بخش عمده این اختالف بر ســر نقش الحشــد در
کیفیت آزادســازی مناطق باقیمانده عراق مانند تلعفر و
حویجه و تمایل برخی طرف های الحشــد بــرای ورود به
سوریه است.چندی پیش العبادی انتقادش از فرماندهان
الحشــد در تبعیت نکــردن از فرامینش در مــورد تلعفر را
رســانه ای کرده بود .العبــادی گفته بود که بــه نیروهای
الحشد دســتور داده تا در انتظار ســاعت صفر آزاد سازی
تلعفر ،این شــهر را محاصره کنند اما آنها به جای این کار
به مرز ســوریه رفتنــد .در مقابل هــادی العامــری رئیس
ســازمان بدر گفته بود "العبادی با ورود الحشــد به مرکز
تلعفر مخالفت کرده اســت ».او در ســال  2016دســتور
به حضور مــا بــرای آزادی الگرمــه و الصقالویــه داده بود
اما با ورودمان بــه فلوجه و اکنــون به تلعفــر مخالفت می
کند .نمی دانیم علت مخالفت العبادی چیســت .ما نمی
خواهیم با العبادی وارد بازی موش و گربه شویم".به نظر
می رسد ممکن است در آینده این اظهارنظرها و واکنش
ها بیشتر شود .هدف هر دو طرف در معرفی خود به عنوان
منجی عراق از چنگال داعش ،نزدیکی الحشد به ایران و
در مقابل تالش العبادی برای ارائه چهره ای مســتقل از
خود  -نزدیکی به انتخابات پارلمانی و حضور هر دو طرف
در انتخابات – برخی از رهبران الحشد  -و تحوالت نظامی
آینــده در پرونده آزادســازی باقــی مناطق تحــت تصرف
داعش می تواند بــه بروز نوعی از اختالفــات بین دولت و
الحشد منجر شود.آنچه در این شرایط مهم است ضرورت
حفظ وحدت میان همه طرف های داخلی حاضر در جنگ
با داعش است .العبادی کارنامه قابل قبولی در آرام کردن
فضای سیاســی کشــور در دوران نخســت وزیــری خود و
روابط خارجی داشــته و الحشــد نیز به عنوان یک نیروی
نظامی قدرتمند و معنوی که نقش مهمی در پیروزی های
نظامی عراق داشته و به بخشی موثر از بدنه جبهه مقاومت
تبدیل شده اســت نباید اجازه دهد این دستاوردها تحت
الشــعاع برخی اختالفات جزئی قرار بگیرد .رسانه های
عرب در روزها و هفته های اخیر سعی در بزرگ نمایی این
اظهارات داشــته اند .پیروزی های الحشد الشعبی علیه
داعش و تبدیل شــدن این گروه به ظرفیتــی بالقوه برای
جبهه مقاومت باعث نگرانــی طرف های منطقه ای و بین
المللی شــده بنابراین از هرگونه قدرنشناســی وتضعیف
این نیرو که به تشــتت آن یــا در مقابل دولت قــرار گرفتن
منجر شود استقبال می کنند.
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اندیشکده روز
روابط آنکارا با جامعه جهانی تیره است
اندیشــکده کارنگی نوشــت :ترکیه بعــد از کودتای ژوئن
 2016در نوعی انزوا به سر می برد برای این که شرکایش
در پیمان ناتو از اتفاقاتی که افتاده اســت شوکه شده اند،
پاکسازی گســترده ای که دولت ترکیه بعد از کودتا انجام
داد آنها را شــوکه کرده اســت .از ســوی دیگر ،بحرانی که
به تازگی میــان قطر ،متحــد نزدیک ترکیه با کشــورهای
همسایه اش به رهبری عربستان ســعودی به وجود آمده،
سبب شده است تا جایگاه دیپلماتیک ترکیه بیش از پیش
تضعیف شــود.در ســطح منطقه ای ســقوط دولت محمد
مرســی ،رئیس جمهوری ســابق اخوانی مصر که حمایت
آنکارا را پشت سر خود داشت و همچنین ابقای بشار اسد،
رئیس جمهور سوریه در راس قدرت ،راه استراتژیک ترکیه
که می خواســت از طریق این دو کشــور نفوذ خود را برای
کشــورهای عربــی و منطقه ای گســترش دهد بســت.اما
شکســت بزرگ دیپلماتیک که در روابط ترکیه با اتحادیه
اروپا در ماه های اخیر به وجود آمد ،ســبب شده روابط دو
طرف به طور بی سابقه ای تیره شود تا آن جا که مذاکرات
برای پیوســتن ترکیه به اتحادیه اروپا که از ســال 2005
آغاز شده ،به حالت تعلیق در آمده اســت.بعد از انتقادات
تند رهبران اروپایی از همه پرسی که در ماه آوریل در ترکیه
برگزار شــد و اختیارات رئیس جمهور را به شدت افزایش
می داد ،اردوغان پاسخ انتقادهای اروپایی ها را به تندی
داد و آنها را متهم کرد که «دنباله روی راه نازیسم» هستند.
درباره روابــط آمریکا و ترکیه در دوران ریاســت جمهوری
دونالد ترامــپ نیــز ،اوزگــور اولهیســاریکلی ،مدیر مرکز
"جرمن مارشــال فوند" در ترکیه که مقر آن در واشــنگتن
است ،می گوید« :آنکارا نسبت به ریاست جمهوری ترامپ
بســیار خوشــبین اســت اما هیچ کــدام از آرزوهایش ،ولو
جزئی محقق نشده است».
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...
نیجریه

رابرت فیسک:

گولن شرایط امروز ترکیه را مطالعه کند

فراخبر

بن سلمانی دیگر ،این بار در امارات
دکتر علیرضا رضاخواه -در بحران عربی اخیر در خلیج فارس هرچند دو طرف اصلی تنش دوحه و ریاض
معرفی شــده اند اما کمتر کســی اســت که از آتش بیاری امارات غافل باشد .دشــمنی اماراتی ها با اخوان
المسلمین سابقه دیرینه ای دارد که می توان آن را در سخنان و رفتار نیروهای امنیتی و نظامی این کشور به
ویژه در ایام اعتراضات عربی  2011دنبال کرد .با این حال بیش فعالی و نقش مخرب این کشــور در میان
کشورهای حاشیه خلیج فارس را نمی توان محدود به دشمنی با اخوان المسلمین دانست .این روزها محمد
بن زاید ولیعهد ابوظبی که به مثابه «پدر معنوی» بن سلمان ولیعهد عربستان است بیش از همه از ولیعهدی
متحد و دوست خود خوشحال است و بعید نیست او نیز تصمیم مشابهی اتخاذ کند و راس قدرت را در امارات
در دست بگیرد ،زیرا شیخ خلیفه بن زاید به دلیل بیماری وارد مسائل حکومتی نمی شود و این ماموریت را به
او سپرده است.ماجراجویی اخیر امارات در بحران عربی را می توان در همین چارچوب تفسیر کرد .شرایط
آشوبوبحراندرمنطقهمیتواندزمینهمساعدرابرایتغییراتساختاریدرعرصهداخلیایجادکند،امری
که ظاهرا شاهزاده امارات این روزها تالش می کند تا با تمسک به آن جاه طلبی های خود را تحقق بخشد.
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کره جنوبی

...
عراق

یمن

 8کشته و  15زخمی در حمله
انتحاری زنی به مسجد

پیشنهاد کره جنوبی برای مذاکره
نظامی با همسایه شمالی

وزیر خارجه یمن :عربستان عامل
شیوع وبا در یمن است

در حمله انتحــاری یک زن به مســجدی در شــهر
مایدوگــوری ،پایتخــت ایالت بورنــوی نیجریه8 ،
نفر کشــته و  15نفــر مجروح شــدند .بــه گزارش
اســکای نیوز ،این حمله هنگام اقامه نماز صورت
گرفته اســت .یک نفر خود را در منطقه ســیماری
و همزمان  2زن انتحاری دیگر خــود را در منطقه
ممنتی منفجر کردند .گروه تروریستی بوکوحرام
پس از این که مجبور به ترک مناطق تحت تســلط
خود شد ،برای اجرای حمالت انتحاری از زنان و
کودکان استفاده می کند.

کره جنوبی پیشنهاد داده اســت تا با کره شمالی
وارد مذاکــرات نظامی شــود .این اقــدام مقامات
کره جنوبی پس از چنــد هفته تنش در این منطقه
و به ویــژه در ارتباط با آزمایش های موشــکی کره
شــمالی صــورت گرفته اســت .درصــورت عملی
شــدن مذاکــرات ،این گفــت وگوها اولیــن دیدار
ســطح عالی بین دو طرف از سال  ۲۰۱۵خواهد
بــود .ایــن مذاکــرات توقف «همــه فعالیــت های
خصمانه که میتواند تنش نظامــی را در مرز بین
دو کره افزایش دهد» خواهد بود.

«هشام شرف» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن
اعالم کرد که ریاض «عامدانه» در پی ناکامیهای
نظامی و سیاســی در تجاوز به یمــن بیماریهای
مسری نظیر وبا را در این کشور شایع کرده است.
وزیر خارجه یمن از جامعه بینالملل و کلیه فعاالن
حقوق بشــر خواســت تا اقدامی جدی برای مهار
بیماری وبا در یمن و تامین داروهای حیاتی مورد
نیاز بیمــاران انجام دهنــد و با باز کــردن فرودگاه
صنعا ،زمینه را برای رســیدن کمکهای پزشکی
فراهم آورند.

پزشکی قانونی عراق اعالم کرد ،گور دسته جمعی
جدیــدی از قربانیــان جنایــت پایگاه اســپایکر در
استان صالحالدین کشف شد .به گزارش سومریه
نیوز ،زید علــی عباس ،یکــی از مدیران پزشــکی
قانونی عراق اعالم کرد :تاکنون در مجموع ۸۲۷
جسد از  ۱۴نقطه در این منطقه کشف شده که از
این تعداد  ۵۲۷جسد به خانوادههایشان تحویل
داده شده اســت .کشــتار اســپایکر بعد از سقوط
موصل و ســپس تکریت عراق به دســت داعش در
ژوئن  ۲۰۱۴میالدی بهوقوع پیوست.

روزنامــه نــگار مشــهور انگلیســی در
ایندیپندنت نوشــت :فتــحا ...گولن
میگوید حتــی اگــر دونالــد ترامپ
بخواهد او را به ترکیه بازگرداند
وی آمادگــی آن را دارد امــا
این روحانی شــاید بهتر باشد
تازهتریــن کتــاب منتشــر شــده
درباره شرایط ترکیه به نام "ترکیه
خط مقدم :درگیری در قلب خاورمیانه" نوشــته ازگی باران
را قبل از سوار شدن به هواپیمای آنکارا یا استانبول بخواند.
بارانمیگویدکهدولتاردوغانبهعمداقدامبهتشکیلمثلث
انفجــاری داعش ،کردهــا و ترکها کرده اســت .پ.ک.ک
دســت به جنگی خشــونت آمیز علیه ارتش و پلیس ترکیه زد
اما مقامهای ترکیه اقدام به "کرد زدایی" از کردستان ترکیه
کرده اند .به عنوان مثال تا ســال  ۲۸۴۲ ،۱۹۸۶روســتا از
مجموع  ۳۵۲۴روســتای کرد ترکیه اســامی ترکیهای پیدا
کردند .ترکیه جدیــد تحت رهبــری حزب عدالت و توســعه
اردوغان با شــتاب به ســمت یک حکومت اســتبدادی و یک
خاورمیانهجدیدتاریکتربعدازامیدهایبهارعربیبهپیش
میرود.اگر گولن به ترکیه مســترد شــود محاکمــه او ارزش
حضورپیداکردندارد.اوحرفهایزیادیبرایگفتندارد.

...

خبرهای متفاوت
رسوایی  ۴۰۰دالری سازمان ملل!
الدیار :بشــار جعفری ،رئیس هیئت اعزامی دولت ســوریه
به ژنو اعالم کرد :اعضای کمیته نظارت بر اقدامات شورای
امنیت با من تماس گرفته و گفتند ،بــه دلیل کمبود بودجه
 ۴۰۰دالریجهتتامینهزینهسفربهسوریهقادرنیستندبه
کشور بیایند .وی افزود ،در حالی که حقوق ماهیانه اعضای
این کمیته بیش از یک میلیون دالر اســت ،به نظر میرســد
سازمان ملل توان مالی برای مبارزه با داعش را ندارد.

داشتن روادید شرط سفر قطریها به مصر
القدس العربی :به دنبال بروز بحران حاشــیه خلیج فارس،
مصــر اعالم کــرد قطریها تنهــا در صــورت داشــتن روادید
میتواننــد به این کشــور ســفر کنند .ایــن دســتورالعمل به
فرودگاه ها و بنادر مصر رســید تا مطابــق برنامه جدید عمل
کننــد .گفتنی اســت طبــق دســتور العمــل جدید ،نــه تنها
شهروندانقطریبلکهسیاستمدارانودارندگانروادیدهای
ویژه نیز باید برای سفر به این کشور روادید داشته باشند.

...

هندوستان

«کالیبریگیت» دختر نواز شریف
وقتی دروغ سیاستمدار با نوع خط استفاده شده در سند فاش می شود
نواز شریف ،نخست وزیر پاکستان ،به خاطر اتهام فرار
مالیاتی که به فرزندانش زدند  ،زیر فشــار است .دختر
او ،مریم نواز شــریف ،مورد تمســخر واقع شــده ،چون
سعیکردهبیگناهیخانوادهشریفرابااسنادتقلبی
ثابت کند.به گزارش دویچه وله ،انتشار اسناد پاناما در
ماه آوریل ســال ۲۰۱۶توســط گروهی از خبرنگاران
بینالمللــی منجر بــه زلزلهای سیاســی در پاکســتان
شــد که هنوز هم ادامــه دارد .طبق این اســناد که فرار
مالیاتی بسیاری از ثروتمندان و سیاستمداران جهان
را فاش کرده ،خانواده محمد نواز شریف ،نخست وزیر

پاکستان،درسطحیوسیعبادادناطالعاتنادرست
درباره میــزان ثروتش به فــرار مالیاتی اقــدام کردند و
مقادیر زیادی پول به خارج کشور انتقال داده اند.یک
ســند که تاریخ آن سال ۲۰۰۶اســت ،دختر شریف را
به عنوان "امانــتدار" و نه "مالک" امــاک خانواده در
لندن معرفی میکند .مریم نواز شــریف این ســند را از
طریــق توئیتر و همراه با این متن منتشــر کرده اســت:
«من امانتدارم ،مالک نیستم .این هم شاهدش».اما
حروفیکهدراینسندبهکاررفته"کالیبری"متعلقبه
مایکروسافت ،است که در سال ۲۰۰۷به طور رسمی

قابل اســتفاده کاربران معمولی بوده اســت .به همین
دلیلآزمایشگاهیدرلندنکهازطرفگروهتحقیقاتی
پاکستان مامور بررسی این سند بود اعالم کرد که این
سند نمیتواند واقعی باشد.تقلب مریم نواز شریف در
پاکستان موجب شوخی و طنزپردازی شده است .یک
کاربرتوئیترنوشته«:هرکهباکالیبریدرافتاد،ورافتاد!»
یکی دیگر مینویســد« :اگر از تایمز نیو رومان [نام یک
خطدیگر]استفادهکردهبودی،ایناتفاقنمیافتاد».
یکیدیگر«:کیفکرشرامیکردکاریکهاپوزیسیون
نمیتوانــد از پســش بربیــاد ،یــک خــط انجام بــده».

شبکهایکههمهچیزشرازآلود بود
پرسش های بی پاسخ درباره ظهور و افول داعش

در دســت نیســت .حتی ناظران امــور گروه
های تروریســتی تا آن جا پیش مــی روند که
نســبت به اطالعــات کالنی که طــرف های
منطقه ای و بین المللی در طول چهار ســال
گذشته درباره این شــبکه تروریستی منتشر
کرده انــد ،تشــکیک مــی کننــد ،همچنین
نســبت به توانایی این شــبکه عجیب و غریب
که توانست  40درصد خاک عراق را به همراه
بخش بزرگی از خاک ســوریه به تصرف خود
درآورد نیز شــبهه وارد می کنند و می گویند
اگــر اراده منطقــه ای و بیــن المللــی وجــود
نداشت سقوط این مناطق امکان پذیر نبود.
برخــی مراجــع آگاه عراقــی کــه از افتضــاح
سقوط موصل در سال  2014اطالع دارند
می گویند که پیروزی داعش ربطی به ناکامی
یا آن چــه فروپاشــی دولــت وقت عــراق می
گویند ،نداشــت ،به اعتقاد آنها عقب نشینی
نیروهــای نظامی عراقــی در برابــر چند صد
تروریســت توطئه ای بود تا درباره قدرت این
شبکه تروریستی بزرگ نمایی شود تا داعش
به قبله جهادی های جهان تبدیل شود .این
مراجــع در ادامــه مــی افزاینــد ،آن افتضاح
بزرگ آسیب چندانی به نظام عراق که نوری
مالکی ،نخســت وزیــر و در راس آن بود وارد
نکرد ،کما این که می بینیم مالکی همچنان
بخش مهمــی از نظام سیاســی فعلــی عراق
است و خود را آماده رسیدن دوباره به کرسی
قدرت می کند و تالش دارد حیدر العبادی،
نخست وزیر فعلی را از این سمت دور کند.
افــکار عمومــی و سیاســی عربــی خواســتار
شفافیت کامل در تشــریح و چگونگی شکل
گیری داعش و افشای اسرار آن هستند و می
خواهند بدانند که چه طرح ها و سناریوهایی
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اظهار نظر روز

کشف یک گور دسته جمعی دیگر از
قربانیان کشتار اسپایکر

العرب -کارشناسان امور مبارزه با تروریسم
بر ایــن اعتقادند کــه پایان جنــگ موصل در
عــراق به منزله بســته شــدن پرونــده داعش
نیست و بســیاری از حقایق وجود دارد که با
وجود شکســت این شــبکه تروریســتی هنوز
فاش نشــده اســت .بــه اعتقاد کارشناســان
آزادســازی موصل از دســت داعش پرســش
های بسیاری را بر سر قصه این شبکه و اسرار
ظهور و افولش مطرح می کند.
آنها درباره اســرار افول ناگهانی این شــبکه
تروریســتی و پنهــان شــدنش از انظــار و
همچنین کاســتن توانایی های نظامی اش
در حالــی که گــزارش هــای نظامــی غربی
حاکی از آن بود که نزدیک به  35هزار مبارز
دارد و افرادی در بیش از  100کشور جهان
به آن گرایــش دارند و می گفتنــد که حدود
 15سال برای شکست آن زمان الزم است،
پرسش های متعددی را مطرح می کنند.
یکی از ســواالتی کــه ناظــران می پرســند
این اســت که ظاهرا تعمدی در کار است تا
اجساد نیروهای کشته شده داعش در جایی
منتشر نشود .همچنین هیچ تصویری از ده
ها یا صدها اســیری کــه انتظار مــی رود در
پی هر جنگی از آنها دســتگیر شود ،منتشر
نمــی شــود .همچنین هیــچ تصویــری هم
دربــاره خودروهایی کــه نیروهــای فراری
داعــش را از میــدان هــای جنــگ دور مــی
کنند ،انتشار نمی یابد .این مسائل شبهات
بســیاری را موجب شــده اســت .چه کسی
مســئول مخفی نگــه داشــتن توانایی های
عظیــم لجســتیکی این شــبکه تروریســتی
است که به آن کمک کرد خودی نشان دهد
و جهانیان را بترساند.
با وجــود این که استراتژیســت هــای نظامی
دالیلی مطــرح می کننــد که ثابــت می کند
ابوبکر البغدادی دســتور داده نیروهایش به
مناطقــی انتقال یابند که مــورد نظرش بوده
اما تا کنــون این دالیــل تنها در حــد تحلیل و
برداشــت های شــخصی اســت و هیچ ســند
و ادلــه ای کــه ایــن تحلیــل هــا را ثابــت کند
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از قبل آن در منطقه به اسم مبارزه با تروریسم
دنبال مــی شــده ،همچنین مــی خواهند به
ســوال هــای رازآلــود اختفــای ناگهانی این
شبکه تروریستی و متواری شدن نیروهایش و
تاثیرات آن بر جنگ رقه در سوریه و همچنین
جنگی که علیه آن در کل منطقه شکل گرفته
است نیز پاسخ داده شود.
طرف های آگاه عراقی می گویند که شکست
داعش در موصل هیچ تضمینــی ایجاد نمی
کنــد که این شــبکه بــه بهانه دیگــری دوباره
بازنگردد و دوبــاره ضربه تــازه ای را بر پیکره
کشــور وارد نکند ،به ویژه اگر بنا باشد عرصه
سیاسی در عراق پیچیده تر شود ،به خصوص
که درگیری ایران و آمریــکا همچنان به قوت
خود باقی اســت و کردســتان نیــز رفراندوم
اســتقالل را مطــرح کــرده و هیــچ آشــتی
حقیقی داخلی نیز به دســت نیامده اســت.
این وضعیت می تواند زمینه ســاز ســناریوی
جدیدی با چارچوب های متفاوت و اشــکال
جدید باشــد .کارشناســان بین المللی امور

تروریســم بر ایــن اعتقادند کــه داعش نقطه
تقاطعی بود که سازمان های امنیتی منطقه
روی آن ســرمایه گذاری کردند و حتی شاید
پای کشــورهای غیرمنطقه ای نیــز در میان
باشــد تا به این ترتیب بــا اســتفاده از داعش
مشــکالت منطقــه را طوالنــی تــر کننــد .به
اعتقاد آنها پایــان کار داعــش در موصل و به
زودی در رقــه بــه این معناســت که بــر کیف
تاریــخ کاری ایــن ســازمان هــا قفــل خورده
است ،اما این مسئله مانع از آن نمی شود که
کیف دیگری به اسم تروریسم که عامل دست
ابزارهای سیاسی باشد برای این دولت ها یا
دولت های دیگر باز شود.
به اعتقاد این تحلیلگران بستن راه تروریسم
امکان پذیر نیست مگر این که جامعه جهانی
همگی پایبند به مبارزه با آن باشند و روحی و
جسمی به مبارزه با آن برخیزند.
گزارش هــای تخصصــی حاکی از آن اســت
که بســیاری از رهبران داعش از زندان های
عــراق و ســوریه فــرار کردند یــا آزاد شــدند.

داعش خود را جانشین شبکه القاعده کرد تا
بر تمامی میدان های نبرد مستولی شود و از
تروریسم و وحشی گری چیزی کم نگذاشت
و حتی دامنــه عملیات خــود را به قلــب اروپا
رســاند و جان بی گناهان بسیاری را گرفت.
خیــرا ...خیرا ،...نویســنده ،روزنامــه نگار و
سیاســتمدار لبنانــی در این باره مــی گوید:
«هیچ بعید نیست که امروز کار داعش بعد از
نقش مطلوبی که انتظار می رفت در ســوریه
انجام دهــد تمام شــود ،چه بســا اصال ظهور
داعش با هدفی خاص بوده اســت .شاید بنا
باشــد داعش زمانــی از رقــه خارج شــود که
کردها که با حمایت آمریکا با آن ها جنگیدند،
آن را به عنوان غنیمت پیروزی تصرف کنند و
نقشه خود را بکشند   ».
وی در ادامــه می گوید« :دیگر روشــن شــده
که ظهور داعش ناگهانی نبوده است ،همان
طور که ناپدید شدنش ناگهانی نیست .قطعا
جانشــین های داعش در مناطــق دیگری از
جهان تحــت عناوین مختلف فعــال خواهند
شــد و در چارچوب تعریفی که برایشان شده
کارشان را دنبال خواهند کرد».
بعضــی از تحلیلگــران آمریکایــی بــر ایــن
اعتقادند کــه داعش واقعا شکســت نخواهد
خورد مگر زمانی کــه گزینه هایی که محدود
به تروریســم می شــوند و برخی کشــورها به
آن تکیه دارنــد از بین بروند .یعنــی این طور
نباشــد که داعــش هر وقــت که قــدرت های
بزرگ و قدرت های منطقه ای خواستند و به
مصالحشان رسیدند ،ناپدید شود و در جایی
و در زمانی دیگر هر وقت مصالح ایجاب کرد
دوباره ظاهر شود.
خیرا ...خیــرا ...تاکید می کند ،با گذشــت
زمان روشن شــد که داعش در عراق و سوریه
وظایفی داشــته اســت .کار داعش در عراق
تمام شده است اما به نظر می رسد که کارش
در ســوریه هنــوز تمام نشــده باشــد .وظیفه
داعش در عــراق ویران کــردن موصل ،کوچ
اجباری ساکنان آن ،تغییر ماهیت و طبیعت
شهر و ترکیب جمعیتی آن بود».

یارکشی مودی
انتخابات ریاست جمهوری هند برگزار شد
نمایندگان پارلمان هند دیروز برای انتخاب رئیس جمهور
آینده این کشور در رای گیری شرکت کردند تا از میان «رام
نات کویند» نامزد مورد حمایت حزب بهاراتیا جاناتا و «میرا
کومار» نماینده مورد حمایت اپوزیسیون ،یکی را برگزینند.
 4هزار و  896عضو مجلس فدرال و مجالس ایالتی در این
انتخابات شــرکت میکننــد .نقش رئیسجمهــور در هند
تا حد زیادی تشــریفاتی اســت ولی به عنوان باالترین مقام
اجرایی در این کشور در زمان ایجاد بحران برای محافظت
از قانون اساســی نقش مهمــی بر عهــده دارد .او همچنین
فرماندهــی کل نیروهــای نظامــی هنــد را بر عهــده دارد.
رئیسجمهــور هند به طــور غیرمســتقیم بــا آرای پارلمان
هند که شــامل مجلس نمایندگان ،معروف به «لوکسابا»
و مجلس «علیای» هند معروف به «راجیا ســابا» و همچنین
مجلسقانونگذاریایالتهاست،انتخابمیشود«.نارندرا
مودی» نخستوزیر هند نیز اعالم کرد که دولت وی کامال
آمــاده همکاری بــا «رام نات کوینــد» بــوده و وی نیز منتظر
همکاری با رئیس جمهور جدید است .نتیجه این رای گیری
روز پنج شنبه مشخص خواهد شد .بر اساس نظر سنجی ها
نیز« ،رام نات کویند» که دالیت و مورد حمایت حزب حاکم
بی جی پی است ،پیشرو است .دالیت ها در واقع پایینترین
طبقه اجتماعی در نظام کاســتی هندویی هستند .کویند
 ۷۱ســال دارد و وکیل اســت .وی پیشــتر دو بار از اعضای
پارلمانی حزب حاکــم بهاراتیــا جاناتا (بی جی پــی) بوده
است .آقای کویند قبال نیز فرماندار ایالت بیهار بوده است.
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