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چرا پوتین ،اردوغان و جینپینگ از دولت مادورو حمایت میکنند

روﯾﺪاد

مادورو دلگرم به تزار روس و سلطان عثمانی

ابوبکر بغدادی
در محاصره نیروهای آمریکایی

ﺧﺒﺮ
کنگره درصدد جلوگیري خروج آمریکا از ناتو

سنگاندازي دوباره دموکراتها
 مجلــس نمایندگان آمریــکا به اتفــاق آرا به
جلوگیری از اجرائیشــدن تهدیــد دونالد ترامپ،
رئیسجمهــوري آمریــکا ،به خروج از ســازمان
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( رأی داد .ســنا هم
باید مسیر مشــابهی را در پیش بگیرد ،چراکه این
ایده که ایاالت متحده میتواند از ناتو خارج شــود
فراواقعگرایی است .به گزارش ایسنا ،در سرمقاله
روزنامه نیویورکتایمز با اشــاره بــه رابطه ایاالت
متحــده آمریــکا و ناتو آمده اســت :ائتــالف ناتو
کــه اکنون  ۲۹کشــور عضو آن هســتند ،در هفت
دهه گذشــته شــالوده ثبات و ســعادت دو سوی
اقیانوس اطلس بوده است .ناتو همچنان روسیه
را در تنگنــا قــرار داده و این خطر را که ســربازان
آمریکایی ممکن اســت بار دیگر در خاک اروپایی
مبارزه کنند ،از میان برد.نیویورکتایمز مینویســد:
حال در ریاســتجمهوری یکهتــاز دونالد ترامپ،
احتمــال خروج آمریــکا چنان نگرانــیای ایجاد
کرده کــه کنگره گامهایی بــرای متوقفکردن آن
برداشته اســت .مجلس نمایندگان آمریکا تحت
رهبــری دموکراتها در  ۲۲ژانویــه به یک الیحه
دوحزبــی  ۳۵۷رأی موافق و  ۲۲رأی مخالف داد
که عمال دســتوپای ترامپ را میبندد؛ طبق آن
ترامپ اجازه ندارد با پول دولت فدرال هزینههای
هرگونــه خروج احتمالی از ناتــو را پرداخت کند.
در این مطلب تأکید میشــود ســنای تحت کنترل
جمهوریخواهــان بایــد فــورا وارد عمل شــود.
نیویورکتایمــز پیشــنهاد میدهــد ســناتورها یا
الیحــه مجلس نماینــدگان آمریــکا را تأیید کنند
یا یــک الیحه جداگانه به تصویب برســانند که بر
اســاس آن دونالد ترامپ برای »تعلیق ،خاتمه یا
خروج« از ناتو نیازمند دوســوم رأی ســنا باشد و
چنانچه رئیسجمهوری آمریکا از رأی ســنا برای
حفــظ عضویت ناتــو پیروی نکــرد ،الیحه مذکور
اجــازه نمیدهد از ذخایر فدرال برای تأمین هزینه
خروج اســتفاده شــود .در ادامه این مطلب آمده
اســت واضح اســت که تــرک ناتو یــک افتضاح
سیاســت خارجی ،اصطکاک نفوذ آمریکا در اروپا
و تقویت والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه،
خواهد بود که خواســتار یک ناتوی ضعیفشــده
اســت تا بتواند دستورکار سیاسی و نظامی خود را
پیش ببــرد .بااینحال میچ مککانل ،رهبر اکثریت
ســنا ،قصد نــدارد در صورت اقــدام ترامپ برای
عملیکردن تهدیدات مکرر خود ،بخواهد حرکتی
در توقف آن انجام دهد.
سوریه به ترکیه هشدار داد:

تفاهمنامه »آدانا« نقض نشود
 دولت ســوریه حضور نظامی ترکیه در شمال
این کشور را محکوم کرده و آن را ناقض تفاهمنامه
آدانا خوانده اســت .به گزارش بيبيسي ،امضای
تفاهمنامه آدانا در سال  ۱۹۹۸به سالها دشمنی
و خصومــت میان ترکیه و ســوریه پایــان داد .بر
اســاس این تفاهمنامــه ،ســوریه نیروهای حزب
کارگــران کردســتان )پکک( را از خاکش بیرون
کرد.رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه،
میگوید کشــورش بر مبنای ایــن تفاهمنامه حق
حضور نظامــی در خاک ســوریه را دارد .ترکیه و
گروههای مورد حمایت این کشور در شمال سوریه
حضور دارنــد .ترکیه بارها تهدید کــرده به دلیل
حضور نیروهای ُکرد در ایــن منطقه حق دخالت
نظامــی را برای خود قائل اســت ،اما وزارت امور
خارجه ســوریه ،ترکیه را متهــم کرده که در طول
جنگ هشتســاله ،بارها این تفاهمنامه را نقض
کرده است.یک مقام وزارت امور خارجه سوریه به
خبرگزاری دولتی سانا گفت :ترکیه از سال  ۲۰۱۱به
اینسو بارها این تفاهمنامه را زیر پا گذاشته است.
سوریه میگوید ترکیه با »اشــغال خاک سوریه از
طریق یک سازمان تروریستی مرتبط با این کشور«
یا به طور مستقیم از طریق نیروهای نظامی خود،
تفاهمنامــه موجــود را نقض کرده اســت.ترکیه
خواهان ایجاد »منطقهای امن« در شــمال سوریه
اســت .اردوغان ميگوید که چنیــن منطقهای »تا
چند ماه آینده« ایجاد خواهد شد .ترکیه همچنین
مخالــف حضور نیروهای کرد در منطقه اســت و
این نیروها را بخشــی از حزب کارگران کردســتان
میداند که در ترکیه غیرقانونی است ،اما نیروهای
یگانهــای مدافع خلــق ،مهمترین نیــروی کرد
در شــمال ســوریه ،چنین ارتباطی را رد میکنند.
نیروهای یگانهای مدافــع خلق )یپگ( نقش
مهمی در شکســتدادن نیروهای گروه موســوم
به داعش در ســوریه داشــتند ،امــا ترکیه حضور
آنها در این منطقــه را خالف منافع خود میداند.
ترکیــه میگوید که تفاهمنامه آدانا به این کشــور
مجوز دخالت در ســوریه برای مقابله با پکک و
گروههای وابسته را میدهد و مدعی است دولت
ســوریه در مقابله با این گروهها ناکام مانده است.
از ســوي دیگــر ،نمایندگان کشــورهای اروپایی و
آمریکا در گروه بینالمللی حل بحران ســوریه که
به کارگروه کوچک نیز شناخته میشود ،در پیامی
کــه برای اعضای این گروه فرســتادند ،آشــکارا و
بدون هیچ تردیدی تأکید کردند عادیسازی روابط
با سوریه به معنای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با
دمشق در مرحله کنونی کامال مردود است و پیش
از دســتیابی به راهحلی جامع برای بحران سوریه
طبق قطعنامه  ۲۲۵۴این امر محقق نخواهد شد.
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این هفته و پس از اعالم ریاستجمهوری خودخوانده
خــوان گوایدو ،رئیــس پارلمــان ونزوئال ،جهــان به دو
نیمه تقسیم شــد .گرچه بسیاری از کشــورهای غربی و
همســایههای ونزوئال در آمریکایالتین از گوایدوی جوان
حمایت کردند ،اما همچنان چندین کشور تأثیرگذار پشت
نیکالس مــادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال ،ایســتادند تا
شــرایط برای تحقق هدف گوایدو و آمریکا در این کشــور
نفتخیز آمریکایالتین دشــوارتر شــود .روسیه ،چین و
ترکیه سه کشور همپیمان مادورو بودند که در این بحران
در کنار مادورو ایســتادند؛ هر یک البتــه به دالیل خاص
خود .نیکالس مادورو کــه در بحبوحه بحران اقتصادی
این کشور و تحریمهای فرساینده آمریکا از سوی بسیاری
از کشورها طرد شــده بود ،مرتبا میهمان والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه و شی جینپینگ ،رئیسجمهوری
چین ،بود و هربار با دستی پر و با وامهای ارزشمند به کشور
خود بازمیگشت .رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری
ترکیه ،هم دسامبر سال گذشته به کاراکاس سفر کرد و به
اولین رئیسجمهوری ترکیه بدل شــد که به طور رسمی
به ونزوئال سفر کرده است .درواقع آنکارا نیز مثل روسیه و
چین منافع اقتصادی بیشماری در ونزوئال دارد.
در یــک دهه منتهی به ســال  ،۲۰۱۶چیــن تقریبا ۶۲
میلیــارد دالر به ونزوئــال وام داد که کاراکاس توانســت
بخش زیــادی از این وامهــا را از طریق نفت بازپرداخت
کند .مسکو نیز در چندسال گذشته حدود  ۱۷میلیارد دالر
در ونزوئال ســرمایهگذاری کرده و به این کشــور وام داده
اســت .در ماه دسامبر هم دو کشــور توافق جدید امضا
کردند که بر اساس آن روسیه سرمایهگذاریای به ارزش
شش میلیارد دالر در بخش نفت و طالی ونزوئال خواهد
داشت .بهاینترتیب چین و روســیه دو وامدهنده اصلی
ونزوئال هســتند و دو نیروی اقتصادی کــه در بحران به
داد مادورو رســیدند و دولت او را از ورشکسته به بدهکار
تبدیل کردنــد .بااینهمه این دو کشــور رویکرد متفاوتی
در روابط تجاری خود با این کشــور آمریکایالتین دارند.
رویکرد چین بیشــتر عملگرایانه است ،اما روسیه نگاهی
ایدئولوژیک به این رابطه دارد.
تفاوت دیدگاه روسیه و چین در ونزوئال
پکن در ازای ســرمایهگذاری خود خواســتار دریافت
مــواد اولیه و نفت ارزان اســت .درواقع چین تا حدودی
از این مســئله ناراضی اســت که با وجود سرمایهگذاری
و وامهــای کالن پکــن در بخش نفت و انــرژی ونزوئال،
تولید نفت این کشــور رو به کاهش است .چین بهعنوان
بزرگترین وامدهنده به دولت کنونی ونزوئال نگران است

که با برکناری دولت مادورو بدهیهای دولتی این کشــور
بهخاطر خریدهای نظامیاش بدهکار است.به باور برخی
به دوش پکــن بیفتد .منافع پکن در حمایــت از مادورو
تحلیلگران ،روســیه بهدنبال تالفیکردن حضور نظامی
اســت ،چراکه دولت جدید ممکن اســت از بازپرداخت
آمریکا و ناتو در کشــورهای حوزه نفوذ روسیه ،از جمله
کشورهای اروپایشرقی و بهویژه اوکراین است .بااینحال
بدهیها ســر باز بزند و به تعهدات پیشــین عمل نکند.
منافع اقتصادی مسکو هم از این اتحاد کم نیست .شرکت
در ایــن میان یکی از نکات اثباتکننده عملگرابودن چین
در رابطــه با ونزوئال ،دیدار مقامات
نفت و گاز روســی »روسنفت« در
پنج پروژه شرکت نفت و گاز دولتی
چین بــا مخالفان ونزوئــال بود .بر
ترکیه از نزدیکی خود با دولت
اســاس برخی گزارشها ،در سال
ونزوئال شــریک است و سهمی ۲۶
نیکالس مادورو در ونزوئال بهعنوان
تا  ۴۰درصدی در این طرحها دارد.
 ،۲۰۱۷هیئتــی از مخالفان ونزوئال
اهرم فشاری علیه دولت ایاالت
تغییر نظم سیاســی در ونزوئال به
به دولت چین تضمیــن دادند که
متحده استفاده میکند ،اما حاال و با
برخــی از توافقهای صورتگرفته
مثابه ازدســتدادن این شــراکت
توجه به اینکه با باالگرفتن بحران
میان چین و دولت مادورو ،پس از
و تحمیــل زیانهایــی به روســیه
اقتصادی ،مشروعیت مادورو زیر
اســت .اگر مــادورو ســقوط کند،
برکناری مــادورو هم ادامه خواهد
سؤال رفته و مخالفان در حال
داشت .بااینحال مشخص نیست
بعید اســت دولت جدیــد بگذارد
قدرتگرفتن هستند
به نظر میرسد اردوغان
ســرمایهگذاران خارجی بدون طی
که آیا این شــرایط برای روسیه هم
چندان نمیتواند به این
فرایند قانونی و مزایدههای رسمی،
مطرح شــده اســت یا نه.روســیه
اهرم فشار تکیه کند
درعوض بیشــتر بهدنبال گسترش
امکان حضور در این کشور را بیابند.
شــاید ازهمینرو در هفته گذشته،
حضور نظامی خود در ونزوئالست
تا از ایــن طریق در منطقه آمریکایالتین نفوذ کند .بحث
بسیاری در بورس مســکو برای خالصشدن از شر سهام
روسنفت صف بســته بودند .طبق اعالم روسنفت ،این
حضور نظامی روســیه در ونزوئال برای اولینبار در ســال
 ۲۰۱۶مطرح شد و انتقاد ایاالت متحده را به دنبال داشت.
کمپانی در سال  ۲۰۱۷بالغ بر شش میلیارد دالر به ونزوئال
اواخر ســال گذشــته میالدی هم روســیه دو بمبافکن
وام پرداخته اســت و این وام بر اســاس توافق طرفین ،با
شــراکت در پروژههای نفتی ونزوئال تسویه خواهد شد .از
مــدرن و قــادر به حمل ســالح اتمــی را بــه کاراکاس
فرســتاد .برای روســیه ،ســرمایهگذاری و حضور نظامی
نظر بدهیها ،ســقوط دولت ونزوئال دستکم  ۱۱میلیارد
دالر ضرر روی دست مسکو خواهد گذاشت ،اما چنانچه
در ونزوئال همیشــه برای نمایش قدرت در همســایگی
آمریکا بوده اســت .ونزوئال ســه میلیارد دالر به مســکو
دولــت جدید ونزوئال تولید نفت را به نحوی بارز افزایش
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اردشــیر زارعيقنواتي :اوضاع در افغانستان روزبهروز
وخیمتر ميشود و این دقیقا در شرایطي اتفاق ميافتد
که معموال در فصل زمستان از دامنه خشونتها کاسته
ميشود و از طرف دیگر سناریوي صلح بین هیئتهاي
نمایندگي طالبان با هیئت آمریکایي به ریاســت »زلمي
خلیلزاد« فرستاده ویژه واشــنگتن در امور افغانستان،
چندین بار برگزار شده است .از آنجا که این سناریوي به
اصطالح صلح هیچ ارتباط واقعي با پایانبخشــیدن به
بحران افغانستان نداشته و بیشتر در چارچوب »انحصار
بازي« و مدیریت بحران براي تنظیم مناســبات تازه بین
»اضالع فاجعه« جهت تقســیم ســهم کیــک قدرت
انجام ميشــود ،بیشــتر هیاهو براي هیچ است .بحران
افغانســتان اصوال بیش از آنچه یک بحران ملي باشد،
بحراني منطقهاي و بینالمللي اســت که از  ۴۰ســال
پیش در چارچوب جنگ ســرد ،ســرنگوني دولت ملي
و دموکراتیــک دکتر »نجیباﷲ« با کمک امپریالیســم
جهاني و ارتجاع منطقهاي و بعد با حمالت تروریستي
یازدهم ســپتامبر  ۲۰۰۱به آمریکا توسط گروه »القاعده«
که متحــد حکومت »طالبــان« بوده و با اشــغال این
ســرزمین توســط آمریکا و ائتالف متحد آن انجام شد،
روزبهروز بر وخامت اوضاع و گســترش خشــونتهاي
آن افزوده شد.
حمالت انتحاري طالبان در روز دوشــنبه  ۲۱ژانویه
به یک مرکز امنیت ملــي در مرکز والیت میدان وردک
این کشــور که به گفته منابع معتبر نظامي و محلي بین
 ۱۰۰تا  ۱۲۶نظامي و کماندوهاي نیروهاي ویژه را کشت،
درست در همان روزي انجام شده که نمایندگان طالبان
در دوحه قطر با خلیلزاد در حال مذاکره بودند .ارتباط
این حمله خونین با مذاکراتي که در دوحه جریان دارد،
رابطه معناداري دارد که نشــان ميدهد امروز طالبان
از موضــع قدرت با طرف آمریکایي براي تقســیم کیک
قدرت در مناســبات آینده افغانستان در حال چانهزني
اســت .ایــن مذاکرات به همیــن دلیل کــه به صورت
انحصاري برگزار ميشــود ،اگر بنیان بحران افغانستان
بازیگــران داخلــي و خارجــي دیگــري از جمله تمام
همســایگان این کشور را شامل ميشود و آنان از جریان
مذاکرات دور نگه داشته شدهاند ،از اساس براي خاتمه
بحران و تحقق صلح تنظیم نشده است.
در حالــي که بــه موازات ایــن مذاکــرات از طرف
دیگر بازیگران منطقــهاي و ذينفع در موضوع بحران
افغانستان به طرفیت چین و روسیه و با همکاري همه
 ۱۲کشــور منطقه و عموما همسایه این کشور چند دور
مذاکره در روســیه ،چین و افغانســتان انجام شده و در
گامهــاي اول هم تا حدودي اجماع نظر آنان حول یک
پلتفــرم عدم مداخله و اســتفاده از نفوذ این کشــورها
بــراي عدم کمــک و همدســتي در چرخه خشــونت
توافقاتي حاصل شد .بدون هیچ تردیدي آمریکا با بیش
از  ۱۰هــزار کیلومتر فاصله از میدان جنگ افغانســتان

در چهار دهه گذشــته هرگز تابع حفظ ثبات این کشور
نبوده و منطقه خود را درگیر بحران افغانســتان نکرده
است که حتي به زعم مقامات واشنگتن تاکنون صدها
میلیارد دالر هزینه یک جنگ پایانناپذیر شــده اســت.
مقامات واشنگتن با تجربه ۴۰ساله و بهخصوص تجربه
عیني  ۱۸سال اشغال این سرزمین به خوبي ميدانند که
نه دولت دستنشانده کابل در مشارکت تکنوکراتهاي
فاســد و جهادگرایان قومگرا و نه اپوزیســیون مســلح
بنیادگراي طالبان هیچ کدام به صورت مســتقل قدرت
تفاهم و حتــي پیروزي بر دیگــري را ندارند .به همین
دلیــل صلح واقعي بــا توجه به محیط میــدان نبرد و
پراکندگــي قومي فعال در این »ســرزمین بدون امید« و
مهمتر از همــه دخالت محیط پیراموني براي کســب
منافع یا حداقل تأثیرگذاري بر تحوالت آتي منطقه ،تنها
با مشــارکت جمعي همه بازیگران داخلي و منطقهاي
امکانپذیر خواهد بود.
در آن ســوي قضیــه موضــوع انتخابــات
ریاســتجمهوري نیز در ماههاي آینده داغ خواهد شد
کــه از هماکنون تمــام نیروها و البيهــاي موجود در
ســاختار فاسد قدرت قرار اســت دوباره در این نمایش
شرکت داشته باشند.
این در حالي اســت کــه هنوز موضــوع انتخابات
پارلماني این کشــور بعد از ســه ماه از زمــان برگزاري
به هیچ ســرانجامي نرســیده و اختالف بین کمیسیون
انتخابــات و کمیســیون شــکایات چنــان جنجالآمیز
اســت که اصــوال ماهیت انتخابــات در این کشــور را
کامال مخدوش کرده اســت .در چنین شــرایطي کشتار
نظامیان در روز دوشــنبه توســط طالبان که هیئتهاي
رســمي آن به صورت مرتب با نماینــده ویژه آمریکایي
در حال مذاکره است ،به همان معمایي برميگردد که
خواسته یا ناخواســته از زبان زلمي خلیلزاد بیان شده
است .او در مقابل سرســختي طالبان در هفته گذشته
در کابل اعالم کرده »اگر طالبان به جاي صلح ،جنگ را
انتخاب کنند ،آمریکا در کنار حکومت افغانســتان علیه
آنها خواهــد جنگید« که محتواي روشــن این پیام این
خواهد بود که گویا در  ۱۸ســال گذشته آمریکا کامال در
جنگ علیه طالبان نبوده است .وقتي تمام قطعات این
پازل در کنار هم قرار داده شــود ،ميتوان نتیجه گرفت
که هیچ صلحــي در مذاکرات دوجانبــه بین خلیلزاد
و هیئت طالبــان تحقق پیدا نميکنــد و تنها مذاکرات
حول تنظیم مناســبات جهت مدیریــت بحران و تغییر
در ســهمبندي کیک قدرت است .در چنین شرایطي که
طرف آمریکایي با عدم مشارکت و بایکوت پروسه صلح
منطقهاي با محوریت چین و روسیه ،همچنان اصرار در
انحصاريکردن هرگونه پروژه و ســناریوي به اصطالح
صلح جهت مدیریت تحوالت آتي افغانســتان را دارد،
باید همچنــان در انتظار فجایع بزرگ و خشــونتهاي
بیشتر بود.

دهد ،قیمت نفت در بازار جهانی سقوطی جدی خواهد
کرد و در این صورت ،زیان روســیه بــا هیچ مبلغ دیگری
قابل قیاس نخواهد بود.
منافعترکیهدرونزوئال
ترکیه هم یکی از کشــورهایی بود که بالفاصله بعد
از ســخنرانی خــوان گوایدو و ادعای ریاســتجمهوری
او بــا نیکالس مــادورو تماس گرفــت و حمایت خود را
از او اعالم کرد .بیشــک دالیلی اقتصادی و سیاســی در
کار اســت .روابط اقتصادی و سیاســی آنکارا و کاراکاس
قویتر شده و اردوغان نیز در سفر ماه گذشته خود بدون
اشــاره مســتقیم به آمریکا و دونالد ترامپ ،از تحریمها
علیه ونزوئال انتقاد کرد .بر اســاس گزارشها ،چندین تن
طالی ونزوئال که تحت شرایط وحشتناکی زیر نظر ارتش
این کشــور استخراج میشود ،با کشتی به ترکیه فرستاده
میشــود تا در آنجا پردازش شوند.بر اساس گزارشهای
ترکیهای ،ونزوئال در  ۹ماهه نخست سال  ،۲۰۱۸بیش از
 ۲۳تن طال به ارزش  ۹۰۰میلیون دالر به ترکیه فرســتاده
اســت .گرچه دولت آمریکا در ماه نوامبر ســال گذشــته
بخش طالی ونزوئال را تحریم کرد ،اما مادورو و اردوغان
در ادامه این تجارت مصمم بودند .آنطور که اردوغان در
سفر ماه دسامبر خود به ونزوئال اعالم کرد ،بین دو کشور
در ســال  ۱۵۴ ،۲۰۱۷میلیــون دالر تجارت انجام گرفت و
در  ۹ماهه نخست ســال  ۲۰۱۸نیز رقم این روابط به یک
میلیارد دالر رســید .گرچه ونزوئال با مشکالت سیاسی و
اقتصادی دســتوپنجه نــرم میکند ،امــا دارای یکی از
بزرگتریــن ذخایر نفت جهان اســت و ازهمیــنرو بازار
جذاب ،اما خطرناکی برای ترکیه بهشمار میرود .ونزوئال
با منابع وسیع نفت ،گاز ،طال ،الماس و زغالسنگ ،مشوق
اقتصادی بینظیری برای متحدانش به شمار میرود.
برخی ناظــران بر این باورند که ترکیه از نزدیکی خود
با دولت نیکالس مادورو در ونزوئال بهعنوان اهرم فشاری
علیه دولت ایاالت متحده اســتفاده میکند ،اما حاال و با
توجه به اینکه با باالگرفتن بحران اقتصادی ،مشــروعیت
مادورو زیر ســؤال رفته و مخالفــان در حال قدرتگرفتن
هستند ،به نظر میرسد اردوغان چندان نمیتواند به این
اهرم فشار تکیه کند .نزدیکی با روسیه به نظر اقدام مؤثرتر
و قابلاتکاتری برای تحت فشــار قراردادن دولت دونالد
ترامپ است .این نزدیکی میان آنکارا و مسکو ،میتواند تا
حدودی ترکیه را به خواست خود در سوریه؛ یعنی تحت
فشار قراردادن ُکردها ،نزدیکتر کند یا دستکم آمریکا را
نگران شرایط کردهایی کند که بهعنوان مهمترین شریک
زمینی آمریکا در جنگ علیه داعش بهشمار میرفتند.

 روزنامــه العربی الجدید فاش کــرد که نیروهای
ویــژه آمریکایــی از خــاک اقلیــم کردســتان عراق
برای بازداشــت ابوبکــر بغدادی به ســوریه رفته و
درحالحاضر ابوبکر البغــدادی ،رهبر گروه داعش،
در محاصره این نیروها در دیرالزور سوریه قرار دارد.

انفجار بمب در کلیسایی در فیلیپین
 صبــح یکشــنبه انفجــار بمــب در کلیســای
کاتولیــک بانوی ماونت کارمل در جولو در منطقه
میندانائــوی فیلیپین دســتکم  ۲۷نفر را کشــت
و دههــا نفر را مجــروح کرد .هنــوز هیچ گروهی
مســئولیت این حملــه را برعهده نگرفته اســت،
باوجودایــن رودریگــو دوترتــه ،رئیسجمهوری
فیلیپین ،این بمبگذاریها را »اقدامی تروریستی«
خواند.

مخالفت آمریکاییها
با استیضاح ترامپ
 یک نظرســنجی جدید نشــان داد که اکثریت
آمریکاییهــا خواهان آن هســتند که دموکراتها
درباره دارایی شخصی و ارتباطات خارجی دونالد
ترامــپ تحقیقات انجــام دهند ،امــا درعینحال
اکثــر آنهــا نیز اعتقــاد دارنــد که کنگــره آمریکا
نباید فرایند اســتیضاح علیه ترامــپ را آغاز کند.
همچنین روزنامه نیویورکتایمز نوشت که ترامپ
و نزدیکانش در رقابتهای انتخاباتی ســال ۲۰۱۶
و نیــز در بازه زمانی پس از پیــروزی در انتخابات
تا مراســم تحلیــف ،بیش از صد مــورد تماس با
چهرههای سیاسی و تجار روسیه داشتهاند.

تکذیب توافق
با واشنگتن توسط طالبان
 ذبیــحاﷲ مجاهد ،ســخنگوی گــروه طالبان،
در پیامــی در صفحه توییتر خــود توافق با آمریکا
بــرای خروج نیروهای این کشــور در مدت  ۱۸ماه
را تکذیــب کرد .ایــن گروه همچنیــن در بیانیهای
اعالم کرد که موضوعات ســنگین و پیچیدهای در
شش روز مذاکرات با نمایندگان آمریکا مورد بحث
قرار گرفت و نیاز اســت که روی این مسائل بحث
بیشتری صورت بگیرد.

