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«دمشق» گردی یک عکاس

عــکاس خبرگزاری شــینهوا که به ســوریه ســفر کرده
نما
است ،تالش کرده تا از یک روز معمولی و کامالً عادی
در دمشــق ،پایتخــت ســوریه عکــس بگیــرد .او یکی
از وقایــع عــادی ایــن شــهر را حمــات راکتــی تقریباً
همیشگی تروریستها به این شهر توصیف کرده است .در تصویر ،یک پایگاه
برق منطقهای بهدلیل راکت پرتاب شده در حال سوختن است.

Xinhua
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آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

مایکل وولـف  /مترجم :مهوش غالمی

ماشینی ساده ؛ توصیف بنن از ترامپ

تبدیــل ترامــپ از نامــزدی مایــه خنده بــه نجواگری بــرای جمعــی ناراضی و
ســپس به نامزد مســخره و در نهایت به رئیس جمهوری منتخب ،در او حس
عمیقتــری از تعمق درباره کارهایش ایجاد نکرد .بعد از شــوک ناشــی از این
پیروزی او فوراًخود را بهعنوان رئیس جمهوری حتمی امریکا بازنویسی کرد.
یــک مــورد از این تجدیدنظرطلبی در او و اعتباری که به نظر میرســید ،اکنون
بهعنــوان رئیس جمهوری به آن دســت یافتــه در ارتباط بــا بدترین لحظه در
مبارزات انتخاباتی بود – همان جریان نوار ضبط شده بیلی بوش .توضیحی که
او در مکالمهای محرمانه با مجری یک شبکه کابلی دوست ،داد این بود« :اون
واقعــاً مــن نبودم» .مجری تأیید کرد که واقعاً چقدر دور از انصاف اســت که از
روی فقط یک واقعه اسم روی آدم بگذارند .ترامپ گفت«:نه ،اون من نبودم.
افرادی که این مســائل را میفهمند به من گفتنــد چقدر راحت میتوان همه
چیز را دستکاری کرد و صدا و اشخاص کامالً متفاوتی را به نواری اضافه کرد».
او برنده شده بود و حاال انتظار داشت مورد احترام ،عالقه و محبت دیگران قرار
گیرد .انتظار داشــت این موضوع دوگانه باشد :رسانههای متخاصم تبدیل به
رسانههای طرفدار شوند.
با وجود این او اکنون اینجا بود ،برندهای که مورد حمله و ارعاب رســانههایی
قــرار داشــت کــه در گذشــته ،میشــد به آنهــا اتکا کــرد تا بیمضایقــه رئیس
جمهوری آینده را صرفنظر از اینکه چه کســی باشــد مورد احترام قرار دهند.
(کســری ســه میلیون رأی ترامپ همچنان مایه آزار بود و موضوعی بود که از
آن اجتناب میشــد ).برای ترامپ قابــل درک نبود که چگونه همان مردم –
رســانههایی – که بشــدت از او انتقاد میکردند چرا که گفته بود ممکن است
نتایج انتخابات را به چالش بکشد ،اکنون او را غیرقانونی میخوانند .ترامپ
سیاســتمداری نبود که بتواند دو عنصر حمایت و تحقیر را از هم جدا کند؛ او
تاجری بود که نیاز داشــت چیزی را بفروشــد .او با ناباوری این جمله را مثل
ورد تکرار میکرد« :من برنده شــدم .من برنده هســتم .من بازنده نیســتم».
بنــن ،ترامپ را ماشــین ســادهای توصیف میکــرد که دکمه «روشــن» آن پر
از «چاپلوســی» و دکمــه «خامــوش» آن پر از «تهمــت و بدنامی» بود .جنبه
«چاپلوســی» ،آرام و خونســرد ،نوکرمآبانــه ،پذیرنــده عالــی ترینهــا و کامالً
جداشده از واقعیت بود :فالن چیز ،بهترین ،باورنکردنی ترین ،بینظیرترین
و ابــدی بــود .جنبــه «تهمــت و بدنامــی» امــا عصبانــی و خشــمگین ،تلخ،
زودرنج ،اخراجکننده همیشگی و بستن در آهنی بود.

همسایگان

تهدید نفتی یک فرمانده پیشمرگها
علیه دولت اقلیم کردستان

 امریکا به فعالیت ۳۶۰نفر از کارکنان محلی سفارتش
در یمــن پایــان داد .ایــن تصمیــم ســه ســال پــس از
دو خط
تعطیلی این سفارت بهدلیل جنگ و درگیری در یمن،
خبر
اتخاذ شد.
 نیروهای همپیمان ارتش سوریه موسوم به «صیادان
داعــش» اعالم کردند که حمالت اخیــر امریکا به آنان
در دیرالــزور در حمایــت از داعــش و کردها بوده و از امروز دیگر ایــن دو گروه برای
آنــان هیــچ تفاوتی نخواهند داشــت .در همیــن حال مدیرکل بخــش اطالعات و
مبارزه با تروریســم در وزارت کشــور عراق اعالم کرد بر اساس اطالعاتی که بغداد
در اختیار دارد ،ابوبکر البغدادی بشدت مجروح شده و امکان هالکت او وجود دارد.
 روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشــت ،امریکا قصــد دارد حضور نظامی خود
در شرق اقیانوس آرام را با اعزام هزاران تفنگدار نیروی دریایی خود به منطقه
تقویتکند.
 یکسخنگویدولتمیانماراعالمکرد،اقداماتیعلیهعامالنکشتار10مسلمان
روهینگیایی در ایالت راخین انجام خواهند داد .این تعداد از مسلمانان در روستای
«این دین» در راخین واقع در شــمال میانمار پس از کشــته شــدن با چاقو یا گلوله
همسایههای بودایی و سربازان دولتی ،در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
 وزیر برنامهریزی عراق دوشنبه در یک کنفرانس بینالمللی در کویت اعالم کرد،
بغداد به  ۸۸.۲میلیارد دالر برای تأمین هزینه بازسازی پسا داعش نیاز دارد.
 نخســتوزیر فرانســه در ســفر خود به امارات متحده عربی اعالم کرد که دولت
فرانسه قصد دارد  ۲۰۰میلیارد یورو از سال  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۳میالدی به ارتش و بودجه
نظامی اختصاص دهد.
 دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریــکا میخواهــد در جریــان ســفرش بــه
انگلیس از پناهگا ه زیرزمینی وینســتون چرچیل ،نخســتوزیر انگلیس در دوران
جنگجهانی دوم دیدن کند .قرار است ترامپ اوایل ماه اکتبر به انگلیس سفر کند.

روزنامه ایران در پی دیدار «مک مستر» و «کالین» و در آستانه سفر وزیر خارجه امریکا به ترکیه بررسی میکند

گروه جهان  -نخستین دیدار دو مقام ارشد
آنــکارا و واشــنگتن از زمــان آغــاز عملیات
نظامی «شــاخه زیتون» در شــمال ســوریه
یکشــنبه بــه وقــت محلــی بیــن هربــرت
مکمســتر ،مشــاور امنیــت ملــی امریــکا
و ابراهیــم کالیــن ،ســخنگوی ریاســت
جمهــوری ترکیــه کــه بســیاری معتقدند،
دســت راســت اردوغــان اســت و رئیــس
جمهــوری ترکیــه در پــارهای مــوارد بــه
توصیههای او عمل میکند ،دیداری انجام
شــد که خوش بینیهــا بهنتایــج آن در هر
دو کشــور بسیار باالســت .زیرا این دیدار در
آســتانه سفر رکس تیلرســون ،وزیر خارجه
امریکا بهترکیه انجام شــد و مک مســتر در
توگو با کالین بر مشــارکت استراتژیک
گف 
کشــورش بــا ترکیــه ،یکــی از اصلیتریــن
متحــدان واشــنگتن در ناتــو تأکیــد کــرد .با
وجود این ،بسیاری از تحلیلگران منطقهای
و بینالمللی بــر این باورند ،منافع متضاد
امریکا و ترکیه در شمال سوریه مانع بزرگی
بر سر راه روابط دو کشور است.
بــه گــزارش «ایــران» بهنقل از شــبکه
خبری الجزیره ،دیدار مشاور امنیت ملی
امریکا با سخنگوی رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهــوری ترکیه نخســتین تالش
رســمی دو کشــور بــرای پایــان دادن بــه
تنشهــا بر ســر عملیــات نظامــی ارتش
ترکیه در منطقه عفرین در شــمال سوریه
بــود .ماه گذشــته میــادی امریــکا اعالم
کرد قصد دارد در شــمال ســوریه با کمک
نیروهای کرد که تحت حمایت واشنگتن
هســتند یک «ارتــش مرزی» ایجــاد کند.
ایــن خبــر باعــث خشــم مقامات آنــکارا
شــد و  20ژانویــه ترکیه به شــمال ســوریه
لشکرکشــی کــرد .اکنــون دو متحــد عضو
ناتو که از یک سو ،هر کدام بهدنبال منافع
خود در شــمال ســوریه هســتند و از سوی
دیگر نمیخواهند اتحاد استراتژیک خود
را از دســت بدهند در برزخــی از تصمیم
گیریها قرار گرفتهاند و ســفر مک مســتر
بــه ترکیه و ســفر قریب الوقوع تیلرســون
بــه ایــن کشــور نیز کــه بــه عقیــده برخی
تحلیلگران بیش از آنکه نشانگر گشایش
در تنشهای دو کشور باشد ،برای خریدن
وقــت اســت ،بخوبــی ایــن بــرزخ را برمال
یکند.
م 
ایــن دیــدار در حالــی انجــام شــد کــه
مولود چــاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه
نیز دیروز با بیان اینکه روابط کشــورش با

امریکا در نقطه حساسی قرار دارد ،گفت:
یا روابطمان با امریکا را بهتر میکنیم و یا
به طور کامل به آن پایان میدهیم.
ëëآیا امریکا بین ترکیه و ی پ گ
یکیراانتخابمیکند
مصاحبــه تفصیلــی خبرنگار ســایت
«هابــر تــرک» ترکیــه بــا «متیــو بریــزا»،
دیپلمــات ســابق امریکایــی نیــز کــه از او
پرســید ،آیــا هنوز وقتش نشــده که امریکا
یپگ یکــی را انتخــاب
بیــن ترکیــه و 
کنــد؟ گــواه همیــن پیچیدگــی و بــرزخ
اســت .بویژه اینکــه این دیپلمات ســابق
امریکایی در پاســخ به این ســؤال ،جواب
داد :دیگر غیرممکن اســت امریکا بتواند
همزمــان هم بــا ترکیه و هم بــا ی پ گ
همــراه شــود .ایــن یکــی از شکســتهای
بــزرگ دیپلماســی خارجی امریکاســت.
امریکا دیگر چارهای جز انتخاب ندارد اما
انتخاب شفاف و صریحی که ترکیه انتظار
دارد ،نخواهــد داشــت .بهنظــر مــن یک
راه میانــه پیدا کردن بــرای ترکیه و امریکا
امکان پذیر است .در واقع امریکا ی پ گ
را انتخاب نمیکند و تنها دردش شکست
دادن داعــش و جلوگیــری از گســترش
نفــوذ ایران اســت .البته برخــی منابع که
نامشــان فــاش نشــده بــه شــبکه خبــری
توگوهــای کالیــن و
الجزیــره گفتنــد ،گف 
مکمســتر رضایت بخش بــوده و این دو
در نشســت روز یکشــنبه خود بــر اهمیت
روابط اســتراتژیک دوجانبه تأکید کرده و
به ارزیابی مشکالت موجود در مسیر این
مشــارکت پرداختنــد .دو طرف همچنین
راههای مبارزه مشــترک با انواع تروریسم
را بررســی کردنــد .یــک منبع در ریاســت
جمهــوری ترکیــه نیز تأکیــد کــرد :در این
نشســت شــراکت اســتراتژیک بلندمدت
بیــن ترکیــه و امریــکا و نحــوه تعامــل بــا
مسائل حساس و اولویت دو کشور بررسی
شــد .این منبع ریاســت جمهــوری ترکیه
افــزود :مکمســتر و کالیــن بــه بررســی
تحــوالت منطقه ،عوامــل ضربهزننده به
روابط بین دو همپیمان و توسع ه راههای
مبــارزه با تروریســم پرداختنــد .در بیانیه
کاخ ســفید نیز آمده اســت :مکمســتر و
کالیــن مشــارکت اســتراتژیک بلند مدت
بین واشنگتن و آنکارا را بررسی کردند.
ایــن در حالــی اســت کــه یــک مقــام
امریکایــی با اشــاره به ســفر وزیــر خارجه
امریــکا به ترکیــه ،گفت ،دیدار تیلرســون

بــا مقامات ترکیه دشــوار خواهد بــود زیرا
ترکیهایهــا از بیتوجهــی واشــنگتن بــه
درخواستهایشــان عصبانــی هســتند.
ترکیــه دو درخواســت عمــده از امریــکا
دارد :یکــی توقــف حمایت تســلیحاتی از
یپگ) و
یگانهــای مدافع خلق کــرد ( 
دیگری خارج کــردن نیروهایش از منبج.
امــا واشــنگتن در ظاهر اعــام میکند ،از
نگرانیهــای امنیتی ترکیه باخبر اســت و
به آنها توجه میکند و به درخواستهای
آنــکارا جامــه عمــل خواهــد پوشــاند اما
در عمــل ژنرالهــای امریکایــی مــدام به
مناطــق تحــت کنتــرل کردهــا در شــمال
سوریه سرک میکشند و وعده حمایت از
آنها را میدهند.
مولــود چــاووش اوغلــو ،وزیــر امــور
خارجه ترکیه پیشتر با تأکید بر این مواضع
دوگانــه امریــکا گفته بود ،در جریان ســفر
وزیر خارجه امریکا به ترکیه به تیلرســون
لزوم اصالح اشتباهات واشنگتن در روابط
دو کشور را ابالغ خواهد کرد.
ایــن اظهــارات چــاووش اوغلو نشــان
میدهد که باوجود ســفر مقامهای ارشد
امریکا بــه ترکیه ،دولت آنــکارا امیدی به
کاهــش تنشها نــدارد و حتی میکوشــد
برخــاف موضــع پیشــین خــود و موضع
امریــکا خــود را بهدولت دمشــق نزدیک
کند تا شاید از این طریق بتواند به کردهای
شمال سوریه ضربههای سنگین بزند .در
این راســتا ،ســرکان توپــال ،یــک نماینده
پارلمان ترکیه نسبت به بازگشایی دوباره
مجراهــای روابــط دیپلماتیــک آنــکارا با
حکومــت بشــار اســد در ســوریه اظهــار
امیــدواری کــرد و از احتمــال پیوســتن
نیروهای نظامی ترکیه به نیروهای دولتی
ســوریه خبــر داد .بهگزارش ایســنا بهنقل
از رویتــرز ،وی گفت :آنکارا و دمشــق باید
مجــدداً گفتوگــو را به جریــان بیندازند.
من در جریان نشست پارلمان این مسأله
را در دســتور کار گذاشــته و اشاره کردم که
چنین اتفاقی باید در شورای وزیران مورد
بحــث قرار بگیــرد .تاکنون ما پاســخی در
قبــال این ابتکارعمــل دریافت نکردهایم
امــا من امیــدوار هســتم که پاســخ به آن
مثبــت باشــد و در ســریعترین زمــان مــا
مجدداً وارد این روابط شویم.
بهگــزارش ایســنا بــه نقــل از رویتــرز،
وزیــر امــور خارجه ترکیــه نیز اخیــراً گفته
بــود :کشــورش هیــچ تهدیــدی را متوجه
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منافع مشترک و متضاد امریکا و ترکیه در شمال سوریه

یادداشت

امریــکا و ترکیه در شــمال ســوریه
دارای منافع مشــترک و متضادی
با یکدیگر هســتند و همین باعث
چرخشهای زیــادی در رفتارهای
عینــی آنــان در قبــال یکدیگــر
قاسم محبعلی
میشــود .یکــی از منافــع متضــاد
تحلیلگرمسائل
واشنگتن و آنکارا در شمال سوریه،
منطقه
کردهــای ایــن کشــور هســتند .بــه
همان نســبت که ترکیه ،از ایفای نقش کردها در شمال
سوریهعصبانیاست،امریکاباتقویتوتجهیزنیروهای
کــرد در شــمال ســوریه تــاش میکنــد ،بــازی را به نفع
خــود تقویــت کــرده و منافع مــورد نظر خود در شــمال
ایــن کشــور جنــگ زده را از طریــق ورود کردها به بازی
به گونهای حداکثری کســب کند .ضمن آنکه واشنگتن
خواهان تبدیل کشــورش به بازیگری اصلی در تحوالت
ســوریه است و یکی از راههای دستیابی به چنین نقشی
را در ســرمایهگذاری روی کردها میجویــد .اما در نقطه

دولت ســوریه نمیبیند .اونر اویمن ،یک
دیپلمات بازنشسته ترکیه نیز در این باره
گفت :ایــن ابراز عالقه مجدد به گفتوگو
میــان دولتهــای ترکیــه و ســوریه حاکی
از آن اســت کــه اردوغان امیــدش را برای
همکاری با بشــار اســد در آینده از دســت
نــداده اســت .در ایــن مــورد طرفها باید
یک دفتر ارتباطی را حتی اگر که عالیرتبه
نباشــد ،ایجاد کنند .امــا چنین اخباری به
مذاق واشــنگتن کــه فاصلهاش بــا ترکیه
بیشتر شده خوش نخواهد آمد.
بکر بوزداغ ،معاون نخستوزیر ترکیه
نیز اخیراًتهدید به حمله بهنیروهای ویژه
امریکایــی که بــا کردهــا همــکاری دارند،

مقابــل امریــکا ،قدرتگیــری کردهــا بشــدت بــا منافع
ترکیه در تضاد است .آنکارا بشدت نگران پررنگ شدن
نقش کردها و احتمال تشــکیل دولتی کردی-سوری در
مرزهایخوداست.بههمیندلیلنیزبشدتباحمایت
واشنگتن از کردهای سوریه مخالف است .اما جدا از این،
دوکشوردارایمنافعمشترکیهمهستند.امریکاوترکیه
هر دو در پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) عضو هستند و
در منطقه دارای اهداف مشــترکی از جمله مهار قدرت
سوریهوهمپیمانانشهستند.دوکشورهمچنیندرباره
آیندهسیاسیسوریههمسوویکسانمیاندیشندوتالش
دارند تا با حضور حداکثری در سوریه ،به مرحلهای نائل
شوند که در آن بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه
نقشــی در تحــوالت آتــی کشــورش نداشــته باشــد .این
اشتراک هدف باعث شده آنها جدا از اختالف نظری که
درباره کردها دارند ،در برخی یارگیریها همسان عمل
کنند .در همین ارتباط نیز شــاهد همسویی هر دو کشور
با طوایف سنی مخالف دولت مرکزی در ادلب هستیم.

کــرده اســت .او اوایل ماه جــاری میالدی
گفت :هر کســی که در کنــار کردها بجنگد
هــدف ما اســت .بهگزارش شــبکه خبری
المیادین ،معاون نخســتوزیر ترکیه نیز
اخیــراً در اظهاراتــی تحریکآمیــز اعــام
کــرد ،در صورتــی که منافــع ترکیه ایجاب
کنــد ،آنــکارا لحظــهای در بســتن پایــگاه
اینجرلیک تردیــد نخواهد کــرد .او افزود:
در حال حاضر موضوع بســتن این پایگاه
مطرح نیست ،اما همه گزینهها روی میز
اســت .پایــگاه نظامی اینجرلیــک یکی از
پایگاههای اســتراتژیک امریکا در منطقه
اســت که در خــاک ترکیه واقع شــده و در
جریان حمالت ائتــاف بینالمللی ضد

هشدار غیرمنتظره به رژیم صهیونیستی بابت شهرکسازیها

ترامپ :بابت اعالم قدس بهعنوان پایتخت اسرائیل ،پشیمان نیستم

گــروه جهان /حــدود  70روز از هنگامی که
دونالــد ترامــپ رئیسجمهــوری امریــکا
بیتوجــه بــه احساســات و خواســتههای
مردم فلســطین ،قــدس را پایتخت رژیم
صهیونیســتی اعالم کرد ،گذشــته اســت.
طی ایــن  70روز ،ســهم مردم فلســطین
بیشتر از همیشه ،باتوم ،گلوله ،دستگیری،
تهدید ،تحقیر و رنج بوده اســت .طی این
دوران ،فلســطینیها از عجایــب روزگار
کــم ندیدنــد .از همراهی ظاهــری برخی
کشــورهای عربی گرفته که بعد مشخص
شــد در پشت پرده ماجرا دســت در کاسه
امریــکا داشــتند ،تا بــه اوج رســیدن ظلم
آشــکارای رژیــم صهیونیســتی کــه خبر از
تصویــب قانونــی داد کــه از ایــن بــه بعــد
معترضــان فلســطینی را بــه چوبــه دار
بســپارد .اما خبر تازه این اســت که بعد از
گذشــت ایــن  70روز ،بــا وجــود مخالفت
گســترده کشورهای جهان با این تصمیم،
رئیسجمهوری امریکا در مصاحبه با یک
روزنامــه صهیونیســتی همچنان ســخت
بــر موضعــش ایســتاده و میگویــد هیــچ
پشیمانیای از این بابت ندارد و البته برای
خالــی نبــودن عرصه تأکید کرد ،شــهرک
سازیهایصهیونیستیبایدپایانیابد.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از
«الجزیره» ،دونالد ترامپ در مصاحبهای
بــا روزنامه «اســرائیل هیــوم» ،که متعلق
بــه شــلدون آدلســون یکــی از بزرگترین
حامیان مالی ترامپ و نتانیاهو اســت ،بار

دیگر بر مواضع خود علیه مردم فلسطین
پافشــاری کرد و گفت« :بیتالمقدس به
هیــچ عنوان روی میز مذاکره وجود ندارد،
میخواهــم صریحــاً بگویــم که قــدس با
مرزهــای مشــخص خــودش ،پایتخــت
اســرائیل اســت .من از آنچه بــه توافق دو
طرف برســد حمایــت میکنم .مــا این را
از روی میــز مذاکــره برداشــتهایم و دیگــر
دربارهاشصحبتنمیکنیم».
ëëهشدارترامپبهرژیمصهیونیستی
ترامپ با زیرپا گذاشــتن دههها تالش
دیپلماســی ایــاالت متحــده ،در تاریــخ 6
دســامبر ســخنرانیای کرد که به دنبالش،
به گفته محمود عباس رئیس تشــکیالت
خودگــردان شــیرازه مذاکــرات و صلــح از
هم پاشــیده شــد و خشــم و حیرت مردم
فلســطین از او کــه بــا شــعار ایجــاد صلح
در خاورمیانــه روی کار آمــده بود به نقطه
اوجــش رســید .بیشــتر اعضــای ســازمان
ملــل متحــد تصمیــم ترامــپ را «پــوچ
و بیاعتبــار» دانســتند .بــا وجــود ایــن او
در تازهتریــن مصاحبــهاش بیتوجــه بــه
تبعاتی که تصمیمش بر مردم فلسطین
گذاشــته ،گفت که دو طــرف باید ملزم به
«یک همکاری محکم» شــوند تا به توافق
صلحیبرسند.
او در ایــن میــان بــا اشــاره بــه تأثیــر
شهرکســازیها بــر مذاکــرات صلــح بــا
رویکــردی انتقــادی کــه البتــه از ترامــپ
بیسابقه بود ،گفت« :اسرائیل باید درباره

ســاخت شــهرک در کرانــه باختــری رود
اردن بســیار مراقــب و محتاط باشــد چرا
کــه این مســأله فرصــت الزم بــرای ادامه
رونــد ســازش را بشــدت پیچیــده کــرده
اســت .شهرکســازیها مســألهای است
که همــواره دســتیابی به صلح را بشــدت
پیچیــده کــرده اســت ،بنابرایــن مــن فکر
میکنم اســرائیل باید نســبت به ساخت
و ســاز شــهرکها بســیار مراقب و محتاط
باشــد .مســأله شهرکســازی بهعنــوان
بخشــی از طرح و برنامه امریکا برای حل
و فصل منازعه اســرائیل و فلسطین مورد
مذاکــره قــرار خواهــد گرفت .البتــه اکنون
بایــد بگویــم کــه فلســطینیها بهدنبــال
صلح نیســتند ،مطمئــن هم نیســتم که
اســرائیلیها هــم خواهــان صلح باشــند.
راســتش باید بگویــم که واقعــاً نمیدانم
آیــا حتی قادر به برگــزاری و انجام مذاکره
هستیم یا نه ،باید منتظر بمانیم تا ببینیم
چــه اتفاقی میافتد ،ولــی فکر میکنم که
این برای فلسطینیها و اسرائیلیها بسیار
احمقانه است که به یک توافق دست پیدا
نکنند .این تنها فرصت ما اســت و پس از
ایــن هرگز چنیــن فرصتی وجــود نخواهد
داشت ».اکنون  600تا  750هزار اسرائیلی
در شــهرکهای ســاخته شــده زندگــی
میکننــد و رژیــم صهیونیســتی در تالش
اســت ،شهرکســازیهایش را بشــدت
توســعه دهــد .اما ایــن تصمیم بــا انتقاد
شدیدی از سوی فلسطینیها مواجه شده

توگوی احتمالی با کره شمالی هستیم
مایک پنس :آماده گف 

گــروه جهان /مقامهــای ارشــد امریکایی
و کــره شــمالی که با ســر و صدای فــراوان
امــا بیهدف به بهانــه بازیهای المپیک
زمســتانی وارد کــره جنوبــی شــده بودند،
دیروز با همان سرو صداها ولی هدفمند،
ایــن کشــور را تــرک گفتنــد .معــاون
رئیسجمهوری امریکا قبل از ترک سئول
بــر سیاســت حداکثــر فشــار و تعامــل به
صورت همزمان درباره کره شمالی تأکید
کرده و آمادگی واشــنگتن بــرای مذاکره با
پیونــگ یانــگ را اعالم کرد و کره شــمالی
نیــز در واکنش به نگرانیهای واشــنگتن،

خواســتار تقویت مناســبات میــان دو کره
شــد .بهگزارش ایرنا به نقل از رســانههای
کرهجنوبــی« ،مایــک پنــس» معــاون
رئیس جمهوری امریکا در مصاحبهای با
روزنامه واشــنگتن پست گفت :واشنگتن
در کنــار افزایــش فشــارها به کره شــمالی
آماده مذاکره با پیونگ یانگ است .پنس
با بیان اینکه امریکا آماده اجرای سیاست
حداکثر فشار و تعامل به صورت همزمان
در مورد کره شمالی است ،افزود :تا زمانی
کــه ائتالف بــه این باور نرســد کــه پیونگ
یانــگ گامهــای مؤثــری در زمینــه خلــع

ســاح اتمــی برداشــته اســت ،از فشــارها
علیه این کشــور کاســته نخواهد شــد .وی
در عیــن حــال افــزود :در دیــدار بــا «مون
جائه ایــن» رئیسجمهوری کــره جنوبی
در خصوص شرایط تعامل و فشار بر کره
شــمالی به توافق رسیده است .در همین
حال«جیمزماتیس»وزیردفاعامریکانیز
اعالم کــرد نمیتــوان از موضوع المپیک
بــرای کاهش تنش بیــن دو کره اســتفاده
کرد .ماتیس در بدو ورود به شهر رم تأکید
کرد« :هیچ رابطهای بین ما و کره شمالی
وجود ندارد .اما نکته عجیب این است که

است .پیلیس بنیس ،نویسنده کتاب فهم
درگیریفلسطین-اسرائیلمعتقداست،
اظهــارات اخیــر ترامــپ لزوماً بــه معنای
تغییر نگرش او به این مسأله نیست .او در
مصاحبهاش با خبرگزاری الجزیره گفت:
«منفکرمیکنم،اینکهترامپبهاسرائیل
هشــدار میدهــد شهرکســازیهایش را
محتاطانه بــه پیش ببرد ،بــه معنای این
نیســت که دیگر بــه نقش خــود بهعنوان
یک دوســت صادق پایــان داده اســت ،او
هرگز دوستی صادق نبوده .این اظهار نظر
به سادگی بیانگر این اســت که او به درک
واقعیتری در منطقه رسیده است .پیش
از ایــن ترامپ به صراحت نشــان داده که
بیشتر از هر رئیس جمهوری اخیر دیگری
در امریکا ،حامی اسرائیل است».
ëëمحاکمهدخترنوجوانفلسطینی
پس از آغاز تازهترین موج اعتراضهای
مردم فلســطین به رژیم صهیونیستی،

کره شمالی که با برگزاری رژه نظامی قصد
نمایش موشــکهای بالســتیک خــود را
دارد چگونه تالش میکند تا روابط خود را
با کشوری که بارها به آن حمله کرده بهبود
ببخشــد ».اظهارات مقامهــای امریکایی
دربــاره کــره شــمالی در حالــی مطــرح
میشــود که روز گذشــته مقامهــای عالی
رتبه کره شمالی از جمله «کیم یو جونگ»
خواهررهبرکرهشمالیو«کیمیونگنام»
مرد شماره دو این کشور پس از پایان سفر
3روزهخودسئولرابهمقصدپیونگیانگ
ترککردنــد .کــره جنوبــی اعــام کــرد در

داعــش بســیاری از جنگندههــای ائتالف
از ایــن پایــگاه به خــاک ســوریه و مواضع
تروریستها حمله میکردند.
بــا وجود این ،ترکیــه تمام تالش خود
را به کار خواهد گرفت که مانع وارد شدن
آسیبهای جدی به روابط خود با امریکا
شود و در این راستا نیز دو طرف در جریان
ســفر مقامهای ارشــد امریکا بــه ترکیه از
لحنهای مالیم استفاده خواهند کرد.
خبــر دیگــر اینکــه اعضــای حــزب
دموکراتیــک خلــق ترکیهبــا رأی اکثریت
«پرویــن بولــدان» و «ســزایی تمللــی» را
بهعنــوان رهبــران جدیــد مشــترک ایــن
حزب انتخاب کردند.

جزئیات سرنگونی جنگنده
رژیم صهیونیستی فاش شد

Hayom

یکــی از فرماندهان نیروهای پیشــمرگ دولت اقلیم
کردستان را تهدید کرده که اگر دولت اقلیم کردستان
عراق حقــوق نیروهــای پیشــمرگ را پرداخت نکند،
این نیروها مخازن نفت خام کردستان را به کنترل خود درمیآورند .به گزارش
ایســنا به نقل از ســومریه نیوز ،ایوب یوسف ،فرمانده تیپ سه و هفت نیروهای
پیشــمرگ به نخســتوزیر اقلیم کردستان عراق پیامی فرســتاد و در آن متذکر
گ تاوان سیاســتهای اشتباه را بپردازند»
شــد که «روا نیست نیروهای پیشمر 
و متذکر شد که به جای قطع حقوق آنها ،باید زندگی شرافتمندانهای برایشان
فراهم شود .اخیراً چند استان مختلف اقلیم کردستان شاهد برگزاری تظاهرات
اعتراضــی معلمــان و کارمندان دولــت که خواســتار پرداخت حقوقهایشــان
هستند ،بوده است .او با تهدید مقامهای اقلیم گفت« :در صورت عدم اجرای
این درخواست ،پیشمرگها موضع جدی اتخاذ کرده ،راه همه مخازن حمل و
نقل نفت خام را بسته و بر آنها کنترل خواهند یافت ».پیش از این دولت اقلیم
گفته بود که پرداخت حقوقها از اولویتهای سال جدید میالدی است.

بزنگاه سرنوشتساز در مناسبات آنکارا  -واشنگتن
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شمار زیادی از فلسطینیهای معترض
دســتگیر شــدند کــه در بیــن آنهــا عهد
التمیمــی ،دختــر نوجــوان شــجاع
فلســطینی کــه بهدلیــل ســیلی زدن به
یــک نظامــی صهیونیســت دســتگیر
شــد ،شــهرت بیشــتری یافتــه اســت .او
قــرار اســت امــروز در دادگاه نظامی این
رژیــم محاکمــه شــود .التمیمــی یکی از
حدود  ۳۰۰کودک فلسطینی زندانی در
زندانهای اسرائیل است.
او ماه پیش در زندان وارد هفدهمین
ســال زندگیاش شــد و بیــرون از زندان
نه تنها در فلسطین ،بلکه در چند کشور
از جملــه امریــکا نوجوانــان همســن او،
تولــدش را جشــن گرفتنــد .وزیــر جنگ
رژیــم صهیونیســتی پیش از ایــن اعالم
کــرد کــه التمیمی مســتحق اعــدام و در
خوشبینانهترین حالت چند سال حبس
است.

نتیجه دیــدار تاریخی با مقامهای پیونگ
یانگ ،تالشها برای کاهش تنش نظامی
با این کشور افزایش یافته تا بهاینترتیب،
شرایط برای دیدار تاریخی رهبران  ۲کشور
فراهم شود .همچنین قرار است شرایطی
مهیا شــود تــا خانوادههایی کــه در جریان
جنــگ شــبه جزیــره کــره از یکدیگــر جدا
شدند؛ بیش از گذشته همدیگر را مالقات
کنند.کرهشمالینیزدرشرایطیکهامریکا
از بهبــود روابط دو کره نگران اســت تأکید
کرد دو کره باید از فرایند تقویت مناسبات
حفاظتکنند.

گــروهجهــان/بــا حمــات جنگندههــای
اســرائیلی بــه خــاک ســوریه ،درگیریهــا
و تنــش در منطقــه وارد مرحلــه تــازهای
شــد .دیروز در حالی کــه بنیامین نتانیاهو
نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،در وصف
ایــن حمالت گفته که مهلکترین حمله
هواییاینرژیمدرسوریهبهمواضعسوریه
و ایران اســت ،یک روزنامه صهیونیســتی
جزئیــات جدیــدی از ســرنگونی جنگنده
این رژیم را افشــا کرد .بــه گزارش «ایران»
بــه نقــل از هاآرتص ،روز دوشــنبه ،نیروی
هوایــی رژیم صهیونیســتی جزئیاتــی را از
ســرنگونی جنگنده اف ۱۶این رژیم افشــا
کــرد .تحقیقات اولیه این رژیم مشــخص
کرده جنگندهشــان با موشــک ضدهوایی
سوریهسرنگونشدهودلیلشهمنقصان
عملکــرد کادر جنگنــده بــوده اســت .این
جنگنده ،یکــی از  8جنگندهای بوده که در
حمله به پایگاه تی  4که اســرائیل معتقد
است به ایران تعلق دارد ،در نزدیکی شهر
پالمیرا مورد استفاده رژیم قرار گرفت .در
این تحقیقات آمده اســت که سامانههای
دفــاع هوایــی ســوریه بیش از  20موشــک
دوربــرد اسای  5-و موشــک کوتــاه بــرد
اسای  17را بــه ســمت جنگنده شــلیک
کردند .از ســوی دیگر قبل از حمله به این
جنگنده ،به خلبان آن هشــدار داده شــده
بــود اما او نتوانســته بود مانور فــرار را اجرا
کند .در همین حال ،به گزارش «ایران» به
نقل از وبسایت شبکه المیادین ،نتانیاهو
در جلســه هفتگیای که با اعضای کابینه
خــود داشــته از حمــات جنگندههــای
اســرائیلی قدردانی کــرد و گفــت« :من با
یکــی از خلبانهای آســیبدیده صحبت
کردم و خوشــحال شــدم که میتوانــد راه
بــرود و وضعیــت ســامتیاش خــوب
اســت ».اما پس از پایان این جلســه هیچ
یــک از وزرا راضــی بــه افشــای جزئیــات
بیشتر از این جلسه نشــدند .وزیر خارجه
سوریه هم تصریح کرده که پیروزی سوریه
در ســرنگونی جنگنده اســرائیلی نشان از
افزایش اقتدار سوریه دارد که از این طریق
میتواند بر دشــمنانش مســلط شــود .او
تأکیــد کرد هر جنگنــدهای که قصــد زیرپا
گذاشتن حاکمیت ســوریه را داشته باشد،
به همین سرنوشت دچار میشود.

