6

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

سهشنبه     31مرداد شماره 218

یادداشت

تلفات سنگین
داعش نزدیک
دیرالزور

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد ،نیروی هوایی این کشور کاروانی از عناصر گروه تروریستی داعش را پیش از ورود به شهر دیرالزور سوریه از پا درآورد .خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از بیانیه وزارت دفاع روسیه نوشت :جنگنده
های نیروی هوایی روسیه کاروان بزرگی از عناصر گروه های مسلح را پیش از ورود به شهر دیرالزور هدف قرار دادند؛ تروریستهای بین المللی سعی دارند در این شهر پایگاه خود را تقویت کنند .وزارت دفاع روسیه تاکید کرد،
در این عملیات بیش از  200تروریست کشته شدند و بیش از  20خودروی زرهی و تانک منهدم شد .در این بیانیه تاکید شده است که در این عملیات شکستی سنگین و راهبردی به عناصر داعش در سوریه وارد شد .دیرالزور از
 2سال قبل تحت محاصره گروه تروریستی داعش قرار دارد ،و عناصر این گروه تروریستی اهالی مناطق مسکونی این شهر را که حامی ارتش سوریه هستند ،با گلوله و موشک هدف قرار می دهند.

روسی ه پوتین در حال توخالیکردن
نظم آمریکایی است
دو تحلیلگر ارشد آمریکایی در مطلبی ضمن هشدار درباره جهانی شدن نفوذ روسیه ،نوشتند:
پوتین در حال شرط بستن روی این است که او میتواند قوانین سیاست جهانی را در جهت
منافع خودش بازنویسی کند.
خالصهای از یادداشت آنها در وال استریت ژورنال را بخوانید:
باراک اوباما رئیسجمهور ســابق آمریکا یک بار در تقبیح روســیه پس از شوروی ،آن را
تنها یک "قدرت منطقهای" خواند اما امروز ،اوضاع اینگونه به نظر نمیرسد .والدیمیر پوتین
در ســالهای اخیر با به راه انداختن جذاب نشان دادن و جذب کردن به سبک خاص روسیه،
این کشور را جهانی کرده است .اثرات و نشانههای روسیه در اغلب مناطق خارومیانه ،اروپا و
بخشهایی از آفریقا و حتی آمریکای التین در حال دیده شدن است .دستور کار مسکو خیلی
واضح اســت :اعمال نفوذ روسیه به ضرر واشنگتن و سیستم بینالمللی که آمریکا از جنگ
جهانی دوم ساخته و رهبری کرده است .هرجا که آمریکا و شرکایش عقب کشیده یا نتوانستند
حضور یابند ،روســیه مشتاقانه وارد شد .مداخله روســیه در  2016ریاست جمهوری آمریکا
فاجعهترین بحران سیاســی آمریکا از زمان واترگیت را رقم زده و این موضوع رئیسجمهور
ترامپ را تحت تحقیقات قرار داده است .در سوریه بمبها ،تسلیحات و نظامیان روس حاضر
در میدان ،کفه ترازو را به نفع بشار اسد متحد پوتین تغییر داده است .در هفتههای اخیر آقای
پوتیــن و رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در حــال نهایی کردن توافق  2.5میلیارد
دالری خرید سامانه ضد هوایی اس  400هستند .در آشوب لیبی به دنبال سقوط معمر قذافی،
پوتین فرصتی دیگر برای خود ایجاد کرد .مسکو با خلیفه حفتر ژنرال عصر قذافی مشارکت
ایجاد کرده؛ کسی که از بنغازی در حال مبارزه با اسالم گرایان بوده است .گزارشهایی مبنی
بر استفاده از نیروهای ویژه و پهپادهای روسیه مستقر در پایگاهی در کشور همسایه مصر در
حمایت از نیروهای حفتر مخابره شــده است .در مصر هم پوتین در حال جلب لطف شریک
آمریکا است؛ شــریکی که روابطش با آمریکا در سالهای اخیر پر دست انداز بوده است .در
خلیج فارس ،در دوره اوباما به روابط بین واشنگتن و شرکای بلندمدتش که پادشاهیهای سنی
نفتی هســتند ،ضربهای وارد شد و همین فرصتی دیگر برای مسکو پدید آورد .سفرای روس
حاال در حال کار با آنها برای بستن توافقها درباره سوریه و فروش تسلیحات پیشرفته و حتی
کاهش تولید نفت برای تقویت بهای جهانی نفت هستند .تحرکات اخیر برای تقویت روابط
با عربستان ســعودی ،امارات عربی متحده و مصر تاکنون برای کم کردن عالقه تازه ایجاد
شده سران عربی نسبت به دوستان روسشان شکست خورده است .دسیس ه و فتنه روسیه در
بالکان هم برای غرب در حال ایجاد سردرد است .کودتای مورد حمایت روسیه در مونته نگرو
که برای دور نگهداشتن آن از ناتو صورت گرفت ،شکست خورد اما نشان داد که روسیه چقدر
قاطعانه خواهان تقویت حضور خود در بالکان اســت .چرا آمریکا باید به افزایش حوزه نفوذ و
بُرد پوتین اهمیت بدهد؟ روسیه نمیتواند بر اروپا غالب شود و نمیتواند راهش را در خاورمیانه
پر آشوب پیش ببرد یا بالکان را به قمر خود تبدیل کند .هر چه نفوذی که بتواند در آفریقا یا
آمریکای التین نگهدارد ،بیش از حد کوچک است که بتواند چالشی مستقیم برای واشنگتن
و شــرکایش ایجاد کند اما برای نگران شدن ،دلیل وجود دارد .موضوع بر سر آن نیست که
فعالیت تجدید شده روسیه برای دیکته کردن تحوالت در گوشه کنار خاص جهان است یا نه.
موضوع درباره به کار گیری فرصتها برای تضعیف و تو خالی کردن نظم بینالمللی به رهبری
آمریکا ،هنجارهای اقتصادی ،دموکراتیک و حاکمیت قانون است .آقای پوتین در حال شرط
بستن روی این است که او میتواند قواعد و قوانین سیاست جهانی را در جهت منافع خودش
بازنویسی کند .رهبران و استراتژیستهای آمریکا باید به او نشان دهند که وی در اشتباه است.
پاورقی

حقایقی درباره مشاور سابق ترامپ

وقتی در ســرزمین سایه ها ،ســایت «بریت بارت» را اداره می کرد ،بسیار کمتر از این روزها
شناخته شده بود .استیو بنن خود را یک ملی گرای اقتصادی معرفی می کرد که به شدت نگران
طبقه متوسط و کارگر جامعه بوده و بر این باور است که جهانی شدن سبب شده که این قشر با
بیکاری مفرط دست و پنجه نرم کنند .او خود را لنینیستی می خواند که می خواهد کلیت سیستم
حاکم کنونی آمریکا را درهم بشکند .استیو بنن جمع اضداد است .او جوانی بیرون آمده از ویرجینیا
بود که از خانواده کاتولیک ایرلندی تبار ،یقه آبی و طرفدار جان اف کندی از حزب دموکرات ،می
خواست ایده آل هایش را محقق کند .او معتقد بود« :دلیل خشم طبقه متوسط این است که آنها
متوجه شــده اند ما سیســتمی داریم که فقط برای طبقه پایین و فقیر و طبقه باال و مرفه جامعه
سوسیالیست اســت که مالیاتی ندهند و به شکل مکرر از دولت کمک دریافت کنند ».این ایده
آل های چپ گرای عجیب او را بیشــتر از پیش در سایه هایی خوفناک فرو بردند« :مخالفت با
مهاجرت ،یهودی ستیزی و اسالم هراسی» .او مخالف هر چیزی بود که باراک اوباما می خواست
به آن برســد .بنن معتقد بود« :اوباما مشکل نیست بلکه عارضه یک مشکل است و باید برکنار
شــود ».بنن برای مبارزه با عارضه مورد نظرش به دونالد ترامپ روی آورد .بنن تبدیل به شوالیه
تاریکی حلقه درونی ترامپ شــد و رئیس جمهوری برای او عروســکی روی صحنه بود که می
توانست ایده آل ها و دستوراتش را از زبان او بیرون بکشد .بنن از ژانویه  ۲۰۱۷تا آگوست 2017
به عنوان استراتژیست ارشد و مشاور دونالد ترامپ فعالیت کرد .بنن پیش از تصدی منصب خود در
کاخ سفید ،مدیرعامل ارشد اجرایی کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال  ۲۰۱۶بود .حاال
بنن آخرین فردی است که از حلقه درونی ترامپ که از روزهای اول او را همراهی می کردند ،کنار
گذاشته می شود .اما حقایقی درباره شخصیت این شوالیه تاریکی وجود دارد که دویچه وله روی
آنها دســت گذاشته است :این یک بازی از سوی مخالفان نبود« .نیویورک تایمز» یا «هالیوود
ریپورتر» بنن را به فیلم جنگ ستارگان متصل نکردند بلکه این خود ترامپ بود که روزی به یک
خبرنگار گفت :بله ،تاریکی خوب است .دیک چینی ،دارت ویدر (شخصیتی داستانی در مجموعه
تخیلی جنگ ستارگان جورج لوکاس و معروف ترین شخصیت پلید تاریخ سینما) و شیطان؛ اینها
قدرت هستند .بنن استراتژیست اصلی ترامپ بوده و او رهبر ارکستر ایدئولوژیک دولت جدید آمریکا
بود که در بسیاری از تصمیمات ترامپ دخالت داشت .ترامپ استاد تغییر موضع و ایدئولوژی به نفع
جهتی است که باد می وزد .برخالف او ،استیو بنن سابقه طوالنی برای حمایت از ایدئولوژی خود
دارد .او در دهه  1970و در روزهایی که در ناوگان دریایی ایاالت متحده در اقیانوس هند خدمت
می کرد ،تصمیمات خود را گرفته بود و از آن روز هیچ تغییری در آنها نداد .او مخالف جیمی کارتر
بوده و معتقد بود که او در بحران گروگانگیری ،پاسخ قاطعی به ایرانی ها نداده است .این مقدمه
ایران هراســی بنن شد .پافشــاری روی این افکار او را به سمت راست افراطی سوق داد تا برای
همیشــه فردی ضداسالم و نژادپرست معرفی شود .بریت بارت ،سازمان رسانه ای فوق محافظه
کار او بینش جهانی بنن را منتشر می کند .این بینش و نظریه های توطئه حاصل از آن بود که
حزب جمهوری خواه و ترامپ را به کاخ سفید رساند .بنن هیچ تالشی هم نمی کرد تا خود و راست
افراطی را از اتهامات نژادپرســتی و ضدیهود ودن نجات دهد .از او در سال  2016این پرسش و
پاسخ به یادگار ماند :آیا نژادپرست ها با راست افراطی هستند؟ البته .آیا ضدیهودها با راست افراطی
هستند؟ البته .اما من فکر نمی کنم که راست افراطی به خودی خود جنبشی ضدیهودی باشد.
ترس چیز خوبی است
بنن عاشق سخنرانی های جنگی و فلسفی است .سخنرانی ترامپ در روز ادای سوگند به قلم
بنن نوشته شد .رئیس جمهوری در این سخنرانی از «تغییر آمریکا» گفت؛ تغییری که از نگاه بنن
شهرها و ایاالت آمریکا را نابود کرده است .بخشی از تاریکی ای که بنن دوست دارد آن را تبلیغ
کند ،ترس و وحشــت از نابودی آن چیزی است که آمریکا و رؤیای آمریکایی را ساخته است .او
مهاجرت ،ایدئولوژی های دیگر و هرچیزی را که در دوران جوانی از آنها متنفر شده عاملی برای
نابودی آمریکا می خواند .او عاشــق این است که چنین ترس و وحشتی را به جان مردم بیندازد.
بنن روزی گفته بود« :ترس خوب است .ترس است که باعث می شود اقداماتی پیشگیرانه را انجام
دهید ».این شوالیه تاریکی مردم را جوری ترساند که در آغوش ترامپ قرار بگیرند .بنن پس از
خدمت نظامی خود در شرکت مدیریت سرمایه گذاری گلدمن کار کرد .او هنگام ترک شرکت از
موقعیت نایب رئیس برخوردار بود .بنن و شماری از همکارانش از گلدمن سکس در سال ۱۹۹۰
بانک سرمایه گذاری بنن و شرکا را تأسیس کردند که تخصص آن در زمینه رسانه بود .بنن و شرکا
سهام مالی پنج برنامه تلویزیونی از جمله ساینفلد را پذیرفتند .این برنامه ای بود که با قرارگرفتن
در برابر رسانه های آزاد سود سرشاری را نصیب بنن کرد .او  17فیلم مستند در رابطه با مشکالت
موجود در جامعه ایاالت متحده آمریکا مانند بیکاری جوانان ،اختالف طبقاتی ،زیاده خواهی وال
استریت و سیاستمداران فاسد منتشر کرد که او را به قهرمان طبقه متوسط و فردی که می توانست
پوپولیسم را هدایت کند ،تبدیل کردند.

بینالملل

بشار اسد:

جنگ ادامه دارد اما پیروزی نزدیک است

بشار اســد ،رئیس جمهوری ســوریه می گوید جنگ
به پایان نرســیده اما نشــانه هایی از پیروزی به چشم می
خورد و توطئه و اقدامات کشــورهای غربی برای سرنگونی
وی با شکست همراه شده اســت .رئیس جمهوری سوریه
در ســخنرانی خود در همایش وزارت خارجه این کشور به
حمایتهای سیاســی ،اقتصادی و نظامی کشورهای ایران،
روســیه و حزب اهلل لبنان اشاره کرد و آنرا عامل مهمی در
پیشــروی نیروهای ســوری در میدان نبرد و کاهش فشار
جنگ دانســت .بشار اسد همچنین با عنوان موضوع کاربرد
حق وتوی کشــورهای چین و روســیه در شــورای امنیت
ســازمان ملل گفت« :روســیه از حق وتوی خود در جهت
دفاع از وحدت اراضی ســوریه و منشور سازمان ملل متحد
استفاده کرد .چین نیز به همین نحو عمل کرد».
رئیس جمهور سوریه در ادامه از مذاکرات روسیه برای

رسیدن به آتش بس استقبال کرد و گفت« :نفع همه ما در
موفقیت و به ثمر رســیدن این ابتکار عمل روسیه است».
وی در ادامه ضمن محکوم کردن طرح پیشــنهادی ایاالت
متحــده آمریکا برای ایجاد منطقه امن در کشــورش آنرا

عاملی برای پوشــش دادن فعالیت «تروریستها» ارزیابی
کرد .بشار اسد خطاب به کشورهایی که قصد دارند در سوریه
ســفارتخانههای خود را بازگشایی کنند گفت« :تا زمانی که
ارتباط با تروریســتها به صراحت قطع نشــود ،هیچ گونه
همکاری در زمینههای امنیتی و یا بازگشــایی سفارتخانهها
در کار نخواهد بود ».آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی
پس از آغاز تنش و درگیریها در ســال  ۲۰۱۱در ســوریه
ســفارتخانههای خود در دمشــق را تعطیل کردند .رئیس
جمهوری سوریه در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره
به سیاست ترکیه نســبت به کشورش تاکید کرد که آنکارا
یک شریک و تضمین کننده روند صلح نیست و اعتمادی به
این کشور وجود ندارد .بشار اسد نقش رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهوری ترکیه را یک گدای سیاســی توصیف کرد.
ترکیه اعتقاد دارد بشار اسد نمی تواند نقشی در آینده سوریه

و دوره انتقالی داشته باشد .این کشور از جمله حامیان مهم
گروههای مخالف حکومت بشــار اســد محسوب می شود.
نمایشــگاه بین المللی تجارت دمشــق برای اولین بار پس
از  ۶ســال روز پنجشــنبه در منطقه غوطه گشایش یافت.
روســیه در ماه مه ســال جاری طرح ایجاد مناطق امن در
سوریه را مطرح کرد که سرانجام در مورد آن توافق حاصل
شــد .غوطه یکی از چهار منطقه امن محســوب می شود.
دولت ســوریه بازگشایی این نمایشگاه که مهمترین رویداد
اقتصادی کشور محسوب می شود را نشانه برقراری آرامشی
نســبی در کشور می داند .با این وجود خبرها از اصابت یک
راکت در روز یکشنبه به این نمایشگاه حکایت دارد .دیدبان
حقوق بشر سوریه اعالم کرده برخورد این راکت مرگ شش
نفر را درپی داشته است .تلویزیون دولتی سوریه نیز با اشاره
به این رویداد از مجروح شدن چندین تن خبر داده است.

مرکل ترکیه را به "سوءاستفاده" از احکام اینترپل متهم کرد
صدراعظــم آلمــان ضمــن انتقــاد از اســتفاده
ترکیــه از حکم بازداشــت اینترپل برای دســتگیری
یک نویســنده آلمانی در اســپانیا تاکیــد کرد ،این
مســاله مصــداق سوءاســتفاده از پلیــس بینالملل
است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگــزاری رویترز،
دوغان آخانلی ،نویســنده آلمانی ترکیهای روز شنبه
پــس از آنکه آنکارا "اخطار قرمزی" را درخصوص وی
صادر کرده بود ،در اسپانیا بازداشت شد.
این نویســنده روز یکشنبه آزاد شد اما از آنجایی
که اســپانیا در حال بررسی درخواســت ترکیه برای

ژنرال جان نیکلســون ،فرمانده نیروهــای آمریکایی در
افغانستان با تحسین راهاندازی یک واحد جدید عملیات ویژه در
ارتش افغانستان به افغانها اطمینان داد که آمریکا در کنار آنها
خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،به نوشــته روزنامه نیویــورک تایمز،
اظهارات ژنرال جان نیکلسون ،فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی
در افغانســتان در آستانه اعالم راهبرد دولت دونالد ترامپ برای
جنگ این کشــور حاکی از آن اســت پنتاگون احتماال توانسته
رضایت دولت ترامپ را مبنی بر لزوم باقی ماندن ارتش آمریکا
در افغانســتان به منظور مقابله با تروریستها و تضمین اینکه
آنها دوباره آمریکا را تهدید نکرده و در افغانســتان پناهگاه به
دست نیاورند ،جلب کند .قرار است طبق اعالم کاخ سفید امروز
دونالد ترامپ راهبرد جدید دولتش برای جنگ افغانستان را که

استرداد وی است باید در مادرید بماند.
آنــگال مــرکل ،صدراعظم آلمــان در جریان یک
ســخنرانی انتخاباتی گفت :این اقدام درســت نیست
و بســیار خوشــحالم که اســپانیا در حال حاضر این
نویسنده را آزاد کرده است.
ما نبایــد از ســازمانهای بینالمللــی همچون
اینترپل برای چنین اهدافی سوءاستفاده کنیم.
از کودتای نظامی نافرجام ســال گذشته در ترکیه
روابــط میان آنکارا و اتحادیه اروپــا روز به روز تیرهتر
شــده است .اتباع اروپایی – ترکیهای در بین  50هزار
فرد بازداشــت شده از زمان وقوع این کودتای نافرجام

فرمانده نیروهای آمریکا :در افغانستان میمانیم

پس از چندین ماه مناقشه و رایزنی اتخاذ شده اعالم کند .ژنرال
نیکلســون پیش از اعالم این راهبرد گفت :کماندوها و طرح دو
برابر کردن نیروهای عملیات ویژه افغانستان برای پیروز شدن
در جنگ این کشــور حیاتی هســتند .او در جریان مراسمی در
کمپ مورهد که یک مرکز آموزشی کماندوهای افغان در جنوب
شرق کابل است گفت :من به شما اطمینان میدهم که در این
جنگ کنار شما خواهیم بود .ما کنار شما هستیم و باقی خواهیم
ماند .پنتاگون در انتظار جواب نهایی دونالد ترامپ به پیشــنهاد
افزایش حدود  ۴هزار ســرباز دیگر در افغانستان است .در کمپ
مورهد ،صفوف کماندوهای افغان به شکل مرتب ایستاده بودند
تا اشرف غنی ،رئیسجمهور افغانستان به همراه ژنرال نیکلسون
و چندین مقام نظامی دیگر آمریکایی و افغان در مراسم در نظر
گرفته شده حضور پیدا کنند .ژنرال نیکلسون در اظهارات کوتاهی

محمود عباس:

کاخ سفید در آشوب است
رئیــس تشــکیالت خودگردان فلســطین
در دیــدرا با اعضــای حزب مرتز اســرائیل در
رام اهلل از دولــت کنونی آمریکا بــه خاطر بی
توجهی بــه برنامههای صلح میان اســرائیل و
فلسطین انتقاد کرد .به گزارش ایسنا ،به نوشته
روزنامه اورشلیم پســت ،محمود عباس ،رئیس
تشــکیالت خودگردان فلســطین گفت :دولت
کنونی آمریکا به اسرائیلیها یک چیز میگوید
و به فلسطینیها چیز دیگری .من نمیدانم که
آنها چطور میخواهند با ما رفتار کنند چراکه
در حال حاضر کاخ ســفید در آشــوب به ســر
میبرد .وی افزود :از زمان روی کارآمدن دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا من حدود  ۲۰بار با
فرســتادگان ترامپ به خاورمیانه مالقات کردم.
هر بار آنها بر تعهدشــان نسبت به راه حل دو
کشوری و توقف شهرک سازیها تاکید کردند.
محمود عباس به نماینــدگان حزب مرتز،
جناح چپ حزب سیاســی اســرائیل که به راه
حل دو کشوری پایبند است ،گفت :من از این
فرســتادگان آمریکایی خواستم تا همین مساله

قرار دارنــد که منتقدان این مســاله را به عنوان یک
ســرکوب تبعیض آمیز توســط رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهور ترکیه محکوم میکنند.
مرکل نســبت به دیگــر سیاســتمداران آلمانی
انتقــادات کمتــری از اردوغــان مطــرح کــرده و
منتقــدان معتقدند که مرکل به خاطــر نقش ترکیه
بــه عنوان یک حائــل در برابر ســیل آوارگان جنگی
ســوری به اروپا به نوعی خــودش را مدیون اردوغان
میداند.
مــرکل در تندترین انتقاد خود نســبت به آنکارا
گفت :متاســفانه اردوغان یکی از چندین مورد اســت

را به بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل نیز
بگوینــد اما آنها از این کار اجتناب کردند .من
واقعا نمیدانم که معنی این کارشــان در رابطه
با ادامه مذاکرات و یا نتایج ســفر قریب الوقوع
هیئــت آمریکایی به خاورمیانه چیســت؟ یک
هیئت آمریکایی به رهبری جارد کوشنر ،داماد
ترامپ و مشاور ارشــد رئیسجمهور قرار است
روز پنجشــنبه برای آغاز روند صلح به رام اهلل
و بیتالمقدس ســفر کند .محمود عباس تاکید
کــرد :اگر دولــت آمریکا فــورا مذاکرات صلح
اسرائیل – فلســطین را آغاز نکند فلسطینیها
مجبور خواهند شــد تــا با دیگــر آژانسهای
بینالمللی همکاری کنند.

به این نیروها گفت :شکست خوردن در جنگ افغانستان باعث
تضعیف امنیت آمریکا و تقویت افراط گران در سراســر جهان
خواهد شــد .وی تاکید کرد:به همین دلیل آمریکا قصد کمک
به منظور دو برابر کردن اندازه نیروهای کماندویی افغانســتان

به همین خاطر اســت که ما اخیرا به طور گســترده
سیاستمان را در رابطه با ترکیه تغییر دادهایم چراکه
این اقدامات اردوغان کامال غیرقابل قبول است.
با وجــود هشــدار زیگمــار گابریل ،وزیــر امور
خارجه آلمان به اردوغــان در رابطه با اینکه نباید در
سیاستهای آلمان دخالت کند ،اردوغان روز شنبه از
ترکیهایهای آلمان خواســت تا در انتخابات پارلمانی
مــاه آتی به احزاب ضد ترکیــهای آلمان درس خوبی
بدهد.
این در حالی اســت که اینترپل هنوز در رابطه با
اظهارات مرکل اظهارنظری نکرده است.

را داشته و این مراســم میتواند آغاز پایان طالبان باشد .ژنرال
جیمــز لیندر که فرمانده نیروهای عملیات ویژه ناتو و آمریکا در
افغانستان است نیز گفت :چهار هزار سرباز درخواستی پنتاگون
برای افغانستان شامل  ۴۶۰مربی برای نیروهای جدید به منظور
کمک به افزایش اندازه نیروهای عملیات ویژه اســت .او اظهار
کرد که به این ترتیب خواهد توانســت مکانهای آموزشــی را
افزایش داده و تضمین کند نیروهای جدید در همه ســطوح از
مربی برخوردار هستند ازجمله در سطح یگان عملیات ویژه جدید
ارتش افغانســتان .یک مقام نظامی ارشد آمریکا در کابل گفت:
افزایش تعداد سربازان آمریکایی به ارتش آمریکا اجازه خواه داد
سریعا مشاوران بیشتری را فرســتاده یا از دو عملیات همزمان
حمایت هوایی به عمل آورد در حالی که فعال این حمایت تنها
برای یک عملیات امکان پذیر است.

پادشاه اردن به دنبال احیای مذاکرات صلح خاورمیانه
به گزارش ایســنا ،بــه نقل از خبرگــزاری آناتولی
ترکیه ،عبــداهلل دوم ،پادشــاه اردن در دیدار با چهرهها
و مســئوالنی از استان جرش در شــمال غرب اردن در
دفتر پادشــاهی در امان اظهار داشت ،در دیدار با تیمی
از دولــت آمریکا از ســرگیری مذاکــرات صلح میان دو
طرف فلســطینی و اســرائیلی را بررســی خواهم کرد
و این امر مســئولیتی برای اردن اســت .پادشــاه اردن
در این دیدار اشــارهای به زمان و مــکان مذاکرات آتی
نکرد.
این تصمیم در پی درخواستهای بینالمللی از اردن
برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانه که از آوریل ۲۰۱۴
متوقف شده ،اتخاذ شد.
ســامح شــکری ،ایمن الصفدی و ریــاض المالکی،
وزرای خارجــه مصــر ،اردن و فلســطین در کنفرانس
مطبوعاتی در قاهره خواســتار تعیین سقف زمانی برای
مذاکــرات صلح میان دو طرف فلســطینی و اســرائیلی
شدند.
وزرای خارجه ســه کشور مذکور کمی پیش از سفر
هیئت آمریکایی به منطقه برای بررسی روند تحقق صلح
نشستی در قاهره داشتند.
ایــن هیئــت برجســته آمریکایی که هنــوز تاریخ
سفرشان به منطقه به صورت دقیق مشخص نشده شامل

جیسون گرینبالت ،فرســتاده ویژه آمریکا به خاورمیانه،
جارد کوشنر ،داماد و مشاور دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریــکا و دینا پاول ،معاون مشــاور امنیت ملی آمریکا
خواهد بود.
نشســت وزرای خارجــه مصــر ،اردن و فلســطین
در قاهره دومین نشســت این سه کشــور درباره مساله
فلسطین بود اولین نشست آنها در تاریخ  ۱۴مه گذشته
برگزار و بر راه حل دو کشــوری براساس مرزهای چهارم
ژوئن  ۱۹۶۷میالدی و پایتختی قدس شــرقی به عنوان
تنهــا راه برای برقراری صلحی پایــدار در منطقه تاکید
شد.

هیئت کمک سازمان ملل :کشتار در میرزا اولنگ میتواند جنایت جنگی باشد

براساس گزارش هیئت حقیقت یاب بخش حقوق بشر
هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان (،)UNAMA
کشتار غیرنظامیان شیعه در روســتای میرزا اولنگ در

والیت سرپل افغانستان توسط گروه طالبان و داعش می
تواند جنایت جنگی تلقی شود.
هیئت کمک ســازمان ملل اعالم کــرده اطالعات
موثقی در دست دارد که نشان می دهد حداقل  ۳۶نفر در
روستای میرزا اولنگ کشته شده اند .این قتلها نقض آشکار
قوانین بین المللی است و می تواند جنات جنگی بهشمار
آیــد .در گزارش هیئت حقیقت یاب آمده بیش از نیمی
از این کشتار روز پنجم اوت سال جاری یعنی زمانی که
غیرنظامیان روستای میرزا اولنگ قصد داشتند از چنگ

نیروهای داعش و طالبان فرار کنند بهوقوع پیوسته است.
مقامات افغانی نیز پیشتر از کشتار بیش از  ۵۰غیرنظامی
خبر داده بودند که به گفته آنها نیروهای طالبان و داعش
سر برخی از قربانیان را از بدنشــان جدا کرده اند .ذبیح
اهلل امانی ،سخنگوی والی سرپل در مصاحبه با خبرگزاری
بیبی ســی تصریح کرده آمار ســازمان ملل متحد تنها
شــامل قربانیانی می شود که اجساد آنها توسط هیئت
حقیقتیاب دیده شده است .به گفته آقای امانی عدهای
در گورهای دســته جمعی در روستای میرزا اولنگ دفن

شده اند .گروه طالبان به قتل  ۲۸غیرنظامی اعتراف کرده
و داعش نیز با به عهده گرفتن مسئولیت حمله به روستای
میرزا اولنگ کشــتار  ۵۴غیرنظامی را تایید کرده است.
براساس گزارشها نیروهای طالبان و داعش مشترکا در
تاریخ پنجم اوت ســال جاری با حمله به روستای میرزا
اولنگ آنرا تحت کنترل خود درآوردند .ارتش افغانستان
موفق شد چهاردهم اوت سال جاری پس از بیش از یک
هفته نبرد و درگیری با نیروهای مهاجم این روســتا را از
کنترل آنها خارج کند.

قطر به هواپیماهای سعودی اجازه فرود نداد
خبرگــزاری عربســتان ســعودی بــه نقــل از
صالح الجاســر گــزارش داد که علت این مســاله آن
اســت که قطر اجــازه فــرود هواپیماهای ســعودی
را در فــرودگاه بیــن المللــی حمــد صــادر نکرده
است.
وی خاطر نشــان ســاخت که چند روز قبل این
درخواست برای قطر مطرح شده بود.

به دنبال دیدار هفته گذشــته شاهزاده محمد بن
سلمان آل ســعود ولیعهد سعودی با شیح عبداهلل بن
علی بن عبداهلل بن جاسم آل ثانی ،مقام های سعودی
از موافقت شــاه عربســتان با ورود حجــاج قطری به
عربستان خبردادند.
ملک ســلمان دســتور داد تمام حجــاج قطری
از فــرودگاه بینالمللی ملک فهــد در دمام و فرودگاه

بینالمللی االحســاء ،به عنوان مهمانان شــاه و طبق
برنامه مهمانان شاه سعودی  ،برای ادای مناسک حج و
عمره ،انتقال داده شوند.
پادشــاه عربســتان همچنیــن دســتور داد تــا
هواپیماهای ویــژه خطوط هوایی ســعودی با هزینه
کشــورش  ،به فرودگاه دوحه رفته تا حجاج قطری را
برای ادای مناسک حج منتقل کنند.

