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رایان کوپر در »ویک« نوشت:
شیوه ای که حکومت ایاالت متحده با ایران رفتار می کند فضاحت محض است. در دورانی 
که ایران متعادل بوده اســت و با میانه روی و متانت رفتار می کند، آمریکا با قساوتی نکوهیده و 

تحریم های بیشتر پاسخ می دهد.
بدتر از همه به طور قطع پرزیدنت ترامپ است که در پاسخ به حمالت تروریستی در ایران 
این کشور را به خاطر حمایتش از تروریسم مورد سرزنش قرار داد. اما سناتورهای دموکراتی که 
عموما برای وارد کردن ضربه به روسیه به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران رای دادند نیز به 

همان میزان کار زشتی انجام دادند.
در زمان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، تخاصم آشکار میان ایران و آمریکا به دلیل 
تالش شدید دو کشــور توسط گروه های سیاسی صلح طلب در هر دو طرف متوقف شد. پس 
از چند مشــکل اولیه مانند انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 2009 به عنوان رئیس جمهور 
و حمالت اینترنتی اســتاکس نت در سال 2010 علیه برنامه هسته ای ایران، تنش ها میان دو 
کشور آرام آرام کاهش یافت. انتخابات سال 2013 در ایران به طور سالم برگزار شد و به انتخاب 
حسن روحانی کاندیدای میانه رو اصالح طلب منجر شد. انتخابات سال 2012 در ایاالت متحده 
نیز باعث جایگزینی هیالری کلینتون جنگ طلب با جان کری شد، فردی که با اشتیاق بسیار 

خط مشی دیپلماتیکی برای تنظیم توافق هسته ای ایران در پیش گرفت.
ایران هر کاری کرده باشــد، وقتی حرف از مســلح ســازی و حمایت معنوی از گروه ها و 
کشورهای منفور در خاورمیانه باشد، ایاالت متحده به هیچ روی در جایگاه اظهار نظر قرار ندارد. 
و حــاال هم که دونالد ترامپ » احمدی نژاد خودمــان « را انتخاب کردیم، گرچه از او هم بی 
منطق تر است. بدتر از آن، بسیاری از مشوق های اقتصادی که پیش بینی شده بود پس از توافق 
هسته ای به ایران ارائه شود در عمل ارائه نشده است، بخشی از آن به دلیل نگرانی های تجاری 

از این است که تندروهای آمریکایی دوباره تحریم های سخت را اعمال کنند.
جالب توجه اســت که پاســخ مردم ایران در انتخاب ماه مه به این تحوالت، انتخاب یک 
محافظه کار تندرو نبود. بر عکس، آن ها روحانی را به ریاســت جمهوری بازگرداندند، آن هم با 

اکثریتی بزرگتر نسبت به دور اول. انتخاب او پیروزی خوش بینی خیره سرانه بود.
تنها چند هفته بعد، پارلمان ایران و مقدس ترین آرامگاه ملی ایران مورد هجوم تروریست 
هایی قرار گرفت که علی الظاهر به داعش وصل بودند. در پاسخ دولت ترامپ یادداشت رسمی 
دو خطی نوشــت که توجه اندکی به همذات پنداری داشت و به طریقه بسیار زشتی قربانی را 
مقصر جلوه می داد:»ما تاکید می کنیم دولت های حامی تروریســم در این خطر قرار دارند که 
خود قربانی شرارتی شوند که به آن پر و بال داده اند.« درست در همان روز مجلس سنا با 92 
رای در مقابل 7 رای مخالف تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد، هشدارهای جان کری 
و توافق ایران را نادیده گرفتند. از آنجا که ایران به توافق پایبند مانده است، این توجیه همیشگی 
که حکومت ایران به نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ادامه داده است به اراده ای تبدیل 
شد تا به این کشور حامی روسیه ضربه وارد کند. ایران در همان سمتی که ایاالت متحده قرار 
دارد در چندین کشور علیه داعش می جنگد. تندروهای ضد آمریکایی در ایران بسیار از قساوت 
شدید سیاستمداران آمریکا در قبال حمالت داعش علیه ایران منتفع می شوند. شواهد حکایت 
از آن دارد که اکثریت عظیمی از مردم عادی در ایران و بخش بزرگی از نخبگان ایرانی طرفدار 
کاهش تنش با آمریکا هستند. پس از حمالت یازده سپتامبر، مردم ایران با خلوص بسیار همذات 
پنداری خود را نشان دادند و حکومت ایران هم تالش کرد در پشت پرده با همراهی نیروهای 
آمریکایی القاعده را ریشــه کن کند. جورج بوش و دیوید فروم، نویسنده سخنرانی های او، در 
پاســخ به زحمات ایرانی ها، آن ها را در »محور شرارت« قرار دادند. تعجبی ندارد که افراد اهل 
تخاصم، جنگ طلبان کودنی مانند بوش یا ترامپ ایران را با آلمان سال 1942 اشتباه بگیرند. اما 
دموکرات های ســنا از منظر فکری و اخالقی این قدر فاسد نیستند. به نظر من با قدری تالش 
و حســن نیت، ایران از محور روسیه جدا می شود، دستکم نسبتا بی طرف می شود، و حداقل 
اینکه ارزش دارد تالش شود. در عوض دموکرات ها دارند بهترین دستاورد دموکراتیک پرزیدنت 
باراک اوباما را به خطر می اندازند تا ضربه ای اندک به کشوری دیگر وارد کنند. نمی دانم اینکه 
حزب دموکرات در سیاست خارجی قدری احساس خوب پیدا کند چه هزینه ای دارد، اما ظاهرا 

دو دهه شکست پیاپی در ارسال این نوع تخاصم هنوز برای درس گرفتن کافی نبوده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تصمیم برگزاری همه پرســی اســتقالل کردستان 
عراق در روز 25 ســپتامبر امسال را اشتباه نامید. اردوغان اعالم کرد ترک ها خواستار حفظ تمامیت 
ارضی عراق هستند و برگزاری همه پرسی مورد نظر را خطری برای وحدت این کشور نامید. مقامات 
آنکارا حتی بیشــتر از خود عراق به فکر حفظ تمامیت ارضی عراق هســتند. آمریکا، ایران و آلمان 
نیز نسبت به همه پرســی کردهای عراق منفی برخورد می کنند اما نگرانی ترکیه که رهبران این 
کشــور طی روزهای اخیر ابراز کرده اند، بیشتر شبیه ترس و وحشت است. این هراس دالیل عینی 
دارد. تشــکیل دولتمداری کردها در کنار مرزهای ترکیه تهدید بسیار جدی برای امنیت و تمامیت 
ارضی ترکیه اســت چون می تواند مشوق جدی برای جدایی خواهی کردهای این کشور شود. آخر 
ممکن است مقامات ترکیه که در داخل کشورشان به ملت کرد اعالن جنگ داده اند، در برابر خطر 
از دست دادن مناطق جنوب شرقی خود قرار گرفته و کنترل این مناطق را از دست بدهند. تشکیل 
دولت کردها در خاک عراق اکنون دیگر حتمی و ناگزیر به نظر می رســد و فرق نمی کند که این 
دولت در چه زمانی تشکیل شود. اگر این امر تحقق یابد از لحاظی برای ترکیه نجات بخش خواهد 
بود چون این بهانه را به دست مقامات آنکارا خواهد داد که کردهای جدایی خواه خودی را سرکوب 
کنند یا مهاجرت آنها را به کردســتان عراق مورد حمایت قرار دهند. تمام این موارد درست می بود 
اگر یک نکته مهم دیگر وجود نداشت. مسئله آن است که با وجود اینکه آمریکا رسما مخالف همه 
پرســی استقالل کردستان است، با دســتاویز مبارزه با تروریسم، کردها را فعاالنه مسلح کرده و به 
آنها کمک های مالی رســانده و به این ترتیب به شــکل گیری و تقویت عامل کردها در خاورمیانه 
مساعدت می نماید. تشکیل کردستان مستقل در ابعاد جهان شمول یکی از ابزار های امریکا برای 
تدوین نقشه سیاسی جدید خاورمیانه است. با وجود اینکه واشنگتن و آنکارا کمافی السابق به عنوان 
شرکای استراتژیک ابراز وجود می کنند، به خاطر سیاست اردوغان در راستای تبدیل ترکیه به یک 
ابرقدرت منطقه ای کامال فارغ از وابستگی به واشینگتن و دارای روابط محکم اقتصادی و سیاسی 
با روسیه، اعتماد آنها به یکدیگر را به شدت رو به کاهش است.دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
هنگام برگزاری همایش کشورهای اسالمی در عربستان سعودی، این بحران را به طور علنی نشان 
داده و حمایت خود از کمپین آشــکار کشــور های عربی علیه قطر و کشور دوست ترکیه را اعالم 
کرد. آنکارا بخوبی درک می کند که این گرایش ها به عنوان بخشی از سیاست آمریکا در راستای 
تغییر مرزهای خاور میانه، در نهایت می تواند به تجزیه ترکیه با استفاده از عامل کردها منجر شود. 
از ســوی دیگر تشکیل کردســتان عراق به عنوان یک کشور مستقل، نفوذ آنکارا در عراق را بطور 
محسوســی تضعیف کرده و مانع عظیمی برای تحقق طرح های تمامیت خواهانه، عظمت طلبانه 
و نئوعثمانی اردوغان خواهد شــد. ترکیه در ســال 2015 با نقض مصونیت مرزهای عراق و بدون 
کسب موافقت بغداد گروه نظامی خود را وارد این کشور کرده و آنرا با دستاویز آموزش دادن نیروهای 
مردمی محلی برای مبارزه با گروه های رادیکال اسالم گرا در منطقه باشیک در شمال استان نینوا 
مستقر کرد.این گروه نظامی را می توان عمال پایگاه نظامی غیر قانونی ترکیه در عراق دانست که 
آنکارا با آن مســئله تامین حضور نظامی خود در عراق را حل کرده و از آن به عنوان ابزار سیاســی 
استفاده می کند. تشکیل کردستان عراق آنکارا را وادار خواهد کرد در این سیاست به شدت تجدید 
نظر کند تا روابط خود با کردهای عراق را )که بر خالف روابطش با کردهای خودی و سوری فعال 
خوب اســت،( خراب نکند. دستیابی کردهای عراق به استقالل رسمی همچنین در رابطه با مسئله 
قره باغ برای ترکیه مشکل آفرین خواهد بود چون این امر اولویت اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها 
را تقویت کرده و برای تقاضای شناسایی بین المللی استقالل ارامنه قره باغ که عمال حاصل شده، 
مشروعیت بیشتری به وجود خواهد آورد. آنکارا با در نظر داشتن این عوامل تالش می ورزد از همه 
امکانات سیاسی خود برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی استقالل کردستان عراق استفاده کند و 
این در حالی است که از لحاظ حقوقی دارای هیچگونه اهرمی برای تاثیر گذاری نیست. وضع فعلی 
باعث خواهد شد ترکیه همه درگیری های تاکتیکی خود را با عراق و مخصوصا ایران بطور موقت 
کنار بگذارد. تهران و آنکارا در چارچوب مساله کردستان به شرکای موقت تبدیل می شوند. مسئله 
اینست که تشکیل دولت کردها ابتکار جدید برای ایجاد حلقه جدید بی ثباتی علیه تهران و در اطراف 
ایران اســت. نمی ارزد فراموش کنیم که در پنج استان ایران که بیشترشان همجوار ترکیه و عراق 
هستند، طبق ارزیابی های گوناگون بین پنج تا ده میلیون نفر کرد زندگی می کنند. در هرحال واقعا 
عجیب اســت که مقامات کردستان تصمیم گرفته اند در این شرایط سیاسی نامساعد برای ایران و 
ترکیه همه پرســی استقالل را برگزار کرده و در درجه اول از این نکته بهره برداری کنند که بغداد 
قادر نیست مانع آنها شود.در هر حال این روند بطور مستقیم به منافع ارمنستان نیز مربوط می شود. 
الزم است پیامدها و عواقب منفی و مثبت آن مورد بررسی فوق العاده جدی و عمیق قرار گیرد. چون 

وضع ضد و نقیض و بغرنج است.

رفتار ترامپ با ایران فضاحت محض است

ترکیه به وحشت افتاده است

ایــاد عالوی، معاون رئیس جمهــوری عراق، به تازگی 
در گفت وگــو با خبرگزاری رویترز ضمــن انتقاد از آن چه او 
»دخالت« ایران در عراق نامیده است، گفت که »ایران حتی 

در تصمیم گیری های مردم عراق هم دخالت کرده است.«
 ایاد عالوی معاون رئیس جمهور عراق با ادعای دخالت 
ایران در امور عراق مدعی شــده است که اقدامات ایران در 
عراق باعث افزایش فرقه گرایی می شــود. وی حمایت ایران 
از گروه های شــیعه عراقی را باعــث جلوگیری از تالش در 
راســتای از بین بــردن فرقه گرایی در این کشــور خوانده و 
افزوده است: ایران در روند تصمیم گیری برای مردم عراق نیز 
دخالت می کند.  وی می گوید: ما انتخاباتی بر پایه فرقه گرایی 
نمی خواهیم و خواســتار یک روند سیاسی جامع هستیم. ما 
امیدواریم که مردم عراق خود بدون هیچ گونه دخالت خارجی 

نمایندگانشان را انتخاب کنند.
در این رابطه چندین مطلب قابل توجه است: 

1- در طول ســال های گذشته و پس از 2003 و شرایط 
جدیــد عراق ، این اولین بار نیســت که ایاد عالوی ایران را 
مــورد انواع اتهام ها قرار می دهد. اتهاماتی که اساســا حول 
محورهای دخالت ایران در امور عراق بویژه در امر انتخابات 
، حمایــت از احزاب خاص ، تعیین باید و نبایدها ، تالش در 
جهــت بر هم زدن اوضاع منطقه مــی چرخد. اتهاماتی  که 
بدون هرگونه ســند و دلیل، مطرح شده و یا می شوند و هر 
کسی به راحتی می تواند چنین اتهاماتی را علیه هر کسی و 

یا هر دولتی وارد نماید. 
2- وقتی جمهوری اسالمی ایران بخواهد کشور و مردم 
مســلمان عراق را مورد حمایت قرار دهد ، آیا راهی جز این 
دارد که با دولت این کشــور وارد همــکاری گردد؟ این در 
حالی است که مطابق ساز و کارهای قانونی این کشور ، این 
منتخبان اکثریت شیعه هستند که دولت را تشکیل می دهند 
و ایران مجبور اســت با آنها کار کند. آیا در این شرایط باید 
گفت ایران فقط از احزاب شیعی حمایت می نماید. جمهوری 
اسالمی ایران در جهت کمک به دولت های نو پای این کشور 

، همیشه تأکید بر همکاری تمامی احزاب و جریانهای سیاسی 
عراق نموده است. روزی که سرزمین این کشور مورد هجوم 
تروریستها و داعش قرار گرفت، جمهوری اسالم ایران با جان 
و دل و بــا تمام توان به مقابله بــا آن پرداخت. به گونه ای 
که بســیاری از مقامات از هر ســه جریان سیاسی بر نقش 
بسیار تأثیر گذار ایران در مقابله با داعش تأکید کرده و حتی 
ابراز داشتند که اگر کمک های ایران نبود داعش بغداد را هم 
تصرف می کرد. مســئولین جمهوری اسالمی ایران  در این 
رابطه هیچگاه منتی  نداشته اند اما مطابق اقاریر خود مقامات 
عراقی باید گفت: در صورت عــدم حمایت های ایران آقای 
عالوی نمی توانست در بغداد راحت بنشیند و چنین ادعاهایی 
را طرح نماید. در حالی که ایران  همیشه بر برادری  ، وحدت  
و همکاری تمامی جریان های سیاســی در عراق تأکید کرده 
و در همین جهت حرکت نموده است، اما  همان کشورهایی 
که از آقای عالوی را حمایت کرده و یا می نمایند و ایشــان 
آنها را متهم نمی سازد ، از همان ابتدای پس از دوران صدام 
در جهت کارشــکنی در روند سیاسی این کشور  تا به امروز 
تروریزم، کشــتار و ویرانگری را برای ملت مظلوم این کشور 
به ارمغان آوردند. امری که حتی اعتراف و اعتراض بسیاری 

از مقامات سنی مذهب را نیز در پی داشت.  
3- اوج اتهامات آقای عــالوی علیه ایران در انتخابات 
2010 بود. زمانی که وی از راهیابی به پست نخست وزیری 

باز ماند. ایشان تصور می کردند که ایران موجب این مسئله 
شــده است. در حالی که این امر مطابق قوانین حاکم بر این 
کشور شــکل گرفت و حتی تفسیر قانون اساسی هم چیزی 
را بــه نفع آقای عالوی تغییر نــداد و حائز اکثریت ائتالفی 
مأمور تشــکیل کابینه گردید. ازیک فرد با تجربه ای مانند 
آقای عالوی انتظار بر این است که هر گونه اظهار نظری را 
مستند ، مستدل نیز مبتنی بر ساز و کارها و معیارهای قانونی 

مطرح نماید.
4- آقــای عالوی باید توجه الزم را به این امر داشــته 
باشند که همانگونه که مســئولین رسمی کشور عراق بارها 
تأکید داشــته انــد ، حضور و همکاری جمهوری اســالمی 
ایران در عراق ، حضوری مستشاری و با هماهنگی و توافق 
مسئولین امر در بغداد است. حتی یک شکایت در این رابطه 
توسط یک نفر مسئول رسمی این کشور مطرح نشده است. 
آیا در این رابطه، صرفاً مواضع مســئولین ذیربط، معیار می 
باشد و یا اینکه هر کس می توان اظهار نظر رسمی نماید؟   

در همین ارتباط، آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق 
در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحره در اوایل سال میالدی 
جدید، از نقش مثبت ایران در تحوالت عراق قدردانی کرد و 
گفت: عراق بیشــترین مرز را با ایران دارد و به همین علت، 
بغداد همواره بر همکاری با تهــران تاکید می کند. پیش تر 
در اواســط خرداد سال گذشــته نیز ابراهیم الجعفری، وزیر 
خارجه عراق در واکنش به جنجال آفرینی سعودی ها درباره 
کمک مستشاری ایران به عراق به نقش ایران در نبرد فلوجه 
اشــاره کرد و گفت: »نقش ایران مستشاری و در سطح افراد 
است و تا کنون با کمک ایران بوده که توانسته ایم با داعش 
بجنگیم.«همچنین کم نیستند اظهارات سایر مقامات عراقی 
از جمله سلیم جبوری، رئیس مجلس عراق در دیدار با همتای 
ایرانی خود در بغداد و یا قدردانی سرلشــکر عثمان الغانمی 
فرمانده ستاد مشترک ارتش عراق که بطور کلی نقش سازنده 
و همکاری ایران را در مبارزه با تروریسم در عراق ستوده اند.

فراتــر از اظهارات مقامات عراقی، حتــی رایان کروکر، 

ســفیر وقت ایاالت متحده در یک کنفرانس خبری در بغداد 
که به مناســبت دوره پایان ماموریتش در سال 2006 ترتیب 
داده شــده بود، در اظهاراتی بی سابقه نقش ایران در کاهش 
خشونت ها در عراق را ستود و این نشان داد که نقش سازنده 
ایران در عراق موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد. این 
گونه اظهارنظرها حتی در دوره های بعد، از جانب برخی دیگر 
از مقامات امریکایی نیز همزمان با اتهام زنی به ایران مطرح 
شــد. برای مثال جان کری وزیرامورخارجه وقت امریکا در 
سال پایانی ماموریت خود در دولت اوباما در جوالی 2015 در 
گفتگو با شبکه سی ان ان اظهار داشت که با ایران چالش هایی 
داشــته ایم و روی آن چالش ها کار می کنیم، اما می توانم به 

شما بگویم که نقش ایران در عراق بسیار مفید بوده است.
 5- از طــرف دیگر باید توجه داشــت که این اتهامات 
عالوی در آستانه انتخابات پارلمانی پیش رو در عراق مطرح 
می گردد. در چنین شــرایطی ، اظهارات و اتهامات اینگونه 
را مــی توان در فضای پیــش از انتخابات و در جهت زمینه 
سازی و تأثیر گذاری بر روند انتخابات تحلیل و تفسیر نمود. 
شاید آقای عالوی اینگونه تصور می کنند که چنین اتهاماتی 
بتوانــد حمایت برخی از گروه هــا از جمله گروه های تندرو و 
یا برخی بازیگران خارجی را در پی داشــته باشد. اگر چنین 
است آقای عالوی باید به این موضوع مهم نیز توجه داشته 
باشند که مردم عراق به ویژه اهل سنت بشدت زخم خورده 
همین جریانهای تندرو و حامیان خارجی آنها می باشــند که 
بســاط تروریزم و داعش را در این کشور پهن کردند و برای 
زن و مــرد، پیرو جوان و کودکان خردســال و معصوم این 
ســرزمین - و بیش از همه اهل سنت - فقط کشتار، خون ، 
آتش، ویرانی و آوارگی را به ارمغان آوردند. شــاید مردم ستم 
دیده عراق که ده ها ســال می باشد روی امنیت وآسایش را 
ندیده اند، امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند این هســتند 
که تمامی مسئولین از هر جریان سیاسی نه به دنبال منافع و 
مصالح شخصی، گروهی و یا طایفه ای خویش بلکه فقط به 

فکر خدمت به مردم باشند.   

»دخالت در عراق« ، چرا ایاد عالوی ایران را متهم می کند؟

به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی در گفتگو با تلویزیون رسمی قطر گفت وضعیت کنونی از طرح خواسته ها و صحبت از اختالفاتی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس شروع شد که نمی بایست 
جنبه بین المللی پیدا کنند اما بعد تبدیل به یک سری انتظارات و خواسته هایی شدند که تحویل آمریکا خواهند شد و اکنون صحبت از فهرستی از شکایتهایی است که بعدها آماده خواهند شد.

وزیر خارجه قطر این سئوال را مطرح کرد که وقتی شکوائیه ای تا کنون آماده نشده است، این اختالفات و برخوردها برای چیست؟ مگر نه اینکه طرح برخوردها باید پس از طی تمام مکانیسم های دیپلماتیک شناخته شده در سطح 
بین الملل باشد؟ محمد بن عبد الرحمن تصریح کرد که طرح اظهارات و اتهام های ضد و نقیض بزرگترین گواه بر بی پایه و اساس بودن ادعاهایی ست که حقیقت پشت پرده آنها مشخص نیست. آیا این اختالف ها و برخوردها واقعا 
پایه و اساس محکمی دارند؟گفتنی است »عادل الجبیر«، وزیر امور خارجه عربستان جمعه گذشته اعالم کرده بود که کشورش سرگرم تهیه فهرستی از شکایت های متعدد علیه قطر و سیاست های این کشور است.وی خاطرنشان کرد 
که این فهرست به زودی در اختیار دوحه قرار خواهد گرفت. الجبیر پس از دیدار با »بوریس جانسون«، وزیر خارجه انگلیس تأکید که این فهرست شامل شکایت هایی علیه قطر است. وی گفت که عربستان به همراه شرکای خود در 

بحرین، امارات و مصر سرگرم تهیه این فهرست است.

قطر: 
هنوز مشخص 
نیست محاصره 

کننده ها دنبال چه 
هستند

جنجال شبکه ای در خلیج فارس: داعشی ها قطری و کویتی هستند، نه سعودی!

صحنه داخلی آمریکا این روزها ناآرام اســت. این 
ناآرامی ها از زمان روی کارآمدن ترامپ در کاخ ســفید 
تا کنون ادامه داشته است اما حال با ترور نافرجام یک 
نماینده جمهوری خواه کنگره ممکن است این ناآرامی ها 

سمت و سویی تازه ای پیدا کند.
به گــزارش الوقت، در تیراندازی یک فرد مســلح 
به ســوی نمایندگان جمهوری خواهــان کنگره آمریکا 
یک تن از این نمایندگان شــدیدا زخمی شــد. در این 
تیرانــدازی فرد مهاجم در حمله مقابل پلیس کشــته 
شــد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که نماینده 
زخمی شــده بعد از انتقال به بیمارستان تحت جراحی 

قرار گرفته اما وضعیت او وخیم گزارش شده است.
آن گونه که گفته شــده روز چهار شنبه ۱۴ ژوئن 
شماری از نمایندگان جمهوریخواه مشغول بازی بیسبال 
در منطقه الکســاندریه در حومه واشــنگتن بودند که 
»جیمز هادکینگستون«، ۶۶ ساله و مسلح با تفنگ، به 

سوی آنان تیراندازی کرد.
در جریان این تیراندازی، »اســتیو اسکالیســن«، 
نماینده لویزیانا در مجلــس نمایندگان در ناحیه لگن 
زخمی شــد و فرد مهاجم نیز بــا تیراندازی متقابل دو 

پلیس محافظ نماینده جمهوری خواه به قتل رسید.
بر اساس جزئیات منتشر شده در مورد فرد مهاجم، 
جیمز هادکینگســتون در کارزارهای انتخاباتی درونی 

دمکرات ها در ســال ۲۰۱۶ از »برنی سندرز« حمایت 
کــرده بــود و عــده ای او را فردی شــدیداً ناراضی از 

بی عدالتی های اجتماعی توصیف کرده بودند.
او در صفحه فیسبوکش نوشــته هایی علیه دونالد 
ترامپ منتشــر کرده و در یکی از این نوشــته ها گفته 
است: »ترامپ دمکراسی ما را نابود کرد.زمان آن رسیده 

که ترامپ و همراهان اش نابود شوند.«
جف دانکــن نماینده مجلــس از ایالت کارولینای 
جنوبی گفته اســت ضارب قبل از شروع به تیراندازی 
از او پرســیده است حاضران از حزب دموکرات هستند 

یا جمهوری خواه.
رند پال دیگر ســناتور جمهوری خواه نیز از شلیک 
۵۰ الی ۶۰ تیر از ســوی فرد مهاجم خبر داده و گفته 
که اگر مأموران حفاظت کنگره نبودند، قتل عام صورت 

می گرفت.
مأمــوران پلیس فدرال آمریــکا گفته اند که جیمز 
هادکینگستون که اهل ایالت ایلینوا بوده، در ماه مارس 
گذشــته به الکســاندریه آمده و شب ها را در ماشینش 
می گذرانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
در توئیتی به این حمله واکنش نشــان داد و نوشت که 
برای استیو ســکالیس دعا می کند. او شب گذشته به 
همراه مالنیا ترامپ، از اســتیو سکالیس در بیمارستان 
عیادت کرد. گفته می شود تیراندازی به سوی نمایندگان، 

باعث هیجان و نگرانی شمار زیادی از نمایندگان کنگره 
شــده است. از طرف دیگر برنی سندرز از اقدام این فرد 
شــدیداً اظهار انزجار کرده اســت.هرچند در نخستین 
واکنش هــا پل رایان رییس مجلــس نمایندگان زمانی 
که پشــت تریبون کنگره قــرار گرفت اعالم کرد که ما 
متحدیم. حمله به هر یک از ما حمله به همه ماســت. 
اما همزمان برخی واکنش های بعدی از احتمال تشدید 
شــکاف میان اردوی جمهوری خواهــان و دموکرات ها 
حکایت دارد. از جمله اســتیو کینــگ، یکی از اعضای 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفته تیراندازی 
روز چهارشنبه به جمهوری خواهان در زمین بیس بال، 
نتیجه تاکید باراک اوباما بر تفاوت ها میان اقشار جامعه 
آمریکاست.آخرین نمونه تیراندازی به یک عضو کنگره 
در سال ۲۰۱۱ زمانی رخ داد که گابریل گیفورد از حزب 
دموکرات در توسکان آریزونا در حال دیدار با مردم بود. 
خانم گیفــورد از این حادثه جان به در برد اما شــش 
نفر دیگر کشته شدند. با این حال نجات یافتن نماینده 
دموکرات در آن زمان از تشــدید اختالفات و شکاف ها 
میان جمهوری خواهــان و دموکرات ها جلوگیری کرد.

علی رغم وجود ســابقه حمله بــه نمایندگان کنگره در 
گذشــته اما حال به نظر می رسد در دوره ترامپ وقوع 
این حادثه احتمال تشدید تنش ها میان دو حزب رقیب 
در آمریکا را افزایش خواهد داد. اظهارات استیو کینگ 

نماینده جمهوری خواه در گفتگو با رادیو تائید می کند 
که حادثه روز چهارشنبه به چه میزان می توان تقابالت 
را میان دموکرات هــا و جمهوری خواهان افزایش دهد.  
استیو کینگ، در گفتگوی رادیویی خود تاکید کرد: من 
مــی خواهم بگویم که باید بخشــی از علت این ماجرا 
را به پای باراک اوباما بنویســیم.همزمان شان هنیتی، 
از مجریان به نام شــبکه خبری فاکس هم دموکرات ها 
به علت حمله روز گذشــته مقصر دانسته و گفته آنها با 
بدنام کردن جمهوری خواهــان از آنان در اذهان هیوال 

ساخته اند.
بــا این حال هنوز بســیار زود اســت کــه بتوان 
تاثیــر تیراندازی روز چهارشــنبه را بر تنــش افزایی 
جمهوری خواهان در مقابــل دموکرات ها مورد ارزیابی 
قرار داد، اما جهت گیری برخی از تندروترین چهره های 
جمهــوری خواه نشــان می دهد که فضــای دو حزبی 
آمریکا تا چه میزان مستعد دوقطبی شدن است. فضای 
دوقطبی که امکان تشدید آن در دوران رئیس جمهور 
جنجالی آمریکا، دونالــد ترامپ بیش از هر زمان دیگر 

است.

 فضای دوقطبی آمریکا تشدید می شود؟

جبهه مقاومت مردمی فلسطین از توافق با داعش و 
جبهه النصره بر  ســر عقب نشینی از حومه شهر دمشق 

خبر داد.
خالد بن عبدالمجید، دبیر کل این جبهه اعالم کرد که 
با داعش و جبهه النصره گفت وگوهایی در خصوص اجرای 
توافق قبلی صورت گرفته و  با توجه به شرایط، اوضاع و 
محاصره داعش و النصــره در اردوگاه یرموک و »الحجر 

االسود«، برخی تغییراتی در این توافق اعمال شد.
وی در گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک روســیه 
افزود، طی ماه گذشــته اقداماتی به منظور عقب نشینی 

این دو گروه از این منطقه در ماه ژوئن 2017 اتخاذ شد.
عبدالمجید تصریح کرد، طی سلســله نشست هایی 
که بین گروه های مربوطه و میانجیگران با جبهه النصره 
و داعش برگزار شــد، این موضوع بنا به دالیل امنیتی و 
نظامی مربوط به مناطق که این گروه ها از آن ها در الرقه و 

حومه آن عقب نشینی می کنند، به تعویق افتاد.
وی همچنیــن تأکید کرد که عقب نشــینی جبهه 
النصره به زودی شــروع خواهد شــد و این مسئله شامل 
افراد مســلح در اردوگاه الیرموک، بیت سحم، یلدا و ببیال 

می شود.
وی احتمال داد همزمان با عقب نشینی جبهه النصره 
از ایــن اردوگاه، مجروحــان و برخــی از خانواده ها از دو 

شهرک الفوعه و کفریا نیز خارج شوند.
دبیر کل جبهه مقاومت مردمی فلســطین در مورد 
عقب نشــینی داعش از این منطقــه نیز گفت که پس از 
عید فطر در پی شرایط امنیتی و میدانی در شمال سوریه 
و زمان اعالم شده از سوی دولت سوریه، اقدامات الزم در 

این خصوص پیگیری خواهد شد.
وی در مــورد آمار افراد مســلح و تروریســت های 
موجــود در این منطقه گفت کــه طبق آماری که داعش 
بــه طرف های مربوطه اعالم کرده، نزدیک به 2000 فرد 
مسلح در اردوگاه الیرموک و الحجر األسود وجود دارد که 
600 تن از آن ها در الیرموک بوده و تنها 130 تروریســت 

وابسته جبهه النصره در این اردوگاه وجود دارد.
عبدالمجیــد ادامــه داد: اطالعاتی در دســت داریم 
که نشــان می دهد نیمی از عناصر داعش با رسیدگی به 

وضعیتشــان موافقت کرده اند تا در الحجر األســود باقی 
بمانند ولی بقیه از الیرموک و الحجر األسود عقب نشینی 

خواهند کرد.
وی مســئله عقب نشینی تروریســت های داعش و 
النصره را قطعی دانست و گفت که عناصر مسلح از طرف 
ارتش ســوریه در محاصره بوده و هیچ گونه خطوط امداد 
رسانی ندارند و اوضاع داخلی آن ها به دلیل جناح بندی ها 
و اختالفــات و درگیری های داخلی بین النصره و داعش 

بی ثبات است.
به گفته دبیر کل جبهه مقاومت مردمی فلســطین، 
این مســائل منجر شده است نیمی از عناصر مسلح که با 
ابوبکر بغدادی بیعت کرده و به داعش ملحق شده بودند، 
عقب نشــینی کنند. این افراد از اهالی الحجر األســود و 
شــهرک های اطراف بوده و از دولت سوریه خواسته اند به 

اوضاع آن ها رسیدگی شود و در این مناطق بمانند.
دولت ســوریه پیش از این نیز با تروریست ها در این 
منطقه بر سر عقب نشینی به توافق رسیده بود و لی هر با 

این توافق نقض شد یا به تعویق افتاد.
اردوگاه یرموک محل اسکان فلسطینی هاست و گروه 
ترویســتی داعش از ابتدای سال 94 این اردوگاه را اشغال 

کرده است.

داعش و النصره از جنوب دمشق خارج می شوند

اوباما مقصر ترور نماینده جمهوری خواه

بنابراین گزارش در این دو عملیات ســه فلســطینی مشارکت 
داشــتند که در یکی از آنها از سالح گرم و در دیگری از سالح سرد 
استفاده شــده بود. در جریان این دو عملیات در نهایت سه مجری 
عملیات به شهادت رسیده و یک نظامی زن صهیونیست که به شدت 
زخمی شده بود به هالکت رسید. یک نظامی صهیونیست دیگر نیز 
روز شنبه کشته شد. در جریان این عملیات سه صهیونیست دیگر نیز 
زخمی شدند. منابع فلسطینی هویت دو مجری این عملیات ها عامر 
محمد ریاح بدوی از الخلیل و عادل حسن عنکوش از البیره  در کرانه 

باختری اعالم کردند.
نظامیان صهیونیســت که در پی ایــن دو عملیات تیراندازی و 
ســالح سرد شوکه شده بودند منطقه قدیمی قدس را به طور کامل 
مسدود کردند. با شهادت سه جوان فلسطینی در این عملیات ها شمار 
شــهدای انتفاضه قدس به 323 نفر رسید. عزت الرشق عضو دفتر 
سیاسی حماس نیز درباره این عملیات تاکید کرد: سه شهید عملیات 
استشــهادی قدس عضو حماس و جبهه خلق بودند.وی تاکید کرد:  
سازمان امنیتی رژیم صهیونیســتی تالش دارد با معرفی داعش به 
عنوان عامل این عملیات نگاه ها را از از اصل مســئله منحرف کند. 
گروههای مختلف فلســطینی با صدور بیانیه هایی عملیات شهادت 

طلبانه در قدس را تبریک گفتند.
جنبش جهاد اسالمی فلســطین با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
خون شــهدای فلســطینی در دروازه های مســجداالقصی بیانگر 
این پیام واضح اســت که انتفاضه ادامه دارد. ملت فلسطین تسلیم 
نخواهد شــد و اراده این ملت زنده و عزم آنها پوالدین است. جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین حماس نیز با صدور بیانیه ای تاکید کرد: 
عملیات های شــهادت طلبانه قدس دلیل دیگری بر ادامه قیام ملت 
فلسطین علیه اشغالگران غاصب است. همچنین این عملیات ها نشان 
داد که انتفاضه قهرمانانه فلســطین تا آزادی کل سرزمین ما ادامه 
پیدا خواهد کرد. حماس همچنین به شــهادت رساندن سه مجری 
این عملیات از سوی نظامیان صهیونیست را جنایتی آشکار توصیف 
کرد و اعالم کرد: این جنایات نشــان داد که اشــغالگران اسرائیلی، 
وجهه اصلی تروریســم و افراط گرایی هســتند و این اقدامات را در 
برابر مردمی انجام می دهند که برای دفاع از حقوق و مقدسات خود 
تالش می کنند.گردان های شهید ابوعلی مصطفی نیز با صدور بیانیه 
ای عملیات های شهادت طلبانه در منطقه باب العمود قدس را پاسخ 

طبیعی به جنایات رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین دانست.

صهیونیست ها در شوک دو عملیات 
استشهادی در قدس

بــرای اغلب مخاطبان در کشــورهای 
عربی آشکار شــده که یکی از اهداف تهیه 
کنندگان سریال »غرابیب سود« )کالغ های 
سیاه( که از شبکه MBC پخش می شد و 
پخش آن از قســمت بیستم به طور ناگهانی 
متوقف شد، رســاندن این پیام به مخاطبان 
بود که عناصر گروه داعش»قطری« هستند 
و گذرنامه های قطری دارند. تصاویر و عکس 
هایی که از این سریال در صفحه های فعاالن 
شــبکه های اجتماعی منتشــر شده، نشان 
می دهد کــه عناصر داعــش، گذرنامه های 

قطری و کویتی دارند؛ این درحالیســت که 
فعاالن شــبکه های اجتماعــی تاکید دارند 
کــه قطری ها درهیچ یــک از انواع حمالت 
تروریستی گروه داعش، مشارکت نداشته اند.

درهمین ارتباط، جاسم سلیمان سردبیر پایگاه 
بوابه الشــرق قطر گفــت: از تهیه کنندگان 
  mbc ســریال »غرابیب ســود« و شبکه
بابت اینکه دراین ســریال اعالم کردند که 
داعشــی ها گذرنامه قطری دارند، درعرصه 
بین المللی شــکایت خواهد شد، زیرا این امر 

صحت ندارد.

ولید الطبطبائــی نماینده مجلس کویت 
هــم از وزارت اطالع رســانی این کشــور 
خواست با توجه به اقدام این شبکه در بدنام 
کردن آن کشــور از طریق نشان داده شدن 
تصویر منســوب به یک گذرنامه کویتی در 
ســریال کالغ های سیاه، دفتر شبکه مذکور 
در کویت را تعطیل کند. پخش سریال کالغ 
های سیاه به شکل ناگهانی از قسمت بیستم 
از شبکه mbc متوقف شد، درحالیکه انتظار 
می رفــت که تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه 
پیدا کند، اما تهیه کنندگان اعالم کردند که 

این سریال به پایان رسیده است و پیامش به 
مخاطبان ارسال شده است. به نظر می رسد 
که فعاالن شبکه های اجتماعی در اظهارنظر 
تهیه کنندگان این سریال از شبکه ام بی سی 
تردید کردند وگفتند که اعمال فشارهایی بر 
تهیه کنندگان باعث توقف پخش این سریال 
شــده است.این سریال از همان قسمت اول، 
جار و جنجال زیادی به پا کرد، چرا که تبلیغی 
برای »جهاد نکاح« بود و زنان کشــورهای 
حــوزه خلیج فــارس را زنانی بــی بند و بار 

وهوسران به تصویر کشیده است.


