
هوشیار زیباری وزیر خارجه پیشین عراق امروز یادآورشد: 
کردهای عراق با وجود درخواست آمریکا برای به تاخیر انداختن 
همه پرســی اســتقالل اقلیم کردســتان، این فرآیند را در 25 

سپتامبر )سوم مهرماه( برگزار خواهند کرد.
زیباری مشــاور ارشــد مســعود بارزانــی، در واکنش به 
درخواست رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی 
روز پنجشــنبه که خواســتار به تعویق افتادن همه پرسی اقلیم 
شــده بود، افزود: زمان برگزاری این همه پرســی تغییر نخواهد 
کرد. آمریکا و غرب مدعی هســتند که نگــران بروز تنش های 
تــازه بین بغداد و کردهای عراق در پی این رفراندوم هســتند. 
مسئله ای که می تواند بحران کشمکش جدیدی را در خاورمیانه 

منجر شود.
کشــورهای مختلف منطقه و مقام های عراقی در هفته های 
گذشته با برگزاری رفراندوم مورد نظر مسئوالن اقلیم کردستان 

عراق برای جدایی مخالفت کرده و خواستار لغو آن شده اند.
در همین حال مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق 
روز شــنبه در تماس تلفنی با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه 
آمریکا، خواستار ارائه تضمین هایی از واشنگتن در قبال به تاخیر 
انداختن همه پرسی استقالل این اقلیم شد و افزود: اگر تضمین 

بدهید همه پرسی را عقب می اندازیم.
ایالت متحده آمریکا روز گذشــته از مسعود بارزانی رئیس 
اقلیم کردســتان عراق خواســت که همه پرســی استقالل این 
منطقه را که قرار است، 25 سپتامبر )سوم مهرماه( برگزار شود، 

به تعویق بیندازد.
دفتر رئیس جمهور اقلیم کردستان با صدور بیانیه ای اعالم 

کرد: تیلرســون طی تماس تلفنی با مســعود بارزانی از تمایل 
واشــنگتن برای به تاخیر انداختن همه پرســی اســتقالل این 
منطقه خبر داد و اعالم کرد که واشنگتن ادامه برگزاری گفت و 

گوها و مذاکرت میان اقلیم و بغداد را تایید می کند.
بارزانی در مقابل، خواستار ارائه تضمین ها و جایگزین هایی 

از سوی آمریکا در قبال به تعویق انداختن این همه پرسی شد.
وزیر امور خارجه آمریــکا ضمن قدردانی از نقش نیروهای 
کرد پیشــمرگ در مبارزه با گروه تروریســتی )داعش( از نقش 
بارزانی و رهبری سیاســی کردســتان و نیــز تصمیمش برای 
تشکیل هیئتی بلند پایه جهت انجام گفتگوهای سیاسی با بغداد، 
استقبال کرد. در همین راستا، بارزانی تاکید کرد که یک هیئت 
از اقلیم به زودی عازم بغداد می شود تا درباره آینده مناسبات با 
هم گفت و گو کنند. رئیس اقلیم کردســتان در ادامه این سؤال 
را مطــرح کرد که، آمریکا چه تضمینی به ملت کردســتان در 
مقابل به تعویق انداختن همه پرســی اقلیم کردستان می دهد؟ 
چه مــواردی می توانــد جایگزین حق تعیین سرنوشــت ملت 
کردستان شود؟ وی مدعی شد: همکاری و همزیستی مسالمت 
آمیز که هدف اصلی کردستان و عراق بود در طول چند مرحله 
تاریخی گذشــته، محقق نشــد؛ از این رو ملت کردستان به راه 
خود ادامه خواهند داد و سرنوشتشــان را تعیین خواهند کرد. 
براساس این گزارش، بارزانی هفتم ژوئن )تیر/خرداد( از برگزاری 
همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق در 25 سپتامبر )سوم 
مهرماه( آتی خبر داده بود. اقلیم کردستان عراق متشکل از سه 
اســتان در شمال عراق اســت که ازسال 1991 دارای حکومت 
خودمختار اســت. آمریکایی ها در یک بازی دوگانه، پیش تر در 
برابر کردها، همواره زمان برگزاری همه پرسی را نامناسب عنوان 
می کردنــد و در مقابل بغداد از حاکمیــت و یک پارچگی عراق 

حمایت می کردند. 
این در حالی اســت که به رغم اصرار مسعود بارزانی رئیس 
اقلیم کردستان عراق به برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان 
عراق در روز 25 ســپتامبر امسال، شمار زیادی از روشنفکران و 
احزاب اقلیم کردســتان عراق بر این اعتقاد هستند که رهبران 
اقلیم دســت به یک بازی خطرناک زده اند کــه مردم اقلیم را 

رویاروی بحران های بسیار بزرگی خواهد کرد.

به گزارش سی ان ان، پلیس ویرجینیا 
از دستگیری ده ها ملی گرا خبر داد و افزود 
چندین نفر در درگیری های خشونت آمیز 

امروز در شارلوتزویل زخمی شدند. 
بر اســاس ایــن گــزارش، ملی گرایان 
سفیدپوســت در اعتراض بــه تصمیم ماه 
برای  گذشته شــورای شهر شــارلوتزویل 
برداشــتن بنای یادبود کنفدراسیون )بنای 
یادبود قربانیان جنــگ داخلی در آمریکا( 
تظاهرات کردند. ســپس یکــی از قضات 
دادگاه شهر، قانونی بودن یا نبودن تصمیم 
شورای شهر را زیر ســؤال برد و ناآرامی ها 

را رقم زد. 
داغ  بــه موضوع  اکنون شــارلوتزویل 
بحث و گفتگو در میان ملی گرایان و برتری 
جویــان سفیدپوســت در سراســر آمریکا 

تبدیل شده است.
تظاهرات امروز در شارلوتزویل سومین 
گردهمایی اعتراض آمیز و بزرگترین در نوع 
خود به شمار می آید و احتمال دارد سرآغاز 
هرج و مرجی بزرگ در ویرجینیا و شاید در 

سراسر آمریکا باشد. 
شــارلوتزویل شــهری تاریخی است و 

دانشگاه ویرجینیا در این شهر قرار دارد. 
ملی گرایــان سفیدپوســت کــه عضو 
گروه های راســت گرای افراطــی در آمریکا 
به شــمار می آیند در حالی که پرچم های 
کنفدراسیون را تکان می دادند به سر دادن 
تندروانه  با مضمون شــعارهای  شعارهایی 
آلمان های نازی پرداختند. برخی تظاهرات 
کنندگان کاله خود بر ســر و سپر در دست 
داشتند و در محل استقرار مجسمه رابرت ای 
لی در پارک ایمنسیپیشــن در شارلوتزویل 
و در خیابان هــای اطــراف گردهم آمدند. 
و  افراطی  گروه های مخالف راســت گرایان 
»جان  کمپین  عضو  سیاهپوست  معترضان 
سیاهپوستان ارزش دارد« نیز تظاهراتی در 

مخالفت با ملی گراها ترتیب دادند.
نزدیک ظهر به وقت محلی، درگیری ها 
کم کــم آغاز شــد و معترضان بــا یکدیگر 
درگیر شدند. پلیس هم برای متفرق کردن 
مردم از اسپری فلفل و باتوم استفاده کرد.  
فرماندار ویرجینیا ســاعت 11 به وقت 
محلی وضعیت اضطــراری اعالم کرد. این 
تصمیــم پس از آن اتخاذ شــد که چندین 
افسر پلیس از جمله یکی از افسران پلیس 
دانشــگاه ویرجینیــا در درگیری ها زخمی 

شدند. 
تری مــک اولیف، فرمانــدار ویرجینیا 
در پیامــی توئیتــری نوشــت:  اقدام ها و 
رجزخوانی هایی که در 24 ســاعت گذشته 
در شارلوتزویل اتفاق افتاد پذیرفتنی نیست 
و باید متوقف شود. حق آزادی بیان را نباید 
با خشونت طلبی و ایجاد هرج و مرج اشتباه 

گرفت.

وزیر دفاع ونزوئال به تهدیــد اخیر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا برای اســتفاده از گزینه نظامی 
علیــه ونزوئال واکنش نشــان داده و این کار را »یک 

اقدام دیوانه وار« خواند.
بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز، قرار اســت 
وزارت خارجــه ونزوئال بیانیه ای رســمی در پاســخ 
بــه اظهارنظر دونالــد ترامپ دربــاره در نظر گرفتن 
 »گزینــه نظامــی احتمالــی« علیه ونزوئال منتشــر 

کند.
والدیمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئال در مصاحبه ای 
تلویزیونی در پاســخ به اظهارات ترامپ گفت: این یک 
اقدام دیوانه وار اســت. این یک اقدام ناشــی از افراط 
گری شــدید اســت. کشــور آمریکا تحــت حکومت 

افراطی ها است.
وی خاطرنشــان کــرد: من به عنوان یک ســرباز 

در کنار مردم و نیروهای مســلح ونزوئال می ایســتم. 
من مطمئن هســتم که همه مــا در خط مقدم جنگ 
از منافــع و حاکمیت ملی ونزوئــالی عزیزمان دفاع 

خواهیم کرد.
همچنیــن ارنســتو ویلــگاس، وزیــر ارتباطات 
ونزوئــال نیــز اظهارنظر اخیر ترامــپ را یک »تهدید 
بی ســابقه علیــه حاکمیت ملــی« خوانــد. وی در 
پیامی در توئیتر نوشــت: قرار اســت تیم دیپلماتیک 
فــردا بــه وزارت خارجه احضار شــود تا یــک بیانیه 
 دربــاره تهدیــد امپریالیســتی علیه ونزوئال منتشــر 

کند.
اقدام ونزوئــال در انتخاب یک مجمع موسســان 

قانون اساســی در ماه گذشــته میالدی کــه در آن 
وفاداران و هم پیمانان نیکوالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئــال حضــور دارند با برخــی محکومیت های بین 

المللی مواجه شد.
مادورو گفت: »این مجمع که وظیفه بازنویســی 
قانون اساســی ونزوئال را دارد بــرای صلح و موفقیت 
کشــورش الزم است«. کاخ ســفید اخیرا اعالم کرده 
که مادورو درخواست تماس تلفنی با ترامپ را داشته 
امــا ظاهرا دولت بــا او مخالفت کــرده و در بیانیه ای 
گفته اســت ترامپ زمانی که دموکراســی در ونزوئال 
 بازیابــی شــود با رهبر این کشــور صحبــت خواهد  

کرد.

روزنامه دیلی بیســت آمریکا مدعی شد حزب اهلل 
به هم پیمان غیرمســتقیم واشــنگتن در جنگ علیه 
تندروهای سوری در مرز لبنان و سوریه تبدیل شده 

است.
بــه گــزارش الوقــت، روزنامــه دیلی بیســت 
در گزارشــی مدعی شــد: حــزب اهلل بــه هماهنگی 
غیرمســتقیم با واشــنگتن در جنگ علیه تندروهای 
سوری در مرز لبنان و سوریه می پردازد و این مسئله 
از طریق هماهنگی مستقیم آمریکا با نیروهای مسلح 
لبنان کــه عملیاتی را علیه تندروهای ســوری آغاز 

کرده اند، صورت می گیرد.
دیلی بیســت در ادامــه افزود: ســعد حریری، 
نخست وزیر لبنان طی ســفرش به واشنگتن به مبلغ 
۸۰ میلیون دالر در ســال به عنــوان کمک به ارتش 
لبنان دســت یافت؛ این مســئله ای است که سؤاالت 

زیــادی را درباره امکان اســتفاده حــزب اهلل از این 
کمک هــا برمی انگیزد این در حالی اســت که آمریکا 
تحریم های زیادی را علیه حزب اهلل اعمال کرده است.

این روزنامه با اشــاره بــه جایگاه قوی این حزب 

نوشــت: حزب اهلل را امروزه می توان یک دولت داخل 
دولــت دیگر برشــمرد. این حزب عالوه بــر توافق با 
حریری روابط خوبی با میشــل عــون، رئیس جمهور 

لبنان دارد.
حزب اهلل  عملکرد  به  نسبت  آمریکا  هشدار 

لبنان
در عین حال چندی پیش نماینده دائم واشنگتن 
در ســازمان ملل نســبت به خطرات آنچــه تهدید 
حزب اهلل لبنان برای ملت این کشــور خواند، هشدار 

داد.
این مســئول آمریکایی در عین حال نســبت به 

اتفاقات کنونی در قدس ابراز نگرانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: همه گروه ها باید در راستای 
کاهش تنش فعالیــت کنند و ما آماده ارائه کمک به 

این مسئله به هر نحوی هستیم.

هیلی انتقادات تندی از شورای امنیت درخصوص 
موضعش در قبــال درگیری هــای خاورمیانه کرد و 
مدعی شد: شــورای امنیت شــرایط خاورمیانه را از 
آن چیزی که هســت پیچیده تر می کند و به اسرائیل 
ســخت می گیرد و نمی پذیرد که یکی از دالیل اصلی 
درگیری ها در خاورمیانه ایران و حزب اهلل لبنان است.

نماینــده دائم آمریکا در ســازمان همچنین ادعا 
کرد: برای آشنایی با ماهیت حزب اهلل لبنان ما باید به 
فرای کارهای این حــزب نگاه کنیم که به نمایندگی 
از بشــار اســد به جنگ می پردازد و نیروهایش را به 
سوریه فرستاده و آن ها مسئول برخی حمالت خونبار 

هستند.
هیلی افزود: حزب اهلل به دنبال نابودی اســرائیل 
اســت و کمترین توقع ما از شورای امنیت این است 
که تهدیدات صریحی که مقابل ما هستند را بشناسد.

یادداشت 
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مینگائو ژائو – صبر ترامپ در خصوص کره شمالی دارد لبریز می شود. دونالد ترامپ اخیرا 
با اســتفاده از لحنی آتشین که از یک رئیس جمهور ایاالت متحده بعید است هشدار داده اگر 
پیونــگ یانگ یک بار دیگر ایاالت متحده را تهدید به حمله کند، ایاالت متحده با »آتش و 
خشم پاســخی خواهد داد که دنیا به چشم ندیده است«. هر اقدامی که ترامپ تصمیم دارد 
انجام دهد، باید در جریان باشد که مخاطرات آن – نه فقط برای شبه جزیره کره، بلکه برای 
رابطه با چین نیز – بسیار باال است. آزمایش اخیر دو موشک بالستیک قاره پیما که ماه گذشته 
انجام شد حکایت از آن دارد که این کشور اینک این ظرفیت را دارد که ایاالت متحده را هدف 
قرار دهد. آژانس اطالعاتی دفاع ایاالت متحده نتیجه گیری کرده که کره شمالی احتماال به 
کالهک هسته ای دست یافته است که می تواند سوار این موشک ها شود. کارشناسان دانشگاه 
هاپکینز معتقدند هرلحظه ممکن است ششمین آزمایش هسته ای رقم بخورد. شورای امنیت 
ســازمان ملل همین حاال به اتفاق آرا سخت ترین تحریم ها را علیه کره شمالی وضع کرده 
است، با این امید که این کشور کوچک تحت فشار قرار بگیرد و برنامه سالح هسته ای خود را 
لغو کند. قطعنامه های سازمان ملل کره شمالی را از صادرات زغال سنگ، آهن، سنگ معدن 
آهن، سرب، ســنگ معدن و محصوالت غدای دریایی منع می کند، این تحریم ها روی هم 
یک سوم صادرات ساالنه این کشور به ارزش 3 میلیارد دالر را شامل می شود. این قطعنامه ها 
همچنین کشورها را از قبول کارگران کره شمالی در خارج از این کشور منع می کند. هرچند 
تا این جای کار، به نظر نمی آید که تحریم منجر به اثر دلخواه شده باشد. کره شمالی هزاران 
بــار ایاالت متحده را تهدید به تالفی کــرده – از جمله حمله به گوام در غرب اقیانوس آرام 
که جزء قلمروی ایاالت متحده محسوب می شود – و بارها عهد خود را تکرار کرده است که 
هرگز زرادخانه هسته ای اش را تسلیم نخواهد کرد. به طریق مشابه ،ری یونگ هو، وزیر امور 
خارجه کره شمالی در نشست منطقه آسه آن در مانیل اعالم کرد تا وقتی ایاالت متحده دست از 
سیاست خصمانه خود بر ندارد این کشور در مذاکرات مربوط به برنامه هسته ای و موشکی این 
کشور شرکت نخواهد کرد. ایاالت متحده نیز خط لجاجت را در پیش گرفته است. در جلسه 
اخیر کمیته روابط خارجی سنا، سوزان تورنتون، دستیار اجرایی وزیر امور خارجه در امور آسیای 
شرقی بیان کرد که اعتقاد دولت بر این است که مذاکرات باعث نخواهد شد کره شمالی برنامه 
هسته ای خود را رها کند، حتی اگر این مذاکرات باعث محرومیت بیشتر شود. او افزود: »ما در 
خصوص شیوه مذاکره خود بحث نمی کنیم«. درعوض ایاالت متحده سخت مشغول است تا 
از طریق تقویت انزوای بین المللی این کشور فشارها را تشدید کند. دولت ترامپ تالش کرده 
تا فیلیپین را قانع کند این کشور را از آسه آن کنار بگذارد و به میانمار فشار آورده تا روابط نظامی 
خود با کره شمالی را قطع کند. ایاالت متحده در تحت فشار قرار دادن استرالیا، اتحادیه اروپا، 
ژاپن و دیگر متحدان خود برای اعمال تحریم های یک جانبه علیه کره شمالی موفق تر عمل 
کرده است. فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور بین المللی و امنیتی می گوید 
اروپا در پی در نظر گرفتن ابزارهای تنبیهی دیگری اســت، از جمله کاهش بیشتر در تجارت 
و معامالت مالی. دولت ژاپن تصمیم گرفته است ممنوعیت ورود مقامات کره شمالی به این 
کشور را گسترش دهد و برنامه مسدود کردن مالی نهادها و اشخاص حقیقی کره شمالی که 
به برنامه موشــکی و هسته ای این کشور مرتبط هستند را تقویت کند. اما بعید است ایاالت 
متحده تمام تخم مرغ های خود را در سبد تحریم ها قرار دهد. همین حاال وزارت دفاع ایاالت 
متحده اعالم کرده است که جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای مسلح کل کشور و هری هریس، 
فرمانده نیروهای ایاالت متحده در پاسفیک به صورت تلفنی با ژنرال لی سون ژین، مقام ارشد 
نظامی کره جنوبی صحبت کرده اند تا در خصوص نحوه پاسخ به شلیک موشک از سوی کره 

شمالی تبادل نظر کنند. 
عالوه بر این نیروهای ایاالت متحده، ژاپن و کره جنوبی چندین مانور مشترک با حضور 
بمب افکن های بی 1بی و دیگر ادوات نظامی انجام داده اند. پیام روشن است: »گر الزم باشد، 
ایاالت متحده آماده نبرد اســت. به طور قطع، اجتناب از چنین جنگی بهترین خواسته برای 
جهان است، واقعیتی که به نظر حتی دولت متالطم ترامپ نیز به آن واقف است. اما این امر 
نیازمند همکاری از سوی چین است؛ کشوری که دولت ترامپ آن را به شدت با خود بیگانه 
کرده اســت. چین به عنوان شریک تجاری اصلی کره شمالی، اهرم فشار قدرتمندی بر این 
کشور در دست دارد.  فقط تعلیق واردات زغال سنگ از کره شمالی – که بر اساس قطعنامه 
سازمان ملل از وظایف چین است – باعث خواهد شد درآمد ساالنه درآمد صادرات کره شمالی 
به حدود 400 میلیون دالر برســد. اما چین مالحظات جدی در خصوص سیاست آمریکا در 
قبال کره شمالی دارد، برای مثال چین با استقرار پایانه دفاع هوایی ضد موشک )تاد( و سیستم 

ضد موشکی در کره جنوبی مخالف است و می گوید که امنیت چین را نادیده گرفته است. 
پراجکت سیندیکت

آمریکا به کره شمالی حمله 
خواهد کرد؟

کارشناس ارشد در امور افغانستان و جنوب آسیا اعالم کرد 
که آمریکا در اســتراتژی خود تاکید بیش از اندازه ای بر گزینه 
نظامی دارد در حالی که خطر سقوط حکومت افغانستان به دلیل 
اختالفات قومی-سیاسی بیش از سقوط آن توسط طالبان است.

به گزارش الوقت به نقل از »سیفر بریف«، پس از گذشت 
6 ماه از آغاز دولت جدید واشنگتن، ترامپ و تیم امنیت ملی این 
کشــور همچنان در ایجاد استراتژی جدید آمریکا در افغانستان 
ناکام هســتند. »جیمز ماتیس« وزیر دفاع آمریکا ماه گذشــته 
طرحــی را به ترامپ ارائه داد که شــامل افزایش 4000 نفری 
نظامیان آمریکایی مســتقر در افغانســتان است اما این طرح با 
مخالفت ترامپ روبرو شــد و رئیس جمهــور آمریکا از تیم خود 
طرح بهتری درخواســت کرد. از ســوی دیگر، نیز چند روزی 
اســت که گزارش هایی از تمایل ترامپ به جایگزینی نظامیان 
آمریکایی با ســربازان اجیر در افغانســتان به گوش می رســد، 
طرحی که مورد انتقاد شدید بسیاری قرار گرفته است. حال این 
پرسش مطرح می شــود که دلیل تاخیر اعالم استراتژی جدید 

آمریکا در افغانستان چیست؟
»بارنــت روبین« پژوهشــگر علــوم سیاســی و یکی از 
کارشناسان ارشــد در امور افغانســتان و جنوب آسیا می گوید: 
براســاس گزارش رســانه ها، اختــالف نظر شــدیدی میان 
رئیس جمهــور آمریــکا، حامیــان ملی گرا و همچنیــن ژنرال 
»مک مســتر« مشــاور امنیت ملی آمریکا وجود دارد که تقریبا 
می توان گفت: اجماع کارشناســان نظامی و امنیت ملی آمریکا 

نیز همین طور اســت. مک مستر معتقد است که در جنگ علیه 
تروریسم، افغانســتان در اولویت قرار دارد و به همین دلیل نیز 
حضور بلند مدت نظامیان آمریکایی را در افغانســتان ضروری 
می دانــد. وی همچنین خواســتار افزایش 50 درصدی شــمار 
نظامیان آمریکایی در افغانســتان برای آموزش و مشــاوره به 
نیروهای امنیتی افغان شــده اســت. این کارشناس ارشد امور 
افغانستان افزود: اگرچه پیروزی بر طالبان در میدان نبرد ممکن 
نیست اما حضور نظامیان آمریکایی و کمک ساالنه 23 میلیارد 
دالری می تواند حکومت افغانستان را به ادامه ایجاد اصالحات 
و همچنین تقویت خود قادر کند و شــاید موفق شــود تا برخی 
طالبان را برای پیوستن به روند صلح نیز تحت فشار قرار دهد.

ترامپ، »اســتیو بنن« استراتژیست و مشاور ارشد و دیگر 
همکاران وی طرح پیشنهادی مک مستر را مشابه طرح »ملت 
ســازی« می دانند که هزینه های زیادی را در برداشــته و تعهد 

نامحدود و پرهزینه ای اســت که راهبردی برای »پیروزی« در 
آن وجود ندارد.

ترامپ، بنن و برخی دیگر از مفامات کاخ ســفید ضمن زیر 
سئوال بردن طرح مک مستر در حال بررسی استفاده از نظامیان 
قراردادی و خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هستند. با این 
حال به نظر می رســد که هیچکدام از طرح های ارائه شده هنوز 

مورد موافقت ترامپ قرار نگرفته است.
روبین در رابطه با مســائلی که دولت ترامپ هنگام ایجاد 
اســتراتژی باید آن را در نظر بگیــرد، گفت: دولت آمریکا مثل 
همیشــه بر اهمیت نیروی نظامی تاکید بیش از اندازه ای دارد. 
این در حالی اســت که احتمال سقوط دولت افغانستان به دلیل 
تفاوت های قومی-سیاســی و یا عــدم کمک های مالی به این 
کشور بسیار بیشتر از سقوط آن توسط طالبان است. پس از سال 
2001 برنامه های کشورهای همسایه افغانستان تغییر کرده است 
و دیگر از حضور نظامی آمریکا در افغانستان حمایت نمی کنند، 
در واقع تمام کشــورهای منطقه به جــز هند، حضور نیروهای 

آمریکایی در افغانستان را تهدید می دانند.
تعریف تهدید نیز در این سال ها تغییر کرده است.

 در ســال های اخیر طالبــان از طریق دیپلماســی فعال 
منطقه ای کشــورهای منطقه از جمله روسیه و چین را متقاعد 
کرده که این گروه تهدیدی برای آنان ایجاد نمی کند و فعالیت 

آن ها به داخل مرزهای افغانستان محدود می شود.
بنابرایــن این کشــورها دیگــر در جنگ علیــه طالبان 

ســرمایه گذاری نمی کنند و تالش های خــود را برای مبارزه با 
آمریکا و داعش متمرکز کرده اند. با این حال کشورهای نام برده 
مخالف حکومت مرکزی افغانستان نیز نیستند، مگر در مواردی 
که مربوط به آمریکا باشــد. این کارشــناس مسائل افغانستان 
در ادامه درباره حمایت روســیه از طالبان گفت: ممکن اســت 
که روسیه از طالبان حمایت های تســلیحاتی محدودی داشته 
باشــد تا این گروه نیز در پاسخ با روسیه علیه داعش و یا شاید 
آمریکا همکاری کند؛ با این حال روسیه تالش نمی کند تا برای 
سرنگونی حکومت افغانستان و یا حتی خروج نظامیان آمریکای 

و ناتو طالبان را تجهیز کند.
وی افزود که بهترین نتیجه در افغانســتان خروج نظامیان 
آمریکایی پس از انجام مذاکراتی است که منجر به حفظ ثبات 
در افغانســتان شود؛ این به این معنی اســت که مذاکرات باید 
شامل کشورهای همسایه، طالبان و حکومت افغانستان باشد. با 
این حال ما نمی توانیم درباره خروج خود به کسی در منطقه حق 
»وتو« دهیم؛ بنابراین دیر یا زود باید به روشی مانند طرح باراک 
اوباما کــه زمانی را برای خروج نظامیان تعیین کرد، متوســل 
شویم؛ حتی اگر زمان تعیین شده طوالنی تر باشد و حتی اگر به 

عنوان تاکتیکی برای توافق نهایی صورت گیرد.
مشــروط کردن خــروج نیروهــا هیــچ گاه موفقیت آمیز 
نخواهد بــود، زیرا بازیگران مختلف در دولــت آمریکا با توجه 
به اولویت های سیاســی خود ارزیابی متفاوتی از وضعیت حاکم 

در افغانستان خواهند داشت.

احتمال سقوط دولت افغانستان به دلیل اختالفات قومی-سیاسی

 
سردار سالمی با حضور در برنامه نگاه یک افزود: شهادت شهید حججی تزریق روح مقاومت و بالندگی و سربلندی در جامعه است؛ یک جامعه زنده چنین فرزندانی را تربیت می کند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ما و قتی که رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه سردار اله دادی و تنی چند را به شهادت رساند گفتیم که انتقام می گیریم و فقط چند روز بعد این کار را کردیم؛ 
وقتی تکفیری های تروریست و داعشی ها به مجلس حمله کردند و تعدادی از مردم بی گناه را به شهادت رساندند اعالم کردیم انتقام می گیریم و این کار را کردیم.

سردار سالمی افزود: امروز هم اعالم می کنیم که بساط داعش را جمع خواهیم کرد و مطمئن باشند که ضربت مجاهدان شمشیر اسالم به زودی بیش از پیش و موثرتر از قبل به سراغ آن ها خواهد آمد و عملیاتی 
که انجام خواهد شد به نام و یاد این شهید بزرگ خواهد بود.

جانشین فرمانده 
سپاه: 

بساط داعش را 
جمع خواهیم کرد

پاورقی 

ونزوئال در دیکتاتوری فرورفته و تالش هماهنگ بین المللی برای جلوگیری از وخیم تر شدن این 
شرایط ناخوشایند الزم است. در 30جوالی، نیکوالس مادورو سوسیالیست سرسخت، انتخاباتی جعلی 
و بسیار محدود را برگزار کرد. در نتیجه تمام 545 کرسی مجلس موسسان جدید با نامزدهای حزب 
سوسیالیست مادورو پر شدند. مجلس موسسان قانون اساسی ونزوئال را بازنویسی، اعضای مخالف را 
از مجلس فعلی بیرون و قدرت را در شاخه حزبی فعلی تقویت کرده است. در روز انتخابات نیروهای 
امنیتی 16 تظاهر کننده بی گناه را کشتند. ویدیوها نشان می دهد که گارد ملی آتش مستقیم به سوی 
جمعیت غیرمسلح گشود و به بیمارستان ها و ساختمان ها حمله کرد. با گذشت 121روز از تظاهرات 
ضد دولتی، 130 فرد بی گناه کشته و بیش از 3500 نفر مجروح شده اند و سرنوشت بیش از 430 نفر 
نیز مشخص نیست. این تاریخی غریب در ونزوئال است. زندان های مادورو رکورد زندانیان سیاسی 
را شکســته اند. دولت ونزوئال تا کنون هیچ گاه تا این حد در تعارض با خواســته های مردمش نبوده 
اســت. در عرصه بین المللی 40 کشور به سرعت از قبول نتایج این انتخابات که انتخابات شرم نام 
گرفته، سرباز زده اند. کشورهایی مانند ایاالت متحده، کانادا، آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، 
مکزیک، پاراگویه و پرو در این ردیف هستند. پارلمان اروپا نیز نتایج انتخابات را محکوم کرد. اگرچه 
نیکی هیلی، سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل متحد، به شدت مخالفت خود با انتخابات شرم را 
نشان داد اما دولت ایاالت متحده مطابق معمول با رویکردی ضعیف سکوت خود را حفظ کرد. دولت 
ترامپ تالش کرد تا به مادورو درباره برگزیدن راهکارهای غیردموکراتیک هشــدار دهد. نکته اینجا 
است که کودتای سیاسی مادورو هنوز بر پایه هایی لرزان استوار است. در ونزوئال تنها 19,5 میلیون 
نفر برای رای دادن ثبت نام کردند. نرخ تایید مادورو روی عدد 15 درصد ایستاده است. مادورو اعالم 
می کند که حزبش 8,1 میلیون رای را به دست آورده است درحالی که آمار تنها 2,5 میلیون رای را 
برای آن ها می داند. به این ترتیب او حداقل در 5,6 میلیون رای دست برده است. شرکت "اسمارت 
ماتیک" که یک شرکت چند ملیتی است و برنامه تکنولوژیک الزم برای رای گیری و سرویس های 
انتخاباتی در انتخابات ونزوئال از ســال 2004 را ارائه می دهد مدعی اســت که اختالفی میان تعداد 
رای دهندگان ثبت شده در سیستم و تعداد اعالم شده وجود دارد. این اختالف نزدیک به یک میلیون 
نفر اســت. آنتونیو موجیکا، رئیس اجرایی این شرکت با بیان این که انتخابات اخیر دستکاری شده 
است، گفت: این شرکت دولت ونزوئال را مقصر نمی داند اما تعداد اعالم شده با تعداد رای دهندگان 
ثبت شــده در سیستم یکسان نیست. در همین راستا تیبی سی لوسنا، رئیس شورای انتخابات ملی 
ونزوئال با رد ادعای شرکت  اسمارت ماتیک گفت: این ادعاهای غیرمسئوالنه بر اساس پیش ینی ها 
و بدون هیچ گونه مبنای اطالعاتی انجام گرفته اســت. وی ادامه داد: اسمارت ماتیک تنها مسئول 
سرویس های فناوری اســت و دیگر هیچ مسئولیتی ندارد. ائتالف MUD اپوزیسیون ونزوئال که 
تظاهرات خشونت آمیز خیابانی را از اوایل ماه آوریل سال میالدی جاری رهبری می کند، وعده داده بود 
که انتخابات را از طریق بستن جاده ها برای جلوگیری از حضور مردم در حوزه های رای گیری متوقف 
خواهد کرد. نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال، روز چهارشنبه یازدهم مرداد در یک سخنرانی 
تلویزیونی ادعای تقلب در انتخابات شرکت فناوری بریتانیایی را ناشی از فشار ایاالت متحده آمریکا و 
بریتانیا دانست و گفت اگر تحریم اپوزیسیون و تظاهرات خیابانی نبود میزان مشارکت در انتخابات روز 
یک شنبه مجمع ملی قانون اساسی ونزوئال شاید از ده میلیون نفر نیز تجاوز می کرد. مخالفان مادورو، 
در ونزوئال از تصمیم اخیر مقامات کشورهایی مانند کلمبیا، مکزیک و پاناما در همراهی با تحریم های 
مقامات دولتی که از سوی آمریکا وضع شده است، استقبال کرده اند. آن ها چنین تصمیمی را گامی 
مثبت به رهبری ترامپ برای حل مشکل در ونزوئال می دانند. اما معتقدند الزم است دولت مرکزی 
ونزوئال از نظر دیپلماتیک علی الخصوص از سوی کشورهای آمریکای جنوبی تحت فشار قرار بگیرد 

تا دموکراسی در ونزوئال حاکم شود.

تنش های پس از مادورو

رفراندوم کردستان عراق، 25 سپتامبر برگزار می شود

پاسخ وزیر دفاع ونزوئال به تهدیدات نظامی ترامپ

روزنامه آمریکایی: حزب اهلل لبنان هم پیمان غیرمستقیم واشنگتن در سوریه

اعالم وضعیت اضطراری در آمریکا
 به دلیل نژادپرستی


