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بین الملل
یادداشت

بازگشت دولت تركيه و كردها به ميدان جنگ
  بهرام اميراحمديان
كارشناس مسائل تركيه

رويارويي نظامي دولت تركيه و كردهاي اين كشور
كه در چند ماه اخير ش��دت گرفته و تحوالت داخلي
تركي��ه را وارد مرحل��ه ت��ازهاي كرده اس��ت ،حكايت
از پيچيدگي مس��ائل فيمابين كرده��ا و دولت آنكارا
دارد .چندين ميليون ش��هروند كرد در شرق تركيه در
ش��رايطي زندگي ميكنند كه ساليان س��ال بويژه پس از فروپاشي امپراتوري
عثماني ،تركيه تمايلي به شناس��ايي حقوق آنها نداش��ت و تمام تالش خود را
براي در محروميت نگه داشتن آنها ميكرد .همين مسأله همواره دغدغه اصلي
كردها بود تا اينكه بر اثر فشار اتحاديه اروپا مبني بر به رسميت شناختن حقوق
كردها در تركيه ،دولت وقت رجب طيب اردوغان ،رئيس جمهوري فعلي تركيه
تصميم گرفت براي جلب نظر مقامهاي اروپايي و تس��هيل روند ملحق شدن
تركيه به اتحاديه اروپا و همچنين كسب آراي بيشتر براي تشكيل دولت خود
در پارلمان برخي از حقوق اوليه كردها را به رسميت بشناسد و نظر مساعد آنها
را هم جلب كند .در همين راستا ،اردوغان اعالم كرد ،در مناطق كردي معلمان
مدارس ميتوانند به زبان كردي تدريس كنند .اما عمر تدريس به زبان مادري
در مناطق كردنش��ين تركيه بسيار كوتاه بود و پس از مدتي اين اجازه تنها به
مدارس خصوصي داده ش��د.مجموع اين رخدادها باعث ش��د ،كردهاي تركيه
از ش��رايط كنوني حاكم بر اين كش��ور كه در محاصره مسائل دروني و بيروني
قرار گرفته اس��تفاده كنند و با مغتنم شمردن اين فرصت ،تحركات خود عليه
دولت مركزي را آغاز كنن��د .اين تحركات كردي بويژه پس از حوادث كوباني
شدت گرفت.
اما به نظر ميرس��د كردها هيچگاه امكان تشكيل دولت مستقل نخواهند
داش��ت و تمام اين تحركات تنها ميتواند به كس��ب خودمختاري بيش��تر در
چارچوب يك تركيه مستعد منجر شود.از دهه  80ميالدي تاكنون دولت تركيه
هزينههاي بس��يار زيادي صرف سركوب كردها كرده است .در صورتي كه اگر
اين هزينهها را براي بازسازي مناطق كردي خرج ميكرد ميتوانست با كردها
به مصالحه برسد و آنها را به دولت مركزي نزديك كند .اما سياست دولت تركيه
درباره كردها هيچگاه مثبت نبوده و ميتوان گفت ،دولت مركزي تركيه درباره
اتفاقهاي كنوني پيش آمده بيش از كردها مقصر بوده است .در حال حاضر هم
دولت تركيه از كارت كردها براي انسجام بخشيدن بيشتر به مجموعه احزاب
ناسيوناليست تركي استفاده ميكند.
آنكارا به كردها به مثابه يك گروه اقليت نگاه ميكند در حالي كه كردهاي
تركيه را نميتوان اقليت دانس��ت زيرا مناطق وس��يعي از ش��رق اين كش��ور
س��كونتگاه جمعيت قابل توجه چند ميليوني كردهاست و آنها در سرزمين آبا
و اجدادي خود هستند.به نظر ميرسد اگر دولت تركيه مصالحه با كردها و به
رسميت شناختن حقوق آنها در استفاده از زبان و فرهنگ خود و تقسيم قدرت
ب��ا آنها را در دس��تور كار خود قرار دهد ،ميتوان��د از تنشهاي داخلي ديرينه
بكاهد.آنچه مسلم است رويارويي نظامي تركيه با كردها به جنگ داخلي منجر
نخواهد ش��د و تنها دس��تاوردي كه مبارزه طوالني مدت براي كردها خواهد
داشت ش��كلگيري هويت خواهيهاي جديد بويژه در سايه وجود شبكههاي
اجتماعي و ابزارهاي نوين رسانهاي خواهد بود.
از سوي ديگر ،تجربه ثابت كرده است كه در صورت بروز جنگ داخلي نقش
ناسيوناليسم تركي پررنگتر خواهد شد و هرچه كردها بيشتر بجنگند ،تركها
بيش��تر متحد ميش��وند و در نهايت تركيه موفق خواهد شد.تركها از جنگ
داخلي هراسي ندارند زيرا ميدانند جنگ چريكي در مقابل يك ارتش و دولت
قدرتمند حاصلي براي كردها ندارد.

آسیا

راهاندازي خط مستقيم تماس بين چين و تايوان

چين و تايوان كه براي نخس��تين
بار در  6دهه اخير گامهايي در جهت
بهبود روابط برداش��تند نخس��تين
خط تلفن مستقيم بين دو كشور را
براي «ايجاد اعتم��اد و تنشزدايي»
راهاندازي كردند.
ايجاد اين خط تلفن نتيجه توافق
بين ما يينگ ژئو و شي جينپينگ،
رؤساي جمهوري تايوان و چين است كه در ماه نوامبر در حاشيه اجالس سران
كشورهاي منطقه در سنگاپور با يكديگر ديدار كردند .ديدار رهبران جمهوري
خلق چين و تايوان نخستين ديدار بين رهبران حكومت كمونيستي خلق چين
و حكومت تايوان از زمان جدايي دو بخش چين در حدود  ۶۶سال پيش بود.
در پايان اين ديدار دستيابي به توافقي رسمي اعالم نشد زيرا سياست رسمي
هر دو طرف نفي موجوديت طرف مقابل به عنوان يك كشور مستقل و تأكيد
ب��ر حق حاكميت بر آن اس��ت .دو طرف صرفاً موافق��ت كردند كه به منظور
جلوگيري از بروز حوادث ناخواس��ته ،يك خ��ط تلفن اضطراري براي برقراري
ارتباط بين مقامهاي دو دولت ايجاد شود.
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه ،س��خنگوي دفتر امور تايوان در دولت چين
درباره اين خط مس��تقيم گفت :نخس��تين تماس اين خط بين ژانگ ژيجون،
رئيس دفتر امور تايوان در دولت چين و اندرو سيا ،رئيس شوراي امور كشوري
تايوان صورت گرفت و طرفين در اين تماس س��ال خوبي را براي يكديگر آرزو
كردند .ژانگ و سيا همچنين درباره دستاوردهاي مهمي كه طرفين طي سال
گذش��ته در ايجاد توسعه روابط صلحآميز بين دو كشور انجام دادند ،گفتوگو
كردند.
روابط بين تايوان و چين از زماني كه ما يينگ ژئو ،در س��ال  2008رئيس
جمهوري تايوان شد رو به پيشرفت گذاشت و از آن زمان طرفين مجموعهاي از
توافقات تجاري و توريستي مهمي را به امضا رساندهاند اما همچنان نقاط ضعف
بسياري در روابط بين دو كشور وجود دارد .پكن يك ماه پيش واكنش شديدي
به تازهترين برنامه فروش تسليحاتي امريكا به تايوان نشان داد.
چين عالوه بر اين بش��دت چش��م به انتخابات رياس��ت جمه��وري ژانويه
تايوان دارد كه نظرس��نجيها حاكي از بازگش��ت اپوزيسيون و مخالفان بهبود
روابط با چين به قدرت اس��ت .در سال  ۱۹۱۲ميالدي ،حكومت امپراتوري در
چين س��قوط كرد و نظام جمهوري در اين كش��ور برقرار شد .در سال ،۱۹۴۹
ش��بهنظاميان حزب كمونيست به رهبري مائوتس��ه تونگ توانستند با تصرف
بخش عمده س��رزمين چين ،دولت مركزي به رهبري چيانك كاي-ش��ك را
شكست دهند .در حالي كه حزب كمونيست استقرار «جمهوري خلق چين»
در اين كشور را اعالم كرده بود ،چيانگ كاي-شك و رهبران و نيروهاي وفادار
ب��ه او به جزيره تايوان گريختن��د و در آنجا «جمهوري چين ملي» را با هدف
مبارزه براي بازپسگيري تمامي سرزمين چين تشكيل دادند.

ادامه از صفحه یک

اروپا و داعش بعد از حوادث تروريستي فرانسه

اما نميتوان اين نكته مهم را ناديده گرفت كه مسأله تروريسم و افراطگرايي
در اروپ��ا كه ظاه��راً در اثر بحران س��وريه و خاورميانه ش��دت گرفته و نقش
متحدين منطقهاي اروپا نيز در آن كام ً
ال مش��هود اس��ت ،ريش��ه در معضالت
اجتماعي دارد كه بخش��ي از آن ب��ه خود اروپا و اش��تباهات جبران ناپذيردر
سياس��تهاي غلط دولتهاي اروپايي بر ميگردد ،چه سياستهاي داخلي و
رويكردهاي تبعيضآميز آنها در قبال اقليتها و مهاجرين و چه سياس��تهاي
نسنجيده آنها در خاورميانه و بويژه در سوريه و حتي رويكرد گزينشي آنها در
برابر تروريس��م و تقسيم آن به تندرو و ميانه رو كه امروزه پيامدهايش متوجه
اتحاديه اروپا شده است.
در هر حال مقابله با پديده شوم تروريسم نيازمند عزم راسخ جامعه جهاني
و همگرايي و هم افزايي توان همه كشورهايي است كه امروزه در معرض تهديد
جديد تروريس��م قراردارند .بايد با ارادهاي مشترك به راهكارهاي مناسب براي
مقابله با آن دست يافت.
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هزاران معترض مسلمان نيجريهاي به مناسبت سالروز ميالد پيامبر اكرم(ص) در
شهر كانو در تظاهراتي آزادي شيخ ابراهيم زكزاكي ،رهبر جنبش اسالمي اين كشور
را خواستار شدند .معترضان همچنين خواستار آزادي بقيه زندانيان شدند و شعارهايي
در محكوميت كش��تار صدها نفر از مسلمانان در شهر زاريا توسط ارتش نيجريه سر
دادند .آنها بر ادامه تحركات خود و اس��تفاده از ابزارهاي قانوني براي آزادي زندانيان
نيز تأكيد كردند .در آخرين روز ماه صفر (بامداد يكش��نبه  22آذر) ارتش نيجريه با

متهم كردن جنبش اسالمي به تالش براي ترور فرمانده ارتش اين كشور و همچنين
مس��دود كردن راهها به دليل تجمعات ،به حس��ينيه «بقيهاهلل» در شهر زاريا و منزل
شخصي ابراهيم زكزاكي حمل ه كرد و صدها مسلمان بيگناه را به شهادت رساند .اين
اقدام ارتش نيجريه واكنشها و محكوميتهاي بينالمللي گستردهاي به دنبال داشت
به طوري كه س��ازمان عفو بينالملل با صدور بيانيهاي خواستار تحقيق فوري درباره
اين كشتار و مجازات عامالن آن شد.

نشست اضطراری اردوغان و شاه سعودی

عربستان و ترکيه برای عبور از بحران های منطقه شورای همکاری راهبردی تأسیس کردند
تغيير معادالت سیاسی در کانونهاي
بحراني خاورميانه ،رجب طيب اردوغان،
رئيس جمهوري ترکيه را بر آن داشت
ت��ا ب��راي چارهجوي��ي و کاس��تن از
زيانهاي وارده به آنکارا ،براي سومين
بار در يک س��ال اخير به ديدار سلمان
بن عبدالعزيز ،پادشاه عربستان برود .در
همين راستا ،اردوغان با ملک سلمان در
کاخ اليمامه در رياض ديدار و دو طرف
ب��ه منظور هماهنگي مواضع و اقدامات
خ��ود در بحرانهاي منطق��هاي ،اقدام
به تأسيس ش��وراي همکاري راهبردي
ميان دو کشور کردند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري رس��مي
عربس��تان واس ،ع��ادل الجبي��ر ،وزير
خارجه عربس��تان در نشس��ت خبري
مش��ترک با همتاي ت��رک خود ،مولود
توگوهاي
چاووشاوغلو گف��ت :در گف 
س��ران دو کش��ور در رياض مس��ائل و
مشکالت منطقهاي مورد بحث و بررسي
قرار گرف��ت و اين گفتوگوها به توافق
براي تشکيل شوراي همکاري راهبردي
دو کش��ور منجر ش��د .وي اضافه کرد:
اين ش��وراي راهبردي مسائل مختلف
امنيت��ي ،نظامي ،سياس��ي ،اقتصادي،
بازرگان��ي ،س��رمايه گ��ذاري ،ان��رژي،
آموزشي ،فرهنگي و پزشکي دو جانبه
را پيگيري خواهد کرد.
الجبير بيان کرد :اين شورا با حضور
برخي از وزيران و مسئوالن نهادهاي دو
کشور تشکيل و توسط وزيران خارجه
دو کشور اداره ميشود .وي تصريح کرد:
هدف از تش��کيل اين شورا يک جهش
در س��طح روابط دو کشور عربستان و
ترکيه و در راس��تاي منافع دو کشور و
ايجاد امنيت و ثبات در منطقه اس��ت.
کارشناس��ان اعالم تش��کيل ش��وراي

همکاري راهبردي ترکيه و عربستان را
يکي ديگر از اقدامات نمايشي عربستان
در چند ماه اخير براي سرپوش گذاشتن
بر ناکاميهاي اين کشور در سوریه و نیز
تجاوز به يمن ارزيابي ميکنند.
اي��ن س��ومين س��فر اردوغ��ان به
عربس��تان در يک س��ال گذشته است.
وي يک بار در ماه ژانويه براي ش��رکت
در مراسم تدفين عبداهلل بن عبدالعزيز،
پادش��اه پيش��ين عربس��تان و يک بار
هم در ماه مارس ب��راي گفتوگوهاي
دوجانبه با ملک س��لمان به اين کشور
سفر کرده بود .اين دو در نشست سران
گروه  20هم که ماه گذش��ته در ترکيه
برگزار شد با يکديگر گفتوگو کردند .با
توجه به تشديد تنشها در روابط ترکيه
با همسايگان ،تحريمهاي روسيه عليه
آن��کارا و تضعيف متحدان مس��لح اين

کشور در س��وريه ،مقامات آنکارا براي
عبور از انزوا به بهبود روابط با اس��رائيل
و هم��کاري نزديک با عربس��تان روي
آوردهاند.
ëëبازگشت به بحران سوريه
محور اصلي همکاريهاي منطقهاي
ترکيه و عربستان ،سوريه است .هر دو
کش��ور ضمن حمايت از داعش و ساير
گروههاي تروريس��تي خواه��ان رفتن
بشار اسد از قدرت هستند .اما مقاومت
ارتش سوریه و حزب اهلل لبنان وحضور
مستش��اري ايران در س��وريه و حمله
روسيه س��بب شده موقعيت منطقهاي
مخالفان اس��د تضعيف شود .از اين رو،
الجبي��ر بر هماهنگ��ي مواضع رياض با
آنکارا درباره بحران س��وريه تأکيد کرد
و گفت :عربستان و ترکيه و کشورهاي
دوس��ت خواهان حل سياس��ي بحران

سوريه براساس اصول مذاکرات ژنو  1و
کنفرانس وين  ،2نشستهاي نيويورک
و قطعنامه شوراي امنيت هستند.
وي بار ديگر ادعا کرد که بشار اسد،
رئي��س جمه��وري س��وريه در مرحله
انتقالي س��وريه جايي نخواهد داش��ت.
الجبي��ر وجود اختالفات ميان مخالفان
سوريه را تکذيب کرد و گفت :رياض و
آنکارا پايبن��د به متحد کردن مخالفان
ميانهرو سوري هستند.
وي افزود :اگر راهکار سياسي بحران
سوريه شکست بخورد عمليات نظامي
ادام��ه خواه��د داش��ت .وزي��ر خارجه
عربس��تان در بخش ديگري از سخنان
خود گف��ت :کش��تن زه��ران علوش،
فرمانده جيش االسالم به نفع روند صلح
در س��وريه نخواهد ب��ود .وزير خارجه
ترکيه نيز به «روابط مستحکم» ترکيه

با رياض و توافقنامههاي امضا شده اشاره
کرد و عربس��تان را براي گردهم آوردن
مخالفان ميانهرو سوريه در رياض ستود.
وي بار ديگر مدعي شد :امنيت و ثبات
در س��وريه تنها با برکناري اسد محقق
خواهد شد.
این درحالی اس��ت ک��ه مقام های
ارش��د اروپا و امری��کا در اظهارات اخیر
خود موضوع برکناری بش��ار اسد را به
تعویق انداخته اند.
وزي��ران خارجه عربس��تان و ترکيه
همچنين درب��اره اوضاع ع��راق ،يمن،
ليب��ي ،روند صل��ح خاورميانــــــه و
عقب نشيني اسرائيل از اراضي فلسطين
و همچنين ائتالف «اس�لامي-نظامي»
ک��ه عربس��تان تش��کيل داده بحث و
گفتوگو کردند.
ش��اهزاده محمد بن س��لمان ،وزير
دفاع عربس��تان ،اخيراً اع�لام کرد که
ائتالفي متش��کل از  34کشور اسالمي
براي مبارزه با افراطگرايي تشکيل شده
اس��ت .اما شماري از کش��ورها حضور
خود در اين ائت�لاف را تکذيب کردند.
همچنين افغانس��تان ،عراق و س��وريه
نيز که قرار اس��ت مح��ل فعاليتهاي
ضدافراطگرايانه اين ائتالف باشد در آن
حضور ندارند.
روزنامه رأي اليوم چاپ لندن نوشت،
ائتالف جديد عربس��تان براي مبارزه با
تروريس��م نقاط ضعف زي��ادي دارد .به
نوشته اين نشريه ،از زمان اعالم تشکيل
ائتالف ،هيچ اقدام عملي از س��وي اين
ائتالف مش��اهده نشده اس��ت و معلوم
نيس��ت که آيا يک ائتالف نظامي است
يا سياس��ي و آيا براي برگزاري نشست
وزي��ران خارج��ه کش��ورهاي مربوطه
برنامهريزي شده است يا خير،

دستيار ارشد رهبر کره شمالي در سانحه رانندگي کشته شد

نقشه آزادسازي موصل و فلوجه روي ميز فرماندهان عراقي

رس��انه دولتي کره شمالي از کشته شدن کيم يانگ
گون ،دس��تيار ارش��د رهبري اين کشور در يک سانحه
رانندگي خبر داد .اين رخداد جديدترين مرگ در حلقه
نزديکان کيم جونگ اون محسوب ميشود.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويترز ،جزئيات
بيش��تري درباره چگونگي مرگ اين مقام منتشر نشده
اس��ت و همين امر گمانه زنيها درباره مشکوک بودن
مرگ اين دس��تيار ارش��د رهبري کره شمالي را بيشتر
ميکند .کيم يانگ گون  73ساله دبير حزب کارگر و رئيس دپارتمان جبهه متحد کره شمالي بود
که مسئوليت روابط ميان پيونگ يانگ و سئول را برعهده داشت.
خبرگزاري رس��مي کره ش��مالي از وي به عنوان نزديکترين رفيق کيم جونگ اون و يک شريک
انقالبي قوي وي ياد کرد .کيم به عنوان مقام ارشد مديريت مناسبات شمال با جنوب بخشي از هيأت
بلندپاي��هاي ب��ود که در ماه اوت  2015پس از تبادل آتش بين اين دو رقيب که تنش بين آنها را به
باالترين سطح طي سالهاي اخير رساند مذاکراتي براي کاهش تنشها انجام داد .اين مذاکرات به
توافقنامهاي انجاميد که به رويارويي دو طرف پايان داد و آنها را مجاب به انجام مذاکرات بيشتر براي
بهبود مناسبات کرد .او اخيراً به رهبري کره شمالي نزديکتر شده و در کنار وي در بسياري از مراسم
ديده ميشد .دولت سئول مراتب تسليت خود را از طريق روستاي مرزي خط آتش بس پانمونجون
ميان دو کره به خاطر مرگ اين مرد ابراز داشت.

نيروهاي عراقي با آزادس��ازي شهر الرمادي ،مقصد
بع��دي عملي��ات خود را فت��ح موص��ل و فلوجه اعالم
کردند .حيدر العبادي ،نخس��ت وزير عراق پس از ورود
به الرمادي به طور رس��مي برنامه بعدي ارتش عراق را
آزادسازي دو شهر استراتژيک فلوجه و موصل خواند.
ب��ه گزارش ايس��نا به نقل از ش��بکه اس��کاي نيوز
عربي ،نخس��ت وزير عراق پ��س از ورود به الرمادي در
جمع نيروهاي عراقي گفت :ارتش عراق به همراه ديگر نيروهاي ملي کش��ور بزودي حمله براي
آزادسازي موصل از دست داعش را آغاز می کنند و اعضاي داعش را در هر مکاني از خاک عراق
تحت تعقيب قرار می دهند.
س��خنگوي ائتالف تحت رهبري امريکا عليه داعش ضمن تأکيد بر اينکه اين ائتالف قادر به
نابودي داعش است ،گفت :نيروهاي عراقي با حمايت ائتالف به پيشرويهاي خود به سمت رود
فرات ادامه ميدهند تا بتوانند عمليات موصل را آغاز کنند.
اس��تيو وارن در مصاحبه با ش��بکه خبري اس��کاي نيوز عربي در رابطه با نبرد موصل گفت:
جنگ موصل بس��يار س��خت خواهد بود ،چراکه دومين ش��هر بزرگ عراق محس��وب ميشود و
داعش��يهاي زيادي نيز به دنبال ف��رار از الرمادي به موصل رفتهاند با اي��ن حال ائتالف قادر به
نابودي آنهاست.

نتانياهو درمدار جاسوسی امريكا قرار داشت
روزنامه والاستريتژورنال در گزارشي افشاگرانه نوشت ،با وجود
وعده باراك اوباما ،رئيس جمهوري امريكا مبني بر توقف جاسوسي
از متحدانش ،واش��نگتن به جاسوس��ي از تعدادي از متحدان خود
ادامه ميدهد و جاسوس��ي از بنيامين نتانياهو ،نخس��توزير رژيم
صهيونيستي و كابينه وي به طور خاص از اولويتهاي آژانس امنيت
ملي امريكاست.
گ��زارش وال اس��تريت ژورنال بر اس��اس اظهارات تع��دادي از
مقامهاي كنوني و پيشين امريكايي نوشته شده و در آن آمده است،
آژانس امنيت ملي امريكا با بررس��ي تماسه��ا و ارتباطات اعضاي
كنگ��ره امريكا و مقامهاي رژيم صهيونيس��تي در جريان مذاكرات
هستهاي ايران و  6قدرت جهان دريافتند ،مقامهاي اسرائيلي تالش
داشتند قانونگذاران امريكايي را به مخالفت با اين توافق وادار كنند.
ش��نود مكالمات نتانياه��و در حالي صورت گرفت��ه كه نتانياهو
ب��ا معاونانش درب��اره توافق هس��تهاي ب��ا ايران صحب��ت كرده و
گفتوگوهاي محرمانهاي با مقامه��ا و رهبران امريكايي در جامعه
يهوديان داشته اس��ت .طبق اين گزارش ،يكي از ابزارهايي كه اين
نهاد امنيتي امريكا مورد اس��تفاده قرار داده است« ،كاشت سايبري

در شبكههاي اسرائيلي» است كه اين نهاد امنيتي امريكا را قادر به
دسترسي به ارتباطات درون دفتر نتانياهو كرده است.
يك مقام ارش��د امريكا ،آشكار شدن اين تماسها و ارتباطات را
يك «لحظه ناجور» توصيف و ابراز نگراني كرد ،قوه مجريه اين كشور
به جاسوسي از كنگره متهم ش��ود .براساس اين گزارش ،مقامهاي
دولت اوباما بر اين باور بودند اگر اين اطالعات آشكار شود ،ميتواند
به صورت بالقوه ،حمالت نتانياهو براي متوقف كردن توافق هستهاي

مانيتورينگ
والاستريت ژورنال (امريكا) :بازسازي غزه گرفتار
مسائل سياسي شده است و با كندي پيش ميرود .برخي
اعتقاد دارند كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در پوشش كمكهاي مالي و رفاهي اهداف
سياسي خود را در اين باريكه به پيش ميبرند و هدف اصلي آنها بازسازي غزه نيست.
فايننشال تايمز (انگليس) :در حالي كه موج
ترورها به پاكس��تان بازگشته ،نگرانيها بابت نفوذ
وهابيت و س��عوديها در اين كشور افزايش يافته
اس��ت .گروهي از ناظران ميگويند چهار دهه روابط نزديك اس�لامآباد و رياض س��بب شده
افراطگرايي با سرعت بيشتري از عربستان به پاكستان برود.
گلفني�وز (امارات) :نومحافظ��هكاران در كمين
نشس��تهاند تا با دول��ت بعدي امريكا ب��ه رأس قدرت
بازگردند .آنها دولت اوباما را به ناتواني در تدوين يك راهبرد مؤثر در خاورميانه متهم ميكنند
و سعي دارند در سايه دولت بعدي برنامههاي خود را در اين منطقه پياده كنند.
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را خنثي كند .با اين حال يك مقام رسمي امريكايي گفت ،كاخ سفيد
بدون اينكه درخواستي رسمي و مكتوب از آژانس امنيت ملي كند،
اين اختيار را به آن داده است تا در مورد اين اقدام تصميمگيري و
عمل كند .رجب طيب اردوغان ،رئيس جمهوري تركيه نيز از ديگر
افرادي بوده كه امريكا از او جاسوسي كرده است.
ادوارد اس��نودن ،پيمانكار س��ابق آژانس امنيت ملي امريكا ،در
ژوئن  ،2013از برنامههاي جاسوس��ي آژانس امنيت ملي امريكا از
جمله شنود مكالمات تلفني و جاسوسي از كاربران اينترنتي امريكا
و سراس��ر دنيا پرده برداش��ت .متحدان امريكا ج��زو اهداف اصلي
اين جاسوس��يها بودند .پس از افشاي جاسوسي امريكا عليه آنگال
مركل ،صدر اعظم آلمان ،دولت اوباما فهرستي از مقامهاي سياسي
ديگر كش��ورها كه بايد از جاسوس��ي و ش��نود در امان باشند تهيه
ميكن��د .مركل و فرانس��وا اوالند ،رئيسجمهوري فرانس��ه در اين
فهرست قرار داش��تهاند ،اما جاسوسي از مش��اوران ارشد اين افراد
ادامه مييابد .باراك اوباما س��ال گذش��ته اعالم كرده بود كه امريكا
درصدد تجديدنظر در برنامههاي شنود مكالمات و استراق سمع از
كشورهاي متحد خود برخواهد آمد.

عکس روز
زنان��ي ک��ه از جن��گ
ژاپ��ن و کرهجنوبي لطمه
ديدهاند به توافق اخير دو
کشور اعتراض کردند .قرار
ش��ده توکيو به زناني که
در جري��ان جنگ جهاني
دوم مورد تعرض سربازان
ژاپن��ي ق��رار گرفتهان��د
غرامت بدهد اما اين زنان
و حاميان و بازماندگان آنها
ميگويند آنچه بر سرشان
آم��ده با ي��ن ژاپن جبران
نميشود.

رنج بيپايان

تک خبر
تلفات سنگين نظاميان بحرين
در جنگ يمن
ش��مار كش��تههاي نيروهاي ائتالف
عربي به رهبري عربستان در جنگ عليه
يمن با كشته ش��دن  3نظامي بحريني
افزايش يافت .اين سه نظامي بحريني در
حمله نيروهاي مردمي يمن در مرزهاي
جنوبي عربستان كشته شدند .به گزارش
ايس��نا به نقل از ش��بكه خبري المسله،
فرماندهي كل نيروي دفاعي بحرين در
بيانيهاي اعالم كرد كه سه نفر از افسران
ارتش اين كش��ور كه در عمليات ائتالف
عرب��ي در مرزه��اي جنوبي عربس��تان
شركت كرده بودند ،در اين منطقه كشته
ش��دهاند .از زمان آغ��از عمليات ائتالف
عربي در يمن كش��ورهاي عضو شوراي
همكاري خليج ف��ارس از جمله امارات،
قط��ر و بحري��ن نظاميان خ��ود را براي
شركت در جنگ يمن به داخل مرزهاي
اين كشور اعزام يا در مرزهاي عربستان
و يمن مستقر كردهاند كه تاكنون صدها
نفر از آنها توس��ط نيروه��اي مردمي و
ارتش يمن كشته و مجروح شدهاند.
گزارشه��ا همچنين از س��قوط يك
جنگن��ده اف16-بحرين��ي در مرزهاي
ش��مالي يم��ن حكاي��ت دارد .ائت�لاف
عرب��ي گف��ت نقص فني عامل س��قوط
اين جنگن��ده بوده اما احتم��ال ميرود
كه نيروه��اي ارتش و مقاومت يمن اين
جنگنده را هدف قرار داده باشند.
 5ëëت�ا  25س�ال حبس ب�راي 29
انقالبي بحريني
دادگاه عال��ي كيف��ري بحري��ن 29
انقالبي اين كش��ور را به  5تا  25س��ال
حبس محكوم كرد .به گزارش خبرگزاري
رويترز ،احمد الحمدي ،وكيل مدافع اين
پرون��ده در بيانيهاي اعالم ك��رد :دادگاه
احكام صادر شده براي دو نفر از مخالفان
را نقض كرده و براي  27نفر از محكومان
حك��م جريمه نق��دي بالغ ب��ر  7هزار و
 389دالر ص��ادر كرد .بحرين از س��ال
 2011شاهد اعتراضات گسترده شيعيان
براي اعطاي نقش بيشتر به شيعيان در
دولت اين كشور است اما دولت مطالبات
مخالفان را ناديده ميگيرد.

دو خط خبر
در بحبوح��ه ت��رس و نگران��ي
فزاينده در جه��ان در مورد حمالت
تروريستي در شب سال نو ميالدي،
بيل دي بالسيو ،ش��هردار نيويورک
اعالم ک��رد ،تدابير امنيت��ي ويژهاي
ب��راي حفاظت از صده��ا هزار نفري
ک��ه انتظ��ار م��يرود ب��راي تحويل
س��ال  ۲۰۱۶در اي��ن ش��هر جم��ع
ش��وند ،انديش��يده ش��ده و  6هزار
نيروي امنيتي ويژه براي حفاظت از
جش��ن سالنو در نيويورک در حالت
آمادهباش هستند.
جيمي بريگز ،وزير شهرسازي و
محيط زيست و مال براف ،وزير ويژه
كشوراس��ترالیا اواخر روز سهش��نبه
گذش��ته با فاصله چند دقيقه استعفا
كردند .اس��تعفاي اين دو وزير ناشي
از اختالف��ات درون دول��ت و حزب
حاكم است.
دولت ف��درال آلمان حدود 17
ميليارد يورو را به عنوان بودجه 2016
براي بحران پناهجويان تعيين كرده
است .اين بودجه از سوي ايالتهاي
مختلف آلمان تأمين ميشود و دولت
مركزي به ازاي هر پناهجو در هر ماه
 670يورو به هر ايالت ارائه ميدهد.
اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه
حدود يك ميليون پناهجو طي سال
 2015آلمان را به عنوان مقصد خود
انتخاب كردند.
چي��ن اع�لام ك��رد س��اخت
بزرگتري��ن ني��روگاه برق هس��تهاي
جه��ان را با ظرفيت تولي��د بيش از
 32ميليون كيلو وات برق آغاز كرده
است .هدف از س��اخت نيروگاههاي
برق هستهاي در چين كاهش استفاده
از سوخت زغال سنگ و نيروگاههاي
زغالي است كه آلودگيهاي شديدي
را متوجه اين كش��ور پهناور آسيايي
كرده است.
رائول كاسترو ،رئيس جمهوري
كوبا به ش��هروندان كشورش هشدار
داد كه خود را براي ش��رايط سخت
اقتص��ادي در س��ال  2016با وجود
بهبود روابط با امريكا آماده كنند.
بــ��ه گــ��زارش خبرگـــ��زاري
آسوشيتدپرس ،رئيسجمهوري كوبا
گف��ت :گرچه حوزه گردش��گري در
كشور در حال توسعه است اما قيمت
پايين نفت ضربات محكمي به اقتصاد
كش��ور وارد كرده اس��ت .كاسترو در
مجلس ملي كوب��ا گفت ،انتظار دارد
در س��ال آينده توليد داخلي رش��د
دو درصدي داش��ته باش��د .اين رقم
نصف ميزاني اس��ت كه دولت وي در
سال  2015اعالم كرده بود.

