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سیر ،عامل اختالف ملکه انگلیس
و عروس جدیدش

بازیگرآمریکاییوعروسجدیدخانوادهسلطنتیانگلیس،بافهرستطوالنیازممنوعیتها روبهروستکههمچناننیزافزایشمییابد.اواززمانازدواجباشاهزادههری،نوهملکهانگلیس،ناچارشدکاروکشورخودراترک
کند ،همه صفحات خود در شبکههای اجتماعی را غیر فعال کند و نوع پوشش خود را تغییر دهد؛ اما به تازگی همسر شاهزاده هری از خوردن یکی از خوراکیهای مورد عالقه خود منع شده است .مگان مارکل نباید در طول
دیدارهاوسفرهایخودسیرمصرفکند؛زیرابویبددهاندررویدادهایسلطنتیخوشایندنیست.سرآشپزکاخباکینگهام،میگوید:ماهیچگاهغذاییباسیریاپیاززیادسرونمیکنیم.ملکههیچگاهسیردرمنویغذاندارد.

تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

مرگ " رویای آمریکایی "
منشــی دادگاه  :به احترام دادگاه قیام کنید .تمامی شــرکت
کنندگاندردادگاهازرویصندلیهابلندمیشوندجزمتهم
 .قاضی خطاب به متهم  :خود را معرفی کنید  .متهم گریه می
کند  .وکیل مدافع  ،توپ پالستیکی را به دست متهم می دهد
.صدایگریهمتهمفروکشمیکند.قاضیازمتهممیپرسد
آیا به روند رســیدگی به پرونده اعتراض دارد ؟ متهم مشــغول
شیر خوردن اســت  .قاضی حکم را قرائت می کند  :متهم به "
بازگشتداوطلبانه"بهکشورپدری،هندوراس،محکومشده
اســت  .متهم به خواب رفته است  .این سکانســی از یک فیلم
سینمایی نیســت  .این اتفاقی است که در آســتانه شروع دهه
سوم قرن بیست و یکم در دادگاهی در ایالت آریزونا در جنوب
ایاالتمتحدهآمریکارخدادهاستکهکودکییکسالهرابهنام
"خوان"محاکمهمیکند.باحکمقاضیکهخودبه"شرمساری
"خویشازمحاکمهکودکیکسالهاذعانکردهاست،فقط"
خوان " محکوم نمی شود  .با این رای " ،رویای آمریکایی " می
میرد در جایی که دونالــد ترامپ  ،رئیس جمهــوری آمریکا به
صراحت می گوید  « :من یک راه حــل دارم  .به مردم بگویید به
طورغیرقانونیواردکشورماننشوند».آمریکایکنونیبرای
جویندگانزندگیبهتربهمکانیخطرناکبدلشدهاست.

...

اندیشکده روز
آمریکا کشوری خطرناک برای زنان
اندیشــکده راهبردی تبیین نوشــت:در یک نظرســنجی از
سوی بنیاد «تامســون رویترز» که ســواالت «خطرناک بودن
کشورها برای زنان» از 550کارشناس مسائل زنان پرسیده
شــده نتیجه از این قرار اســت که در میان 193کشــور عضو
ســازمان ملل هند به دلیل گزارش های متعدد آزار جنســی
در راس فهرست ،افغانستان و ســوریه بعد از آن و آمریکا جزو
 10کشور اول خطرناک برای زنان است.آمریکا در پاسخ به
سوالکشوریکهازلحاظ«خطرحمالتجنسی»خطرناک
تراسترتبهسومرابهخوداختصاصدادهاستودراینمورد
 200زنشاغلدرنهادهایامنیتیآمریکانیزپاییزگذشتهبا
انتشاریکنامهسرگشادهاعالمکردندکهدرمحیطکارخود
مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند یا حداقل زنی را میشناسند
که تجربه آزار جنسی داشته است .در این نامه آمده بود« :آزار
جنسیفقطمشکلهالیوود،سیلیکونولی،اتاقهایخبریا
کنگرهنیست؛بلکهاینمسئلهدرهمهجامشاهدهمیشود».

...

خبر متفاوت
گزارش بی بی سی از "زن بارگی" ترامپ
درآستانهسفررئیسجمهورآمریکابهانگلیسشبکهتلویزیونی
بیبیسیبرنام هویژهایباتمرکزبرتعامالتترامپبازناندر
دهه ۸۰و ۹۰میالدیباعنوان"ترامپ:آیااینرئیسجمهور
یک زنباره اســت؟" پخش کــرد .این گــزارش ۳۰دقیقهای
که دوشنبه شــب روی آنتن رفت ،بخشی از سری برنامههای
تحقیقی بیبیســی با عنــوان "بیبیســی پانوراما" اســت.
این گزارش احتماال در آستانه ســفر ۱۲ژوئن دونالد ترامپ،
رئیسجمهوریآمریکابهانگلیسجنجالبهپامیکند.پایگاه
وایس نیوز گــزارش داد ،یک زن به نام باربــارا پایلینگ به این
شــبکه گفت ،در اواخر دهه ۸۰میالدی وقتی ترامپ در دهه
 ۴۰زندگی خود قرار داشت با او در یک مهمانی در نیویورک
مالقات داشته است و وقتی به ترامپ گفته است که ۱۷سال
دارد ،ترامپ گفته اســت :نــه خیلی پیر ،نه خیلــی جوان!زن
دیگری به نام هــدر بردن ،از خاطراتــش در دهه ۹۰میالدی
از حضور در یک مهمانی میگوید؛ جایــی که ترامپ هم جزو
معدود مردان حاضر بود و نزدیک به ۵۰زن هم دعوت بودند.
اوگفتکهحسیکتکهگوشترادرآنمهمانیداشتهاست.
بیبیسیکهاعتباردولتیدریافتمیکند،همچنینبامردی
کههویتاوفاشنشد،مصاحبهداشت.اینفردگاهادرهمان
مراس م که ترامپ هم بوده ،حاضر بوده است .او این تاجر وقت
آمریکایی را یک "الشخور" توصیف کرد و گفت ترامپ با تکبر
درباره زنانی که با او تعامل داشــتند ،نزد دوســتانش ســخن
میگفت .او گفت :ترامپ در عمل مثل یک الشخور بود.کاخ
ســفید هنوز به گزارش تحقیقی بیبیســی واکنشی نشان
ندادهاست.ترامپدردورهرقابتریاستجمهوری ۲۰۱۶از
سویدههازنبهاتهاماتجنسیمتهمشد.زنانمتعددیاورا
بهآزارواذیتجنسیبدونرضایتیابیانسخنانغیراخالقی
متهم کردند که مربوط به چندین سال قبل از آن بود .ترامپ
و کاخ سفید پیشــتر تمامی این اتهامات را رد کردند.گزارش
کامل بیبیســی در خــارج از انگلیــس در دســترس به طور
آنالیننیست.بااینحالتعدادیازنشریاتخبریانگلیسی
ی درباره اتهامات ضد
از جمله سان ،میرر و دیلی میل گزارش 
ترامپ مبنی بر بیان ســخنان ســخیف جنســی یا رفتارهای
زنندهاومنتشرکردند.سایررسانههاازجملهگاردین،تلگراف
وتایمزگزارشبیبیسیراپوششخبریندادند.اینگزارش
بیبیسی در شرایطی منتشر شد که ترامپ امروزهمزمان با
ورود به انگلیس انتظار تجمع اعتراضی گســتردهای را دارد.
صادقخان،شهردارلندنهمکهازمنتقدانسرسختترامپ
اســت ،با درخواســت معترضان بــرای آوردن بالــون "ترامپ
کوچولو"بهاعتراضاتوهواکردنآنبرفرازپارلمانحینسفر
رئیسجمهوریآمریکاموافقتکرد.

گروهبینالملل-بهنظرمیرسدجایدوستان
ودشــمنان ترامپ با یکدیگر تغییرکرده است.
رئیسجمهورآمریکاپشتمیزصبحانه باسران
ناتو ،ضمــن انتقــاد از برخی کشــورهای عضو
این ســازمان به دلیل بی توجهی بــه پرداخت
هزینههای ناتو ،آلمان را «اســیر روسیه»خواند
و تاکید کرد که دیــدارش با پوتیــن راحت تر از
نشستن سراین میز صبحانه است .ماجرا از آن
جاشروعشدکهدرابتدا«،ینساستولتنبرگ»
دبیرکلناتوبهعنوانمیزبان،اظهاراتیدرباره
مزایای یک ناتوی قدرتمند برای اروپا و آمریکا
مطرح کــرد .او گفــت« :یــک ناتــوی قدرتمند
هم برای اروپــا خوب اســت و هم بــرای ایاالت
متحده.ناتوبهآمریکادرنمایشواعمالقدرت
در مناطق مختلف از خاورمیانه تا آفریقا کمک
میکند» .در حالی که دبیر کل ناتو در واکنش
به گزارشهای منتشر شده در رسانهها مبنی
بر اختــاف میان آمریــکا و اعضــای ناتو تالش
داشــت مدام از اتحــاد دو طــرف صحبت کند،
ترامپ با طرح انتقادات تنــد از این ائتالف ،آن
همدربرابردوربینها،استولتنبرگرابهتزده
کرد.رئیسجمهور آمریکا بالفاصله بعد از این
سخنانگفت«:بایدبگویمکهاینواقعاناراحت
کنندهاستکهآلمانتوافقبزرگگازیونفتی
با روســیه میبندد؛ همان روســیهای که شــما
(ناتو) قرار اســت در برابر آن دفاع کنید و آلمان
میلیاردها میلیــارد دالر به روســیه میپردازد.
ما در حال حفاظت از آلمان ،فرانسه و همه این
کشورها هستیم و تعداد زیادی از این کشورها
برایانتقالخطوط انرژی توافق می کنندو در
آن میلیاردها دالر به روسیه میپردازند .فرض
براینبودهکهماازشمادربرابرروسیهحفاظت
کنیماماآنهامیلیاردهادالربهروسیهمیدهند
و بــه نظر من این مناســب نیســت و صدراعظم
پیشینآلمان،رئیسشرکتخطلولهایاست
که گاز (روســیه را به آلمــان) منتقل میکند».
اشــاره ترامپ به "گرهارد شــرودر" است که به
سمتریاستهیئتمدیرهشرکت«راسنفت»
روسیهبرگزیدهشدهاست.ترامپادامهداد«:در
نهایت 70،درصدازکشورآلمانباگازطبیعی
تحت کنترل روســیه قرار میگیرد .شما به من
بگویید آیا این مناسب است که من از زمان آغاز
بهکارمدربارهاینموضوعگلهکنم؟نبایداجازه
چنین کاری داده میشد اما آلمان کامال تحت
نبوی-حاال با سپری شدن  3.5سال از اعالم
خالفت خودخوانــده داعش با عنوان شــاخه
«خوراسان» در شــرق افغانســتان ،تروریست
های صادراتی گرد هم آمده اند تا لکه ســیاه را
در افغانستان گسترش دهند .هر چند دولت
افغانســتان ترجیح داده اولویت را بــر نابودی
دشــمن نو پا نســبت به دشــمن دیرپای خود،
طالبان قرار دهد ،اما هنــوز راه به جایی نبرده
اســت .حمالت آن ها طــی دو روز گذشــته در
شهرجاللآباداستانشرقی«ننگرهار»که23
کشتهو 15زخمیبرجاگذاشت،آخرینتالش
اینگروهتروریستیبود.حمالتخونبارداعش
پــس از آن انجام شــد کــه در روزهای گذشــته
نیروهایبینالمللیمستقردرافغانستاناعالم
کردند در یک عملیات مشــترک بــا نیروهای
افغان پایتخت خودخوانــده خالفت داعش را
در این کشــور نابود کردهاند .حاال با گسترش
حمالتداعشولزومبرخوردجدیباتروریست
ها این سوال پیش آمده که آن ها در افغانستان
چه می کننــد؟ و برای نابــودی آن هــا چه باید
کرد؟داعش پاکستان در ســال 2014بنیان
نهاده شــد و بعد از مطرح شدن نظریه تشکیل
والیت خوراســان به افغانســتان نیز نفوذ پیدا
کرد .حضــور داعش در افغانســتان بــه ژانویه
 2015باز می گردد که  10تن از فرماندهان
طالبــان پاکســتان و افغانســتان در یک فیلم
ویدئویی  16دقیقه ای کــه در اینترنت پخش
شــد ،با ابوبکــر البغــدادی ،ســرکرده داعش،
بیعت کردند .ایــن اولین باری بــود که داعش

اظهارات تند ترامپ متحدان آمریکا را بهت زده کرد

جنجالدرصبحانهکاریناتو
ترامپ :دیدار با پوتین راحت تر از دیدار از انگلیس و سران ناتو است

قوی تر خواهیــم بود».رئیسجمهور آمریکا باز
هم حرفهای اســتولتنبرگ را قطــع کرد و در
مخالفت با اظهاراتش گفت« :نه شــما روســیه
را ثروتمندتــر و غنیتر و با ایــن کار آن را قویتر
میکنید».در این هنــگام ،مقامهای حاضر در
صبحانه کاری ،از روزنامهنــگاران و دوربینها
خواســتند که نشســت ترامپ و دبیرکل ناتو را
ترککنند.نشستیکهبیشکیکیازپرتنش
ترین نشست های این ســازمان نظامی غربی
بود.شایدترامپاینرامیدانستهچراکهقبلاز
ترکواشنگتنبهمقصدبروکسلبهخبرنگاران
گفته بــود دیدار بــا پوتین راحــت تر از دیــدار از
انگلیس و ســران ناتو اســت.به گزارش دویچه
وله،پسازحمالتتندوبیسابقهترامپ،آنگال
مرکل،صدراعظمآلماننیزیادآورشدکهبخش
عمدهایاززندگیخودرادرآلمانشرقیتحت
تســلط روســیه گذرانده و امروزه آلمان متحد
"خودسرنوشتخودرادردستدارد".
▪رئیس شورای اروپا« :آمریکای عزیز ،قدر
متحدانترابدان،کهزیادهمنیستند»

کنترل روســیه قرار دارد چرا که آن ها بین 60
تا  70درصد انرژی خود را از روسیه و خط لوله
جدیدواردمیکنند.شمابهمنبگوییدکهآیااین
کار درستی اســت؟ به نظر من این کار ،درست
نیستوبرایناتوهمبداست»خطلوله۱۲۰۰
کیلومتری گاز "نورد استریم "۲گاز روسیه را از
طریق دریای بالتیک به اروپای مرکزی و غربی
منتقل خواهد کــرد .در ماههــای اخیر ترامپ
بارهاوارداتگازازروسیهازطریقدریایشمال
وپروژهخطلولهگاز"نورداستریم"۲رابهشدت
مورد انتقاد قرار داده است .دولت آمریکا ،اروپا
را بازار مهمی بــرای گاز خــود میداند.ترامپ
افزود« :همچنین ،آلمان فقط کمی بیشــتر از
یک درصــد (از تولید ناخالص داخلــی را برای
هزینههــای نظامــی ناتو) میپــردازد امــا رقم
واقعی هزینههای آمریــکا بیــش از  4درصد از
تولیدناخالصداخلییکاقتصادبسیاربزرگ
تراست.فکرمیکنماینهمموضوعنامناسبی
اســت .ببینید ما داریم از آلمان ،فرانسه و همه
حفاظت میکنیــم و پول بســیاری داریم برای
این کار میپردازیم و این مسئله دهههاست که
دارد انجام میشــود .این موضوع توسط دیگر

انرژی اتمی را رها کردند و به نفت و گاز روسیه
رو آوردنــد .به نظر من این چیزی اســت که ناتو
باید به آن نگاه کند .شــما و من قبــول داریم که
این موضوع نامناسب است البته من نمیدانم
شــما چــه کاری میتوانیــد در این بــاره بکنید
امــا قطعا منطقــی به نظر نمیرســد کــه آن ها
میلیاردهادالربهروسیهبپردازندوماازآنهادر
برابرروسیهدفاعکنیم».دبیرکلناتوپسازاین
اظهارات ترامپ گفت که «نقطه قوت متحدان
ناتــو در این اســت که بــه رغم اختــاف نظرها
دربــاره برخی موضوعــات از قبیــل گاز و نفت،
ما همیشــه قادر بودهایم که حــول ارزشهای
کلیدی و ریشــهای ناتو متحد و یکپارچه شده و
ازهمدیگردفاعکنیمچراکهمامتوجههستیم
که ما دسته جمعی قوی تر از این هستیم که در
خانهتنهاباشیم».ترامپباپریدندرحرفهای
استولتنبرگ گفت« :چطور ما با هم میتوانیم
قدرتمندتر باشیم وقتی یک کشور انرژی خود
را از کســی وارد میکنــد که شــما بایــد از او در
برابر آن دفاع کنید؟».دبیرکل ناتو جواب داد:
«چونمامیدانیمکهبرایپرداختنبهموضوع
روســیه ،در صورت اتحاد و متحــد بودنمان ،ما

روســای جمهور آمریکا هم مطرح شد اما آن ها
هیچ کاری بــرای حــل آن نکردند امــا من باید
این موضوع را مطرح کنم چــرا که خیلی برای
مردمآمریکاومالیاتدهندگانماغیرمنصفانه
اســت».در حالی که به نظر میرســید نه فقط
هیئت ناتو ،بلکه حتی «جان کلی» رئیس دفتر
ترامپ و «کی بیلی هاچیســن» نماینده آمریکا
در ناتو هــم از اظهــارات ترامپ جــا خوردهاند،
رئیسجمهور آمریکا ادامه داد« :از نظر من این
کشورهابایدبهسرعتقدمجلوبگذارند.آلمان
یککشورثروتمنداستوآنها(اکنون)درباره
افزایــش خیلی محــدود هزینههــای نظامی و
دفاعیتاسال2030صحبتمیکننداماآنها
میتوانندفوراازهمینفرداهزینههایدفاعی
و نظامی را افزایش دهند و مشکلی در این باره
ندارند .به نظرم این برای آمریکا ،غیرمنصفانه
است.مابایدکاریبکنیمچراکهمانمیتوانیم
اینوضعراتحملکنیم».رئیسجمهورآمریکا
باز هم باتکرار اظهارنظرش درباره وابســتگی
انرژی آلمان به روســیه و پرداختــن میلیاردها
دالر به مســکو گفت« :آلمان اسیر روسیه است
چراکهآنهاتولیدزغالسنگشانوهمچنین

داعش در افغانستان چه میکند؟

دراندیشه خالفتسازی
رســما در خارج از جهان عرب گسترش پیدا
می کــرد .فردی کــه در ایــن فیلــم ویدئویی
به نمایندگــی از ســران طالبان (پاکســتان)
با البغــدادی اعــام بیعت کــرد ،شــهیدا...
شــهید ،ســخنگوی پیشــین جنبش طالبان
پاکســتان بود .در ایــن فیلم کــه در مرزهای
افغانســتان و پاکســتان ضبــط شــده بــود
شــهیدا ...شــهید در کنــار اعضــای بلندپایه
پیشین جنبش طالبان پاکستان بیعت خود را
در پی استقرار داعش در افغانستان و تشکیل
«والیت خوراســان» اعالم کــرد .از میان این
افراد برخی از مسئوالن شناخته شده سابق
جنبش طالبان پاکســتان از جمله سید خان
اوراکزای و گل زمان که اواخر ســال 2013
برای تصدی ریاست جنبش طالبان پاکستان
تالش کردند ،حضور داشتند .داعش در نیمه
اول ســال  ۲۰۱۵و ابتــدای حضورشــان در
افغانستان ،موفق شد کنترل مناطق بزرگی
از ســرزمینهای شــرق والیت ننگرهار را در
دســت بگیرد .این منطقــه عمال بــه دو دلیل
عمده بــه مرکز داعــش در این کشــور تبدیل
شــد :یکی بــه دلیــل نزدیکیاش بــه مناطق
قبیلهنشــین پاکســتان (فتا) ،خانــه رهبران
اصلی خوراســان داعــش و دیگری بــه دلیل

حضور برخی از افــرادی که ماننــد داعش از
قرائت سلفی وهابی پیروی میکنند .داعش
همچنیــن در تالش بــرای پیدا کــردن جای
پایی در شمال افغانستان بود که بتواند آنجا
را به آسیای میانه ،چچن و پیکارجویان اویغور
چینــی متصل کنــد .اما ایــن گــروه عمدتا از
جنوب و شرق افغانستان توسط طالبان افغان
و عملیات نظامی انجام شده توسط نیروهای
افغان و ناتو بیرون رانده شده است.
▪جمعیت داعش در افغانستان

با ســهل انگاری حکومــت افغانســتان ،ضعف
دولــت حاکم و نبود قــدرت امنیتی تروریســت
ها توانستند رشــدی آرام داشته باشند و اکنون
چراغ خطر در پی قدرت گیری تروریست های
داعش بــه صــدا در آمــده اســت .ژنــرال «جان
نیکلسون»،فرماندهارشدنیروهایآمریکاوناتو
درافغانستان،پیشترگفتهبودکهبین ۱۰۰۰تا
 ۱۵۰۰جنگجوی داعش در افغانستان حضور
دارند .او گفته بود که تعداد این نیروها توســط
عملیات نظامی انجام شده علیه آن ها در طول
ســال گذشــته از  ۳۰۰۰نفری که تخمین زده
میشد ،کاسته شــده و به نصف آن عدد رسیده
اســت .به گزارش بی بی ســی ،او اعــام کرده

مشاور امنیت ملی سابق ترامپ دادگاهی شد
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در حالی که جنجالها درباره دخالت روسیه
در انتخابــات ریاســت جمهــوری  ۲۰۱۶و
ارتبــاط تیــم کارزار انتخاباتــی دونالد ترامپ
با روسهــا ادامــه دارد ،اولین مشــاور امنیت
ملــی ترامــپ در همیــن بــاره دردادگاه
حاضرشــد«.مایکل فلیــن» در آغــاز ریاســت
جمهــوری «دونالــد ترامــپ» تنهــا  ۲۴روز در
مقام مشاور امنیت ملی خدمت کرد و سپس از
این مقام کنار رفت .کاخ سفید دلیل استعفای
فلیــن را ایــن طــور توضیــح داد کــه او درباره
تماسهای خود با مقامات روســیه واقعیت را
به معاون اول رئیس جمهور آمریکا نگفت .این
سپهبد بازنشســته و رئیس سازمان اطالعات
نظامی  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴آمریکا ،برای اولین

باردرجلسهدادگاهبهمنظوررسیدگیبهاتهام
دروغگویی به اف.بی.آی درباره تماسهایش
با سفیر روسیه در واشنگتن حاضر شد.فلین
فوریه ۲۰۱۷به دلیل جنجالها و حاشیههای
ایجــاد شــده در همین زمینــه از ســمت خود
کنارهگیری کرد.با گذشــت چند مــاه پس از
کنارهگیری او ،دادســتان ویژه تحقیق درباره
پرونده دخالــت روســیه در انتخابات ۲۰۱۶
آمریــکا و ارتبــاط اعضــای کارزار انتخاباتــی
دونالد ترامپ با مسکو ،علیه فلین اعالم جرم
کرد.مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ به جرم
خود مبنی بر دروغگویی درباره تماسهایش
با «سرگئی کیزلیاک» ســفیر سابق روسیه در
آمریکا ،در زمان مبــارزات انتخاباتی اعتراف

بود کــه حــدود  ۷۰درصد ایــن جنگجویــان از
گروهطالبانپاکستانیهستندوبرخیازآنها
بعد از آغــاز عملیات ارتش پاکســتان در منطقه
قبیلهنشین وزیرستان شمالی در سال۲۰۱۴
بهافغانستانآمدهاند.امانیروهایامنیتیافغان
تاکید میکنند که  ۸۰درصد این تروریست ها
پاکستانیهستند.بقیهاعضایداعش،بخشی
ازجنبشاسالمیازبکستان،یکگروهمتمرکز
بر کشــورهای آســیای میانــه و اعضای ســابق
طالبانافغانوعضوهایتازههستند.بهگزارش
اسپوتنیک،برخالفژنرالآمریکایی«،واسیلی
نبنزیا»،نمایندهدایمیروسیهدرسازمانمللبه
تازگی اعالم کرد که 10هزار تروریست داعش
در 9والیتافغانستانفعالیتدارند.
▪زنگ خطری برای آسیای میانه

داعــش در افغانســتان ،در پی از دســت دادن
قلمروهایش با تقلید از همتــای خاورمیانهای
خود متوســل به تاکتیکهــای چریکی مانند
حمالتانتحاری،قتلهایهدفمندواستفاده
از بمبهای کنارجادهای شــده اســت .عالوه
بر ایــن ،هزاران تروریســت از ۹کشــور جنوب
آسیا و آســیای میانه از افغانستان ،بنگالدش،
هنــد ،قزاقســتان ،قرقیزســتان ،پاکســتان،
کرد و به تیم «رابرت مولر» دادستان و بازپرس
ویژه ،قول همکاری داد.در آن زمان ،مشــاور
حقوقــی کاخ ســفید در واکنــش بــه اعتراف
فلین اعالم کرد که اتهام وی به غیر از خودش،
فرد دیگری را درگیر نمیکند اما رســانههای
آمریکایی از آن زمان تاکنــون گمانهزنیهای
ف برای ریاست
زیادی درباره تبعات این اعترا 
جمهــوری ترامــپ مطــرح کردهاند«.رابــرت
کلنر» وکیل فلین با تاکید بــر این که موکلش
آماده شــنیدن و پذیرش محکومیــت از طرف
دادگاه است ،تاخیر پیش آمده در صدور حکم
را متوجه تیم «رابرت مولر» بازپرس ویژه کرد.
او خطاب به « ِا ِمت ســولیوان» قاضــی دادگاه
گفت« :دولت به ما رجوع کرد و گفت که آن ها
مشــتاق به پیش بردن پرونده نیستند .ژنرال
فلین با توجه به توافق همــکاری (با تیم مولر)
آماده پذیرش حکــم محکومیت اســت .واقعا
این موضوع بستگی به دولت دارد .ژنرال فلین
میخواهــد این فصــل از زندگــی او(با صدور

وخامت اوضاع جسمانی شیخ «زکزکی» در زندان های نیجریه
«ابب یونس ابوبکر» نویسنده و روزنامه نگار نیجریهای اعالم
کرد که سالمت جســمانی رهبر جنبش اسالمی نیجریه در
معرض خطر قرار دارد.یونس ابوبکر خواســتار آزادی هر چه
سریع تر شیخ زکزکی شــد و گفت :شــرایط جسمانی رهبر
جریاناسالمینیجریهدرحالیروبهوخامتمیرودکهتنها
دوروزبهبازگشتاوبهدادگاهباقیماندهتابااتهاماتجعلی
وارده از ســوی دولت نیجریه مواجه شــود.به گزارش شبکه
الغدیر،اوافزود:دوروزماندهبهمحاکمهشیخزکزکی،مقامات
نیجریه ،اتهامات دروغینی علیه وی مطــرح کردند که توجه
ناظرانوحقوقدانانداخلوخارجنیجریهرابهخودجلبکرد.
از سوی دیگر« ،ابراهیم موسی» سخنگوی جنبش اسالمی
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میگوید که شــیخ نیاز به مراقبــت فوری پزشــکی دارد تا بار
دیگربهسکتهمغزیدچارنشود.شیخزکزکیزمستانسال
گذشته به شدت بیمار و به گفته دخترش دچار سکته مغزی
شدهبود.باوجوداین،هیچیکازمقاماتنیجریهای،دلیلیبر
ادامهبازداشتوتالشبرایمحاکمهویپسازصدوردستور
آزادیاشتوسطدادگاهنداشتند.نظامیانارتشنیجریهدر
آذر ماه ســال 94در یورشی وحشیانه به محل سکونت شیخ
«ابراهیم زکزکی»  ،دو هزار نفر را شهید و هزاران نفر دیگر را
زخمی و شیخ و همسرش را نیز دســتگیر کردند و از آن زمان
به بعد ،مناطق مختلف نیجریه صحنه اعتراضات مردمی در
حمایتازشیخ ومحکومیتارتشاینکشوربودهاست.

حاالروابطدوسویاقیانوساطلستحتتاثیر
اختالفات گســترده بر سر مســائل مختلف از
جمله پرداخت هزینه های ناتو ،توافق هســته
ای برجام و نیز آغاز جنــگ تجاری آمریکا علیه
اروپا و واکنش متقابل اروپایــی ها در قبال آن،
قرار گرفته اســت .ســران اروپایــی از یکجانبه
گراییواقداماتخودمحورانهترامپبهشدت
خشمگین هســتند و ادامه این وضع را برنمی
تابنــد .دونالد توســک رئیس شــورای اروپا در
مراسمامضاییکتوافقجدیدهمکاریمیان
اتحادیه اروپا و ناتو گفــت« :می خواهم خطاب
به رئیس جمهور ترامپ که مدتهای طوالنی
اســت تقریبــا هــر روزه از اروپا انتقــاد میکند
پیامیبدهم.آمریکامتحدبهتریازاروپاندارد
و نخواهد داشــت .بودجــهای که اروپــا به امور
دفاعی اختصاص میدهد بیشــتر از روســیه و
معادل بودجه دفاعــی چین اســت .آمریکای
عزیز ،قدر متحدان خــود را بدان .حقیقت این
اســت که متحدان زیــادی نــداری».در مقابل
ترامپبارداظهاراترئیسشورایاروپامدعی
شــد که آمریــکا متحــدان بســیاری دارد .این
حمالت لفظی بی سابقه ،نشان دهنده شدت
تنشهامیانواشنگتنوبروکسلاست.
تاجیکستان ،ترکمنســتان و ازبکستان برای
مبارزه در صــف داعش به ســوریه و عراق رفته
بودند .تروریست هایی که سرخورده از جنگ
عــراق و ســوریه حــاال به ســرزمین هــای خود
بازگشته اند یا به افغانســتان منتقل شده اند و
در حال ادامه آن در خاک این کشــور هستند.
طی دو ســال گذشــته ،کشیده شــدن عرصه
نبرد و فعالیت گروه های تروریستی به مناطق
شــمالی افغانســتان در مرزهــای مشــترک با
کشورهای آسیای میانه و استان سین کیانگ
چیــن ،دولت روســیه و جمهوری های ســابق
اتحاد شــوروی را نگران کرده اســت .حال آن
که برخــی معتقدند کــه داعش و آمریــکا و ناتو
میتواننددریکجهت،منافعمشترکیبیابند
و به تدریــج در امتــداد مرزهای افغانســتان با
آســیای مرکــزی و ایالت ســین کیانــگ چین
مستقروواردحوزهامنیتیروسیهوچینشوند.
همچنیندر غربافغانستاننظیرفراهونیمروز
وهراتدرموقعیتمشابهیایرانراهمدرنظر
داشتهباشند.یکیازدالیلیکهروسیهبهطرف
طالبان گرایش پیدا کرده اســت ،اســتفاده از
ظرفیتهاوتضادمنافعطالبانوداعشاست
کهجنگبرسرقدرتونفوذبینآنهارادربلند
مدت اجتنــاب ناپذیر میســازد .توطئه غرب،
همان معضلی بود که به جلسه دیروز مقامات
اطالعاتی چین ،روســیه و کشــورهای منطقه
در اسالم آباد انجامید .جلســه ای برای یافتن
راهحلهاییباهدفمقابلهباتهدیدداعشدر
افغانستانبرگزارشد.

حکــم محکومیتــش) به پایــان برســد».طبق
گزارش رســانههای آمریکایی ،دو دادســتان
به نمایندگــی از تیــم مولــر در دادگاه حضور
داشــتند اما در جلســ ه دادگاه کــه  ۱۵دقیقه
طــول کشــید ،تقریبــا هیــچ چیــزی نگفتند.
جلســه دادگاه نیزبدون نتیجــه خاصی پایان
یافت و قاضی سولیوان از فلین و همچنین تیم
دادستانی خواست  ۲۳آگوســت به او درباره
آخریــن وضعیــت پرونــده گــزارش دهند.به
نوشــته پولیتیکو اکنون به نظر میرسد اواخر
اکتبر ،نزدیکترین زمانی است که در آن حکم
محکومیت فلین قرائت شــود.پس از پذیرش
اتهام دروغگویی از سوی مایکل فلین ،برخی
رسانهها گزارش دادند که انتظار میرود وی
به پنج ســال زندان محکوم شــود.باید منتظر
ماند و دیــد توافــق او با رابــرت مولــر بازپرس
ویژه وزارت دادگســتری در ارتباط با دخالت
روســیه در انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا تا چه حد
در حکم محکومیت او تاثیرگــذار خواهد بود.

...

اظهار نظر روز
عطوان:

سرآغاز بازگشت به سوریه
یکــی از دوســتان خانوادگــی مــن کــه پزشــکی ســوری از
خانوادهای متوسط است ،در انگلیس به دنیا آمده و مدرک
دانشــگاهیاش را از آن جا گرفته اســت برای ما عکسها و
فیلمهایی از ســوریه فرستاد که شــامل تصاویری از مراسم
ازدواجش است که داماد و خانوادهاش از آمریکا به این کشور
آمده بودند و همچنین دیگر اقوامشان از منطقه خلیج فارس
و کشــورهای عربــی در این مراســم حضو داشتند.مراســم
عروسی در دمشق برگزار شــد ،نه در لندن یا بیروت یا حتی
هیوستون (آمریکا) زیرا همان طور که به من گفتند داماد و
عــروس و خانوادههای آن ها همگی اصرار داشــتند که این
مناسبت را در سرزمین خود که همان سوریه است ،برگزار
کنند که بیشــتر بخشهای آن امن شده اســت و همچنین
میخواستند نخستین کســانی باشــند که پس از جنگ به
این ســرزمین برگشــته و در آن اقامت میکننــد هرچند به
شکل موقت.این گونه وضعیتی برای خانوادههای حلبی و
حمصی که به حکم همسایگی یا شرایط کار و اقامت با آن ها
آشنا شدیم تکرار شده اســت و آن ها بازگشت به سوریه را به
شکل منظم آغاز کردهاند تا از خانههای خود بازدید و امکان
تعمیر یا ساخت دوباره آن ها را برای بازگشت نهایی یا موقت
بررسی کنند .همان طور که یکی از بزرگان این خانوادهها به
من گفت هیچ چیزی ارزشمندتر از سرزمین سوریه نیست.
اینمقدمهرادرحالیمینویسمکهگزارشهایمنتشرشده
توســط خبرگزاریهای جهانی مانند رویتــرز و خبرگزاری
فرانسه میگویند هزاران آواره سوری بازگشت به خانههای
خود در شهر«درعا» را پس از توقف درگیریها درآن به شکل
کامل شــروع کردهاند چرا کــه در نتیجه رســیدن به توافق،
توقف درگیری میان ارتش ســوریه و گروههای مســلح آغاز
شــده اســت .درگیری میان ارتش و گروههای مسلح منجر
به آوارگی نزدیک به  320هزارغیرنظامی ازاین اســتان به
سمت مرزهای بســته شده با اردن و فلســطین اشغالی شد
و همه درخواستها و فشارهای بینالمللی برای بازکردن
اینمرزهاشکستخورد.سرلشکر«عباسابراهیم»مدیرکل
امنیت عمومی لبنان ،اعالم کرد که هزاران آواره سوری در
لبنان بازگشت به کشــور خود را به شکل داوطلبانه و پس از
برقراری امنیت در بیشتر شهرها و روستاهای سوریه به ویژه
منطقه «الغوطه» که بیشــتر آن ها در جســتوجوی امنیت
برای خود و کودکان شــان از آن آواره شــدند ،آغــاز کردند.
دهها هزار فرد مسلح سوری که در صفوف گروههای مسلح
مخالف بودند وارد طرحهای آشــتی با دولت شده و مشکل
خود را با دولت حل کردند و سالحهای خود را تحویل دادند.
این در حالی اســت که برخی دیگر از آن ها کوچ را به همراه
خانوادههای خود با استفاده از اتوبوسهای سبز به مناطقی
که بستر امن برای خود میدانند مانند «ادلب» ترجیح دادند
و به خواسته خود نیز رسیدند.همه توافق نامههای آتشبس
تقریب ًا با میانجیگری روســیه و اســتقبال رســمی سوریه و
نقش بســیار محدود یا به عبارتی دیگر ســمبلیک ســازمان
ملل صــورت گرفت و کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس که
از گروههای مســلح حمایت کرده و آن ها را تســلیح کردند
حتی یک دالر به آوارگان یا افراد مســلحی که مشــکل خود
را با دولت حــل کردند ،ندادند این در حالی اســت که دهها
میلیــارد دالر برای آمــوزش و تســلیح و تحریکشــان برای
جنگ و ویرانی ســوریه هزینه کردند؛ حاال همین کشــورها
روی خــود را به ســمتی دیگر کردنــد یا وارد جنــگ دیگری
(یمن) شدند .پنج میلیون آواره سوری اکنون در کشورهای
همجوار هســتند  3.5 ،میلیون نفر دیگر در ترکیه و بقیه در
لبنان و اردن حضور دارند .این در حالی است که کشورهای
ثروتمند عرب درهای خود را به رویشــان بستند و حتی یک
اردوگاه برای پناه دادن به آن ها ایجاد نکردند و کسانی که
به این کشــورهای ثروتمند پناه بردند بیشتر تاجر و میلیونر
بودند و تسهیالت نه برای آن ها بلکه برای پولهای به غارت
رفته یا قاچاق شده از کشورشان و به منظور سرمایهگذاری
در این کشــور و تزریق میلیاردها دالر بیشــتر به خزانههای
در اصل پر این کشــورها ارائه شــد .براســاس پژوهشی که
مرکز کارنگی انجام داده است بخش بزرگی از پناهندگان
سوری چشم به بازگشت به ســوریه دارند زیرا بیشتر اینها
با انواع و اقســام تبعیــض مواجــه شــدند و نمیخواهند که
کــودکان آن ها هویت فرهنگی عربی و اســامی خــود را از
دســت دهند و انتظار دموکراســی  ،تمدن  ،آزادی و عدالت
دارند .بازپسگیری درعا و جنوب سوریه توسط ارتش عربی
ســوریه پس از بازپسگیری حلب و دیرالزوروغوطه شــرقی
و بیشتر شــهرها و روســتاهای دیگر نقطه تحول محوری در
جنگ سوریه است و یکی از بارزترینعناوین شکست طرحها
برای تجزیه و تغییر هویت ملی عربی ســوریه است که پشت
آن ایاالت متحــده آمریــکا و همپیمانانش در غــرب و برخی
کشــورهای عربی اســت .نکته قابــل توجه این اســت که بر
اساس گزارشهای بیطرفانه دولت مرکزی سوریه به همه
توافق نامههای آشتی احترام گذاشــت و کسانی را که وارد
این آشتیها شده و سالح خود را به زمین گذاشته و زیر چتر
کشور به عنوان شهروند درستکار برگشتند ،دستگیر نکرد
و انتظار میرود که این روحیه آشتی ادامه یابد و تعمیق پیدا
کند .سوریه باید تبدیل به بستری گرم برای همه فرزندانش
در چارچوب تســامح و برابــری و ورود بــه فراینــد آبادانی و
بازســازی و ایجاد دولت مدنی مــدرن شــود .از درعا جرقه
اعتراضهای خواستار اصالحات مشروع زده شد و از آن جا
امید به سپیده دم جدید و آشتی ملی فراگیر و روند بازسازی
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آغاز میشود؛ روندی که در
آستانه آغاز شدن است اگر نگوییم در عمل آغاز شده است.

نمای روز
بوریسجانسونکهبااستعفایشیکیازعمیقترینبحرانهایدولت
ترزا می را بــه وجــود آورده در اقدامی جالب توجه بــرای گرفتن عکس
استعفاازخودشجلویدوربینرفت.دراینعکسجانسوندرحالیکه
متفکرانهبهافقنگاهمیکندپشتمیزیدراقامتگاهرسمیاشدرلندن
به همراه نامه استعفایش نشسته است .او در این نامه از بابت آن چه که
"مرگرویایبرگزیت"خواندهابرازتاسفکردهاست.اینبسیارنامعمول
اســت که در انگلیس وزرای ارشــد دولت با نامه استعفای شان عکس
بگیرندوعکسبوریسجانسونباعثانتقادهایشدیدازجانببرخی
مخالفان برگزیت شده اســت .دیروز نیز با اســتعفای دو نفر از معاونان
حزبنخستوزیرانگلیس،دومینویاعتراضبه«ترزامی»تشدیدشد.
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