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وزیرخارجهمجارستانآمریکارابهدوروییمقابلروسیهمتهمکرد

معاهدههایدردسرسازبرایعراق
صابرگل عنبری-این روزهــا سران،احزاب
و گــروه های عراقی همچنان ترامپ را آماج
انتقاداتخودقراردادهاند.رئیسجمهورآمریکا
بهتازگیاعالمکردهبودکهنیروهایآمریکاییبا
هدفکنترلایراندرعراقخواهندماند.امابه
نظرمیرسدکهتاکیدبرخیمقاماتعراقیودر
راسآنهاعادلعبدالمهدیبرنبودپایگاههای
نظامی آمریکایی در عراق به دو دلیل است:
نخست این که چون دولت عراق نمیخواهد
یا قادر نیست از نیروهای آمریکایی بخواهد از
این کشور خارج شوند ،راه حل بهتر را در انکار
صــورت مسئله دانسته اســت .طی سالهای
گذشته برخی منابع آمریکایی در واکنش به
درخواستهایی بــرای خــروج همه نیروهای
آمریکاییازعراقتهدیدکردهبودندکهاگربغداد
چنین خواستهای را مطرح کند ،واشنگتن هم
هزینه حمله به عراق از سال  2003تاکنون را
کهحدودبیشازیکتریلیوندالراست،مطالبه
خواهد کرد .دلیل دوم هم این است که عراق
میخواهد از طریق انکار این مسئله ،راه را بر
هر گونه اعتراض ایران مسدود کند.بر اساس
معاهدهامنیتیمیانواشنگتنوبغداددرسال
 2008که در بخشهایی از آن دولت آمریکا
دستباالرادارد،قراربودکهنیروهایآمریکایی
حداکثر تا  31دسامبر  2011عراق را ترک
کنند و نباید هیچ پایگاه نظامی در عراق داشته
باشند و آمریکا تنها میتواند تعدادی نیروی
مستشاریبرایآموزشنیروهایعراقیداشته
باشد،اماباوجودخروجبخشاعظمایننیروها،
هنوز این ماده معاهده پیش گفته به طور کامل
اجرانشدهاستودرسال 2014وبنابههمین
معاهده و به درخواست دولت نوری مالکی،
ارتش آمریکا نیروهای جدیدی به عراق برای
جنگ با داعش اعزام و چندین پایگاه نظامی
تاسیس کرده و بعد از پایان سلطه سرزمینی
داعشهماینپایگاههادرحالگسترشاست.
تعدیل این دو معاهده بر اساس نبود آنها
باید با رضایت طرفین باشد و از این رو اگر
هم عراق بخواهد ممکن نیست .برای ملغی
کردنآنهاهمبایدعراقکتبابهدولتآمریکا
اعالم کند و بعد از یک سال از اعالم آن ،این
معاهدات باطل میشود.

بازداشت وزیر اطالع رسانی داعش
در سوریه

شکستپمپئودراولینگامتوراروپایی

تحلیل روز
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اشاره به نقش البی صهیونیستی در سیاست آمریکا دردسر ساز شد

گناهنابخشودنیدرکنگره

اشــاره کمسابقه یک نماینده کنگره به نقش پررنگ
البیهای صهیونیستی در صحنه سیاسی آمریکا وی
را به هدف حمالت گسترده رسانهها و سیاستمداران
جریاناصلیدرآمریکابدلکردهاست.هرچند«ایالن
عمر» که یکی از دو زن مسلمانی است که به کنگره
راه یافته ،پیش از این هم به دلیل حمایت از کمپین
موسوم به «بایکوت اسرائیل» (بــیدیاس) از سوی
البیهای صهیونیستی تحت فشار بود ،اما جنجال
تازه پس از آن آغاز شد که «گلن گرینوالد» روزنامهنگار
تحقیقی با انتشار توئیتی پرسید چرا عمر و «رشیده
طلیب» دیگر نماینده مسلمان کنگره ،به دلیل انتقاد
از اسرائیل هدف حمله اعضای کنگره قرار گرفتهاند.
عمردرپاسخبهاینسوال،درتوئیتیکهاشارهتلویحی
به صهیونیستهاست ،نوشت« :همهاش به خاطر
بنجامینهاست پسر ».در واکنش به ایــن توئیت،
«باتیا اونگار سارگون» از دبیران نشریه صهیونیستی
«فــوروارد» به انتقاد از عمر پرداخت و از او پرسید که
فکر میکند چه کسی سیاستمداران آمریکایی را
دادگستریترکیهیکیازبزرگترینعملیاتتعقیب
مخالفانسیاسیراشروعکرد.حکمبازداشتهزارو
 ۱۱۲نفر صادر شده است که تاکنون  ۱۲۴نفر از آن
ها دستگیر شدهاند.بیشتر این افراد کارکنان دولت
هستند و به هواداری از شبکه فتحا ...گولن ،مخالف
سیاسی بانفوذ دولــت رجب طیب اردوغ ــان متهم
یقضاییوامنیتیترکیهاین
شدهاند.بهگفتهمقامها 
افراد به نحوی از کودتای نافرجام دو سال و نیم پیش
علیه اردوغان حمایت کردهاند.به گفته خبرگزاری
ترکیآناتولیعملیاتدستگیریافراددر ۷۶استان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

حمایت مالی میکند؟ عمر به صراحت پاسخ داد:
«آیپک ».با وجود آن که حمایت آیپک و دیگر بنیادهای
صهیونیستی از سیاستمداران آمریکایی موضوعی
مخفی نیست و حتی بخشی از مبالغ پرداختی به
نامزدهای ریاستجمهوری و کنگره آمریکا به صورت
عمومیاعالممیشود،امااشارهرسمییکعضوکنگره
بهاینموضوعامریکمسابقهاستواینمسئلهموجب
شد تا همین دو توئیت ،عمر را با سیلی از واکنشهای
رسانهها و سیاستمداران حامی رژیم صهیونیستی
مواجهکند.طبقمعمول،دراینواکنشهابرایفشار
به عمر به انگ «یهودستیزی» متوسل شده اند .حتی
رهبران حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا
نیزدربیانیهایمشترکاظهاراتعمررامحکومکردهو
نوشتهاند«:استفادهخانمعمرازکنایههایضدیهودی
و اتهامزنیهای زیــانآور به حامیان اسرائیل واقعا
توهینآمیزاست.ماایناظهاراترامحکوممیکنیمو
ازخانمعمرمیخواهیمفورابابتایناظهاراتآسیبزا
عذرخواهیکند».

«مایکپمپئو»دراولینگامازتوراروپاییخودوارد
مجارستان شد .این اولین سفر وزیر امور خارجه
آمریکا به بوداپست از سال  ۲۰۱۱محسوب
می شود.پمپئو در تور اروپایی خود به دنبال
چند هدف است که یکی از آن ها ایجاد نوعی
اتحاد میان آمریکا و کشورهای اروپــای شرقی
در برابر روسیه و چین است.در همین باره پمپئو
در کنفرانس خبری مشترک با همتای مجار
خود دربــاره رابطه با پکن و مسکو به بوداپست
هشدار داد و اعالم کرد که رابطه با این کشورها
مجارستان را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ
اقتصادی بدهکار می کند.اما گویا این اظهارات
پمپئو به مذاق مقامات مجارستان خوش نیامده
و وزیــر خارجه ایــن کشور به اظــهــارات همتای
آمریکایی خود واکنش نشان داده است«.پیر
سیارتو» وزیر خارجه مجارستان در واکنش به
تهدیدپمپئودرخصوصرابطهبوداپستبامسکو
وپکنگفت:اگربرخیکشورهاوقتخودراصرف
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آغاز محاکمه جدایی طلبان
کاتاالن به اتهام "شورش"
دیوانعالیاسپانیادرمادریدمحاکمه ۱۲فعال
جنبش جداییطلبان کاتاالن را شروع کرده
است .یکی از اتهامهای فعاالن جداییطلب،
شــورش علیه دولــت اســت .چهرههای فعال
کــاتــاالن متهم هستند کــه در ایــن منطقه
همه پرسی به راه انداختهاند ،با این که دادگاه
قانون اساسی اسپانیا آن ها را از این عمل منع
کرده بود.از نظر دادستانی کل این عمل نوعی
"شورش"وبرابرباخیانتاستوبههمینعلت
برای جونکراس ،معاون پیشین رئیس دولت
کــاتــاالن باالترین مــجــازات ،یعنی  ۲۵سال
حبسراتقاضاکردهاست .بیشترکسانیکهدر
برابردادگاهقرارمیگیرند،ازمقامهایپیشین
دولت جداییطلب کاتاالن هستند .عالوه بر
دادستانی کل اسپانیا ،دولت نیز از این فعاالن
شکایتکردهاست.

چهره روز

اردوغان دستور بازداشت بیش از  ۱۱۰۰نفر را به ظن ارتباط با گولن صادر کرد

کشورشروعشده،اماتمرکزآنبرآنکاراپایتختاست.
رسانههایحکومتیترکیهبهتازگیتهدیدکردهبودند
که به زودی عملیاتی برای سرکوب کامل مخالفان
دولت شروع خواهد شد.ترکیه میگوید طرفداران
گولن به شکل گسترده در "نهادهای حکومتی نفوذ
کــرده و دولتی درون دولــت تشکیل داده" بودند.

دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر نکنند
جهانجایبهتریخواهدبود.ویدرادامهاظهار
کرد :مجارستان می تواند رابطه ای متعادل هم
با روسیه و چین و هم با غرب داشته باشد و این
یک دورویی بزرگ است که بگویم مجارستان به
واسطهرابطهباروسیهبهحاشیهراندهشدهاست.
سیارتوهمچنینتاکیدکرد:درظاهرانتقادهای
زیــادی وجــود دارد اما در باطن روابــط تجاری
گسترده ای میان اروپــا و روسیه وجود دارد که
حدودمیلیاردهایورومیشود.همکاریباروسیه
وچینبهماضربهنمیزندوداشتنچنینروابطی
موجب نشده که ما با ناتو رابطه کمتری داشته
باشیم.با توجه به آن که سفر پمپئو به شرق اروپا
بالفاصلهبعدازتصمیمآمریکابرایخروجازپیمان
منعتولیدموشک هایمیانبردهستهای()INF
باروسیهانجاممیشود،وزیرخارجهآمریکاتالش
میکندتاباالبیکردنباکشورهایاروپاییآنها
راباموضعواشنگتندرخصوص INFهمراهکند.

کشورهای دوست و متحد ترکیه دولت این کشور را
متهم میکنند که به سرکوب خشونتآمیز مخالفان
سیاسی دست زده است .آن ها انتقاد میکنند که
دولتاردوغانبادستاویزکودتاینافرجامبهسرکوب
وسیع مخالفان پرداخته اســت.در جریان وضعیت
فوقالعادهکهپسازکودتاینافرجامازجانبحکومت

اعالمشد،بیشاز ۷۷هزارنفردستگیرشدند.بیشاز
 ۱۵۰هزار نفرازکارکنانمشاغلکشوریولشکری
نیزبرکنارواخراجشدند.بهگفتههولوسیاکار،وزیر
دفاعوفرماندهپیشینارتش،اززمانکودتاینافرجام
تاکنون بیش از  ۱۵هزار نفر از افــراد ارتش اخراج
شدهاند که  ۱۵۰نفر از آن ها از ژنرالهای بلندپایه
بودند.در همین راستا ،نیروهای اطالعاتی و امنیتی
ترکیه فعالیت بیش از ۱۳۰بنگاه رسانهای را ممنوع
کردند.هماکنون حدود  ۱۱۰روزنامهنگار و فعال
رسانهاینیز درترکیهزندانیهستند.

نــمــایــنــدگــان پــارلــمــان
اســتــرالــیــا بــا تصویب یک
الیحه مهم ،به پناهجویان
ساکن اردوگاههای جزایر
دورافــتــاده امکان دادهانــد
که در داخــل خــاک استرالیا درمــان شوند.
تصویباینالیحهشکستیتاریخیبرایدولت
و ضربهای به سیاست بحث برانگیز مهاجرتی
دولت اقلیت اسکات موریسون ،نخستوزیر
استرالیا ،محسوب میشود.استرالیا از سال
 ،۲۰۱۳پناهجویانی را که قصد دارند با قایق
وارد ایــن کشور شوند ،به مراکز نگهداری
پناهجویاندرنائورووپاپوآیگینهنومیفرستد.

