
سوريه با گام هاي استوار در حال حركت به سوي پيروزي است
بشار اسد، رييس جمهور سوريه گفت كه كشورش با وجود جنگ تروريستي با قدم هاي استوار به سمت پيروزي حركت مي كند. وي در ديدار با هيات نشست بين المللي اصناف كه با مشاركت 60 كشور 
در دمشق برگزار شده بود، تاكيد كرد كه سوريه در 7 سال گذشته با وجود جنگ تروريستي، نظامي، اقتصادي و رسانه اي، با گام هاي استوار در حال حركت به سمت پيروزي است و اين پيروزي ها به لطف 
فداكاري هاي ارتش، مردم سوريه و كشورهاي دوست حامي آن صورت گرفته است. 
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تزريق اميد در آوارگي
دولت ميانمار كميته اي را براي بهبود وضعيت روهينگيا تشكيل داد

 پارلملان اروپا بله ممنوعيت فروش سلاح به 
عربستان راي داد

 كلره شلمالي برنامه هلاي تسلليحاتي خود را 
سرعت مي بخشد

  روسيه موشك بالستيك بين قاره اي آزمايش 
كرد

  يونكلر، رييلس كميسليون اروپلا خطلاب به 
انگليس: از برگزيت پشيمان مي شويد

  نمايندگان ايران، تركيه و روسليه در آسلتانه 
ديدار كردند

  چاوش اوغلو: لغو صادرات تسليحات آلمان به 
تركيه موجب قوي تر شدن ما مي شود

  3 كشته و 6 زخمي در حمله انتحاري در ورودي 
ورزشگاه كريكت كابل 

  تلرزا مي  خواهلان احياي دولت اشلتراكي در 
ايرلند شمالي است

چهره ها- خبرها

به گزارش مهر به نقل از العربي الجديد، عربس��تان 
ب��راي س��ومين روز متوال��ي تع��دادي از اس��اتيد 
دانش��گاه ها، تحليلگران اقتصادي و مبلغان مذهبي 
نزديك ب��ه جريان هاي اس��امي در اين كش��ور را 

بازداشت مي كند. 
يك��ي از اتهام هاي اين افراد س��كوت در برابر قطر و 
عدم مشاركت در موج رس��انه اي عليه دوحه بعد از 
بحران كشورهاي عربي با قطر است. سازمان حقوق 
بشري »القسط« در عربس��تان اعام كرده تاكنون 
عصام الزامل، نويسنده و تحليلگر مسائل اقتصادي، 
عبداهلل المالكي تحليلگر اس��امي، حمود العمري 
پژوهشگر مس��ائل ديني، وليد الهويريني پژوهشگر 
مسائل اسامي و مصطفي حس��ن تحليلگر مسائل 

ديني بازداشت شده اند. 
بر اس��اس اين خبر فهد الس��نيدي مجري ش��بكه 
المج��د، غرم البيش��ي مبل��غ دين��ي در گارد ملي 
عربستان و از افراد نزديك به مسووالن سعودي، خالد 
المهاوش استاد دانشگاه وديگر اساتيدي چون محمد 
الهبدان، محمد الخضيري، عبدالمحس��ن االحمد، 
ابراهيم الحارثي، محمد الشنار، علي با دحدح و عادل 
بانعم بازداشت شده و تعداد افراد بازداشتي از مرز 50 

نفر گذشته است. 
موج بازداش��ت ش��خصيت هاي فرهنگي، علمي و 
مذهبي در عربس��تان با بس��ته ش��دن حساب هاي 
كاربري ش��مار زيادي از تحليلگران و كارشناس��ان 
س��عودي همراه ش��ده ك��ه از بيم دچار ش��دن به 
سرنوش��ت چهره هاي فرهنگي ديگر حس��اب هاي 
كاربري خود را در فضاي مجازي مس��دود كرده اند. 
العربي الجديد گزارش داده اقدامات س��ركوبگرانه 
عليه جريان »الصحوه االس��امي« كه تنها مانع بر 
س��ر راه محمد بن س��لمان وليعهد عربستان براي 
رس��يدن به تخت پادش��اهي اس��ت، ادامه خواهد 
داشت. بر اس��اس اين خبر دولت عربستان چند زن 
پژوهشگر از جمله رقيه المحارب و نوره الشنار را نيز 

احضار كرده اند. 
عربستان بنا دارد تحت عنوان »پاكسازي فرهنگي« 
دست كم 250 استاد دانشگاه را از هيات هاي علمي 

دانشگاه هاي اين كشور اخراج كند. 

نشس��ت اخير اتحاديه عرب كه در س��طح وزراي 
خارجه برگزار ش��ده بود به صحنه مجادله كامي 
نمايندگان و مس��ووالن مصر، عربستان و امارات با 
نماينده قطر تبديل ش��د. ماجرا از آنجا آغاز شد كه 
سلطان بن سعد المريخي، وزير مشاور دولت قطر در 
امور خارجه، ايران را كشوري شريف دانست و گفت 
ما س��فيرمان را براي اعام همبستگي با عربستان 
از تهران فرا خوانده بوديم ام��ا با توجه به اقداماتي 
كه سعودي ها به عنوان كش��ور برادر عليه ما اتخاذ 

كردند، سفير خود را به تهران بازگردانديم. 
نماينده قطر ادام��ه داد: ايران واقعا نش��ان داد كه 
كشور شريفي است و هيچ كدام از اقداماتي كه شما 
عليه ما داش��تيد را انجام نداد. احمد القطان، سفير 
عربس��تان در مصر در پاس��خ به وزير مشاور دولت 
قطر كه ايران را دولتي ش��ريف توصيف كرد، گفت: 
ايران كه در امور داخلي كش��ورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس دخالت مي كند، باندهاي جاسوس��ي 
مرتبط با ايران در كويت كش��ف مي شود و سفارت 
عربستان و ديگر سفارتخانه ها را آتش مي زند دولت 
شريفي است؟ سفير عربستان كه با حالتي عصبي 
و مضطرب سخنراني خود را آغاز كرده بود در ادامه 
با نگاه كردن به المريخي گفت: ايران مبارك ش��ما 
باشد اما به زودي پشيمان خواهيد شد. وي در بخش 
ديگري از سخنانش هم ادعاي تاش براي براندازي 
امير قطر را رد اما تهديد كرد كه عربستان هركاري 

بخواهد، مي تواند انجام دهد. 
»خال��د الجار اهلل«، معاون وزي��ر خارجه كويت هم 
مدعي ش��د با وجود تاش ه��اي كويت براي ايجاد 
كانال هاي ارتباطي ميان ايران و كش��ورهاي عضو 
ش��وراي همكاري خليج فارس براي تقويت امنيت 
و ثب��ات منطقه، تهران باز ه��م در امور داخلي اين 

كشورها دخالت مي كند. 
جار اهلل گفت: كش��ورهاي عربي منطقه هنوز از اين 
دخالت ها رنج مي برند كه اخيرا در كش��ور ما هم از 
طريق باند العبدلي نمايان ش��د، همين مس��اله بر 
تاش هاي كويت ب��راي ايجاد كانال ارتباطي ميان 
كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج فارس و 
ايران اثر منفي گذاشت. جار اهلل از ايران دعوت كرده 
تا با راهكاري به آنچه اشغال جزاير سه گانه توصيف 
كرده، پايان دهد و از ايران خواس��ته اين مس��اله از 
طريق داوري حل و فصل ش��ود. ان��ور قرقاش وزير 
مشاور دولت امارات در امور خارجه هم ادعاي كشور 
خود در خصوص جزاير سه گانه ايراني را مطرح كرد و 
از ايران خواست براي پرونده جزاير سه گانه راه حل 

مسالمت آميز ارايه كند. 

پاكسازي فرهنگي به سبك 
بن سلمان

بيش از 50 چهره دانشگاهي و ديني در عربستان 
بازداشت شدند

دعوا در نشست اتحاديه عرب
رياض خطاب به دوحه: ايران مبارك تان باشد

سرخط خبرها گزارش  روز آسيا

شرايط 
اضطراري

نر  كميسليو ر  سلتيا د
عالي آژانس پناهجويان 
سلازمان ملل، بلا ديدار 
پناهجويلان  اردوگاه  از 
روهينگيلا در بنگادش 
به رويترز گفلت: همه  ما 
ملزم هستيم كه واكنش 
خلود به وضلع موجود را 
به شلدت افزايش دهيم 
و بلراي تاميلن نيازهاي 
پناهجويان، از غذا گرفته 
تا سلرپناه اقلدام كنيم. 
اوكلوت اوبو با اشلاره به 
مسليري در اين اردوگاه 
كه بلا گل والي مسلدود 
شلده بلود، گفلت: بلا 
وجلود شلرايط حاكم در 
اردوگاه هلاي موجلود، با 
وضعيتي بسليار بسليار 
اضطراري روبه رو هستيم. 

ن  ي��ا هجو پنا س��يل 
روهينگيايي استان راخين 
ميانم��ار كماكان به س��مت بنگادش در 
جريان است. گزارش ها حاكي از آن است 
م��ردان و زناني كه توانس��تند خ��ود را به 
نزديك��ي مرزهاي بنگادش برس��انند در 
مراكز امدادرس��اني كه ب��ه صورت موقت 
داير ش��ده  تحت درمان و رس��يدگي قرار 
گرفتند. همچنين طي روزهاي اخير برنج، 
ش��كر و ديگر مواد ام��دادي از قبيل لباس 
و پارچه هايي مخصوص ب��راي ايجاد يك 
سرپناه ميان پناهجويان توزيع شده است. 
ممنور رشيد، از اعضاي سازمان بين المللي 
مهاجرت به واشنگتن پس��ت گفت: منابع 
الزم براي رسيدگي به 5 هزار نفر به منطقه 
رس��يده اس��ت كه اين بخش كوچكي از 
370هزار مسلمان روهينگيايي را پوشش 
مي دهد كه در هفته هاي اخير به س��مت 
مرزهاي بنگادش آمدند. وي اميدوار بود 
ك��ه حداقل منابع كافي ط��ي يكي دو روز 
آينده براي دو هزار آواره ديگر تامين شود. 
ب��ا اين ح��ال اي��ن حج��م از پناهندگان 
بي خانمان در يك خط مرزي با بنگادش 
ق��رار گرفته اند و خس��ته و آواره در برخي 
پناهگاه ه��اي موقتي ك��ه در كنارجاده ها 
يا در مزارع ايجاد ش��ده مستقر مي شوند. 

رش��يد مي گويد: بس��ياري از مردم پس از 
فرار از خش��ونت اخير در ميانم��ار، اكثرا 
دچار گرسنگي و نياز به كمك هاي پزشكي 
شدند. وي افزود: برخي كاركنان سازمان 
بين الملل��ي مهاجرت كم��ك مي كنند تا 
مردم بتوانند سرپناه هاي موقت براي خود 
ايجاد كنند. با اين حال رش��يد تاكيد كرد 
كه مردم نياز به كمك هاي بيشتري دارند. 
پليس بن��گادش نيز روز گذش��ته اعام 
كرد ك��ه تعدادي از مس��لمانان روهينگيا 
را در آب پي��دا ك��رده كه در ح��ال فرار از 
خش��ونت در ميانمار بودن��د و در وضعيت 
بدي قرار داش��تند كه پليس توانسته آنها 
را زن��ده از آب خ��ارج كند. ب��ه گفته يكي 
از مقام��ات پلي��س بن��گادش تعدادي 
از مس��افران در اي��ن قايق ط��ي روزهاي 
سه شنبه و چهارش��نبه درمان شدند، اما 
هنوز مش��خص نيس��ت كه به طور دقيق 
چه تعداد از افراد در قايق حضور داش��تند. 
به گفته پليس از زمان آغاز خشونت ها در 
روز 25 آگوست، حدود 84 نفر از رودخانه 
ناف بنگادش كه سرگردان در آب بودند، 
پيدا شدند و سامت آنها بازيابي شده است. 
در حال حاضر مقامات محلي بنگادشي و 
س��ازمان هاي كمك كننده در حال تاش 
براي ارايه غذا، آب و مراقبت هاي پزشكي 
به همه تازه وارداني هستند كه در حال فرار 

از جنگ هستند. 

ارسال كمك هاي جديد
گزارش ها حاكي از آن است كه حاكم دوبي 
يك هواپيماي پهن پيكر باري بويينگ 747 
حاوي چادرهاي پناهجويي براي پناهجويان 
روهينگيايي را به بنگادش ارس��ال كرده 
اس��ت. وزارت امورخارجه ام��ارات متحده 
عربي گفته اس��ت كه اين هواپيما بيش از 
صد تن از چادرهاي آژانس هاي پناهجويي 
سازمان ملل متحد را حمل كرده است. طبق 
گفته وزارت خارجه امارات، هواپيماي شيخ 
محمد بن رش��يد آل مكتوم يك��ي ديگر از 
محموله هاي كميس��ارياي عالي سازمان 
ملل براي پناهندگان را ارسال كرد كه حاوي 
تشك خواب، پارچه هاي ايجاد سرپناه، پتو و 

مجموعه وسايل آشپزخانه بوده است. 
گفتني است، چهار هواپيماي پهن پيكر نيز 
حامل 34تن كمك به پناهجويان روهينگيا 
از پايگاه نيروي هوايي در پايتخت اندونزي 
به بنگادش ارس��ال ش��د. جوكو ويدودو، 
رييس جمهور اندونزي همزمان با ارسال اين 
كمك ها به ميانمار عنوان كرد كه خواستار 
خاتمه خشونت در اين كشور است و وعده 
داد كمك هاي بشردوس��تانه بزرگ تري را 
ارسال كند. گفتني است، او و ديگر مسووالن 
اندونزياي��ي قب��ل از خ��روج محموله ها از 
ف��رودگاه جاكارتا عمليات امدادرس��اني و 
حمل ب��ار را مورد بررس��ي ق��رار دادند. به 
گفته سخنگوي رياست جمهوري اندونزي، 

هواپيماها شامل برنج، غذاهاي فوري، چادر، 
آب، پتو و كيف هايي شامل مواد اوليه براي 
آوارگان ارسال ش��د. وي تاكيد كرد كه اين 
نخستين سري از كمك هاي اندونزي پس 
از گفت وگ��و ميان ميانمار و بنگادش بوده 
است. با اين وجود جورج ويليام اوكوت اوبو، 
دستيار كميسيونر عالي آژانس پناهجويان 
سازمان ملل، با ديدار از اردوگاه پناهجويان 
روهينگيا در بنگادش به رويترز گفت: همه  
ما ملزم هس��تيم كه واكنش خود به وضع 
موجود را به ش��دت افزايش دهي��م و براي 
تامين نيازهاي پناهجوي��ان، از غذا گرفته 
تا س��رپناه اقدام كنيم. اوكوت اوبو با اشاره 
به مس��يري در اين اردوگاه كه با گل والي 
مسدود شده بود، گفت: با وجود شرايط حاكم 
در اردوگاه هاي موجود، با وضعيتي بس��يار 

بسيار اضطراري روبه رو هستيم. 
تشكيل كميته براي بهبود وضعيت 

روهينگيا
گفتني است خشونت هاي اخير در ميانمار 
صدها هزار تن از مس��لمانان روهينگيا را به 
دنبال سرپناه به بنگادش رانده است. قوم 
روهينگيا دهه ها اس��ت كه با آزارو اذيت در 
ميانمار و به خصوص از س��مت بودايي هاي 
اين كش��ور روبه رو هستند. با اين وجود روز 
گذش��ته دفتر رياس��ت جمهوري ميانمار 
اعام كرد كميته اي تش��كيل شده است تا 
اقداماتي را براي بهبود امنيت و معيش��ت 
اقليت مسلمان روهينگيا انجام دهد. گفته 
مي ش��ود كه اي��ن توصيه ها توس��ط يك 
كميسيون به رهبري كوفي عنان دبيركل 
اسبق سازمان ملل يك ماه پيش تنظيم شده 
اس��ت. طبق بيانيه دفتر رياست جمهوري 
آمده اس��ت كميته اجرايي 15 عضو جديد 
خواهد داشت كه در راستاي بهبود امنيت، 
توسعه اقتصادي و امور اجتماعي در مناطق 
روهينگيا و همچنين حفظ پايداري روستاها 
و حذف اردوگاه ه��اي آوارگان اقدام خواهد 
كرد. در اين بيانيه همچنين آمده است اين 
كميته بناس��ت روند تاييد قوم روهينگيا را 
تحت قوانين شهروندي كش��ور به جريان 
ان��دازد ت��ا آنها نيز ب��ه عنوان ش��هروندان 

شناخته شوند. 
لغو سفر سوچي به سازمان ملل

آنگ سان س��وچي، رهبر ميانمار كه قصد 
داشت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد 
حضور پيدا كند، برنامه هاي خود را لغو كرد 
چرا كه اكنون كش��ورش تحت حاكميت او 
يكي از بدترين شرايط آوارگان و پناهجويان 
تاريخ اين منطقه را پش��ت سر مي گذارد و 
انتقادهاي فراواني نس��بت به شخص او در 
خصوص اين بحران وجود دارد. طبق گفته 
سخنگوي دفتر رياست جمهوري، سوچي 
سفر خود را لغو كرده است چرا كه ماموريتي 

جدي در رسيدگي به مسائل امنيت داخلي 
ميانمار برعهده دارد. گفتني است سوچي 
هرچند رييس جمهور ميانمار نيست اما او 
به عنوان مشاور عالي رييس جمهور فعاليت 
مي كند كه از اختيارات بااليي در مديريت 
كش��ور برخوردار اس��ت و عم��ا او نقش 
رييس جمهور را در اين كشور ايفا مي كند. 

القاعده دولت ميانمار را تهديد كرد
تروريست هاي القاعده در راستاي پشتيباني 
از مسلمانان روهينگياي ميانمار، به دولت 
اين كشور هشدار داد كه اقدامات آنها عليه 
مسلمانان با مجازات همراه خواهد شد. اين 
گروه تروريستي در بيانيه اي خواستار شد تا 
مسلمانان در سراس��ر جهان براي حمايت 
از برادران مس��لمان در ميانمار با س��اح و 

حمايت نظامي به كمك آنها بيايند. 
در بيانيه اي كه القاعده منتش��ر كرده آمده 
اس��ت: رفتار بي رحمانه با برادران مسلمان 
ما نبايد بدون مجازات بماند. دولت ميانمار 
نيز بايد طعم و مزه آنچه برادران مس��لمان 
م��ا تجرب��ه كرده ان��د را نيز بچش��ند. اين 
بيانيه مي افزايد: م��ا از همه برادران مجاهد 
در بن��گادش، هند، پاكس��تان و فيليپين 
مي خواهي��م كه ب��راي كمك به ب��رادران 
مسلمان خود آماده شوند و اين الزمه اصلي 
مقاومت در برابر ظلم اس��ت. گفتني است 
پ��س از اين بيانيه دولت به ش��هروندان در 
خصوص حمات احتمال��ي القاعده به اين 
كشور هش��دار داده اس��ت. از طرفي دولت 
نگران آن است مس��لمانان روهينگيا براي 
دفاع از خود دست به اسلحه ببرند و مسلح 
ش��وند كه اين موضوع ش��رايط را به شدت 

بحراني خواهد كرد. 
اعزام هيات ايراني به بنگادش

بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه 
كش��ورمان در گفت وگو با ف��ارس، درباره 
آخري��ن اقدامات انجام ش��ده در خصوص 
مس��لمانان ميانمار از س��فر هياتي از ايران 
به رياست ابراهيم رحيم پور، معاون آسيا و 
اقيانوسيه وزارت خارجه به همراه تيمي از 
هال احمر به بنگادش خبر داد و گفت: اين 
هيات كه حامل كمك هاي انسان دوستانه 
جمهوري اس��امي ايران براي مسلمانان 
ميانمار است، قرار اس��ت روز پنجشنبه در 
س��فر به بنگادش اين كمك ها را از طريق 
بنگادش در اختيار آوارگان ميانماري قرار 
دهد. وي افزود: هيات ايراني همچنين قرار 
اس��ت از اردوگاه آوارگان ميانماري در شهر 

كاكس بازار بنگادش بازديد كند. 
قاس��مي همچنين از آمادگ��ي جمهوري 
اسامي براي استقرار كمپي براي آوارگان 
ميانماري و همچنين احداث بيمارس��تان 
صحرايي در بنگادش در صورت موافقت و 

استقبال دولت اين كشور خبر داد. 

ميثم سليماني 

كمتر از دو هفته مانده به برگزاري 
همه پرسي كردستان، تقريبا اين 
يقين حاصل ش��ده كه همه پرس��ي غير الزام آور 
ُكردها در كردستان برگزار خواهد شد. بدون شك 
هدف از برگزاري اين همه پرس��ي تاش مسعود 
بارزان��ي، رييس منطقه كردس��تان ع��راق براي 
امتيازگيري بيش��تر از دولت مركزي خواهد بود. 
او با وعده تحقق روياي ديرينه ُكردها و تش��كيل 
كشور كردس��تان به دنبال آن است تا در صحنه 
سياسي و سهم خواهي هايش از دولت مركزي اهرم 
فشار مهم تر و مستحكم تري در دست داشته باشد. 
بارها دولت مركزي اين اقدام مس��عود بارزاني را 
خاف قانون اساسي عراق دانسته . حيدر العبادي، 
نخست وزير اين كشور در تازه ترين موضع گيري 
خود در اين خصوص اعام كرده كه همه پرس��ي 
براي جدايي كردستان از عراق را نمي توان يكسويه 
و يك طرفه انجام داد زيرا عراقي ها در يك كش��ور 
زندگي  مي كنن��د و روابط تاريخي باه��م دارند. 
العبادي تاكيد كرد كه دولت بر لزوم حفظ وحدت 
عراق پافش��اري كرده و معتقد اس��ت با پايبندي 
به مذاك��ره و گفت وگو مي توان تمام مش��كات 
باقي مانده را حل كرد. نخس��ت وزير عراق ضمن 
دعوت از مردم براي دوري كردن از تنش قوميتي 
و طايفه اي خواستار وحدت ملت عراق شد و تاكيد 
كرد كه پيشبرد تصميم برگزاري همه پرسي براي 
جدايي كردس��تان از عراق نقض آشكار و صريح 
قانون اساس��ي و حتي قوانين محلي كردس��تان 
عراق است. وي در ادامه خطاب به شهروندان ُكرد 
عراقي هم گفت كه تاش مي كنيم تمام خواسته ها 

و مطالبات شما را محقق كنيم و يادآوري كرد كه 
شهروندان ُكرد عراقي بعد از سال 2003 تاكنون 
موفق به تحقق مطالباتي شده اند كه در چند قرن 
گذشته از آن محروم بوده اند و دليل اين مساله هم 
اين است كه بغداد ُكردها را مانند ديگر شهروندان 

عراقي، شهروندان درجه يك مي داند. 
در قان��ون اساس��ي ع��راق گرچ��ه اختي��ارات 
رييس جمهور از نخس��ت وزير كمتر اس��ت و به 
نوعي جايگاه رييس جمهور تش��ريفاتي است، اما 
در ش��رح ماده 67 قانون اساس��ي اين كش��ور در 
خصوص رييس جمه��ور آم��ده: رييس جمهور 
نماد وحدت وط��ن و نماينده حاكميت كش��ور 
اس��ت، رييس جمهور عراق ضامن اجرايي شدن 
قانون اساس��ي كش��ور و حافظ اس��تقال عراق 
اس��ت و رييس جمهور بايد از حاكميت، وحدت 
و سامت اراضي عراق حمايت كند. فواد معصوم، 
رييس جمهور عراق كه يكي از رهبران پيش��ين 
حزب اتحاد ميهني كردستان است در گفت وگويي 
كه اوايل ماه آگوس��ت با روزنامه الشرق االوس��ط 
داشت، گفت كه همه پرس��ي به معناي جدايي و 
استقال كردستان نيس��ت بلكه اين اقدام نوعي 
جاه طلبي اس��ت كه با گفت وگ��و و مذاكره ميان 
كردس��تان و دولت مركزي قابل حل اس��ت. اما 
با نزديك ش��دن به موعد برگزاري همه پرس��ي 
نگراني ها نس��بت ب��ه موض��ع او در خصوص اين 
اقدام و سكوت او بيشتر شده است. صادق اللبان، 
نماينده ائتاف ملي عراق در پارلمان اين كشور به 
رسانه ها گفته در پي سكوت رييس جمهور در قبال 
اقدامات كردستان، پارلمان تاش خواهد كرد او 
را عزل كن��د. اين نماينده عراق��ي تاكيد كرد كه 
امضاي شماري از نمايندگان پارلمان براي اعمال 

فشار بر رييس جمهور براي اظهارنظر در خصوص 
همه پرس��ي جمع آوري شده اس��ت. گرچه اين 
تصميم با چالش هاي قانوني زيادي همراه اس��ت 
و بركناري رييس جمهور از سوي پارلمان نيازمند 
طي كردن مراحل قانوني آن اس��ت اما صداهاي 
معت��رض به معصوم در چند روز گذش��ته بلندتر 
ش��ده و حتي برخي او را دعوت به كناره گيري از 
رياست جمهوري عراق كرده اند. حنان الفتاوي، 
نماينده پارلمان عراق يكي از افرادي است كه طي 
مدت گذشته بارها از نخست وزير عراق خواسته 
موضع محكم تري نسبت به مسعود بارزاني داشته 
باش��د، او حاال خطاب به رييس جمهور عراق هم 
گفته كه نياز به رييس جمهوري س��اكت نداريم؛ 
چه ُكرد باش��د چه عرب! او به معصوم هم توصيه 
كرده ك��ه كناره گيري كند و پيگير همه پرس��ي 
كردستان باشد. الفتاوي با انتقاد از نخست وزير 
عراق مي گويد كه صدور بياني��ه و اكتفا كردن به 
هشدارهاي كامي بي فايده است، قانون اساسي 
اختياراتي به سلطه اجرايي كشور داده كه مي تواند 
به زور هم ش��ده بارزاني را از برگزاري همه پرسي 
منع كند. او مي گويد به نظر مي رس��د كه مسعود 
بارزاني فقط زبان زور و قدرت را متوجه مي ش��ود 
ما به تازگي از بحران جنگ عليه تروريسم خارج 
شده ايم كه بارزاني كمر همت به تجزيه عراق بسته 
است. او كه از منتقدان العبادي و دولت عراق است 
مي گويد با وجود اين مس��اله اما هيچ دولتي را در 
جهان پيدا نمي كنيد ك��ه به اندازه دولت مركزي 
بغداد به ي��ك منطقه مانند كردس��تان آزادي و 
اختيارات گسترده داده باشد. الفتاوي مي گويد: 
از همان س��ال 2003 قانون اساسي عراق را باب 
ميل ُكردها نوشتند، به آنها حقوق زيادي داده شده 

مانند حق داشتن مناطق تجاري و گمرك مستقل 
از دولت مرك��زي، صادرات نف��ت، وجود نيروي 
نظامي مس��تقل، وجود كنسولگري و نمايندگي 
ديپلماتيك كردستان در كشورهاي ديگر در حد 
س��فارت، ديدار و رايزني با مسووالن كشورهاي 
منطقه اي، حق عقد قرارداد هاي تجاري و نظامي 
بين المللي و حق رفتار با شهروندان عرب و تركمان 
عراقي مانند شهروندان درجه دو در كردستان؛ به 
اين ترتيب كه اگر يك شهروند عراقي بخواهد در 
اين منطقه س��كونت داشته باشد بايد يك ضامن 
داشته باشد. الفتاوي معتقد است كه كردستان 
بعد از آنكه تا جايي كه توانس��ت در زد وبندهاي 
سياس��ي در عراق جيب خود را از ثروت هاي اين 
كشور پر كرده حاال ساز جدايي زده است. الفتاوي 
تاكي��د مي كند كه كرد هاي عراق بعد از س��قوط 
صدام حسين خيلي فراتر از نسبت جمعيت شان 
در عراق از اين كش��ور بهره برده اند و در طول 14 
سال گذش��ته نيروهاي پيشمرگه را با پول دولت 
مركزي تس��ليح كرده، از كمك هاي بين المللي 
كه براي بازس��ازي عراق درنظر گرفته ش��ده بود 
براي بازس��ازي كردستان اس��تفاده كرده، وام و 
قرض هاي 40 س��اله اي را به عراق تحميل كرده، 
در رده سياس��ي هم در هر وزارتخانه و موسس��ه 
دولتي يك مس��وول عاليرتبه دارند و در حالي كه 
مسووالن آنها در بغداد نشسته و از دولت مركزي 

حقوق مي گيرند، به دنبال جدايي هم هستند. 
از س��وي ديگر جريان  هاي غربي و بين المللي نيز 
نگران هس��تند تا برگزاري همه پرسي كردستان 
عراق و تاش بارزاني براي حركت به سوي جدايي 
عراق به وقوع جنگي داخلي و منطقه اي منجر شود 
و به اين ترتيب تمركز كشورهاي منطقه از مقابله 

با داعش در س��وريه و ع��راق به جنگي منطقه اي 
معطوف ش��ود. برت مك گورك، فرس��تاده ويژه 
رياس��ت جمهوري امريكا در ائت��اف بين المللي 
ضد داعش در دي��دار با حيدر العبادي تاكيد كرد 
كه تمركز نيروهاي ارتش عراق و پيش��مرگه بايد 
بر مبارزه با داعش باقي بماند. در همين راستا يك 
چهره سياس��ي ُكرد به العرب گفت��ه كه امريكا با 
ُكردها اتمام حجت كرده كه كار زيادي در حمايت 
از آنها نمي تواند انجام دهد و »داگلس سليمان« 
س��فير امريكا در بغداد به مس��ووالن كردستان 
عراق گفته كه همه پرس��ي را بدون تعيين تاريخ 
به وقت ديگري موك��ول كنند در غير اين صورت 
حمايت هاي امريكا از ُكرده��ا ادامه پيدا نخواهد 
كرد و واش��نگتن تصميمات يك جانبه ُكردها را 
به رس��ميت نخواهد ش��ناخت. اين روزها كم كم 
صداهاي جريان ها و شخصيت هاي سني عراقي 
هم نس��بت به همه پرس��ي كردس��تان شنيده 
مي شود، س��ليم الجبوري، رييس پارلمان عراق 
تاكيد كرد كه پارلمان متعه��د به حفظ اراضي و 
وحدت عراق اس��ت و تحت هيچ شرايطي اجازه 
نخواهد داد تا كشور تجزيه شود. وي تاكيد كرده 
كه وارد كردن مناطق مورد مناقش��ه به محدوده 
برگزاري همه پرس��ي نقض صريح قانون اساسي 
عراق است. اسامه النجيفي، معاون رييس جمهور 
عراق هم در اعتراض ب��ه وارد كردن مناطق مورد 
مناقش��ه مانند كركوك به همه پرسي كردستان 
گفت اين اقدام غيرقانوني، خاف قانون اساسي و 
نقض آشكار حقوق اقليت هاي تركمان و عرب در 
شمال عراق است. النجيفي از همه شهروندان عرب 
و تركمان در شمال عراق خواسته در همه پرسي 

جدايي كردستان راي مخالف بدهند. 

گروه جهان| تعدادي از دموكرات هاي 
مجل��س نمايندگان امري��كا نامه اي را 
به دادس��تان پرونده ويژه دخالت روسيه در انتخابات 
امريكا ارسال كردند كه ش��واهدي را به دست آوردند 
كه مايكل فلين، مش��اور امنيت ملي سابق امريكا در 
سفري به خاورميانه قصد داشته تا واسطه يك معامله 
تجاري ميان عربستان سعودي و يك سازمان دولتي 
روس��يه ش��ود. دموكرات ها بر اين باورند ك��ه ژنرال 
بازنشس��ته ارتش امريكا قوانين را دور زده است و طي 
نامه اي از ش��ركاي تجاري پيشين فلين خواسته اند تا 
اطاعات بيش��تري در مورد مسافرت ها و تماس هاي 
خارج از كش��ور فلين ارايه دهند. اين نامه توس��ط دو 
عضو دموكرات مجلس نمايندگان تنظيم شده است 

و هي��چ جمهوريخواه��ي در دو كميت��ه  مربوطه اين 
نامه را امضا نكردند و يك نس��خه آن نيز به رابرت مولر 
ارسال شده است. دموكرات ها اطاعاتي از سه شركت 
امريكايي به دست آوردند كه فلين در تابستان 2015 
به خاورميانه س��فر مي كند تا ق��رارداد 100 ميليارد 
دالري بين عربستان سعودي و آژانس انرژي هسته اي 
روسيه را به مرحله نهايي برساند. طبق گفته مقامات 
ش��ركت هاي امريكايي در پاس��خ به نامه دموكرات ها 
سفر فلين در سال 2015 را تاييد كردند. دموكرات ها 
مي گويند، مايكل فلين هيچ چيزي از تماس هايي كه 
در اين س��فر با اتباع خارجي به عنوان بخش��ي از اين 
سفر داشته را عنوان نكرده است. طبق قوانين فدرال، 
مقام هاي اطاعاتي و امنيتي سابق بايد يك فرم تاييد 

امنيتي براي س��فر به خارج از كشور را به دست آورند. 
اما دموكرات ها پرونده هاي فلين را بررس��ي كرده اند و 
هيچگونه تاييديه اي براي خروج از كشور وجود نداشته 
و فلين هيچگاه در تحقيقات اف بي آي در خصوص سفر 

به خاورميانه چيزي بيان نكرده است. 
رابرت كلنر، يكي از وكاي فلين هيچگونه اظهارنظري 
درباره اين مقاله انجام نداده اس��ت. اما وكاي مشاور 
امنيت ملي سابق به دموكرات هاي مجلس نمايندگان 
در پاس��خ به اين موضوع عنوان كرده ان��د كه تنها در 
يك رون��د اجباري به س��واالت دموكرات ها پاس��خ 

خواهند داد. 
گفتني اس��ت فلين در م��اه ژوئن 2015 ب��ه مصر و 
سرزمين هاي اش��غالي سفر كرد تا مقامات را در مورد 

منافع اين پيشنهاد توجيه كند. دكتر توماس كوكران، 
يك فيزيكدان ك��ه با ش��ركت هاي امريكايي در اين 
معامله شركت كرده بود در بيانيه خود به دموكرات ها 
عنوان كرد: من به ژنرال فلين در اسراييل پيوستم. ما 
در اين سفر تاش كرديم تا اسراييل و مصر را متقاعد 
كنيم كه اين موضوع به ضرر منافع دو طرف نباش��د. 
گفتني است اين پروژه كه به نام ACU معروف بوده، 
در آن روس��يه قصد داشت تا نيروگاه هاي هسته اي را 
براي عربستان سعودي تاسيس كند كه به گفته وكيل 
ش��ركت هاي امريكايي كه در اين پروژه دخيل بودند 
مي توانس��ت امنيت و ثبات در منطق��ه خاورميانه را 
تقويت كند. در اين برنامه بنا بوده است تا روسيه براي 

عربستان 16نيروگاه اتمي تاسيس كند.

زمزمه عزل فواد معصوم

افشاي يك مدرك ديگر عليه مشاور امنيت ملي سابق ترامپ 

امريكا: روي ما حساب نكنيد

فلين براي ساخت نيروگاه هسته اي روسيه در خاك عربستان تاش كرده بود

عراق

امريكا

يسرا بخاخ

 برجام، سوريه و دونالدترامپ 
سوژه گفت وگوهاي محمدجواد ظريف با 

والديمير پوتين بودند
ديدار در اقامتگاه تابستاني 

گروه ديپلماسلي| اين بار سوش��ي، 
ميزباني براي تجديد ديدار محمدجواد 
ظري��ف، وزير ام��ور خارجه كش��ورمان ب��ا والديمير 
پوتين رييس جمهور روسيه بود. سواحل درياي سياه 
همان جايي كه بنيامين نتانياهو، نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيستي كمتر از چندهفته پيش در آن با والديمير 
پوتين ديدار كرده و از وي خواسته بود كه حضور ايران 
در سوريه را مهار كند، اين بار ميزبان وزير امور خارجه 
ايران بود كه با دس��توركارهاي توافق هسته اي، چند 
و چون تحوالت در س��وريه و ديگ��ر پرونده هاي مهم 
منطقه اي به روسيه سفر كرده است. محمد جواد ظريف 
24 ساعت پيش از برگزاري دور جديد مذاكرات سوريه 
در آس��تانه و يك هفته قب��ل از دور جديدي از مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد با پوتين ديدار و پيام حسن 
روحاني، رييس جمهور را به وي تقديم كرد. س��رگئي 
الوروف، وزير خارجه روس��يه نيز كه به طور جداگانه با 
همتاي ايراني خود ديدار كرد اخيرا از سفر به عربستان 
س��عودي و ديدار با عادل الجبير، وزير امور خارجه اين 
كشور بازگشته است. ديد و بازديدهاي مقام هاي روسيه 
ب��ا همتاهاي خود در كش��ورهاي منطقه تعدد و تنوع 
بيشتري به خود گرفته و همين مساله احتمال تاش 
مسكو براي حل كردن برخي پرونده هاي مورد اختاف 
ميان تهران و رياض را هم قوت بيشتري بخشيده است. 
رابطه راهبردي عنواني اس��ت كه محمد جواد ظريف 
در بدو ورود به سوش��ي براي توصي��ف جنس مراوده 
ميان تهران و مسكو از آن استفاده كرد و درباره اهداف 
سفر به روسيه گفت: ارتباطات بسيار نزديكي بين دو 
كشور برقرار اس��ت. بعد از مش��ورت هايي كه بين دو 
رييس جمه��ور در ديدارهاي مختلف از جمله آخرين 
ديدار صورت گرفت��ه روابط دو كش��ور در حوزه هاي 
سياسي و اقتصادي رو به گسترش است و هماهنگي هاي 
زيادي براي همكاري هاي متنوع در حوزه هاي مختلف 
داريم و امروز نياز است يك دور اين همكاري ها را مرور 

و زمينه ارتقاي همكاري ها را فراهم كنيم. 
ب��ه گزارش ف��ارس، وزيرامور خارج��ه در ادامه افزود: 
در م��ورد برجام با توجه به سياس��ت هاي اخير امريكا 
نياز اس��ت هماهنگي بين دو كش��ور باش��د و تاكنون 
هماهنگي بس��يار خوبي بي��ن ايران و روس��يه وجود 
داشته و دو كش��ور از مواضع يكديگر در سازمان هاي 
بين المللي و روابط چندجانبه حمايت كردند و روسيه 
حمايت بسيار خوبي از ايران در برجام داشته است. ما 
با چالش هاي مشتركي مواجه هستيم كه مهم ترين آن 
چالش هاي منطقه اي اس��ت. ايران و روسيه در سوريه 
توانستند به كمك مردم سوريه بيايند و تروريست ها 
را عقب برانند. امروز وضعيت در ميدان بس��يار خوب 
است. با همكاري خوب ايران، روسيه و تركيه وضعيت 
در صحنه سياسي هم بهبود يافته و حتي توانسته ايم 
تا حد زيادي از تنش ها و درگيري ها جلوگيري كنيم. 
يكي از موضوعاتي كه نياز است همواره با روسيه صحبت 
كنيم بحث منطقه و بحث هماهنگي هايي كه در روسيه 
داريم و اين س��فر تمركزي بر اين موضوع و موضوعات 

دوجانبه و چندجانبه است. 
ميخائل بوگدانف، معاون وزير امور خارجه روسيه نيز 
سوريه و مس��ائل خاورميانه را اصلي ترين محورهاي 
گفت وگ��وي ظريف با پوتين و س��اير مقام هاي روس 
دانس��ت و گفت: جزييات مربوط به توافق هس��ته اي، 
وضعيت در ع��راق و منطقه خليج )فارس( اصلي ترين 

سوژه هاي اين ديدار بودند. 
ظريف و پوتين در حالي با هم ديدار كردند كه از امروز 
شش��مين دور از مذاكرات آس��تانه درباره سوريه در 
پايتخت قزاقستان كليد مي خورد. گفت وگوهايي كه با 
حضور تركيه، ايران و روسيه جدا از كانال رايزني هاي 
ژنو ادام��ه دارد. جدا از مس��اله س��وريه و بحران هاي 
منطق��ه اي، رابطه ايران و روس��يه در فرج��ام توافق 
هس��ته اي ايران با 1+5 بسيار تاثيرگذار است. درحال 
حاضر روسيه و ايران هر دو به كشورهايي بدل شده اند 
كه سطح تنش آنها با دولت جديد امريكا به فرماندهي 
دونالد ترامپ افزايش فاحش��ي يافته است. روسيه به 
واسطه مخالفت ساختارهاي سياسي جاري در اياالت 
متحده جدا از كاخ س��فيد با مس��كو دچار اين بحران 
شده و علت تشديد اختاف هاي تهران با واشنگتن نيز 
توافق هسته اي و زنجيره ديگري از بهانه هايي است كه 
واشنگتن، تهران را مقصر آنها مي داند. مذاكرات آستانه 
در حالي از امروز با حضور ايران دوشادوش روسيه كليد 
مي خورد كه واشنگتن از منتقدان جدي حضور ايران 
در اين مذاكرات اس��ت. از س��وي ديگر موضع روسيه 
در قبال توافق هس��ته اي نيز در تصميم نهايي دونالد 
ترامپ براي برخورد با برجام بس��يار تاثيرگذار است. 
برخ��اف كنگره امريكا كه مخالف سرس��خت بهبود 
رابطه با واشنگتن است، شخص دونالد ترامپ متمايل 
به رضايت روس ها از دولت خود است. دولت ترامپ در 
حالي كه به عدم تاييد پايبندي ايران به توافق هسته اي 
تهديد كرده اما به دنبال اعمال فشار بر همراهان خود 
در اين توافق است تا به نوعي اصاحاتي را در آن اعمال 
كرده يا متمم هايي را به آن اضافه كند. روس��يه، چين 
و اتحاديه اروپا سرس��ختانه در كنار ايران براي حفظ 
برجام باقي مانده اند و تاكيد دارند كه اين توافق به دليل 
ماهي��ت چندجانبه آن بايد با همين ش��كل و محتوا 

ادامه پيدا كند. 
وزير امور خارجه ايران پس از ديدار با پوتين با اش��اره 
به اينكه رييس جمهور روسيه عاقه مند به گسترش 
روابط دو جانبه اس��ت، گفت: در مذاكره با آقاي پوتين 
تاكيد شد برجام غيرقابل مذاكره و يك توافق همه جانبه 

بين المللي است كه همه بايد به آن متعهد باشند. 
وي اف��زود: گفت وگوهاي خوبي براي برقراري آرامش 
در س��وريه داش��تيم و اميدواريم در نشس��ت آستانه 
توفيق هاي بيش��تري براي ش��روع روند سياس��ي در 

سوريه حاصل شود.


