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جهاننما
هشدار عراق و آمریکا درباره تجدید قوای
تروریستها؛

رژة نظامی داعش
در حومه صالحالدین!

عضو کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق
روز پنجشنبه فاش کرد ،گروه تروریستی داعش
در اطراف استان صالحالدین در مرز با دیالی رژه
نظامی بر پا کــرد .عبدالخالق مدحت العزاوی،
عضو کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق در
گفتوگو با خبرگزاری شــفق نیوز فاش کرد،
دهها تن از داعشیها پنجشنبه رژه نظامی را در
مناطق جنوبشرقی استان صالحالدین هممرز
با دیالی برگزار کردند؛ اقدامی که حاکی از وجود
تهدیدها و طرحهای تروریســتی علیه دیالی و
صالحالدین است .العزاوی در ادامه از فرماندهی
عملیات صالحالدین رســیدگی به این مناطق
ناامن واقع در حدفاصــل منطقه عملیاتی این
فرماندهی و مناطق عملیاتی ســامراء و دیالی
و نیز تالش برای نابــودی پایگاههای داعش در
این مناطق را خواستار شد .از آنجایی که مناطق
مرزی بین صالحالدین و دیالی از شهرســتان
الدور در استان صالحالدین تا مرز منطقه بزرگ
«قاطع مطیبیجه» به دلیل گستره جغرافیایی
و مساحت بزرگ آن و نیز وجود غارها ،تونلها و
پایگاههای کشف نشده ،از  ۱۷سال قبل از وجود
تشــکلهای مسلح پاکسازی نشــده است ،به
«امارت شر» مشهور است .العزاوی تاکید کرد:
در بیش از  ۷۰هزار دونم شامل  ۱۵تا  ۲۰روستا
در مناطق هممرز صالحالدین با دیالی نیروهای
امنیتی حضور ندارند و عملیات پاکســازی در
طول این سالها انجام نشده است .عضو کمیته
امنیتی و دفاعی پارلمان عــراق گفت :با وجود
درخواستها از عملیات سامراء برای بازگشت
ساکنان ،روســتاهای ناامن این منطقه خالی
از سکنه هستند ،بازگشــت آوارگان اقدامی در
راستایتوقففعالیتهایگروهکهایداعشی
و تامین امنیت مناطق شــمالی دیالی اســت.
محمد ابراهیم ضیفان ،فرمانده حشد عشایر و
رئیس سابقمنطقهبزرگ«قاطعمطیبیجه»به
شفقنیوزگفت:داعشیهاگهگاهرژههاینظامی
را در مرزهای صالحالدین در منطقه المیته و البو
جمعه و دهها روســتای دیگر خالی از سکنه و
نیروهای امنیتی برگزار میکنند.

ضیفان در ادامه اظهــار کرد :مناطق اطراف
صالحالدین یک منطقه تروریســتی اســت
که با وجود درخواســتهای امنیتی در طول
ســالهای گذشــته ،به صورت مستمر مرگ
را به ســایر مناطق صادر میکند .این منطقه
هنوز هزینه غفلت امنیتــی در صالحالدین را
پرداخته و شــهید و زخمی میدهد .فرمانده
حشد عشایر و رئیس سابق منطقه بزرگ «قاطع
مطیبیجه» همچنین پیوستن رسمی بیش از
 ۴۰۰شبهنظامی به حشد عشایر را برای تامین
امنیت مرزهای پرتنش دیالی و صالحالدین و
پایان دادن به فاجعههایی که برای غیرنظامیان
اینمنطقهرقممیخورد،خواستارشد.درهمین
حال آمریکا اعالم کرد داعش که در ســوریه و
عراقشکستخوردهاستهمچنانبهگسترش
حضورخوددرسطحجهانیادامهمیدهد!شبکه
روســیا الیوم گزارش داده که ،کرستوفر میلر،
مدیر مرکز ملی مقابله با تروریسم در آمریکا در
سخنانی اظهار کرده که داعش علیرغم ریشه
کن شــدن در ســوریه و عراق اما همچنان به
فعالیت خود در سطح بینالمللی ادامه میدهد
و در حال توسعه و گسترش نفوذ خود است که
این نفوذ صرفاً به خاورمیانه ختم نمیشود .وی
افزود :داعش با اســتفاده از بمبهای دستی و
خمپارههایدستسازاقدامبهعملیاتهایترور
و حمالت گسترده به ویژه در مناطق روستایی
عراق و شرق سوریه کرده است و در حال حاضر،
به دنبال آزاد کردن خانوادههای بازداشت شده
عناصر خود در شمال شرق سوریه است .او گفت
که در منطقه شمال شرق سوریه چندین زندان
وجود دارد که عناصر داعشی و زنان و بچههای
آنها در انجا محبوس هستند و حاال هستههای
اطالعاتی  -عملیاتی داعش به دنبال آن هستند
تا بتوانند این عناصر را برای بازسازی مجدد خود
وطرحریزیهایجدید،اززندانهایالهولوالرُژ
آزاد کنند .این مقام آمریکایی گفت که شــبکه
جهانی این تشکیالت در خارج از سوریه و عراق
در حال حاضر شامل حدود  ۲۰گروه میشود.

جهان 5

آغاز رزمایش پکن همزمان با سفر مقام آمریکایی به تایپه

هشدار به واشنگتن از تنگةتایوان

فرشاد گلزاری

همزمان با سفر یکی از مقامهای
ارشــد آمریکایی به تایوان ،پکن روز
گذشته (جمعه) مانور بزرگ نظامی
و ضربتی خود را در تنگه تایوان آغاز
کرد .در این راستا سخنگوی وزارت
دفاع چین اعالم کــرد که رزمایش
دریاییِ مذکور در نزدیک تنگه تایوان
برگزار شده است و فرماندهی شرق
ارتش آزادیبخش خلق چین در آن
شرکت دارد.
این مقام چینــی در بیانیهای که
به مناســبت برگزاری این رزمایش
صادر شــد گفته اســت که ارتش
چین ،اقدامات مســئوالنه و الزم را
در بحبوحه اوضــاع کنونی در تنگه
تایوان و حفاظت از یکپارچگی قلمرو
و حاکمیــت ملی انجــام میدهد؛
چراکــه تایوان به چیــن تعلق دارد
و هیچ مداخله خارجــی در امور آن
پذیرفتنی نیست! اگر به صورت گذرا
اظهارنظر این مقــام نظامی چین را
مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به
خوبی میبینیم که باز هم تنش میان
واشــنگتن و پکن در مورد تایوان یا
به قولِ چینیهــا« ،تایپه» ،موضوع
اصلی و ســتون فقراتِ این روزهای

روابطِ چین و آمریکا اســت .جهت
یادآوری باید به یک رخداد تاریخیِ
مهم دوباره اشــاره کنیــم .زمانی
که دونالد ترامــپ در نوامبر 2016
میالدی به عنــوان چهل و پنجمین
رئیس جمهوری آمریــکا برگزیده
شد ،بسیاری از کشــورهای دنیا از
اروپا گرفته تا شرقآسیا ،منتظر آن
بودند تا ببینند ترامپ در اولین گام،
در مورد کدام کشــور موضعگیری
میکند .بسیاری بر این عقیده بودند
که حاکمِ کاخسفید روسیه یا ایران را
به دلیل حضور فعال در سوریه مورد
خطاب قرار خواهد داد.
برخی دیگــر معتقــد بودند که
دولت سوریه و عراق به هدف اصلی
تهاجم لفظی او تبدیل خواهد شد اما
یکباره تمام معــادالت بهم ریخت.
آری ،آنروز ترامپ نه مسکو را خطاب
قرار داد و نه تهران و بغداد را؛ بلکه او
در اولین اقدا ِم خود در ما ِه دسامبر،
مســتقیماً با «تســای اینگ ون»
رئیسجمهوری تایــوان به صورت
تلفنی حــرف زد و در اینجا بود که
مشخص شــد هدف اصلی ترامپ و
تیمش ،ضربه زدن به پکن است .در
آن زمان روزنامه واشنگتنپست در
گزارشی نوشت که عدهای این اقدام
ترامــپ ،که پروتــکل چند دههای
عدم گفتوگو میان روسای جمهور

آمریکا و تایوان را نقض کرده است ،را
یک کار ناشیانه از یک رئیسجمهور
بیتجربه خواندنــد ،اما واقعیت این
است که اقدام ترامپ یک کار حساب
شده و برنامهریزی شده برای ارسال
یک ســیگنال قوی به پکن درباره
روابط آینده میان واشنگتن و چین
است .واشنگتن پست در آن هنگام
این اقدام ترامپ را درســت تحلیل
کرده بود و حال که رزمایش دریایی
چین در تنگه تایوان برگزار شــده
درســتی این تحلیل آشــکار شده
اســت؛ اینکه مقام نظامی چین در
راســتای برگزاری ایــن رزمایش
اعالم میکنــد «اخیــرا ،آمریکا و
حزب مترقــی دموکراتیک تایوان
تبانی بین خودشان را بیشتر کرده و
مزاحمتهایی به وجود آوردهاند»،
نشان میدهد که چین از سال 2016
میالدی تا امروز ،تمام حرکات و رفتا ِر
ترامپ و تیمش در مورد تایوان را زیر
نظر داشته است.
چینیهــا معتقدند کــه آمریکا
تالش میکند از طریق اســتفاده از
تایوان به چین ضربــه بزند و حتی
معتقدند که واشنگتن در این مسیر
به بن بســت میرســد .دولت پکن
بارهــا تقویت روابط بیــن تایوان و
آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و به آن
اعتراض کرده ،چون تایوان را یکی

اینکه چین استفاده از زور
در مورد هدایت تایوان در
کانال خود را صریحا فریاد
میزند ،نشان میدهد که
تنشباواشنگتنبهحدی
باال گرفته که روابط نزدیک
بین تایوان و آمریکا را با
حالتیهشدارگونهنظاره
میکند
از اســتانهای خود میداند و اعالم
کرده که حتی اگر با زور هم شده آن را
تحت کنترل خود درمیآورد! اینکه
چین استفاده از زور در مورد هدایت
تایوان در کانال خود را صریحا فریاد
میزند ،نشان میدهد که تنش میان
واشنگتن و پکن بیش از آن حدی که
فکرش را میکنیم باال گرفته است.
پکــن همــواره روابــط نزدیک
بیــن تایپــه (تایوان) و واشــنگتن
را با حالتــی هشــدارگونه نظاره و
رزمایشهــای خــود را در نزدیکی
این جزیره تشــدید کرده که شامل
مانور بــزرگ دریایــی و هوایی دو
روزه در هفته گذشــته میشود .این
رزمایشها دقیقاً هشــدا ِر چینیها
به رقبای آمریکاییشــان است اما
دلیل مهمتری در ایــن میان وجود

خبر

خبر

با موضوع تشکیل دولت انجام شد

اتحادیه اروپا:

گفتوگوی مصطفی ادیب و میشل عون

نخستوزیر مکلف لبنان با رئیس جمهوری این کشور
درباره روند تشــکیل دولت و موضع احزاب سیاسی در این
زمینه دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش المنار ،میشل عون،
رئیس جمهوری لبنان شامگاه پنجشنبه میزبان مصطفی
ادیب ،نخستوزیر مکلف این کشور در کاخ بعبدا در بیروت
بود .طبق این گزارش ،دو طرف در این دیدار به بررسی نتایج
گفتوگوهای میشل عون با رؤسای فراکسیونهای پارلمان
و احزاب مختلف و تسریع در روند تشکیل دولت پرداختند.
میشل عون در این دیدار از مصطفی ادیب خواست که برای
تشکیل دولت و برطرف کردن این مشــکل به گفتوگو و
تماسهایخودادامهدهد،چراکهوضعیتحالحاضرلبنان
نیازمند یک تالش نجاتبخش سریع است .وی همچنین
بر پایبندی به ابتکار عمل فرانســه که مورد تأیید رهبران
سیاسی لبنان قرار گرفته است ،تأکید کرد .مصطفی ادیب

نیز در ســخنانی پس از دیدار با عون گفت :با رئیس جمهور
مشکالتیراکهدرمسیرتشکیلدولتباآنهامواجهبودم،در
میان گذاشتم .من خوب میدانم که زمانی برای تلف کردن
نداریمودرصددهمکاریباهمهبرایتشکیلدولتیهستم
که اختیار اجرای توافقات صورت گرفته با امانوئل ماکرون،
رئیسجمهوریفرانسهراداشتهباشد.

دارد .رزمایش دریایی چین همزمان
با ســفر «کیت کراچ» ،معاون وزیر
خارجه آمریــکا در امور اقتصادی به
تایوان برگزار شــده و همین موضع
نشــان میدهد که چین حتی ورود
یک آمریکایی به تایوان را برنمیتابد.
بر اساس اسناد موجود ،معاون وزیر
خارجه آمریکا در امور اقتصادی روز
گذشته (جمعه) با تسای اینگ ون،
رئیسجمهوری تایوان دیدار کرده
و امروز (شــنبه) نیز در یک مراسم
یابود برای رئیسجمهــوری فقید
این کشور شــرکت خواهد داشت.
با وجــود اینکه برگــزاری رزمایش
مذکور و هم راستا شدن حضور مقام
وزارت خارجه آمریــکا در تایوان با
آن ،یکــی از نادرتریــن اتفاقها در
مورد تنش میان پکن و واشــنگتن
قلمداد میشود ،اما همچنان سوال
اصلی این است که آینده روابط چین
و آمریکا پس از برگــزاری انتخابات
ریاستجمهوری  2020آمریکا که
قرار است در سوم نوامبر ( 13آبان)
برگزار شــود ،به کدام ســمت و سو
میرود؟
بسته  350میلیارد دالری برای
سرکوب چین
ِ
روز پنجشــنبه ،کریستوفر رای،
رئیس اف.بی.آی در بیانیهای اعالم
کرد که روســیه به تالشهایش در
مداخله و نفوذ در انتخابات ریاســت
جمهوری ســوم نوامبــر آمریکا از
طریــق رســانههای اجتماعــی،
رســانههای دولتی و خبرنامههای
آنالین ادامــه میدهــد .اظهارات
او بالفاصله باعث شــد تا ترامپ در
صفحه توئیترش به رئیس اف.بی.آی
بتازد و او را به این سمت هدایت کند
که تهدید اصلی ما برای انتخابات و
ایاالت متحده ،چین است نه روسیه!
ترامپ در حســاب کاربــری خود
خطاب به کریستوفر رای نوشته که
«شما فعالیتهای چین ،که بسیار
بزرگتر از اقدامات روسیه هستند را
نمیبینی!».
همیــن نکته کوچــک میتواند
نشــان دهد که در صورت پیروزی
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
 ،2020باز هم ما شــاهد یک تقابل
تمــام قد میــان واشــنگتن و پکن
خواهیم بود .این تقابل از همین حاال

رزمایش دریایی چین
همزمانباسفر«کیت
کراچ» ،معاون وزیر خارجه
آمریکا در امور اقتصادی به
تایوان برگزار شده و همین
موضوع نشانمیدهد
که چنن حتی ورود یک
آمریکایی به تایوان را
که همچنان آن را یکی از
استانهای خود میداند،
برنمیتابد
و به دلیل آنکــه ترامپ خود را پیروز
میدانِ انتخابــات  2020میداند،
شروع شــده اســت اما نکته جالب
این اســت که حتی دموکراتهای
سنای آمریکا هم این اقدام ترامپ را
به شدت قبول دارند .به عنوان مثال
سناتور «شرود بروآن» و برخی دیگر
از همحزبیهــای دموکراتش ،یک
طرح شامل بسته کمک مالی ۳۵۰
میلیاردی برای همگام سازی و بسیج
تمام حوزههای قدرت ملی در ایاالت
متحده برای مقابله با فعالیتهای رو
به رشد چین در حوزه علم ،فناوری
و تولید ارائه کردهاند که شامل چهار
بخش است.
بخش اول آن سرمایهگذاری در
بخش رقابتی آمریــکا ،بخش دوم،
حمایت از ائتالف و شرکای آمریکا،
بخش ســوم این طرح احیا و توسعه
سیاســت خارجــی ارزش محور و
در نهایــت بخش چهــارم تضمین
این مســاله که چین بهای اقدامات
تهاجمی خود را بپردازد ،است.
از سوی دیگر موسسه تحقیقاتی
رودیــوم گروپ در گزارشــی اعالم
کرده که در نیمه نخســت امسال،
جمــع ســرمایهگذاری آمریکا در
چین و چین در آمریکا به تنها ۱۰.۹
میلیارد دالر رســیده که این رقم در
سال  ۲۰۱۶معادل  ۲۶میلیارد دالر
رزمایش دریایی
ِ
بوده است .بنابراین
چین در تایوان را نمیتــوان اتمام
تنش میان دو غــول اقتصادی دنیا
دانســت؛ چراکه با پیروزی ترامپ
اوضاع بدتر ،و تنش این دو شدیدتر
خواهد شد.

از نوامبر ،لوکاشنکو را رئیسجمهور بالروس نمیدانیم
پارلمان اتحادیه اروپا با اعالم اینکه تحریمهای اقتصادی
علیه لوکاشنکو وضع میشود ،گفت ،لوکاشنکو را نباید از
نوامبر آتی ،رئیس جمهوری بالروس دانســت .به گزارش
رویترز،مدتزمانریاستجمهوریالکساندرلوکاشنکودر
بالروستانوامبراستوپسازآنمنقضیمیشودوپارلمان
اتحادیه اروپا گفته که پس از آن وی را دیگر به عنوان رئیس
جمهوری این کشور به رسمیت نمیشناسد .پارلمان اروپا
با ۵۷۴رای موافق در مقابل ۳۷رای مخالف و ۸۲رای ممتنع
و در حمایت از اعتراضات در بالروس نتایج رسمی انتخابات
ریاســت جمهوری نهم اوت در این کشور را رد کرد؛ در این
انتخابات ،لوکاشــنکو مجدد پیروز شــده بود که به گفته
غربیها با تقلب همراه بوده اســت .پتراس اوسترویشس،
قانونگذار میانهروی لیتوانیایی در پارلمان اتحادیه اروپا که
رهبری اقدامات این پارلمان را در اعمال فشار بر مقامهای

ارشد بالروس برعهده دارد ،گفت :اتحادیه اروپا یک رویکرد
جدید در قبال بالروس دارد که شــامل حــذف هرگونه
همکاری با رژیم لوکاشنکو میشود .در حالیکه رایگیری
اتحادیه اروپا از نظر قانونی الزامآور نیست ،اما نفوذ سیاسی
دارد و میتواند بــر چگونگی ســرمایهگذاری اتحادیه در
بالروس یا اعطای حمایت مالی به آن تاثیر بگذارد.

به دستور رئیسجمهور افغانستان درج نام مادر در شناسنامه الزامی شد

پلیس یونان ،پناهجویان را به اردوگاه لسبوس منتقل کرد

محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی قانون تعدیل یافته ثبت احوال را که در آن نام مادر در کنار
دیگر مشخصات فردی اضافه شده ،توشیح کرده است .صدیق صدیقی ،سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه توییترش
نوشت که براســاس این فرمان بعد از این نام مادر به طور رسمی در شناســنامههای افغانها درج خواهد شد .به گزارش
بیبیسی ،در حال حاضر در شناسنامههای اتباع افغانســتان در کنار نام هر فرد تنها
نام پدر و پدر بزرگ او درج میشود .چند هفته پیش کابینه افغانستان درج نام مادر در
شناسنامه را تصویب کرد .ولی هنوز روشن نیست که چرا این تعدیل به منظور تاییدی
به پارلمان فرستاده نشده است .زنان افغان چند سال پیش ،کارزار «نامم کجاست؟» را
در شبکههای اجتماعی به راه انداختند .درج نام مادر در شناسنام ه در افغانستان پس از
چندین سال مبارزه فعاالن مدنی رسمی شد.

پلیسیونانازصبحپنجشنبهعملیاتیرادرجزیرهلسبوسبرایانتقالهزارانمهاجروپناهجوبهیکاردوگاهجدیداضطراری
شگرفتنبزرگترینکمپنگهداریپناهجویاندراینکشورآغازکردهاست.خبرگزاریفرانسهباتهیهگزارشیازمحل،
پسازآت 
به جزئیات عملیات انتقال پناهجویان به اردوگاه جدید پرداخته و اعالم کرده که ماموران پلیس صبح پنجشنبه چادر به چادر
پناهجویانسرگرداندرخیابا نراازخواببیداروبهسویاردوگاهجدیدهدایتمیکردند.
اردوگاه جدید به شــکل اضطراری ،یک هفته پس از آتش سوزی در اردوگاه بزرگ موریا
در لسبوس برپا شده است .مقامات یونانی آتشگرفتن بزرگترین اردوگاه پناهجویان در
کشورشانراعمدیمیدانندودراینراستاتاکنونپنجپناهجورابهاتهامدستداشتندر
اینماجرابازداشتکردهاند.عملیاتپلیسدرحالیادامهداردکهساکناناردوگاهسوخته،
ازشرایطوامکاناتموجوددرآنرضایتنداشتند.

