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یادداشت

کودتای ضد اردوغان،
نقطه عطف سیاست خاورمیانه

زمانی کــه این دوره تاریخی از جهان را مورد مطالعه قــرار دهیم درخواهیم یافت که
کودتــای نافرجام در برابر رجب طیــب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه یکی از مهمترین
فاکتورهای تعیینکننده سیاســی در خاورمیانه است .این کودتای ناکام که احتماال توسط
ایاالت متحده طراحی شده بود منجر شد که حرکت عمومی ترکیه به سمتوسوی مخالفت
با ناتو حرکت کند و این کشــور در آغوش روسیه و کشورهای سازمان همکاری شانگهای
قرار بگیرد.
این تغییر جهت از اوایل ســال  2016زمانی که اردوغان متوجه شــد که اتحادی برای
براندازی داعش درحال شکل گیری است ایجاد شد .پس از اینکه در ماه نوامبر  ،2015ترکیه
به یک هواپیمای روســی شلیک و آن را ســاقط کرد ،تالش اردوغان برای بهبود روابط با
روسیه آغاز شد .از آن رویداد به بعد ،ترکیه همواره در حال فاصله گرفتن از ایاالت متحده و
اتحادیه اروپا بود .ترکیه در هر ماجرایی از پناه دادن به مهاجران تا آزادسازی حلب در سال
گذشته در برابر منافع ایاالت متحده و اتحادیه اروپا ایستاده است.
ائتالف طرفداران اســد بدون کمک و پشــتیبانی صریح ترکیه قــادر نخواهد بود به
دســتاوردهای بزرگی در سال  2017دست پیدا کند .اردوغان با پیوستن به مذاکرات صلح
آستانه و امضای قرارداد مناطق امن ،به همه ثابت کرد که او دیگر از اهداف ایاالت متحده
و ناتو حمایت نمیکند و به دنبال تغییر حکومت در دمشــق نیست .ترکیه حتی برای بدتر
کــردن وضعیت این رابطه گاهی با راههایی نه چندان شــرافتمندانه ،در منظر عمومی به
تحریــک ایاالت متحده و ناتو پرداخت .ظرف چند هفته گذشــته ما چند تحرک عمده از
جانب ترکها را شاهد بودیم .آنها مالقاتهای مشکوکی داشتند؛ فراموش نکنیم که طرح
ایاالت متحده برای استقالل کردها و کنترل جنگجویان داعش از این طریق در سوریه با
شکست مواجه شد.
ترکیه ،ایران و روســیه با امضای قراردادی به ارزش 7میلیارد دالر در زمینه نفت و گاز
به طور مستقیم تحریمهای آمریکا را هدف قرار دادند .به یاد آورید که بانکهای ترکیه به
عنوان واســطه پول نفت ایران را در سالهای  2012تا  ،2015زمانی که سیستم پرداخت
الکترونیکی سوئیفت در ایران وجود نداشت ،با طال معاوضه میکردند.
در حالی که موضع ایاالت متحده در قبال موضعگیری بین قطر و کشــورهای شورای
همکاری خلیج فارس به رهبری عربســتان در بهترین حالت بسیار پیچیده است ،واکنش
سریع ترکیه به تحریکهای عربستان سعودی رابطه ترکیه و قطر را بهبود بخشیده است .با
حمایت ترکیه در کنار ایران ،موقعیت قطر با وجود تحریم و انزوا از سوی شورای همکاری
خلیج فارس ،مستحکم شده است .با ادامه این روند ،پیدا کردن راههایی برای دورزدن تحریم
برای قطر راحتتر شده است .خبرهای هفته اخیر نشان میدهد که روند عادیسازی روابط
ایران و قطر ســرعت گرفته است .جغرافیای سیاسی جهان به سرعت درحال تغییر است.
قطر ممکن اســت تا حدودی به دلیل وابستگی ریالش به دالر گاهی عقبنشینی کند اما
تــا جایی که بتواند به مقاومت خود با همراهی متحدین جدید ادامه خواهد داد .اگر ایاالت
متحده بخواهد در برابر آینده دوستی قطر با ایران واکنش بیشتری نشان دهد آنگاه درها را
برای رابطه عمیقتر این کشور با ایران و ترکیه باز کرده است که هزینههای سیاسی زیادی
در پی خواهد داشت.
به یاد آورید که با ســقوط داعش در سوریه ،اسرائیل و نخستوزیر این کشور بنیامین
نتانیاهو از روابط گرم روسیه با ایران راضی نیستند و احساس خود را آشکارا با ایاالت متحده
در میان میگذارند و خواستار این شدهاند که ایاالت متحده به شکلی محکم در پشت آنها
در برابر اوضاع ناخوشــایند آینده بایستد .با وجود واقعگرایی نظامی موجود در دولت ترامپ
(صرفنظر از نگاههای نومحافظهکاران) این احتمال وجود دارد که ارتش ایاالت متحده به
دنبال ماجراجوییهای بیشتر در منطقه خاورمیانه نباشد.
پاورقی

تأثیر مثبت قطر در بحران یمن
درمقابــل نقش خبیثی که امارات در یمــن ایفا میکند قطر به صورتی
ِ
شــریف در صحنه حضور یافت و از دولت مشروع یمن به صورت نامحدود
حمایت کرد و برای حفظ وحدت ملت و اراضی یمن با نیروهای وظیفهاش
در عملیات طوفان قاطعیت مشارکت کرد که این اقدام سرچشمه گرفته از
موضع ثابت و اصولی این کشور برای بازگرداندن امنیت و ثبات و بازسازی
ویرانیهای به جا مانده از جنگ است .در این مسیر هم شهدا و مجروحانی
تقدیم کرد که این خود گواه روشنی بر قهرمانی و جسارت سربازان قطری
است.
در عملیــات طوفــان قاطعیت در مارس  2015قطر مشــارکت نظامی
داشــت ،چنان که از نخســتین روزهای آن هزار سرباز قطری با پشتیبانی
سالحهای سنگین و متوسط و موشــکهای دفاعی و سامانههای ارتباطی
پیشــرفته اعزام و  10جنگنده را برای مشــارکت در نخستین دور حمالت
هوایی ارسال کرد.
دومیــن گروه از نیروهای قطری نیز به منظور دفاع از نوار مرزی جنوبی
در برابر تالش شــبهنظامیان حوثی و نیروهای علــی صالح رئیس جمهور
خلع شــده برای نفوذ ،به منطقه اعزام و به نیروهای ســعودی مســتقر در
آن منطقــه ملحق شــدند .نیروهای مســلح قطر نقش مهمــی در تامین
امنیت مناطقی داشــتند که در آزادسازی آن شرکت کردند مانند المخاء،
ذباب ،باب المندب در تعز و نیز مشــارکت در آزادسازی چندین منطقه و
ســاحل و بندرگاه در این اســتان که تحت سیطره حوثیها بود و این شبه
نظامیان برای قاچاق اســلحه و تهدید آبهای بین المللی از آنها استفاده
می کردند.
عالوه بر اینها قطر نقشــی انساندوســتانه برعهده داشــت که تداوم
کمکهای آنها در پایبندی به ملت یمن به شــمار میآید از این رو برای
تجهیز چندین بخش اورژانس ،اتاق عمل و بخش مراقبتهای ویژه اقدام و
چندین بیمارستان را در یمن بازسازی کرد.
قطر ،مشارکت خود را از نخستین لحظه در تالشهایی که برای بازپس
گیری دولت مشــروع یمن و مشــارکت در کنار کشــورهای عضو ائتالف
عربــی در طوفان قاطعیت صورت میگرفت اعــام کرد و در این زمینه به
تالشهای دیپلماتیک و سیاسی پرداخت.
قطر همچنین به صورت فعال در گفتوگوهایی که تحت نظر ســازمان
ملل متحد بین گروههای یمنی انجام میشــد ســهیم بود و ثمره تالشش
بازگردانــدن هیئت حکومتی یمن بــه رایزنیهای کویــت بین دو طرف
حکومتی و هیئت حوثیها بود.
قطر همچنین ســخاوتمندانه در طرحهای کمکرسانی و بازسازی یمن
از آغاز بحران در این کشــور مشارکت داشت و کمکهای بشردوستانه آن
از نخســتین ماههای سال  2015از طریق دریا و فرودگاه جیبوتی به عدن
میرســید .آخرین اقدام قطر هم تأمین بودجه ساخت یک ایستگاه برق در
عدن بود که یک هیئت از دولت قطر برای افتتاح آن به عدن رفتند.
دوحه ،پایتخت قطر میزبان کنگره بحران انسانی در یمن بود که در این
کنگره  223میلیون دالر برای حمایت از تالشهای انســانی در آن کشور
جمعآوری شد که موسسه خیریه قطر به تنهایی پرداخت صد میلیون دالر
از آن را به عهده گرفت .از زمان بازگشــایی فرودگاه عدن ،قطر هواپیمایی
حامل محمولههایی از کمکهای بشردوستانه به آن فرستاد که شامل دارو،
ملزومات پزشــکی و مواد غذایی برای مردم یمن بود .ارسال این محمولهها
چند بار بعد از آن هم تکرار شد.

تاجیکستان
حجاب اسالمی را
ممنوع میکند

زنان تاجیکستانی در البسه سنتی خود یک روسری پشت سرشان میبندند اما آن دسته از زنانی که بخواهند در این کشور حجاب کامل اسالمی داشته باشند روسری خود را زیر چانه گره میزنند .شمسالدین اورومبکزودا،
وزیر فرهنگ تاجیکستان در مصاحبه با رادیو اروپایی آزاد مدعی شد :پوشش اسالمی واقعا خطرآفرین است .او اظهار کرد :هر کسی به زنانی که حجاب کامل داشته باشند با نگرانی نگاه میکند و میترسد که آنها زیر
حجابشان چیزی پنهان کرده باشد .با وجود آنکه قانون اخیرا اجرا شده در تاجیکستان صرفا اصالحیهای بر یک قانون موجود درباره سنتهای کشور است ،اما مشخص ًا کلمه حجاب را ذکر نکرده؛ اما مقامهای تاجیکستان پیش
از این نیز ادعا کرده بودند که حجاب اسالمی نماینده یک فرهنگ بیگانه محسوب میشود .براساس قوانین موجود ،زنانی که در تاجیکستان حجاب اسالمی داشته باشند ورودشان به ادارات دولتی ممنوع است .در ابتدای ماه
اوت گزارش شد که مقامهای تاجیکستان به بیش از  ۸۰۰۰زن با حجاب اسالمی در شهر دوشنبه پایتخت این کشور تذکر داده بودند که پوشش سرشان را به سبک تاجیکی گره بزنند.
قانون جدید جریمهای برای شکستن قانون تعیین نکرده ،هر چند که گفته شده احتماال در آینده برای آن جریمه تعیین خواهد شد.

بینالملل

کره شمالی آزمایش بمب هیدروژنی را تایید کرد
جلسهای فوری تشکیل دهد.
چین نیز انجام این آزمایش را به شدت محکوم کرد.
ســئول اعالم کرد کــه در صدد اجرای شــدیدترین
تحریمهای شورای امنیت ســازمان ملل علیه کره شمالی
برای انزوای کامل این کشور است.
کره جنوبی همچنیــن گفت که در نظر دارد قویترین
سالحهای تاکتیکی آمریکا را برای دفاع از خود مستقر کند.
مون جائه این ،رئیس جمهور کره جنوبی گفته است که
کشورش هرگز اجازه نخواهد داد که کره شمالی به پیشبرد
تکنولوژهای موشکی و هستهای خود ادامه دهد.
ژاپن نیز اعالم کرده لرزههایی که پس از این آزمایش
در کره شــمالی ثبت شده نشــان دهنده این است که این
آزمایش حداقل  ۱۰بار قویتــر از آزمایشهای قبلی بوده
اســت .آزمایش هســتهای قبلی بنا به تخمین کارشناسان
حدود  ۱۰کیلوتن قدرت داشــت .آژانــس آبوهوایی کره
جنوبی با تایید قدرت بســیار باالی این آزمایش هســتهای
اعالم کرده ،احتماال قدرت ایــن انفجار  ۵۰تا  ۶۰کیلو تن
یعنی پنج تا شش برابر قویتر از پنجمین آزمایش هستهای
کرهشمالی در سپتامبر گذشته بوده است.
صبح دیروز ،جهان در شــرق دور با آزمایش هستهای
کره شمالی و زمینلرزههای ناشی از آن از خواب پرید.
دســتکم دو زمین لرزه به بزرگی  ۵.۶و  ۴.۶ریشــتر
توسط دستگاههای لرزهنگاری ژاپن ،چین و کرهجنوبی ثبت
شــد و همین امر احتمال وقوع یک آزمایش هستهای دیگر

کرهشــمالی در بیانیهای که از تلویزیون رســمی این
کشور پخش شد ،انجام ششمین آزمایش هستهای را تایید
کرد و آن را موفقیت آمیز خواند.
به گزارش ایســنا ،بــه نقل از خبرگــزاری یونهاپ در
این بیانیه آمده اســت :کره شــمالی با موفقیت یک بمب
هیدروژنی را آزمایش کرده اســت .بر اساس اعالم مقامات
پیونگیانــگ این بمب هیدروژنی قابلیت بارگذاری بر روی
موشکهای جدید بالستیک بین قارهای را دارد.
تلویزیون کره شمالی گفت آزمایش این بمب هیدروژنی
به دســتور کیم جونگ اون انجام شد و یک موفقیت کامل
و گامی معنادار در جهت تکمیل برنامه تسلیحات هستهای
کشور بوده است.
در پــی این امر کره جنوبــی ضمن محکوم کردن این
آزمایش موشــکی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا

از سوی کرهشمالی را قوت بخشید.
ســاعاتی پیش از این کرهشــمالی از ساخت یک بمب
هیدروژنــی جدید خبر داده بود کــه قابلیت نصب بر روی
موشکهای بالستیک بین قارهای را دارد.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز ،در ناحیهای در شــمال
کره شــمالی که مرکز آزمایشهای هستهای این کشور در
آن واقع اســت ،زمین لرزهای به قدرت  ۵.۶ریشتر و سپس
 ۴.۶ریشتر ثبت شد.
در پی ایــن رویدادها تــارو کونو ،وزیر امــور خارجه
ژاپــن ،در اظهاراتی که پس از یک جلســه اضطراری ایراد
میکرد ،گفت :پس از انجام بررسیهای الزم ،به این نتیجه
رسیدهایم که آن لرزهها ناشی از یک آزمایش هستهای بوده
است.
پیشتر شینزو آبه ،نخســتوزیر ژاپن در سخنانی انجام
یک آزمایش هســتهای دیگر از سوی کرهشمالی غیر قابل
قبول خوانده بود.
همچنین گزارش شــده اســت که نخستوزیر ژاپن با
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا از طریق تلفن تماس
گرفته است.
در عین حال و به گزارش خبرگزاری رویترز ،شــورای
امنیــت ملی کره جنوبی برای بررســی این رخداد جلســه
اضطراری تشکیل داد.
ساعاتی قبل از آزمایش هســتهای امروز ،کره شمالی
اعــام کرد که کیم جونگ اون ،رهبر این کشــور ،از یک

کالهک هســتهای هیدروژنی قابل نصب روی موشــک
قارهپیما بازدید کرده است.
خبرگزاری رسمی حکومت کره شمالی (کیسیانای)
گفــت :همه اجزای بمب هیدروژنی در داخل کشــور تولید
شده است.
کره شــمالی تا به حال به پنج آزمایش هستهای دست
زده است .این کشور در جریان آزمایش چهارم دستیابی به
یک بمب هیدروژنی را اعالم کرد.
این در حالی است که برخی ناظران تردید دارند پیونگ
یانگ به یک بمب هیدروژنی دست پیدا کرده باشد.
ادعــای امروز کره شــمالی مبنی بــر نصب کالهک
هیدروژنی روی موشک قارهپیما هنوز توسط منابع مستقل
تایید نشده است.
در بمبهای هیدروژنی از همجوشــی هستهای برای
ایجاد انفجاری بسیار قویتر از یک بمب اتمی ساده استفاده
میشــود .بمب هیدروژنی حجم زیادی ندارند و در کالهک
موشکهای بالستیک جای میگیرد.
کره شــمالی همچنین اخیرا دســت بــه یک آزمایش
موشکی زد که طی آن یک فروند موشک بالستیک از فراز
خاک ژاپن عبور کرد .شــورای امنیت سازمان ملل متحد به
اتفاق آرا آن اقدام را محکوم کرد.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهــوری آمریکا ،در واکنش به
آن آزمایش و خطاب به پیونگ یانگ هشدار داده بود :همه
گزینهها روی میز است.

ترامپ در آستانه تصمیم جدید مهاجرتی
در حالی که ترامپ خود را برای تصمیم گیری نهایی
دربــاره لغو احتمالی طرح بــاراک اوباما رئیسجمهوری
پیشــین آمریکا در ســال  2012آماده میکند سرنوشت
تقریبا  800هزار نفر از مهاجران جوان نامعلوم است.
این سیاســت اوباما به کودکان مهاجر بدون مدرکی
که قبل از ســن  16ســالگی وارد آمریکا شدهاند اجازه
میدهد به طور قانونی در این کشــور کار کنند و اقامت
داشته باشند.
طبق گزارش روزنامــه آمریکایی یو اسای تودی،
بیش از  780هزار نفر طبــق این برنامه مهاجرتی اجازه
اقامت در آمریکا یافتهاند و بســیاری از آنها اکنون و در
دولت ترامپ نگران آینده خود هستند.
این برنامه همچنین به کودکان مهاجر بدون مدرکی
که در سنین کودکی وارد آمریکا شده و به مدرسه رفتهاند
یــا به خدمت ارتش در آمدهاند ،اجازه میدهد در صورتی
که مرتکب جرائم جدی نشده باشند ،اقامت دو سالة قابل
تمدید در آمریکا دریافت کنند.
این برنامه را اوباما در ســال  2012و بعد از چند بار
تــاش بینتیجه در کنگره بــرای تصویب قانونی برای
محافظت از این کودکان از اخراج مهاجران بدون مدرک
وضع کرد.
اوبامــا در زمان اعالم ایــن برنامه گفته بود که این
گــروه از مهاجران بدون مدرک که در کودکی به آمریکا
آورده شدند ،قصد نداشتند بهطور غیرقانونی وارد آمریکا
شوند و در نتیجه نباید مجازات شوند.

ایــن گروه از مهاجران باید قبل از ســال  2007به
آمریکا آمده باشــند تا بتوانند طبــق این برنامه تقاضای
خود را ارائه دهند.
رهبــران جمهوی خــواه از  10ایالــت آمریکا و در
صدر آنها کنپاکستون دادســتان تگزاس به ترامپ تا
 5ســپتامبر (14شــهریور) مهلت دادهاند تا به این طرح
مهاجرتــی دوران اوباما پایان دهد یا وی را تحت پیگرد
قــرار خواهند داد .آنهــا بر این باورند کــه این برنامه
ســوء اســتفاده از قدرت اجرایی اســت و فقط کنگره
میتواند درباره چنین بخشــودگی گســتردهای برای هر
یک از گروههای مهاجران بــدون مدرک تصمیمگیری
کند.
با انتشــار شــایعاتی درباره احتمال لغــو این برنامه
در هفتههای اخیر ،گروههــای مختلفی از دولت ترامپ
خواســتند آن را حفظ کند .در تاریخ  14آگوســت (23
مرداد) بیش از  100نفر از اساتید حقوق نامهای را خطاب
به ترامپ امضــا و عنوان کردند که ایــن برنامه کامال
قانونی است.
روز چهارشنبه نیز بیش از  1850نفر از فرمانداران،
دادســتانها ،رهبران مذهبی ،روســای پلیس ،ماموران
کالنتری و رهبران جامعه مدنی بــا امضای بیانیهای از
ترامپ خواســتند از لغو این برنامه خودداری کند .صدها
تــن از رهبران تجاری و فناوری نیز از جف بزوس مدیر
عامل شــرکت آمازون گرفتــه تا ســاندر پیچای مدیر
عامل گوگل نامهای مشــابهی را برای ترامپ ارســال

دفاع ترکیه
از بازداشت اتباع آلمانی

کردند .انگی کیم سازمان دهنده یکی از مراکز مهاجرتی
در نیویورک درباره اهمیــت برنامه مذکور و تاثیر آن بر
مهاجران در صورت لغو این برنامه به رادیو اســپوتنیک
گفت :تبعات لغو این برنامه بســیار شدید خواهد بود زیرا
مهاجران را در وضعیت بســیار بدی قرار میدهد چرا که
آنها با بیکاری و آوارگی مواجه خواهند شد.
وی که در  9ســالگی وارد آمریکا شده و این برنامه
در ســال  2012شامل حال وی شــد ،با تهدید اخراج از
آمریکا مواجه است.
کیم بــا اشــاره به ایــن کــه برخــی از حامیان
ترامــپ از این برنامــه حمایت میکننــد و مخالف لغو
آن هســتند چنین اســتدالل کــرد که لغو ایــن برنامه
بیمعنا و غیرانســانی و اقدامی خشــونت آمیز اســت و
میتواند عواقب بســیار بدی برای اقتصاد کشــور داشته
باشــد .ترامپ در جریان کمپین انتخاباتیاش در شــهر
فونیکس آریزونا درباره آنچه که به عقیده وی اصالحات
واقعی مهاجرتی اســت ســخن گفت و اظهار داشت که

ترکیه تروریستها
را علیه النصره متحد میکند

انگلیس:

آنگسان سوچی برای
توقف خشونتها اقدام کند

وزیــر امور خارجه ترکیه با رد واکنش شــدیداللحن برلین درباره بازداشــت
شهروندان آلمانی ،گفت :هر زمان که یک دسیسهچین را دستگیر میکنیم آلمان
وزیر امور خارجه انگلیس ابراز امیدواری کرد ،رهبر دوفاکتوی میانمار
عصبانی میشود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،ترکیه بیش از  ۵۰هزار تن از از تواناییهای خود برای پایان دادن به خشونتها علیه مسلمانان روهینجا
استفاده کند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،بوریس ،رئیس
جمله روزنامهنگاران را با حکم وضعیت فوقالعاده بازداشت کرده است.
مولود چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه شنبه به خبرگزاری آناتولی گفت :دســتگاه دیپلماسی انگلیس خواهان آن شــد که آنگ سان سوچی ،رهبر
زمانی که ما یک کودتاچی را بازداشت میکنیم ،آلمان عصبانی میشود اما ما باید دموکراســیخواه میانمار در راستای توقف خشــونتها علیه مسلمانان در
چه کار کنیم؟ این فرد بازداشــتی شهروند ترکیه هم است اما آلمان میپرسد چرا روهینجا اقدام کند .وزیر امور خارجه انگلیس با انتشار بیانیهای اعالم کرد:
آنگ ســان سوچی به درستی به عنوان یکی از الهامبخشترین چهرههای
شهروند مرا بازداشت کردید؟
برلین جمعه اعالم کرد ،دو نفر دیگر از اتباع آلمانی به دالیل سیاسی در ترکیه عصر ما اســت اما متأســفانه وضعیت روهینجا اعتبار میانمار را خدشهدار
بازداشت شدند .با این بازداشتها ،شمار اتباع آلمانی که در بازداشت به سر میبرند میکند .جانســون خاطرنشــان کرد :امید دارم که او اکنون بتواند از تمام
تواناییهای خود برای متحد کردن کشــورش در راستای توقف خشونت و
به  ۱۲تن رسید.
همزمــان آنــگال مرکل ،صدراعظــم آلمان به آنــکارا هشــدار داد که در پایان یافتن تبعیضی که مســلمانان و سایرین را تحت تأثیر قرار میدهد،
سیاستهایش بازنگری خواهد کرد .خبرگزاری آلمان به نقل از مرکل گزارش داد :اســتفاده کند .در یکی از مرگبارترین خشونتها علیه اقلیت مسلمان در
چند دهه گذشــته ،دولت میانمار اعالم کرد ،هفته گذشــته بیش از ۲۶۰۰
هیچ مبنای قانونی برای اکثر این بازداشتها وجود ندارد.
براســاس گزارش دوغان ،دو تبعه آلمان که اخیرا بازداشــت شدند ترکتبار خانه متعلق به مسلمانان روهنیجا در مناطق با اکثریت روهینجایی شمال
هســتند و به ظن ارتباط با کودتای ناکام در فرودگاه آنتالیا در جنوبشرق ترکیه غرب این کشــور به آتش کشیده شد .مقامات میانمار گروه اسالمی ارتش
بازداشت شدند .چاووش اوغلو گفت :اگر کسی با کودتای ناکام ارتباط داشته باشد ،رهاییبخش آرکان روهینجا را برای آتش زدن این خانهها متهم کردهاند.
این گروه مســئولیت حملههای هماهنگ شده هفته گذشته به پایگاههای
پس چرا باید شما از آنها طرفداری کنید؟
روابط میان این دو متحد عضو ناتو از زمانی که برلین از سرکوبهای گسترده امنیتی را که باعث درگیری و ضدحمله نظامی گسترده شد ،به عهده گرفته
ترکیه انتقاد کرده است ،شدیدا تیره شده است .دستگیری دهها تبعه آلمانی از جمله اســت .این در حالی است که روهینجاییها میگویند یک عملیات نظامی
دنیز یوجل ،روزنامهنگار آلمانی-ترکیهای روابط دوجانبه را بدتر کرده است .یوجل برای ســوزاندن و قتل آنان از جانب ارتش میانمار ترتیب داده شده تا آنان
را مجبور به ترک این کشور کنند.
پیش از دادگاهی شدن به اتهامات تروریستی  ۲۰۰روز در بازداشت بود.

به گزارش شــبکه تلویزیونــی المیادین،
گروههای مســلح در استان ادلب و شمال حلب
سوریه از دعوت شــورای اسالمی سوریه برای
وحدت در برابر جبهه النصره ،اســتقبال کردند.
به گفته این ناظران ،ایــن دعوت بیانگر تمایل
ترکیه برای همســویی با تحرکات منطقهای و
بینالمللی به منظور مقابله با جبهه النصره است.
محمد الخضر خبرنگار شــبکه المیادین در
دمشــق گفت :آخرین تالش شــورای اسالمی
ســوریه آن اســت که ارتش متحــدی را زیر
نظر یک وزارت دفاع مشــترک تشکیل دهد تا
گروههای مسلح را در شــمال این کشورمتحد
کند .هدف از این دعوت ،جلوگیری از آن است
که هیئت تحریر الشــام (جبهــه النصره) بتواند
باقــی مانده گروههای مســلح را در این منطقه
نابود کنــد .در ظاهر ،این دعــوت را روحانیون
ســوری مطرح کردند ،اما درواقع خواست ترکیه
برای تاثیر گذاشــتن بر تعیین سرنوشت استان
ادلب است.
مازن بــاس روزنامهنگار در دمشــق به
المیادین گفت:گروههای مسلح به طور مستقیم
از حمایــت تدارکاتی از مرزهای ترکیه برخوردار
هستند .بههمینعلت متحد شدن آنها میتواند

روسیه :به تعطیلی کنسولگری قاطعانه پاسخ میدهیم
یکی از دیپلماتهای ارشد وزارت خارجه روسیه تأکید
کرد که مســکو پاســخ محکمی به تصمیم اخیر آمریکا در
تعطیل کردن کنســولگری روســیه در سانفرانسیســکو
میدهد .یکی از دیپلماتهای ارشــد وزارت خارجه روسیه
اعالم کرد که روســیه به تصمیم اخیر آمریکا در خصوص
تعطیلی کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو که به اعتقاد
مسکو تالشــی برای تیره کردن روابط دوجانبه است ،پاسخ
محکمی میدهد .پایگاه خبری تله سور گزارش کرد ،آمریکا
دســتور تعطیلی کنسولگری روســیه در سانفرانسیسکو تا
تاریخ  2ســپتامبر را داده اســت .ماریا زاخارووا سخنگوی

وزارت خارجــه آمریکا گفت :این گام در واقع نقص شــرم
آور قانــون بین الملل از جمله نقض تعهدات آمریکا در قبال
کنوانسیون روابط کنسولی و دیپلماتیک وین میباشد.
وی ادامه داد که روســیه حق انتقام را برای خود مسلم
میداند .سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز ضمن
تأکید بر اینکه ما خیلــی زود بعد از پایان ارزیابیهای خود،
واکنش نشــان میدهیم ،گفت :پاسخ محکمی به اقداماتی
میدهیم که بر اساس هیچ ،آسیبهایی (به روابط دوجانبه)
را وارد میکنــد و تنها بر پایه تمایالت برخی برای تخریب
روابط ما با آمریکا میباشد.

وقتی سیاســتمداران درباره اصالحات مهاجرتی صحبت
میکنند ،به طورمعمول منظورشــان عفــو ،درهای باز،
دستمزدهای پایین تراست.
اصالحات مهاجرتی باید کامال مفهوم دیگری داشته
باشد و به معنای بهبود قوانین و سیاستهای ما به منظور
تامین زندگی بهتر برای شهروندان آمریکا باشد.
به گفته کیم ،ترامپ در حقیقت به نفع افراد مشمول
برنامه اقدام معوق برای ورود در دوران کودکی ســخن
گفته بود اما هنوز به وعده خود در حمایت از آنها عمل
نکرده اســت .وی افزود :بنابراین مهم اســت که ترامپ
اقدام درست و انسانی را با حفظ این برنامه انجام دهد و
اگر این برنامه لغو شود ما به یک قانون رویا (Dream
 )Actنیــاز داریم که راه حلی دائمــی را برای جوانان
ارائه دهد .قانون رویا بخشــی از قانونی است که روندی
مرحلهای را برای مهاجــران کودک بدون مدرک ایجاد
میکند تا بتدریج به وضعیت اقامت دائمی قانونی کامل
دســت یابند .این طرح در ســال  2001معرفی و از آن
زمان تاکنون بارها ارائه شده اما هنوز به تصویب کنگره
نرسیده است .نشــریه هیل پایان دادن به این برنامه را
اقدامی خطرناک برای ترامپ ارزیابی کرد و نوشت :حزب
جمهور خواه نیز در صورت پافشاری ترامپ برای لغو این
برنامه با تبعات سیاســی وخیمی مواجه خواهد شــد .پل
رایان رئیس جمهوری خواه مجلــس نمایندگان آمریکا
بــا تایید این موضوع گفت که رئیس جمهوری نباید این
برنامه را لغو کند.

الوروف تصریــح کرد :میخواهــم بگویم که کل این
ماجــرای تحریمهای متقابل را ما شــروع نکردیم و دولت
اوبامــا بود که تضعیف روابط روســیه و آمریکا را آغاز کرد
و به ترامپ اجازه نداد که ایدههای ســازنده را تقویت کند و
به تعهدات قبل از انتخاباتیاش عمل کند .آناتولی آنتونوف
سفیر تازه منصوب شده روسیه در آمریکا خواستار آرامش و
حفظ حرفهای گری روسیه در واکنش به این اقدامات آمریکا
شد و گفت :ما نیازی به طغیانهای هیستیریکی نداریم .ما
باید با آرامش و خیلی آرام و به شیوهای حرفهای این مسئله
را نظم ببخشیم.

نوعی تاثیر داشته باشــد ،اما در عمل نمیتواند
اوضاع را به طور کامل کنترل کند .شاید دستگاه
اطالعاتــی ترکیه با هیئتتحریر الشــام ارتباط
داشته باشــد ،زیرا آنکارا در گذشته از این گروه
حمایت کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است :گروههای
مســلح نزدیک به ترکیه از جمله احرار الشــام،
فیلق الشــام و جبهــه الشــامیه از این دعوت
استقبال کردند ،اما این مســئله نمیتواند تاثیر
زیادی بر اوضاع میدانی ادلب داشــته باشد .این
گروههای مســلح تالش میکنند مناطقی را که
در حمــات جبههالنصره از دســت دادند ،پس
بگیرند و گروه مشترک و متحدی تشکیل دهند.
با توجه به ســالها ناکامی این گروههای مسلح
در برابر جبهه النصره ،به نظر نمیرسد این برگ
برنده در دســت آنکارا نتیجهای به همراه داشته
باشد .این شرایط باعث میشــود احتمال بروز
جنگ بزرگی در استان ادلب سوریه افزایش یابد.
تالش ترکیه برای متحد کردن گروههای مسلح
مخالف ســوری ،پیش از دور جدید نشستهای
آســتانه صورت میگیرد .به ویژه که قرار است
این بار در این نشســتها ،ایجاد منطقه کاهش
تنش در استان ادلب سوریه هم بررسی شود.

