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عربستان سعودی احتمااًل از ایده تغییر رژیم در سوریه دست برداشته و به دالیلی ترجیح 
داده شاهد تداوم حکم رانی رژیم اسد در سوریه باشد. نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد 
کشــورهایی که مدت ها درباره ادامه حکومت فعلی سوریه شک داشتند در حال همکاری 
برای حل و فصل معضل جنگ در این کشور آن هم با زمامداری اسد هستند. سعودی ها ماه 
گذشته میزبان نشستی با حضور مخالفان حکومت سوریه بودند و در آن به رسیدن به توافق 
نزدیک شدند. در این نشست گروه هایی حضور داشتند که مخالف سرسخت اسد یا خواستار 
خروج فوری او بودند. وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی الوروف، در روزهای آتی نشست های 

بیشتری را با مقامات سعودی و پیش از دیدار ملک سلمان از مسکو خواهد داشت.
حرکات جدید عربستان سعودی ضربه ای دیگر به مخالفان رژیم اسد خواهد بود؛ اگرچه 
به نظر نمی رسد که اســد به زودی بتواند کنترل بخش های بیشتری از کشور را به دست 
بگیرد. ادامه روند پشــتیبانی هوایی روس ها و تغییر نظر دولت ترامپ با پایان دادن کمک 
نظامی به مخالفان و تداوم مسیر نابود کردن داعش در سوریه به مسئله گسترش حاکمیت 
اســد کمک کرده است. ترکیه، یکی دیگر پشتیبانان اصلی اپوزیسیون نیز به همکاری با 

روس ها ادامه داده است.
مصطفی آالنی، رئیس دپارتمان دفاع و امنیت مرکز تحقیقات خلیج فارس در دبی معتقد 
است: اکنون سعودی ها متوجه شده اند که روسیه تنها طرفی است که می تواند درگیری ها 
در سوریه را به پایان برساند. آن ها با ایده باقی ماندن حکومت اسد مشکلی ندارند. وزارت 
امور خارجه عربســتان سعودی ماه گذشــته اعالم کرد که هدف بلندمدت آینده ای جدید 
برای سوریه بدون بشار اسد باقی خواهد ماند. اما در گفت وگوهای 22 آگوست ریاض به 
گروه های درگیر از جمله کمیته مذاکرات عالی و دو بلوک دیگر، که به طور سنتی حمایت 

سعودی را در اختیار دارند، فشار وارد کرد تا به مسکو نزدیک تر شوند.
دور بعدی مذاکرات برای ماه آینده در پایتخت عربستان برنامه ریزی شده است و هدف 
از آن ادغام سه شعبه مختلف در یک هیئت مخالف متحد است تا در مذاکرات صلح تحت 
رهبری سازمان ملل متحد در ژنو شرکت کنند. شرکت کنندگان در این فرایند می گویند که 
تغییراتی به وجود آمده است. قدری جمیل، نخست وزیر پیشین سوریه که رهبری گروه ضد 
حمایت روسیه را برعهده دارد در مصاحبه ای گفت: تغییری در موقعیت ریاض را مشاهده 

کرده ام. شانس برقراری معامله بسیار زیاد است.
واقعیت های نظامی به شکل فزاینده ای به نفع اسد و روس هاست. در هفته اخیر نیروهای 
دولتی ســوریه مقاومتی در بخش شرقی شهر دیرالزور را که تقریبا سه سال دوام آورده بود 
شکستند و در دیگر نقاط نیز جبهه اسد مبارزه می کند و با مقاومت های کمی روبه رو است.

روابط بین عربســتان سعودی و روســیه در جبهه های دیگر نیز بهبود یافته است. دو 
تولیدکننده بزرگ نفت، اختالفات را کنار گذاشته و بر سر کاهش تولید به توافق رسیده اند 
در نتیجه تالش اوپک با هدف تقویت قیمت ها می تواند به نتیجه برسد. یکی از انگیزه های 
ســعودی برای برقراری روابط نزدیک با روسیه، تمایل آن ها برای مقابله با ظهور حمایت 
کننده اصلی اسد یعنی ایران است. جنگجویان تحت حمایت ایران از جمله شبه نظامیان 
حزب اهلل لبنان نقش مهمی در بازگشــت حکومت ســوریه ایفــا کرده اند. همان طور که 
چشــم انداز سقوط اسد کمرنگ و کمرنگ تر می شــود، دشمنان او کانون توجهات خود را 

تغییر می دهند.
آالنی می گوید: برای ســعودی حکومت سوریه دیگر یک مشکل نیست. حتی ریاست 
جمهوری اسد هم مشکلی نیست. مشکل آن ها این است که ایران در این زمین بازی چه 
خواهد کرد. ایاالت متحده و اسرائیل هم حاال در این باره بحث می کنند که روسیه باید به 

حضور ایران در سوریه خاتمه دهد.
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل در 28 آگوســت درباره موشک ها و تاسیسات 
ایران در سوریه و لبنان هشدار دارد. حکومت اسد در روزهای اخیر حمالت هوایی اسرائیل 
به شمال ســوریه را محکوم کرده است. روسیه ایران را به عنوان متحدی استراتژیک در 
خاورمیانه می بیند درحالی که ایران برای ســعودی ها یک دشمن ابدی است. با این حال 
یوری بارمین، کارشناس خاورمیانه در شورای حقوق بین الملل روسیه، گروهی تحقیقاتی 
در مسکو، به این نکته اشاره می کند که هنوز هم پوشانی هایی در منافع مشترک دو کشور 
وجود دارد. او معتقد است: قدرت بزرگ در زمین بازی سوریه، روسیه است. روسیه در تالش 
است تا نفوذ ایران در سوریه را کاهش دهد و این موضوعی است که سعودی ها درباره آن 

با مسکو صحبت خواهند کرد.
روسیه در تالش است تا موافقت جهانی برای کمپین خود در سوریه را به دست آورد و 
از مقابله مستقیم مخالفان و اسد در ژنو اجتناب کند تا مذاکراتی که مدت ها است متوقف 
شده است به شکلی موثر پیش برود. الوروف در تور بازدید خود از کشورهای خلیج فارس 
توقفی در قطر انجام داد تا با یکی دیگر از حامیان شورشیان در سوریه، صحبت کند. او در 
این باره گفت درحالی که تفاوت ها همچنان باقی است اما عالقه ای کلی برای پایان دادن 

به جنگ وجود دارد.
ایاالت متحده و متحدان اروپایی اش، همانند عربستان سعودی و ترکیه به اصرار خود 
مبنی بر پایان یافتن حکومت اسد، پایان داده اند. آن ها حاال عمدتاً پذیرفته اند که اسد موقتا در 
دوران انتقالی بر مسند کار باقی بماند. الوروف در ابوظبی گفت که وحدت میان گروه های 
اپوزیسیون رقیب اجتناب ناپذیر است و این ما را قادر می سازد تا مذاکرات مهمی را در مورد 

آینده سوریه آغاز کنیم.

گردش سعودی به سمت اسد

نیکی هیلی ســفیر آمریکا در سازمان ملل در گفتگو با 
شبکه سی ان ان گفته است که شورای امنیت گزینه هایی را 
برای برخورد با برنامه هســته ای کره شمالی از دست داده و 
ایاالت متحده ممکن است ناچار شود موضوع را به پنتاگون 

محول سازد.
خانم هیلی افزوده اســت که ما همــه تالش های بس 
فرســاینده ای را که می توانســتیم در ایــن زمینه از طریق 
شــورای امنیت پیش ببریم انجام داده ایم. او همچنین ابراز 
خوشــحالی کرده که برخورد با کره شمالی به جیمز متیس 
وزیر دفاع سپرده شود و تاکید کرده است که آمریکا هر نوع 
تالش ممکن دیگر را انجام خواهد داد اما گزینه های نظامی 

بسیاری نیز روی میز است.
بــه گزارش رویترز، رؤســای جمهــوری آمریکا و کره 
جنوبی روز یک شــنبه ۱۷ ســپتامبر )۲۶ شهریور( در یک 
گفتگوی تلفنی برای اعمال فشار بیشتر بر کره شمالی پس 

از آزمایش موشکی جدید این کشور، توافق کردند.
ســخنگوی دفتــر مون جائه این رئیس جمهــوری کره 
جنوبی در یک نشســت تلویزیونی دراین باره گفته اســت 
که رهبران دو کشــور بر تقویت همکاری ها در جهت اعمال 
تحریم های عملی و قوی تر به منظور افزایش فشار اقتصادی 

و انزوای دیپلماتیک بیشر کره شمالی تأکید کرده اند.
در ایــن گفتگوی تلفنی، ترامــپ و مون ضمن محکوم 

کردن شدید پرتاب موشــک بالستیک در روز ۱۵ سپتامبر 
توســط کره شــمالی، توافق خود را بر همــکاری با جامعه 
بین المللــی برای اجــرای قطعنامه ۲۳۷۵ شــورای امنیت 
سازمان ملل که جدید ترین واکنش بین ا لمللی در این مورد 

است، اعالم کردند.
موشــک بالستیک پرتاب شده کره شــمالی در بامداد 
جمعه به وقت محلی، با برد ۳۷۰۰ کیلومتر از سوی ناظران 
به عنوان گام جدیدی در گســترش تهدیدات موشکی این 
کشــور علیه کشورهای همســایه کره جنوبی و ژاپن و نیز 

ایاالت متحده آمریکا ارزیابی شده است.
کیــم جونــگ اون رئیس جمهور کره شــمالی پس از 

پرتاب این موشــک آن را پاســخی به تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی و سیاسی نامید و گفت قصد دارد به چنان قدرتی 
دســت یابد که حاکمان آمریکا جرئت نکنند درباره گزینه 

نظامی علیه کشورش صحبت کنند.

آمریکا: 

شاید برخورد با کره شمالی را به پنتاگون بسپاریم

به نقل از خبرگزاری آناتولی، این نهاد بین المللی در حساب توییتری خود اعالم کرد که درگیری های یمن نیازهای اساسی شهروندان به ویژه کودکان را تشدید کرده است. سازمان ملل همچنین با انتشار 
گزارش هایی اعالم کرده است که نزدیک به 21 میلیون یمنی نیازمند کمک های انسانی هستند و 10 میلیون نفر نیز برای نجات جان خود به این کمک ها نیاز مبرم دارند. کودکان بیش از دیگران از جنگ یمن 
آسیب دیده اند و شمار زیادی از آنان دچار سوء تغذیه و مبتال به بیماری وبا شده اند و عالوه بر آن تاکنون صدها کودک بر اثر حمالت جان خود را از دست داده اند. صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( قبال اعالم 
کرده بود که از 27 آوریل سال)فروردین( جاری تاکنون 150 هزار کودک زیر 5 سال در یمن به بیماری وبا مبتال شده اند. همچنین 380 هزار کودک زیر پنج سال از سوء تغذیه شدید رنج می برند. عربستان همراه 
با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین سال 94 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد. 

این تجاوز نظامی که هیچ دستاوری برای سعودی و متحدانش نداشته تنها باعث ویرانی کشور فقیر یمن و کشتار و آوارگی مردم این کشور شده است. 

سازمان ملل: 10 
میلیوم کودک یمنی 

نیازمند کمک های انسانی 
هستند

پاورقی 

مدت ها اســت موضوع کشتارهای میانمار و قتل عام مسلمان مظلوم و بی گناه میانمار 
در صــدر اخبار رســانه های جهان قرار دارد. قبل از پرداختن بــه موضوع بحران ها و موج 
ناآرامی های میانمار الزم اســت نکاتی را دربــاره ویژگی های جغرافیایی و تاریخی و بافت 
جمعیتی تشریح کنیم . میانمار یکی از کشورهای جنوب شرقی اسیاست که با چین، الئوس، 
تایلند و بنگالدش همسایه است. میانمار با مساحت ۶78500 کیلومتر مربع دومین کشور 

بزرگ آسیای جنوب شرقی است و 1900 کیلومتر مرز آبی دارد.
در سال 1824 برمه توسط بریتانیا اشغال و ضمیمه حکومت هند، مستعمره بریتانیا شد. 
در سال 1937 بریتانیا برمه را به همراه منطقه آراکان که اکنون به آن راخین نیز می  گویند، 
مســتعمره ای جدا از حکومت هند تعیین کرده و آن را برمه بریتانیا نام نهادند. تا اینکه در 
سال 1948 بریتانیا اجازه داد تا برمه استقالل یابد و از آن زمان به میانمار تغییر نام یافت. از 
مجموع جمعیت حدود 55 میلون نفری میانمار حدود ۶5- 70 درصد آن بودایی هستند. در 
سال 1982 قانون حقوق شهروندی به تصویب رسید که به واسطه این قانون از میان 144 
اقلیت موجود در میانمار 135 اقلیت حق شهروندی دریافت کردند و 9 دسته از اقوام اقلیت از 

حق شهروندی محروم شدند که بزرگ ترین این اقلیت ها، قوم روهینگیا است.
جنایات فجیعی که در میانمار تا کنون رخ داده است دالیل و عوامل متعدد بسیاری دارد 
. بزرگ ترین چالش مهم این اســت که حاکمیت موجود جمعیت میلمانان میانمار را دارای 
اصالت بومی و میانماری نمی داند و آن ها را بنگالدشی می نامد و هیچ گونه حقوق شهروندی 
برای آنان قایل نیست و کشور بنگالدش هم از پذیرش آوارگان مسلمان میانماری اجتناب 
می کند . عالوه بر آن احساســات نژادپرستانه شــدید در قبال غیربودایی ها فجایع انسانی 
بی شماری را رقم زده است و منجر به کشتار هزاران مسلمان مظلوم منطقه گردیده است . 
با توجه به سابقه طوالنی درگیری های نژادپرستانه در میانمار و نیز شرایط خاص نظامی و 
سیاسی حاکم بر آن امید چندانی به بهبود وضعیت فعلی و اتمام جنگ وکشتارهای فرقه ای 

و مذهبی وجود ندارد.
میانمار تاکید دارد که نیروهای امنیتی اش عملیات پاکسازی را برای دفاع در برابر اقدامات 
ارتش رهایی بخش آراکان روهینجا انجام می دهد. این در حالی اســت که ناظران حقوق 
بشــر و مسلمانان روهینجایی که در حال فرار از استان راخین هستند، می گویند: ارتش و 
بوداییان راخین کمپین آتش زنی با هدف بیرون راندن مسلمانان روهینجا را به راه انداخته اند.

عفو بین الملل اعالم کرده است: ارتش میانمار تنها یکی از چند ارتش کشورهای سراسر 
جهان از جمله کره شمالی و سوریه است که همچنان به استفاده از مین های ضد نفر ادامه 
می دهد. مین گذاری ها علیه غیرنظامیان فراری به کار می رود. عفو بین الملل ارتش میانمار 
را به استفاده از مین های ضدنفر متهم کرده که باعث جراحت های جدی به دست کم 5 

نظامی شده است. به گفته عفو بین الملل بسیاری از زخمی شدگان کودک هستند.

میانمار در آتش و خون
حزب موسوم به آلترناتیوی برای آلمان )AfD( که 
در آستانه تبدیل شــدن به اولین حزب راست افراطی 
وارد شده به پارلمان آلمان طی نیم قرن گذشته است، 
اعالم کرد که قصد دارد آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
را بــه خاطر بــاز کردن درهــای این کشــور به روی 

مهاجران و پناهجویان شدیداً مجازات کند.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، 
حزب AfD همچنین خواســته تا از شر وزیر مهاجرت 
آلمان خالص شــوند و او را به ترکیه بفرســتند چون 

والدین او اصالتاً اهل ترکیه اند.

این حزب براساس آخرین نظرسنجی ها ۱۲ درصد 
آرا را در انتخابات ۲4 ســپتامبر کســب خواهد کرد و 
به این ترتیب می تواند تبدیل به ســومین حزب بزرگ 

پارلمان آلمان شود.
محبوبیت حزب راست افراطی آلمان از محبوبیت 
همتایان خــود در دیگر کشــورهای اروپایی از جمله 
حزب راســت افراطی متعلق به مارین لوپن در فرانسه 
و حزب راســت افراطی متعلق به گرت ویلدرز در هلند 

کمتر است.
 وزیــر امور خارجه آلمان حزب AfD را با نازی ها 

مقایســه کرده و دورنمــای ورود این حــزب به قلب 
دموکراسی آلمان، باعث نگرانی دیگر احزاب شده است.

 AfD احزاب دیگــر آلمان از همکاری بــا حزب
خودداری کــرده و هیچ کدام آن هــا نمی خواهند در 

پارلمان در کنار نمایندگان این حزب بنشینند.
ایــن در حالی اســت که آلکســاندر گائولند، یک 
کاندیدای پیشروی حزب AfD هرگونه مشابهت آن ها 
بــا نازی ها را رد کرده و می گوید: دیگران تنها به خاطر 
افزایــش محبوبیت حزب ما را متهم به این شــباهت 
می کنند. حزب ما به خاطر تقاضا برای بســته شــدن 

ســریع مرزهای آلمان ســهمیه حداقلی برای استرداد 
و جلوگیــری از ورود خانواده های پناهجویان به آلمان 
محبوبیــت پیدا کرده اســت. گائولنــد در یک تجمع 
انتخاباتی در شــهری در نزدیکی مرز لهســتان گفت: 
وضعیت به گونه ای شده که ما به تدریج داریم در کشور 
خودمان تبدیل به خارجی می شــویم! حزب AfD در 
صورتی که ائتالف فعلی متعلق به محافظه کاران وابسته 
به آنگال مرکل و سوســیال دموکرات ها دســت خوش 
تغییر شود، ممکن اســت تبدیل به بزرگ ترین نیروی 

اپوزیسیون در پارلمان آلمان شود.

به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، 
جو سویینسون، قائم مقام رهبر حزب لیبرال دموکرات 
انگلیس در کنفرانس ساالنه این حزب گفت، ترزا می، 
نخست وزیر این کشــور باید از دعوت دونالد ترامپ، 

رییس جمهور آمریکا صرف نظر کند.
وی همچنین نســبت به سیاســت های این فرد 
خشن هشدار داد و از فریادهای خشم آلود، احمقانه و 

ترامپ مانند انتقاد کرد.
سویینســون اظهار کرد: ترامپ یــک قلدر، یک 
جنســیت گرا و یک نژادپرســت اســت. او از تحقیر 

جنســیتی بانوان به خود می بالد. او با بی رحمی یک 
خبرنــگار را به خاطــر ناتوانی اش به ســخره گرفت، 
حقوق دگرباشــان جنسی را نادیده گرفت و علی رغم 
رک گویی همیشــگی، از یک نازی به عنوان یک نازی 

یاد نمی کند.
وی همچنیــن تصریح کرد: دولــت محافظه کار 
انگلیس دعوت ترامپ برای دیدار رســمی از کشور را 

صحیح می داند، اما سخت در اشتباه است.
وی افزود: سیاســت های این قلدر، حقوق بشر را 
پایمال می کند، تغییرات آب وهوایی را نادیده می گیرد 

و نفرت و تفرقه را مانند سم در جامعه می پراکند.
 ترزا می پیشــتر نیز به خاطــر عدم انتقاد صریح 
و مســتقیم و محکوم نکردن ترامپ بر سر ممنوعیت 
سفر مسلمانان و اظهاراتش در واکنش به خشونت های 
راســت گرایان افراطی در شــارلوتزویل ویرجینیا، با 

انتقاداتی مواجه شده بود.
 سویینسون همچنین موضع نخست وزیر انگلیس 

را نشــانه  ضعف این کشــور پس از خروج از اتحادیه 
اروپا دانست.

وی گفت: در ناامیدی پــس از خروج از اتحادیه 
اروپــا، چقدر ســاده ارزش هایمان را کنــار خواهیم 

گذاشت تا از بروز فاجعه اقتصادی جلوگیری کنیم!
این عضو حــزب لیبــرال دموکــرات در انتقاد 
از پوپولیســت هایی کــه بــه راحتی با اظهاراتشــان 
گفــت:  می کننــد،  قربانــی  را  دیگــر  گروه هــای 
شــعارها و فریادهــای عصبی، احمقانه و به ســبک 
 ترامــپ و )نایجــل( فــاراژ، هیــچ مشــکلی را حل 

نمی کند.
او با اشــاره به تعهد حزب لیبرال دموکرات برای 
برگزاری همه پرســی دوم بر سرهر یک از توافق های 
بریگزیــت که با بروکســل در خصــوص آن مذاکره 
شده باشــد، گفت: ما کامال حق داریم تا با بریگزیت 
مبارزه کنیم. خــروج از اتحادیه اروپــا دنبال کردن 
ارزش هایمان، محافظت از حقوق بشر، مقابله با بحران 

تغییرات اقلیمی و حل مشــکالت جهانی را دشــوار 
می سازد.

نخست وزیر انگلیس در ماه ژانویه و کمی پس از 
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
بــه وی پیشــنهاد داد تا دیداری رســمی از انگلیس 
داشــته باشد. با این وجود همچنان تاریخی برای این 

دیدار مقرر نشده است.
بر اســاس گزارش هــا، در حالی کــه این مقام 
جمهوری خواه با حجم انتقادات زیادی در نظر اذهان 
عمومی بریتانیا مواجهه اســت، تمایل چندانی به این 
دیدار ندارد. با این وجود، وزرای دولت انگلیس تاکید 
کردند که در تالشــند تا زمان مناســبی را برای این 

سفر تعیین کنند.
ترزا می نیز گفت: ملکه به طور رســمی از رییس 
جمهور آمریکا دعوت کرده است. ترامپ این دعوت را 
پذیرفته و تنها تعیین تاریخ این دیدار و فراهم کردن 

تدارکات آن باقی مانده است.

جوان حسن عضو فراکسیون برادری در شورای استانی 
کرکوک تأکید کرد که تصمیم پارلمان عراق برای برکناری 
دکتر نجم الدین کریم استاندار این استان پایان بخشیدن به 
شراکت سیاســی در عراق می باشد و گفت »دولت توافقی« 
دیگر در عراق وجود ندارد. در نقطه مقابل علی مهدی عضو 
ترکمان شورای استانی کرکوک می گوید، اگر پارلمان عراق 
بر این باور اســت که این اقدام کاری قانونی و در چهارچوب 
اختیارات پارلمان انجام شــده است ما از آن حمایت می کنیم 
و ضروری اســت استاندار کرکوک از سمت خود برکنار شود. 
گفتنی است درصورت برکناری استاندار کرکوک، دولت اقلیم 
کردستان عراق و ریاست اقلیم، این اقدام احتمالی را محکوم 

و اعالم کرده اند به آن پایبند نخواهند بود.
با باالگرفتن تنش میان طرفین، شــماری از نمایندگان 
پارلمان عراق در تالش هستند شورای استانی کرکوک را نیز 
با یافتن اســتنادات قانونی منحل کنند و با سرکوب مدیریت 

استان را برعهده بگیرند.
علی مهدی گفت: برکناری اســتاندار کرکوک براساس 
درخواســت نخســت وزیر عراق صورت گرفته و قطعا ایشان 
منافع استان را مدنظر داشته است . این عضو ترکمان شورای 
استانی کرکوک هشدار داد اگر این تصمیم اجرایی نشود تأثیر 
منفی بر منازعات سیاسی در استان کرکوک خواهد داشت و 
باعث باالرفتن سطح تنش ها میان قومیت ها و مذاهب استان 
می شــود. وی تصریح کرد: شورای اســتانی کرکوک بدون 
درنظر گرفتن نظرات ترکمان ها و اعراب تصمیم به برگزاری 

همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق گرفت.
علــی مهدی اضافه کرد: در حالی که دوســتان کرد ما 
بر مشــارکت و توافق سیاســی در بغداد تأکید دارند خود در 
استان کرکوک اولین کسانی هستند که اصل توافق سیاسی 

را نقض کردند.
خلیل حدیدی از اعضای عرب شورای استانی کرکوک 

نیز گفت: تصمیماتی که با شــتاب گرفته می شــود مملو از 
تأثیرات منفی است، ضروری اســت رهبران کردی و بغداد 
از موضــع گیری های تند علیه یکدیگر پرهیز کنند چون این 
تصمیمات اســتان را پرتنش کرده و هــر لحظه بیم تنش و 
درگیری می رود. وی اضافه کرد: شــورای اســتانی کرکوک 
در رای دادن به مشــارکت در همه پرسی بدون حضور سایر 
گروه های اســتان عجله به خرج داد و تصمیم متقابل بغداد 

می تواند جنگ مذهبی را در کرکوک سبب شود.
دکتــر نجم الدین کریم اســتاندار کرکــوک در اقدامی 
بی سابقه در 29 آگوست با حضور در شورای استانی کرکوک 
در حالی که ترکمان ها و اعراب نشست را تحریم کرده بودند 
شورا را تشویق کرد به طور یک جانبه در همه پرسی استقالل 

اقلیم کردستان عراق اعالم مشارکت کند. 
بــه گفته این فعال مدنی جنگ با داعش مردم اســتان 
را در کنــار هم دیگر قرار داده بود امــا تصمیمات تکروانه و 
یک جانبــه در خصوص همه پرســی مردم را نســبت به هم 
بی اعتماد کرده و آن ها را رودرروی یک دیگر قرار داده است. 
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به همراه شماری 
از احزاب کرد عراقی در تالش اســت همه پرســی استقالل 
اقلیم کردستان عراق را 25 سپتامبر برابر با سوم مهرماه سال 
جاری در اســتان های اقلیم و مناطق مورد مناقشه، علی رغم 

مخالفت های شدید داخلی و خارجی برگزار کند.

به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، 
پیش از برگزاری این نشست از خبرنگاران دعوت شده 
بود تــا افتتاحیه این مذاکرات را پوشــش دهند اما در 
آستانه ورود تیلرســون برای دیدار با الوروف در محل 
هیئت روسیه در مقر سازمان ملل از خبرنگاران خواسته 

شد تا آنجا را ترک کنند. 
 تیلرســون نیز بعد از خروج از محــل دیدارش با 
الوروف هیچ صحبتی با خبرنگاران نکرد. ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار کرد: موضوع 
این نشست همکاری در بحران سوریه، مسائل خاورمیانه 

و توافق مینسک بود.
وی در پاســخ به این که فضای این نشست چطور 
بــوده گفت، از آنجا که خودش در آنجا نبوده نظری در 

این مورد ندارد.
هدر ناوئرت، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
نیز در بیانیه ای اظهار کرد: تیلرسون و الوروف یکشنبه 
شب در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
دیدار کردند. وی خاطر نشان کرد: هر دوی آن ها مجددا 

تعهدشان را به کاهش تعارضات در عملیات های نظامی 
در ســوریه، کاهش خشــونت ها و ایجاد شــرایط برای 

پیشرفت فرآیند ژنو ابراز کردند.
این در حالی است که پیشــتر تیلرسون گفته بود 
که واشنگتن و مســکو یک کاهش روابط تاریخی را در 

دوران بعد از جنگ سرد تجربه می کنند.
والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه در 
نشســت های این هفته مجمع عمومی سازمان ملل در 

نیویورک شرکت نخواهد کرد.

به گزارش CNN، ســخنگوی کاخ ســفید تأکید 
کرد: دونالد ترامپ همچنان مصمم است تا آمریکا را از 
پیمان آب وهوایــی پاریس خارج کند مگر آنکه تغییرات 
جدی در ســاختار این پیمان ایجاد شــود. این اظهارات 
پس از آن از سوی کاخ سفید ارائه شد که یک دیپلمات 
اروپایــی اعــالم کرد مواضــع آمریکا در قبــال پیمان 

آب وهوایی پاریس نسبت به قبل تعدیل شده است.
دونالــد ترامپ در مبــارزات انتخاباتی خود پیش از 
پیروزی در انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا وعده 
داده بود که آمریکا را از پیمان آب و هوایی پاریس خارج 

می کند.
 در صورتــی که دولــت آمریکا نســبت به خروج 
از پیمــان آب وهوایــی پاریــس صرف نظــر کند یک 
عقب نشینی بزرگ و شکست قابل توجه برای ترامپ در 
عمل به وعده های انتخاباتی خود محسوب شده و عماًل 
یک گام برای نزدیک شــدن به دموکرات ها محســوب 

خواهد شد. لینت  سی والترز سخنگوی کاخ سفید اعالم 
کرد است که هیچ تغییری در مواضع کاخ سفید در قبال 
پیمان آب وهوایی پاریس ایجاد نشــده است. وی ادامه 
داد: همان گونــه که پیشــتر رئیس جمهور آمریکا به طور 
واضح اعالم کرده اســت آمریکا در حال خروج از پیمان 
پاریس است مگر آنکه شاهد تغییر در شرایط این پیمان 

و ایجاد مشوق های بیشتر برای آمریکا باشیم.
جان کوپویــت مدیر بخش سیاســت های جهانی 
آب وهوایی در موسسه ســیرا کالپ معتقد است امیدوار 
بودیــم پس از دو طوفان پی در پــی هاروی و ایرما کاخ 
ســفید به اهمیت مقابله با تغییرات اقلیمی و آب وهوایی 
پی برده باشــد. وی ادامه داد: با تأکید مجدد کاخ سفید 
بر عــدم تغییر مواضع آمریکا در قبــال پیمان پاریس و 
اصرار آمریکا بر خروج از ایــن پیمان همه آن هایی که 
فکر می کردند با وقوع دو طوفان کاخ سفید مواضع خود 

را تغییــر خواهد داد، باید در نگاه خود تجدیدنظر کنند.

حزب راست افراطی آلمان به دنبال مجازات مرکل است

معاون دبیرکل حزب لیبرال دموکرات انگلیس:

 ترامپ یک نژادپرست جنسیت گرای قلدر است

بحران همه پرسی و سایه جنگ داخلی

تأکید مجدد آمریکا بر خروج از در دیدار تیلرسون و الوروف چه گذشت؟
پیمان آب و هوایی پاریس 


