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یکی در مجلس ترکیه درگیری فیز
تش��دید مجادله لفظی نمایندگان حزب 

خط جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی ســــر
ترکی��ه در مجلس بر س��ر الیح��ه تغییر 

قانون انتخابات این کشور به درگیری فیزیکی کشیده شد.
دیروز الیحه پیشنهادی احزاب حرکت ملی و حاکم عدالت 
و توس��عه ترکیه درخصوص تغییر قان��ون انتخابات به تصویب 
نمایندگان مجلس ترکیه رس��ید. در جری��ان رای گیری برای 
الیحه تغییر قانون انتخابات، موس��ی چام نماینده شهر ازمیر و 
عضو حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در س��خنانی به شدت از 
مواض��ع دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی و رجب طیب 
اردوغ��ان رییس جمه��وری و رهبر حزب حرک��ت ملی ترکیه 

انتق��اد کرد که این س��خنان با واکنش تن��د چندین نماینده 
احزاب حرکت ملی و عدالت و توسعه مواجه شد.

به نوش��ته این رس��انه، 2 نماینده از ح��زب حرکت ملی و 
عدالت و توس��عه تالش کردند که موس��ی چ��ام را از صندلی 
خ��ود بیرون بکش��ند که با ممانعت س��ایر نماین��دگان حزب 

جمهوری خواه خلق مواجه شدند.
به گزارش این رسانه، این اقدام منجر به درگیری فیزیکی 
گسترده در مجلس شد به طوری که ماموران حفاظت این نهاد 
قانونگذاری وارد معرکه ش��دند و دعوا را فیصل��ه دادند. بنا بر 
اعالم رسانه های ترکیه، اعضای ارشد حزب جمهوری خواه خلق 
ترکیه، تغییرات پیش��نهادی احزاب حاک��م و حرکت ملی در 
قانون انتخابات را 'خطری جدی' علیه دموکراس��ی و انتخابات 

آزاد توصیف کرده اند.

یکایی در عراق  وهای آمر پیامد بقای نیر
جنب��ش عصائب اهل الحق ع��راق درباره 

باقی ماندن نیروهای آمریکایی در مناطق غـرب آسـيا
سنی نش��ین با هدف دستکاری در نتایج 

انتخابات آتی، ابراز نگرانی کرد.
»نعیم العبودی« س��خنگوی ح��زب »عصائب اهل الحق« 
عراق، از باقی ماندن نیروهای آمریکایی در مناطق سنی نش��ین 
در آس��تانه انتخابات سراسری این کش��ور، نگران کننده است. 
وی در گفت وگو با برنامه »المواجهة« که از ش��بکه ماهواره ای 
»الفرات« پخش شد، گفت: قانون اساسی درباره حضور نیروهای 
خارجی در کشور، حرف اول را می زند. ما طی بیانیه ای روشن 
و شفاف خواستار خروج کلیه نیروهای خارجی بویژه نیروهای 

آمریکایی ازعراق ش��دیم. باقی ماندن ای��ن نیروها در عراق به 
طور کلی و استقرار آمریکایی ها در مناطق سنی نشین در حالی 
که به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کشور نزدیک می شویم، 

بسیار نگران کننده است.
العبودی از احتمال س��رقت آرای انتخاباتی در سایه تداوم 
حض��ور نیروهای آمریکایی در این مناطق خبر داد و درباره آن 
هش��دار داد و از دولت فدرال خواست تا موضعی قاطع درباره 

عقب نشینی نیروهای خارجی از خاک عراق اتخاذ کند.
پارلم��ان ع��راق پنجش��نبه )1 مارس( از دولت خواس��ت 
جدول زمانبندی خروج نیروهای خارجی مس��تقر در کشور را 
که برای مبارزه با گروه داعش به عراق اعزم ش��ده اند، تنظیم و 
اعالم کند.  ایاالت متحده که پیشتر نیز در عراق حضور نظامی 

داشت، در سال 2۰1۴ یک ائتالف بین المللی را تشکیل داد.

کاخ سفید تعطیل شد
رسانه های آمریکایی از تعطیل شدن کاخ سفید به 

دلیل کشف بسته مشکوک خبر دادند. 
به گزارش فارس، سرویس مخفی آمریکا اعالم کرد 
همزمان با تحقیقات بر روی این بسته ورود عابران پیاده 
و خودروها ب��ه این منطقه، ممنوع ش��د، اما اندکی بعد 
ش��رایط عادی اعالم ش��د. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در زمان این حادثه داخل کاخ سفید بود. وضعیت 
عادی، ساعت 1۸:1۰ به وقت محلی اعالم شد. کاخ سفید 
در طول یک س��ال گذشته با هشدارهای امنیتی فراوانی 
مواجه شده است. در مهم ترین حادثه، مارس سال 2۰1۷ 
مردی از حصار کاخ س��فید باال رفت و موفق شد قبل از 

بازداشت 1۶ دقیقه در محوطه این کاخ راه برود. 

نگرانی مسکو 
روس��یه از قصد تعدادی از س��ازمان های ملی گرای 
اوکراین��ی برای اخالل در رای گیری انتخابات ریاس��ت 

جمهوری روسیه در اوکراین ابراز نگرانی کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، وزارت امور خارجه روس��یه روز 
سه شنبه در بیانیه ای اعالم کرد: تعدادی از سازمان های 
ملی گ��رای رادی��کال اوکراین��ی قص��د ایج��اد مانع در 
برگزاری رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در مراکز 
دیپلماتیک و کنس��ولی روسیه در این کشور در روز 1۸ 
مارس )2۷اسفند( را دارند که سبب نگرانی شده است. 
در بیانیه گفته شده اس��ت: این گونه تهدیدها تعهدات 
اوکراین در چارچوب کنوانسیون وین در مورد مناسبات 
دیپلماتیک و کنسولی را نقض می کند و پیامد مستقیم 
اجرای سیاس��ت های ضدروسی است که با ناسیونالیسم 
و چشم پوشی به افراط گرایی گروه های مختلف در این 

کشور آمیخته شده است.

هشدار ماهاتیر محمد 
ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر اس��بق مالزی تاکید 
ک��رد که ائتالف اپوزیس��یون متعلق ب��ه او در انتخابات 
سراس��ری بعدی این کش��ور که باید تا ماه اوت برگزار 
شود در صورتی که آزاد و عادالنه باشد، به آسانی پیروز 
خواهد ش��د اما انتظ��ار دارد که این انتخابات "بس��یار 

کثیف" برگزار شود.
ب��ه گزارش رویت��رز، ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر 
اسبق مالزی که ۹2 سال دارد همچنان به دنبال نخست 
وزیری مجدد اس��ت و پیروزی علیه دولت رس��وا شده 
نجیب رزاق، نخس��ت وزیر فعلی او را بدل به مسن ترین 
نخس��ت وزیر جهان کرده و به حکومت ۶1 ساله حزبی 
که خود ماهاتیر محمد به ایجادش کمک کرد و از زمان 
اس��تقالل مالزی از بریتانیا در 1۹۵۷ تاکنون در قدرت 

بوده، پایان خواهد داد.

کره جنوبی نمازخانه می سازد
دولت محلی س��ئول پایتخت کره جنوبی از ساخت 
س��ه نمازخانه کوچک برای توریس��ت های کش��ورهای 

مسلمان از اردیبهشت سال ۹۷ در این شهر خبر داد.
به گزارش ایرنا، دولت محلی سئول اعالم کرد برای 
ساخت س��ه نماز خانه کوچک مبلغ 2۰۰ میلیون وون 
)واحد پول کره جنوبی( با هدف جذب توریست مسلمان 
از کشورهای جنوب ش��رق آسیا و خاورمیانه اختصاص 
داده اس��ت. بر اس��اس آمار س��ازمان ملی گردش��گری 
کره جنوبی، تعداد بازدیدکنندگان جنوب ش��رقی آسیا 
و خاورمیانه در س��ال 2۰1۶ از سئول به ۹۸۵ هزار نفر 
رسیده است که در مقایسه با آمار ۷۴۰ هزار نفری سال 

2۰1۵ حدود 33 درصد افزایش داشته است.

لغو ممنوعیت برقع 
یکی از دانش��گاه های دولتی اندونزی که پوش��یدن 
برق��ع را ممنوع کرده ب��ود، پس از بازت��اب این خبر و 
واکنش ه��ای انتقادی به محدود ش��دن ح��ق انتخاب 

شخصی، این ممنوعیت را لغو کرد.
به گزارش تارنمای »جاکارتا پست«، چند روز پیش 
دانشگاه اسالمی اندونزی )UIN( در شهر »یوگیاکارتا« 
واق��ع در جزیره ج��اوا اعالم کرده بود ک��ه در مخالفت 
با افراط گرای��ی دینی و برای تبلیغ اس��الم اعتدال گرا 

پوشیدن برقع را ممنوع می کند.

واردات جمهوری آذربایجان 
 ،)SİRPİ( مرکز بین المللی مطالعات صلح استکهلم
در تازه تری��ن گ��زارش خ��ود اع��الم ک��رد، جمهوری 
آذربایجان از لحاظ واردات تجهیزات نظامی در رده 2۷ 

جهان قرار دارد .
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری 'رپ��روت ' ، جمهوری 
آذربایج��ان در س��ال های 2۰1۶ و 2۰1۷ می��الدی در 
مجم��وع ۵۵1 میلیون دالر تجهیزات نظامی وارد کرده 
است. براس��اس گزارش مرکز بین المللی مطالعات صلح 
اس��تکهلم، جمهوری آذربایجان در دو سال اخیر چهار 
فروند کشتی نظامی ' OPV-۶2 ' ، چهل فروند پهپاد 
' ORBITER ' و 21۵ س��امانه موش��کی ض��د تانک 
'Spike NLOS ' وارد کرده است جمهوری آذربایجان 
 '۷۰-RM' در عین حال 1۰ عدد سیس��تم توپخانه ای
122 میلیمتری از چک دریافت کرده اس��ت. همچنین 
در سالهای 2۰1۶ و 2۰1۷ میالدی جمهوری آذربایجان 
3۶ عدد سیس��تم توپخان��ه ای 'TOS-1' ، چهل فروند 
ماش��ین زره پوش '۸2A-BTR' و ۸۰۰ عدد س��امانه 
موش��کی خودرو ضد تانک 'Xrizantema' از روسیه 
و نی��ز 1۸ ع��دد توپخانه 1۵2 میلیمت��ری 'Dana' از 

اسلواکی وارد کرده است . 
در این گزارش وضعیت ارمنس��تان که با جمهوری 
آذربایجان در مناقشه اس��ت ، از نظر واردات تجهیزات 
نظامی بررس��ی و اعالم ش��د که این کشور در دو سال 
اخی��ر در مجموع 12۴ میلی��ون دالر تجهیزات نظامی 
وارد ک��رده اس��ت و از لح��اظ واردات تجهیزات نظامی 
در رده ۵۴ جهان قرار دارد. آمریکا، روس��یه، فرانس��ه، 
آلم��ان و چین بزرگتری��ن صادر کنن��دگان تجهیزات 
نظامی در جهان به ش��مار می روند و این کش��ورها در 
سالهای 2۰13 الی 2۰1۷ میالدی، ۷۴ درصد صادرات 

تجهیزات نظامی جهان را در اختیار داشتند.

۶۹ درصد آرای پوتین 
براساس نظرس��نجی های نهایی پوتین ۶۵ ساله می تواند 
با ۶۹ درصد آرا در انتخابات ریاس��ت جمهوری یکش��نبه 1۸ 

مارس روس��یه بدون کمک پیروز ش��ود و دور چهارم ریاست 
جمهوری خود را آغاز کند.

به نوش��ته روزنامه دیل��ی میل، والدیمی��ر پوتین، رئیس 
جمهوری روس��یه از همان آغاز کمپی��ن انتخابات با کمترین 

تالش��ی فعالیت خود را آغاز کرده و از مناظره با اپوزیس��یون 
امتناع کرد. الکس��ی ناوالنی، رهبر اصلی اپوزیسیون روسیه به 
اتهام تقلب از رقابت در این انتخابات منع ش��ده انتخاباتی که 
به عقیده بسیاری از ناظران با تقلب همراه خواهد بود. پیروزی 

حتمی پوتین، نبودن رقیبت چشمگیر و کمپینی بدون جنجال 
فراوان باعث ش��ده تا این باور عموم��ی به وجود بیاید که این 
انتخاب��ات به نفع پوتین با تقلب همراه خواهد بود. میزان آرای 

پوتین از زمان آغاز کمپین از ۷۷ درصد کاهش یافت.

آمریکا، انگلیس و فرانسه که 
گـزارش ويژه

گروهبينالملل
در تحوالت س��وریه در برابر 
روس��یه ب��ا ناکام��ی مواجه 
شده اند س��ناریوی باج گیری از مسکو با بازگشایی 
پرونده قدیمی جاس��وس روس تبار در انگلیس را 

در پیش گرفته اند. 
نخس��ت وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه 
در گفت وگوی تلفنی تواف��ق کردند برای برخورد 
با رفتار خصمانه روس��یه، همکاری مشترک داشته 
باش��ند. سخنگوی ترزا می نخس��ت وزیر انگلیس 
گف��ت ک��ه وی در گفت وگ��و تلفن��ی ب��ا امانوئل 
ماک��رون رئیس جمهور فرانس��ه تواف��ق کردند به 
طور مش��ترک با رفت��ار خصمانه روس��یه برخورد 
کنند. س��خنگوی دولت انگلیس گفت سران لندن 
و مسکو درباره الگوی گسترده رفتار خصومت آمیز 
روس��یه بحث کرده و درباره اهمیت این مسئله که 
متحدان برای مقابله با این رفتار روسیه هماهنگ 
عمل کنند، تاکید کردند. طرفین توافق کردند که 
دولت های فرانسه و انگلیس باید همکاری نزدیک 
برای تحقیقات در این رابطه و همچنین پاسخ های 

آتی مسکو داشته باشند.
رئیس جمه��ور فرانس��ه حمله مش��کوک به 
س��رگئی اسکریپال در سالزبری انگلیس را محکوم 
کرد. خانم می روسیه را به نقش آفرینی در مسموم 
کردن اس��کریپال متهم کرد. نخست وزیر انگلیس 
روز دوشنبه مدعی شد اسکریپال و دخترش توسط 
یک عام��ل اعصاب، از نوعی که در روس��یه تولید 
می شود مسموم ش��ده اند. می همچنین به روسیه 
اولتیماتوم داد ظرف 3۶ ساعت درباره نحوه تولید 
این گاز س��می در شهر س��الزبری توضیحات الزم 
را به س��ازمان منع گسترش تس��لیحات شیمیایی 
ارائه کند وگرنه لندن اقدام مس��کو را »اس��تفاده 
غیرقانونی از زور علیه پادش��اهی متحده« قلمداد 
خواهد کرد. هفته گذش��ته این جاسوس دوجانبه 
ب��ه همراه دختر 33 س��اله  اش در یک مرکز خرید 
در ش��هر سالزبری انگلیس بی هوش پیدا شدند. به 
دنب��ال این حادثه پلیس محلی اعالم کرده بود که 
این دو در معرض یک ماده ناشناس قرار گرفته اند. 
اسکریپال و دخترش در حال حاضر در بیمارستان 

بستری هستند و حالشان وخیم اعالم شده است.
سفارت روسیه در لندن اعالم کرد خبرنگاران 
این کش��ور، در پی راه افتادن هجمه ضد روس��یه 
در رسانه های انگلیس با تهدیداتی مواجه شده اند. 
سفارت روس��یه در لندن روز دوشنبه این موضوع 
را اع��الم کرد و گفت این تهدیده��ا در پی ادعاها 
درب��اره نق��ش روس��یه در تالش ب��رای قتل یک 
جاس��وس دوجانبه روس تبار در شهر »سالزبری« 

شدت گرفته است. 
وزیر خارجه آمریکا ، روسیه را به نقش داشتن 
در مسمومیت یک جاسوس دوگانه و دخترش که 
هفته گذشته در لندن اتفاق افتاده بود، متهم کرد. 
»سرگئی اس��کریپال« پیشتر س��رهنگ سرویس 
اطالعاتی ارتش روس��یه بود و در س��ال 2۰1۰ با 
جاسوس های روس که در غرب گرفتار شده  بودند 

مبادله شد و از انگلیس پناهندگی گرفت.
در سال 2۰۰۶ یک دادگاه روسیه ای اسکریپال 
را ب��ه دلیل همکاری با س��رویس MI۶ در دوران 
خدمتش در ارتش روس��یه ب��ه خیانت متهم کرد. 
وزی��ر خارجه آمریکا گفت او نمی داند که آیا دولت 
روس��یه از این حمله با س��م مطلع بوده اس��ت یا 
خیر. تیلرس��ون، علی رغم این گفت که س��م مورد 
اس��تفاده، ممکن است از جایی غیر از روسیه آمده 
باش��د. وی مدعی ش��د که این ماده ب��رای آمریکا 
شناخته  ش��ده است و خیلی شناخته شده نیست. 
تیلرسون گفت که درباره اینکه آمریکا چه پاسخی 

به اقدام روسیه خواهد داد، اظهار نظر نمی کند. 
 رئی��س س��ازمان منع گس��ترش تس��لیحات 
شیمیایی استفاده از عامل شیمیایی در حمله هفته 
گذشته علیه جاسوس پیشین روس در انگلیس را 
محکوم کرد. »پیتر ویلس��ون« سفیر آمریکا در این 
س��ازمان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر 
نوش��ت: در نشست ش��ورای اداری س��ازمان منع 

گسترش تسلیحات هسته ای که پشت درهای بسته 
برگزار شد، »احمد اوزومچو« مدیر کل این سازمان 
گفت که افرادی که در این اقدام دس��ت داشته اند 
باید پاس��خگو باشند. خبرگزاری اینترفکس روسیه 
در خبری فوری اعالم کرد که مسکو سفیر بریتانیا 
را فراخوانده اس��ت. موضع ضد روس��ی آمریکا در 
حالی مطرح می ش��ود که دولت ترامپ در سانسور 
و جلوگی��ری از گ��ردش آزاد اطالع��ات رکورد زد. 
خبرگ��زاری ف��ارس: دول��ت ترامپ در سانس��ور و 

جلوگیری از گردش آزاد اطالعات رکورد زد
نتای��ج ی��ک تحلی��ل نش��ان می ده��د دولت 
»دونال��د ترامپ«، رئیس جمه��ور آمریکا طی یک 
س��ال گذش��ته، بیش از هر مقطع زمانی دیگر در 
دهه گذشته در پاس��خ به درخواست شهروندان و 
روزنامه نگاران این کش��ور برای دسترسی به اسناد 
دولت فدرال، این اس��ناد را سانسور کرده یا گفته 

که قادر به یافتن سند مورد نظر نیست.
آمریکای��ی  خبرگ��زاری  را  تحلی��ل  ای��ن 

آسوش��یتدپرس برای یک بازه زمانی هش��ت ماهه 
از دوران ریاست جمهوری ترامپ انجام داده و برای 
آن به بررسی رفتار دولت او در برابر درخواست های 

ذیل »قانون آزادی اطالعات« پرداخته است. 
»قانون آزادی اطالعات«، قانونی اس��ت که به 
موجب آن ش��هروندان و روزنامه نگاران این کشور 
می توانند خواس��تار دسترسی به اسناد و اطالعاتی 
ش��وند پیشتر منتش��ر نش��ده اند و کنترل آنها در 
اختیار دولت فدرال است. این اسناد نباید محرمانه 
باشند و دسترسی به آنها نباید منع امنیتی داشته 
باش��د. آسوش��یتدپرس نوشته ش��مار افرادی که 
خواستار دسترس��ی به اسناد دولت فدرال شده اند 
اما دس��ت خالی برگش��ته اند بیش از هر زمانی در 
دهه گذش��ته افزایش یافته است. دولت فدرال، به 
متقاضیان گفته که قادر به یافتن حتی یک صفحه 
از اس��ناد درخواستی نیس��ت و یا اینکه انتشار آن 

اسناد، با قوانین آمریکا مغایرت دارند. 
از می��ان مجموع ۸23222 مورد درخواس��ت 

برای دسترس��ی به اس��ناد به موجب قانون آزادی 
اطالعات در ۷۸ درصد موارد به متقاضیان اس��ناد 
سانس��ور شده تحویل شد و یا سندی تحویل نشد. 
دولت فدرال آمریکا همچنین س��ال گذشته مبلغ 
۴۰.۶ میلی��ون دالر در دعوی ه��ای حقوقی برای 
دف��اع از تصمیم هایش جهت جلوگیری از انتش��ار 
اسناد هزینه کرده که این رقم هم رکورد محسوب 
می شود. در این میان اعضای جمهوری خواه کمیته 
منتخب اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا بامداد 
دیروز سه ش��نبه اعالم کرد شواهدی از تبانی ستاد 

انتخاباتی ترامپ با روسیه پیدا نکرده است.
 اعض��ای جمهوری خ��واه کمیت��ه منتخ��ب 
اطالعات��ی مجل��س نماین��دگان آمری��کا بام��داد 
سه ش��نبه با اعالم اینکه هیچ شواهدی از »تبانی، 
هماهنگ��ی یا برنامه ریزی« میان دولت روس��یه و 
س��تاد انتخاباتی »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور 
فعلی آمریکا در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
2۰1۶ نیافت��ه، تحقیقات خود درب��اره این پرونده 

را مختومه اعالم کرد.
»مایک کون��اوی«، نماینده کنگره که رهبری 
تحقیق��ات کمیت��ه منتخ��ب اطالعات��ی مجلس 
نماین��دگان درخص��وص پرونده دخال��ت ادعایی 
روس��یه در انتخاب��ات آمری��کا را بر عهده داش��ت 
بام��داد دیروز اعالم کرد ای��ن کمیته گزارش خود 
که بیش از 1۵۰ صفحه اس��ت را به خاتمه رسانده 
اس��ت. در بیانیه کمیته یاد ش��ده آمده است: »ما 
هیچ ش��واهدی از تبانی، هماهنگی یا برنامه ریزی 
بین س��تاد ترامپ و روس ها پیدا نکردیم.« کمیته 
مورد نظر همچنین اعالم کرد بر اساس تحقیقاتش 
که بیش از یک س��ال به طول انجامیده با ارزیابی 
جامع��ه اطالعاتی آمریکا مبنی بر اینکه »والدیمیر 
پوتین«، رئیس جمهور روس��یه پیروزی ترامپ در 

انتخابات را ترجیح می داده مخالف است.
بایس��تی  اکن��ون  جمهوری خ��واه  اعض��ای 
پیش نوی��س این گزارش را ب��رای اقلیت دموکرات 
این کمیته ارسال کنند. در صورتی که نمایندگان 
دموکرات هم ب��ا گزارش موافق��ت کنند، گزارش 
مورد نظ��ر برای بررس��ی و انتش��ار علنی تحویل 

جامعه اطالعاتی می شود. 

آمريکا، فرانسه و انگليس به جوسازی عليه مسکو ادامه می دهند 

باخ خواهی با مرگ مشکوک یک جاسوس

جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا 
در س��فري غیرمنتظ��ره وارد شـبــه قاره

کابل پایتخت افغانستان شد.
هرچند از برنام��ه کاري » جیمز ماتیس « در 
کابل هنوز گزارش��ي منتش��ر نشده اس��ت اما وي 
معموال با » محمد اش��رف غن��ي « رئیس جمهور، 
» عبداهلل عبداهلل « رئیس اجرایي دولت افغانستان 
و نظامیان آمریکایي مس��تقر دراین کش��ور دیدار 
وگفت وگ��و مي کند. انتظارمي رود جمیز ماتیس با 
س��ران دولت وحدت ملي افغانستان درباره مبارزه 
با تروریس��م، مذاک��رات صلح با طالبان و مس��ایل 
منطقه اي گفت وگو کند. سفر وی به کابل همزمان 
با تشدید ناامني ها و حمالت گسترده گروه طالبان 
در مناط��ق مختلف افغانس��تان ص��ورت مي گیرد. 
وزی��ر دفاع آمریکا در آغاز س��فر غیرمنتظره اش به 
افغانس��تان اعالم ک��رد: آمریکا نش��انه هایی مبنی 
ب��ر تمایل اعضای طالبان ب��رای برگزاری مذاکرات 

صل��ح بعد از 1۶ س��ال جنگ و درگی��ری دریافت 
کرده اس��ت. وی ادامه داد: برخی از اعضای طالبان 
تمایل خود را برای مذاکرات اعالم کرده اند. ماتیس 
گفت که به اعتقاد وی پیروزی در افغانستان هنوز 
امکان پذیر اس��ت نه فقط الزاما در میدان نبرد بلکه 
در تس��هیل روند آشتی طالبان با دولت افغانستان. 
س��فر پنس به کابل به دالیل امنیتی تا زمان ورود 
وزیر دفاع آمریکا به پایگاه نظامی ائتالف تحت امر 
آمریکا در افغانس��تان افشا نش��د. ماتیس گفت: ما 
به دنبال پیروزی در افغانس��تان هستیم نه پیروزی 
نظامی، این پیروزی در آش��تی سیاس��ی با طالبان 
خواهد بود. وی این اقدامات را تالشی برای پاسخ به 
کسانی دانست که از 1۶ سال جنگ خسته شده اند. 
وی پیروزی در افغانس��تان را آشتی سیاسی میان 

طالبان و دولت افغانستان و توانمندی ارتش افغان 
در حفظ امنیت کش��ور دانست و گفت: افغانستان 
در این مرحله دیگر پناهگاهی برای انجام حمالت 
بین المللی نظیر سوء استفاده القاعده از این کشور 
به عنوان سکوی پرتابی برای حمالت 11 سپتامبر 
نخواهد شد. در این میان وزارت خارجه افغانستان 
اع��الم کرد که نمایندگان طالبان به نشس��ت آتی 

تاشکند دعوت نخواهند شد.
»شکیب مستغنی« س��خنگوی این وزارتخانه 
گفت که دولت افغانستان و همچنین ازبکستان، از 
طالبان برای شرکت در این نشست دعوت نکرده اند. 
وی افزود که در نشست تاشکند، تنها دیپلمات های 
کش��ورهای منطقه و جهان دعوت شده اند و در آن 
مکانیس��م و چگونگی مذاکرات صلح افغانس��تان، 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
قرار اس��ت که این نشس��ت در تاریخ 2۷ ماه 
مارس در تاش��کند پایتخت ازبکستان برگزار شود. 
این نشس��ت، از سوی رؤسای جمهوری افغانستان 
و ازبکس��تان افتتاح خواهد شد. این درحالی است 
که پیش از این، وزارت خارجه ازبکستان گفته بود 
که احتمال شرکت طالبان در نشست 2 هفته بعد 

در این کشور بسیار کم است.
ق��رار اس��ت ک��ه این نشس��ت تح��ت عنوان 
»رون��د صلح آمی��ز، همکاری در زمین��ه امنیت و 
همکاری های منطقه ای« در ازبکستان برگزار شود. 
در این نشس��ت دبیر کل سازمان ملل، نمایندگان 
اتحادیه اروپا و وزرای خارجه روسیه، چین، آمریکا، 
هند، ایران، پاکس��تان، ترکیه، عربستان سعودی و 

کشورهای آسیای مرکزی شرکت خواهند کرد.
وزارت خارجه ازبکس��تان اعالم ک��رد، طالبان 
احتماال کنفرانس صلح افغانستان به میزبانی تاشکند 

را که در آن ش��رکت کنندگان خواس��تار مذاکرات 
مس��تقیم میان این گروه شبه نظامی با دولت کابل 
هس��تند، از دست می دهد. وزارت خارجه ازبکستان 
در بیانی��ه ای اعالم کرد، نماینگان��ی از طالبان هنوز 
درخواس��تی را برای حضور در این نشس��ت که قرار 
اس��ت 2۶ و 2۷ م��ارس س��ال جاری می��الدی در 
تاشکند، ازبکس��تان برگزار شود، ارائه نکرده اند؛ این 
مساله می تواند نشانگر عدم حضور آنها در این نشست 
باشد. اش��رف غنی، رئیس جمهوری افغانستان قرار 
است در کنار جان سولیوان، معاون وزیر امور خارجه 
آمریکا و فدریکا موگرینی، رئیس سیاس��ت خارجی 

اتحادیه اروپا در این نشست حضور یابند.
همچنی��ن وزرای خارجه هندوس��تان، ایران، 
روس��یه،  پاکس��تان،  قرقیزس��تان،  قزاقس��تان، 
تاجیکستان و ترکیه به همراه تادامیچی یاماموتو، 
نماینده ویژه س��ازمان ملل در امور افغانس��تان در 

این نشست حضور خواهند داشت.

سفر سرزده ماتيس به افغانستان

بیزنس اینس��ایدر در مطلبی اقدام دولت 
عربس��تان ب��ه ش��کنجه ش��اهزاده های چـــــالش

سعودی بازداشت شده برای دریافت پول 
را مورد بررسی قرار داد.

بیزنس اینس��ایدر در مطلبی نوش��ت: براس��اس اس��ناد و 
مدارک موجود، عربس��تان به منظور دریاف��ت پول و امتیاز از 
ش��اهزاده های متمول سعودی که در بازداش��ت بودند به زور، 

تهدید و آزار و اذیت های جسمی متوسل شده است.
بازداش��ت گسترده ش��اهزاده های س��عودی که به ادعای 
ریاض در راس��تای مبارزه با فساد بوده اس��ت، از اوایل نوامبر 
2۰1۷ با دس��تگیری 11 ش��اهزاده و تاجر س��عودی آغاز شد. 
این تاجران و مقامات ثروتمند آل س��عود در هتلی در ریاض به 
نام "ریتز کارلتون" بازداشت شدند. به گزارش نیویورک تایمز، 
1۷ ش��اهزاده سعودی بازداشت ش��ده به دلیل شدت جراحات 
وارده به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنها پس از تحمل 
ش��کنجه های بسیار و جراحات عمده در بازداشت جان خود را 
از دس��ت داد. اعضای خانواده افراد دستگیر شده اظهار کردند 
این افراد تحت شکنجه هایی نظیر محرومیت از خواب، تحقیر 

و پوشاندن سرهایشان در هنگام بازجویی قرار گرفته اند.
از مصادیق ش��کنجه افراد بازداشت شده می توان به مرگ 
یکی از افسران ارتش سعودی بر اثر شکستن و پیچاندن گردن 
اش��اره کرد. این در حالی است که به گفته شاهدان، در جسد 
این فرد آثار ضرب و ش��تم و کبودی نیز به وضوح قابل رویت 
بود. همچنین پزشکی که جسد این قربانی را بررسی کرده بود، 
اذعان کرد بر بدن او آثار س��وختگی ناشی از استفاده از شوک 

الکتریکی به چشم می خورد.
این در حالی اس��ت که مقامات س��عودی مدعی هس��تند 
بازجویی از این افراد در تطابق کامل با قوانین عربس��تان بوده 
است. دولت سعودی ادعا کرد: »تمام کسانی که تحت بازجویی 
ق��رار گرفتند، در صورت بروز ش��رایط مزم��ن به مراقبت های 

پزشکی و مشاوره های قانونی دسترسی کامل داشتند.«
در جری��ان ای��ن دس��تگیری ها بیش از 2۰۰ ش��اهزاده و 

مقام ارش��د سعودی از س��وی دولت عربستان بازداشت شدند. 
گفته می ش��ود محمد بن س��لمان )ولیعهد عربستان سعودی( 
در مذاکره با این افراد در راس��تای باج گی��ری در قبال آزادی 
آنه��ا مبلغی معادل 1۰۰ میلیارد دالر به دس��ت آورده اس��ت. 
به گفته دولت س��عودی کمیته ضدفساد عربستان که ریاست 
آن ب��ر عهده ب��ن س��لمان اس��ت، از اختیاراتی نظی��ر صدور 
حکم بازداش��ت، مس��دود کردن حس��اب های بانکی و اعمال 

محدودیت های مسافرتی برخوردار است.
به گزارش آسوش��یتدپرس، حدود 1۷۰۰ حس��اب بانکی 
ش��خصی ش��اهزاده های س��عودی در ماه نوامبر مس��دود شد. 
منتق��دان معتقدن��د جزئیات برنامه س��رکوب ش��اهزاده های 
س��عودی موسوم به برنامه مبارزه با فس��اد، که در ماه دسامبر 
متوقف ش��د، همچنان محرمانه باقی مانده است و هیچ اطالع 
مش��خصی از شرح معامالت انجام شده میان محمد بن سلمان 

و شاهزاده های بازداشت شده در دسترس نیست.
خب��ر دیگر آنک��ه بناب��ر اعالم ی��ک منب��ع آگاه، ولیعهد 
عربس��تان در آین��ده نزدیک ب��ه منظور گفت وگ��و با مقامات 
ع��راق راهی بغداد خواهد ش��د. یک منبع آگاه از س��فر آینده 
»محمد بن س��لمان بن عبدالعزیز«، ولیعهد عربستان سعودی، 
ب��ه بغداد خبر داد و اعالم ک��رد وی در صدر هیئتی عالی رتبه 
متش��کل از وزیران، مس��ئوالن دولتی و بازرگانان راهی بغداد 
خواهد ش��د. به گفته این منبع، ولیعهد عربس��تان سعودی به 
زودی س��فری رس��می و دو روزه را به بغداد آغاز خواهد کرد 
که در آن روابط دیپلماتیک دوجانبه در همه عرصه ها بررس��ی 
خواهد شد. همچنین، در این سفر، قراردادها و توافقنامه هایی 
بین بغ��داد و ریاض در زمینه های اقتصادی و س��رمایه گذاری 
امضا خواهد شد. این منبع افزود ولیعهد عربستان سعودی در 
مراسم گش��ایش گذرگاه مرزی »عرعر« بین عربستان و عراق 
و نیز گش��ایش سفارت عربستان در بغداد و کنسولگری آن در 
نجف اش��رف شرکت خواهد کرد. الزم به ذکر است عربستان با 
رویکرد به عراق س��عی در تغییر رفتار این کش��ور در معادالت 

منطقه و دخالت در امور انتخابات این کشور دارد. 

متوسل شدن عربستان به شکنجه برای دريافت پول
مذاکره کنن��ده ارش��د س��ابق آمریکا در 

آسـيا مصاحبه ای گفته دولت فعلی کش��ورش شـرق 
ممکن اس��ت کاری کند ک��ه گفت  وگو با 

کره شمالی به پیش درآمدی برای جنگ تبدیل شود.
»وندی ش��رمن«، مذاکره کننده ارش��د دول��ت آمریکا در 
گفت وگوهای هس��ته ای با ایران که به دولت »بیل کلینتون«، 
رئیس جمهور اس��بق آمریکا درباره کره ش��مالی هم مش��ورت 
می داد در مصاحبه ای به توصیف سناریویی پرداخته که دولت 
فعلی کش��ورش ممکن اس��ت از رهگذر مذاکره با کره شمالی، 

جنگ با این کشور را کلید بزند. 
وی در مصاحبه با ش��بکه خبری س��ی ان ان با بیان اینکه 
»گفت وگو قطعاً بهتر از جنگ اس��ت« هش��دار داد اس��تفاده 
نادرس��ت از دیپلماس��ی، ممک��ن اس��ت بهانه جن��گ را جور 
کند. ش��رمن گفت: »خطر بزرگتر این اس��ت که رئیس جمهور 
و تیم��ش این تالش دیپلماتی��ک را انجام دهند، ام��ا بعداً به 
خاطر به دست نیاوردن تک تک خواسته هایشان ناامید شوند و 
پیش درآمد جن��گ را ایجاد کنند.« او اضافه کرد: »گزینه های 
بس��یار زیادی هس��تند ک��ه الزم اس��ت امتحان ش��وند و اگر 
رئیس جمهور احس��اس کند همه باید راهی را بروند که ایاالت 
متحده می خواهد، احتماالً به توافق نخواهیم رسید و خودمان 
را در میانه جنگ خواهیم یافت.« ش��رمن در بخش دیگری از 
ای��ن مصاحبه اعت��راف کرد که در حال حاضر س��کان هدایت 

روابط آمریکا و کره شمالی را پیونگ یانگ به عهده دارد. 
مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که علی رغم احتمال دیدار 
رئیس جمهور این کشور با رهبر کره شمالی، بازهم واشنگتن به 
حفظ فشار حداکثری علیه کره شمالی ادامه می دهد. »هربرت 
مک مس��تر« مشاور امنیت ملی آمریکا اعالم کرد که واشنگتن 
فش��ارها بر کره ش��مالی را تا زمان خلع س��الح هس��ته ای این 

کشور، حفظ خواهد کرد.
مک مس��تر در کنفران��س خبری بعد از نشس��ت ش��ورای 
امنیت سازمان ملل تاکید کرد علی رغم اینکه واشنگتن امیدوار 
اس��ت دیدار بین »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا و »کیم 

جونگ اونگ« رهبر کره شمالی انجام شود، اما فشارها همچنان 
خواهند شد. به نوش��ته خبرگزاری »رویترز« وی توضیح داد: 
»شاید بتوانیم با فش��ار به راهکار دیپلماتیک برای خلع سالح 
هسته ای ش��به جزیره کره دست یابیم. پس ما مصمم هستیم 

که در این مسیر فشار بیاوریم«.
مش��اور امنیت ملی ترامپ اف��زود: »ما همگی قبول داریم 
که درباره این فرصت )دیدار ترامپ و کیم( خوش بین هستیم. 
ام��ا ما مصمم به حفظ فش��ار حداکثری هس��تیم تا زمانی که 

اظهارات با پیشرفت عملی در هسته ای زدایی همراه شود«.
رویترز نوش��ت: کاخ س��فید به رغم س��کوت کره شمالی 
 در ای��ن باره، گفت ک��ه در صورت پایبن��دی پیونگ یانگ به 
وعده هایش، برگزاری جلس��ه ای بی سابقه میان دونالد ترامپ 
رئی��س جمهوری آمریکا و کیم جونگ-اون رهبر کره ش��مالی، 
محتمل اس��ت. خبرگزاری انگلیسی در گزارش��ی در این باره 
ادامه داد: س��ارا سندرز س��خنگوی کاخ سفید در پاسخ به این 
سوال که آیا ممکن است س��کوت کره شمالی بِدین معنا باشد 
ک��ه دیداری میان ترامپ و کیم ص��ورت نخواهد گرفت، گفت 
»ما این دیدار را محتمل می دانیم. این پیش��نهاد داده ش��د و 
ما آن را پذیرفته ایم. کره ش��مالی چندین وعده داده اس��ت که 
امیدواریم به آنها پایبند بماند. در این صورت این دیدار برطبق 

برنامه، انجام خواهد شد«. 
هیات��ی از نماین��دگان کره جنوب��ی که هفته گذش��ته به 
کره ش��مالی س��فر کرده بود، می گوید کیم جونگ اون تمایل 
خود را برای دیدار با روس��ای جمه��وری آمریکا و کره جنوبی 
پیرام��ون مس��ئله خلع س��الح هس��ته ای، ابراز کرده اس��ت. 
رس��انه های پیونگ یانگ از دی��دار این هیات اعزامی خبر داده 
اما به جزئیات این گفت وگوها اشاره ای نکرده اند. انتشار اخبار 
گفت و گوهای احتمالی، تغییری بزرگ از ترس از جنگ بر سر 
طراحی و ساخت موش��ک های هسته ای توسط کره شمالی که 

قابلیت هدف قرار دادن آمریکا را دارند، بوده است. 
ترامپ پس از آن موافقت خود را اعالم کرد که رهبر هیاتی 

که هفته گذشته از کره جنوبی برای دیدار با کیم اعزام شد. 

اون نبض مذاکرات را در دست می گيرد


