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بیش از 30سال از زمانی که اقلیم 
کردســتان به عنوان یــک منطقه 
خودمختار در چارچوب کشور عراق 
تاسیس شد، می گذرد، اما وضعیت سیاسی در اقلیم 
کردســتان همچنان پس از 3 دهه آشــفته است و 
اختالف عمیق میــان رهبران آن چیزی نیســت 
که بتوان پنهانش کــرد. در جریان نشســت های 
اخیر پارلمان عــراق برای تعیین تکلیف کرســی 
ریاســت جمهوری، این اختالفات بیش از هر زمان 
دیگری نمایان شد. براســاس قانون اساسی عراق، 
کرسی ریاست جمهوری، سهم کردهاست. 2 جریان 
عمده کردها یعنی حزب دمکرات کردستان در اربیل 
و حزب اتحادیه میهنی در سلیمانیه نیز سمت های 
مهم را بین خود تقسیم کرده اند؛ کرسی ریاست اقلیم 
سهم حزب دمکرات و ریاست جمهوری سهم اتحادیه 
میهنی است، اما در انتخابات اخیر، 2 حزب، 2 شخص 
متفاوت را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی 
کردند و نشــان دادند که این روزها کمتر می توان 

صحبت از اتحاد احزاب کرد عراق به میان آورد.
اختالفات میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه 
میهنی در 2 ماه گذشــته تا آنجــا پیش رفت که 
نگرانی ها از بازگشــت تقابل علنی آنها را به همراه 
داشــته اســت. این نگرانی ها به ویــژه در جریان 
ترور »هاوکار جاف«، افســر ارشــد اطالعاتی، در 
7اکتبر به اوج رســید. عبداهلل رســول، معروف به 
هاوکار جاف، رئیــس بخش مبارزه با تروریســم 
اتحادیه میهنی کردســتان در نینوا بود که توسط 
بمبی که در خودروی وی در اربیل کار گذاشــته 
شده بود، ترور شــد. پس از این ترور 2 حزب کرد 
یکدیگر را بــه کوتاهی در تامیــن امنیت منطقه 
متهم کردند. نیروی ضدتروریسم اقلیم کردستان 
از 2 بخش تشکیل شده است. بخشی از آن موسوم 
به سی تی جی )CTG( وابســته به حزب اتحادیه 
میهنی و بخش دیگر آن سی تی دی)CTD( وابسته 
به حزب دمکرات کردســتان است. هاوکار جاف از 
افسران ســی تی جی بود و به گفته شورای امنیت 
اقلیم او به دلیل تنش های داخلی، محل کار خود را 
به اربیل منتقل کرده بود. کارشناسانی مانند »بالل 
وهاب«، »ناتان« و »استر کی واگنر« از کارشناسان 
مؤسسه واشــنگتن برای سیاســت خاور نزدیک، 
در گفت وگو با وب ســایت المانیتور، قتل هاوکار را 
دومینویی محتمل برای تشدید اختالفات داخلی 

در اقلیم کردستان می دانند.

خطوطپررنگاختالفدرونخانوادگی
مرز اختالفات میان احزاب کرد عراق را حتی روی 
زمین هم می تــوان دید. امروزه اقلیــم به 2 بخش 
متفاوت تقســیم شده اســت. منطقه ای که از نظر 
اقتصادی در سطح مرفه تری قرار دارد و به مرکزیت 
اربیل تحــت کنترل حزب دمکرات کردســتان در 
شــمال و هم مرز با ترکیه است و منطقه فقیرتر که 
تحت کنترل حزب اتحادیه میهنــی در جنوب به 

مرکزیت شهر سلیمانیه است.
براســاس گزارش المانیتور، هر دو حــزب کرد در 
اقلیم، میانجیگری آمریکا را راهی برای پایان دادن 
به منازعات می دانند و به تجربه مشابه مداخله آمریکا 
در اواسط دهه 1990در تحوالت سیاسی اقلیم اشاره 
می کنند، اما مسئله این است که هم اکنون به دلیل 
درگیری آمریکا و کشورهای غربی در جنگ اوکراین، 
عراق در صدر اولویت های واشنگتن قرار ندارد و بعید 
است که کاخ سفید در شــرایط فعلی تمایلی برای 
ورود به پرونده اختالف احزاب کرد عراق داشته باشد. 
اگرچه در گذشــته، خطوط اختالف میان کردهای 
عراق با اختالفات میان حــزب دمکرات به رهبری 
مســعود بارزانی در مقابل حزب اتحادیه میهنی به 
رهبری مرحوم جالل طالبانی، روشــن و مشخص 
بود، اما امروزه پیکربندی گروه های رقیب در اقلیم، 
بسیار سخت تر شده و میان بارزانی ها و طالبانی ها نیز 

اختالفات درونی شکل گرفته است.
فارغ از ایــن، در میان اعضای خانــواده بارزانی که 
ریاست اقلیم کردستان را در دست دارند، اختالف 
و درگیری سختی میان نچیروان بارزانی، برادرزاده 
و داماد مسعود بارزانی با مسرور بارزانی، پسر ارشد 
مسعود بارزانی جریان دارد. مسرور بارزانی هم اکنون 
به عنوان چهارمین نخست وزیر اقلیم در قدرت است 
و نچیروان، پسر عموی او، ریاست اقلیم را در دست 
دارد. از ســال 2019 و زمانی که مســرور به عنوان 
نخست وزیر، جانشین نچیروان شده و نچیروان هم 
به ریاست اقلیم رســیده، رقابت این دو عضو ارشد 
خاندان بارزانی آشــکار شده است. مســرور از آن 
زمان به بعد نفوذ نچیروان را از بین برده و بســیاری 
از شــخصیت های دولتی را با افراد نزدیک به خود 
جایگزین کرده است. از سوی دیگر، درگیری بر سر 
قدرت در خاندان بارزانی، متوجه نچیروان اســت. 
گفته شده که مادر نچیروان، اهل سلیمانیه است و 
از او به عنوان سنگر حزب اتحادیه میهنی کردستان 
در اربیل یاد می شود. یک دیپلمات غربی که نامش 

اعالم نشده، به المانیتور می گوید: »همه، نچیروان را 
دوست دارند و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 

ترکیه یکی از بزرگ ترین حامیان اوست.«
در ســلیمانیه نیز که حزب اتحادیه میهنی قدرت را 
در دســت دارد، اختالف میان اعضای ارشد اتحادیه 
میهنی آشــکار اســت. بافل طالبانی، رئیس حزب 
اتحادیه میهنی که جانشــین پدرش، جالل طالبانی 
از مؤسسان حزب اتحادیه میهنی شده، تالش زیادی 
دارد که چهره های قدرتمند در اتحادیه را به حاشیه 
براند. بافل در نوامبر سال گذشته یعنی از حدود 12ماه 
پیش مســیر خود را برای رسیدن به قدرت بالمنازع 
در اتحادیه میهنی هموار کرد و با کمک نچیروان در 
اربیل توانست الهور شیخ جنگی، پسرعمویش را که 
مسئولیت ریاست مشترک حزب اتحادیه میهنی را 
برعده داشــت، برکنار کند و روسای اطالعاتی مورد 
نظر خود را در حزب روی کار آورد. الهور حتی بافل 
را مسئول قتل هاوکار جاف در اربیل می داند و معتقد 
است که پس از نقل مکان جاف به اربیل، او به دستور 
بافل به قتل رســید. در مقابل، بافل بارزانی هرگونه 
دخالتی را رد می کند و الهور را متهم کرده است که 
به دنبال کشتن او از طریق آبمیوه مسموم بوده است. 
با این حال هم اکنون حزب اتحادیه میهنی در کنترل 
بافل بارزانی قرار دارد و او همزمان نیم نگاهی هم برای 
رســیدن به پست ریاســت جمهوری در بغداد دارد؛ 

همان راهی که پدرش رفت.

فسادگستردهدرسایهاختالفاتداخلی
اختالفات در میان گروه های کرد در اقلیم کردستان 
عراق، هم در اقلیــم و هم در بغــداد تأثیرات قابل 
توجهی داشــته اســت. 2 حزب کرد عراقی طی 2 
دوره انتخابات پارلمانی اخیر بغداد بر ســر کرسی 
ریاســت جمهوری که به صــورت توافقی ســهم 
کردهاســت، دارای اختــالف بوده انــد و در هر دو 
انتخابات نتوانسته اند بر سر نامزد مشترک به نتیجه 
برسند. این اختالف در مقاطعی به بن بست چندماهه 

در تعیین رئیس جمهور عراق منجر شده است.
از سوی دیگر، ســطح اختالفات در میان گروه های 
سیاسی در اقلیم کردستان به نارضایتی های داخلی 
در ایــن بخش از عراق دامن زده اســت. بســطون 
سعید، از شهروندان بازاری در سلیمانیه به المانیتور 
می گوید: »من به هیچ یک از احزاب اعتقادی ندارم، 
چون همه آنها فاسد هستند.« شهروند دیگری با نام 
مصطفی در ســلیمانیه، اختالف گروه های سیاسی 

کرد را باعث اختالف در توســعه یافتگی شهرهای 
مختلف اقلیــم می داند و می گویــد: »تفاوت میان 
سلیمانیه و اربیل مانند ورود از یک کشور به کشور 
دیگر است. این وضعیت خیلی شرم آور است. حزب 
دمکرات کردســتان و اتحادیه میهنی کردســتان 
خودشان ارتش و سالح مستقل دارند. نمی توان آنها 

را از طریق صندوق رأی تغییر داد.« 
المانیتــور جاده مواصالتــی اربیل و ســلیمانیه را 
نمود توســعه نیافتگی بخش جنوبی می داند. این 
جاده از 30ســال پیش تاکنون هیچ تغییری نکرده 
است. این وضعیت درســت برخالف اربیل است که 
با بزرگراه های مختلف احاطه شــده است. براساس 
گزارش المانیتور، بیشــتر درآمد اقلیم در دســتان 
حزب دمکرات متمرکز است. دلیل این امر این است 
که منبع اصلی درآمد اقلیم یعنی نفت، تحت کنترل 
این حزب اســت. نفت از طریق خــط لوله ای که از 
طرف مناطق تحت کنترل حزب دمکرات به ترکیه 
می رود، پمپاژ می شــود. درآمد نفت به طور کلی در 
کنترل حزب دمکرات است و فقط بخشی از آن برای 
پرداخت حقوق کارمندان استفاده می شود. همزمان 
اتحادیه میهنی مدت هاست از سهم ناعادالنه خود از 
درآمدهای نفتی شاکی اســت، اما شکایت هایش از 

دمکرات ها تا کنون راه به جایی نبرده است.
در سایه اختالفات داخلی، فساد اداری نیز در اقلیم 
کردستان در ســطح باالیی قرار دارد. در خردادماه 
امســال، »عمر حمه صالح« عضو کمیسیون مالی 
پارلمان اقلیــم، در بیانیه ای گفت کــه درآمدهای 
ماهانه اقلیم کردســتان هم اکنون به یک تریلیون 
و ۴00 میلیارد دینار عراقی )حــدود 960میلیون 
دالر( رســیده است، اما به دلیل فســاد گسترده در 
شمال عراق، شهروندان کرد از آن بهره ای نمی برند. 
او می افزاید که اقلیم کردســتان عــراق هیچ گونه 

سیاستگذاری مالی مشخصی ندارد.
فساد ســاختاری در اقلیم کردســتان، تأثیرش را 
در جزئی ترین بخش زندگی شــهروندان نیز نشان 
داده اســت. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی 
درباره فســاد در این منطقه از عراق می نویسد: »در 
اقلیم کردستان، اگر رابطه ای با افراد بانفوذ نداشته 
باشید، نمی توانید در ادارات و نهادهای دولتی شغلی 
برای خود دســت و پا کنید.« آسوشیتدپرس یکی 
از دالیل افزایش ناامیــدی در میان جوانان و تمایل 
آنها به مهاجرت را تسلط 2 حزب حاکم بر نهادهای 

حکومتی و بازار کار عنوان کرده است.

»اقلیم«دربنبست
اختالفات بارزانی ها و طالبانی ها، باعث گسترش نارضایتی در منطقه اقلیم کردستان عراق شده است

رویارویي تیم هاي فوتبال پرتغال و مراکش، خاطره جنگ هاي تاریخي دو طرف را بار دیگر زنده کرده است
جنگ پرتغال و مراكش؛ از اندلس تا دوحه

تیم ملي فوتبال مراکش پس از پیروزي در مرحله یک 
هشتم نهایي جام جهاني قطر، دیروز به مصاف پرتغال 
رفت. مراکشــي ها پیش از پرتغال به مصاف اســپانیا 
رفته بودند. پیروزي بازیکنان این کشور )ملقب به شیرهاي اطلس( در 
ضربات پنالتي در برابر اسپانیا تا حدودي رنگ و بوي تاریخي و سیاسي 
گرفت. آنچه بر آتش رقابت 2 کشور که سابقه طوالني از تنش و درگیري 
دارند دمید، ســابقه تاریخي دوطرف بود؛ از فتح اسالمي اندلس گرفته 
که از سواحل مراکش آغاز شد، تا حضور استعمارگران اسپانیا در شمال 
آفریقا و در قرن بیستم. مسابقه یک چهارم نهایي پرتغال و مراکش نیز 
دست کمي از بازي قبلي نداشت. روابط پرتغال و مراکش نیز بیش از هزار 

سال دستخوش درگیري و آشفتگي بوده است.
پرتغال و اسپانیا در جنوب اروپا در منطقه اي قرار دارند که شبه جزیره 
»ایبري« نامیده مي شود. در گذشته هاي دور، مسلمانان این منطقه را 
»اندلس« مي خواندند. »طارق بن زیاد«،  والي طنجه یکي از شهرهاي 
مهم مراکش امروزي در سال 711 پس از میالد، با 7هزار سرباز از تنگه 
جبل الطارق گذشت و عصر 8 قرن حکومت مسلمانان بر بخش هایي از 
شبه جزیره ایبري را آغاز کرد. پرتغال تا سال 718 پس از میالد، توسط 
مسلمانان اداره مي شد که از آن به عنوان غرب اندلس یا اصطالحا الغرب 

یاد مي کردند. 
پس از فروپاشي حکومت بني امیه در اواخر قرن یازدهم، منطقه از جمله 
بخش هایي از پرتغال به چند کشور مستقل مسلمان تقسیم شد. پس 
از آن بود که سلسله هاي »الموراوي« و بعدها »المحدث« به مرکزیت 
شهر مراکش کنترل بخش هایي از جنوب پرتغال را به دست گرفتند. در 

سال 11۴7 بود که پادشاهي پرتغال با محاصره لیسبون، کنترل پایتخت 
فعلي این کشور و سپس در سال 129۴ کنترل منطقه فارو را به دست 
گرفت و عمال به حیات الغرب پایان داد. پادشاهي پرتغال در سال 1۴96 
با تبعیت از اسپانیا اقلیت هاي یهودي و مسلمان را به تغییر مذهب یا ترک 
منطقه وادار کرد. در آن زمان بسیاري از مسلمانان رفتن به مراکش یا 
بخش هاي دیگري از شمال آفریقا را انتخاب کردند. با این حال حکمراني 

مسلمانان بر پرتغال تاثیرات فرهنگي پایداري در پي داشت. 

اشغالپرتغاليمراکش
گسترش امپراتوري پرتغال به مراکش در ســال 1۴15 با اشغال شهر 
بندري »سئوتا« آغاز شد و تا سه ونیم قرن بعد ادامه یافت. پرتغالي ها در 
ابتدا استعمارگري خود را با توسل به دالیل مذهبي توجیه مي کردند. 

پادشاهان پرتغالي در ســال هاي 13۴1 و 1377 میالدي 5 بار فرمان 
عمومي پاپ را براي جنگ صلیبي علیه مســلمانان در شــمال آفریقا 
یا گرانادا دریافــت کردند. تا ســال 1520، پرتغالي ها بخش هاي قابل 
توجهي از سواحل مراکش را اشغال کرده بودند.  در اواسط قرن شانزدهم 
بود که محمد شیخ، اولین سلطان سلسله سعدیان مراکش عقب راندن 
پرتغالي ها را از سرزمین خود آغاز کرد. مراکشي ها تحت فرمان محمد 
شــیخ پرتغالي ها را از بیشتر قلعه هایشــان در امتداد سواحل خود در 
اقیانوس اطلس عقب راندند. در نبرد »قصر الکبیر« در سال 1578 که 
از آن به عنوان نبرد 3 پادشاه یاد مي شــود، پرتغال یکي از سخت ترین 

شکست هاي نظامي خود در دوران استعمار را متحمل شد. 
»سباستین« پادشاه پرتغال با کمک »ابوعبداهلل محمد دوم«، پادشاه 
مخلوع مراکش با 20 هزار نیروي نظامي به طرف شهر طنجه به جنگ 
»عبدالمالک«، ســلطان جدید مراکش رفت که 50 هزار نیرو داشت. 
مســلمانان در این جنگ به طور کامل اروپایي ها را شکســت دادند و 
سباستین، محمد و مالک هر ســه پادشاه فعلي و پیشین در این جنگ 
کشته شدند و از آن پس به این واقعه، جنگ 3 پادشاه نیز گفته مي شود. 
مرگ سباستین که وارثي نداشت به بحراني سلطنتي در پرتغال منجر 
شد. در پي این بحران، پادشاهي پرتغال به مدت 60 سال تحت کنترل 
پادشاهي اسپانیا درآمد. در این دوره قدرت امپراتوري پرتغال در سطح 
بین المللي به شدت افول کرد. در سال 1661 شهر طنجه تحت کنترل 
انگلیسي ها درآمد و سئوتا را نیز در ســال 1668 اسپانیایي ها گرفتند. 
مازاگان، آخرین سنگر پرتغالي ها در سال 1769 به مراکشي ها واگذار 

شد و 5 سال بعد قرارداد صلح میان 2 کشور به امضا رسید.

گزارش 2

گزارش 1

جنگداعشخراسانباپاکستان
درخاکافغانستان

هفته گذشته چند مرد مســلح به »عبیدالرحمن نظامی«، 
کاردار پاکستان در کابل حمله کردند. نظامی در داخل محوطه 
سفارت قدم می زد که افراد مسلح از ساختمان مجاور او را هدف 
قرار دادند. گرچه تالش برای ترور دیپلمات پاکستانی شکست 
خورد، اما گفته شد که یکی از محافظان او از ناحیه سینه هدف 
قرار گرفته و کشته شده است. شاخه خراسان گروه تروریستی 
داعش با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »2 سرباز خالفت، سفیر 
مرتد پاکستان و محافظانش را هدف قرار داده اند.« چند روز 
بعد »ذبیح اهلل مجاهد«، سخنگوی طالبان، از دستگیری یک 
تبعه خارجی و یکی از اعضای گروه تروریستی داعش که در 

این حمله دست داشته اند، خبر داد.
گروه تروریستی داعش خراسان در گذشته عمدتا در پاکستان 
شکل گرفته و رشد کرده اســت، اما پس از به قدرت رسیدن 
دوباره طالبان در کابــل، فعالیت های عملیاتــی خود را در 
افغانستان توسعه داده و این کشــور عمال به پایگاه اصلی آن 
تبدیل شده اســت. این گروه در بخش هایی از پاکستان هم 
فعال است. داعش خراسان طی این سال ها علیه پاکستان و 
افغانستان، هم عملیات نظامی داشته و هم فعالیت رسانه ای. 
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تابستان سال 
قبل، بیشــتر انرژی این گروه معطوف حمله به طالبان شده، 
اما همزمان کارزار تبلیغاتی و نظامی خود علیه اســالم آباد را 
نیز فراموش نکرده است. »مجله دیپلمات« که بر رویدادهای 
سیاسی آسیا تمرکز دارد، در گزارشی نوشته که از نگاه داعش 
خراسان، طالبان ابزاری در دست پاکستان برای توسعه نفوذ 
اسالم آباد اســت. داعش، طالبان را متهم می کند که تالش 
دارد تا نسخه پاکستانی اسالم را که توسط سازمان اطالعات 
پاکستان و ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در قطر 

طراحی شده، ترویج کند.

روایتهایضدپاکستانیداعش
تنها چند روز پس از حمله داعش به سفارت پاکستان در کابل 
بود که بنیاد العظیم، رسانه حامی این گروه، ویدئویی انتقادی 
درباره فســاد اخالقی، انحطاط دینی و سیاســت خارجی و 
داخلی دولت پاکستان منتشر و اسالم آباد را به حمالت بیشتر 
تهدید کرد. مجله دیپلمات می نویســد: »انتشــار این ویدئو 
اهمیت زیادی دارد چون خالصــه ای از اصلی ترین تبلیغات 
ضدپاکستانی داعش در چند سال گذشته است. داعش در این 
ویدئو، پاکستان را به آزار، زندانی کردن، کشتن و آواره کردن 

برادران و خواهران مسلمان متهم می کند.« 
داعش خراسان، دولت پاکســتان را متهم می کند که چشم 
خود را روی منطقه کشمیر بسته است. از نگاه داعش، دولت 
پاکستان به لحاظ تاریخی عروسک خیمه شب بازی امپراتوری 
بریتانیا بوده و حاال هم آلت دست دشمنان اسالم یعنی آمریکا، 
چین و روســیه اســت. راوی در این ویدئو دولت پاکستان را 
عنصری شــرور می خواند که مردمش را بــه آمریکا و چین 
می فروشد و همزمان با در پیش گرفتن سیاست های لیبرال، 
با مسیحیان، یهودیان، هندوها و سایر فرقه های انحرافی مدارا 
می کند. یکی دیگــر از انتقادهای داعش خراســان از دولت 
پاکستان، رویگردانی از اســالم و در عوض پذیرش مفاهیمی 

چون ملی گرایی، میهن پرستي و سکوالریسم است.
بنا بر روایت گروه داعش، سیاست جنگ علیه تروریسم آمریکا 
پس از 11سپتامبر، این فرصت را در اختیار اسالم آباد قرار داده 
تا با اســتفاده از این عنوان، جنگ علیه اسالم را تشدید کند. 
داعش خراسان حتی از این نیز فراتر می رود و همکاری های 
فزاینده پاکستان با چین را ازجمله در طرح »کمربند و راه« 
شدیدا زیر ســؤال برده و می گوید که ظالمان چینی، اسالم و 
مسلمانان را سرکوب می کنند. این گروه ضمن مقایسه رابطه 
چین و پاکستان با رابطه روسیه و کشورهایی چون ازبکستان، 
تاجیکستان و ترکمنســتان می نویسد که این کشورها امروز 
بردگان روسیه هستند؛ الگویی که در روابط پاکستان و چین 
نیز دیده می شــود. راوی این ویدئو در نهایت از مسلمانان در 
پاکستان می خواهد که برای مبارزه با اسالم آباد به آنان ملحق 
شوند. از سوی دیگر، داعش خراســان که خود را پیشاهنگ 
واقعی مبارزه برای اسالم در منطقه می داند، گروه هایی چون 
لشگر طیبه، جیش محمد و طالبان افغانستان را آلت دست 

دولت پاکستان می خواند.

سفارتخانهها،هدفمهمداعش
برای داعش که عالقه زیادی بــه جلب توجه بین المللی دارد 
سفارتخانه ها، کنســولگری ها و نمایندگی های دیپلماتیک 
اهداف مطلوب بالقوه هســتند. پیش تر نیز در ژانویه2016 
داعش خراســان مســئولیت حمله انتحاری به کنسولگری 
پاکستان در شهر جالل آباد را برعهده گرفته بود. داعش در سال 
گذشته و ســال جاری میالدی نیز بارها به مراکز دیپلماتیک 
پاکستان و کشورهای دیگر در افغانستان حمله کرده است؛ 

ازجمله حمله 3 ماه پیش به سفارت روسیه.
پس از حمله به ســفارت روســیه بود که داعش با انتشــار 
یادداشتی در هفته نامه »النباء« با عنوان »امارت سفارتخانه ها« 
از روابــط طالبان با دشــمنان اســالم و پذیــرش میزبانی 
دیپلمات های آنان انتقاد کرد. در این مقاله، از ســفارتخانه ها 
و کنسولگری ها به عنوان مقر جاسوسی، نام برده شده است. 
داعش تأکید کرده بود که حمالت خود را به این مراکز تشدید 
خواهد کرد. بنیاد العظیم اخیرا با انتشار یک مقاله، از طالبان 
به دلیل پیگیری روابط با هند، چین و ایران انتقاد کرده است. 
دیپلمات نوشته: »هدف حمله داعش به سفارت پاکستان در 
کابل، ضربه زدن همزمان به 2 دشمن خود یعنی پاکستان و 
طالبان بود. داعش خراسان با علم به بحران اقتصادی و انسانی 
که دولت طالبان با آن دست  به گربیان است حمالت خود علیه 
طیف وسیعی از سفارتخانه ها و کنسولگری ها را ادامه خواهد 
داد و به فهرست خود کشــورهایی چون چین و ایران را نیز 

اضافه خواهد کرد.«

اوالف شولتز
صدراعظم آلمان

با وجود بحران هــای حیاتــی پی در پی، 
ما اوضاع کشــور را تحت کنترل داریم 
و دولــت فــدرال بــر اوضــاع مســلط 
اســت. تامیــن مطمئــن انــرژی در 
آلمــان و تصویــب قوانیــن الزم بــرای 
گســترش انرژی هــای تجدیدپذیــر از 
مهم ترین دســتاوردهای دولت فدرال 
 در یک سال گذشته به شمار می رود. 

)دویچه وله(

علی القحوم
عضو دفتر سیاسی انصارهللا یمن

 مــا بــه کشــورهای متجــاوز علیــه یمن 
می گوییم کــه توطئه هایتان شکســت 
خواهد خورد و مردم یمن به لطف خدا 
و آگاهــی بیشــتر و بــا تکیــه بــر ارتش و 
نیروهای خود پروژه های اشغال را ناکام 
خواهند گذاشت. یمن به رغم تجاوزات 
آمریکا، انگلیس، عربســتان و امارات 

پیروز خواهد شد. )توییتر(

لوید آستین
 وزیر دفاع آمریکا

روسیه در حال مدرن سازی  و گسترش 
زرادخانه هــای هســته ای خــود اســت. 
درحالی که کرملین به جنگ بی رحمانه 
و بی دلیــل خــود علیــه اوکرایــن ادامــه 
می دهد، کل جهان شــاهد این اســت 
که پوتیــن به صــورت غیرمســئوالنه ای 
کشــیدن  نشــان  و  خــط  مشــغول 

هسته ای است. )رویترز(

مذاکرهترکیهوروسیهبرسر
سوریه

معاونان وزرای خارجه ترکیه و روسیه ضمن بررسی 
وضعیت ســوریه، برای راه حل سیاسی این کشور 
مذاکره کردند. به گزارش اسپوتنیک، این مذاکرات 
بین »سادات أونال« و »سرگئی ورشینین« معاونان 
وزرای خارجه ترکیه و روســیه در استانبول برگزار 
شــده اســت. وزارت خارجه ترکیه شــنبه اعالم 
کرده که در جریان ایــن مذاکرات بر اهمیت حفظ 
تمامیت ارضی و یکپارچگی سیاســی ســوریه و 
لزوم یافتن راه حل بحران سیاســی در این کشور 
براساس نقشه راه مندرج در قطعنامه شماره 225۴ 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد تأکید شده 
اســت. مقام های ترکیه ای همچنیــن گفته اند که 
آنکارا در ایــن مذاکرات بر لزوم مقابله با ســازمان 
تروریســتی »پ ک ک« و گروه های وابسته به آن 
تأکید کرده و انتظار دارد که مفاد یادداشت تفاهم 
امضا شــده با روســیه در اکتبر 2019 در این باره 
اجرایی شــود. ارتش ترکیه از 3هفته قبل حمالت 
هوایی و توپخانه ای خود را به مناطق شمال سوریه 
شدت بخشیده است. ترکیه نیروهای کرد سوریه را 
وابسته به گروه پ ک ک می داند. مسکو و آنکارا بر سر 
عملیات زمینی نیروهای ترکیه در سوریه اختالف 
نظر دارند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
اعالم کرده که برنامه حمله زمینی به نیروهای کرد 

سوریه در دست بررسی است.
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