
 افزایش فشار »اوباما«  
بر »داعش«

در تبيين رويكرد خارجي هر دولتي بايد ضمن نگاه 
به راهبردهاي كالن امنيتي ترسيم شده در قانون 
اساســي آن، به دغدغه ها و نيات شخصي رهبران 
حاكم نيــز توجه كرد. زيرا هــر رئيس جمهوري 
داراي دغدغه هاي ملي و شخصي خاص خود است. 
در اين بين تجربه تاريخي نشــان مي دهد عاليق 
شــخصي رهبران سياسي در واپســين روزهاي 
صدارت شان نمود و عينيت بيشتري مي يابد. اين 
عاليق مي تواند طيفي از مســائل سياســي اعم از 
بازگشــايي روابط با دشــمنان، حركت هاي ايذايي و حتي جنگ نيز باشد. 
باراك اوباما رئيس جمهوري امريكا مثل هر رهبر سياسي ديگري خارج از 

اين چارچوب نيست.
 او دوست دارد به عنوان رهبر سياسي موفق در اذهان و باورهاي مردمان 
امريكا و جهان جاي بگيرد. ازاين رو مدام به دنبال اقدامات ساختارشكن 

است.
 از سرگيري روابط با كوبا و ويتنام، كشتن مال اختر منصور و اين روزها آغاز 
همكاري هاي هوايي و مشاوره اي گسترده با نيروهاي ائتالف سوري جهت 
فتح رقه پايگاه اصلي تروريســت هاي تكفيــري، همگي گواه بر تالش هاي 
اوبامــا جهت افزايش اعتبار و جايگاه خود و حزبش در ميان رأي دهندگان 

امريكايي است. 
اين تحركات زماني معنادار اســت كه تنور رقابت هاي انتخاباتي در امريكا 
داغ تر از گذشــته و تقريبًا رقابت هيــالري كلينتون با دونالد ترامپ جهت 
راهيابي به كاخ ســفيد قطعي شده است. با عطف به اين رقابت ها نمي توان 
رويكــرد اوبامــا را در خاورميانه و ديگر نقاط جهــان بي ارتباط با تحوالت 

انتخاباتي امريكا دانست.
 بي گمان اوباما با اقدامات ســاختار شــكنانه اش ضمن دنبال كردن عاليق 
شخصي، تالش مي كند جايگاه حزب دموكراتيك و نامزد اين حزب در برابر 
دونالد ترامپ را ارتقا بخشد. از اين رو هر چقدر بر عمق و دامنه سياست هاي 
مثبت اوباما در سياست خارجي افزوده شود به همان نسبت امكان چيرگي 

كلينتون بر ترامپ نيز بيشتر خواهد شد. 
مسأله مهمي كه در اين ميان مطرح است اينكه در جامعه امريكا رسانه ها 
حرف اول و آخر را مي زنند. حال هر چقدر احزاب حاضر در امريكا خوراك 
تبليغاتي مناســب و در خور توجهي به رســانه ها بدهند، به همان نسبت 
مي توانند افكار عمومي امريكا را به سمت خود جلب و همراه سازند. بدون 
شــك تحوالت خاورميانه و ســوريه جايگاه خاصــي در جهت گيري هاي 

سياسي احزاب و رأي دهندگان امريكايي دارد.
 سران حزب جمهوريخواه پيش از اين روي سياست هاي ناكارآمد اوباما در 
بحران هاي منطقه اي مانور داده و ســعي مي كردند اين مسأله را به عنوان 

نقطه ضعف و ابزاري در جهت خواسته هاي حزبي خود به كار گيرند.
 در چنين شــرايطي رئيس جمهوري امريكا انــرژي و تمركز خود را روي 
بحران سوريه و مديريت مطلوب آن گذاشته است. از اين رو به نظر مي رسد 
كه در روزهاي آتي بر شدت و حجم حمالت امريكا در سوريه عليه مواضع 

تكفيري هاي داعش بيشتر خواهد شد. 
در صورت كنترل و فريز شدن داعش در منطقه، برگ برنده بزرگي نصيب 
دموكرات ها و شــخص هيالري كلينتون در برابر رقيب جنجالي اش دونالد 

ترامپ خواهد شد. 
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مهاجرانــی که راهی اروپا می شــوند پس از گذر 
دشوار از مرزها مجبور به انجام کارهايی می شوند 

که تصورش را نداشتند.

نماي هفته
انتخاب های اجباری

اروپا

کابينه جدید ترکيه 
معرفي شد

وزير  ييلدريم، نخســت  بينالي 
جديد ترکيه  فهرست اعضاي کابينه 
خود را معرفي کرد که بر اساس آن 
9 وزير تغيير کرده و 4 وزير نيز تغيير 
سمت داده اند.به گزارش خبرگزاري 
آناتولي، ييلدريم، نخست وزير جديد 
ترکيه در کابينه خود که اســامی 
وزرای آن را به رجب طيب اردوغان، 
رئيس جمهوری اين کشور معرفی 
چاووش  »مولــود  همچنان  کرده، 
اوغلو«، »ناجی اقبال«، »افکان آال« 
و »بکر بوزداغ« را در ســمت های 
پيشــين خود به عنوان وزرای امور 
خارجه، دارايی، کشور و دادگستری 
حفظ کرده اســت اما برخی از وزرا 
همچون اقتصاد و ســالمت تغيير 
کرده انــد. در اين کابينه همچنين 
پنج معاون برای نخست وزير معرفی 
شــده که بر اســاس آن، »نعمان 
شمشک«  »محمد  کورتولموش«، 
و »طغرل تورکيش« در اين سمت 

فعاليت می کنند. 
در همين حال، در کابينه جديد 
دولــت ترکيه »فکری ايشــيک«،  
»نهاد زيبکجی«، »عصمت يلماز«، 
»رجب آکــداغ« و »لطفی علوان« 
نيز به ترتيب به عنوان وزرای دفاع، 
اقتصاد، آموزش، بهداشت و توسعه 

فعاليت خواهند کرد. 

 التهاب 
درپاالیشگاه هاي فرانسه

فرانســه کماکان در التهاب و نا 
امني به ســر مي برد. در ادامه موج 
اصالحات  به اليحــه  اعتراض هــا 
معتــرض  گروه هــاي  کارگــري، 
کارگري و دانشــجويي با محاصره 
پااليشــگاه هاي بزرگ فرانسه را با 
کمبود شديد عرضه سوخت مواجه 
ساختند.  به گزارش ايرنا،»فرانسي 
دوزو«  رئيس اتحاديه صنايع نفتي 
فرانســه نيز اعالم کــرد: از دو روز 
پيــش و همزمان با بــروز اختالل 
در کار پااليشــگاه ها و بسته شدن 
مخازن سوخت، با همکاري بخش 
هــاي دولتــي اســتفاده از ذخاير 
راهبردي را آغاز کرده ايم.گزارش ها 
حکايــت از آن دارد که هم اکنون 
فعاليت شــش پااليشگاه از هشت 
پااليشگاه در سراسر فرانسه تعطيل 
شــده و يا فعاليت در آنها با کندي 

صورت مي گيرد. 

نفس »داعش«  به شماره افتاد
نبرد بي امان با  تکفيری ها در دو جبهه عراق و سوریه

داعش پس از ســه سال تاخت و 
تاز در ســوريه و عراق از هر دو ســو 
تحت فشــار قرار گرفته است. از يک 
ســو ارتش عراق چند روزي است در 
کنار نيروهاي داوطلب مردمي 5 ماه 
پس از بيرون راندن داعش از الرمادي 
در حال فتح دژ اين گروه تروريستي 
در فلوجه اســت و از سوي ديگر در 
ســوريه نيز نيروهــاي ائتالف تحت 
رهبــري امريکا به کمــک گروه هاي 
کردي رفته اند تا قلــب داعش را در 

رقه از کار بيندازند. 
به گزارش روزنامــه مصري اليوم 
الســابع، يگان هاي مســلح نيروهاي 
دموکرات سوريه که از هفته گذشته 
مقدمــات حمله به رقه را آماده کرده 
بودند؛ پس از  سفر ژنرال جوزف وتل، 
فرمانده ستاد مرکزي ارتش امريکا در 
مناطق شمالي سوريه،  به  خاورميانه 
به طور رســمي، طرح فتح رقه را با 
نيرويي در حــدود 30هزار نفر کليد 
زدند. گزارش ها از محل درگيري هاي 
نبــرد حاکي اســت نيروهاي ائتالف 
شــامل طيفــي از کردهــا، عرب ها 
و عشــاير  ســاکن منطقه هستند. 
ديروز يعنــي در  روز اول درگيري ها 
گروه هاي کردي با وجود دادن تلفات 
روز موفقيت آميزي را پشــت ســر 
گذاشته و موفق به کنترل روستاهاي 
اســتراتژيک الفاطسه و حضريات در 
حومه شــمالي رقه شدند. در همين 
حال يــک مقــام ارشــد نظامي از 
نيروهاي  به  وابســته  يگان هاي کرد 
دموکراتيک ســوريه اعالم کرد: افراد 
مســلح داعش اقدام بــه آتش  زدن 
روستاي  در  مسکوني  ساختمان هاي 
الفاطســه و مزرعه قرطاج در جنوب 
عين عيســي در حومه شــمالي رقه 
قبــل از عقب نشــيني از آن کردند.  
گزارش ها همچنين از  کشــته شدن 
35 نفر از نيروهاي کــرد در جريان 
پيشــروي به ســوي شــهر رقه در 
حومه شمالي اين شهر حکايت دارد. 
تروريست هاي داعش که در استفاده 

از بمب گذاري هــاي انتحاري و غير 
انتحاري جهــت  توقف موتور جنگي 
رقيب ماهر هستند، اين بار نيز با قرار 
دادن يک خودروي بمب گذاري شده 
در نزديکي شهرک »هيشه« در حومه 
شــمالي ده ها نفر از نيروهاي کرد را 

کشته و زخمي کردند. 
بــا وجــود اقدامات ضد انســاني 
داعــش، پيشــروي ها ادامــه دارد و 
تکفيري ها در تل ابيض و شهر حسکه 
در نزديکي رقه شکســت خورده اند. 
در همين خصوص ناصر حج منصور، 
عضو کميته دفاع کرد در حســکه از 
فرار نيروهاي داعش از مقرهاي خود 
در جريان درگيــري با نيروهاي کرد 
خبر داد. هم زمان با موج پيشــروي 
دموکراتيــک،  ائتــالف  نيروهــاي 
داعش  ضــد  ائتالف  جنگنده هــاي 
با رصــد کامل تحــوالت زميني در 
داعش  موقعيت  تضعيف  براي  تالش 
و تخريــب مخفيگاه هــاي اين گروه 
در اطراف شــهر هستند. در شرايطي 
با  نيروهاي دموکراتيک ســوريه  که 
پشــتيباني ائتالف هوايي ضد داعش 
در حــال فتح ســنگرهاي داعش در 
مهم ترين پايگاههايشــان هســتند، 
ياشــار گولر، معاون ستاد کل ارتش 
ترکيه در ديدار با ژنرال » جوزف وتل 
« فرمانده عمليات ويژه ارتش امريکا  
در منطقه خواســتار عــدم همکاري 
واشنگتن با نيروهاي کرد در عمليات 

رقه شد.
اين اظهــارات در حالــي مطرح 
شــد که تروريســت هاي داعش در 
پــي حمالت پــي در پــي نيروهاي 
جنگنده هاي  و  ســوري  دموکــرات 
ائتــالف دچار دســتپاچگي و هراس 
شده و ســر رشــته جنگ و منازعه 
را از دســت داده انــد. تکفيري ها در 
اين شــرايط تنها به راهکار استفاده 
از سپر هاي انســاني روي آورده اند تا 
از  شايد گريزگاهي براي ايمن شدن 
حمالت نيروهــاي ائتالف پيدا کنند. 
در همين خصــوص برخي گزارش ها 

از قرار داده شــدن دسته جمعي غير 
نظاميان در ميدان هاي نبرد از سوي 
داعش حکايت دارد. تکفيري ها عالوه 
بر اســتفاده از سپر هاي انساني اقدام 
به تخريب مساجد و بناهاي ارزشمند 

شهر رقه کرده اند. 
ë  روســيه آمادگــي  اعــام 

براي مشارکت در نبرد رقه
همزمان با آغاز عمليات آزادسازي 
وزير  رقه، ســرگئي الوروف،  شــهر 
امور خارجه روســيه تأکيد کرد، اگر 
واشــنگتن و مســکو حمايت هوايي 
و زمينــي هماهنگ عليه تروريســم 
داشته باشند، حمالت تمام عيار براي 
خودخوانده«  »پايتخت  آزادســازي 
داعش بهتر و ســريع تر پيش مي رود 
و مســکو براي چنين هماهنگي ای 

آمادگي دارد. 
اما به گزارش اســپوتنيک، مارک 
تونر سخنگوي پنتاگون در واکنش به 

اظهارات سرگئي الوروف اعالم کرد: 
در حال حاضــر  وزارت دفاع امريکا 
قصد نــدارد عمليات  مشــترک ضد 
داعش با مسکو در سوريه انجام دهد. 
اين در حالي اســت که ارتش سوريه 
دو ماه پيش با کمک روسيه موفق به 
آزادسازي پالميرا شد که از مهم ترين 
شهرهايي بود که داعش توانسته بود 
بيش از يک ســال کنتــرل آن را به 
دســت بگيرد. از همين رو به اعتقاد 
ناظران حضور روســيه در مبارزه با 
داعــش در رقه با توجــه به تجاربي 
که از اين مبــارزه در 9 ماه اخير به 
دســت آورده مي توانســت حضوري 

مؤثر باشد.
به گفته اســتيو وارن، سخنگوي 
ائتــالف تحت امر امريــکا، حدود 3 
تا 5هزار تروريســت داعشي در رقه 
حضور دارند. رقه در ســال 2013 به 
دست داعشي ها افتاد. يک سال پس 

از آن اين شــهر به عنــوان پايتخت 
معرفي  داعش  خودخوانــده  خالفت 
شــد. از آن زمان تاکنون اين شهر با 
حمالت هوايي دولت سوريه، روسيه، 
امريکا و ساير کشورهاي عضو ائتالف 

ضد داعش روبه رو بوده است. 
ë  فلوجه در يــک قدمي آزادي

قرار گرفت
در ايامي که نيروهاي کرد و دولت 
سوريه در جنگي بي امان با داعش به 
سرمي برند، ارتش عراق نيز در تالش 
براي پاکسازي کامل شهر الفلوجه در 
اســتان االنبار براي هموار کردن راه 
براي آزادسازي نهايي موصل هستند. 
در همين ارتباط از محل درگيري ها 
گزارش مي رســد که نيروهاي عراقي 
گــذرگاه راهبردي »البوشــجل« در 
شمال غرب فلوجه را دست گرفته و 
در حال حاضــر در تالش براي ورود 
به منطقــه الخاديه در جنوب فلوجه 

هســتند. همزمان با موج پيشــروي 
نيروهاي عراقي، آيت اهلل ســيد علي 
سيســتاني مرجع عاليقدر شــيعيان 
پس از ماه ها ســکوت، طي پيامي با 
تأکيد بر هماهنگي نيروهاي مشارکت 
کننده در عمليات فلوجه ، خواســتار 
تداوم نبرد تا پاکسازي کامل منطقه 
از لوث داعش شــد. از ســوي ديگر 
حيدر العبادي نخست وزير عراق نيز 
نيروهاي مشارکت  از  ضمن قدرداني 
کننده عراقي در عمليات سرنوشــت 
ســاز فلوجه، از پايان حضور داعش 
در اين شهر خبر داد.خبر ديگر اينکه 
در شــبکه هاي اجتماعي تصاويري از 
برخي احکام صادر شده از سوي گروه 
که  منتشر شده  داعش  تروريســتي 
نشــان مي دهد اين گروه تروريستي 
پيش از حملــه به فلوجه از نيروهاي 
خود مي خواهد خانه ها و مساجد اين 

شهر را منفجر کنند.

حمالت  وال اســتريت ژورنــال )امريــكا(: 
تروريستي و حوادث مربوط به خطوط هواپيمايي 
در اروپــا و كشــورهاي اطراف اين قــاره عالوه بر 
قربانيان انســاني، قرباني ديگري هم داشته اســت و آن صنعت توريسم و 
گردشگري اروپاست. در همين راستا، مقامات صنايع گردشگري و خطوط 
هوايي كشــورهاي اروپايي اين روزها مكرر از كاهش تعداد گردشــگران و 

پروازها و حجم پايين رزرو هتل ها گله مي كنند. 

چاينا ديلي )چين(: سودان برنامه ساخت نخستين راكتور هسته اي 600 
مگاواتي خود را با كمك »شــركت ملي هسته اي چين« رسمًا آغاز كرد و 
طي توافقنام هاي كه اين كشور آفريقايي با طرف چيني امضا كرده است، تا 
10 ســال آينده امكان استفاده از انرژي هسته اي در سودان براي نخستين 

بار فراهم مي شود. 

داون )پاكســتان(: كميته نيروهاي مسلح ســناي امريكا پرداخت كمك 
مالي جديدي به پاكســتان را تصويب كرد. جان مك كين رئيس اين كميته، 
اليحه اي را كه حدود 800 ميليون دالر به پاكستان پرداخت مي شود، معرفي 
كرد. پاكستان از سال 2013 حدود 3/1 ميليارد دالر كمك از امريكا دريافت 

كرده است. 

ديلي تلگراف )انگليس(: خاتون حيدر فرمانده بريگاد خورشــيد، ارتش 
زنان ايزدي در جبهه نبرد با داعش، گفت: ما به نبرد ادامه مي دهيم و از زنان 
خود محافظت مي كنيم. دشمن نيرومند است اما گروه بريگاد خورشيد براي 
مقابله با داعش بعد از خرابي هاي روستاها، كشته شدن پدران و براردان مان، 

در آمادگي به سر مي برد.
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تک  خبر

تشديد موج مخالفت هاي 
 فرهنگي- مردمي

 عليه ترامپ 
تايمز گزارش  آنجلس  روزنامه لس 
داد بيش از 600 نويســنده امريكايي 
از جمله 10 برنده جايزه هنري - ادبي 
پوليتزر در نامه اي سرگشاده خطاب به 
مردم امريكا با نامزدي دونالد ترامپ در 
كشورشان  رياست جمهوري  انتخابات 
مخالفت كردند. در ايالت نيومكزيكو نيز 
معترضان در محل سخنراني انتخاباتي 
ترامــپ با آتــش زدن تي شــرت هاي 
انتخاباتــي، به ســوي نيروهاي پليس 
بطري آب و ســنگ پرتــاب كردند و 
پليس هم در برابر اقدام هاي معترضان، 
از اسپري گاز فلفل اســتفاده كرد. در 
اين درگيــري تعــدادي از معترضان 
توســط پليس بازداشت شدند. اين در 
حالي اســت كه در جبهه دموكرات ها 
انتخابــات مقدماتي غير رســمي  در 
ايالت واشــنگتن، هيــالري كلينتون 
توانست اكثريت آرا را در اين رأي گيري 
فرمايشــي كســب كند اما در شــهر 
لس آنجلس ايالــت كاليفرنيا، مخالفان 
هيــالري كلينتــون در برابر همايش 
انتخاباتي او تجمع و به سياســت هاي 

جنگ طلبانه اش اعتراض كردند. 

تصاویر 
برگزیده 

هفته
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كودك مهاجر در اتوبوس منتظر است تا دولت يونان آنها را به مكاني جديد منتقل كند
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خبرنگار مصري در كنار صدها نفر ديگر در قاهره به ياد قربانيان سقوط هواپيماي 
مسافربري اين كشور شمع روشن كرده است

نيروهاي امنيتي عراق خسته و خاك آلود اميدوار به پيروزي در جنگ با داعش در فلوجه هستند
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كودكي عالم خود را دارد ولو در جنگ. كودكان سوري روي بقاياي راكت تاب 
سواري مي كنند

يوسف مواليي
كارشناس روابط بين الملل

کنکاش

گروه طالبان سرانجام کشته شدن 
مال اختر منصور، رهبر خود را رســمًا 
پذيرفت و پس از نشست هاي محرمانه 
درون گروهي کــه در روزهاي اخير در 
شــهر کويته، مرکز ايالت بلوچســتان 
بــود، مولوي  برگزار کرده  پاکســتان 
»هيبت اهلل آخوندزاده« را به عنوان رهبر 
جديد طالبان و سراج الدين حقانی، پسر 
جالل الدين حقانی )رهبر شبکه حقانی( 
و مال محمــد يعقوب، پســر مال عمر 
)بنيانگذار طالبان( را به عنوان معاونان 

وی معرفي کرد. 
به گزارش ايســنا به نقل از شبکه 
اسکای نيوز عربی، معرفي رهبر جديد 
طالبــان با يک حمله انتحاري در غرب 
کابل که 11 کشته و 4 زخمي داشت، 
همزمان بود. هيچ شــخص يا گروهي 
مســئوليت ايــن حمله انتحــاری که 
خودروی کارمندان دادســتانی واليت 
»ميــدان وردک« را هدف قــرار داده 
بود، برعهــده نگرفت اما عطامحمدنور، 
والي واليت بلخ معتقد اســت، طالب ها 
در اين حمله دست داشته اند و طالبان 

برای کــم اهميت نشــان دادن مرگ 
مال اختر محمــد منصور حمالت خود 
افزايــش خواهد داد. کارشناســان  را 
معتقدند، با وجود کشته شدن مال اختر 
منصور، طالبان همانند »هيوالی چند 
سر« اســت که با اين اقدام تنها موقتًا 
لطمــه می بيند. رهبر جديد طالبان در 
پاکســتان آموزش دينی  افغانستان و 
ديــده و از او بــه عنــوان »مولوی« و 
»شيخ الحديث« ياد می شود. او از قبيله 
نورزايی پشتون و اهل واليت قندهار در 
جنوب افغانستان است. ذبيح اهلل مجاهد، 
از سخنگويان گروه طالبان، درباره رهبر 
جديد اين گروه به شبکه خبری بي بي 
سي گفته اســت، هيبت اهلل آخوندزاده 
در دوره حاکميــت گروه طالبان قاضی 
دادگاه نظامی رژيم طالبان بود و پس از 
حمله امريکا به حکومت طالبان در پاييز 
۱۳۸۰، به عنوان قاضی القضات طالبان 
انتخاب شد. وي پس از مرگ مال عمر، 
رهبر اسبق طالبان به عنوان معاون مال 
اخترمحمــد منصور، رهبر ســابق اين 

گروه تعيين شد.

پيش بينی می شــود، رهبر جديد 
طالبان راه دشــواری در پيش داشــته 
باشــد. يکی از مهم ترين چالش هايش 
يا  ادامــه جنگ  بــرای  تصميم گيری 
گفت وگو با دولت افغانســتان اســت. 
چالش مهم ديگر آخوندزاده، جلوگيری 

از انشعاب های جديد و ريزش نيروهای 
طالبــان  يا پيوســتن آنها به ســمت 

گروه های تروريستی است.
اين در حالي اســت کــه گلبدين 
حکمتيــار، رهبــر »حزب اســالمی« 
افغانســتان ديروز چهارشــنبه ضمن 

عرض تسليت به طالبان به خاطر کشته 
شــدن مال اختر منصور، از اعضای اين 
گروه دعوت کرد، با حزب وی تشکيل 
ائتــالف دهنــد. حزب حکمتيــار در 
روزهاي اخير بــا دولت کابل توافقنامه 

صلح امضا کرده است. 

»هيبت اهلل آخوند زاده « رهبر جديد طالبان شد

معرفی

 ë او بيــش از آنکه يک فرمانده نظامي باشــد رهبری  
مذهبي اســت و تاکنون مسئول صدور فتواهاي طالبان 

بوده است.
 ë او بين 45 تا 50 ســاله اســت و بيشتر عمرش را در  

خاک افغانستان زندگي کرده و کمترين تجربه اي درباره 
سفر ندارد.

 ë با وجود اين ، کارشناســان مي گوينــد،  آخوندزاده 
روابط نزديک خود را با شــوراي کويته )رهبران طالبان 
افغانستان که در شهر کويته پاکستان زندگي مي کنند( 

حفظ کرده است.
 ë گفته مي شــود، آخوندزاده که متولد قندهار، واليت 

جنوبي افغانستان است متعلق به قوم عشقزايي است اما 
برخي منابع او را متعلق به قوم نورزايی پشتون مي دانند.
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»هيبت اهلل« کيست؟


