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سوریه

فرمانده کل قسد:

تنها آمریکا میتواند مسئله کردها را حل و فصل کند

فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)
در سخنانی گفت که تنها آمریکا میتواند مسئله
کردهای سوریه را حل و فصل کند .به گزارش
ایســنا ،مظلوم عبدی ،فرمانــده کل نیروهای
ســوریه دموکراتیــک در مصاحبه با نشــریه
آمریکایی نشــنال اینترست اظهار کرد :آمریکا
به تنهایی میتواند مسئله کردها را حلوفصل
کنــد و روند صلــح (با ترکیــه) را پیش ببرد؛
چراکه واشنگتن هم با ما و هم با آنها همکاری
میکنــد .وی گفت که آماده میشــود تا این
موضوع را به جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا
اعالم کند .عبدی افزود :دولت ترکیه همیشــه
دشمن کردها بوده است و به همین دلیل است
کــه وقتی به کردهای ترکیه حمله میکند ،در
اینجا (ســوریه) هم به کردهــا حمله میکند.
عبدی با اشــاره به تهاجم و اشــغال عفرین در
سال  ۲۰۱۸توســط ترکیه تصریح کرد :زمانی
که درگیری در ترکیه میان کردهایی که برای
دستیابی به حقوق خود میجنگند و دولت این
کشور تشدید میشــود ،دولت ترکیه عصبانی
شــده و اقدام به حمله به کردها در این طرف
مرز میکند .وی ادامــه داد :در فضای کنونی،

برقراری روابط خوب با شــمال و شرق سوریه
برای ترکیه بسیار دشوار خواهد بود ،اما در عین
حال یک راه خــروج در این زمینه وجود دارد.
زمانی که کردها در ترکیه و دولت این کشــور
میان سالها  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۶درگیر روند صلح و
آتشبس بودند ،ما کردهای سوریه روابط خوبی
با ترکیه داشــتیم و سیاستمداران ما به ترکیه
ســفر و با مقامات آنها مالقات میکردند .این
مقام ُکرد ســوری افزود :اگر جامعه بینالمللی
ترکیــه را برای اعالم آتشبس ،توقف تشــدید
تنش ،آغاز دوباره روند صلح ،بازگشت دوباره به
میز مذاکره و آغاز گفتوگو با کردها برای حل
مشکالتشان در ترکیه تحت فشار قرار دهد ،من
معتقد هستم که این یکی از گزینههای موجود
برای حل مســئله کردها در ترکیه اســت .وی
در ادامه بــا بیان اینکه با رهبران آمریکا درباره
اهمیت تغییر به ســمت یک سیاست طرفدار
صلح روراست و صادق است ،تاکید کرد :همین
جملــه را بــه دونالد ترامپ در زمان ریاســت
جمهوریاش گفتم و به او اعالم کردم که تنها
آمریکا میتواند این مشکل را حل و فصل کند و
این توصیه را به بایدن نیز خواهم کرد.

لبنان
الشرق االوسط:

ماکرون نگران عقب نشینی لبنان از ابتکار عمل فرانسه است

روزنامه الشــرق االوســط فاش کــرد ،رئیس
جمهــوری فرانســه از یکســال قبــل متوجه
عقبنشینی نظام حاکم لبنان از تعهدات خود به
ابتکارعمل فرانسه شده است .به گزارش ایسنا،
به نوشــته روزنامه فرامنطقهای الشرقاالوسط،
منابع اعــام کردند ،امانوئل ماکــرون ،رئیس
جمهوری فرانســه که درصدد بســیج جامعه
جهانی برای کمک به لبنان بود ،متوجه شــده
که نظام حاکم لبنان از تعهدات خود در نقشــه
راه ترســیم شده توســط فرانسه عقب نشینی
کرده است؛ این عقبنشینی از تعهدات این بار،
با تعطیلی نشستهای کابینه لبنان و مشروط
کردن حضور در این جلسات به برکناری قاضی
بیطــار ،بازپرس قضایی پرونــده انفجار بیروت
همزمان شده است .منابع همچنین اعالم کردند،
بررسی مضمون و محتوای پیام امانوئل ماکرون
به میشل عون منجر به این شده که نظام حاکم
را مسئول بازگشــت لبنان به نقطه صفر بداند،
گویی دولتی وجود نداشته است .ماکرون در این
پیام نسبت به سوق دادن لبنان به سمت انزوای
بینالمللی جدید هشدار داده شده است.

منابع مذکور همچنین اعالم کردند ،هشدارهای
ماکــرون چیز جدیــدی نیســت و فقط نکته
جدید این اســت که این هشدار پس از تشکیل
دولت لبنان که قرار اســت تعهداتش در زمینه
آغاز مذاکــره با صندوق بینالمللی پول و دیگر
قولهایش را عملی کند ،داده شــده است .این
باور وجود دارد که غرق کشور لبنان در گرداب
تنشها و درگیریهای سیاسی آن را به سمت
فروپاشی کامل پیش خواهد برد.
منابع مذکور همچنین اعــام کردند ،کابینه
لبنان دســت کم تــا یک هفته آتــی؛ زمانی
که میشــل عون از ســفرش به قطر بازگردد،
فعالیتی نخواهد داشــت و این امر همزمان با
احتمال سفر پیش بینی نشده نجیب میقاتی،
نخســت وزیر لبنان به مصر صورت میگیرد.
بعید نیست روسای سهگانه مجددا به بررسی
دالیلی ادامه دهنــد که منجر به تعلیق توافق
حاصل شــده در نشست بعبدا برای فعالسازی
مجدد برگزاری نشســت کابینه شود ،آن هم
پس از اینکه میشل عون وعده پیگیری اجرای
این توافق را داد.

صربستان

معترضان ضد دولتی در صربستان جادهها و پلها را بستند

صربستان شــاهد درگیری معترضان و پلیس
ایــن کشــور بــود؛ معترضــان در تظاهــرات
ضددولتی خود ،جادهها و پلها را مسدود کرده
و به قوانین جدیدی که به نفع ســرمایهگذاران
خارجی و مخرب محیط زیست هستند ،اعتراض
کردند .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،صدها معترض صرب در روز
گذشته در بلگراد ،پایتخت صربستان ،شهر نووی
ساد و دیگر مناطق این کشور جادهها و پلها را به
مدت یک ساعت مسدود کردند .سازماندهندگان
تظاهرات ،این انسداد یکساعته را اقدامی برای
هشــدار دانســته و تهدید کردند که لغو نشدن
قوانین ســلب مالکیت و همهپرسی ،اعتراضات
بیشتری را در پی خواهد داشت .نیروهای پلیس
از ورود معترضان به پلها جلوگیری کردند که
در نتیجه آن ،میان معترضان و پلیس درگیری
شــکل گرفت .معترضان توانســتند در یکی از
پلهای کلیدی و چندین خیابان اصلی ،جلوی
آمد و شد خودروها را بگیرند.
به گفته سازماندهندگان تظاهرات ،تعدادی از

معترضان بازداشت شــدهاند .پلیس صربستان
پیشتر هشدار داده بود که انسداد پلها به هر
صورتی ،غیرقانونی اســت .تعدادی از گروههای
محیط زیســتی و ســازمانهای جامعه مدنی،
خشمگین هستند ،چرا که مقامات صربستان،
آســتانه رفراندوم را کاهش داده و اجازه سلب
مالکیت سریع از امالک خصوصی را در صورتی
که به نفع عموم باشد ،دادهاند .فعاالن معتقدند
که این کار ،مســیر شرکتهای خارجی را برای
نادیده گرفتن و دور زدن نارضایتیهای عمومی
در پروژههای خود همــوار میکند ،پروژههایی
نظیر درخواست شــرکت انگلیسی-استرالیایی
«ریو تینتو» برای راهاندازی یک معدن لیتیوم در
غرب صربستان .مقامات صربستان این اتهامات
را رد کرده و ادعا کردهاند که این قوانین جدید،
الزمه پروژههای توســعه زیرســاخت هستند.
الکســاندر ووجیچ ،رئیس جمهوری صربستان،
گفته است که فعالیت شرکت استخراج معدن
«ریو تینتو» در این کشور ،به همهپرسی گذاشته
خواهد شد.

اوکراین

رئیس جمهور اوکراین ،روسیه را به حمایت از کودتا در کشورش متهم کرد

رئیسجمهور اوکرایــن در اظهاراتی ادعا کرد،
خطر وقوع یــک کودتا با حمایت روســیه او
را تهدیــد میکنــد و یکی از ســرمایه داران
سرشناس این کشور را متهم به دست داشتن
در این دسیســه کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل
از روزنامه دیلــی میل ،ولودیمیر زلنســکی،
رئیــس جمهــور اوکراین در یــک کنفرانس
خبــری گفت ،منابع روســی در حال طراحی
کودتا در اوکراین بودهاند و «رینات آخمتوف»
تاجر اوکراینی نیز در ارتباط با این دسیســه
مورد مشــورت قرار گرفته است .طبق ادعای
منابــع ،این کودتا که قــرار بوده با هزینه یک
میلیارد دالر اجرا شــود ،قرار بــوده در اول یا
دوم دسامبر اتفاق بیفتد .زلنسکی اظهار کرد،
فایلهای ضبط شده از شنود صحبتهای برخی
اعضای حلقه نزدیک به آخمتوف که درباره این
دسیســه بحث میکردهاند را در اختیار دارد.
او اظهــار کرد :ما تنهــا در این مورد اطالعات
در اختیــار نداریــم بلکه شــنودهای صوتی
داریم کــه در آن نمایندگانــی از اوکراین در
حــال بحث با نمایندگانی از روســیه از جمله
بر سر مشارکت رینات آخمتوف در این کودتا
در اوکراین هســتند .رئیــس جمهور اوکراین
به هیچ نام دیگری اشــاره نکــرد و گفت که
آخمتــوف را دارنــد «به جنــگ علیه دولت
اوکراین میکشانند ».در همین حال آخمتوف
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با عصبانیت به این ادعاها واکنش نشان داد و
آنها را «مطلقا دروغ» خواند.
وی در بیانیهای گفت :من از انتشــار این دروغ
صــرف نظر از اینکــه انگیزه رئیــس جمهور
چه بوده خشــمگین هســتم .من بــه دفاع
از یــک کشــور اوکراین آزاد ،بــا اقتصاد آزاد،
دموکراســی و آزادی بیان ادامــه خواهم داد.
بر اســاس برآوردها ثروت خالــص آخمتوف
بیش از  ۱۰میلیارد دالر تخمین زده میشــود
و شــرکت هلدینگ او تحت عنوان شــرکت
 System Capital Managementمالک
یک شرکت دیگر به نام  DTEKاست که ۷۰
درصد از تولید بــرق اوکراین را کنترل کرده و
همچنین شــرکتهای مخابراتی و رســانهای
از جملــه کانــال  ،Ukrainaچهارمین کانال
تلویزیونی محبوب این کشور را در اختیار دارد.
همزمان مسکو هرگونه دست داشتنش در توطئه
بــرای کودتا در اوکرایــن را رد کرد .دیمیتری
پسکوف ،سخنگوی کرملین گفت :روسیه هرگز
برنامــهای برای مشــارکت در چنین توطئهای
نداشــته است .زلنسکی بیان کرد ،مقامات کاخ
سفید در هفتههای اخیر اطالعاتی را به اشتراک
گذاشتهاند که نشان میدهند «تالشی در جهت
ایجاد بیثباتی در داخل» قرار است انجام شود
و یک یا چند نفر از شخصیتهای الیگارشی این
کشور با روسیه ارتباط دارند.

اتهام شرکت فرانسوی به همدستی در سرکوب و شکنجه مخالفان مصری

دســتگاه قضایی فرانسه شــرکت فناوری فرانسوی
«نکســا» را به خاطــر فروش تجهیــزات نظارتی به
نظــام قاهره (که این کشــور را بــه تعقیب مخالفان
قادر میســازد) ،به همدســتی در اعمال شکنجه و
ناپدید شــدنهای اجباری در مصر متهم کرد .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری فرانســه ،یک منبع قضایی آگاه اعالم کرد،
این کیفرخواســت توســط قاضی تحقیقات در تاریخ  ۱۲اکتبر،
حدود چهار ماه پــس از تفهیم اتهام چهار تن از مدیران اجرایی

و مسووالن شرکت صادر شد .تحقیقات قضایی در
این باره در ســال  ۲۰۱۷پس از شکایتی که توسط
فدرال بین المللی حقوق بشر و انجمن حقوق بشر
با حمایت مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره ارائه
شــد ،آغاز شد .این سازمانها در مورد شکایت خود به تحقیقات
مجله «تیلیراما» اســتناد کردند که در تحقیــق خود از فروش
سیســتم شــنود به ارزش  ۲۰میلیون یورو برای مبارزه با گروه
اخوان المسلمین پرده برداشته بود .این برنامه که «سایبرو» نام

دارد ،امکان ردیابی ارتباطات الکترونیکی به عنوان مثال از طریق
آدرس ایمیل یا شــماره تلفن همراه یک هدف را در زمان واقعی
ممکن میســازد .سازمانهای غیر دولتی معتقدند این برنامه به
سرکوب مخالفان عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهوری مصر کمک
کرده و موجب شــده بیش از  ۴۰هزار تن در این کشور بازداشت
شوند .دستگاه قضایی فرانســه با انجام این تحقیقات میخواهد
مشخص کند که آیا ارتباطی بین استفاده از این دستگاه نظارتی
و سرکوبها در مصر وجود دارد یا خیر.

عباس عبدی:

شاید با وصله پینه بشود دردها را تسکین موقتی داد

یک تحلیلگر مسائل سیاسی کشــور درباره ریشههای بحران آب در
کشــور گفت :مســیری که در چند دهه گذشــته طی شده ،اکنون
شــرایطی را بوجود آورده که بازگشت به نقطه آغاز را بسیار پرهزینه
خواهد کــرد .عباس عبدی در گفتگو با ایســنا ،درباره ریشــههای
شــکلگیری بحران آب و پیامدهای آن بر زندگی مردم ،اظهار کرد:
کارخانه فوالد حدود  ۲۰۰میلیون متر مکعب آب در ســال مصرف
میکند .با توجه به مصرف ایــن حجم از آب ،این کارخانه باید کنار
خلیج فارس احداث میشــد .اکنون بازگشــت به نقطه آغاز نیاز به
سرمایهگذاری عمده مالی و مهمتر از آن سرمایهگذاری سیاسی برای
جلب اعتماد و مشارکت عمومی مردم در مدیریت جامعه دارد .عبدی
تاکید کرد :راه حل چالش محیط زیســت و افزایش آگاهی عمومی
مردم در این زمینه ،با مشارکت دادن جامعه و نمایندگان واقعی آنها
که مشکالت مردم را دنبال میکنند ،مرتبط است.
متن مصاحبه با عباس عبدی درباره چگونگی حل بحران آب و نحوه
مواجهه با اعتراضات مردمی به شرح زیر است:
با توجه به اینکه بر اســاس اعالم خود مســئوالن در حال
حاضر  ۱۶استان درگیر مسئله کم آبی هستند ،حاکمیت برای
کنترل شــرایط و جلوگیری از تبدیــل اعتراضات به ناآرامیها
چه باید بکند؟
فرض کنید مشــکل کمبود نان یا گندم پیــش بیاید .برای حل این
مشــکل همه امکانات بسیج میشــوند تا با واردات گندم ،نان مردم
تامین شود ،و این شدنی اســت .ولی امکان حل مشکل آب به ویژه
آب کشاورزی بدینگونه وجود ندارد .مسیری که در چند دهه گذشته
طی شده است ،شــرایطی را بوجود آورده که بازگشت به نقطه آغاز
بســیار پرهزینه است .کارخانه فوالد حدود  ۲۰۰میلیون متر مکعب
آب در سال مصرف میکند .با توجه به مصرف این حجم از آب ،این
کارخانه باید کنار خلیج فارس احداث میشــد که طرح اولیه آن هم
همین بوده است ،ولی در اصفهان ایجاد شده است و االن اگر بخواهند
این کارخانه را به مکان درســت و منطقی خود یعنی ساحل خلیج

که در دست ما نیســت .برنامه ریزی حکومت باید مستقل و برای
بهبود رفاه جامعه خودش باشد .تا وقتی نگاه حکومت به خارج باشد
و آنها را به سوء استفاده متهم کند ،خواسته یا ناخواسته نگاه مردم
و مخالفان را هم به خارج ســوق میدهد و جامعه و مردم را به این
نتیجه میرســاند که آنها هم باید از طریق خارج از کشور مسائل
خــود را حل کنند .این ســوال را باید به این شــکل تغییر داد که
حکومت برای حل مسائل مردم خود باید چه شیوههایی اتخاذ کند؟
چون مردم اگر با حکومت باشــند مســئلهای به نام چالش امنیتی
نخواهیم داشت.

فارس بازگردانند ،میلیاردها دالر هزینه خواهد داشــت .نتیجه اینکه
بازگشــت از این مسیر خیلی سخت است .از سوی دیگر دادن وعده
حل مشکالت نیز مسئلهای را حل نخواهد کرد .زیرا با توجه به شرایط
حکومت و مردم معلوم نیست که جامعه و مردم وعدههای داده شده
را قبول کنند؛ بنابراین وضع همین گونه خواهد ماند و شاید با برخی
وصله پینه بشود مشکالت و دردها را بصورت موقتی تسکین داد ،ولی
بازگشــت به نقطه آغاز نیاز به سرمایهگذاری عمده مالی و مهمتر از
آن سرمایهگذاری سیاسی برای جلب اعتماد و مشارکت عمومی مردم
در مدیریت جامعه دارد که فکر نمیکنم به این شرایط و نگاه رسمی
محقق شود.
با توجه به سوءاســتفادههای جریانهای خارجی ،احزاب
و رســانهها چگونه باید عمل کنند که مسئله محیط زیستی به
چالش امنیتی تبدیل نشود؟
سوءاستفادههای جریانهای خارج از کشور از اتفاقات داخل کشور
تمام شدنی نیست .ممکن است ایران هم از اتفاقات کشورهای رقیب
یا دشــمن بهرهبرداری کند .اصوال حکومت نباید عملکرد خود را با
این بهره برداریهای خارجی مرتبط کند چون بهرهبرداری خارجی

بــرای ارتقای ســطح آگاهی مــردم دربــاره این چالش
محیطزیستی چه باید کرد؟
ما وقتی بحث از لزوم افزایش سطح آگاهی درباره مسائل زیستمحیطی
میکنیم همیشه ذهن ما به سمت آموزش میرود .البته این درست
اســت و بدون آموزش ،آگاهی افزایش نمییابد ،اما بخش کوچکی از
آگاهــی جمعی مربوط به آموزش اســت و بخش عمده آن محصول
مشارکت اجتماعی و حضور جمعی در تصمیمات و تجربه زیسته ما
است .بگذارید در این زمینه مثالی بزنم .بخشی از اصولگرایان قبل از
اینکه دولت را به دســت بگیرند ،خیالبافی کرده و میگویند با آنقدر
پول ریختن در بازار میشود که قیمت دالر را کنترل کرد .یا با فالن
رقم اندک میشود شــغل ایجاد کرد .من نمیگویم همه این ادعاها
متقلبانه بوده اســت ،بلکه بخشــی از این اظهارات محصول ناآگاهی
اســت چون آنها در اداره دولت مشارکت نداشته اند .وقتی جامعه را
کنار بگذارید و در تصمیمات مشارکت ندهید ،آگاهی عمومی که مفید
و با واقعیت مطابق باشــد به سوی صفر میل میکند .در این شرایط
افراد بیرون از میدان عمل ،اظهارات اشــتباه مطرح میکنند و وقتی
سر کار میآیند متوجه میشوند که اشتباه میکردند؛ بنابراین راه حل
چالش محیط زیست و افزایش آگاهی عمومی مردم در این زمینه ،با
مشارکت دادن جامعه و نمایندگان واقعی آنها که مشکالت مردم را
دنبال میکنند مرتبط است.

سناتورهایآمریکایی:

 ۸۲هزار شهروند افغان بدون ارزیابیهای الزم وارد آمریکا شدند

بر اساس محتوای یک یادداشت مربوط به جمهوریخواهان سنای
آمریکا ،از حدود  ۸۲۰۰۰افغــان که در ماه اوت از کابل به آمریکا
انتقــال یافتند ،تقریبا همه آنها قبــل از ورود به آمریکا به لحاظ
سوابقشان مورد تحقیق و بررسی مناسب قرار نگرفتند .به گزارش
ایسنا ،بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن اگزماینر ،در این یادداشت
وابســته به کنگره آمریکا دولت فعلی این کشور به سراغ تحقیق و
بررســی اطالعات ارائه شده از سوی دهها هزار نفر از افغانهای وارد
شده به این کشور از طریق مصاحبههای حضوری نرفته و صرفا به
بررسی پایگاههای داده حوزههای تروریسم و جرایم برای تشخیص
تهدیدات بالقوه و «نظارت» بسنده کرده است .این یادداشت تهیه
شده از سوی جمهوریخواهان سنای آمریکا در ماه اکتبر ،خالصهای
از مصاحبهها با مقامهای فدرال چند وزارتخانه دولت آمریکا از جمله
وزارتخانههای امنیت داخلی ،دفاع و دادگســتری که ناظر بر یک
«فرآیند تحقیق و بررســی بیمالحظه» در پایگاههای نظامی و در
داخل آمریکا بوده اند ،ارائه کرده اســت .منابع آگاه به محتوای این
یادداشت به واشنگتن اگزماینر گفتند ،حدود  ۷۵درصد از کسانی
که از افغانســتان خارج شدند شهروند آمریکا ،دارنده گرین کارت
آمریــکا ،دارنده روادید مهاجرتی ویژه افغانســتان یا متقاضی ویزا
نبودند .راب پورتمن ،ســناتور جمهوریخواه از ایالت اوهایو در یک
سخنرانی در چهارم نوامبر گفت ،به رغم ادعاهای دولت بایدن مبنی

بر اینکه افغانهای منتقل شــده از کابل بــا هواپیما جزو دارندگان
روادید مهاجرتی ویژه افغانســتان و آمریکا بوده اند ،تا اوایل اکتبر،
تنها  ۷۰۰نفر از  ۸۲۰۰۰نفر افغان که در آمریکا پذیرفته شــدند
دارای این روادید مربوط به اعطای اقامت به خاطر کمک به دولت
آمریکا در زمان اشــغالگری بودند .مقامها به واشــنگتن اگزماینر
تصریح کردند ،بالغ بر  ۴۰درصد از این تعداد  ۸۲۰۰۰نفر ،به عنوان
«متحد» آمریکا و واجد شرایط درخواست برای روادید تلقی شدند
اما هنوز برای آن درخواست نداده اند.
طبق اعالم مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا ،از این تعداد حدودا
 ۸۲۰۰۰افغان وارد شــده به آمریکا ۴۹۲۰ ،تن شهروندی آمریکا
را داشــته اند ۳۲۸۰ ،تن جزو دارندگان اقامت دائم قانونی بودهاند
و تعداد  ۷۳۸۰۰نفر باقی مانده معادل  ۹۰درصد از کلشــان اتباع
افغان هستند .این وزارتخانه مشخص نکرد چه تعداد از این ۷۳۸۰۰
نفر متقاضی روادید مهاجرتی ویژه و یا واجد شــرایط برای روادید
بــوده اند .ماه اوت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعالم داشــت،
همه افغانهایی که در حال منتقل شــدن به آمریکا هستند هدف
«تحقیقات امنیتــی» در پایگاههای نظامی قبال از ورودشــان به
آمریکا قرار میگیرند و بعدا وزارت خارجه دولت بایدن و آلخاندرو
مایــورکاس ،وزیر امنیت داخلی آمریکا هم از این صحبت حمایت
کردند .بایدن در تاریخ  ۲۲اوت اظهار کرد :هواپیماهایی که از کابل

رئیسی در دیدار رئیس جمهور پاکستان:

روابط و مناسبات ایران و پاکستان را
با توجه به ظرفیتها ،ناکافی میدانیم

روســای جمهور ایران و پاکستان بر ضرورت
توسعه و ارتقای سطح روابط و هماهنگیهای
دو کشــور در عرصههای دوجانبه و منطقهای
تاکید کردند.
به گزارش ایسنا ،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی
روز یکشنبه در جریان سفر به ترکمنستان در
دیدار عارف علوی رئیس جمهور پاکســتان با
اشــاره به اشــتراکات و ظرفیتهای گسترده
توسعه همکاریهای تهران  -اسالم آباد ،اظهار
داشت :دو کشــور نه تنها از رابطه همسایگی
بلکه از ارتباط عمیق قلبی ،تاریخی و فرهنگی
برخوردار هستند و استفاده از این ظرفیتها در
مسیر توسعه روابط ،به نفع دو ملت و پیشرفت
و آبادانی منطقه است.
رئیــس جمهور با بیان اینکــه اراده جمهوری
اســامی ایران توســعه و تعمیق روابط همه
جانبــه با پاکســتان اســت ،گفــت :روابط و
مناســبات دو کشور را با توجه به ظرفیتهای
گســترده موجود ،ناکافــی میدانیم و مصمم
هستیم همه ظرفیتها را در راستای منافع دو
ملت و ملتهای منطقه فعال کنیم.
رئیســی با اشــاره به زمینهها و ظرفیتهای
همــکاری تهــران اســام آبــاد در توســعه
بازارچههــای مرزی ،ترانزیــت ،حمل و نقل،
انرژی و گردشــگری گفت :جمهوری اسالمی
ایران هیــچ محدودیتی برای توســعه روابط
با پاکســتان ندارد .رئیس جمهور در ادامه بر
لزوم حمایت از ملتهای مظلوم به ویژه مردم
افغانســتان تاکید کرد و گفت :بیســت سال
حضور بیگانگان در افغانستان نه تنها مشکالت
افغانستان را برطرف نکرده است بلکه نتیجهای
جز ظلم ،کشتار غارت و ناامنی نداشته است.
رئیســی خاطرنشــان کرد :جمهوری اسالمی

ایران از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که
همه مردم ،اقوام و گروههای سیاســی افغان را
نمایندگی کند ،حمایت میکند و در این زمینه
آماده همکاری با پاکستان هستیم.
رئیس جمهــور با تاکید بر لــزوم کمکهای
بشردوستانه به مردم افغانستان اظهار داشت:
حضور حــدود  ۴میلیون مهاجر افغانســتانی
در ایــران را ثمــره ظلم آمریکاییهــا به این
مردم مظلوم میدانیم و علیرغم مشــکالت و
محدودیتها همانند ایرانیان از آنها پذیرایی
کردهایم.
رئیس جمهور افزود :داعش دســت ســاخته
آمریکاییها اســت و با استفاده از آن به دنبال
ایجاد ناامنی در افغانستان و منطقه هستند لذا
باید در مقابل آن ایستادگی کنیم.
عــارف علوی رئیس جمهور پاکســتان نیز در
این دیدار بــا بیان اینکه پاکســتان به دنبال
توســعه روابط اقتصادی تجاری با ایران است
گفت :اسالم آباد برای افزایش سطح مناسبات
و همکاری با جمهوری اســامی ایران اهمیت
قائل است.
عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در ادامه به
اهمیت  ۳بازارچه مرزی در گسترش تبادالت
دو کشور اشاره کرد و گفت :وزیر تجارت دولت
پاکســتان برای رونق ایــن بازارچهها به این
مناطق سفر کرده و امادهایم با همکاری ایران،
ارزش مبادالت بین ایران و پاکســتان را چند
برابر افزایش دهیم.
عارف علــوی گفت :پاکســتان نیــز همانند
جمهــوری اســامی ایران خواهان تشــکیل
دولت فراگیر در افغانســتان است و همکاری
بــرای برقــراری صلــح در ایــن کشــور را
ضروری میدانیم.

بلند میشــوند مســتقیماً به مقصد آمریکا پرواز نمیکنند .آنها
در پایگاههــای نظامی و مراکز ترانزیت آمریکا در سرتاســر جهان
فرود میآیند .ما در محلهای فرود آنها در حال تحقیقات امنیتی
دقیق هستیم .یک غربالگری امنیتی برای همه کسانی که شهروند
آمریکا نیســتند یا اقامت دائم آن را ندارند .براساس این یادداشت،
دولت بایدن به ســازمانهای نظامی و فدرال دستور داد تا فرآیند
تحقیقات را ســادهتر کنند؛ فرآیندی که افغانهای منتقل شده به
آمریــکا را تحت «غربالگریهای اساســی» که بعد از حمالت ۱۱
ســپتامبر پروتکلهای جامعتر تحقیق و بررسی به آن اضافه شد،
قرار میدهد .در این فرآیند غربالگری ،اطالعات اولیه ارائه شــده از
سوی پناهجویان با اظهاریههای شخصی ،اسناد دولتی و مشخصات
هویتی همچون اثر انگشتها در اختیار نهادهای ضابط قانون قرار
میگیرند .معموال در قدم بعد تحقیقات اصلی شــروع شده و یک
مقام دولتی به ســراغ مصاحبه با پناهجوها مــیرود تا تایید کند
آنها همان شخصی هســتند که ادعا میکنند .در این یادداشت
آمده است که مصاحبههای تحقیقاتی حضوری« ،فقط برای منتقل
شــدگانی دارای اطالعات مشکلدار مرتبط با مشخصات هویتی یا
سوابق» تلفنی انجام شد .به نوشته واشنگتن اگزماینر ،کاخ سفید
و وزارت امنیت داخلی آمریکا با یکدیگر بر ســر تعریف «بررســی
سوءسوابق» اختالف داشتند.

در پی حمله داعش به پیشمرگها صورت گرفت

آمادهباش
در اقلیم کردستان عراق

نخست وزیر اقلیم کردســتان عراق اعالم کرد،
نیروهای پپیشمرگ پس از حمله اعضای گروه
تروریســتی داعش در شهرستان «کفری» وارد
حالت آماده باش شــدهاند .به گزارش ایســنا،
به نقل از ســایت شفق نیوز ،مســرور بارزانی،
نخســت وزیر اقلیم کردستان با صدور بیانیهای
اعالم کرد :از شــنیدن خبر شــهادت گروهی
از قهرمانان پیشــمرگ در شب گذشته هنگام
کمک به همقطــاران خود در منطقه «کولجو»
بســیار ناراحت شــدم .ما بارها نسبت به خطر
تروریســتهای داعش و تجدید قوا و بازسازی
صفوف آنها به ویژه در مناطق کردستانی خارج
از اداره اقلیم کردســتان هشدار دادهایم .مسرور
بارزانی در ادامه تصریــح کرد :اعضای داعش از
خالء های امنیتی در این مناطق ســوء استفاده
کرده و تهدیــد جدی برای امنیــت منطقه و
ساکنان آن هستند و باید فعالیت مراکز امنیتی
مشترک میان نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق با
هماهنگی نیروهای ائتالف بینالمللی ضدداعش
بــا هدف پر کردن شــکافهای امنیتی در این
مناطق از سرگرفته شــود .وی همچنین افزود:
وزارت پیشــمرگ را مامور اتخاذ اقدامات الزم
برای پایان دادن به تهدیدات تروریستی داعش
و ممانعــت از وارد کردن خســارت به نیروهای
پیشــمرگ و اهالی این منطقه کردهایم .مسرور
بارزانی به نیروهای پیشمرگ دستور داد تا برای
ممانعت از تهدیدات تروریســتهای داعشی در
حالت آماده باش باشند .از سوی دیگر ،نیچروان
بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان با صدور بیانیهای
در واکنش به حمله داعش به نیروهای پیشمرگ
به خانواده قربانیانی که جان خود را در این حمله
داعــش در منطقه «کرمیان» از دســت دادند،
تسلیت گفت .در این بیانیه آمده است :تسلیت

و همدردی عمیق خود را به خانوادههای کسانی
که جان خود را در هنگام کمک به همرزمانشان
در منطقــه «کولجو» از دســت دادنــد ،اعالم
میکنم .از خداوند متعال میخواهم روح آنها را
با عطوفت و مهربانی خود شاد گرداند و به خانواده
قربانیان صبر و آرامش عطا کند و برای نیروهای
پیشمرگ زخمی آرزوی شفای عاجل میکنم.
در این بیانیــه همچنین آمده اســت :تداوم و
افزایش حمــات داعش پیام جدی و خطرناک
و تهدیــد و خطر واقعی برای منطقه به شــمار
میآید و باید همکاری و هماهنگی بین نیروهای
پیشمرگ و ارتش عراق با کمک نیروهای ائتالف
بینالمللی ضد داعش تحت امر واشنگتن افزایش
یابد .نیچروان بارزانی خواستار افزایش کارآمدی
و توســعه هماهنگی موجود بیــن طرفهای
ذیربط در اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق
با مشارکت و حمایت نیروهای ائتالف بینالمللی
ضــد داعش به خاطر مقابله با تروریســتهای
داعــش ،تهدیــدات و خطــرات این ســازمان
تروریستی شد .از سوی دیگر ،احسان عزیز ،عضو
سابق شورای شهرداری در شهرستان «خانقین»
(واقع در  ۱۰۰کیلومتری شــمال شرق بعقوبه)
خاطرنشان کرد ،آمار و نتیجه نهایی حمله داعش
به پیشمرگها در اطراف شهرستان «کولجو» در
مرزهای بین دیالی و سلیمانیه پنج کشته و سه
زخمی اســت .عزیز در ادامه گفت ،این حمله،
نخســتین حمله از نوع خود از  ۱۵ماه پیش در
«کولجو» است که یک منطقه امن و باثبات به
شمار میآید و این حمله غافلگیرانه بوده و دال
بر وجود گروهکهای مخفی است .کولجو یکی
از مناطق کشاورزی بزرگی است که در مرزهای
اداری در حد فاصل دیالی و ســلیمانیه و توابع
شهرستان «کفری» واقع شده است.

