
اميدوارم باعث افتخار شما بوده باشم
ميشل اوباما، همسر باراك اوباما، رييس جمهور امريكا كه روزهاي پاياني خود در اين سمت را مي گذراند در آخرين سخنراني خود در كاخ سفيد خطاب به جوانان گفت: من از شما جوانان مي خواهم كه بدانيد 
مسائل مربوط به شما حايز اهميت است؛ كه شما به اين جامعه تعلق داريد. او ضمن قدرداني از حاميان خود گفت: بانوي اول شما بودن براي من و در سراسر عمر من بزرگ ترين افتخار محسوب مي شود و من 
اميدوارم كه باعث افتخار شما نيز بوده باشم. وي در اين سخنراني احساسي تاكيد كرد: به هيچ كس اجازه ندهيد كه به شما اين حس را بدهد كه اهميت نداشته يا در تاريخ امريكا جايگاه نداريد. 
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سربازان ترك عقب مي نشينند
دستاورد سفر نخست وزير تركيه به بغداد 

2017سال دشواري يونان
همه ش��واهد نش��ان مي دهد كه سال 
2017 ميالدي براي م��ردم يونان و در 
نتيجه براي رهبران چپگراي اين كشور سال دشواري 
خواهد بود. طبق توافق تابستان گذشته دولت چپگراي 
يونان ب��ا وام دهندگان، مالي��ات بر تع��دادي از كاال از 
يكم ژانويه 2017 افزايش و ماليات هاي جديدي براي 
برخ��ي كاالها و خدمات اعمال مي ش��ود. ماليات ويژه 
س��وخت بر بنزين از ليتري 67 سنت يورو به 70 سنت 
يورو، گازوييل از 33 سنت يورو به 41 سنت يورو و گاز 
از 33 سنت يورو به 43 سنت يورو افزايش خواهد يافت. 
ماليات سيگار نيز بين 20 تا 26 درصد افزايش مي يابد. 
از ابتداي سال ماليات ويژه بر قهوه، تلفن ثابت و ماليات 
بر ارزش افزوده در تمامي جزاير به 24 درصد مي رسد. 

 EuroWorking دولت انتظ��ار دارد تا در جلس��ه
Group در 12 ژانويه 2017، اجراي تدابير كوتاه مدت 
براي سبك سازي بدهي يونان، كه به علت تصميم دولت 
جهت پرداخت يارانه به بازنشستگان كم درآمد به تعليق 
در آمده بود، به تصويب برسد. در اين جلسه از سرگيري 
مذاك��رات ميان دول��ت آتن و وام دهن��دگان پيرامون 
ارزيابي دوم برنامه اقتصادي يونان تاييد خواهد ش��د. 
آتن اميدوار است مذاكرات تا پايان ماه ژانويه به نتيجه 
رسيده و در جلسه شوراي وزراي دارايي حوزه يورو در 26 

ژانويه، تكميل ارزيابي دوم به تصويب برسد. 
اخيرا ارس��ال نامه وزير دارايي يونان به صندوق ثبات 
مالي اروپا و رييس يورگروپ جنجال هايي درپي داشت. 
دايسلبلوم، رييس يورگروپ رضايت خود از محتويات 
نام��ه وزير يوناني را ابراز و اعالم داش��ت در پي دريافت 
نامه وزير داراي��ي يونان بحث در م��ورد اجراي تدابير 
كوتاه مدت جهت سبك س��ازي بدهي يونان آغاز شده 
و با دريافت اين نامه نگراني ها برطرف ش��ده است. در 
نامه وزير دارايي يونان ب��ه نهادهاي اروپايي به مطالب 
ذيل اشاره شده است: 1- پرداخت يارانه به بازنشستگان 
كم درآمد فقط براي يك بار انجام مي شود. 2- افزايش 
ماليات بر ارزش افزوده در جزاير ش��رق درياي اژه فقط 
براي مدت يك سال به حالت تعليق در مي آيد. 3- دولت 
به تعهدات خود مبني بر حصول مازاد اوليه 0/5 درصدي 
براي س��ال جاري، 1/75 درصدي براي سال 2017 و 
3/5درصدي براي سال 2018 و فعال ساختن مكانيزم 
تعديل بودج��ه در صورت انحراف از اهداف فوق پايبند 
است. 4- در صورت عدم تحقق هدف مازاد 0/5درصدي 
در س��ال 2016 )كه احتمال آن بسيار ضعيف است(، 
دولت موظف به اجراي تدابير جايگزين در زمينه هزينه 
حقوق بازنشس��تگي خواهد شد. رييس پارلمان يونان 
درخواس��ت برخي وام دهندگان جهت كاهش مجدد 
حقوق بازنشس��تگي را »مزخرفات بي سابقه« دانسته 
و برخي از كش��ورهاي اروپايي را متهم كرد قصد دارند 
تا به مردم يونان نشان داده ش��ود كه دولت اين كشور 
اختيارات الزم براي تصميم گيري در مورد موضوعات 
داخلي را ندارد. وزير داراي��ي يونان طي مصاحبه اي با 
روزنامه »س��ينتاكتون« ضمن اشاره به رشد اقتصادي 
يون��ان در 9 ماه اول س��ال جاري و نياز براي مس��يري 
روشن براي سال هاي آينده گفت تكميل ارزيابي دوم 
در ماه ژانويه كه موجب الحاق يونان در برنامه تسهيل 
كمي بانك مركزي اروپا خواهد ش��د اجازه نخواهد داد 
كشور وارد دوره بي ثباتي جديد شود. حزب محافظه كار 
نئودموكراسي به عنوان حزب مخالف كه سياست هاي 
اقتصادي دولت را كامال م��ردود و ضد مردمي مي داند 
مدعي اس��ت دولت چپگرا هر چه از آن خواسته شود را 
امضا كرده و كش��ور را به رياضت طوالني مدت محكوم 
كرده است. از ديدگاه رياست اين حزب، دولت در داخل 
پرچ��م انقالب بلند مي كن��د و در خ��ارج عذرخواهي 
مي كند اما اين نمايش ديگر خريداري ندارد. اين حزب 
نخست وزير و وزير دارايي را بهترين متحد وزير دارايي 
آلمان معرفي و اعتقاد دارد هر چه آقاي ش��ويبله، وزير 
دارايي آلمان خواسته است آنها اجرا كردند! اين حزب 
در ماه هاي اخير با اتكا ب��ه اختالف قابل توجه با حزب 
حاكم بارها خواستار انتخابات زودرس شده و متعهد به 
كاهش ماليات ش��ركت ها از 29 به 20 درصد و كاهش 
ماليات ملك به ميزان 30 درصد در دو سال اول دولت 
خود ش��ده اس��ت. به زعم اين حزب، با توجه به وخيم 
ش��دن وضعيت مردم و بحران اقتص��اد و ركود به علت 
سياس��ت هاي غلط اجرايي، دولت خود را براي خروج 
قهرمانانه از قدرت آماده مي كن��د. به ادعاي اين حزب 
كشور در مس��ير انتخابات قرار گرفته و نخست وزير در 
حال طراحي نقشه خروج از قدرت است. راه رسيدن به 
رونق اقتصادي از شكست ايدئولوژيك و انتخاباتي ائتالف 
چپ مي گذرد. اما نخس��ت وزير تاكيد دارد دولت قصد 
برگزاري انتخابات زودرس را ندارد چرا كه براي برگزاري 
انتخابات بايد دليل جدي وجود داشته باشد. به باور او 
برگزاري انتخابات فقط در تخيالت رياست حزب مخالف 
اس��ت و وي هر از گاهي براي حف��ظ آرامش در حزب 
خود اين موضوع را مطرح مي كند. انتخابات در 2019 
برگزار خواهد شد. اما گروهي ديگر معتقدند چيپراس 
مانند نيمه اول 2015 گزين��ه تقابل با وام دهندگان را 
پيش گرفته و مذاكرات با وام دهندگان را به بن بس��ت 
هدايت كرده است و همچنان تحت فشار آلمان و صندوق 
بين المللي پول، تركيه و بحران پناهجويان و وعده هاي 
اجرا نشده انتخاباتي و در مسير سقوط محبوبيت خود 
قرار دارد. رييس بانك مركزي يونان نيز معتقد اس��ت 
كاهش بدهي براي خروج از بحران كافي نيست و بايد 
در كنار آن اقدامات ديگري نيز انجام ش��ود. بايد هدف 
مازاد اوليه بودجه براي دوران بعد از سال 2018 از ميزان 
3/5 درصد به 2 درصد كاهش يابد. به اعتقاد او در راستاي 
ترويج سياست هاي توسعه اي بايد شاخص هاي مالياتي 
نيز كاهش يافته و روند خصوصي سازي، بهره گيري از 
امالك دولتي و اجراي اصالحات جهت تقويت نيروهاي 
س��الم و رقابتي اقتصاد تسريع ش��ده و ميزان وام هاي 
غيرقابل برگش��ت كاهش ياب��د. گزارش هاي صندوق 
بين المللي پول ني��ز در رابطه با بحران اقتصادي يونان 
اميدواركننده نيس��ت. اين صندوق تاكيد دارد به علت 
اينك��ه نيم��ي از ماليات دهندگان يونان��ي از پرداخت 
ماليات معاف هستند، شاخص هاي مالياتي براي نيمي 
ديگر بسيار باالست بنابراين بايد از يك سو شاخص هاي 
مالياتي كاهش يافته و از سوي ديگر سقف درآمدهاي 
مع��اف از پرداخت مالي��ات كاهش يابد. نظر س��نجي 
موسسه »كاپا« يونان نيز نشان مي دهد 65 درصد مردم 
معتقدند سال جديد 2017 سال بدتري در مقايسه با 

سال گذشته در موضوعات اقتصادي خواهد بود. 

  پهلوگيري 2 كشتي حامل تانك هاي امريكايي 
در بندر برمن براي استقرار در شرق اروپا

  بازداش�ت ي�ك مس�وول تونس�ي مرتب�ط با 
تروريست ها

  ۶ هزار كارمند ديگر به دس�تور دولت تركيه به 
دليل ارتباط با كودتا اخراج شدند

  هشدار اوباما نسبت به تفرقه در امريكا: پوتين 
در تيم ما نيست

  نگراني هند از حضور زيردريايي هسته اي چين 
در بندر كراچي

  ترام�پ: بي دقت�ي دموكرات ه�ا دلي�ل حمله 
سايبري به آنهاست

  لوپن: براي خروج فرانسه از اتحاديه اروپا تالش 
خواهم كرد

  زمزمه ه�ا در ح�زب »ليك�ود« ب�راي بركناري 
نتانياهو

غافلگيري داعش توسط 
ارتش عراق

نيروهاي عراقي براي اولين بار از ش��مال وارد ش��هر 
موصل شدند. اين نيروها در عمليات پاكسازي در شرق 
موصل نيز چند زندان و يك بيمارستان ميداني داعش 
را كشف كردند. فرمانده عمليات »نينوا مي آييم« نيز 
از هالكت صدها داعشي در حمالت نيروهاي عراقي 
و جنگنده ه��اي ائت��الف و آزادي بي��ش از 50 محله 
جديد در موصل خبر داد. به گزارش ايس��نا، به نقل از 
روزنامه الشرق االوسط، نيروهاي عراقي براي اولين بار 
روز جمعه از ش��مال وارد موصل شدند. اين اقدام در 
قالب مرحله جديد عمليات موصل انجام شده است. 
درگيري ه��اي بازپس گيري موصل ك��ه از 17 اكتبر 
گذشته آغاز ش��د ش��اهد دو اتفاق جديد بوده يكي، 
اولين يورش نيروهاي عراقي به موصل از سمت شمال 
و دوم، اولين عمليات شبانه كه با بازپس گيري محله اي 
ديگر در ش��رق موصل خاتمه يافت. اين عمليات در 
قالب حمله بزرگي انجام شد كه از هفته گذشته براي 
نفوذ به شهر پس از حدود چند هفته وقفه كليد خورد. 
حيدر العبادي، نخست وزير عراق در اين راستا تاكيد 
كرد: نيروهاي عراقي به زودي »سر افعي« را قطع كرده 
و داعش را از بزرگ ترين پايگاهش بيرون خواهند راند. 
عمليات آزادسازي شهر موصل بزرگ ترين عمليات 
زميني در عراق از سال 2003 تاكنون است كه در آن 
100 هزار نيروي عراقي مشاركت دارند. اين افراطي ها 
كه تعدادش��ان حدود چند هزار تن در موصل است با 
حمالت انتحاري، خودروي هاي بمبگذاري ش��ده و 
تك تيراندازها تالش مي كنند موقعيت خود را حفظ 
كنند. صباح النعمان، س��خنگوي س��ازمان مبارزه با 
تروريسم عراق از حمله شبانه نيروهاي عراقي از يكي از 
مسيرهاي رودخانه دجله در شرق موصل و غافلگيري 
داعش خبر داد. النعمان اف��زود: نيروها از تجهيزات 
ويژه استفاده كرده و دشمن انتظار عمليات در شب را 
نداشت چون تمامي حمالت قبلي در روز انجام شده 
بود. رائد شاكر جودت، فرمانده پليس فدرال عراق نيز 
در بيانيه اي مطبوعاتي اعالم كرد كه نيروهاي پليس 
عراق طي عمليات پاكسازي در محله الوحده در بخش 
شرقي موصل چند زندان و يك بيمارستان متعلق به 
داعش را كشف كردند. پيش تر نيروهاي عراقي اوايل 
دس��امبر گذش��ته زنداني متعلق به داعش در محله 
الرحمه واقع در شرق موصل را كشف كردند كه داراي 
سلول هاي انفرادي براي زنان و مردان و نيز اتاق هاي 

ويژه شكنجه بود. 

كاهش كمك هاي مالي 
اسراييل به سازمان ملل

رژيم صهيونيس��تي اع��الم كرد ك��ه در اعتراض به 
حمايت سازمان ملل از قطعنامه اخير شوراي امنيت 
درباره توقف شهرك سازي ها در اراضي فلسطيني ها 
تصميم دارد حمايت مالي خود از اين س��ازمان را در 
سال 2017 ش��ش ميليون دالر كاهش دهد. هيات 
رژيم صهيونيس��تي در س��ازمان ملل اعالم كرد كه 
حمايت مال��ي از نهادهاي س��ازمان ملل كه مخالف 
با اس��راييل هس��تند از جمله كميته مسوول احقاق 
حقوق مردم فلسطين و مركز حقوق فلسطين كاهش 
خواهد يافت. دني دانون، نماينده رژيم صهيونيستي 
در س��ازمان ملل در بيانيه اي گفت: منطقي نيس��ت 
كه اس��راييل از نهادهايي حماي��ت مالي كند كه در 
سازمان ملل عليه اش فعاليت مي كنند. دانون مدعي 
شد: سازمان ملل بايد به اقدامات »بي خردانه« خود 
در حمايت از نهادهايي كه تنها هدف شان »تحريك و 
تبليغات« عليه اسراييل است، پايان دهد. هيات رژيم 
صهيونيستي در ادامه تاكيد كرد پس از آنكه دونالد 
ترامپ در تاريخ 20 ژانويه ب��ه عنوان رييس جمهور 
امريكا كار خود را آغاز كند، اقدامات بيش��تري براي 
مقابله ب��ا فعاليت هايي ك��ه در س��ازمان ملل عليه 

اسراييل انجام مي گيرد، در پيش خواهد گرفت. 

پيام سيسي به عمان
احمد ابوزيد، سخنگوي رسمي وزارت خارجه مصر 
روز گذشته ضمن اشاره به اينكه سامح شكري، وزير 
خارجه مصر يكشنبه به عمان سفر مي كند، تاكيد كرد 
كه هدف از اين سفر تقويت روابط دوجانبه و پيگيري 
برنامه ه��ا و طرح هاي مربوط به هم��كاري دوجانبه 
به اضافه رايزني درباره تعدادي از پرونده ها و قضاياي 
مهم دو كشور اس��ت. بنابر گزارش روزنامه المصري  
اليوم، ابوزيد همچنين اش��اره كرد كه روابط مصر و 
عمان ركن اساسي در منطقه عربي است كه استحكام 
اين روابط ب��ه بُعد تاريخي، عمق رواب��ط دوجانبه و 
هم��كاري در زمينه ه��اي مختلف بازمي گ��ردد. به 
گفته وي در اين س��فر بارزترين تحوالت منطقه اي 
و بين المللي و راهكاره��اي تعامل با بحران هايي كه 
منطقه عربي با آن مواجه بوده و تهديدي براي امنيت 
ملي عربي محسوب مي شود، مورد بررسي قرار خواهد 
گرف��ت. وي در ادامه اتفاق نظر بين مس��قط و قاهره 
درباره ضرورت دس��تيابي به راه حل هاي سياس��ي 
براي بحران هاي جهان عرب و اهميت گسترش روند 
مش��ورت و هماهنگي بين كش��ورهاي عربي جهت 
تحقق اين هدف را مورد اش��اره ق��رار داد. به گزارش 
فارس به نظر مي رس��د اين س��فر حاوي يك پيام از 
سوي سيسي، رييس جمهوري مصر به عمان باشد. 

چهره ها- خبرها

سرخط خبرها نگاه روز عراق

AP

فرصت فوق العاده
منابع نزديك به دو طرف 
اعالم كرده اند كه س�فر 
ييلدريم به بغداد مي تواند 
فرصت فوق الع�اده اي را 
براي تبادل نظر دو كشور 
پرونده ه�اي  درب�اره 
بررس�ي  و  منطق�ه اي 
راهكارهاي تقويت رابطه 
دو جانبه ايجاد كند. پيش 
از سفر ييلدريم به عراق، 
يك هيات تركي از بغداد 
بازديد كرده بود و طرحي 
را براي ساماندهي مساله 
حض�ور نظام�ي تركي�ه 
در بعش�يقه اراي�ه كرده 
ب�ود. طرحي كه ب�ه نظر 
مي رسد مبناي مذاكرات 
روز گذش�ته ييلدري�م و 
العبادي نيز ق�رار گرفته 

است.

گروه جه�ان|  جان كري، 
وزير ام��ور خارج��ه امريكا 
واپس��ين روزهاي حضور خ��ود در وزارت 
امور خارجه كش��ورش را ب��ه هويدا كردن 
اسرار پشت پرده تصميم گيري هاي باراك 
اوباما، رييس جمهور در حال وداع از قدرت 
مي گذراند. يك روز از كارشكني هاي رژيم 
صهيونيس��تي در روند برق��راري صلح در 
خاورميانه گاليه مي كن��د و روز ديگر پاي 
پارلم��ان انگليس را در مهلك��ه انتقادها از 
سياس��ت هاي اوباما در قبال سوريه وسط 
مي كشد. فاكس نيوز در اين باره مي نويسد: 
امريكا يك متح��د ديگر امري��كا را هم در 
آخرين روزه��اي حض��ورش در قدرت به 
دردس��ر انداخت. اين بار انگش��ت اتهام او 
به س��مت بريتانيا چرخيد. ج��ان كري در 
تازه ترين سخنان خود تاكيد كرده است كه 
راي پارلمان انگليس عليه بمباران سوريه، 
برنامه هاي نظامي امريكا عليه دولت سوريه 
و استفاده از تسليحات شيميايي را منحرف 
كرد. عدم اس��تفاده باراك اوبام��ا از نيروي 
نظامي در سوريه به يكي از اصلي ترين نكات 

منفي در كارنامه وي تبديل ش��ده است و 
جان كري در آخرين نشس��ت خبري خود 
در جامه وزير امور خارجه امريكا در پاس��خ 
به اين س��وال كه چرا ب��اراك اوباما تصميم 
گرف��ت از »خط قرم��ز« خود ك��ه همان 
استفاده از سالح شيميايي در سوريه است، 
چشم پوشي كند؟ مي گويد: باراك اوباما، از 
تصميمش براي حمله به سوريه به اين دليل 
منصرف شده كه ديويد كامرون، نخست وزير 
سابق انگليس نتوانسته راي موافق مجلس 
عوام اين كشور در 2013 را كسب كند. راي 
مجل��س عوام انگليس به اي��ن معنا بود كه 
رييس جمهوري امريكا هيچ گزينه ديگري 
ندارد مگر آنكه بتواند تاييد كنگره را به دست 
بي��اورد. رييس جمهوري امري��كا تصميم 
گرفت كه به كنگره برود چون آن راي گيري 
در مجلس عوام انگليس صورت گرفته بود. 
ديويد كامرون به مجلس عوام انگليس رفت 
تا راي نمايندگان را به دست بياورد اما آنها 
به او راي منفي دادند. آنها با كامرون موافقت 
نكردند. پارلمان انگليس با 285 راي موافق 
در مقابل 272 راي منفي در اوت 2013 به 

حمله به سوريه راي منفي داد. 
وي گفت كه كامرون شخصا با حمله نظامي 
به سوريه موافق بود اما مجلس عوام موافقت 
نكرد. كري در بخش هاي ديگري از سخنان 
خود درباره اتفاق هاي آن بازه زماني گفت: 
در ميانه بحث براي ارجاع مساله به كنگره 
و انتظار براي راي كنگره بوديم كه سرگئي 
الوروف، وزي��ر امور خارجه روس��يه با من 
تماس گرف��ت و ما با هم همكاري كرديم تا 
از شر تسليحات شيميايي در اختيار دولت 

بشار اسد راحت شويم. 
اين اظهارات كري در حالي مطرح مي شود 
كه باراك اوبام��ا، رييس جمهور امريكا نيز 
پيش از اين از راي منفي پارلمان انگليس 
به دخالت نظامي مس��تقيم در سوريه به 
عنوان فاكتور مهمي در تصميم گيري هايش 
ياد كرده ب��ود. جان كري اما در واپس��ين 
روزهاي حض��ور در وزارت ام��ور خارجه 
كش��ورش توضيحات بيشتري در اين باره 
داد. فاكس ني��وز در ادامه گزارش نوش��ته 
است: جان كري با اين اظهارات تالش كرد 
بريكي از اصلي ترين ضعف هاي باراك اوباما 

در حوزه سياس��ت خارجي سايه بيندازد. 
جان كري به وضوح ت��الش كرد تقصير را 
از گ��ردن اوباما به دلي��ل افتضاحي كه در 
مساله س��وريه درس��ت كرده بود، بردارد. 
اين اظهارات كري درباره بريتانيا در حالي 
صورت گرفته است كه كمتر از يك هفته 
پيش هم وي در پاس��خ به اين س��وال كه 
چرا به قطعنامه ضداسراييلي راي ممتنع 
داديد، تاكيد كرد كه دول��ت فعلي در تل 
آويو دست راس��تي ترين دولتي اس��ت كه 
اين رژيم در تاريخ به خود ديده است و تمام 
محورهاي كاري اين رژيم هم با فاكتورهاي 

افراطي پيش رفته است. 
پس از اظهارات كري درب��اره تاثيرپذيري 
تصمي��م اوبام��ا درب��اره س��وريه از راي 
مجلس بريتانيا، س��خنگوي دفتر ترزا مي، 
نخس��ت وزير بريتاني��ا در واكن��ش به اين 
اظه��ارات گفت: فكر نمي كني��م حمله به 
س��اختار دموكراتيك يك كشور ديگر كار 
صحيحي باش��د. اين نخس��تين بار نيست 
كه دولت اوبام��ا در مألعام انتقادهايي را به 
سياس��ت هاي بريتانيا وارد مي كند. باراك 

اوباما در م��اه آوريل ني��ز در مصاحبه اي با 
آتالنتيك برسياس��ت هاي ديويد كامرون، 
نخس��ت وزير بريتانيا در قبال ليبي خرده 
گرفت��ه و ادعا ك��رده بود ك��ه تصميم هاي 
كامرون درب��اره ليبي تح��ت تاثير عوامل 
حاشيه اي صورت گرفته بود. سال گذشته 
ني��ز اوباما در جريان جدال ه��ا براي خروج 
انگلستان از اتحاديه اروپا پا را از توصيه هاي 
دوس��تانه فرات��ر نه��اده و گفته ب��ود: اگر 
انگليسي ها راي مثبت به خروج از اتحاديه 
اروپا بدهند در حقيق��ت به گفت وگوهاي 
تجاري با امريكا از پش��ت خنجر زده اند. با 
وجود اين هشدار اوباما، انگليسي ها به پاي 
صندوق ه��اي راي رفتن��د و راي به خروج 
دادند. يك تحليلگر مسائل بريتانيا در اين 
باره به فاكس نيوز مي گويد: اظهارات كري 
نشان دهنده عمق تنش و اختالفي است كه 
پش��ت پرده در رابطه واشنگتن با لندن در 
جريان بوده است. بدون شك، دولت اوباما با 
آن احترامي كه شايسته اتحاد سنتي لندن و 
واشنگتن بوده در 8 سال گذشته با انگلستان 

كار نكرده است. 

گروه جهان|  مقامات ايالت هاي 
مختلف امري��كا در ح��ال حاضر 
س��خت مش��غول بررس��ي عوامل و انگيزه حمله 
مس��لحانه به فرودگاهي در ايالت فلوريدا هستند 
كه جمعه ش��ب حداقل پنج نفر كش��ته و هشت 
زخمي برجاي گذاشت. اين حمله كه در فرودگاه 
بين المللي فورت الدردال-هاليوود صورت گرفت 
به گفته مقامات محلي و پليس پروازهاي فرودگاه با 
اختالل مواجه شد و مسافران به شدت وحشت زده 
شدند كه البته طبق اعالم پليس محلي فرد مظنون 
دستگير شده اس��ت. يواس اي تودي گزارش داد 
جمعه شب يك فرد با اسلحه وارد فرودگاه الدردال 
ش��د و در قس��مت تحويل بار مس��افران به سوي 
تعدادي از حاضران در محل آتش گشود كه در اين 
بين حداقل 5 نفر كشته و هشت نفر ديگر زخمي 
ش��دند. ش��اهدان عيني كه در محل حاضر بودند 
در خصوص فرد مس��لح كه وارد س��الن فرودگاه 
ش��ده بود، گفتند كه اين مرد الغر، قدبلند بوده و 
تي شرتي آبي به تن داشته اس��ت. فردي كه اين 
حمله را انجام داده هي��چ جمله يا كلمات خاصي 
را به طور مشخص عنوان نكرده است. در حالي كه 
فرد مظنون تالش داشته تا از محل فرار كند توسط 
نيروهاي امنيتي، زنده دستگير مي شود. كميسر 
تحقيق اين پرونده مي گويد كه فرد تيرانداز پس از 
آنكه كيف خ��ود را از محفظه چك خارج مي كند، 
بعد از گرفتن كيف خود به سمت دستشويي مي رود 

و پس از خروج شروع به تيراندازي مي كند. با اين 
حال طبق آخرين گزارش ها مقامات هنوز به دنبال 
انگيزه هاي فرد مظنون هستند و طبق تحقيقات 
پليس به نظر مي رسد كه اين فرد به تنهايي دست 

به حمله زده است. 
مظنون كيست؟

ب��ه گفته مقام هاي محلي، فرد مس��لح اس��تبان 
سانتياگوي 26 ساله است كه به عنوان يك سرباز 
جانباز ارتش امريكا به حس��اب مي آيد. اس��كات 
اسراييل، معاون كالنتر منطقه مي گويد: سانتياگو 
بدون هيچ حادثه اي دس��تگير شده است. گفته 
مي ش��ود س��انتياگو در نيوجرس��ي به دنيا آمده 
است و در پورتوريكو و آالسكا به عنوان افسر گارد 
ملي خدمت كرده اس��ت. از سوي ديگر اف بي آي 
شروع به بررسي سابقه نظامي سانتياگو كه شامل 
خدمت در عراق بوده، كرده است كه هيچ اتصالي 
به گروه هاي تروريس��تي وجود نداشته اما هنوز 
نظريه حمله تروريس��تي را اف بي آي رد نكرده و 
هرگونه س��ناريويي محتمل است. اما آن گونه كه 
س��انتياگو دو ماه پيش در دفتر اف بي آي اعتراف 
كه كرده گفته اس��ت، كنترل ذهن او را داعش در 
اختيار گرفته و اين گروه تروريستي از او خواسته اند 
تا عمليات انتحاري انجام دهد. در بيانيه اي كه اف 
بي آي منتش��ر كرده در طول مصاحبه، سانتياگو 
ظاهري كامال آشفته و نامنسجم داشته و اظهاراتي 
بي ربط را مطرح كرده است. اين بيانيه مي افزايد 

كه سانتياگو اظهار داشته كه قصدي براي آسيب 
رساندن به كسي را ندارد و رفتاري نامنظم را از خود 
بروز داده است كه به گفته مقام هاي اف بي آي وي 
از دفتر اف بي آي به يك مركز پزشكي براي ارزيابي 
رواني منتقل شده اس��ت. گفتني است اف بي آي 
براي ارزيابي دقيق از سانتياگو و بررسي پايگاه هاي 
داده بين سازماني و مصاحبه با اعضاي خانواده وي 
تحقيقات خود را به صورت بسته پيش خواهد برد. 

از اسلحه چگونه استفاده شد؟
قوانين حم��ل و نقل و اداره امنيت پ��رواز امريكا 
اجازه مي دهد كه مسافران سالح گرم حمل كنند 
به شرطي كه مسافران اعالم كنند كه با خود سالح 
دارند ك��ه در اين صورت ش��ركت هوايي موظف 
است با بررس��ي آن را در يك بس��ته قفل شده و 
س��خت قرار دهد كه پس از پياده ش��دن مسافر 
ب��ه او تحويل داده ش��ود. از طرف��ي پروتكل هاي 
سختي شامل نشان دادن س��الح و كيف دستي 
و بلي��ت هواپيم��ا از جمله مواردي اس��ت كه در 
چك فرودگاه ها صورت مي گيرد. ديويد ويليامز، 
متخصص هوافضا و امنيت پرواز در فلوريدا گفت: 
سيستم هاي پيشرفته به طور جداگانه اسلحه هاي 
اظهارش��ده را ذخير مي كنند و اگر اسلحه اظهار 
نشده باشد دس��تگاه آن را شناس��ايي مي كند و 
ماموران مي توانند فرد متخلف را دستگير كنند. 
رس��انه هاي امريكا همچنين گزارش داده اند كه 
سانتياگو با هواپيمايي از كانادا راهي فلوريدا و وارد 

فرودگاه فورت الدرديل ش��ده بوده است. شبكه 
س��ي ان ان گزارش داده كه اسلحه اي كه او در اين 
حمله مسلحانه استفاده كرده، در چمدان او بوده 
است. گفته مي شود كه پس از بازيابي اسلحه خود 
در فرودگاه توانسته آن را مورد استفاده قرار دهد. 
اكنون اتفاق��ي كه در فرودگاه ايال��ت فلوريدا رخ 
داده امني��ت مس��افرت هوايي را مخت��ل كرده 
است. كارشناسان امنيتي فرودگاه مي گويند كه 
اين موضوع مي توان��د موضع حاميان محدوديت 
حمل اس��لحه را قوي تر كند چرا كه حمل اسلحه 
مي تواند شرايط اجراي قانون را به شدت محدود 
كند اما طرفداران و حاميان حمل اسلحه مي گويند 
كه سانتياگو نمادي از اكثريت استفاده كنندگان 
از اسلحه كه در مس��افرت هاي هوايي نيز با خود 
حمل مي كنند، نيست. اما حاميان كنترل اسلحه 
مي گويند، تيراندازي در فرودگاه فلوريدا امنيت 
پرواز را زير سوال برده و اين سوال مطرح مي شود 
كه صاحبان س��الح گ��رم مي توانن��د در داخل 
پايانه هاي مسافربري فرودگاه سالح حمل كنند 
يا خير. كوين مورفي، رييس پليس سابق فرودگان 
بين المللي سينسيناتي به نيويورك تايمز مي گويد: 
مقررات فدرال اجازه حمل سالح گرم در چمدان را 
مي دهد. از همين رو با توجه به اجازه حمل سالح 
در پايانه هاي فرودگاهي اين موضوع همان سطح 
خطرناك اس��ت كه حمل س��الح گرم در اماكن 

عمومي مجاز شمرده مي شود. 

اتهامات سانتياگو
يك وكيل جنايي در خصوص اتهامات فرد مسلح 
مي گويد: سانتياگو كه يك كارت شناسايي نظامي 
در اختيار داشت و در اين حادثه اين كارت نيز پيدا 
شده اس��ت، مقامات فدرال مي توانند سانتياگو را 
با طيف وس��يعي از جرايم از جمله تجاوز و حمل 
سالح و اقدام به قتل متهم كنند كه البته مي توان 
اصلي ترين اتهام س��انتياگو را در چارچوب فدرال 

قتل دانست. 
براي مسافران چه اتفاقي افتاد؟

مديرعام��ل فرودگاه، مارك گي��ل به خبرنگاران 
گفت كه ح��دود 10هزار نف��ر در ترمينال چهار 
فرودگاه زمينگير ش��دند كه ت��الش زيادي براي 
پيدا كردن هتل و تامين مواد غذايي اين مسافران 
انجام ش��د و ده ها اتوبوس نيز مردم را در منطقه 
جابه جا كردند. البته گزارش ها حاكي از آن است 
كه پروازهاي فرودگاه مجدد برقرار شده و برخي 
س��اعات پروازي تغيير كرده است. هرچند هنوز 
مشخص نيس��ت كه اسلحه اي كه سانتياگو از آن 
استفاده كرده از نظر قانوني خريداري شده است يا 
خير اما از سويي ديگر انگيزه اين تيراندازي كماكان 
نامش��خص باقي مانده است و حتي اگر اين كهنه 
سرباز امريكايي از سوي داعش مورد تحريك قرار 
گرفته اما طبق گفته مقام هاي امريكايي از ذهني 
آشفته برخوردار بوده كه نه مي توان اين حمله را 

تروريستي خواند و نه غير تروريستي. 

كار، كار انگليسي ها بود 

حمله اي نه تروريستي، نه غيرتروريستي 

جان كري در پاسخ به سوالي درباره امتناع اوباما از حمله نظامي به سوريه: 

13 نفر در حمله مسلحانه به فرودگاهي در فلوريدا كشته و زخمي شدند

خاورميانه

امريكا

 »اميدواريم كه اين س��فر، 
فصل جدي��دي را در رابطه 
دو كش��ور عراق و تركيه باز كند.« س��فير 
آن��كارا در بغداد با اين جمل��ه كه در توييتر 
خود صب��ح روز ش��نبه منتش��ر ك��رد به 
گمانه زني ها درباره س��فر ب��ه تاخير افتاده 
بنعالي ييلدريم، نخست وزير تركيه به عراق 
پايان داد. صبح روز شنبه سرانجام پروازي 
اختصاص��ي نخس��ت وزير تركي��ه را براي 
س��فري دو روزه از آنكارا ب��ه پايتخت عراق 
برد. حيدرالعبادي، نخس��ت وزير عراق نيز 
عصر روز گذشته با انتشار 4 تصوير از حضور 
همتاي ترك خود در بغداد در صفحه توييتر 
خود اعالم كرد كه از سفر ييلدريم به بغداد 
با هدف گفت وگوهاي وسيع درباره مسائل 
في مابين دو كش��ور خرسند است؛ سفري 
كه تحت الش��عاع حضور گسترده نيروهاي 
نظامي تركيه در ش��مال عراق قرار گرفته 
بود. از سال گذش��ته ميالدي، حضور 500 
سرباز ترك در منطقه بعش��يقه در شمال 
شرقي موصل به سوژه اي براي تنش بي حد 
و حص��ر در رابطه دو همس��ايه بدل ش��د. 

دولت مركزي عراق بارها و بارها درخواست 
عقب نشيني سربازان تركيه از اين منطقه را 
تكرار و تاكيد كرده بود كه آنها بدون مجوز 
در اين منطقه هستند و حضور آنها زيرسوال 
بردن استقالل و تماميت ارضي عراق است. 
ترك ها ني��ز در اين مدت ادعا مي كردند كه 
به دعوت مقام هاي كرد محلي به بعش��يقه 
رفته اند. دو كش��ور در 5 اكتبر سفراي خود 
را پس از مشاجره اي لفظي از پايتخت هاي 

يكديگر فراخوانده بودند. 
 ييلدريم در حالي به بغداد آمده و در نخستين 
ديدار هم با همت��اي ترك خود رايزني هاي 
فش��رده اي را برگزار كرده اس��ت كه سال 
گذشته همين مساله حضور نظامي ترك ها 
در خاك عراق به سوژه اي براي مشاجره هاي 
لفظي تند و بي س��ابقه مي��ان رجب طيب 
اردوغان و بنعالي ييلدريم بدل ش��ده بود. 
نخس��تين خبري كه از ديدار روز گذشته 
نخس��ت وزيران تركيه و عراق درز پيدا كرد 
نيز به مس��اله توافق دو كشور درباره حضور 
نظامي در بعش��يقه ب��ود. تلويزيون دولتي 
عراق اعالم كرد كه العب��ادي و ييلدريم به 
توافقي براي عقب نشيني نيروهاي ترك از 
اين شهر دست پيدا كرده اند. تلويزيون عراق 

توضيحات بيشتري در اين باره ارايه نداد. در 
خبري كه خوانده ش��د، آمده بود: از تركيه 
خواس��ته ش��د كه به تماميت ارضي عراق 
احترام بگذارد. دو كش��ور هم متعهد شدند 

كه در امور داخلي يكديگر دخالت نكنند. 
»ديل��ي صباح« درباره اين س��فر نوش��ت: 
گفت وگوه��اي مقام هاي دو كش��ور دايره 
وس��يعي از مس��ائل از مبارزه ب��ا داعش تا 
مبارزه با ش��به نظاميان ك��رد )پ ك ك( 
و همكاري ه��اي تج��اري، آب��ي و ان��رژي 
را ش��امل ش��د. ديدار العب��ادي و ييلدريم 
پش��ت درهاي بس��ته صورت گرفت و پس 
از آن هم نخست وزير تركيه با فواد معصوم 
رييس جمهور و س��ليم الجب��وري رييس 
پارلمان ع��راق دي��دار ك��رد. ييلدريم در 
كنفران��س خبري پس از دي��دار با همتاي 
عراقي خود گفت: مس��اله حضور سربازان 
 ت��رك در بعش��يقه در نزديك��ي موصل در 
س��از و كاري دوس��تانه با تمرك��ز بر حفظ 
همكاري ها ب��راي مبارزه ب��ا داعش حل و 
فصل خواهد شد. سربازان ترك در بعشيقه 
بنا به ضرورت مس��تقر ش��ده اند و هدف از 
استقرار آنها هم ريشه كني داعش در منطقه 

بوده است. 

نخست وزير تركيه در ادامه افزود: ما و طرف 
عراقي توافق كردي��م كه تالش هاي الزم را 
براي همكاري با سربازان عراقي و پيشمرگه 
براي تميز كردن س��نجار از تروريس��ت ها 
به كار گيريم. )اش��اره او به حضور پ ك ك 
در اي��ن منطقه ب��ود. ( ييلدري��م در ادامه 
خاطرنش��ان كرد: براي ما تروريسم خوب 
و بد وجود ندارد و منش��أ آن مهم نيس��ت. 
سنجار تهديدي براي تركيه است و از درك 
نخس��ت وزير عراق در اين باره سپاس��گزار 
هستيم. ما براي همكاري با عراقي ها در اين 
زمينه آماده ايم. تماميت ارضي و استقالل از 
اهميت فوق العاده اي براي تركيه برخوردار 
است و تركيه هرگز وارد پروسه اي نخواهد 
ش��د كه در نتيجه آن اس��تقالل و تماميت 
ارضي عراق زير س��وال برود. نخس��ت وزير 
تركيه در بخش هاي ديگري از سخنان خود 
از عبادي به دلي��ل اظهارات اخيرش مبني 
بر عدم صدور مجوز براي استفاده پ ك ك 
از خاك ع��راق براي ضرب��ه زدن به تركيه 
قدرداني كرد. ييلدريم درباره حجم تبادل 
تجاري دو كش��ور در شرايط فعلي گفت: به 
علت تروريسم و شرايط ديگر حجم مبادالت 
تجاري بين تركيه و عراق 40درصد كاهش 

پيدا كرده است. 
نخس��ت وزير تركيه را در اين س��فر هياتي 
عاليرتب��ه از وزراي انرژي تا منابع طبيعي و 
وزيراي تجارت و دفاع همراهي مي كردند. 

مناب��ع نزديك به دو طرف اع��الم كرده اند 
كه س��فر ييلدريم به بغداد مي تواند فرصت 
فوق العاده اي را براي تبادل نظر دو كش��ور 
درب��اره پرونده ه��اي منطقه اي و بررس��ي 
راهكارهاي تقويت رابط��ه دو جانبه ايجاد 
كند. پيش از س��فر ييلدريم ب��ه عراق، يك 
هي��ات تركي از بغ��داد بازديد ك��رده بود و 
طرحي را براي س��اماندهي مس��اله حضور 
نظامي تركيه در بعش��يقه اراي��ه كرده بود. 
طرحي كه به نظر مي رسد مبناي مذاكرات 
روز گذش��ته ييلدريم و العب��ادي نيز قرار 
گرفته اس��ت. روزنامه حريت چاپ تركيه 
در اين باره نوش��ته ب��ود: مقام هاي ترك به 
مقام ه��اي عراق��ي گفته بودند ك��ه پايگاه 
محل استقرار س��ربازان ما در بعشيقه را از 
آن خود بدانيد. تصور كنيد كه اين پايگاه در 
اختيار نيروهاي ائتالف بين المللي مبارزه با 
داعش قرار گرفته است. پيش از اين تركيه 
اعالم كرده بود كه هر زمان تهديد داعش از 
ميان برود نيروهاي خود را از بعشيقه خارج 
خواهد كرد اما عراقي ها براي مهار اين تنش 
پيشنهاد كرده بودند كه كنترل اين پايگاه 

در اختيار دولت مركزي بغداد باش��د كه با 
مخالفت آنكارا مواجه شد. 

در حالي كه ابعاد سياس��ي سفر ييلدريم به 
بغداد بيش از ساير ابعاد اقتصادي و امنيتي 
آن به چش��م آمده اس��ت، تركيه به دنبال 
احياي رابط��ه اقتصادي با همس��ايه خود 
اس��ت. تا پيش از دور اخي��ر تنش ها ميان 
تركيه و ع��راق، عراق يك��ي از اصلي ترين 
ش��ركاي تجاري تركيه بود. بغداد اميدوار 
است كه بتواند وام هايي را از تركيه دريافت 
كند و ع��الوه بر اين به محل��ي براي جذب 
س��رمايه گذاري تركي��ه نيز بدل ش��ود. با 
اين همه به نظر مي رسد كه با توجه به اوضاع 
امنيتي در بغداد و س��اير شهرهاي عراق در 
حال حاضر امكان چنين سرمايه گذاري از 
س��وي ترك ها وجود نداشته باشد. در سفر 
ييلدريم به ع��راق، وزير انرژي نيز از اعضاي 
هي��ات همراه ب��ود كه به نظر مي رس��د در 
جريان مذاكره وي با همتاي عراقي، مساله 
بازاريابي براي انرژي هاي قابل انتقال عراق 
به تركيه نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 
يك��ي ديگ��ر از مس��ائلي ك��ه در جري��ان 
رايزني ه��اي ييلدريم با مقام هاي كش��ور 
ميزبان م��ورد بحث و بررس��ي قرار خواهد 
گرف��ت، م��دارس فع��ال م��ورد حمايت 
فتح اهلل گولن در عراق است. تركيه گولن را 
متهم به دست داشتن در كودتاي نافرجام 
نيمه جوالي كرده اس��ت و خواهان بس��ته 
ش��دن مراكز مورد حمايت اي��ن روحاني 
در تبعيد ترك اس��ت. گفته مي شود كه 9 
مدرسه مورد حمايت گولنيست ها در عراق 
و تح��ت نظارت دولت مركزي اين كش��ور 
وج��ود دارد. ع��راق هن��وز تصميمي براي 
محدود ك��ردن فعاليت ه��اي اين مدارس 
اتخاذ نكرده اما گفته مي ش��ود كه به زودي 
احتماال مدرسان اين مراكز را اخراج مي كند. 
برخي منابع ترك مي گويند كه يكي ديگر 
از مسائلي كه در جريان اين سفر مورد بحث 
قرار مي گيرد افزايش كمك هاي انس��اني 
تركيه به عراق است. در نتيجه فعاليت هاي 
داعش در عراق قريب به س��ه و نيم ميليون 
نفر آواره شده اند و بغداد براي تامين نيازهاي 
اوليه بسياري از آنها با مشكالتي روبه رو است. 
همكاري هاي اطالعاتي ميان سيستم هاي 
امنيتي دو كش��ور براي شناسايي عامالن 
داعش هم يكي ديگر از مسائلي است كه در 
ديدارهاي ييلدريم با مقام هاي عراقي مطرح 
ش��د. هر دو كش��ور براي باال بردن ضريب 
امنيتي داخلي و شناس��ايي عوامل داعش 

به اين همكاري هاي تنگاتنگ نياز دارند. 

گروه جهان
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