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سالروز شهادت آتشنشانان در حادثه پالسکو

آتشسوزی و ریزش ساختمان پالسکو حادثهای بود که
به دلیل اتصال سیمهای برق صبح روز پنجشنبه۳۰دی
 ۱۳۹۵در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد.
در پی وقوع این آتشسوزی ،ساختمان پالسکو پس از
 3/5ساعت سوختن و تالش همهجانبه آتشنشانان
فداکار فرو ریخت که منجر به جراحت 235نفر شد.
در این حادثه 16آتشنشان به شهادت رسیدند.
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تخریب خانه یک فلسطینی دیگر در قدس اشغالی

آمریکا حامی
تروریستهاست
رئیس جمهور
ترکیه در سخنانی
در جمع خبرنگاران
گفت :سازمانهای
تروریستی در
گذشته تحت حمایت
گسترده آمریکا بوده
و همچنان نیز تحت
حمایت واشنگتن
قرار دارند .رجب
طیب اردوغان افزود:
آنکارا نمیتواند
وجود «پایگاههای
روسی ،آمریکایی
و سازمانهای
تروریستی در سوریه
را نادیده بگیرد».
وی افزود« :همواره
به جو بایدن در
جریان دیدارهایمان
این موضوع را
گفتهایم که شما
حامی تروریستها
هستید».

جهان

عــلــوی خـ ــوی
تجاوزگری و پایمال
ک ـ ـ ـ ـ ـ ــردن حـ ــقـ ــوق
دیگران توسط رژیم
صهیونیستی روزی
در جنگ با نوار غزه
خود را نشان میدهد و روزی در تخریب
منازل فلسطینیان ساکن کرانه باختری
نمود دارد .پس از چند روز مقاومت
اعــضــای یــک خــانــواده فلسطینی در
مقابل اق ــدام صهیونیستها بــرای
تخریب مــنــزلــشــان ،آنه ــا سرانجام
بــامــداد روز گذشته بــازداشــت شدند
و مــنــزل ی ــاد ش ــده نــیــز تــخــریــب شــد.
بــه گ ــزارش ف ــارس ،بــلــدوزرهــای رژیــم
صهیونیستی بامداد روز گذشته به
جــان مــنــزل خــانــواده «صالحیه» در
محله «شیخ جــراح» قــدس افتادند.
بر اســاس گــزارش «فلسطین الیوم»
ابــتــدا پلیس رژی ــم صهیونیستی و
یگان ویژه این رژیم به منزل یاد شده

هشدارروسیهبهآمریکا
درباره تحوالت اوکراین

کلهخرابها را
باد نکنید!

پیگیریها بــرای تشکیل هر چه زودتــر دولــت در عــراق و حل مشکالت
سیاسی این کشور ادامه دارد .در همین راستا ،عضو ائتالف دولة القانون
با بیان اینکه هنوز هیچ خبر رسمی از نشستهای سردار قاآنی با رهبران
کمیتههماهنگیوجریانصدراعالمنشده،گفت:کمکطرفهایمنطقه
بهاتحادگروههایعراقیبهموفقیتروندسیاسیمنجرمیشود.بهگزارش
فارس« ،وائل الرکابی» در گفتوگو با موازین نیوز گفت :قاآنی با رهبران
کمیته هماهنگی و جریان صدر تشکیل جلسه داد؛ اما هنوز مسائل مورد
بررسی در این نشستها و نتایج آن اعالم نشده است .وی افزود :ورود
طرفهایمنطقهایبهمنظوراتحادصفوفهیچضرریندارد،همانطورکه
در خصوص دیگر طرفهای سیاسی رخ میدهد و موفقیت روند سیاسی
عراق از نظر منطقهای نیز حائز اهمیت است.
از سوی دیگر ،در پی انتشار اخبار و گمانهزنیهایی مبنی بر اقدام کمیته
هماهنگی شیعیان عــراق موسوم به «االط ــار التنسیقی» (چارچوب
هماهنگی) در معرفی نامزد نخستوزیری ،رئیس ائتالف الفتح اخبار
منتشر شده در این خصوص را تکذیب کرد .دفتر اطالعرسانی هادی
العامری در بیانیه خود تأکید کرده« :از رسانهها میخواهیم دقت و تأمل
داشته باشند و اطالعات را از منابع رسمی دریافت و منتشر کنند» .برخی
رسانههای عراقی به نقل از چهرههای سیاسی این کشور در چند روز اخیر
از نامزدی شماری از شخصیتهای سیاسی برای پست نخستوزیری
عــراق خبر دادنــد .برخی منابع حتی ادعــا کردند مقتدی الصدر رهبر
جریان صدر نیز موافقت کرده نامزد کمیته شیعیان در لیست نامزدهای
منصب نخستوزیری قرار گیرد و از نامزدی محمد توفیق عالوی برای
نخستوزیری ممانعت نکرده اســت و در لیست نامزدها ،مصطفی
الکاظمی نیز حضور دارد» .در همین راستا ،خالد السرای ،عضو ائتالف
الفتح تأکید کــرد :نشستهای سیاسی که در بغداد ،نجف و منطقه
کردستان عراق برگزار میشود به منظور حرکت به سمت تشکیل دولتی
توافقی است .او در اظهاراتی تلویزیونی تأکید کرد :هنوز هیچ شخصیتی
بــرای تصدی نخستوزیری مطرح نیست؛ امــا امـکــان اینکه کمیته
هماهنگیحیدرالعبادیرابراینخستوزیریمعرفیکند،وجوددارد؛زیرا
او از مقبولیت سیاسی برخوردار است .السرای در عین حال گفت :غیر از
العبادی و مصطفی الکاظمی نخستوزیر کنونی ،اسامی دیگری هم نزد
فراکسیونها برای تصدی نخستوزیری آینده عراق مطرح است .گفتنی
است جریان صدر با وجود اینکه بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان
بدست آورده اما برای تشکیل دولت باید با دیگر فراکسیونها ائتالف کند.
یک نظامی اوکراینی

گزارش

خیلی دور ،خیلی نزدیک

روس ــی ــه و اوک ــرای ــن اف ــزای ــش ی ــاب ــد ،آمــریــکــا
«تسلیحات دفــاعــی» بیشتری بــه اوکــرایــن
خــواهــد داد .در هــمــیــن حـ ــال ،یــک شبکه
آمــریــکــایــی نیز در گــزارشــی نــوشــت :رئیس
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا هفته گذشته
بــی ســر و صــدا بــه اوکــرایــن سفر کــرده اســت.
بــه نوشته س ـ ـیانان« ،ویــلــیــام بِــرنــز» جــدا از
«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین با
همتایان اطالعاتی خود درباره
نگرانیهای موجود بر سر
حمله ادعایی روسیه نیز
رایزنی کرده است.
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اما و اگرهای تشکیل دولت در عراق

آنها با دادگاههای قدس تحت نفوذ
اسرائیل ،خطر آوارگــی و کوچ اجباری
ن ــزدی ــک ب ــه  ۵۰۰فــلــســطــیــنــی را در
قــدس کــه دارای  ۲۸مــنــزل در محله
شیخ جــراح هستند ،تهدید میکند.
فلسطینیها به موجب توافقنامهای
که در ســال  ۱۹۶۵میان دولــت اردن و
«آنــروا» (آژانــس امــداد و کاریابی ویژه
آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان
ملل) بسته شــد ،مالک ایــن زمینها
در قدس محسوب شده و منازل آنها
توسط دولــت اردن ساخته شــد .اما
صهیونیستها در ادعــایــی عجیب
اع ـ ــام کـ ــردهانـ ــد زمــیــنــی ک ــه مــنــازل
فلسطینیها در آن بنا شده قبال ًمتعلق
بــه خــانــوادههــای یــهــودی بــوده اســت!
رژیم صهیونیستی اکنون با تبانی در
دادگاههای قدس اشغالی توانسته این
ادعای دروغ خود را به کرسی بنشاند و
امروز ،صدها فلسطینی دیگر با آوارگی
اجباری روبهرو هستند.

تنشهای کشورهای غربی بـهویــژه آمریکا با
روســیــه بــر ســر اوکـ ـرای ــن هــمــچــنــان خــبــرســاز
اســت و خبرها از قصد واشنگتن بــرای دادن
تسلیحات بیشتر بــه کییف حکایت دارد.
در همین راستا ،سفارت روسیه در آمریکا به
گمانهزنیهای تــازه دربــاره تــدارک آمریکا برای
دادن تسلیحات بیشتر بــه اوکــرایــن واکنش
نشان داد و از آمریکاییها خواست از سوق
دادن «کــل ـهخــرابهــا» در کـییــف بــه سمت
تحریکهای جدید دست بردارد».
پیشتر یــک مقام ارشــد وزارت امــور خارجه
آمــریــکــا گفته بــود در صــورتــی کــه تنشهای
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زخم «شیخ جراح» تازه شد

یورش بردند و اعضای خانواده به همراه
کسانی که با آنهــا اعــام همبستگی
ک ــرده بــودنــد را بــازداشــت کــردنــد .در
ادامـ ــه ای ــن گـ ــزارش آمـ ــده :نظامیان
صهیونیست اعضای این خانواده را
حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار
دادند .همچنین در عملیات بازداشت
از بــمـبهــای صــوتــی اســتــفــاده شــد و
نظامیان اشغالگر اجــازه امدادرسانی
بــه اف ـ ـرادی کــه زخــمــی شــده بــودنــد را
ندادند .بر اساس گزارش رسانهها26 ،
نفر در اعتراض به این اقدام وحشیانه
بازداشت شدند .گفتنی است نظامیان
رژی ــم صهیونیستی دوشــنــبــه هفته
جاری برای تخریب این منزل به محله
شیخ ج ــراح آم ــده بــودنــد امــا اعضای
خانواده صالحیه تهدید به آتش زدن
منزل و نیز خودسوزی کرده بودند و این
مقاومت جانانه تا صبح روز گذشته هم
ادامه داشت .به دلیل تداوم فشارهای
شهرکنشینان صهیونیست و تبانی
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احــــمــــدرضــــا مـــشـــرف
کارشناس مسائل شبه قــاره
اظهارات روزهــای اخیر مقامات وزارت
خارجه چین در مــورد ضــرورت ایجاد یک ساختار
جدیدوفراگیرسیاسیازسویطالبانوتالشبیشتر
آنهابرایهمسوییباجامعهبینالمللی،حاکیازآن
استکهپکنهمچنانقصدیبرایشناساییرسمی
دولت طالبان ندارد .اما دلیل این مسئله میتواند با
عواملی چندسویه مرتبط بــاشــد .در ایــن راستا
دغدغههایمرتبطباامنیتملیرامیتواننخستین
عامل برشمرد .در چند دهه اخیر و بهخصوص از
زمان رانده شدن اویغورها از مناطق وزیرستان شمالی
پاکستان ،روابط نزدیکی میان طالبان و این قوم برقرار
شده ،چنانکه نقل است اویغورها در تسلط طالبان
بــر برخی نــواحــی شمالی مانند بدخشان ،نقش
چشمگیری ایفا کردهاند .این مسائل در کنار نگرانی
طالبان از احتمال ریزش نیروها در صورت هرگونه
اعمال فشار ،موجب شده پکن نسبت به ارتباط
طالبان و اویغورها و احتمال تقویت موقعیت این
قومیت زیر چتر حکومت طالبان نگرانیهای جدی
داشته باشد.
اما مواضع اسالمآباد در قبال طالبان ،دومین عامل
تعلل پکن در تصمیمگیریهای مرتبط با افغانستان
محسوب میشود .با توجه به همکاریها و منافع
سیاسی و اقتصادی بسیار نزدیک پاکستان و چین
از یک سو و اشراف اطالعاتی و درگیری طوالنی مدت
پاکستان در قضیه افغانستان از سوی دیگر ،به نظر
میرسد مقامات پکن سیاستهای خود در قبال
افغانستان را تا حد زیادی تابع دیدگاههای اسالمآباد
قرار دادهانــد .رد پای چنین رویکردی را میتوان در
اظهارات اخیر مقامات پاکستانی مشاهده کرد؛
آنجا که اسالمآباد به طالبان در مورد ضرورت قطع
رابطه با تیتیپی (تحریک طالبان پاکستان) هشدار
میدهد و به آنها یــادآوری میکند در صورت عدم
جلب رضایت پاکستان ،چگونه میتوانند انتظار
اعتماد دیگر کشورها به خودشان را داشته باشند؟
بدین ترتیب تا زمانی که پاکستان نسبت به عملکرد
و ارتباطات طالبان اعتماد الزم را کسب نکند ،نباید
انتظار داشت در رویکرد چین در قبال طالبان هم
تغییرات جدی به وجود آید.
در نهایت ،عامل مهم و اساسی دیگری نیز وجود دارد
که میتواند رویکرد کنونی پکن در برابر افغانستان را
توجیهکند.بررسیسیاستهایبینالمللیچیندر
دهههای اخیر حکایت از آن دارد که سیاستمداران
این کشور برای دستیابی به اهداف و بهویژه اهداف
بلندمدت خود ،رویکردهای مبتنی بر مــدارا ،صبر
و تأمل را در پیش گرفته و از هرگونه شتابزدگی و یا
تصمیمات تنشزا پرهیز کردهاند .به باور بسیاری از
تحلیلگران سیاسی ،همین موضوع یکی از عوامل
و ریشههای بنیادین موفقیت و پیشرفت چین در
دهههای اخیر محسوب میشود.

