يادداشت روز
ترکیه و بهای چرخش به شرق

ادامه از صفحه اول

تهدیدات مکرر نخس��ت وزیر ترکیه علیه رژیم
صهیونیس��تی ادبی��ات سیاس��ی ترکی��ه را بهکلی
نس��بت به دوران حاکمیت پانترکیس��تها تغییر
داد .ملته��ای عرب ک��ه همواره در ط��ول تاریخ
بدون تحلیل واقعبینانه مسائل منطقه ،با رخدادها
سیاسی بهصورت عاطفی وانفعالی برخورد میکنند،
تحت تاثیر ادبیات جدید دولت ترکیه قرار گرفتند.
علت اس��تقبال ملته��ای ع��رب از رویکرد جدید
ترکیه این اس��ت که اساسا رژیمهای عرب به دلیل
تکیه بر آمریکا و غرب نقش تاثیرگذار خود را برای
حل بحرانهای خاورمیانه از دست دادند .لذا اعراب
دنبال رهبری جدید از جنس ترکیه برای مدیریت
خاورمیانه بودند و ترکیه به اعتبار اینکه یک کشور
اسالمی است ودارای ظرفیتهای انسانی و سیاسی
رو به رشدی است ،جایگزین مناسبی برای رژیمهای
عرب و برخی کشورهای دیگرمنطقه تلقی میشود.
ام��ا آیا ترکی��ه میتواند برای هدای��ت جریانهای
سیاس��ی خاورمیانه نقش رهبری را ایفا کند بدون
اینکه هزینهای پرداخت کند؟بسیاری از تحلیلگران
بر این عقیده هستند که مقابله با رژیم صهیونیستی
ب��دون هزینه نخواهد بود و ترکی��ه در آینده دچار
یک چالش امنیتی جدی خواهد شد .افزایش موج
خشونتها وگسترش انفجارات در شهرهای مختلف
ترکی��ه پیش در آمد یک بحران امنیتی اس��ت که
رژیم صهیونیستی درصدد تحمیل آن به ملت ترکیه
است .انفجار اخیر یک مجتمع نظامی در استانبول
که به کشتهش��دن تعدادی از نظامیان ترکیه منجر
ش��د بدون همکاری س��ازمانهای جاسوسی رژیم
اسرائیل امکان پذیر نخواهد بود .گسترش احتمالی
خشونتها در شرق ترکیه ،افزایش ناامنیها و بروز
جریانهای افراطی قومیتگرا در ترکیه بخش��ی از
بهایی اس��ت که ممکن اس��ت ترکی��ه در آینده به
خاطر سیاس��تهای ضداس��رائیلی خ��ود پرداخت
کند .قطعا از دید ناظران سیاسی مخفی نیست که
عربستان از همه ابزارهای مالی ،سیاسی و رسانهای
خ��ود برای انزوای ایران در س��طح منطقه و جهان
بهره گرفته اما این تالشها بی نتیجه بوده اس��ت.
تحرکات ضد شیعی رژیم وهابی آلسعود علیه ایران
در عراق و لبنان صرفا در چارچوب سیاستهای این
رژیم قبیلهای برای مقابله با نفوذ جمهوری اسالمی
قاب��ل تجزیه و تحلیل اس��ت.با این ح��ال بازنگری
در سیاس��تهای منطقهای و بینالمللی جمهوری
اس�لامی ب��رای یارگی��ری جدی��د در عرصههای
منطق��های و فرامنطقهای میتوان��د به انزوای رژیم
غیردموکراتیک آلس��عود منجر شود.اگر چه ایران
خود را رقیب سیاس��ی ترکیه نمیداند اما میتواند
از ظرفیته��ای ترکیه برای تدوین یک سیاس��ت
منطق��های که به کاهش نقش تخریبی عربس��تان
منجر شود ،اس��تفاده کند .جمهوری اسالمی ایران
و ترکیه به عنوان  2کش��ور اس�لامی تاثیرگذار در
منطقه میتوانند از رهگذر تعامل مثبت و سازنده،
س��از و کاره��ای الزم را ب��رای به حاش��یه راندن
عربس��تان تعریف کنند .این  2کش��ور دیدگاههای
مش��ترکی برای ح��ل بحرانه��ای منطق��ه بویژه
بحرانهای فلس��طین ،عراق و افغانستان دارند که
میتوانند بر اساس رهیافتهای حقیقی و بر مبنای
منافع ملتهای عرب منطقه نقش فرادستی خود را
به دور از تاثیرات مخرب عربستان ایفا کنند.

نما
 10کشته در یک روز

ماه خون برای ناتو در افغانستان

بهزاد اخالقی :روز سهشنبه را میتوان بهعنوان یکی
از خونبارتری��ن روزه��ای تاریخ  10س��اله نظامیان
خارجی در افغانس��تان دانس��ت .از  21تا  22ژوئن
 10س��رباز خارجی در افغانس��تان کشته شدند .در
سقوط بالگرد اس��ترالیایی  4تن از جمله  3کماندو
جان باختند و ناتو در بیانیهای اظهارداشت :سربازان
ما در یک عملیات و در تیراندازی مس��تقیم کش��ته
شدهاند 2 .نظامی دیگر ناتو در انفجارهای جداگانهای
در جنوب این کش��ور کش��ته ش��دهاند که براساس
گزارش دایره مطبوعاتی ناتو در افغانستان ملیت آنها
کانادایی و آمریکایی اس��ت .تا ساعات پایانی روز 22
ژوئن ش��مار کشتهشدگان خارجی در این ماه به 62
تن رس��یده که این مساله نشان از وجود ناامنیهای
گسترده در این کش��ور دارد .در 6ماه گذشته شمار
کشتهش��دگان خارجی در افغانس��تان 284نفر بوده
ک��ه این رقم در س��ال  2009میالدی 520نفر بوده
است .افغانستان اکنون در کانون توجه رسانهها قرار
دارد زیرا برای نخس��تینبار است که ناتو در خارج از
اروپا میجنگد.
كشته شدن سیصدمین سرباز انگلیسی
بریتانیا روز گذشته مرگ سیصدمین کشته خود
در نبرد با ش��بهنظامیان در افغانستان را در مراسمی
گرامی داشت .از سال  2001جنگ به اصطالح علیه
تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا و انگلستان
آغاز ش��ده اس��ت و بریتانی��ا بع��د از ایاالتمتحده
بیشترین تلفات را داش��ته است .انگلیسیها نسبت
به جنگ فراموش ش��ده افغانستان نقطه نظر منفی
دارند و بسیاری با سخنان دیوید کامرون نخستوزیر
محافظهکار خود برای خروج تدریجی از این کش��ور
و س��پردن امنیت ب��ه م��ردم افغانس��تان موافقند.
کام��رون ک��ه درگیر اصالح��ات مال��ی و اقتصادی
در داخ��ل بریتانیاس��ت ،خواهان خ��روج تدریجی
از افغانس��تان و آموزش افغانه��ا در جهت ایجاد و
حفظ امنیت در کشورش��ان اس��ت .دیوید کامرون
همچنین اظهارداش��ت :مردم بریتانیا هزینه زیادی
را برای جنگ در افغانس��تان پرداختهاند و اکنون از
ما میپرس��ند این کشتهشدگان برای چه هستند و
این هزینهها از کجا تامین ش��دهاند؟ ما برای پاس��خ
به این س��واالت باید به مردم حقیقت را بگوییم .در
تحولي ديگر ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا
در افغانستان و پاکستان روز گذشته در افغانستان از
یک عملیات تروریستی جان سالم بهدر برد.

بينالملل

چهارشنبه  2تير 1389

افزایش بحران گازی روسیه و بالروس

گروه بینالملل :آلکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه
در سخنانی اظهار داشت :حجم گاز صادراتی این شرکت
به بالروس از روز یکش��نبه به مق��دار  30درصد کاهش
یافته است و اگر کش��ور بالروس نتواند بدهیهای خود
را با روس��یه تسویه کند این کشور مجبور خواهد شد تا
 85درص��د از صادرات گاز خود به ب�لاروس را کم کند.
بحران گازی میان روسیه و بالروس در حالی وارد بحران
شده است که مینسک حاضر به پرداخت بدهیهای خود
نیس��ت .این تحوالت موجب شده است سرگئی الوروف
برای دیدار از بالروس سفری را به این کشور ترتیب دهد.
برخی بر این باورند که الوروف قبل از سفر به بالروس
نتایج س��فرش را به دست آورده زیرا بالروس بهرغم آنکه
گفته اس��ت از توانایی کافی برای پرداخت بدهیهایش
برخوردار نیس��ت اما قول داده اس��ت تا پایان ماه آینده
میالدی حس��اب خود با گازپروم را تس��ویه کند .روسیه
بار دیگر از انرژی به عنوان یک اهرم فش��ار استفاده کرده
و اکن��ون از بالروس میخواهد به اتحادیه گمرکی با این
کش��ور و قزاقستان وارد ش��ود .این اقدام مسکو میتواند
جایگاه روس��یه را در مذاکرات برای پیوستن به WTO
ارتقا دهد .بالروس در نهایت چارهای ندارد زیرا این کشور
به صورت سنتی به روسیه وابسته است.

وطن امروز شماره 451

وزیر برق عراق استعفا کرد

گروه بینالملل :درپی بحران قطع برق در عراق و تظاهرات گسترده در اعتراض به این مساله ،وزیر
برق عراق اس��تعفا کرد .کریم وحید ،وزیر برق عراق ،روز دوش��نبه از پست خود استعفا کرد .وی به
دنبال بحران قطع برق در اکثر شهرهای عراق بویژه جنوب این کشور که باعث به وجود آمدن اتهامات
زیادی علیه وی شد ،چنین اقدامی را انجام داد .وی در گفتوگو با یکی از شبکههای تلویزیونی عراق،
اظهار داشت :من به دنبال سوءاستفاده برخی گروهها از مساله قطع برق برای اهداف سیاسی ،استعفای خود را ارائه دادم .وحید
همچنین افزود :در شرایطی که در عراق گروههای سیاسی از چنین مسائلی سوءاستفاده میکنند ،من خود را فردی مستقل
میبینم که در بخش برق به صورت مثبت ایفای نقش میکنم .فعالیت من در این بخش نتایج خود را طی دوره آینده نشان
خواهد داد .وزیر برق عراق در ادامه اظهار داشت :مستقل بودن من و اینکه عضو هیچ گروه سیاسی و جریان سیاسی نیستم،
باعث شد که از بخش برق عراق استعفا کنم تا این بخش تبدیل به محلی برای درگیریهای سیاسی نشود.

قرقیزستان در انتظار همهپرسی قانون اساسی

گروه بینالملل :بیش��کک پایتخت قرقیزستان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد و نیروهای
امنیتی در بخشهای مختلف این کشور کوچک آسیای مرکزی تالش میکنند که ناآرامیهای
ناشی از درگیریهای مناطق جنوبی این کشور را خنثی کنند .در درگیریهای شب گذشته یک
مامور پلیس قرقیز 2 ،ازبک را با شلیک مستقیم به قتل رساند که بهرغم آرامش نسبی مناطق
جنوبی بویژه شهرهای جاللآباد و اوش بار دیگر اقلیتهای قومی با یکدیگر درگیر شدند .بحران امنیتی در قرقیزستان
بیش از  2هزار کشته بر جای گذاشته و صدها تن را روانه بیمارستان کرده است .نقش قربانبیک باقیاف رئیسجمهور
سابق این کشور در این ناآرامیها افشا شده و دولت موقت اکنون سرگرم آماده کردن فضای کشور برای همهپرسی قانون
اساس��ی جدید است .این همهپرس��ی  27ژوئن برگزار میشود و در صورت تصویب ،قرقیزستان به یک کشور پارلمانی
مبدل خواهد شد.
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حمايت دولت ژاپن از قرداد امنيتي با آمريكا

گروه بینالملل :نخس��توزیر جدید ژاپن روز گذش��ته در
پنجاهمین سالگرد امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا
و ژاپن اعالم کرد ،همچنان پش��ت این توافقنامه ایستاده
و از آن حمای��ت خواه��د ک��رد .مطمئن نب��ودن درباره
سرنوشت پایگاه دریایی و شکست طرحهایی برای انتقال
هزاران نیروی نظامی آمریکایی به گوام موجب شده خشم
مردم ژاپن از اتحاد امنیتی کشورش��ان با آمریکا همچنان
ادامه داش��ته باش��د .نائوتو کان که پس از یوکیو هاتویاما،
نخستوزیر جدید ژاپن شد در اینباره گفته است ،به این
توافقنامه امنیتی به چش��م وسیلهای برای برقراری توازن
قدرت در آسیا نگاه میکند .وی در تحلیل گفته خود قدرت
سیاسی ،نظامی و اقتصادی چین را بهعنوان مثال آورده و
اظهار داشته بهرغم تنشها و چالشهایی که در روابط میان
واشنگتن و توکیو بهوجود آمده ،کشورش همچنان بهعنوان
متحد امنیتی آمریکا در آسیا باقی خواهد ماند .کان افزود:
ثبات در روابط میان آمریکا و ژاپن موجب ایجاد ثبات میان
روابط ژاپن و چین ش��د و در نهای��ت زمینه را برای ثبات
رابطه میان چین و آمریکا فراهم آورد .وجود پايگاه نظامي
آمريكا در جزيره اوكيناواي ژاپن خشم و ناراحتي مردم اين
جزيره را در پي داش��ت تا جايي كه اعتراضات آنها موجب
استعفاي نخست وزير پيشين شد.

پكك» باتحريك اسرائيل تحركات تروريستي خود را در تركيه شدت بخشيد
« 

اردوغان در ميدان جنگ

انفجار يك بمب در استانبول  4كشته و  12زخمي برجاي گذاشت
گروه بینالملل :مردم و دولت ترکیه قرار است تاوان حمایت
از مردم فلس��طین و ناوگان آزادی را با حمالت تروریس��تی
پس بدهند .صهیونیستها که پس از حمله به فعاالن صلح
بشدت تحت فشار هستند با کمک شورشیان کرد درصدد
انتقامگیری از دولت اسالمگرای ترکیه برآمدهاند و با تحریک
شورشیان این کشور ،جان مردم ترکیه را هدف گرفتهاند.
در انفجار یک بمب کنار جادهای در استانبول که روز گذشته
روی داد ،چند نفر کشته و زخمی شدند .در این حمله یک
اتوبوس نظامی آسیب دید و  3سرباز و یک کودک کشته
ش��دند .این اتوبوس در حال حمل سربازان و خانوادههای
آن��ان در منطقه حکاری در بخش اروپایی اس��تانبول بود
که بمب منفجر شد .در این منطقه مجتمعهای مسکونی
نظامی وج��ود دارد .ش��بکههای تلویزیون��ی انتیوی و
س��یانان ترکیه گزارش دادند ک��ه این بمب که در کنار
محل عبور این اتوبوس جاسازی شده بود ،توسط وسایل
کنترل از راه دور منفجر شد .براساس گزارشهای موجود،
کودک کشته ش��ده ،دختر یکی از سربازان است .پس از
وق��وع این انفجار ،چند آمبوالنس ب��ه محل وقوع حادثه
شتافتند .هنوز هیچ فرد یا گروهی مسؤولیت این حمله را
پکک
برعهده نگرفته است ،هرچند به نظر میرسد که 
این حمله را برنامهریزی و به اجرا گذاشته است .به گزارش
خبرگ��زاری رویترز ،در اثر وق��وع این انفجار  12تن دیگر
نیز مجروح ش��دند .شورش��یان حزب کارگران کردستان
کک) اخیرا تهدید ب��ه انجام حمالت متعدد
ترکی��ه (پ 
در ش��هرهای ترکی ه کرده بودند .پکک همچنین هفته
گذش��ته حمالتی متعدد در مناطق جنوب شرقی ترکیه
و هم مرز با عراق انجام داد که طی آنها 12س��رباز ترکیه
کش��ته ش��دند .ارتش ترکیه نیز در پاسخ به این حمالت
دست به انجام حمالت هوایی علیه مواضع و مخفیگاههای
پکک در مناط��ق ش��مالی عراق زد .پکک از س��وی
ترکیه و بسیاری از اعضای جامعه بینالمللی به عنوان یک
گروه تروریستی در نظر گرفته میشود .این حزب نزدیک
به  26س��ال اس��ت که علیه ارتش ترکیه دست به انجام
حمالت نظامی میزند و خواستار ایجاد منطقهای مستقل و
خودمختار کردنشین است .در گذشته نیز این گروه دست
به حمالتی در استانبول و سایر شهرهای اصلی ترکیه زده
پکک اندکی
بود .با این حال به باور کارشناسان ،حمالت 
پ��س از ماجرای ناوگان آزادی اتفاقی نیس��ت .با توجه به
اینکه رژیم صهیونیس��تی از روابط گرمی با کردها (بویژه
پکک) برخوردار است ،بسیاری معتقدند
جناح افراطی 
که شورش��یان کرد با تحریک و تجهیز اسرائیل ،حمالت
اخیر را علیه نظامیان ترکیه ترتیب دادهاند.اسرائیل تالش
دارد با اس��تفاده از این روش ،دولت ترکیه را تحت فش��ار
قرار داده و کاری کند که دولت اسالمگرای اردوغان ،تاوان
حمایت از حماس ،م��ردم غزه و ناوگان آزادی را پرداخت
کند .این در حالی است که ارتش ترکیه ،کماندوهای این
کشور را در مرزهای مشترکش��ان با عراق مستقر کرده

پارلمانفنالند
نخستوزیر جدید را برگزید

پارلم��ان فنالند روز گذش��ته در
جلس��های ویژه با موضوع تعیین
نخستوزیر جدید ،خانم ماری کیوینیمی را برگزید.
کیوینیمی 41ساله دومین نخستوزیر زن در این
کشور «نوردیک» به حساب میآید که با مشکالتی
مانند بیکاری و کاهش میزان جمعیت روبهروست.
 115تن از نمایندگان پارلمان  200نفری فنالند
به وی رای مثبت و  56نماینده نیز به کیوینیمی
رای منفی دادهاند .کیوینیمی در حالی جایگزین
ماتی ونهانن 54ساله شد که او روز جمعه گذشته
از مقام خود اس��تعفا کرده بود .کیوینیمی از سال
 1995عضو پارلمان فنالند بوده و از سیاستهای
تاریا هالونن حمایت میکند.

هشدار اتحادیه اروپا به سریالنکا

اتحادیه اروپا روز گذشته سریالنکا را
تهدید کرد ،در صورتی که به اوضاع
انسانی و حقوقبشر در این کشور رسیدگی نشود ،این
اتحادیه نیروهای خود را از این کش��ور خارج خواهد
کرد .این اتحادیه همچنین تاکید کرد ،تمام روابط و
معامالت تجاری خود را تا هنگامی که این کشور تعهد
کتبی برای بهبود وضع حقوقبش��ر ندهد ،به حالت
تعلیق درخواهد آورد .در صورتی که سریالنکا تا اول
ج��والی این تعهدنامه را امضا نکند ،اتحادیه اروپا در
 15آگوس��ت نیروهای خود را از این کش��ور خارج
خواهد کرد.

كشتهشدن3عراقی
در بمبگذاري استان الدوره

مقامات عراقی روز گذشته اعالم
کردند یک بمب کنار جادهای که
یک مقام ارش��د وزارت حمل و نقل را مورد هدف
قرار داده بود ،موجب کش��ته ش��دن 3غیرنظامی
که در آن مکان ایس��تاده بودند ،ش��د .بنا به گفته
مقامات ،این بمب در منطقه سنینشین الدوره در
جنوب بغداد و در س��اعت  8صبح به وقت محلی،
هنگامی که کاروان حامل این مقام در حال گذر از
آن منطقه بود ،منفجر شد .مقامات استان الدوره
که پیشتر از مخفیگاههای شورشیان بود ،میزان
تلف��ات را تایید ک��رده و اعالم کردن��د 8 ،نفر نیز
زخمی شدهاند .در اینباره جزئیات بیشتری منتشر
نشده است.

آغاز اجالس نفت در لندن

پازل
افزایش بحران با ترکیه نیم میلیارد دالر به تلآویو خسارت میزند
گروه بینالملل :کارشناسان دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی اعالم کردند که افزایش بحران میان این رژیم و ترکیه بیش از
نیم میلیارد دالر به بخش تولید تلآویو ضربه میزند .کارشناسان دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی اعالم کردند که بحران
مناسبات میان ترکیه و رژیم صهیونیستی که بعد از حمله این رژیم به ناوگان آزادی شدت بیشتری به خود گرفته است ،بیش از
نیم میلیارد دالر به بخش تولید در سرزمینهای اشغالی خسارت وارد خواهد کرد .این در حالی است که اقتصاددانان اعتقاد دارند
که اوضاع اقتصادی در سرزمینهای اشغالی همراه با بحران یورو دچار نابسامانی شده و بیش از  1/5میلیارد دالر به بخش تولید
در تلآویو ضربه وارد خواهد کرد .از سوی دیگر ارزیابیهای اولیه در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد که شاخصهای آینده به
سوی چالشهای بیشتر و لغو معاملههای تجاری بزرگ و ضربه دیدن صادرات پیش میرود .این بحران همچنین ممکن است به
باال رفتن شدید میزان بیکاری در سرزمینهای اشغالی نیز بینجامد .براساس این گزارش ،نگرانی اسرائیلیها از این موضوع است
که میزان افراد بیکار در این دوره به بیش از  20هزار نفر برسد ،این در حالی است که کاهش شدیدی نیز در بودجه سرزمینهای
اشغالی مشاهده خواهد شد .براساس ارزیابیها ،میزان خسارت بخش تولید در این شرایط حدود یک میلیارد دالر خواهد بود که
زیان درآمد ساالنه حاصل از مالیات را نیز در پی خواهد داشت که رقم آن نیز یک میلیارد دالر ارزیابی شده است.

است .کماندوهای ترکیه با فرود از هلیکوپتر در مرزهای
مشترک ترکیه با عراق مستقر شدند و همزمان با این اقدام
واحدهای پیاده نظام مکانیزه نیز برای محاصره شورشیان
کرد در این منطقه اس��تقرار یافتهاند .رجبطیب اردوغان
ه��م در مناطق درگیری با اعض��اي پكك حضور یافت
تا هم عزم جدی خود را برای مقابله با شورش��یان نش��ان
ده��د و هم به نظامیان روحیه داده باش��د .اردوغان چند
روز پیش گفته بود که شورشیان کرد در خون خود غرق
خواهند ش��د .در همین راستا منابع امنیتی ترکیه تاکید
کردند که نیروهای ارتش این کشور گروهی از شورشیان
پکک را در مناطق کوهس��تانی حکاری و شرناق هدف

قرار دادند .س��خنگوی دولت ترکیه نیز در یک کنفرانس
خبری درپی نشست مسؤوالن مدنی و نظامی این کشور،

تلخند

پيشنهاد بوش به اوباما براي حل بحران نشت نفت!

براي خالص شدن
از بحران خليج

مكزيكبهتپيشنهاد
ميدم به يهكشوري
كه هيچ ربطي به
 BPنداره
"

حملهكني!

طراحDaryl Cagle :

چهارگوشه

منبعMSNBC.com :

حمایت هر چه بیش��تر واشنگتن را در مبارزه با آنچه که
پکک خوانده خواستار شد و از کشورهایی که
تروریسم 
از این حزب حمایت میکنند ،انتقاد کرد .نشست امنیتی
فوقالعاده ترکیه هم به ریاست عبداهلل گل ،رئیسجمهور
این کش��ور و با حضور رجب طیب اردوغان ،نخست وزیر
ترکی��ه و فرماندهان نظامی این کش��ور با توجه به اعمال
فشارهای شدید بر دولت جهت سرکوب شبه نظامیان کرد
برگزار شد .دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیهای اعالم
کرد که در این نشست بر ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر
اقدامات در مبارزه با تروریسم با کشورهای همجوار تاکید
شده است .از سوی دیگر ،سازمان ملل متحد آمادگی خود
را برای انجام تحقیقات فراگیر درباره بمباران ارتش ترکیه
در مرزهای این کشور با کردستان عراق اعالم کرد .هیاتی

از س��ازمان ملل ضمن بازدید از مناطق خسارت دیده در
اس��تان دهوک طی  2روز گذشته آمادگی این سازمان را
برای انجام تحقیقات اعالم کرد .اس��ماعیل محمد احمد،
یکی از مقامات اس��تانداری ده��وک به خبرگزاری نینای
عراق اظهار داش��ت :این هیات متش��کل از اعضای دفتر
سازمان ملل در بغداد و اربیل بودند و برای انجام تحقیقات
درب��اره این بمباران ،حجم خس��ارتهای وارده ،کمک به
خسارتدیدگان و ابالغ ضرورت توقف بمبارانها به دولت
ترکیه اعالم آمادگی کردند .یک منبع کردستان عراق نیز
مدعی شد که جنگندههای ارتش ترکیه حریم هوایی این
منطقه را نقض کردهاند .سخنگوی فرماندهی گارد مرزی
منطقه کردس��تان عراق نیز اعالم کرد که نیروهای ارتش
ترکیه حدود یک کیلومتر وارد اراضی شمال عراق شدهاند.
جب��ار یاور ،مدی��رکل وزارت نیروهای پیش��مرگ کرد و
سخنگوی رسمی فرماندهی نیروهای گارد مرزی کردستان
عراق اظهار داش��ت :وضعیت در داخل اراضی این منطقه
آرام اس��ت و هیچگونه نقض جدیدی از س��وی نیروهای
ترکیه صورت نگرفته اس��ت .وی با اشاره به اخبار منتشر
شده مبنی بر پیشروی نیروهای ترکیه بهطول10کیلومتر
در خاک کردس��تان عراق گفت :در این باره مبالغه ش��ده
اس��ت و آنها تنها به عمق یک کیلومتری خاک کردستان
ع��راق پیشروی کردهاند .محمود عثمان ،یکی از رهبران
ائتالف کردس��تان عراق نیز تاکید کرد :ما انتظار داشتیم
سفر مسعود بارزانی رئیس کردستان عراق به ترکیه باعث
آرامش بیشتر در مرزها ش��ود .وی با پیشبینی افزایش
خشونتها تاکید کرد که این مساله موجب ایجاد مشکالت
بیشتر برای کردستان عراق خواهد شد.

یک تحلیلگر آمریکایی فاش کرد

حمایت کاخ سفید از بریتیش پترولیوم

گروه بینالملل :کارل اسگود ،تحلیلگر آمریکایی میگوید:
«به دنبال تشدید فاجعه ناش��ی از آلودگی نفت ،واشنگتن
قصد دارد مس��ؤولیت بریتیش پترولیوم در جبران واقعه را
محدود کند ».انفجار و نشت نفت در سکوی نفتی چاه دیپ
ول هورایزن از  21آوریل (اول اردیبهشت) روزانه  100هزار
بش��که نفت را وارد آبهای خلیج مکزیک و سواحل آمریکا
کرده است .این واقعه که بزرگترین فاجعه زیستمحیطی
تاریخ آمریکا محس��وب میش��ود تاکن��ون میلیاردها دالر
خس��ارت به اقتصاد و محیط زیست آمریکا وارد کرده است
و تالشهای ش��رکت نفت��ی بریتیش پترولی��وم ( )BPبه
عنوان مسؤول اصلی فاجعه برای توقف نشت نفت ،تاکنون
به جایی نرس��یده است .کارل اسگود درباره میزان تاثیر این
واقعه بر محیط زیست و اقتصاد آمریکا گفت :تا زمان پایان
نشت نفت نمیتوان از ابعاد آسیبها برآورد دقیقی کرد ولی
هماکنون اقتصاد مناطق ساحلی بشدت از این واقعه خسارت
دیده اس��ت .به گفته اسگود ،صنعت توریس��م و پرورش و
صی��د آبزیان و از جمله میگو بوی��ژه در فلوریدا از مهمترین
آسیبدیدگان این واقعه هس��تند .وی افزود :با ادامه نشت
نف��ت آلودگی به بخشهای جنوبیتر فلوریدا و س��پس به
خارج از قلمروی آمریکا در اقیانوس اطلس کش��یده خواهد
شد .همچنین تازهترین برآورد شرکتی موسوم به اویل درام،
نش��ان میدهد که نشت نفت میتواند بسیار بیش از تصور
قبلی افزایش یابد و به  200تا  400هزار بشکه در روز برسد.
 BPهم اکنون بر پایه قانون س��ال  1990در زمینه آلودگی

نفت��ی موظف به پرداخت  1000ت��ا  3000دالر به ازای هر
بش��که نشت نفت اس��ت که در روز به حدود  200میلیون
دالر میرس��د .با این حال اس��گود میگوید ،این رقم بسیار
کمتر از خس��ارت واقعی است و کاخ سفید سعی میکند از
مسؤولیتهای این شرکت در این باره بکاهد .به گفته اسگود،
یکی از گروههای حامی محیطزیست هفته گذشته شکایتی
را در دادگاه مطرح کرده که در آن رقم واقعی خسارت ناشی
از نشت هر بشکه نفت  4300دالر ارزیابی شده است که به
این ترتیب خسارت واقعی تاکنون به دستکم  20میلیارد
دالر رسیده است .وی تاکید کرد :به رغم اینکه از اواسط ماه
آوریل (اوایل اردیبهش��ت) ارزش سهام  BPبه نصف سقوط
کرده ،س��ود جهانی این شرکت بسیار بیش از آن است که
این ارقام تاثیر جدی بر این تشکیالت بگذارد .اسگود در ادامه
خاطرنشان کرد 250 BP :میلیارد دالر عایدی ساالنه دارد
که  30تا  40میلیارد آن سود خالص است و این شرکت تنها
 10میلیارد دالر سود به سهامداران میپردازد .با توجه به این
ارقام و حمایت کاخ سفید و همچنین ایننکته که بریتیش
پترولیوم بخشی از امپراتوری بریتانیاست ،این شرکت آسیبی
جدی از جریان اخیر نشت نفت نخواهد دید .این کارشناس
هشدار داد :در صورتی که بریتیش پترولیوم خود را در زمینه
پرداخت خس��ارات ناشی از نش��ت نفت در خطر ببیند به
طور یقین برای نجات خود اعالم ورشکستگی خواهد کرد،
ش
زیرا قوانین ورشکس��تگی در آمریکا یکی از راههای کاه 
مسؤولیتهای قانونی برای شرکتهاست.

بریتانی��ا میزب��ان کنفرانس نفت
است .این همایش در حالی برگزار
میشود که دومینوی افزایش قیمت نفت با سرعت
به سوی باال در حال حرکت است و تحوالت خلیج
مکزیک نیز بر سرعت آن افزوده است .مدیرعامل
ش��رکت  BPبهعن��وان یک��ی از بحرانزدهترین
ش��رکتهای نفتی جهان نیز در لن��دن و در این
ی هیوارد مدیرعامل
کنفرانس شرکت میکند .تون 
 BPبه رئیسجمهور آمریکا اطمینان داده است تا
بحران نفتی خلیج مکزی��ک را که جان  11تن را
گرفته و از  20آوریل آغاز شده ،کنترل کند.

بمبگذار میدان تایمز مقابل دادگاه

فیصل شهزاد تروریست و بمبگذار
میدان تایمز در دادگاه حاضر شد
و به قصدش برای کشتار مردم آمریکا اعتراف کرد.
شهزاد از اینکه بگوید هدفش کشتار شهروندان در
میدان تایمز بوده است وحشت نکرد و صریحا به
هدف اعتراف کرد .میریام کداربایوم دادستان این
پرونده روز دوشنبه به سخنان فیصل شهزاد گوش
داد .شهزاد در این جلسه تنها توضیح داد چه اتفاقی
رخ داده است.

ترس باراک از تنش در بيتالمقدس

ایه��ود ب��اراک وزیر جن��گ رژیم
صهیونیستی که برای دیدار با باراک
اوباما به واشنگتن سفر کرده است ،روز گذشته طی
اظهارنظری در واکنش به ساختن مجتمعی تفریحی
و قدیمی برای توریستها و یهودیان اعالم کرد :این
طرح موجب افزایش تنش در شهر بيتالمقدس و
همچنین درگیری ش��دید با آمریکا خواهد شد .با
اجرای این طرح ش��هرداری بيت المقدس  22خانه
فلسطینی را تخریب خواهد کرد.

نگرانی چین
از مانور مشترک آمریکا و سئول

چین روز گذشته اعالم کرد درباره
گزارشهای��ی در رابط��ه با ملحق
ش��دن هواپیماهای آمریکایی ب��ه کرهجنوبی برای
برگزاری مانوری مشترک نظامی نگران است .برخی از
گزارشها از پنتاگون حاکی است که آمریکا درصدد
است یکسری ناو هواپیمابر را به این مانور بفرستد .این
مانور دریایی قرار است عملیاتی علیه زیردریاییها را
به اجرا بگذارد.

آلمان زیردریاییهایش را میفروشد

وزارت دفاع آلمان اعالم کرد این
کش��ور به خاطر بحران اقتصادی
 6زیردریای��ی خ��ود در آبه��ای آزاد را به خانه
فراخواه��د خوان��د .این اقدام آلمانیه��ا در حالی
ص��ورت میگی��رد ک��ه ای��ن کش��ور چهارمین
صادرکننده سالح در جهان است .به گفته وزارت
دفاع آلمان این زیردریاییها باید فروخته یا اوراق
شوند .آلمان  10زیردریایی در حال فعالیت دارد که
با این تفاسیر تنها  4عدد از آنها باقی خواهند ماند.
این  6زیردریایی از کالس  A206هستند که قرار
بود سال  2015از رده خارج شوند .زیردریاییهای
مورد استفاده ارتش آلمان اکنون 212عدد هستند
که بتازگی عرضه شدهاند.

