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پ .ک .ک و پاشنه آشیل ترکها
دو حمله تروریستی به قطار گردشگری ایرانیان در ترکیه،
انفجار بمب در جنوب ش��رق آنتالیا ،حمله ب��ه اداره امنیت
ش��هر پوزانت��ی در آدان��ا و رژه مس��لحانه در خیاب��ان ه��ای
استانبول بعد از انفجار شهر سوروچ ،همه دارای یک نقطه
مشترک هستند و آن هم هدف گرفتن پاشنه آشیل ترک ها
یعنی صنعت گردشگری این کش��ور .در حال حاضر ترکیه
س��االنه حدود  25میلیارد دالر از محل صنعت گردشگری
درآمد دارد و دولت این کش��ور قصد دارد این رقم را به 50
میلیارد دالر در سال  2023برساند.
کارشناسان پیش بینی می کنند که ترکیه در سال 2023
با قرار گرفتن در جمع پنج مقصد برتر گردش��گران جهان،
میزبان  50میلیون گردش��گر باش��د .اما سیاس��ت س��ران
حزب عدالت و توس��عه به وی��ژه جاه طلبی ه��ای منطقه ای
ایش��ان در س��وریه و عراق خ��ود مانع��ی برای دس��تیابی به
چنین اهدافی است .اردوغان تالش می کند تا از سیاست
مشت آهنین برای مقابله با کردها بهره بگیرد ،غافل از این
که کردهای ترکیه در تنها چیزی که تجربه مناس��بی دارند
مقابله با سیاس��ت های نظامی اس��ت .کردها به خوبی می
دانند نا امن س��ازی ترکیه به ویژه مناطق گردش��گری می
تواند بیش از یک دهه دستاوردهای حزب عدالت و توسعه
را با خطر رو به رو کند.

ترکیهدیگرامننیست

ادامه تالشهای همسر جورج کلونی برای نجات پسر قذافی

خیز بایدن برای ریاست جمهوری آمریکا

ترکیه دیگ��ر این روزها مقص��د امنی برای
گردشگری محسوب نمی شود .به دنبال
انفجارهای تروریستی داعش و همچنین
حمالت مسلحانه اعضای پ ک ک موجی
از ناامنی ش��هرهای مختلف این کش��ور را
فراگرفته است.
بر اثر حمله انتحاری روز گذشته به پاسگاه
پلی��س در ش��هر «دغ��و بایزی��د» واق��ع در
نزدیکی مرز ایران دو نیروی دولتی آنکارا
کش��ته و  ۲۴ت��ن دیگ��ر زخمی ش��دند .بر
اساس اطالعات به دست آمده ،یک عامل
انتحاری با یک تراکتور که در آن دو تن مواد
منفج��ره بمبگذاری ش��ده بود ،پاس��گاه
«قره بوالک» در  15کیلومتری منطقه دغو
بایزید و در مسیر اس��تان «إغدیر» را هدف
قرار داد.
خبرگزاری آناتولی می گوید :در حمالت
پککدریکهفتهگذشتهدستکم16
نیروی امنیتی ترکیه و چهار شهروند کشته
و 43نفر دیگر زخمی شدند .این حمالت به تالفی بمباران پایگاه های پ ک
ک در سوریه و عراق صورت می گیرد .در حمالت هوایی جنگندههای ترکیه
پکک کشته شدهاند.
تا کنون حدود  ۲۶۰عضو 
همچنین گفته می شود در حمله اخیر ترکیه به ش��مال عراق  ۹غیرنظامی
جان خود را از دس��ت دادهاند .از س��وی دیگر گزارش های خب��ری از توافق
ترکیه و پاکستان در مورد مبارزه با تروریسم از جمله مبارزه با گروه تروریستی
داعش خبر می دهد.

همسر جورج کلونی مشهور که وکالت پسر
قذافی و رئیس س��رویس جاسوسی سابق
لیب��ی را برعه��ده دارد ،به س��ختی تالش
میکند تا مانع اج��رای حکم اعدام این دو
فرد و ارج��اع پرونده آن ها ب��ه دادگاه الهه
شود؛جاییکهحکماعدامصادرنمیشود.
به گزارش ایس��نا به نوش��ته روزنامه دیلی
میل"،سیفاالسالمقذافی"،پسردیکتاتور
سابق لیبی و "عبدا ...السنوسی" ،رئیس
س��رویس جاسوس��ی دوران قذافی هفته
گذش��ته به جرم اقدام علیه م��ردم لیبی به
اعدام محکوم شدند.
تیم حقوق��ی "ام��ل کلونی" ،وکیل س��یف
االسالم و السنوسی میگوید که موکالن
آن ها بای��د در الهه محاکمه ش��وند .آن ها
میخواهند که ای��ن دو پرونده ب��ه دادگاه
کیفری بین المللی که حکم اعدام ندارد،
ارجاع شود .امل کلونی آخرین تالشهای
خ��ود را به کاربس��ته اس��ت تا مان��ع اعدام
قذافی و السنوسی شود.
به قذافی و السنوسی گفته شده است که با جوخه مرگ کشته خواهند شد.
بن امرسون ،به نیابت از تیم حقوقی پرونده سیف االسالم و السنوسی گفت:
دادگاه مذکور در فضایی مملو از وحش��ت ،بیثباتی و ترس به نتیجه گیری
رس��ید .وی افزود :ما به عنوان وکالی بین المللی السنوس��ی نتوانستهایم
تماسی با او داشته باشیم .این واقعا تاسف بار است و نشان دهنده بی کفایتی
نظام قضایی لیبی است.

بهدنبالافزایشحمالتجمهوریخواهان
علیه هیالری کلینتون  ،ظاه��را دموکرات
ها به فکر یک کاندیدای ذخیره افتاده اند.
رس��وایی ایمیل ه��ای محرمان��ه ،تردید در
سالمت جسمی هیالری کلینتون ،پرونده
حمله به سفارت آمریکا در لیبی و به تازگی
هم بحث دس��تیار وی��ژه اش هم��ا عابدین،
جای��گاه کلینت��ون را در ن��زد س��ران ح��زب
دموک��رات تن��زل داده اس��ت .ب��ه گ��زارش
واشنگتنپستبازرسانفدرالپیبردهاند
هماعابدین،یکیازنزدیکتریندستیاران
هیالریکلینتون،وزیرخارجهسابقآمریکا
به هنگام اش��تغال در وزارت خارجه حدود
 10هزاردالربیشترازحقوقسازمانیخود
دس��تمزد دریافت کرده است .این موضوع
میتواندبراینامزدیکلینتوندرانتخابات
ریاس��ت جمه��وری تبع��ات ناخوش��ایندی
داش��ته باش��د .عابدین معاون رئیس ستاد
انتخاباتیهیالریکلینتوناست.ازهمین
رو گمانه زن��ی ها درباره احتم��ال نامزدی "جو بای��دن" معاون "ب��اراک اوباما"
رییسجمهوریآمریکادرانتخاباتسال 2016میالدیافزایشیافتهاست.
"آسوشیتدپرس"نوشت تجربهبایدن،تواناییاشدرجذبکمکهایمالیو
همچنینمقبولیتویدرمیانسیاستمدارانارشد آمریکاییعواملیهستند
که از وی نامزدی مطمئن برای دموکرات ها می سازد .نتایج یک نظرسنجی
نشانداد،دونالدترامپوهیالریکلینتوندرانتخاباتریاستجمهوریپیش
رویآمریکاازشانسبیشتریبرایپیروزیبرخوردارهستند.

اندیشکده روز
هدف آنکارا از ایجاد منطقه حائل در سوریه

پیشروی نیروهای مقاومت در "حماه"

"نیلکوئیلیام"پژوهشگر"چتمهاوس"درمقالهایبابررسی
اهدافآنکاراازطرحایجادمنطقهحائلدرشمالسوریهنوشته
است:اینطرحقطعاموجبوقفهدراقداماتضدتروریستی
دراینمنطقهمیشود.ترکیهبدینوسیلهعالوهبرآنکهمانع
ظهوردولتکرددرسوریهمیشودباپراکندهساختنکردهابه
عنوانبهترینمتحدانغربدرسوریهموجبانحرافازمبارزه
علیهداعشمیشود.همچنینایجادچنینمنطقهایموجب
تجدیدقوایارتشآزادسوریهمیشودتابتواندحمالتخود
راعلیهنیروهایاسدتشدیدکند.درواقعواشنگتنباتحویل
مناطقراهبردیشمالسوریهبهآنکارا،موجبایجادهژمونی
ترکیه بر کردهای سوری می شود و در نتیجه منطقه حائل به
جایآنکهبهعنوانپناهگاهیبرایآوارگانباشد،بهپایگاه
گروههاییتبدیلخواهدشدکهاولویتشانبهجایمبارزهبا
داعشسرنگونیدولتسوریهاست.

وکیلمدافع شیطان

کاندیدایذخیره

حمله انتحاری با 2تن بمب در «دغو بایزید»

سوریه

ارتش سوریه و نیروهای حزب ا ...لبنان موفق شدند
تعدادی از روستاهای شمال غرب استان حماه را از
کنترل تروریست ها خارج کنند .در این درگیریها
بیشاز 40تنازهردوطرفکشتهشدند.همچنین
ارتش موفق ش��د کنت��رل نی��روگاه "زی��زون" یکی از
مهمترین نیروگاههای برق حرارتی سوریه را بازپس
بگی��رد .نیروه��ای مقاوم��ت نزدیک ش��هر حم��اه با
گروههایتروریستیالنصرهواحرارالشامدرگیرند.

3

عراق
اعتراض عراقی ها به قطع آب و برق

صدهاتنازساکنانشهرهایمختلفعراقازجمله
بغداد،کربال و نجف در اعت��راض به قطعی آب و برق
برایدومینروزپیاپیتظاهراتکردند.قطعطوالنی
مدتبرقدردمایحدود 50درجهافزایشابتالبه
بیماریهایپوستیوگرمازدگیرابههمراهداشته
است.بهگفتهمقامهایدولتی،شبکهبرقعراقدر
پیحملهسال 2003آمریکاوهمچنینخرابکاری
گروههایتروریستیبهشدتآسیبدیدهاست.

آلمان
مرکل قصد کنار رفتن ندارد

آنگال مرکل ،صدراعظم کنونی آلمان ،با وجود باال
رفتن سن قصد کنار رفتن از قدرت را ندارد و آماده
است خود را برای چهارمین بار در انتخابات سال
 2017نام��زد احراز این س��مت کند« .هورس��ت
زههوفر» رهبر حزب سوس��یال مسیحی در ایالت
بایرن معتقد است که در انتخابات آتی ائتالف دو
حزب دموکرات و سوسیال مسیحی اکثریت آرا را
بهدست خواهد آورد.

اظهار نظر روز
دمیرتاش :اردوغان برای حفظ قدرت
حاضر است ترکیه را به آتش بکشد
رهبر حزب ک��ردی دموکراتیک
خلق ه��ای ترکی��ه تاکی��د کرد
که این حزب ش��اخه سیاس��ی
پ.ک.ک نیست .صالح الدین
دمیرتاشدرگفتوگوبااشپیگل
گفت :اردوغان نمی تواند از
ترقی ما جلوگی��ری کند به
همین خاطر تصمی��م گرفته
که کشور را به هرج و مرج بکشد
چرا که تنها به این صورت می توان
برای جنگ علی��ه پ.ک.ک توضیحی ارائ��ه داد .بر خالف
تهمت هایی که م��ی زنند ما به هیچ عنوان بازوی سیاس��ی
پ.ک.ک نیس��تیم .اردوغان می خواهد با این ادعا چهره
حزب ما را خدش��ه دار کند .وی به دلیل احتمال به جریان
افتادن پرونده فس��ادش نمی تواند بی��ش از این قدرتش را
از دس��ت بدهد و به همین خاطر حواس��ش را ب��ه توطئه ها
و دسیس��ه هایی برای ایجاد ی��ک رویاروی��ی معطوف کرد.
صدور کیفرخواست علیه من نیز در همین راستا انجام می
گیرد .من پیش از انتخابات هم انتظار هر حماقتی از سوی
او را داشتم .اردوغان در موقعیتی است که فقط برای حفظ
قدرت حاضر است همه کشور را به آتش بکشد  .متاسفانه آن
دموکراسی که با تالش های زیاد در ترکیه به دست آمده بود
روند معکوس پیدا کرده است.

مصر

خبرهای متفاوت

"مذاکرات استراتژیک" مصر و آمریکا

مجسمه  100هزار دالری شیطان در آمریکا

وزیر خارجه آمریکا که به قاهره سفر کرده در اولین
جلسه از "مذاکرات استراتژیک" مصر و آمریکا که
پس از پنج سال از سر گرفته شده ،شرکت کرد .در
این نشس��ت ،وزیر خارجه مصر بر ض��رورت ادامه
 40سال روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرد.
کری نیز گفت :مصر یکی از ارکانی است که آمریکا
در آینده پایههای دیپلماس��ی خود را در منطقه بر
روی آن استوار خواهد کرد.

اسپوتنیک :در هفته گذشته ش��هر دیترویت آمریکا شاهد
مراسمرونماییازمجسمهبافومه،سمبلشیطانپرستیباسر
بزوبالهاییدرپشتشبود.ظاهرااینمجسمهتوسطگروهی
شیطان پرست پرستش می شده است .ارتفاع این مجسمه
 2.7متراستووزنآنبهیکتنمیرسد.درهنگامرونمایی
ازاینمجسمه حاضرانشعار«زندهبادشیطان»سردادند!

"جکی چان" مسلمان شده؟!
یاهونیوز :در شبکه های اجتماعی عکس��ی از جکی چان،
ستارهفیلمهایرزمیمنتشرشدهکهویکالهویژهمسلمانان
شرق آس��یا را بر س��ر دارد .مطالب کاربران از اس�لام آوردن
این بازیگر مشهور حکایت دارد .تاکنون از میزان صحت این
مطالبمنتشرشدهاطالعدقیقیدردستنیست.
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