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ترکیه در عراق به دنبال چیست؟

درروزهایاخیرشاهدتداومدرگیریلفظیدنبالهدارمیان
مقامات بغداد و آنکارا در باالترین س��طوح بودیم .مسئله به
اعتراض رسمی و طبیعی دولت العبادی به حضور نا به جای
نظامیان ترک در پایگاه بعش��یقه باز می گ��ردد در حالی که
ترکیه حضورش را با عناوینی چون اهداف آموزشی در اقلیم
کردستانتوصیفمیکند.واضحاستکهدرشرایطفعلی،
ایناقدامترکهاباواقعیتمیدانیمنطقهونیازهایموجود
عراق همخوانی ندارد و ت��رک ها به دنب��ال اهداف دیگری
هس��تند .آن ها تالش می کنند اوال با نزدیکی به کردستان
عراق ،ماهیت کرد ستیز خود را البته هرکجا که پای منافع
شان در پیش باشد ،بهبود ببخشند تا بتوانند با بهره گیری
های تاکتیکی از داعش ،هم اهرمی در جهت فشار به عراق
در اختیار داش��ته باش��ند و هم کردهای س��اکن در مناطق
جنوبترکیهراتحتفشارقراردهند.بااینهمهدولتعراق
که با یکی از مهم ترین عملیات های نظامی در موصل برای
آزاد سازی آخرین پایگاه مهم داعش روبه رو است نیاز دارد تا
شرایط را به نحو مطلوبی مدیریت کند .بر این اساس یکی از
مهم ترین دردسرهای احتمالی بر سر راه پاک سازی موصل
احتماالحمایتهاینظامیوامنیتیپنهانیترکیهازداعش
خواهد بود .ترکیه اگرچه در ماه های اخیر مواضع تندی را
در قبال داعش در پیش گرفته است اما هنوز آن ها را دشمن
شماره یک خود نمی داند .دولت العبادی باید برای مقابله با
ترک ها ،فضای بین الملل را با خود همراه کند و همین طور
بهبسیجملیکمککندوازتداومدرگیریلفظیبااردوغان
پرهیزکند.دراینشرایطعملیاتموصلآزمونمهمیبرای
ترکیه خواهد بود تا نشان دهد که چه نسبتی با داعش دارد.
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اندیشکده روز
چشمداشت داعش به زندان های اروپا
اندیشکده انگلیسی "مرکز بین المللی مطالعه افراط گری و
خشونت سیاسی" نوشت:گروههای تبهکار و افراط گر از یک
سرچش��مه برای جذب نیرو اس��تفاده میکنند و شبکههای
اجتماع��ی آن ه��ا در ح��ال ه��م گرای��ی و نزدیکتر ش��دن به
هم هستند.براس��اس پژوهش��ی که به بررس��ی پروندههای
اروپاییهای جذب ش��ده به اف��راط گران از س��ال  2011تا
کنون پرداخته ،ظهور گروه تروریس��تی داعش باعث تقویت
ارتباط میان تبهکاری و جرم و جنایت با تروریسم شده است.
داعشبهجایچشمداشتبهدانشگاههایانهادهایمذهبی
به مکانهایی مثل زاغه نشینها ،زندانها یا سکونتگاههای
طبقات فرودس��ت جامعه برای ج��ذب نیرو از میان کس��انی
که س��ابقه رفتارهای جنایی و کیفری داشتهاند چشم دارد.
خط جدایی میان گروههای تبهکار و افراط گر هرچه بیشتر
در حال محو شدن است و زندان به دلیل داشتن شبکههای
فراوان تبدیل ب��ه مکانی مهم برای هر دو گروه ش��ده اس��ت.
با توجه به افزای��ش محکومیتها و بازداش��تهای مربوط به
جرایم تروریستی در سالهای اخیر ما به این باور رسیدهایم
ک��ه زندانها بی��ش از آن ک��ه اهمیت خ��ود را ب��رای پرورش
افراطگران از دس��ت داده باش��ند ب��ه مکان مهم ت��ری برای
پرورش جنبشهای افراط گر تبدیل شدهاند.
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افغانستان

دهها شهید و زخمی در  2حمله داعش به
عزاداران حسینی در افغانستان
آمار ش��هدا و زخمیهای دو حمله به عزاداران حس��ینی در
ش��هرهای بلخ در ش��مال و کابل پایتخت افغانستان به ۳۰
ش��هید و  ۸۰زخمی افزایش یافته است.به گزارش تسنیم،
مقامات بیمارستان علیآباد کابل اعالم کردندکه در حمله
«کارته سخی» در غرب این شهر 15 ،عزادار حسینی شهید
و  54نفر زخمی شدند.زیارتگاه کارته سخی در غرب کابل
سه شنبه شب زمانی که اکثر افراد برای عزاداری عاشورا در
این محل حضور داشتند ،هدف حمله مخالفان مسلح قرار
گرفت.گروه تروریستی داعش شاخه خوراسان مسئولیت
این حمله را برعهده گرفت«.منیر احمد فرهاد» سخنگوی
سرپرست والیت بلخ نیز گفت :در انفجار بمب در شهرستان
بلخ والیت بلخ در شمال افغانستان ،دس��ت کم  14عزادار
شهیدو 28نفرزخمیشدند.ویافزود:اینبمبدرپایهبرق
جاسازی شده بود و زمانی که عزاداران حسینی از مسجدی
درمرکزشهرستانبلخخارجمیشدند،ازطریقکنترلازراه
دور منفجر شد.حمله به بلخ در حالی انجام شد که حمله به
مراسم مذهبی در این والیت سابقه نداشته و برای نخستین
بار است که در این شهرستان چنین رویدادی رخ میدهد.

...
ترکیه

حمله راکتی به آنتالیا

دستکم دو راکت به مناطق اطراف شهر ساحلی آنتالیا در
جنوبغربترکیهپرتابشد.بهگزارشرسانههایترکیهدر
این حمالت راکتی کسی کشته یا زخمی نشده است.گفته
میشود این راکتها از منطقهای کوهس��تانی در نزدیکی
جاده بین ِکمِ ر و آنتالیا پرتاب شده است.هنوز هیچ گروهی
مسئولیت این حمالت را بر عهده نگرفته است.خبرگزاری
رویت��رز میگوی��د بع��د از اصاب��ت راکته��ا آمبوالنسها و
نیروهایویژهبهسویمحلاعزامشدهاند.رسانههایترکیه
گفتهاند احتم��اال هدف این حمالت راکتی نفت کش��ی در
آبهای اطراف بوده است.

قطعنامه یونسکو :مسجداالقصی اسالمی است

عاشورای خونین درنیجریه

چرادولتنیجریهمجدداسرکوبگستردهجنبششیخزکزکیراآغازکردهاست؟

خشمآمریکاونتانیاهوازقطعنامهضدصهیونیستی

رحیمپور-پسازآنکهاکثریت
اعضایسازمانیونسکودرقالب
دو بخش��نامه تاکی��د کردن��د که
هیچارتباطدینیمیانمجموعه
مسجداالقصی و قبةالصخره در
شهر قدس اش��غالی با یهودیان
وج��ود ن��دارد و ای��ن مجموع��ه
مذهب��ی ،مکان��ی مق��دس تنها
ب��رای مس��لمانان اس��ت ،رژی��م
صهیونیس��تی همکاری خود با
این نهاد بین المللی را به حالت
تعلیقدرآورد«.بنیامیننتانیاهو»
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی نیزدر واکنشی عصبی،
این مصوبه را به ش��دت رد کرد و گفت :یونسکو تصمیمی
عجیبگرفتکهتاییدمیکندهیچارتباطیبیناسرائیلی
ها با دیوار ندب��ه و کوه هیکل وجود ندارد.ه��دف از این دو
پیشنویسقطعنامه کهدرباره«فلسطیناشغالی»است،
حفظ می��راث فرهنگی فلس��طین و آث��ار و تاریخ مش��هود
فلسطینیاندرقدسشرقیاست.درمتناینقطعنامهها
همچنیناشارهشدهاستکهاسرائیلیکقدرتاشغالگر
اس��ت « .مارک تونر» قائم مقام س��خنگوی وزارت خارجه
آمریکا نیز گفت که با قطعنامه سازمان علمی ،فرهنگی و
تربیتیسازمانمللمتحد(یونسکو)مخالفایم.یونسکو
 UNESCOدر جلسهای با حضور 58کشور در پاریس دو
پیشنویسقطعنامهایراتصویبکردکهایندوپیشنویس
تاکیددارندهیچگونهارتباطدینیمیانمسجداالقصیدر
شهر قدس اشغالی با یهودیان وجود ندارد و قدس مکانی
مقدسبرایمسلماناناست.ایندوقطعنام هغیرمنتظره
که فلسطین ،مصر ،الجزایر ،مغرب ،لبنان ،عمان ،قطر و
سودان پیش��نهاد داد ه بودند 24،رای موافق و شش رای
مخالف آورد و به واس��طه رایزن��ی آمریکا و اس��رائیل26 ،
کشوربهآنهارایممتنعدادندودوکشورنیزرایندادند.
در این کارزار ،کش��ورهای برزیل ،چین ،مص��ر ،آفریقای
جنوبی ،بنگالدش ،ویتنام ،روسیه ،ایران ،لبنان ،مالزی،
مغرب ،مکزیک ،موزامبیک ،نیکاراگوئه ،نیجریه ،عمان،
پاکستان،قطر،جمهوریدومینیکن،سنگالوسودانبه

کحلکی -ارتش نیجریه در ادامه سرکوب مسلمانان این
کشور،درشهرهایمختلفنیجریهبایورشبهدستههای
عزاداریسیدالشهدا(ع)شیعیانرابهخاکوخونکشید
و همزمان یگانه��ای مختلفی از ارت��ش نیجریه با حمله
به برخی حس��ینیهها و مدارس و خانههای ع��زاداران در
شهرهایمختلفنیجریه،آنهارابهآتشکشیدند.خبرها
از شهادت قطعی دس��تکم 15نفر از شیعیان شهرهای
مختلفنیجریه حکایت دارد و با توجه به ادامه یورشهای
بیرحمانه ارتش،احتمال افزایش تعداد شهدا و اسیران
فراوان اس��ت .به گ��زارش منابع محلی ،ارت��ش نیجریه با
آتش زدن حس��ینیه ش��هر کادونا اقدام به ربودن تعدادی
زن و کودک مس��لمان کرد .منابع محلی از سفر چند روز
گذشته هیئتی از عربس��تان س��عودی به ایالت کادونا در
نیجریه خب��ر داده بودند .پس از دی��دار هیئت نمایندگی
سعودیباالرفاعیشهرداراینشهر،ویکلیهفعالیتهای
مذهبیشیعیاندراینشهرراممنوعاعالمکرد.همچنین
الرفاعی اعالم کرده است که در صورت دستگیری افراد
در عزاداری سیدالشهدا(ع) توس��ط ارتش ،آنان به هفت
سالزندانمحکومخواهندشد.درحالیکهارتشنیجریه
این کش��ور را به کربالیی دیگر تبدیل کرده اس��ت ،در هر
شهریکهاینحملههاصورتگرفت،وقایع متعددیرخ
داد .در ش��هرفنتوا هنگامیکه عزاداران حسینی هدف
یورش وحشیانه ارتش قرار گرفتند ،مردم شهر که عمدت ًا
از اهل س��نت بودن��د به کمک ع��زاداران آمدند و بخش��ی
از توطئه ارتش در این ش��هر را خنث��ی کردند .همچنین،
ارتش نیجریه ،منزل ش��یخ مختار ،معاون شیخ زکزکی را
نیز در آتش سوزاند .سرکوب جنبش شیعیان نیجریه با به
قدرترسیدن«محمدبوهاری»دراینکشورکهنخستین
جابه جایی قدرت بهصورت دموکراتیک درتاریخ نیجریه
بود ،تش��دید ش��ده اس��ت .تحلیل گران با این جابه جایی
دموکراتیکقدرتدرنیجریه،گمانمیکردندکهدرفضای
ملتهب این کشور تغییر ایجاد ش��ود و وضعیت مسلمانان
مظلوم نیجریه ،بهب��ود یابد .البته نبای��د فراموش کرد که
بوهاری یک ارتشی بازنشسته است و همچنین ،ساختار
قدرتدرنیجریه«،پاردوکسیدوقطبی»میاندولتی«شبه
دموکراتیک» و «س��اختاری نظامی» را ش��امل است .این

اینقطعنامهرایمثبتدادندوکشورهایآمریکا،انگلیس،
لتونی،استونی،هلندوآلماننیزبهآنرایمنفیدادهاند،
تاشاهدرقمخوردنیکاتفاقسیاسی-فرهنگیبیسابقه
درتاریخیونسکوباشیم.یکمنبعدیپلماتفلسطینینیز
تاکید کرده که در این قطعنامهها به اهمیت شهر قدیمی
قدس و دیوارهای آن برای ادیان آس��مانی سهگانه اشاره
ش��ده اس��ت.تصویب این قطعنامهها که مانع ت��ازهای در
راه سیاس��تهای متجاوزانه رژیم صهیونیس��تی اس��ت،
خشمسراناینرژیمرابرانگیختودرهمینراستا،رژیم
صهیونیس��تی جمعه همکاری خود را با س��ازمان عملی،
فرهنگی و آموزشی ملل متحد «یونس��کو» به حال تعلیق
درآورد.نفتالی ِب ِنتوزیرآموزشاسرائیلدرنامهایخطاب
بهایرینابوکووا،مدیرکلیونسکوکهدرتوئیترمنتشرشد،
یونسکورابه«حمایتفوریازتروریسم»متهموتعلیق«همه
فعالیتهایحرفهای»کمیسیوناسرائیلییونسکورابااین
نهادبینالمللیاعالمکرد.قطعنامهیونسکوعالوهبرآنکه
میتواندزمینهسازفشاربینالمللیبرایتوقفحفاریها
ب��ر زی��ر محوط��ه مس��جداالقصی و جلوگی��ری از ت�لاش
صهیونیستها برای انهدام این نماد تاریخی و همچنین
اولین قبل��ه مس��لمین از طریق حفاری باش��د ،همچنین
میتواند در آینده به عنوان یک سند رسمی و قابل استناد
از سوی فلس��طینیان برای احقاق حقوق سرزمینیشان
استفاده شود و به همین دلیل صهیونیستها به شدت از
تصویباینسندبرافروختهشدهاند.

یارکمکی سعودی

رهبر انصار ا ...یمن  :حق پاسخ به تجاوزات موشکی آمریکا را
محفوظ می دانیم

ناصری -آمریکا در پی حمله موش��کی به سکو های
راداری ارتش یمن مدعی شد که شلیک موشک به
ناوشکنهای آمریکایی در نزدیکی تنگه راهبردی
باب المندب توس��ط ارتش یمن دلیل این حمالت
ب��وده و این حمله موش��کی اقدام��ی ب��رای دفاع از
خود بوده است .همزمان ،سرتیپ ستاد ارتش یمن،
«شرفلقمان»،ادعایاقدامیمندرهدفگرفتنناو
آمریکاییرابهشدتردکردوآنرا«ادعاییهدفمند»
توصیف ک��رد .همچنی��ن« ،عبدالمل��ک الحوثی»،
رهب��ر جنب��ش انص��ار ا ...یمن ،با اش��اره ب��ه ادعای
آمریکا مبنی بر ه��دف قرار گرفتن ناو این کش��ور در
آبهای منطقهای یمن گفت که آمریکا با این ادعاها
دنبال تجاوز به شهر ساحلی الحدیده است .الحوثی
افزود ک��ه «ملت یمن به مس��ئولیت خ��ود در دفاع از
خود ،خاک کشورش و آبرو و اس��تقالل و آزادیاش
عمل میکند و در دف��اع از خود در اس��تفاده از همه
ابزارهای مش��روع در مقابل هر تجاوز وحش��یانهای
دری��غ نمیکند و حق پاس��خ ب��ه تجاوزات موش��کی
آمریکا را برای خود محف��وظ میداند» .درحالیکه
ریاض نگران روابط اش با واش��نگتن اس��ت ،تحلیل
گران،ایناقدامآمریکاراضمنتالشبرایگسترش
حضور در «ب��اب المن��دب» ،باهدف تحکی��م روابط
با عربس��تان تحلی��ل کردهان��د .به ب��اور بس��یاری از
کارشناس��ان همچنین ،ممکن اس��ت ک��ه حمله به
ناوگان آمریکایی توسط ائتالف س��عودی و باهدف
توسعه همراهی آمریکا بهصورت حضور فیزیکی در
بحران یمن صورت گرفته باشد .یک منبع در شورای

عالیریاستییمنفاشکردکهادعایحملهموشکی
نیروهای یمنی به ناو آمریکا از سوی پنتاگون ،بعد از
شکس��ت ائتالف عربس��تان در یم��ن ب��وده و آمریکا
میخواهدزمینهرابرایدخالتمستقیمخودفراهم
کرده و تنگه باب المندب را اش��غال کن��د .اگرچه به
گزارش الیوم الس��ابع ،پنتاگون مدعی ش��ده است
که خواهان مش��ارکت گس��ترده آمریکا در جنگ در
یمن نیس��ت ،اما به گ��زارش رویترز ،ضم��ن این که
ب��اراک اوباما ،رئیسجمه��ور آمریکا پس از انتش��ار
خبر حمل��ه به ناوه��ای آمریکای��ی در یمن ،دس��تور
بمباران پایگاههای راداری در مناطق تحت کنترل
حوثیها در یمن را داد که این دستور بنا به سفارش
اش��تون کارتر ،وزیر دفاع و ج��وزف دانفورد ،رئیس
س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا صورت گرفت« ،پیتر
کوک» ،سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز اعالم کرد
که اگر الزم باش��د باز نیز حمله به خاک یمن ،تکرار
خواهدشد.شلیکموشکهایتوماهوکبهمنطقه
الحدیده ،ادعای آمریکا مبنی بر بازنگری در تجاوز
به یمن به سرکردگی عربستان را تضعیف کرد .این
حمایت و کمک واشنگتن به ریاض در جنگ با یمن
پیشتر نیز مش��مول حال ائتالف سعودی شده بود.
دولت آمریکا از مارس  2015تاکنون ،مجوز فروش
تسلیحاتی به ارزش بیش از  22.2میلیارد دالر را به
عربستان داده و این در حالی اس��ت که بنا بر اعالم
دفتر حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد در م��اه اوت،
حدود 3800غیرنظامییمنیدرحمالتعربستان
به بازارها ،بیمارستانها و مدارس کشتهشدهاند.

مراقب خدعه آمریکا در موصل باشید

درحالی است که شکاف میان دولت و ارتش نیجریه روبه
گسترشاستوسایهالقاهایخارجیعربستانسعودی،
فرانسه و رژیم صهیونیستی بر ارتش این کشور سنگینی
میکند.همچنین،اقداماتخشونتبارگروههایافراطی
نظی��ر «بوکوحرام» که فش��اری بر س��اختارهای قدرت در
نیجریهاست،باقدرتگرفتنجنبششیعیانوتضادفکری
آنبااینجریانهایسلفیموردحمایتعربستان،بهارتش
این کشور به اشتباه اینگونه القا میکند که باید سرکوب
جنبششیعیانودربندکردنرهبرمظلومآنرادردستور
کار خود داشته باش��د .با چنین برداشتی ،شیخ زکزکی
و جنبش اس�لامی او که عالوه بر کمک ب��ه دولت مرکزی
در هدایت مردم سرخورده نیجریه برای پرهیز از پیوستن
به جریانهای افراطی در خیل��ی از حوزههای اجتماعی
و اقتصادی نیز به دولت کمک میکرد ،بهجای س��رکوب
افراطیگری،هدفهجومارتشنیجریهقرارگرفت هاست.
تشدیداقدامسرکوبگرایانهعلیهرهبروشیعیاننیجریه،
بیثباتیهایاقتصادی،سیاسیوفرهنگیدرنیجریهرابه
دنبالخواهدداشتوهمچنین،بارشدعضوگیریدرمیان
افراطیون،چهرهضعیفتریازارتشاینکشوردرکنترل
اوضاعبیثباتنیجریهراترسیمخواهدکرد.

 4زن ترامپ را به
آزار جنسی متهم
کردند
انبیسی:کلینتونبااختالف14
درصدازترامپجلوافتادهاست

▪ ▪قطعصادراتنفت

کمتر از 24ساعت از رأی مثبت مصر به قطعنامه روسیه در
شورای امنیت ،شرکت نفت آرامکوی عربستان اعالم کرد
صادرات نفت ماه اکتبر خود به مصر را متوقف کرده است.
سعودیهادریکقراردادپنجسالهکهارزشآن 23میلیارد
دالراستماهانه 700هزارتنمشتقاتنفتیبهمصرصادر
میکنند.مصرمدتهایمدیدیاستکهازبحرانسوخت
رنج می ب��رد و اقدام س��عودی ها نی��ز بی تردید برای فش��ار
اقتصادیبرقاهرهاستهرچندعبدالفتاحالسیسیرئیس
جمهور مصر اواخر هفته گذش��ته این موضوع را رد کرد اما
دالیلتوقففروشنفتکامالروشناست.

مجله تایم روی جلد شماره بعدی خود تصویری از ترامپ کشیده است که
تداعی کننده ذوب و محو شدن سریع او و ستاد انتخاباتیاش است

اتهام زنیهای جنسی در رقابت های آمریکا همچنان ادامه
دارد و در تازهترین آنها ،دستکم چهار زن ترامپ را به آزار
و اذیت جنس��ی خود متهم کردهان��د .پسازآن ک��ه دو فیلم
مستهجن از اظهارنظرهای ترامپ در مورد زنان و دخترش
منتشرشد،اینبارنهفقطیککلیپوفیلمبلکهاسنادیعلیه
ترامپبهکمککلینتونآمد.بهگزارشاسپوتنیک،عالوهبر
مقالهایکهدرروزنامه«نیویورکتایمز»منتشرشدهوحکایت
از آزار جنسی دو زن توس��ط ترامپ دارد ،دو زن دیگر نیز وی
را به تعرض جنسی متهم کردهاند« .میندی مک گیلیوری»
از ایالت فلوریدا به روزنامه «پالم بیچ پست» گفت که در سال
 2003وقتی 23س��اله بوده ،ترام��پ او را در کلوبش به نام
مارالگودرفلوریداهدفآزارقراردادهاست.اوگفتکهترامپ
در حالی این کار را کرد که نامزدش مالنیا کنارش ایستاده
بود« .ناتاشا استوینوف» روزنامهنگار مجله «پیپل» داستانی
منتش��ر کرده که حاکی اس��ت ترام��پ او را برخالف میلش
دستمالیکردهاست.بهنوشتهاستوینوف،اینماجرااواخر
سال2015درمراسمجشننخستینسالگردازدواجمالنیا
و دونالد ترامپ در خانه مجلل ش��ان اتفاق افت��اد که او برای
پوششخبریدراینمراسمحضورداشت.پیشازاینروزنامه
«نیویورکتایمز»،ادعاهایدوزنبهنامهای«جسیکالیدز»و

همزمان منابع خب��ری از آغاز مانور مش��ترک دریایی میان

روس��یه و قاهره و درخواست مس��کو برای اجاره یک پایگاه
نظامی موق��ت در مصر خبر دادند تا مش��خص ش��ود روابط
دو کشور به س��رعت در حال گسترش اس��ت و رأی قاهره به
قطعنامه روس��یه اقدامی اتفاقی یا گذرا نبوده است .عالوه
برایناخباریمنتشرشدهاستکهنشانمیدهدنیروهای
ویژهروسیهازسالگذشتهدرحالدادنآموزشبهنیروهای
نظامیوامنیتیمصربودهاند.اینرویدادهابهشدتباعث
خشمریاضشدهاست،چنانکهپسازآنریاضسفیرخود
رانیزازقاهرهفراخواندتامشخصشودریاضازوضعموجود
راضینیستوبهدنبالکاهشروابطبامصراست.
▪ ▪پروازهاییکهلغوشد

عالوه بر این ها کش��مکش دو طرف به بخ��ش حمل و نقل
نیز س��رایت کرد .س��عودی ها تعدادی از پروازهای خود را
از مبدأ مصر به بهانه نبود مسافر لغو کردند و طرف مصری
نیز با مقابله به مثل اقدام سعودی ها را بی پاسخ نگذاشت.
ادع��ای اقتص��ادی نب��ودن پروازهای س��عودی ب��ه مصررا
نمی ت��وان پذیرفت.تعداد زیادی کارگ��ر و تاجر مصری در
عربستان مشغول به کار هس��تند و از آن سوی گردشگران
س��عودی به میزان قابل توجهی درمصر حض��ور دارند که
قطع پروازها می تواند به مش��کلی در جابه جایی اتباع دو
کشوربینجامد.

▪ ▪حج،اهرمفشارسیاسیسعودیها

س��عودی ها از مدتی قبل مبلغ روادید حج عمره اتباع چند
کش��ور از جمله مصر را به میزان غیرقابل تص��وری افزایش
داده بودند .این اقدام که از هم��ان زمان با اعتراض مصری
ها مواجه شده بود در نهایت پس از تنش در روابط دو کشور

دبیرکلحزبا...لبنانباحضوردر مراسم
عاش��ورا در منطقه الضاحیه در بیروت
گفت :آمریکاییها میخواهند مسیر
موصل به منطقه ش��رقی س��وریه را باز
کنن��د و تروریس��تهای داع��ش را در
شرقسوریهانباشتهکنندتادرآنجا
اس��تفاده و به��ره الزم ازآنه��ا برده
شود.اینگونهمیشودکهداعشباردیگر
میتواندخودرابازسازیکندوبهعراقبازگردد.بنابرایناین
خدعه آمریکاست که پیروزی جبهه مقاومت در موصل را از
بینببردوعراقیهابایدبرایجلوگیریازایناتفاق،داعش
را ب��ه تمامی در موص��ل از بین ببرن��د و فرمانده��ان آنها را
زندانی کنند و مانع فرار آنها به سوریه شوند ،چرا که حضور
آنها در سوریه خطر اساسی برای عراق محسوب میشود.
سیدحسننصرا...همچنیندربارهجنگعربستاندریمن
افزود:براییککارشناسوتحلیلگرروشناستکهجنگ
عربستان در یمن با اهداف سیاس��ی نیست و نشان دهنده
سطح کینه و انتقامی است که نظام سعودی در حق یمنیها
دارد .این ش��کل از کش��تار و خونریزی با اهداف سیاس��ی
نیست؛ بلکه کینه وهابیت است.

...

خبرهای متفاوت
▪ ▪تعیین«کارشناس مستقل» برای«هم جنسبازان» در
سازمان ملل!

یورونیوز:شورایحقوقبشرسازمانمللاولین«کارشناس
مستقل»رادرحوزهحمایتازحقوقدگرباشانجنسیتعیین
کرد.اینکارپسازآنصورتگرفتکهدرژوئیهگذشتهیعنی
س��ه ماه پیش ،ایجاد این ِس��مت برای اولین بار توس��ط شورا
تصویب شد .مونتاربورن موظف است به عنوان «کارشناس
مس��تقل» ،ریش��ههای تبعی��ض علیه ه��م جنسب��ازان را در
کشورهایمختلفبهدستآوردوباحکومتهابرایچگونگی
حمایتازحقوقاینافرادرایزنیکند!
▪ ▪سود کالن نظامیان آمریکایی از حراج اینترنتی سالح
های خود!

«ریچلکروکس»علیهترامپرامنتشرکردهبود.بهگفتهاین
دو زن ،یکی از موارد تعرض مربوط به سال 2005و دیگری
مربوطبهحدود 30سالپیشاست.ستادانتخاباتیدونالد
ترامپ گفت ک��ه کل این گزارشها تخیل��ی و جزو عملیاتی
کذبوهماهنگبرایترورشخصیتترامپاست.همزمان،
به گزارش بیبیسی ،میش��ل اوباما ،همسر رئیسجمهور
آمریکادریکسخنرانی بهشدتازنگاهدونالدترامپبهزنان
انتقاد کرده و گفته اس��ت اظهارات ترامپ درباره زنان ،او را
عمیق ًا متأثرکردهاست.همسراوبامادراینخصوصافزود:
«هفتهگذشتهدیدیمکهایننامزدچهطورازآزارجنسیزنان
تعریفمیکندوبهآنمیبالد.باورمنمیشودکهدارماینرا
میگویم ،یک نامزد ریاس��ت جمهوری ایاالتمتحده داریم
که به آزار جنس��ی زنان میبالد ».به دنبال انتشار اظهارات
و اقدامات غیراخالقی ترامپ درگذشته که او تالش کرد تا
آمریکاییهارابهیاداقداماتخالفاخالقیشوهرهیالری
کلینتون ،یعنی بیل کلینت��ون بیندازد ،در گزارش��یNBC
نیوز،براساسنظرسنجیها،اعالمکردکهبیشترینفاصله
تاکنون میان دو رقی��ب پسازای��ن اتفاقات و مناظ��ره اخیر
آنها ،ثبتشده است .بر اساس این نظرسنجی ،کلینتون
 ۵۲به  ۳۸با اختالف  14درصد از ترامپ جلو افتاده است.

افزایش تنش میان قاهره و ریاض
سیدرضاقزوینیغرابی-روابطمصروعربستانسعودی
دریکهفتهاخیربهشدتدچارکشوقوسهایجدیشده
است.رسانههاهرروزازتحولیجدیددراینمناسباتخبر
میدهندکهبهسردیبیشترروابطدوکشورمنجرمیشود.
هفتهگذشتهبودکهمصربهپیشنویسقطعنامهپیشنهادی
روس��یه درباره س��وریه رأی مثبت داد .اقدامی که باید آن را
به مثابه ریختن بنزین روی آتش روابط پرتنش دو کش��ور در
هفتههایاخیرقلمدادکرد.نخستینواکنشبهاقداممصر
راعبدا...المعلمیسفیرسعودیدرسازمانمللنشانداد.
ویباانتقادضمنیازقاهرهگفتهبودکهجایتأسفاستکه
مواضعمالزیوسنگالدربارهسوریهازمواضعمصرنزدیک
تر اس��ت .پس از آن بود که عربستان با اتخاذ تصمیماتی که
بویانتقامازآنبهمشاممیرسیداقداممصرراتالفیکرد.

...

اظهار نظر روز
سید حسن نصرا: ...

شکاف بین مصر و عربستان سعودی در حال افزایش است

▪ ▪مسکو – قاهرهنزدیکترازهمیشه
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منجربهقطعیکطرفهعمرهازسویطرفمصریشدتاپس
از محرومیت عربستان از درآمد ناشی از حضور شهروندان
ایرانیومراکشی،اینبارمصریهانیزعربستانرادرفشار
اقتصادیبگذارند.بهنوشتهپایگاهخبریالیومالسابعمصر،
ایناقدامباعثصرفهجوییدرخروجششمیلیارددالرارز

ازمصرمیشودکهاینروزهابحرانارزینیزمشکلیاست
کهقاهرهباآندستوپنجهنرممیکند.
تنش اخیر در روابط دو کش��ور را نمی توان منحصر به اقدام
مصر در شورای امنیت دانست .روابط دو کش��ور در این دو
س��ال اخیر به ش��دت پر کش و قوس بوده اس��ت .هرچند از
ابتدایرویکارآمدنملکسلمان،روابطدوکشوربهشدت
گرمشدهبود؛اماروشناستکهمواضعالسیسیدرسیاست
خارجیونزدیکیبهروسهاودیدگاههایویدربارهسوریه
واس��د نقش مهمی در تیرگی روابط دو کشور داشته است.
حضورهیئتعالیمصریدرکنفرانسضدوهابیگروزنی،
ابطالقراردادبخشیدنجزایرصنافیروتیرانبهعربستان،
عمل نکردن س��عودی ها به تعهدات خود ب��ه مصر از جمله
ساختپلخلیجعقبه،مخالفتباسرنگونیاسد،خویشتن
داری در موض��وع اعزام نیرو به جنگ یم��ن و زمزمه هایی از
حمایتغیرمستقیمازحوثیهاونزدیکینسبیبهایرانبه
ویژه دیدار وزیران خارجه دو کش��ور در نیویورک و به تازگی
تعیین کاردار جدید مصر در تهران ،از جمله اقدامات قاهره
بودهاستکهریاضآنهارابهمثابهیکخنجربرپشتخود
قلمداد کرده اس��ت و اکنون به دنبال گرفتن انتقام از مصر
است .السیسی دو روز قبل بدون نام بردن از سعودی گفته
بود مصر به دنبال اس��تقالل در مواضع خود است و در برابر
هیچکسجزخداتسلیمنخواهدشد،اظهاراتیکهباحمایت
شدیدمردمورسانههایمصریمواجهشدهبود.بهنظرمی
رس��د هم اکنون نمی توان افقی برای فروک��ش کردن این
بحران متصور بود به ویژه آن که رفتارها و اقدامات دو کشور
نش��ان می دهد هیچ یک از آن ها به دنبال آرام کردن وضع
موجودنیست.بایدصبرکردودیداینتنشدرروابطقاهره
وریاضتاکجاپیشخواهدرفت.

دیلیمیل:نظامیانآمریکاییکهدرپایگاههواییاینکشوردر
فورتکامپلخدمتمیکنند،مقادیریسالحوتجهیزاترا
بهصورتسازمانیافتهازاینپایگاهسرقتکردندودرحراجی
هایاینترنتیفروختند.اینرسواییدرحالیاتفاقافتادکه
پنتاگونمدعیاستازآنبیاطالعبودهوافرادیغیرنظامی
درآندخیلبودهاند.نظامیانآمریکاییبااینسرقتتوانستند
نیم میلیون دالر س��ود کنند و این مبلغ ،بسیار بیشتر از تمام
مبلغیاستکهطیخدمتدرارتشآمریکابهدستمیآورند.

...
سوریه

شهرک راهبردی «الدیرخبیة» آزاد شد
پوتین توافق نامه ایجاد پایگاه هوایی دائم
روسیه در سوریه را امضا کرد
یک روز مانده به آغاز گفتوگوهای جدید بر س��ر سوریه در
لوزان ،ارتش س��وریه موفق شد کنترل ش��هرک راهبردی
«الدیرخبی��ة» را به صورت کامل به دس��ت گی��رد .همزمان
والدیمی��ر پوتی��ن رئیس جمه��وری روس��یه دی��روز مصوبه
پارلمانی دائمی شدن و گس��ترش پایگاه نیروی هوافضای
این کشور در حمیمیم سوریه را امضا کرد.به گزارش فارس،
شهرک راهبردی «الدیرخبیة» ،ش��هرکی است که یکی از
مهم ترین شریانهای امدادرسانی به تروریستهای جبهه
النصره در حومه دمش��ق اس��ت .به گفته منابع نظامی ،در
جریان یک عملیات حس��اب ش��ده ب��ا خودروه��ای زرهی،
منطقه غرب��ی این ش��هرک آزاد ش��د و پ��س از آن نیروهای
مقاومت استحکامات تروریست ها را در هم شکستند و این
شهرک را کامل آزاد کردند .ارتش سوریه از آغاز ماه میالدی
جاری عملیات گسترده ای را به سوی خان الشیح آغاز کرد
تا گروه های تکفیری را از این منطقه ریشه کن کند.ازسوی
دیگروزارت دفاع روسیه مامور ش��د تا برنامه استفاده بلند
مدت از پایگاه حمیمیم استان الذقیه را که از یک سال پیش
محل اس��تقرار یگان نیروهوافضای این کشور برای اجرای
عملیاتضدتروریستیباهمکاریارتشسوریهاست،آماده
کند.وزارت دفاع روس��یه همچنین از برنام��ه تبدیل پایگاه
پشتیبانی نیروی دریایی این کش��ور در طرطوس سوریه با
کاربری نظامی و عملیاتی خب��ر داد که باید از تصویب دوما
و ش��ورای فدراس��یون بگذرد.این تصمیم پس از اس��تقرار
مجموعهسامانهدفاعیاس 300روسیهدرپایگاهطرطوس
اعالم شده است.

...
تایلند

ولیعهد تایلند جانشین پدرش شد
نخس��ت وزیر تایلند اعالم کرد که"ماها واجیرالونگکورن"
( 64س��اله) ولیعهد این کشور جانش��ین پدرش می شود.
به گزارش العال��م" ،بهومیب��ول آدولیادی" پادش��اه تایلند
پس از  70س��ال س��لطنت ،به علت بیماری در بیمارستان
درگذش��ت .وی هن��گام م��رگ  88س��ال داش��ت و رکورد
طوالنی ترین دوره پادشاهی در دوران معاصر را به نام خود
ثبت کرده اس��ت .نخس��ت وزیر تایلن��د با انتش��ار بیانیهای
تأکید کرد که حکومت روند جایگزینی را انجام خواهد داد.
پادش��اه تایلند در س��ال  1972فرزندش ماه��ا واجیر را به
عنوان ولیعهد تعیین کرده بود.پادش��اه تایلند پس از هفت
دهه حکومت در حالی مرد که تایلند اوضاع ناپایداری دارد.
به گزارش بی بی سی،پادشاه بهومیبول آدولیادی در بین
مردمتایلندمحبوببود،امادرعینحالقوانینیوجوددارد
که براساس آن هرگونه منتقد س��لطنت مجازات میشود.
این قوانین همچنین محدودیتهایی بر رسانههای داخلی
و خارجی در ارائه گزارشهایی از پادشاه ایجاد میکند.
CMYK

