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ِ
«جنگ قرون وسطایی»
انتقاد روسیه از
آمریکا در موصل

سخنگویوزارتخارجۀروسیه،عملیاتائتالفآمریکادرموصلرابهجنگهایقرونوسطیشبیهدانست.زاخارووا درپیامیدرصفحۀفیس ِ
بوکخود
نوشت:ائتالفآمریکا،هیچنقشهایبرایخارجکردنغیرنظامیانازشهرمحاصرهشدۀموصلنداردوهیچگذرگاهامنیبرایخروجغیرنظامیانازشهر،تعریف
نکردهاست .ائتالفبینالمللی،عملیاتموصلرابایکوتخبریکردهاستوهیچاطالعاتدرستیدربارۀآنچهدراینعملیاتمیگذرد،ارائهنمیکند.

...

تحلیل روز
سید رضا قزوینی غرابی

تنشدر روابط ریاض-قاهرهتا کجاپیشمیرود؟
کمترازدوماهقبلهنگامیکهشرکتنفتیآرامکویعربستان
از قطع صادرات محصوالت نفتی خود به مصر خبر داد ،برخی
هاازجملهسعودیهاتالشکردندتاموضوعراموقتیوناشیاز
اشکاالتفنیاعالمکننداماروشنبودکهدرسایهحجمانبوهی
از عوامل تنش آفرین میان دو کش��ور ،این اقدام پاسخ تنبیهی
ریاضبهسیسیبهدلیلمواضعاودرقبالسوریهبود.عربستان
روزگذشتهبهدومینماهقطعصادراتنفتبهمصرادامهدادتا
نشاندهدهمهادعاهادربارهاقداماتتنبیهیسعودیهاعلیه
مصر درس��ت بوده اس��ت و ریاض به دنبال انتقام گیری است.
مصریهاکهبابحرانبزرگسوختدرداخلمواجههستندو
اعتبارآنهابهدلیلتبعیتازریاضخدشهدارشدهاستاکنون
میکوشنددریکبیاعتناییآشکاربهعربستان،کسرینفت
خود را از جایگزین های دیگر تأمین کنند .ب��ازار بین المللی،
عراق و لیبی از جمل��ه این جایگزین ها هس��تند و زمزمه هایی
ضد و نقیض ازتالش مصر برای ارتباط با ایران در این خصوص
نیزشنیدهمیشود.ادعاییکهاگرصحتداشتهباشدبهتنش
بیشتر روابط دو طرف و خشم سعودی ها منجر خواهد شد .از
این رو آشکار است که روابط قاهره و ریاض به طور جدی آسیب
دیدهاستوتحوالتمثبتدرمناسباتقاهرهبامسکوودمشق
نش��ان می دهد که مصری ها به طور جدی از تکیه ب��ر اردوگاه
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به رهبری سعودی ها
ناامیدشدهاندوبهدنبالیافتنمتحدانمطمئنتریهستند.
عالوه بر آن باید در آینده نزدیک شاهد افزایش اقدامات انتقام
جویانه دو کشور در عرصه های سیاس��ی و دیپلماسی باشیم.
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اندیشکده روز
چالش بزرگ مواضع دفاعی چندالیه داعش
اندیش��کده اس��تراتفور نوش��ت :تصاویر ماه��وارهای گرفته
شده نشان میدهد که نیروهای داعش منطقه گستردهای
را به سمت ش��مال فرودگاه موصل ،در امتداد ساحل غربی
رود دجله پاکسازی کرد ه و تقریب ًا کلیه ساختمانهای این
فرودگاهوپایگاههواییسابقبهسمتغرببازمینهمسطح
شدهاند.نیروهایداعشباتخریباینساختمانهااحتما ًال
س��عی دارند مرکز شهر مس��تحکم ش��ده موصل را تبدیل به
حصاری کنند ت��ا به این طری��ق بتوانند ارتش ع��راق را که در
حال نزدیک ش��دن به ش��هر اس��ت هدف قرار دهند .داعش
سنگرهایی را در جاده منتهی به ش��هر برپا کرده و همچنین
بلوکهایبتونیوخردهسنگهاییرادرخیابانهاجمعآوری
کرده تا بدین طریق مانع تردد نیروهای طرف مقابل ش��ود.

آخرین تیر ترکش در ساعت سرنوشت

...
عراق

بگذارند ».انتخابات آمریکا امروز هش��تم نوامبر
برگزارمیشودوچهلوپنجمینرئیسجمهوری
اینکشورنیزازژانویهسالآیندهمیالدیهدایت
دول��ت را در دس��ت خواهد گرف��ت.در حالی که
کلینتوندررابطهباپروندهایمیلیاخیرشتبرئه
شده است ،سایت افشاگر «ویکی لیکس» دیروز
دوش��نبه در حال��ی که تنها ی��ک روز ت��ا برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری سال  ۲۰۱۶آمریکا
فاصلهبود ۸،هزارو ۲۶۳ایمیلمتعلقبهاعضای
کمیته ملی حزب دموکرات این کشور را منتشر
کرد.ازجملهمسائلیکهدرالبهالیاسنادمنتشر
شدهفاششد،میتوانبهتعمدحزبدموکرات
دربهحاشیهراندن«برنیسندرز»بهنفع«هیالری
کلینت��ون» در دور مقدمات��ی انتخاب��ات۲۰۱۶
ب
اشاره کرد .همچنین ،به گزارش دیلی میل ،و 
سایتویکیلیکسبااستنادبهمدارکیافشاکرد،
هزینه عروس��ی «چلس��ی» ،دختر بیل و هیالری

کمیسیون اروپا :ترکیه در زمینه های قضایی ،حقوق
بشر و آزادی بیان عقبگرد کرده است

کلینتون،ازبنیادخانوادگیشانموسومبه«بنیاد
کلینتون» تامین شد ه بود .این در حالی است که
بنیادکلینتونهدفشراارتقایخدماتسالمت
و تامی��ن اجتماعی برای مردم سراس��ر جهان در
مقابله با چالشهای جهانی اعالم کرد ه اس��ت.
ویکیلیکس،بخشجدیدیازایمیلهای«جان
یهیالریکلینتون،
پودستا»رئیسستادانتخابات 
رامنتشرکرد.دراینمیان حاصلیکنظرسنجی
کهروزیکشنبه(۶نوامبر)ازسویشبکهتلویزیونی
ایبیسیوروزنامه"واشنگتنپست"منتشرشد،
حاکی از آن اس��ت که کلینتون ۵درصد از رقیب
خود پیشی گرفته است .نظرسنجی دیگری که
ازسویشبکه"انبیسی"ونشریه"والاستریت
جورنال" انتشار یافت ،میزان برتری کلینتون را
 ۴درصد اعالم کرده اس��ت .دیگر نظرسنجیها
نشانمیهدکهکلینتونبهطورمتوسط۲درصد
جلوترازترامپاست.

...
لبنان

اظهار نظر روز

کارنامه اسفناک

تبرئه هیالری توسط ،FBIدستاویزجدید ترامپ و افشاگری ویکی لیکساز عروسیکلینتونها
شریفی-امروزانتخاباتآمریکابرگزارمیشود
تا رقاب��ت ه��ای نفس��گیر و آنگون��ه که «ک��ری»،
وزیرخارجه آمریکا ،آن را توصی��ف کرده ،رقابت
ش��رم آور انتخاباتی خاتمه یابد .در این س��اعات
سرنوشتس��از پلیس فدرال آمری��کا ،FBIاعالم
کرد«:بررسیمجددپروندهایمیلهایکلینتون
در ارتب��اط ب��ا ل��پ ت��اپ "آنتون��ی وین��ر" همس��ر
دستیارارشدهیالریکلینتونانجامشدهوچیز
خاصیدرآنیافتنشدهاست».بنابراینکلینتون
تحتتعقیبقضاییقرارنخواهدگرفت .جاناتان
لمی��ر ،از خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس در ای��ن
رابطه میگوی��د« :به نظرم این موض��وع ابری که
او (کلینت��ون) را دربرگرفت��ه ب��ود کنار م��ی زند.
نخستیننامهکومی(رئیسپلیسفدرالآمریکا)،
حدود دو هفت��ه پیش این رقابت را ت��کان داد و به
دونالد ترامپ که در آن وقت در نظرسنجی ها به
روش��نی پایین رفته بود کمک کرد ،در دس��ت او
سالحی با پتانس��یل سیاس��ی قرار داد و او برای
 ۱۰روز یا بیشتر کلینتون را با آن هر روز کوبید».
ترامپ اما ،در س��خنرانی دی��روزش دوب��اره این
موضوعرادستاویزیبرایاینقراردادکههیالری
کاندیدای سیستم فاسد است و برای همین او را
تبرئه کرده اند .او در ش��هر مون تاون شیپ واقع
در ایالت پنسیلوانیا با اش��اره به نامه مدیر اف بی
آی به کنگ��ره گف��ت« :او اکنون از س��وی نظامی
متقلبمحافظتمیشود.نمیتوان ۶۵۰هزار
ایمیلرادر ۸روزبررسیکرد.هیالریکلینتون
مجرماست.اواینرامیداند.افبیآیمیداند.
مردمهممیدانند.اکنونبستگیبهمردمآمریکا
دارد تا عدال��ت را در صن��دوق ه��ای رای به اجرا
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ترکیه در تب ورود به اتحادیه اروپا میس��وخت و اگرچه نگرانیهای اروپاییها در سال
های اخیر در خصوص کشوری که از معیارهای اتحادیه نیز فاصله داشت ،ورود ترکیه
رابهاتحادیهبامشکلمواجهکردهبود،اماکودتاینافرجاماینکشوروبگیروببندهای
پسازآن،آنگونهکهکمیسیوناروپاگزارشداده،ترکیهرابا«کارنامهاسفناکی»روبهرو
کرده اس��ت و درواقع تیر خالصی بر درخواس��ت ترکها برای پیوستن به اتحادیه بود.
به گزارش بیبیسی ،آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند نگران دستگیری رهبران حزب
نزدیکبهکردهادرترکیههستند.همچنین،بهگزارشدویچهوله ،کمیسیوناتحادیه
اروپا در جدیدترین بیانیه خود درباره ورود ترکیه به این اتحادیه از «عقبگرد» ترکیه در
زمینههایقضایی،حقوقبشروآزادیبیانگزارشداد.کمیسیوناتحادیهاروپاهرسال
پیشرفتهایاپسرفتهایترکیهرادرشرایطیکهبایدفراهمشودتااینکشوربهاتحادیه
اروپا وارد شود ،بررسی میکند .دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا تا کنون از آن چه در
ترکیه جریان دارد ،انتقاد کردهاند .از جمله مارتین شولتز ،رئیس پارلمان اروپا ،رجب
طیباردوغان،رئیسجمهوریترکیهرامتهمکردهکه"زیرپوششمقابلهباکودتاگراندر
حالایجادتغییراتساختاریدرترکیهبهسمتیکنظامجمهوریاستبدادیاست".در
جریاندستگیریهایپسازکودتادرترکیهتاکنونحدود ۶۰هزارتنبازداشتشدهاند
ک��ه ح��دود یکپنج��م آنه��ا قض��ات و وکالی دادگس��تری بودهان��د .در ای��ن گزارش
همچنین،ازبازداشتاهالیرسانهدرترکیهنظیرسردبیروهشتهمکاراودرروزنامه
جمهوریت انتقاد و نیز ،به بازگرداندن مجازات اعدام توسط ترکها اشارهشده است.

...

...

نیکاراگوئه

هنگ کنگ

آزادی کامل «بعشیقه» موصل

تاکید عون بر تعمیق روابط با اسد

تظاهرات ضد چین در هنگ کنگ

پیروزی اورتگا برای چهارمین بار

نیروهایپیشمرگهکهازصبحدیروزپسازدوهفته
محاصره ،آزادسازی منطقه «بعشیقه» را آغاز کرده
بودند ،از تسلط کامل بر این منطقه خبر دادهاندو
در حال پاک سازی ساختمانها هستند.با توجه
به این که ش��هر بعش��یقه و مناطق اط��راف آن پر از
درختهای زیتون اس��ت ،عناصر داعش اقدام به
حفر تونلهای متعدد کرد ه بودند اما سرانجام این
شهرک به دست پیشمرگهها افتاد.

منصورعزامفرستادهبشاراسدکهبهلبنانسفرکرده
است،بعدازدیداربامیشلعون،گفتکهسفرشبه
لبنانبرایرساندنتبریکاسدبهرئیسجدیدلبنان
صورتگرفتهاست.ویگفتکهعوندردیدارباوی
برعمیقبودنروابطسوریهولبنانوهمچنینعمیق
بودنروابطخودبابشاراسدتأکیدکرد.باحلبحران
قدرت در لبنان و قدرت گرفتن عون مجددا روابط
دمشق-بیروتهمچونگذشتهتعمیقشدهاست.

هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ راهپیمایی
کردندوخواهانتوقفآنچهمداخلهدولتمرکزی
چین در مناقشات سیاسی در این منطقه خواندند
شدند .این تظاهرات بعد از آن برگزار شدکه دولت
چین با استناد به "ناکامل بودن سوگند یاد کردن"
دو نماین��ده منتخ��ب در هنگکن��گ ،تاکی��د کرد
این دو نماینده با وجود کس��ب آرای مردم "قانونا"
نمیتوانند کار خود را آغاز کنند.

دانیلاورتگای ۷۰سالهموفقشد ۷۱,۳درصدآرا
رابهخوداختصاصدهدوبرایچهارمینباررئیس
جمهوری نیکاراگوئه ش��ود .اپوزیس��یون دولت در
نیکاراگوئه انتخابات روز یک ش��نبه را تحریم کرده
بود .اپوزیسیون پیش از اعالم نتایج اولیهانتخابات
نیزخواستاربرگزاریانتخاباتیجدیدشدهبودند.در
کناراورتگا،همسراونیزدرآیندهقراراستبهعنوان
معاونرئیسجمهوریدردولتهمکاریکند.

بشاراسد :قدرت را بهپسرم واگذار نمیکنم
باید رئیسجمهور به قانون
اساسی پایبند باشد و دوره
ر یا س��تجمهو ر یا ش
را در ش��رایط ع��ادی ب��ه
پایان برس��اند اما ش��رایط
االن عادی نیس��ت .اس��د
ادام��ه داد :ای��ن جن��گ
اس��ت و تو فرمان��ده کلی،
بای��د ارت��ش خ��ود را در
درگیریها باه��دف دفاع
از کش��ورت هدایت کنی.
این زم��ان مناس��بی برای
رفت��ن نیس��ت .س��وریه
کشوری است که بر اساس
قان��ون اساس��ی عم��ل
میکند که به مل��ت بازمیگردد نه به یک ش��خص تنها.
اس��د در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره اینک��ه درگیریهای
مسلحانه در س��وریه تصمیم کیست؟ روس��یه یا سوریه،
گفت:طبع�� ًا م��ا تصمیمگیرن��ده هس��تیم .نظامی��ان
روس  ۶۰سال اس��ت که در س��وریه هس��تند و سیاست
خود را بر اس��اس دو مح��ور اخ�لاق و قان��ون بینالملل
دنب��ال میکنن��د .روسه��ا تالش��ی ب��رای مداخل��ه در
امور داخلی س��وریه ندارند و میدانس��تند که سوریه در
مس��یر خود برای مب��ارزه با تروریس��م در حال شکس��ت
خوردن اس��ت ،لذا برای کم��ک به ما وارد عمل ش��دند.
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 ١٥:٣٠ﺑﻪ آدرس ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و ﺑﻠﻮار ﺑﻌﺜﺖ ﻧﺒﺶ ﺑﻌﺜﺖ  ٩ﭘﻼ�  ٦٩ﻣﺮ�ﺰ ﻋﻠﻤ�� -ﺎرﺑﺮد� ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺻﻨﻌﺘ� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ�  ٣٨٤٥٤١٠٠ﺗﺎ  ١٠٨داﺧﻠ� ﻫﺎ�
 ٣٣٥و  ٣٤٥و  ٣٥٣و ٣٤٤ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﺰا�ﺎ و اﻣ�ﺎﻧﺎت ﻣﺮ�ﺰ:
 -١ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﻴﻠ� را�ﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ �ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه آﻣﻮزﺷ� ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ.
 -٢ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠ� ﺑﺮا� ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ.
 -٣ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ� از وام ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮ��
 -٤ﺑﺮﺧﻮردار� از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣ�ﺎن ﻗﺒﻮﻟ� در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ.
 -٥ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻘﻄﻊ �ﺎرداﻧ� ﺑﺎ د�ﭙﻠﻢ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ )ﻓﻨ� و ﺣﺮﻓﻪ ا� و �ﺎرداﻧﺶ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑ� ،ر�ﺎﺿ�
ﻓﻴﺰ��( ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪر� ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫ�.
 -٦اراﺋﻪ ﻣﺪر� ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠ� ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻦ آور�
 -٧اﻣ�ﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﻤﺎﻣ� داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ� ﻣﻌﺘﺒﺮ �ﺸﻮر.
 /٩٥٢٤٢٢٠٨ت

...

▪ ▪زندانیانانگلیسیکنترلیکزندانرادردستگرفتند

رویترز:زندانیانانگلیسیکنترلزندانبدفورددرمرکزاین
کشور را در دس��ت گرفتند و اکنون صدها نیروی پلیس ویژه
زندانازمناطقمختلفانگلیسبرایبازکنترلاوضاععازم
منطقه شدهاند .سخنگوی اتحادیه زندان بانان با خطرناک
توصیف کردن این رویداد گفت که زندانیان به دو بند زندان
مسلطشدهاند.ویگفتکهمأموراناعزامیونیروهایمحلی
بااینحادثهبهعنوانیکآشوبروبهروهستند.روزشنبههفته
گذشتهنیززندانیانزندانساسکسشرقیانگلیسشورشی
6ساعتهبهراهانداختندکهبامداخلهنیروهایویژهکنترلشد.
▪ ▪داغ شدن هشتگ فرار بغدادی از موصل

العالم :با ادامه پیشروی نیروهای عراقی در موصل ،بار دیگر
موضوع فرار س��رکرده گروه تروریس��تی داعش از این ش��هر
برسرزبانهاافتادهاست.بامطرحشدنموضوعفرارسرکرده
داعش از موصل ،ای��ن روزها هش��تگ #البغدادی_یهرب_
من_الموصل(بغدادیازموصلفرارمیکند)درشبکههای
اجتماعیعراقداغشدهاست.اززمانآغازعملیاتموصل،
خبرهایمختلفیدرخصوصحضورابوبکربغدادیدرموصل
یافرارویازاینشهرمنتشرشدهاست.

...

فلسطین

تشکیالت خودگردان فلسطین سربازان
صهیونیستی را از مرگ نجات می دهد!

�ﺎرﺷﻨﺎﺳ�

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدى
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

پژوهشگر برجس��ته و معاون اندیش��کده بینالمللی «وودرو
ویلسون»ونیزمشاوروزیرانامورخارجهآمریکادردولتهای
جمهوریخواهودموکراتدربارهانتخاباتپیشرویآمریکاو
تآمریکا
سیاستخارجیآمریکادرقبالغربآسیاگفت:دول 
درطیسالهایاخیروعدههایبسیاریدرمنطقهخاورمیانه
دادهاستواکنونبایدمیزانمشارکتخوددراینمنطقهرابه
حداقلبرساند.قانوناساسیآمریکابهدنبالایجادیکجهان
کاملترنیست،بلکهبهدنبالایجادیکاتحادکاملتراست.
 10نکتهاستکهدولتبعدیآمریکادرقبالخاورمیانهباید
آنها را رعایت کند :نخست ،دولت بعدی آمریکا باید درباره
واژگانیکهبرایتوصیفنقشومسئولیتهایخوددرمنطقه
بهکارمیگیردتجدیدنظرکند.بهعنوانمثالسخنان«مادلین
آلبرایت» و «هیالری کلینتون» درب��اره آمریکا و توصیف این
کشوربهعنوانقدرتیضروریکهقادربهانجامغیرممکنات
است،چندانکمککنندهوسودمندنیست.دوم،اگردولت
آمریکا واقع ًا قصد انج��ام کاری را ندارد نبای��د آن را بهصورت
عمومی اعالم و مطرح کند .س��وم ،دولت بعدی آمریکا نباید
باورمطرحشدهدرموردافولپرشتابجایگاهونفوذآمریکادر
منطقه خاورمیانه را باور کند ،اگرچه این امر تا حدی درست
اس��ت .چهارم ،دولت بعدی آمریکا باید ت�لاش کند تا درگیر
جنگ سرد دیگری با روسیه نشود .پنجم ،دولت آمریکا نباید
بدون اندیش��یدن به عواقب و پیامدهای یک موضوع و صرف ًا
در راس��تای تقویت اهرم نفوذ و قدرت خود به دنبال مس��ائل
وسوسهانگیز ولی بیثمر باش��د .یکی از مثالهای واضح در
اینزمینهتمایلبرایایجادمنطقهپروازممنوعومنطقهامندر
سوریهاست.ششم،آمریکانبایدنقشیک ُمبلغدموکراسیرا
درمنطقهخاورمیانهایفاکندوخودرادرگیرکند .هفتم،قطع ًا
دوستانومتحدانآمریکابهدنبالآنهستندکهاینکشوررا
تحتفشارگذاشتهتاتعهداتامنیتیخوددرمنطقهخاورمیانه
راافزایشدادهیابرایحلوفصلمسائلوبحرانهایسیاسی
از نیروی نظامی اس��تفاده کند ،بنابراین دولت بعدی آمریکا
نباید به دوستان و متحدانش اجازه این کار را بدهد .هشتم،
دولتبعدیآمریکاتازمانیکهنشانههایمشخصوواضحی
مبنی بر آمادگی اسرائیلیها و فلسطینیان برای حلوفصل
منازعات نیافته ،نباید به دنبال ایجاد صلح میان فلسطین و
اسرائیلباشد.نهم،دولتبعدیآمریکانبایدتغییریدرخط
سیرکلیسیاستهایآمریکادرمنطقهخاورمیانهکهتوسط
باراک اوباما اتخاذ ش��د ،ایج��اد کند .درنهای��ت ،هیچیک از
مسائل مطرحشده در باال به این معنا نیست که آمریکا باید به
مشارکتخوددرمنطقهخاورمیانهپایاندهد.

تشکیالت اسرائیل گردان فلسطین!

اﻃﻼﻋﻴﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪون ﮐﻨﮑﻮر
در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻬﺮ ١٣٩۵
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮرى
�ﺎرداﻧ�
)ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪر� ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫ�(

10نکته ای که دولت بعدی آمریکا
در خاورمیانه باید رعایت کند

خبرهای متفاوت

هیچ هواپیما یا کشتی شخصی ندارم
رئیسجمه��ور س��وریه که
خیلی از رسانههای غربی
و تروریستها تالش کردند
ت��ا از او چه��رهای دیکتاتور
بسازندکهقصدداردقدرت
را در خاندان خود موروثی
کند ،دراینب��اره گفت که
«س��وریه مل��ک ش��خصی
من ی��ا خان��وادهام نیس��ت
و قصد ن��دارم ق��درت را به
پس��رم یا یکی از نزدیکان و
اقوامم واگذار کنم» .اس��د
گفت ک��ه هی��چ هواپیما یا
کش��تی ش��خصی ندارد و
به خ��ارج س��فر نمیکند و
مثل همیشه همان کاری را که در طول زندگیاش برای
سپری کردن تعطیالتش میکرده ،انجام میدهد ،یعنی
تعطیالتش را در س��واحل سوریه س��پری میکند .اسد
افزود:من خانواده و دوستانی دارم و دوستان من همان
دوستان دوران مدرسهام هستند .وی گفت :شخص ًا برای
من راحتتر بود که بروم و از زندگیام لذت ببرم اما من به
دنبال منافع و سود خودم نیستم .من تنها مسئولیتم را
دنبال میکنم .مسئولیت هر آنچه در کشورم در جریان
است را شخص ًا بر عهده میگیرم .اما حضور من در پست
ریاست جمهوری هدف شخصیام نیست .قبل از هر چیز

آرون دیوید میلر:

 /٩٥٢٤٧٨٩٧آ

سرویسهایامنیتیوابستهبهتشکیالتخودگردانفلسطین
هفته گذشته یک عملیات بزرگ ضد صهیونیستی را در شهر
الخلیلواقعدرجنوبکرانهباختریخنثیکردند.بهگزارش
یدیعوتآحارونوت،مبارزانفلسطینییکبمبرادراتوبوسی
در بخش فلس��طینی ایس��ت و بازرس��ی واقع در شهر الخلیل
جاس��ازی ک��رده بودند که س��رویسهای امنیتی تش��کیالت
خودگرداناینبمبراخنثیکردندومانعازانفجارآنبههنگام
عبور نظامیان صهیونیست شدند .در همین راستا ،یک منبع
امنیتیفلسطینیاظهارداشتکهیکبمببهسیلندرگازی
 ۱۲کیلوگرمی وصل و در بخش فلس��طینی ایست و بازرسی
واقع در الخلیل نصبشده بود .طراح این عملیات در قلقیلیه
بازداشتش��ده و نگفته به چه گروه یا جریانی وابس��ته اس��ت.
محمودعباسوتشکیالتاوکهاینروزهاوابستگیونزدیکی
آنبهرژیمصهیونیستی،فلسطینیهارابهآنبیاعتمادکرده،
به گفته هاآرت��ص 40،درصد از مأموریته��ای امنیتی کرانه
باختریرابرعهدهدارندکهعمدت ًاماهیتآنها،خوشخدمتی
به رژیم صهیونیستی است .این در حالی است که فرماندهان
س��ازمانهای امنیت��ی تش��کیالت بهاصط�لاح خودگ��ردان
فلسطینی،دریکموضعگیریظاهریعلیهرژیمصهیونیستی
اعالمکردهاندکهحضورنیروهایاسرائیلیدرقلبشهرهای
فلسطینیاهانتبهافکارعمومیمردماستوفعالیتآنهارابا
مشکلروبهرومیسازد.مسئلههماهنگیامنیتیمیاناسرائیل
و تش��کیالت منجر به بحث داخلی فلس��طینی ها شده است.
CMYK

