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ارتش یمن :ائتالف سعودی ۱۱۴بار توافق نامه
آتش بس را نقض کرده است

سخنگویارتشیمنکهازانصارا...حمایتمیکند،تاکیدکردکهجنگندههایعربستانوآمریکاوهمپیمانانشان ۱۱۴بارتوافقنامهمسقطرادر
استانهایمختلفنقضکردند.شرفلقمانگفتکهدشمنسعودی–آمریکاییبهتوافقنامههایقبلیآتشبسواینتوافقنامهجدیدپایبندنبوده
وبهحمالتخودعلیهمردمیمنادامهمیدهدواینمسئلهتالشهابرایتحققصلحومذاکراتبهویژهپسازتوافقنامهمسقطراتهدیدمیکند.
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اربعین کابلی ها خونین شد

تحلیل روز

international@khorasannews.com

ترامپ در فرانسه تکرار می شود؟

...

اندیشکده روز
پشت پرده تصمیمات ترامپ برای کابینه اش
اندیش��کده چات��م ه��اوس نوش��ت:هرچند در مقایس��ه ب��ا
دولت های پیش��ین ،گزینه های عضویت در کابینه ترامپ
خیلی زودت��ر از معمول اعالم می ش��وند ،اما ابه��ام درباره
ترکیب نهایی کابینه بسیار بیش��تر از گذشته است .ترامپ
در نخس��تین هفته پس از پی��روزی اف��رادی را انتخاب کرد
که بس��یار به او وفادارند و در عین ح��ال تندروترین مواضع
سیاسی را دارند .او تصمیم گرفت این افراد را انتخاب کند
تا واکنش ها را بس��نجد .با توجه به مقاومتی ک��ه او در برابر
گزینه های عضوی��ت در کابینه اش مش��اهده کرد ،تعجب
آور نخواهد ب��ود اگر انتخ��اب بعدی او ش��خصی میانه روتر
باش��د و گمان می رود دیدار با میت رامنی به همین منظور
بود .مهم نیست سمت وزیر امور خارجه به رامنی پیشنهاد
شده یا نشده باش��د ،آن چه ترامپ انجام می دهد مشخص
کردن فضایی است که به ویژه جمهوری خواهان در کنگره
برای انتخاب افرادی به او می دهند که در زمره تندروترین
ها هستند.

پایان سارکوزی

راهیابی فیون و ژوپه به دور دوم انتخابات درون حزبی
جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری فرانسه
«نیکالسارکوزی»رئیسجمهوریسابقفرانسهباقبولشکستدررقابت
های درون حزبی «جمهوری خواه��ان» ،رویای تصاحب دوباره کاخ الیزه
را به فراموشی س��پرد.در انتخابات دیروز  ،هفت نامزد از حزب جمهوری
خواه حضور داش��تند که رقابت میان س��ه نفر از آن ها ش��امل سارکوزی،
«آلن ژوپه» شهردار «بوردو» و نخست وزیر فرانسه در سال های  ۱۹۹۵تا
 ۱۹۹۷و «فرانسوا فیلون» نخست وزیر دوره ریاست جمهوری سارکوزی،
شدید تر بود.با بیرون رفتن سارکوزی از دور رقابت ها ،هفته آینده  ،فیلون
و ژوپه دوباره به مصاف یکدیگر خواهن��د رفت تا به این ترتیب نامزد نهایی
جمه��وری خواهان ب��رای انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری  ۲۰۱۷فرانس��ه
مشخص شود.فرد پیروز در رقابت  ۲۷نوامبر ،در ماه می  ۲۰۱۷به مصاف
«ماری��ن لوپن» رهبر راس��ت افراطی ح��زب «جبهه ملی فرانس��ه» خواهد
شتافت.نتیجه رقابت نامزدهای راست میانه در حالی اعالم می شود که
برای سومین بار پس از «برگزیت» و پیروزی ترامپ ،شاهد تفاوت چشمگیر
میان نظرس��نجی های پیش از انتخاب��ات و رای نهایی مردم هس��تیم .در
حالی که انتظار می رفت ژوپه پرچمدار رقابت روز یک شنبه باشد ،شاهد
آن هستیم که وی با کسب  28.2درصد از آرا در جایگاه دوم بعد از فیلون با
 44.1درصد از آرا قرار گرفت .گفتنی است که سارکوزی پس از اعتراف به
شکست ،حمایت خود را از فیلون در ادامه مسیر فتح الیزه اعالم کرد.

...

مسجد شیعیان «باقرالعلوم» (ع)ش��هر کابل پایتخت افغانستان در مراسم اربعین
هدف حمله انتحاری قرار گرفت که بر اثر آن دست کم30تن شهیدو 70تن دیگر
زخمی شدهاند.این مس��جد به تازگی به محل س��خنرانی مقامهای ارشد دولتی
افغانستان تبدیل شده بود .عبدا ...عبدا ،...رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی
تاکید کرده که «تروریستها» انسانهای بی گناه ،از جمله کودکان را در «مکانی
مقدس» هدف حمل��ه انتحاری ق��رار دادند ک��ه بیانگر "وحش��یگری و بیرحمی"
عامالن آن اس��ت.حمله به مسجد ش��یعیان کابل چند س��اعت پس از انفجاری در
نزدیکی منطقه بگرام در کابل به وقوع پیوس��ت که طی آن دو نفر مجروح ش��دند.
برخیرسانههاگزارشدادهبودندکهطالبانمسئولیتاینانفجاررابهعهدهگرفته
است،اماذبیحا...مجاهد،سخنگویطالباناخباررسانههامبنیبردستداشتن
این گروه در این انفجار را تکذیب کرد.س��اعاتی بعد به گزارش بی بی سی داعش
مسئولیتاینانفجاررابرعهدهگرفت.اشرفغنی،رئیسجمهوریافغانستاننیز
دربیانیهایاعالمکردکه«جنایتبزرگکاردشمنانمردمافغانستان»است.بااین
حال بهنظر برخی کارشناسان با این که داعش حضور جدی در افغانستان ندارد،
برخی حلقه های اطالعاتی و امنیتی حاضر در افغانستان از جمله انگلیس و آمریکا
باوقوعچنینحوادثیوانتسابآنبهداعشدرصددپررنگسازیحضوراینگروه
تروریستی در خاک افغانستان و بهرهبرداری از این موضوع بهنفع خود هستند.

...
ژاپن

ترکیه

...

اظهار نظر روز

30شهید و70زخمی درحمله انتحاری داعش به
مسجد باقرالعلوم(ع) کابل

دکتر صالح زمانی

س��ال آینده موعد انتخابات ریاس��ت جمهوری در فرانس��ه
اس��ت .احزاب آرام آرام خود را آماده می کنند تا نامزدهای
مطمئن خود را روان��ه کارزار رقابت کنند .فضای احتیاط و
محاسبه سیاسی غیر قابل باوری الیه های نخبگان سیاسی
در احزاب اصلی فرانس��ه یعنی راس��ت ها و چ��پ های این
کش��ور را فراگرفته اس��ت .این وضعیت قطعا ناشی از روی
کار آمدن ترامپ در ایاالت متحده است که به ناگاه سیاست
در جهان معاصر را تحت الش��عاع خود قرار داد و زمینه ساز
ظهور نگرانی های جدیدی در زمینه گسترش دیدگاه های
ضد اقلیتی ،ضد مهاجرتی و نژاد پرس��تانه در کش��ورهای
مختلف شد .در فرانسه این نگرانی معطوف به حضور مارین
لوپن رهبر و نامزد جبهه ملی فرانسه و حزب راست افراطی
این کش��ور اس��ت .این نگرانی تا حدی اس��ت ک��ه دو حزب
اصلی این کش��ور تالش می کنند تا منطقی ترین ،معتدل
ترین و خوشنام ترین نامزدها را روانه میدان کنند تا اتفاقی
ش��بیه به آن چه در ایاالت متح��ده رخ داد برای این کش��ور
مهم اروپایی رخ ندهد .کنار گذاش��ته ش��دن سارکوزی در
تصمیم اخیر حزب جمهوری خواه نیز در همین راستا قابل
تحلیل است .فرانسوی ها به خوبی می دانند ظهور ترامپی
دیگر در فرانس��ه ،نه تنها این کش��ور را با مخاطرات امنیتی
گس��ترده مواجه می کند بلکه آینده اتحادیه اروپا رابیش از
پیش تهدید می کند.
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کیسینجر:

باید به ترامپ فرصت دهیم

فقط 4دقیقه

دیلی میل :دردیدار اوباما-پوتین درپرو
«سردترین دست دادن تاریخ» رقم خورد
باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا و همت��ای روس او ،والدیمیر پوتین در
حاشیه نشست همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه ،اپک ،در لیما
پایتختپروبایکدیگردیدارکردند.همانگونهکهانتظارمیرفت،پوتین
برایمالقاترسمیبااوبامادرپرو،وقتیدرنظرنگرفتواوبامابااستفاده
از موقعیت ،در یک سالن عمومی ،فقط 4دقیقه با همتای روس خود در
خصوصاوکراینوسوریهسخنگفت.دیداریکهبایکخداحافظیسرد
همراه بود .دیلی میل در این باره نوشت که دردیدار اوباما-پوتین درپرو
«س��ردترین دس��ت دادن تاریخ» رقم خورد .در ماههای اخیر و در جریان
رقابتهای انتخاباتی در آمریکا هم دولت روس��یه بارها از س��وی دولت
ایاالت متحده به مداخله در انتخابات این کشور به ویژه هک ایمیلهای
دموکراتهامتهمشد.اتهامیکهازسویمقامهایروسیردشدهاست.
با این حال به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری میتواند
افق متفاوتی را در روابط دو کش��ور پدیدار کند ،چراکه ترامپ در دوران
تبلیغات انتخاباتی خود بارها از روس��یه و پوتین تمجید ک��رد و در مقابل
روسیههمازپیروزیاودرانتخاباتبهگرمیاستقبالکرد .اوباما،دراین
اجالس گفت« :به عنوان یک ش��هروند آمریکا که کش��ورش برایش مهم
است ،اگر مشکالتی(دردوران ریاست جمهوری ترامپ) پیش آید که به
ارزشهاوآرمانهایکشورمرتبطباشد ،اقدامخواهمکرد».

...

...
لبنان

رژیم صهیونیستی

بازداشت 2شهردارکرد درماردین

پاسخ منفی پوتین برای جزایر کوریل

جریمه 200دالری مسجد برای اذان

بن بست در تشکیل دولت حریری

پلیسترکیه«احمدترک»ازفعاالنمدنیوشهردار
منتخب شهر ماردین در جنوب ش��رق این کشور را
به همراه «امی��ن ایرماک» ش��هردار منطقه آرتوکلو
دستگیر کرد .در دوره اخیر ،وزارت کشور ترکیه بر
شدتعملیاتخودعلیهشهرداریهایدرکنترل
حزب کردی افزوده و تاکنون حدود 35شهردار در
مناطقکردنشینشرقوجنوبشرقترکیهبرکنار
شدهاند.اتهامآنهاهمکاریباپککاست.

پوتین یک روز پس از دی��دار با آبه با تاکید بر تداوم
موضع مس��کو درباره چهار جزیره کوریل جنوبی
که ژاپن بارها خواستار بازگشت آن ها شده است،
اعالم کرد ک��ه «این جزای��ر بخش جدای��ی ناپذیر
خاک روسیه است» .جزایر کوریل جنوبی به دلیل
برخورداری از مناب��ع نفت و گاز ،ذخای��ر آبزیان و
واقع ش��دن در اقیانوس آرام موقعیت اقتصادی و
راهبردی زیادی دارد.

رژیم صهیونیستی در راستای اجرای قانون منع
پخش اذان ،یکی از مساجد شهر اشغالی اللد را به
دلیل پخش اذان از بلندگوهای این مسجد200 ،
دالر جریم��ه کرد.رژیم صهیونیس��تی ب��ه تازگی
پیشنویس قانونی را درباره ممنوعیت پخش اذان
تصویب کرد و قرار شد که کنست نیز در این زمینه
تصمیم نهایی را اتخاذ کند.قانون منع پخش اذان
اقدامی برای یهودیسازی قدس است.

مذاکرات برای تشکیل دولت حریری به بن بست
رس��یده و حزب ا ...لبنان پیش��نهاد داده که برای
خروج از این بن بست دولتی متش��کل از  ۳۰وزیر
تشکیل شود .مذاکرات تشکیل دولت با چند مانع
روبه رو ش��ده اس��ت از جمله مخالفت جری��ان آزاد
ملی و القوات اللبنانیه با دادن یکی از پس��تهای
انرژی ،ارتباطات و کار به جریان المرده به ریاست
سلیمانفرنجیه.

وزیر خارجه اس��بق آمریکا در
ویژه برنامه فرید زکریا ،نتایج
دی��دارش ب��ا دونال��د ترام��پ
رئیس جمهو ِرجدیدآمریکا را
تشریح کرد .هنری کیسینجر
گف��ت :ترام��پ از ی��ک نظ��ر،
بس��یار منحصر به فرد اس��ت؛
او مطلق ًا هیچ گونه وابستگی
ی��ا کاربردی ب��رای هیچ گروه
خاصی ن��دارد .ترامپ ب��ر پایه راهبردهای خ��ودش رئیس
جمهور شده است؛ او برنامه ای پیش روی مردم آمریکا قرار
داد که رقبایش نداش��تند.به عقیده من ،در اوضاع کنونی
نباید بر آن دسته از موضع گیری های ترامپ در دوره مبارزه
انتخاباتی ک��ه اکن��ون دیگر بر آن ه��ا پافش��اری نمی کند،
اصرار داش��ت .اگر ترامپ بر این مواضع پافشاری کند ،آن
گاه مخالفت ه��ا نیز ابراز خواهد ش��د .با وجود ای��ن ،اگر او
برنامه دیگ��ری در پیش بگیرد ،نباید آن چ��ه را او در مبارزه
انتخاباتی بر زبان آورده است ،تعیین کننده دانست.باید به
ِ
مثبت احتمالی خود را توسعه
ترامپ فرصت دهیم تا اهداف
دهد .ما نیز در طول ده ها سال گذشته ،بارها دولت های بی
کفایت را ساقط کرده ایم و ممکن است دوباره این اتفاق رخ
دهد ،اما نقطه شروع ما نباید این باشد.

...

خبرمتفاوت
▪ ▪ترامپدرکاخسفیدتنهازندگیخواهدکرد

آسوش��یتد پرس:دونالد ترام��پ تاکید کرد که همس��رش
میالنیا و پسر 10س��اله اش بالفاصله پس از مراسم تنفیذ به
کاخسفیدنمیآیند.ترامپگفتکهکلخانوادهاشمخالفند
که براون تحصیالت خود را در مدرس��ه نیویورک ترک کند.
پیشتررسانههااطالعدادهبودندکهبانویاولآیندههمراهبا
فرزندشدرپنتهاوسبرجترامپواقعدرمنهتنمیمانند.

▪ ▪شهرآمریکایینا مدومناسبتمذهبیوملیراعوضکرد

بی بی سی :شهر بلومینگتن آمریکا نام دو مناسبت رسمی
"آدینه نیک" و روز "کریستف کلمب" را به "تعطیلی بهاری" و
"تعطیلیپاییزی"تغییردادهاست.درسالهایاخیرمنتقدان
روز"کریس��تف کلمب"خواس��تار آن ش��ده اند که ای��ن روز به
بزرگداش��ت بومیان آمریکا تغییر نام پیدا کند؛ بومیانی که با
وروداروپاییان"دورهتاریکی"راتجربهکردند.

...

یادداشت
سید رضا قزوینی غرابی

international@khorasannews.com

شکوه اربعین وکینه رسانه های سعودی
راهپیمایی اربعین که مظهر نزدیکی ملت های مس��لمان و
تجلی بخش پیام انس��انی امام حسین (علیه السالم) است
به قدری برای برخی رسانه های منطقه ای و غربی سنگین
است که تقریبا به طور کامل اقدام به سانسور آن می کنند.
در این میان ،سعودی ها که در س��ال های اخیر نشان داده
اند به دنب��ال تفرقه افکنی می��ان اقوام و مذاهب اس�لامی
بوده اند ،با انتشار مطلبی سراسر موهن ،عمق کینه توزی
خود را علیه حرکت انس��انی اربعین نش��ان دادند.روزنامه
سعودی الشرق االوس��ط در نسخه یکش��نبه خود با انتشار
مطلبی دروغ به نقل از سازمان جهانی بهداشت با اهانت به
میلیونهامسلمانزنومرد،مدعیشدزیارتاربعینمنجر
به بارداری های غیر شرعی زنان در این مسیر می شود! این
روزنامه با متهم کردن زنان حاضر در راهپیمایی اربعین به
فحشا ،در گزارش خود نوشته است بیش از سه میلیون زائر
در این مراسم حضور پیدا می کنند که دو میلیون نفر از آنها
ایرانی هستند و براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت
در س��ال گذش��ته ده ها زن در مراس��م اربعین به ط��ور غیر
شرعی باردار ش��دند.این اظهارات تنها چند ساعت پس از
انتشار ،با واکنش تند مقامات سیاسی و دینی عراق مواجه
شد و دولت عراق تصمیم به ش��کایت از این روزنامه گرفت.
سازمان بهداشت جهانی نیز به سرعت ادعا÷ی روزنامه را
تکذیب کرد .الش��رق االوسط نیز در س��ایت خود اطالعات
غلط خبرنگار خ��ود در بغ��داد را دلیل انتش��ار این گزارش
افترا آمیز معرفی کرد و از برکناری مدیر دفتر خود در عراق
خبر داد.تجاوز این رسانه شبه رسمی سعودی به اعتقادات
مسلمانان واهانت به س��احت زنان شیعه بخشی از نگرانی
روزافزون س��عودی ه��ا از نزدیکی بیش از پی��ش ملت های
ایران و عراق است .همگرایی ایرانی ها و عراقی ها به بهانه
اربعین این هراس را در س��عودی ها به وجود آورده که نفوذ
جمهوری اس�لامی ایران در عراق بیش از گذش��ته تقویت
ش��ود و س��عودی ها مطلقا عرصه عراق را به ای��ران ببازند.
صحنه عراق این هش��دار را به عربستان داده است که نفوذ
تهران در عراق الزاما به دلیل حمایت های سیاسی و نظامی
ایران و نفوذ بر بدنه سیاس��تمداران این کشور نیست بلکه
این روابط راهبردی در اعتقادات مذهبی مشترک دو ملت
و پیوندهای دوستی آنان نیز رخنه کرده است .از این حیث
این ارتباط را در هیچ ی��ک از ملت های دیگر منطقه به هیچ
عنوان نمی توان یافت و این زنگ هشداری برای سعودی ها
و حامیان بین المللی آنها است که در سال های اخیر تالش
کرده اند حماسه بزرگ اربعین را بایکوت کنند.

نقش مبهم داماد ترامپ در کابینه

آسوشیتدپرس :آرای مردمی کلینتون ۱/ ۵میلیون بیشتر از ترامپ شد
جهانیپور-هنوزدولتدونالدترامپرویکارنیامدهاستاماتحوالتدربرخیجناحهاموجباتشگفتیرافراهمآوردهو
تازهترینآنهاهمنقشیاستکهداماداینخاندانمیلیاردرممکناستدردولتجدیدایفاکند.بهگزارشنیویورکتایمز
جاردکوشنر،همسرایوانکاترامپبایکوکیلصحبتکردهتاببیندکهآیاطبققانونضدپارتیبازیفدرال،قانونیاست
که نقشی را در کاخ سفید داشته باشد یا خیر .کوشنر ۳۵ساله در کمپین ترامپ نقش مشاور ترامپ را ایفا میکرد و گفته
میشودکهبهدلیلفشارهایشموجبشدهتازمینهاخراجکریسکریستی،فرماندارایالتنیوجرسیکهازچهرههایمطرح
جمهوریخواهانبودوانتظارمیرفتکهپستیدردولتجدیدبگیرد،فراهمشود.براساسقانون ۱۹۶۷ضدپارتیبازی
فدرال،هیچمقامینمیتواندعضومذکریامؤنثازخانوادهاشرااستخدامکند.اماگزارشهایخبریحاکیازآناستکه
کوشنرتالشداردتاراهیقانونیبیابدوکارشراپیشببرد.جاردکوشنرتاجر،سرمایهگذاروفعالسیاسیآمریکاییاست
ومالکاصلیهلدینگوتوسعهامالککوشنرپراپرتیزوشرکتانتشارروزنامهنیویورکآبزروراست.اوپسرساختمانساز
آمریکاییچارلزکوشنراست.همینمسائلباعثشدهتامنتقداننگرانشوندکهاونتواندمرزمیانخدمتدولتیومدیریت
کسبوکارتجاریسودمندراحفظکند.ایننگرانیوجودداردکهترامپبرایگرفتنمشاورهعمدت ًابهسمتفرزندانش
متمایلشودوبرایاتخاذتصمیمهایمهمبهآنهاوابستهشود؛دقیق ًاهمانکاریکهبرایمدیریتامپراتوریمیلیاردی
خودش میکرده است .همچنین ،به گزارش آسوشیتدپرس ،اختالف آرای مردمی هیالری کلینتون با دونالد ترامپ در
انتخاباتریاستجمهوریآمریکابیشترشدهاست.وزیرخارجهسابقآمریکاکهاینانتخاباترابهدلیلازدستدادنکالج
انتخاباتیبهترامپواگذارکرد،اکنون۱/ ۵میلیونرأیمردمیبیشترینسبتبهاودارد.هیالریکلینتوندموکرات۶۳
میلیونو ۳۹۰هزارو ۶۶۹رأی ودونالدترامپجمهوریخواه ۶۱میلیونو ۸۲۰هزارو ۸۴۵رأیآوردهاستوکلینتونبا
یکمیلیونو ۵۶۹هزارو ۸۲۴رأی()۱,۵۶۹,۸۲۴درآرایمردمیجلوتراست.اینبدینمعناستکهکلینتون ۴۸درصد
وترامپ ۴۷درصدازآرایمردمآمریکاراگرفتهاند.پیشتازیکلینتوندرآرایمردمی،تنهادلگرمیبرایدموکراتهایی
استکهسناومجلسنمایندگانآمریکاراهمدرانتخاباتهشتمنوامبرتقدیمجمهوریخواهانکردند.

مدرسه قتلگاه شد

ده ها شهید وزخمی در حمله تروریست ها به دانشگاه2،مدرسه ابتدایی و بیمارستان حلب
کحلکی -تروریس��ت های به اصطالح میانه رو م��ورد حمایت غرب و
ریاض که در حلب توس��ط ارتش و جبهه مقاومت س��وریه تحت فش��ار
هس��تند ،با حمله خمپاره ای ب��ه یک دانش��گاه و دو مدرس��ه ابتدایی
و بیمارس��تان ،ثابت ک��رده اند که ب��ه جنون رس��یده اند .ب��ه گزارش
اسپوتنیک،همزمانباحملهخمپارهایتروریستهابهیکدانشگاه
که به کشته و زخمی ش��دن چندین نفر انجامیده است،تروریست ها
یکبیمارستانومدرسهواقعدرمنطقهالشهابهراگلولهبارانکردند.
تروریس��ت های مورد حمایت غرب و ریاض ،در حمله خود به مدرسه
«س��اریه حس��ون»،نیز هفت دانش آموز و ی��ک معلم زن را به ش��هادت
رساندند و ۳۲نفر از جمله ۲۰دانش آموز دیگر را زخمی کردند .این
درحالیاستکهتروریستهادرحلببهجنایاتدیگرنظیراستفادهاز
سالحهایشیمیاییرویآوردهاند؛وزارتدفاعروسیهبااشارهبهاین
کهسازمانمللبهرغمدرخواستها،هیچمتخصصیبهحلباعزامنکردهاست،تاکیدکردکهکارشناسانروسیشواهدی
از استفاده تروریستها از تسلیحات شیمیایی در حمالت خود به حلب به دست آوردهاند .سرلشکر ایگور کوناشنکوف،
سخنگویوزارتدفاعروسیهدربیانیهایاعالمکردنیروهایمرکزعلمی«امنیترادیولوژی،شیمیاییوبیولوژیکروسیه»
اینمدارکرادرمنطقه 1070حلبپیداکردند.
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