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تل آویو  :تاکنون  7میلیون دالر
در بحران سوریه سرمایه گذاری کرده ایم

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی تصریح کرد «ح��دود هفت میلیون دالر از بودجه ارتش اسرائیل در کمک به (معارضان و
تروریستهای) سوریه سرمایه گذاری شده است ».به گزارش فارس ،گادی ایزنکوت با اشاره به این که تاکنون حدود  3000مجروح معارض
سوریدرفلسطیناشغالیتوسطرژیمصهیونیستیدرمانشدهاند،افزود:هیچکسیازپرداختبهایخونینبرایبحرانسوریهراضینیست!

...

آتش بس سوریه ،درمعرض فروپاشی

تحلیلروز

تشدید درگیری ارتش با تروریست ها درحومه دمشق

دکتر حسن السجردی
عضوشورایسردبیریخبرآنالین

توافقجدیدسوریهیادگردیسیترکی–تروریستی؟
پنج روزاز توافق جدید شکلگرفته درسوریه می گذرد و این
بار برخالف س��لف گذش��ته گفتگوها پیرامون صل��ح در این
کشور،بههدفنهاییخودنزدیکتراست.اماآیاتروریستها
که پذیرفتهاند در توافقی با وس��اطت ترکیه و روسیه شرکت
کنند ،پوس��تاندازی کرده و در دیدگاههای خود نسبت به
گذشتهصرفنظرکردهاند؟یااینکهاینگفتگوهانیزحرکتی
تاکتیکی است و تروریس��تها میخواهند به بازسازی خود
اقدام کنند؟ مخصوص ًا اینکه تروریستها دوباره پس از عهد
بستن،نقضعهدکردهوبهبهانهزیرپاگذاشتهشدنآتشبس
توس��ط ارتش س��وریه ،رفتهرفته توافق را تضعی��ف کردهاند
و به عملیات تروریس��تی س��ابق خود ادامه دادهاند .در آغاز
ضروری است تا به تفاوت این دور از توافق آتشبس در سوریه
با موارد گذشته اشارهکنیم و سپس ،به هدف تروریستها از
همراهی با این فرآیند اش��اره داشته باشیم .به نظر میرسد
که برخالف دفعات گذش��ته ،تغییراتی در شطرنج سیاسی
تحوالت س��وریه به وجود آمده اس��ت که موضوع آتشبس را
در س��وریه جدی میکند .از منظر کالن در ابتدا باید اش��اره
کرد به ترتیبات جدید سیاسی و امنیتی منطقه .امروز شاهد
جابهجاییترکیهازمدارکشورهایمخالفبشاراسدبهسمت
کش��وری خنثی و یا دس��تکم فع ً
ال بدون نق��ش منفی علیه
دولت سوریه هستیم .این تغییر البته دارای دالیلی خاص از
داخل و خارج ترکیه است که موضوع بحث فعلی ما نیست.
نکته دیگر ،بحث آزادسازی حلب است .تحلیلگران به دلیل
اهمیت استراتژیکی حلب معتقد هس��تند که آزاد شدن آن
برایدولتسوریهاهمیتدارد،همانطورکهاینمنطقهبرای
تروریست ها اهمیت داشت .آزادسازی حلب باعث شده که
تروریستهای س��وری دیگر آن همگرایی و صالبت گذشته
را نداشته باشند .امروز از تمرکز و قدرت تروریستها کاسته
شدهاست.نکتهدیگر،بحثبازیگریایرانوروسیهدرمبارزه
باتروریسماست.شایدبالغبریکسالاستکهایرانوروسیه
با قدمهای محکمتری وارد تحوالت سوریه شدند و موضوع
مبارزهباتروریستهاراجدیتردنبالکردهاند.نکتهآخرکه
توافق اخیر صلح در سوریه را به نسبت موارد مشابه گذشته
قویترکردهاست،بحثعدمنقشآفرینیپراثرآمریکااست.
یکی از دالیل ای��ن عدم نقشآفرینی مؤثر آمریکا در ش��رایط
کنونی،بحثانتخاباتآمریکاونداشتناستراتژیهایجدید
در قبال س��وریه ،پس از رأی آوردن ترامپ است .همچنین،
بحث تغییر حاکمیت نیز که در آمریکا محقق ش��ده است ،بر
تحوالتامروزسوریهتأثیرگذاراست.درمجموع،آنچهسبب
شد تروریس��تهای س��وری(بهجز داعش و النصره) خود را
آماده مذاکرات و یا روند سیاس��ی در سوریه کنند ،تغییراتی
بود که در باال به آنها اشارهشده است.
▪ ▪تروریستهایسوریهدچاردگردیسیشدهاند؟

اماآی��ا واقع ًا گروههای معارض در س��وریه دچار دگردیس��ی
شدهاند؟برخیازتحلیلگرانمطرحمیکنندکهتروریستها
خود نیز از جنگ طوالنیمدت و فرسایشی در سوریه خسته
ش��دهاند و این مس��ئله آنها را به س��مت تغییر رفتار س��وق
خواهد داد؛ آیا این دیدگاه درست است؟ نباید از خاطر برد
که گروههای تروریس��تی از آغاز بحران سوریه در این کشور
بهص��ورت نیابتی جنگ ک��رده و به نیاب��ت از تفکر مدیریتی
بیرونازمرزهایسوریهدرحالنبردبودند،بههمینجهت،
تصمیمات این گروهها ارتباط مستقیمی با مرکز فکر و اتاق
فکر بیرون از مرزهای س��وریه دارد .در باال نیز اشاره شد که
یکی از تغییرات جدید ایجادشده که توافق اخیر را متفاوت
از سلف گذشته خود رقمزده است ،تغییرات در ترکیه است.
ترکی��ه از آغاز بحران در س��وریه ،هرکاری برای گس��ترش و
بروز و ظهور جریان تروریس��م در س��وریه کرده است .ترکیه
امروز به دالی��ل مختلف ،مق��داری از آن نق��ش مخرب خود
کاسته است .به همین جهت بهاندازهای که تفکرات ترکیه
در قبال سوریه تغییر پیداکرده است ،بازیگری تروریستها
در سوریه نیز دچار تغییر شده است .اما آیا واقع ًا امروز ترکیه
پای توافق ایستاده است یا خیر؟ ترکیه همانطور که گفتیم
ثابت ک��رده در قبال تروریس��م ،بازیگر بدی اس��ت و بر آتش
این بحران ،نف��ت میریزد .اما فضای گفتگوهای مس��کو با
مذاکراتگذشتهتغییرکردهاست.درمذاکراتقبلیفضای
غربی -عربی پررنگ بود و ترکها خواهان براندازی بودند.
ترکها درگذشته در سوریه به دنبال نبرد ایدئولوژیک خود
بودند و به تروریس��تها از این رهگذر کمک میکردند ،اما
اکنون ش��رایط تغییر کرده اس��ت .امروز اگ��ر ترکها دچار
دگردیس��ی و تغیی��رات بنیادین نش��ده باش��ند ،دس��تکم
دیدگاههای آنها تغییریافته و در حال ایجاد شرایط جدید
برای نجات خود هس��تند ،چ��ون ترکیه در ش��رایط کنونی
با بحران تروریس��م دس��توپنجه ن��رم میکن��د ،همچنین،
س��رخوردگی اجتماعی در داخ��ل ترکیه اش��اعه پیداکرده
اس��ت و نیز ،فش��ار گروههای رقیب علیه ترکیه زیاد ش��ده و
کردها بر ترکیه فش��ار وارد میکنند .آمریکا بهعنوان متحد
ترکها نیز سیاس��تهای خود را در قبال این کش��ور تغییر
داده اس��ت .درعینح��ال ،در این دگردیس��ی دولت جدید
ترکیه ،شعارها و نگاههای آن معطوف به یک راند سوم است.
در این راند س��وم بعد از جری��ان «گل» و «داوود اغلو» ،امروز
«ییلدیریم» ،در حال تغییر سیاس��تهای ترکیه معطوف به
ظرفیتهایدرونیمنطقهواستفادهازظرفیتهاینزدیک
برای نجات این کش��ور اس��ت .بنابراین ،به نظر میرسد که
متغیرهای گذش��ته نس��بت به امروز تغییر پیداکرده است.
بهعنوانمثال ،کمکهایی که به تروریس��تها میش��ده با
شرایط فعلی آن تغییر پیداکرده است .درگذشته عربستان
سعودی یک بخش از این کمکها را انجام میداد و به دنبال
آن امارات و دیگر کشورها با همراهی آمریکا این کمکها را
به تروریس��تها میرس��اندند که امروز این جریان کمکها
کم شده اس��ت .امروز تغییر به س��متی رفته که دیگر حذف
بشار جریان اصلی نیس��ت و دشمنان سوریه فهمیدهاند که
حذف رقیب به این راحتی نیست و آنها به فرآیند سیاسی
نزدیکتر شدهاند .اما بااینوجود این به معنای آن نیست که
اگر کشورها توافقی را امضا کنند تا پای جان بر آن« استوار
خواهند بود بلکه کش��ورها توافقها را تا مرحله منافع خود
دنبال خواهند کرد» .اما اکنون باوجوداین تغییرات شرایط
نس��بت به گذش��ته تغییر کرده و ترکها کم��ی متعهدتر به
فرآیند سیاسی در سوریه هس��تند ،اما این به معنای تسلیم
شدن ترکها نیس��ت و آنها در برابر تحوالت سوریه تسلیم
نشدهاندوحمایتکاملخودازتروریستهارابرنداشتهاند؛
درواقع ترکها در راس��تای منافع خود برای آینده یک رول
جدیدی را برای خود ایجاد کردهاند.
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آغازجنجالیکنگرهجدید

دورخیز صد و پانزدهمین کنگره آمریکابرای حمله به دستاوردهای اوباما
گروه بین الملل-حدود دو هفته مانده به سوگند ریاست جمهوری
ترامپوورودرسمیاوبهکاخسفید،کنگرهجدیدآمریکااولینجلسه
خود در سال جدید را تشکیل داد .اعضای صدو پانزدهمین کنگره
آمریکا ظهر سه ش��نبه به وقت محلی در واشنگتن دی.سی سوگند
یاد کردند و در مراس��م رأی گیری برای انتخاب رئیس و س��خنگوی
مجلسنمایندگان،باردیگربهریاست«پلرایان»رأیموافقدادند.
بدین ترتیب در یک دوره چهار س��اله تحت لوای یک دولت یکپارچه
جمهوری خ��واه زمینه برای ابطال ش��مار فراوانی از سیاس��ت های
دولت اوباما فراهم شده است .گفته می ش��ود با شروع به کار کنگره
آمریکا ،تالش جمهوری خواهان برای ازمیان برداشتن هشت سال
سیاستهایباراکاوباما،آغازخواهدشد.خبرگزاریرویترزدراین
بارهمینویسد:یککنگرهجدیدوجمهوریخواهمحورکارخودراآغاز
کرد.کنگرهایکهمایلاستبخشهایاصلیقانونبیمهبهداشت
عمومیاوبامارالغوکندوقوانینحوزههایمالیومحیطزیسترابه
عقب براند؛ اما ممکن است به سرعت اسیر دعواها بر سر گزینههای
ترامپ برای کابینه ش��ود .ترامپ گرچه وعده داده است کشوری به
شدت دوتکه را متحد کند 20،ژانویه (اول بهمن) در حالی سوگند
یاد میکن��د که رهب��ری جمهوریخواه��ان را در حال ت�لاش برای
تصویب قوانین ،بدون حمایت اکثریت یا همه دموکراتها بر عهده
خواهد گرفت .با این حال روز اول کنگره بدون جنجال هم نبود .در
نخستین روز از صد و پانزدهمین دوره مجلس نمایندگان آمریکا که
پشت درهای بسته برگزار ش��د جمهوریخواهان با کاهش وظایف
کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان موافقت کردن��د اما به گزارش بی
بی سی ،در پی مخالفت علنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب
آمریکا این طرح متوقف شد .ترامپ در واکنش به این طرح ،توئیتی
خبرساز را منتش��ر کرد که خطاب به نمایندگان می گفت" :بر روی
اصالحات مالیاتی ،نظام بهداش��تی و کلی چیزهای مه��م تر از این
تمرکز کنید!" کمیته نظارت بر اخالق نمایندگان در سال 2008و
پس از برمال شدن چند فساد و رسوایی در کنگره ایجاد شد .به گفته
چندنمایندهکهخواستهاندنامشانفاشنشود،بهدنبالاینموضع
گیریترامپ،نمایندگانکنگرهدرجلسهایاضطراریطرحمربوط
بهمحدودکردن"دفتراخالقکنگره"راپسگرفتند.باوجودفهرست
بلندباالیوعدههایجمهوریخواهاندرکنگرهویکرئیسجمهور
جمهوریخواهدرکاخسفید،پیشبینیمیشودکهطرحهایحزب
جمهوریخواهبرایاجراییشدنباموانعجدیدرواشنگتنمواجه
نخواهدشد.بااینحالنیویورکتایمزدریادداشتیبهچالشهای
کنگرهجدیدپرداختهاست.
▪ ▪جمهوریخواهانکیقانونبیمهسالمتاوباماراباطل
می کنند؟

سناتور میچ مک کانل رهبر اکثریت ،وعده داده که ابطال طرح بیمه
درمانی فراگیر اوباما موس��وم به اوباماکر ،اولین طرح در دستور کار
سناخواهدبود.جمهوریخواهانبهاحتمالزیادراهخودرابهروندی
پیچیده باز خواهند کرد بنابراین احتماال رهبران س��نا تاریخ شروع
هرگونهاقدامیبرایابطالقانونبیمهاوبامارابهتاخیربیندازند.

▪ ▪دموکراتهاچطوربانامزدهایپیشنهادیآقایترامپکنار
میآیند؟

دموک��رات ه��ای س��نا آرای الزم ب��رای مس��دود ک��ردن نامزدهای
پیشنهادی کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را
ندارندامامیتوانندروندکارراکندکنند.گزینهآقایترامپبهجای
آنتونیناسکالیادرمقامقاضیدیوانعالیمیتواندموضوعدیگری
باشدچراکهدموکراتهامیتوانندبرایاخاللدرروندکارازتاکتیک
«فیلیباستر»استفادهکنند.

▪ ▪آیاپلهایلرزانمیتواندجمهوریخواهانودموکراتهارا
متحدکند؟

دموکراتهادرجستوجوبرایزمینهمشترکباجمهوریخواهان
درزمانزمامداریرئیسجمهوریجدید،بهوعدههایدونالدترامپ
درباره تخصیص بودجه تقویت زیرساخت ها چسبیده و گفته اند که
آماده همکاری با او برای تعمی��ر جاده ها و پل ها در سرتاس��ر آمریکا
هستند.امابسیاریازجمهوریخواهانکنگرهباافزایشبودجهبرای
هزینههایداخلیمخالفندونشانههایچشمگیریازاینکهبسته
هایچندینمیلیارددالریتعمیراتداخلیدربرنامهحزبجمهوری
خواهباشددیدهنمیشود.

ن تروریستها ،در معرض
آتشبس شکنندهای که چند روزی در سوریه برقرارشده است ،با دبه کرد 
فروپاشی قرارگرفته است .تروریستها مدعی هس��تند که ارتش و جبهه مقاومت سوریه آتشبس را
نقض کرده است ،بنابراین ،مجدد ًا تحرکات تروریس��تی خود را از سر گرفتهاند .منابع سوری از وقوع
درگیریهایمجددمیانارتشسوریهوشورشیاندرمنطقهوادیبردیدرحومهدمشقخبردادند.
تحلیلگران،ایندرگیریهاراچالششدیدآتشبسدرسوریهمیدانند.پنجمینروزآتشبسدرسوریه
درحالیبهاتمامرسیدکهتروریستهاکهسابقهطوالنیدرنقضعهددارند،تحرکاتخودرادرمنطقه
"وادیبردی"کهنیمیازآبشربپایتختسوریهازآنتأمینمیشودافزایشدادند.اینمنطقهبیشاز
سهسالاستکهدراختیارتروریستهایسوریقراردارد.درگیریهادراینمنطقه،موجبقطعیآب
پایتختازچندهفتهپیششدهاست.درهمینحالوزارتدفاعروسیهاعالمکردهکهتروریستهای
مسلحسوریطی24ساعتگذشته27بارآتشبسرانقضکردهاند.همزمان،ترکیهوروسیهبهعنوان
ضمانتکنندگانآتشبسمیاندولتسوریهومخالفاناینکشوربهمنظورنظارتبرنقضهایمربوط
بهاینآتشبسورعایتآنایستهایبازرسیایجادمیکنند.ایندرحالیاستکه بهگزارشاسکای
نیوز،مولودچاووشاوغلو،وزیرخارجهترکیهاعالمکردکهمذاکراتآستانهکهبهتوافقصلحدرسوریه
مربوطاست۴،بهمنبرگزارخواهدشد.امیدهابهتوافقصلحدرسوریهکهبدونحضورآمریکاقویتراز
مواردمشابهگذشتهخوددرحالدستیابیبهنتایجمطلوبیبود،درحالیمیانضعفوقدرتباقیمانده
استکه"ابوحمزهریاضیات"،مردشمارهدوداعشومسئولاولبخشتحقیقاتداعشدرسوریه در
حملهپهپادیدررقهبههالکترسید.همچنینمنابعخبریاعالمکردندکهچندهواپیمایناشناس
بهیکیازبزرگترینمقرهای«جبههفتحالشام»(جفش)درکوهستان«سرمدا»واقعدرریفشمالی
ادلبحملهکردندکهدرپیآن 30تروریستکشتهشدند.
▪ ▪افشاگریروسیهازخرابکاریگستردهآمریکادرسوریه

وزارتدفاعروسیهدربیانیهایفاشکردکهجنگندههایائتالفآمریکاییبهجاینابودیپایگاههای
گروهتروریستیداعشزیرساختهایسوریهرامنهدممیکنند«.ایگورکوناشنکف»،سخنگویوزارت
دفاع روسیه اظهار داشت که جنگندههای ائتالف از سال 2012بهصورت نظاممند زیرساختهای
س��وریه را بمباران میکنند و تأسیس��ات نفتی داعش را هدف ق��رار ندادهان��د .وی در ادامه افزودکه
برنان رئیس س��یا بهخوبی از این واقعیت آگاهی دارد که پیش از آغاز عملیات هوایی روسیه در سوریه
جنگندههای ائتالف تا حد ممکن باهدف تضعیف دولت بشار اس��د بهطور نظاممند زیرساختهای
اقتصادیسوریهرابمبارانمیکردند.ایگورکوناشنکفگفتکهازآغازعملیاتنیرویهواییروسیه
در کشور سوریه تاکنون 35هزار تروریست که بیش از 200تن از آنها از فرماندهان ارشد گروههای
تروریستیبودهاندبههالکترسیدهاند.

▪ ▪تکلیفدیوارمرزیترامپچهمیشود؟

کشیدندیوارمرزیمیانآمریکاومکزیکدرکارزارانتخاباتیدونالد
ترامپبهکراتمطرحشدوحامیانآنگفتندکهمکزیکبایدهزینه
س��اخت دیوار را تقبل کند .رئیس جمهوری مکزی��ک تلویحا این که
کش��ورش هزینه س��اخت دیوار را بدهد رد کرد .با آن که بسیاری از
جمهوریخواهانگفتهاندکهازپیشنهادترامپحمایتمیکننداما
برخیادعامیکنندکهدیوارترامپبیشتروعدهایبودبرایمقابلهبا
مهاجرتغیرقانونیونهساختنیکدیوارواقعی.

▪ ▪رهبردموکراتهای سناچگونهمخالفیخواهدبود؟

سناتور چاک شومر به عنوان رهبر جدید دموکرات های سنا درباره
نحوه مخالفت حزب متب��وع خود با برنامه های جمه��وری خواهان
تصمیم خواهد گرفت .هرچند بس��یاری معتقدند که ش��ومر مانعی
جدیبرایبرنامههایترامپمحسوبمیشودامابایدگفتشومر
مانندترامپنیویورکیاستوسالهاستکهرئیسجمهوریمنتخب
وراههایکنارآمدنبااورامیشناسد.همچنانکهچاکشومررهبر
دموکراتهایسنادیروزدرموضعیدرپاسخبهترامپگفت:ریاست
جمهوریتوئیتریبهدردآمریکانمیخورد.با١٤٠کاراکترنمیشود
عزترابهآمریکابرگرداند(شعارترامپ).

▪ ▪رئیسجدیدمجلسنمایندگانچگونهمتحدیخواهدبود؟

پل رایان از ایالت ویسکانس��ین و ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی
ریاستجمهوریروابطپرتالطمیداشتندورایانآشکارادرچندین
زمینهباترامپمخالفتوشدیدترینانتقاداترابهاوواردکرد.روابط
ترامپورایانقطعابدونحاشیهنخواهدبود.

...
میانمار

جسد پسر 16ماهه میانماری در ساحل رودخانه بنگالدش پیدا شد
نبی ش��ریفی /آتش ن��ژاد پرس��تی بودائی��ان میانم��ار ،خانه های
مسلمانان روهینگیایی را می سوزاند .مس��لمانان ایالت راخین یا
در خانه هایش��ان می مانند و یا با امید رهای��ی مهاجرت می کنند.
اما ،محمد  16ماهه که به همراه خان��واده از میهنش گریخته بود،
نتوانست طعم زندگی آرام تر را بچش��د و طعمه رودی خروشان در
مرز بنگالدش شد .تصویری که از محمد منتشر ش��ده او را بر روی
گل و الی س��احل رودخانه «ناف» در مرز بنگالدش نشان می دهد
که بر روی شکم افتاده و با امواج ،به کنار رودخانه رانده شده است.
ی محمد نیز غرق شده اند« .ظفر عالم» تنها
برادر 3ساله ،مادر و دای 
بازمانده این خانواده روهینگیایی در گفتوگو با سیانان گفت:
«هنگامیکه ای��ن تصوی��ر را میبینم ،احس��اس میکن��م بهتر بود
میمردم .زندگی من در این دنیا دیگر معنایی ندارد« ».ظفر عالم»
پیشتر به کمک یک ماهیگیر بنگالدشی توانسته بود از مرز میانمار
خارج ش��ود .او یک قایقران نیز پیدا کرده بود تا همسر و فرزندانش
را به بنگالدش بی��اورد .اما« ،وقت��ی پلیس میانمار متوجه ش��د که
عدهای قصد عبور از رودخان��ه را دارند ،بر روی آنها آتش گش��ود.
مرد قایقران برای فرار از گلول هها باعجله مردم را سوار کرد .قایق
بیشازحد پر و سپس غرق شد».پدر محمد گفته است« :در روستای
ما ،بالگردهای ارتش بهسوی ما شلیک کردند و سربازان میانماری
نیزماراهدفگلولهقراردادند.مانمیتوانستیمدرخانۀخودبمانیم
بنابراین فرار کردیم پدربزرگ و مادربزرگ من ،هر دو زنده در آتش

سوختند؛ ارتش تمام روستای ما را س��وزاند ».دیدهبان حقوق بشر
اول آذرماه اعالم ک��رده بود که تصاویر ماه��وارهای از ایالت راخین
در میانمار نشان میدهد که طی 8هفته اخیر بیش از ۱۲۰۰خانه
مسکونی در روستایی که ساکنان آن را اقلیت مسلمانان روهینگیا
تشکیل میدهند ،نابود شده است.
▪ ▪سوچی بامسلماناننامهرباناست

در ایالت راخین  ۸۰۰هزار مس��لمان زندگ��ی میکنند که متعلق
به گ��روه قوم��ی روهینگیا هس��تند .ای��ن گ��روه قومی ،مح��روم از
حقوق تابعیت میانمار و بس��یاری از حقوق ش��هروندی است .آبان
ماه س��ال گذش��ته که مردم میانم��ار رای خ��ود را در صندوق های
انتخاباتی ریختند ،انتظار می رفت با پیروزی «حزب لیگ ملی برای
دموکراسی» که رهبری آن را «آنگ سان سوچی» برنده صلح نوبل
برعهده داش��ت ،تغییراتی در ایجاد صلح و دموکراسی در میانمار
اتفاق افتد .پیش از این زمانی که میشل حسین خبرنگار مسلمان،
از رهبر حزب حاکم و وزیر خارجه میانمار ،درباره وضعیت اسفبار
قوم روهینگیا س��وال کرد ،س��وچی خش��ونت در میانمار را نتیجه
حکومت دیکتاتوری پیشین این کشور دانست .اما با گذشت بیش
از ده ماه از آغاز ریاست جمهوری «تین چیاو» دستیار ارشد سوچی
وضعیت مسلمانان همچنان رو به وخامت است .به نظر میرسد که
سوچی مایل نیست طرفداران خود را آزرده کند.

پاتریککاکبرن:

داعشدرترکیهریشهدواندهاست

تحلیلگرروزنامه«ایندیپندنت»معتقد
است که داعش در ترکیه ریشه دوانده
است«.پاتریککاکبرن»دریادداشتی
که در پایگاه «کانترپانچ» منتش��ر شده
درب��اره حمله تروریس��تی به کلوب ش��بانه اس��تانبول اظهار
داشت:احتماالحمالتتروریستیدراینکشوردرآیندههم
ادامهمییابد«.ترکیه،کشوریکهحاالهر چندهفتهیک بار
شاهد چنین کشتارهایی است .ش��اید این حمالت عامالن
مختلفی داشته باشند ،اما جمعا این احس��اس را در ترکها
ایجاد میکنند که در کش��وری زندگی میکنند ک��ه هر روز
بیشازپیشترسناکوبیثباتمیشود.اکنوندیگرروشن
ش��ده که دولت ترکیه هم نمیداند برای متوق��ف کردن این
حمالتبایدچهکارکند ».داعشکهزمانیازترکیهبهعنوان
گذرگاهیامنبرایانتقالنیرووتجهیزاتبهسوریهاستفاده
میکرد ،حاال به دش��منی مهم برای آنکارا بدل ش��ده است.
نویسنده همچنین ،با اش��اره به ورود نظامی ترکیه به شمال
سوریه ،نوشته است که ترکیه در این منطقه دشمنان زیادی
از جمله کردها و داعش دارد و بعید اس��ت که در این عملیات
نظامیهمبهتوفیقچندانیدستیابد.

...

خبرهای متفاوت
▪ ▪پیوستنپسرعموهایرئیسجمهورفیلیپینبه
داعش

نیویورک دیلی نی��وز «:رودریگو دوترت��ه» رئیس جمهور
فیلیپی��ن دوب��اره در اظه��ار نظ��ری متف��اوت از عضوی��ت
بس��تگانش در داعش پرده برداش��ت .او گفت که از طریق
بس��تگانم فهمی��دم که برخ��ی از پس��رعموهایم ب��ه داعش
پیوس��تند و در صف��وف این گروه تروریس��تی م��ی جنگند.
دوترت��ه در چند م��اه اخیر ب��ا مطرح ک��ردن اظه��ارات ضد
آمریکای��ی خبرس��از ش��ده اس��ت .وی همچنی��ن موضعی
سرس��ختانه در قبال عرضهکنن��دگان مواد مخ��در و افراد
معتاد در فیلیپین اتخاذ کرده است.

▪ ▪جنجالرسواییاخالقیکشیشایتالیایی

آنکارا هنوز نمی داند چه کسی حمله تروریستی استانبول را انجام داده است

افتضاح امنیتی درترکیه
گروه بین الملل-در نخستین دقایق س��ال 2017میالدی درحالی که همه سرویس های
امنیتی دنیا در حالت آماده باش کامل قرار داشتند ،حمله تروریستی به یک کلوب شبانه در
استانبول 39کشتهو 65زخمیبهدنبالداشت.درگزارشهایاولیهاعالمشدهبودسهمرد
مسلحباپوشیدنلباسبابانوئلاقدامبهکشتارمردمکردهاندوپلیسترکیهتوانستهیکنفراز
آنهاراازپایدرآورد،امااندکیبعدمعلومشد،ایناقدامتروریستیتنهاازسوییکنفرانجام
گرفته و قاتل لباس بابانوئل به تن نداشته و خیلی راحت پس از حمله و در شلوغیهای پس از
آنباگرفتنیکتاکسیفرارکردهاست .ایندرحالیاستکهاستانبولپیشازایننیزبارها
هدف حمالت تروریستی قرار گرفته بود و طبیعتا نیروهای امنیتی این کشور باید با آمادگی
بیشتری در جشن های سال نو میالدی حضور می یافتند .اما رسوایی دستگاه های امنیتی
ترکیه به این محدود نمی شود که آن ها نتوانسته اند مانع عملیات تروریستی یا فرار عامل آن
شوند،بلکهباگذشتچندروزهنوزهویتاینعاملتروریستیمشخصنشدهاستوشایداگر
داعشخودشبهصورترسمیاینعملیاتتروریستیرابهعهدهنمیگرفت،االنحتیدولت
ترکیهنمیتوانستبهصورتمشخصاعالمکندکهکدامگروهتروریستیپشتپردهاینماجرا
بودهاست.دیروزمولودچاووشاوغلووزیرامورخارجهترکیهدرگفتوگوباخبرگزاریدولتی
"آناتولی" اعالم کرد که هویت مهاجم کلوب ش��بانه "رینا" در استانبول شناسایی شده است.
چاووشاوغلو گفت که مشخصات اصلی متهم به دس��ت آمده اما وزیر خارجه از ارائه جزئیات
بیشترخودداریکرد.نیروهایامنیتیدرترکیههمچنیندرجستوجویفردمظنون۲۷،
نفررادرشهرازمیربازداشتکردند.پیشترنومانکورتولموسمعاوننخستوزیرترکیهگفتکه
اثرانگشتومشخصاتظاهریعاملحملهپیداشدهاست.رسانههایترکیهبهنقلازمنابعی
درپلیساینکشورنوشتندکهمظنوناحتماالازبکیاقرقیزبودهاست.بنابراعالمپلیسترکیه
مظنوناهلآسیایمرکزیاستوخانهایدرقونیهاجارهکردهبودهوبههمراهزنودوفرزندش
در آن زندگی میکرده اس��ت .اعضای خانواده مظنون در میان بیش از ۱۰نفری هستند که
دراینزمینهبازداشتشدهاند.عکسوفیلمفردمدنظرنیزدررسانههایجهانمنتشرشد.
بعدهماعالمشدکه اوفردیقرقیزستانیبودهکهبنابهادعایسرویسهایامنیتیترکیهدر
سوریهآموزشدیدهاست.
▪ ▪قرقیزستانارتباطشهروندشباحملهاستانبولراردکرد

جنایت در سرزمین بانوی صلح

...

اظهارنظرروز

اماخیلیزودراحتسلیمانف،رئیسدستگاهامنیتیقرقیزستان،بهبیبیسیگفتتصویر
صاحب گذرنامه قرقیزس��تانی مش��ابه مظنون بوده و او ارتباطی با این حمله نداشته است.
یحیی مشراپوف متهم قرقیزستانی حمله تروریستی کلوب شبانه رینا در استانبول خود نیز
اعالم کرد« :این جنایت کار من نیس��ت و به من ارتباطی ندارد ».پایگاه خبری س��ی.ان.ان
ترک دیروز نوشت که «یحیی مشراپوف» متهم این حمله در کشور خود و در بازجویی پلیس
قرقیزستانگفتهاست«:منهیچارتباطیباحملهتروریستیاستانبولندارموتماماتهامات
را در این زمینه رد می کنم» .بر اس��اس اعالم رس��انه های قرقیزس��تان ،وی دیروز به هنگام
بازگشت از ترکیه در فرودگاه بیش��کک پایتخت قرقیزستان دستگیر شد .متهم به عملیات
تروریستی استانبول اعالم کرد با این که در روز یکم ژانویه از بیشکک به استانبول رفته و در
روز حادثه هم در کشور خود بوده ،ولی موقع بازگشت توسط نیروهای امنیتی ترکیه از وی
بازجویی شده است.

▪ ▪شبیهمتهمونهخودآن

ویدربازجوییهامدعیشدکهبراساستصاویرمنتشرشده،متهماصلیفقطشبیهویاست
و بر این اس��اس نیروهای امنیتی ترکیه در فرودگاه او را آزاد کرده اند چرا که بر اساس اسناد،
نمی توانسته در این اقدام نقشی داشته باشد .به نوشته سی.ان.ان ترک ،همچنین سرویس
اطالعاتی قرقیزستان نیز اعالم کرد که در خصوص حمله به کلوب شبانه رینا در استانبول با
طرف های ترکیه ای خود در ارتباط است .سرویس اطالعاتی این کشور همچنین اظهار کرد
که بررسی احتمال دست داشتن تبعه این کشور در حمله تروریس��تی استانبول ادامه دارد و
دراینزمینهبامسئوالنترکیهدرارتباطهستند.حاالپليسمىگويدفعاليتهايشرابراى
دستگيرىمظنونبيشتركردهاست.

سرنوشت مبهم تاد در شبه جزیره کره
در حالی که حزب حاکم کره جنوبی تاکید دارد که توافق با واشنگتن درباره استقرار سامانه موشکی
تاد در سال جاری اجرایی می ش��ود ،حزب مخالف دولت ،نظر دیگری در این باره دارد.به گزارش
رویترز ،بحران سیاسی به وجود آمده در کره جنوبی که به واس��طه تصمیم مجلس این کشور برای
برکناری رئیس جمهور پیش آمده ،گریبان توافق سئول -واشنگتن درباره سیستم موشکی تاد را نیز
گرفته به طوری که احزاب مخالف از احتمال بازنگری در این توافق در صورت پیروزی در انتخابات
ریاست جمهوری خبر داده اند .کره جنوبی در واکنش به تحرکات کره شمالی توافقی را با آمریکا
برای استقرار سامانه موشکی تاد انجام داد که این توافق با واکنش منفی چین مواجه شد.

راش��اتودی :ی��ک کش��یش کاتولی��ک در ایتالیا ب��ه اتهام
برپای��ی مهمانیهای خالف عرف ،رابطه با دس��ت کم 15
زن و نگهداری فیلمهای غیراخالقی با برچسب پاپ متهم
شده اس��ت« .آندره کانتین» ،کش��یش  48ساله کلیسایی
در شهر «پادووا» در شمال ایتالیا ،پس از شکایت سه نفر از
قربانیان مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت .این کش��یش،
زنان تحت خدمت خود را به مردان اجاره می داد و با فریب
بسیاری از زنان ،با آن ها رابطه نامشروع برقرار کرده بود .با
وجود چنین اتهاماتی ،کانتین هنوز دستگیر نشده و فقط
از فعالیت در کلیسا معلق شده است.

▪ ▪کلینتونهادرمراسمتحلیفترامپشرکتمیکنند

بی بی سی:دستیاران بیل و هیالری کلینتون می گویند
آن دو تصمیم دارند در مراس��م ادای سوگند دونالد ترامپ
رئیس جمهور منتخب آمریکا در واش��نگتن شرکت کنند.
جورج دبلیو بوش و همس��رش لورا هم اعالم ک��رده اند که
در این مراسم حاضر خواهند شد چون می خواهند "شاهد
انتقال صلح آمیز قدرت باشند".جورج بوش و پدرش جورج
دبلیو بوش در این انتخابات ب��ه دونالد ترامپ رای ندادند.
ترام��پ در جریان مبارزات ب��ه هیالری کلینت��ون هم لقب
"هیالری دروغگو" داده بود.

...

عربستان

اعتراضولیدبنطاللبهامیرریاضبهدلیلرسانهای
شدنحکمصادرشدهعلیهخود

باال گرفتن اختالف میان شاهزاده های
سعودی
'ولید بن ط�لال' ش��اهزاده ثروتمند عربس��تان ک��ه از نفوذ
ش��دیدی در دس��تگاه حاکمیتی این کش��ور برخوردار است
ضمن اعتراض به حکم صادر شده علیه وی از سوی دستگاه
قضایی ،به امیر ریاض اعتراض کرد .همزمان با کهولت سن
سلمان شاه عربستان و باز شدن میدان برای شاهزاده های
ناپخته و جوان در عربستان برای عرض اندام و موضع گیری
علیهیکدیگر،اینبارفصلجدیدیازدرگیریوجنگقدرت
میان شاهزاده های سعودی آغاز شده است  .خشم ولید بن
طاللازآنجانشأتگرفتهاستکهحکمقضاییعلیهویدر
نشریاترسمیسعودیبهچاپرسیدهوویدرافکارعمومی
بهعنوانیکمجرمعلنیمعرفیشدهاست.ولیدبنطاللکه
بهمواضعمنفیعلیهشیعیانشهرتداردهموارهسعیکرده
استبرایحفظجایگاهومنافعشروابطخوبیباپادشاهان
اینکشورداشتهباشدتاازصحنهکنارزدهنشود.ولیددردولت
سعودیسمترسمینداردواینشاهزادهثروتمندمدیریک
ش��رکت اقتصادی در ریاض اس��ت ک��ه در چندین ش��رکت و
موسسهغربیازجملهتوئیتر،سهامدارد.ویچندیپیشنیز
ضمناعتراضبهمحرومشدنزنانسعودیازحقرانندگی،
خواستار اصالح و تغییر قوانین در این زمینه شد  .این موضع
جنجالیولیدبنطاللکهازشخصیتهاینزدیکبهسلمان
شاه عربستان محسوب می شود ،بی سابقه تلقی شده است
چرا که تصمیم برای محروم ش��دن زنان از ح��ق رانندگی در
عربستانسعودیباحمایتکاملروحانیونافراطیسعودی
ودررأسآنهاعبدالعزیزآلشیخمفتیاینکشورانجاممی
شود و به طور معمول هیچ یک از شخصیت های سیاسی در
رژیم ریاض به مواضع آل ش��یخ و فتواهای افراط گرایانه وی
اعتراضینمیکنند.
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