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شیوه جدید رژیم صهیونیستی
برای ترور رهبران حزب ا ...و حماس

معاونوزیرهمکاریمنطقهایرژیمصهیونیستیکهبه«بنیامیننتانیاهو»نخستوزیررژیمصهیونیستیبسیارنزدیکاست،رهبرانحزبا...وجنبشحماسرا
بهترورتهدیدکرد.القراءادعاکردارتشاینرژیمازروباتهاییاستفادهخواهدکردکهمیتواند«سیدحسننصرا»...دبیرکلحزبا...وهمچنینرهبرانحماس
راداخلتونلهاینوارغزهترورکند.ویتأکیدکردکهاینفناوریبهزودیدراختیارارتشاسرائیلقرارخواهدگرفت .

...

نظم دیگری در راه است

...

اسرائیل احتیاط کند؛ حتی با ترامپ
اندیشکدهاسرائیلیبگینساداتنوشت:اکنونکهاسرائیل
ازمحدودیتهایدولتاوبامارهاشدهاست،میتواندآزادی
عملبیشتریدردورهترامپداشتهباشدولیاینآزادیبدون
ریسکوخطرنخواهدبود.اسرائیلحتیاکنونباترامپنیز
بایداحتیاطکندوهرگونهاقداممحاسبهنشدهمیتواندورود
به راهی بی بازگشت باشد .سیاس��تمداران چپ اسرائیلی
نگران آن هس��تند که در دولت جدید آمریکا  ،راست گرایان
همه شانس مربوط به از س��رگیری روند موسوم به صلح بین
اسرائیلوفلسطینراازبینببرند.سیاستمدارانراستگرا
نیزامیدوارندکهازمحدودیتهایاعمالشدهتوسطدولت
قبلیآمریکاآزادشوندوبهرویایمربوطبههمگراییشهرک
هایصهیونیستیدرکرانهباختریروداردندستیابند.

اظهار نظر روز

رای الیوم  :داعش با حمله به مرز عراق و اردن به مرزهای
شمالی عربستان رسیده است

دکترغالمرضاکحلکی

اندیشکدهروز

...

معمای یک سفر

تحلیل روز

بینظمیدرعرصهبینالمللی،ویژگیاستکهدردرازمدت،
بهنظممیگراید؛زیرا ازطریقرفتارهایغیرنظاممندبرخی
از بازیگران ،ش��اید مناف��ع کوتاهمدت آنها تأمین ش��ود ،اما
همچون «ظ��روف مرتبطه» ،ای��ن بینظمی س��رایت کرده و
«دومینوی کنشهای نامطل��وب» در عرصه بینالمللی را به
دنبال خواهد داشت که به نفع هیچکس نیست .میتوان از
رشدرفتارهایبهاصطالح«پوپولیستی»درعرصهبینالمللی
مثال زد که شاید در کوتاهمدت ،برخی چهرهها نظیر ترامپ
را کمک کند که در مصدر امور قرار گیرن��د ،اما در درازمدت،
ناکارآمدی خود را نش��ان داده و س��یکل معکوسی در مسیر
بینظمی حادثش��ده آغاز خواهد ش��د« .ناهنجاریهایی»
از جنس «ترامپیسم بینالمللی» در فرانس��ه ،ایتالیا ،هلند،
آلمان و دیگر نقاط عرصه بینالمللی ،میتواند آغاز شود ،اما
خیلی زود ناکارآمدی خوی��ش را عیان ک��رده و میل به «نظم
آزمودهشده»درآیندهخودرانشانخواهدداد.بریتانیاییها
مشاهده کردند که ش��عار «بریتانیایی بهتر پس از برگزیت»،
«دروغیبزرگ»استواقتصاداینکشورپسازرأیهیجانی
بهبرگزیت،نهتنهابهترنشد،بلکهسردرگمییکخروجمبهم
از اتحادیه ،این کشور و اقمار آن و نیز دیگر اروپاییان را تهدید
میکند .ترامپیسم در آمریکا ،رقبایش در چین را واداشت تا
به«نظمنوینچینی»اشارهکنند؛امانظمیآزمودهدرعرصه
بین المللی که شاید در آینده تکرار شود ،نظمی است که در
معنای روابط بین الملل نهفته و آن «همافزایی بین المللی با
بینهایتبازیگرمؤثردرآن»است.

داغ شدن تنور خصومت با رسانه ها

ترامپ در جشن ساالنه خبرنگاران در کاخ سفید
شرکتنمیکند

رئیسجمهورآمریکا گفتکهدرجشنساالنهخبرنگاراندرکاخسفیدشرکت
نمیکند .این جش��ن یک کارکرد مهم دارد و آن نزدیک کردن اصحاب رسانه
به دولت است ،اما ترامپ با این اقدام ،س��نتی دیرینه را زیر پا می گذارد و تنور
خصومتبابرخیرسانههاراداغترمیکند.تنشمیاندولتترامپورسانههای
منتقداودرروزهایاخیرباممنوعیتحضوررسانههایمطرحآمریکادرنشست
خبریسخنگویکاخسفیدکهروزجمعهبرگزارشد،عمیقترشدهاست.ترامپ
توئیت کرد که با خبرنگاران ش��ام نخواهد خورد و برای ای��ن کار خود نیز هیچ
دلیلیبیاننکردهاست.ایندرحالیاستکهانجمنخبرنگارانباوجودحضور
نیافتنترامپ،اعالمکردکهمراسمرابرگزارخواهدکرد.منتقدانگفتهاندکه
شرکت ترامپ در این مراسم میتوانست برای او چالش بزرگی باشد .در این
جشناز برخیازبهترینگزارشهایروزنامهنگاریسیاسیدرسالگذشته
ودانشجویانممتازقدردانیمیشود.ترامپهمواره،رسانههایجمعیآمریکا
را به نشر «اطالعات غلط» متهم میکند .س��ابقه برگزاری این جشن که در آن
خبرنگاران،روسایجمهورپیشینآمریکا،سیاستمدارانوچهرههایمشهور
شرکتمیکنندبهسال۱۹۲۱میرسد.مهمترینبخشاینمراسمسخنرانی
شخصرئیسجمهوراستکهمعمو ًالمملوازطنزمربوطبهخوداست.درجشن
سال ۲۰۱۱باراکاوباما،رئیسجمهورپیشینآمریکادرمقابلترامپظاهر
شدوطعنههایبسیاریبهترامپزد.

...
عراق

3

سفرغیرمنتظرهالجبیر،وزیرخارجهعربستانبهبغدادکهازبیشازیکدهه
پیشتابهامروزنمیتوانبرایآننمونهاییافت،معماییاستکهرایالیوم
پنج دلیل را پشت سر آن می داند .به نوش��ته این روزنامه عرب زبان ،علت
این سفر به حمله داعش به مرکز مرزی «طریبیل» میان عراق و اردن مربوط
می شود که در آن شماری از نظامیان عراقی کشته شدندو داعشی ها را که
نشان داده اند همیشه قابل کنترل نیس��تند ،به مرزهای پدرخوانده خود،
یعنی عربس��تان نزدیک کرده اس��ت؛ همچنین ،گزارش هایی وجود دارد
مبنیبراینکهعناصرداعشدرمنطقه«االنبار»درنزدیکیمرزهایشمالی
عربستانفعالهستندویکیازاهدافاینسفر،سروسامانبخشیدنبهاین
اوضاع است .از دیگر سو در دومین دلیل ،رای الیوم به تغییر دیدگاه مقامات
سعودی برای دست برداش��تن از سیاس��ت «لجاجت و نزاع» با کشورهای
همجوار خود اشاره می کند .دریکی دیگر از دالیل این سفر ،به نقشی اشاره
شده که عراق و ایران در آینده در منطقه ایفا خواهند کرد .دلیل دیگری که
ریاضرابهسویبغدادسوقداده،موفقیتهایاخیرعراقدربرابرتروریست
هایداعشاست.همچنینباتعقیباهدافتروریستهایداعشبهوسیله
هواپیماهای عراقی در خاک س��وریه که با چراغ سبز ایران و روسیه صورت
گرفته ،عربستان به خود آمده که باید به خود تکانی دهد.

...
فرانسه

گی ورهوفشتات :انتخابات حساس اروپا
فرصتی برای شکست پوپولیسم است

عیاشی به سبک سعودی

آغاز تور آسیاگردی یک ماهه شاه عربستان
با  1500خدم و حشم

پادشاه عربس��تان روز گذشته در ابتدای تور آس��یایی خود که حدود یک ماه
طول میکشد وارد کواالالمپور پایتخت مالزی شد .به گزارش اسکای نیوز
 ،محمد نجیب عبدالرزاق نخس��ت وزیر ،هشام الدین حس��ین ،وزیر دفاع و
تعدادی از مسئوالن مالزی به استقبال ملک س��لمان بن عبدالعزیز پادشاه
عربس��تان آمده بودند .س��فر ملک س��لمان به مالزی چهار روزه خواهد بود.
پادشاه عربستان شنبه ش��ب در راس هیئتی از مس��ئوالن این کشور ریاض
را ب��ه مقصد هفت کش��ور آس��یایی ترک کرد .این نخس��تین س��فر آس��یایی
پادشاه عربستان از زمان رسیدن به قدرت است .قرار است ملک سلمان بن
عبدالعزیز ،پادشاه عربستان در سفرهای آسیایی خود به مالزی ،اندونزی،
برونئی ،ژاپن ،چین ،مالدیو و اردن برود .در مدتی که پادشاه در کشور نیست
اداره امور مملکت بر عهده محمد بن نایف ،ولیعهد است .قرار است پادشاه
عربستان به همراه هیئت  ۱۵۰۰نفره خود تعطیالت شش روزهای را در این
کشور بگذرانند .به گفته وزیر گردشگری اندونزی ،ملک سلمان تعطیالت
خود را در جزیره بالی میگذراند .او از اول تا نهم مارس در اندونزی خواهد
بود .به این ترتیب پادش��اه سه روز اول این سفر رس��می را به دیدارهای خود
اختصاص داده است و شش روز باقی مانده را در تعطیالت خواهد بود .این
هیئت  ۱۵۰۰نفره پادشاه شامل  ۱۰وزیر و  ۲۵شاهزاده است.

...
عراق

...
آمریکا

نیروهای عراقی اولین محله در غرب
موصل را از داعش پس گرفتند

 154قانون گذار فرانسوی خواستار
شناسایی کشور فلسطین شدند

یونسکو :خسارات داعش به میراث
فرهنگی عراق بیش از حد تصور است

ساندی تایمز :نیروهای زمینی آمریکا
آماده ورود به سوریه هستند

نیروهای عراقی موفق ش��دند اولین محله در غرب
موصل را یک هفته پس از آغاز عملیات آزادس��ازی
این بخش از داعش پس بگیرند .این در حالی است
که این نیروها با حمایت جنگندهه��ا و بالگردهای
ارتشعراقدریککیلومتریساختماناستانداری
نینوا در بخش غربی این ش��هر هس��تند .نیروهای
عراقیهرچهازاطراف اینشهربهعمقمحلههای
پرجمعیت آن پیش میروند ،بر شدت درگیریها
اف��زوده میش��ود .تروریس��تهای داع��ش در این
مناطقبهشدتترسیدهاند.

 154قانونگذار فرانسوی ،با ارسال درخواستی
از رئیسجمه��ور فرانس��ه خواس��تند تا فرانس��ه،
کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد .به رسمیت
شناختن کشور مستقل فلسطین توسط انگلیس
و به دنبال آن ،توسط س��وئد ،بحث و گفت وگو در
این باره را در فرانسه آغاز کرد .هفت عضو اتحادیه
اروپ��ا نیز ش��امل جمه��وری چ��ک ،مجارس��تان،
لهستان ،بلغارستان ،رومانی ،مالت و قبرس پیش
از عضویت در اتحادیه اروپا فلسطین را به رسمیت
شناخته بودند.

س��ازمان علم��ی ،فرهنگی و آموزش��ی س��ازمان
ملل( ،یونسکو) گفته اس��ت خساراتی که داعش
به میراث فرهنگی عراق وارد کرده ،بیش��تر از آن
چیزی است که تصور میشود .در تونلهایی که
در بخشهایی از موصل حفرشده و در هفتههای
گذش��ته از تصرف داعش خارجش��ده به اش��یای
باستانی دستیافتهاند .نیروهای داعش این آثار
را به ت��اراج برده بودند .دولت ع��راق برآورد کرده
که  ۸۰درص��د از ش��هر باس��تانی نمرود از س��ال
 ۲۰۱۵توسط داعش تخریبشده است.

ساندی تایمز نوشت که نیروهای آمریکا آماده ورود
به جنگ س��وریه هس��تند .این اقدام در چارچوب
بازنگری اس��تراتژی آمریکا در س��وریه است که به
درخواس��ت ترامپ انجام ش��ده است.مکمستر،
مش��اور امنیت ملی آمریکا از طرفداران استراتژی
خشنتر در س��وریه اس��ت .این مداخله بیشتر در
سوریهدرحالیاستکهارتشاینکشورباپیشروی
خود در شرق حلب ،ضمن ناکام گذاشتن داعش،
دس��ت اندازی بیش��تر ترک ها به خاک س��وریه را
محدود کرده است.

 /٩٥٢٩٣٢٦٩ت

نخس��توزیر س��ابق بلژی��ک درب��اره
انتخابات آینده هلند ،فرانسه و آلمان
نوشت:اینانتخاباتدرتبآلودهترین
فضایسیاسیاتحادیهاروپابرگزار
میش��ود .انتخاب��ات بس��یار
حساس��ی در اروپ��ا در پیش
است که فرصتی برای شکس��ت پوپولیس��م خواهد بود .در
ادامهبرگزیتانگلستانوپیروزیترامپ،اروپابااینپرسش
مواجه است :آیا پوپولیس��ت ها ،تأثیری مشابه در کشورهای
اصلی اتحادیه اروپا خواهند داشت؟ در هلند ،گیرت ویلدرز
وحزبآزادیراستافراطیدرنظرسنجیهابرایانتخابات
ماه آین��ده بهش��دت پیش افت��اده اس��ت .در همین ح��ال در
فرانسه،رهبرجبههملیراستافراطی،مارینلوپنبراساس
نظرسنجیهایپایصندوقهایرأیکهانتخاباتآندردو
دور برگزار خواهد شد ،پیشتاز است .در انتخابات آلمان که
سالجاریبرگزارمیشود،حزبراستافراطیآلترناتیو،با
وجودپیشرفت،موقعیتیبرایصدارتپیدانخواهدکرد.اگر
رهبرانراستافراطیقدرتحکومتدربرخیازکشورهای
بزرگغربیرابهدستبگیرند،خیلیزودخواهندفهمیدکه
دادنوعدههایپوپولیستیبسیارراحتترازعملیکردنآن
هاستهمانطورکهترامپهماکنونباشروعپریشانوپراز
هرجومرجشاینمسئلهرافهمیدهاست.

...

خبرهای متفاوت
▪ ▪پاسخ طعنه آمیز سندرز به توئیت ترامپ

واشنگتن پس��ت:ترامپ در توئیتی نوش��ته بود اگر افرادی
که به وی رأی دادند در یک گردهمایی شرکت کنند ،شاهد
ش��کلگیری بزرگ تری��ن گردهمای��ی خواهیم ب��ود .برنی
سندرز نیز با انتش��ار یک توئیت کوتاه و طعنهآمیز این طور به
ترامپپاسخداد«:آنهاچنینکردندامانشد».گفتهمیشود
جمعیت حاضر در رژه اعتراضی زنان،پس از روز تحلیف سه
برابرجمعیتحاضردرمراسمتحلیفترامپبود.

▪ ▪فراخوانسرکردهطالبانبرایدرختکاری!

رویترز :طالبان افغانستان در یک بیانیه در قالب "پیام ویژه"
باامضایهیبتا...آخوندزاده،سرکردهاینگروهازافغانیها
ت بکارند .این یک اقدام کم س��ابقه از سوی
خواس��ته تا درخ 
طالباناست؛چراکهاینگروهبهتازگیبیانیههایعلنیخود
رادربارهمسائلینظیرکشتهشدنغیرنظامیان،عملیاتهای
نظامی بعدی و س��الگرد خروج نیروهای اشغالگر شوروی از
افغانستانرابدونامضامنتشرکردهبود.

 /٩٥٣٣٤٧٩٤ت
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