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اردوغان و کردها در یک جبهه!
ترکیه از آن دست کشــورهای چند قومیتی است که به علت
غلبه یک هویــت قومی ،هویت ملــی واحد و جامعــی ندارد و
اینمسئلههرازچندگاهیخودرادرنزاعهایهویتینشان
میدهد .به تازگی یک ســرود جنجالی مدرســهای ،دوباره
جنگ هویتی در این کشــور به راه انداخته و اختالفات میان
احزاب قومگرا ،سکوالر و اسالمگرا را تشدید کرده است.در
اواخر اکتبر دستگاه قضایی ترکیه با صدور حکمی سرودی
را زنده کرد که نواختن آن در مدارس ترکیه از ســال ۲۰۱۳
به موجب حکم قضایی دیگر به درخواســت حــزب اردوغان
متوقف شده بود .این "سرود دانشآموزی" به مدت ۸۰سال
از ســال  ۱۹۳۳تا  ۲۰۱۳در مدارس ابتدایی ترکیه نواخته
میشــد و دانشآموزان ترک و ُکرد مجبور به تکرار آن بودند.
حزب دستهراســتی حرکت ملی که بــه تازگــی از ائتالف با
حزب عدالت و توســعه خارج شده اســت و بزرگترین حزب
ســکوالر مخالف "جمهوریخــواه خلق" به شــدت از احیای
اینسرودحمایتمیکنندوآنرامیراثمهمآتاتورکبنیان
گذار جمهوری ترکیه میدانند؛ اما حزب عدالت و توســعه و
حزب ُکردیدموکراتیکخلقهاکامالمخالفنواختهشدن
مجدد این سرود هستند .اختالف کانونی درباره این سرود
به این عبارت باز میگردد" :چقدر خوشــبختم که بگویم من
ترک هســتم".عدهای مصداق واژه "ترک" را هر شــهروندی
میدانند که ملیت ترکیه دارد و بیشــتر افراد آن را قومیتی و
فقط ترکها میدانند .مخالفان این سرود را نژادپرستانه و
ِ
ترکیه آتاتورک میدانند.در این باره،
موافقان آن را نمادی از
رجبطیباردوغانبهتازگیبهشدتازحکمجدیددستگاه
قضایی انتقاد کرد و آن را خارج از حدود اختیاراتش دانست.
ویدرنشستاخیرپارلمانترکیههمگفت«:منترکم،ولی
ترک پرســت نیســتم .اگر ترکها به ترک بودن خود افتخار
میکنند ُکردهاهمحقدارندبه ُکردبودنخودافتخارکنند
 .....اما نژادپرســتی حرام است .اگر شما ترکپرستی کنید
ُکرد نیز کردپرســتی میکند».این انتقادهای اردوغان ،هم
پیمان دیروزیاش؛ دولــت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی
ِ
را به واکنشی تند واداشــت .باغچلی تاکید کرده است برای
احیای این سرود و تقویت حس قومی خواهد جنگید .آن چه
آتش تنور اختالفات میان احزاب ترکیه بر سر این موضوع را
شعلهورترساخته،نزدیکشدنزمانبرگزاریانتخاباتمهم
شهرداریها و شــوراهای محلی در پایان مارس آینده است.
رئیس جمهور ترکیه و حزب آک پارتی با شدتبخشــیدن به
انتقادهای خود در ایــن باره تالش میکنند آرای بیشــتری
را از ُکردهــا در انتخابات آتی کســب و به نوعــی خروج حزب
باغچلی از ائتالف حاکم را جبران کننــد .در این میان حزب
ُکردی دموکراتیک خلقهــا که در این موضوع بــا اردوغان و
حزبشهمرایاست،تالشمیکندبادرپیشگرفتنادبیاتی
"متدینانه"ازسبدآرایحزبعدالتوتوسعهدرمیان ُکردهای
مذهبی بکاهد و به خود جذب کند .به دنبال این موضوع ،به
تازگیصالحالدیندمیرتاشازحزبمتبوعخودخواستدر
ادارهشهرداریهایوابستهبهخود،ازقشرمذهبیومتدین
جامعه ُکردیهماستفادهکند.

اندیشکدهروز
برق،گاز،ایرانوعبدالمهدی
اندیشکده راهبردی تبیین نوشــت :از جمله مواردی که کار را
برای آمریکا جهت اعمال تحریمهای گســترده بر ایران سخت
میکند ،کشورهایی هستند که بخشی از نیازهای مهم خود را
ازایرانتامینمیکنند.عراقیکیازاینکشورهاست.عراقدر
خصوص تامین برق مورد نیاز خود ،از دو ُبعد به ایران نیاز دارد؛
نخستاینکهایرانبهصورتمستقیم،بخشیازبرقاینکشور
را تامین میکند و دوم اینکه ایران با تامین بخشی از گاز مورد
نیاز نیروگاههای عراق ،امکان تولید برق را در این کشور فراهم
میسازد .گفته میشود 20درصد از مولدهای برق در عراق با
گاز وارداتی از ایران فعالیت میکند و این روند حداقل تا هفت
ســال آینده ادامه خواهد داشــت.آمریکا با درک شرایط عراق،
ســعی کرده اســت با تعیین ضرباالجل ،بغــداد را همراه خود
سازد.بهگفتهوزارتخارجهآمریکا،اینکشوربهعراقمعافیتی
اعطاکردهاستکهبراساسآنمیتواندبهپرداختهایخوددر
ازایوارداتبرقازایرانادامهدهد.بااینحالبهگفتهمقامات
عراقی این معافیت به طور موقت به عراق داده شده است و این
کشــور  ۴۵روز مهلت دارد تا وابســتگی خود به ایران در زمینه
وارداتبرقوگازراکاهشدهد.مقاماتعراق،حداقلدرحوزه
انرژی ،در صورت ایستادگی در مقابل آمریکا یا همراهی با آن،
هزینههایی متحمل خواهند شد یا منافعی را خواهند داشت.
در صورت همراهــی ،عراق باید با ســرعت بهدنبال جایگزینی
برای ایران باشــد .نه ظرفیت داخلــی عراق ،نه عربســتان و نه
شرکتهایزیمنسوجنرالالکتریککهدرحوزهتولیدبرقدر
اینکشورفعالاند،هیچکدامنمیتوانندخألناشیازنبودایران
را ب ه راحتی برطرف سازند این در حالی است که عراق حتی با
حضور ایران هم ،کمبود برق دارد .نبود ایــران در فرایند تولید
برقدرعراق،براینخستوزیرجدیداینکشوربهمعنایتشدید
اعتراضات خیابانی خواهد بود که عــادل عبدالمهدی بههیچ
وجهآمادگیمواجههباآنراندارد.بنابراینبهنظرمیرسداواز
تمامسرمایهسیاسیاشبهرهخواهدبردتاکشورشدرپرونده
تحریمیایران،کمترینضربهرامتحملشود.برایناساساین
احتمالکهمعافیتعراقتمدیدشود،قابلتاملاست.
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هالکت فرماندهتیپگوالنی

موج تازه حمالت متجاوزان در جنوب حدیده
آغاز شد

زورآخرسعودی

 83کشته و ده ها زخمی در حمالت طالبان و داعش
به کابل ،فراه و غزنی

نفوذ کماندوهای اسرائیلی با لباس زنانه
به نوار غزه لو رفت

ع پیکر هفت عضو گردانهای «القسام» شاخه نظامی حماس که در
مراسم تشیی 
درگیری یک شنبه شب با کماندوهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه به شهادت
رسیدند  ،برگزار شد .حماس در توضیح این حادثه اعالم کرد گروهی از نیروهای
ویژه (کماندوها) رژیم صهیونیستی با پوشیدن لباس های زنانه و با یک خودروی
غیرنظامیبهمنطقهمسجدشهید«اسماعیلابوشنب»درعمقسهکیلومتریخان
یونسنفوذونوربرکهازفرماندهانالقسامراترورکردند.ارتشرژیمصهیونیستی
میخواستهاینکاررابیسروصداانجامدهدامانیروهایمقاومتمتوجهموضوع
میشوند و آن ها را تعقیب میکنند.بر اســاس بیانیه القسام ،زمانی که نیروهای
اینجنبشدستبهتعقیبکماندوهایصهیونیستیمیزنندنیرویهواییرژیم
صهیونیستیاقدامبهبمبارانمنطقهمیکندتانظامیانخودرانجاتدهدامایوسی
امیرفرماندهتیپگوالنیارتشرژیمصهیونیستیکهفکرمیکردبهسادگیمی
آیدمیکشدومیرود،باآتشمقاومتبههالکترسید.اوازبلندپایهترینافسران
رژیمصهیونیستیبهشمارمیرفتوهالکتاشضربهسنگینیبهصهیونیستها
واردکرد.بدونشکصهیونیستهافکرنمیکردنداینگونهبامقاومترزمندگان
مواجه و با دو کشته و یک زخمی ناچار به ترک منطقه با پوشش شدید آتش هوایی
شوند.ارتشرژیمصهیونیستیمیگویدبیسابقهترینآتشپشتیبانیرادرظرف
چنددقیقهبرایخارجکردنعناصرخودازمحاصرهدرطولسالهایگذشتهبه
کارگرفتهاست.درپیاینموضوعچندینموشکنیزازنوارغزهبهسمتفلسطین
اشغالیشلیکشدوصهیونیستهااعالمکردندسامانهموسومبه«گنبدآهنین»
فقطجلویسهموشکازمجموع 17موشکراگرفتهاست.

موجتازهحمالتبهبندراستراتژیکحدیدهیمنآغازشد.حمالتیکهدرحکمنبرد
مرگوزندگیبرایائتالفسعودی-اماراتیاست.اینحمالتدرسهنقطهغرب
فرودگاه،نوارجنوبیمحلهالربصهودانشگاهحدیدهآغازشدهاست.بنابهاظهارات
منابع میدانی ،درگیری در جنوب الربصه بســیار شــدید اســت و تک تیراندازان
انصارا ...تاکنون تلفات سنگینی را به متجاوزان وارد کرده اند.مزدوران سعودی
از حدود یک هفته پیش عملیات نظامی گستردهای را در ساحل غربی با هدف به
دستگرفتنکنترلالحدیدهومحاصرهکاملبندروقطعکاملجادههایمنتهی
به روستاها و شهرهای بین راه آغاز کردهاند .این عملیات با بمباران گسترده برای
پیشروی نیروهایشان به ســمت پایگاهها و مواضع دولتی ،جنوب شرق و جنوب
غربی شــهر حدیده همزمان بود اما ارتش و کمیتههای مردمی توانستند حمالت
اشغال گران را دفع و خطوط امداد آن ها را قطع کنند که در این درگیریها صدها
هزار نفر از نیروهای ائتالف و مزدوران ســعودی کشــته و زخمــی و صدها خودرو
و تجهیزات نظامــی آن ها نیز منهدم شــدند .تلویزیون المســیره ،نهاد رســانهای
رسمی انصارا ...گزارش داد با وجود گسترده بودن میدان نبرد در ساحل غربی و
سربازگیری ائتالف ســعودی از هزاران مزدور محلی و خارجی و در سایه افزایش
پروازجنگندههایمتجاوزدرآسماناینمنطقه،ارتشوکمیتههایمردمییمنبا
استمدادازتاکتیکهایجنگی تاکنونموفقشدندمزدورانمتجاوزراازالجبلیهو
المتینهبیرونوتمامخطوطوراههایامدادرسانیبهآنهاراقطعکنند.بهنظرمی
رسدیمنروزهایحساسیراپیشروداردواگرحدیدهدردستاننیروهایانصارا...
بماند،قطعابزرگترینشکستتاریخعربستانرقمخواهدخورد.

ناامنی آن قدر در افغانســتان اوج گرفته که باعث شده شــهروندان کابلی در
اعتراض به بی کفایتی دولت اشــرف غنی در تامین امنیت داخلی به خیابان
ها بیایند .اعتراض آن ها به ناامنیهای اخیر در شهرســتان های مالســتان،
جاغوری و ارزگان بود .اما تروریست های داعش این تجمع را هدف حمالت
خود قــرار دادند تا نشــان دهنــد پایتخت هم امنیت نــدارد و تنهــا نقطه برای
آسایش ارگ ریاست جمهوری است .حمله انتحاری داعش به تظاهر کنندگان
در نزدیکی دبیرســتان «اســتقالل» در کابل ،دســت کم هشت کشــته و ۲۰
زخمی برجای گذاشــت .اما این همه جنایت نبود .تظاهرات خونین کابل در
حالی برگزار شــده بود که حدود  ۵۰نیروی امنیتی بر اثر حمالت تروریست
های طالبان در اطراف شهر فراه در جنوب غربی افغانستان کشته و ده ها تن
زخمی شدند .این در حالی است که همزمان حدود  ۲۵نفر که  ۱۰تن از آن ها
غیرنظامی بودند نیز به دنبال حمله طالبان در استان غزنی کشته شده اند .به
گزارش یورونیوز ،طالبان در روزهای گذشته عالوه بر والیت های فراه و غزنی
در والیت های بغالن ،کندز ،فاریاب ،ارزگان و غور نیز حمالتی را انجام داده
اســت .به دنبال حمالت گروه طالبان تعداد زیادی از ســاکنان این والیت ها
مجبور شدند محل سکونت خود را ترک کنند .اکنون ،در حالی شدت حمالت
گروه طالبان در والیت های مختلف افزایش یافته که زلمی خلیل زاد ،نماینده
ویژه آمریکا در امور افغانستان به این کشور سفر کرده است .خلیل زاد که شنبه
در کابل بود ،قرار است به پاکستان ،امارات متحده عربی و قطر سفر کند .گروه
طالبان دفاتری سیاسی در این کشورها دارد.

سوریه

شبه جزیره کره

رقابت برایجنایت

رژیم صهیونیستی

آلمان

تبادل نارنگی،سگ و قارچ بین دو
کره برای بهبود روابط

آمادگی دوباره تروریستهای
سوری برای سناریوی شیمیایی

پیوستن رئیس سابق موساد به شرکت
جاسوسی «بلک کیوب»

افشای برنامه راستهای افراطی
آلمان برای کشتار سیاستمداران

سئولرویکردنسبتامصالحهآمیزیباکرهشمالیدر
پیشگرفته،درحالیکهآمریکااعالمکردهتحریمهاو
فشارهاعلیهپیونگیانگتاخلعسالحهستهایکامل
اینکشورادامهمییابد.کرهجنوبی 200تننارنگی
را به کره شــمالی به عنوان هدیــه داد و در مقابل کره
شمالیقارچ()Pinemushroomکهبرایجلوگیری
از بیماریهای قلبی مفید اســت به ســئول فرستاد.
نارنگی یکی از میوهای کمیاب در کره شمالی است.
«اون»همچنیندوقالدهسگبه«این»هدیهدادهبود.

گروه های تروریســتی در ســوریه به دنبــال اجرای
سناریوی جدید حمله شــیمیایی در منطقه ادلب و
متهمومحکومکردنارتشونیروهایمسلحسوری
دراینزمینههستند.ادلبآخریناستاندرسوریه
است که به صورت کامل در اشغال تروریست های
مورد حمایت غرب و برخی کشورهای عرب منطقه
بوده و ارتش این کشــور درصدد پاک ســازی کامل
این منطقه از تروریسم اســت .تروریست ها بارها از
اینسناریویتکراریاستفادهکردهاند.

«آفرایم ِه ِلوی» ،رئیس پیشــین «موساد» به شرکت
جاسوســی «بلک کیوب» پیوسته اســت« .یدیعوت
آحارونوت» در این باره نوشــت :هلوی 84ساله که
 41سالسابقهکاردرموسادداشت،بهعنوانعضو
هیئتمدیرهاینشرکتعبریبهعالوهرئیسکمیته
انتخابمشتریهافعالیتخواهدکردوعالوهبراین
منصبمشاورارشددرزمینهبهکارگیریجاسوسان
را بر عهــده خواهــد داشــت .بلککیــوب (Black
)Cubeدرسال 2012تأسیسشدهاست.

پلیــس آلمــان گــزارش داده که یک شــبکه راســت
افراطی ،شامل اعضای یگان عملیات ویژه نخبگان
ارتش آلمان موسوم به  KSKو کهنه سربازان ارتش،
در نظر داشــته برنامههایــی را برای روز موســوم به
«روز ایکس» برگزار کند .این برنامه ها شامل انتقال
سیاســتمداران عالیرتبــه بــه مکانی دور دســت و
کشــتار دســته جمعی آن ها بوده اســت .به گزارش
مجلهفوکوس،گمانمیرودکهدیتماربارش،رئیس
گروه پارلمانی حزب چپ یکی از آن افراد است.

امیرعلی ابوالفتح -ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری
 2020پیروزخواهد شــد ؟ طرح این ســوال دو ســال پیش از
برگزاریانتخاباتریاستجمهوریدرآمریکاشایدزودهنگام
بهنظربرسد،اماباتوجهبهاینکهازسهماهدیگرفرایندطوالنی
و پیچیده انتخابات ریاســت جمهوری در این کشــور کلید زده
میشود،تالشبرایپاسخدادنبهآنضروریخواهدبود.در
عینحال،انتخاباتیکهروزششمنوامبر 2018برگزارشددر
ارائهپاسخبهاینسوالراهگشاخواهدبود.اینانتخاباتنکات
مهمیراآشکارکرد– 1:ترامپیسمقابلیتغلبهبرسنتدیرینه
شکســت حزب رئیس جمهوری در نخســتین انتخابات میان
دورهایرادارد– 2.میتواندرمهاجرپذیرترینکشورجهان،
مهاجرانراهدفحملهشدیدلفظیقراردادوازخطرشورش
شــهروندان مهاجرتبــار ســامت بیــرون آمــد – 3.نامحبوب
بودن رئیس جمهور ،در ســایه موفقیت هــای اقتصادی رنگ
می بازد  – 4 .دموکرات ها در ایــن انتخابات  11میلیون رای
مردمیبیشترکسبکردندامابرتریآناندرمجلسنمایندگان
فقطهشتکرسیبیشترودرمجلسسناهمانموقعیتسابق
بود– 5.پیروزیدموکراتهادرانتخاباتمجلسبیشازاینکه
ناشی از برنامه های آنان باشد  ،ناشی از کناره گیری 40عضو
جمهوری خواه مجلس بود  – 6 .جمهوری خواهان جایگزین
شده در کنگره بعدی در مقایسه با جمهوری خواهان شکست
خوردهیاکناررفتهدرکنگرهکنونی،بهمراتببهترامپنزدیک
ترهستند– 7.جمهوریخواهانبهعنوانحزبرئیسجمهور
در این انتخابات بــه مراتب کمتر از حزب دموکــرات در دوران
روسایجمهوریدموکراتدرانتخاباتمیاندورهایکرسیاز
دستدادند– 8.دموکراتهاجزباراکاوباما،رئیسجمهوری
سابق،چهرهقدرتمندیبرایرویاروییباترامپوترامپیستها
نداشتند.نتیجهگیری* :شکست ترامپدرانتخابات 2020
قطعی به نظر نمــی رســد * .ایدئولوژی ملــی گرایانه – میهن
پرستانه در آمریکا حتی با شکســت ترامپ در  ، 2020ادامه
خواهدیافت*.دلبستنکشورها–ازجملهبرخیجریانهای
سیاسیدرایران–بهشکست ترامپدرسال 2020وبازگشت
آمریکابهدورانپیشاز 2016غیرواقعبینانهخواهدبود.

نمای روز

دود لیموزینرئیسجمهوریآمریکادرپاریسمصداقی
ازسیاستهایضدمحیطزیستیویقلمدادشدهاست.

بنطاللبه ویترینسعودیها برمیگردد
شاهزادهومیلیاردرعربستانیپسازمدتهاکنارگذاشته
شــدن از فعالیتهای تجاری و اقتصادی ،دوباره توســط
بن ســلمان به کار گماشته شــده تا با وجه ه خود در سطح
جهان ،در شرایط ســخت کنونی به داد سعودیها برسد.
بــه گــزارش "وال اســتریت ژورنــال" ،ولید بن طــال در
ماههایی که آزاد شــده به دنبال ســازش محرمانه و بدون
تنش با بن ســلمان بوده تا تصویری دوســتانه از عربستان
در میان ســرمایهگذاران و مســئوالن خارجی ارائه دهد.
شــاهزاده میلیاردر عربســتانی مدتی به جرم فساد مالی
توسط ولیعهد این کشور در هتل "ریتز" زندانی شده بود.
وال استریت ژورنال نوشــت ،در ماه اکتبر دفتر محمد بن
سلمانبابنطاللتماسگرفتهوازاوخواستهدرهمایش
سرمایهگذاریعربستانکهبهتازگیدرریاضبرگزارشده

است حضور داشته باشــد که مقامات اجرایی بینالمللی
به دلیل ماجرای قتل خاشقچی تا حد زیادی آن را تحریم
کردند.اینروزنامهآمریکاییازانعقادسلسلهقراردادهای
جدیدی توسط بن طالل با سرمایهگذاران بینالمللی از
جمله ســرمایهگذاری  ۳۰۰میلیــون دالری در پروژهای
فرانسوی و ســرمایهگذاری  ۵۰۰میلیون دالری دیگری
در شرکتهای فناوری غربی خبر داد .براساس اظهارات
منابــع آگاه از ایــن توافقهــا ،وی مذاکراتی نیــز با مالک
گروه موسیقی آمریکایی"وارنر" و مقامات اجرایی دیگری
برای ســرمایهگذاری در شرکت رســانهای "روتانا" داشته
اســت.روتانا متعلق به بن طالل بوده و یکی از بزرگترین
شرکتهایرسانهایفعالدرزمینهموسیقیوسرگرمی
درجهانعرباست.

نارضایتیاروپا از ملیگراییآمریکا
جــان آیریــش /رویترز-ســران
آلمــان و فرانســه در مراســمی بــا
حضورسراندههاکشوردرپاریس
خواستاردرپیشگرفتنرویکردی
متحــد به منظــور تقویــت صلح در
سراســر جهان شــدند .این در حالی اســت که دونالد
ترامپرئیسجمهورآمریکادراینمراسمشرکتنکرد.
آنگال مرکل صدراعظم آلمان «مجمــع صلح پاریس»
را افتتاح کرد .پس از افتتاح این مجمع ،مراســمی در
پایتخت فرانســه به منظور بزرگداشــت سپری شدن
یک قــرن از پایان جنــگ جهانــی اول برگزار شــد که
مرکل در آن درباره گســترش ملــی گرایی متعصبانه
و تنگ نظرانــه در اروپا و فراتر از آن هشــدار داد.مرکل
با اشــاره به اظهارات امانوئل ماکــرون رئیس جمهور
فرانســه گفت نوعی آمادگی نگــران کننده از ســوی
برخیهابرایپیشبردمنافعشخصیونادیدهگرفتن
مناسباتی که پس از پایان جنگ جهانی دوم زیربنای
صلح بــوده انــد ،وجــود دارد.مرکل در جمع شــرکت
کنندگان این مراسم گفت :بخش عمده چالش های
امروز قابل حل شدن به وسیله تنها یک کشور نیست.
به همین علت ما به یک رویکرد مشــترک نیــاز داریم.
اگر انزواگرایی صد ســال پیــش نتوانســت راه حل ما
باشــد ،چطور امروز در چنین جهان به هم وابسته ای
می تواند راه حل ما باشــد؟ماکرون امیدوار است این
مجمع بتواند با پیشبرد و ارتقای چندجانبه گرایی در
ســطح جهان به گرفتار نشــدن در دام تله اشــتباهات

گذشــته کمک کند .وی امید دارد ایــن مجمع بتواند
قدرت مصالحه و آشتی جویی را یک قرن پس از آن که
اروپا بر اثر یکی از دهشتناک ترین مناقشه های تاریخ
بشر ،پاره پاره شــد ،به خوبی به نمایش بگذارد.سران
بسیاریکشورهاازجملهوالدیمیرپوتینرئیسجمهور
روســیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از
جمله کســانی بودند که به اظهارات مرکل ،ماکرون و
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در تمجید از این
ســازمان و امثال آن که تالش می کنند راه حل هایی
چندجانبه برای مشــکالت جهانی بیابند ،گوش می
دادند.ترامــپ که خود را قهرمان سیاســت «نخســت
آمریکا» مــی داند و مــی گوید به ناسیونالیســت بودن
افتخارمیکنددراینمراسمشرکتنکرد.هواپیمای
مخصوص رئیس جمهور آمریکا اندکی پس از شــروع
مجمع صلح پاریس ،این شــهر را تــرک کرد.ماکرون
بارها خواســتار اقدام جمعی برای حل و فصل بحران
های زیســت محیطی ،افراط گرایی اسالمی ،اشاعه
هسته ای و یهودیستیزی شده است.رئیس جمهور
فرانسهازحضاردراینمراسمپرسیدآیاامروزنمادیاز
صلحپایدارخواهدبودیاآخرینلحظاتپیشازسقوط
جهان به دامان بی نظمی و هرج و مرج بیشــتر؟ پاسخ
کامالبهخودمانبستگیدارد.ماکرونپیشتردراوایل
روز یک شنبه مراسم گرامی داشت یک قرن آتش بس
از زمان پایان جنگ جهانی اول را برگزار کرد و به نظر
می رسید هشدارهایش در این مراسم علیه بازگشت
ناسیونالیسم،بهطورمستقیممتوجهترامپبود.

ترودو :سرویس های اطالعاتی ما فایل صوتی قتل خاشقچی را شنیده اند
مرکــز آمریکایــی« قانــون اساســی» بــه جــرج بــوش،
رئیسجمهورجنگطلبآمریکاوهمسرشجایزه«مدال
آزادی»اعطاکرد.اقدامایننهادآمریکاییسبببرگزاری
تظاهراتوتجمعاتفعاالنآمریکاییدرشهر«فیالدلفیا»
شــد.بوش به دنبال وقوع حمالت  11ســپتامبر ســال
 2001دستورایجادوزارتامنیتداخلیونیزتاسیس
زندانگوانتانامووحملهبه افغانستانرا صادرکردهبود.

جاستین ترودو ،نخســت وزیر کانادا اعالم کرد سرویس
های اطالعاتــی کانادا فایــل صوتی مــورد ادعای ترکیه
دربــاره قتــل جمــال خاشــقچی ،روزنامــه نــگار منتقد
عربســتانی را شــنیده اند .او اما گفت که خــود وی هنوز
این فایل را گوش نکرده اســت .ترودو افزود« :ســرویس
های اطالعاتی کانادا همکاری بسیار نزدیکی با دستگاه
اطالعاتی ترکیه بر ســر این پرونده دارند .کانادا پیشــتر
اطالعات کاملی از سوی طرف های ترک دریافت کرده
اســت و خود من نیز یک هفته پیــش در این بــاره با آقای

اردوغانتلفنیگفتوگوکردهام».رجبطیباردوغان،
رئیس جمهوری ترکیه پیشتر ضمن اعالم این که فرمان
قتلجمالخاشقچیاز«باالترینسطحدولتعربستان»
صادر شــده اســت تاکید کرده بود نوار صوتی مکالمات
خاشقچیپیشازبهقتلرسیدندرکنسولگریعربستان
در اســتانبول را در اختیار عربســتان ســعودی ،آمریکا،
آلمان،فرانسهوبریتانیاقراردادهاست.بااینحالژانایو
لودریان ،وزیر خارجه فرانسه اعالم کرد چنین فایلی در
اختیارمقاماتکشورشقرارنگرفتهاست  .
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