
ترکیه با چراغ س��بز آمریکا تجاوز نظامی به خاک سوریه را از 
یک هفته قبل آغاز کرده که گزارش ها از طراحی آمریکا برای 
اس��تفاده از این جنگ افروزی برای احیای داعش و اس��تمرار 

بحران در منطقه حکایت دارد. 
سوریه طی روزهای اخیر آماج تجاوز نظامی ترکیه قرار گرفته 
اس��ت که در ظاهر برای تامین امنیت و در عمل برای جبران 
شکست های گذشته در س��وریه و منطقه صورت می گیرد که 
البته با س��وء اس��تفاده آمریکا نیز همراه شده و تالش دارد تا 
در س��ایه این تحرکات احیای داعش را اجرایی سازد. داعشی 
که احیایش از یک س��و بهانه ای ادامه حضور نظامی آمریکا در 
عراق می ش��ود و از سوی دیگر مانع از برقراری ثبات و امنیت 
در عراق و منطقه و زمینه س��از اس��تمرار بحران های امنیتی 
خواهد ش��د. در همین چارچوب مناب��ع خبری از انتقال ۲۵۰ 
نفر از زنان داعش��ی به پایگاه الش��دادی در جنوب حسکه به 
دست نظامیان آمریکایی خبر دادند.این در حالی است که قبال 
هم شبکه العالم گزارش داده بود که نظامیان آمریکایی ۵۰ نفر 

از زنان داعشی را از سوریه به عراق منتقل کرده اند. این افراد 
با بالگرد از پایگاه »ش��دادی« در جنوب استان الحسکه سوریه 
به اقلیم کردس��تان عراق منتقل ش��ده اند.در همین چارچوب 
ابو مهدی المهندس نایب رئیس س��ازمان »الحش��د الشعبی« 
تأکی��د کرد که در پ��ی رخدادهای س��وریه، احتمال دارد که 
ه��زاران نفر از عناصر گروه تروریس��تی داعش از زندان ها آزاد 
شوند. همچنین کارشناسان مس��ائل امنیتی عراق خبر دادند 
که آمریکا قصد دارد س��ه هزار عنصر داعش را که در س��وریه 
حضور دارند، به عراق انتقال دهد و برای این کار، سه منطقه را 
نیز تعیین کرده است.«دیدبان حقوق بشر« نیز  به کشورهای 

اروپایی نس��بت به انتقال صدها نفر از عناصر گروه تروریستی 
»داعش« از زندان های »نیروهای دمکراتیک کرد« در سوریه 

به عراق هشدار داد.
در این میان س��خنگوی ائتالف تحت رهبری آمریکا در سوریه 
رس��ما اعالم کرد که نیروهای این ائتالف، ش��هر »منبج« واقع 
در ش��مال س��وریه را ترک کرده اند. در راس��تای دفاع در برابر 
تجاوزات ترکیه و تروریست های وابسته به این کشور، نیروهای 
ارتش سوریه در شهر منبج مستقر شدند. از سوی دیگر »علی 
حیدر« وزیر آش��تی ملی س��وریه تأکید کرد که تحوالت نشان 
می دهد که دولت سوریه در تصمیم خود برای حضور در تمامی 

خاک این کش��ور مصمم اس��ت. در همین حال در یک ژست 
سیاس��ی کاخ س��فید از تحریم دو وزارتخانه و سه وزیر ترکیه 
دول��ت ترکیه به دلی��ل عملیات نظامی یک جانبه این کش��ور 
در شمال س��وریه خبر داد. نمایندگان کنگره آمریکا با ناکافی 
خواندن اقدامات تنبیهی ترامپ علیه ترکیه تأکید کردند که در 

حال آماده سازی الیحه تحریمی  جدید علیه آنکارا هستند. 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه با انتش��ار یک یادداشت در رسانه 
آمریکایی ضمن رد انتقادهای بین المللی درباره عملیات نظامی 
آنکارا در سوریه، پاسخ تندی به مواضع اروپایی ها و به ویژه اتحادیه 
عرب داده است. روزنامه »نیویورک تایمز« به نقل از منابع مطلع 
نوش��ته است که با افزایش تنش میان واشنگتن و آنکارا، ممکن 
است آمریکا کالهک های اتمی خود را که در پایگاه »اینجرلیک« 
مس��تقرند، از ترکیه خارج کند. همچنین ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه در تماس تلفنی با همتایان آمریکایی، ترکیه ای و عراقی 
خود درباره افزایش خطر بازگش��ت تروریس��ت های داعشی به 

قدرت بعد از عملیات نظامی آنکارا در سوریه هشدار داد. 
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عربس�تان: مأموران س��عودی یک فعال عربس��تانی 
حام��ی حق��وق فلس��طینیان و مخالف عادی س��ازی 
روابط با رژیم صهیونیس��تی را شبانه بازداشت کردند. 
»عبدالعزی��ز العوده« فرزند »س��لمان العوده« روحانی 
سرشناس عربستانی اس��ت که خود او نیز بیش از دو 

سال است که در بازداشت به سر می برد. 

مص�ر: یک وبس��ایت فلسطینی مدعی ش��ده است که 
دولت س��عودی جزیره »فرس��ان« واقع در دریای سرخ 
را در اختیار مصر قرار داده است. خبرگزاری فلسطینی 
»معا«، نوشت که این جزیره در نزدیکی باب المندب و در 
منطقه »جازان« عربستان قرار گرفته و بدون هیچ گونه 
شروطی در اختیار دولت مصر قرار گرفته است.به عقیده 
این وبسایت، اقدام دولت سعودی در راستای پشتیبانی 
از باب المندب و نظارت بر روند کشتیرانی از این گذرگاه 

تا کانال سوئز و بالعکس صورت گرفته است.

ونزوئ�ا: وزی��ر ام��ور خارج��ه ونزوئال معتقد اس��ت 
کشورهای راست گرای آمریکای التین اکنون به دلیل 
تحوالت داخلی و همچنین منطقه بس��یار وحشت زده 
و ضعی��ف ش��ده اند.«خورخه آرئاس��ا« در مصاحبه با 
تارنمای آرژانتینی »رس��ومن التینو آمریکانو« افزود: 
بخش��ی از نگرانی و ضعف این کشورها به دلیل نسبت 
دادن برخ��ی تح��والت اخیر در کش��ورهایی همچون 

اکوادور،کلمبیا و پرو به دولت ونزوئال بوده است.

برزی�ل: ش��رکت روس اتم مذاکراتی را ب��ا برزیل در 
خصوص ساخت نیروگاه هس��ته ای شناور انجام داده 
اس��ت.»اوجنی پاکرمانوف« رئی��س روس اتم با اعالم 
این مطلب عنوان داش��ت: ما مذاکرات کامال جدی با 
برزیل برای س��اخت و استفاده از فناوری های نیروگاه 

شناور هسته ای داشته ایم. 

ذرهبین

احتمال کودتا در بولیوی
رئی��س جمهور بولیوی درباره احتمال وقوع کودتا از س��وی مخالفان در صورت 

پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی هشدار داد.
اِوو مورال��س، در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی خصوصی جیگاویزیون ش��رکت 
کرده بود، درباره احتمال وقوع کودتا از س��وی مخالفان در صورت پیروزی خود 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری آتی هش��دار داد. او با اعالم اینکه اگر در انتخابات 
پیروز ش��ود، مخالفان می خواهند کاخ ریاس��ت جمه��وری )در پایتخت( را به آتش 
بکش��ند و کودتا کنند، گفت م��دارک صوتی دال بر زمینه چینی برای توطئه از س��وی 
مخالفان راستگرا با کمک نظامیان سابق در اختیار دارد. مورالس اولین رئیس جمهوری 
سرخپوس��ت بولیوی که به کوبا نزدیک اس��ت، از زمان کس��ب قدرت در س��ال ۲۰۰۶ 
همواره از توطئه هایی که برای س��رنگونی او برنامه ریزی می ش��ود، انتقاد می کند. نتایج 
نظرس��نجی های انجام گرفت��ه مورالس را در رویارویی با رقیبش کارلوس میس��ا، پیروز 

انتخابات ریاست جمهوری بیستم اکتبر معرفی می کنند. 

توافقات پوتین در امارات
رئیس جمهوری روس��یه در دی��دار با ولیعهد امارات عرب��ی متحده، اعالم کرد: 

روسیه و امارات در حل مسائل خاورمیانه با یکدیگر همکاری می کنند.
والدیمیر پوتین در آغاز دیدار با محمد بن زاید آل نهیان گفت: روابط روسیه و 
امارات با موفقیت و در فضای دوس��تانه توسعه می یابد و ما حتی حاضر هستیم 
در صنعت فضایی نیز همکاری های خود را با امارات گسترش دهیم و به ابوظبی 

در توسعه سیستم ناوبری ماهواره ای خود هم کمک کنیم.
وی افزود: مطابق موافقت نامه همکاری های راهبردی روس��یه و امارات، دو کشور روابط 
خود را در عرصه های مختلف گسترش می دهند. پوتین با بیان اینکه مسکو و ابوظبی در 
حل مس��ائل خاورمیانه با یکدیگر همکاری می کنند، اضافه کرد: در دستور کار مذاکرات 
دو کش��ور مسائل س��وریه، یمن و اوضاع خلیج فارس قرار دارد. در جریان این مذاکرات 
امض��ای 1۰ موافقت نامه ب��ه ارزش 1.3 میلیارد دالر بین روس��یه و امارات پیش بینی 

شده است.

شرط ناتو برای توافق با طالبان
دبیرکل پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو( می گوید طالبان قابل اعتماد نیس��ت و 
اگرچه از آغاز دوباره مذاکره با آنها اس��تقبال می کند اما این مشروط به گرفتن 

تضمین های معتبر است.
ینس استولتنبرگ می گوید اگر مذاکرات صلح افغانستان از سرگرفته شود، این 
س��ازمان از آن استقبال می کند. وی مدعی ش��د رفتارطالبان نشان دهنده عدم 
تعهد این گروه به صلح پایدار اس��ت و ثابت می کند که الزم اس��ت در هرنوع توافق 
صلح، تضمین های معتبری از آنها گرفته شود. او مدعی شد طالبان به جای تالش برای 
ختم خش��ونت ها در افغانس��تان، به آن دامن می زند. اس��تولتنبرگ همچنین از طالبان 
خواس��ت در صورت ش��روع مذاکرات از خود نرمش نش��ان داده و از برخی خواسته ها و 
شرایط بگذرد. به ادعای وی، این سازمان به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه 
می دهد تا آنان بتوانند با تروریسم بین المللی مبارزه کنند و شرایط الزم را برای برقراری 

صلحی پایدار در کشورشان بوجود آورند.

فرامرز اصغری 

ترکی��ه با نام عملیات چش��مه صلح طی روزه��ای اخیر تجاوز 
گس��ترده ای به خاک سوریه داشته اس��ت. اقدامی که در ظاهر 
با نام مقابله با تروریس��م با محوریت پ.ک.ک صورت گرفته اما 
شواهد امر از اهدافی ورای این ادعا حکایت دارد چرا که به اذعان 

جهانیان سوریه اولین پیشگام مبارزه با تروریسم است و ترکیه با 
همگرایی با سوریه می توانست به این مهم دست یابد. 

در کنار آنچه ذکر ش��د یک نکته قابل توجه همزمان با تجاوز 
ترکیه به سوریه مشاهده می شود و آن نوع مواضع کشورهای 
اروپایی و آمریکاست. کاخ سفید از تحریم دو وزارتخانه و سه 
وزی��ر ترکیه دولت ترکیه به دلی��ل عملیات نظامی یک جانبه 
این کشور در ش��مال سوریه خبر داد. دولت ایتالیا و انگلیس 
نی��ز از تعلیق صدور مج��وز جدید فروش س��الح به ترکیه و 
بازنگ��ری در تمام مجوزهای قبلی خب��ر دادند و این رفتار از 

سوی آلمان و فرانسه نیز اجرا شده است. 
ای��ن اقدامات در لوای نام بش��ر دوس��تی و مقابله با جنگ در 
حالی صورت گرفته اس��ت که در طول ۵ سال اخیر عربستان 
تجاوزی گس��ترده علیه یمن ص��ورت داده و میلیون ها نفر را 

آواره و ه��زاران نف��ر را قت��ل عام کرده اما همین کش��ورهای 
غربی واکنش��ی علیه آن نداشته و حتی به حمایت از سعودی 
پرداخته ان��د. برخی در باب این رفتار غربی ها بر این عقیده اند 
که ترکیه چندان منبع اقتصادی مهمی برای غرب نیس��ت در 
حالی که عربس��تان منبع عظیم نفت و البته دالرهای ناش��ی 
از خرید تس��لیحات از غرب است چنانکه انگلیس رسما اعالم 
می کند که عدم فروش س��الح به سعودی ضررهای اقتصادی 
برایش به همراه دارد. برخی نیز این نظریه را مطرح می سازند 
که عملیات ترکیه برای اروپا هزینه های مالی بسیاری دارد چرا 
که از یک س��و تروریس��ت ها را راهی اروپا می سازد و از سوی 
دیگ��ر س��یل آوارگان را به همراه دارد لذا ب��رای مقابله با این 
وضعیت به سیاست های پیش دستانه روی آورده اند. برخی نیز 
بر این دیدگاه هس��تند که آمریکا و اروپا ابتدا ادعای مخالفت 

با تحرکات ترکیه را مطرح و س��پس ادعای فاجعه انس��انی را 
مطرح می س��ازند تا در نهایت بهانه ای برای دخالت جدید در 
منطقه بیابند و حتی با ادعای ناتوانی دولت سوریه در مقابله با 

تجاوز خارجی سرنگونی نظام سوریه را خواستار باشند. 
هر کدام از این گزینه ها و یا هر گزینه دیگری که مطرح باشد 
یک اصل مس��لم اس��ت و آن دوگانگی و سیاسی کاری غرب 
در قبال تحوالت جهانی اس��ت چنانکه در یمن منافعشان در 
کشتار مردم خالصه شده و لذا به حمایت از کشتار می پردازند 
و قبال تجاوز ترکیه به س��وریه ژس��ت مخالف گرفته اند حال 
آنک��ه عدم رویکرد آنها به حمایت از س��وریه ب��رای مقابله با 
تروریس��م و اشغالگری ترکیه، واهی بودن این ادعاها را نشان 
می ده��د و بیانگر طرح دیگر آنها برای ادامه بحران در منطقه 
است که با ژست بشر دوستی و ضد جنگ صورت می گیرد. 

یادداشت

در سایه تجاوز نظامی ترکیه به سوریه صورت می گیرد

تقالی آمریکا برای احیای داعش در عراق 

گزارش

 دوگانگی از یمن
تا سوریه 

آگهى مزایده عمومى شماره 98/101

شهردار کاشان – سعید ابریشمى راد

دوم
ت 
نوب

آگهى مناقصه عمومى خرید آسفالت

روابط عمومى شهردارى ازندریان

www.setadiran.ir

IR

روند سریع یهودی سازی مسجد االقصی
 همزمان با تش��دید تحرکات صهیونیس��ت ها در ق��دس، رییس کمیته 
قدس و مسجد االقصی در مجلس قانون گذاری فلسطین گفت: اسرائیل 
در تالش اس��ت با تغییر وضعیت تاریخی قدس و تسهیل یورش شهرک 
نش��ینان صهیونیس��تی به حریم مس��جد االقصی روند یهودی سازی و 

تقسیم آن تسریع کند.
»اب��و حلبی��ه« از نماین��دگان مجلس قانونگ��ذاری فلس��طین در یک 
کنفران��س مطبوعاتی با تاکید بر اینکه مس��جد االقصی با موج یهودی 
س��ازی و تقس��یم خطرناکی روبرو  است  ، نس��بت به  فراخوان مستمر 
رهبران صهیونیس��تی و گروه »امنای معبد« برای یورش دسته جمعی 
به مس��جد االقصی هشدار داد و تاکید کرد، هدف از این اقدامات آماده 
س��ازی برای تخریب مسجد االقصی و س��اخت معبد سلیمان انجام می 
گیرد. ابو حلبیه با بیان اینکه رژیم اش��غالگر با سوء استفاده از وضعیت 
کشورهای منطقه در تالش برای تحقق هدف مورد نظر خود در مسجد 
االقصی است، موضع یکپارچه و قاطعانه مسئوالن فلسطینی را در قبال 
این روند  خواس��تار شد و مردم را به مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل 
فرا خواند. وی در ادامه از ملت های عربی و اس��المی خواس��ت، جمعه 
آینده را »جمعه جهانی ایس��تادگی در کنار اقص��ی«  نام گذاری کنند 
و مخالفت خود را با اقدامات  صهیونیس��تی برای یهودی سازی مسجد 
االقصی اعالم کنند. دیروز بیش از 3۵۰ ش��هرک نشین صهیونیستی به 
س��مت مس��جد االقصی یورش بردند. در همین حال »عاطف طراونه« 
رئیس پارلمان اردن از پارلمان های کش��ورهای مختلف درخواست کرد 
دولت های خود را برای ممانعت از انتقال س��فارت این کشورها به قدس 
اش��غالی تحت فش��ار قرار دهند.وی از پارلمان های کشورهای مختلف 

خواست از حق و صاحبان واقعی سرزمین فلسطین جانبداری کنند.

نمایشگاه شهدای بحرین در کربای 
ائتالف جوانان انقالب 1۴ فوریه بحرین نمایش��گاه س��االنه »ش��هدای 
بحرین« را در شهر کربالی معلی همزمان با عزیمت زائران به این شهر 

برای شرکت در مراسم اربعین حضرت امام حسین )ع( برپا کرد.
در این نمایش��گاه که از روز یکشنبه آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه 
م��ی یاب��د، تصاویر مختلف ش��هدا و موارد نقض مداوم حقوق بش��ر در 
بحرین به همراه آثاری هنری در ارتباط با ش��هدای بحرینی به نمایش 
درآمده است. همچنین در کنار نمایشگاه، جلسات سخنرانی با مشارکت 
ش��خصیت ها و نمایندگان احزاب و تش��کل های عربی و بین المللی از 
جمل��ه احزاب بارز عراقی و برنامه های متنوع دیگری برگزار می ش��ود. 
س��خنرانان در طول س��ه روز نخست برگزاری جلس��ات، حمایت کامل 
خود را از خواس��ته های مردم بحرین ابراز داشته و نقض حقوق بشر در 
این کشور را محکوم کردند. نمایشگاه با استقبال گسترده زائران اربعین 
از کش��ورهای مختلف روبرو شده است. در همین حال منابع بحرینی از 
اعتصاب غذای نامحدود 1۲۰ زندانی در زندان مرکزی »جو« در ش��هر 
منامه خبر دادند. منابع بحرینی گفتند که 1۲۰ زندانی بند چهارم زندان 
مرکزی جو از روز یکشنبه از گرفتن وعده صبحانه خودداری کردند و به 
مدیریت زندان تاکید کردند که قصد اعتصاب غذای نامحدود در صورت 

بی توجهی به خواسته های خودشان را دارند.
این زندانیان خواهان برداش��ته شدن موانع شیشه ای در جریان مالقات 
با خانواده های خود و افزایش ساعت مالقات از نیم ساعت به یک ساعت 
ش��ده اند. آنها همچنین خواسته اند که برای مالقات زندانیان متاهل با 
خانواده و بس��تگان آنها جای مجزا در نظر گرفته شود. در همین راستا، 
1۵ زندانی محکوم به اعدام نیز در بند محکومان به اعدام از پنجش��نبه 

گذشته به علت مشابه دست به اعتصاب غذا زده اند. 
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