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مص�ر: جنگنده های مصری با بمباران یک روس��تا در 
ش��به جزیره سینا، موجب کشته شدن 4 تن و زخمی 
شدن 10 نفر دیگر شدند.  منابع مطلع در بیمارستان 
»العری��ش« با اعالم این خبر گفتند که حال زخمی ها 
وخیم اس��ت. منابع محل��ی در بیان جزئی��ات حادثه 
گفتند که بمباران هوایی منازل مسکونی را هدف قرار 
داد. »فرحه ابراهیم« )۹0 س��اله(، »محمد مس��عود« 
)10 س��اله(، »آیه جمعه عید« )۲4 س��اله( و »رانیان 

جمعه عید« )۲۸ ساله( جزو کشته شدگان هستند.

شیلی: دولت شیلی در پی گسترش اعتراضات در این 
کشور اعالم کرد بین ساعت های 10 شب تا ۷ صبح روز 
بعد مقررات منع آمد و شد برقرار خواهد بود. »سباستین 
پینرا« ، رئیس جمهور شیلی پس از برگزاری اعتراضات 
و ناآرامی هایی در س��انتیاگو که ب��ه آتش گرفتن یک 
ساختمان و بسته ش��دن برخی ایستگاه های مترو شد 

وضعیت اضطراری اعالم کرده بود. 

تونس: کمیته عالی برگزاری تظاهرات بازگشت ضمن 
تقدی��ر از مواض��ع رئیس جمهوری جدی��د تونس در 
حمایت از مس��أله فلس��طین، از »قیس سعید« برای 
س��فر به غزه دع��وت کرد. این کمیت��ه اعالم کرد که 
مواض��ع س��عید در محکومیت عادی س��ازی روابط با 

صهیونیستها ستودنی است.

بولی�وی: بولیوی دی��روز صحنه برگ��زاری انتخابات 
متعدد از جمله رقابت های ریاست جمهوری است. در 
انتخاب��ات رای دهندگان رئیس جمهور، معاون رئیس 
جمهوری، س��ناتورها، نمایندگان کنگره و نمایندگان 
محل��ی را انتخاب می کنند.   رقیب اصلی مورالس در 

انتخابات امروز »کارلوس مسا« است.

کوی�ت: خال��د الجاراهلل مع��اون وزی��ر خارجه کویت 
اع��الم ک��رد: کویت و عربس��تان همچنان ب��ه گفتگو 
درباره ازس��رگیری تولی��د نفت از میادی��ن از منطقه 
مقسومه)بیطرف( ادامه می دهند. وی افزود: هنگامی 
که توافق نهایی درباره این منطقه صورت گرفت، آنگاه 

دو کشور درباره تولید نفت سخن خواهند گفت.

هن�د: تنش در خط مرزی کشمیر بار دیگر باال گرفته 
و این بار هند می گوید ۲ نظامی خود را در درگیری با 
ماموران مرزی پاکس��تان از دست داده است. به گفته 
ارتش هند، تیم مرزی پاکس��تان قصد ورود به منطقه 

»تنگ دهر« را داشته که درگیری روی می دهد.

ایتالیا: معاون س��ابق نخس��ت وزیر ایتالی��ا که به قصد 
تصاح��ب دولت، حزب��ش را از کابین��ه ائتالفی بیرون 
کش��ید اما در تحقق هدفش شکس��ت خورد، در جمع 
طرفدارانش وعده داد به دولت بازخواهد گش��ت. ده ها 
هزار نفر از ش��هروندان ایتالیای��ی، در حمایت از »متئو 
سالوینی« رهبر حزب راستگرای »لیگ« و معاون سابق 
نخست وزیر این کشور، در مرکز شهر رم تجمع کردند.

ذرهبین

بازداشت به جرم محجبه بودن در فرانسه 
مدعیان حقوق بشر خود از اولین نقاضان حقوق بشرند 
چنانکه در کش��وری همچون فرانس��ه زنان محجبه با 
برخورد خش��ونت آمیز پلیس مواجه می شوند چنانکه 
دستگیری زنی در فرانسه که پلیس از وی می خواست 
حجاب خود را بردارد ص��دای کاربران فضای مجازی 

را درآورد.
پس از به راه افتادن موج خشم ناشی از انتشار ویدئوی 
دستگیری یک زن محجبه در حال رانندگی در »سن 
دونی« و کش��تن یک س��گ که تالش می کرد از وی 
حفاظت کند در ش��بکه های اجتماع��ی، اداره پلیس 
فرانسه در پیامی توئیتری در مورد این رویداد توضیح 
داد تا کاربران فضای مجازی را آرام کند.دستگیری این 
زن که پلیس از وی می خواست حجاب خود را بردارد 
و کش��تن سگی که سعی داش��ت از این زن محافظت 
کن��د ش��اهدان و کاربران فضای مجازی را به ش��دت 
ش��وکه کرد.اداره پلیس اعالم کرد این دس��تگیری به 
دنبال مخالفت زن محجبه در حال رانندگی با کنترل 
خ��ودرو و همچنین اهانت های وی به نیرو های پلیس 
صورت گرفت. در مورد تیراندازی به س��گ هم پلیس 
اعالم ک��رد این اقدامی برای خنثی کردن یک س��گ 
مهاجم بود.این زن هم اکنون در کمیس��اریای پلیس 

اوبرویلیه در بازداشت به سر می برد.
خبر دیگر از فرانسه آنکه  صدها تن از زنان فرانسه در 
اعتراض به خشونت خانگی علیه زنان در مرکز پاریس 
تظاهرات کردند.صدها زن فرانس��وی در مرکز پاریس 
در تظاهراتی در اعتراض به خش��ونت خانگی و کشته 
ش��دن زنان ازسوی شوهرانشان، در حالی که نام زنان 
مقتول را به دس��ت گرفته بودند، با دراز کشیدن روی 
زمین، تظاه��ر به مردن کردند. گفته می ش��ود که از 
ابتدای سال ۲01۹ تاکنون بیش از 1۲0 زن در نتیجه 

مستقیم خشونت خانگی کشته شده اند.

نیمچهگزارش

پیامدهای تعرض به مسجداالقصی 
س��خنگوی جنب��ش مقاومت اس��المی حماس تاکی��د کرد که ادام��ه تعرضات 
تحریک آمیز شهرک نش��ینان صهیونیست به مس��جد االقصی تمام منطقه را به 

آتش خواهد کشید.
»فوزی برهوم« تاکید کرد که ادامه تعرضات تحریک آمیز شهرک نشینان صهیونیست 
به مسجد االقصی تجاوزی خطرناک علیه مقدسات اسالمی فلسطین است. وی گفت: 
تصمیمات ظالمانه دولت آمریکا در مورد قدس و عادی س��ازی روابط برخی کشورهای 
عربی با دشمن صهیونیستی موجب تشویق هرچه بیشتر این رژیم به تشدید تجاوزات علیه 
این مکان مقدس شد. برهوم اظهار داشت که ادامه تعرضات به مسجد االقصی، کل منطقه را 
به آتش خواهد کشید و دشمن صهیونیستی مسئول تبعات و پیامدهای آن بوده و بهای آن 
را خواهد پرداخت.برهوم خواستار مقابله با شهرک نشینان یهودی و تشدید مقاومت در کرانه 
باختری و قدس شد. الزم به ذکر است که در یک هفته اخیر بیش از ۳000 شهرک نشین 

صهیونیست اقدام به هتک حرمت مسجد االقصی کردند.

راشد الغنوشی نامزد نخست وزیری تونس 
عبدالکریم الهارونی رئیس شورای مشورتی حزب النهضه تونس که در انتخابات 
پارلمانی اخیر بیشترین آراء را کسب کرده است، تأکید کرد که »راشد الغنوشی« 

نامزد این حزب برای تصدی منصب نخست وزیری است.
الهارونی در مصاحبه با ش��بکه المیادین افزود که تماس ها با طرف های سیاسی 
به معرفی نامزد نخس��ت وزیری مربوط نیس��ت بلکه به برنامه کاری دولت آینده 
مربوط است.پیش��تر »رفیق عبدالس��الم« از رهبران حزب النهضه گفته بود که این 
حزب با مذاکره با »نبیل القروی« از حزب »قلب تونس« و نامزد شکست  خورده انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، درباره تش��کیل دولت مخالف اس��ت.حزب النهضه در انتخابات اخیر 
پارلمان تونس با کس��ب ۵۲ کرس��ی پیروز نخست این انتخابات شد و حزب قلب تونس 
با کس��ب ۳۸ کرس��ی در ردیف دوم، »التیار الدیمقراطی« با کسب ۲۲ کرسی در ردیف 
س��وم، »ائتالف الکرامه« با کسب ۲1 کرسی در ردیف چهارم و حزب »الدستوری الحر« 

با 1۷ کرسی در ردیف پنجم قرار گرفتند.

دست داشتن فرانسه در قتل قذافی
برخی ایمیل های محرمانه ارسالی به وزیر خارجه اسبق آمریکا نشان می دهد که 

فرانسه در قتل »معمر القذافی« رهبر سابق لیبی دست داشته است.
روزنامه »رأی الیوم« به نقل از روزنامه »کیا أفریقیا« نوشت که کشورهای غربی 
از ناتو به عنوان ابزاری برای س��رنگونی قذافی استفاده کرده اند.این ایمیل ها در 
آوریل ۲011 به »هیالری کلینتون« وزیر خارجه آمریکا ارس��ال ش��ده و بیانگر 
مقاصد غارتگرانه عجیب و غریب اس��ت. در این نامه های الکترونیکی آمده اس��ت که 
طرح نظامی ناتو به فرماندهی فرانسه در لیبی، بر دستیابی به بیشترین سهم از تولیدات 

نفتی لیبی تأکید داشت.
 در این ایمیل ها پنج هدف »نیکال س��ارکوزی« رئیس جمهور س��ابق فرانس��ه از رهبری 
حمله به لیبی اینگونه عنوان ش��ده است: دس��تیابی به نفت لیبی، تضمین نفوذ فرانسه 
در منطقه، تقویت آوازه محلی س��ارکوزی، تأکید بر قدرت نظامی فرانس��ه و ممانعت از 

تأثیرگذاری قذافی بر آفریقای فرانکفون )غرب آفریقا(.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

بحرین بار دیگر ادعای برگزاری نشس��تی به اصطالح جهانی 
را س��ر داده اس��ت. آنها بر ای��ن ادعایند که ب��ا کمک آمریکا 
نشس��ت امنیت دریایی را برگزار می کنند که البته محور آن 
را امنیت خلیج فارس تش��کیل می دهد. این نشست در حالی 

برگزار می ش��ود که تحوالت دریایی جهان چند نکته اساسی 
را آش��کار می سازد. نخس��ت آنکه تحرکات نظامی آمریکا در 
خلیج فارس موجب شده تا امنیت در منطقه با چالش مواجه 
شود چرا که فضای رعب و وحشت ایجاد شده از سوی ناوگان 
دریای��ی آمریکا عمال ثبات و امنی��ت و همگرایی منطقه ای را 
تحت الش��عاع قرار می دهد. دوم آنکه تحرکات نظامی آمریکا 
در حریم دریایی کش��ورهایی منطقه بحران س��از اس��ت که 
جاسوس��ی پهپادی آمری��کا که با پدافن��د راداریی جمهوری 
اس��المی ایران س��رنگون ش��د نمودی از این وضعیت است. 
سوم آنکه در حوزه امنیت دریایی رفتارهای برخی کشورهای 
غرب��ی نظیر انگلیس ابهام برانگیز و مغایر با اصول بین المللی 

دریانوردی است. 
ب��ه عنوان نمونه دزدی دریایی انگلیس علیه نفت کش ایرانی 
در جبل الطارق و یا رفتارهای خالف امنیت و اصول زیس��ت 
محیطی دریایی کش��تی انگلیسی که توسط ایران توقیف شد 

را می توان نام برد.

 چهارم آنکه برخی منابع خبری اعالم کرده اند که یک هیات 
اس��رائیلی در کنفرانس بحرین، برای بررس��ی ائتالف دریایی 
)امنی��ت دریایی(، که توس��ط ای��االت متحده در م��اه ژوئیه 
گذش��ته مطرح شد، مش��ارکت خواهد کرد.  هیات مذکور به 
نمایندگی از وزارت خارجه اسرائیل در کنفرانس منامه حاضر 
خواهد ش��د. این حضور در حالی است که رژیم صهیونیستی 
اولین متهم ناامنی در منطقه اس��ت که مقابله با آن مولفه ای 

مهم در تامین امنیت خواهد بود. 
ب��ا توجه به این ش��رایط نگاهی بر ترکیب برگ��زار کنندگان 
اجالس یعنی آمریکا و نیز میهمان آن یعنی رژیم صهیونیستی 
نش��ان می دهد که این نشست از اساس دارای مشکل است و 
نمی توان آن را راهکاری برای امنیت دریایی منطقه دانس��ت. 
نکته مهم آنکه بحرینی میزبان این اجالس است که در عرصه 
داخلی با سرکوب گس��ترده مردم از ناقضان و متهمان اصلی 
نقض حقوق بشر است و از سوی دیگر با همراهی با سعودی، 
آمریکا و صهیونیس��ت ها عمال به مخل��ی برای امنیت منطقه 

مبدل شده است. 
با توجه به این شرایط به خوبی می توان دریافت که بحرین نه 
برای امنیت منطقه بلکه برای اهداف شخصی آل خلیفه یعنی 
به حاشیه راندن سرکوب گسترده مردم، همگرایی با سعودی 
در کش��تار م��ردم یمن، زمینه س��ازی ب��رای افزایش حضور 
نظامی آمری��کا و انگلیس در منطقه و البته تکرار توهم ایران 
هراس��ی برای خوش خدمتی به آمریکا این نشست را برگزار 
می کند چنانکه پیش از این نیز بحرین میزبان نشست معامله 
قرن بود که نتیجه آن خیانت ارتجاع عربی به فلسطین بود و 
اکنون نیز با چنین نشستی خیانتی دیگر را به امنیت منطقه 
صورت می دهد. بحرین اکنون گرفتار توهمات ش��اهانه است 
ک��ه در ظاهر ارتقا دهنده جایگاه منطقه ای بحرین و در اصل 
رسوایی دیگر برای حاکمان منامه است که برای حفظ قدرت 
به ریس��مان آمریکایی چنگ می زنن��د که به اذعان جهانیان 
هیچ اعتمادی نمی توان به آن کرد که خیانت آن به کردهای 

سوریه طی روزهای اخیر نمودی از آن است.

یادداشت

 پذیرش طرح حریری
 برای خروج لبنان از بحران 

ش��بکه »ال بی س��ی« لبنان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، 
همه احزاب سیاسی این کشور با طرح پیشنهادی نخست وزیر 

»سعد الحریری« در پی اتفاقات اخیر موافقت کرده اند.
الحریری ضرب االجلی ۷۲ س��اعته تعیین کرده بود و خواس��تار 

پاس��خ صریح طرف های لبنانی در این مورد شده بود. این شبکه 
در خب��ری دیگر گ��زارش داد، س��عد الحریری در ح��ال انجام 
اصالحات پایانی بر روی طرح اقتصادی خود است و پس از اینکه 
موافقت طیف های سیاسی را کسب کرده، فضا را مثبت می داند. 
در ادامه این گزارش آمده، تماس ها برای مش��خص کردن موعد 
جلس��ه کابینه دولت لبنان همچنان ادامه دارد. گفته می ش��ود 
طرح پیشنهادی الحریری شامل اقدامات بی سابقه ای است و در 
آن انواع افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تلفن و خدمات عمومی 

حذف ش��ده و تمامی پیشهادهای قبلی درباره حقوق کارمندان 
در آن لغو شده اس��ت. الحریری در ادامه طرح پیشنهادی خود 
به مواردی مانند عدم محرمانه بودن اطالعات حساب های بانکی 
تمام مقام��ات لبنان، بازگردان��دن اموال به غ��ارت رفته، ایجاد 
سازوکار مشخص برای مقابله با فساد، لغو قوانین خاص مربوط به 
هزینه ها در بخش های ارتباطات و راه ها، کار در راستای کاهش 
حقوق رؤس��ا، وزرا، نمایندگان پارلم��ان در حد ۵0 درصد و لغو 
امتیازات س��ازمان های دولتی و اعضای آن اش��اره کرده اس��ت. 

روزنامه »االخبار« در گزارشی اعالم کرد، سعد الحریری حمایت 
الزم برای ادامه کار دولت خود را از آمریکا و فرانسه دریافت کرده 
اس��ت.تظاهرات مس��المت آمیز در لبنان در اعتراض به وضعیت 
اقتصادی این کش��ور وارد چهارمین روز خود ش��ده است. مردم 
لبنان در حال آمدن به خیابان ها و میدان های بیروت، طرابلس و 
دیگر شهرها هستند تا برای چهارمین روز به تظاهرات خود ادامه 
دهند؛ همزمان نیروهای امنیتی سیم های خاردار در مسیرهای 

منتهی به مقرهای اصلی این کشور را بیشتر کرده اند. 

ورود فرمانده قاتالن افغان ها به کابل 
منابع خبری از س��فر س��رزده مارک اس��پر وزیر دفاع آمریکا که  سربازانش 

عامالن اصلی کشتار مردم افغان هستند، به افغانستان خبر دادند.
شایان ذکر است که با گذشت 1۸ سال  از حضور امریکا در افغانستان نه تنها 
اهداف آمریکا در افغانس��تان با پرداخ��ت هزینه خیلی باال تحقق نیافته بلکه 
گروه ها تروریستی، مواد مخدر و نا امنی ها در این کشور افزایش یافته است. 
امریکا و ناتو جنگ را به ش��هر های افغانس��تان کشانیده و هزاران غیرنظامی 
را به خاک و خون کشیدند که امروز اکثر مردم افغانستان از حضور نظامیان 
خارج��ی در کشورش��ان ناراضی بوده  و حض��ور آنها را دلی��ل اصلی جنگ 
و بح��ران در کش��ور و منطقه می دانند. 1۸ س��ال می ش��ود ک��ه امریکا در 
افغانس��تان با هدف مبارزه با تروریس��م، مواد مخدر، فس��اد و برقرار صلح و 
امنیت حضور دارد اما دیده می ش��ود که در مدت حضورش در افغانستان نه 
تنها این مش��کالت از بین نرفته بلکه افزایش چش��م گیری نیز داشته است؛ 
چنانچه مردم افغانس��تان دلیل اصلی جنگ و بحران در افغانستان را حضور 

آمریکا در این کشور می دانند. 
در این میان وزیر خارجه آمریکا در واکنش به انفجار در مس��جدی واقع در 
والیت ننگرهار، مدعی پایبندی واشنگتن به برقراری صلح در افغانستان شد. 
وی ای��ن ادع��ا را در حالی مطرح کرد که نیروهای امنیتی افغان همچنان در 
حال جس��تجوی بقایای اجس��اد قربانیان حادثه انفجار مس��جدی در والیت 
ننگرهار هستند- انفجاری که روز جمعه رخ داد و دست کم ۶۹ کشته بر جای 
گذاشت. هنگام وقوع انفجار حدود 1۵0 نفر در محل حضور داشتند. در این 
میان به دنبال توقف مذاکرات میان آمریکا و طالبان و افزایش بی ثباتی ها در 

افغانستان، اتحادیه اروپا خواستار آتش بس در این کشور شد. 

 رقابت امارات و بحرین در خیانت 
به فلسطین

خیانت بحرین به فلس��طین ادامه دارد چنانکه ش��بکه 1۳ تلویزیون اسرائیل 
اعالم کرد، هیئتی از رژیم صهیونیستی در کنفرانس بحرین پیرامون بررسی 
تش��کیل ائتالف دریایی با هدف تامین امنیت کش��تیرانی در آب های خلیج 
فارس مش��ارکت می کند که همزمان خبرها از رویکرد امارات به جاسوس��ان 

صهیونیست حکایت دارد. 
طب��ق اعالم این ش��بکه، این هیئ��ت اس��رائیلی نماین��ده وزارت خارجه رژیم 
صهیونیس��تی خواهد بود اما هنوز معلوم نیس��ت که چه کس��ی ریاست آن را 
برعهده خواهد داش��ت. همچنین مقامات بحرینی یا اس��رائیلی هنوز درباره این 
خب��ر اظهارنظ��ری نکرده اند اما خالد بن احمد آل خلیف��ه، وزیر خارجه بحرین 
پیشتر در اظهاراتی گفته بود: »اسرائیل یک بخش اساسی و قانونی خاورمیانه و 
مردم یهود بخشی از میراث منطقه هستند.« کنفرانس امنیت دریایی بحرین با 
همکاری آمریکا و لهستان برگزار می شود و قرار است در آن ۶0 کشور و بارزترین  
آنها عربس��تان، امارات، استرالیا و انگلیس مشارکت کنند. در ماه اوت، یسرائیل 
کاتس، وزیر خارجه اسرائیل اعالم کرد، این رژیم در مأموریت امنیتی و اطالعاتی 
دریایی خلیج فارس شرکت خواهد کرد. تل آویو در جنبه های اطالعاتی و دیگر 
زمینه هایی که در آنها از ظرفیت و برتری نسبی برخوردار است، شرکت می کند.

 وی افزود: در این نشس��ت ۶۵ کش��وری که در نشست ورشو حضور داشتند، 
دعوت خواهند شد. سخنگوی حماس، سفر هیأت رژیم صهیونیستی به بحرین 

برای شرکت در یک کنفرانس را در تناقض با وجدان امت عرب خواند.
 الزم به ذکر است به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به شهر »نابلس« 

در کرانه باختری درگیری شدیدی میان آنها و شهروندان فلسطینی درگرفت. 

نامه تأخیر برگزیت بدون امضا 
نخس��ت وزیر انگلیس نامه خود به رئیس شورای اروپا برای درخواست تأخیر 

در اجرای »برگزیت« را بدون امضا برای او ارسال کرده است.
»بوریس جانس��ون«، نخس��ت وزیر انگلیس نامه ای را که در آن درخواس��ت 
تأخی��ر در اجرای برگزیت مطرح ش��ده بدون امضای خ��ودش برای »دونالد 
تاس��ک«، رئیس شورای اروپا ارس��ال کرده است. رسانه های انگلیس گزارش 
داده اند جانس��ون عالوه بر این با س��ران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تماس 
گرفته و به اطالع آنها رس��انده نامه ای که نماین��دگان پارلمان انگلیس او را 

مجبور به ارسال آن کرده اند در واقع نامه پارلمان است نه او. 
یک مقام ارش��د دفتر نخس��ت وزیری انگلیس در گفت وگو با روزنامه تلگراف 
می گوید آقای جانسون به سران اروپایی گفته از پارلمان انگلیس بخواهند در 
تصمیم خود ب��رای تأخیر در اجرای برگزیت تجدید نظر کنند زیرا »بهترین 
گزینه هم ب��رای انگلیس و هم برای اتحادیه اروپا« خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا در ضرب االجل ۳1 اکتبر است.  روزنامه گاردین نوشته جانسون سه نامه 
برای آقای تاس��ک ارسال کرده اس��ت: نامه اول، متنی کپی شده و امضانشده  
اس��ت که در واقع درخواس��تی است که پارلمان از جانس��ون برای تأخیر در 
اجرای برگزیت مطرح کرده اس��ت؛ نامه دوم، توضیحات نماینده انگلیس در 
اتحادیه اروپا اس��ت و نامه سوم، نامه ای اس��ت که دولت انگلیس در آن یک 
بار دیگر دالیل خود برای مخالفت با تأخیر در اجرای برگزیت تش��ریح کرده 

است. 
جانس��ون در نامه امضانشده نوش��ته که اطمینان دارد می تواند تا تاریخ ۳1 
اکتبر توافق برگزیت که میان دولت او و س��ران ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا 

حاصل شده را به تصویب برساند. 

گزارش
وزیر دفاع آمری��کا در حالی تاعالم کرد که نظامیان آمریکایی 
که در حال خروج از ش��مال س��وریه هس��تند در غرب عراق 
مس��تقر خواهند ش��د که گزارش ها نش��ان می دهد در تبانی 
آمریکا و ترکیه 40 هزار داعشی به سوریه اعزام شده بودند. .

»مارک اس��پر«، وزیر دفاع آمریکا گفت نیروهای آمریکایی که 
از شمال س��وریه خارج شده اند در غرب عراق مستقر خواهند 
ش��د. اس��پر گفت برنامه فعلی پنتاگون این اس��ت که تمامی 
1000 نی��روی نظامی که از س��وریه خارج می ش��ود به غرب 
ع��راق منتقل ش��وند. وزیر دفاع آمریکا در جم��ع خبرنگارانی 
که به همراه او در حال س��فر به منطقه غرب آسیا هستند این 
طرح که نیروهای آمریکایی از داخل عراق مأموریت هایی برای 
مبارزه با داعش در س��وریه اجرا کنن��د را رد نکرده، اما گفته 
که جزئیات این طرح با گذشت زمان آماده خواهد شد. وزارت 
دف��اع آمریکا تا قبل از این محل اعزام نظامیان خارج ش��ده از 
سوریه را مشخص نکرده بود. اسپر گفت با همتای عراقی خود 
درب��اره طرح انتق��ال بیش از ۷00 نظام��ی آمریکایی به غرب 
این کشور صحبت کرده است.  »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا بعد از گفت وگو با »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور 
ترکیه و مش��خص ش��دن طرح او برای حمله به شمال سوریه 
دستور خروج نزدیک به 1000 نظامی آمریکایی از آن منطقه 
را صادر ک��رد. در حال حاضر بیش از ۵000 نیروی آمریکایی 
در عراق مستقر هستند. دولت آمریکا در سال ۲011 نظامیان 
خ��ودش را از عراق خ��ارج کرد، اما به بهان��ه حمله داعش به 
ع��راق در س��ال ۲014 آنها را بازگردان��د.  در حالیکه تنش ها 
می��ان ترکیه و آمری��کا در پی تجاوز نظامی آنکارا به ش��مال 
سوریه باال گرفته است، یک مقام آمریکایی در خصوص جنگ 
سوریه دس��ت به افش��اگری زد. »برت مک گورک« فرستاده 
سابق رئیس جمهور آمریکا در ائتالف بین المللی از حمایت های 

ترکیه از گروه تروریستی داعش پرده برداشت.
وی اع��الم کرد: ترکی��ه اجازه داد 40 هزار نفر از کش��ور های 
مختلف به این گروه تروریستی بپیوندند. مک گورک افزود: 40 
هزار داعشی از  110 کشور جهان به فرودگاه های ترکیه آمده 

سپس به سمت مرز های سوریه رفتند.

این در حالی است که گزارش های مستند بسیاری ثابت کرده اند 
که آمریکا و اعضای ناتو از حامیان اصلی ایجاد گروه تروریستی 
داعش بوده و هس��تند و دونالد ترامپ نیز در دوران رقابت های 

انتخاباتی سال ۲01۶ اذعان کرد واشنگتن داعش را ایجاد کرده 
اس��ت. مرکز موسوم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« اعالم کرد 
که نیروهای وابس��ته به ائتالف بین المللی موسوم به ضد داعش 

از ف��رودگاه »صرین« که پایگاه نظامی آنان بود، خارج ش��دند. 
دیدبان گفت که نظامیان ائتالف آمریکا از این فرودگاه به عنوان 
یک پایگاه نظامی اس��تفاده می کردند. ای��ن فرودگاه، در اطراف 
شهر »عین العرب« واقع در استان حلب قرار دارد. در این میان 
سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گفت، اردوغان از نیروهای سوری 
و ک��رد می خواهد تا از مرز با ترکیه خارج ش��وند تا او بتواند ۲ 
میلیون پناهنده را در آنجا اس��کان دهد. همچنین وزیر خارجه 
ترکیه گفت که همه ش��به نظامیان کرد باید از منطقه موس��وم 
به »منطقه امن« در ش��مال سوریه خارج ش��وند. در این میان 
مخالف��ان عملیات نظامی ترکیه در ش��مال س��وریه، دیروز در 

خیابان های لندن اقدام به برپائی تظاهرات کردند.
در این میان فرمانده عملیات بغداد با اش��اره به حضور عوامل 
نف��وذی در می��ان تظاهرات کنن��دگان عراق، تأکی��د کرد که 
نیروه��ای تحت امر وی حتی یک گلوله به س��مت معترضان 
ش��لیک نکردن��د. »جلیل الربیع��ی« فرمانده عملی��ات بغداد 
اظهاراتی را درباره کش��ته شدن شماری از تظاهرات کنندگان 
عراق��ی در جریان تظاهرات های اخیر این کش��ور مطرح کرد. 
الربیعی به پایگاه خبری »المربد« گفت که در هنگام تظاهرات، 
با نیروهای امنیتی، در میان تظاهرات کنندگان حضور داش��ته 
اس��ت تا از آنان حمایت کند. وی با بیان اینکه عوامل نفوذی 
باعث کشته شدن شماری از  تظاهرات کنندگان بودند، به نقل 
از تظاهرات کنندگان اظهار داش��ت که برخی از آنان، از حضور 
این افراد در بین تظاهرات کنندگان خبر دادند. همچنین  نوری 
المالک��ی رئیس ائتالف دولت قانون عراق از دولت این کش��ور 
خواس��ت مسأله داعش��ی های فراری از شمال شرق سوریه را 
بررس��ی کند. وی افزود: دولت باید مس��أله فرار این داعش��ی 
ه��ا و تالش ها ب��رای ورود به خاک عراق را بررس��ی کند. از 
سوی دیگر عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق بر این 
باور اس��ت که اس��تقرار نظامیان تروریست آمریکایی در خاک 
عراق پیامدهای فاجعه باری برای این کشور دارد و بغداد نیز با 
این مس��ئله مخالف است. »عامر الفایز« عضو کمیسیون روابط 
خارجی پارلمان عراق نس��بت به اس��تقرار نظامیان تروریست 

آمریکایی در خاک این کشور اعتراض کرد.

میزبان توهمات 
شاهانه 

انتقال 40 هزار داعشی در تبانی 
آنکارا- واشنگتن 

همزمان با انتقال نظامیان آمریکایی به عراق فاش شد


