گروه بينالملل ع��دم محاكمه آمريكا به جرم
اس��تفاده از س�لاح هستهاي
گـزارش ويژه
علي��ه م��ردم ژاپ��ن موج��ب
استمرار سياس��ت بهرهگيري از بمب اتمي از سوي
اين كشور گرديده چنانكه مشاور صدراعظم پیشین
آلم��ان در گفتوگو با یکی از نش��ریات این کش��ور
گف��ت که آمریکا اس��تفاده از س�لاح هس��تهای در
افغانستان را در میان گزینههای خود قرار داده بود.
دیپلمات اسبق آلمانی گفت که آمریکا آمادگی
داش��ت تا پس از حمله به مرک��ز تجارت جهانی در
نیوی��ورک و پنتاگون در واش��نگتن ،از تس��لیحات
هستهای در جنگ افغانستان استفاده کند.
«میش��ائیل اش��تاینر» که در زمان صدراعظمی
«گرهارد شرودر» مشاور وی بود در گفتوگو با نشریه
ی «اش��پیگل» گف��ت که دولت «ج��ر ج بوش»
آلمان 
رئيسجمهور پیشین آمریکا استفاده از سالح هستهای
در جنگ افغانس��تان را یک��ی از گزینههای موردنظر
خود در پاس��خ به حمالت  11سپتامبر قرار داده بود.
وی در این باره گفت که آمریکا اس��تفاده از تسلیحات
هس��تهای را مد نظر قرار داده ب��ود و افزود « :مدارک
در این زمینه تنظیم ش��ده بودن��د .آنها (آمریکاییها)
همه امکانات در این زمینه را به کار گرفته بودند ».این
دیپلمات آلمانی گفت که ش��رودر و وی از این نگران
بودند که آمریکاییها به آنچه در کشورش��ان رخ داده
اس��ت واکنش شدیدی نش��ان دهند .نكته قابل توجه
آنكه آمريكا به بهانه امنيت جهاني و اتهام زني هستهاي
عليه كشورها ژست بشر دوستانه گرفته تا بر طرحهاي
ضد بشري هستهاي خود س��رپوش گذارد .در همين
چارچوب اخیرا گزارش جدید  2اندیش��کده آمریکایی

ديپلمات آلماني از جنايت هولناك واشنگتن پرده برداشت

حمله هستهاي آمريكا به افغانستان
«کارنگی موقوفه صلح» و «استیمسون» آمده است که
پاکستان س��الیانه احتماال قادر به ساخت  20کالهک
هستهای میباش��د و بدین طریق این کشور میتواند
مب��دل به س��ومین دارنده زرادخانه هس��تهای جهان
شود.براساس گزارش اندیشکدههای فوق ،پاکستان به
س��رعت در حال افزایش قابلیتهای هستهای از ترس
رقیبش ،هند ،اس��ت .پاکستان بشدت در حال سبقت
گرفتن از هند در توس��عه کالهکهای هستهای است.
تحلیلگ��ران در ارزیابیهای خود عن��وان کردهاند که
پاکس��تان اینک حدود  120کالهک هستهای دارد در
حالیکه هندوستان حدود  100کالهک هستهای دارد.
براساس گزارش یاد شده پاکس��تان در سالهای بعد
رشد بسیار بیشتری در این زمینه خواهد داشت و این
به خاطر انبارهای فراوان از اورانیوم غنی ش��ده است.
البته گفته میش��ود هند دارای اورانیوم غنی شده به
مراتب بیشتر از پاکستان است ،اما این کشور از این مواد
در تولید انرژی برای مصارف داخلی استفاده میکند.در
بخش دیگر این گزارش آمده اس��ت :پاکستان در  5تا
 10سال آینده میتواند حداقل  350کالهک هستهای
داشته باشد و از این حیثت بعد از آمریکا و روسیه قرار
میگیرد .آمريكا با اين خبرس��ازيها به دنبال اهميت
زدايي از انبارهاي بمبهاي هسته اي خود و نيز توجيه

دخالت در امور كشورهاي ديگر است.
خبر ديگر از افغانس��تان آنكه وزیر امور خارجه
آلمان در س��فری غیرمنتظره وارد افغانس��تان شد و
ارتق��ای مذاکرات صلح با گروه ش��بهنظامی طالبان
در راس دس��تور کار وی ق��رار دارد .فران��ک والت��ر

اخباري از  5گوشه آمريكاي التين
آمري��كاي التين اين روزها دوراني
سراسر خبر را س��پري ميكند از
آمريكايالتين
اعتراضه��اي خيابان��ي گرفته تا
بازگش��ت سياس��تمداران قديمي به عرصه سياس��ت را
ميتوان در اين روند مشاهده كرد.
رس��انه ونزوئالی��ی «تلهس��ور» گ��زارش داد ک��ه
رئيسجمهور اکوادور از اقدامات خشونتآمیز اپوزیسیون
انتقاد کرده و اع�لام کرد که از این پس نیروهای پلیس
امنیتی این کش��ور با تمام توان با معترضین خش��مگین
برخ��ورد خواهن��د کرد«.رافائ��ل ک��ورهآ» رئيسجمهور
اکوادور ط��ی اعالم گزارش کاری هفتگی خود موس��وم
به «البورس» از اقدامات خش��ونتآمیز و کارشکنیهای
اپوزیس��یون به ش��دت انتقاد کرد و گفت که از این پس
حم�لات معترضین به نیروهای پلی��س امنیتی اکوادور
بیج��واب نخواهد ماند ،و در ادامه به آنها هش��دار داد
ک��ه نیروهای پلیس از ح��اال به بعد با تم��ام توان خود
با اقدامات س��ازماندهی شد ه و خشونتآمیز آنها مقابله
خواهند کرد.
وی اذع��ان داش��ت :هرگز به معترضان خش��مگین
اج��ازه نخواهیم داد ک��ه به نیروهای پلی��س و نظامیان
اکوادوری حملهور شده و به آنها آسیب بزنند.
در همين حال رس��انه کوبایی «پرنسا التینا» خبر
داد :رئیس س��ابق س��ازمان اطالع��ات آرژانتین که به
پنهانکاری در پرونده آمیا متهم میباشد ،تحت حمایت
آمریکا قرار گرفته اس��ت« .آنتونیو ستیوس��و» ریاس��ت
س��ابق س��ازمان اطالعات آرژانتین که ب��ه پنهانکاری
در پرون��ده حمله ب��ه مرکز یهودیان آرژانتین موس��وم
به «آمیا» متهم میباش��د ،روز گذشته در آمریکا تحت
حمایت این کش��ور قرار گرفت«.اسکار پاریئی» یکی از

مقامات بلندپایه س��ازمان فدرال اطالعات آرژانتین در
این ب��اره عنوان کرد که «ستیوس��و» از حمایت برخی
قضات آرژانتینی و آمریکا بهره میبرد و هیچیک حاضر
نیس��تند محل اختفای کنون��ی وی را فاش کنند.حمله
علیه «آمیا» در «بوینوس آیرس» پایتخت آرژانتین در
 18جوالی  27( 1994تیر  85 )1373کش��ته و بیش
از  300زخمی بر جای گذاش��ت«.آلبرتو نیس��من» که
دادس��تان ویژه پرونده «آمیا» ب��ود ،کمی قبل از مرگ
خ��ود «کریس��تاینا فرناندز» رئیسجمه��ور آرژانتین و
«هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای
جنوبی را به س��رپوش گذاش��تن بر اقدامات متهمین و
مظنونین پرون��ده حمله به «آمیا» محک��وم کرده بود.
جس��د بیجان دادس��تان وی��ژه پرونده «آمیا» ش��ب
 18ژانوی��ه ( 28دی  )93به همراه یک تفنگ با کالیبر
 22در حمام محل س��کونتش یافت ش��د .از برزيل نيز
خبر ميرسد رئیسجمهور سابق و محبوب برزیل اعالم
ک��رد که میخواهد ب��رای حمایت و دفاع از جانش��ین
خود به صحنه سیاس��ت "خش��ن" کش��ورش بازگردد.
لوئیس ایناس��یو لوال داس��یلوا ،رئیسجمهوری سابق و
 69س��اله برزیل در جریان راهپیمایی در س��ائوپائولو و
ی��ک روز پس از تایید این خبر که حتی ممکن اس��ت
به دنبال ش��رکت در انتخابات ریاستجمهوری 2018
باش��د ،گفت :مخالفانمان روز و شب درباره من صحبت
میکنن��د .کش��تن پرندهای ک��ه در حال پرواز اس��ت،
س��خت به نظر میرس��د .به همین دلیل اس��ت که من
میخواهم یکبار دیگر پرواز کنم .رس��انه کوبایی «پرنسا
التین��ا» گزارش داد که روس��ف رئيسجمه��ور برزیل
متعهد به بهبود ش��رایط اقتصادی این کش��ور در ظرف
مدت کوتاهی شده است.

«دیلما روسف» رئيسجمهور برزیل روز گذشته طی
س��خنانی متعهد به بهبود شرایط اقتصادی این کشور در
ظرف مدت کوتاهی ش��د ،و خاطرنش��ان کرد که برزیل
گرفتار یک رکود اقتصادی  1.9درصدی در سه ماهه دوم
سال جاری میالدی ش��ده است«.روسف» اعالم کرد که
برزیل کش��ور قوی بوده ،دوباره رشد کرده و بر مشکالت
فعل��ی که گذرا هس��تند غلبه خواهد کرد.خب��ر ديگر از
آمريكاي التين آنكه رئیسجمهوری س��ابق اوروگوئه در
جم��ع راهپیمایان برزیلی در این کش��ور گفت که وجود
احزاب سیاس��ی برای احیای دموکراس��ی ضرورت دارند.
خوزه موخیکا ،رئیسجمهوری سابق اوروگوئه در جریان
گردهمایی ش��هروندان برزیلی در سائوپائولو به سخنرانی
برای حاضرین پرداخت .وی در این مراسم در کنار لوئیس
ایناس��یو لوال داسیلوا ،رئیسجمهوری سابق برزیل گفت:
بدون حضور احزاب سیاس��ی که نماین��ده اجتماع مردم
هستند ،دموکراسی وجود ندارد .دوران ریاستجمهوری
پنج ساله موخیکا مارس  2015پایان یافت.
منابع خبري همچنين اعالم كردند رسانه کلمبیایی
«ال اسپکتادور» گزارش داد که اتحادیه اروپا از وضعیت
انس��انی و امنیتی در مناطق مرزی بس��ته ش��ده در مرز
مشترک کلمبیا و ونزوئال ابراز نگرانی کرده است.
«فدری��کا موگرین��ی» مس��ئول سیاس��ت خارجی
اتحادیه اروپا روز گذش��ته با انتش��ار بیانیهای اعالم کرد
که بسته شدن مرز بین ونزوئال و کلمبیا وضعیت انسانی،
امنیت��ی و ثبات در منطقه را ب��ه خطر میاندازد .وی در
ادامه از مقامات هر دو کشور خواست تا از بروز مشکالتی
بزرگت��ر در روابط سیاس��ی خود جلوگی��ری کنند و به
حقوق انس��انی س��اکنان مناطق مرزی احترام بگذارند.
در همین راس��تا «خوآن مانوئل س��انتوس» روز گذشته
به مناطق مرزی در مرز مش��ترک این کش��ور و ونزوئال
رفت تا از نزدیک وضعیت منطقه و س��اکنان آن را مورد
بازبینی قرار دهد.

شباهتها و تفاوتهای اردوغان و صدام
نـگــــ�ا ه

یک روزنامه عرب زبان به مقایس��های قابل
تامل میان صدام حس��ین دیکتاتور معدوم
عراق و رجب طیب اردوغان رئيسجمهوری

فعلی ترکیه پرداخت.
به گزارش العالم ،روزنامه الس��فیر چاپ لبنان نوش��ت :بین
اردوغ��ان و صدام اگ��ر نگوییم انطباق کامل ،ش��باهتهایی وجود
دارد .یکی از ش��باهتهای بارز آن دو ،کردستیزی و قدرت طلبی
آنها در داخل یا هر جایی خارج کشور است.
درای��ن مطلب به قل��م " فرید الخازن " آمده اس��ت :رجب
طی��ب اردوغان ،رئيسجمهوری ترکیه هیچ دوس��تی برای خود
در داخل و خارج کش��ور نگذاشته اس��ت .پس از گذشت حدود
یک قرن از تأس��یس نظام س��کوالر دراین کش��ور توسط کمال
آتاتورک ،و پس از گذشت نیم قرن از تالشهای ترکیه برای ورود
به اتحادیه اروپا ،اردوغان میکوشد به اندازهای که موازنه قوا بین
حکومت و اپوزیس��یون به وی اجازه میدهد ،نظام سکوالریستی
را پایان داده و با حرکت در مسیر اسالمگرایی ،ترکیه را وارد مدار
نظامهای اقتدارگرا کند.
نویسنده با کردستیز معرفی کردن اردوغان میافزاید :حمله
اردوغان به کردها هر کجا که باش��ند همچنان ادامه دارد .صدام
نیز کردها را تا حد نسل کشی ،سرکوب کرد و پس از آنکه جنون
استبداد او سر به فلک کشید ،اوهام توسعه طلبانه اش را متوجه
کشورهای همس��ایه کرد :ابتدا در سال  ،1980یک سال پس از
پیروزی انقالب اس�لامی درایران ،به این کشور حمله کرد .تا به
خیال خود بخشهای عرب زبانایران را از آن جدا کند .سپس به
کویت حمله کرد و آن را به عنوان یکی از استانهای عراق اشغال
کرد اما پس از شکست نظامی ،عقبنشینی کرد.
اردوغان نیز مطامع توس��عه طلبانه خ��ود را در جهان عرب
دنبال میکند .وی کار خود را با میانجی گری بین سوریه و رژیم
اسرائیل شروع کرد که حاصل آن مذاکرات غیرمستقیم بین آنها
ب��ود .دیری نپایید که رویکرد اس�لامگرایانه در پیش گرفت و به
حمایت از اخوان المس��لمین در مصر و سوریه پرداخت .اردوغان
از مخالفان سوریه حمایت کرده و استانبول را تبدیل به پایتخت
سیاس��ی آنها ک��رد .و منطقه مرزی بین ترکیه و س��وریه را هم
تبدیل به امن ترین گذرگاه برای
تروریس��تهای کرد که از شرق و غرب به منطقه سرازیر شده
بودند .در برخورد با مصر ،روی صدام را هم س��فید کرد .چرا که
مصر ،آنکارا را متهم به حمایت از گروههای تروریس��ت در سینا
کرد .در نتیجه روابط دیپلماتیک بین دو کش��ور قطع شد .البته
برخالف دوره صدام ،روابط ترکیه وایران علی رغم ناخرس��ندی
آنکارا از امضای توافق وین پابرجا ماند .صدام تهدید خود را علیه
کویت عملی کرد در حالی که ارتش ترکیه به دلیل پیچیدگیهای
خاص بحران سوریه و مواضع بينالمللی بازدارنده نتوانست وارد
خاک سوریه شود.
البته طرح منطقه حائل در مرزهای ترکیه و س��وریه ممکن
اس��ت س��رآغاز مداخله نظامیترکیه در س��وریه باشد .هر چند
دس��ت اردوغان دراین مورد هم رو ش��ده اس��ت و طرح وی ولو

اش��تاینمایر ،وزیر امور خارجه آلمان در س��فری از
پیش اعالم نش��ده به افغانس��تان رفت .س��خنگوی
وزارت خارج��ه آلم��ان اع�لام ک��رد ک��ه دی��دار با
اش��رفغنی ،رئیسجمهوری افغانستان در کابل در
برنامه اشتاینمایر قرار دارد.

ب��ه دالیل مختلف با مخالفت واش��نگتن ،مس��کو و تهران رو به
رو شده است.
حزب عدالت و توسعه با انتخابات دمکراتیک در سال 2002
به قدرت رس��ید و اردوغان کار خود را ب��ا پایان دادن به نفوذ و
مداخله ارتش که س��الها به منزله س��تون فق��رات قدرت بود در
سیاس��ت ش��روع کرد .وی همچنین دس��تگاه قضاییاین کشور
را هم به دس��ت گرفت و س��پس رس��انهها را هم س��رکوب کرد
و دراین مس��یر به دوس��ت و دش��من رحم نکرد .از جمله نتایج
سیاستهای حزب حاکم،ایجاد ش��کاف در داخل جامعه ترکیه با
کردها و علویها بود.
از سوی دیگر روابط ترکیه و رژیم اسرائیل هم پس از سالها
همکاری محکم ،به خصوص پس از ماجرای تالش برای شکست
محاصره رژیم اس��رائیل بر غزه در س��ال  2010تیره شد .روابط
آنکارا با ناتو و امریکا هم متش��نج شده و احتمال ورود ترکیه به
اتحادیه اروپا از بین رفت .وی اخیرا با گروه تروریستی داعش که
آنکارا از آن حمایت میکرد درگیر ش��ده اس��ت .پشتوانه مردمی
ای��ن حزب نیز که تابع بهبود چش��مگیر اوضاع اقتصادی بود ،در
ماههای اخیر به دلیل تنزل اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پولی
کش��ور هم کاهش یافت .بهاین ترتیب اردوغان و حزب عدالت و
توسعه به جای اجرای سیاست "به صفر رساندن مشکالت ترکیه"
که اردوغان و داوود اوغلو وعده آن را داده بودند ،دس��تاوردهای
ترکیه را با سرعت بی سابقهای به صفر رساندند.
البته تفاوتهای روش��نی از نظر داخلی بین دو کش��ور عراق
درزم��ان صدام و ترکی��ه کنونی وجود دارد .ص��دام بدون هیچ
رقیب��ی قدرت را به انحصار کامل خود درآورده بود .در حالی که
در ترکی��ه انتخابات دموکراتیک اخیر دراین کش��ور ،اردوغان را
از دس��تیابی به اکثریت مطلوب خود برای تغییر قانون اساس��ی
محروم کرد و مردم مطامع و اهداف سلطان مآبانه اردوغان را مهار
کردن��د .حزب دمکراتیک خلق ،ک��ه از حمایت کردها برخوردار
اس��ت عامل اصلیاین ناکامی بود .ب��ا اینکه رئيسجمهوری تابع
خواس��ت اکثریت نش��د بلک��ه برعکس پس از شکس��ت تالش
برای تش��کیل کابین��ه مورد نظر خود ،برای برگ��زاری انتخابات
زودهنگام وارد عمل ش��د بهاین امید ک��ه بتواند حداقل ازاین
طریق اکثریت مطلوب را برای تغییر قانون اساسی وایجاد نظام
ریاس��تی به دس��ت بیاورد .بهاین منظور ارت��ش ترکیه به بهانه
مهار داعش ،کردهای س��وریه را زیر آت��ش گرفت تا به امریکا و
متحدین غربی چنین وانمود کند که ترکیه در مقابل تروریس��م
ایستاده است تا ش��اید ازاین طریق حمایت راست قومگرا را در
انتخاب��ات آینده جلب کند.این امر نظر سیاس��ی به منزله اعالم
جنگ به کردهاس��ت .پیروزی دراین انتخابات ممکن اس��ت به
قیمت بر هم خوردن ثبات کش��ور حاصل ش��ود.
در نهایت صدام با آتش بازی کرد ،خود و کشورش را سوزاند.
و بالخره هدف حمله دولت امریکا به ریاس��ت بوش قرار گرفت.
صدام بهانههای الزم را ب��رای حمله به عراق ایجاد کرد ادروغان
نی��ز اکنون در حالایجاد بهانهه��ای الزم برای افتادن ترکیه در
مسیر سرنوشت نامعلوم است.

خیلی کوتاه

 63سال پادشاهي ملكه برانگليس

ملکه انگلیس تا  10روز دیگر رکورد عمر سلطنت طوالنی را
با بیش از  ۶۳سال حکومت در این کشور میشکند.
به نوش��ته تلگراف ،ملک��ه الیزابت با شکس��تن رکورد ملکه
ویکتوری��ا ،مادر م��ادر مادربزرگش ،رکورد دار س��لطنت بریتانیا

خواه��د ش��د.ملکه ویکتوریا به مدت  23ه��زار و  226روز و 16
س��اعت و  23دقیقه ملکه انگلس��تان بود و این در حالیس��ت که
ملکه الیزابت دو ،این رکورد را روز نهم س��پتامبر ( 18ش��هریور)
میشکند .مقامات کاخ سلطنتی انگلستان اعالم کردند این لحظه

بدون برگزاری هیچ مراس��م بزرگداش��تی سپری خواهد شد و به
جای آن سال آینده در سالروز نودمین سالگرد تولد وی مراسمی
برگزار میشود.وی در ساعت  5عصر روز  18شهریور ،بیش از 63
سال است که به عنوان ملکه انگلستان سلطنت میکند.

ب��ه دلیل حمالت اخیر در افغانس��تان که دهها
کشته بر جای گذاشت ،این سفر تحت تدابیر امنیتی
ش��دیدی انج��ام میش��ود و حتی ف��رود هواپیمای
اش��تاین مایر در کابل نیز محرمانه بود .اشتاین مایر
در بیانی��های که از پیش تنظیم ش��ده ب��ود ،گفته
است که س��فر به افغانس��تان در برهه زمانی بسیار
حس��اس انجام میشود .از زمان س��قوط طالبان در
س��ال  ،2001برلین بیش از چه��ار میلیارد یورو به
افغانس��تان کمک کرده است .عملیات ضربتی تحت
امر ناتو در س��ال  2014در افغانس��تان پایان یافت
ام��ا  800نظام��ی آلمانی همچنان ب��ه امر آموزش،
مش��اوره و کمک به نیروهای امنیت��ی محلی افغان
مبادرت میورزند .آلمان و افغانس��تان صدمین سال
روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند.خبر ديگر
از افغانستان آنكه مس��ئول مطبوعاتی اداره آموزش
و پ��رورش قن��دوز اعالم کرد که ح��دود  ۷۰درصد
مدارس فعال در این والیت توس��ط طالبان کنترل و
مدیریت میشود .براساس گزارشها از والیت قندوز
در شمال شرق افغانستان ،از  497مدرسه موجود در
این والیت ،تنها  150مدرسه تحت نظارت مستقیم
ریاس��ت آموزش و پ��رورش والیت قن��دوز و 347
مدرسه دیگر نیز تحت کنترل طالبان قرار دارد.
«عبدالبصیر وزیری» مس��ئول مطبوعاتی اداره
آم��وزش و پرورش قندوز به خبرگ��زاری افق گفت:
از  497مدرس��های که در والیت قندوز وجود دارد،
دولت کابل تنها بر 150مدرسه نظارت دارد و آنها
را مدیری��ت میکند اما  347مدرس��ه دیگر آن که
بیشتر در شهرستانها قرار دارد توسط طالبان افغان
مدیریت میشود.

دستاوردهاي ارتش عراق
در پاكسازي تروريستها
پيوند ميان ارتش و نيروهاي مردمي عراق دس��تاوردهاي قابل
تاملي براي اين كش��ور رقم زده است چنانكه نیروهای «گردان
غ�رب آس�يا
صل��ح» ع��راق توانس��تند منطقه «الالی��ن» در نزدیکی ش��هر
«سامرا» را پس از  ۲روز درگیری ،از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کنند.
نیروه��ای «گردان صلح» (وابس��ته ب��ه «مقتدی صدر») پ��س از دو روز درگیری
در غرب ش��هر مقدس س��امراء ،توانس��تند منطقه «الالین» را از حضور تروریستهای
داعش پاکس��ازی کرده و خطر را از سر شهر س��امراء بردارند .نیروهای گردان صلح با
ش��روع عملیات از تمامی محورها به منطقه حمله بردند و موفق شدند بعد از درگیری
ش��دید با عناصر تروریس��تی داعش و کشتن دهها تن از تروریس��تها تمامی منطقه
«الالی��ن» و اطراف آن را از وجود عناصر تروریس��تی پاکس��ازی کنند .عملیات ارتش
عراق در ش��رایطی برای کنترل منطقه الخالدیه در االنبار آغاز ش��ده که  ۴۵داعش��ی
در حمالت نیروهای مش��ترک عراقی کشته شدند .این عملیات درحالی آغاز شده که
حمالت هوایی و توپخانه ای گس��تردهای به مواضع تروریس��تها در این منطقه انجام
شده و مخفیگاه تروریستها در این منطقه منهدم شده است .همزمان با آغاز عملیات
نظامی نیروهای عراقی برای آزادس��ازی ش��هر الخالدیه در استان االنبار ،منابع امنیتی
از کشته شدن پنج تن از نیروهای گارد مرزی عراق طی انفجار عامل انتحاری در مرز
ب��ا اردن خبر دادن��د .منابع امنیتی عراق اعالم کردند که نیروهای عراقی در راس��تای
عملیات آزادس��ازی استان االنبار ،بزرگترین اس��تان این کشور عملیات نظامی را برای
بازپسگیری ش��هر الخالدیه در شمالش��رقی رمادی ،مرکز استان االنبار آغاز کردهاند.
منابع عراقی از آمادگی نیروهای ارتش ،پلیس ،گروههای مقاومت ،عش��ایری ،مردمی و
پیشمرگان برای شروع عملیات گسترده به منظور آزادسازی الحویجه که آخرین مرکز
تکفیریها در استان کرکوک محسوب می شود خبر دادند .یک منبع امنیتی در استان
صالح الدین اعالم کرد :نیروهای وابسته به عملیات سامراء و لشکر پنجم عراق موفق به
درهم کوبیدن مراکز داعش و انفجار چهار خودرو وابسته به آنها و لودر در جزیره سامرا
شدند و بر مقادیری سالح و مهمات هنگام پیشروی در جزیره سامراء دست یافتند.این
منبع همچنین افزود :نیروهای مشترک ارتش و پلیس بر مقر عملیات داعش در بیجی
مسلط شدند و از محور مسجد جامع الفتاح پیشروی کردند.در داخل این مقر سالح و
پرچمهای داعش و اسناد اداری شامل اسامی داعشیها و تعدادی خودرو کشف شد.

واقعبینی نسبت به مرد ملي عراق
مراد غفوریان ن��وری المالکی معاون اول رئيسجمهوری
عراق؛ ماه گذشته برای شرکت در اجالس
ديـدگــ�اه
مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نیز نشس��ت
اتحادیه رادیو تلویزیونهای کش��ورهای اس�لامی به تهران سفر
کرد؛ س��خنان وی در افتتاحیهاین دو نشست ،در بردارنده نکات
بس��یار کلیدی بود که بی تردی��د ،واکاوی و نگرش دقیق به آن
میتواند ،به عنوان راهکار مهمیبرای برون رفت جهان اسالم از
چالشهای کنونی قرار گیرد.
ترسیم افق درخشان برای آینده سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
ی و نیز تفس��یر انگیزههایایجاد شکاف و اختالف به
امت اس�لام 
همراه ارائه تعریفی دقیق و موشکافانه از چالش اصلی امروز جهان
اس�لام از مهمترین مواردی بود که وی به آن اش��اره داش��ت .آگاه
کردن افکار عمومینس��بت به دو تهدید مهم امروز جهان اس�لام
یعنی اندیش��ه وهابیت و صهیونیس��م از نکاتی است که به عنوان
چالشهای اساسی و موانع تحقق وحدت اسالمیبه آن اشاره شد.
اگ��ر چ��ه ن��وری مالک��ی پیش��تر نی��ز در س��مت معاون
رئيسجمهوری عراق بهایران س��فر کرده بود ،اما این بار س��فر
وی به دلیل ش��رایط منطقهای و نیز تحوالت عراق ،متفاوت بود.
سخنان مالکی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و روزنامه
نگاران و نخبگان سیاسیایران ،بازتاب گستردهای در رسانههای
داخلی و خارجی داش��ت؛ تا آنجا که واکنش ترکیه وعربس��تان
س��عودی و نیز رس��انههای منطقهای و غربی را در برداش��ت .از
جمل��ه آن میت��وان به س��رمقاله روزنامه القدس العربی اش��اره
کرد که در فردای نشس��ت هم اندیش��ی با اصحاب رسانه ،عمق
نگرانیهای خود را آش��کار کرد .آنجا که در عنوان خود نوش��ت:
"آیا ایران از حمایت نصراهلل عراق دس��ت میکشد؟"؛ که دراینجا
آقای مالکی را نصراهلل عراق توصیف کرد.
اینجا بود که نگرانی عمیق محور ضد مقاومت از ستاره شدن
یک چهره مقاومت اس�لامیدر عراق ،آشکار شد .بی تردید چاپ
چنین نوشتاری آن هم به عنوان دیدگاه این روزنامه فرامنطقهای
را نمیتوان تنه��ا دیدگاه یک روزنامهنگار عرب ،دانس��ت و باید
گفت انگیزههای سیاسی و برنامه ریزی شده از متن آن به دست
میآی��د .تا آنجا که حتی در انتخاب واژهها برای تخریب مالکی و
نیز قانع کردن تهران برای پایان همکاری سرنوش��ت ساز خود با
نوری مالکی به دقت کار شده بود.
ازاینجا ک ه این س��ئوال مطرح میشود :چرا تهران از حمایت
مالکی دست بر نمیدارد؟ یا این پرسش که چرا ایران با وجود آنکه
وی نخست وزیر عراق نیس��ت و در باالترین سمت سیاسی عراق
قرار ندارد ،به دوستي با وي پایان نمیدهد؟ و چرا با وی همچون
رئیس یک کش��ور و یا یک رهبر سیاس��ی ب��زرگ رفتار میکند؟
اينها پرسشهایی است که اگر چه پاسخ آن برای نخبگان سیاسی
ایران ،واضح اس��ت؛ اما با طرح آن تالش ش��د ت��ا برای تخریب یا
اعتبار زدایی از اهمیت حضور مالکی در تهران بهرهبرداری شود.این
گمان کهاین افراد یا رس��انههای همسو با سعودی مخالف شخص
مالکی هستند ،نیز اشتباه است؛ چرا که آنان نگران برجسته شدن
ش��خصیتهای مقاومت اسالمیهستند ،به ویژه تبدیل شدن آنان

به ش��خصیتهای فراملی و فرامرزی؛ آن هم در عراقی که تجربه
جدیدی را میگذراند و شرایط دشواری دارد.
به یقین نخبگان رس��انهای و سیاس��یایران ،درک عمیقی
نس��بت ب��ه تحوالت عراق دارن��د و ارزیابی آنان نی��ز از تحوالت
منطقه ،س��وریه ،عراق ،لبنان ،بحرین و یمن بسیار دقیق است ،و
ی ایشان نیز براساس اصول مقاومت با پسوند اسالمی
موضع گیر 
اس��ت .به خوبی میتوان دریافت؛ امروز کسی که از شاخصههای
ی��ک رهبر مردمی ،سیاس��ی مقاوم؛ برخوردار اس��ت ،در ادبیات
سیاسی و رس��انهای ایران جایگاه مهمیدارد؛ و بیتردید مالکی
یکی ازاین شخصیتهاس��ت که هم ب��رای وحدت ملت عراق و
ه��م تقویت جبهه مقاوم��ت در عراق و منطق��ه علیه دخالتهای
کشورهای غربی و همجوار و تروریستهای محلی و فرامنطقهای
همچ��ون داعش و القاعده و حزب بعث تالش میکند .باید گفت
تالش عمده وی در زمان نخس��ت وزیری برای نزدیکی به تهران
و سیاس��تهای وی در حمای��ت از محور مقاوم��ت منطقهای و
مقاومت لبنان و بحرین و جلوگیری از فروپاش��ی نظام سوریه؛ از
مهمترین دالیل دشمنی آمریکا ،غرب ،اسرائیل ،ترکیه ،عربستان
س��عودی و قطر بااین سیاس��تمدار و رهبر مردمیعراقی اس��ت
که ام��روز به یک چهره ضد وهابیت و صهیونیس��م و نیز حامی
مقاومت تبدیل ش��ده است .طرح مسائلی مانند دست داشتن در
س��قوط موصل و نیز اتهام به وی و نیز البی رس��انهای و سیاسی
نیز ب��ااین هدف انجام میگیرد که از تبدیل ش��دن وی به یک
شخصیت حامیمقاومت جلوگیری شود.
ن
دیدار ماه قبل آقای مالکی با مقام معظم رهبری و س��خنا 
ایش��ان درباره تالشهای مالک��ی در زمینههای محور مقاومت از
مواردی است که میتواند اهمیت و جایگاهاین سیاستمدار عراقی
را در تحوالت عراق و منطقه آش��کار سازد .سطح دیدارهای نوری
مالکی در تهران نیز در سطح عالی انجام شد با این حال اگر چه به
گفته خود وی ،جایگاه سیاسی افراد به سمتهای سیاسی و اداری
آنان بس��تگی ندارد ،اما چند سنگ محک برای شناخت و تفسیر
رفتارهای سیاس��ی مالکی وجود دارد که موضع گیری درباره وی
را چندان دشوار نمیکند .کینه عمیق سعودیها وهابیت در کنار
فشارهای سیاسی و رسانهای و نیز مخالف صهیونیستها از حضور
وی در ساختار سیاسی عراق از مهمتریناین موارد است.
بااین حال نباید فراموش کرد که عالوه بر جنبههای موضوعی
فوق ،دی د ایران نس��بت به نوری مالکی یک دید بسیار واقع بینانه
وعملی هس��ت؛ و او را به عنوان مرد نیرومند و ش��ماره یک عراق
میشناسد؛ چرا که او دبیر کل بزرگترین حزب عراق یعنی حزب
الدعوه میباشد ،همچنین رهبر بزرگترین ائتالف سیاسی در عراق
که حدود یک سوم کرسیهای مجلس را در اختیار دارد میباشد،
یعنی شخصی اس��ت که توانست یک س��وم ارای مردم عراق در
انتخابات پارلمانی یک سال پیش به خود اختصاص دهد ،و پیشتر
نی��ز از حق قانونی خود برای نخس��ت وزیری به دلیل منافع ملی
عراق و امنیت مردم آن عقبنشینی کرد .این رفتار وطنپرستانه
مورد تحسین رهبر انقالب قرار گرفت ،که مالکی را مانع فروپاشی
کشور عراق و از بین رفتن ملت آن توصیف کردند.
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برونمرزي
«روز سرنوشت» روسيه
روس��یه در حال توس��عه نس��ل س��وم هواپیماهای
راهب��ردی فرماندهی متح��رک برای مقابل��ه احتمالی با
نیروهای دشمن است.
به نوشته خبرگزاری «تاس» «آلکساندر کومیاکف»
مدیر این ش��رکت در حاش��یه برگزاری نمایشگاه هوایی
«ماکس _  » 2015در این زمینه گفت« :توس��عه نس��ل
س��وم هواپیماهای راهبردی مراقبت و کنترل در دس��ت
انجام اس��ت .البته هم اینک بحث درباره مش��خصات این
هواپیم��ا و تاریخ عملیاتی ش��دن آن زود اس��ت ».بر این
اساس،هم این ش��رکت یاد شده آزمایش نسل دوم واحد
فرماندهی پرنده را به اتمام رس��انیده و ارتش روسیه سال
بعد به این نوع هواپیماها مجهز میشود.
تظاهرات حاميان پناهجويان در آلمان
ح��دود  ۵هزار آلمان��ی در حمای��ت از پناهجویان و
اعتراض به اقدامات عرصه سیاس��ی و سازمانهای مرتبط
برای حل این مس��ئله در ش��هر درس��دن آلمان اعتراض
کردند.
به گزارش تس��نیم ،حدود  5هزار نفر از ش��هروندان
آلمانی در شهر درسدن آلمان در حمایت از پناهندگان و
اعتراض به اقدامات عرصه سیاس��ی و سازمانهای آلمانی
در مسئله پناهندگان اعتراض کردند.این تجمع اعتراضی
که بعد از ظهر روز گذش��ته در شهر درسدن شکل گرفت
توسط نیروهای پلیس مشایعت می شد.
تظاهرات ژاپنيها عليه آبه
مردم ژاپن در اعتراض به تغییرات در قانون اساس��ی
ژاپ��ن برای اعزام نیروی نظامی به دیگر کش��ورها ،مقابل
پارلمان این کشور تجمع کردند.
ب��ه گزارش فارس ،هزاران نفر از مردم ژاپن در مقابل
س��اختمان پارلمان این کش��ور تجمع ک��رده و به قانون
ت��ازهای که به ارتش اجازه میدهد نیرو به خارج از مرزها
اعزام کند ،اعتراض کردند.براس��اس قانون اساس��ی ژاپن،
این کشور از اس��تفاده نیروهای نظامی برای مواردی غیر
از دفاع خودش ،منع ش��ده اس��ت .اما تغییرات در قانون
اکن��ون این امکان را به ژاپ��ن میدهد تا نیروهای خود را
برای دفاع از متحدانش نیز به کار بگیرد.
هشدار حزب ملي اسکاتلند به لندن
حزب ملی اسکاتلند از دولت انگلیس خواست ضرب
االجلی برای انتش��ار نتیجه تحقیقات درباره جنگ عراق
تعیین کند.
ب��ه گ��زارش پرس ت��ی وی ،ح��زب ملی اس��کاتلند
از دول��ت لندن خواس��ت ضرب االجل��ی را تعیین کند تا
گ��زارش کمیت��ه تحقیق درباره نق��ش انگلیس در جنگ
عراق منتش��ر ش��ود .این ح��زب اعالم ک��رد قابل قبول
نیس��ت که کمیته تحقیق با گذش��ت شش سال و صرف
حدود ش��انزده میلیون دالر ،هنوز گزارش خود را منتشر
نکرده است.
تشدید تدابیر امنیتی در قطارهای اروپا
وزرای اروپایی درپی حمله تروریس��تی یک ماه قبل
در مس��یر پاریس-آمس��تردام تدابیر امنیتی در قطارهای
بينالمللی این قاره را افزایش میدهند.
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه ،وزرای حمل و نقل
 20کش��ور اروپایی طی نشستی در بروکسل درپی حمله
تروریس��تی ی��ک ماه قبل در مس��یر پاریس-آمس��تردام
تدابیر امنیتی در قطارهای بينالمللی این قاره را افزایش
میدهند.براس��اس ای��ن گ��زارش ،نیروه��ای امنیتی در
قطارهای اروپا گشت زنی خواهند کرد و بلیطها براساس
مشخصات افراد صادر خواهد شد.
کاهش محبوبيت نخست وزير كانادا
در آس��تانه انتخاب��ات کانادا ،نظرس��نجیها نش��ان
میدهد محبوبیت «استفنهارپر» نخستوزیر این کشور
که به شدت حامی صهیونیستها است ،به شدت کاهش
یافته و وی از این نظر به رده سوم نزول کرده است.
به گزارش ف��ارس ،آخرین نظرس��نجیها در کانادا از
تنزل جایگاه نخس��توزیر این کش��ور از نظر حمایتهای
مردمی حکایت دارد.در حالی که قرار است  ۱۹اکتبر(۲۷
مهر) انتخابات سراس��ری پارلمانی در کانادا برگزار شود،
براس��اس نظرسنجی «ایپس��وس» محبوبیت نخستوزیر
کنونی و رئیس حزب محافظهکار به ش��دت کاهش یافته
است.در این نظرسنجی حزب چپگرای «دموکراتهای نو»
به ریاس��ت «توم��اس مولکِیر» با پیش��ی گرفتن از دیگر
احزاب در جایگاه اول قرار گرفته و توانسته  33درصد آرا
را به خود اختصاص دهد.

گزارش
مالزي همچنان نا آرام
با آغاز دومین روز اعتراضات مردمی در مالزی ،فشار
بر نخست وزیر این کشور برای استعفا باال گرفته است.
هزاران نفر از م��ردم مالزی برای دومین روز متوالی
در در ش��هر کوآالالمپ��ور تجمع کردند ت��ا اعتراض خود
را علی��ه دول��ت «نجیب��ب رزاق» نش��ان دهند.جمعی از
معترضان مالزیایی در شهر کوآالالمپور تجمع کردند و از
این میان صدها نفر شب را نیز در خیابان گذراندند و وارد
روز دوم این اعتراضات خیابانی شدند.
معترض��ان بعد از بحرانی سیاس��ی به دلی��ل انتقال
مشکوک مبلغی معادل شش��صد میلیون دالر به حسابی
ب��ه نام نجیب رزاق ،برنامه راهپیمایی اعتراضی دو روزه را
اعالم کردند که خواستار کنارهگیری وی شدند.
نجی��ب رزاق که هر اقدام اش��تباهی را رد میکند تا
کنون جان سالم به در برده است و به گفته تحلیلگران از
آنجایی که این اعتراضات دو روزه بدون رهبری مشخصی
برنامهریزی ش��ده اس��ت ،احتمال موفقیت آن در برکنار
کردن نجیب وجود دارد.گروهی موس��وم به «برسیح» که
در زب��ان ماالیی ب��ه معنای پاکیزه اس��ت این راهپیمایی
را برنامهری��زی کرده بود ام��ا پایگاه اینترنتی این گروه به
دست دولت از دسترس خارج و در محل تجمع این افراد
از قب��ل تدابیر ش��دید امنیتی از س��وی نیروهای امنیتی
اعمال ش��د .با این وجود روز گذش��ته دهه��ا هزار نفر در
محل اعالم شده برای اعتراض حاضر شدند .گفته میشود
مبلغی به حساب نجیب واریز شده است که از حسابی در
خاورمیانه و کم��ی پیش از انتخابات س��ال  2013واریز
ش��ده بود اما نجیب هرگونه اتهامی در اقدامی غیرقانونی
را رد میکند.

