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شیخنعیمقاسم:قدرتحزباهلل
عاملثباتلبناناست

معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان پیروزی مقاومت در 
برابر رژیم صهیونیستی و گروه تکفیری صهیونیستی 

داعش را »عامل ثبات لبنان« دانست.
شیخ نعیم قاسم، روز سه شنبه در دیدار با »کمال شاتیال«، 
رئیس کنگره مردمی لبنان و هیئت همراه وی گفته »پیروزی 
در مقابله با اسرائیل و تکفیری ها، زمینه را برای ایجاد ثبات در 
لبنان و فعال کردن نهادهای قانونی به وجود آورد. ما باید از این 
فرصت استفاده کنیم و به اتحاد با مقاومت ادامه دهیم و به دور 

ارتش، ملت و مقاومت حلقه بزنیم.« به گزارش صدا و سیما به 
نقل از العهد، معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان این را هم گفته که 
»دولت آینده در وظایف خود باید موازنه قدرت بازدارندگی بین 
مقاومت و ارتش از یک سو و دشمن اسرائیلی از سوی دیگر را 
حفظ کند، زیرا این مســئله به حمایت از وحدت لبنان، ثبات 
آن و حمایت از آن در برابر خطر تروریسم مسلح منجر خواهد 
شد.« وی همچنین گفته »حزب اهلل راه را برای به ثمر رساندن 
انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب میشل عون هموار کرد.«

پاکستان:در2سالگذشته
450تروریسترااعدامو80هزارنفررادستگیرکردیم

دولت پاکستان می گوید طی 2 سال گذشته 9هزار 
تروریســم را به هالکت رسانده، 450 تروریست را 
اعدام و 80 هزار تروریست را هم دستگیر کرده است.

بــه گزارش فارس ، بعد از اجــرای طرح ملی مبارزه با 
تروریسم در پاکستان طی 2 سال گذشته 9 هزار تروریسم 
کشــته، 450 نفر اعدام و 80 هزار تروریست نیز در شهر 
کراچی دستگیر شــده اند. به گزارش ســازمان مبارزه با 
تروریسم پاکستان موسوم به)نیکتا(، در این مدت بیش از 

600 رهبر جدایی طلب بلوچ نیز سالح خود را کنار گذاشته 
به روند صلح پیوسته اند، این در حالی است که 1100نفر از 
آنها آمادگی خود را برای این کار اعالم کرده اند. به گزارش 
دیلی اکســپرس، در این مدت 14 هــزار نفر هم به علت 
استفاده از بلندگو برای انتشار افکار افراط گرایانه دستگیر 
شــده اند.خبر دیگر اینکه،  بر اثر حمله ارتش هند به یک 
اتوبوس مسافربری پاکستان در منطقه کشمیر 10نفر کشته 

و 11 تن دیگر زخمی شدند. 

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول:
حسین شریعتمداری

تلفن: 35200
33110251-9

سامانه پیام کوتاه: 30002323
پست تصویری:

33111120-33114228
پست الکترونیکی:

Kayhan@Kayhan.ir
صفحات وب:

www.kayhan.ir
کد پستی: 1144831599
صندوق پستی: 11155/3631

تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

اذان ظهر: 11/51، اذان مغرب: 17/12، نیمه شب شرعی: 23/07، اذان صبح )فردا(: 5/22، طلوع آفتاب )فردا(: 6/50.

مرکز فرماندهی کل ارتش سوریه از تشکیل »سپاه پنجم« در این 
ارتش با عنوان »سپاه اقتحام« )یورش( خبر داد.

به گزارش تسنیم، فرماندهی کل ارتش سوریه ضمن اعالم این خبر تأکید 
کرد »اعضای این سپاه را داوطلبانی تشکیل می دهند که تمایل دارند در کنار 
ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان، ماموریت مبارزه با تروریسم را انجام می دهند. «

در بیانیه مرکز فرماندهی کل ارتش سوریه آمده است: »فرماندهی کل ارتش 
و نیروهای مسلح سوریه در پی رویدادها و تحوالت سریع کشور و در راستای 
حمایت از ارتش و پیروزی و دالوری های نیروهای قهرمان آن و در پاســخ به 

درخواســت مردم سوریه مبنی بر جلوگیری از اقدامات تروریستی در اراضی 
سوریه، سپاه پنجم »اقتحام« )یورش( را با هدف نابودی تروریسم در کنار دیگر 
نهادهای نظامی برای بازگشت امنیت به همه اراضی سوریه تشکیل داده است.«
 در ادامه این بیانیه به نقل از فرماندهی کل ارتش ســوریه آمده اســت: 
»از همه شــهروندان سوری که به شــرکت در پیروزی نهایی و نابودی علیه 
تروریســم راغب هستند، دعوت می شود که به مراکز پذیرش نیروی داوطلب 
در استان های)دمشــق، حمص، حلب، الالذقیه، طرطوس، درعا و الســویداء( 

مراجعه کنند.«

تشکیل سپاه مردمی در سوریه
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کوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی -
در  مصــر  رئیس جمهــور 
جدیدترین اظهاراتش و در پاسخ 
به چرایی اعزام نیرو به ســوریه 
اعالم کرده  »دولت مصر از ارتش 
ســوریه در برابر عناصر افراطی 

حمایت می کند.«
روابط مصر و کشــورهای مرتجع 
عربی طــی ماه های گذشــته فراز و 
فرودهای زیادی داشته است. آل سعود 
در این میان جایــگاه ویژه ای دارد و 
تنش بین قاهره و ریاض پس از حمایت 
مصر از ارتش سوریه روز به روز بیشتر 
شده است. کشورهای مرتجع عربی که 
در 5 سال گذشته تمام تالش خود را 
برای سقوط بشار اسد به کار گرفته اند 
مدتی است از  عبدالفتاح السیسی تو 
دهنی می خورند. به گزارش تســنیم، 
رئیس جمهور  السیسی«  »عبدالفتاح 
مصــر، روز سه شــنبه در گفت وگو با 
تلویزیون پرتغال در پاسخ به پرسشی 
درباره دلیل اعزام نظامیان مصری به 
ســوریه، گفت: »اولویت ما این است 
که از ارتش های ملی در کشــورهای 
مختلــف حمایت کنیم، مثال از ارتش 
لیبی در سیطره بر خاک این کشور و 
برخورد با عناصر تندرو و ایجاد امنیت 
مطلوب حمایت کنیم. همین مقوله در 
مورد سوریه هم صدق می کند و ما از 
ارتش سوریه و همچنین ارتش عراق 

حمایت می کنیم.«
السیســی بــا تأکید بــر  این که  
»ممکن است برخی حساسیت ها در 
مسئله اعزام نیروهای مصری به سوریه 
شکل بگیرد،« گفت: »در چنین حالتی، 
بهتر است نیروهای ملی کشورها حفظ 
امنیت و ثبات را بــر عهده بگیرند.« 
رئیس جمهور مصر خاطرنشــان کرد: 
»ســوریه از 5 ســال پیش با بحران 
عمیقی مواجه شده و موضع ما در مصر، 
حمایت از اراده ملت سوریه است که 
ایجاد راه حل سیاسی برای بحران این 
کشور بهترین راهکار است. بایستی با 
جدیت با گروه های تروریستی برخورد 
شود و آنها را خلع سالح کرد. عالوه بر 
آن، حفظ تمامیت ارضی سوریه بسیار 
مهم است و باید خرابی های جنگ در 

سوریه بازسازی شوند.«

عقب نشینی فرانسه
در همیــن حال فرانســه نیز که 
در 5 سال گذشــته خواستار سقوط 
بشار اســد بوده در یک عقب نشینی 
فاحش خواستار رســیدن به راه حل 
سیاسی در این کشــور  شد. فرانسوا 
اوالنــد، رئیس جمهــور فرانســه در 
جریان اســتقبال از »آندره کیسکا«، 

پاریس در  اسلواکی در  رئیس جمهور 
جمع خبرنگاران گفت: »نباید سکوت 
کرد، فرانسه موضع گیری های خود را 
در خصوص بحران سوریه اعالم کرده 
و ضمن هشدار به جامعه جهانی در این 
خصوص به این اقدامات ادامه خواهد 
داد.« اوالند  این را هم گفت که »باید 
گفت وگوی روشــن و مســتقیمی با 

حامیان دولت بشار اسد )رئیس جمهور 
سوریه( جهت دســتیابی به راه حلی 

سیاسی آغاز شود.«
تحوالت میدانی

در عرصه میدانی نیز ارتش سوریه 
همچنان به پیشروی های خود در همه 
جبهه ها ادامه می دهد. ارتش سوریه از 
سه شنبه پیشروی در  جبهه »الشیخ 
 سعید« واقع در شهر حلب را آغاز کرد 
که در واقع دروازه جنوبی این شهر به 
شمار می رود. ارتش در حمالت خود 
از سالح های سنگین و سبک استفاده 
کرد و موفق شــد بیش از 40 عنصر 
تروریســتی جبهه النصــره را از پای 
درآورد. در میان کشته شد گان نام»ابی 
الحارث« ســرکرده میدانی النصره به 
چشــم می خورد. در شرق حلب نیز 
نیروهــای مقاومت پس از به دســت 

»الزهور«،  ارتفاعــات  کنترل  گرفتن 
کارگاه های قدیمی »الشــیخ نجار« و 
»المقبره االسالمیه« در اطراف منطقه 
»النقارین«، موفق شدند مواضع خود 
را در بیشــتر مناطق »أرض الحمرا و 
جبل بــدرو« تثبیت کنند و درگیری 
را به منطقه »الســکن الشبابی« واقع 
در »المعصرانیه« و منطقه »مســاکن 
هنانو« انتقال دهند که در آن پیشروی 
داشــتند. همچنین ارتش ســوریه از 
شمال و شمال شــرق استان الذقیه 
عملیات گســترده ای را آغاز کرده و 
قصد دارد در گام نخســت کوهستان 
»حسن الراعی« را پاکسازی و پس از 
آن اتاق عملیات های تروریست ها در 

این منطقه را منهدم کند.
سایر رویدادها

* دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد 
که ادامه جنگ در سوریه شکستی برای 
این سازمان و شکستی مشترک برای 

جهان است.
* »استفان دی میستورا« فرستاده 
ویژه سازمان ملل در امور سوریه معتقد 
اســت پایــان دوران دموکرات ها در 
آمریکا، نقطه عطفی در بحران سوریه 

خواهد بود.
*  منابع محلی ســوری از توافق 
تروریست های موجود در شهرک خان 
الشیح در جنوب غرب پایتخت سوریه 
برای خروج از این منطقه خبر می دهند.

سرویس خارجی-
در پی تظاهرات و تجمعات گسترده مردمی در منامه و دیگر شهرهای 
بحرین، رژیم آل خلیفه مجبور شد محاکمه آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 
رهبر شیعیان این کشور را برای ششمین بار به تعویق انداخته به 14 آذر 

موکول کند.
دادگاه رژیم آل خلیفه 25 اکتبر گذشــته )4 آبان( رسیدگی به پرونده رهبر 
شیعیان بحرین  را برای پنجمین بار لغو و به روز گذشته  )3 آذر( موکول کرده 
بود. اما دیروز نیز محاکمه شیخ عیسی قاسم در حالی آغاز شد که وی در دادگاه 
حضور نداشــت. مردم بحرین به آل خلیفه هشدار داده بودند در صورت محاکمه 
شیخ عیسی قاسم اعتراضات عمومی را فراگیر و کشور را یکپارچه صحنه تظاهرات و 
درگیری خواهند کرد. معترضان بیش از 150 روز است که با احاطه خانه رهبرشان 

اجازه تعرض آل خلیفه به وی را نداده اند.
مردم بحرین طی چند روز گذشته نیز در منطقه »الدراز« اطراف منزل شیخ 
عیســی قاسم روحانی برجسته بحرینی و مناطق دیگر این کشور تظاهرات کرده 
و تاکید نمودند آل خلیفه برای بازداشــت شیخ عیسی قاسم باید از روی اجساد 

آنها عبور کند.
بیش از 5 ماه از تحصن شهروندان بحرینی اطراف منزل آیت اهلل شیخ عیسی 

قاسم رهبر نهضت اسالمی این کشور در منطقه الدراز در غرب منامه می گذرد!
رژیم آل خلیفه 31 خرداد گذشته در راستای سرکوب معترضان، شیخ عیسی 
قاسم  رهبر نهضت اسالمی بحرین را به »پول شویی و کمک به تروریسم« متهم و 

وی را از حق شهروندی محروم کرد!
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میالدی شاهد انقالب مردمی علیه رژیم آل 
خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن 
نظامی منتخب در کشورشان هستند. انگلیس، آمریکا و رژیم آل سعود از حامیان 
اصلی رژیم آل خلیفه هستند و از جنایات این رژیم علیه مردم علناً حمایت می کنند.

سرویس خارجی-
شرکت هواپیمایی لوفت هانزا اعالم کرد صدها 
پرواز روز چهارشــنبه خود را  به دلیل اعتصاب 

خلبانان لغو کرده است.
کشورهای بزرگ اروپایی از شروع بحران اقتصادی در 
ســال 2008  تاکنون   نتوانسته اند از آن خالص شوند. 
طی ســال های گذشته بســیاری از شرکت های بزرگ 
اروپایی با اجرای سیاســت های ریاضتی هزاران نفر از 
کارکنان خــود را تعدیل و اخراج  کرده اند به این امید 
که شــاید بتوانند از این وضعیت خالص شوند. شرکت 
هواپیمایی لوفت هانزای آلمان یکی از این شرکت هاست.

اتحادیه خلبانان لوفت هانزا از پنج سال پیش مسئله 
افزایش حقوق کارکنان این بخش و کاهش شدید قدرت 
خرید به علت تورم را مطرح کرده ولی مدیران شرکت 
حاضر به پذیرش خواسته های اتحادیه نیستند و به همین 

دلیل هر از چندگاه خلبانان این شرکت اعتصاب می کنند.
دیروز نیز  شرکت هواپیمایی لوفت  هانزا از لغو شدن 
876 پرواز روز چهارشنبه به دلیل اعتصاب خلبانان این 
شرکت خبر داد. فرودگاه دوسلدورف )در غرب آلمان( 
در بیانیه ای اعالم کرد روز چهارشــنبه  از مجموع 94 
پرواز این شرکت هواپیمایی ارزان قیمت وابسته به شرکت 
هواپیمایی لوفت هانزا، به مقصد و مبدأ دوسلدورف، 52 
پرواز لغو شده است. یک سخنگوی فرودگاه هامبورگ 
)در شمال آلمان( نیز اعالم کرد: 14 پرواز از مجموع 40 
پرواز برنامه ریزی شده شرکت یورو وینگز، لغو شده است. 
اتحادیه کارکنان فرودگاهی آلمان روز دوشنبه از خدمه 
پرواز شرکت یورو وینگز خواسته بود دست به اعتصاب 
بزنند. این اتحادیه که نماینده بخشــی از کارکنان یورو 
وینگز است، خواستار مذاکره درباره یک قرارداد جمعی 

ویژه برای کسانی است که از آنها دفاع می کند. 

دهن کجی مصر به ارتجاع عرب
السیسی: از ارتش سوریه حمایت می کنیم

از ترس واکنش های مردمی
آل خلیفه محاکمه شیخ عیسی قاسم را  

برای ششمین بار به تعویق انداخت

اعتصاب خلبانان در آلمان
 876 پرواز را لغو و هزاران مسافر را سرگردان کرد

مردم نابلس از شــهرهای فلسطین اشــغالی در اعتراض به قانون 
ممنوعیت پخش صدای اذان در سرزمین های اشغالی، تظاهراتی  با عنوان 

»گلدسته ها هرگز خاموش نمی شوند« برگزار کردند.
اقشار مختلف مردم نابلس از جمله روحانیون، ائمه مساجد، کشیشان، زنان، 
کودکان و سالمندان روز سه شنبه با تجمع در میدان مرکزی این شهر، مخالفت 
خود را نســبت به قانون نژادپرســتانه و ظالمانه ممنوعیت پخش اذان از مساجد 
قدس اعالم و با حمل دست نوشته هایی تاکید کردند »گلدسته ها هرگز خاموش 
نمی شوند.« در تظاهرات نابلس حضور مسیحیان و غیر مسلمانان چشمگیر بود.از 
زمان تصویب قانون ممنوعیت پخش اذان توسط رژیم صهیونیستی در13 نوامبر)23 
آبان( چندین بار تظاهرات و تجمعات اعتراضی برگزار شده است و فلسطینی ها اعم 
از مسلمان و غیر مسلمان در آن شرکت کرده اند. هکرهای ترکیه نیز در اعتراض 
به تصویب این قانون سایت وابسته به موساد، سازمان جاسوسی این رژیم را هک 
کردند.به گزارش خبرگزاری قدس، این گروه هکری که با حمله سایبری به سایت 
موساد، توانستند آن را به مدت چندین ساعت از دسترس خارج کنند، اعالم کردند 
تصمیم دارند حق را به صاحبان حق برســانند و به زودی سیستم اینترنت رژیم 

جعلی اسرائیل را نابود خواهند کرد.
آخرین خبرها از فلســطین حاکیســت بــا افزایش فشــارها پارلمان رژیم 
صهیونیستی قانون منع پخش اذان در مساجد فلسطین اشغالی را به ممنوعیت 

اذان صبح محدود کرده و دوباره آن را برای رای گیری به جریان انداخته است.

سازمان دیده بان حقوق بشــر با انتقاد شدید از رویکرد حقوق 
بشری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آنها را به رعایت نکردن 

شاخص های حداقلی در این زمینه متهم کرد.
به گزارش ایرنا ســازمان »هیومن رایتس واچ« روز چهارشــنبه با انتشار 
گزارشــی در زمینه شرایط رقت انگیز حقوق بشری در بحرین و عربستان در 
پایگاه رسمی خود نوشت: »سیاست اعراب حوزه جنوبی خلیج فارس همواره 
تهدید مخالفان و بازداشــت و شکنجه آنها بوده است و نیروهای امنیتی در 

این کشــورها همواره دست به سرکوب مخالفان سیاسی و فعاالن این عرصه 
می زنند.«

دیده بــان حقوق بشــر در ادامه گــزارش خود که از ســوی »نیکالس 
مک گیهان« تهیه شده است، همچنین با اشاره به اینکه »در حال حاضر 140 
چهره مخالف نظام های دیکتاتوری حوزه جنوبی خلیج فارس در بند نیروهای 
امنیتی و تحت شــرایط بدی به سر می برند«، نوشت: »سیاست حکام عرب 
حوزه خلیج فارس آن است که نویسندگان و فعاالن حوزه سیاسی هیچ گاه 

سخنی از شاخص های منفی و نقاط ضعف حکومت ها به میان نیاوردند و نمونه 
بارز آن زینب الخواجه فعال سیاسی بحرینی می باشد که به رغم برخورداری از 
طرفداران فراوان، از سوی حکومت بحرین محاکمه و به زندان محکوم شد.«
»هیومن رایتس واچ« سیاست های سرکوبگرانه سعودی و امارات را نیز مورد 
اشاره قرار داد و نوشت: »مقامات رژیم آل خلیفه در بحرین همانند شرکای خود 
هیچ گونه مجالی به مخالفان برای اظهار نظر نمی دهند و نیروهای امنیتی با 

تحت پیگرد قراردادن فعاالن سیاسی تابعیت آنها را لغو می کنند.«

از  ترکیه  پارلمان  ملی گرایــان  با حمایت 
طرح جنجالــی رجب طیــب اردوغان برای 
اصالح قانون اساسی، تالش های او برای تغییر 
سیستم سیاسی کشورش به جمهوری نتیجه 
داده و اردوغان تا ســال 2029 در قدرت باقی 

خواهد ماند.
حزب عدالت و توســعه )حامی رئیس جمهور(، 
احتمــاال الیحــه رفراندوم قانــون اساســی را در 
ماه های آینده تقدیم پارلمــان می کند و با حمایت 
ناسیونالیست ها انتظار می رود که الیحه مذکور تایید و 
اردوغان بتواند با انجام این اصالحات در قانون اساسی ، 
ریاست جمهوری خودش را تا سال 2029 ادامه دهد.
به گــزارش ایســنا، روزنامه گاردیــن با اعالم 
ایــن خبر نوشــت، »دولت باغچلــی«، رهبر بلوک 
ناسیونالیســت های ترکیه )حــزب حرکت ملی گرا( 
این خبر را اعالم کــرده و گفته کلیه تالش ها برای 
برگزاری رفراندوم سراسری در بهار انجام شده است. 
وی حتی مدعی شــده اصالحات پیشــنهادی برای 
اعطای اختیارات بیشــتر به ریاست جمهوری ترکیه 

»منطقی« است.
مقام های آگاه این کشور اما می گویند در صورت 
تغییر قانون اساسی، پست نخست وزیری ملغی شده 
و رئیس جمهور منتخب دو معاون خواهد داشــت و 
عالوه بر این، اختیارات بیشــتری برای عملی  کردن 
سیاســت های اجرایی در اختیار رئیس جمهور قرار 

می گیرد. رئیس جمهور ترکیــه همچنین ارتباط با 
حزب خودش را حفظ خواهد کرد در حالی که طبق 
قانون کنونی، رئیس جمهور پس از انتخاب شدن باید 

ارتباط حزبی خودش را قطع کند.
گفتنی است مقام های دولتی ترکیه مدت هاست بر 
تغییر سیستم سیاسی به یک جمهوری تحت رهبری 
رئیس جمهور همانند فرانسه و آمریکا تاکید دارند و 
معتقدند که ساختارهایی همانند دولت های ائتالفی، 
ترکیه را به عقب باز می گرداند. با این حال مخالفان 
آن را »تدبیر دیگری برای محکم کردن پایه های قدرت 
اردوغان« می بینند که به گفته آنها »در سال های اخیر 
با قدرت خودکامه تری حکومت کرده است.« آنها به 
پاکسازی های گسترده کارکنان دولتی در پی کودتای 
ماه ژوئیه و نیز سرکوب رسانه ها اشاره  هم می کنند. 
منتقدان معتقدند که این اقدامات فراتر از برخورد با 
عامالن کودتاست و در واقع تالشی است برای تحکیم 

قدرت حزب حاکم.
خبــر دیگر اینکه دیروز اولین جلســه محاکمه 
»فتــح اهلل گولن«، روحانی در تبعید و مخالف دولت 
ترکیه که آنکارا از وی به عنوان متهم اصلی کودتای 
15 ژوئیه یاد می کند، به همراه 73 تن دیگر به صورت 
غیابی برگزار شد. پلیس ترکیه همزمان عملیات های 
همزمانی را در 13 استان آغاز کرده و 40 مظنون را 
به اتهام عضویت در ســازمان فتح اهلل گولن بازداشت 

کرده است.

دیده بان حقوق بشر:

وضعیت حقوق بشر در کشورهای شورای همکاری»فاجعه آمیز« است

تظاهرات مشترک مسلمانان و مسیحیان نابلس 
در اعتراض به ممنوعیت پخش اذان در قدس

عملیات آزادسازی موصل به تدریج وارد لحظات سرنوشت ساز خود می شود. 
هرچند تله های انفجاری داعش پیشــروی ارتش عراق را کند کرده اما آنها موفق 
شده اند خود را به نزدیک مرکز شهر برسانند. سرلشکر »معن السعدی« فرمانده 
تیپ طالیی دوم متعلق به یگان ضدتروریســم عراق در گفت وگو با فارس ضمن 
اشــاره به ادامه پیشروی نیروهای یگان ضدتروریسم در داخل محله های موصل 
اظهار داشت: »این نیروها با آزادسازی شماری از محله های مهم شرق موصل به 
پیشروی میدانی بزرگی دســت یافتند.« السعدی با بیان اینکه »نیروهای یگان 
ضدتروریســم فاصله بســیار اندکی تا مرکز موصل دارند«، افزود: »برخی مسائل 
پیشــروی ســریع تر نیروهای عراقی را با مشکل مواجه کرده از جمله آن، حضور 
مقرهای عناصر داعش در داخل محله های مسکونی و همچنین حمالت سنگین 
داعش با خودروهای بمب گذاری شــده است.« فرمانده یگان ضد تروریسم عراق 
همچنین از انهدام 200 خودروی بمب گذاری شده داعش در شرق موصل از آغاز 
عملیات نینوا تاکنون خبر داد.در همین حال ابومهدی المهندس نایب رئیس هیئت 
حشدالشعبی با اعالم پایان مرحله چهارم عملیات غرب موصل تاکید کرد؛ ارتباط 
موصل با شهرهای دیگر قطع شده است. همچنین به گفته منابع نظامی عراقی، 
درگیری های شدیدی میان نیروهای مبارزه با تروریسم و داعش در شرق موصل 
رخ داده و این نیروها برای کنترل آخرین محله در این محور تالش می کنند. به 
گفته این منابع، داعش از طریق بمباران مناطق مسکونی با موشک ها و خمپاره 

مقاومت می کند.
سند مهم

خبر دیگر اینکه، در جریان بازرسی نیروهای عراقی در شهرستان الحمدانیه، 
سندی کشف شد که در آن محل پایگاه های مخفی داعش در سراسر جهان ذکر 
شده است. طبق این سند، اولین پایگاه داعش در شهر رقه است. پایگاه دوم داعش 

در قفقاز و پایگاه سوم در شهر عدن در جنوب یمن است.

عملیات موصل به روایت فرمانده عملیات؛
تا مرکز شهر فاصله چندانی نداریم

سرویس خارجی-
نیویورک تایمز در گزارشــی 
درباره تغییر مواضع ترامپ بعد از 
انتخابات نوشت: »تنها دو هفته از 
پیروزی نامزد حزب جمهوری خواه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
گذشته است ولی حاال مردم دنیا 
شــاهد تغییر مواضع و چرخش 
جبهه گیری های افراطی سابق وی 

هستند.«
در دوران کارزار انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا شماری از کارشناسان 
با اشــاره بــه مواضع تنــد ترامپ در 
سیاســت داخلی و خارجــی معتقد 
بودند فرقی نمی کنــد در آمریکا چه 
کسی رئیس جمهور شــود و ساختار 
سیاسی آمریکا افراد را مجبور می کند 
در چارچوب مشــخصی فکر و عمل 
کنند.حال بعد از انتخاب دونالد ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا به نظر 
می رســد این تحلیل در حال تحقق 

است.
ترامپ طــی چند ماه گذشــته 
شــدیدترین مواضع را در سیاســت 
داخلی و خارجی از کشیدن سیفون در 
کاخ سفید و محاکمه کلینتون گرفته 
تا همکاری با دولت سوریه برای مقابله 
با تروریســم اتخاذ کرده بود اما بعد از 
پیــروزی در انتخابات 18 آبان ماه در 
شماری از این مواضع خود تجدید نظر 

کرده است. 
در همین ارتباط ترامپ در دفتر 
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و در 
گفت و گو با کارکنان و خبرنگاران این 
روزنامه اظهاراتی کرده که به نوشــته 
»نیویورک تایمز« نشــان از تغییر و 
تحول در برخی از مواضع جنجالی وی 
در دوران تبلیغات انتخاباتی وی دارد.

ترامپ پیش از ایــن نیز روزنامه 
نیویــورک تایمز را »دروغ گو« خطاب 

کرده بود!
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی 
نوشته »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
منتخــب آمریکا از اجــرای برخی از 
تندتریــن مواضع خود که در کمپین 
انتخاباتی اش مطرح کرده بود دست 
کشید. ترامپ قول داده بود تا »هیالری 
کلینتون« رقیب دموکرات خود را پس 
از انتخابات و به دلیل ارسال ایمیل های 
محرمانه از طریق سرورهای شخصی به 
زندان بیندازد. بر اســاس گزارش این 
روزنامه »ترامپ طی دیگر وعده های 
انتخاباتی خود گفته بود اگر الزم باشد 
تروریست ها را هم شکنجه خواهد کرد 
ولــی رئیس جمهور منتخب حاال نظر 

دیگری دارد!«
ترامپ امــا در جریان دیدارش با 
مسئوالن این روزنامه و در مورد زندانی 
کردن کلینتون گفــت، برای او هیچ 
منافعی وجود ندارد تا این کار را انجام 
دهد و قصد ندارد به کلینتون آسیب 

برساند.دونالد ترامپ در مورد شکنجه 
تروریست ها هم گفت که نظرش تغییر 
کرده است و هرگز فکر نمی کرده این 

کار مفید باشد!
هرچند به نوشته نیویورک تایمز 
به نظر می رسد که ترامپ پیش و پس 
از انتخابات تغییر زیادی کرده است اما 
او هنوز روی برخی از مواضع خود در 
سیاست خارجی مثل لزوم همکاری با 
دولت سوریه برای مبارزه با تروریست ها  

ایستاده است. 
ترامــپ در همیــن رابطــه و در 
گفت و گــو با نیویــورک تایمز با بیان 
اینکه دیدگاه او در قبال بحران سوریه 
با همه تفاوت دارد، گفت: »باید مسئله 
ســوریه را حل کنیم... باید به جنونی 
که در ســوریه در جریان است پایان 
دهیم«. ترامپ جنگ آمریکا در عراق 
را نیــز مجددا یک »اشــتباه بزرگ« 
خواند و گفت واشنگتن نباید به دنبال 
»ملت ســازی« در جهان باشد.اشاره 
ترامپ به عقیده گروهی از کارشناسان 
و سیاســتمداران آمریکایی است که 
می گویند واشنگتن باید برای گسترش 
دموکراسی و ایجاد ساختار دولت- ملت 

در کشورهای مختلف تالش کند.
خبر دیگر از آمریکا اینکه روزنامه 
انگلیسی »ایندیپندنت« در خبری از 
افزایــش جنایات مرتبط با نفرت های 
مذهبی به ویژه علیه مسلمانان بعد از 
پیروزی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
منتخب آمریکا خبر داد و نوشــت که 
شــدت وقوع این جرایم بــا پیروزی 
ترامپ به شــدت دوران بعد از وقوع 
حمالت  تروریســتی 11 سپتامبر در 
آمریکا رسیده است.کشور آمریکا بعد 
از پیروزی ترامپ شاهد وقوع بیش از 
700 مــورد »جنایت های نفرت انگیز 

نژادپرستانه« بوده است.

نیویورک تایمز خبر داد
عقب نشینی گام به گام ترامپ

از مواضع جنجالی

سرویس خارجی-
سه لشــکر عراقی و فرمانده 
با  کشور  این  یگان ضدتروریسم 
اعالم خبــر انهدام 200 خودروی 
بمب گذاری شده داعش در موصل 
گفت: »با پیشروی خوب نظامیان 
عراقی در محله های موصل فاصله 

اندکی تا مرکز این شهر داریم.«

در  و  اخیر  هفته هــای  طی 
میان سکوت سازمان های جهانی 
مدعــی دفاع از حقوق بشــر، 
به  میانماری  هزاران مســلمان 
دولت  توسط  سازمان یافته  طور 
قتل عام و هزاران نفر نیز آواره 

شده اند.
مسلمانان ساکن میانمار همواره 
مورد آزار و اذیــت  دولت میانمار و 
بودائیان بوده اند، اما مسلمان در ایالت 
راخین بیشترین حجم این خشونت ها 
و  آزار و اذیت ها را متحمل شده اند. 
طی سال های اخیر هزاران مسلمان 
کشته،مجروح و آواره شده اند، بسیاری 
از خانه ها، سرپناه ها و حتی مساجد 
آنها تخریب و به آتش کشــیده شده 
است. نیروهای دولتی به روستاهای 
مسلمان نشین حمله می کنند مردان 
را می کشــند، خانه هــا را بــه آتش 
می کشــند و به زنان مسلمان تجاوز 

می کنند.

دولــت مورد حمایــت غرب در 
میانمــار، سیاســت کــوچ اجباری 
مســلمانان این کشــور را در پیش 
گرفته و از دادن حق کامل شهروندی 
به صدها هزار مســلمان این کشور 
نیز خودداری می کنــد. دولت های 
همسایه میانمار نیز حاضر به پذیرش 

مسلمانان میانماری نیستند.
این حمالت طی هفته های اخیر 
نیز به شدت افزایش پیدا کرده است و 
زیر سایه سکوت سنگین سازمان های 
بین المللی، هولوکاســت واقعی علیه 
مســلمانان مظلوم میانمار در حال 
وقوع است. عملیات نظامی در شهر 
راخین طی دو هفته گذشته  موجب 
کشته شدن ده ها نفر شده و سازمان 
ملل تنها کاری که کرده طی گزارشی 
اعالم کرده اســت که  موارد متعدد 
نقض حقوق مسلمانان روهینگیا در 
میانمار می تواند! جنایت علیه بشریت 

محسوب شود.

»بنــگالدش« نیــز  با بســتن 
مرزهای این کشــور بــا میانمار، از 
ورود صدها پناهنده مسلمان به این 
کشور جلوگیری کرد. با ادامه جنایات 

سازمان یافته ارتش و نیروهای امنیتی 
میانمــار علیه مســلمانان روهینگا، 
مسلمانان میانماری اسکان یافته در 
بنگالدش نیز از وضعیت وخیم خود 

و اقدام های وحشیانه نیروهای امنیتی 
میانمار خبر می دهند. 

بی بی سی بنگاه سخن پراکنی 
انگلیس طی گزارشی با بیان این که 

»صحت گزارش های کشتار مسلمانان 
توســط دولت قابل تائید نیست در 
گفت وگــو با یک مقام دولت میانمار 
مســلمانان را متهم کرده است که 
نیروهای نظامــی میانمار حمله  به 

کرده اند!!«
دیده بان حقوق بشر روز دوشنبه 
پس از انــکار دولت میانمار در مورد 
آزار و ســرکوب مسلمانان روهینگیا 
در استان راخین، با استناد به تجزیه 
و تحلیــل تصاویر ماهــواره ای اعالم 
کرد بیش از 1250 خانه مســلمانان 
در روستاهای شــمال غرب میانمار 
با خاک یکسان شده است. براساس 
گزارش ســازمان کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملــل، حدود 
30هزار مســلمانان روهینگیا نیز به 
میانمار  دولت  خشــونت های  دلیل 
مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

این ســازمان ها در عمل اقدامی 
برای نجات مسلمانان نمی کنند.

جنایت سازمان یافته علیه مسلمانان میانمار
 حقوق بشر کجاست؟

با اصالح قانون اساسی

اردوغان 13 سال دیگر
در قدرت می ماند!

چین
فارس: »سرگئی شــویگو« وزیر دفاع روسیه در دیدار با همتای چینی 
خود در پکن تأکید کرده همکاری نظامی میان چین و روســیه علیه هیچ 
کشور دیگری نیست و هیچ کشوری را تهدید نمی کند. وی این را هم گفته 
که همکاری دو کشور به رفع چالش های مدرن از جمله تروریسم بین المللی 
اختصاص یافته است.  این  دو کشور قرارداد نظامی به ارزش 3 میلیارد دالر 

نیز با هم امضا کردند.
عراق

ســومریه نیوز: وزارت برنامه ریزی عراق میزان خسارات وارد شده به این 
کشور طی جنگ در  دو سال گذشته را بالغ بر 38 میلیارد دالر برآورد کرده 
است. سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق اظهار داشته: »طی سال های اخیر 
تاسیسات حیاتی عراق که در مناطق تحت کنترل داعش واقع شده اند، آسیب 

دیده و یا تخریب شده اند.«
بحرین

العالم: مرکز حقوق بشر بحرین در بیانیه ای اعالم کرده در هفته گذشته 
حدود 18 شــهروند بحرینی دیگر  از جمله 4 کودک،  از ســوی نیروهای 
نظام آل خلیفه خودسرانه بازداشت شده و  تاکنون نیز آزاد نشده اند. دادگاه  
آل خلیفه همچنین دو شهروند را به تحمل 4 سال حبس محکوم کرده است.

فلسطین
فلســطین الیوم:  دادگاه مرکزی رژیم صهیونیســتی در قدس اشغالی، 
»نورهان عواد« دختر 16 ساله فلسطینی را به 13 سال و نیم حبس و پرداخت 
30 هزار شکل )واحد پول اسرائیل( محکوم کرده است. »عواد« نوامبر سال 
گذشته )آذر ماه( به اتهام تالش برای عملیات در قدس بازداشت شد. نظامیان 
رژیم صهیونیستی وی را که به شدت زخمی شده بود به زندان انتقال دادند.

کلمبیا
گاردین: به  رغم مخالفت های شدید رئیس جمهور سابق کلمبیا، دولت این 
کشور و شورشیان چپ گرای فارک امروز )پنج شنبه( توافق صلح اصالح شده 
را امضا می کنند. قرار اســت توافق پس  از امضا برای تایید به کنگره ارسال 
شــود. توافق پیشین که پس از سال ها رایزنی حاصل شده بود، در رفراندوم 

مردمی رد شد.
آمریکا

سی ان ان : دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، یک زن هندی تبار 
جمهوری خواه را برای تصدی پست سفیر این کشور در سازمان ملل پیشنهاد 
داده اســت. هیلی 44 ساله که قرار است جای »سامانتا پاور«، سفیر کنونی 
آمریکا در ســازمان ملل را بگیرد، نخستین فرماندار زن کارولینای جنوبی و 

دومین فرماندار هندی تبار آمریکا به شمار می آید. 
کره جنوبی

رویترز: وزیر دفاع کره جنوبی گفته مقام های توکیو و سئول توافق کرده اند 
که در جهت مقابله با تهدیدات کره شمالی با یکدیگر »تبادل اطالعات حساس 
نظامی« داشته باشند. دولت سئول در حالی با کشور ژاپن به این توافق رسیده 
که بسیاری از احزاب سیاسی و مردم در کره جنوبی مخالف این توافق هستند.


