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هالکت 5 سرکرده مهم طالبان
در عملیات ارتش افغانستان

سخنگوی نیروهای ویژه ارتش افغانستان می گوید 
شماری از فرماندهان مهم گروه طالبان در عملیات 
این نیروها در شهرستان »دندغوری« استان بغالن 
به همراه شمار زیادی از اعضای این گروه تروریستی 

کشته شدند.
» احمد جاوید ســلیم« روز گذشــته اعــام کرد که 
نیروهای ویژه ارتش ساعت ۱۱ شب سه شنبه وارد منطقه 
»دند غوری« شدند و تا ۴ صبح با اعضای گروه تروریستی 

طالبان به درگیری پرداختند و شماری از فرماندهان ارشد 
طالبــان از جمله، مولوی »هال« اســتاندار خود خوانده، 
»حاجی شیرعلم«، قاری »جانباز«، قاری »شهاب الدین« 
و قاری »اسماعیل« را از پای درآوردند.به گزارش ایرنا، وی 
افزود »این عملیات هنگامی صورت گرفت که این عده در 
حال طراحی نقشــه برای حمله به شهر »پلخمری« مرکز 
اســتان بغان بودند. برخی منابع خبری افغانستان تلفات 
گروه طالبان در این حمله را نزدیک به ۵۰ تن اعام کرده اند. 

نیروهای امنیتی نیجریه به کمک اشرار
راهپیمایی شیعیان این کشور را سرکوب کردند

نیروهای امنیتی نیجریه این بار با کمک اشرار و 
اراذل و اوباش تظاهرات شیعیان این کشور را که برای 
آزادی شیخ زکزاکی برگزار شده بود سرکوب کردند.

شیعیان و اعضای جنبش اسامی نیجریه در اعتراض 
به ادامه بازداشت »شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی« رهبر این 
جنبش، در شــهر کادونا و چندین شــهر دیگر این کشور، 
تظاهرات مســالمت آمیز برگزار کردنــد. این تظاهرات که 
در شــهر »کادونا« برگزار شــد، با دخالت پلیس و شلیک 

گلوله های جنگی به ســمت تظاهرکنندگان، به خشونت 
کشیده شد. 

بــه دنبال حمله پلیــس چند نفــر از جمله یک زن 
شــرکت کننده در این تظاهرات، مجروح شدند.به گزارش 
ابنا شــاهدان عینی می گویند نیروهــای امنیتی و پلیس 
شــهر کادونا، عاوه بر شــلیک گلوله جنگی به ســمت 
شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت آمیز، تعدادی از 
اشرار را نیز تحریک کردند تا به تظاهرکنندگان حمله کنند. 
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امــارات در  ارتــش 
حمله ای به ظاهر اشتباهی! 
بالگرد حامل 15درجه دار و 
یمن  در  را  افسر سعودی 
تمام  و  داد  قــرار  هدف 
سرنشینان آن را به هالکت 

رساند. 
رســمی  خبرگــزاری 
عربســتان اعــام کرد یک 
بالگرد نظامی این کشــور در 
یمن سقوط کرد و ۱۲ تن از 
سرنشینان آن کشته شدند. 
ائتــاف نظامی بــه رهبری 
آل ســعود در یمن هم اعام 
کرده که این بالگرد در حال 
انجام عملیات در استان مأرب 
در شرق صنعا، پایتخت یمن 
بود که سقوط کرد. چهار افسر 
و هشت درجه دار از نیروهای 
ارتش سعودی در این حادثه 
کشته شدند. سه نیروی کادر 

این بالگرد نیز کشته شدند.
اما پایگاه خبری مســند 
»لانباء« بــه نقل از »منابع 
محلی« در رابطه با این حادثه 
عامل  »امــارات  اعام کرده 
ســرنگونی بالگرد عربستانی 
در مارب و کشــته شدن ۱۵ 
نظامی عربستانی است.« پیش 
از این گزارش های متعددی از 
بروز اختاف بین عربستان و 
امارات، دو کشوری که در دو 
سال گذشته با حمله به یمن 
بیش از ۱۲هزار غیرنظامی را 
به شهادت رسانده اند منتشر 
شــده بود و تا کنون چندین 
بار نیروهای تحــت امر این 
بایکدیگر درگیر  دو کشــور 

شده اند. 
از ســوی دیگر، درحالی 
یمن  محلــی  منابــع  کــه 
می گویند این بالگرد سعودی 
براثرخطای محاسباتی توسط 
ســامانه دفاع هوایی امارات 
هدف سامانه ضد هوایی قرار 
اطاع  پایگاه  اســت،  گرفته 
رسانی »شبوه پرس« ازمنابع 
خبری نزدیــک به نیروهای 
»منصور هادی« رئیس جمهور 
مستعفی و فراری یمن اعام 
کرده ســرنگونی این بالگرد 
توسط نظامیان طرفدار هادی 

انجام گرفته است. 
گفته  هادی  ارتش  ستاد 
عامــل ســرنگونی بالگــرد 
عربستانی، اشتباه سامانه دفاع 
هوایی آنها در اســتان مارب 
بوده است. ارتش هادی این 
را هم گفته که منطقه سقوط 
بالگرد بســیار دور از مواضع 
عربی  ائتاف  است.  انصاراهلل 
تجاوز به یمن به سرکردگی 
عربستان یک کمیته تحقیق 
مشترک در خصوص تحقیق 
درباره علت سرنگونی بالگرد 

تشکیل داده است.
هالکت

 100 نظامی سودانی
یک منبــع نظامی یمنی 
هم از کشــته شدن دستکم 
۱۰۰ مزدور سودانی در بخش 
المخا در استان تعز یمن خبر 
داده است. ارتش و کمیته های 
مردمی یمــن نیز می گویند 
مزدوران  تجمــع  محل های 
منطقــه  دو  در  ســعودی 
الجحملیــه و الصلو را هدف 
قرار داده اند. از شــمار تلفات 
این حمله گزارشــی منتشر 

نشده است.

سرنگونی
 بالگرد حامل

 افسران سعودی
در حمله اشتباهی 

ارتش امارات!
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

کوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی- 
رئیس جمهور آمریکا علی رغم 
وعده هایی که درباره جنگ علیه 
داعش در ســوریه داده بود گویا 
دولت  برای  را  تازه ای  خواب های 
دمشق و مردم سوریه دیده است. 
برخی کشــورهای مرتجع عربی 
و انگلیس نیــز در این توطئه ها 

نقش دارند.
رویکرد »دونالد ترامپ« نســبت 
به ســوریه روز بــه روز موذیانه تر از 
قبل می شود و هر چه زمان می گذرد، 
انسان بیشتر از قبل به تردید می افتد 
که آیا این همان ترامپ شب انتخابات 
از هزینه های لشکرکشی  اســت که 
رئیس جمهــور وقت )بــاراک اوباما( 

می نالید!
پیــش از این گفته می شــد که 
ترامپ نه روباه صفت اســت و نه شیر 

صفت، اما همیــن چند ماهی که بر 
اریکه قدرت در کاخ سفید تکیه زده، 
اوضاع و احوال و شرایط و مشاورانش 
به او فهمانده اند که موجودیت آمریکا 
در جهان و غرب آسیا به رویکردهای 

مکارانه و روباه صفتی وابسته است.
طی روزهــای اخیــر ترامپ در 
همین مســیر خیز برداشــته و مثل 
ســلف خود )اوباما(، قصد دارد با نام 
مبارزه با داعش، توطئه های خطرناکی 
را علیه ملت ســوریه و »بشار اسد« 
اجرا  بــه  این کشــور  رئیس جمهور 

درآورد.
ترامــپ و دســتیارانش در کام 
و اظهارات خود، مدعی هســتند که 
اولویت اول آمریکا در سوریه، مبارزه 
با داعش است؛ ولی در عرصه میدانی 
و عمل تحرکات مشــکوکی را ما در 
عرصه سوریه شاهد هستیم که همه 

آنها نظام حاکم و یکپارچکی این کشور 
را نشانه رفته اند.

از  دو هفتــه ای  اکنون حــدوداً 
ماجرای موشــکباران پایــگاه هوایی 
»الشــعیرات« در اســتان »حمص« 
ســوریه می گذرد. آمریکا این تجاوز 
موشکی را به بهانه واکنش به انفجار 
شــیمیایی »خان شــیخون« انجام 

داده بود.
ماجــرای حمله به الشــعیرات، 
حمایت آشکار ترامپ از »داعش« به 
حساب می آید، چرا که ارتش سوریه 
از این پایگاه برای حمله به داعش در 
اطراف »تدمر« و دیگر مناطق استفاده 

می کرده است.
در حــال حاضــر نیــز ترامــپ 
شــیطنت های چند وجهــی را برای 
ســوریه در حال اجرا دارد که همگی 
آنها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، 

متوجه »بشار اســد« و دولت قانونی 
او هستند. 

ترامــپ  مرحلــه ای   ۴ طــرح 
رئیس جمهور آمریــکا از طرفی، یک 
طرح چهار مرحلــه ای درباره بحران 
سوریه ارائه کرده که مهمترین مرحله 
آن، تکرار همان خواســته اوباما طی 
شش سال اخیر است؛ یعنی کنار رفتن 

بشار اسد از قدرت.
ترامپ از طرف دیگر، طی روزهای 
گذشته کارشناسان خود را به همراه 
روانه  مخفیانه  انگلیسی،  کارشناسان 
جنوب سوریه کرده است، تا زمینه ساز 
»اتاق جنگی« باشــند کــه نظامیان 
اردنــی آن را فرماندهــی می کنند و 
هدف این تحرکات نیز »جداســازی 
مناطــق جنوبی ســوریه از کل این 

کشور« عنوان شده است.
البتــه »مناطق ثبات موقت« که 

ترامپ در طرح چهار مرحله ای خود 
از آن حرف زده، ممکن اســت استان 
جنوبی »حمــاه« یکی از این مناطق 

باشد. 
به هر حال، این خیز ترامپ علیه 
دولت سوریه )به جای داعش( کامًا 
محســوس اســت و اظهارات جدید 
وزیــر خارجه  »بوریس جانســون« 
انگلیس، که گفته »لندن، واشنگتن 
را در حمات آتی به سوریه همراهی 
می کند«، مؤید همین حالت تهاجمی 

علیه دولت سوریه است.
فوعه و کفریا

دیــروز اما ۴۵ دســتگاه اتوبوس 
3۰۰۰ نفــر از اهالــی دو شــهرک 
شیعه نشین و تحت محاصره »فوعه« 
و »کفریا« را از این دو شهرک خارج 
کردند و به منطقه »الراشــدین« در 
غــرب »حلب« بردند تا از آنجا نیز به 

شهر حلب منتقل شوند.
در مقابل، ۱۱ اتوبوس نیز شماری 
از تروریســت ها و خانواده های آنها را 
از شهرک های »الزبدانی«، »مضایا«، 
و »اجبل شــرقی« خارج کردند و به 
»ادلــب« بردند. بدین ترتیب، مبادله 
8۰۰۰ نفــر از فوعه و کفریا با 38۰۰ 
فرد مسلح و خانواده آنها از شهرک های 

ذکر شده، کامل شد.
شــنبه گذشــته و در نخستین 
روزهــای اجرای طــرح مبادله، یک 
تروریســت در منطقه »الراشدین« با 
انفجار خودروی بمب گذاری شــده، 
بیــش از ۱۲۰ تــن از اهالی فوعه و 
کفریا را شهید کرد. این انفجار بیش 
از ۲۰۰ مجروح نیز برجای گذاشــت. 
واقعه خونین فوق، عمًا نشان داد که 
تروریست ها حتی به پیمان هایی که 

خود امضاء کرده اند، وفادار نیستند.

گزارش خبری کیهان

تحرکات تازه غرب و ارتجاع عرب علیه سوریه
از تهدید به حمله نظامی تا خط و نشان برای اسد

یک روزنامــه آمریکایی از 
اقدام پادشاه 76 ساله عمان برای 
»انتقال محرمانه و آرام قدرت« 
در این کشــور با تضمین حفظ 
ثبات در کشورش خبر داده است.
عمــان در خلیج فارس به عنوان 
کشوری بی طرف و میانجی شناخته 
می شــود. این کشــور همچنین به 
عنوان یک عضو میانــه رو در میان 
کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس شناخته می شود. از این 
رو هرگونــه تغییر در هیئت حاکمه 

این کشور می تواند برای منطقه  مهم 
و تاثیرگذار باشد.  در چند سال اخیر 
اخبار زیادی در مورد بیماری سلطان 
قابوس پادشــاه عمان منتشر شد و 
همین امر لزوم تعیین جانشین وی 

را مطرح کرده است. 
در همین ارتبــاط یک روزنامه 
آمریکایــی اعام کرده که پادشــاه 
عمان به صــورت محرمانه در حال 
مهیا کردن شرایط برای انتقال آرام 

قدرت است.
 بــه گــزارش ایســنا،  روزنامه 

مانیتور« چاپ  ساینس  »کریستین 
آمریکا نوشته، »در حالی که »قابوس 
بن سعید«، پادشاه عمان در آستانه 
۷۶ سالگی قرار دارد و فرزندی ندارد، 
توجه ها به این نکته جلب شــده که 
چه کسی جانشین او خواهد بود به 
ویژه که کســی نمی داند چه کسی 

جانشین او می شود.«
 ایــن روزنامه در ادامه نوشــته: 
»ثبــات عمان با توجه به موقعیتش 
در منطقه خلیج فارس و به واســطه 
نزدیکی اش به تنگه هرمز و ایران برای 

منطقه مسئله   مهمی است و این دو 
کشور حفظ امنیت این گذرگاه مهم 
آبی را که ۲۰ درصد از نفت جهان از 

آنجا جابه جا می شود، بر عهده دارند.«
در بخــش دیگــری از گزارش 
ســاینس مانیتور آمده: »ســلطان 
قابوس که پس از چند دهه تنش و 
کودتاها در داخل کاخ پادشاهی در 
جریان انقاب سفید به قدرت رسید، 
در طول حکومت تقریبا ۵۰ ساله اش 
در راستای تحقق ثبات کشور مقدم 

بر هر امر دیگری تاش کرد.«
تاکیــد می کند:  روزنامه  ایــن 
»وی بــرای جلوگیری از کودتاهای 
دخالت هــای  و  کاخ  در  داخلــی 

با  آمریــکا  رئیس جمهــور 
امضای فرمــان »خرید کاالهای 
آمریکایی«،  مردم کشورش را به 
مصرف کاالهای داخلی برای کمک 
به کارگران آمریکایی تشویق کرد.
پس از امضای فرمان خرید کاالی 
آمریکایی از سوی دونالد ترامپ، وی 
گفت که بــا این اقــدام از کارگران، 
مشاغل و کارمندان خود حمایت کرده 
و در نهایت آمریکایی ها را در اولویت 
قرار داده اســت. وی این را هم گفت 
که، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر 
مردم آمریکا برای بازگردانده شــدن 
مشاغلشان و برای بازگشت رویاها به 

در  ترکیــه  رئیس جمهــور 
مصاحبه ای مدعی شد، برنامه های 
وی برای تغییر سیستم پارلمانی به 
ریاستی که اختیارات او را به شدت 
افزایش می دهد از او یک دیکتاتور 

نخواهد ساخت.
اصاحــات مورد نظر اردوغان که 
روز یکشــنبه با رای شــکننده ای در 
همه پرسی تصویب شد باعث شده تا 
بســیاری از کشورها و سیاستمداران، 
اردوغــان را متهــم به تــاش برای 
برقراری دیکتاتــوری بکنند. »رجب 
طیــب اردوغان«، اما در یک مصاحبه 
تفصیلی با شبکه خبری سی ان ان آن 

هم پس از پیروزی موافقان اصاحات 
قانون اساسی در رفراندوم گفت: »این 
اصاحات به خاطر من نبوده اســت. 
مــن روزی خواهم مرد، امــا قوانین 
اساسی باقی خواهند ماند.« وی ادامه 
داد: »هرجا که دیکتاتوری وجود دارد، 
شما دیگر سیستم ریاست جمهوری 
نداریــد، ما در اینجا صندوق های رای 
داشتیم، دموکراســی ما قدرت خود 
را از مــردم می گیرد. ما این رویکرد را 
اراده ملی می گوییم.« اردوغان درباره 
اختاف جزئی میــان آرای »آری« و 
»خیر« نیــز اینطور موضع گرفت که 
»برنده رفراندوم به معنای واقعی برنده 

است. در فوتبال مهم نیست شما یک 
بر صفر و یا پنج بر صفر برنده باشید. 
هدف نهایی در یک بازی پیروزی در 

آن است.«

امــا برخــاف اردوغان »ســونر 
تحقیقات  برنامه  مدیــر  جاگاپتای«، 
اندیشگده واشنگتن نیز اعام کرد که 
قدرت »رجب طیب اردوغان« پس از 

پیروزی در همه پرســی اخیر افزایش 
یافته و احتماال به دموکراسی در این 
کشــور پایان خواهــد داد. وی تاکید 
کــرد، »هرچند اردوغــان طبق روند 
دمکراتیک در انتخابات پیروز شد، اما 
به تدریج شیوه دیکتاتورمابانه تری در 
پیش گرفت.« بنابراین گزارش، سازمان 
امنیت و همکاری اروپا که بر انتخابات 
ترکیه نظارت کرده، در گزارش اولیه اش 
درباره همه پرسی روز یکشنبه ترکیه 
اعام کرد، مسئوالن استانی با استفاده 
از اختیارات وضعیت فوق العاده اعام 
شده از سوی اردوغان پس از کودتای 
نافرجام ۲۰۱۶ به منظور جلوگیری از 

آزادی بیان و برگــزاری تجمعات، به 
حقوق و آزادی های اساسی لطمه زدند.

گفتنی اســت، اردوغــان پس از 
کودتای نافرجام و مشــکوک ســال 
گذشته، سرکوب مخالفان و رسانه های 
منتقد خود را با شدت عجیبی دنبال 
کــرد و در نهایت، چنــد روز پیش با 
برگزاری یک همه پرســی )در غیاب 
رسانه های منتقد( توانست با ۲ درصد 
اختاف سیستم پارلمانی ترکیه را به 
ریاستی تغییر داده و اختیارات ویژه ای 
به اختیاراتش اضافه کند. این مسئله در 
کنار مسائل دیگر اختافات اروپا با این 

کشور را تشدید کرده است.

اصاح قوانین بازنشستگی را به تصویب برساند، روز سه شنبه 
امتیــازات جدیدی داد اما این هم نتوانســت مانع اعتراض 
معترضان خشمگین شود و با ریختن به خیابان ها اعتراض 
خود را نشــان دادند. این تظاهرات روز گذشته در برازیلیا 

پایتخت و شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. 
به گزارش رویترز، برزیلی های خشــمگین در پایتخت، 
مقابل ســاختمان کنگره تجمع کرده و درب  و شیشه های 
ورودی ســاختمان کنگره را شکســتند و با گاردهای ضد 

شورش نیز به شدت درگیر شدند. 
پلیس نیز برای کنترل اوضاع به استفاده از اسپری فلفل، 
گاز اشــک آور و نارنجک بی حسی متوسل شد. اما به گفته 
پلیس، هیچ معترضی بازداشــت نشده است. این اعتراضات 
عمق نارضایتی مردم از اصاحاتی را نشان می دهد که هسته  

»برنامه ریاضتی« میشل تامر است. تا هر که چند ماهی است 
قدرت را در برزیل به دســت گرفته گفته او، هدفش نجات 

اقتصاد برزیل از عمیق ترین رکود است.
گفتنی اســت اصاحات بازنشستگی تبدیل به  مسئله 

بحث برانگیزی در برزیل شده است. 
برزیل سخاوتمندانه ترین سیستم های امنیت اجتماعی را 
در جهان دارد و متوسط سن بازنشستگی آن ۵۴ سال است. 
طبق اصاحات جدید از مزایای بازنشســتگی کاســته 
می شــود و سن بازنشســتگی هم ۶۵ سال می شود. برخی 
قانونگذاران هم با پیشــنهادات جدید میشــل تامر مخالف 
هستند. از سوی دیگر، تردیدهایی هم میان سرمایه گذاران 
ایجاد شــده درباره اینکه برزیل چگونه می خواهد به هدف 

اصلی که کم کردن کسری بودجه هنگفت است،  برسد.

شورش سراسری در برزیل
علیه اصالحات جنجالی رئیس جمهور

سرویس خارجی-
عملیات  در یک  کره شمالی 
شبیه سازی شده، آمریکا را مورد 
با قابلیت حمل  حمالت موشکی 

کالهک هسته ای قرار داد.
تنها یــک روز پس از اظهار نظر 
»پیونــگ یانگ«، مبنی بر »آزمایش 
هرهفته یک موشک«، در برابر حمله 
احتمالی واشنگتن، این کشور اقدام به 
انتشار تصاویر ویدئویی کرده که نشان 
می دهد این کشــور در یک عملیات 
شبیه ســازی شــده آمریکا را مورد 
حمات موشکی بی وقفه قرار می دهد.

به گزارش ایرنا، این برای چندمین 
بار طی ماه های گذشــته اســت که 
کره شمالی با انتشار این گونه فیلم ها 
کــه به گفتــه مقامــات نظامی آن 
»نشان دهنده آمادگی کامل در برابر 

حمات پیش دســتانه آمریکاست«، 
این کشور را مورد حمات فرضی قرار 
می دهد. این اقدام پس از آن صورت 
می گیرد که تنش ها میان کره شمالی 
و آمریکا در شــبه جزیره کره به اوج 

خود رسیده است.
یونهاپ، خبرگزاری کره جنوبی در 
این باره طی گزارشی اعام کرده »فیلم 
منتشر شده نشان می دهد یک موشک 
میان برد بالستیک کره شمالی با عبور 
از اقیانوس آرام به یکی از شــهرهای 
آمریــکا اصابت کرده اســت. در این 
فیلم همچنین یک گورستان بعد از 
حمله موشکی به تصویر کشیده شده 
که پرچم آمریکا با ســتاره هایش در 

میان آتش در حال سوختن است.«
 روابــط کره شــمالی و آمریکا 
در حال حاضر بســیار پرتنش شده 

و سه شنبه شــب وزیر خارجه چین 
به همــه طرف های ذیربط هشــدار 
داد کــه در صــورت بی توجهــی به 
راه های دیپلماتیک، خطر بروز جنگ 
در منطقه شــبه جزیره کره بیشــتر 
می شود و این مسئله همه را متضرر 

خواهد کرد.
کره شــمالی با توجه به رزمایش 
ســاالنه آمریکا و کره جنوبی و اعزام 
ناوهای آمریکایی به نزدیکی شــبه 
جزیره کره، در رژه روز شنبه گذشته 
کــه در پیونگ یانگ برگزار شــد از 
موشــک های مدل جدیــد از جمله 
یک فروند موشک بالستیک قاره پیما 
رونمایی کرد. این در حالی است که 
رئیس جمهور  معاون  پنس«  »مایک 
آمریکا روز چهارشــنبه در سخنانی 
بر روی عرشه یک ناوهواپیمابر تاکید 

کرد، کشــورش با هــر گونه حمله 
کره شــمالی، با یک واکنش قاطع و 
موثر مقابله خواهد کرد. از سوی دیگر 
بعد از باال گرفتن تنش میان آمریکا و 
کره شمالی واشنگتن ۱۲۵۰ تفنگدار 
دریایی و چندین فرونــد هواپیما و 
بالگرد خود را به بهانه شرکت در یک 
رزمایش به اســترالیا اعزام کرد. این 
برنامه اســتقرار ۲۵ ساله که از سال 
۲۰۱۱ و با دســتور باراک اوباما آغاز 
شده، بخشی از »چرخش« آمریکا به 
سمت آسیا پس از افزایش تحرکات 
چین در این منطقه اســت. »شینزو 
آبه« نخست وزیر ژاپن گفته کشورش 
در حال طراحی برنامه ای اســت که 
بر اســاس آن برای هرگونه درگیری 
نظامی در شــبه جزیره کره و ریزش 

موج پناهجویان آماده باشد.

کره شمالی حمله اتمی به آمریکا را شبیه سازی کرد

اوضاع در ونزوئال بحرانی تر شد
اجرای طرح »زامورا« برای مقابله با کودتا

ساینس مانیتور خبر داد

طرح پادشاه عمان برای انتقال آرام قدرت
خارجی طرف هــای منطقه ای و یا 
درگیری های داخلی میان قبایل این 
را  کشــور،  طرح های جانشینی اش 
مبهم نگه داشته است.  تحلیلگران 
و ناظــران معتقدند که پیچیدگی و 
محرمانه بودن روند تعیین جانشین 
به دلیل آن است که سلطان قابوس 
می خواهد ثبات نیز به عنوان بخشی 
از قدرتش بــه حکومت آتی منتقل 
شود.  همه تحلیلگران بر این باورند 
که پادشاه بعدی برای موفقیت باید 
افکار عمومی عمان را که کسی جز 
سلطان قابوس را نمی شناسد با خود 
همسو ســازد و از آن استفاده کند. 
مســئله پرچالش در آینده مدیریت 
اقتصاد عمان خواهد بود که مبتنی 
بر درآمدهای نفتی این امر غیرقابل 

اجتناب است.«

فلسطین
الیوم السابع : جنبش جهانی دفاع از کودکان، 
اسناد و مدارکی از ۱۶۱ مورد بازداشت و محاکمه 
کودکان و نوجوانان فلســطینی را در دادگاه های 
نظامی رژیم صهیونیســتی به دست آورده که در 
۲۵ مورد کودکان فلســطینی بــه بهانه تحقیقات 
و بازجویی به طور متوســط به مــدت ۱۶ روز در 
زندان انفرادی بســر برده اند. این درحالی اســت 
که طوالنی ترین مدت بازداشــت انفرادی در سال 
۲۰۱۶ در زندان های رژیم صهیونیســتی به مدت 
۲9 روز بوده است. رژیم اشغالگر صهیونیستی تنها 
رژیمی در جهان اســت که به طور منظم هر سال 
بیــن ۵۰۰ تا ۷۰۰ کودک را در دادگاه های نظامی 

محاکمه می کند.
اندونزی

ایســنا: میلیون ها تن از ســاکنان »جاکارتا« 
پایتخت اندونزی روز گذشته برای انتخاب فرماندار 
این کانشهر پای صندوق های رای رفتند، تا در یکی 
از اصلی ترین میدان های رقابت اندونزی و انتخابات 
جنجالی شرکت کنند. »باسوکی تجاهاجا پورناما« 
معروف به »آهوک« فرماندار مسیحی کنونی مقابل 
یک رقیب مسلمان با سابقه هدایت وزارت آموزش 

این کشــور به میدان آمده اســت. این انتخابات از 
آنجایی که می تواند نقش مهمی در ســکوی پرش 
انتخابات ریاست جمهوری اندونزی در سال ۲۰۱9 

باشد از اهمیت خاصی برخوردار است.
آمریکا

صدا و ســیما: رئیس جمهور آمریکا، ســازمان 
جهانی تجارت و پیمان نفتا را یک »فاجعه« خوانده 
و بر اجرای جــدی قوانین خرید کاالی آمریکایی 
تاکید کرد. ترامپ در ســخنانی در ویسکانســین 
گفته »ما داستان ناتو را تمام کرده ایم به این معنا 
که آنها باید پول قبض هایشان را خودشان بدهند! 
درباره نظام مالیات هم باید عرض کنم که در حال 
تدوین برنامه اصاحات مالیاتی هستیم تا اقتصاد 
کشورمان رقابتی تر شود و میدان منصفانه ای برای 

کارگرانمان پیدا کنیم.«
اسپانیا

خبرگــزاری فرانســه: دادگاهــی در مادرید، 
ماریانوراخوی نخست وزیر این کشور را برای شهادت 
در دادگاه فســاد بزرگ فرا خواند. این اولین بار در 

تاریخ است که یک نخست وزیر اسپانیایی به عنوان 
شــاهد به دادگاه احضار می شود. این دادگاه روی 
شــبکه ارتشاء گســترده ای تمرکز دارد که ظاهرا 
اعضای ســابق حزب »مردمــی« ماریانو راخوی، 
نخســت وزیر اســپانیا در آن دخیل هستند. این 
حزب به دلیل تکرار اتهاماتی درباره فســاد ضعیف 
شده است. راخوی ۶۲ ساله شخصا متهم نیست و 
ســمت او به عنوان رئیس حزب که از سال ۲۰۰۴ 
آن را در دست دارد، بدین معناست که او می تواند 

شهادت های ارزشمندی بدهد. 
پاکستان

ایرنا: حکم دادگاه عالی پاکستان درمورد اتهام 
فساد مالی نخســت وزیر و فرزندانش امروز صادر 
می شــود. سال گذشته یک موسسه پانامایی بیش 
از ۱۱ میلیون مورد اوراق و اســناد را در خصوص 
بیش از ۲۱۴ هزار شرکت مختلف و شخصیت ها و 
مقام های شناخته شده از کشورهای گوناگون جهان 
منتشر کرد و مدعی شد که اسناد افشا شده حکایت 
از دست داشتن این شــرکت ها و شخصیت ها در 
پولشویی و تخلفات مالی گسترده دارد. در فهرست 
فاش شــده نام3 نفر از فرزندان محمد نواز شریف 

نخست وزیر پاکستان هم دیده می شود. 

یک ژنرال کهنه کار و تحلیلگر 
امنیتی آمریکایی طی مقاله ای در 
»وال استریت ژورنال«، خطاب به 
مقامات این کشور نوشته آمریکا 
باید در عراق بماند، چه با داعش، 
چه بدون داعش چرا که این کشور 

دارای ذخائر عظیم نفتی است!
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، 
ژنرال »فرانکلین جفری« با بررســی 
گزینه های پیش روی آمریکا، حضور 
نیروهای نظامی این کشور در عراق را 

»ضروری« دانسته است!
»جفری« به کاخ ســفید توصیه 
کــرده مقامات عراقــی را به ماندن 
آمریــکا در عراق متمایل کند،  چون 
عراق دو سوم عربستان، ذخایر نفتی 
دارد و عاوه بر آن، عراق آب کافی و 
مردمی تحصیلکرده و دموکراسی کار 
آمــد دارد و لذا، تاش ها برای ماندن 

آمریکایی ها در عراق ارزشش را دارد.
ایــن ژنرال آمریکایــی در ادامه 
حضور داعش در عراق را بهانه خوبی 
برای حضور تفنگداران آمریکایی طی 
سال های گذشــته در عراق دانسته 
اســت. این، همان چیزی اســت که 
ســال ها از زبان کارشناسان بی طرف 

مطرح شده است.
جفــری دراین باره نوشــته: »با 
شکست خوردن داعش، توجیه حضور 
نیروهــای آمریکایــی در عراق رنگ 
می بازد و به همیــن خاطر، مقامات 
عراقی و آمریکایی باید هرچه زودتر 
درباره نگاه داشتن نیروهای آمریکایی 
در عــراق تصمیم بگیرنــد... به رغم 
حمایت »حیدر عیادی« نخست وزیر 
عراق از ماندن نیروهای آمریکایی در 
عراق، دیگر رهبران سیاسی  و مردم 
عراق با این حضور مخالف هستند.«

ایــن ژنرال آمریکایــی در ادامه 
نوشــته: »هر اقدامی کــه آمریکا در 
منطقه انجام می دهد، باید در راستای 

راهبرد مهار ایران باشد.«
جفری در ادامه، راه های متقاعد 
کردن مردم عراق به پذیرش سربازان  
آمریکایی را نیز با مقامات واشنگتن در 
میان گذاشته و نوشته: » باید عراقی ها 
را متقاعد کرد که حضور آمریکایی ها 
به خاطر مقابله با تروریســم است و 
)آمریکا( نمی گذارد آنچه که ســال 
۲۰۱۴ در موصــل رخ داده، دوبــاره 

تکرار شود.« )!(
به نوشــته این ژنرال آمریکایی 
»عراقی هــا را بایــد متقاعد کرد که 
حضور آمریکایی ها، به نفع یکپارچگی 
عــراق اســت... آمریــکا باید کمک 
اقتصادی و همــکاری دیپلماتیک با 
عراق را به انعطاف سیاســیون عراق 

در برابر حضور نیروهای نظامی خود 
مشروط کند.«

ناگفته نماند مســائلی را  البته، 
که این ژنــرال بر زبان آورده،  حرف 
دل »دونالد ترامپ«  و دیگر مقامات 
آمریکایی است و آنها نیز عما همین 
سیاســت را در عراق و سوریه دنبال 

می کنند.
نکته دیگری که از اظهارات این 
ژنرال قابل برداشــت اســت، این که 
»داعش« یک پدیده آمریکایی است و 
الاقل  طی یک دهه اخیر، وجودش در 
غرب آسیا و شمال آفریقا، برای منافع 

آمریکا ضروری بوده است.
امــا بــه هــر حــال و علی رغم 
توصیه های این ژنرال ، مخالفت ها در 
عراق با حضور تفنگداران آمریکایی در 
این کشــور، گسترده و جدی است و 
واشنگتن نمی تواند این سد را بشکند. 

حتی شخص عبادی نخست وزیر عراق 
نیز قلبا راضی نیســت که نیروهای 
آمریکایی در کشــور حضور داشــته 

باشند.
مخالفت پارلمان عراق

 با حضور آمریکا
به گزارش خبرگزاری جمهوری 
اســامی، »حاکم الزاملــی« رئیس 
کمیســیون امنیت و دفــاع پارلمان 
عراق  فــاش کرد کــه آمریکایی ها  
بــه هر طریقی تــاش می کنند که 
در عملیات زمینی برای آزادســازی 
شهرهای »عنه«،  »وراوه« و »القائم« 
در اســتان »االنبار« مشارکت کنند. 
وی در گفت وگو با »السومریه نیوز« 
افزود که دولت و پارلمان عراق اجازه 
مشــارکت به نیروهای آمریکایی را 

نخواهند داد.
به گفته الزاملی آمریکایی ها پیش 

از این هم تاش زیادی کرده اند تا در 
عملیات زمینی موصل  حضور یابند، 
اما هنگامی که ناامید شــدند، برای 
حضــور در االنبار خیز  برداشــتند. 
گفتنی است، آمریکا پیش از این در 
هر عملیاتی در عراق شــرکت کرده، 
زیرساخت های آن منطقه یا شهر را 

بمباران کرده است.
سایر رویدادها

* نخســت وزیر عــراق اعــام 
کرد، تخصیــص بودجه نظامی برای 
تشکیات بسیج مردمی عراق افزایش 

خواهد یافت.
خــودروی  یــک  انفجــار   *
بمب گذاری شده در منطقه »الثوره«  
واقع در غرب اســتان »نینوا«،  شش 
شهید و ۱۴ مجروح برجای گذاشت. 
بیشــتر قربانیــان و زخمی ها زن و 

کودک هستند.

رئیس جمهور  اقدامات  پی  در 
برزیل درخصوص الیحه اصالحات 
بازنشستگی اعتراضات گسترده ای 
در شــهرهای مختلف این کشور 
منجر  نهایتا  صورت گرفت کــه 
به  معترضان خشمگین  حمله  به 

کنگره شد.
»میشل تامر«،  رئیس جمهور برزیل 
که به سختی تقا می کند یک الیحه 

کشورشــان به او رای دادند. وی این 
دستور را با عنوان »آمریکایی بخرید، 
آمریکایی استخدام کنید« و در جریان 
دیداری که از یک کارخانه ابزارسازی 
در ایالت ویسکانســین داشــت امضا 
کرد. ترامپ گفت، کارگران آمریکایی 
مدت هاســت خواهــان اصاحات در 
ویزاهای کاری هستند و امروز شاهد 
خواهند بود که صدایشان برای اولین 
بار شنیده شده اســت. با این فرمان 
»ترامپ« از دستگاه های دولتی مثل 
وزارت دادگســتری، خارجــه و کار 
می خواهد اصاحاتــی را برای برنامه 
ویزای کار برای کارگران ماهر خارجی 

ارائه کنند. این دستگاه ها ظرف ۲۲۰ 
روز توصیه هــای خود را ارائه خواهند 
کرد. هــدف اعامی دولت ترامپ این 
اســت که این ویزاها فقط برای افراد 
واجد شــرایط  و متخصص یا کسانی 
که بیشــترین حقوق را در حرفه خود 

دریافت می کنند، صادر شود. 
این همان نوع ویزایی اســت که 
مانیا همســر ترامپ سال ها پیش با 
اســتفاده از آن به عنوان یک مدل در 

آمریکا شروع به کار کرد.
دولت آمریکا براساس این برنامه 
هر سال 8۵ هزار ویزا صادر می کند که 
برای »مشاغل تخصصی« به شهروندان 
خارجی داده می شود. یک مقام دولت 
ترامپ در این باره گفته، »ویزا باید به 
افراد ماهر اعطا شــوند اما اغلب از آن 
برای آوردن نیروی کار ارزان استفاده 
می شــود. با این حــال رئیس جمهور 
آمریکا با فرمان اجرایی جدید قصد دارد 
که شرایط سخت تری را برای جذب 

نیروی کار خارجی در نظر بگیرد.«

بنابر اعام دولت ونزوئا، این طرح شامل برگزاری رزمایش 
گسترده نیروهای نظامی و نیروهای مدنی وفادار دولت است.
مادورو گفت که هدف از اجرای این طرح، عاوه بر مقابله 
با کودتا و توطئه های آمریکا، جلوگیری از بروز خشــونت و 
تضمین صلح در ونزوئا است. رئیس جمهور ونزوئا با اشاره 
به شرایط بحرانی کشورش این را هم گفت که، وزارت خارجه 
آمریکا دســتور حمله به انقاب و نهادهای دولتی ونزوئا را 

با هدف زمینه سازی برای مداخله امپریالیستی داده است.
ونزوئا طی ماه های اخیر شــاهد اعتراضات جریان های 

غربگرا علیه دولت قانونی این کشــور بوده است. دور جدید 
این اعتراضات تاکنون شش کشته برجای گذاشته است.

دیروز نیز مخالفان به خیابان ها آمدند تا به قول خودشان، 
»مادر اعتراضات« را رقم بزنند. هواداران مادورو نیز دیروز در 
دفاع از وی و »انقاب چپ گرایان که به رهبری »هوگو چاوز« 
رئیس جمهور قبلی در سال ۱999 راه افتاد، تظاهرات کردند.«
ونزوئا طی ماه های گذشته شرایط امنیتی و اقتصادی 
سختی را پشت سر گذاشته است، شرایطی که رهبران این 

کشور، آمریکا را عامل بروز آن می دانند.

همزمان با اعتراضات خیابانی 
قانونی  دولت  علیــه  غربگرایان 
اعالم  مادورو«  »نیکالس  ونزوئال، 
کرد، طرح »زامورا« را برای مقابله 
با کودتــای احتمالــی، به اجرا 

درمی آورد.
کرد،  اعام  ونزوئا  رئیس جمهور 
طرح »زامورا« را برای مقابله با کودتای 
احتمالی غربگرایان به اجرا می گذارد. 

با اشاره به ذخایر عظیم نفتی این کشور

ژنرال آمریکایی: آمریکا باید در عراق بماند با داعش یا بدون داعش!

روز گذشــتهـ  چهارشنبه 9۶/۱/3۰ـ  گزارشــی به نقل از نشریه آمریکایی »فارین افرز« چاپ شده بود 
کــه در آن خطــاب به اردوغان آورده بود»خدا ترکیه را رحمت کند، تولد ۱9۲۱، مرگ ۲۰۱۷«. در پی درج 
این خبر برخی از خوانندگان در تماس با کیهان اعام کردند اگرچه خبر کیهان به نقل از نشریه آمریکایی 
فارین افرز نقل شــده اســت و از نگاه این نشریه آمریکایی، سال ۱9۲۱ یعنی سال روی کار آمدن آتاتورک، 
ســال تولد! ترکیه تلقی می شــود ولی از آنجا که آتاتورک با نسخه ضد اسامی خود ترکیه را به قهقرا برده و 
در خدمت بی چون و چرای استعمارگران غربی قرار داده است، خواستار توضیح این نکته در روزنامه شدند 
که از نظر کیهان، توضیح آنان بجا تلقی می شــود و ضمن تشکر از نکته سنجی این عزیزان توضیح نکته یاد 

شده را ضروری دانستیم.

توضیح ضروری

با هدف حمایت از کارگر آمریکایی

ترامپ قانون خرید کاالی آمریکایی را امضاء کرد

درگفت وگو با سی ان ان

اردوغان: دیکتاتور نخواهم شد


