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پوتین: اوکراین بهانه است
اختالفات آمریکا با روسیه سیاسی است

والدیمی�ر پوتین ب�ا انتق�اد از اقدامات غرب 
علیه مسکو اعالم کرد اختالفات آمریکا با روسیه 
سیاسی اس�ت و چندان با بحران اوکراین مرتبط 

نیست.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مه��ر، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه در گفت وگو با »ایتارتاس« غرب را 
در تیره شدن روابط با روسیه از زمان آغاز بحران اوکراین، 
مقصر دانست و گفت: اجازه نمی دهیم مسکو در جهان 

منزوی شده و پشت پرده آهنین قرار گیرد.پوتین با اشاره 
به موضوع اوکراین و نقش آن بر افزایش تنش ها تاکید 
کرد: موضوع به شبه جزیره کریمه ختم نمی شود. اگر این 
موضوع نیز نباشد غرب به رهبری آمریکا بهانه  دیگری 
برای دشمنی پیدا خواهد کرد.بر اساس یک نظرسنجی 
که بنیاد »افکار عمومی« روسیه آن را انجام داده است 
احساس��ات ضد آمریکایی در روسیه به باالترین سطح 

خود طی بیش از یک دهه اخیر رسیده است.

400 هزار نفر از کارکنان مراکز درمانی انگلیس 
دست از کار کشیدند

ه�زاران نفر از کارکن�ان بیمارس�تان ها و مراکز 
درمان�ی انگلی�س در اعت�راض ب�ه کم�ی حق�وق و 
دستمزد ها در سراس�ر این کشور دست به اعتصاب 

زدند.
به گزارش فارس، پرستاران، ماماها، کارمندان و رانندگان 
آمبوالن��س در انگلیس و ایرلند، دی��روز طی یک اعتصاب 
اعتراض ها به دستمزدهای پایین خود را به نمایش گذاشتند. 
این اعتصاب  در اعتراض به »بحران اقتصادی« و »تصمیم 

دولت در عدم افزایش دستمزدهای کارکنان بخش درمان 
انگلیس« صورت گرفت. اعضای 9 اتحادیه، روز دوشنبه از 
س��اعت 7 صبح در انگلیس و از س��اعت 8 صبح در ایرلند 
ش��مالی اعتصاب خود را آغاز کردند. بر  اس��اس گزارش ها 
ش��رکت کنندگان این 9 اتحادیه در اعتصاب دیروز، حدود 
400 هزار نفر بودن��د. بعد از این اعتصاب، کارکنان بخش 
درمان به مدت 6 روز تنها در س��اعات کار مش��غول به کار 

خواهند شد. 
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کوچه شهید شاهچراغی

نگاه

»اگر زمان به عقب یعنی سال 2011 برگردد هرگز در سوریه دخالت 
نخواهیم کرد« این »جمله ای« اس��ت که احتماال این روزها ذهن و فکر 
اردوغان و  اوغلو را اسیر خود کرده است اما الزامات سیاسی در کنار غرور 
پوشالی مانع از جاری شدن این جمله بر زبان  این دو سیاستمدار ترکیه 

که اکنون رئیس جمهور و نخست وزیر نیز هستند شده است.
با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 سیاست های 
ترکیه در منطقه تا حدودی تغییر کرد. این کش��ور اعالم کرد قصد دارد 
دکترین به صفر رساندن تنش ها با همسایگان را در پیش بگیرد.  هدف 
بلن��د مدت حزب عدالت و توس��عه از اتخاذ این دکترین سیاس��ت های 

توسعه طلبانه و به اصطالح »نو عثمانی گری« بود.
»نو عثمانی گری« اصطالحی است که برای سیاست خارجی ترکیه پس 
از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به کار می رود و 
اغلب احمد داوود اوغلو نخست وزیر فعلی و وزیرخارجه پیشین این کشور 
را مبدع و مبتکر این طرح می دانند.  نوعثمانی گری همان گونه که از ظاهر 
نشان می دهد اشاره به بازگشت به گذشته و سال های سلطه و استیالی 
ترکان  عثمانی بر کشورهایی چون عراق، سوریه، لبنان، عربستان، کویت 
و مصر دارد. پایه و اس��اس این تس��لط تاریخی را »مذهب« با قرائتی از 
اسالم در قالب نظام خالفت تشکیل می داد، که امروز نیز حزب عدالت و 
توسعه با همین نگرش در صدد احیای »ناسیونالیسم  مذهبی« و در نتیجه 

سلطه و حکومت هر چند غیرمستقیم بر این کشورها است.
در چارچوب این سیاس��ت، ترکیه منتظر »نقطه عطفی« برای عملی 
کردن استراتژی خود بود. بحران سوریه این نقطه عطف را به ترکان مسحور 
شده با اندیشه های نو عثمانی گری داد. اما گویا دست تقدیر، داستان دیگری 
برای اردوغان و اوغلوی بلندپرواز رقم زده بود و همین نقطه عطف »پتکی 

سهمگین« شد بر سر استراتژی نوعثمانی گری!
ترکیه با اتخاذ سیاست مداخله جویانه در سوریه  از هر نوع ابزاری برای 
ساقط کردن بشار اسد در سوریه بهره جست و مثال مرزهای خود را تبدیل 
کرد به دروازه و معبری مطمئن برای ورود تروریس��ت ها و محموله های 
س��الح به سوریه.  این کش��ور حتی تکفیری های داعش را تقویت کرد و 
این کشور را به مرکزی برای گردهمایی های »شورای ملی مخالفان نظام 
سوریه« درآورد. تمام امید و اندیشه ترکیه در این مرحله این بود که خود 
را به عنوان قطب و ضلع اصلی مثلث غربی- عربی- ترکی در برابر سوریه 
مبدل و از این طریق با س��وار شدن بر امواج انقالب های عربی خود را به 

عنوان حامی قدرتمندی در جهان عرب معرفی کند.
در مصر نیز  ترکیه همین رویه را در پیش گرفت و تمام تالش خود 
را به کار برد تا اخوان المسلمین را پس از 80 سال فعالیت به سریر قدرت 
بنشاند اما نتوانست. در عراق اما وضعیت بدتر هم شد. تروریست های داعش 
در حالی که در برابر ارتش منظم و وفادار س��وریه متحمل شکس��ت های 
سختی شده بودند راه استان های سنی نشین غرب عراق را در پیش گرفتند 
و بنا به دالیل متعدد به سرعت چندین شهر مهم از جمله موصل را اشغال 
کردن��د. در اینجا نیز ترکیه تنها نظاره گر ماجرا نبود و به صور مختلف از 

داعش حمایت کرد. 
جدا از رویارویی ارتش و مردم عراق و سوریه در برابر داعش تشکیل 
»ائت��الف بین المللی ضد داع��ش« نیز ضربه نهایی را بر پیکر سیاس��ت 

نوعثمانی گری ترکیه وارد آورد.
هرچند که این ائتالف خود با اتهامات و ابهامات زیادی مواجه است و 
هسته مرکزی آن را حامیان دیروز و بعضا امروز داعش تشکیل داده است 
اما به لحاظ روانی و در پیش��گاه افکار عمومی تش��کیل این ائتالف یعنی 

پایان استفاده ابزاری از داعش.
حال که جامعه جهانی و سازمان ملل با ارائه طرح »دی میستورا«  و 
به ویژه آمریکا )هرچند غیرمس��تقیم( از گزینه نظامی در برابر بشار اسد 
تا حدودی نا امید ش��ده و تنها راه حل س��وریه را گزینه سیاس��ی عنوان 
می کنند، ترکیه دیگر کارتی ندارد که در زمین بازی سوریه و عراق رو کند 

چرا که تمام کارت های خود را در قالب »گزینه نظامی« رو کرده است.
بنابراین، این کش��ور با این شکست دس��ت به اتخاذ نوعی»سیاست 
دوگانه« در عراق و سوریه زده است. داوود اوغلو طی روزهای گذشته به 
عراقی سفر کرد که چند ماه پیش داعش را علیه شهرهای غربی آن به راه 
انداخته بود و حتی حاضر نبود تا سیاست های داعش در عراق را حتی به 
شکل ظاهری نیز محکوم کند. این سفر نشان می دهد که ترکیه از طرفی 
به دنبال انحراف افکار عمومی از سیاس��ت های اشتباه خود است و سعی 
دارد به صورت تدریجی اذهان را برای پذیرش مجدد نقش مثبت ترکیه 
در منطقه آماده کند و از طرف دیگر سعی دارد به صورت بینابینی حرکت 
کند و همچنان که از تروریست های داعش حمایت می کند،  همزمان به 

ائتالف مبارزه با داعش در ظاهر نیز روی بیاورد.
ام��ا امری که در واقعی��ت، ترکیه از آن گریزی ندارد این اس��ت که 
سیاس��ت های بلندپروازانه این کشور با بن بست مواجه شده و اردوغان و 
اوغلو نه تنها دیگر به دنبال اجرای سیاس��ت های نوعثمانی گری نخواهند 

رفت بلکه آرزوی این دو بازگشت به شرایط قبل از سال 2011 است.

ترکیه این گونه از نوعثمانی گری 
پشیمان شد !

محمدرضا کلهر سرویس خارجی-
 تصویب الیحه نژادپرس�تانه 
»کش�ور یه�ود« کابین�ه رژی�م 
اس�رائیل را ب�ه هم ریخ�ت و به 
کابینه  فیزیک�ی وزرای  درگیری 

منجر شد.
الیح��ه جنجالی و نژادپرس��تانه 
در  یکش��نبه  روز  یه��ود«  »کش��ور 
ش��رایطی به تصوی��ب اعضای کابینه 
رژیم صهیونیستی رسید که اختالفات 
شدیدی میان وزیران به وجود آمد و 
برخی از وزیران از ش��دت عصبانیت 
میز و صندلی ها را به س��مت هم هل 
دادند و درگیری های لفظی شدیدی 

با هم داشتند.
برخی از وزرا نیز تهدید به استعفا 
و خروج از کابینه کرده و تاکید کردند 
ک��ه این الیح��ه به حق��وق اقلیت ها 
لطمه وارد می کند و در خدمت منافع 

»تنگ نظرانه« است.
کابین��ه رژیم صهیونیس��تی این 
الیحه را با موافقت 15 وزیر و مخالفت 
7 وزی��ر و در غیاب یک وزیر تصویب 
کرد. ای��ن الیحه به اراضی اش��غالی 
فلس��طین ماهیت دولت قومی یهود 

می دهد.
بر اساس این الیحه که تنش های 
بین فلس��طینیان و اعراب ساکن در 
س��رزمین های اش��غالی را به ش��دت 
افزای��ش خواهد داد، فق��ط یهودیان 

از حق��وق ملی برخوردار هس��تند و 
ح��ق تعیین سرنوش��ت در »کش��ور 
یه��ود« خواهند داش��ت. ب��ه عبارت 
کامل تر، یهودیان ش��هروندان درجه 

یک خواهند بود! 
بسیاری این الیحه را مغایر با اصول 
دموکراتیک می دانند و برخی فعاالن 
نیز آن را نژادپرستانه توصیف کرده اند. 
این الیحه به قدری نژادپرستانه است 
که اعتراض برخی صهیونیست ها را نیز 

به دنبال داشته است.
این الیحه خواس��تار به رسمیت 
ش��ناختن ماهیت یهودی اس��رائیل، 

نهادینه ک��ردن قوانی��ن یهودیت به 
عنوان مبن��ای قانونگ��ذاری و خارج 
ک��ردن عرب��ی از فهرس��ت زبان های 

رسمی »اسرائیل« است!
نتانیاه��و مدعی ش��ده که الیحه 
تابعیت برای جا انداختن هر دو جنبه 
دموکراس��ی و یهودیت در اس��رائیل، 
آن هم زمانی که بس��یاری موجودیت 
اسرائیل را تهدید می کنند الزم است!
وی افزود: »اسرائیل خانه ای ملی 
ب��رای م��ردم یهود اس��ت و تک تک 
ش��هروندان آزادی مشخصی دارند و 
ما این را تضمین می کنیم، اما حقوق 

ملی تنها متعلق به مردم یهود است.«!
ای��ن الیح��ه حت��ی ب��ا اعتراض 
تزیبی لیونی وزیر دادگس��تری رژیم 
صهیونیس��تی نیز مواجه شده است. 
لیونی گفته هرگز از این الیحه حمایت 
نخواهد کرد و هرگز به آن رای موافق 

نخواهد داد، حتی اگر برکنار شود.
تصویب این الیح��ه جنجالی در 
شرایطی صورت می گیرد که تنش ها 
بین اعراب و یهودیان اسرائیل شدت 
یافته است. اعراب که حدود 20 درصد 
از کل جمعیت فلس��طین اشغالی را 
تشکیل داده اند ش��دیدا با این الیحه 

مخالفند. این الیحه برای تبدیل شدن 
به قانون 26 نوامبر )15 آذر( به کنست 

ارسال خواهد شد.
واکنش حماس

جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حم��اس( ب��ا تاکید بر اینک��ه رژیم 
صهیونیس��تی را هرگز به رس��میت 
نخواهد شناخت، اقدام کابینه نتانیاهو 
در تصویب پیش نویس قانون شناسایی 
این رژیم به عنوان »کش��ور یهود« را 
زنگ خطری برای جهان اسالم دانست.

این جنب��ش به جامعه بین الملل 
درباره تصمیمات و اقدامات نژادپرستانه 

رژیم صهیونیستی که به صورت آشکار 
در تصوی��ب این قان��ون بازتاب یافت 

هشدار داد.
سایر رویدادها

* روزنام��ه ایندیپندن��ت چ��اپ 
انگلیس فاش کرد، لندن پیش از حمله 
رژیم صهیونیس��تی به غزه تسلیحات 
و تجهی��زات نظامی ب��ه ارزش بیش 
از هف��ت میلیون پوند ب��ه این رژیم 

فروخته است.
* تونی بل��ر نماینده ویژه کمیته 
چهارجانب��ه صل��ح خاورمیانه با وزیر 
خارجه مصر درباره تحوالت منطقه به 

ویژه مسئله فلسطین گفت وگو کرد.
* اتحادی��ه ع��رب ق��رار اس��ت 
29 نوامبر )هش��تم آذرماه( نشس��ت 
فوق العاده ای برای بررسی اوضاع جاری 

فلسطین برگزار کند.
* نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در یک تهدید آشکار به مقامات فرانسه 
درباره به رس��میت ش��ناختن کشور 

مستقل فلسطین هشدار داد.
* یک فلس��طینی س��اکن کرانه 
باخت��ری به دلیل برخورد با یک مین 
)مربوط به آموزش های نظامیان رژیم 

صهیونیستی( به شهادت رسید.
* منابع فلس��طینی از حمله سه 
با سالح  شهرک نشین صهیونیس��ت 
سرد به یک جوان فلسطینی در شمال 

شهر قدس اشغالی خبر دادند.

کابینه رژیم صهیونیستی
الیحه نژادپرستانه »کشور یهود« را تصویب کرد

با برگزاری تظاهرات گسترده خیابانی

انقالبیون بحرین خواستار تسلیم رژیم آل خلیفه به نتیجه همه پرسی  مردمی شدند

رئیس س�ابق موس�اد اعتراف کرد که برای اولین 
بار از آینده پروژه صهیونیس�م ب�ه طور جدی نگران 

شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، »شتبای شاویت« با انتشار 
مقاله ای در روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: برای اولین 
بار از زمانی که عقاید خود را ش��کل دادم واقعا نگران  آینده 
پروژه صهیونیسم هستم.وی افزود: از آغاز صهیونیسم در اواخر 
قرن 19 دولت یهودی در س��رزمین اس��رائیل از نظر آماری 
و قلمرو مستحکم تر شده است و این علیرغم درگیری هایی 

است که با فلسطینیان داشته است.شاویت در ادامه مدعی شد: »ما در درگیری 
با فلس��طینیان موفق عمل کردیم، زیرا ب��ه جای اینکه تالش احمقانه کنیم و 
دشمنان خود را متقاعد سازیم به صورت عاقالنه و با تدابیر جنگی عمل کردیم!«
وی در ادامه گفت: »اما امروز من واقعا نگران آینده پروژه صهیونیسم هستم 

زیرا از یک سو در برابر انبوهی از تهدیدات حیاتی علیه خود 
قرار داریم و از س��وی دیگر با کوری دولت و فلج سیاس��ی و 

استراتژیک روبه رو هستیم.«
ش��اویت در ادام��ه با اش��اره به اینکه »دولت اس��رائیل 
به آمریکا وابس��ته اس��ت« گفت: »اما رواب��ط بین آن دو به 
پایین ترین میزان رس��یده است، اروپا بزرگ ترین بازار ما در 
حال خسته ش��دن از ما اس��ت و به سمت تحمیل تحریم ها 
علیه ما حرکت می کند. روسیه به تدریج علیه ما شده است 
و در حال حمایت و کمک به دشمنان ما است و من نگران 
آینده صهیونیسم هستم.«گفتنی است، روز گذشته یک هیئت پارلمانی روسیه 
ب��ا بشاراس��د دیدار و بر ادامه همکاری با دول��ت وی به ویژه در حوزه مبارزه با 
تروریس��م تأکید کرد. روسیه مدتی است روابط خود با لبنان و حزب اهلل لبنان 

را نیز به شدت افزایش داده است.

رئیس سابق موساد: آینده اسرائیل را نگران کننده و تاریک می دانم

روزنام�ه الق�دس العرب�ی به 
نقل از یک فرمانده ارش�د بعثی 
ف�اش کرد افس�ران ارتش صدام 
را  داع�ش  وی�ژه  »یگان ه�ای« 

آموزش می دهند. 
زمان��ی که گروهک تروریس��تی 
داعش به س��رعت ش��هر موصل در 
عراق را اش��غال ک��رد همه نگاه ها به 
س��مت بازماندگان رژیم سابق عراق 
در بدن��ه ارتش این کش��ور چرخید. 
از ماه ها پیش همه از خیانت افسران 
ارتش بعث عراق در تسلیم شهرها به 
داعش س��خن می گفتند، اما اکنون 
یکی از این افس��ران ای��ن خیانت را 
فاش کرده، تا در این که تکفیری ها و 
بعثی ها دستشان در یک کاسه است، 

شکی باقی نماند.
ب��ه گزارش خبرگزاری تس��نیم، 
یکی از افسران عالی رتبه ارتش صدام 
دیکتاتور س��ابق عراق در گفت وگو با 
روزنامه فرامنطقه ای »القدس العربی« 
فاش کرده است که او و شمار دیگری 
از افسران ارتش منحل شده این کشور 
از ماه ه��ا پیش یگان های رزمی گروه 
تروریستی داعش را در موصل آموزش 
می دهن��د و یکی از ای��ن یگان های 
ویژه در حمله چند روز پیش به شهر 

»الرمادی« نقش ایفا کردند.
براساس این گزارش، در میان این 
افسران بعثی، 2 سرهنگ، یک سرگرد 
و یک سرتیپ نیز به چشم می  خورند. 
این درحالی اس��ت که حتی با وجود 
این خیانت ها داعش روز به روز درحال 

عقب نشینی از عراق است.
تحوالت میدانی

اما همزمان با رو ش��دن س��ند 

دیگری از همکاری بعثی ها با داعش، 
ارتش عراق همچنان پیشروی های 
خود را ادامه می دهد و تروریست ها 
را از مناطق مختلف عقب می راند. 

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، نیروه��ای 
امنیت��ی عراق روز یکش��نبه موفق 
ش��دند منطقه راهبردی »جلوالء« 
واقع در اس��تان دیاله را از دس��ت 
تروریس��ت های داع��ش آزاد کنند. 

پیش از این نیز منطقه »السعدیه« 
در این اس��تان پاکسازی شده بود. 
همچنین نیروهای داوطلب و ارتش 
عراق روز یکشنبه طی سه عملیات 
بزرگ در شمال و غرب این کشور، 
پنج منطقه را از وجود تروریست ها 

پاکسازی کردند.
در ای��ن عملیات ح��دود 200 
تروریست داعش به هالکت رسیدند 

و ش��ماری از خودروهای متعلق به 
آنها نیز منهدم شدند.

اظهارات مهم نوری مالکی
از س��وی دیگر مقام های عراقی 
همچنان بر نقش برخی همسایگان 
این کشور به ویژه عربستان و ترکیه 
در ایجاد بحران کنونی تاکید دارند.

به گ��زارش خبرگ��زاری فارس، 
»نوری مالکی« معاون رئیس جمهور 
عراق در نشس��تی خبری اعالم کرد: 
سیاس��ت احیای روابط ب��ا برخی از 
کشورهای همسایه مهم است و همان 
سیاستی است که دولت پیشین هم 
در پیش گرفته ب��ود، اما این بهبود 
روابط باید مشروط به حفظ حاکمیت 
عراق و امنیت آن و دخالت نکردن در 

امور داخلی آن باشد.
معاون رئیس جمهور عراق تاکید 
کرد که تنش و بحران کنونی عراق 
به برخی کش��ورها اجازه دخالت در 
امور داخلی آن را داده اس��ت. اشاره 
مالکی به کشور ترکیه است. چندی 
پی��ش وی بر متش��نج بودن اوضاع 
دو کش��ور نیز تاکید کرده بود. این 
اظه��ارات چن��د روز پس از س��فر 
اوغلو نخس��ت وزیر  معنی دار داوود 

ترکیه به بغداد صورت می گیرد.

به رغم کمک های برخی کشورهای عربی و بعثی ها به تکفیری های داعش، ارتش عراق 
به پیشروی های خود ادامه می دهد.

فرمانده سابق ارتش صدام: یگان های داعش را افسران ما آموزش می دهند

م�ردم بحری�ن در ادام�ه 
مسالمت آمیز خود  تظاهرات 
همه پرس�ی  از  حمای�ت  در 
خواس�تار احت�رام دولت این 
کش�ور به نتایج همه پرس�ی 

شدند.
خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
تسنیم به نقل از ش��بکه العالم، 
معترضان بحرینی که روز جمعه 
و ش��نبه گذشته به مدت دو روز 
در همه پرس��ی تعیین سرنوشت 
شرکت کرده بودند یکشنبه شب 
ضمن برپای��ی تظاهرات از رژیم 
آل  خلیفه خواستند به نتایج این 

همه پرسی احترام بگذارد.
مردم بحرین در این تظاهرات 
ک��ه در مناط��ق مختلف بحرین 
برگ��زار ش��د ش��عارهایی علیه 

آل خلیف��ه س��ر دادن��د و تاکید 
کردن��د ک��ه فری��ب انتخاب��ات 
نمایشی و دروغین رژیم بحرین 

را نمی خورند.
دبیرکل  علی س��لمان  شیخ 
جمعی��ت الوفاق بحرین نیز طی 
اظهاراتی تاکید کرد انتخابات در 
بحرین باید آزاد و سالم و با نظارت 

سازمان ملل متحد برگزار شود.
وی اف��زود: ما ب��ه دنبال این 
مسئله هستیم تا گروهی بی طرف 
برگ��زاری انتخاب��ات پارلمانی را 
برعه��ده بگیرد و ب��ا وضع قانون 
جدی��د، خواس��ت م��ردم برای 
مشارکت در انتخابات آزاد برآورده 

شود.
شیخ علی سلمان تاکید کرد، 
مخالفان بحرینی از مطالبات خود 

در دس��تیابی ب��ه دولت منتخب 
مبنی ب��ر اراده ملت و انتخاباتی 

عادالن��ه بر اس��اس تاثیرگذاری 
تک تک شهروندان کوتاه نمی آید. 

انقالبی��ون بحرین��ی انتخاب��ات 
نمایشی رژیم آل خلیفه را که روز 

شنبه گذشته برگزار شد، تحریم 
کردن��د. بر اس��اس گزارش های 
منتشر شده 70 درصد از واجدان 
شرایط در این انتخابات مشارکت 
نکردند. این رهبر مخالف بحرینی 
دخالت نیروهای س��پر جزیره در 
بحرین را نیز اشتباهی راهبردی 
خوان��د که به ای��ن بحران »ابعاد 
منطقه ای داده و پیچیدگی های 
آن را به ویژه در سطح دولت های 
خلیج فارس« بیشتر کرده است. 
وی خواس��تار عقب نش��ینی این 
نیروها از بحرین شد و تاکید کرد 
که دولت های ش��ورای همکاری 
خلیج فارس باید بخشی از راهکار 
حل مشکل بحرین باشد نه اینکه 
جزئی از بحران ایجاد شده در این 

کشور  شوند.

ب�ه دنبال اس�تعفای چاک 
هاگل از س�مت وزارت دفاع، 
اوباما با این درخواست موافقت 

کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
»چاک هاگل« وزیر دفاع آمریکا 
اعالم ک��رد که تحت فش��ارهای 
وارده ب��ه وی، از س��مت خود به 
عنوان رئیس پنتاگون کناره گیری 
آمریکا  مقام��ات دولتی  می کند. 
اعالم کردند که »ب��اراک اوباما« 
رئی��س جمه��ور آمری��کا پس از 
سلسله نشست هایی طی هفته های 
گذشته، در جمعه تصمیم گرفت 
ت��ا از »چاک ه��اگل« وزیر دفاع 
کابینه اش - که تنها جمهوری خواه 
عض��و تی��م امنیت مل��ی آمریکا 
اس��ت - بخواهد ت��ا از مقام خود 
کناره گی��ری کن��د. خبرگ��زاری 
رویترز به نقل از یک مقام ارش��د 
پنتاگ��ون اعالم ک��رد که »باراک 
اوباما« درخواست استعفای هاگل 
را پذیرفته است و رسما استعفای 

او را اعالم خواهد کرد. 
نیویورک تایمز در گزارش خود 
اعالم کرده اس��ت که هاگل بر اثر 
فشارها و به عنوان اولین قربانی از 

انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری 
تون�س همانطور ک�ه پیش بینی 

می شد به دور دوم کشیده شد.
به گزارش خبرگ��زاری ایرنا، در 
این انتخابات که روز یکشنبه برگزار 
ش��د »قائد السبسی« رئیس »حزب 
نداء تونس« با کس��ب 44 درصد آراء 
المرزوقی« رئیس جمهور  و »منصف 
کنونی با کس��ب 34 درص��د آراء به 
دور دوم راه یافتند. پیش از برگزاری 
انتخاب��ات مراکز نظرس��نجی نیز از 
کشیده ش��دن انتخابات به دور دوم 

خبر داده بودند.
همچنی��ن رئیس هیئ��ت عالی 
تون��س میزان  انتخاب��ات  مس��تقل 
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 
در داخ��ل کش��ور را 64 درصد و در 
خارج 29 درصد اعالم کرد. دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری تونس در 
آخرین هفته ماه دسامبر )اوایل دی 
ماه( برگزار خواهد شد. در دور اول 22 

نامزد با یکدیگر رقابت داشتند.

دست رفتن اکثریت دموکرات ها 
در سنای این کشور از مقام خود 
استعفا می کند. همچنین برخی 
منابع دلیل اس��تعفای وزیر دفاع 
آمریکا را اخت��الف نظر در مورد 
چگونگی برخورد با داعش مطرح 

کرده اند.

چاک هاگل استعفا کرد
اوباما پذیرفت انتخابات 

ریاست جمهوری 
تونس به دور دوم 

کشیده شد

رئیس جمه�ور س�وریه گفت، 
نیازمن�د  تروریس�م  ب�ا  مب�ارزه 
اقدامات جدی اس�ت و این پدیده 
شوم با حرکات نمایشی ریشه کن 

نمی شود. 
به گزارش خبرگزاری ها، بشاراسد 
روز یکش��نبه در دی��دار با یک هیئت 
پارلمانی روس��ی تاکید کرد: مبارزه با 
تروریسم مستلزم تالش جدی و اعمال 
فشار واقعی بر حامیان تروریسم است 
و تظاهر به مبارزه با تروریسم بی فایده 
است.وی افزود: »حامیان تروریست ها 
بای��د از حمای��ت مالی و تس��لیحاتی 
تروریست های تکفیری دست بردارند 

و به مبارزه جدی با تروریسم بپردازند، 
در غیر این صورت تظاهر به مبارزه با 
تروریسم بی فایده است و اثری ندارد.«
به گفته بشار اسد »ریشه کن شدن 
تروریس��م بیش از هر چیز مس��تلزم 
مقابله با افکار تکفیری اس��ت، افکاری 
که توس��ط برخی از کشورها ترویج و 

تبلیغ می شود.«
رئیس جمهور س��وریه ب��ر تداوم 
همکاری س��وریه و روس��یه در همه 
زمینه ه��ا برای مبارزه با تروریس��م و 
افکار افراطی و غیرمتعارف تاکید کرد.

بقای بشار اسد
از  اوزگون��دوز«  »صالح الدی��ن 

رهبران شیعیان اس��المبول با تاکید 
بر اینکه بشار اسد بهترین گزینه برای 
ریاست جمهوری س��وریه است اظهار 
داش��ت: »آنکارا باید با دولت دمش��ق 

مناسبات خود را بهبود بخشد.«
وی افزود: اگر اش��تباهی در مورد 
تح��والت س��وریه ص��ورت گرفت��ه و 
محاس��بات غلطی انجام ش��ده باید از 
آن بازگشت و روابط با بشاراسد بهبود 
یابد. روزنامه السفیر چاپ لبنان نیز در 
گزارشی اعالم کرد، تحوالت سوریه به 
گون��ه ای پیش رفته که برکناری نظام 
بشاراسد از اولویت دولتمردان آمریکا 

خارج شده است.

خط پشتیبانی تروریست ها 
در حلب شکست

ارتش سوریه در آخرین درگیری ها 
در حل��ب توانس��ت مهم تری��ن خط 
پشتیبانی از تروریست ها را که تا ترکیه 

امتداد داشت قطع کند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش 
سوریه موفق شد در استان حلب یک 
کمربند امنیتی در اطراف شهر حلب 
ایجاد کن��د و از این طریق مهمترین 
خط پشتیبانی لجستیکی از گروه های 
تروریس��تی را که ت��ا  مرزهای ترکیه 

امتداد داشت قطع کند.
در این عملیات جبهه شرقی شهر 

حلب از تس��لط تروریس��ت ها به طور 
کامل خارج شد.

این در حالی است که درگیری های 
ش��دید نیروهای مردمی ارتش سوریه 
با گروه های تروریس��تی در محورهای 
مختلف در اطراف شهرهای شیعه نشین 
نبل و الزهرا در حومه حلب ادامه دارد.
مناب��ع نظامی س��وریه همچنین 
در  تروریس��ت  صده��ا  هالک��ت  از 
مناطق مختلف س��وریه از مجله درعا، 
حمص، الزقیه خب��ر دادند یگان های 
ارتش س��وریه با پشتیبانی توپخانه و 
بالگردهای ارتش مواضع تروریست ها 
در ای��ن مناطق را هدف قرار دادند که 

طی آن صدها تروریس��ت به هالکت 
رس��یدند و تعداد زیادی نیز مجروح و 

یا پا به فرار گذاشتند.
تحلیلگ��ران نظام��ی با اش��اره به 
موفقیت های ارتش سوریه در مناطق 
مختلف این کش��ور تاکید کردند که 
عملیات نظامی ارتش در س��وریه در 
روزهای آتی پی��روزی بزرگی را برای 
ارتش رقم خواهد زد و به اطالع مردم 
خواهد رسید. طی روزهای گذشته نیز 
خبرهایی منتش��ر شد مبنی بر اینکه، 
ارتش س��وریه موفق ش��ده خود را به 
پشت دروازه های بزرگترین مقر داعش 

یعنی »الرقه« برساند.

بشاراسد: تروریسم با اقدامات نمایشی ریشه کن نمی شود

کیهان:  آقای شکس�پیر به نظر ش�ما علت طوالنی ش�دن 
مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 چیست؟

شکسپیر: تنها ساعاتی قبل از 24 نوامبر)3 آذر( بسیاری از مردم  
منتظر توافق ایران و 1+5 هستند. اگرچه من مطمئن هستم که آمریکا 
تنها تظاهر  به مذاکره براساس حسن نیت می کند؛ اما در عمل به دلیل 
اینکه توس��ط صهیونیسم کنترل می شود هر گونه توافقی را حتی در 

صورت رسیدن به آن بر هم خواهد زد. 
ایران، ترکیه و برزیل در اعالمیه )می 2010(تهران همان چیزی را 
که اوباما می گفت نوشتند و به سرعت روی آن توافق شد که اورانیوم 
ایران به روسیه فرستاده، تبدیل به سوخت شده و به ایران بازگردانده 
شود اما اوباما همین توافقی را نیز که خود خواهان آن بود را رد کرد.

آمریکا به راحتی خواهان از بین بردن هر کشوری )مثل ایران( است 
که مخالف توسعه طلبی بی حد و حصر اسرائیل است. آمریکا مطالبات 
و خواسته های خود را  از ایران بیشتر و بیشتر  خواهد کرد چرا که واقعا 
نمی خواهد با ایران به توافق منصفانه برسد.آمریکا می خواهد ایران را 

رودنی شکسپیر در مصاحبه اختصاصی با کیهان:
آمریکا توافق هم بکند به آن پایبند نخواهد بود

شکس�پیر«  رودن�ی  *»پروفس�ور 
فارغ التحصی�ل دانش�گاه کمبریج انگلیس، 
اقتصاددان، اس�تاد دانشگاه، مؤلف کتاب ها 
و رس�اله های علمی- دانش�گاهی در زمینه 
و... اس�ت. وی نخس�تین کت�اب  اقتص�اد 
اقتصادی خود را در سال 1976 منتشر کرد. 
»شکس�پیر« مؤلف چندین رس�اله معتبر و 
مطرح در زمینه تئوری اقتصادهای دوگانه و 
از منتقدین هر دو نوع نظام کاپیتالیس�تی و 
سوسیالیستی به شمار می رود. وی همچنین 

رس�اله ای با عنوان »هفت قدم تا عدالت« دارد که در س�ال 2003 منتشر شد. وی در حال 
حاضر در دانش�گاه »تریساکتی« اندونزی )شهر جاکارتا( مشغول تدریس اقتصاد اسالمی 
و اقتصادهای دوگانه و مباحث مربوط به امور مالی است. شکسپیر از منتقدین پروپا قرص 
سیاست های جنگ طلبانه آمریکاست و یکی از مهم ترین دالیل بحران اقتصادی این کشور 
را مربوط به همین سیاست ها می داند. سیاست های ضدصهیونیستی و ضدامپریالیستی این 

استاد انگلیسی نیز زبان زد خاص و عام است.
مذاکرات هسته ای، انتخابات اخیر کنگره و بحران اقتصادی غرب، موضوعاتی هستند 
که کیهان طی یک مصاحبه اختصاصی با این نظریه پرداز، به آنها پرداخته است. متن کامل 

این مصاحبه ایمیلی از نظرتان می گذرد.

* شکسپیر: به نظر من توافقی بین ایران و 5+1 
صورت نخواهد گرفت اما حتی اگر این توافق انجام 

شود آمریکا به سرعت آن را نقض خواهد کرد.

درهم شکس��ته، تضعیف کند و تحت کنترل و استیالی خود درآورد  
تنها به این دلیل که آمریکا در همه مواقع و زمان ها تنها منافع اسرائیل 
را حفظ می کند. هر کش��وری مثل ایران که با توسعه طلبی اسرائیل 
و مرزهای تاریخی آن از نیل تا فرات مخالفت کند باید خورده ش��ود. 
اسرائیلی ها توسط صهیونیست های مسیحی آمریکا حمایت می شوند. 
آنها خواهان ایجاد دولت تاریخی و آرمانی یهود هستند و  همچنین 
می خواهند معبد یهود را در مس��جد القص��ی برپا کنند. بنابراین اگر 
توافقی صورت گیرد )که من شک دارم( نباید انتظار داشت که آمریکا 
اخالقا در عمل به آن متعهد باش��د. ش��ما هرگز نباید از یاد ببرید که 

دولت آمریکا توسط صهیونیست ها کنترل می شود.
کیهان: پیش بینی شما از نتایج مذاکرات هسته ای بین ایران 

و غرب چیست؟
 شکس��پیر: به نظر من توافقی بین ای��ران و 1+5 صورت نخواهد 
گرفت اما حتی اگر این توافق انجام شود آمریکا به سرعت آن را نقض 

خواهد کرد.
کیهان: به نظر شما پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات 
اخیر کنگره چه تاثیری بر سیاس�ت خارجی اوباما به خصوص 

در مذاکرات هسته ای می تواند داشته باشد؟
 شکس��پیر: اوبام��ا فرصت بس��یار کم��ی دارد تا قب��ل از اعمال 
محدودیت ه��ای تحمیل��ی از جان��ب کنگره کاری را انج��ام دهد اما 
همان طور که گفتم او توسط صهیونیست ها کنترل می شود من انتظار 

ندارم توافق منصفانه ای بین ایران و غرب انجام شود.
 کیهان: س�وال بعدی من درباره بحران اقتصادی است که 
غرب را فراگرفته است برداشت شما از وضعیت فعلی اقتصاد 
جهانی چیست؟ آیا این اقتصاد به سمت رشد می رود یا رکود؟
 شکسپیر: مرحله بعدی فروپاشی اقتصاد سرمایه داری است که به 
زودی همه را غافلگیر خواهد کرد. سیاست مداران هیچ ایده ای برای 
مواج��ه ش��دن با این وضعیت را ندارند. تنه��ا راه برون رفت از بحران 
اقتصاد دوگانه )2( است. موج تازه بحران بزرگ اقتصادی به زودی از 
راه می رسد و کشورهای غربی برای خروج از این وضعیت بحرانی به 

جنگ متوسل خواهند شد.
 کیهان: کارنامه اقتصادی دولت اوباما در 6 سال گذشته را 

در عمل به وعده های خود چگونه ارزیابی می کنید؟
 شکسپیر: اوباما هیچ تغییری را انجام نداد.  نباید فراموش کنیم که 
دولت او وضعیت را بدتر کرد بیکاری در آمریکا در دوره اوباما به 23 
درصد رسید )که برای جوانان و گروه های قومی و نژادی این رقم به 
دو برابر می رسد( شکاف های طبقاتی عمیق تر شده و به فاجعه رسیده 
است. درآمد طبقه متوسط کاهش یافته است. شک نکنید آمریکا به 

زودی فروخواهد پاشید.

دفتر مطبوعاتی اس�تانداری پکتیکا در شرق افغانستان 
اعالم کرد، ش�مار تلفات حمله انتحاری عصر روز یکشنبه 

این استان به 75 تن افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، دفتر مطبوعاتی استانداری پکتیکا روز دوشنبه 
با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که 14 تن از زخمی های این حمله 

انتحاری در بیمارستان شهر »شرنه« استان پکتیکا جان باختند.
عصر  یکشنبه یک مهاجم انتحاری بمب همراه خود را در زمین 
والیبال هنگام برگزاری مس��ابقه در استان پکتیکا منفجر کرد که 

بر اثر آن 75 نفر جان باختند و حدود 90 تن نیز زخمی شدند.
»ایوب سالنگی« معاون امنیتی وزارت کشور افغانستان با محکوم 
کردن این حمله انتحاری از انتقال شماری از مجروحان به بیمارستان 

سردار »محمد داوود خان« کابل خبر داد.
بر اساس گزارش ها ده ها تن از زخمی های این حمله تروریستی 
که بیشتر نوجوانان و دانش آموزان هستند  با 6 فروند بالگرد ارتش 
و پلیس افغانستان به کابل انتقال داده شده اند. پیش از این شمار 

کشته ها 45 نفر اعالم شده بود.
اشرف غنی رئیس جمهور  افغانستان نیز  این حمله را وحشیانه 
خواند و به نیروهای امنیتی دستور داد در سرکوب تروریست ها از 
همه امکانات استفاده کنند. تاکنون مسئولیت این حمله انتحاری 

را شخص و یا گروهی بر عهده نگرفته است.

قربانیان حمله تروریستی 
در مسابقه والیبال افغانستان به 75 نفر رسید


